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PROVINCIJOS GYVENIMO MINUSAI
IŠRYŠKĖJA RUDENĮ

Alytaus miesto vicemeras K. Miliauskas į miesto 
savivaldybę buvo pasikvietęs filosofą Arvydą Šlio
gerį. Miesto tėvai bandė išklausti žinomą šalyje filo
sofą, ką jis mąsto apie žmogų provincijoje ir provin
ciją žmoguje.

Išsiaiškinti viską apie provinciją miesto tėvus 
paskatino skaitytojos iš Alytaus laiškas, išspausdin
tas Lietuvos ryte. Alytiškė piktinosi miesto vadovais, 
kurie laukė merijoje Lietuvoje gastroliavusios nebe 
pirmos jaunystės grupės “Boney M”, o šiai neatsa
kius į tokį dėmesį, pas muzikantus klusniai nutipeno 
patys. Alytiškės skaitytojos nuomone, Alytaus meras 
ir jo pavaldiniai pademonstravo visišką savo provin
cialumą.

Panašu į tai, kad A.Šliogeris Alytaus vadovams 
didelės stiprybės nesuteikė. A.Šliogeris jiems prane
šė, kad ir pats atvažiavo iš gūdžiausios provincijos - 
Vilniaus, o vėliau prisipažino, kad jam jau koktu nuo 
kalbų apie lietuvių ir Lietuvos provincialumą.

Regis, tai, kad Lietuva — gūdi provincija, pir
mieji šią vasarą ėmė justi laikraščiai. Politikams šiek 
tiek susitvarkius ir nustojus bent jau viešai vaizduoti 
pasaulio galiūnus, bei, atrodo, mažiau arba saikin
giau vagiant, spaudai vis sunkiau rasti sensacijų pir
miesiems puslapiams.

Spalio mėnesį tai buvo ypač ryšku. Į pirmuosius 
puslapius „išlipo” temos apie melo detektoriaus pa
naudojimą, mokesčių surinkimo sumažėjimą Kaune,
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O VIS DĖLTO KALININGRADAS...

Ne Karaliaučius ir ne Koenigsbergas. Taip argumen
tuoja mūsų bendradarbis Kazys Almenas reportaže iš 
šiandieninio Karaliaučiaus.

SĄJŪDŽIO DEŠIMTMEČIO PROGA

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio kelią - nuo „pere- 
stroikos ” iki nepriklausomybės, nuo bendravimo su 
komunistų partija iki konfrontacijos su buvusiais ko
munistais - apžvelgia istorikas Alfred E. Senn.

NOMENKLATŪRA

Kas ji tokia? Kaip ji veikė? Kaip išnyko Lietuvoje ir 
kas užėmė jos vietą? Kaip išsigimsta valdžia, kai 
valdančioji partija neturi parlamentinės demokrati
jos tradicijų.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA
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kitus dalykus, kuriuos anksčiau, geriausiu atveju, 
buvo galima sutikti tik tolimesniuose laikraščių pus
lapiuose.

Tiesa, juodųjų kriminalų netrūko ir spalį. Laik
raščiams darbo „parūpino” profesionalios Alytaus 
„Alitos” krepšinio komandos, žaidžiančios Lietuvos 
krepšinio lygoje, vidurio puolėjai 210 cm ūgio 19 
metų dvynukai Daijušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, 
po išgertuvių miške išprievartavę ir apiplėšę nepilna
metę merginą.

Tačiau visais kitais požiūriais Lietuva iš tiesų 
darosi gūdi provincija, kurioje niekas nevyksta, o jei 
ir vyksta, tai tik koks nusikaltimas arba vien politi
kieriams įdomus dalykas.

Antai valdančioji Konservatorių partija niekaip 
neišsiaiškina, kas geresnis konservatorius — Minis
tras pirmininkas Gediminas Vagnorius ar eksminist
rai Laima Andrikienė ir Vidmantas Žiemelis, spalį 
pagaliau oficialiai vedybomis įteisinę savo artimus 
ryšius.

Kol kas teisesnis G.Vagnorius. Konservatorių 
eksministrų šeimyna gavo griežtus partinius įspėji
mus už tai, kad veikė prieš Ministrą pirmininką. 
Opozicija išsišaipė, kad taip būdavę sovietmečiu, kai 
komunistai gaudavo partinius įspėjimus.

Tačiau ar daug žmonių sudominsi dabar konser
vatorių tarpusavio rietenomis?

Spalio mėnesį pagaliau užbaigta libertariškų pa
žiūrų verslininko Arvydo Stašaičio byla, apie kurią 
prirašyta kalnai straipsnių. Už milijonus iššvaistytų 
svetimų dolerių verslininkas nuteistas 7,5 metų kalė
jimo. Tačiau sėdėti jam liko tik 3,5 metų. Net ketve
rius metus šis Kauno verslininkas praleido Lukiškių 
kalėjime iki teismo ir teismo metu. Tai kol kas Lietu
vos rekordas. Atrodo, jo nepavyks pagerinti jau me
tus Lukiškėse praleidusiam Seimo nariui (Centro są
junga) Audriui Butkevičiui. Jo teismas - parlamenta
ras kaltinamas paėmęs 15 tūkst. JAV dolerių kyšį - 
artėja į pabaigą.

Tiesa, Lietuvos Saugumo departamentas ir Ge
neralinė prokuratūra pagavo imančius kyšį keletą ko
misarų, viešbučio direktorių ir Ligonių kasos eksper
tą. Tačiau tai smulkios žuvelės, palyginant su A. Sta
šaičio ar A.Butkevičiaus bylomis, kurios davė peno 
visai krašto žiniasklaidai.

Lietuva net ir į pasaulines grėsmes reaguoja kaž
kaip nykiai provinciališkai. Nors Rusijoje gili krizė, 
kuriai prasidėjus Lietuva neteko ketvirčio savo mė
sos ir pieno gaminių rinkų, niekas čia per daug ne
suka sau galvos. Kitaip, negu nuo Estijoje ir Latvijo
je, kur pieno bendrovės iš ūkininkų superka vis ma
žiau pieno, Lietuvoje pieno primelžiama ir superka
ma vis daugiau, o iš jo gaminama produkcija kraun
ama į ta proga papildomai išsinuomotus sandėlius.

Ką apie tai galvoja Vyriausybė ir pieno perdir
bėjai? Visi optimistai. Lietuviai išdidžiai mano, kad 
rusai vis tiek išalks ir pirks jų sviestą ar dešras. Rusai 

tikrai išalko. Juk praėjo jau trys mėnesiai nuo krizės 
pradžios. Tačiau alkis negali iš savęs išspausti papil
domų JAV dolerių, todėl, matyt, maisto nepirks ir to
liau. Neturi už ką.

Skaičiai iš to provincialų optimizmo jau tyčioja
si. Antai „Marijampolės pieno konservai” ūkinin
kams jau skolingi 14 mln. litų, o visi šalies perdirbė
jai — iš viso 150 mln. litų.

Vienas perdirbėjų atstovų Lietuvos rytui visai at
virai pareiškė, kad pieno supirkimą jie seniai pakeitė 
pieno surinkimu. Kodėl taip daro? Juk vistiek prieis 
liepto galą? Atsakymas — Vyriausybė prašo nekelti 
panikos rinkoje. Todėl jie ir renka pieną, iš kurio 
spaudžią sūrius ne rinkai, o sandėliui.

Net valstybės biudžetą Vyriausybė sudarė taip, 
tarsi kaimyninėje Karaliaučiaus srityje nebadautų li
goniai, seneliai ir net kariuomenė (būtent taip ir yra 
Rusijoje), o Lietuvos rinkos plėstųsi septynmyliais 
žingsniais.

Jei patikėtume šiuo 1999 metų biudžeto projek
tu, Lietuvos bendrasis vidaus produktas kitais metais 
paaugs daugiau kaip 7 procentais. Provincialą ne taip 
greit priversi pakeisti nuomonę.

Tuo pat metu, kai Seimas pradėjo svarstyti kitų 
metų valstybės biudžetą, Konstitucinis teismas pra
dėjo svarstyti, ar Liucija Baškauskaitė pernai turėjo 
teisę dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose ar 
ne? Tai tikrai ne anekdotas.

Turbūt, dėl šventos ramybės, devyni gerai apmo
kami teisėjai nuspręs, kad ponia Liucija tokios teisės 
neturėjo. Nes jei turėjo, tai kaip tada - eisim prie bal- 
sadėžių, kad patikrintume ponios Liucijos reitingą?

Konstitucinis teismas visai neblogai simbolizuo
ja provinciją. Teismo teisėjai niekur neskuba, šiaip 
ne taip kruta — su vienerių metų atsilikimu.

Provincijoje skuba tik muitininkai, politikai ir 
valdininkai — norinčių juos išstumti, pagauti imant 
kyšius daug, o laiko susikurti asmeninei gerovei ma
žai.

Rimvydas Valatka
Vilnius,1998.X.29

SAVIŽUDYSTĖS ČEMPIONAI
The Economist (1998, rugpjūčio 29) straipsnyje 

„Kančia po išlaisvinimo” rašo:

Kad ir turėdami klestinčią ekonomiką ir stovėda
mi ant Europos Sąjungos slenksčio (priėmimas i šia 
organizaciją tik trumpo laiko klausimas), estai tam 
tikra prasme yra viena iš liūdniausių tautų Europoje. 
Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją jie tris kartus 
labiau linkę žudytis, nei, pavyzdžiui, vokiečiai ar šve
dai. Kiti pabaltiječiai yra lygiai tiek pat paniurę 
žmonės. Pavyzdžiui, Europos savižudžių lygoje lietu
viai pirmauja.

Apskritai, žmonės buvusiuose komunistiniuose 
kraštuose žudosi dažniau, nei kitur Europoje. Savižu-

(tęsinys 3-me psl.)
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SPAUDOS APŽVALGA

MEDALIŲ DALINIMAS TĘSIASI TOLIAU

1998 metu Akiračių nr. 8 rašėme apie Lietuvoje 
vėl prasidėjusį medalių dalinimą ir jų gausą. Paskai
čius vėliausius Eltos pranešimus atrodo, kad dalini
mas tęsiasi toliau. Net Drangas (nr. 200, 1998) Prezi
dento atvykimo proga nusistebėjimą tokia apdo
vanojimų gausa išreiškė antrašte „Lietuvos Preziden
tas į JAV veža lagaminą ordinų”.

Dabar ordinai dalinami ir užsienio spaudos atsto
vams bei JAV valdžios asmenims, kurie vienu ar kitu 
būdu nusipelnė Lietuvai.

Eltos pranešime taip rašoma:

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordi
no I laipsnio medaliai skirti televizijos bendrovės 
Fox News Channel korespondentui, buvusiam ABC 
televizijos korespondentui Baltuosiuose Rūmuose 
Brit Hume, politikos apžvalgininkui Cord Myer, laik
raščio The New York Times apžvalgininkui William 
Safire, žurnalo The New Yorker žurnalistui David 
Remnick.

Sausio 13-osios atminimo medaliais apdovanoti 
laikraščio The New York Times žurnalistai Alison 
Mitchell ir FrankX. Clines. Pastarasis yra buvęs The 
New York Times Maskvos [staigos korespondentas.

Mes nežinome, kas Prezidentui siūlo apdovanoti 
užsienio žurnalistus ir kitus nusipelnusius asmenis. 
Tačiau toks ordinu dalinimas užsieniečiams kelia c
daug klausimų. Pavyzdžiui, tame Eltos pranešime 
paminėti du The N. Y. Times korespondentai: Alison 
Mitchell ir Frank X. Clines. Taip, jie rašė apie So- 
vietiją, bet, atrodo, būtų buvę tiksliau pagerbti ir tuo 
laiku Maskvoje buvusius korespondentus Bill Keller 
ir Serge Schmemann; ypač Bill Keller daug rašė apie 
Lietuvą ir pats buvo Vilniuje, kai sovietų daliniai 
puolė televizijos bokštą. Vėliau Keller buvo per
keltas į Pietų Afriką ir dabar yra atsakingas The N. Y. 
Times redaktorius.

Taip pat kažkodėl visas apdovanojimų dėmesys 
nukreiptas į JAV. Juk Anglijos, Vokietijos, Prancūzi
jos ir kitų Vakarų Europos valstybių spauda irgi daug 
rašė apie Lietuvą. Lietuva yra Europos valstybė ir 
nuo jos kaimynų paramos daug priklausys Lietuvos 
ekonominė-politinė gerove bei pastangų įsijungti į 
Europos sąjungą ir NATO sėkmė.

Masinis ordinų dalinimas, aplenkiant svarbiau
sius ir pagerbiant ne tiek svarbius asmenis, gali su
kelti bereikalingų kontroversijų ir duoti nepageidau
jamų rezultatų.

JAUNŲJŲ KRIKDEMŲ POKŠTAI

Tokiu pavadinimu žurnale Veidas (1998.X.08) 
išspausdintas straipsnis apie jaunųjų krikdemų pa
skelbtas „taisykles”, kuriomis pasišaipoma iš savo 
partijos vadų vedamos politikos. Ten rašoma:

Paskelbę DEŠIMT TAISYKLIŲ, kuriomis „ vado
vaujasi kiekvienas doras krikščionis ’’Jaunieji užrūs
tino partijos senjorus. Pamėgdžiojant Dešimt Dievo 
[sakymų jaunieji krikdemai sukūrė Dešimt krikščio
nio demokrato taisyklių, kurios buvo iškabintos be
veik visuose Seimo krikščionių demokratų frakcijos
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narių arba jų padėjėjų kabinetuose Seimo rūmuose. 
Kai apie šį pokštą sužinojo LKDP pirmininkas, Už
sienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, neofi
cialiai buvo paskelbta, kad jauniesiems pokštinin
kams gresia labai rimti nemalonumai. Taisyklės stai
ga iš kabinetų dingo.

1. Venk viešumos. Geriau tegu niekas nežino, ko 
tu sieki. Juk, tiesą pasakius, Tu ir pats to nelabai ži
nai.

2. Niekada neprieštarauk jokiems Konservato
rių partijos sprendimams, nes tai kenkia Lietuvos 
stabilumui.

3. Neužmiršk, kad LKDP interesai niekada ne
sutampa su Lietuvos interesais. Jei nori geriau su
prasti Lietuvos interesus, pasikonsultuok su Konser
vatorių partijos nariais.

4. Niekada nesutik būti renkamas Lietuvos pre
zidentu. Lietuva to negali suprasti.

5. Siek tapti partijos pirmininku. Tada nebūsi už 
nieką atsakingas, tačiau galėsi visiems guostis, kiek 
turi darbų, bei reikalauti vienybės ir susitelkimo.

6. Jei oponentas Tave kuo nors apkaltins, išvar
dyk, kiek Tavo šeimoje buvo kunigų, vienuolių, rezis
tentų, senmergių ir šlavėjų, bet šiukštu nekalbėk apie 
savo verslo reikalus. Jei kas nors vis dėlto pradės 
kalbą apie Tavo.valdomą kapitalą, apsiverk - tesusi- 
gėsta nedorėlis komunistas.

7. Jei gali ką nors uždrausti, uždrausk. Svar
biausia - nesivargink svarstyti, kokie gali būti to 
draudi m o padarin iai.

8. Jei Tavo požiūris į mirties bausmės taikymą, 
žydų genocidą, įvairių tautybių santykius, žodžio 
laisvę nesutampa su tuo, ką skelbia popiežius, nesi
jaudink- Tu juk geresnis katalikas.

9. Nesijaudink, jei suvoksi, kad menkai tenusi
manai apie krikščioniškąjį socialinį mokymą. Kiti 
nusimano dar menkiau.

10. Niekada nepasitikėk jaunais žmonėmis. Jie 
širdyje gali būti liberalai.

Įsivaizduokite, koks būtų kilęs triukšmas, jeigu 
taip šmaikščiai ir taikliai iš krikdemų politikos būtų 
pasišaipęs ne jų pačių partijos jaunimas, o, tarkim, 
kokie nors išeivijos Akiračiai...

KALTINIMAS PREZIDENTŪRAI IR 
SANTARAI-ŠVIESAI

Buvęs Švietimo ir mokslo ministras prof. Z. Zin
kevičius Tėviškės žiburiuose (1998. IX.01) į klausi
mą, kodėl jis buvo atleistas iš tų pareigų, atsakė ši
taip:

Svarbiausias mano priešas buvo sunkus 50 metų 
okupacijos metų palikimas. Jis negali išnykti be pėd
sakų, su juo dar ilgai teks kovoti. Juk Lietuva, skir
tingai negu mūsų bendro likimo šalys Latvija ir Es
tija, turėjo labai stiprią lietuvišką komunistų partiją 
(Latvijoje ir Estijoje kompartijos buvo labiau rusiš
kos). Tai mums pravertė Atgimimo metu. Tačiau da
bar dėl to turime labai daug vargo. Negalėdami vie
šai propaguoti bolševikinių idėjų, buvę komunistai li
etuviai dabar „išpažįsta” kosmopolitinę ideologiją, 
kuri jiems labiau prie širdies, negu tautinė lietu
viškoji. Toji ideologija yra labai užkrėtusi ypač mūsų 
inteligentiją. Daug partinių propagandistų, panaiki
nus visokius partkomus ir rajkomus, subėgo į švieti
mo sistemą ir čia užėmė vadovaujančias vietas, iš ku
rių iškrapštyti jų praktiškai dabar beveik neįmano
ma, nes juos gina įstatymas. Taip daugelyje mokyk
lų įsikerojo atviras arba paslėptas tokių sąvokų, kaip 
Tėvynės meilė ir pan. vengimas, valstybinių švenčių
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ir minėtinų dienų ignoravimas ir pan. Mūsų įvairios 
kilmės ( bolševikinės, socialdemokratinės, ateisti
nės...) kosmopolitai greit ėmė pūsti į vieną dūdą su 
„Santara-Šviesa ”, dabar stovinčia už Prezidento nu
garos ir jam diriguojančia. Visi pakviestieji į prezi
dentūrą yra šios pakraipos žmonės, plius dalis buvu
sių Brazausko raudoniju. Prezidentūroje nėra nė 
vieno krikdemo ar konservatoriaus. Mano, tautinio- 
katalikiško, švietimo kryptis tokiai prezidentūrai ne
galėjo patikti ir dėl to teko mane šalinti, juolab, kad 
aš labai nepatikau Vilnijos lenkų vadovams ekstre
mistams. Prezidentūroje dabar švietimui diriguoja 
Darius Kuolys, gimęs tais metais, kuriais aš Vilniaus 
universitete išleidau 12-ąją mokytojų lituanistų lai
dą; taigi žmogus, pats nematęs pokario bolševikų 
vykdytų žudynių. Dėl to jis ir paisto niekus apie prii
mamą KGB darbuotojų veiklos apribojimo įstatymą, 
lygina jį su moraliniu teroru (!) Kur nuves mūsų švie
timą tokie dirigentai, galima tik spėlioti. Visi jauni
mo auklėjimo svertai dabar jau atiteko (ne be įsigalė
jusių „moderniųjų” krikdemų pagalbos) ateistams 
arba jų valią aklai vykdantiems asmenims.

Dar daugiau panašių kaltinimų į visas puses bu
vęs ministras pažeria neseniai išėjusioje savo knyge
lėje Kaip aš buvau ministru. Sugrūdęs kosmopoliti- 
nian katilan visus tariamus savo priešus, nuo buvusių 
komunistų iki „moderniųjų” krikdemų, gabus moks
lininkas, bet blogas administratorius ir dar blogesnis 
politikas nei iš tolo neprileidžia minties, kad gal kai 
ką ir jis ministeriaudamas negerai padarė.

Bergždžia turbūt būtų dabar pradėti nagrinėti 
„neklaidingųjų” klaidas. Tačiau vieną dalyką gerb. 
eksministras galbūt galėtų mums paaiškinti. Būtent - 
kaip galima kam nors diriguoti stovint už nugaros?

VILNIAUS SEMINARIJOS REKTORIUS APIE 
KUNIGŲ KONSERVATYVUMĄ

Atgaivintos Vilniaus kunigų seminarijos rekto
rius yra vokietis teologijos daktaras H.F. Fischeris. 
Labai įdomūs jo ryšiai su Lietuva. Plačiau apie jo pa
skyrimą seminarijos rektoriumi rašoma žurnale Vei
das (nr. 36, 1998):

akiračiai nr. 10 (304)
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spaudos apžvalga

Pirmą kartą H. Fischeris su lietuviais susitiko 
apie 1970 metus. Tuo metu jis studijavo Leipcigo 
universitete ir studentų katalikų brolijoje buvo atsa
kingas už ryšius su užsieniečiais, atvykstančiais į va
saros studentų stovyklas. Tais metais į tokią stovyklą 
atvažiavo lietuvis, kuriam teko ilgai aiškinti, kas jis 
toks, nes daugelis studentų manė, kad jis tikriausiai 
lenkas. Po dvejų metų H. Fischeris pirmą kartą pats 
apsilankė Lietuvoje. Tada, nors ir iš Rytų Vokietijos 
atvykusiam, Lietuva panėšėjo į šalį, kurioje viskas 
draudžiama.

Nuo 1976 metų H. Fischeris jau palaikė nuolati
nius ryšius su lietuvių kultūros atstovais, kunigais. 
Jonas Valionis, Julius Sasnauskas, kiti pogrindyje 
veikę katalikų kunigai paskatino H. Fischerį pasi
rinkti dvasininko kelią. Baigęs Erfurto kunigų semi
nariją jis ėmė intensyviai mokytis lietuvių kalbos. 
Devintojo dešimtmečio pradžioje sovietinis saugu
mas uždraudė H. Fischeriui atvykti į Lietuvą, o vo
kiečiai nebeleido kunigo draugams lietuviams lanky
tis VDR.

Naujajam rektoriui nepatinka kai kurie konser
vatyvūs Lietuvos kunigai:

Su Lietuva jau ne pirmas dešimtmetis artimus ry
šius palaikantis H. Fischeris piktinasi perdėtu kai ku
rių kunigų konservatyvumu. Jo manymu, ir kunigai, 
ir vyskupai turi gyventi bei dirbti vadovaudamiesi II 
Vatikano susirinkimo sprendimais. „Man susidaro 
įspūdis, kad tie žmonės, kurie sovietmečiu kokiais 
nors ryšiais buvo susiję su to meto režimu, dabar no
ri pademonstruoti savo itin konservatyvias nuosta
tas. Kelias, kurį siūlo labai konservatyvūs kunigai, 
veda tik į Bažnyčios sunykimą ”, - mano H. Fischeris, 
kartu stebėdamasis, kad per 50 prievartinio ateizmo 
metų Bažnyčia išsaugojo tokį gyventojų pasitikėjimą. 
Tad nereikėtų daryti klaidų, kurias padarė Lenkijos 
katalikų bažnyčia, pradėjusi reikšti politines preten
zijas ir tuo atstūmusi nemažai žmonių.

Labiausiai Vilniaus kunigų seminarijos rektoriui 
nepatinka tai, kad kai kurie dvasininkai katalikybę 
nori paversti „rūgščia morale”. Jei kunigas kalba 
nutaisęs tokią miną, lyg būtų prieš tai suvalgęs šimtą 
raugintų agurkų, negi tikintieji patikės, kad Evange
lija yra geroji naujiena. „Norint žmones vesti į kitą 
krantą neužtenka juos pašaukti. Reikia ir pačiam nu
eiti į kitą upės pusę”, -pabrėžia H. Fischeris.

LIETUVOS GYVENIMO KEISTENYBĖS

Lietuvos gyvenimas, vertinant jį prieškariniu ne
priklausomos Lietuvos požiūriu, yra pasikeitęs, sve
timas. Kai kurie jo reiškiniai kelia nusistebėjimą. Po 
50 sovietų okupacijos metų daug kas neatpažįstamai 
pasikeitė. Pasikeitė žmoniųtarpusavio santykiai, pri
gijo kitokie etikos ir moralės principai. Kai kurie 
reiškiniai ypač bado akis vyresnės kartos išeiviams, 
nes jų Lietuvos įvaizds liko nepasikeitęs nuo prieška
rinių laikų.

Išsilaisvinusi nuo cenzūros spauda naudojasi 
laisve. Taip pat reikia patraukti skaitytoją, kad laik
raštis galėtų išsilaikyti. Dėl tos priežasties spauda 
dažnai virsta sensacijų skelbėja. Kriminalinės žinios, 
pornografija, seksualiniai iškrypimai bei įvairios ki
tos sensacijos pasidarė ne vieno laikraščio kasdieninė 
duona.

Štai keli pavyzdžiai. Pradėtas svarstyti prostitu
cijos legalizavimo klausimas. Respublikos (nr. 19, 
1998) šeštadieniniame priede tuo klausimu taip rašo
ma:

1998 m. lapkričio mėn.

Diskusijos dėl to, įteisinti prostituciją ar ne, tur
būt tokios pat senos, kaip ir pati valstybė. Legalaus 
sekso verslo šalininkų gretos gausėjo laisvėjant vi
suomenės požiūriui į moralę ir gyvenimo linksmu
mus, priešininkų - suklestėjus dorovės sergėtojų, ka
talikiškosios religijos įtakai. Tačiau meilės paslaugų 
rinka egzistavo ir egzistuoja nepaisydama visuome
nės opinijos.

Nors Lietuvoje iki šiol nėra priimto nei prostitu
ciją draudžiančio, nei įteisinančio įstatymo, sekso 
paslaugų gali gauti kiekvienas norintis. Šalies įstaty
muose nenumatyta jokios atsakomybės už prostitu
ciją — baudžiama tik už sąvadavimą, nepilnamečių 
įtraukimą į šį verslą, prekyba „gyvosiomis prekė
mis”. Merginoms itin nereikia bijoti ir administraci
nės baudos - įrodyti, kad sulaikytoji mergina meile 
dalijasi už pinigus - nepaprastai sunku. Tiesa, kai 
kurioms prostitutėms vis dėlto nepavyksta išvengti 
bausmės: Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato 
duomenimis, pernai vien Vilniuje nubausta 201 
prostitutė, šiemet-jau 105.

Ten pat Ričardas Gavelis rašo:

Dėl prostitucijos legalizavimo nei nereikėtų gin
čytis. Sukti galvas derėtų dėl kitų dalykų. Dėl draudi
mų šis verslas tapo toks kriminalizuotas, kad nors 
kiek pravalyti jį būtų nelengva. Šiame versle susifor
mavo itin blogi įpročiai ir korupcinė sekso darbdavių 
apsaugos sistema. Tą ydingą sistemą bus sunku 
įveikti. Taip visuomet nutinka, kai tik valstybė apsi
meta nematanti ir nepripažįstanti kokio realiai egzis
tuojančio verslo. Juo labiau kai kalbama apie 
prostituciją - šiaip ar taip, seniausiąją profesiją.

Dar niekur pasaulyje nepavyko prostitucijos iš
naikinti. Ir dabar Lietuvoje laikraščiai dažnai skelbia 
įvairių „margaritų” pasiūlymus patarnauti. Tik pa
skambink ir agentai pristatys „gražuolę” į namus.

Pasirodo Vilniaus miestas jau 19 šimtmetyje tą 
klausimą buvo išsprendęs - buvo legalizuoti viešieji 
namai. Apie tai pasakoja Lietuvos valstybės istorijos 
archyvo vedėja N. Češkevičiūtė:

Mes galime apsimetinėti, taip sakant, kišti galvą 
į smėlį, tačiau dokumentai rodo, jog prostitucija Lie
tuvoje egzistavo. Mes nesiskirtame nuo visų kitų žmo
nių, ir mums visiems būdingos tos pačios žmogiškos 
silpnybės. Juk ne veltui sakoma, kad prostitucija - 
pati seniausia profesija žemėje.

Daugelį amžių beveik visų kunigaikščių ir didikų 
dvaruose gyvendavo meilužių, išlaikomos kurtizanės. 
Taip buvo ir apie tai visi žinojo. Tačiau per ilgą laiką 
ta negražioji potekstė būdavo užmirštama. Net mūsų 
garsioji Barbora Radvilaitė su Žygimantu Augustu iš 
pradžių gyveno nesusituokę. Tačiau per amžius visa 
tai buvo užmiršta, ir dabar mes kalbame tik apie gra
žiąją Barboros ir Žygimanto meilę. (...)

Nenorėčiau skelbti gatvių pavadinimų ar namų 
numerių, nes, manau, daugelį vilniečių šokiruotų, 
kad jų name ar net bute anksčiau veikė viešnamis. 
Tačiau ne paslaptis, kad ypač daug prostitučių gyve
no Pilies gatvėje, kur legalūs ar slapti viešnamiai bu
vo beveik kiekviename skersgatvyje. Daug prosti
tučių telkėsi Totorių gatvėje bei Užupyje. (...)

Užupio gyventojams pradėjus aršiai kovoti su 
kaimynystėje veikiančiais viešnamiais, XIX a. pabai
goje daugelis prostitučių persikėlė į Naujamiestį: da
bartines Švitrigailos, Partizanų, Naugarduko gatves.

Kita keistenybė - visokie sukčiai, tariamų reli
gijų skelbėjai, stebukladariai ir šundaktariai, kurie, 

atvykę į Lietuvą, mulkina piliečius ir surenka nema
žas pinigų sumas. Pavyzdžiui, kažkoks „stebukla
daris” filipinietis Aleksas Orbitas gydo ligonius ir 
operuoja be instrumentų. Anot jo, gali pasveikti vien 
kartodamas „dieviška jėga, įeik į mane”, bet šią frazę 
turi kartoti filipiniečių kalba, nes tik jos garsai turi 
gydomosios galios. O žmonės tuo tiki ir moka daug 
litų už įėjimą į Orbito seminarus. Apie tą „stebukla
darį” Respublikoje (nr. 201, 1998) taip rašoma:

A. Orbitas į Lietuvą atvyko rugpjūčio 6 dieną. 
Pagal tarptautinio projekto „Savo piramidės link” 
programą. Jis surengė aštuonis susitikimus su mū
sų šalies žmonėmis, kuriuose pasakojo apie savo gy
venimą bei veiklą, taikė magnetinį gydymą. Taip pat 
norintiesiems išmokti gyventi sveikiau jis surengė se
minarus Bačkonyse, Palangoje ir Panevėžyje. Kiek
vienas seminaras truko penkias dienas, jo dalyviams 
teko mokėti po 5200 litų. (...)

Vieni seminaro dalyviai atrodė esą pasiturintys 
žmonės. Todėl nestebino, kad jie už seminarus sumo
kėjo po 5200 litų. Kiti teigė pasiskolinę pinigų iš gi
minių. Buvo atvykusių iš kaimo, kurie susirinko rei
kiamą sumą tik pardavę gyvulius. Kalbinti žmonės 
teigė, kad jų visiškai nepiktina suma, kurią reikėjo 
mokėti už seminarus.

Kaip rašoma Veide, prostitucijos profesija prasi
plėtė dar viena nauja paslaugų rūšim - tai dailūs vy
rukai aptarnauja moteris, kurios ieško palydovų arba 
šiaip malonaus pokalbio prie šampano... Šio patar
navimo valanda Vilniuje kainuoja nuo 200 iki 400 li
tų.

Tokia yra kita Lietuvos gyvenimo pusė... Kiti sa
kytų - tamsioji, nešvarioji arba keistoji, apie kurią 
nereiktų kalbėti. Deja, jokia problema neišsispren- 
džia pati savaime, apie ją nekalbant ir nediskutuo
jant.

Vyt. Gedrimas

SAVIŽUDYBIŲ...
(atkelta iš 1-mo psl.)

džių skaičius ypač padidėjo po komunizmo žlugimo. 
Pavyzdžiui, nuo 1989-tų metų Lietuvoje savižudžių 
skaičius padidėjo 70 procentų: Estijoje per tą patį 
laikotarpį jų skaičius padidėjo 46 procentais. Iš bu
vusių komunistinių kraštų išimtį sudaro trys Kaukazo 
valstybės:Armėnija, Gruzija ir Azerbaidžianas, nors 
kai kas abejoja jų pateiktos statistikos tikslumu.

Svarbiausios postkomunistinių kraštu žmonių 
nusivylimo priežastys yra pokyčių visuomenės san
daroje greitis ir intensyvumas: žlunganti socialinio 
aprūpinimo sistema ir išaugusi bedarbystė, skati
nančios alkoholizmą ir depresiją. Daugumoje poko
munistinių kraštų gydytojai sunkiai atpažįsta depre
siją ir jos negydo.

Tačiau kodėl pabaltijiečiai taip linkę į susinaiki
nimą? Materialiai jie juk gyvena geriau nei kauka
ziečiai. Ar dėl to kaltos šių kraštų šaltos žiemos nak
tys? Kadaise jų kaimynai šiaurėje, suomiai, buvo la
bai linkę į savižudystę. O gal kiti buvę komunistiniai 
kraštai yra atviresni - pripažino, kad egzistuoja pro
blema ir ėmėsi ją spręsti? Šio dešimtmečio pradžioje 
savižudžių čempionai buvo vengrai, bet šiuo metu 
nusižudžiusiųjų skaičius Vengrijoje krenta. Pasaulio 
sveikatos organizacija sako, kad Vengrijos daktarai 
geriau atpažįsta depresiją, o krašto valdžia labiau 
rūpinasi sužalotais žmonėmis, pvz., alkoholikais ir 
bedarbiais. „□
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ISTORIJA

Nomenklatūrinės sistemos pagrindai buvo sufor
muluoti teoriniuose marksizmo klasikų darbuose ir 
įgyvendinti XX amžiaus 2-3 dešimtmečio TSRS dau
giausia J. Stalino pastangomis, o Lietuvoje įdiegti po 
1940 metų okupacijos ir TSRS-Vokietijos karo prasi
dėjusios sovietizacijos metu.

Ilgą laiką veikianti nomenklatūrinė sistema 
TSRS ir LTSR sukūrė pastovų į svarbiausius postus 
skiriamų asmenų sluoksnį, kuris pamažu ėmė for
muotis į savarankišką, atskirą (bei savo atskirumą su
vokiančią) ir gana uždarą nomenklatūros visuomeni
nę klasę. Ši klasė valdė ir kontroliavo visą sovietinę 
valstybę bei, naudodama visuomenės kontrolės prie
monių monopolį, veikė bendrą regiono kultūrą, o tuo 
pačiu ir visuomenės mentalitetą.

Sudėtingėjant ir tobulėjant valstybės valdymui 
nomenklatūra pamažu buvo suskirstyta į kelias kate
gorijas. Aukščiausi pareigūnai visą laiką buvo TSKP 
CK nomenklatūroje. Mažiau svarbios pareigos atsi
dūrė įskaitinės-kontrolinės nomenklatūros sąrašuose, 
kontroliuotose LKP CK skyrių. Tam, kad būtų ren
giama nomenklatūrininkų pamaina, buvo sukurtas 
specialus nomenklatūros rezervas.

Nomenklatūrinė sistema apėmė absoliučiai visas 
TSRS valstybines ir visuomenines organizacijas bei 
institucijas; šiokią tokią autonomiją išsaugojo tik re
liginės bendruomenės. Komunistų partija irgi buvo 
nomenklatūrinės sistemos paveikta organizacija, kur 
svarbiausius sprendimus priimdavo nomenklatūriš- 
kai skiriami aukščiausi jos vadovai, dažniausiai val
dymui naudoję partinių biurų organizacinę formą.

Pirmąjį sovietinės okupacijos dešimtmetį TSRS 
vykdė atviro kišimosi ir kolonizavimo politiką, 
LTSR vadovams palikdama tik vykdytojų vaidmenį. 
Tačiau ilgainiui, pasinaudodami po J. Stalino mirties 
prasidėjusia TSRS centro vadovybės politine krize, 
Lietuvos nomenklatūriniai vadai, sug'ebėjo LTSR 
įtvirtinti etniškai lietuviškos nomenklatūros, tik 
TSRS centro įsikišimo ribojamą valdžią, kuri, pasi
baigus chruščioviškoms reformoms, ėmė sparčiai 
silpnėti ir apsiribojo daugiausia kultūros bei antraei
lėmis ūkinėmis problemomis.

Nomenklatūros santykiai su kitais Lietuvos vi
suomenės sluoksniais buvo grįsti nuolatine kontrole 
ir terorizavimu. Kiek geresnėje padėtyje nei kiti buvo 
darbininkija ir techninė inteligentija. Kaip atskira vi
suomeninė ir kultūrinė grupė, nomenklatūra pasižy
mėjo tik jai būdingais mentaliteto bruožais bei sufor
mavo savitą bendros visuomeninės ir kasdieninės el
gsenos kultūrą, įtakojamą juridiškai apiforminto 
lengvatų komplekso.

Nomenklatūra turėjo savitus socialinius bruožus: 
jos lietuviškumas po 1953-1956 metų permainų be
veik visą laiką didėjo, tačiau partinėje nomenklatū
roje išliko tvirtos nelietuvių pozicijos; moterys viso
se nomenklatūros grupėse buvo visiška arba dekora
tyvi mažuma; nomenklatūros amžiaus vidurkis nuo
lat didėjo, o socialinis mobilumas lėtėjo; aukštasis iš
silavinimas tapo visuotina norma - pamažu formavo
si savita aukščiausioji Lietuvos socialinė klasė, turė
jusi savitas mentaliteto apraiškas, tokias, kaip autori- 
tariškumas ar technokratiškumas ir pan.

Ekonominiai ir nacionaliniai veiksniai paskatino 
problemų negalinčio išspręsti nomenklatūros režimo 
silpimą, ribotų reformų bandymus ir prasidėjusį inte
ligentijos vadovaujamą tautinio atgimimo judėjimą. 
Nomenklatūrininkai bandė išsaugoti savo valdžią ar 
net modifikuotą nomenklatūros valdymą, bet dėl 9- 
ojo dešimtmečio pabaigos revoliucinių ekonominių 
ir politinių permainų suiro kaip visuomeninė teisiškai 
apibrėžta klasė, tačiau išlaikė dalinę kultūrinę bei

NOMENKLATŪROS KRIZĖ IR
TRANSFORMACIJOS

ekonominę įtaką.

NOMENKLATŪRINĖS SISTEMOS ŽLUGIMAS

Sovietinė ekonomika vystėsi ydingai: pramonės 
augimo metiniai tempai visą laiką nesustojamai lėtė
jo, artėdami prie regreso ribos. Dar blogiau, kad pa
tys LTSR gyventojai juto savo ekonominės padėties 
blogėjimą: gyventojų išlaidų struktūroje 1975 metais 
santaupos sudarė 7%, o jau 1979 - tik 4,9%, pasiek
damos 1969 m. lygį; tai reiškė, jog visuomeninis re
žimo ir ekonomikos stabilumas staiga ėmė mažėti.1 
Tai turėjo ir politinių pasekmių, nes suaktyvėjo pasi
priešinimas sovietinei sistemai. Vien Pabaltijo kari
nėje apygardoje per metus būdavo užfiksuojami trys 
lietuvių kareivių pasirengimai galimai teroristinei 
veiklai.2

Progresuojantis ekonomikos vystymosi tempų 
lėtėjimas nebuvo netikėtas reiškinys, nes valstybės 
vadovybė ekonomines problemas bandė spręsti rea
laus darbininkų atlyginimo augimo tempų lėtėjimo 
sąskaita, tuo dar labiau sumažindama ekonominį dar
bininkų suinteresuotumą bei jų darbo efektyvumą.3 
Mažai ką galėjo padėti ir dalinis ūkiskaitos įvedimas, 
nes pati visuotinio ekonomikos planavimo idėja buvo 
ydinga. Jei planavimas tapdavo visaapimančiu ir vi
siškai tiksliu, tai planavimo sistemos mastai ir jo fi
nansavimo išlaidos buvo didesnės už ūkinį pelną, o 
jei planavimas visko neapglėbdavo, monopoliu grįs
toje ekonomikoje prasidėdavo apčiuopiami pertrū
kiai ir švytuokliškai didėjanti ekonominė sąmaištis.4

Pirmieji gilios ekonominės krizės artėjimo požy
miai skatino pradėti ribotas ekonomines reformas, 
bet nieko nebuvo daroma. Aštunto dešimtmečio vi
duryje dalis TSRS vadų suvokė pavojaus artėjimą, 
bet nieko nebuvo padaryta, kad būtų išvengta ekono
minių nelaimių.5 Tokį pasyvumą lėmė egzistavusi at
skira maisto ir kitokių prekių tiekimo nomenklatūrai 
sistema, kurios dėka valdytojams nereikėjo net gal
voti apie blogėjančią bendrą ekonominę padėtį, nes 
tai jų gyvenimo lygio niekaip nekeitė.6

Tam tikros ribotos reformos vis tik prasidėjo 
TSKP generaliniu sekretoriumi tapus M. Gorbačio
vui. Tačiau ūkiskaitos įvedimas visiškai negąsdino 
LTSR nomenklatūros vadų. Dar 1987 m. P. Griškevi
čius ramiai ruošėsi iš dalies laisvų ekonominių san
tykių įvedimui, kurie turėjo suteikti įmonėms „visiš
ką” savarankiškumą, tuo pat metu tvirtindamas no
menklatūrinius paskyrimus, atestuodamas ir kelda
mas VK darbuotojų atestaciją.7

Nomenklatūros kaip socialinės
GRUPĖS SUIRIMAS

Nomenklatūrinės ir sovietinės sistemos žlugimą 
lėmė ir paspartino devinto dešimtmečio gale paūmė
jus! ekonominė krizė: 1989-1990 metais nacionali
nės TSRS pajamos nusmuko 4%, o užsienio prekyba 
7% - prasidėjo vis didėjantis ūkio regresas.8 Vienin
telė išeitis iš krizės buvo valdymo formos ir ekono
minių suvaržymų pakeitimas. Dauguma buvusių so
vietinių respublikų taip ir liko ikidemokratinėje būse
noje dėl efektingo nomenklatūros prisitaikymo prie 
naujų sąlygų. Nomenklatūra išsaugojo savo įtaką net 
ir leidusi formaliai demokratinius rinkimus, kadangi 
išsaugojo savo struktūrą ir toliau manipuliavo val

dininkų nominavimo procesu, net ir atsisakiusi ko
munistinės ideologijos bei kompartijos politinio mo
nopolio.9

Lietuvoje buvusios nomenklatūros, kaip visuo
meninės grupės, ekonomines pozicijas pakirto eko
nominė krizė, o visų pirma - TSRS pradėta ekonomi
nė blokada.10 LTSR pramonė buvo kuriama kaip 
TSRS ekonominės sistemos, o tiksliau - milžiniškų 
valstybinių gamybinių monopolistinių trestų dalis, 
formuota tiesioginio centrinių TSRS organų įsikiši
mo dėka.11 Dėl politinių įvykių nutrūkus ekonomin
iams ryšiams, nomenklatūrinių darbuotojų dauguma 
pasirodė nekompetentinga dirbti laisvos rinkos ir 
konkurencijos sąlygomis. Todėl greitai arba 
ekonomiškai žlugo kartu su bankrutuojančiomis jų 
vadovautomis įmonėmis, arba buvo pašalinta naujos 
kartos ekonomikos veikėjų.

Pirmiausiai žodžio laisvės, viešumo, istorinės at
minties atgaivinimo ir meninės kūrybos laisvės sąly
gomis žlugo kultūrinė nomenklatūros diktatūra, ku
rios agoniją sekė politinių reikalavimų atsiradimas.12 
Todėl kitas nomenklatūrinę sistemą pakirtęs veiks
nys buvo demokratinės valstybės organų atsiradimas. 
Tiesą sakant, nomenklatūra tikėjosi sėkmingai veikti 
ir ribotos demokratijos sąlygomis. Pradėjus kurtis 
neformaliems kultūriniams ir politiniams judėji
mams 1988 metų pradžioje, tų pačių metų sausio 8 
dienos TSKP CK nutarimo paskatintas LKP CK Biu
ras dar planavo imtis priemonių „parinkti asmenis, 
galinčius vadovauti minėtoms organizacijoms” ir 
taip išplėsti nomenklatūrinės sistemos veikimo sferą 
į politinių jėgų areną.13 Pirmasis iš dalies demokratiš
kai išrinktas TSRS liaudies deputatų suvažiavimas 
(daug deputatų buvo išrinkti nomenklatūriškai kon
troliuojamų visuomeninių organizacijų) buvo sėk
minga nomenklatūros valdžios legalizavimo ir no
menklatūrinio manipuliavimo pradžia. 51% suvažia
vimo delegatų buvo nomenklatūriniai darbuotojai, 
net’tarp žymiai demokratiškiau išrinktos LTSR dele
gacijos narių nomenklatūrininkų buvo 34,1 %14. Daž
niausiai demokratija stipriau įsitvirtina, kuomet per
ėjimas iš autoritarinio režimo būna staigus, nei kuo
met reformos vyksta laipsniškai.15 Lietuvoje dėl vė
lesnio atviro konflikto su TSRS centru ir audringos 
politinės kovos būtent taip ir įvyko.

Ilgus dešimtmečius egzistavusi nomenklatūri
ninkų visuomeninė grupė negalėjo išnykti be pėdsa
kų. Nomenklatūrai ir LKP artimų žmonių buvo viso
se naujai gimstančiose visuomeninėse organizacijose 
ir todėl senasis nomenklatūrinis elitas, nors ir gerokai 
nukentėjęs bei susiskaldęs, pasiliko naujajame visuo
menės politiniame elite. Tai nenuostabu, nes net dau
giau nei pusė Sąjūdžio Seimo narių buvo LKP ar net 
LKP CK nariai.16 Tačiau teiginiai, jog Sąjūdis buvo 
inspiruotas centrinių TSRS organų17, neturi rimto pa
grindo. Kitokia Sąjūdžio sudėtis ir negalėjo būti, nes 
bet kokia organizacija, kuri kaip Sąjūdis savo pro
gramoje nebūtų teigusi, kad ji „remia ir plėtoja TSKP 
vadovybės pradėtą soc. visuomenės persitvarkymą ”, 
tiesiog nebūtų galėjusi laisvai veikti.18

Lemiamą smūgį nomenklatūrinei sistemai suda
vė teisinės LKP viešpatavimo bazės ardymas, prasi
dėjęs su pirmaisiais demokratijos žingsniais. 1989 
metų spalį LKP CK biure pasiūlius panaikinti šeštą
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Konstitucijos straipsnį, kuris tik vienai TSKP suteikė 
politinio valdymo monopolį, biuras griežtai su tuo 
nesutiko ir atsiribojo nuo tai pasiūliusių G. Kirkilo ir 
J. Paleckio.19 Vėliau LKP tik viename R. Gudaičio 
vadovaujamos komisijos 1990 metais parengtame 
dokumente apie LKP veiklos įvertinimą pasmerkė 
savo sukurtą nomenklatūrinę sistemą,20 bet daugiau 
jokiuose valstybiniuose ar partiniuose dokumentuose 
nomenklatūrinė sistema nebuvo pasmerkta. Vis tik 
jau 1989 metų gruodžio mėnesio 7 dieną naujai iš
rinkta Aukščiausioji Taryba, kurioje LKP neturėjo 
daugumos, 249 balsais iš 350 iš trečio karto panaiki
no šeštąjį Konstitucijos straipsnį.21

Pamažu buvo išardyti visi nomenklatūrinės sis
temos veikimo teisiniai pagrindai. 1991 metų balan
džio 16 dienos žemės ūkio bendrovių įstatymas pa
kirto kolūkius ir tarybinius ūkius.22 1991 metų birže
lio 5 ir lapkričio 21 dieną buvo įstatymais pertvarky
tos nomenklatūrinės profsąjungos23, o rugpjūčio 22 
dieną Lietuvos AT nacionalizavo dar išlikusį LKP 
organizacijos turtą.24

RESTAURACIJOS BANDYMAI

Vėliau LKP reikalavimai keitėsi, vis labiau buvo 
pabrėžiami ekonominio savarankiškumo ir ūkiskai
tos reikalai. 1989 sausį LKP suformulavo ir pateikė 
savo reikalavimus TSKP CK plenumui. LKP vado
vybė pageidavo realios autonomijos TSRS sudėtyje, 
daugiau politinio ir kultūrinio savarankiškumo 
LTSR, norėjo atsisakyti nuo neefektyvios centraliza
cijos ir šakinio valdymo. Apie nomenklatūrinės siste
mos galą ar visišką valstybės demokratizaciją nebu
vo kalbama.25

Vietoje ūkiskaitos LTSR gavo TSKP CK 1989 
metų spalio 31 nutarimą „Dėl politinės padėties Pa
baltijo respublikose”. LKP CK Biuras ėmėsi nutari
mo vykdymo, jį daugiau sabotuodamas nei įgyven
dindamas, o savo ataskaitose kaip išeitį iš politinės 
krizės siūlė LTSR ūkiskaitos įvedimą.26 Kadangi 
TSKP CK nieko LTSR vadovams duoti nesiruošė, 
1989.12.19 XX LKP suvažiavimas paskelbė apie sa
vo atsiskyrimą nuo TSKP. Beje, šis suvažiavimas bu
vo pirmas ir paskutinis LKP suvažiavimas, kuriame 
veikė normali, o ne fiktyvi demokratinių rinkimų sis
tema.27

Dar prieš XX LKP suvažiavimą TSKP CK kon
trolinė grupė siūlė LKP atsiriboti nuo komunistų są
jūdiečių ir suburti jėgas, remiančias TSRS ir TSKP 
vienybės platformą.28 Po LKP atsiskyrimo Maskva 
nutarė remtis su LKP politika nesutikusių komunistų 
dalimi. Ši pati odioziškiausia ir reakcingiausią Mask
vai ištikima likusi LKP-TSKP organizacija tapo no
menklatūrinių tradicijų tęsėja. TSKP platformos 
LKP greitai sugebėjo atnaujinti savo veiklą. Tai ne
buvo labai sunku, nes Maskva finansavo partinių 
funkcionierių veikimą mokėdama LKP (TSKP) rajo
nų PK sekretoriams 450 rub. mėnesinę algą.29 Nors 
sąlygos pasikeitė, partinė struktūra buvo atkuriama 
tokia, kokia buvo. Bandyta restauruoti net partijos 
priedus - VLKJS ir pionierių organizacijas.30 1990 
metais išplėtus ir sukomplektavus CK sekretoriatą ši 
partija pasidarė idealiai panaši į 1940 metais buvusią 
LKP. Apie 70% LKP (TSKP) CK narių buvo nelietu
vių kilmės, o iš 58 CK veikėjų tik 8 buvo darbininkai. 
Praktiškai daugumą jos vadovybės narių sudarė buvę 
partiniai ir ūkiniai nomenklatūriniai darbuotojai, tar
kim, iš Kauno į atgaivintos LKP (TSKP) CK įėjo bu
vęs VK pirmininkas P. Staškūnas, Kauno miesto 
KGB skyriaus viršininkas, buvęs Kauno m. I partijos 
sekretorius, KPI docentas ir kariuomenės įgulos ka

rininkas.31 Nauji pretendentai į nomenklatūrinės vals
tybės vadovus iš karto ėmėsi senų nomenklatūrinių 
metodų. Neturėdami tam teisės net ir pagal galio
jančius TSRS įstatymus, LKP (TSKP) veikėjai vis 
tiek sudarinėjo sąrašus tų įmonių vadovų, kuriuos 
reikia atleisti iš pareigų.

Maskvos reakcija į Lietuvos reformas buvo pa
naši į padėties Čekoslovakijoje „normalizavimą” - 
buvo bandoma ribota karine jėga grąžinti nomenkla
tūros dominavimą. TSKP generalinis sekretorius M. 
Gorbačiovas ir jo atitrūkusi nuo realios politinės ko
vos arenos aplinka nesuvokė padėties Lietuvoje, to
dėl vietoje dalinių nuolaidų visuomenei pabandė grą
žinti niekam nepriimtinus sovietinės ūkinės ir politi
nės nomenklatūrinės stagnacijos laikus. Atsakymas į 
tai buvo visą Lietuvą apėmusio pilietinio nepaklus
numo protrūkis, sumažinęs sovietinės sistemos bazę 
iki negausių kolonistų, dažniausiai susijusių su ka
riuomene ar karo pramone, grupelių.33 Restauracija 
be vidinės paramos Lietuvos visuomenėje pasidarė 
neįmanoma.

Vėlesnės Lietuvos politinės simpatijos NVS be
veik visada turėjo nomenklatūrines šaknis, nes Lietu
voje, kaip ir visoje postsovietinėje erdvėje, ten, kur 
nomenklatūros liekanos išlaikė politinę ar ekonominę 
įtaką TSRS reintegracijos idėjos ėmė visuotinai do
minuoti.34

NOMENKLATŪROS TRANFORMACIJOS

Pasitraukusi iš politinio vadovavimo nomenkla
tūros klasė pasuko keliomis vystymosi kryptimis. 
Viena iš jų turėjo ryškų kriminalinį atspalvį. Visa so
vietinė visuomenė iš esmės buvo giliai korumpuota, 
nes bent kiek normalesniam pragyvenimo lygiui pa
laikyti eiliniam gyventojui dėl mažų atlyginimų ir 
blogos socialinės apsaugos buvo būtina apvaginėti 
valstybę ar kitaip pažeidinėjant esamus įstatymus už
sidirbti nelegalių pajamų.35 Dažnai vogta ne vien tik 
norint papildyti algą - vien iš vieno Kauno mėsos 
kombinato sandėlininko buvo konfiskuota 16 kg auk
so.36 Plati šešėlinė ekonomika ir ją sukeliantis pasto
vus vienų ar kitų prekių trūkumas buvo nuolatinis 
reiškinys.37 Jau 1946 metais vien prekybos sistemoje 
buvo aptikta 17 mln. rub. vertės grobstymų ir išei
kvojimų.38 Kriminalinio nusikalstamumo lygis jau 
šeštame dešimtmetyje LTSR buvo gana aukštas.39 
Teisėtvarkos sistema, suaugusi su įstatymais nereg
lamentuota partine viršūne, sudarė geras sąlygas ko
rupcijai ir nusikalstamumui augti. Septinto dešimt
mečio pabaigoje iki tol mažėjęs nusikalstamumas 
ėmė staiga dinamiškai didėti, savo augimo tempais 
Lietuvoje beveik dvigubai lenkdamas bendrą TSRS 
lygį (LTSR 1968 m. - 5,9% o 1969 m. - 8,5%; TSRS 
- 3%).40 Nusikalstamumo dinamikai augant, nusikal
timų skaičius per dekadą, faktiškai padvigubėjo.41 
Kai kuriose ekonomikos srityse turto grobstymai pa
siekė milžiniškus mastus. 1973 metais vien Kauno 
mėsos kombinate per metus buvo išaiškinta 296.000 
rub. trūkumų.42 Korupcija net žemiausiame lygyje 
jautėsi nebaudžiamuma; tarkim, 1962 metais iš 60 
nustatytų grobstymo atvejų tik vienas buvo apsvars
tytas draugiškame teisme.43 Vien 1980 metais grob
stymai išaugo 66,7%.44

Neformalūs nomenklatūrininkų tarpusavio san
tykiai, kuriais buvo grįsti netamybiniai, bet ne ma
žiau reikšmingi tarpusavio ryšiai, dažnai padėję nau
dotis savo tarnybine padėtimi, kai kuriems sovieto- 
logams leidžia visą nomenklatūrą vadinti korupcijos, 
kaip visuomeninio reiškinio, formalizuota dalimi.45 
Nors tokiems drąsiems teiginiams pritarti negalima, 

bet polinkis į korupciją ir nusikaltimus visą laiką 
buvo komunistinio judėjimo savybe, greičiausiai at
siradusia dėl aukščiau minėtos specifinės komunisti
nės moralinės sistemos egzistavimo.

Bolševikų partija buvo vienintelė politinė jėga, 
kuri 1917 metais į savo pasekėjų tarpą nevengė 
įtraukti kriminalinių elementų, o ir pati partija forma
vosi be demokratinės parlamentinės veiklos tradicijų, 
beveik visą laiką buvo pogrindyje ir pripažino neri
boto smurto naudojimo savo tikslams leistinumą, to
dėl savo kultūrinėmis tradicijomis mažai kuo skyrėsi 
nuo kriminalinių nusikaltėlių organizacijos.46 Dažnai 
bolševikų judėjimas buvo finansuojamas panaudo
jant kriminalinius pajamų šaltinius.47 O jau L. Brež
nevo valdymo laikotarpiu TSRS nomenklatūros vir
šūnės pamažu ėmė maišytis su kriminalinių elementų 
pasauliu ir pusiaumafijinės struktūros be baimės įsi
tvirtino kai kurių Vidurinės Azijos respublikų parti
nėje valdžioje.48 Tai nėra nuostabu, nes pati nomen
klatūrinė sistema su savo slapta ryšių, bausmių ir do
vanų sistema iš esmės buvo tiesiog kažkoks mafijos 
prototipas.49 Jos veiklai visą laiką buvo būdingas 
slaptumas ir jėgos filosofija grįsti santykiai, nesukūrę 
kultūrinio nepakantumo korupcijai, tokio, kaip XIX 
a. aristokratijos kultūra.50

Vis tik potraukis ekonominei galiai žymiai dau
giau nomenklatūrininkų pastūmėjo ne nuskaltimų, 
bet verslininkystės link. Pasikeitus ekonominiams 
santykiams nomenklatūriniai vadovai, naudodami 
valdžios monopolį, privatizuojant ekonomiką, greitai 
perėmė į savo rankas gamybos monopoliją. Todėl be
veik visur vietinės nomenklatūros prisidėjo prie nuo
saikių autonominių judėjimų, kadangi to reikalavo jų 
ekonominiai interesai.51 Negana to, KGB (1991.01. 
05, V. Kriučkovo dokumentas 174033), o vėliau ir 
TSKP CK ėmėsi kurti nevalstybinį ekonominį re
zervą, kuris galėtų padėti nomenklatūrai išlaikyti val
džią ir pasišalinus iš politinės arenos.52 Visa tai galė
jo būti prarasta nacionalinių revoliucijų metu, bet no
menklatūros laimei 1989-1991 metų revoliucijos Ry
tų Europoje (taip pat ir Lietuvoje) beveik niekada ne
buvo socialinės. Pagal tipą jas galima klasifikuoti 
kaip nativistines-mesianistines revoliucijas.53 La
biausiai prie jų prisidėjusi inteligentija savo padėtį 
pagerino nedaug ir socialinė visuomenės struktūra, 
nežiūrint atsiradusio pastovaus socialinio mobilumo, 
liko panaši į anksčiau buvusią.54 Tai, kad revoliuci
niai pasikeitimai Rytų Europoje įvyko beveik be 
smurtinio pasipriešinimo, leidžia teigti, kad valdan
čioji klasė savo politinį kapitalą pavertė ekonominiu 
ir, pasinaudodama socialinės sistemos reformistiniu 
pakeitimu, įgijo taip komunistiniams režimams tru
kusio teisėtumo visuomenės akyse. Greta to įvyko ir 
kultūrinių orientacijų perkainavimas - įsitvirtino me- 
ritokratijos, iš XIX a. liberalų perimtos valstybės nei
gimo, ekonomikos veikėjų reikšmės pervertinimo ir 
žmonių sugebėjimų nelygybės idėjos.55 Jau anksčiau 
minėtas aukštojo išsilavinimo ir darbo praktikos mo
nopolis leido efektingai pasinaudoti tarnybiniu 
nomenklatūrininkų monopoliu, t.y. nesant pakanka
mo pakeitimo rezervo ir galimybių tai padaryti bū
tent nomenklatūrininkai tapo tuo visuomeniniu 
sluoksniu, kuris galėjo neteisėtai pasipelnyti ir kuris 
pasipelnė iš privatizacijos.56 Pavyzdžiu gali būti 
komjaunimo vadų veikla. VLKJS Lietuvoje, nuo 
1990 metų spalio tapusi Lietuvos Jaunimo forumu, 
savo turėtas lėšas sėkmingai investavo į įvairių stam
bių verslo įmonių akcijas ir pati sukūrė 120 įvairių 
firmų, taip sugebėdama pakeisti 5.000.000 rublių tur-
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NOMENKLATŪROS...
(atkelta iš 5-to psl.)
to juridinę priklausomybę57, o Vilniaus miesto 
VLKJS komitetas dar puse metų anksčiau visą turėtą 
turtą tiesiog perdavė buvusio I Vilniaus VLKJS sek
retoriaus vadovaujamai firmai.58

Nors nomenklatūra kaip vieninga klasė pamažu 
suiro ir susimaišė su nauju ekonominiu bei politiniu 
elitu, jos egzistavimas paliko pėdsaką dabartinių Lie
tuvos politinių jėgų arenoje. LKP-LDDP tiesiogine 
prasme perėmė LKP biurokratinio darbo patirtį ir 
formas.59 O 1989 metais uždarius spaliukų organiza
cijas buvo bandymų nors išsaugoti VLKJS iniciatyva 
pertvarkytą pionierių organizaciją su nauja tautine 
simbolika.60 Tačiau tokių politinių mutacijų rezulta
tai pasirodė esą politiškai negyvybingi. Žymiai rim
tesnį poveikį darė patys nomenklatūrininkai, ėmęsi 
politinės veiklos. Sakysim, Lietuvos nepriklausomy
bę paskelbusio ir įtvirtinusio parlamento frakcijų 
valstybės reformų troškimas ar patriotiškumas tiesio
giai priklausė nuo to, kiek jose buvo nomenklatūri
ninkų: pačioje reakcingiausioje Kairiųjų frakcijoje 
nomenklatūrai priklausė 40% aukštų vadovų ir dar 
40% atsakingų vadovų, Laisvųjų demokratų - 20% 
aukščiausių ir 60% atsakingų vadovų, Centro - 5% 
aukščiausių ir 12% atsakingų vadovų. Radikaliausio
je Jungtinėje Sąjūdžio frakcijoje buvo 3% aukščiau
sių ir 12% atsakingų vadovų. Tautininkų frakcijoje 
buvo tik 33% atsakingų vadovų, o Septintojoje frak
cijoje 30% atsakingų vadovų.61 Galima teigti, kad bu
vę nomenklatūrininkai dažniausia buvo konservaty
viausia bei mažiausiai politinių reformų ir Lietuvos 
nepriklausomybės siekiančia, tačiau lojaliai nusi
teikusios visuomenės dalies grupe.

Nomenklatūrinės sistemos ekonominis, politinis 
ir visuomeninis palikimas greitai buvo pakeistas ar 
keičiamas sparčių ekonominių-politinių reformų me
tu ir jau beveik nebeaptinkamas šiandieninės Lietu
vos gyvenime. Tačiau totalitarinių režimų palikimas 
ilgiausiai išlieka kultūroje ir jos suformuotoje mąsty
senoje bei elgsenoje. Palyginti trumpai egzistavusios 
fašistinės Vokietijos gyventojai net po 30 metų savo 
vidine psichologine sandara mažai skyrėsi nuo prie 
katastrofos atvedusių žmonių asmenybių.62 Penkis 
dešimtmečius egzistavusi nomenklatūrinė sistema 
paliko žymų įspaudą lietuvių politinei bei kasdieni
nei kultūrai ir suformavo naują Lietuvos žmonių as
menybės tipą, kurį pakeisti reikės dar labai ilgo laiko 
tarpo.
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Iš „Pradžios ” knygos.

LIETUVIŠKO PASO PRIVALUMAS

Rugsėjo mėnesį, per patį rublio kritimo įkarštį, 
nusprendžiau pasinaudoti lietuviško paso privalu
mais ir nesivargindamas dėl vizos bent trumpam ap
sižvalgyti Karaliaučiaus sritije. Išskyrus kelių valan
dų apsilankymą Tilžėje (Sovietske), šioje srityje ne
silankiau nuo to meto, kai 1944 m. dvikinkiu vežimu 
pradardėjome jos akmenimis grįstais keliais tolyn į 
Vokietiją. Tas pirmasis apsilankymas man atminimų 
nepaliko, bet buvau apie šį regioną nemažai skaitęs. 
Kažin ar yra šios planetos paviršiuje kita žemės at
karpa, apie kurią prirašyta tiek gūdžių straipsnių. Ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių ar anglakalbių lankytojų 
aprašymuose kartojasi tie patys motyvai - sunaikin
tas žemės ūkis, sovietinio palikimo ryškumas, griū
vančios bažnyčios, militarizacija, girtuoklystė, nar
komanija, šiam Europos regionui nepritinkantis apsi
leidimas, ir taip toliau.

Įspūdžių aprašymai neišvengiamai remiasi at
ranka. Net per vieną ar dvi dienas akis pamato ir au
sis išgirsta daug daugiau, negu įmanoma aprašyti. 
Dažniausiai atranka atspindi tai, kas stebėtojui neį
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prasta, kas, jo nuomone, išskirtina. Aprašančiajam 
atrodo, kad toks medžiagos perteikimas yra objekty
vus. Jei jis mato vidurdienyje ant šaligatvio pargriu
vusią girtą moterį (kaip aš mačiau), jis turi teisę apie 
tai rašyti, o pridėjęs dar svirduliuojančių girtuoklių 
įvaizdį (taip pat matytą) jau gali su pasibaisėjimu ra
šyti apie Kaliningrado srityje paplitusią girtuoklystę. 
Nėra abejonės, jog girtuoklystė šiame krašte yra 
skaudi problema (kaip, beje, daug kur kitur, įskaitant, 
deja, ir Lietuvą), tačiau ar tie matyti degradavę indi
vidai atspindi esmę?

Per tas dvi Karaliaučiaus krašte praleistas dienas 
akis užkliuvo už dešimties, ar net keliasdešimties 
tūkstančių žmonių. Norint suprasti šį kraštą, kur kas 
svarbiau apibendrinti ne pastebėtas išimtis, o kaip tik 
tą niekuo neišsiskiriančią, „normalią” didžiumą.

ATEIČIAI TAUSOJAMAS ŽEMĖS ŪKIS

Tačiau pirmiausia keliautojas vis dėlto susitinka 
su krašto vaizdais, o tie sukuria savo nuotaiką. Taigi, 
ką galima pasakyti apie kraštovaizdį bei žemės ūkį, 
besidairant pro autobuso langą kelyje iš Palangos, 
pro Šilutę iki Tilžės, o iš ten - toliau iki Kaliningra
do? Per visą kelionę kraštovaizdis iš esmės tas pats. 
Tos pačios lygumos, ta pati akivaizdžiai derlinga že
mė, kuri po šios lietingos vasaros savo derlingumą 
pabrėžia ne tik derliaus, bet ir piktžolių gausa. Tačiau 
jau šį sakinį rašant tenka įterpti pataisą. Derliaus gau
są ji žymi tik keliu iki Tilžės. Keliauju saulėtą darbo
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dieną, tad daug kur laukuose baltuoja eilėmis su
statyti jau pripildyti bulvių maišai. Žmonės išnaudoja 
šią sausesnę dieną bulviakasiui. Pravažiuojame bul
ves kasantį traktorinį kombainą, kitur lėtai žings
niuojantys arkliai verčia bulvių vagą, bet daugiausia 
matau palinkusias nugaras. Darbuojamasi kauptu
kais. Būtent žmogaus darbas šiam lygiam kraštui su
teikia įvairumo. Vienur plyti rudenėjanti ražiena, ki
tur jau suarti laukai, laukų lygumoje tarsi salos stūk
so medžiais apsuptos sodybos.

Tilžę pravažiavus kraštovaizdis jau kitas. Lygu
mos lieka ir jos tiek pat derlingos, tačiau įvairumo 
mažiau. Pro autobuso langą matyt plačios, iki tolimo 
horizonto išsidriekusios, peraugusia žole, visksvom, 
sustagarėjusiom piktžolėm, švendrėm ir krūmokš
niais sužėlusios lygumos. Dirbančių žmonių nematy
ti. Beveik nematyti ir sodybų.

Tad pirmas įspūdis patvirtina skaitytus aprašy
mus apie „sunaikintą” žemės ūkį. Tačiau mano, prie 
Amerikos prerijų platybių pripratusiai akiai, pasek
mės neatrodo taip blogai. Išties ir žodis „sunaikintas” 
kažin ar tinka. Gal tikslesnė išraiška būtu, jog krašte 
už Tilžės žmogaus veiklos požymiams buvo „leista 
apnykti”.

Niekas tų gražiai nudrenuotų, taisyklingais lau
kais suskirstytų, dvieiliais plūgais išpurentų dirvų 
„nenaikino”. Paprastų paprasčiausiai paliko jas Die
vo, arba, kaip posovietinėje visuomenėje labiau pri
imta sakyti, gamtos valiai. O gamta darė savo. Augo 
viksvos, dygo krūmai, drenažo vamzdžiams užakus 
plito švendrės. Galutinis rezultatas, žvelgiant pro au
tobuso langą, pakankamai patrauklus. Rudeninis vė
jas šiurena iki juosmens sudygusią, per vasarą su
brandintą žolę. Apstu paukščių. Reikia tik truputį pa
keisti savo žiūrėjimo kampą ir galima nuoširdžiai tar
ti — gražu. Gamta nenaikina, ji užkonservuoja ir atsta
to. Šių dirvonuojančių laukų derlingumas neeikvo- 
jamas, o kyla metai iš metų. Didžiumą plotų tereikia 
vėl pradėti arti, vietomis reikia iškirsti krūmus, kitur 
pravalyti drenažą. Bet tai tik smulkmenos. Akivaiz
du, jog šios srities žemės ūkio potencialas milžiniš
kas, ir jam vėl atsidūrus Europos apsuptyje jis bus 
panaudotas. Išties, artėjant prie Kaliningrado matyti 
požymių, jog tai pradedama daryti. Matosi ariamų 
laukų, baltai dažytų tvarkingom tvorom aptvertų so
dybų. Man paklausus vėliau sakys, kad tai greičiau
siai naujai besikuriančių Volgos vokiečių sodybos. 
Gal ir taip.

Bet tai - tik žvilgsniai pro autobuso langą, ir tiek 
teverti. Jei įdomaujatės šios srities žemės ūkio pro
blemom, informacijos teks ieškoti kitur, o apie patį 
Kalingradą vis dėlto galiu šiek tiek parašyti. Vaikš
čiojau po jį, stebėjau ir kalbėjausi su jo žmonėmis 
nuo ryto iki vakaro - dvi dienas,

VIS DĖLTO KALININGRADAS, NE 
KARALIAUČIUS...

Pirmas ir tiesiog pritrenkiantis įspūdis yra tai, 
kad čia iš tiesų yra Kaliningradas. Esu vartęs albu
mus, žiūrėjęs į raižinius, senus atvirukus, tad turiu 
įvaizdį, kaip atrodė senasis Koenigsbergas. Pakanka 
išlipus iš autobuso apsižvalgyti, kad įsitikintum, jog 
to senojo Koenigsbergo iš tiesų nebėra Nėra jo nei 
ženklo, nėra net prisiminimo. Yra tik Kaliningradas, 
kuris su Koenigsbergu bendra turi nebent tai, kad pro 
vieną tekėjo, o pro kitą ir dabar teka Priegliaus upė.

Reikia atsispirti pagundai dramatizuoti. Metafo
rų prikurti nesunku. Ir dramatiškų, ir patetiškų, ir po
etiškų, ir hiperbolizuotų. Bet pirma reikėtų į šį miestą 
pažvelgti kiek galint blaiviau. Taigi, kaip atrodo Ka- 
Iningradas 1998 metų rugsėjo mėnesį?

Taip atrodo Kaliningrado centras. Kadaise šioje vietoje stovėjo Karaliaučiaus pilis (autoriaus nuotr.)
Tai sovietinis miestas, toks, kokių Sovietijos 

platybėse buvo ir, tik gal šiek tiek pasikeitusių, liko 
su kaupu.

Kas žymi sovietinį miestą? Pinna, betonas. Ne 
bet koks, o sovietinis betonas. Tai reiškia, pilkas, 
skylėtas ir būtinai trupantis. Daug to betono, begalės 
betono. Gatvės, namai, šaligatviai, stulpai — viskas 
iš pilko, trupančio betono.

Po to ką vardinti? Plačiausios, tarsi tankų para
dams pritaikytos gatvės, milžiniškos, jau įvairesnio 
pobūdžio paradams pritaikytos aikštės, didžiuliai, 
beveik iki horizonto besidriekantys iš jau minėto tru
pančio betono statyti blokiniai namai. Statulos, tarp 
kurių būtinai Leninas, didžiuliai, iš rūdijančio metalo 
sustatyti šūkiai ant jau minėtų didžiulių blokinių na
mų. Ir kvapas. Kvapas nelengvai apibūdinamas. Gal 
machorkos, gal šarminio muilo, gal milicininkų pra
kaito...

Tokia mane kadaise pasitikdavo Sovietija. Išsky
rus kvapą, toks dabar mane pasitinka Kaliningradas. 
Viskas tebėra kaip buvę, išskyrus kvapą. Pirma, su
prantama, yra betonas, tiesiog masės betono, toliau - 
plačios gatvės. Kad jomis dunksėjo tankų paradai pa
žymi didelis gerą dalį sienos užimantis paveikslas 
vienoje iš valdiškų įstaigų, kurioje teko lankytis. Da
lis tų plačių gatvių yra alėjos, tad to pilkojo betono 
įspūdį bent iš dalies sušvelnina medžiai. Medžių 
daug, ne tik alėjose, bet tiesiai miesto vidury, išgriau
tų kvartalų vietoje įterptuose parkuose. Dideli parkai, 
tokie, kuriuos pereiti trunka laiko. Ir aikštės didelės. 
Kaip ir turi būti sovietiniame mieste, vienoje iš jų 
stovi Leninas. Yra ir tankas, panašus į tą, kuris kadai
se stovėjo Kaune prie posūkio iš Petrašiūnų, pamink
lu paverstas net visas torpedinis laivas bei sraigtas
parnis. Greičiausiai yra ir daugiau karingų paminklų, 
per tas dvi dienas tiek tesuspėjau pamatyti. Kad ir 
kaip būtų keista, yra likę nemaža ir sovietinių šūkių. 
Nežinau, ar tai grynai apsileidimo reikalas, ar tai dar 
vis ženklina valdžios ideologiją. Atrodo jie tiesiog 
anekdotiškai. Štai ant nesibaigiančio blokinio pastato 
netoli jau minėto torpedinio laivo, rūdyja ant stogo 
briaunos iškeltas milžiniškom raidėm šūkis „SLAVA 
SOVIETSKOMU NARODU”. Išties, kadangi namas 
labai didelis ir šūkis kur kas ilgesnis. Cituoju tik jo 
pabaigą. Apibūdinimus būtų galima tęsti. Nesunkiai 
galima rasti pavyzdžių įspūdingom metaforom. Vien 
susprogdintos Karaliaučiaus pilies vietoje statyti ir 
nebaigti profsąjungų rūmai ko verti! Arba ore kaban

ti tilto atkarpa, kuri veda iš niekur į niekur. Jei kas tik 
pageidauja iliustruoti kokį nors buvusios sovietinės 
sistemos negatyvų ar tiesiog absurdišką bruožą, tai 
Kaliningrade pavyzdžių gali rasti su kaupu.

Profsąjungų rūmus paminėti vis dėlto būtina. 
Esu matęs fotografijų, tačiau jos neperduoda to įspū
džio, kurį sukelia šis itin keistas statinys. Mano pa
ties fotografija parodyta šalia irgi to nesugeba pada
ryti. Į ją žvelgiant reikia suprasti, kad jūs žiūrite į patį 
miesto centrą. Tai aukštuma, ant kurios buvo pastaty
ta pilis, aplink kurią ir išaugo pats Koenigsbergo 
miestas. Iš ten ir dabar pasukus galvą į kairę ar dešinę 
matosi pagrindinės gatvės ir nesibaigiančios virtinės 
blokinių namų. Koenigsbergo laikais šio ploto išvis 
nebūtų galima apžvelgti (nebent iš paukščio skry
džio), nes aplink pilį stovėjo namai. Visas jis buvo 
užpildytas namais, gatvėmis ir bažnyčiomis.

O dabar? Kaip nuotraukoje parodyta, dabar ten 
dykynė. Aptverta apimsią tvora, prišnerkšta, primė
tyta šiukšlių, apaugusi piktžolėm ir krūmais. O vidu
ryje stovi tiesiog sunkiai įsivaizduojamo bjaurumo 
milžiniškas pilko betono statinys. Jis niekad nebuvo 
baigtas, o kas pastatyta jau atrodo stipriai apirę. Iro
nija ar satyra šiuo atveju yra visai bejėgės. Tai pavyz
dys, kai realybė nustelbia satyros galimybes. Jokios 
patyčios nesugebėtų viršyti to įspūdžio, kurį sukelia 
šis objektas ir jo aplinka.

Šias temas sekdamas galėčiau prirašyti ir kur kas 
daugiau. Minėtasis „iš niekur į nieką” vedantis tiltas 
tikrai yra. Ir tai netoli centro. Atrodo jis išties kvailai, 
nes vienas jo nebaigtas galas kabo virš upės, o kitas 
veda tiesiai į didelio blokinio namo vidurį. Atrodo, 
tarsi norint tilto statybą tęsti reikėtų kapoti tunelį tie
siai per tą didžiulį namą. Daugmaž antro aukšto lyg
menyje. Netrūksta ir kitų konstrukcijos absurdų. Ta
čiau per daug jomis mėgautis neverta. Dar prieš de
šimt metų jų aprašymas būtų buvęs reikšmingas, nes 
tada gyvavo sistema, dėl kurios jie atsirado. Dabar 
taip nebėra. Būtent šitai ir buvo pati svarbiausia ma
no kelionės išvada. Akivaizdžiai pamačiau, jog visa 
tai - praeitis. Tiesa, labai materiali, betone sustingusi 
praeitis. Sunki ir slegianti praeitis. Tačiau, kaip mi
nėta, tai visgi sovietinis betonas. Skylėtas ir trupan
tis. Jis trupės toliau, kai kur bus apdengtas „Coca- 
cola” arba „Gucci” reklaminiais skydais, kai kur pa
keistas. Tą, kuris išliks bus kur kas lengviau susprog-

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

dinti nei Karaliaučiaus pilies mūrus.
Esmė, ir tai dar kartą verta pabrėžti - tai praeitis.

KALININGRADO GYVENTOJAI

O dabartis ir tuo labiau Kaliningrado ateitis 
vaikšto tais betoniniais šaligatviais ir gyvena tuose 
pilkuose, blokiniuose namuose. Miestas iš tiesų so
vietinis, bet jo gyventojai jau kitokie. Tai tampa aki
vaizdu vos dešimt minučių po atvykimo, toks įspūdis 
per visas dvi dienas. Su tais, kurie norėtų šį teiginį 
užginčyti, sutiksiu, jog apsižvalgius rasi tipažų, kurie 
nepakitę nuo sovietinių laikų. Tai ir už prekystalio 
stovinti, abejotino švarumo prijuoste apsijuosusi, 
raudonai dažytais plaukais pardavėja (beje, prekysta
lis šiuo krizės metu beveik tuščias, tad tipažas atitin
ka turinį), tai ir antpečiais apsikaustęs karininkas, ir 
medalius ant nuzulinto švarko pasikabinęs pensinin
kas. Jų yra. Tačiau jie mažuma. Ne tik jų skaičius, bet 
ir amžius akivaizdžiai ženklina, jog jie iš praeities. O 
didžiuma, sakyčiau, didelė didžiuma kaliningradie
čių yra, banaliai tariant - žmonės kaip visi kiti. Jei 
žvelgi ne į gatvių aplinką, bet į judėjimą, kuris jomis 
teka, tai Kaliningradas, net ir šiuo krizės metu, atrodo 
stebėtinai „normalus’’ ir visai ne sovietinis. Važiuoja 
mercai, fordai, tojotos ir kitų vakarietiškų markių 
automobiliai. Žigulių akivaizdi mažuma. Praeivių 
apranga, laikysena ir skubėjimas nesiskiria nuo su
tiktų Klaipėdos ar Vilniaus gatvėse. Kaip ir visame 
pasaulyje, merginos stengiasi atrodyti patraukliai ir 
visai nemažam jų skaičiui tai pasiseka.

Jaunos mamos stumdo vokiečių gamybos vaikų 
vežimukus, kostiumuoti ponai kalba suomiškais 
„mobiliakais”, paaugliai Pergalės aikštėje prieš Leni
ną važinėja korėjietiškais riedučiais, o skelbimai, 
kaip jau minėta, reklamuoja Coca-Cola, Gucci bižu
teriją ir Marlboro cigaretes. Žodžiu, kol sovietinis ce
mentas trupa, gyvenimas jau spėjo nueiti kitu keliu.

Suprantu, jog išvardindamas šias banalybes ne- 
sušvintu kaipo žurnalistas, tačiau man atrodo, jog jos 
giliai prasmingos. Šiais laikais žiniasklaida taip stip
riai sutapatinama su tuo, kas netipiška, su tuo, kas yra 
kitaip negu įprasta, kad pamirštame, jog neretai pati 
svarbiausia naujiena gali būti tai, kad žmonės elgiasi

Namas Kaliningrade su sovietiniais Šukiais (autoriaus nuotr.)

„normaliai”.
Taip buvo Kaliningrade tom dienom, kai rublis 

slinko nuo 11 iki 19 už dolerį, o maisto parduotuvių 
prekystaliai tuštėjo. Beje, pirma visuotinai iš jų pra
dingo lietuviški maisto produktai, nes rubliui krintant 
Lietuvos tiekėjai sustabdė prekių įvežimą ir jas tuoj 
išgraibstė. Pats neturėjau progos to pamatyti, bet man 
vietiniai sakė, jog didelė dalis pieno ir mėsos pro
duktų būdavo iš Lietuvos. Tie vargani produktų liku
čiai, kuriuos mačiau, buvo rusiški, ir atrodė primity
viai įpakuoti. Suprantama, jog tokiom sąlygom prie 
normalaus elgesio priskirtina neapykanta valdžiai, o 
ypač tolimai Maskvai. Be abejo, panašios nuotaikos 
tuo metu vyravo ir kituose Rusijos pajūrio regio
nuose, prileiskime, kad ir Murmanske. Tačiau esama 
labai, labai svarbaus skirtumo tarp šių sričių. Prisi
minkime dar vieną banalią tiesą - Karaliaučiaus sritis 
su Rusija neturi sausumos sienos.

APIE ISTORINĘ PATIRTĮ

Istorinė patirtis rodo, kokia tos banalios tiesos 
reikšmė: kai sritis, kuri nesusijusi su metropolija sau
sumos siena nuspręsdavo atsiskirti, jai tai visada pa
vykdavo. Apsiribodami vien tik šiuo šimtmečiu kai
po pavyzdžius galime išvardinti Airiją, Alžyrą, Ban
gladešą, Šri Lanką, Mozambiką, Islandiją, Grenlan
diją ir visą grupę salų Karibų jūroje. Atsiskyrimų bū
ta daugiau; vardinu tik tuos atvejus, kuriuose srities 
su metropolija nesiejo sausumos siena. Beje, didžiu
ma atsiskyrimų būdavo konfliktiniai, tik mažuma, 
kaip antai, Islandijos ir Grenlandijos, vyko taikiai. 
Dar truputis medžiagos apmąstymams - istorinė pa
tirtis taip pat rodo, kad jei kokia sritis nebūdavo susi
jusi sausumos siena su metropolija, eventualiai pri- 
bręsdavo toks laikas, kai ji pageidavo atsiskirti.

Naudodami analogijos principą tad galime teigti, 
jog esminius pokyčius šitoje srityje nulems ne spren
dimai Maskvoje ar Vašingtone, ne Berlyne ar Briuse
lyje ir, žinoma, ne Vilniuje. Nulems tai nuotaikos, 
pageidavimai, norai, siekiai ir, pagaliau, sprendimai, 
kurie subręs Kaliningrade. Vardiju šį vyksmą naudo
damas laipsniškas pakopas, nes būtent kaip tik dabar 
šie pokyčiai įgauna pagreitį Kaliningrade. Separatis
tinės nuotaikos čia užsimezgė kur kas anksčiau, ta
čiau jos kol kas (taip teigė pašnekovai, ilgai gyvenan
tys Kaliningrade) platesnio atgarsio nesusilaukė. 
Kaip tik dabar ši padėtis pradeda keistis.

Bus prieštaraujančių, kurie teigs, jog istorinius pa
vyzdžius naudoti netikslinga, nes Kaliningrado pa
dėtis skirtinga - mat, didžiuma gyventojų ten rusai. O 
tai kažkokius ypatingus požymius turinti tauta, kuri 
būtinai nori „stiprios rankos” ir „imperijos”. Ką į tai 
atsakyti? Pastebėjimas, jog tai rasistinis teiginys, ka
žin ar pastūmės pokalbį teigiama linkme, be to yra ir 
empirinių duomenų. Išties toje tautoje dominuodavo 
„stiprios rankos” valdžia bei imperiniai siekiai. Ta
čiau tie patys empiriniai duomenys parodys, jog šitos 
ypatybės būdingos tiems rusams, kurie gyvena „stip
rios rankos” valdžios glėbyje. Rusai perkelti į kitas 
aplinkas, ar tai būtų JAV, ar Prancūzija, ar pagaliau ir 
Lietuva, greitai pritampa ir elgiasi, kaip ir kiti tos ap
linkos žmonės.

Panašūs tada būna ir jų siekiai. Prieš dabartinę 
krizę šių žmonių buitis jau buvo gerokai kitokia negu 
Murmanske, Kalugoje ar net Maskvoje. Būtent ši 
krizė jų buitį vėl iš dalies sutapatino su gentainių, gy
venančių, tarkim, Kalugoje buitimi. Net ir per dvi ten 
praleistas dienas tapo itin akivaizdu, jog jiems tai ne
patinka. Galima tai pabrėžti ryžtingiau, būtent - la
bai, labai nepatinka...

BABELIO BOKŠTAS

Pabaigai grįžkime prie metaforos, kuria straips
nis buvo pradėtas. Verta paminėti, jog vykdamas į 
Kaliningradą visai negalvojau apie biblines metafo
ras, jos iškilo savaime, kai antrą dieną vaikščiojau po 
Kaliningrado centrinę dalį.

Dar kartą praėjau aikštes su Leninu ir iškeltu tor- 
pedlaiviu, stebėjau, kaip keli valkatos atlieka gamti
nius reikalus sudaužytų butelių primėtytoje, krūmais 
apaugusioje dykynėje, kurioje stūkso tie sunkiai api
būdinami profsąjungų rūmai, pažvelgiau į kairę - ten 
plėtėsi kažkoks .pilko betono blokinis pastatas, pasi
sukau į dešinę, ten vėlgi vaizdą užgožė panašus pa
statas su jau minėtu rūdijančiu šūkiu apie „SLAVA 
SOVIETSKOMU...” ir kilo klausimas - kaip tokia 
architektūra atsiranda? Kokios priežastys priveda 
prie to, kad žmonės išleistų milijardines lėšas, šimtus 
tūkstančių tonų statybinės medžiagos, šimtus tonų 
statybininkų prakaito, tonas projektinio popieriaus 
bei rašalo ir ... ir resultatas būtent toks!

Nepakanka vien tik teigti, jog tokia buvo sovieti
nė sistema. Tai tik pakeičia vieną klausimą kitu. Ko
dėl? Tie žmonės, kurie planavo ir projektavo, kurie 
griovė ir po to statė, juk nenorėjo, kad būtų blogai. 
Anaiptol! Visai! Jie stengėsi parodyti savo sistemos 
pranašumą, jie siekė nustebinti, net priblokšti savo 
plačia vizija, savo grandioziškumu, savo šiuolaikiš
kumu. Siekė nustelbti tai, kas buvo praeityje ir sukur
ti naują, drąsią, komunizmą aukštinančią ateities vi
ziją.

Nepakanka šiuo atveju pakartoti rusišką posakį: 
„Norėjo padaryti, kad būtu geriau, o išėjo kaip visa
da. ..” Nepakanka, nes šiuo atveju neišėjo „kaip visa
da”. Išėjo blogiau. Kodėl? Apie tai pamąsčius ir su
siklostė „Babelio bokšto” metafora.

Metaforos atsakymų neduoda. Jei jos sėkmingos, 
jos gali analogijos principu sukurti spalvingesnius 
įvaizdžius. Manau, kad ši analogija vykusi net dvie
juose lygmenyse. Pirmame lygmenyje Babelio bokš
tas - žmogaus puikybės įvaizdis. Ne bet kokios pui
kybės, o tokios, kuri sutapatina žmogų su dievybe. 
Tai pats aukščiausias, patologija virtęs puikybės 
laipsnis. Jį pasiekęs žmogus įsivaizduoja, jog jis gali 
viską - ne tik pertvarkyti -dabartį pagal savo norus, 
bet ir paneigti praeitį bei sukurti ateitį. Prisiminė man 
kažkurioje parodoje matyti Berlyno pertvarkymo
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planai, kuriuos užsakė Hitleris. Tai buvo tik brė- 
žinuose ir maketuose įkūnytas Babelio bokštas. Ap- 
sižvalgius Kaliningrade tapo aišku, jog čia mane su
panti aplinka yra jo sovietinis variantas. Įgyvendintas 
mažesnėje skalėje, nes visdėlto čia ne Stalingradas, o 
tik Kaliningradas, tačiau bent brėžinių lygmenyje fa
šistinės ir sovietinės planavimo patologijos stebėtinai 
panašios. Kaip kad buvo Babilone, žmonės ėmėsi 
statybos... Man nereikėjo persikelti į senovės Babilo
ną, idant galėčiau pamatyti to pasekmes. Puikybė 
privedė prie to, kad Dievas sumaišė žmonių kalbas, o 
kai jie nebesusikalbėjo, paliko bokštą lietaus, vėjo ir 
darganų valiai...

Trumpai dėl pačios kalbos. Apie aštuoniasde
šimt procentų Kaliningrado gyventojų rusai, ir jo gat
vėse retai išgirsi kokią kitą kalbą. Mano sutikti tak
sistai bei didžiuma viešbučio tarnautojų kitos kalbos 
ir nemokėjo. Kaliningradas - tai rusakalbių miestas.

Tačiau jie nebesusikalba.
Antrame metaforos lygmenyje kalba - bendro 

siekio įvaizdis. Verta pabrėžti, jog iki Sovietų Sąjun
gos griuvimo tas bendras siekis iš tiesų egzistavo. Iki 
to meto didžiuma kalingradiečių palaikė ir aktyviai 
rėmė valdiškąją poziciją. Tai patvirtina tuometinės 
sociologinės apklausos bei įvykių seka. Kaliningra
diečiai neprisidėjo prie Imperijos griovimo. Esu daug 
neigiamo prisiskaitęs ir girdėjęs apie šio regiono nau
jus gyventojus. Beveik visus aprašytus neigiamus

AR ANTISOVIETINĖ REZISTENCIJA TURĖJO 
ŠANSŲ ?

Šią skiltį išprovokavo gerbiamo Zigmo Grybino 
atsiliepimas šių metų balandžio mėnesio Akiračiuose 
į mano ankstesnį rašinį apie emocijų vaidmenį, be ki
ta ko ir antisovietinėje rezistencijoje.

Pirmiausia, jaučiu būtina pareikšti, kad tikrai ne
manau, jog partizaninis pasipriešinimas davė vien 
neigiamų pasekmių (kad jis kalčiausias dėl sovietinių 
trėmimų) ir, juo labiau, kad jis buvo beprasmiškas. 
Todėl manau, kad klaidingiausią būtų suvesti mano 
argumentus į cinizmą. Tačiau nemanau, kad labai 
sveika herojizuoti tai, kas buvo ne tik herojiška, kas 
gal užtruko ilgiau, nei buvo optimalu, ir todėl degra
davo.

Gerb. oponentas labiausiai kritikavo mano saki
nį kad Juk tikras dalykas, kad rezistentai terorizavo 
ir niekino kiekvieną partizanauti nesiryžusį ar neno
rėjusį žmogų”. Bet jo pateiktas pavyzdys apie no
rėjusį, bet nepriimtą partizanauti bičiulį nėra tinka
mas atvirkštinis įrodymas, nes aš rašiau apie tuos, ku
rie nenorėjo ar nesiryžo. Grynai mechaniškai supras
tos formaliosios logikos, o gal veikiau aritmetikos, 
požiūriu mano tvirtinimas tikrai ne be priekaištų. Ta
čiau aš neturėjau galvoje aritmetiškai kiekvieno. Yra 
tam tikra stiliaus logika, kurią puikiai atskleidė M. 
Proustas pavyzdžiu apie dviejų karininkų budėjimą 
prie mirštančiojo, jį aprašydamas taip: „kai daktaras 
liovėsi čiupinėjęs pulsą, B. ir aš nebegalėjom susi
kalbėti, iš dangaus liejosi karšta saulė, gal buvo karš

reiškinius suspėjau pastebėti ir aš. Taip, čia susibūrė 
didesnis procentas įvairių visuomeninių patologijų, 
negu jų rastum kitoje analogiškoje rusiškoje srityje. 
Jei ribočiausi žurnalistiniu principu, kad reikia rašyti 
apie tai kas išskirtina, galėčiau ir apie gyventojus pri
rašyti ne vieną gūdų puslapį. Tačiau naudojant šį me
todą dėmesio centran patektų „liumpenproletariška” 
mažuma, o vis dėlto ne ji lems šios srities ateitį. Jie 
yra našta, kraštutinių suiručių metu galėtų tapti ir 
politiniu faktoriumi, tačiau, net ir tokiu atveju lems 
ne jie. Lems ta „normalioji' didžiuma, kuri (dabar jau 
kartojuosi, bet šitai verta pakartoti) yra žmonės kaip 
ir kiti. Prieš Sovietuos žlugimą, jų interesai sutapo su 
Imperijos interesais, ir jie ją rėmė. Žlugimas pakirto 
tas šaknis, susimaišė „kalbos”, ir bokšto statymas be
mat sustojo. Veikiant entropijos dėsniams tuoj viršų 
ėmė trupėjimas, o kadangi statyta iš sovietinio beto
no, jis vyksta sparčiai. Kažin ar Babelio plytos ir per 
šimtą metų sutrupėjo tiek, kiek sovietiniai blokai per 
nepilną dešimtį. Betoninių blokų trupėjimas akivaz- 
dus; kaip vyksta naujos „kalbos”, naujų siekių bren
dimas Kaliningrado gyventojų sąmonėse, apibūdinti 
ne taip lengva. Tam dviejų dienų nepakanka. Tačiau 
dviejų dienų pakanka įsitikinti, kad jis iš tiesų vyksta. 
Beje, to ir reikia tikėtis. Ne todėl, kad Kaliningrado 
gyventojai būtų kuo nors ypatingi, o kaip tik dėl to, 
kad jie - žmonės kaip ir visi.

K. Almenas

ta, ir stovėdami prie lovos nusiėmėm kepures”. Pasak 
Prousto, skaitytojas lengvai suvokia, jog ne dėl karš
čio ar saulės, o mirties akivaizdoje du vyrai nusiėmė 
kepures.

Laiko terorizuoti kitaip manančius bunkeriuose 
sėdintiems ir aktyvius karinius veiksmus nustoju
siems organizuoti partizanams užtekdavo, bent jau 
tuo metu, kai iš bunkerių išlįsdavo. Juk teroras nebū
tinai turėjo būti ypač rafinuotas, pakakdavo užpaka
lius „patarkuoti” ar ginklu panosėje pamojuoti. O 
mojuoti reikėjo, nes aprūpinimas maisto produktais 
toli gražu ne visada buvo savanoriškas. Taigi, teroras 
- tai ir tam tikri pretenzijas į teisėtą valdžią pare- 
miantys veiksmai, dėl kurių atsirasdavo nepasitenki
nimas. Išlaikyti pretendentus į teisėtą valdžią gali tik 
tauta ir jos nepasitenkinimas bet kokiu atveju buvo 
teisėtas, nes nors ir kovodami, partizanai neturėjo tei
sės imtis savivalės neutralių piliečių atžvilgiu. Ne 
kiekvienas aritmetinis partizanas tuo užsiėmė, tačiau 
atrodo, kad panašus teroras buvo neretas. Tai gal ne
buvo svarbiausi programiniai, tačiau nebuvo ir atsi
tiktiniai veiksmai. Argi ne teroras buvo Tauro apy
gardos bei Pietų Lietuvos partizanų nusistatymas 
bausti mirties bausme tuos, kurie aiškino, kad neateis 
pagalbos iš Vakarų, nepriklausomybė nebus atgauta, 
tad reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų ir nepūsti 
prieš vėją. Teroristinė laikysena buvo gerai žinoma ir 
plačiai paplitusio partizanų girtavimo pasekmė. Ar 
ne teroristinės laikysenos atspindys yra ir J. Lukšos 
Baden-Badeno pasitarimuose rezistencijos uždaviniu 
nurodytas „tautos sudrausminimas”? Suprantama, 
norint tiksliai kiekybiškai įvertinti, reikia detalių ir 
plačių tyrimų. Tačiau to nė negalima padaryti trum
pame rašinyje, o ir mano uždavinys buvo ne tas. Sie
kiau tik trumpai apibrėžti partizanų socialinę psi
chologiją.

Gerb. oponentas nurodo tris, jo manymu, su 
emocijomis nesusijusias partizanavimo priežastis: 1) 
Atlanto chartiją, 2) vakariečių, ypač amerikiečių, ra

ginimus priešintis, 3) greito karinio konflikto su So
vietų Sąjunga viltį. Galima įrodyti, kad šitos „neemo- 
cinės” priežastys iš tikrųjų buvo pačių partizanų susi
kurtos iliuzijos, vadinasi, visai ne be emocijų apval
dytos sąmonės diktato, t.y., jokiu būdu ne „objekty
vios”.

Atlanto chartijos faktiškai buvo atsisakyta po 
Jaltos ir Potsdamo susitarimų, nors jau ir Teherano 
susitikime 1943 m. Baltijos šalys buvo de facto pri
pažintos SSRS. Atlanto chartija buvo pasirašyta ka
rui vykstant Rusijos gilumoje, kada dar niekas negal
vojo, kad Sovietų Sąjunga ne tik atlaikys puolimą, iš
stums hitlerininkus iš savo teritorijos, o ir įsitvirtins 
Vidurio Europoje. Tačiau kaip tik tokia situacija su
sidarė karo pabaigoje. Atlanto chartijos iniciatorius 
Vinstonas Churchillis iš tikrųjų buvo principingas 
Baltijos šalių nepriklausomybės šalininkas, ką rodo 
jo ryžtingas atsisakymas 1941 m. gruodžio mėnesį 
pasirašyti interesų sferų Europoje pasidalijimo sutar
tį su SSRS, kuria Anglija būtų pripažinusi Baltijos 
valstybių inkorporavimą į SSRS. Tačiau karo įvykiai 
vis labiau išryškino SSRS įtaką ir galią. Žinoma, par
tizanai neturėjo informacijos apie kovojančių šalių 
diplomatiją. Tačiau suprasti, kad Atlanto chartija yra 
tik bevertis propagandinis popierėlis, būtų pakakę 
vien sistemingos analizės, net ir neturint visos infor
macijos.

Viltis iš tikrųjų suteikia bet kokiai veiklai pras
mę, bet ji dažnai yra nesuderinama su bešališka 
sprendimo galia. Protas negali pateisinti net ir aukš
tesnių tikslų sukeltų emocijų, jeigu jos sukelia dau
giau žmonių kančių, kurių buvo galima išvengti. Be 
to, greito karo viltis pokaryje reiškėjau ne totalinio, o 
globalinio karo perspektyvą. To net Vakarai negalėjo 
sau leisti. Šaltojo karo esmė Vakarams buvo gynyba, 
o ne puolimas. Tikėtasi apginti nuo SSRS pretenzijų 
bent jau Austriją, Turkiją, Graikiją. NATO blokas ir
gi buvo įkurtas gynybiniais tikslais. Mirtinas dviejų 
ideologijų konfliktas - tai dogmatinis ir utopinis, 
grynai vienpusiškas (supaprastintas) situacijos verti
nimas. Įdomiausia, kad partizanai pasaulio skirstymą 
į karo trokštančius ideologinius blokus perėmė iš sa
vo priešų, sovietinių propagandistų. Tai rodo, kad jie 
paprasčiausiai tikėjo tuo, kuo norėjo tikėti, net jei tai 
ir buvo pasakyta priešų. Savihipnozė, nesugebėjimas 
analizuoti socialinės-politinės realybės, matyt, buvo 
autoritarinio tarpukario režimo paveldas. Veikė tar
pukario metais ugdytas savųjų nuopelnų iškovojant 
nepriklausomybę I pasaulinio karo pabaigoje perdė
jimas, tautinio izoliacionizmo ir pasaulinių realijų 
nesupratimo tradicija. Neadekvačiai buvo vertinama 
visa II pasaulinio karo esmė. Taikliu L. Mockūno pa
stebėjimu, „nebuvo atsižvelgta į tai, kad nacių Vo
kietija su savo krematoriumais ir rasine politika buvo 
per toli pažengusi”. Kovos su bolševizmu mistifika
vimas buvo reikalingas ištvermei palaikyti, tačiau jis 
nepadėjo blaiviai vertinti padėtį. Garsiai kalbėti apie 
tai, kad karo greitai nebus buvo neįmanoma, nes taip 
kalbantys buvo apšaukti bolševikų agentais ir silpna
būdžiais.

Raginimai priešintis daugiausia plaukė iš emi
grantų aplinkos, nes oficialūs Vakarų valstybių atsto
vai priešintis ginklu tikrai neragino.

Objektyvios veiksmų priežastys yra racionalios 
įžvalgos apie tokių veiksmų pasisekimo galimybes. 
Atrodo, laikas nedviprasmiškai pripažinti, kad anti- 
sovietinė rezistencija, panašiai kaip ir XIX šimtme
čio sukilimai galimybių laimėti neturėjo. Iš čia ir iš
skirtinis panašios galimybės neturinčios kovos emo
cionalumas.

Saulius Pivoras
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DVIMETIS VARPO NUMERIS

- „ Varpas leidžiamas Amerikoje, išeivijos lietu
viai yra svarbiausi jo skaitytojai, nors dabar ir visa, 
kas lietuviškai išleidžiama svetur, pasiekia ir Lietu
vą”, - pradeda savo straipsnį išeiviškajame Varpe li
teratūros mokslininkė Viktorija Daujotytė, gana tiks
liai nusakydama ir šio retai pasirodančio leidinio si
tuaciją: Lietuvai jis iš tikrųjų mažai tereikalingas, o 
išeivijoje, kuriai Lietuvos knygos ir periodika irgi 
prieinama, jis vis dėlto praplečia lietuvišką akiratį 
bent tiems, kurie rečiau tais tiesioginiais šaltiniais 
naudojasi.

Štai ir „Literatūros” skyriuje V. Daujotytė rašo 
apie „vieną literatūros vakarą Menininkų rūmuose” 
Vilniuje, įvykusį 1997 m. spalio 16 d., pasitinkant 
tremtinio poeto Petro Zablockio eilėraščių rinktinę 
Po tuo dangum, supažindindama su išeivijoje beveik 
nežinomu rašytoju, suimtu 1945 m. ir keliolika kūry
bingiausių savo amžiaus metų praleidusiu tremtyje... 
Nijolė Pliūraitė rašo apie pernai vasarą Rumšiškėse 
atidarytą muziejų, skirtą ten gimusiam ir prieš ketvir
tį šimtmečio Washingtone mirusiam poetui Jonui 
Aisčiui. Šio skyriaus ilgiausiame straipsnyje „Mėgė
jiškos kultūros šaknys” Aleksandras Šidlauskas pa
brėžia Liaudies kultūros centro Vilniuje svarbą. Li
kusioje šio skyriaus dalyje Varpo redaktorius Anta
nas Kučys recenzuoja Mečislavo Mickevičiaus Atsi
minimus, Juozo Kojelio publicistikos rinkinį Iš nak
ties į rytą, istoriko Egidijaus Motiekos knygą Didysis 
Vilniaus seimas, trumpiau apžvelgdamas Algirdo 
Radvilavičiaus apysaką Aukščiausia bausmė, Juozės 
Krištolaitytės eilėraščių rinkinį Nedainuoti žodžiai ir 
keletą kitų paminėti atsiųstų leidinių.

Literatūrą platesne prasme liečia ir A. Kučio Lie
tuvos himno šimto metų sukakties paminėjimas, bei 
polemika su istorike Audrone Gaigalaite dėl jos pa
rašytos ir Kultūros baruose išspausdintos trijų istori
nių monografijų recenzijos (originalas irgi Kult. b. 
nr. 11, 1997), taip pat Antano Dundzilos „Spaudos 
apie partizanų kovas apžvalga”, kurioje trumpai api
būdinama virš tuzino svarbiausių leidinių ar jų serijų, 
apimančių virš 10,000 puslapių. Apžvalgą baigda
mas A. Dtmdzila iškelia tai, kad šiandien „labiausiai 
(...) reikia priešinimosi okupantui istorijos pamokų 
Lietuvos mokyklose, reikia rezistencijos istorijos ka
tedros bent viename universitete”. (97 psl.)

Vienas įdomiausių šio Varpo numerio straipsnių 
yra Dr. Egidijos Laumianskaitės „Prof. Vlado Jurgu- 
čio sugrįžimas į Lietuvos visuomenę”, parašytas mi
nint Lietuvos banko įkūrimo ir lito įvedimo 75 m. su
kaktį. Priminusi, jog prieš porą metų Lietuvoje buvo 
plačiau paminėta ir šio, bene žymiausio mūsų moder
naus finansininko 110 m. gimimo (1885-1966) su
kaktis, autorė pabrėžia, kad mokslinę erudiciją jis vi
sada jungė su moralinėmis vertybėmis ir taip elgtis 
skatino savo studentus.

Prof. dr. Jonas Račkauskas neleidžia pamiršti ir 
kitos svarbios šių metų sukakties straipsnyje „Aštuo
niasdešimt metų vasario 16-osios keliu”. Taręs, jog 
„mes nemylėtume Lietuvos, jeigu nedrįstume atvirai 
kalbėti apie padarytas klaidas, nepabaigtus darbus, 
šiandieninius rūpesčius ir uždavinius”, autorius,
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daug kartų lankęsis šiandieninėje Lietuvoje, tų klaidų 
ir problemų ten randa nemažai, ypač žemės ūkyje, 
pramonėje, bankuose ir teisėtvarkoje.

Žemės ūkyje „buvo padarytos didelės klaidos 
skubiai sunaikinant kolūkius - nepadarius inventori
zacijos, nepaskyrus atsakingų žmonių už turtą. Tuo 
pasinaudojo buvę sovietiniai vietos valdininkai, ku
rie praturtėjo, o kaimo žmonės liko nuskurdinti”. Ir 
šiandien „žemės ūkio ministerijoje daugybė tarnau
tojų”, nors „ūkio gamyba sumažėjusi iki trečdalio, 
ką šalis gamino iki 1990-jų metų”(...) Pramonėje, 
valdžiai delsiant ir nesinaudojant užsienio pasiūly
mais „pritaikyti naujas technologijas”(...) „bankruta
vo Kauno televizorių gamykla su 15 tūkstančių dar
bininkų, „Elfą” ir „Sigma” Vilniuje, „Nuklonas” 
Šiauliuose ir t.t. Klaipėdoje buvo išgrobstytas didelis 
Lietuvos laivynas”(...) „Bankų krizė, LDDP veikėjų 
kombinacijos kraštui padarė didžiulę žalą - Lietuvo
je atsirado nešvariu būdu praturtėjusių turtuolių ir di
delis sluoksnis vos pragyvenančių žmonių”. „Būtin
gės naftos terminalo užvilkinta statyba kelia įtarimą. 
Tuo delsimu suinteresuoti Latvijos uostai, kuriuos 
valdo Rytų kapitalas”. (...) „Lietuvoje dar niekados 
nebuvo tiek daug valdininkų, o žmonių aptarnavimas 
įstaigose mažai pagerėjo nuo sovietmečio dienų”(...) 
„Kyšininkavimas, mafijozinių grupuočių veikimas 
yra didžiausia blogybė. Policijos daug, bet jie dažnai 
sėdi kabinetuose, o gatvėse siaučia chuliganai ir plė
šikai. (...) Tuo tarpu gaujų vadai net kalėjime turi mo
bilius telefonus”. (...) „Laikraščiai mirga faktais apie 
papirkinėjamus teisėjus ir prokurorus.(...) Kur tai 
matyta, kad kasmet šimtai atsakingų valdininkų yra 
teisiami, atleidžiami iš tarnybos”. O „Valdžios vy
rams” J. Račkauskas pataria „atsisakyti prabangos, 
sumažinti keliones” (turbūt į Vakarus) ir „iš esmės 
susirūpinti pensininkų padėtimi”.

Daug karčių priekaištų gamybinėse srityse pada
ro ir žurnalistas Juozas Žygas apžvalginės dalies 
straipsnyje „Į Europos sąjungą su mediniais ratais”, 
pabrėždamas, jog Lietuvos „valdžia yra tik vienaran
kis milžinas, kuris viską ima, bet nieko neduoda”(...) 
Atrodo, kad valstybę ne gaspadoriai, bet kumečiai 
valdo, kuriems ateitis visai nerūpi”. (158)

„Apmąstant Lietuvos kelią į NATO ir Europos 
sąjungą” daug trūkumų randa ir nuolatinis Varpo 
bendradarbis dr. Kazys Karvelis, tačiau, jo manymu, 
didžiausia kliūtis ar barjeras tame kelyje yra Rusija, 
kurios valdžia „kupina papirktų biurokratų, profesio
nalių nusikaltėlių” ir nešvariai iškilusių verslininkų. 
„Rusų mafija toli aplenkė italų mafiją ir dydžiu, ir 
išmone... Jos pagrindinis verslas yra narkotikai, ato
miniai ginklai ir jų gamybos žaliavos bei atominės 
galvutės”. K. Karvelis galvoja, jog NATO tą pavojų 
pastebės ir „trauks Lietuvą į savo struktūras” kaip 
barjerinę valstybę, „kad ji nebūtų Rusijos mafijos 
Trojos arkliu”.

Juozo Masilionio straipsnis „Išlaikykim išeivijos 
medį sveiką” yra vienintelis skirtas šio krašto lietu
viams. Jame daugiausiai rašoma apie švietimą, pažy
mint, kad DP įsikūrimo laikotarpyje vien Amerikoje 
„pradžios mokyklų veikė apie 60, aukštesniųjų apie 
12 (...) Šiuo metu (1997 m.) lituanistinių mokyklų, 
esančių Švietimo tarybos žinioje, yra mažiau negu 
20, ojose besimokančiųjų mažiau negu 1,000”. Ta
čiau autorius tiki, jog „ir dabartinė (nuo 1990) banga 
(...) tęs išeivijos lietuviškąjį darbą, išlaikys Išeivijos 
medį sveiką ir stiprų”.

Skaitytojams įpratusiems Varpą matyti kasmet, 
vertėtų prisiminti, kad šis numeris yra dvimetinis, 
1997 ir 1998 m., ir citatose keliamos Lietuvos prob
lemos yra daugiau būdingos LDDP valdymo laiko

tarpiui. Tačiau neišnyko jos nė šiandien.
Senųjų varpininkų gretos, atrodo, nuolat retėja. 

Be jau minėtų, šiame numeryje dar rašo Jonas Dau
gėla, o iš Lietuvos įsijungia Romualdas Ozolas, Vy
tautas Bagdanavičius ir Aleksandras Šidlauskas. 
Reikia džiaugtis, kad efektinga pagalba ateina iš tų, 
kurių pavardes buvome pratę matyti daugiau kata
likiškoje ar tautinės minties spaudoje. Net ir įprastinį 
bakstelėjimą Akiračiams bei „liberaliniam sparnui” 
teko padaryti nuvalkiotai demagogiška J. Kojelio 
plunksna, Varpo redaktoriaus išpešta iš jo recenzuo
jamos knygos.

A. T. Antanaitis

KOKIOJE LIETUVOJE GYVENAME (I)

Prieš keletą metų išeivis istorikas Jonas Švoba 
parašė ir išleido labai įdomų veikalą apie seimokrati- 
nę ir prezidentinę Lieruvą. Seimokratine Lietuva jis 
laikė 1920-1926 m. Lietuvą, o prezidentine - 1926- 
1940 m. Lietuvą. Jos abi sudaro tai, kas kitaip vadi
nama Vasario 16 dienos Lietuvos Respublika, pa
skelbta Lietuvos Tarybos aktu 1998 m. vasario 16 d. 
Vilniuje. Nors tame akte kalbama apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, tačiau niekas turbūt rim
tai negalvojo apie senosios Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės atstatymą. Net jeigu ir būtų pasisekęs 
sumanymas paskirti Wurtenbergo princą Urachą Li
etuvos karaliumi Mindaugu II. Kaip teisingai rašė 
prof. Mykolas Romeris, Vasario 16 dienos Lietuva 
nebuvo Lietuvos Didž. Kunigaikštijos tąsa.

O kaip su Kovo 11 dienos Lietuva? Nežinau, kas 
ir kaip sugalvojo Lietuvos Aukščiausiąją tarybą pa
vadinti Atkuriamuoju seimu ir kas - kovo 11 dieną 
pavadinti Lietuvos Nepriklausomybės arkūrimo die
na? Greičiausiai, ne teisininkas ir tikriausiai ne kons
titucinės teisės žinovas. Kaip galima ką nors atkurti? 
Galima pavogti kito sukurtą daiktą ir jį laikyti savu. 
Galima ką nors atstatyti, pavyzdžiui, sugriautą baž
nyčią arba nepriklausomybę, bet ne atkurti.

Palikus šią semantinę problemą nuošalėje, vis 
dėlto galima paklausti, kokią Lietuvą tas „atkuriama
sis seimas” norėjo „atkurti”: seimokratinę Lietuvą, 
kokia ji buvo 1920-1926 metais, ar prezidentinę Lie
tuvą, kokia ji buvo 1926-1940 metais. Nemanau, kad 
Persitvarkymo sąjūdžio metu daug kas būtų galvojęs 
apie Antano Smetonos Lietuvą kaip apie fašistinę 
diktatūrą, kaip iki nuobodumo kartojo sovietinė pro
paganda. Gal tautininkui Jonui Švobai ir reikėjo įti
kinti vieną kitą užkietėjusį demokratą išeivį, kad A. 
Smetonos diktatūros nei lyginti negalima su Hitlerio 
ar Stalino diktatūra. Okupuotos Lietuvos žmonėms 
to nė įrodinėti nereikėjo. O pats A. Smetona nežinia 
ko labiau nemėgo, ar vokiško fašizmo (nacizmo), ar 
staliniško komunizmo. Įdomu, kad Lietuvos an- 
tinaciškoje rezistencijoje 1941-1944 metais dalyvavo 
daug neolituanų. O pats prezidentas A. Smetona, 
1940 m. pasitraukęs į Vokietiją (dėl to, kad nebuvo 
kur kitur trauktis), skubėjo išjos kaip galima greičiau 
sprukti į Ameriką, dėl to, kad tikėjo, jog karą laimės 
Vakarų demokratijos.

(tęsinys sekančiame psl.)

akiračiai nr. 10 (304)
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SKILTYS

IR TAIP, IR NE...
(atkelta iš 10-to psl.)

Kad ir kaip ten būtų, 1990 m. kovo 11 d. Lietu
vos Aukščiausioji taryba (ne „atkuriamasis seimas”) 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę tokią, kokia ji 
buvo prieš ją okupuojant Raudonajai armijai 1940 m. 
birželio 15 dieną.

Kokia ta Lietuva bando būti, pakalbėsime sekan
čioje skiltelėje.

Vincas Trumpa

GULSČIA S RAIDĖ

„Neateina mintys, nesirašo eilės / Ir nelaša krau
jas rašalu juodu” (J. Aistis). Ir man, norinčiam pa
rašyti apie gulsčią S raidę, neateina tai, kas turėtų at
eiti. Rašau žinodamas, koks bergždžias kartais atrodo 
rašymas. Kaip ir spiečius mūsų minčių bei sako
mų žodžių. Ir jeigu ne toji išganinga dalelytė „gal” su 
klaustuku šalia, savijauta būtų dar skurdesnė. Gal?

Kuo galiu jus pradžiuginti? Gal sraigtasparniu 
paskraidinti virš naktimis žėrinčio metropolio? O gal 
tik kvapnia taškuota skepetaite pamoti? Taškai, taš
kai. Maži ir didesni. Lygintini su lietaus lašais. Tegul 
jais taškosi besimaudantys. O dabar salėje stalai, kė- 
dė$, stalai. Užstalėse sėdi šventiškai pasipuošę lietu
viai, atėję paremti kilnų tikslą - radiją. Pietūs su 
gabių šeimininkių paruoštais kukuliais. Balsai, bal
sai. .. Netilstanti balsų mūša.

Baltas balsas. Pilkas. Rusvas. Žalias balsas. O 
dainavimas per radiją kartais grojamam įraše duslus, 
tarsi iš požemių. Lyg žmogaus, kurį kankina danties 
ar skrandžio skausmas. Aimana, atklydusi iš liūdnos 
praeities. Pusgyvis ritmas. Nemanau, kad dainininkui 
tikrai traukė krūminį dantį. Tai tik tokia vėsi daina. 
„Cool song”.

O ten, Vokietijoje, senų šlagerių atgaivintojas 
Guildo Hom iš estrados dainuoja „Piep, piep, piep, 
ich hab euch lieb”. Minia dėl to kraustosi iš proto ir 
linksmai pritaria „piep, piep, piep”

Tuo tarpu tyrų platybėje, kaip eilėraštyje, per 
smėlį klampoja lėti kupranugariai. Ant vieno tūno 
karalaitė. Ji man pasakoja savo gyvenimo legendą. 
Išsižiojęs klausausi. Jos kerintis balsas atgaivina karo 
metu prarastą ausį. Tada juk ir mūsų vilkstinę užklu
po nelaimė - priešo lėktuvai. Kad juos griausmas.

Štai keli pleonazmai. Paaukojo šimto dolerių au
ką ir tuo pratęsė radijo valandėlės tęstinumą. Lipda
mas laiptais nulipo žemyn. Kvėpuodamas alsavo 
grynu oru. Pamatęs ant šaligatvio nukritusius magno
lijos žiedų baltus žiedlapius, pravirko ašaromis.

Man patarė: Jei kažkas negerai su telefonu ir nori 
įsitikinti, ar jis veikia, tai ragelį padėk šalia ir surink 
savo numerį. Vieną kartą taip padariau. Nustebau iš
girdęs skambutį. Pakėliau ragelį. Atsiliepė piktokas 
balsas: Tik tu nevoliok durnių ir neskambink pats 
sau.

Pastaruoju laiku sušlubavo valia valužė. Ar tai li
ga? Nežinau. Negaliu parašyti doro sakinio. Veiks
niui nerandu tinkamo tarinio. Vis nėra to, kas būtina. 
Tas pats su papildiniais ir pažyminiais. Šie nei papil

do, nei pažymi. Elgiasi kaip neklaužados paaugliai. 
Priešgyniauja. Įsivelia į ezoterijas. Daug ko geidžia.

Ak, Gramatika! Meldžiuosi jai kaip deivei. Pra
šau, kad padėtų rašyti sklandžiai. Galvoju: kaip būtų 
gera, jei šiai negaliai nugalėti farmacininkai išrastų 
viagrinę tabletę. Prarijai, ir, aure, po valandos tave 
apsupa rašymo entuziazmo aura, pajunti kūrybinę 
kaitrą. Trykšta energija. Smagiai dedi sakinį po saki
nio. Išlaisvini galvoje susikaupusias mintis, vizijas, 
metaforas.... Ir taip iki pat paskutinio taško. Trium
fuoji. Tai bent!

Po to užeina ūpas piešti gulsčias S raides. Šiek 
tiek padailintas. Ką reiškia S raidė gulsčia, o ne stati? 
Neklauskite, brangieji. Šitaip ji lyg ir panaši į begaly
bės ženklą? Iš tiesų S raidė kartais nori pagulėti. Jai 
kažkaip tinka horizontalumas. Žavingo odalisko 
būklė. Pamėginkite išilgai paguldyti K raidę. Atrodys 
kaip apvirtęs vabalas. Negražu, ir tiek. Apskritai apie 
gulsčias raides galima daug ko prifantazuoti. Palieku 
šį užsiėmimą vėlesniam laikui.

Tegul skaitytojai nemano, kad negaliu parašyti 
to, ko nereikia. Štai rašau: Butelis vyno, puodelis ka
vos ir laiškas iš Garliavos. Man patinka žodis „indė
lis”. Indėlis banke yra tas indelis, kuriame švyti kai 
kurių žmonių ateities paviršius. Kodėl ne gelmė? O 
todėl, kad visa tai, kuo mes galime pasinaudoti, telk
šo paviršiuje.

Šios pastraipos eina prie pabaigos. Nedaug čia 
sąmojo. Negerai. Mane dažnai jukdo patys rimčiausi 
dalykai. Kad ir klausantis vietinio lietuvių radijo 
energingiausio pranešėjo (to, kuris nulį vadina no- 
liu). Geras žmogus. Jei būtų prezidentas, daug ką ap
dovanotų ypatingais Noliais. O dabar vien tik liaup
sių kaspinais. Jo mikrofoniniai pokalbiai su kokia 
nors įžymybe yra išpūsto orumo šedevrai. Su ištęstai 
banaliu įvadu ir klausimais kur kas ilgesniais už atsa
kymus. Kad ir neseniai reportaže apie L.A. Lietuvių 
dienas. Lietuviškai nekalbančių, bet lietuviškai dai
nuojančių choro vadovo Fausto Strolios tik trumpa 
padėka, o klausėjo - pakili oracija, kad viskas praėjo 
pasisekimo ženkle, įnešė propagandą - tokio koncer
to išpildymas lietuvių vardą iškėlė visame pasaulyje.

Ach, du lieber! Kaip nesididžiuosi tai girdėda
mas - „Vyčių” dainavimo klausėsi visa planeta.

Pr. Visvydas

ISTORINĖ KOMISIJA

Šį rudenį Lietuvos prezidentas paskyrė komisiją, 
kurios oficialus pavadinimas yra „Tarptautinė komi
sija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti”, bet kuri visuomenėje jau 
yra vadinama „Istorine komisija”. Jos pagrindinis 
tikslas bus ištyrinėti Antrojo pasaulinio karo metu ir 
vėliau vykusį genocidą prieš lietuvius, žydus ir kitas 
Lietuvoje gyvenusias tautas. Komisijos išvados bus 
pristatytos prezidentui, seimui bei vyriausybei ir vie
šai paskelbtos.

Dabar galima paklausti, kam tokia komisija iš vi
so reikalinga? Apie sovietų ir nacių nusikaltimus 

Lietuvoje jau daug rašyta, tai kodėl reikia dar vieno 
tyrimo. Teisybė, kad šiais klausimais prirašyta ne
mažai, bet, ypač žydų genocido klausimu, autorite
tingų ir išsamių darbų nėra daug. Kas dar svarbiau, 
trūksta tarptautinės kooperacijos būdu atliktų tyrimų. 
Komisijoje bus nariai iš Lietuvos ir iš Amerikos, An
glijos,Vokietijos ir Rusijos. Tas jai priduos daugiau 
svorio tarptautiniame lygyje. Be to, reikia pripažinti, 
kad dauguma mūsų esame susipažinę tik su ty
rinėjimais, kuriuose atsispindi lietuviška perspekty
va. Kas yra gerai, ir aš to visai neneigiu. Bet truputis 
užsienietiškos perspektyvos tikrai mums nepakenk
tų: įgautame platesnį ir dėl to geresnį genocidų Lie
tuvoje supratimą.Pagaliau, tarptautinė komisijos su
dėtis sumažins galimybes, kad jos išvados bus trak
tuojamos tik kaip vienos valstybės interesų išraiška.

Į komisiją parinkti žmonės, kurie yra aktyvūs sa
vo kraštų moksliniame,visuomeniniame ar politinia
me gyvenime. Jie yra įvairių pažiūrų; juos sieja nuo
saikumas ir norėjimas be dirbtinai sukeltų emocijų 
išsiaiškinti, kas karo metu Lietuvoje įvyko, kokiose 
sąlygose ir kodėl. Komisija tyrinėjimų nedarys, tam 
bus sudaryta mokslininkų grupė. Komisija tik nusta
tys specifinius uždavinius bendrų tikslų kontekste, 
prižiūrės, kad darbas pagal juos vyktų ir stengsis su
daryti sąlygas efektyviam tyrimų atlikimui.

Lietuva nėra vienintelė valstybė, įkūrusi tokią 
komisiją. Pati idėja gimė trijų Baltijos valstybių pre
zidentų susitikime. Estai pirmieji šią idėją įgyvendi
no, o latviai komisijos dar iš viso neturi. Kitos Rytų 
Europos valstybės, kuriose panašios komisijos egzis
tuoja yra Kroatija ir Vengrija.

Dar komisijos neįkūrus, ji jau buvo kritikuoja
ma. Keletas organizacijų yra nepatenkintos, nes jų at
stovai nepateko į komisiją. Be to, yra kritikuojama 
jos tarptautinė sudėtis. Tarp kritikų yra ir manančių, 
kad nereikėjo lietuvių ir žydų genocidus sujungti, tar
si jie būtų vienodi, arba labai vienas su kitu susisieję.

Aš manau, kad lietuvių ir žydų genocidai iš tiesų 
yra skirtingi. Hitleris buvo pasiryžęs žydus sunaikinti 
kaip žydus, o Stalinas norėjo lietuvius represuoti ir 
tam tikslui atsiekti žudė, trėmė, įkalino ir kitais bū
dais terorizavo. O kas dėl genocidų ryšio, tai nors ir 
yra žmonių, kurie žydus sutapatina su sovietinio re
žimo represijomis ir tuo bando aiškinti pavienių lie
tuvių dalyvavimą masinėse žudynėse, man atrodo, 
kad tokios prielaidos neatitinka istorinių faktų. Nors 
kai kurie žydai 1940 metų vasarą entuzijastingai svei
kino Raudonosios Armijos žygį per Lietuvą, daugu
ma okupacijos nerėmė arba nuo jos nukentėjo. Pa
vyzdžiui, pirmame sovietmetyje ištremtų žydų skai
čius procentiškai buvo nemažesnis už lietuvių.

Bet dviejų genocidų toje pačioje komisijoje tyri
nėjimas nereiškia jų sutapatinimo. Priešingai, jos 
darbo rezultatai gali parodyti, kad jie tikrai buvo skir
tingi ir tokia išvada, jei ji bus padaryta, prisidėtų prie 
geresnio abiejų genocidų pažinimo. Iš kitos pusės, jei 
komisija rąstų, kad tarp nacių ir sovietų nusikaltimų 
yra ryšys, tas irgi padės geriau suprasti, kas karo me
tais Lietuvoje atsitiko ir kodėl.

Pagaliau dviejų genocidų tyrimas dar turės vie
ną, nors komisijos tiksluose ir nenumatytą, pozityvų 
rezultatą. Pasinaudodami komisijos tarptautine su
dėtimi ir ryšiais, mes galėsime efektyviau negu vien 
savo jėgomis, pasauliui priminti apie sovietmetyje 
padarytus nusikaltimus. Siekiant Vakarų pagalbos ir 
įsipareigojimų politinėse, ekonominėse ir karinio 
saugumo sferose, tokia informacija tikrai nepakenks 
valstybės interesams įgyvendinti.

Julius Šmulkštys

1998 m. lapkričio mėn. 11
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Bendroji šios apžvalgos antraštė, suponuojanti, 
kad knygos parašytos ar ir išleistos išeivijoje, yra 
gerokai klaidinanti. Ji bene mažiausiai tinka poezijai, 
nes beveik visos šio žanro knygos išleistos Lietuvoje, 
o toje daugumoje gal rastume bent porą ir parašytų 
gimtajame krašte, į jį sugrįžus nuolatiniam gyveni
mui.

Antroji antraštė, jei aritmetiškai ir tiksli, taip pat 
yra gerokai apgaulinga. Pirmiausia bent pusę tų pus
lapių sudaro rinktinės arba anksčiau išspausdintų rin
kinių naujai pakartotos laidos. Nemaža dalis likusių 
autorių yra pusšimčiais metų pavėlavę debiutantai ar 
įsisenėjimo teisėmis besinaudojantys „paminklinin- 
kai” ir kitaip „negalinčias nečiulbėti lakštingalas” 
imituoti pasišovę žvirbliai bei varnos . . .

Jeigu poezija ir 1997 metais vis dar nenori už
leisti savo įprastinių avangardinių pozicijų, nuopel
nai priklauso porai nepailstančių veteranų, be 
kurių šiandieninė išeivijos poezija būtų sunkiai 
įsivaizduojama.

* * *
Aš plakantį, pulsą ne savo,
Kaip skauda, tik tavo klausau 
Ir kuo milijonai alsavo, 
Alsuoju ir aš, bet ne sau.

Ir žodžio aš ieškau tik tavo, 
Širdy kaip tari tu, skaitau, 
Užrašęs ką laikas diktavo.
Dabar atiduodu aš tau. (145 psl.)

Bernardo Brazdžionio naujasis rinkinys Šiapus 
ir anapus mūsų laiko, kaip byloja pavadinimas, pada
lintas į dvi dalis: „Musica sacra terrae Dei” ir „Musi- 
ca profaną terrae humanis”. Pirmojo skyriaus „apaš
talų graffiti” tituliniame puslapyje skaitytojas įtai
gaujamas, jog eilėraščiai paimti „iš apaštalo Pauliaus 
nežinomų laiškų, rašytų romėnams, pagal Negy
vosios jūros olose rastus sunkiai išskaitomus tekstus 
šių dienų autoriaus fantazija atliktos faksimilės”, ta
čiau ne ką mažiau vietos čia užima ir lietuviškos tem
atikos ciklai „Iš kunigo Tatarės nepasakytų pamokslų 
gražiems žmonėms” ar posmai „Apie sielą ir kūną” 
sukurti „pagal Joną Bretkūną”, o parašyti imituojant 
senovinių mūsų raštų kalbą bei rašybą. Ten pat dar 
smulkesniu šriftu išspausdintas poeto Perspėjimas, 
jog pasirodžius „kad kai kurios mintys susišaukia su 
mūsų dabarties reiškiniais”, atsakomybę turėtų prisi
imti skaitantysis, labiau tiktų antrajam šios dalies 
skyriui „Katakombų šviesa”, eilėraščiams savo šian- 
dieniškumą išduodantiems pavadinimais (kaip 
„ĮKAPIŲ RAŠTAS iš XX amžiaus katakombų iš
kasenų po paskutinės imperijos žlugimo”).

Visos „Dievo žemei” skirtos poezijos pagrindinė 
versmė, kaip ir anksčiau, tebėra Biblija, tik šiame rin
kinyje, atrodo, laikomasi veik išimtinai Naujojo Tes
tamento paskutiniųjų knygų, dažniau paliečiant ir lie
tuviškosios krikščionybės pirmuosius žingsnius, tvir
tai susietus su mūsų rašyto žodžio ištakomis. Parale
lės su mūsų krašto bei tikinčiųjų padėtimi dvidešim
tojo amžiaus pabaigoje vystosi logiškai ir natūraliai.

Dievo vardas gana dažnai iškyla ir antrojoje rin
kinio dalyje, kurios penkiuose skyriuose svarstoma 
žmogaus būtis ir buitis („Kuri dabar pasaulio valan
da”), šeima („Prie židinio”), mūsų tautos praeitis, da
bartis ir ateitis („Supilkim pylimą”, „Ištikimybės ta
lismanas”), šiandieniniai kasdienybės kontrastai ir 
paradoksai („Kaip ryto paukštis”).

Šiapus ir anapus mūsų laiko yra pirmasis naujas 
B. Brazdžionio rinkinys, išleistas jau nepriklausomy-
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DU TŪKSTANČIAI PUSLAPIŲ POEZIJOS
bę atkūrusioje Lietuvoje, praėjus aštuoneriems me
tams nuo paskutiniojo išeivijoje išleisto rinkinio Po 
aukštaisiais skliautais (1989) pasirodymo ir triumfa- 
liško sugrįžimo į gimtąjį kraštą, kur jo rinktinės 
100,000 egzempliorių buvo bematant išparduota. 
Nors tas niekur nepažymėta, reikėtų iškelti, jog kny
ga išėjo autoriaus devyniasdešimties metų amžiaus 
sukakties proga. O svarbu tai dėl to, kad poeto am
žiaus knygoje toli gražu dar nesijaučia.

Būtina paminėti ir tai, kad Šiapus ir anapus 
mūsų laiko yra viena iš gražiausių pernai išleistų kny
gų: didesnio albuminio formato, estetiškai sulaužyta, 
subtiliai Eglės Kučaitės iliustruota. Vien poeto var
das galėjo pateisinti ir šiandien poezijos žanrui rizi
kingai aukštą 5,000 egz. tiražą.

* * *
Gerieji žmonės dar tau rodys:
Tu čia, -tu ten, tu aplamai, 
O pasilieka tiktai. Žodis 
Tavo vieninteliai namai. (38 psl.)

Kazio Bradūno naujasis rinkinys Apie žemę ir 
dangų, nors ir kuklesnis savo formatu bei išvaizda, 
išoriškai taip pat daug kuo panašus į ką tik aptartą B. 
Brazdžionio rinkinį: tokio pat pobūdžio dvilypis, 
plačiai ir giliai apimantis pavadinimas, toks pat su
laužymas, tik dail. Evos Labutytės iliustracijos kiek
vieno skyrelio titulinio puslapio antroje pusėje tam
sesnės ir niūresnės, abstrakčiai simboliškos, sukurtos 
lietuviškos tautosakos ir mitologijos temomis. Mito- 
logijon galima sakyt, atremta net ir knygos padalini
mo aritmetika: devyniuose skyreliuose devyniasde
šimt devyni eilėraščiai. Prisimena ir šeštasis K. Bra
dūno rinkinys Devynios baladės (1955) prasidėjęs 
„Prologu” su eilėraščiais apie Dangų ir Žemę, Laiką 
ir Darbą, Laimę ir Meilę, Skausmą ir Auką... Tada tie 
hegzametrais parašyti vieno šešiaeilio posmo eilėraš
čiai buvo daugiau formalūs ir abstraktūs. Septynio
liktojo rinkinio pirmasis (titulinis) skyrius yra žymiai 
konkretesnis ir nuoseklesnis, apimantis 
visą žmogaus gyvenimą - nuo kūdikys
tės iki mirties, kartais nesunkiai telpantį 
ir į vieną trumpą eilėraštį.

Viso naujojo rinkinio tematiką būtų 
galima išsakyti trim žodžiais: tėviškė, 
Vilnius ir poezija. Tik šiandien, „Po dau
gelio metų”, poetas randa, kad jo „tėviš
kę užkasė gyvą, / Užpylė gruzdu, pelena
is” (33); iš tikrųjų „nėra čia jau nieko, / 
Tik žvaigždės tos pačios” (36)... Belieka 
klausimas, kaip iš gimtinės pasiimtą 
laukinį akmenį reikės „prijaukinti / Vil
niaus mūrų grandinėje?” Mieste, kuria
me gyvena mūsų istorija ir dabartis, kur 
net medžių šaknys pritvinkę Lietuvos 
kraujo, mieste, kurio „net senovė ... mo
derni”, o „Katedros Šventojo karstą / 
Saugo jauna amžinybė” („Kasinėjimų 
radiniai”). Tai „Žaidžiantis miestas”, ku
riame dabarties ir istorijos karnavalo sū
kuryje vaidina bokštai ir mūrai, įtrauk
dami ir poetą, sunkiai beatskiriantį „Kur 
gyvenimas, o kur teatras?”

Vieną iš pagrindinių rolių, kaip ir 
dažname K. Bradūno rinkinyje, čia vai
dina Poezija: mintis, kuri, įsikūnijusi 

žmoguje, gimusi raide, virsta Žodžiu, išauga į Eilė
raštį ir tampa Kūryba. Įžanginiu eilėraščiu Poezijai 
yra dedikuotas visas šis rinkinys, o „Eilėraščiai Poe
zijai” sudaro centrinį jo skyrių, išsilieja į „Užkalbė
jimus” ir žodžių sėklomis subyrėję į baigminę „Dar
žininko vasarą” išauga ir sužydi žiedais iš kurių su
skintą puokštę poetas ir padovanoja mums „Vietoje 
rožių”, šio rinkinio pavidalu . . .

* * *
. . . Prie lango prieinu - 

manasis atvaizdas mane sutinka. 
Tiesiu sau išsilaisvinimo ranką . . .

Akimirką 
abu pasaidiai susipynė! 
Sunku būt išsirinkti. . . 
Nedrįsau: likau užmūryta 
neperregimo stiklo, nebėr 
ką pasirinkti. . . (55 psl.)

Lietuvių išeivijoje bene geriausiai žinomas foto
menininkas Algimantas Kezys pernai atėjo į pagalbą 
antrajai debiutantei, jos pirmąjį eilėraščių rinkinį Su
sipynę pasauliai padarydamas naujojo savo albumo 
dalimi. Taip prieš trejetą metų buvo išleistas Dvigu
bas solo (1994) su Loretos Vaškus eilėraščiais. Skir
tumas toks, kad Nijolė Gražulienė yra prityrusi spau
dos darbuotoja: redaktorė, vertėja, publicistė. Jos ei
lėraščiai Draugo kultūriniame priede ir kitur taip pat 
pasirodo, tik gana retai. Tačiau aišku, kad ir pezijoje 
ji yra gerai apsiskaičiusi ir turi apie ją gana neblogą 
nuovoką. Vadinasi ir jos eilėraščiai yra stipresni, 
brandesni, jų forma įvairesnė, originalesnė. Yra įdo
mių minčių, vaizdų, palyginimų. Tačiau dauguma tų 
eilėraščių stokoja geresnio apšlifavimo, išlyginimo, 
sujungimo. Dažnai skamba tartum eiliavimu sujaukta 
ar sugadinta proza, o geriausiu atveju, sakytum, sa
votiška „beveikpoezija”, kuriai rodos tiek nedaug te
trūksta, o žiūrėk kokį visai neblogą posmelį netikėtai
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sugadina koks gremėzdiškas abejotino tikslumo 
„naujadaras”, neapgalvotas, mandresnis posakis ir 
skaitytojas nejučiomis pagalvoja, jog ir tos geresnės 
vietos tebuvo tik laimingas atsitiktinumas ...

N. Gražulienės eilėraščiuose „atskleidžiamas 
moters vidinis pasaulis, kupinas meilės jausmo ir 
skaūsmo, mirties ir atgimimo išgyvenimo”, - sako 
Ūla Juškytė, aprašydama knygos sutikimąją išleidu
sioje A. Kezio „Galerijoje” 1997.VI.14 Draugo 
priede, čia pat pastebėdama, jog eilėraščių „žodinę 
išraišką” (...) Jausmiškai padidina, papildo, (...) me
taforinės Algimanto Kezio fotografijos”. Knygos pa
vadinimas ir dvilypė autorystė, atrodo, skatina ne tik 
ją, bet ir kitus recenzentus ieškoti sąmoningo ryšio 
šių dviejų menininkų kūryboje, nežiūrint priešin
gybių jų kultyvuojamose meno srityse ir skirtingumų 
kūrybinėje išraiškoje ir jos kokybėje. Jeigu kur nors 
toks ryšys iš tikrųjų ir yra, tai tik labai paviršutiniškas 
ir aiškiai dirbtinis. Tai parodo kad ir viršuj cituotas 
posmelis (davęs knygai pavadinimą), kuriame poetės 
vidinis pasaulis akimirkai susipina su išoriniu. Šalia 
eilėraščio - jaunos, žavios merginos fotomontažinis 
portretas, imponuojantis didelėmis hipnotizuojančio
mis akimis. Į tave jos žvelgia gal ir pro langą, pro 
užuolaidą, kaip pro nuotakos šydą. Ar jis iš tikrųjų 
eilėraštį papildo? Ar sukelia panašias nuotaikas? 
Man atrodo, kad tai du visai nelygūs ir skirtingi pa
sauliai .. .

Susipynę pasauliai yra gražiai išleista knyga, ta
čiau iliustracijos čia netarnauja knygos puošnumui. 
Jos yra didesnė dalis pačios knygos. Poezijai skirtoje 
apžvalgoje jas vertinti nebūtų logiška.

* * *
1996 m. gale Lietuvoje buvo išleistas čikagiečio 

Apolinaro P. Bagdono eilėraščių rinkinys Vai toli to
li. Tai jau trečioji ten išleista šio autoriaus knyga, 
įskaitant žemaitiškai parašytą poezijos ir prozos rink
tinę Likėma laiptaas (1991) ir Žvaigždžių pavėsy 
(1995), dar irgi šioje apžvalgoje nepaminėtas knygas. 
Abu vėliau išleisti rinkinėliai irgi baigiami žemaitiš
kai parašytų eilėraščių skyriais. Reikia pripažinti, 
kad žemaitiški, nors ir lietuvių kalbon išversti A. P. 
Bagdono eilėraščiai atrodo originaliau ir šviežiau. 
Juose mažiau perdėm banalaus eiliavimo ir nuvalkio
tų štampų, kurių itin gausu kiekviename lietuviška
me jo eilėraštyje.

Žvaigždžių pavėsy randame A.P. Bagdono 
„pirmąjį eilėraštį išspausdintą Pavasaryje 1934 m.”. 
Keista, kad šis gimnazistiškai primityvus nelogiškai 
sumestų trafaretų kratinys skamba net geriau ar bent 
lakiau, negu šiandieninės A.P. Bagdono eilės ... Su 
tuo, žinoma, nesutiktų pats A.P. Bagdonas, Pasaulio 
lietuvyje išspausdinęs vos ne pusantro puslapio savo 
„kūrybos apžvalgą”. Pripažinęs, kad „pačiam vertinti 
savo poeziją tikrai netiktų”, jis vis dėlto randa progos 
pašnekėt ne vien apie „patriotinius” ir „erotinius” 
motyvus, bet ir „klasikinę formą”, kuri „suteikia kū
riniams skambumo, ausiai tam tikro pasigėrėjimo”... 
Sunku patikėti, kad ši apžvalga nepateko i Lietuvoje 
išleistus rinkinius.

* * *
Keliolika metų už A.P. Bagdoną jaunesnis jo 

kraštietis Donius Remys eilėraščius irgi jau rašė gim
nazijoje, tačiau pirmąjį rinkinį Išsipildymo sala 
(1992) išleido tik sulaukęs pensininko amžiaus. Nuo 
tada jo rinkiniai jau rodėsi vos ne kasmet, o pernai 
išėjo net du: 1944-1950 metais parašyti ir niekur ne
spausdinti eilėraščiai Klajūno kelias ir poros šimtų 
puslapių rinktinė Pažinimo gėlės. Nuo savo kraš
tiečio A.P. Bagdono D. Remys skiriasi ne vien dides

niu produktyvumu: jo vėlesnioji kūryba daugumoje 
geresnė už ankstyvąją. O kas gali garantuoti, kad jis, 
persikėlęs Žemaitijon nuolatinam gyvenimui, nepra
dės ir žemaitiškai eilėraščius rašyti?

* * *
Juozas Mikštas (g. 1913) proginius bei patrioti

nius eilėraščius spausdino dar lenkų okupuoto Vil
niaus krašto ir nepriklausomos Lietuvos spaudoje, 
k.a. Mūsų Vilniuje, Karyje, Trimite ir kt., o vėliau - 
išeivijos periodikoje. „Per penkiasdešimt su viršum 
emigracijos metų sukurta šimtai eilėraščių, kurie 
dažnai buvo spausdinami Australijos lietuvių emi
gracinėje periodikoje, kolektyviniuose poezijos rin
kiniuose, almanachuose, skaitomi įvairiausiuose mi
nėjimuose, koncertuose, literatūros vakaruose”, - ra
šo Jonas Čekys 1997 m. Lietuvoje išleisto stambaus 
pirmojo J. Mikšto eilėraščių rinkinio Geltona ru
denio tyla įvade.

Iš tikrųjų, rinkinyje išspausdinta virš dviejų šim
tų Australijoje nuo 1947 m. parašytų eilėraščių, kurių 
tematiką tiksliai nusako rinkinio skyrelių pavadini
mai: Atgal sugrįžti kelio nesuradęs, Eukalipto pavė
sy, Kančioj nepalūžus... Paskutiniame skyrelyje (Sau 
ir artimui savo) sudėti satyriniai eilėraščiai, kuriuos 
J. Mikštas pasirašinėdavo įvairiais slapyvardžiais. 
Paprasti ir nepretenzingi J. Mikšto posmai visada tu
rėjo savo skaitytoją.

* * *
Anatolijaus Kairio Psalmių vainikas yra dar vie

nas jo Lietuvoje išleistas eilėraščių rinkinys. Kaip ga
lima spręsti iš pavadinimo, visi eilėraščiai jame yra 
religiniai, autoriaus žodžiais tariant, parašyti „kaip 
padėka Dievui, už sveikatą, ilgą gyvenimą, kūrybinę 
galią, apsaugą nuo sunkių ligų, bei didelių nelaimių”.

* * *
1997 metų debiutante Dalia Staniškienė irgi sa

kosi eiles pradėjusi rašyti dar gimnazijos suole, o 
spausdinti - moksleiviškame Ateities žurnale jau jam 
persikėlus į JAV. Vėliau jos eilėraščių retkarčiais ga
lėjai rasti ir Moteryje, Laiškuose lietuviams, Drauge 
ir kitur. Pirmajame rinkinyje Einu namo tų eilėraščių, 
šeimos, gimtinės bei religinėmis temomis sudėta arti 
šimto. Man atrodo, kad tie paprasti, nuoširdūs ir sen
timentalūs kūrinėliai žymiai patogiau jautėsi savo 
įprastinėje laikraštinėje aplinkoje, iš kurios išrauti 
pasidaro skurdūs ir mažareikšmiai.

* * *
Savo keliasdešimtį metų rašytų eilėraščių pir

mąjį rinkinį Nedainuoti žodžiai išleido ir gerai žino
ma solistė Juoze Krištolaitytė. „Pratarmėje” leidėjai 
(žinoma, su autorės pritarimu) rašo, jog besigilinda
ma į savo dainuojamų arijų žodžius solistė pajutusi 
norą ir pati „savo išgyvenimus ir jausmus išsakyti 
poezijoje”. Kyla klausimas, kodėl ne muzikoje, ku
riai interpretuoti solistė turi ir talentą ir pasiruošimą? 
Nejaugi ji mano, kad poezijoje viso to nereikia?

* * *
Pernai Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla iš

leido ir pilną Vlado Šlaito kūrybos rinktinę Saulė ant 
šaligatvio. Į ją sudėti visi šio 1995 gegužės 28 d. An
glijoje mirusio poeto išleistų dešimties rinkinių ei
lėraščiai. Kadangi jau ir paskutinį rinkinį (Rudenio 
vynas, 1991) leidžiant VI. Šlaitas buvo aklas ir nieko 
neberašė, šios knygos skyrelis, kurį sudaro „Į rinki
nius neįėję kūriniai, vertimai” yra gana trumpas: vos 
trylika eilėraščių (kurių dalis parašyta matyti dar 

gimnazijoje, 1937, 1938 metais), trys perdėm viduti
niokiški vertimai (po vieną Walt Whitman’©, W.E. 
Henley ir Jevgenijaus Jevtušenko eilėraštį) ir novelė 
„Klapčiukai”, parašyta 1946 m.

Rinktinę papildo 42 puslapiai V. Šlaito laiškų, 
rašytų motinai, tetai ir kt., bet daugiausia Kaziui Bra- 
dūnui ir Vytautui Kazakevičiui. Tačiau labiausiai 
praturtina literatūros doktorantės Indrės Žekevičiūtės 
22 puslapių įvadas „Neišgirstas poezijos princas”, 
kuriame spalvingai pateikti mažai kam težinomi poe
to biografiniai faktai įžvalgiai siejami su jo kūryba. 
Net ir gerai susipažinusiems su VI. Šlaitu šis straips
nis atskleis daug ką naujo.

kęst, reikalas

Bernardas Brazdžionis. Šiapus ir anapus mūsų 
laiko. Eilėraščiai. Iliustravo Eglė Kučaitė. Išleido 
LRS leidykla. 145 psl. Tiražas 5,000. Kaina sutar
tinė.

Kazys Bradūnas. Apie dangų ir žemę. Eilėraš
čiai. Iliustracijos Evos Labutytės. Išleido LRS lei
dykla. 122 psl. Tiražas 2,000. Kaina sutartinė.

Susipynę pasauliai. Eilėraščiai - Nijolė Gražu- 
lienė; fotorafijos - Algimantas Kezys. Viršelis ir titu
liniai puslapiai dail. Vinco Luko. Išleido Galerija. 93 
psl.

Apolinaras Petras Bagdonas. Vai toli toli... Ei
lėraščiai. Viršelio dail. A. Šimakauskas. Išleido AB 
„Avicena”. 93 psl. Tiražas 200.

Apolinaras P. Bagdonas. Žvaigždžių pavėsy. Ei
lėraščiai. Viršelio dail. A. Povilaitis. Rinko, maketa
vo ir spausdino VPU leidykla. 119 psl. Tiražas 1,000.

Donius Remys. Klajūno kelias. Eilėraščiai. 54 
psl.

Donius Remys. Pažinimo gėlės. Eilėraščių rink
tinė. 214 psl. Tiražas 1,000. Abi knygas išleido „Auš
ra”, iliustravo dail. E. Žiba.

Juozas Mikštas. Geltona rudenio tyla. Eilėraš
čiai. Dail. Saulius Chlebinskas. Išleido Stepono lei
dykla. 308 psl. Tiražas 600 egz.

Dalia Staniškienė. Einu namo. Eilėraščiai. Dail. 
R. Laniauskas. Išleido Dievo Motinos nuolatinės 
pagalbos parapija Clevelande. 116 psl., kaina $7.00.

Juoze Krištolaitytė. Nedainuoti žodžiai. Eilėraš
čiai. Viršelis Stepo Leveckio. Išleido Tėvynės mylė
tojų draugija. 121 psl.

Anatolijus Kairys. Psalmių vainikas. Religiniai 
eilėraščiai. Išleido „Tyrai”. 208 psl.

Vladas Šlaitas. Saulė ant šaligatvio. Poezija, 
proza, vertimai, laiškai. Sudarė ir įvadą parašė Indrė 
Žekevičiūtė. Dail. R. Čeponis. Išleido LRS leidykla. 
598 psl. Tiražas 500.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Solomonas Atamukas. Lietuvos žydų kelias nuo 

XIVamžiaus iki XXa. pabaigos, alma littera. Vilnius. 
1998.431 psl.

Šioje gražiai išleistoje, gausiai iliustruotoje ir 
įvairiais šaltiniais pagrįstoje Lietuvos žydų istorijoje 
(panaudota ir daug medžiagos iš Akiračių) autorius 
aprašo savo tautos nueitą kelią mūsų krašte, jos san
tykius su lietuviais. Autorius gan blaiviai ir objek
tyviai vertina Antrojo pasaulinio karo įvykius Lietu
voje. Knygos recenziją Akiračiuose spausdinsime 
vėliau.

1998 m. lapkričio mėn. 13
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Akiračiai

9425 So. Pleasant Ave., 
Chicago, III. 60620

RBHSESBBSBI

Gerbiamieji Akiračių leidėjai !

Sėkmės Jums ir ištvermės. Patinka Jūsų laikraš
tis. O už tai, kad jau keletą metų galiu jį skaityti, dė
koju Tillsonburge (Kanada) gyvenančiam Vytautui 
Čiuplinskui. Jis reguliariai man siunčia Akiračius.

Albinas Anužis 
Kaišiadorys, Lietuva

* * *

Gerbiami administratoriai ir leidėjai !

Lauksiu Jūsų malonaus-įdomaus leidinio be per
traukos.

Sėkmės Jūsų darbe.
Balys Brasauskas 

Baltimore, Md

* * *

LIETUVIŠKU LAIKRAŠČIU ATVIRUMAS

Šiais laikais Amerikoje gyvenantys lietuviai be
veik vienbalsiai pasisako už laisvą spaudą. Tačiau vi
sai kitokią realybę apie spaudos atvirumą parodo pa
tyrimas su laiškais mūsų spaudai. Svarbaus viešo 
ginčo akivaizdoje mūsų laikraščiai skyla į dvi klases: 
atvirus ir slapukus.

Atvirieji spausdina abipusę ginčo informaciją su 
paaiškinimais, kai slapukai tuo tarpu išmeta visas ži
nias ir reikalo paaiškinimus į šiukšlių kibirą. Kai ku
rie mūsų laikraščiai slepia nuo lietuvių skaitytojų 
svarbius įvykius, tikėdami užmaskuoti juos dėl to, 
kad nesutampa su laikraščio leidėjo ir redaktoriaus 
pažiūra.

Pasižvalgę į šių metų žiemos, pavasario ir vasa
ros išspausdintus laiškus laikraščių redaktoriams, ga
lime susidaryti vaizdą, kaip veikia mūsų spaudos at
virumas arba uždarumas.

Vienas iš pavyzdžių yra svarbi, daug lėšų suėdu- 
si teismo byla iškelta JAV LB socialinių reikalų tary
bos prieš Klyvelando „Lietuvių Sodybos” patikėti
nius.

Trys atviri laikraščiai - Dirva, Lietuvių balsas ir 
Akiračiai - išspausdino apie šią bylą 8 straipsnelius 
jų laiškų skyriuose, kai tuo pat metu trys slepiantieji 
laikraščiai - Draugas, Darbininkas ir Tėviškės žibu
riai, - šiaip taip patalpino tik vieną vienintelį laišką 
Drauge.

Kadangi byla yra susieta su visuomenės aukomis 
ir jų išlaidomis, tai kiekvienas redaktorius/redaktorė 
galėjo pramatyti bylos svarbumą ir reikalą informuo
ti skaitytojus, o ypatingai aukotojus, kaip ir kur pa
naudojami iš jų surenkami pinigai. Nejaugi didžiau
sios JAV lietuvių organizacijos vadovybė, nubalsa
vusi neribotą čekį šios bylos vedimui mano, kad jai 
pavyks nuslėpti advokatų honorarams išleistas lėšas, 
neparodant jokio pranešimo apie tai lietuvių laikraš

čiuose?
Analizuojant laikraščių atvirumą, šios bylos at

veju jie išsirikiuoja štai kaip:
1. Dirva patalpino 4 laiškus redaktoriui
2. Lietuvių balsas patalpino 2 laiškus
3. Akiračiai patalpino 2 laiškus
4. Draugas patalpino 1 laišką.
Čia tenka pridurti, kad Draugas nespausdino 

visų gautų laiškų, išskyrus vieną rašinį, patalpintą 
1998 m. balandžio 28 dieną.

Algis Žukauskas
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos narys

Gerb. Redaktoriai:

Vincas Trumpa Akiračiuose (1998 rugsėjis) tei
gia atsakąs į mano „labai keistą” ir „grynų nesąmo
nių” kupiną laišką (Akiračiai, 1998 birželis). Deja, 
tas „laiškas” tik dalinai primena manąjį. Trumpumo 
dėlei, tik vienas pavyzdys: aš tame „laiške”, esą, tvir
tinęs, jog Trumpa 1940 m. (tiksliau - 1941 m.) gegu
žės mėnesį nešiojęs Stalino paveikslą, o vėliau svas
tiką. Taip, tai „gryna nesąmonė”. Bet aš to netvirti
nau (ir net nesapnavau). Savo komentarą apie Trum
pą užbaigiau tašku. Po savo vardu ir pavarde pridū
riau, jog tas asmuo (A.L.) IX Kauno gimnazijoje ne
šiojo Stalino paveikslą, o vėliau - asmens pažymėji
mą su didele svastika. Nežinau, kaip V. Trumpa ten 
save atrado. Toje laiško dalyje vienintelis veiksnys 
esu aš. Visi tariniai priklauso man; sintaksės taisyk
lės mums abiems tebegalioja. Tą informaciją pridū
riau, nes, anot V. Trumpos, visi okupuotoje Lietu
voje gyvenusieji buvo kolaborantai. Šią nuodėmę ir 
prisipažinau (nors, prisipažįstu, „ne be ironijos”).

Savo pašnekovą irgi prisimenu iš Šviesos-Santa- 
ros suvažiavimų - kaip žvalų, sąmojingą, apsišvie
tusį žmogų. Skaitydavau jo pasisakymus Akiračiuose 
- dažnai protingus, kartais išmintingus, kartkarčiais, 
sakykime, „nejaukiai skaitomus”. (Jie visi, įskaitant 
ir išsižadėtuosius, tebepūpso Akiračių komplektuo
se.) Taip galvoti ir rašyti jo valia ir teisė. Tačiau man 
niekad nedingtelėjo ištraukti kokį „nejaukų” jo tei
ginį ir, jį įkišus į prokrustiškos logikos guolį, paversti 
V. Trumpą kažkokia pamėkle - kaip jis padarė su 
Vytautu Landsbergiu, iš jo sakinio apie „zombiškus” 
komjaunuolius jį alchemiškai paversdamas žmoniš
kumą nuvertinančiu nacionalistoidu.

Savo laiške Trumpa taip pat prisimena šiurpiuo
sius 1941 m. birželio įvykius Kaune ir pataria man 
pasiskaityti Gražinos Slavėnienės laišką Akiračiuose 
(1998 birželis) apie nacionalizmo-antisemitizmo są
sają. Jos laišką skaičiau, su jos pagrindiniais teigi
niais sutinku, autorę gerbiu užjos tiesų - ir išeivijoje 
bei Lietuvoje, deja, dar per retą - žodį apie lietuvių- 
žydų santykius. Kaune 1941 m. birželį ir aš buvau. 
Apie lietuviškojo šovinistinio nacionalizmo pavojus 
(įskaitant ir dabartinius „murziškuosius”) esu rašęs ir 
kalbėjęs. Ši „Amerika” ne vien V. Trumpos atrasta ir 
jam labai nedera ją atradinėti jau atradusiems, man ir 
V. Landsbergiui, ypač kad tai nebuvo mano laiško ar 
V. Landsbergio pastabos tema.

O keičiantis patarimais „pasiskaityti” patariu V. 
Trumpai bent pradžiai susipažinti su Hannos Arendt 
išvedžiojimais apie nacionalizmą ir antisemitizmą 
(The origins of Totalitarianism) ir su Yael Tamir 
nauja knyga (Liberal Nationalism). „Nacionalizmas” 
nėra monolitiškas terminas. Tokius terminus reikėtų 
apibūdinti, nes dabar neaišku, ką V. Trumpa turi 
omenyje kalbėdamas apie „nacionalizmą”. Marksis
tams ir leninistams tai keiksmažodis, fanatiškiems 

tautininkams - šventas žodis. Tarp tų dviejų polių yra 
daugelis niuansų. Kai kurie jų nėra antisemitiniai.

To pačio Akiračių numerio pirmame puslapyje 
Laimantas Jonušys rašo: „Per kelerius pirmuosius 
atgimimo ir nepriklausomybės metus (...) žmonėms 
buvo nesunku įteigti, pavyzdžiui, kad dešinieji (arba 
konkrečiai V. Landsbergis) turėdami valdžią ims 
persekioti visus, anksčiau priklausiusius komunistų 
partijai (...) atsiranda nemažai neprincipingų veikėjų, 
kurių tikslas yra bet kokiais būdais pritapti prie 
valdžios. Tokie tipai iš dalies primena pastarųjų de
šimtmečių jaunesnės kartos komunistų ir kom
jaunuolių aktyvistus, pasižymėjusius ypatingu ciniz- 
mu... .

Ar tai ne V. Landsbergio „zombiški komjaunuo
liai?” Bet dabar, V. Trumpos dėka, žinome, kaip tuos 
L. Jonušio kritiškus žodžius įvertinti. Tai žmonišku
mo paneigimas, nacionalizmas, antisemitizmas . ..

Algirdas Landsbergis 
Freeport, N.Y.

Didžiai gerbiami ponai reaktoriai,

Gėda, gėda, gėda!
Ne prezidentui (Lietuvos), Akiračiams. Šiaip 

tai jau jūsų laikraštis, arti veidą prikišęs, garsiai ir 
drąsiai kalba ir totaliai nieko nebijo - nei trečiojo 
skyriaus, nei pačio Vytauto Landsbergio. Bet dabar 
skaitau liepos mėn. numerį ir žiūriu, kad Akiračiai iš
sigando vilnietiškos kalbos policijosl-Na, ar ne gėda?

Kam mums, metų metus čia išgyvenus ir išmo
kus kai ką rašyti logiškai, staiga šokt prie archaiškų 
rašybos taisyklių, kurias vis dar propoguoja vilniš
kiai kalbininkai? Žinoma, jei tų taisyklių laikosi Aki
račių rašeivos gyvenantys Lietuvoj, galima suprasti, 
nes jų kailiukai arčiau kalbos policijos botago. (Ir tai, 
gana keistai atrodo, kai rašoma „Santara-Šviesa”, 
nebežinant ar čia koks katamarano pavadinimas, ar 
šiaip koks nelabai rimtas daiktas, kad spraudžiamas į 
kabutes.) Bet ko gi bijoti tų visų kalbos prižiūrėtojų 
mums, seniems amerikonams? Ką jie mums pada
rys? Nieko!

O vis dėl to bijom. Akiračiai bijo. Štai slapyvar
dis Vyt. Gedrimas trečio puslapio trečioj skiltyj rašo: 
„ ... JAV lietuvių bendruomenės visuomeninių reika
lų tarybos...”. Aiškiai matosi, kad jis kalba apie Na- 
rušienės pergalėn vedamą JAV Lietuvių Bendruo
menę, o ne kažkokį šiaip sau lietuvių sambūrėlį kur 
nors Amerikoj, nes tokie sambūrėliai ir medžiotojų 
klubai tarybų neturi. Ar čia baimė to kalbininkų bota
go, ar paprastas pataikavimas? Jei jau jie ten Lietu
voj, baimės apimti, savo kokią nors senamiesčio 
griuvėsių išlaikymo organizaciją vadina Vilniaus se
namiesčio etnografinių turtų prezervavimo draugija, 
tai gerbdami jų pasirinkimo teisę galime vadinti 
draugija, o ne Draugija. Bet mūsų išeiviškos organi
zacijos turi savo pavadinimus, rašomus logiškai ir 
aiškiai, ir gėda juos darkyti ar tai baimės, ar tai per
dėto politiško korektiškumo sumetimais. Žodžiu, pas 
mus gyvuoja JAV LB, o ne Jav 1b ir PLB, o ne Plb.

O gal tas pataikavimas Lietuvos kalbininkams ne 
Akiračių redakcijos politika, o tik tūlo Gedrimo nu
krypimas? Bet ne, štai ir Liūtas Mockūnas 5 pusi, ra
šo: „... Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai... ”. 
Ne PLB, o Plb. Stačiai neįtikėtina, kad ir narsusis 
Mockūnas, nebijantis perrašinėti ištisas istorijas, pa
siduotų kalbos policijos baimės isterijai. Ir tikrai - 
atidžiau patikrinus, matome, kad ne baimės ginamas
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Mockūnas taip daro, nes toje pat eilutėje kitos dypiš- 
kos organizacijos pavadinimą jis rašo visai teisingai: 
Lietuvos Laisvės Komitetas (ne Lietuvos laisvės ko
mitetas, kaip kad rašytų epušės lapeliai Vilniuje). 
Aišku, kad Mockūnas LB vadina 1b ne iš baimės, o iš 
paniekos: organizacija, kuri kiaurai infiltruota fronto 
bičiulių ir kitokių niekingų gaivalų neužsitamauja 
būti rašoma didžiosiomis raidėmis. Užtat Mockūnas 
ir vertas pagarbos, nes sava (kad ir abejotinos vertės) 
logika šimtą kartų geresnė už archaišką Lietuvos kal
bininkų nelogiką.
Su gilia pagarba, ir t.t.

Kęstutis A. Keblys

Na jau, na jau, ponas Kebly! Tokio stebuklo, kad 
šiais laikais Lietuvoje kas nors savo organizaciją ar 
šiaip žmonių susibūrimą pavadintų draugija, mes 
dar negirdėjome nuo pat 1990 metų. Tik gilioje 
senovėje lietuviai mužikai (Basanavičius ir į ji 
panašūs) steigdavo draugijas. Šiais laikais viskas 
daug intelektualiau: asociacijos, aljansai, asamb
lėjos... Net Vilniaus barmenai turi savo asociaciją... 
O asociacija - prezidentą. Ne taip, kaip prie Sme
tonos diktatūros visoje Lietuvoje tik vienas preziden
tas... Vilniuje šiais laikais net nusispjaut per petį rizi
kinga. Dar pataikysi ant kokio ekscelencijos... - Red.

* * *

Gerbiamas Redaktoriau:

Gerai, kad mūsų istorikai reaguoja į įvairius pa
reiškimus ir bando atitaisyti klaidas (Akiračiai, 1998 
liepos nr.). Vincas Trumpa pabrėžia, kad tikrasis Lie
tuvos Sąjūdžio vardas yra Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis. Būtų įdomu pamatyti spaudoje Sąjūdžio 
steigėjų atsiminimus, kodėl tas žodis persitvarkymas 
(perestroika) buvo įtrauktas. Gal tik politiniais sume
timais, atidaryti Maskvos duris?

Perestroikos ir glasnost autorių Michailą Gorba
čiovą reikėjo paminėti. Iškyla tik klausimas, ar Gor
bačiovo tikslas buvo pasukti Sovietų Sąjungą refor
mų ir laisvės keliu, kaip teigia V.T., ar tik paramstyti 
- gelbėti subankrutavusią komunistinę sistemą? Kas 
dėl Gorbačiovo draugystės su Reaganu, tai reikia ti
kėtis, kad ji yra tokia nuoširdi, kaip ir jo picos rekla
mos.

Apie kitą Michailą - Muravjovą, tai galima paci
tuoti ir kitas eilutes iš tos pačios Maironio poemos:

... Kad, Lietuvai spaudą užgynęs ir raštą, 
Sau vardą įgis ir sužadins tą kraštą, 
Kursai jau menkai bekvėpavo ...

Vardą jis tikrai įgijo, o tas vardas yra Korikas.

Su pagarba,

New Stanton, Pa.
Kazys Kastilius

MINTYS...
(atkelta iš 16-1 o psl.)

manymu, neryžtingumą ar taikymąsi prie režimo.
Kai Iniciatyvinė grupė ėmė dar stipriau reikšti 

lietuvių tautos norus, iškilo naujų svarstytinų klausi
mų. Ar tie Vilniaus intelektualai ir toliau gali kalbėti 
visos tautos balsu? Iniciatyvinei grupei pradėjus 
planuoti Steigiamąjį suvažiavimą, atvykėliai iš Kau
no ėmė abejoti vadovaujančia Vilniaus pozicija ir 
reikalauti, kad būtų daugiau atstovų iš Kauno ir kitų 
Lietuvos vietų. Sąjūdis išaugo. Jis jau nebebuvo vien 
tik Iniciatyvinė grupė.

Kitas klausimas, nulėmęs sprendimą sušaukti 
Steigiamąjį suvažiavimą, buvo: ar Sąjūdis dalyvaus 
politikoje? Sovietinio gyvenimo sąlygomis Sąjūdžio 
lyderiai galėjo iš dalies prisidengti, teigdami neturį 
jokių politinių ambicijų. Tačiau vėliau, svarstydami 
Sąjūdžio Seimo, netgi Sąjūdžio Seimo Tarybos įstei
gimą, jie, be abejo, planavo ilgai gyvuosiančią or
ganizaciją. Vykstant diskusijoms, paklausiau kelių 
Iniciatyvinės grupės narių, ar jie neįžvelgia prieštara
vimų tarp to, ką jie patys sakė anksčiau apie 
Sąjūdžio tikslus, ir idėjos įsteigti nuolatinę organiza
ciją. Dažniausiai jie trukteldavo pečiais ir atsakyda
vo, esą, toks yra gyvenimas.

Iniciatyvinės grupės darbas baigėsi 1988-ųjų 
spalį sušauktu Sąjūdžio suvažiavimu. Kitaip tariant, į 
Iniciatyvinę grupę nauji nariai nebebuvo priimami. 
Grupė visada priimdavo norinčiuosius bendradar
biauti, todėl ruošdamasi suvažiavimui nusprendė, 
kad Sąjūdis neturėtų būti uždara organizacija - ji 
turėtų būti atvira visiems. Dėl to šis Suvažiavimas 
paskelbė, kad Sąjūdis yra visiems atviras. Netrukus 
po to Vilniaus intelektualų įtaka ėmė blėsti. Po suva
žiavimo pasikeitė Sąjūdžio pobūdis. Ėmė vystytis 
nauja politinė veikla.

Nors LLL rėmėjai galėjo teigti, jog jų įtaka, kuri 
jų manymu, išreiškė sveiką tautos jausmą, didėjo, po 
suvažiavimo Sąjūdžio vadovybė tebedirbo pagal so
vietinio gyvenimo taisykles. Sąjūdžio dalyvavimas 
naujos Sovietų liaudies deputatų tarybos rinkimuose
1989 metais buvo svarbus žingsnis, nors LLL vado
vas Antanas Terleckas ir kvietė boikotuoti rinkimus, 
teigdamas, kad dalyvavimas rinkimuose reikštų so
vietinės santvarkos pripažinimą. Sąjūdžio nariai vy
ko į Maskvą dalyvauti SSRS Liaudies deputatų tary
bos darbe, tuo pačiu ir atsiimti užmokesčio iš sovie
tinės valdžios, kaipo tokios; 1989 metų vasarą jie 
bendradarbiavo ir su LKP vadovais. Netgi Sąjūdžio 
pergalė rinkimuose į LTSR Aukščiausiąją Tarybą
1990 metų vasario-kovo mėnesiais įvyko pagal so
vietinius rinkimų įstatymus.

Paklausę, kokie buvo Sąjūdžio santykiai su par
tija, pamatysime, kad vadovaujantys partijos as
menys dalyvavo steigiamajame suvažiavime. Vėliau, 
po įtampos 1988-1989 metų žiemą, Algirdas Bra
zauskas ėmė bendradarbiauti su Sąjūdžio vadovais. 
Šis bendradarbiavimas tęsėsi tik iki tol, kol partijos 

vadovybė nusprendė atsiskirti nuo SSKP. Dėl to par
tija galėjo pasidžiaugti nepaprasto populiarumo aki
mirka. Kaip man tuomet aiškino Bronius Kuzmickas, 
buvo neaišku, kas ką nustelbs - Sąjūdis partiją ar par
tija Sąjūdį. 1989 ir 1990 metų rudenį ir žiemą Lietu
vos žmonės susikirto vieni su kitais. Partijai nepri
klausę Sąjūdžio vadovai reikalavo, kad partija ir Są
jūdis būtų atskiros organizacijos. Dabar Sąjūdis su
derino savo politinę mašiną ir pasiekė triuškinančią 
pergalę rinkimuose į LTSR Aukščiausiąją tarybą.

Laimėjus rinkimus, imta diskutuoti, ar Sąjūdžio 
istorinis vaidmuo jau suvaidintas? Ar Sąjūdis turėtų 
tapti politine partija? Ar jis turėtų suvienyti priešiš
kas partijas? O gal jis turėtų paprasčiausiai išnykti? 
Naujieji Lietuvos politiniai vadovai norėjo, kad Sąjū
dis ir toliau gyvuotų, ragindamas Lietuvos žmones 
remti Seimo daugumą. Iš opozicinio tautinio judė
jimo, kuriuo jis buvo 1988-aisiais, Sąjūdis tapo nau
josios politinės pozicijos įrankiu.

Sąjūdžio politinio gyvenimo fazės nužymi post
sovietinės Lietuvos politinės kultūros plėtrą. Inicia
tyvinė grupė išreiškė tas Lietuvos žmonių širdyse ne
šiotas mintis ir jausmus, kurių anksčiau jie nesiryžo 
išsakyti viešai. Pamatę, kad ir kiti jaučia taip pat, jie 
visi kartu ėmėsi kurti tautinį mentalitetą, kuris turėjo 
didelės įtakos atėjusiam visos Sovietų Sąjungos žlu
gimui. Tai buvo tautos susivienijimo, o ne sąskaitų 
suvedinėjimo mentalitetas. Po suvažiavimo lietuviai 
susiliejo į masinį tautinį judėjimą, kuris metė iššūkį 
Maskvai ir padėjo pagrindus politinei nepriklauso
mybei.

Trečioji fazė - politinė kova - prasidėjo tuomet, 
kai ėmė stiprėti viltys atgauti nepriklausomybę. Apie 
„teisybės” ieškojimą imta kalbėti politinės kovos ke
lyje, kai Sąjūdžio vadovai ėmė reikalauti, kad Lietu
vos žmonės aiškiau išreikštų savo apsisprendimą.

Dabar, apžvelgdami Sąjūdžio istoriją, turėtame 
pabrėžti, kad ankstyvasis Sąjūdis savo pobūdžiu sky
rėsi nuo savo vėlesnės organizacinės ir politinės isto
rijos. Kadangi Sąjūdis, kokia bebūtų jo forma, turėjo 
lemiamos reikšmės Lietuvai išsivaduojant iš Sovietų 
Sąjungos, kova dėl to, kas toliau rašys ir kontroliuos 
Sąjūdžio istoriją, ateityje tik stiprės.

Baigdamas norėčiau dar kartą prisiminti tai, kad 
1988-1989 metais lietuviai apsiėjo be smurto ir pade
monstravo puikią savitvardą. Rimtai pagalvojau apie 
tai 1988-aisiais, stebėdamas protesto demonstracijas 
prieš sovietų veiksmus rugsėjo 28-29 dienomis. Šios 
demonstracijos tikrai buvo taikios. Man yra tekę ma
tyti, kaip JAV universitetuose kildavo riaušės dėl 
daug menkesnių dalykų. Tada padariau išvadą, kad 
lietuviai gali apginti savo kraštą.

Vienybės dvasia, kuriai atstovavo Sąjūdis, tuo 
metu nedavė žmonėms akstino griauti bei naikinti. 
Tas tautinio tapatumo jausmas tikriausiai galėtų būti 
stipriausias elementas, kuriuo lietuviai turėtų remtis, 
norėdami įtikinti kaimynus, kad didesnei valstybei 
būtų pražūtinga mėginti vėl užimti šią šalį.

A. E. Senn
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MINTYS APIE SĄJŪDĮ STEIGIAMOJO 
SUVAŽIAVIMO DEŠIMTMEČIO PROGA

Nuo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 1988 
metų spalį praėjo dešimt metų. Lietuvos laikraščiuo
se ginčijamasi dėl to, kam priklauso teisė organizuoti 
Sąjūdžio sukakčių minėjimus. Šiuose ginčuose gali
me įžvelgti kovą už tai, kas rašys Sąjūdžio istoriją ir 
kokia vieta jam teks visoje Lietuvos istorijoje. Čia 
slypi ir kiti svarbūs klausimai: tokie, kaip sovietinio 
laikotarpio pasekmės Lietuvos istorijoje, rezistenci
jos sampratos, savivaldos būdai, netgi tautiškumo 
idėja Lietuvoje. Čia yra apie ką pamąstyti.

Kaip derėtų vertinti Sąjūdžio Steigiamąjį suva
žiavimą ir visą Sąjūdžio istoriją? Ar reikėtų pabrėžti 
vienybę liudijusius ženklus? Ar reikėtų kalbėti apie 
buvusią euforiją? Ar reikėtų pabrėžti kovą liudijusius 
ženklus - tokius, kaip Rolando Paulausko kaltini
mai Iniciatyvinei grupei dėl flirtavimo su valdžia?

Mano nuomone, Sąjūdžio istoriją galima su
skirstyti į kelis aiškius laikotarpius. Pirmasis, kurio 
metu Iniciatyvinė grupė suvienijo naują sąmoningu
mą įgavusią tautą, baigėsi suvažiavimu. Po to buvo 
plataus tautinio politinio judėjimo laikotarpis, kurio 
metu Sąjūdžio vadovai net bendradarbiavo su Komu
nistų partija. 1989 metų rudenį išryškėjo kova dėl val
džios ir sąjūdiečiai susikirto su partijos lyderiais. 
1990 metų kovo mėnesį, po rinkimų į Aukščiausiąją 
tarybą, Sąjūdžio vadovai užėmė politines pozicijas 
Lietuvoje ir Sąjūdis įgijo visai naują pobūdį. Nauja 
Sąjūdžio stadija ėmė formuotis tada, kai tautos įga
liojimai jau prarado vienalytiškumą. Šiandieniniuose 
ginčuose, kas rengs Sąjūdžio minėjimus, taip pat at
sispindi nesutarimai dėl to, kurie iš šių laikotarpių 
galėtų būti laikomi „tikrąja” ar „teisingąja” Sąjūdžio 
istorija.

Kaip rašiau ankstesniame savo straipsnyje, Ini
ciatyvinės grupės nariai buvo intelektualai: meninin
kai, filosofai, architektai, muzikai, rašytojai. Lietu

PAGALIAU ATĖJO TA DIENA
Poeto Justino Marcinkevičiaus žodis atidarant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą 

1988 m., spalio 21 d.
Pagaliau atėjo ta diena.
Atėjo ta diena, kad pagaliau sujungtumėm sa

vo pilietinę ir politinę valią, intelektualinius bei 
kūrybinius savo išteklius, visas savo kūno ir dva
sios jėgas - kad sujungtumėm save Lietuvos atgi
mimui.

Esam čia todėl, kad suprantam, jog mūsų pa
stangos ir pasiryžimas yra tiktai didelio, sunkaus 
ir nepabaigiamo darbo pradžia. Tiksliau pasakius, 
tęsinys to darbo, kurį šimtmečiais tyliai ir kantriai 
dirbo mūsų tėvai ir protėviai. Tad ir Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis formuoja ir kuria save kaip 
demokratinį visos tautos, visos liaudies judėjimą, 
išaugantį iš mūsų istorijos, iš tolimos ir ne taip to
limos praeities, iš šviesiausių nacionalinio gyveni
mo tradicijų. Pagaliau supratom, kad vargas tau
toms, kurių istorija ir atmintis nutyla arba sako ne
tiesą, kurių kalba ir dvasia, išstumtos į gyvenimo 
pašalę, liūdnai ir beviltiškai vysta, kurių suve
renitetą bei valstybinį savarankiškumą ir toliau 
negailestingai trupina stambiosios socialistinės 
monopolijos, neregėta ūkinio, politinio ir kultūri
nio gyvenimo centralizacija.

Todėl ir esame čia, kad ištartumėm sau ir ki
tiems: toliau taip negali ir neturi būti. Visų mūsų 
darbas, kūrybiškumas, susiklausymas ir kantrybė 
privalo prikelti ir išauginti tai, kas dar gyva, įpūsti 
tai, kas dar neužgesę - valstybėje, tautoje ir žmo

vos žmonės kuo toliau, tuo entuzia ^tingiau pritarėjų 
pastangoms. Taip, Iniciatyvinei grupei vadovaujant, 
Sąjūdis tapo tikru tautos judėjimu, užvaldžiusiu 
didžiosios daugumos Lietuvos žmonių vaizduotę ir 
pelniusiųjų pritarimą.

Didžiuosiuose mitinguose, vykusiuose Vingio 
parke 1988 metų liepą ir rugpjūtį, žmonės skandavo 
Justino Marcinkevičiaus, Vytauto Landsbergio, Sigi
to Gedos ir Vytauto Petkevičiaus žodžius. Ne visi 
grupės nariai vieningai sutarė dėl taktikos, o kartais 
net ir dėl tikslų, tačiau visi dirbo bendrai dėl didžiojo 
tikslo. Kartais jie tardavosi net dėl žodžių, kuriuos 
lietuviai turėtų vartoti. Man teko dalyvauti susirinki
me, kurio metu grupė nutarė vietoje iki tol vartoto 
žodžio „liaudis”, vartoti žodį „tauta”.

Komunistų partijai teko pripažinti grupės mora
linį autoritetą ir net jam nusileisti. Partija kontrolia
vo vyriausybę, tačiau piliečiai vis labiau atsižvelgė į 
Iniciatyvinės grupės vadovavimą.

Kai po rugpjūčio 23-iosios mitingo milicija jėga 
neleido demonstrantams prisijungti prie bado streiko 
Gedimino (dabartinėje Katedros) aikštėje, vyriausy
bė buvo priversta kreiptis į Iniciatyvinės grupės na
rius, kad šie padėtų palaikyti tvarką. Kai milicija už
puolė Lietuvos Laisvės lygos (LLL) demonstrantus 
rugsėjo 28-ąją, Sąjūdžio atstovai vėl turėjo įsikišti, 
kad būtų sugrąžinta tvarka. Po to jie pirmąkart daly
vavo viešame mitinge kartu su LLL atstovais. Partija 
mėgino imtis priemonių tų savo narių atžvilgiu, kurie 
priklausė Sąjūdžio Iniciatyvinei grupei, tačiau šie 
kuo toliau, tuo didesnį solidarumą rodė naujajai dva
siai.

Sąjūdžio reformų programą Iniciatyvinė grupė 
laikė įmanomu ir trokštamu siekiu. Dabar, atrodo, 
ne visiems labai patinka mintis apie reformas sovietų 
sistemos ribose. Atrodo, kad labiau norėtųsi manytis 

guje.
Esam čia ir todėl, kad kiekvienas atskirai ir vi

si kartu su skausmo ašara akyse prisimintumėm 
stalininio teroro aukas, kad padarytumėm viską jų 
atminimo įamžinimui, kad tūkstančiams ir tūkstan
čiams nekaltų žmonių sugrąžintumėm garbę ir ge
rą vardą. Pagerbkime jų atminimą, jų kančią ir žū
tį tylos minute.

Susirinkome čia ir todėl, kad visų bendrom pa
stangom Sąjūdis žengtų dar vieną žingsnį tiesos ir 
teisybės link, įtvirtindamas idėjų, minčių ir įsi
tikinimų įvairovę kaip visuomenės laisvo vysty
mosi pagrindą. Tebūna tai visų Lietuvoje gyvenan
čių tautų tikslas ir jas vienijantis kilnus uždavinys.

Sveikindamas Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio steigiamąjį Suvažiavimą, džiaugiuos ir di
džiuojuos, kad esu jo dalyvis. Turbūt tokia ir visų 
jūsų savijauta: šventiška, pakili, darbinga. Palinkė
kime tad savo pirmajam Forumui ir sau kuo dau
giau geros valios, išminties, tolerancijos ir susi
klausymo. Giedojome juk šiandien: vienybė te
žydi! Tie žodžiai tegul skamba mumyse nuolat.

Iniciatyvinės grupės pavedimu Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio steigiamąjį Suvažiavimą skel
biu prasidėjus.

J. Marcinkevičius. Tekančios upės vienybė. 1995. 
204-206 psl.

visuomet buvus labai revoliucingiems ir besiprieši
nantiems minčiai, jog gyvenimą būtų buvę galima 
pagerinti ir neišėjus iš sovietinės sistemos. Taip žiū
rint, mintys apie reformą būtų lygiavertės susitaiky
mui su sovietine santvarka. Kuo blogiau, tuo geriau.

Savo pjesėje „Der Turm ” Hugo von Hofmanns
thal’is dramatiškai pavaizdavo revoliucionierių, ku
ris visiškai atsisako praeities. Savo tėvo - karaliaus 
- nuo vaikystės buvo laikomas kalėjime žmogui ne
tinkamomis sąlygomis. Staiga išleistas į laisvę jis nu
verčia valdžią ir svajoja sukurti teisingą visuomenę, 
kol galų gale kažkas iš minios jį nužudo.

Gal žmonija neteko išmintingo ir teisingo vado
vo, kuris būtų galėjęs sukurti naują, humaniškesnę 
santvarką? O gal tai tebuvo laukinis asmuo, neturėjęs 
jokių žmogiškų instinktų? Gal jis būtų tapęs netiku
siu vadovu, netgi nuožmiu diktatoriumi? Tokie patys 
klausimai iškyla ir pažvelgus į postkomunistinės Ry
tų Europos politikus, ypač į sovietų sistemos žlugimo 
istoriją. Ką įvairios visuomenės turėtų daryti, grįsda- 
mos savo naujųjų institucijų pamatus?

Gyvenimas pastato sąlygas, kurtos sugriauna te
orijas. 1988-ųjų vasarą Lietuvos visuomenė nebuvo 
pasiruošusi mesti visapusišką iššūkį sovietinei san
tvarkai. Iniciatyvinė grupė siuntė telegramas Gorba
čiovui, kuriose skundėsi sovietų teisėtvarkos pažeidi
mais, jos nariai vedė derybas su valdžios atstovais 
Vilniuje. Už tai grupę kritikavo Lietuvos Laisvės ly
gos vadovai, tačiau Sąjūdis, veikdamas galimybių ri
bose, gerokai jas praplėtė. Jei Iniciatyvinė grupė ne
būtų pralaužusi sovietinės sistemos ledų, kažin ar 
Laisvės lyga būtų išdrįsusi išeiti iš pogrindžio 1988- 
ųjų vasarą. Kaip ten bebūtų, Laisvės Lyga nebuvo 
pajėgi suorganizuoti tokio masto mitingų, kaip Sąjū
džio suvažiavimas.

Tuo metu Iniciatyvinė grupė nebuvo vienintelė 
tuometinė reformistinė tautos institucija. Katalikų 
bažnyčia, kurios jau pati prigimtis buvo priešinga so
vietinei kultūrai, taip pat siekė reformistinių tikslų, 
gindama tikinčiųjų teises ir tuo pačiu savo padėtį so
vietinėje santvarkoje. Spalio pradžioje Vincentas 
kardinolas Sladkevičius ryžosi drąsiam žingsniui - 
jis ėmėsi perkėlinėti kunigus iš vienos bažnyčios į ki
tą nesitardamas su sovietų valdžia. Kai spalio 6 dieną 
aplankiau Jo Eminenciją, jis juokdamasis papasako
jo man, kad sovietų pareigūnas, atsakingas už bažny
tinius reikalus, skambinęs jam ir reikalavęs susitikti, 
o šis susitikimą atidėjęs sakydamas, kad tą rytą turįs 
susitikti su svarbiu svečiu iš Amerikos. Laisvės Lyga 
vis dėlto retkarčiais pakritikuodavo Bažnyčią už, jų

(tęsinys 15-me psl.)

Justinas Marcinkevičius 1988 metais Sąjūdžio 
suvažiavime (J. Česnavičiaus nuotr.)
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