
BAIGĖSI PREZIDENTO IR PREMJERO 
MEDAUS METAI

Prezidentas V. Adamkus vasario mėnesio 
pabaigoje baigė pirmuosius savo kadencijos me
tus. Pirmosios valdymo sukaktuvės sutapo su 
Prezidento ir Ministro pirmininko, konservato
riaus G. Vagnoriaus konfliktu.

Dar prieš Vasario 16-ąją Lietuvoje kilo skan
dalas dėl elektros energijos pardavimo Gudijai. 
Gudijos skolos Lietuvai už elektrą pasiekė 400 
mln. litų, nors konservatoriams atėjus į valdžią 
nesiekė nė 50 mln. litų. Be to, Valstybės kontrolė 
iškėlė bylą elektrą pardavinėjančiai „Lietuvos 
energijos” bendrovei, nes, kontrolierių nuomo
ne, ši valstybinė bendrovė pernai dar ir iššvaistė 
už elektrą gautus 50 mln. litų.

Šis skandalas buvo tik preliudija į energeti
kos skandalų seriją. Ūkio ministras V. Babilius, 
kurį į Vyriausybę delegavo memorandumą su 
konservatoriais pasirašiusi ekspremjero B. Lubio 
vadovaujama Lietuvos pramonininkų konfedera
cija, iš esmės nekontroliuojamas valdė visą ener
getikos ūkį. V. Babilius visus „Lietuvos energi
jos” vadovus pakeitė minėtos konfederacijos 
žmonėmis. „Lietuvos energijai” dabar vadovauja 
buvęs B. Lubio bendrovės „Achema” vyriausia
sis energetikas V. Jurgaitis. B.Lubio bendrovės
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SPAUDOS APŽVALGA

žmonės vadovauja ir Klaipėdos naftos termina
lui.

Lietuvos rytas aprašė, kaip valstybinės 
„Klaipėdos naftos” bendrovės generalinis direk
torius M. Gusiatinas prašyti, kad jį palikti! uži
mamose pareigose, važiavo ne į Vilnių, o į Jona
vą, pas B. Lubį. Šis, būdamas tik privačios ben
drovės prezidentu, liepė valstybinės įmonės va
dovui M. Gusiatinui rašyti atsistatydinimo raš
tą...

Negana to, vasario mėnesį spauda aprašė, 
kad B. Lubio atstovas Jungtinėse Valstijose V. 
Kančas, prieš SSRS žlugimą dirbęs Sovietų Są
jungos ambasadoje, reketavo JAV konsorciumą 
„Power Bridge”, reikalaudamas 20 mln. JAV do
lerių už ... Lietuvos Vyriausybės ir Ūkio minis
terijos paramą tiesiant Lietuvai labai reikalingą 
elektros perdavimo liniją į Vakarus. Nei B. Lu
bys, nei V. Babilius šio fakto iki šiol nepaneigė. 
Negana to, V. Babilius, pernai visaip gyręs „Po
wer Bridge” ir iš esmės liepęs šiam konsorciu
mui paskirti elektros perdavimo linijos į Vakarus 
konkurso laimėtojų laurus, šįmet staiga pareiškė, 
kad „Power Bridge” yra niekam tikęs.

Tuoj po šio Ūkio ministro posūkio Lietuvos 
rytas ir aprašė „Power Bridge” reketavimo istori
ją. Prezidentas V. Adamkus, iki tol ramiai stebė
jęs Ūkio ministro veiklą ir iš esmės draugiškai 
sugyvenęs su Ministru pirmininku, pareikalavo 
ištirti šiuos korupcijos skandalus. Premjero reak
cijos nereikėjo ilgai laukti. G. Vagnorius pareiš
kė, kad Prezidentas įsitraukė į Vyriausybės dis
kreditavimo kampaniją. Ministras Pirmininkas ir 
dabar gina Ūkio ministrą, pramonininką V. Babi
lių ir aiškina, kad jokios korupcijos nėra.

Supykęs Ministras Pirmininkas netgi neiš
lydėjo V. Adamkaus oro uoste, šiam išvykstant 
oficialaus vizito į Italiją. Po trijų dienų oficialaus 
vizito Italijoje sugrįžęs Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus sostinės oro uoste viešai apgai
lestavo, kad pirmąsias darbo valstybės vadovu 
metines priverstas sutikti sudrumstomis aplin
kybėmis. Prezidentą sutikusio Seimo Pirmininko 
Vytauto Landsbergio akivaizdoje, dalyvaujant 
Prezidentą lydėjusiems asmenims ir žurnalis
tams, V. Adamkus kategoriškai pareiškė, kad nei 
Prezidentas, nei jo štabas neveikia prieš Seimą ar 
Vyriausybę, kaip atrodo kai kuriems politikams. 
„Man be galo gaila, kad aš tokiose sudrumstose 
aplinkybėse turiu tai pasakyti, ypač užbaigus 
vienerius savo darbo metus”, - kalbėjo V. 
Adamkus. „Mane pasiekė informacija, kad esu 
kviečiamas į Vyriausybės posėdį, - sakė iš Itali
jos į Vilnių grįžęs V. Adamkus. - Tame posėdy
je ketinama svarstyti elektros energijos pardavi

mo Gudijai tikslingumo klausimą”. Prezidentas 
sakė kvietimo dar nematęs, bet iškart galįs pa
reikšti principingą poziciją, jog Vyriausybės po
sėdžiuose nedalyvaus. „Nesudarysiu precedento, 
kad Prezidentas dalyvautų ministrų kabineto po
sėdžiuose”.

Vasario 24 dieną Centro sąjungos lyderis, 
pabrėždamas, kad Vyriausybė nesirengia ištirti 
korupcijos skandalų, pasiūlė paleisti Seimą ir su
rengti pirmalaikius rinkimus. Įsiutę konservato
riai kitą dieną pasiūlė centristams dingti iš Vy
riausybės. Kaip žinoma, aplinkos ministras yra 
centristas A. Čaplikas. Vasario 26 dieną centris
tai iššūkį priėmė. Jie paskelbė atšaukiantys savo 
atstovą iš Vyriausybės. „Po Arvydo Vidžiūno 
(Seimo vicepirmininko) pareiškimo apie CS da
lyvavimą Vyriausybėje, ministro Algio Čapliko 
dalyvavimas Vyriausybėje yra neįmanomas, 
todėl ministras Čaplikas informuoja ministrą pir
mininką apie atsistatydinimą”,- po Centro frak
cijos posėdžio pareiškė R.Ozolas, kuris yra ir 
°eimo pirmininko pavaduotojas.

R.Ozolo teigimu, centristai kol kas neapsi
sprendė, ar pereis į parlamento opoziciją. Dabar 
atvirai opozicinėmis laikomos LDDP ir Social
demokratų frakcijos. „Centristai niekada nebuvo 
kairioji opozicija. Jeigu jie bus opozicija, tai bus 
savarankiška opozicija, bet tas klausimas dar ne
svarstytas”,- sakė R. Ozolas. Iki šiol Vyriausy
bės nariai buvo septyni konservatoriai, įskaitant 
premjerą, du krikščionys demokratai, vienas 
Centro sąjungos atstovas ir penki nepartiniai.

Pabrėždama, kad Centro sąjungai reikia tvar
kos valstybėje, o ne valdžios, partijos vadovybė 
atkreipia dėmesį į itin pavojingą valstybės tvar
kai Ministro pirmininko politikos liniją - to
lydžio stiprinamus kaltinimus Prezidentūrai. Dėl 
energetikos sužlugdymo Centro sąjungos vado
vybė reikalauja atsakomybės iš ūkio ministro V. 
Babiliaus, dėl padėties finansų sferoje - iš finan
sų ministro A. Šemetos.

Tad būtent tokiomis aplinkybėmis V. Adam
kus pažymėjo pirmąsias savo valdymo metines. 
V. Adamkaus reitingai siekia beveik 90 pro
centų. Dauguma šalies piliečių jo darbą vertina 
teigiamai, netgi beveik pakiliai. Tačiau atrodo, 
:ad likęs daugiau kaip 1,5 metų laikas su konser

vatoriais Prezidentui kainuos daug nervų ir svei
katos. Medaus metai su premjeru baigėsi. Tad 
dabar Prezidentui teks vis dažniau išgerti karčią 
valdančiosios partijos pakištą piliulę.

Ar Prezidentas ras kokių nors priešnuodžių? 
Konstitucijoje jų prirašyta nedaug. Tačiau Lietu
vos žmonių širdyse V. Adamkus ras labai daug 
atsparos. O gindami B. Lubio pramonės ir finan
sų grupės reikalus, konservatoriai ir jų sąjungi
ninkai krikščionys demokratai, priešingai, tie
siog akyse praranda šalininkus.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1999.11.26
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NEŽINANTIEMS KAS YRA OKUPACIJA, 
IŠVADAVIMAS AR REZISTENCIJA

Prieškarinėje Lietuvoje vienu metu kai kurie vi
suomenės veikėjai ir politikai buvo pamėgę savo kal
bose nuolat priminti visiems gerai žinomą faktą, kad 
„Lietuva yra žemės ūkio kraštas”. Spauda ir juokda
riai turėdavo progos iš tokių „išminties dalintojų” pa
sišaipyti.

Atrodo, jog panašiai atsitinka ir išeivijos žurnal
istų premijos laureato A. Dundzilos straipsniuose 
Drauge: „Leksikono reikalu” (nr. 23, 1999) ir „De
kretas nr. 159” (nr. 33, 1999). Pirmame straipsnyje 
jis skaitytojams aiškina, ką reiškia žodžiai: okupaci
ja, išvadavimas, rezistencija, genocidas, kolaboran
tas ir 1.1. Kaip ir anais laikais, lyg niekas nežinotų, 
kad Lietuva yra žemės ūkio kraštas, taip ir dabar - 
tartum niekas nežinotų, kas yra okupacija ar rezisten
cija. Jis rašo taip:

Čia yra reikalas rimtas lietuviams ir Lietuvai, 
nes Lietuvoje 1998 m. darbą pradėjo prezidento de
kretu - dekretas Nr. 159, 1998. IX. 7 - [kurta tarptau
tinė komisija „nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje [vertinti”. Jau pačiame ko
misijos pavadinime matome terminus, kuriems būti
nas aiškiai apibrėžtas požiūris [ Lietuvos istoriją 
1940 -1990 m. laikotarpyje. Taigi komisijai būtina 
vienodai, nuosekliai naudoti tas pavadinimo oku
pacija, režimas, nusikaltimas ir vertinimas sąvokas. 
Būtina, kad šie ir kiti šiam prezidento paskelbtam už
daviniui būdingi terminai būtų naudojami apgalvo
tai, ne pagal kitų kraštų ar kultūrų nuotaikas, nebūtų 
paimti iš buvusių okupantų propagandos teiginių, bet 
išplauktų iš nepriklausomos Lietuvos bei lietuvių tau
tos interesų.

Išeitų, kad toji komisija sudaryta iš kažkokių ne
išmanėlių, kurie patys nesugebės atskirti okupacijos 
nuo išvadavimo. Ir tik A. Dundzilos paaiškinimai 
jiems atvers akis, tik taip jiems paaiškės, jog sovietų 
okupacijos negalima vadinti išvadavimu...

Antrame straipsnyje „Dekretas nr. 159” A. Dun- 
dzila kalba apie komisijos sudėtį ir reikalauja paaiš
kinimų, tuos reikalavimus palydėdamas savo komen
tarais - sutinku, nepriimu, keista, nesuprantama, ne
priimtina ir t.t.

Pasirodo, kad jis parašė laiškus dviems komisi
jos nariams: J. Šmulkščiui ir L. Truskai, reikalauda
mas paaiškinimų. Pirmasis į laišką atsakė, o iš Trus
kos atsakymo negavo, todėl jis šitaip samprotauja:

Iš L. Truškos atsakymo [ savo laišką nesulau
kiau. Čia gali slypėti mostas išeivijai ar išeivijos 
spaudai. Teisintis ar teisinti neturėjimu laiko čia ne
tiktų, nes visuomenės informavimas paprastai telpa 
komisijos vadovo pareigų apimtyje. Vykdomasis pir
mininkas gal nežinojo jįpaskyrusio V. Adamkaus po
žiūrio, išreikšto kalėdiniame sveikinime „Draugui”: 
prezidentas ten save labai šiltai titulavo „ištikimu 
Jūsų skaitytoju”... Tai reikšmingas pasakymas vi
siems!

Nereikia stebėtis, jei prof. Truska, gavęs kaž

kokiam Truškai adresuotą laišką, jį išmetė šiukšlių 
dėžėn. Norint susilaukti atsakymo, reikėtų bent 
adresato pavardę teisingai užrašyti...

Dundzila rašo, kad komisijoje turėtų dalyvauti 
politinių kalinių, tremtinių, rezistentų ir, svarbiausia, 
išeivijos atstovai.

Manau, kad pradėjus komisijai veikti, bus ap
klausinėjami liudininkai ir įvairių sričių specialistai. 
O dėl išeivijos atstovų reikia pastebėti, kad ir polito
logas J. Šmulkštys, ir istorikas S. Sužiedėlis yra išei
viai. Pagaliau pats Prezidentas, kurio dekretu komisi
ja sudaryta, taip pat yra buvęs išeivis. Tai kiek dar tų 
„išeivijos atstovų” reikėtų, kad ir ponas Dundzila bū
tų patenkintas?

Na o kalbant rimčiau, reikia pastebėti, kad ko
misija sudaryta ne kam nors atstovauti, o atlikti kon
kretų darbą. Pastabos Prezidentui, kaip ir ką jis turėtų 
į komisiją skirti ar neskirti, skamba truputį arogantiš
kai.

TRIUKŠMINGOS POLITINĖS STUDIJOS

Los Angeles mieste gyvenantys Lietuvių fronto 
bičiuliai kasmet ruošia vadinamąsias politinių studijų 
dienas. Šį kartą toms studijų dienoms jie parinko te
mą „Į politinę demokratiją Lietuvos keliu”. Svarsty- 
bose dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos: Užsienio reikalų 
ministras A. Saudargas ir Seimo narys A. Patackas. 
Taip pat apsilankš ambasadorius V. Dambrava.

Iki šiol apie šias studijų dienas spaudoje rašyta 
daug mažiau, negu kad tokia proga būdavo parašoma 
anksčiau.

Čia pateikiame keletą ištraukų iš D. Mačiulio 
aprašymo Lietuvių balse (nr. 4, 1999).:

Pirmoji studijų diena buvo [domiausia. Popieti
nėje sesijoje apie „Būtinai taisytinus ir kurtinus nau
jus [statymus” kalbėjusi advokatė Žibutė Brinkienė- 
Leks, sakė, kad reikia keisti ir stiprinti kriminalinius 
nusikaltimus liečiančius [statymus ir pravalyti teismų 
struktūrą, išmesti teisėjus, nenorinčius greitai iš
spręsti bylų arba nuteisti nusikaltėlių.

Atsiliepdamas [jos patarimus, L/R Seimo narys 
Algirdas Patackas (kurio kalbos tonas smarkiai pri
minė, lyg tai jis kalbėtų mažai reikaluose nusimanan
čiai publikai), sakė: „ Taip, kriminalinė padėtis pas 
mus bloga, bet mūsų įstatymai geri, jais nesirūpinki
te! Mums trūksta žmonių, kurie tuos [statymus galėtų 
[gyvendinti. Galbūt jūs, amerikonai, prisiųskite gerų 
policininkų, nes mūsiškiai bijo savo kailį kišti, o 
stiprių vadu nolicijoje nėra . . . ” (...)

Salia manęs sėdėję du iš Lietuvos besisvečiuoją 
profesionalai, man pašnibždėjo: „Kokius niekus čia 
jis jums kalba. Lietuvoje yra gerų vyrų tvarkai atsta
tyti, bet bėda, kad teisėjai nenuteisia suimtuosius ir 
paleidžia kriminalistus. Čia ne Lietuvos policijos 
kaltė, bet Seimo, kuris nesugeba išleisti tinkamų 
[statymų. Korumpuotus teisėjus reikia sukišti [ kalė
jimus, jų vieton jau yra pasiruošusių stoti jaunų žmo
nių, kurie teisėjų vietas gali perimti. Senieji teisėjai - 
kyšininkai, sovietmečiu palikimai, tiktai delsia bylas 
per metų metus, o per tą laiką ima kyšius, tad krimi
nalistai ir jų draugai sauvaliauja! „Ponas Seimo 
nary, kaltink ne kitus, o tik save ir savo kolegas, kad 
nemokate gerų [statymų pravesti... ”

Pokario lietuvių išeivija, pradžioje save laikiusi 
politiniais pabėgėliais ar net rezistentais, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę pamažu tapo paprastais emi
grantais. Anksčiau labai populiarią dainą „Leiskit į 
tėvynę” pakeitė „Atiduokit nuosavybę” melodija... Ir
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šį kartą skundus dėl dalies dar neatgautos tėvo 
nuosavybės pradėjo V. Šliūpas. Taip prasidėjo karš
tos diskusijos:

Atsiliepdamas Seimo narys A. Patackas (nes 
Užs. Reik. min. A. Saudargas pasirinko diplomatinį 
tylos kelią) sakė: „ Taip, taip, ką sako inž. Šliūpas yra 
teisiškai teisinga, bet mes šią problemą turime 
spręsti pagal „lietuvišką teisiškumą”. Kur mes dėsi
me iškeltuosius, dabar tokiuose grąžintinuose na
muose gyvenančius žmones? Kai kuriuose grąžintuo
se namuose gyvena net po 70 žmonių! O be to, jūs 
žinote, kam Kaune priklausė 60% namų!” (...)

Atsistojęs A. Žemaitaitis, atkirto Patackui: „Ne
jaugi tikrai galvojate, kad kitatautis, ar žydas, 
atgavęs savo turėtą namą, j[ tuojau išsiveš [ užsienį? 
Ne, jis tiktai [dės kapitalą, atremontuos, pagerins, 
atveš į Lietuvą pinigus... Tai ko čia bauginti žmones, 
o be to, dėl tų „60% Kauno savininkų ” arba jų pa
likuonių, kiek jau jų bėra gyvųjų tarpe? Mes ne vai
kai, galime ir patys galvoti, tai neapgaudinėkite ir 
nebauginkite! ”

Juozas Kojelis, pribėgęs prie mikrofono, norėjo 
nutraukti diskusijas, norėjo gelbėti [ nepatogią 
padėtį patekusius Lietuvos valdžios atstovus, bet 
publika tam griežtai pasipriešino. Kažkas sakė: 
„Kojeli, tu visada, kada tik darosi [domios diskusi
jos, jas nori nutraukti... mes nesutinkame!”Diskusi
jos tęsėsi.

Tai va, kaip atrodo lietuviškoji „rezistencija” 
Los Angeles mieste..,

AMBASADORIUS V. DAMBRAVA TIKI 
STEBUKLAIS

Tėviškės žiburiuose (nr. 3, 1999) yra įdėtas trum
pas pasikalbėjimas su ambasadorium V. Dambrava. 
Ambasadorius buvo paprašytas paaiškinti, kodėl Lie
tuva vėl tapo nepriklausoma:

- Siaučiant sovietinei okupacijai Lietuvoje atro
dė, kad ji niekad nesibaigs arba bus labai ilga, nes 
tuometinis okupantas buvo didelė galybė. Ir vis dėlto
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Lietuva vėl tapo laisva, nepriklausoma. Kaip tai iš
aiškinti?

Ambasadorius atsakė štai kaip:

- Tikiu, jog įvyko stebuklas. Aš giliai tikiu mal
dos galia. O ką bekalbėti, jeigu ji eina iš nuskriausto
jo ir kankinio lūpų. Keturios jaunos mergaitės parašė 
Sibire mažą maldaknygę „Marija, gelbėk mus”. Esu 
tikras, kad jų suledėjusiom lūpom ašarose tarti mal
davimo žodžiai gąžinti Tėvynei laisvę buvo Viešpa
ties išklausyti. Jo gailestingumas prašantiems yra 
beribis. Aš sakiau ir kartoju, jog per maldą, kančias 
ir pasiaukojimą Lietuvos išlaisvinimo stebuklas gali
mas.

Ir pabaigoje prideda dar tokį sakinį:

Politinėje kalboje tai galbūt savotiškas disonan
sas, tačiau tuo visada tikėjau.

Mums atrodo, kad tikinčiajam malda, ypač 
krikščioniškoje tradicijoje, turi visai kitokią prasmę. 
Meldžiamasi ne tam, kad už tai būtų galima ką nors 
gauti. Toks biznieriškas požiūris maldą ir ašaras pa
verčia tarsi pinigu, už kurį galima nusipirkti sveika
tos, laimės, turto, laisvės ar dar kitokių „prekių”. Jei 
tik pakankamai užmokėsi...

Ir Lietuva, ir kitos sovietų pavergtos tautos išsi
laisvino todėl, kad subyrėjo Sovietų Sąjunga. Ste
buklas būtų ne jos subyrėjimas, o priešingai, kad to
kia atžagari sistema taip ilgai išsilaikė nesubyrėjusi. 
Ojai subyrėjus laisvę atgavo visi: ir tie, kurie meldė
si, ir tie, kurie nesimeldė...

VALSTYBĖS REIKALAI AR PAPRASTAS 
TURIZMAS ?

Draugo redaktorė D. Bindokienė savo skiltyje 
(nr. 35, 1999) apie Lietuvos pareigūnų keliones po 
užsienį taip rašo:

Vos tik plačiau atsivėrė galimybės aplankyti ne
matytas šalis, jų tarpe ir Ameriką, pasipylė iš Lietu
vos tautiečiai ir oficialiais, ir neoficialiais reikalais. 
Ypač kelionių traukai neatsispiria įvairūs politikai, 
vyriausybės nariai, kurie ne tik patys keliauja bet ir 
didelį būrį palydovų vežasi, lyg viduramžių didikai, 
siuntę sūnus studijuoti Vakarų Europos universite
tuose, kartu leidę keliauti ir tarnams, ir žemesniams 
pavaldiniams.

O Seimo pirmininko V. Landsbergio kelionę į 
konunistinę Kiniją ji šitaip komentuoja:

Žurnalistai paklausė ir Lietuvos Seimo pirminin
ką, ar Kinijoje buvo kalbėta apie žmogaus teisių pro
blemas. „ V. Landsbergis atsakė, kad su demokratijos 
padėtimi Kinijoje yra šiaip sau, ir su žmogaus teisė
mis - taip pat, bet pati kinų valdžia pabrėžia, kad pa- 
dėtis-čia stabili, o investuotojams tai esą svarbiau
sia ” („Lietuvos aidas ”, 1999.02.09). Prieš dešimt ar 
kiek daugiau metų, kai V. Landsbergis vadovavo 
Sąjūdžiui, o Lietuvos ateitis kabojo ant plono 
siūlelio, ties kuriuo Sovietų Sąjunga laikė aštrų pjau
tuvą, toks bet kurio įtakingo užsieniečio (juo labiau 
valstybės vadovo) atsakymas būtų buvęs žiaurus 
pasijuokimas iš tautos, desperatiškai siekiančios 
laisvės.

Lietuvos spaudoje dėl tokių dažnų ir abejotinos

1999 m. kovo mėn.

vertės kelionių į užsienį V. Landsbergis buvo jau ne 
kartą kritikuotas, ypač kai tokiomis kelionėmis aki
vaizdžiai buvo bandoma užbėgti už akių Respublikos 
prezidentui. Tačiau Drauge N. Landsbergis iki.šiol 
buvo nekritikuotinas žmogus. Todėl toks atviras, aiš
kus, be užuominų jo kritikavimas turėjo nustebinti ne 
vieną Draugo skaitytoją.

Nemažiau V. Landsbergio gerbėjai turbūt nuste
bo ir Lietuvoje, „savame” laikraštyje Lietuvos aidas 
(1999.11.17) paskaitę kandžias Laimanto Jonušio pa
stabas:

Dabar žaibais ir prakeiksmais daugiausia svai
dosi komunistinės Kinijos vadeivos. O Seimo Pirmi
ninkas ten lankėsi su oficialiu vizitu.

Reikėtų prisiminti tą laikotarpį, kai komunistinė 
imperija išdidžiai moralizavo Vakarams, nesiryžtan- 
tiems pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. Tačiau 
Vakarai tada vis dėlto atvirai kalbėjo apie Pabaltijo 
tautų teises, o dabar Seimo Pirmininkas, grįžęs iš Ki
nijos, ėmė liaupsinti tenykščius „ekonominius laimė
jimus”. Paklaustas apie pastaruoju metu Kinijoje 
padažnėjusias represijas prieš kitamanius, atsakinė
jo neryžtingai, miglotai, cituodamas komunistinių 
diktatorių argumentus apie „jų papročius ir tvarką ”. 
Tegu prasmenga okupuotas Tibetas.

Bet pats nemaloniausias V. Landsbergio gerbė
jams turėtų būti Vaidoto Žuko pasikalbėjimas su juo 
Respublikoje (1999.11.20). Tiesiai šviesiai, be jokių 
užuolankų, Žukas ten užklausė:

Jūs vertinate šį vizitą teigiamai. Bet 1993-tai
siais, kai Algirdas Brazauskas vyko į Kiniją, Jūs, at
simenu, kiek kitaip vertinote oficialius mūsų valsty
bių ryšius. Net kritikavote prezidentą Brazauską dėl' 
tuometinio vizito sureikšminimo. Ar per penkerius 
metus pasikeitė konjunktūra, ar Jūsų paties pozicija?

Prie sienos priremtus politikus kartais ištinka 
staigus Altzheimerio ligos priepuolis:

Aš tiesiog dabar neatsimenu, kokios ten galėjo 
būti kalbos, lydinčios prezidento Brazausko vizitą. 
Buvo ir premjero Šleževičiaus vizitas. Ar buvo kokie 
nors rezultatai tada - nežinau. Bet kai grįžo, uždarė 
2 bankus, prasidėjo katastrofa.

Na va, koks sėkmingas valstybinis turizmas: grį
žus Seimo pirmininkui iš komunistinės Kinijos dar 
neuždarytas nė vienas bankas!...

KIEK MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS KAINUOJA 
SEIMO TURIZMAS ?

Dažnos Seimo pirmininko ir jo narių turistinio 
pobūdžio kelionės po pasaulį Lietuvos mokesčių 
mokėtojams nemažai kainuoja. Apie tai Lietuvos 
aide (nr. 256, 1999) buvo paskelbti tokie duomenys:

Seimo nariai komandiruotėms į užsienį per šių 
metų vienuolika mėnesių išleido 1,395 mln. litų, iš jų 
757 tūkst. litų - kelionės bilietams. Seimo nariai sau- 
sio-lapkričio mėnesiais į komandiruotes vyko 720 
kartų, aplankė 49 pasaulio šalis. Parlamentarai dau
giausia vyko į Prancūziją - 82 kartus, Estiją (67), 
Vokietiją ir Latviją (po 57), Lenkiją (47), Daniją ir 
Švediją (po 44), Belgiją (39) ir JAV- 33 kartus.

Dažniausiai į komandiruotes vyko Lietuvos dele
gacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblė
joje nariai Bronislovas Kuzmickas - 25, Emanuelis 

Zingeris — 24, Rimantas Dagys —19, Regimantas 
Ciupaila -15, Arimantas Raškinis -16, Stasys Sta
čiokas — 17, Povilas Gylys — 14 kartų. Seimo Pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis į komandiruotes vyko 
19 kartų.

Iš bendro komandiruočių skaičiaus pagal frakci
jas vyko: Tėvynės sąjungos frakcijos (67 nariai) - 
361 kartą, arba vidutiniškai vienas frakcijos narys 
5,4 karto; Centro frakcijos (18) - atitinkamai 69 kar
tus ir 3,8 karto; Demokratinės darbo partijos frakci
jos (13) — 67 kartus ir 5,2 karto, Krikščionių demo
kratų frakcijos (16) — 85 kartus ir 5,3 karto, Social
demokratų frakcijos (11) - 82 kartus ir 7,5 karto, 
Jungtinės frakcijos (5) - 10 kartų ir 2 kartus, Nepri
klausomos frakcijos (3) - 7 kartus ir 2,3 karto, nepri
klausantys frakcijoms (5) - 49 kartus ir 9,8 karto.

Įdomu, ar yra Seime bent vienas atstovas, kuris 
galimybe pagastroliuoti po pasaulį mokesčių mokė
tojų sąskaita nepasinaudojo nė karto?

NORĖJO PAMINĖTI PALECKIO ŠIMTMETĮ

Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos buvo 
sumaniusios paminėti Justo Paleckio, 1940 m. trum
pą laiką buvusio sovietinės Lietuvos „prezidentu” 
šimtmetį, bet dėl visuomenės protestų minėjimas 
buvo atšauktas. Apie tai rašo Lietuvos rytas (nr. 16, 
1999):

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA). Atsisakyta surengti 
žurnalisto ir rašytojo Justo Paleckio 100-mečio 
minėjimą.

Kaip pranešė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Valentinas Sventickas ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos pirmininkas Rimgaudas Eilunavičius, mi
nėjimo vakarą šios organizacijos ketino surengti at
siliepdamos į J. Paleckio šeimos ir artimųjų pageida
vimą.

Kai pasirodė pranešimai apie minėjimą ir buvo 
išplatinti kvietimai, kai kurie rašytojai, taip pat buvę 
politiniai kaliniai bei jų grupės pradėjo aktyviai 
reikšti nepasitenkinimą, pranešta apie galimus pike
tus ir kitokias akcijas.

Tarp svarbiausių prieštaravimo priežasčių mini
mas J. Paleckio vadovavimas įgaliotajai komisijai, 
kuri 1940 m. nuvežė į Maskvą tuometinio Liaudies 
seimo rezoliuciją dėl Lietuvos priėmimo į Sovietų Są
jungą, taip pat kitos okupacijos laiko realijos.

Planuotame renginyje buvo numatyta prisiminti, 
apžvelgti ir be pagražinimų ar nutylėjimų įvertinti 
pirmiausia J. Paleckio žurnalistinę bei literatūrinę 
kūrybą, kairiosios tarpukario lietuvių inteligentijos 
kelius ir klystkelius.

Vakaro rengėjai, supratę, jog šis renginys gali 
tapti žmonių politinio susipriešinimo pretekstu, nu
sprendė viešą J. Paleckio sukakties minėjimą atšauk
ti. J. Paleckio šeima dėl minėtų aplinkybių taip pat 
pasiūlė atsisakyti minėjimo.

KNYGŲ SKAITYMO PAVOJAI

Lietuvos rašytojas Jonas Mikelinskas daug skai
to. Skaito Voprosy filosofu, Hegelį, J. Bohenskį, o 
nustojęs skaityti pradeda rašyti. Rašo ilgus straips
nius, dažniausiai Literatūrai ir menui bei Metų žur
nalui. Daugiau kaip pusę metų (1998-ųjų sausis- 
rugsėjis) rašytame opuse „Dvasinės situacijos para
doksai, arba literatūra ir politika” (Literatūra ir me-

(tęsinys 4-ame psl.)
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ISTORIJA

Pasvarstymai ir nuomonės apie individo ir visuo
menės, visuomenės ir valstybės, individo ir valstybės 
santykius buvo ir yra visada aktualūs. Klausimas, 
kaip suderinti atskirų individų interesus, kaip surasti 
tų interesų „aukso” vidurį - Bendrą Valią - nepažei
džiant asmens laisvės, suderinant juos su visuomenės 
reikmėmis, palaikant tos visuomenės funkcionavimo 
stabilumą, iki šiol neturi galutinio atsakymo ir aišku, 
kad neturės, nes interesai nuolatos kinta - vieni iš
nyksta, kiti atsiranda. Pastovus yra tiktai pagrindinis, 
išlikimo, buvimo interesas, užtikrinantis individo 
veiklą ir savirealizaciją, skatinantis Bendro Valios 
paieškas. Ieškant atsakymo į šį klausimą dažniausiai 
susitelkiama ties valstybės kaip individų interesus re
guliuojančios, derinančios institucijos vaidmens, for
mos ir funkcijų aptarimu. Ypač daug dėmesio ski
riama demokratinės valstybės sampratai. Demokrati
ja, kaip kultūros reiškinys, nuolatos kinta, kūrybiškai 
ugdoma ir tobulinama, siekiant kuo geriau išreikšti 
Bendrąją Valią, surasti tos Valios vardiklį.

Lietuvoje tuo pradėta domėtis ne tik dabar, daž
nai ir daug kalbant apie pilietinės visuomenės kū
rimą, ieškant naujų valstybės organizacijos formų, 
bet jau ir tarpukaiyje. Prisiminkime 1936 m. Naujo
sios Romuvos žurnalo 8-ame numeryje paskelbtą 
grupės nepartinių krikščioniškosios demokratijos pa
kraipos pažiūrų intelektualų deklaraciją „Į organiš
kosios valstybės kūrybą”.1 Kaip žinia, šiuo laiko
tarpiu ir Europoje, ir Lietuvoje buvo aštriai kritikuo
jamas liberalizmas - pagrindinė ideologija, teigusi 
humanizmo, tolerancijos, sąžinės laisvės principus, 
demokratinės valstybės idėją, kaip neginčijamą ver
tybę iškėlusi individą, asmens laisvę, valstybę pajun
gusi individo interesų tenkinimui. Buvo atsisakoma 
demokratijos, parlamentarizmo, pasiremiant nacio
nalizmo ideologija dažnai buvo praktikuojamas au
toritarizmas, kuris aukojo individo interesus tautai 
bei su ja sutapatintai valstybei. Lietuva nebuvo išim
tis. Nuo 1926 m. gruodžio tautos išlikimo vardu par-

...SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-čio psl.)
nas, nr. 44, 45) Jonas Mikelinskas atkreipia dėmesį į 
Ameriką. Jis sako:

Vargu ar šiuo metu normalu ir tai, kad visas ma
das ekonominiame, politiniame, kultūriniame, juri
diniame, moraliniame gyvenime diktuoja Šiaurės 
Amerika, kurios istorijos puslapiai, Hėgelio suprati
mu, buvo gana tušti, kuri neišgyveno didžių valstybi
nio masto sukrėtimų, kurios pamatai pastatyti ant iš
žudytų indėnų kaulų, kuri visada nuolaidžiaudavo 
tironams, prie kurios valstybės vairo daugeli metų 
stovi vidutinybės... O bene svarbiausia, kad daugiau 
negu trys ketvirtadaliai JAV gyventojų neturi žalio 
supratimo apie žmogiškas moralines normas.

Tai pakankamai iškalbingai liudija jau tas fak
tas, kad net 66 procentai amerikiečių nelaiko dideliu 
nusikaltimu, jei jų prezidentas Bilas Clintonas ištvir
kauja, meluoja ir laužo priesaiką. O jeigu dar prisi
minsime, kad 76 procentai JA V gyventojų nemano, 
kad reiktų japonų atsiprašyti už Hirosimos ir Naga
sakio žudynes, bus pakankamai aišku, kaip toli toje 
visuomenėje yra pažengusi holivudinė moralė.

Kol pasaulis visa burna neprabils apie pačių 
amerikiečių, kurie taip mėgsta girtis, didžiuotis, mo
kyti ir bausti kitus, moralę bei nusikaltimus, padary
tus Antrojo pasaulinio karo metu ir vėliau Vietname, 
tikro teisingumo šioje planetoje sunku sulaukti. Kol

MYKOLAS ROMERIS APIE DEMOKRATIJĄ:
TEORIJOS IR TIKROVĖ

lamentinė demokratija buvo paaukota lietuviškam 
autoritarizmo variantui. Deja, gyvenimo kasdienybė 
rodė, kad trokštamo stabilumo tokiu būdu pasiekti 
nebus galima. Lietuva išgyveno valstybės vystymosi 
krizę. Ieškant sprendimų minėtoje deklaracijoje kaip 
tik ir buvo aptarti filosofiniai ir metodiniai pagrindai 
krizei įveikti, siūlant naujo tipo - pilnutinę - demo
kratiją, gebančią derinti klasikinę demokratiją ir au
toritarizmą, demokratiją, kurią turėjo įgyvendinti or
ganiška valstybė.

Šios koncepcijos esmę sudarė tai, kad buvo at
skiriami du žmoguje esantys pradai - individo ir as
menybės. Buvo nurodoma, kad „Liberalizmas vals
tybę kūrė individui. Autoritetizme individas gyvena 
valstybei. Organiškosios valstybės koncepcija šitą 
priešingybę išsprendžia skirdama tam tikra prasme 
žmogų kaip individą ir žmogų kaip asmenį”.2 Teigia
ma, kad tokios valstybės tikslas yra bendrasis gėris, 
tampantis norma ir tiems, kurie valdo, ir tiems, kurie 
yra valdomi, kitaip Su žmogumi, kaip individu, val
stybė santykiauja vienaip, su žmogumi, kaip asme
niu,- kitaip. Koncepcijoje individas atspindi gamtos 
pradą, o asmuo - asmenybė - yra kartu ir gėrybių kū
rėjas, ir nelygstama vertybė. „Žmogus kaip asmuo, 
yra aukštesnis pradas už visuomeninį gyvenimą ir 
tuo pačiu už valstybę”, - tvirtinama deklaracijoje. 
Kaip individas žmogus yra įpareigotas ir visuomenei, 
ir valstybei. Kaip asmuo jis įneša dvasinį pradą į 
visuomenės gyvenimą ir todėl tiek visuomenė, tiek 
valstybė pirmiausia yra nukreiptos į jį. „Organiškoje 
valstybėje pilietis nėra aukojamas valstybei, nė val
stybė nėra aukojama piliečiui. Ir valstybė, ir pilietis, 
kaip individas, čia dirba žmogaus asmenybei. Žmo
gaus individualybė palenkiama visuomeniniam gy
venimui, kad jis geriau galėtų tarnauti žmogaus as- 

ieškos karinių nusikaltėlių kitose šalyse ir juos baus 
tie, kurių tėvai ir protėviai patys buvo ne mažesni ka
riniai nusikaltėliai, - ir ne tik liko nenubausti, bet ir 
buvo apdovanoti aukščiausiais JA V ordinais, - tol 
sunku laukti ir tikėtis pasaulyje ramybės, tvarkos ir 
teisvbės.✓

Ir dar ne viskas. Anot Mikelinsko, JAV prezi
dentas Harris Trumanas „pats tapo žudiku sankcijo- 
nuodamas Hirosimos ir Nagasakio senių bei vaikų 
genocidą bei Rytprūsių etnocidą”; „kapitalizmo cita
delėje Jungtinėse Amerikos valstijose vis labiau įsi
gali smurtas, o per metus padaroma apie šimtą tūks
tančių išžaginimų - kone dešimt kartų daugiau negu 
„laukinėje” Rusijoje”. O kad Rusijoje už menką pi
nigų sumą gali pasisamdyti žudiką, kad nugalabytų 
tavo kaimyną, Mikelinskas, atrodo, dar nežino. 
Turbūt apie tai dar nerašė Voprosy filosofu.

Jonas Mikelinskas mums gerokai primena Don 
Kichotą, kuris prisiskaitęs daug knygų sėdo ant Rosi- 
nanto ir išjojo kovoti su vėjo malūnais, Mikelinsko 
atveju - su visokio plauko postmodemistais, radika
liais liberalais ir Amerika. J. Mikelinskas, atrodo, 
neturi nė gramo analitinio sugebėjimo, viską, ką 
skaito, priima paraidžiui, o knygose rastą informaciją 
naudoja savo prietarams paramstyti.

Tokiems knygas skaityti pavojinga. Apie tai, be
je, rašė ir žymus ispanų rašytojas Miguel de Cervan
tes.

Vyt. Gedrimas 

menybei”? Deklaracijoje labai aiškiai buvo apibrėžti 
valstybės ir kultūros santykiai. Kultūros kūrėjas yra 
asmuo. Tauta duoda konkrečias lytis. Valstybė šias 
lytis saugo ir globoja. Ypač buvo akcentuojama, kad 
kiekvienas kultūrinis veiksmas yra autonomiškas. 
„Kultūrinės kūrybos autonomiškumas yra pagrindinė 
jos egzistencijos ir jos vertingumo sąlyga”4 - skelbia
ma deklaracijoje. Pats didžiausias autonomiškumas 
turėjo būti pasaulėžiūros srityje. Todėl valstybės pa
reiga buvo kiekvieną pasaulėžiūrą pripažinti, o ne 
kurią nors vieną proteguoti.

Remiantis išvardytais teiginiais buvo išdėstyta 
organiškos valstybės struktūra:
- korporatyvinės santvarkos įvedimas socialinėje- 
ekonominėje srityje;
- kultūrinė autonomija - ideologinėje srityje;
- teisinė valstybė - teisinėje politinėje srityje.

Kiekviena iš šių struktūrų buvo smulkiai aptarta. 
Nesigilinant į aptarimo turinį reikia pažymėti, kad tai 
buvo pateikiama kaip gairės valstybinio gyvenimo 
platesnės programos parengimui. Į tokios programos 
parengiamąjį darbą buvo kviečiamos visos „gyvosios 
tautos kultūrinės ir politinės jėgos”.5 Pirmas į šį kvie
timą atsiliepė profesorius Stasys Šalkauskis.6 Iš es
mės įvertinęs šį intelektualų žingsnį, kaip ir pačią de
klaraciją, teigiamai, jis akcentavo deklaracijos kata
likišką pobūdį. Anot S. Šalkauskio, „deklaracija ati
tinka visuomeninę katalikų pasaulėžiūrą”.7 Antra 
vertus, jis deklaraciją vadina „romuviečių deklaraci
ja”. Aišku, galima abejoti tokio teiginio tikslumu, tu
rint galvoje platų žurnalo bendradarbių sąrašą ir tai, 
kad tarp jų buvo ne vien katalikiškos pasaulėžiūros 
šalininkų. Gana ilgokame sąraše tarp kitų randame ir 
tuometinio Vytauto Didžiojo universiteto profeso
riaus, konstitucinės teisės žinovo, liberalo ir demo
krato Mykolo Romerio pavardę. Sunku pasakyti, 
kiek jis pritarė, ar nepritarė deklaracijos teiginiams, 
nes į viešą diskusiją neįsijungė. Tačiau, žinant jo pa
rašytus darbus8, juose išdėstytus teiginius bei reto
riką, matyt, nesuklysiu pavadindamas jį vienu iš žur
nalo bendradarbių, įtakojusių deklaracijos autorius, 
ypač pastariesiems formuluojant teiginius apie teisi
nę politinę sistemą. Todėl šios deklaracijos kontekste 
pravartu pažvelgti į jo asmenį bei požiūrį į išdėstytų 
teiginių motyvaciją, vertinant tuometinį demokrati
jos teorijos ir tikrovės santykį.

M. Remeris buvo paskutinis Bagdoniškio linijos 
Rdmerių atstovas. Jis reprezentavo šios senos ir pla
čiai po Lietuvą išplitusios bajoriškosios giminės dvy
liktąją kartą. Giminė, kilusi iš Saksonijos, į Lietuvą- 
tuometinę LDK - atvyko iš Kuršo XVII amžiuje. Su
sigiminiavusi su Lietuvos bajorija asimiliavosi, per
imdama išjos ir lenkiškąją LDK kultūrą.

M. Romeris, augęs gana konservatyvioje, patri
archalinėje aplinkoje, auklėtas savo luomo tradicijų 
bei lenkų kultūros dvasia, baigęs mokslus Imperato
riškoje teisės mokykloje Peterburge bei studijavęs 
Paryžiaus laisvoje politinių mokslų mokykloje, jau 
XX amžiaus pradžioje tampa aktyviu demokratinių 
idėjų propaguotoju, Lietuvos ir Lenkijos išsivadavi
mo iš Rusijos priespaudos veikėju. Studijos Paryžiu
je, ten užmegzti santykiai su lietuvių tautinio sąjū
džio veikėjais (J. Petruliu, P. Rimša bei kitais „Lithu
ania” draugijos nariais), veikla lenkų socialistinės 
pakraipos jaunimo organizacijose, matyt, parengė są
lygas bei formavo jo liberalines, demokratines pažiū-

4 akiračiai nr. 3 (307)
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ras. Jau tuomet jis įžvalgiai perprato to meto Lietu
vos visuomenės vystymosi perspektyvą, siedamas ją 
su demokratizacijos procesais, besivystančiais tau
tiniais sąjūdžiais buvusios LDK teritorijoje. Šia pras
me labai gerai vertino lietuvių tautinį sąjūdį, kaip or- 
ganizudįantį veiksnį tautiškai ir politiškai nesusi- 
vokusioje\šios teritorijos gyventojų masėje. Dar 1908 
m. savo studijoje apie lietuvių tautinį atgimimą9 jis 
įrodinėjo, kad lietuvių tautinis sąjūdis yra natūralus ir 
demokratiškas, o to judėjimo aspiracijos - racionaliai 
pagrįstos. Antra vertus, M. Romeris jau tuomet įžvel
gė pavojų, jog tam tikrame etape tautinis sąjūdis gali 
tapti visuomenės demokratizacijos stabdžiu, peraugti 
į nacionalizmų, pirmiausia lenkų ir lietuvių, susidū
rimą. Kilo baimių dėl lenkų kultūros raiškos perspek
tyvų. O tai lietė jau ir jo asmenį. Siekdamas išvengti 
šio pavojaus, jis 1905-1915 metais aštriai ginčijosi su 
Vilniaus lenkų, lietuvių, baltarusių demokratinių pa
žiūrų veikėjais (Liudwiku ir Witoldu Abramowi- 
cizais, Taeuszu Wroblewskiu, Bronislawu Krzyza- 
nowskiu, Jonu Vileišiu, Mykolu Sleževičiumi, An
driumi Bulota, Ivanu ir Antonu Luckievičiais, Vaclo
vu Lastauskiu ir kt.) ir leisdamas laikraštį Gazeta Wi- 
lenska 1905-1906 m baigė formuluoti taip vadinamą
ją „krajovcų” ideologiją. Jos šerdimi tapo požiūris į 
istorinę Lietuvą (ji buvo tapatinama su tuometinėmis 
Gardino, Vilniaus, Kauno, Minsko, Mogiliovo ir Vi
tebsko gubernijomis) kaip integralų kraštą, besire
miantį istoriniu, teritoriniu, ekonominiu ir kultūriniu 
bendrumu. Krajovciškumas buvo apibrėžtas kaip 
griežtai demokratinė, nesusijusi nė su viena krašte 
gyvenusia tauta (lietuviais, lenkais, žydais, gudais), 
t.y., antinacionalistinė ideologija, grindžiama ben
dros pilietybės principu. Taip buvo iškelta pilietinės 
visuomenės kūrimo idėja. Pagal jį, klasikinė demo
kratija turėjo padėti susiformuoti istorinės Lietuvos 
pilietinei visuomenei.

Deja, po 1919 m. susiklosčiusios aplinkybės pa
dėjo tokiai demokratijai kurti tik tautines valstybes. 
Tai buvo laikotarpio ženklas. Nacionalizmas plito 
Europoje. Jo ideologijos įtakoti sąjūdžiai, spręsdami 
valstybės problemą, ne tik pavertė valstybę teritori
niu junginiu, bet ir „teritorizavo” nacionalines tautas. 
M. Romeris tai priėmė kaip logišką etnokultūrinių- 
etnopolitinių procesų raidos rezultatą. Anot M. Re
merio, valstybė virto vienos tautos namais, kitoms 
tautoms palikusi tik įnamio statusą.10 Jo nuomone, 
sugebėjimą kurti tautinę valstybę buvusiose LDK že
mėse teparodė vieni lietuviai, todėl ir negalėjo būti 
kitokio sprendimo dėl valstybės pobūdžio.1’ „Jeigu 
pavyzdžiui Didžiojo Karo padarinių tarpe mūsų tapo 
laimėta nepriklausoma Lietuvos valstybė, tai nėra ir 
negali būti mažiausios abejonės, kad ši valstybė yra 
ne kieno nors dovana, ne nacionalinės teoremos kie
no nors padarytas išsprendimas, bet Lietuvių nacio
nalinės tautos laimėjimas, gyvas jos jėgų vaisius”.12

Lietuvos tautinės valstybės teisėtumas M. Ro
mėnui nekėlė jokių abejonių. Tačiau net ir tautinės 
valstybės realijų padiktuotoje vertybių skalėje jo aka
deminė pozicija liko ne tautinės-nacionalinės, bet 
klasikinės demokratijos pusėje. Dirbdamas lietuvių 
politinio, teisinio švietimo darbą, M. Romeris daug 
padėjo jėgų, kad tautinėje Lietuvos valstybėje būtų 
kuriama ne nacionalizmo principais besitvarkanti vi
suomenė, o demokratinė, pilietiškumo principu besi
remianti visuomenė. Tokia dvasia atsispindi minė
tose studijose, paskirtose Lietuvos konstitucinės tei
sės, tautinių mažumų teisinės apsaugos problemų 
analizei. Juose M. Romeris daug dėmesio skyrė vi
suomenės socialinės integracijos ir diferenciacijos

Mykolas Romeris 

sistemoms, propagavo santykinai savarankiškų so
cialinių junginių buvimą valstybėje. Ir tai buvo daro
ma tada, kai buvo išrauti pirmieji demokratijos daigai 
Lietuvos politiniame gyvenime, kai jis buvo tvarko
mas ne demokratiškai, bet autoritarinės valdžios in
stitucijų.

Pats iš esmės pritardamas liberalinei ideologijai, 
M. Romeris, turėdamas galvoje nacionalizmo ideolo
gijos padarinius, visų pirma, tautinių valstybių susi
darymą, kritikavo liberalinės valstybės koncepciją. 
Anot jo, ji „pasirodė negyvybinė, priešinga valstybės 
esmei, socialinei pažangai ir pačiam socialinių jėgų 
reiškimuisi socialiniame bendravime”13. Jis kritikavo 
liberalinės valstybės koncepciją dėl jos atitrūkimo 
nuo realijų, už siekį mažinti valstybės socialinę funk
ciją, stengiantis ją nualinti, apriboti teritorine polici
jos ir krašto apsaugos sritimi14 ir todėl ieškojo „for
mulės, kuri apimtų tai, kas yra, ir neprieštarautų tik
renybei15. M. Romeris konstatavo demokratijos su
gyvenimą su nacionalizmu, tačiau laikė pastarąjį ne
suderinamu su demokratija16. Jis nurodė, jog yra su
gyvenama su demokratine valstybės forma bei demo
kratinėmis institucijomis, bet keičiamas sąvokų turi
nys. Klasikinė demokratija tampa nacionaldemokra- 
tija, o prigimtinės žmogaus teisės - prigimtinėmis 
nacionalinės tautos teisėmis. „Demokratinio indivi
dualizmo, visuomenę aiškinančio kaip lygių individų 
visumą, vietą užima kolektyvai - nacionaliniai dari
niai, kurie nėra tarpusavyje lygūs: greta viešpatau
jančios tautos, kaip valstybės suverenios šeiminin
kės, egzistuoja tautinės mažumos kaip teritorinio da
rinio įnamiai, turintys atsiminti, kad valstybės funk
cija tarnauja ne jų tikslams”17. Taigi galima manyti, 
kad konstatuodamas klasikinės demokratijos krizę, 
faktiškai atvedusią į autoritarinį režimą, ieškodamas 
kelių, kaip Lietuvoje įgyvendinti pilietinę visuome
nę, M. Romeris įtakojo deklaracijos autorius pasta
riesiems rengiant pagrindinius deklaracijos teiginius.

Beje, būtina pastebėti, jog M. Romeris 1938 m. 
yra konstatavęs senas demokratijos tradicijas turin
čių kraštų gravitaciją su autoritarizmu. Italijos, Vo
kietijos atvejus jis įvardija kaip logišką tokios gravi
tacijos rezultatą. Lietuvos to meto politiniame gyve
nime jis įžiūrėjo daugiau demokratijos apraiškų, nei 
kaimyninėse Latvijoje, o juo labiau Lenkijoje, Lietu
voje matydamas netgi tam tikrą demokratijos ir 
autoritarizmo kompromisą18. Matyt, kad tuo metu 
jam ir organinės valstybės koncepcija dar neatitiko 
„tikrenybės”, kurioje gyveno Lietuva, vertinant ją ir 
išorės, ir vidaus situacijos požiūriu. Todėl jis tam 
tikra prasme toleravo autoritarinį režimą, 

pabrėždamas, jog „kalbant apie Lietuvos autoritarinį 
režimą ir ilgintis demokratijos, reikia atsiminti, kad 
jeigu Lietuvoje įsigalėtų demokratinė tvarka, tai būtų 
bene blogiau, nes Lietuvoje yra demokratijos parazi
tas - klerikalizmas. Demokratija, deja, esanti jau se
na, seniai prarado savo karštą temperamentą, liau
dišką ir revoliucinį. Demokratinė institucija Lietuvo
je - tai vanduo ant klerikalinės spekuliacijos malūno; 
toji klerikalinė spekuliacija iš esmės esanti autorita
rinė. Didžiausi pas mus šiandien demokratijos raidės 
adeptai - klerikalai. Jei toji „raidė” gautų valdžią, įsi
viešpatautų klerikalai. Tai yra Lietuvos demokratijos 
tragedija”19. Ar tikrai buvo taip? Tai klausimas tar
pukario Lietuvos politinio gyvenimo tyrinėtojams.

Dabar gi manyčiau, jog M. Romeris, nors ir bū
damas „romuvietis” kaip bendradarbis vargu ar ga
lėjo porinti tuo metu tokiu nebuvusiam S. Šalkaus
kiui: „Aš tiesiu dabar Jums [deklaracijos autoriams - 
R.M.] savo ranką ir tariu: nuo šiolei žygiuokime 
drauge į laimingesnę mūsų tautos ateitį!”.

Rimantas Miknys

Vilnius, 1998 m. rugsėjo 16 d.

Rimantas Miknys - jaunesnės kartos istorikas. Dirba 
Lietuvos istorijos institute, dalyvauja Lietuvių atgi
mimo istorijos studijų grupės veikloje, parašė knyga 
Lietuvos demokratų partija 1902-1915 metais. 
(1995)
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Tomo Venclovos poezija visuomet buvo kartu ir 
diskursas apie pasaulio kultūrą. Tas jį skiria nuo pa
triotinės tematikos poetų ar įsimylėjusių savo kan
čias ir nykiai kramtančių vienatvės gumulą, ar nuo 
gausaus čiobrelių poezijos medum ratuoto gamtos 
mylėtojų spiečiaus.

Venclovos simpoziumo svečiais galėtų būti Hen
rikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, o iš šalies 
rusai Osipas Mandelštamas, Josifas Brodskis, anglo- 
amerikietis T.S. Eliot, prancūzas Charles Baudelaire 
ir kiti panašūs, nes juos visus kankino visuotinės kul
tūros ilgesys. Tas ilgesys ištinka Venclovą jau pačia
me pirmame Reginio iš alėjos eilėraštyje „Gobele
nas”. Garsusis Cluny vienuolyno gobelenas jam yra 
audinys, gyvenantis „tartum lėtas žaibas”, persmel
kiantis šimtmečius kilniu savo dvasios žėrėjimu. Il
gesys apsisupa istorija ir mitu, ypač užuominomis ir 
rezonansais turtingame eilėraštyje „Tu, felix Aus
tria”, skirtame Vienai, miestui „kuriam apkarto gel
bėti žmoniją”. Jo struktūros centre stovi Sizifo figū
ra, šimtmečius ritusi miesto istorijos akmenį aukštyn 
įjos apogėjų ir šimtmečius turėjusi pradėti iš naujo, 
istorijai prasmengant į pasikartojančių katastrofų be
dugnę. Eilėraštyje momentui sustingsta laikas ir ju
desys, ir, kol Sizifas atgauna kvapą, prieš mus atsi
veria miesto panorama,, kur Vienos praeitis staiga 
tampa dulkių, granito, alyvų lapų „dama”, mirties ir 
praeities harmonija, kurios paveldas lygiai taip pat 
gali būti nelaimė, kaip ir dovana.

Tačiau istorija Venclovai rūpi ne todėl, kad ten 
šnara sausi lapai, o todėl, kad po jais glūdi žmogaus 
dvasios pasiekimų kraitis. Dvidešimtojo amžiaus 
kruvinų barbarų šešėlyje iškyla klausimas, ar jį bus 
galima išsaugoti, ar teks palaidoti masiniuose 
kapinynuose, kur gal ir visiems laikams nusmegs 
Sizifo žėrintis civilizacijos akmuo. Tas rūpestis pra
siskverbia į Venclovos eiles staigiais siaubo persunk
tais įvaizdžiais. Šitaip eilėraštyje „Tu, felix Austria” 
aprašoma mirtina laiko slinktis nuo vienos žmonijos 
lavoninės į kitą:

Išblunka kraujas, virsta dulkėm tankas, 
Era pasibaigė, ir maras renkas 

naujas žemes.
Į tą pasienio sritį, kur ugnis - 
erdvės sesuo, kur Kristui arba Mozei 
atsikerta kalašnikovų Morzė, 
jau neina traukinys, (p.9)

O tos slinkties palyda - koncentracijos lagerių išblu
kę žmonės, lavonai, lavonai:

Stovykloj ant akmens grindų 
bėgliai ragauja troškų laisvės orą, 

beženkliame sapne patyrę porą 
laimingų valandų, 

o tie, kuriuos skylutė smilkiny 
apsaugojo nuo žemiškų pavojų, 

tikriausiai sunkesnius sapnus sapnuoja 
ir vis dėlto šiek tiek laimingesni (p. 10)

Prasiskvebia ir šiek tiek daugiau užslėpti įvaizdžiai: 
„tamsokos šiltos dėmės ir purvas”(p.l2), kaip kaitro
je dvokiantis kraujo ir žemės sakramentas studen
tams rodomame filme apie Rytų Europos gyvenimą 
bolševizmo nasruose, arba laiko sutrintos Kartaginos 
paveiksle susiformavęs Stalino pragaras:

........................Balsai
tuoj nugrims po sprangia
liūtimi. Tuštuma raibuliuoja plienu, 
plūsdama iš rytų

POEZIJA APIE VISUOTINĘ KULTŪRĄ
IR MIRTĮ

darganoton spragon tarp juodųjų dienų 
ir baltųjų naktų, (p. 13)

Nesunku toje liūtyje atpažinti kulkų krušą, tame rai
buliuojančiam pliene - bėgius, vedančius į Sibirą, 
atvirkščio gyvenimo, mirties karalystę, kur viešpa
tauja Juodosios dienos” ir „baltosios naktys”.

Šitaip Venclovos tekstuose mirties veidas atsiki
ša į gyvenimo eigos plotmę ir ją tragiškai įprasmina 
kaip istoriją, kuri yra „mirties dalis”. Mirtis visada 
stovi šalia dabarties momento (p. 10 „mirtis ne čia, ji 
visada šalia”), o šis momentas, be galo mažas taškelis 
būtyje, iš tiesų ir neegzistuoja, nes gyvename tik lai
ko tėkmėje: „kas tau atrodė dabartis, / yra tik laiko 
paneigimas” (p. 11).

Venclova pakartotinai nejučiomis pereina iš me
taforos, vaizdinės priemonės, į mintį - filosofijos tar
naitę arba, greičiau, metaforą paverčia mintimi. Lik
dami iš esmės vis tiek vien meno ertmėje, tie mirties 
ar gyvenimo apmąstymai atrodo tartum „netikri afo
rizmai”, kurie sudaro staigaus praregėjimo įspūdį, 
bet aprašo daugiau praregėjimo išgyvenimą, negu jo 
filosofinį svorį. Kada skaitome, kaip mirtis „pažvel
gia veidrodin - ir mato / tave” (p. 11), suvokiame, 
kad visa ko pabaigoje mes esame ne gyvenimo, o 
mirties atspindys, ir galbūt dar kažką apie žmogaus 
nupuolimą, mus pavertusį ne į amžiną Dievo pavida
lą, o į galutinį, mirties. Vis dėlto tai mus pasiekia ne 
kaip sisteminio filosofavimo gelmė, o kaip sukre
čiantis išgyvenimas, kada tikrai nežinome, ką tokia 
įžvalga reiškia, o tik jaučiame kažką sloginančiai 
grasaus.

Panašiai Venclovos poetinio mąstymo vaizduotė 
kuria savitą santykių logiką tarp erdvės ir daiktų, tarp 
laiko, erdvės ir daiktų arba įvykių. Susiformuoja tvir
tinimai, aforizmai, absoliutūs ta prasme, kad jų neį
manoma svarstyti, priimti ar atmesti, nes jie išsako 
ne kokią filosofinę tezę, o tik specialų tikrovės 
pergyvenimo būdą, suvokiamą visų pirma morali
niame kontekste ir grynai asmeniškai. Jau minėjome 
balsus, nugrimstančius po sprangia liūtimi. Šio Josi
fui Brodskiui, jo tremčiai koncentracijos lageriuose 
pašvęsto eilėraščio rėmuose reikia suvokti tvirtinimą, 
kad „daiktai ne visai išsitenka laike. Bergždžios ūka
nos keičia jų mąstą” (p. 13). Neišmatuojama, nes ne
permatoma, kalinio neviltis, susidedanti iš kiekvie
nos kasdienybės gyvenimo smulkmenos, taip išsitę
sia per beribius Sibiro plotus, kad jos nebegali aprėp
ti net nesibaigianti nelaisvės dienų srovė. Tituliniame 
eilėraštyje „Reginys iš alėjos (p. 17) matome laiką, 
nebeišsitenkantį prisiminimų erdvėje: „Erdvės čia 
buvo daugiau negu pridera vienai vaikystei”. Toliau 
eina prisimintų daiktų, žmonių, žingsnių, laikrodžio 
dūžių, nebesančių laiptų minia, nebepajėgianti būti 
savimi ir todėl pavirstanti poeto tekstu, iš kurio iš
plaukia ir jų prasmė:

. . . Tos ankstyvos nemigos: dūžiai
iš anapus sienos, mokę suprasti, jog viskas

praeina, 
bet praeina negreit; jog laikas paklūsta kalbai; 
jog blogiausia, kas gali įvykti, yra truputį

mažiau, 
nei pajėgiam ištverti.

Per tokias pamokas ir prisigeria prasmės Venclo

vos „prišiukšlinti metai”. Jo vaizduotėje atliekos ir 
šiukšlės, dulkėti seni dalykai, detalės, dažnai ženkli
nančios praeitį ar mirtį, tranformuojasi į erdvę ir lai
ką, o iš ten per asociacijas su simboliais arba kitų ra
šytojų tekstais tampa nauja tikrove, panašia į mintį. 
Savo žodžiais (p. 19) poetas šį procesą aprašė šitaip: 
„kaip gaudžia tuštuma! Ji skolinasi svorį / iš kūnų ir 
lėtai prisirpsta erdvėje”. Kartais norisi sakyti, kad po
etinio teksto erdvė ir yra prasmės, reikšmės prisirpusi 
tuštuma, nes joks daiktas nevirsta poeto žodžiu, ne
praėjęs pro savo nebebuvimą žodžio nepaliestoje tik
rovėje. Čia gal ir glūdi Venclovos poetinio metodo 
centrinė sąvoka:

. . . Kas įskaito šitą šifrą?
Kas dėmesį paverčia raidėm, debesyną signalu? 
Kas, aplenkęs mūsų būtį, skiria tikra ir netikra, 
žiebia laiptinėj žibintą, sklendžia veidrodžio 

stiklu, 

sukinėja rankenėlę, skaldo laiką, pašo lemtį, 
vis dar tikisi, lyg Viešpats, iš pirmykštės pa

dermės, 
iš traškėjimo, ošimo, ribuliavimo pasemti 
savo balso amžinatvę -juosvą truputį esmės?

(P- 23)

Taip poeto pirštai paverčia „į ženklus pasaulį”. Kar
tais autorių domina ne tik į laiką ir erdvę persimai
nantys daiktai, bet ir pats meninės erdvės klausimas 
kaip toks. Eilėraštyje „Las Meninas” (p. 27; apie gar
sųjį Velasquez paveikslą) poetas akylai pastebi kelias 
skirtingas esimo plotmes, kuriose kartojasi ir atsi
spindi to paveikslo elementai, tartum saviti tekstai, 
bandantys sueiti į vieną tvirtinimą, anot Nykos-Ni
liūno, „sakantį žodį”. Tačiau jie priklauso nuo kele- 
tos tartum veidrodyje vienas nuo kito atsimušančių 
galimų autorių - paties tapytojo, o tapytojo kaip savo 
autoportreto paveiksle, nors ten jo tapomo paveikslo 
visai ir nesimato - taip, kad Venclova turi teisę sakyti 
kad gal jis, anot postmodemisto mąstytojo apie meną 
Foucault, iš tiesų tapo mus. Bet jeigu taip, gali būti, 
kad ir jo „modelis, žiūrovas” patsai irgi yra tapytojas, 
nes tik jo akys ir pajauta gali aprėpti paveikslo iš
baigtą visumą. Tokią labai savitą šio paveikslo visu
mą, pavyzdžiui, sukūrė Picasso savo abstrakčioje, 
kubistinėje Las Meninas versijoje. Šiame Venclovos 
sonete glūdi ištisa meno teorija arba greičiau proble
matika, taip daug pasakanti ir apie patį eilučių auto
rių, kad mums, skaitytojams, tenka susimąstyti, ar 
teksto interpretacijos akte patys nesame poeto auto
riai ir iš tiesų gal tik tariame nesakantį žodį.

Šis eilėraštis panašus į traktatą apie meną, o kai 
kurie kiti - į pamokas, išdėstymus, pasakojimus apie 
prisimintą praeitį, svarstymus apie istoriją, kultūrą, 
tironiją, mūsų šimtmetį ir tą patį, bet kartu ir visai ki
tą Rytų Europos šimtmetį, iš kurio ir atėjo išlikęs po
etas, nelyg sudužusio laivo jūreivis. Todėl kalbos 
tembras ir spalva, jausminės intonacijos bent iš pir
mo žvilgsnio sudaro eseistinį „dėstomosios prozos”, 
o ne poezijos įspūdį. Prisiminus, kad nors poetas, aiš
ku, gali savo eilėraštyje kalbėti apie meną, bet galuti
nėje analizėje jo paties menas kalba tik apie save, iš
kyla klausimas, ką Venclovos tekstuose vadinsime 
„poezija”. Reikėtų sakyti - tą neapčiuopiamą magiš
ką jėgą, kuri nerimsta ir iš gelmės spaudžia teksto

6 akiračiai nr. 3 (307)

6



RECENZIJOS

„prozaišką” paviršių, nuolat savimi jį persunkdama, 
sukeldama asociacijas, jausminius rezonansus, kurie 
galų gale tranformuoja neva pilką ir jausminiai plok
ščią autoriaus kalbą į turtingą, sluoksniuotą, didžiai 
sudėtingą, savo implikacijomis neišsemiamą meni
nį žodį. Galima sakyti, kuo paprastesnė poeto kalba, 
tuo ji labiau deformuojanti ir metaforiška. Poezija 
taip pat iškyla iš kruopštaus, atidaus menu dar nepa- 
virtusių daiktų ar išgyvenimų įspūdžių aprašymo, rū
pestingo išmatavimo ieškant nustatyti tikslius ir įvai
rialypius galimus jų nuansus. Štai p. 21 skaitome apie 
mūsų amžių:

Jis buvo nuoseklus. Jis kūnus vertė skaičiais, 
o sielas trupino i puvenas ir nuli, 
kad protas tartųsi laimėjęs. Praraja 
apsimetė viltim - sakyčiau, gan sėkmingai.

Tarti: „Praraja apsimetė viltim” reiškia kurti iš esmės 
retorišką, pakilaus žodžio poetiką, tačiau pridėti „sa
kyčiau, gan sėkmingai” reiškia svarstyti, matuoti to 
nusakomo metaforinio įvykio tikrumą, dydį, esminį 
charakterį. Kaip tik iš tos precizijos ir iškyla poezija, 
kuri jau nebėra retorika, ir todėl tuo labiau tampa me
nu. Visame savo rinkinyje Venclova yra toks stropus 
„matuotojas” konkrečių daiktų, kad jie nuo to pavirs
ta simboliais, ir abstrakčių daiktų, kurie nuo to tampa 
lyg ir poetiškai konkrečiais. Taip ir tinka suprasti jo 
žommdžius (p. 23): „Kas įskaito šitą šifrą? / Kas 
dėmes paverčia raidėm, debesyną signalu? / Kas, 
aplenkęs mūsų būtį, skiria tikra ir netikra . . . ”.

Atskirą tematinį ciklą rinkinyje sudaro Venclo
vos įspūdžiai iš Kinijos cikle „Iš Kinijos užrašų” (pp. 
33-42). Jau nuo pat pradžios gauname raktą į jo patir
tą Kinijos kraštą: „jau dvi savaites už langų šalis, / 
kurioj visviena tarsiesi nebuvęs”. Matosi, kad ten po
etas jaučia tos pačios stalinistinės diktatūros kvapą, 
kurį taip nemaloniai prisimena iš Sovietijos. Kinija 
jam „Besielis kraštovaizdis iš būsimų sapnų”, „Dir
va, pritvinkus tūkstantmetės baimės ir kaulų” (p. 34). 
Tačiau eilėraštis „Dangaus mandatas” yra ne mažiau 
turtingas asociacijomis, atoskambiais iš Kinijos 
kultūros istorijos, negu „Tu, felix Austria” iš Vakarų 
pasaulio. Giliai pajaučiame, kaip teka istorijos srovė 
per žmoniją, bijančią numirti ir savo baimėje kurian
čią nemirštamas vertybes. Nustebina netikėta parale
lė su Puškino apysaka Kapitono dukra, apie baisųjį 
Pugačiovo kazokų sukilimą imperatorės Kateriuos 
laikais. Pugačiovas, jo sukilėlių banda, suvargę ir pri
spausti kaimiečiai be duonos kąsnio staiga tampa 
raudonosios Kinijos sukilėlių, beribių masių, užgi
musių „iš purvo ir alkio”, su kirviu užantyje ir su be
atodairišku kerštu širdyje emblemomis. Kinijos isto
rija eilėraštyje šiurpi todėl, kad Venclovos poetinės 
priemonės labai efektingos, o ne todėl, kad nieko kito 
panašiai baisaus nėra pasaulyje buvę.

Išskirtinai įspūdingas šiame cikle yra Tianamen 
aikštės aprašymas:

Paminklai sensta ir skeldi. Novargo portretas, 
panaujinamas kasmet, [dėmiai sužiuręs [ kurtų 
ir nebylų kvadratą - šalies gravitacijos centrą.
Praraja išdalyta kvadratais. Vanduo čiurlenda

mas plauna muzikos 
nuolaužas, tylą,

tai, kas liko iš kraujo. Už šimto ar pusšimčio 
metrų 

stovėjo beginklis vyras, trumpam prijaukinęs 
artėjanti tanką. Jisai kažkur tebėra, nesugautas, 
nežinąs, kad jo nesuvokiamas mostas atėmė amą 

pasauliui.
Iš teisybės, tai jam ir nerūpi, (p. 41)

Vencloviško įvaizdžio principas yra ne tai, kad kaž
kodėl praraja - beformis daiktas - pristatoma per 
kažkokią nesuprantamą metaforą, tartum būtų išda
linta kvadratais, bet tai, kad toje aikštėje yra tikri 
kvadratai - grindinys, ten žuvo už laisvę žmonės, - 
todėl praraja. Tarp kitko, ar iš esmės, tai ta pati sovie
tiška praraja, anot Venclovos „sakyčiau gana sėk
mingai” apsimetusi viltimi.

Poetas, kuriam rūpi pasaulio kultūros istorija, tu
ri galų gale kurs nors atsistoti ir pareikšti pasauliui, 
koks yra jo tikėjimas, kokia pozicija žmonijos aki
vaizdoje. Venclova savo poziciją išsako labai kuk
liai, bet su neįtikėtinu pasiryžimu, pasišventimu, iš 
kurio iškyla jis visas kaip žmogus ir kaip kūrėjas:

Tik tiek ir rinkomės. Ir vis dėlto mokėjom 
tarytum dovaną priimti karčią tiesą.
Negarbinom mirties. Virš bėgių ir betono 
stebėjom angelus. Mylėjom. Ziebėm lempą 
bibliotekoje. Vardu vadinom blogi 
ir gėri, jusdami, kaip juos keblu atskirti.
Tai nešamės tamson. Ir to galbūt gana. (p. 22)

Rimvydas Šilbajoris

Tomas Venclova. Reginys iš alėjos. Eilėraščiai. Vil
nius. Baltos lankos. 1998. 63 psl.

LIETUVOS GYVENIMO EGZOTIKA
Per pirmuosius 1999-ųjų metų mėnesius visuo

menės dėmesį patraukė pora įvykių - tai Vienos po
kylis Vilniaus rotušėje bei valdžios vyrų atostogos 
egzotiškuose kraštuose. Įdomu, kad tie įvykiai nesu
siję nei su politika, nei su ekonomika, nei su krimina
liniu pasauliu - t.y. su tuo, kas iki šiolei labiausiai 
rūpėjo ir domino visuomenę. Laisvėj anti visuomenė, 
padedama žiniasklaidos, gerokai išplėtė savo dėme
sio zoną ir jau pasigirdo pirmieji aiškinimai apie po
litikų teisę į asmeninį.gyvenimą. Tai atskleidžia ma
žiausiai du įdomius ir svarbius dalykus. Pirma, iki 
šiolei nebuvo būtino reikalo bandyti išsiaiškinti ir 
apibrėžti, kas laikytina privačiais įtakingų politikų 
reikalais, o kas ne; dabar ši būtinybė atsirado. Antra, 
tapo aišku, kad nuo žiniasklaidos nepasislėpsi net to
limiausiuose kraštuose ir kad žurnalistų informacijos 
šaltiniai esti ne vien tai, ką pateikia valdžios vyrų at
stovai spaudai. Tai, kad visuomenę vis labiau domina 
ne vien politikų pažadai ir politiniai ar ekonominiai 
sprendimai, bet ir jų socialinė bei etinė laikysena, 
galima įvardinti kaip naują visuomeninio gyvenimo 
reiškinį.

VIENOS POKYLIS IR UBAGŲ BALIUS

Vienos pokylį mačiau tik per televizorių. Nors ir 
gyvenu netoli nuo Rotušės, patingėjau nueiti ir pasi
grožėti, kaip tas „ekipažų privažiavimas” ir „ponių 
bei ponų išlipimas” atrodys. Juolab, kad nenorėjau 
pataikyti į kitą - ubagų balių - kuris V. Šustausko 
buvo suruoštas Rotušės aikštėje kaip alternatyva. 
Ubagų ir ponų zonas atskyrė eilute išsirikiavę polici
ninkai. Incidentų neįvyko - Rotušėje buvo gurkšno- 
jamas šampanas ir sukamasi valso ratu, Rotušės aikš
tėje sriūbčiojama pigi degtinė ir trypiama kažkas pa
našaus tarp polkos ir suktinio.

Tomas Venclova su kinų slavistu ir Brodskio bei 
Mandelštamo vertėju Liti VTenfeiprie Didžiosios kinų 
sienos, 1998 m.

Iš spaudos, o ir šiaip iš kasdienės patirties visi 
seniai žinome, kad Lietuvoje yra keli procentai turčių 
ir keliolika kartų daugiau skurdžių. Tuo požiūriu 
Vienos pokylis nieko nauja neatskleidė. Nenuostabu, 
kad turtingieji, nesvarbu - labdaros pretekstu ar be 
jokio preteksto - kelia balius, kur demonstruoja savo 
garderobus ir manieras. Ir ne tiek svarbu, kad kai ku- 
rių ponių vakarinės suknelės primena nėriniuotus 
apatinius, o manieras sunku ir apsakyti - viename te
levizijos reportaže praslinko kadras, kuriame stambi 
vyriška ranka tapšnoja moters sėdmenis, tarsi tai būtų 
kumelės pasturgalis. Bet tai ne bėda - visko išmoks
tama, be to, mes gabūs pamėgdžioti, tad greitai smo
kingas ant gunktelėjusių staigiai praturtėjusio lietu
vio pečių gulės kaip nulietas. Tikrai nesuprantu tų 
kartais ironiškų pašmaikštavimų apie kultūrinį Vie
nos pokylio lygį. Reikia sveikinti kiekvieną pastangą 
tobulėti. Tai, kad turčiai ima pramogauti nepasislėpę 
kokiose nors šešėlinėse malonumų įstaigose, o buvę 
nomenklatūros atstovai išlenaa iš suomiškų pirčių, 
pritaikytų slaptiems ir ištaigingiems lėbavimams, yra 
puiku.

Tačiau kai kas kelia nerimą. Policininkų eilė, ku
ri atskyrė Vienos pokylį nuo Ubagų baliaus, gali ir 
privalo priminti, jog atotrūkis tarp turčių pajamų ir 
vargšų skurdo didėja, kad niekaip nesusikuria turčių 
ir skurdžių Įtampą amortizuojanti vidurinioji klasė ir 
kad po kiek laiko tam, kad būtų apsaugota turtingųjų 
klasė, gali tekti pasitelkti dvigubas, trigubas, o gal ir 
ginkluotas policininkų eiles. Kitas nerimą keliantis 
dalykas: į Vienos pokylį drauge su naujaisiais tur
čiais keliavo ir visi trys pirmieji valstybės vyrai bei 
visa krūva politikų. Ir tai, kad atvykę prie Rotušės, jie 
tarsi nepastebėjo Ubagų baliaus, rodo simbolinį jų

(tęsinys 9-ame psl.)
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POKALBIS

Profesorius Pietro U. Dinis profesoriauja ir va
dovauja Pizos universiteto Toskanoje įsteigtai Bal
tistikos katedrai.

Be daugelio straipsnių periodikoje Pietro U. Di
nis yra išleidęs nemažai knygų, susijusių su Lietuva 
ar baltų kultūra. Literatūros vertimai į italų kalbą bū
tų antologija „Žemė“ (La nostalgia dei terrestri: Cin
que poeti lituani, 1989) ir latvių erotinė lyrika (Eroti
ka: Lirica d’amore lettone, 1992). Iš vertimų reikia 
paminėti ir atskirai itališkai paskelbtus Juozo Urbšio 
atsiminimus (La terra strappata. Lituania 1939- 
1940, gli anni fatali, 1990).

Tarp knygų apie baltų kraštus visų pirma reikia 
nurodyti „Baltijos žiedą“ (L’anello baltico, 1991), 
kur Dinis pristato trijų Baltijos valstybių - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos - kultūras, istorijas, literatūras. Ki
ta jo knyga apie šias šalis yra „Baltijos respublikos“ 
(Repubbliche baltiche, 1994).

Iš mokslo veikalų reikšmingos Dinio parengtos 
senųjų lietuviškų tekstų publikacijos. Jis yra atradęs 
ir atskira knyga Vilniuje paskelbęs iki tol nežinotą 
XVIII amžiaus lietuvišką rankraštinį Lizijaus kate
kizmą (1992); taip pat Italijoje paskelbė Martyno 
Mažvydo antrąją knygą „Giesmė švento Ambrazie
jaus“ (L ’inno di Sant ’Ambrogio di Martynas Mažvy
das, 1994).

Naujausia pernai rudenį išleista Dinio knyga yra 
„Baltų kalbos“ (Le Lingue Baltiche, 1997). Tai įspū
dingas beveik šešių šimtų puslapių veikalas apie vi
sas baltų kalbas. Čia apibendrinti daugybės šios sri
ties specialistų darbai, taip pat paties Dinio tyrinėji
mai. Dabar „Baltų kalbos“ jau pradėtos versti į lietu
vių kalbą, tebėra aktualu surasti vertėją ir išversti ją į 
anglų kalbą. Už šį veikalą visai neseniai Italijoje Di
nis gavo garbingą organizacijos ‘Assocazione cultu- 
rale Leo Silesu’ Iglesias premiją, skiriamą mažųjų 
kalbų istorijai ir kritikai.

Pagaliau Dinis kartu su Nikolajumi Mikhailovu 
leidžia metinį italų baltistinį žurnalą Res Balticae, 
kurio jau išėjo 4 tomai.

* * *
Pietro, papasakok, kada pirmą kartą sužinojai 

apie Lietuvą ir lietuvius; kokios priežastys paskatino 
Tave studijuoti baltą kalbas?

Pirmą kartą apie Lietuvą ir kitas Baltijos respub-

Dvieją kalbininką pokalbis: italas Pietro Dini (dešinėje) ir lietuvis Giedrius 
Subačius Santaros-Šviesos suvažisavime Lemonte, 1998 m.

a

POKALBIS SU PIETRO U. DINI

APIE LITUANISTIKĄ
likas sužinojau dar būdamas gana mažas. Mat tėvelis 
buvo aistringas filatelistas (dabar jo aistra jau kiek 
sumažėjo) ir turėjo surinkęs daug pašto ženklų iš 
įvairių pasaulio šalių. Man buvo smagu žiūrinėti tuos 
margus piešinėlius, o laikui bėgant pradėjau atpažinti 
ir valstybes, kurios tuos ženklus buvo išleidusios. 
Betvarkydamas „aptikau“ ir Lietuvos vardą. Taip 
pirmąsyk sužinojau apie Lietuvą.

Kaip apibūdintum savo pasirinktą baltistiką ir 
jos svarbą kitoms kalboms bei apskritai lingvistikos 
mokslui?

Apie baltistikos svarbą kitoms kalboms bei ap
skritai lingvistikos mokslui kiti žymūs mokslininkai 
jau yra daug rašę ir aš geriau už juos nė negalėčiau... 
Tikrai nenorėčiau kartoti kitų autorių išdėstytų ir 
mokslinei bendruomenei gerai žinomų dalykų, pa
vyzdžiui, kad baltų kalbos yra išlaikusios archajišką 
formą (nors yra gana vėlai užfiksuotos) ir todėl labai 
svarbios lyginimajai kalbotyrai ar pan. Verčiau norė
čiau akcentuoti tą žodį „savo“, kuris yra jūsų klau
sime - taigi kaip apibūdinčiau tą „savo“ pasirinktą 
baltistiką. Baltistiką suprantu ir suvokiu plačiausia 
prasme kaip baltų kalbų, literatūrų ir kultūrų pamatų 
discipliną. Šitokiai sampratai nelabai savas yra tradi
ciškai įprastas (žinoma, mokymo procesui naudin
gas) skirstymas į baltų kalbotyrą, baltų literatūrą, bal
tų istoriją, baltų knygotyrą ir pan. Mano supratimu, 
moksle ir kultūroje reikia siekti sintezės bei universa
laus vaizdo... O paskata studijuoti baltų kalbas atsira
do daug vėliau, jau studijuojant Pizos universitete.

Kas mokslininkus labiausia domina iš lyginamą
ją baltą kalbą studiją, t. y. ar yra kokios populiares
nės sritys už kitas? Ir kokios problemos dabar la
biausiai tyrinėtinos?

Mokslininkai domisi įvairiomis sritimis. Sunku 
pasakyti, koks baras aktualiausias. Galbūt, nors ne
galiu garantuoti, šiandien labiausiai ištyrinėti van
denvardžiai (hidronimija). Beje, tai neturėtų stebinti, 

nes hidronimija baltisti
kai labai svarbi. Noriu 
priminti tik tai, kad re
miantis vandenvardžių 
tyrimais yra buvę galima 
laipsniškai išplėsti baltų 
kalbų priešistorinį area
lą. Pradedant nuo K. Bū
gos ir daugelio kitų iki 
A. Vanago, V. N. Topo
rovo, W.P. Schmito ir N. 
Otkupščikovo, ši sritis 
be paliovos tirta iš kartos 
į kartą.

O klausimas, ko
kios problemos dabar la
biausiai tyrinėtinos, yra 
keblokas. Manau, kad 
verta atkreipti dėmesį į 
baltų kalbų istoriografi
ją, taip pat dar tyrinėtina 
baltų mitologija. Kita 
vertus, būtinai reikėtų 
paruošti naują „Fraenke-

PLAČIĄJA PRASME
lį“ (t. y. naują baltų kalbų etimologinį žodyną), bet 
kad tai būtų įmanoma padaryti, reikia paskelbti dar 
daug senųjų lietuviškų raštų. Taigi, kaip nesunku pa
stebėti iš pirmo žvilgsnio, tyrinėtini labai skirtingi 
dalykai. Baltistikoje, kaip apskritai kalbotyroje ir ga
lų gale pačioje kalboje, tout se tient (viskas yra susi
ję)-

Koks, Tavo nuomone, yra baltą kalbą studiją ly
gis Vakarą Europoje? Koks yra Vakarą Europos 
lingvistą įnašas į šią sritį, lyginant su latvią, lenką, 
lietuvią ar nišą mokslininkais?

Dėl Vakarų Europos pavadinimo irgi, dovanok, 
norėčiau ginčytis. Yra buvęs dar netolimas laikas, kai 
mokslinis bendravimas tarp visų Europos mokslinin
kų buvo stiprus. Bet suprantu, ką turi galvoje. Kiek
viena kalbotyros mokykla prisideda savo skirtingu 
indėliu. Pavyzdžiui, baltistai ne iš Baltijos šalių ma
žai ar visai netyrinėjo dialektologinių klausimų, o 
daugiau domėjosi klasikinėmis indoeuropeistikos 
problemomis. Iš esmės reikia suprasti tokią situaciją: 
Baltijos šalyse baltistika yra pagrindinė disciplina ir 
tikslas per se, o mokslininkams iš kitų šalių ji yra 
dažnai suvokiama ir kaip dalis didesnės, bendresnės 
disciplinos.

Pirmą kartą į Lietuvą buvai nuvykęs 1983 me
tais, dar sovietiniais laikais. Paskui esi ten buvęs 
daug kartą, gerai pažįsti ir laisvą Lietuvą. I kokius 
buities, žmonią santykiu, bendravimo su mokslinin
kais santykią pokyčius galėtum atkreipti dėmesį?

Taip, pirmą kartą į Lietuvą nuvažiavau 1983 m. 
rugsėjį ir išbuvau 10 mėnesių su trumpa pertrauka 
1984-ųjų vasarį. Po to važiuoti vėl Lietuvon (trum
pai buvau per baltistų suvažiavimą 1985 m.) buvo 
sunkiau iki 1989 m. Tuo metu važiavau į Latviją še
šiems mėnesiams ir iš Rygos atvažiuodavau į Vil
nių. Nuo tada stengdavausi kasmet bent trumpam 
grįžti į Lietuvą. Tik šiemet nebuvau, bet vietoj to su
sipažinau su Amerikos (tiksliau, JAV) lietuviais. Pa
radoksalu, bet važiuoti į laisvą Lietuvą, kaip Jūs sa
kote, tam tikrais atžvilgiais man buvo (yra) netgi 
sunkiau. Aišku, buvo (yra) daug paprasčiau (negali
ma netgi lyginti!) biurokratijos atžvilgiu, bet ir žy
miai brangiau. Tai gali būti didelė kliūtis - ypač stu
dentams. Neseniai buvo džiugu matyti, kad jau para
fuota Kultūros sutartis tarp Italijos ir Lietuvos. No
riu tikėtis, kad tokiu kanalu bus lengviau studentams 
ir „studiozams“ nuvykti Lietuvon. Per pastaruosius 
metus mano santykiai su bičiuliais nesikeitė kaip 
nors ypatingai, gal todėl, kad išgyvenau su jais visus 
pasikeitimo etapus kartu. Nepastebėjau lūžių asme
niniuose santykiuose. O visuomenė apskritai - aiš
ku, kad pasikeitė, bet tai akivaizdu ir nėra nė ko šne
kėti.

Esi ne tik kalbininkas, bet ir lietuvią literatūros 
vertėjas, itališkai išleidai žemininką poezijos knygą, 
dabar verti Tomą Venclovą. Ką gali papasakoti apie 
šitą veiklą? Kokie yra didžiausi sunkumai, verčiant 
lietuvią literatūrą į italą kalbą? Kaip Tavo vertimai 
buvo priimti Italijoje?

Aš esu vertimų mėgėjas, ne profesionalus vertė-
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jas. Pradžioje vertimai man padėjo mokytis kalbos. 
Vėliau tapo vidiniu tikslu ar poreikiu. Vienu metu 
netgi tikėjomės (aš su kitais draugais ir kolegomis), 
kad gal galėsime įsteigti leidyklėlę ir dirbti nepelnin
gą, bet malonų bei širdžiai mielą darbą. Deja, negai
lestinga mūsų eros dievaitė rinka gana greitai mūsų 
sumanymus sunaikino. Turėjome versti ir leisti tik 
tai, kas domino plačiąją visuomenę (buvo parduoda
ma), taigi palaidojome šį užmojį. Nuo tol verčiu tai, 
ką noriu, kada noriu, o paskui vargstu ieškodamas 
leidėjų. Daugiausia kreipiuosi į nedidelį skaičių žur
nalų, kurie leidžia labai skoningai ir kultūringai bei 
turi būrelį savo skaitytojų.

Kai verti poeziją, į ką labiau kreipi dėmėsi: i for
mą ar i minti?

Kaip vertėjas turėčiau dar daug augti. Mėginu 
rasti aukso vidurį tarp formos ir minties. Retai suge
bu, bet tenkinuosi žinodamas, kad ir tai padės popu
liarinti lietuvių literatūrą.

Pernai i Čikagą buvai pakviestas Illinois univer

siteto Lituanistikos katedros Čikagoje. Kokius dar
bus nuveikei Illinois universitete?

Buvo labai įdomu susipažinti su Lituanistikos 
katedros veikla. Ten daug daugiau sužinojau apie lie
tuvių išeivijos kultūrą ir literatūrą. Būdamas Čikago
je galėjau dirbti ir Newberry Library. Ten radau labai 
vertingų veikalų lituanistikai ir baltistikai. Su kolega 
ir bičiuliu G. Subačiumi sumanėme tyrinėti Chris
tiano Mentzelio veikalą, kuriame, regis, yra botani
kos terminų iš Il-ojo, dabar nebežinomo Sirvydo žo
dyno leidimo (1631 m.). Gal iš to išeis kas nors įdo
maus. Toje pačioje bibliotekoje ruošiau latviškų kny
gų katalogėlį (G. Subačius ir G. Subačienė jau buvo 
paruošę lietuviškųjų bei prūsiškųjų). Ilinojaus uni
versitete taip pat skaičiau keletą paskaitų studentams 
ir kolegoms; paskaitą skaičiau ir prof. W. Schmal- 
stiego kvietimu nuvykęs į Pennsylvania State univer
sitetą (State College, PA).

Šių metų rugsėjo mėnesi dalyvavai Santaros- 
Šviesos suvažiavime Lemonte, Illinois. Koki [spūdi 
paliko suvažiavimas, sutikti išeiviai lietuviai?

Dalyvavimas Santaros-Šviesos suvažiavime bu
vo tarp naudingiausių man dalykų Čikagoje. Po tiek 
viešnagių Lietuvoje jaučiau poreikį susipažinti iš ar
čiau (t. y. ne tik iš knygų) su išeivija. Pastebėjau kar
tų, kultūros ir socialinių sluoksnių skirtumus. įdomu 
buvo stebėti diskusijas ir nuomonių pasikeitimą tarp 
seniai ir naujai atvykusių iš Lietuvos, mėginti supras
ti vienų ir kitų mentalitetą, taip pat požiūrius į Ameri
kos visuomenę ir vadinamąjį American style of life.

Ko naujo galime tikėtis iš Tavo mokslininko ar 
vertėjo plunksnos artimiausiu metu?

Jau keleri metai dirbu baltų kalbotyros istoriografijos 
srityje, t. y. tyrinėju įvairius Renesanso laikotarpio 
autorius ir jų baltų kalbų sampratas. Esu jau paskel
bęs šia tema pluoštą straipsnių. Tikiuosi kada nors 
apie tai išleisti atskirą knygą. Bet ars dar longa..

* * *

Su Pietro Dini kalbėjosi mūsų bendradarbis Giedrius 
Subačius - Red.

LIETUVOS..
(atkelta iš 7~tto psl.) 

susitapatinimą su tuo sluoksniu, kurie kvepėdami ir 
šnarėdami kilo laiptais ir dingo už dvivėrių Rotušės 
durų.

Kaip minėjau pradžioje, Vienos pokylyje nebu
vau, mačiau per televizorių. Ir mano įspūdžiai bei su
pratimas apie jį nedaug skiriasi nuo didžiosios dau
gumos Lietuvos žmonių: tai, ką parodė ir ką parašė. 
Keturi televizijos kanalai apie Vienos balių parodė 
maždaug virš 10 reportažų, buvo gausybė straipsnių 
visuose laikraščiuose. Šurmulys įspūdingas, bet into
nacijos pokylio atžvilgiu nelabai palankios. Ir net tai, 
kad pokylyje surinkti pinigai buvo numatyti perduoti 
vaikų ligoninei, neatrodė svarus argumentas. Veltui 
p. D. Mieželienė vienoje TV laidoje aiškino, kaip 
sunku yra „sukelti pinigus” (toks posakis Lietuvoje 
nevartojamas ir nelabai suprantama, ką tai reiškia), ir 
kad pokylių rengimas tokiu tikslu Vakaruose yra nor
malus dalykas. Kiek teko skaityti, būna taip: pasi
kviečiamą kokia nors žvaigždė, parduodami brangūs 
bilietai tiems, kurie trokšta su ja pabūti vienoje kom
panijoje, ir pan. Vienos pokylis Vilniuje rengtas pa
našiai, tik žvaigždėmis, kurios pritrauktų brangių bi
lietų pirkėjus, čia teko būti visiems trims pirmiesiems 
Lietuvos valdžios vyrams. O tai turbūt nelabai nor-

Policininkų eilė atskyrė Vienos pokyli nuo Ubagų baliaus 
(nuotrauka iš „ Veido ”)

1999 m. kovo mėn.

malu net Vakaruose...

PO POKYLIO - EGZOTIŠKOS ATOSTOGOS

Galbūt dėl amerikietiškų muilo operų įtakos tai, 
ką pavadintume aukštuomenės gyvenimo mėgdžio
jimu, tęsiasi. Prasideda atostogų egzotiškuose kraš
tuose metas. Į Šri Lanką išvyksta Ministras pirminin
kas G. Vagnorius. Seimo pirmininkas V. Landsber
gis su darbo reikalais važiuoja į Kiniją. Prezidentas 
V. Adamkus negali išvykti atostogų į Meksiką, nes 
šalyje turi būti nors vienas vadovas, tad ilsisi Palan
goje, trumpam atostogų pabaigoje tenuskrisdamas į 
Meksiką. Vilniaus meras R. Paksas su šeima atosto
gauja Venesueloje. O tuo metu paprasti žmonės gau
na dvigubai didesnes sąskaitas už šildymą, dėl padid
into akcizo už benziną, brangsta pagrindiniai maisto 
produktai, pranešama, kad nuo pavasario reikės dau
giau mokėti už telefoną, naujasis monopolinės vals
tybinės įmonės „Lietuvos energija” direktorius pa
reiškia, kad reikia gerokai didinti elektros kainas.

Suprantama, kad valdžios vyrai dirba daug ir 
sunkiai ir turi teisę į atostogas. Suprantama, kad jie 
gali rinktis, kur, su kuo ir kuriuo metu jas praleisti. 
Kaip visi žmonės. Tačiau, kai demokratiškai rinkti 
visos Lietuvos atstovai ima gyventi pagal Amerikos 
turtuolių standartus ir kai ima atrodyti, kad jie gyve
na visai kitame pasaulyje, negu dauguma Lietuvos 

žmonių, tuomet argumentas „aš toks pat 
žmogus kaip ir jūs”, kuriuo Ministras pirmin
inkas G. Vagnorius bandė teisinti savo 
atostogas Šri Lankoje, nebetenka svarumo.

„AŠ TOKS PAT ŽMOGUS KAIP IR 
JUS”,-TARĖ MINISTRAS 

PIRMININKAS

Tie žodžiai galiausiai buvo ištarti. Juos 
pasakė Ministras pirmininkas grįžęs iš 
atostogų Šri Lankoje. Šito apgailėtinai skam
bančio pasiteisinimo jam nebūtų reikėję, 
jeigu prieš pat jam grįžtant žurnalistai nebūtų 
išknisę informacijos, jog įslaptintų (įslaptintų 
ta prasme, jog Vyriausybės spaudos tarnyba 
nepranešė, kur atostogaus Ministras Pirmin
inkas) atostogų į Šri Lanką jis išvyko ne vien 

tik su žmona, bet ir su dienraščio Lietuvos rytas vy
riausiojo redaktoriaus bei restorano „Stikliai” savi
ninkų šeimomis. Čia ir prasidėjo visa sumaištis. Iš 
pradžių buvo aiškinta, kad Premjeras ir minėti asme
nys Šri Lankoje susitiko atsitiktinai, vėliau Lietuvos 
ryto redaktoriaus G. Vainausko žmona didžiuliame 
rašinyje apie G. Vagnoriaus atostogas teigė, kad dėl 
jų buvo susitarta prieš pusę metų. Ten pat buvo mini
ma ir kartu atostogavusi duktė, nors Premjero spau
dos tarnyba teigė, kad atostogauti jis vyko tik su 
žmona. Dar kiti šaltiniai mini, jog ten buvo ir premje
ro sūnus. Šiuos dalykus žiniasklaidai pradėjus akty
viai narplioti, premjero spaudos tarnyba priminė žur
nalistams apie premjero teisę į asmeninį gyvenimą.

Taigi kur prasideda Premjero ir kitų valdžios vy
rų bei moterų teisė į privatų gyvenimą? Tas klausi
mas Lietuvoje dar nebuvo iškilęs, tad privataus gyve
nimo ribos bus daugybę kartų brėžiamos ir tikslina
mos ir dėl kiekvienos pėdos kovojama su žiniasklai- 
da. Premjero atostogų atveju privatumo ir viešumo 
dalykai buvo apversti aukštyn kojom. Tai, kas turėtų 
būti visiems prieinama, t.y. informacija, kur ir su kuo 
atostogavo premjeras (nes visuomenei neturi būti ne
svarbu, ar premjeras savo laisvalaikį leidžia su sąži
ningais žmonėmis, ar su, tarkim, mafijos bosais, ir ly
giai taip pat svarbu, kur ir kelių asmenų šeima buvo 
išvykusi, kad bet kuris rinkėjas, dirstelėjęs į viešai 
skelbiamas pajamų deklaracijas, galėtų pasidaryti 
tinkamas išvadas apie premjero pajamų ir išlaidų 
adekvatumą), paskelbiama kaip privatus dalykas, o 
tai, kas išties privatu - valgymo įpročiai, laisvalaikio 
apranga ir pan. - plačiai aprašomi populiariausio 
dienraščio puslapiuose.

Lietuvoje įprasta pasigauti pasaulyje madingas ir 
svarbias formuluotes, kaip pvz., „politinis korektiš
kumas”, „teisė į asmeninį gyvenimą”, tačiau jomis 
neretai pridengiami tie dalykai, kuriuos politikai gei
džia nuslėpti. Nesiryžtu tvirtinti - ar tai sąmoninga, 
ar nesąmoninga manipuliacija žmonių protais, tačiau 
išties veiksminga. Štai žurnalo Veidas užsakytos ap
klausos duomenimis, teiginiui „premjeras turi teisę į 
asmeninį gyvenimą ir gali atostogauti, kur nori ir su 
juo nori” pritarė 52,3% apklaustųjų. Nekyla klausi
mo dėl teisės į asmeninį gyvenimą - tam dauguma

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVOS...
(atkelta iš 7-tto psl.)
pritaria. Kyla klausimas dėl valdžios vyrų asmeninio 
gyvenimo sampratos. Ar Premjero atostogos drauge 
su didžiausią tiražą ir įtaką turinčio Lietuvos dien
raščio vyriausiuoju redaktorium yra vien asmeninis 
Premjero reikalas? O gal tai reiškia, kad visuomenė 
gaus filtruotą informaciją apie vyriausybės veiklą? O 
gal tai reiškia, kad didžiausią pasitikėjimą, kaip ob
jektyviausias, turintis laikraštis, tapęs Vyriausybės 
įrankiu formuos žmonių nuomonę Vyriausybei ir 
Premjerui tinkama linkme? O gal tada reikėtų daryti 
išvadą, kad premjero atostogos su „kuo nori” - šiuo 
atveju su Lietuvos ryto vyr. redaktorium - yra ne vien 
premjero asmeninis reikalas, nes toks suartėjimas ga
li turėti vienokių ar kitokių pasekmių visai visuome
nei.

VALDŽIOS IR ŽINIASKLAIDOS 
SANTYKIAI

Papasakota istorija apnuogina ir vėl iš naujo ak
tualizuoja valdžios ir žiniasklaidos santykių proble
mą. Ilgai buvo įprastas vienas valdžios santykių su 
žiniasklaida tipas, kurį sąlygiškai, pagal pavardę as
mens, šį santykių tipą labiausiai naudojančiu, pava
dintume landsbergišku. Šiam tipui būdinga iš aukšto 
žiūrėti į santykį su žiniasklaida, nevengiant pamo
kymų, pabarimų, kritikos ar sarkastiškų komentarų. 
Rezultatas taip su žiniasklaida besielgiantiems val
džios žmonėms nėra palankus. Pavyzdžiui, akivaiz
du, kad V. Landsbergio žiniasklaida nemėgsta; jo 
klaidas išpučia, o teigiamus veiklos bruožus dažnai 
nutyli. Kitą santykių stilių nuo pat rinkimų kampani
jos pradžios pradėjo kurti prezidentas V. Adamkus. 
Šiam stiliui būdingas dėmesys žiniasklaidai, pripa
žįstant ir gerbiant pagrindinę jos užduotį - informuo
ti visuomenę. Korektiškumas, dėmesingas santykis 
su visais žurnalistais, neskirstant jų į savus ir nesa
vus, gerus ar blogus, laiku ir tinkamai pateikta infor
macija skatina abipusį pasitikėjimą ir žurnalistų sim
patijas Prezidentui bei jo aplinkai. Tam, kad valdžios 
ir žiniasklaidos santykių paveikslas būtų išbaigtas, 
iki šiolei akivaizdžiai stigo dar vieno valdžios santy
kių su žiniasklaida tipo, kuriam būdingas bandymas 
pajungti sau įtakingiausias žiniasklaidos priemones. 
Pastarosiomis dienomis išaiškėjo, kad būtent toks sti
lius būdingas premjerui G. Vagnoriui. Pajungti sau 
galima dviem būdais: susibičiuliauti su įtakingo lei
dinio vadovu arba papirkti žurnalistus. Bičiuliavimo- 
si variantą gerai iliustruoja Šri Lankoje drauge pra
leistos premjero G. Vagnoriaus ir dienraščio Lietuvos 
rytas vyriausiojo redaktoriaus (drauge ir šio leidinio 
bendrasavininko) šeimų atostogos. Papirkinėjimo is
torija šiomis dienomis irgi iškilo aikštėn - kaip kitaip 
jei ne papirkinėjimu pavadinti tai, kad iš Vyriausybės 
rezervo Lietuvos televizijos Naujienų tarnybai papil
domai, greta tų pinigų, kurie buvo paskirti pagal Sei
mo patvirtintą Valstybės biudžeto įstatymą, buvo 
skirta 100 tūkst. litų. Istorijai tapus vieša, Premjero 
atstovas spaudai LNK (Laisvas nepriklausomas ka
nalas - privati televizija, kurios kontrolinis paketas 
priklauso vienai iš Švedijos bendrovių) apkaltino po
litikavimu ir pareiškė, kad Vyriausybė neatsisakys 
pastangų išlaikyti gerus santykius su žiniasklaida. 
Čia jis pasakė teisybę: ne tik Vyriausybė, visi val
džios vyrai suprato, kad svarbu išlaikyti gerus santy
kius su žiniasklaida. Kitas klausimas - kaip, t.y. ko
kiais būdais ir priemonėmis. Mat, ne visi jie tinka de

mokratinėje valstybėje.

POLITIKAI - ŽINIASKLAIDĄ, ŽINIASKLAIDA 
- POLITIKUS .. .

Pagal bendrojo samprotavimo logiką atrodytų, 
kad daugtaškio vietoje turėtų eiti veiksmažodis 
„ėda”. Tačiau šį kartą čia labiau tiktų veiksmažodis 
„išnaudoja”. Nenuostabu, kad politikai pasinaudoja 
žurnalistais, kai reikia paskelbti jiems svarbią ar nau
dingą informaciją. Daug įdomiau, kaip žurnalistai iš
naudoja politikų ir ypač pirmųjų valstybės asmenų 
įvaizdžius savireklamai. Pavyzdžiui, dienraščio Lie
tuvos rytas du reklaminiai gabaliukai susiję su aiškiai 
atpažįstamais V. Landsbergio ir G. Vagnoriaus gy
vaisiais paveikslėliais. Viename jų pieštinis į V. 
Landsbergį panašus žmogus groja fortepijonu ir pa
baigoje atsiranda užrašas Lietuvos rytas, o kitame 
būgną pliekia ne kas kitas, o žmogus, panašus į G. 
Vagnorių - irgi retkarčiais blykstelint užrašui Lietu
vos rytas. „Lietuvos ryto televizijos” savireklamoje 
irgi neapsieita be valdžios vyrų - pagiriamuosius 
žodžius šiai televizijos laidai sako prezidentas V. 
Adamkus, buvęs prezidentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. Panašiai elgiasi ir savai
tės ivykius apžvelgianti LNK laida - ir jos savirekla
mos sumontuotos iš V. Adamkaus, V. Landsbergio 
pasisakymų. Koks nors „Klaipėdos maistas” turbūt 
daug sumokėtų, jeigu jų pieniškas dešreles rekla
muotų bent vienas iš minėtų politikų; gi žiniasklaida 
savo produkcijai reklamuoti politikų įvaizdžius nau
doja už dyką. Gink Dieve, neraginu politikų už tai

KOMPARATYVISTINIAI „DARBAI IR 
DIENOS”

- „Europos literatūriniame žemyne nėra uždarų 
teritorijų: galioja tie patys mąstymo būdai, veikia ta 
pati herojų galerija (Prometėjas, atgailaujanti Mag
dalena, Don Žuanas, spindulingoji Beatričė, Don Ki
chotas, svyruojantis Hamletas, Faustas), kartojasi pa
našios meilės ir neapykantos, agresyvumo ir gailes
čio, nusikaltimo ir bausmės, mirties ir amžinybės 
siužetinės situacijos, kurių priskaičiuojama tik kelios 
dešimtys”, - taria literatūros kritikas Vytautas Kubi
lius, pradėdamas „Meno tipologijos” skyrių Vytauto 
Didžiojo universiteto almanache Darbai ir dienos, 
nr. 8(17), 1999, skirtame komparatyvistinėms studi
joms. O šis metodas „siūlo ieškoti ir atrasti kažką 
bendra tarp pasaulinio garso talentų ir nacionalinių 
literatūrų atstovi}, nors ir neturint konkrečiai ir aiškiai 
suformuluotų metodo taisyklių, (...) todėl ir kalbama 
apie Pietario ir Skoto, Maironio ir Goethe’s, Putino ir 
Rilke’s, Vaičiulaičio ir Hamsuno kūrinių dvasios pa
našumus”, - pritaria jam kritikė Irena Žakevičiūtė šį 
skyrių (kuriame dar rašo Antanas Andrijauskas ir 
Milda Danytė) užbaigiančiame straipsnyje „Lygina
mosios literatūros metodas, arba žaidimas stiklo 
karoliukais”.

Į klausimą, kokios yra lietuvių rašytojų „kūrybos 
jungtys” su Europos rašytojais, bando atsakyti ne v 

imti pinigus, tačiau šiuo atveju už įvaizdžio nau
dojimą žurnalistinės produkcijos reklamai niekas ne 
tik pinigų nepasiūlė, bet ir sutikimo neatsiklausė.

Galima sakyti, kad ilgą laiką vyravusį konserva
torių valdžios priešiškumo žiniasklaidai santykį kei
čia abipusio suinteresuotumo santykis, tačiau tai nėra 
valdžios suinteresuotumas pateikti kuo daugiau in
formacijos apie savo veiklą, o kito rango suinteresuo
tumas, kai ir vieni, ir kiti siekia išspausti kuo daugiau 
naudos sau.

Nekaltos pramogos Vienos pokylyje ir egzotiš
kos atostogos Premjerui turėjo nekokių pasekmių: 
žurnalo Veidas duomenimis 7,6% apklaustųjų kaip 
blogą Vyriausybės ir valdančiosios partijos darbą nu
rodė Vienos pokylį, o 5,9% kaip blogą Vyriausybės 
darbą įvertino ir G. Vagnoriaus atostogas Šri Lanko
je. Kol kas nėra apklausų, rodančių, ar kris pasitikėji
mo žiniasklaida procentas ir ar Lietuvos rytas išlai
kys iki šiolei turėtą objektyviausio dienraščio vardą. 
Tačiau viena aišku: iki šiolei beveik vien teoriškai 
suprastas būtinumas turėti daugiau negu vieną dien
raštį ar vieną žinių tarnybą, tapo realiai akivaizdus. 
Net tie, kurie nemėgsta Respublikos dėl tam tikrų eti
nių dalykų, pajuto šiam leidiniui simpatiją, o tie, ku
rie peikia komercines televizijas, kad jos bruka žmo
nėms blogo skonio serialinę produkciją, įvertino pri
vačios televizijos žinių tarnybą, kurios, kitaip negu 
visuomenei tarnauti turinčios, bet nuo valdžios malo
nių priklausančios Lietuvos nacionalinės televizijos 
žinių tarnybos, nei papirksi, nei pagąsdinsi.

Zita Čepaitė
1999 vasario 20 

septynetas komparatyvistų. Asta Gustaitienė („Han
sas Christianas Andersenas ir lietuvių proza”), sumi
nėjusi visą būrį XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
rašytojų, ilgiau apsistoja prie Anderseno ir Šatrijos 
Raganos kūrybos dvasingumo ir jo pasakos „Mer
gaitė su degtukais” bei Lazdynų Pelėdos apsakymo 
„Pavasario rytmetį” palyginimų; Aušros Jurgutienės 
straipsnyje „Juozapas Albinas Herbačiauskas ir 
Friedrichas Nietzsche” paliečiamos jų „estetinio 
mąstymo sąsajos”. Gintaras Lazdynas, lygindamas 
„Vokiškojo Bildungsromano tradiciją ir Altorių še
šėly1', auklėjamojo romano elementų Putino veikale 
kaip ir neranda. Sigitos Bamiškienės straipsnio „Er
nestas Wichertas ir Ieva Simonaitytė” specifiką nusa
ko paantraštė „Mažosios Lietuvos atspindžiai”; Jo
lanta Korolkovaitė „Vytauto Mačernio ir Oskaro Mi
lašiaus metafizikoje” randa šių poetų didelę dvasinę 
giminystę. Nijolė Višomirskytė, nagrinėdama „Vir
ginijos Woolf Ponią Delovėj ir Antano Škėmos Če
lestą, panašumų mato jų „fragmentiško pasakojimo 
jungtyse”. Inga Vaičekauskaitė iškelia lietuvių ir lat
vių prozos paraleles 1988-1997 metais . . .

Bendresnių interesų skaitytojui įdomesnė bus 
apžvalginė šio žurnalo dalis, pradedama dviem Sta
sio Goštauto straipsniais. Pirmajame jis pasakoja, 
kaip žymiausias ispanų rašytojas Miguelis de Ser- 
vantesas parašė savo tobuliausią romaną Persilio ir 
Žygimantės vargai - Šiaurės istorija (1617), kurio 
„XX a.... beveik niekas neskaito net per apsirikimą”, 
nors iš pradžių tai „buvo labiau skaitoma knyga negu 
Don Kichotas". O mums jis įdomus dėl to, kad jau 
tada, prieš 400 metų, šio 4 tomų veikalo antroje da
lyje „išsprūdo keliasdešimt puslapių apie legendinę 
Lietuvą”. Antrajame straipsnyje šis romanas atpasa
kojamas dar smulkiau, su puošnų stilių iliustruojan-

10 akiračiai nr. 3 (307)
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čiomis citatomis, ilgiau sustojant prie Lietuvą vaiz
duojančių skyrių.

Nedaug kam težinomos medžiagos duoda ir poe
tas bei vertėjas Linas Broga straipsnyje „Konstanti
nas Balmontas ir Unė Baye” atskleidžiantis tuo metu 
jau amerikiečių filmuose ir Paryžiaus bei Londono 
teatruose vaidinusios aktorės Unės Babickaitės pa
žintį ir susirašinėjimą su garsiuoju rusų poetu kla
siku. Gaila, kad itin gausios Balmonto eilėraščių ir 
laiškų citatos (kaip šiandien, deja, madinga rusofiliš- 
koje Lietuvos spaudoje) spausdinamos vien rusų kal
ba, nė išnašose neduodant lietuviškų vertimų, ma
nant, jog visi lietuviškai skaitantieji privalo mokėti ir 
rusų kalbą. Tokiu būdu savotiškai ir pats straipsnis ar 
net žurnalas pasmerkiamas „savųjų ratelių” uždaru
mui... Skyrių „Iš archyvų” užbaigia Igno Šeiniaus 
apybraiža „Kelionė Suomijon”, atspausdinta iš jo 
laikraštinio palikimo. Sužinome, kad 1940 m. Lietu
vą okupavus sovietams, L Šeinius ne kartą buvo suo
mių kviečiamas skaityti paskaitas ir pranešimus apie 
Lietuvos padėtį ir Maskvos metodus ją bolševiki- 
nant. L Šeinius vaizdžiai atpasakoja savo susidūri
mus su skandinavų šviesuomene ir jų tuometines 
nuotaikas.

„Recenzijų” skyrių pradeda VDU lietuvių litera
tūros magistrante Lina Libonaitė, vertindama Sigito 
Narbuto studiją Tradicija ir originalumas Jono Rad- 
vano Radviliadoje. Iš recenzentės sužinome, jog 
šiandien Lietuvoje jau „palengva įsigali mąstymas, 
kad mūsų literatūros istorija prasideda ne nuo pirmų
jų lietuviškų knygų, o kaip tik nuo kitakalbės litera
tūros”. J. Radvano lotyniškai parašyta poema Radvi- 
liada (1588), S. Narbuto išversta lietuvių kalbon, 
kaip tik yra tos literatūros dalis.

VDU slavistikos centro vadovė Asija Kovtun, 
recenzuodama Vytauto Kubiliaus apybraižą Adomas 
Mickevičius: poetas ir Lietuva lietuvių, lenkų ir ang
lų kalbomis, pastebi, jog ši kukli studija, „parašyta 
poeto 200-jų gimimo metinių proga, įrodo, kad poe
tas priklauso ne tam tikrai epcohai ar vienam amžiui, 
o visiems laikams”... VDU literatūros magistrantas 
Giedrius Židonis vienu ypu recenzuoja tris tos pačios 
sukakties proga išleistus veikalus: Vitos Gaigalaitės 
Adomo Mickevičiaus jaunystės kūryba, Arnoldo Pi
ročkino Devyneri Adomo Mickevičiaus metai ir Jono 
Riškaus Adomas Mickevičius ir Lietuva, ilgiausiai 
sustodamas prie pirmojo. Šešių puslapių recenziją 
susumuoja pati antraštė: „Trys analizės - trys meto
dikos”.

ACTA ET COMMENTATIONES 
UNIVERSITATIS VYTAUTI MAGNI

Eina nuo 1930 metų
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1999 m. kovo mėn.

Ingrida Matusevičiūtė, savo disertacijai pasirin
kusi nagrinėti poeto Alfonso Nykos-Niliūno kūrybą, 
recenzuoja paskutinę jo knygą Dienoraščio frag
mentai: 1938-1970, pastebėdama, kad „ši knyga pir
miausia įdomi bei vertinga Nykos-Niliūno kūrybos 
tyrinėtojams”. Ji taip pat „turėtų ... išplėsti išeivijos 
literatūros istorijos kontekstus, tikslinti Žemės, Lite
ratūros lankų poziciją lietuvių literatūroje. Įspūdinga 
ji turėtų būti jauniems, pradedantiems kurti poetams. 
Gal atgrasintų, gal paakintų”, - rašinį ir skyrių baig
dama samprotauja recenzente.

O „Humanitarų dienos” (kronikos skyriaus pava
dinimas) - turtingos ir spalvingos. Nuo VDU Garbės 
profesoriaus vardo suteikimo buv. rektoriui Broniui 
Vaškeliui, atidarant 1998/99 m. metus, nuo trijų dok
torantų (Vigmanto Butkaus, Indrės Žekevičiūtės ir 
Gintaro Lazdyno) literatūros disertacijų apgynimo, 
iki pirmosios mokslinės VDU humanitarų konferen
cijos 1998.XI.19, surengtos studentų iniciatyva... At
skirai minėtini moksliniai skaitymai, skirti Adomo 
Mickevičiaus 200 m. gimimo sukakčiai, bet tam tiks
lui yra paskirtas visas Darbų ir dienų nr. 9(18). Apie 
jį teks parašyti atskirai.

Algirdas T. Antanaitis

PIETŲ KALIFORNIJOS LIETUVA

Ji gyva, dar kaip gyva. Tarp palmių prie Ramiojo 
vandenyno ekonomiškai klesti žymiai geriau, nei 
Lietuva tarp ąžuolų prie Baltijos. Saulėta gerovė jai 
diegia meilę tolimai, skriaudų patyrusiai tėvynei, 
nors ir lietingai, bet gražiai. Ji trokšta, kad ir ten vis
kas klestėtų.

Nedaug Pietų Kalifornijoj lietuvių. Gal du tūks
tančiai. Kur kas mažiau gimtąja kalba patenkinamai 
šnekančių. Bet kalbos menkas mokėjimas nereiškia, 
kad nesi lietuvis. Juk mūsų istorija garsiai byloja, 
kaip svetimoj padangėj apsiprantame su svetimom 
kalbom, o savąją, lyg tautinę juostą, dekoracijai pa
kabiname ant sienos ir stebimės, kodėl dabar Lietu
voje priviso tiek neįprastų žodžių.

Sykį, berods, išprususiam Santa Monikos lietu
viui ištariau žodį „vandenai”, cituodamas Sigitos Ge
dos eilėraštį. Pašnekovas ėmė neigti to žodžio tikslu
mą. Sako, vandenys - taip, bet vandenai - ne. Iš Kau
no kilusi vyresnė moteris nesuprato, ką reiškia „nu
gairintas”. O „nutuokti” suprato kaip „nutukti”. Ne
retai pokalbiuose net ir naujieji ateiviai įsismaginę 
griebiasi angliškų išsireiškimų, neatsižvelgdami, kad 
šalia sėdi koks svečias iš Lietuvos. Tuo lyg nori pai
liustruoti savo amerikoniškumą. Taip ir girdi: „I 
don’t care”, „too much trouble”, „you’ll be sur
prised”, „don’t worry”, „we had a good time”, „big 
deal” ir panašiai.

* * *

Pietų Kalifornijos lietuvių gyvastingumą dar vis 
palaiko dvasinė ir kultūrinė veikla. Nesvarbu, ar esi 
katalikas, ar ne, tikintis ar tik šiaip sau, vis tiek nuola
tos ar bent retsykiais lankaisi šv. Kazimiero parapi
joje. Čia ne tik pamaldos lietuvių kalba su choru, va

dovaujamu Viktoro Ralio. Čia ir šeštadieninė litua
nistikos mokykla, daug metų vedama Marytės New
som. Mokosi virš šimto vaikų. Ir suaugusiems yra 
lietuvių kalbos kursai. Trys kunigai darbuojasi para
pijoje: klebonas monsinjoras Algirdas Olšauskas, 
jaunas kun. Stanislovas Anužis ir prelatas emeritas 
Jonas A. Kučingis, neseniai atšventęs devyniasde
šimtį.

Mano manymu, didžioji lietuviškos energijos 
versmė tebėra Los Angeles jaunimo ansamblis 
„Spindulys” - šokantis tautinius šokius ir dainuojan
tis. Jam vadovauja Danguolė R. Varnienė, sėkmingai 
tęsdianti savo motinos Onos Razutienės darbą. Šie
met birž. 27 d. Hollywoodo Palladiume „Spindulys” 
švęs 50 metų veiklos sukaktį.

Prie lietuvių kalbos gaivinimo, be abejo, tvirtai 
prisideda Los Angeles dramos sambūris su nuolati
niais vaidinimais ir proginiais skaitymais. Pastaruoju 
metu į Sambūrio spektaklius įsijungė gabūs aktoriai 
iš naujos ateivių bangos. Taigi teatro scenoje gali 
darniai bendrauti įvairių kartų bei pažiūrų lietuviai. 
Tik pakankamai mylėk vaidybą ir iškalbą, ir esi rei
kalingas.

* * *

O kaip su spauda? Atsakyčiau: kuklu, labai kuk
lu. Seniai užsidarė Antano Skyriaus leidžiamos ilius
truotos Lietuvių dienos. Jų likimo susilaukė ir ultra
dešiniųjų laikraštukas Lietuviai Amerikos Vakaruo
se, nuolat per dantį traukęs liberalus. Liko parapijos 
leidinys, uoliai skelbiantis aukotojų bažnyčiai sąra
šus, numirusių parapijiečių pavardes, santuokas, 
krikštynas, padėkos laiškus ir kitokią informaciją. 
Anksčiau išeidavęs dažniau.

Kas trys mėnesiai pasirodo ir Bendruomenės ži
nios (Community News) dviem kalbom. Čia spausdi
namas įvairių renginių kalendorius. Yra ilgesnių raši
nių ir nuotraukų. Šis žiniaraštis dalinamas tik parapi
jos kieme ir salėje. Jei kas ilgesnį laiką čia neatva
žiuoja ir nesiklauso lietuvių šeštadieninio radijo, taip 
ir lieka nieko nežinąs apie parapijinius įvykius.

Stabtelkime prie radijo. Anksčiau tik pusva
landžio šeštadieninė „valandėlė” jau kelinti metai 
veikia du pusvalandžius paeiliui. Angliškas (kad au
kotojų čekiai būtų siunčiami tiksliai) vadinasi „The 
Independant Lithuanian Radio”. Pranešėjas, lyg šiai 
profesijai gimęs, yra Kęstutis Reivydas, o talkininkė 
- jauna šiltabalsė Tina Petrušytė. „Nepriklausomu
mo” aureole nepasipuošusio lietuviško pusvalandžio 
laidas pakaitom parengia trys redaktoriai: Rolandas 
Ragauskas, Genovaitė Plukienė ir Regina Gasparo- 
nienė. Praneša naujausių žinių iš Lietuvos, šį bei tą 
apie vietinį gyvenimą, sveikina su gimtadieniais, var
dadieniais, pamini mirusius, pagroja vieną kitą muzi
kinį dalyką. Paminėtinas neseniai iš pareigų pasi
traukęs Radijo valdybos pirmininkas Vytautas Šešto
kas, per penkiolika metų redagavęs savo laidas ir 
kalbėjęs, sakyčiau, su tam tikru patriotiniu šaunumu. 
Daug kas pasiges jo ryžtingo balso.

* * *

Šį ribotą aprašą užsklęsiu Tomo Venclovos pasi
sakymu, kurį suradau poetės Aldonos Vesčiūnaitės 
(australietės) eilėse, atspausdintose Metmenų 75-ame 
numeryje (1998): „Lietuva yra mūsų dalis - tai kas 
neleidžia sielai sustingti, išjudina iš nevilties, padeda 
įprasminti mums duotąją egzistnciją”.

Pr. Visvydas
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AR LIETUVOJE YRA VIETINĖ SAVIVALDA ?

Neseniai teko matyti A. Solženicyną, teigiantį, 
kad Rusijos reformas sužlugdė pirmiausia tai, kad 
nebuvo įvesta reali vietinė (komunalinė) savivalda. 
Po tokio pastebėjimo norisi pasvarstyti, ar Lietuvoje 
savivaldos padėtis yra kitokia.

Mes tikrai turime vietinę biurokratiją ir „savival
dybėmis” pavadintus vietinio valdymo organus. Va
dinamosios vietinės savivaldos reformos iš tikrųjų te
buvo nauja administracinių-komandinių žaidimų for
ma. Nebuvo ieškota optimalių pirminių bendruome
nių, o savivaldybės buvo suformuotos iš antrinių so
vietinio meto bendruomenių. Nors buvo planų atkur
ti valsčius ir tereikėjo juos nuosekliai įgyvendinti. 
Dabar įvestas naujas administracinis skirstymas ap
skritimis, kuris gerokai nukrypo nuo bet kokių socio- 
istorinių kriterijų. Ekonominės geografijos principai 
aiškiai nurungė istorinės geografijos principus. Žino
ma, žemių savivaldos planai, kelti 1991-92 m., irgi 
buvo nerealūs, geometrinės logikos politikoje pavyz
dys. Dabartinį apskričių skaičių (10), atrodo, dau
giausia nulėmė orientacija į apvalų lyginį skaičių. 
Bent jau dabartinės teritoriškai didžiausios Vilniaus 
ir Kauno apskritys galėjo būti padalintos į 4 mažes
nes. Išryškėjo ir konfliktas tarp apskričių administra
cijos bei savivaldybių dėl funkcijų dubliavimo. Eg
zistuoja savivaldybių asociacija, kuri galėtų būti vie
tos politikos derinimo ir savikontrolės institucija. Ta
čiau kadangi savivaldybės nėra pakankamai savaran
kiškos, kad spręstų vietinius reikalus, jų asociacija 
tėra tik biurokratinis priedėlis. Dar akivaizdžiau, kad 
juo yra Savivaldybių reikalų ministerija.

Numatomame administracinės-teritorinės refor
mos antrajame etape 2000 m., esą, bus sudalytos to
kios savivaldybės, kurių kiekvienoje turėtų gyventi 
bent jau 8 tūkstančiai gyventojų, jos centre - apie 2,5 
tūkstančio gyventojų. Taip ir knieti prisiminti pana
šias reformas praeityje. XIX amžiuje reorganizuojant 
valsčius irgi buvo reikalaujama 1000 „revizinių sie
lų” bei kad kaimai būtų išsidėstę ne toliau, kaip 12 
varstų nuo valsčiaus centro. Lyg ir viskas gerai, jeigu 
nekreipsime dėmesio, kad remiantis tokiais aritmeti- 
niais-geometriniais principais visiškai ignoruojamos 
istorinės tradicijos. Ar tada situacija nepanašės į tą, 
kurią prieš šimtmetį V. Kudirka apibūdino taip:

,Jš vienos pusės stovi, galąsdami dantis, amži
nai alkani vilkai, iš kitos - kaimenė avių, arba visai 
nieko nesusigaudančių, arba mislijančių, kad jos iš 
tikrųjų sutvertos tik dėl vilko dantų. (... ) Iš vienos 
pusės - valsčiaus valdininkai, iš kitos — patys vals- 
čionys

Vietos savivalda yra neatskiriama nuo lokalios 
bendruomenės sujos istorinėmis tradicijomis ir loka- 
liais-regionaliais interesais. Turi egzistuoti savivalda 
suinteresuota socialinė jėga - tai svarbiausia sa
vivaldos prielaida. O pagrindinė problema yra ta, kad 
iš centro negalima panaikinti disciplininio tinklo, jei
gu jis jau yra visuomenėje įdiegtas. Toks tinklas Lie
tuvoje buvo diegtas beveik du šimtmečius. Lietuvos 
dešinieji niekada nevertino vietos savivaldos, nes lie
tuviškasis nacionalizmas formavosi veikiamas rusiš-

12

kosios autokratinės tradicijos. Aušroje „savivaldos” 
sinonimas juk buvo „patvaldystė”, tik, žinoma, lietu
vių patvaldystė. Tradicinė inercija ryški ir dabar. 
Pokyčiams priešinamasi apeliuojant į istorinių ryšių 
ir tradicijų laužymą, nors tos tradicijos nėra senesnės, 
nei sovietmečio.

Ir dabar Lietuva visai neturi praktinio patyrimo 
ir netgi pakankamai žinių, kaip iš tikrųjų veikia reali 
vietos savivalda. Juk kur kas svarbiau už valdymo or
ganus yra vietos bendruomenės ir jų teisės. Bet kokia 
administracija siekia mechaniškai reguliuoti visuo
menę ir todėl visada daugiau ar mažiau kliudo vietos 
savivaldai. Biurokratinės reformos dažnai kelia ir 
kels įtarimą, kad jų tikslas - tik naujos kėdės valdi
ninkams. Bendruomenių teises pripažinti dar nėra la
bai sunku, bet neįmanoma sukurti bendruomenės „iš 
viršaus”, jeigu ji nesusiformavo „iš apačios”. Tad 
svarbu ne primesti naujus valdymo modelius, o palai
kyti kiekvieną apgalvotą vietinę iniciatyvą. Bendruo
meniškumo atgaivinimo požiūriu negalėjo būti tin
kamesnės struktūros už tarpukario valsčius su pagal 
poreikius modifikuotomis jų ribomis. Tačiau tai 
turbūt jau prarasta proga.

Atrodė, kad pirmaisiais metais po nepriklauso
mybės reikia koncentruoti ir centralizuoti politinių 
sprendimų priėmimą. Kalbėta apie etniškai neviena
lyčių teritorijų separatizmo grėsmę. Tačiau jau atėjo 
laikas žengti žingsnius, kurie išvalstybintų visuome
nę ir decentralizuotų politinių sprendimų priėmimą. 
Savivaldybės imtų realiai veikti, jeigu gautų teisę nu
statyti diferencijuotus komunalinius mokesčius.

APIE DEVYNIŲ ŠIMTŲ METŲ EIŠIŠKIŲ ISTORIJĄ
Perskaitęs trumpą komentarą apie Y. Ellach kny

gą There once was a world (Kadaise ten buvo pasau
lis) nustebau dėl tos knygos subjekto - 900 metų Ei
šiškių miestelio istorija. Juk kažkada važinėta į Eišiš
kių turgų, į tenykštę ligininę vežta ligonius, eita į kai
myninio Rodunės miestelio bažnyčią. Neperskaityti 
tokos knygos tiesiog negalima.

Autorė taip pat iš Eišiškių, gimusi ten 1936 me
tais. Šiuo metu dėsto istoriją ir literatūrą Brooklyn© 
universitete, yra Holokausto tyrimų komisijos narė, 
paskirta į ją prezidento Carterio. Rinkdama medžia
gą apie Holokaustą Rytų Europoje autorė prisiminė 
savo tėviškę, kurią paskutinį kartą matė 1945 metais, 
prieš pradėdama DP kelią į Vokietiją, po to į Izraelį, 
ir užbaigdama jį New Yorke. Mintis parašyti knygą 
apie savo gimtinę jai kilo 1979 metais, skrendant iš 
Varšuvos į Minską. Skrisdama virš Lietuvos lygumų, 
žiūrėjo pro langą ir per ašaras bandė pamatyti žiauriai 
nutrauktos savo vaikystės miestelį. Knygą parašyti 
jai truko 17 metų. Knyga nėra romanas. Tai tipiško 
žydiško miestelio aprašymas ir po visa planetą iš
blaškytų savo ir kitų šeimų biografija. Autorei nebu
vo lengva apie šį mažą miestelį rasti medžiagos ar
chyvuose ir apklausinėti buvusius bei po Holokausto 
išlikusius eišiškiečius. Tačiau pavyko.

EIŠIŠKIŲ ISTORIJA

Y. Ellach rašo, kad Eišiškių istorija prasidėjo 
1065 metais, kai žemaičių vado Erdvilo karvedys Ei- 
šys sumušė rusų Vladimirą Protingąjį.Už nuopelnus 
Erdvilas dovanojo Eišiui didelį žemės plotą. Ten Ei- 
šys įkūrė karinę stovyklą ir pavadino vietovę Eišiš
kėmis. Pastatė medinę pilį ir keletą pastatų jos įgulai. 
Vietovė pamažu augo, nes pro Eišiškes ėjo pagrindi

Apskritai reiktų išplėsti savivaldybių teises tvarkytis 
savo finansus ir nekilnojamąjį turtą. Vietos bendruo
menė tada taptų visiškai atsakinga už vietinių kon
fliktų sprendimą. Tačiau susidaro toks įspūdis, kad 
mokesčių sistemos pervarkymo, išplečiant reprezen
tacinių vietos savivaldos organų teises patiems tam 
tikrose įstatymų fiksuotose ribose užsidėti mokes
čius, vengiama ir manoma, kad praktiškai šią idėją 
realizuoti yra gerokai per anksti.

Tačiau turėkime omenyje, kad išsaugant status 
quo, visuomeninės enegijos sekimas - neišvengia
mas. Vėlgi galima nurodyti V. Kudirką, kuris rašė, 
kad priemonės pakelti žmonių gerovę „prie laukiamo 
siekio gali privesti tiktai tada, jeigu randa ant vietos 
tolydinę, gyvą, miklią organizaciją, galinčią imtis jų 
ne mechaniškai, o kaipo savo artimo ir brangaus 
daikto”. Pažymėtina, kad judėjimas realios vietinės 
savivaldos link turėtų būti dvipusis: ne tik visuome
nės saviorganizacinių sugebėjimų ugdymas, bet ir in
stitucinių bei teisinių savivaldos prielaidų užtikri
nimas. O kalbant apie pastarąsias negalima laukti 
kokybiškesnių pirmųjų. Net jei savivaldos struktūro
se įsitvirtins vietiniai „klanai” - tai, ko gero, bus ge
riau už biurokratinį-komandinį centralizmą. Vargu ar 
pakanka pasitenkinti tuo, kad visuomenė turi gali
mybę veikti valdžią vienkartinių peticijų, demon
stracijų ar lobizmo keliu. Visuomeninis potencialas 
būtų kur kas tikslingiau panaudotas padidinus vi
suomenės dalyvavimo politikoje galimybes.

Saulius Pivoras

nis kelias, jungiantis Vilnių su Lyda, Naugarduku. 
Gardinu. Kada ir iš kur į Eišiškes atkeliavo pirmieji 
žydai? Autorė spėja, kad pirmosios penkios šeimos 
atvyko iš Artimųjų Rytų, gal iš Krymo ar Chazaru 
imperijos. Tai sakydama ji remiasi ant antkapių išli
kusiomis pirmųjų atvykėlių pavardėmis: Ben-Ašer. 
Ben-Joussef, Azriel ir t.t. Žinant žydų tautos istoriją 
galima spėti, kad nauji ateiviai, vertino čia, pago-
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LIETUVOS GYVENIMAS

niškoje Lietuvoje, rastas sąlygas: saugumą ir toleran
ciją. Apie tai pranešė kitiems savo tautiečiams ir į 
Lietuvą pradėjo migruoti žydai iš kitų kraštų, ypač iš 
Ispanijos, Italijos, Vokietijos. Atvykėlių lojalumas 
Lietuvos valdovams dažnai būdavo atlyginamas dali
nant jiems žemę. Toji žemė kelis šimtmečius buvo 
žydų rankose, kai tuo tarpu Lenkijoje žydams žemės 
turėti buvo uždrausta jau 16-ame amžiuje.

Žydu skaičius pietryčių Lietuvoje augo ir Eišiš
kės garsėjo. 1392 metais Eišiškėse karūnos laukė Vy
tautas. Po jo mirties Lietuvos vaidmuo ir galia pama
žu ėmė silpnėti. I Lietuvą pradėjo plaukti krikštyto
jai, kolonizatoriai, lenkintojai. Santykiai tarp žydų ir 
apsikrikštijusių lietuvių pradėjo kad ir nežymiai, at
šalti, apskritai tolerancija kitoms tikyboms silpnėjo. 
Tačiau baigiantis gediminaičių dinastijai Vytautas 
dar suspėjo apsaugoti žydų teises, suteikdamas jiems 
autonominių teisių kai kuriuose miestuose (Gardine, 
Trakuose, Brastoje). Užsilikusi tolerancija vis dar 
buvo pakankamai patraukli krikščioniškose Vakarų 
šalyse persekiojamiems žydams. Lietuvos miesteliai 
augo. Eišiškės 16-ame šimtmetyje turėjo 200 žydų 
šeimų, tapo prekybos centru, garsėjusiu arklių preky
ba. Istorija dar kartą prisimena Eišiškes 1493 metais, 
kai ten suvažiuoja Lietuvos didikai, aptarti naujų san
tykių su lenkų ponais.

Po Liublino unijos prasidėjo spartus lenkinimas. 
Po karų su Maskva Eišiškių apylinkėse atsiranda vis 
daugiau lenkiškų dvarų, kuriuos dažnai administruo
ja žydai. Jie padeda rinkti mokesčius iš valstiečių, 
kartais tarnauja dvarų daliniuose. Nuo valstybės pad
alinimų žydai smarkiau nenukentėjo. Carai jų 
kultūrinio gyvenimo nevaržė. Eišiškės tapo nedideliu 
administraciniu centru. Dėl įvairių, dažniausia eko
nominių priežasčių („šventų girių” išpardavimas, 
karčiamų išlaikymas) į dangų pradeda kilti pirmosios 
antisemitizmo žvaigždės.

19-as šimtmetis Eišiškėms buvo beveik aukso 
amžius, išskyrus faktą, kad caras atėmė turėtas žydų 
žemes ir neleido pirkti naujų. Miestelis išaugo iki 
1000 šeimų. Norintieji emigruoti į Ameriką taip pat 
naudojosi žydų paslaugomis. Per Eišiškes į Ameriką 
iškeliavo keletas mano kaimo vyrų, tarp jų ir mano 
tėvas.

Pirmasis pasaulinis karas Eišiškėms baigėsi lai
mingai. Kovų miestelyje nebuvo. Miestelį okupavę 
vokiečiai paliko gerą įspūdį, o tai smarkiai suklaidino 
jo gyventojus Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Ne
tikėdami iš vokiečių okupuotos Lenkijos ateinančio
mis žiniomis, karo pradžioje Eišiškių žydai neskubė
jo trauktis į Rytus. Tačiau smarkiai padėjo iš Lenki
jos į Lietiuvą bėgantiems žydams. Į Vilnių pro Eišiš
kes jų prabėgo apie 15 tūkstančių. Jų tarpe ir Mena
chem Begin.

Vokiečių žygis į Sovietų Sąjungą prasidėjo 1941 
metų birželio 22 dieną. Eišiškes vokiečiai okupavo 
birželio 23 dieną. Ši diena ženklina žydų istorijos Ei
šiškėse pabaigą. Gebietskomisaro įsakymu Sonder- 
komando-3 daliniai rugsėjo 21 dieną atvyko į Eišiš
kes pradėti Holokausto.

Įsakymą vietos žydams susirinkti pasirašė polici
jos vadas Ostrauskas ir vokiečių paskirtas lenkas bur
mistras. Rugsėjo 22 dieną Eišiškių žydai turėjo palik
ti savo namus ir su savimi pasiimti brangenybes bei 
valiutą, kuriuos dėjo į vokiečių turėtus krepšius. Kitą 
dieną visi turėjo susirinkti į sinagogas, kur be jokio 
aprūpinimo išbuvo dvi dienas. Rugsėjo 24 dieną vi
sus žydus gražino į turgavietę. Ten jau buvo vokie
čiai ir lietuvių karių dalinys, bei nedidelis skaičius 
vietinių kaimiečių iš aplinkinių lietuviškų kaimų. 
Ten buvusių lietuvių skaičius knygoje nenurodytas.

Pagal burmistro paregtą sąrašą lenkiškai kal
bantys lietuviai iš šios 3000 žydų minios iškvietė 50 
gražiausių merginų. Jas gražino po 3 valandų. Jomis 
naudojosi ir vokiečiai, ir mūsų tautiečiai. Kitą dieną 
(rugsėjo 25) prasidėjo žudynės, pagal vokiečių nusta
tytą tvarką. Surikiuoti po penkis eilėje, 250 vyrų 
buvo nuvesti į netoliese esantį mišką, kur jau buvo 
iškastas griovys. Likusiems buvo pranešta, kad vyrai 
išvesti į geto statybą. Po trijų valandų egzekutoriai 
grižo patys vieni. Turgavietėje kilo panika, moterų ir 
vaikų klyksmas siekė dangų. Miniai nuraminti buvo 
žydiškai perskaitytas laiškas, kuriame kartojamas tas 
patis teiginys apie geto statybą. Be to į aikštė buvo 
atvežta vandens. Tačiau netrukus vėl prasidėjo vyrų 
rikiavimas ir kelionė į mišką.

Vėliau vokiečiai nusprendė, kad šaudymas vyks
ta per lėtai. Todėl buvo surinkti apylinkės ūkininkai 
vežti pasmerktiesiems. Kitą dieną jau buvo geriau pa
siruošta, nes buvo likę tik žydų moterys ir vaikai. Pa
gerinus transportą žydų likvidavimas baigtas per vie
ną dieną. Vokiečių archyve rastas trumpas raportas: 
„Eišiškėse sušaudyta 1636 moterys, 989 vyrai, 821 
vaikas”. Autorė pastebi, kad vokiečiai šaudė iš kulko
svaidžių, lietuviai iš šautuvų. Vietiniai pagalbininkai

AR KILS LIETUVOJE KRIZE?
Tokį klausimą kelia ne vienas Lietuvos gyveni

mo stebėtojas. Mano nuomone, į jį galima atsakyti 
trumpai ir aiškiai: Ne! Krizės Lietuvoje nebus, nes ji 
jau yra. Kalbėkime ne busimuoju, o esamuoju laiku.

Lieka neatsakyti du klausimai. Pirmas - kokia 
toji krize yra: politinė, eKonominė, moralinė ar dar 
kokia? Ir antras - kada toji krizė prasidėjo?

Į pirmąjį klausimą vienareikšmio atsakymo tur
būt nėra. Aiškiai pastebimi ir politinės, ir ekonomi
nės krizės požymiai, nors valdančioji partija labiau 
linkusi aiškinti, kad politiniai požymiai tėra kraštą iš
tikusių ekonominių sunkumų išdava. Tačiau galimas 
ir priešingas aiškinimas, kad ekonominius sunkumus 
sukėlė netikusi dabartinės vyriausybės politika.

Panašiai yra ir su antruoju klausimu. Vieni ma
no, kad Lietuvą krizė pasiekė prieš keletą mėnesių, 
netrukus po to, kai krizė ištiko Rusiją. Man atrodo, 
kad ekonominė krizė Lietuvoje buvo tiesiog užpro
gramuota, beveik nuo pat atgautos nepriklausomybės 
pradžios. Tiek dabartinei konservatorių valdžiai, tiek 
ir prieš ją buvusiems valdžioje darbiečiams buvo bū
dingas lengvabūdiškas požiūris į pinigus, skolas, biu
džeto deficitą ir naivus tikėjimas, kad Lietuvai padės 
Vakarų kapitalas.

EKONOMINĖS KRIZĖS ŠAKNYS

Lengvabūdiškas požiūris į pinigus ryškiausiai 
pasireiškė bankininkystėje, kurios valstybė beveik 
nekontroliavo. Tokiu būdu kraštas patyrė milžiniškus 
nuostolius tiek dėl neapgalvotų paskolų abejotinos 
vertės projektams, tiek dėl apgaulingai pasiskolintų 
pinigų „išplovimo” į užsienį. Vyriausybė susigriebė 
tik tada, kai bankai pradėjo vienas po kito bankrutuo
ti.

Bankininkystėje įgyta patirtis tačiau nebuvo pri
taikyta kitose srityse. Valdžia nepajėgė, o iš tikrųjų 
nelabai ir stengėsi subalansuoti biudžeto. Biudžeto 
deficitas buvo dengiamas/^kolomis. Valdžioje netgi 
buvo žmonių, tikėjusių, kad užsienyje galima rasti 
„paskolų”, kurių nereikės grąžinti (pvz., ekskunigo 
aferisto Jakučio įkalbėta Švietimo viceministre net 

buvo neginkluoti.
Įvykius stebėjo nemažas skaičius vietinių gyven

tojų ir keletas pabėgusių žydų.
Tarp nedaugelio gyvų išlikusių Eišiškių žydų bu

vo ir autorės šeima. Jie pirmiausia pabėgo į kai
myninį Rodunės miestelį, kuris buvo jau Gudijoje. 
Ten šaudymas įvyko aštuoniais mėnesiais vėliau.

Grįžus sovietams į Eišiškes sugrįžo ir saulelė 
buvusių žydų gyventojų. Tačiau saugūs jie nebuvo. 
Londono egzilinei vyriausybei skatinant susibūrė ne
mažas skaičius lenkų partizanų. Kaip žinome, 1944 
metų vasarą, dar vykstant karui, lenkų partizanai 
bandė net užimti Vilnių. Jie dažnai puldavo Eišiškių 
miestelį. Taip jie gynė Eišiškių teritoriją nuo lietuvių 
ir nuo sovietų, o progai pasitaikius naikindavo ir mi
estelyje užsilikusius žydus. Apylinkėse veikusių 
lenkų partizanų šūkis buvo: „Laisva Lenkija - be 
žydų”.

Per vieną tokią lenkų partizanų „okupaciją” au
torė neteko motinos ir brolio. Dėl tokių puldinėjimų 
žydų likučiai nutarė Eišiškes apleisti. Taip pasibaigė 
900 metų trukusi Eišiškių žydų istorija.

E. Ringus

buvo įgaliojusi kažkokį švedą užtraukti Lietuvos var
du tokią „negrąžintiną” paskolą ir tik spaudos bu
drumo dėka ši kvailystė nevirto dar viena Lietuvai 
labai nuostolinga afera.)

Už nesubalansuotą biudžetą krašto ateičiai dar 
pavojingesnis yra nuo pat nepriklausomybės atgavi
mo besitęsiantis užsienio prekybos deficitas. Lietuva 
iš užsienio perka žymiai daugiau prekių, negu pajė
gia jam parduoti. Tačiau užsienis prekių veltui ne
duoda. Už jas reikia užmokėti arba užsienio paskolo
mis (biudžetui subalansuoti galima skolintis ir vidaus 
rinkoje), arba parduodant Lietuvos nuosavybę užsie
niečiams. Kadangi Lietuva jau yra nemažai užsieniui 
įsiskolinusi, naujų paskolų gauti kaskart vis sunkiau. 
O ir tos paskolos „apraizgomos” kaskart vis nepalan
kesnėmis sąlygomis. Tačiau valdžia, užuot ieškojusi 
būdų ir priemonių, kaip sumažinti importą ar padi
dinti eksportą, pasuko lengvesniu - Lietuvos išpar
davimo užsieniui - keliu. Tiesa, tas išpardavimas 
dangstomas gražiu privatizacijos terminu. Tačiau 
privatizacija pateisinama tik tada, kai valstybės ži
nioje esantis turtas parduodamas privačiam kapitalui, 
o gauti pinigai investuojami į kitas verslo ar gamybos 
šakas.

Tačiau dabar yra kitaip. Didžioji dalis už užsie
niui parduotą Lietuvos nuosavybę gautų pinigų yra 
arba pravalgoma (t.y., skiriama vartojimui), arba iš
švaistoma, padengiant biudžeto spragas ar papras
čiausiai juos išdalinant valdžios privilegijuojamiems 
gyventojų sluoksniams. Geriausias šitokio neatsakin
go pinigų iššvaistymo pavyzdys - užsienio savinin
kams parduotas Lietuvos Telekomas. Ši pelningai 
dirbusi firma pelningai dirba ir toliau. Naujieji savi
ninkai kol kas padarė tik porą kosmetinių pakeitimų 
- apmokestino vietinius telefono pokalbius ir suma
žino pokalbių su užsieniu tarifus. Tačiau tai buvo ga
lima padaryti ir prieš „privatizaciją”. O nepadaryta 
dėl paprasčiausio apsileidimo. Šiaipjau įmonė ir to
liau dirba taip, kaip dirbo iki šiol. Skirtumas tik toks, 
kad naujieji užsienio savininkai atsiuntė į Lietuvą

(tęsinys 15-ame psl.)

1999 m. kovo mėn.
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DAR DĖL SAULIAUS PIVORO STRAIPSNIŲ

1998 metų sausio mėnesio Akiračiuose gerbia
mas Saulius Pivoras straipsnyje „Emocijos ir protas 
istorinėje atmintyje” analizuoja, kuris tų dviejų pradų 
buvo vyraujantis partizaniniane kare Lietuvoje.

Emocijų viešpatavimą jis įvardina „baisiausiu ir 
šlykščiausiu reiškiniu, naikinančiu bet kokius ben- 
dražmogiškos moralės saitus”. Čia pat pamini tokio 
viešpatavimo istorines asmenybes: Kaligulą, Neroną 
ir 1.1. O kad nesumenkėtų įspūdis, nieko nelaukdamas 
Pivoras tvirtina: „Naujųjų laikų Lietuvos istorijoje 
emocijų buvo daugiau negu proto”.

Paskelbęs šią tezę autorius stengiasi ją Įrodyti. 
Iškeliamos Lietuvos pastangos Vilniaus iš lenkų oku
pacijos išvadavime. Pripažįsta Lenkijos elito neiš
mintingą politiką Lietuvos atžvilgiu. Kalba apie Tau
tų Sąjungos spaudimą, nepasakydamas, kas buvo 
spaudžiamas. Vienok, kalčiausia randa lietuviškąją 
politiką, vestą besivadovaujant jausmais, todėl ir ne
pasiekusią tikslo.

Kai kurių dabartinės Lietuvos politinių veikėjų 
norą iškelti Nuembergo teismą komunistų partijos 
stambiausiems rykliams' autorius vadina susidoro
jimu ir primena, kad „teisinės valstybės principai kir
tosi su tikruoju Nuembergo „teismo” procesu”, tuo 
įtaigodamas, kad „Nuembergo teismo” terminą var- 
tojantieji yra teisiniai neišmanėliai.

Tada prasideda pravardžiavimas partizaninio ka
ro dalyvių emocijų užvaldytais bepročiais, kurių ne

apgalvoti veiksmai nesulaikė nė Lietuvos kolonicazi- 
jos rusais, nė nesulėtino Lietuvos ūkio kolektyvizaci
jos, nė neatitiko didesnės Lietuvos gyventojų dalies 
noro priešintis okupacijai. Esą, savo veiksmams pa
teisinti partizanai patys kūrė mitus, kad „žinoma, be
atodairiškos kovos taktika nebuvo labai protinga”. 
Atrodytų, kad partizanai taip ir nesusivokė, kol jų vi
sų saugumiečiai neiššaudė. Bet tai neteisinga prielai
da, nes faktai rodo, kad į pasyvios kovos kelią pasuko 
patys partizanai, nors sovietinių jėgų nežmoniškai 
išretinti.

Visu sunkumu užlipo Pivoras man ant kojos įtai
godamas, kad partizanai buvo paprasti teroristai, at
seit, banditai. Net teroristiniuose veiksmuose buvę 
neoriginalūs, nes to meno išmokę iš vokietmečio so
vietinių partizanų, atseit, ir čia jų mokytojais buvo ar
šiausi tėvo Stalino vaikai. Autoriaus nuomone, neno
rintys prisijungti prie partizanų ir jų terorizuojami 
lietuviai buvo tiek mandagūs, kad savo terorizuoto- 
jams paliko partizanų vardą, vengdami vadinti juos 
banditais.

Gerb. Pivoras toliau išvedžioja, kad laikas susi
prasti ir nekartoti partizanų skelbiamų mitų, kad lai
kas nusišluostyti ašaras ir nebeskaityti Sibiro tremti
nių suemocintų atsiminimų, nedramatiuzoti ir neįsi
vaizduoti jų kaip kosminės misterijos. Straipsnio pa
baigoje gauname dar vis naujų priežasčių kovai prieš 
emocinį pradą, nes jis išugdomas „infantilizmo arba 
rezignacijos atmosferoje”. Noriu pacituoti pilnus 
paskutinius straipsnio sakinius:

„Protas partizanų ir tremtinių aplinkoje buvo pa
niekintas. „Protingais” laikyti išdavikai. Bet ar mes ir 
dabar norime gyventi panašioje atmosferoje? Jeigu 
ne, tai savo istorinėje atmintyje privalome atstatyti 
nutrūkusią pusiausyvyrą tarp emocijų ir proto”.

Nepemešdamas tokio didesnės mūsų tautos da
lies psichologinio įvertinimo, parašiau Akiračiams 
trumpą laiškutį pavadindamas Pivoro išvedžiojimus 
neteisingais apibendrinimais. Pats stipriausias mano 
išsireiškimas buvo: „Mano nuomone, tik cinikai 

skelbia viltį esant kvailių motina”.
Praėjus pusmečiui randu ir vėl gerb. Pivoro 

straipsnį, kurį, pasak autoriaus, išprovokavau aš savo 
trumpučiu nuomonės pareiškimu. Nesuprantu, ką 
bendro su mano „provokuojančiu” laišku turi „opo
nento" naujojo straipsnio užvardinimas. Aš klausimo 
„Ar antisovietinė rezistencija turėjo šansų?” nė nekė
liau, nes, žiūrint iš istorinės perspektyvos, kovą lai
mėti galimybių tikrai nebuvo.

Mano atsiliepimas nebuvo jokia provokacija, o 
tik atviras nuomonės pareiškimas. Provokatoriaus 
amato per savo palyginti ilgą gyvenimą taip ir neiš
mokau.

Nesu nė jo „oponentas”, nes antrajame straips
nyje Pivoras su mano nuomone sutinka. Štai jo žo
džiai:

„Pirmiausia, jaučiu būtina pareikšti, kad tikrai 
nemanau, jog partizaninis pasipriešinimas davė vien 
neigiamų pasekmių / kad jis kalčiausias dėl sovieti
nių trėmimų / ir, juo labiau, kad buvo beprasmiškas”. 
Amerikonas į tai atsakytų: make-up your mind, fel
low! Pirmajame straipsnyje kalbėta apie infantiliz
mą, rezignaciją, protinio prado paniekinimą, o antra
jame jau pripažįstama ir partizanų kovų bei judėjimo 
teigiamoji pusė ir jos pramingumas. O dėl heroišku- 
mo, tai gerb. Pivoras turėtų skaitytojams paaiškinti 
šio jo sakinio esmę. Cituoju:

„Tačiau nemanau, kad labai sveika heroizuoti 
tai, kas buvo ne tik heroiška, kas gal užtruko ilgiau, 
nei buvo optimalu, ir todėl degradavo”.

Atseit, neheroizuok to, kas buvo heoriška, nes 
tas heroiškumas per ilgai užtruko ir per tai neteko sa
vo heroiškų savybių?!

Apskritai, antrasis S. Pivoro straipsnis jau kom
promisinis. Sutinku, kad kova užtruko ilgiau negu ji 
buvo naudinga. Todėl ir teko kovotojams neretai „pa
tarkuoti ar ginklu panosėje pamojuoti” tiems, kurie 
nebenorėjo jų remti. Bet juk audrų išjudinta jūra irgi 
iš karto nenurimsta. Sovietinio gyvenimo penkias
dešimtmetis paklaidino lietuvius tiek, kad ir po

- Sveikas, Dogai, seniai nematy
tas. Ir nuotaika tavo šį kartą, atrodo, ge
ra, ne taip, kaip visada. Gal loterijoje...

- Ne. Ką čia. Su loterijom aš ne
prasidedu. Anksčiau ar vėliau vis vien 
prasiloši. Paskaičiau linksmą istoriją, 
tai ir kvatoju...

- Na ir apie ką ta tavo linksma isto-

Drausmės sargyboje

REIKĖTŲ PAVARTYTI BENT ŠAPOKOS 
ISTORIJĄ

rija, jei galiu paklausti.
- Apie Vasario 16-ąją. Skamba be

veik kaip anekdotas.
- Palauk, palauk. Valdykis! Ir neį- 

žeidinėk mūsų patriotinių jausmų. At
sirado, mat, išminčius - Vasario 16-toji 
jam anekdotas.

- Mane beramindamas ir pats, 
Šnauzeri, nepradėk karščiuotis. Aš ne 
iš Vasario 16-osios juokiuosi, o iš poli
tikų, kurie ją minėdami ima ir nusišne
ka...

- Na, ir kur šį kartą nusišnekėta? 
Jaunimo centre, Marijos salėje ar Le- 
monte - pasaulio centre?

- Nusišnekėta šį kartą Vilniuje, Pi
lies gatvėje.

- Kaip tik ten, Pilies gatvėje ir bu
vo pasirašytas Nepriklausomybės ak
tas. Dabar tą pastatą restauruoja...

- Žinau, žinau. Nuo to namo bal
kono ir linksmino piliečius šiais metais 
mūsų...

- Nesuprantu, kaip galima nusi

šnekėti apie Vasario 16-tąją?
- Va, paklausyk:

... buvo daug jėgų, ginkluotų ir pačioj 
Lietuvoj slankiojančių, kurios taikėsi 
(...) užgrobti Lietuvą. Tam reikėjo lie
tuviškos jėgos, tam Vasario 16-tą dieną 
buvo paskelbtas generolo P. Plechavi
čiaus atsišaukimas ir pogrindinis Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komi
teto paraginimas eiti savanoriais.

- Ką?! 1918 metais...
- Ne, ne! Neturėdamas ką pasakyti 

apie 1918-ųjų Vasario 16, mūsų ger
biamas oratorius nutarė geriau pakal
bėti apie 1944 metų Vasario 16-ąją. 
Bet palauk, kantrybės, nes toliau - dar 
gražiau:
Prisimintina, kad, kuomet metais anks
čiau vokiečiai skelbė mobilizaciją į 
esesininkų -diviziją, tai Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo komitetas pasakė: 
neiti. Ir lietuviai nėjo. O dabar komite
tas pasakė - eikit! Ir ėio tūkstančiai. 
(...) Štai ką reiškia moralinė politinė 

valia ir pasitikėjimas vadovybė.
- Na, ir kas čia juokingo. Po tuo, 

ką tu- dabar skaitei, ir aš pasirašyčiau. 
Juk taip ir buvo. Nėjo lietuviai į tą SS 
diviziją. Užtai dabar galime pasidi
džiuoti...

- Pasididžiuoti tais, kurie nėjo. O 
politine vadovybe pasitikėti reikia tik 
tuomet, kai ji nešneka niekų.

- Tai kur čia tie tavo niekai?
- Ogi apie Vyriausią Lietuvos Iš

laisvinimo komitetą. Užuot pats rašęs 
kalbas apie Lietuvos praeitį gerbiamas 
Seimo pirmininkas galėtų pasikviesti 
talkon kokį istoriką. Arba daktaro Bo
belio paklaustų. Ilgametis VLIK’o pir
mininkas galėtų paaiškinti, kad Vy
riausias Išlaisvinimo komitetas pagim
dytas tik ... 1944 metų vasario 16-tą. O 
geriausia būtų prieš Vasario 16-tąją dar 
kartą pavartyti Šapokos istorija ir apsi
riboti 1918-ais metais, užuot fantaza
vus apie dar negimusio VLIK’ patari
mus...

(Kursyvu išspausdintos V. Landsbergio 
kalbos citatos iš „Draugo 1999 m. 
kovo 3 dienos - Red.)
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LAIŠKAI

aštuonerių metų nematyti skaisčios aušros.
Užkliuvo man ir daugiau antrajame aiškinama

jame straipsnyje tvirtinimų ir bandymų sumenkinti 
mūsų istoriją, bet dėl jų nepolemizuosiu. Anuo savo 
trumpu laiškučiu tariausi pareiškiąs tiktai skirtingą 
nuomonę nesitikėdamas sulaukti akibrokšto. Apsiri
kau!

Nuoširdžiai,
Zigmas Grybinas 

O’Fallon, II.

Žodžiai „provokatorius ” ir „provokacija ” turi 
neigiamas prasmes, tačiau žodis „provokuoti” turi ir 
teigiamą reikšmę: ką nors sukelti, paskatinti, paspar
tinti. Mums atrodo, jog savo antrajame straipnyje S. 
Pivoras ji panaudojo kaip tik šia gerąja prasme, jo
kiu būdu nenorėdamas p. Grybino įžeisti ar pažemin
ti. Greičiau priešingai.

Daug kam, ne vien S. Pivorui, atrodo, kad 
Nuernbergo procesas kirtosi su teisinės valstybės 
principais. Vien faktas, kad ten prokurorų ir teisėjų 
vaidmenyje buvo ir Sovietų Sąjungos atstovai, duoda 
pagrindo tokiam skepticiznui. Tačiau nuomonė, 
kokia ji bebūtų, nereiškia, kad kitaip manantieji yra 
neišmanėliai. Šitokio priekaišto S. Pivoras tikrai 
neužsitarnavo.

Labai atidžiai perskaitę abu S. Pivoro straips
nius neradome, kad jis partizaninių kovų dalyvius 
būtų pavadinęs „emocijų užvaldytais bepročiais”. O 
kad sunkioje padėtyje atsidūrę partizanai kartais 
griebdavosi teroro, pripažįsta ir p. Grybinas, teig
damas, jog partizanams tekdavo „patarkuoti ar gink
lu panosėje pamojuoti tiems, kurie nebenorėjo jų 
remti ”, O tai juk ir yra teroras. Bet ir vėl - tiesa, kad 
banditai dažnai naudoja terorą, bet terorą kartais 
panaudoja ir tie, kurių banditais vadinti nėra pagrin
do.

Nuomonės gali būti ir klaidingos, ir abejotinos 
ar visai nepriimtinos, bet jos nebūtinai yra piktava
liškos - Red.

Gerbiamieji,

Ilgokai jau skaitau Akiračius. Džiaugiuosi, kad 
laikraštis vis gerėja. Tai vienintelis laikraštis, rašantis 
atvirai apie tai, ko kiti laikraščiai nenori rašyti. Bra
vo 1

Su pagarba,
Koste Garbauskas

Great Neck, NY

DRAUSMĖS SARGYBOJE

Ištikimai stovįs drausmės sargyboje Dogas Bul
dogas turėtų gauti medalį, nežiūrint, kad ir pagal E. 
Hubbard: „Dievas nežiūri į medalius, įvertinimus ar 
diplomus, bet į žaizdų randus”.

J. Jurkšaitis
Beverly Shores, In

Gerbiamieji,

Tęskite gerą darbą, - jau pastebimos Jūsų atviru
mo pirmenybės, - net priešginose.

Pritariu atviram, teisingam viešumui.
Antanas Valiuškis

Barrington, RI

Gerbiamieji,

Jūsų mėnraštis, kaip visuomet, laukiamas. Džiu
gu, kad turite gerų bendradarbių, kurie rašo aiškiai ir 
įdomiomis temomis.

Šiek tiek šypsotis turėjau dėl keleto Rimvydo 
Valatkos straipsnių, parašytų po rinkimų į Lietuvos 
prezidento postą. Akivaizdžiai jam buvo sunku susi
doroti su mintimi, kad Lietuvos prezidento postą 
„užėmė” išeivijos lietuvis. Bet dabar jis jau šiek tiek 
dėl to aprimo, nes paskutiniame jo straipsnyje nesi
jautė tiek daug polemikos, kaip prieš tai.

Linkiu visiems Akiračių bendradarbiams sveika
tos, jėgų ir nepailstamos energijos.

Elena Baliulienė
Hamburg, Vokietija

AR KILS..
(atkelta iš 13-to psl

porą savo žmonių, prižiūrėti, kad pelnas nenutekėtų į 
šalį. Pelnas, kuris anksčiau likdavo krašte, dabar 
„emigruoja” į užsienio savininkų kišenes. O kraštui 
naudos iš šitokio „privatizavimo” nėra.

Aš nesu archaiškos ekonominės politikos šali
ninkas, iš principo nusistatęs prieš užsienio kapitalą. 
Priešingai, užsienio investicijos kraštui yra labai 
svarbios, o kai kuriose ūkio šakose net ir būtinos. Ta
čiau užsienio kapitalą reikėtų kviestis visų pirma ten, 
kur be jo pagalbos patiems vieniems sunku įeiti į 
rinką. Tuo tarpu ten, kur rinka užtikrinta, reikėtų vi
somis išgalėmis stengtis nuosavybę išlaikyti savo 
rankose. Ta prasme užtikrintą savo rinką turinčio 
Telekomo pardavimas užsieniui buvo pats netinka
miausias būdas į kraštą įvesti užsienio kapitalą. Bet 
kokia kita įmonė, neturinti garantuotos savo rinkos, 
tam tikslui būtų geriau tikusi.

Norėčiau dar grįžti prie užsienio prekybos defi
cito, nes čia, mano nuomone, slypi pagrindinės Lie
tuvos ekonominės nesėkmės priežastys. Nepriklau
somybės pradžioje, tiesa, neturėjome kitos išeities. 
Daug būtinų prekių reikėjo užsienyje pirktis skolon, 
o parduoti jo rinkai tinkamos kokybės prekių buvo 
mažai. Tačiau dabar taip nebėra. Šiuo metu Lietuva 
iš užsienio importuoja labai daug tokių prekių, be ku
rių galima gyventi ir kurias iš užsienio importuoti ga
li tik turtingi kraštai. Mane, pavyzdžiui, kas vasarą 
pašiurpina Vilniuje, skersgatviuose prie Gedimino 
prospekto, išsidėstę prekystaliai su tikrai gražiomis 

gėlėmis. Gėlėmis, importuotomis iš Olandijos. Ir ne 
tik vilniečiai džiaugiasi užsienietiškais gėlių žiedais. 
Laivai su olandiškomis gėlėmis plaukia į Klaipėdą, 
olandiškų gėlių prikrauti sunkvežimiai rieda į kitus 
Lietuvos miestus.

Lietuva užsienyje perka gėles už skolintus pini
gus... Ir ne tik gėles. Kosmetikos parduotuvių lenty
nos lūžta nuo prancūziškų kvepalų, karčiamose liau
dis geria amerikietišką „Budvveiserį” arba olandišką 
„Bavariją” (nors tokio gero alaus, kaip lietuviškas 
„Kalnapilis” man Amerikoje kol kas dar nepavyko 
rasti).

LIETUVA — ŽEMĖS ŪKIO KRAŠTAS

Tačiau labiausiai mane šiurpina iš Vokietijos im
portuotos dešros ir kiauliena, amerikietiškos viščiukų 
šlaunelės ir gausybė kitų maisto produktų, kurių 
anksčiau Lietuva pati pasigamindavo.

Lietuva - žemės ūkio kraštas.
Deja, nebe visai taip. Lietuva - sugriauto žemės 

ūkio kraštas. Šį šimtmetį Lietuvos žemės ūkis buvo 
sugriautas du kartus. Pirmą kartąjį sugriovė Stalinas, 
Lietuvos ūkininkus prievarta suvarydamas į kolcho
zus. Tie, kurie nėjo į kolchozus, buvo vežami į Sibi
rą. Ir truko ne vieną dešimtmetį, kol sukolchozintas ir 
nuskurdintas Lietuvos kaimas pamažu vėl atsistojo 
ant kojų. Antrą kartą kaimas vėl buvo sugriautas 
1991 metais. Ir sugriovė jį beprotiškais tempais įvyk
dyta revoliucija priešinga kryptimi. Žinoma, kolcho
zus reikėjo likviduoti. Bet tai - nuosavybės klausi
mas. Kolūkiečius reikėjo paversti tų dižiulių ūkių sa
vininkais arba leisti atsiskirti ir privačiai ūkininkauti. 
Tačiau reikėjo pasirūpinti, kad ūkiai nebūtų visai iš
draskyti ir jų turtas nebūtų sunaikintas. To nebuvo 
padaryta ir pasekmes dabar matome labai aiškiai. 
Apie tai rašau ne todėl, kad būtų proga dar kartą pa
minėti šios ekonominės Lietuvos nelaimės kaltinin
kus. Kas sugriauta - nebeatstatysi ir praeities klaidų 
nebeištaisysi. Bet padėtis, kai pigia darbo jėga perte
kęs Lietuvos žemės ūkis neatlaiko dešimteriopai 
brangesne darbo jėga paremto Vokietijos žemės ūkio 
konkurencijos, nėra normali. Norom nenorom reikia 
kelti klausimą, kodėl Lietuvos žemės ūkio produktai 
tokie brangūs, kur slypi mažo žemės ūkio našumo bei 
jo neefektyvumo priežastys ir ką daryti, kad padėtis 
pasikeistų į gerąją pusę. Atsakymai į šiuos klausimus 
ir būtų tai, ką galėtume pavadinti Lietuvos žemės 
ūkio politika. Deja, šitokių klausimų Lietuvoje bent 
valdžia kol kas neklausia. O tai reiškia, kad žemės 
ūkio politikos Lietuvoje nėra. Viskas palikta saviei
gai. Ir jeigu padėtis žemės ūkyje bent truputį gerėja, 
tai tik dėka sumanesnių ūkininkų darbštumo, apsuk
rumo, sugebėjimo ūkininkauti. Valdžia, tiesa, šiek 
tiek bando žemės ūkį nuo užsienio konkurencijos ap
saugoti muitų ir subsidijų pagalba. Bet tokios prie
monės irgi turi savo ribas ir jų vienų neužtenka, kad

(tęsinys 16-ame psl.)
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AR KILS...
(atkelta iš 13-to psl.)

Lietuvos žemės ūkis vėl taptų pajėgus konkuruoti. 
Kol kas žemės ūkis nepadeda Lietuvai išbristi iš eko
nominės krizės. Priešingai, importuodami tokius že
mės ūkio produktus, kuriuos galėtų pagaminti sėk
mingai funkcionuojantis vietinis ūkis, mes tik dar gil
iau grimztame skolon arba išparduodame Lietuvą. O 
kas bus, kai nebegalėsime daugiau skolintis ir viskas 
bus jau išparduota?!

PIRMIEJI KRIZĖS ŽENKLAI

Visa tai, apie ką mes čia kalbėjome, vyksta jau 
nebe pirmi metai. Tačiau iki šiol valdžiai pavykdavo 
šią padėtį gan sėkmingai užmaskuoti. Dažniausiai tai 
buvo daroma nepagrįstai optimistiškų prognozių pa
galba. Valdžia nurodydavo didėjančias biudžeto 
įplaukas, tai aiškindama bendrojo nacionalinio pro
dukto augimu. Atseit, ekonomika auga, gyvenimas 
gerėja, valdžia gali sau leisti didinti biudžeto išlaidas. 
Iš tikrųjų buvo truputį kitaip. Biudžeto įplaukos didė
jo ne tiek dėl ekonomikos augimo, kiek dėl vis didi
namų mokesčių, akcizų ir muitų. Čia, tarp kitko, ver
ta pažymėti, kad į valdžią atėję konservatoriai vedė 
tokią finansų politiką, kuri visiškai prieštaravo jų pa
čių priešrinkiminiams pažadams. Prieš rinkimus ža
dėję mažinti ir mokesčius, ir valdymo išlaidas, po 
rinkimų tuos pažadus patogiai pamiršo. Valdymo 
išlaidos, kurios darbiečiams valdant siekė maždaug 
500 milijonų litų, šių metų biudžete jau peržengė 900 
milijonų ribą. Taip atsitiko dėl dviejų priežasčių. 
Norėdama užsitikrinti biurokratijos lojalumą, valdžia 
smarkiai pakėlė valstybės tarnautojų atlyginimus. Po 
bankininkų ir energetikų, valdininkai dabar yra trečia 
geriausiai apmokama darbuotojų grupė, kurios atly
ginimai toli pralenkia gydytojų, mokytojų ir kitų pro
fesijų atlyginimus. Antra padidėjusių valdymo išlai
dų priežastis - išplėstas valdymo aparatas; tarp cen
trinės valdžios Vilniuje ir rajonų buvo įsteigta dar 
viena tarpinė valdymo grandis - apskritys. Tokia iš
laidi valdžios politika buvo grindžiama optimistinė
mis pranašystėmis, kad augant krašto ekonomikai di
dės ir valdžios įplaukos. Į opozicijos įspėjimus, kad 
ekonominė krizė Rusijoje gali atsiliepti ir Lietuvos 
ekonomikai, valdžia nekreipė dėmesio. Kaip tik taip 
ir atsitiko: smarkiai sumažėjo Lietuvos prekyba su 
Rusija, beveik visiškai sustojo Lietuvai labai pelnin
gas tranzitas per Lietuvą tarp Rusijos ir Vakarų Euro
pos, krašte padidėjo nedarbas. Nenorėdama imtis ne
populiarių taupumo priemonių, valdžia sumažėjusias 
įplaukas bandė kompensuoti didindama muitus, akci
zus ir įvesdama naujus mokesčius. Tačiau šitokios 
desperatiškos priemonės nedavė, nes ir negalėjo duo
ti, laukiamų rezultatų. Nors mokesčiai buvo didina
mi, įplaukos mažėjo dėl sumažėjusios pramonės ir 
prekybos apyvartos. Nepaprastai padidinti muitai 
skatino kontrabandą, su kuria kovoti valdžia ėmėsi 
drastiškų priemonių. Buvo padidintos bausmės už 
kontrabandą ir labai sumažintas legaliai iš užsienio 
įsivežti leidžiamų prekių kiekis. Pavyzdžiui, iš užsie
nio grįžtantis Lietuvos gyventojas gali įsivežti ne 
daugiau kaip pusę litro degtinės ar kitokių alkoholi
nių gėrimų, ir tai tik tuo atveju, jei užsienyje išbuvo 
ne mažiau kaip tris dienas. Per sieną į Lietuvą įva
žiuojantys automobiliai gali turėti ne daugiau kaip 
pusę bako degalų. Muitininkai buvo priversti tikrinti 
benzino kiekį automobiliuose, kaišiodami į kuro ba
kus matuokles. Lietuvos pasienis pasidarė savotiškai 
panašus į buvusį sovietinį pasienį, nes niekur kitur 
tokių kvailysčių nėra. Tik sovietai bijodavo jiems ne
priimtino ideologinio importo, o Lietuva pasaulį 

juokina pastangomis apmuitinti kiekvieną įvežamą 
smulkmeną.

Šitokios priemonės nedavė lauktų rezultatų, o tik 
savotiškai visuomenę demoralizavo. Net ir valdžios 
šalininkams pasidarė aišku, kad valdžia nesugeba 
krašto tvarkyti. Prie to prisidėjo dar ir visa eilė skan
dalų susisiekimo, ūkio, kultūros ministerijose. Poli
tiškai susiklostė padėtis, kuria nepasinaudoti opozici
ja tiesiog negalėjo.

POLITINĖS KRIZĖS FORMOS

Kiekviena ekonominė krizė anksčiau ar vėliau 
įgauna ir politines formas. Šį kartą efektyviausiai kri
ze pasinaudojo centristai. Centro sąjungos vadovas 
Romualdas Ozolas praeitą mėnesį kreipėsi į Respub
likos prezidentą, prašydamas paleisti dabartinį Seimą 
ir skelbti naujus rinkimus. Šitoks drastiškas Ozolo 
pasiūlymas nesusilaukė kitų opozicijos partijų prita
rimo, nors visos valdžioje nesančios partijos pritarė 
Ozolo teiginiui, kad dabartinė valdžia nesusitvarko 
su kraštą užgulusiomis problemomis.

Ozolo pareiškimas iššaukė beveik žaibišką kon
servatorių reakciją. Jie pareikalavo, kad centristai at
šauktų iš vyriausybės Centro sąjungos narį, Aplinkos 
apsaugos ministrą A. Čapliką, ką centristai netrukus 
ir padarė. Manau, kad centristai kaip tik to ir siekė. 
Jiems tai buvo tiesiog ideali proga iš neutralios po
zicijos pereiti į atvirą ir aiškią opoziciją dabartinei 
valdžiai, ko jie negalėjo daryti turėdami joje vieną 
savo ministrą. Jau beveik metai, kai visi apklausų 
duomenys rodo, kad centristai šiuo metu yra popu
liariausia partija. Valdžioje jau spėjus susikompro
mituoti ir darbiečiams, ir konservatoriams, centris
tams belieka prieš rinkimus įrodyti, kad ji yra ne tik 
didžiausia, bet ir kitaip kraštą tvarkyti sugebėsianti 
partija. Manau, kad, perėję į aiškią opoziciją, cen
tristai kuo toliau, tuo labiau pabrėš kaip tik šį mo
mentą.

Skubiai reaguodami į Ozolo pareiškimą konser
vatoriai, man atrodo, padarė didelę klaidą. Jie šį Ozo
lo pareiškimą interpretavo kaip inspiruotą preziden
tūros tam, kad diskredituotų dabartinę konservatorių 
ir krikdemų vyriausybę. Nedrįsdami tiesioginiai kal
tinti krašte labai populiaraus Prezidento, jie aiškino, 
jog tai yra jaunų ir politiškai neprityrusių preziden
tūros patarėjų intryga. (Dariui Kuoliui, vienam iš jau
nesnių Prezidento patarėjų, teko pareiga konservato
riams paaiškinti, kad dabartinis Premjeras pagal am
žių galėtų būti kai kurių tų Jaunų ir neprityrusių” pa
tarėjų sūnum...) Prezidentas V. Adamkus tuo metu 
buvo išvykęs į Italiją ir iš karto negalėjo nuo šio R. 
Ozolo pareiškimo atsiriboti. Tačiau vos grįžęs į Lie
tuvą, dar Vilniaus aerouoste Adamkus pareiškė, kad 
jis Ozolo siūlymui nepritaria, nei keisti vyriausybės, 
nei tuo labiau skelbti priešlaikių Seimo rinkimų ne
ketina.

Seimo pirmininkas V. Landsbergis akivaizdžiai 
rodė pasittenkinimą tokiu Prezidento pareiškimu, ir 
kartojo, kad konservatorių vyriausybė sėkmingai dir
ba ir dirbs iki šio Seimo kadencijos pabaigos. Tuo 
tarpu premjeras G. Vagnorius ir toliau vaizdavo labai 
įsižeidusį ir kartojo priekaištus „prezidentūrai” dėl 
vyriausybės diskreditavimo. Jis teigė, kad dabartinė 
vyriausybė dirbs ir toliau tik tuo atveju, jeigu nebe
bus diskredituojama ir susilauks konstruktyvaus pri
tarimo iš kitų valdžios sferų sprendžiant susikaupu
sias sunkias problemas. Priešingu atveju jis esąs pasi
ryžęs atsistatydinti.

Nedėkingiausia šiuo atveju yra prezidento V. 
Adamkaus padėtis. Seimo paleidimas ir naujų 
rinkimų skelbimas būtų svarstytinas tik tokiu atveju, 
jei kraštą apėmusi krizė būtų iš esmės politinė.

Tačiau dabar, kai kraštas pergyvena didelius ekono
minius sunkumus, toks sprendimas neduotų naudos, 
nes su Seimu pasitrauktų ir dabartinė vyriausybė, o 
jos vietą užėmusi laikina vyriausybė iki naujo Seimo 
išrinkimo negalėtų daryti jokių esminių reformų, tuo 
krizę tik užtęsdama. Tačiau Prezidento netenkina ii 
dabartinės vyriausybės, ypač kai kurių jos ministru 
veikla. Tačiau Premjeras, perėjęs į ofenzyvą prieš 
prezidentūrą, tuo parodo, kad jis dabartinėje vyriau
sybėje nėra linkęs daryti jokių pakeitimų. Ir keisčiau
sia, kad Prezidento santykiai su Premjeru pablogėjo 
visai ne dėl prezidentūros kaltės. Iš tikrųjų klausi
mas, kodėl tie santykiai taip staiga ir taip netikėtas 
pablogėjo, vertas atskiros analizės.

KAS SLYPI UŽ POLITIKŲ ŽODŽIŲ?

Kai valdžioje esantieji politikai pradeda kalbėti 
apie savo galimą atsistatydinimą ir vis neatsistatydi
na, tai norom nenorom peršasi mintis, kad atsistaty
dinti jie net negalvoja, o apie tai kalba turėdami kito
kių tikslų. Manau, kad taip yra ir šiuo atveju. Kalbos 
apie vyriausybės diskreditavimą prasidėjo tada, kai 
Prezidentas pasidomėjo, kodėl Gudija neatsilygina 
už jai padruodamą elektros energiją ir Valstybės kon
trolė iškėlė bylą „Lietuvos energijai” už iš Gudijos 
gautų 50 milijonų litų iššvaistymą. Premjeras iš karto 
pradėjo neigti „Liet. Energijos” ir Ūkio ministerijos 
kaltę, o Generalinis prokuroras Valstybės kontrolės 
iškeltą bylą nutraukė, nespėjęs su ja net išsamiau su
sipažinti. Atseit, prieš keliant bylą reikėjo padaryt; 
reviziją. Tai rodo, kad kalbomis apie Vyriausybės 
diskreditavimą ir galimą jos atsistatydinimą norima 
apsidrausi nuo galimos kritikos dėl labai nekompe
tentingai dirbančios Ūkio ministerijos, o galbūt ir ki
tose ministerijose esančių nesklandumų.

Panašias abejones kelia ir R. Ozolo raginimas 
'paleisti Seimą ir skelbti naujus rinkimus. Ozolas ar
gumentuoja, kad dabartinė konservatorių-krikdemu 
vyriausybė nesusitvarko su kraštą užgriuvusiomis 
problemomis, o iš esmės naujai vyriausybei sudaryti 
dabartinė koalicija neturi pakankamai kandidatų. To
kiu atveju naują vyriausybę reikėtų formuoti iš ma
žumos atstovų, o Seime daugumą turintieji konserva
toriai tokios mažumos vyriausybės darbą padarytu 
neįmanomu.

Manau, kad ir R. Ozolas nesitiki nei Seimo palei
dimo, nei G. Vagnoriaus vyriausybės pakeitimo ma
žumos vyriausybe. Siūlydamas atstatydinti Vyriau
sybę ir paleisti Seimą Ozolas, manau, galvoja apie 
sekančius rinkimus. Šitoks neįvykdomas, o valsty
biniu požiūriu ir nevykdytinas pasiūlymas duotų jau 
ir jo partijai gerą kozirį, einant į naujo Seimo rinki
mus. Kadangi krašto ekonominė padėtis sunki ir nėra 
pagrindo tikėtis, kad greitu laiku jį pagerėtų, cen
tristai tada turės argumentą padėtimi nepatenkin
tiems rinkėjams patraukti: jeigu būtume naują Seimą 
išrinkę anksčiau, dabar kraštas jau būtų išbridęs iš 
krizės, į kurią kraštą nugramzdino per ilgai valdžioje 
užsibuvę konservatoriai.

Pabaigai dar verta pastebėti, kad Europos Sąjun
ga, iki šiol tik užsimindavusi apie reikalą uždaryti Ig
nalinos atominę jėgainę, dabar jau visai atvirai state 
tokią sąlygą. Jos neįvykdžiusi Lietuva nebus priimta 
į Europos Sąjungą. Ignalinos atominės jėgainės už
darymas pareikalautų milžiniškų lėšų, o po to reikėtų 
naudoti žymiai brangesnę elektros energiją, Lietuva 
praktiškai neturi kitokio pasirinkimo, kaip toliau eks- 
plotuoti Ignaliną. Todėl kalbos apie greitą Lietuvoj 
įstojimą į Europos Sąjungą aptilo. Jai kelia pastoje 
pigesnės Lietuvos energijos konkurencijos baimė 
Vakarų Europoje.

Z. V. Rekašiui
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