
PROBLEMAS UŽTEMDĖ TRAGIŠKAS LIETUVOS 
RINKTINĖS PRALAIMĖJIMAS

Birželio pabaiga ir liepos pradžia galėjo tapti dar 
vienu Lietuvos krepšinio triumfu. Pralaimėjęs NBA 
pusfinalį Portlendo “Trail Blazers” išvadavo Lietu
vai Arvydą Sabonį, kuris tuoj pat atvyko į Lietuvą ir 
įsitraukė į Europos krepšinio čempionatui besi
ruošiančios Lietuvos rinktinės veikla.

Lietuva buvo stipri kaip niekada. Į Prancūziją 
išvyko 9 dvimetriniai krepšininkai. Dviejų iš jų ūgis 
-216 cm ir 220 cm. Rinktinėje buvo ką tik kontrak
tus Italijoje pasirašę Saulius Štombergas (750 tūkst. 
JAV dolerių metams) ir Dainius Adomaitis (450 
tūkst. dolerių).

Palangoje iš anksto buvo rengiamas pompastiš
kas rinktinės sutikimas. Buvos minima ir data: 1939- 
1999. Lygiai prieš 60 metų Lietuva Kaune tapo Euro
pos meisteriais.

Lietuva, iš pradžių netikėtai pralaimėjusi Čeki
jai, vėliau ėjo tikrai čempionišku grafiku. Kaip volas 
pervažiavo Vokietiją, Graikiją, Turkiją, Kroatiją ir 
Italiją. Savo grupėje užėmusi pirmąją vietą atkrinta
mosioms rungtynėms gavo silpniausią kitos grupės 
varžovą Ispaniją.

Ir čia Lietuvos kelias baigėsi. Ispanija, būdama 
gerokai silpnesnė už Lietuvą, nusprendė kautis. 
Rungtynes ispanai laimėjo 72:70. Paskutinis lietuvių 
metimas skriejo pro šalį. A. Sabonis per 19 minučių 
užsidirbo 5 pražangas ir pelnė tik 3 taškus.

Tai buvo tragedija. Nors po to Lietuva dar sykį 
sutriuškino Turkiją ir net 103:71 įveikė amžiną 
priešą Rusiją, nieko pakeisti nebebuvo galima. Tik 
penktoji vieta. Tiesa, tai leido iškovoti kelialapį į
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KIJEVAS PO PENKERIŲ METŲ

Kaip per penkerius metus pasikeitė Ukrainos sosti
nė? Kurlink krypsta ukrainiečių tautinė sąmonė? 
Apie tai ir apie ukrainietiško alaus skoni rašo ten ne
seniai apsilankęs mūsų bendradarbis Kazys Alme
nas.

IŠŠŪKIS TIEK LIETUVIAMS, TIEK ŽY
DAMS SKAITYTOJAMS

Solomono Atamuko knygos apie Lietuvos žydų praei
ti ir dabartį recenzija.

SESIJA VYTAUTUI KAVOLIUI

Prieš porą metų mirusio lietuvio sociologo pripaži
nimas, pagerbimas ir tarptautinis įvertinimas.
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Sidnėjaus olimpiadą 2000 metais.
Čempione tapo Italija, kurią prieš tai Lietuva 

įveikė labai lengvai - 74:62.
Žiaurus pralaimėjimas Prancūzijoje ir netikėti 

vasaros karščiai į tolimą antrąjį planą nustūmė visus 
politikos ir ekonomikos reikalus. Pastarieji ypač 
prasti. Bendrasis vidaus produktas (BVP) pirmąjį šių 
metų ketvirtį palyginti su 1998 metų tuo pačiu laiko
tarpiu sumažėjo 5.7 procento. Nors dar visai neseniai 
dabar jau buvęs premjeras G. Vagnorius temė. jog 
Lietuvos ekonomika vis dar kyla aukštyn. Lemiamos 
įtakos BVP mažėjimui pirmąjį šių metų ketvirtį 
turėjo daugiausia dėl Rusijos krizės sumažėjusios 
žemės ūkio, išgaunamosios ir apdirbamosios 
pramonės, elektros, dujų ir vandens tiekimo, statybos 
ir transporto produkcijos apimtys.

Vyriausybė vis dar prognozuoja, kad 1999 
metais Lietuvos BVP išaugs 3.7 proc. Tarptautinis 
valiutos fondas mano, kad šalies ūkis šiemet išaugs 2 
- 2,5 procento. Tačiau, galimas daiktas. Lietuva tik 
dabar pradeda jausti, ką reiškia jai Rytų rinkų netek
tis.

Ypač katastrofiška padėtis susidarė žemės ūkyje. 
Praradus maždaug 25 - 30 procentų eksporto rinkų 
(tiek šalies pieno produktų buvo eksportuojama i

SOVIETINIAI STABAI IR SEIMO
„STABMELDYSTĖ”

Jeigu prieš metus kas nors būtų pasakęs, kad yra 
pasaulyje demokratinė valstybė, kurios seimas, par
lamentas ar kongresas leidžia ar uždraudžia steigti 
privačius muziejus, svarsto tokių muziejų eksponatų 
ideologinį priimtinumą ar nepriimtinumą, sprendžia, 
kaip eksponatai gali ar turi būti išdėstyti ar ieško bū
dų, kaip apsaugoti valstybę nuo tokių muziejų kelia
mo pavojaus, būčiau nedvejodamas atsakęs, kad to
kios demokratinės valstybės pasaulyje nėra. Nėra ir 
negali būti, nes demokratijoje konstitucija saugo ne 
tik daugumos, bet ir mažumos teises. Tačiau dabar 
mano atsakymas į tokį pat klausimą jau būtų daug at
sargesnis. Nes. pasirodo, viena tokia valstybė yra. 
Kad ir kaip būtų keista, demokratija toje valstybėje 
jau įsitvirtinusi visai neblogai. Na, o jeigu jau yra 
viena tokia valstybė, tai kodėl negali atsirasti ir dau
giau panašių „prajovų”?

Valstybė, kurios seimūnai šiuo metu suka gal
vas, ką daryti su jiems ideologiškai įtartinu privačiu 
muziejumi yra Lietuva. O muziejus, kuris kai ku
riems Seimo atstovams neleidžia miegoti naktimis, 
yra Grūto miške netoli Druskininkų steigiamas so
vietinių skulptūrų parkas.

Prasidėjo šita kvailai linksma komedija prieš 
porą metų, kai vyriausybė paskelbė konkursą, kurio 
tikslas buvo atsikratyti sandėliuose ar miestų sąvar
tynuose suverstomis sovietinių vadų statulomis. So

Rusiją ir kitas NVS šalis) ir sumažėjus vietos žmonių 
perkamajai galiai, Lietuva šiuo metu gamina 
maždaug dvigubai daugiau pieno, nei reikia turimai 
paklausai patenkinti. Be to. pasaulio rinkose nuolat 
smunka pieno produktų kainos. Todėl pieno 
perdirbėjai jau nuo praėjusių metų rudens reikalauja 
mažinti pieno supirkimo kainas, tačiau G. Vag
noriaus Vyriausybė jas nuolat didino.

Naujajam premjerui R.Paksui taip pat nesinori 
atsisakyti socialinės pieno supirkimo pakraipos. Mat 
apie pusę šalies pieno statytojų turi tik po vieną ar dvi 
karves, ir daugiau jokio pragyvenimo šaltinio, o jų 
pieno gamybos išlaidos - nepaprastai didelės. Tai 
neefektyvi gamyba.

Perdirbėjai teigė, kad jie dar galėtų parduoti 
sūrius ir kitą produkciją, jei už pieno toną mokėtų po 
360 litų. Tačiau Vyriausybė nusprendė, kad už pieną 
privalu mokėti po 490 litų. Kodėl taip padaryta? Vy
riausybė priėmė ekonomiškai nepagrįstą politinį 
sprendimą, nes šalies ūkininkai pagrasino nuo liepos 
13-osios blokuoti greitkelius, jei Vyriausybė suma
žins pieno supirkimo kainą.

Ar Vyriausybės sprendimas ką nors pakeis? 
Nelabai. Dalį minėto skirtumo padengia subsidijos iš 
biudžeto, tačiau tik dalį. Norint parduoti perteklinę 
pieno produkciją užsienyje valstybė priversta dar pri
mokėti. Tačiau pinigai, skirti visiems metams šioms 
priemokoms, jau baigiasi-, nors dar tik liepos mėnuo.

(tęsinys 4-ame psl.)

vietai savo Stalinais, leninais, kapsukais buvo spėję 
užgriozdinti visus Lietuvos miestus. Prasidėjus atgi
mimui liaudis pati, niekeno neraginama, ėmė vartyti 
nuo pjedestalų sovietmečio stabus, o valdžia, supan
čiota sovietiniais įstatymais apie meno vertybių sau
gojimą, visą tą nuo pjedestalų nusiritusią nomenkla
tūrą vežė į sandėlius ir nežinojo, ką su tuo „menu” 
daryti. Kažkam kilo protinga mintis visą šitą meniš
kai politinį šlamštą suvežti į kokį Lietuvos užkampį 
ir ten juos visus sustatyti, kad ir užsienio turistai, ir 
būsimos Lietuvos gyventojų kartos pamatytų, kaip 
atrodė tie sovietiniai stabai, kuriais beveik pusę šimto 
metų buvo teršiamas Lietuvos kraštovaizdis.

Konkursą laimėjo Dzūkijos verslininkas Vilimas 
Malinauskas. Jo įmonė „Hesona” sėkmingai verčiasi 
grybų ir kitų miško produktų konservavimu ir eks
portu. Savo lėšomis į jam priklausantį mišką prie 
Grūto kaimo jis jau suvežė daugybę tų statulų, taip 
kad ir šiandien turistas jau turėtų ką ten pamatyti.

NEGYVU STABŲ BAIMĖ
Sovietinių stabų eksponavimui Grūto miške pa

sipriešino Vilniaus sąjūdžio likučių susivienijimas 
„Labora”. Jų nuomone, toks „budelių ir jų paranki
nių" parkas negali būti kuriamas „šventoje, partizanų 
krauju aplaistytoje Dzūkijos žemėje”.

(tęsinys 5-ame psl.)
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AUSTRALIEČIAI NORI KEISTI TRADICINIU 
ŠVENČIŲ POBŪDI

Australijos lietuviai kasmet ruošdavo Australijos 
lietuvių dienas. Tai būdavo masiniai renginiai: tauti
nių šokių, dainų ir kitokių kultūrinių pramogų. Pra
džioje jos buvo gan populiarios, tačiau per ilgesnį lai
ką tie kultūriniai ritualai pradėjo rodyti nusidėvėjimo 
požymių: dalyvių mažėjo, sunku buvo išlaikyti ati
tinkamą šventės lygį. Todėl suprantama, jog prade
dama ieškoti kitokių būdų tas tradicines šventes paį
vairinti. Tuo klausimu Pasaulio lietuvyje (nr. 2-3, 
1999) rašo aktyvus kultūrininkas dr. A. Stepanas:

Jau daugeli kartų ALD-ų atidarymo programa 
pasižymėjo organizatorių vaizduote ir įvairumu. Ne
kirsiu drąsiai teigdamas, kad tai sužadina žiūrovų 
dėmesį ir pasigėrėjimų. Viskas daryta ..šventos lietu
vybės ” gairių riboje, bet neapsiribota pakartoti vien 
tai, kas anksčiau daryta, o stengtasi sukurti kų nors 
naujo ir įdomaus.

Kaip tik čia gal ir atsirastų mūsų išeivijos kultū
rinės ateities sprendimas (konkrečiai Australijos lie
tuvių dienų ateities) kurti kų nors naujo, nebūtinai 
kartoti, kaip ritualų, tai, kas. buvo anksčiau darvta. 
Tuo pačiu: prisitaikyti prie esamų sąlygų. ir nustoti 
garbinti tik tai. kas kadaise yra buvę. Kitaip sakant, 
išvengti dinozauriško iižsifosilavimo, ir aktyviai pro
paguoti lakių vaizduotę - ypač jaunimo (tikrojo jaun
imo. ne tokių viduramžininkii kaip aš). Panašių min
ti - prisitaikyti prie esamų sąlygų - piršo ir LR Kon
sulas Andrius Žilinskas savo pranešime per ALB 
Krašto tarybos sesijų.

Vienas siūlymas, prabėgomis iškeltas per tų 
pačių ALB Krašto tarybos sesijų, buvo tai, kad vieto
je masinių chorų ir tautinių šokių bei jiems skirtų at
skirų švenčių, reikėtų ruošti nedidelių ansamblių 
koncertus. (...)

Aš tikiu, kad tokie ansambliniai spektakliai iš
vystytų sveikų ir labai reikalinga ..kultūrinę konku
rencijų " tarp mūsų kolonijų. O sveika, tyra konku
rencija sužadintų Australijos lietuvių kultūrinės iš
raiškos tobulumo siekų kuris dabar gerokai apsnū
dęs nuobodaus kartotinumo snauduliu. Tai galėtų 
duoti progos ir kūrybingiems režisieriams - gal net 
jauniems - piešti naujų idėjų mūsų lietuviškon veik
iau ir, gal svarbiausia - išlaisvintų mūsų visuomenę 
iš jau šalboniškų ALD-ų kultūrinių ritualų.

Amerikos žemyne JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės taip pat ruošia tradicines šok iii ir dai
nų šventes. Mažėjant dalyvių skaičiui ir apskritai 
siaurėjant lietuviškam kultūriniam gyvenimui tokie 
masiniai renginiai sutraukia mažiau žiūrovų ir daly
vių. Ateityje jie dar labiau siaurės ir pareikalaus iš 
rengėjų pusės ieškoti kitų kelių kultūrinei veiklai pa
laikyti. Iš masinių, visą krašto bendruomenę apiman
čių pasirodymų teks pereiti į regioninius, atskirų ben
druomenės padalinių pasirodymus, ypač kreipiant 
dėmesį į naujoviškumą ir programų įvairumą.

DAR NEUŽMIRŠTAMAS VIENOS BALIUS!

Kaip žinoma, šių metų pradžioje Vilniuje kaž-
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kam atėjo į galvą mintis surengti pagal senas Vienos 
balių tradicijas renginį, skirtą kilniam tikslui - pa
remti Santariškių kliniką. Vakaruose tokie labdarai 
ar remtiniems visuomeniniams reikalams skirti ren
giniai yra populiarūs, visuomenė juos remia. Tačiau 
Lietuvoje, kur šiuo metu dar yra daug skurdo ir dide
le ekonominė nelygybė, šitoks renginys buvo sukė
lęs erzelio ir nepasitenkinimo, nes išryškino skirtu
mą tarp turinčiųjų ir neturinčiųjų. Juo labiau, kad 
naujajai turtingajai klasei rūpėjo ne tiek paremti serą 
tikslą, kiek parodyti savo puošnumą, kurio išlaidos 
gerokai peršoko numatytam tikslui surinktas aukas.

Štai kaip Kanadoje leidžiami Tėviškės žiburiai 
(nr. 15. 1999) komentuoja tą išgarsintą Vienos balių:

Tarp turtuolių ir varguolių prarajų ryškinančių 
pavyzdžių vis pasitaiko. Prie jų skiriamas ir nemažai 
triukšmo bei juokų sukėlęs Vienos pokylis. įvykęs 
l ilmaus rotušėje š.m. sausio 23 d. Nors renginys bu
vo skirtas labdarai, bet jo pobūdis užkliuvo ne vie
nam eiliniam piliečiui, galvojančiam, kad Santariš
kių klinikai paremti tikrai galėjo būti kuklesnių neiš- 
šaukiancių būdų. O vieno seimo nario paaiškinimas 
susirinkusiai miniai į čia pat surengtų ,, ubagų 
balių jau labai keistokas, girdi, Amerikoje panašūs 
pokyliai išlaikė visų lietuvių veiklų... Vargu ar išeivi
jos veikėjai galėjo be šypsenos priimti tokį pa
reiškimų. Iš tikrųjų užkliūva ne tiek tas geriems tik
slams surengtas balius, kiek tas naujosios, dar žalios 
diduomenės pasireklamavimas. viešas savo turtinio 
svorio demonstravimas - bilietai po 300 litų pagrin
dimam asmeniui ir po 150 lydinčia  jam, brangi 
apranga ir ne vienų kitų litų kainavęs pasiruošimas. 
Kad kai kurie per viena vakarų gali išleisti dvi ar tris 
eilinio gyventojo mėnesines pensijas, ir tai vos vos 
Lietuvai pradedant atsigauti - verčia susimąstyti. 
Mat tartum per greitai įplyšo gimtoji žemė, kad per
skirtų ir padalintų dar taip neseniai Baltijos kelyje 
stovėjusius žmones. Per anksti stengiasi tvirtintis 
naujoji aristokratija dar gerai neįtvirtinus valstybės 
pamatų. Visi žino ir mato, kad nemažai buvusių so
vietinių veikėjų bei vadų, pakeitę spalvas ir titulus, 
pakilo į nepriklausomos Lietuvos viršūnes. Ne vie
nas jų jau drįsta atvirai pasišaipyti iš patriotizmo ir 
savo naujų galia rodo paskubomis sugriebtu turtu. 
Todėl nesunku suprasti, kaip liūdna ir skaudu tiems, 
kuriems tėvynė niekada nebuvo tik prekyvietė ir tau
ta nebuvo stabas. C.S.

Galime sutikti su Tėv. žiburių autoriumi, kad 
savo turtingumui demonstruoti skirti baliai daug ką 
erzina tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Tačiau teigti, 
kad taip savo naują galią rodo „spalvas pakeitę” so
vietiniai veikėjai ir vadai, gali tik tie. kuriems prieš 
dešimtį metų sustojo gyvenimo laikrodžiai. Juk ka
lendorius rodo jau 1999. O Sovietijoje veikėjais ir 
vadais būdavo tik seni žmonės. Ne jiems, karšin
čiams, skirti Vienos baliai...

KETURPUSLAPINIAI LAIKRAŠTUKAI

Du keturių puslapių laikraštukai. Lietuvos patri
otas ir Opozicija, iš kitų Lietuvos laikraščių išsiski
ria savo kraštutinumu. Pirmasis atstovauja „tikrie
siems patriotams” iš dešinės, antrasis, kaip pats ant
raštėje pažymi, yra nepartinis kairiosios minties sa
vaitraštis, kitaip sakant - komunistinės ideologijos 
garsiakalbis. Įdomu, kad Opozicijos vyr. redaktorius 
yra V. Kazakevičius, išeivijai gerai pažįstamas so
vietmečio propagandistas, buvęs ryšių su išeivija 
prievaizda,o laikraštuko steigėjas buvo rašytojas V. 
Petkevičius.
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Lietuvos patriotas leidžiamas jau antri metai. Iki 
šiol išėjo 5 numeriai; redaktoriai A. Žemaitaitis ir A. 
Butkevičius.

Tie du laikraštukai skiriasi nuo kitos spaudos dar 
viena savybe - juose nėra pastovių ilgesnių straips
nių. o tik skaitytojų laiškai. Tai savotiškai naujoviška 
ir keista žurnalizmo forma.

Pavyzdžiui, Lietuvos patriotas (nr. 5, 1999) išs
pausdino G. Gauryliaus iš Panevėžio laišką „Ar izo
liuoti agresyvius girtuoklius?”:

Bent taip siūlė TV laidoje Panevėžio J. Balčiko
nio gimnazijos direktorius R. Dambrauskas.

Gal ir gerai būtų, juo labiau, kad nuo visuome
nės būtų atskirtas ir Seimo narys Tropikas, kuris gir
tas siautėjo restorane, arba Panevėžio prokuroras, 
darbo metu girtuokliavęs kabinete. Būtų išvežti į miš
kus, pasak R. Dambrausko, ir Vilniaus apygardos 
teisėjas Šiukšta su broliu policininku, triukšmavę 
restorane bei... policijoje!

(domu, kodėl jų niekas neizoliuoja nuo visuome
nės, o dar suteikia jiems balsą Lietuvos Respublikos 
vardu?

Aišku, kalėjime jie nepersiauklėtų. Juo labiau, 
kad ten daugumoje viršininkais dirba dar komunisti
nių laikų atmatos.

Bet bent minėtiems asmenims būtų pravartu ži
noti, jog ir jiems privaloma laikytis tų pačių įstatymų, 
kurių jie verčia laikytis kitus piliečius. „Blatas” ne 
amžinas, atsiras jėgų, kurios ir juos sutramdys]

Opozicija (nr. 16, 1999), be kitų ilgesnių laiškų, 
yra paskelbusi „Liaudies koalicijos už teisingą Lietu
vą” pareiškimą, kurį pasirašė Julius Veselka, Liau
dies partijos pirmininkas Vytautas Lazinka, Rusų S- 
gos pirmininkas S. Dmitrijevas ir Socialistų partijos 
pirmininkas Mindaugas Stakvilevičius. Tačiau turbūt 
geriausiai „kairiosios minties” požiūris atsispindi A. 
Aleksandravičiaus iš Kuršėnų laiške:

Ir vėl neįmanoma neprisiminti marksizmo-leni
nizmo teiginių, kad kapitalizmas, peraugęs į imperia
lizmų, sieks viešpatauti pasaulyje. Šitaip atsitiko da
bar, kai M. Gorbačiovas už imperialistų „šefuoja
mą ” Nobelio taikos premiją sugriovė Tarybų Sąjun-
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gą ir Varšuvos sutarties bloką, trukdžiusį pasauli
niam imperializmui siekti savo tikslų.

Būtent dėl socializmo stovyklos galios imperia
listai nedrįso ir negalėjo įsakinėti visoms pasaulio 
tautoms. Užtat dabar siaučia išsijuosę. Vakar Ameri
ka su NATO „taikdariais ” smogė Irakui ir apribojo 
jo naftos eksportą imperialistinių monopolijų nau
dai, šiandien raketomis ir bombomis siekia priversti 
Jugoslaviją, kad ši į suverenią teritoriją įleistų 
okupacinę NATO kariauną, kuri prižiūrėtų, kad ten 
nuosekliai būtų kuriamas ,,šventasis ”, amerikiečių 
prižiūrimas kapitalizmas.

Albanų ekstremistus ir radikalus panaudojo kaip 
patogų įrankį, kad atsirastų „ teisėta " dingstis. Impe
rialistams labai nepatinka, kad Jugoslavijos žmonės 
nori gyventi ir tvarkytis savo šalyje, kaip jiems atro
do geriau, o ne kaip diktuoja šie ponai.

Yra, pasirodo, dar ir Lietuvoje vienas kitas keis
tuolis, kurį tebekankina Sovietinės imperijos ilgesys. 
O kalta dėl tos imperijos subyrėjimo paprastai lieka 
Amerika. Negi kaltinsi Lietuvą ar Estiją...

MEDALIŲ KARŠTLIGĖ

Artėjant liepos 6-ajai - Mindaugo karūnavimo ir 
valstybės dienai - Prezidentūra buvo apipilta prašy
mais ir pasiūlymais pagerbti valstybei nusipelniusius 
asmenis valstybės apdovanojimais. Net ir po atran
kos apdovanojamųjų lieka tiek daug, kad valstybės 
ordinas pradeda prilygti proginiam suvenyrui. Todėl 
nenuostabu, kad spaudoje pasigirsta vis daugiau 
balsų, abejojančių kai kuriais apdovanojimui pasiū
lytųjų nuopelnais.

Pavyzdžiui, šiais metais užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saugardas DLK Gedimino ordinu siūlė 
apdovanoti išeivį bendruomenininką, buvusį Lietu
vos nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų Organi
zacijos Ženevoje vadovą, ambasadorių Narcizą Prie
laidą. Apie Prielaidos „nuopelnus” Lietuvos rytas 
(1999, liepos 1 d.) rašo:

Ministras nepaiso plačiai nuskambėjusios istori
jos, kai ambasadoriaus tarnybą baigęs N. Prielaida 
ilgai nenorėjo grąžinti 15 tūkstančių JA V dolerių, kai 
kurių misijos baldų bei dviejų automobilių.

„Lietuvos lytas ” anksčiau rašė apie N. Prielai
dos darbo laikais Lietuvos misijoje Ženevoje atliktas 
finansines revizijas. Tuomet patikrinimą atlikę Už
sienio reikalų ministerijos darbuotojai konstatavo, 
kad nebuvo grynųjų pinigų apskaitos, neišsaugoti re
prezentacinių išlaidų, benzino ir kanceliarinių pre
kių pirkimo dokumentai.

Patikrinimo akte konstatuota, kad išduodamas 
vizas N. Prielaida nustatydavo skirtingo dydžio rink
liavas.

Ministerijai pateiktuose dokumentuose buvo fik
suota privati ambasadoriaus ir jo žmonos kelionė į 
Florenciją, klubų nario mokestis ir daug restoranų 
sąskaitų.

Užsienio reikalų ministerijoje saugomi doku
mentai patvirtina, jog N. Prielaida iki šiol negrąžino 
12 798 litų, sumokėtų kaip užstatas už buvusį tarny
binį butą, kuriame veikė Lietuvos misija prie Jungti
nių Tautų Organizacijos.

Taigi, Gedimino ordinui gauti „nuopelnų” lyg ir 
pakanka. Kita vertus, prileisti prie valdžios lovio, net 
ir dorieji išeiviai kartais neatsispiria pagundoms...

Mums atrodo, kad būtų pats laikas (gal net „sku
bos tvarka”) priimti įstatymą, žymiai apribojantį biu

rokratų, turinčių teisę siūlyti kandidatus valstybės 
apdovanojimams, skaičių. Kol lengva ranka iš kairės, 
o dar labiau iš dešinės žarstomi apdovanojimai 
visuomenėje netapo pašaipos ir anekdotų šaltiniu.

GARBĖS NEDARANTI DEMONSTRACIJA

Birželio 16 d. Seime vyko parlamentaro Au
driaus Butkevičiaus apkaltos procedūra. Po beveik 4 
valandų diskusijų slaptu balsavimu nubalsuota, kad 
kalėjime bausmę atliekančiam Butkevičiui būtų pa
liktas Seimo nario mandatas. Akciją, kad kyšį ėmęs 
ir teismo už tai nubaustas A. Butkevičius būtų palik
tas Seime, rėmė Centro ir opozicijos partijos. Veda
majame savaitraštis The Baltic Times („Disgraceful 
Display”, July 1-7, 1999) apie tai rašo:

Lietuvos Seimas grasina šį kraštą padaryti pa
juokos objektu. Pirma, jis užsitraukė gėdą nutarda
mas už didelio masto sukčiavimą nuteistam Seimo 
nariui Audriui Butkevičiui palikti parlamentaro 
mandatą. Dabar nemažas skaičius opozicijoje esan
čių deputatų svarsto, ar nereikėtų patenkinti But
kevičiaus prašymą, kad jam būtų leistu dalyvauti Sei
mo debatuose ir balsuoti.

Ar jie nemato, kad tai yra didžiausia kvailystė? 
Ar žmogui nuteistam už sukčiavimą galima leisti da
ryti sprendimus, kurie liečiu gerbiančius įstatymą 
Lietuvos žmones? Ar tuo norima juos rinkusiems pi
liečiams ir Europai pasakyti, kad viskas tvarkoj, jei 
rinkimuose laimimą vielą užima nusikaltėlis?

Butkevičius ir jo rėmėjai ilgą laiką teigė, jog 
priešiškos jėgos atsakingos už jo apšmeižimą ir kad 
jis - nekaltas žmogus, tapęs šantažo auka. Tačiau 
teismui atrodė kitaip. Civilizuotoje, demokratinėje 
šalyje įstatymus leidžiančioji valdžios dalis negali 
teismo sprendimo nevertinti ar jį paneigti. Pasaulio 
akyse Lietuvą tai padaro pajuokos objektu.

Keista, kad gyventojų apklausose kylanti Centro 
partija, turinti galimybių laimėti sekančius seimo 
rinkimus. įsivėlė į šią kvailystę.

EROTIŠKI ŽAIDIMAI PALANGOJE

Šią vasarą Palangoje buvo karšta. Liepos 3 d. ša
lia daugybės renginių ten vyko kasmetiniu įvykiu 
tampantis „Beach Party” arba, lietuviškai kalbant, 
„Paplūdimio vakarėlis”. Šiame renginyje neapsieita 
be švelnios erotikos: vyko „šlapių marškinėlių” kon
kursas, kur meginos atidengė savo krūtis, bei „Mis ir 
Misterio užpakaliuko” rinkimai. Marijus Mikutavi
čius Lietuvos ryte (1999, liepos 7 d.) rašo:

Publika reikalauja nuogumo. Atrodo, kad kai 
taip palaiko, galėtum atidengti visas savo grožybes 
net ir tuomet, jeigu į sceną būtum užlipęs vilkėdamas 
sutana.

Tiesą sakant, ten tiek ir tereikia - pakraipyti už
pakalį, Juk tai kiekvieną dieną gali pamatyti paplū
dimyje ir niekas netgi nesistebi, jeigu kažkas tingi eiti 
iki medinių būdelių persirengti.

Konkursuose dalyvaujantys vaikinai ir meginos 
savo pasiryžimą motyvuoja kompleksų neturėjimu ir 
noru apskritai dalyvauti visur, kur vyksta kas nors 
įdomaus ir nekasdieniško.

„Aš, ko gero, parodyčiau savo „pimpalą ".jeigu 
galėčiau ką nors laimėti ir po to manęs nesuimtų 
policija ", - sakė Arvydas iš Klaipėdos.

Matyt, kažkur yra klaida mite apie lietuvių dro
vumą. Merginos scenoje, drebančios nuo šalčio, ap
laistytos jūros vandeniu, atrodė sustingusios, tačiau 

nė trupučio ne raudonavo.
Vaikinai scenoje, atsukę savo, matyt, biblioteko

se išsėdėtus minkštumus, neatrodė išsigandę, grei
čiau patenkinti galimybe pasirodyti ir nebūti apšauk- 
t i e k s h i b i c i on is tais.

Aišku, gali atsirasti moralistų, su „maironišku" 
šventumu dėstančių apie niekingus tokių rengi
nių tikslus, tačiau reikės susitaikyti su tuo, kad jau 
prasidėjo naujas pramogų verslo kultūros etapas.

Rinka diktuoja sąlygas ir jeigu organizatoriai 
nemato kito būdo, kaip patraukti publikos dėmesį, jie 
renkasi paprastesnį, kad sukurtų linksmybių atmos
ferą. Tuo labiau kad pasiryžusiems apsinuoginti ne
reikia mokėti honorarų.

APIE LIETUVIŲ ISTORINĘ SĄMONĘ

Pasikalbėjime Lietuvos aide (1999, birželio 29 
d.) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro direktorė Dalia Kuodytė pateikia dėmesio 
vertų minčių. Ji sako:

Atkuriant Lietuvos valstybę 1989-1990 m., svar
biausias mūsų politinis argumentas, sąmonės ramstis 
buvo tautos istorija - kilni, didinga, sena. Tai jau pa
našu į religiją. Taip suvokiant istoriją nelieka vietos 
kritiškam požiūriui, o be jo negali apsieiti istorijos 
mokslas. Mūsų istorinė sąmonė tapo selektyvi: prii
ma tik lai. kas gera, skatina, ir atmeta viską, kas blo
ga, neparanku. Ypač tai išryškėja kalbant apie nau
jausią Lietuvos istoriją nuo 1940-ųjų. Diskusiją ap
sunkina vadinamieji gyvi prisiminimai. Žmogus pri
simena kažkokį epizodą, tačiau jis nežino motyvų, 
priežasčių, bendro konteksto, todėl negali objekty
viai vertinti. Be to, gal jam net nenaudinga tai žinoti. 
Manau, kad mums, lietuviams, reikia suvokti ir pri
imti paprastą tiesą: kaip žmogaus gyvenime, taip ir 
tautos, valstybės istorijoje ne viskas tobula. Antra 
vertus, jokie išoriniai spaudimai ir reikalavimai to 
suvokimo ir susitaikymo proceso nepagreitins. Mums 
dar stinga gebėjimo į problemą pažvelgti oponento 
akimis ir atsakyti į klausimą, kodėl jis taip sako ar 
mąsto.

PAKELIUI Į NOBELIO PREMIJĄ?

Veide (1999, birželio 24-30 d.) Kęstutis Petraus
kis kalbasi su žymiu vokiečių rašytoju ir „Hansa” lei
dyklos vadovu Michaeliu Krūgeriu.

- Jūs rengiatės leisti T. Venclovos eilėraščių 
rinktinę vokiečių kalba.

- Iš tiesų jau surinkti T. Venclovos eilių vertėjai. 
Taip pat norėčiau išleisti jo darbą apie Aleksandrą 
Vatą, lenkų poetą. Manau, tai nepaprastai reikšmin
gas darbas. Sakyčiau, pavyzdinė knyga, kaip šiuo 
metu reikia rašyti modernias menines biografijas.

- Užsiminėte, kad vis pataikote leisti būsimų 
Nobelio premijos laureatų kūrinius. Ar tai reiškia, 
kad T. Venclovos vardas šiais metais gali nu
skambėti Stockholme?

- To aš linkėčiau Tomui. Gaila, kad jo eilėraš
čius galiu skaityti tik anglų kalba. J. Brodskis visada 
sakydavo, kad T. Venclova vieną dieną sulauks šios 
premijos. Nepamirškime, kad J. Brodskio balsas 
Stokholme buvo svarus.

Lietuva neturi Nobelio premijos laureatų. Vadi
nasi, jau atėjo ir jūsų eilė, nes premijos komitetas 
daug dėmesio kreipia į regionus. Tik šį kartą tokių 
pačių galimybių dar turi Vengrija, Izraelis, nes ir

(tęsinys sekančiame psl.)
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...SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-čio psl.)
šiose šalyse nėra modernių rašytojų, sulaukusių to
kio apdovanojimo.

POEZIJA, KRŪTYS IR DAR KAI KAS

Gegužės pabaigoje Čikagos išeivius aplankė dar 
vis nemirštančios poezijos dienos. Laima Krivickie- 
nė Draugo (nr. 105, „Svajonė, poezija ir tikrovė") 
kultūriniame priede rašė:

Buvo svajonė. Svajonė vėl ruošti poezijos šventę.
„Po žiemos ilgai lauktas, pasipuošęs gegužis 

baltas vėl aplankė Čikagą, pavasario viešnia - poezi
jos dienos ”, - tais žodžiais mus susirinkusius pas
veikino LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Re
inienė.

„Labai jaudinuosi, - prisipažino Marija Reinie
nė. - kai važiavau pyragų pasiimti, pradėjo lyti. Ar 
susirinks? ’’ Ir kaip nesijaudinti, kai staiga sužinai, 
kad ir vėl taip gerai suderinta programa gali pradėti 
svyruoti. Taigi penktadieni, gerokai prieš septinta 
valandą vakaro, [Jaunimo centro kavinę pamažu po 
vieną, po du ar net būreliais rinkosi žmonės, daugu
ma ne lietsargius, o gerą nuotaiką atsinešdami su sa
vimi. Atėjo susitikti su savais poetais. Galėjo čia pat 
salėje ir mėgstamą knygą nusipirkti, bet neskubėjo, 
laukė gyvo žodžio.

O iš Lietuvos atvykęs jaunas, įvairiapusiškai kū
rybingas žmogus, poetas, publicistas, teatro ir kino 
režisierius Vytautas Landsbergis deklamavo poezijos 
ištroškusiems tokias eiles:

„Kas ten? Kas beldžias ten / į mano sielos lan
gus / vestuvių nakt( / klausia mano brangioji /priglu
dus man prie peties. / Tai šaltis ir vėjas, brangioji / 
pro tarpdurio stuburą traukiantis skersvėjis / įsileisk, 
sakau / į šilkinį naktinių suknelių kvapą / leisk už
migti jam pavargusiam / krūtų pavėsyje ties apgamo 
kryžkele. / Ne, ne / nelauktai atsako mano brangioji / 
ir akimirksniu į ledą pavirsta /pavargusi vėjo širdis.

Kažin ar susirinkusiems į poezijos šventę pensi
ninkams „krūtų pavėsis" dar aktualus? That is the 
question, - paklaustų Šekspyro Hamletas... Ar never
tėtų rašytojams, vykstantiems į išeivijos pensininkų 
renginius, į savo poezijos krepšelį geriau įsidėti porą 
gubų rugių, pakelėje verkiantį smūtkelį, na ir bent 
500 gramų „kovų ir kančių"?

KAS GALIMA ČIURLIONIUI, GALIMA 
IR ŽOROMSKIUI

Dailininkas Aloyzas Stasiulevičius Kultūros ba
ruose (1999, nr. 4) svarsto Lietuvos kultūros politi
kos keistenybes. Tarp kitų dalykų jis sako:

Lietuvos dailės visumą sunku suvokti, kol netu
rime Nacionalinės galerijos. (Atrodo, kad po keleto 
metų šis svarbus mūsų kultūrai pastatas turėtų atsi
rasti - Nacionalinės galerijos statyba yra įtraukta į 
Tūkstantmečio programą.) Tačiau keletas dailininkų, 
nelaukdami, kol atsiras Nacionalinė galerija, suge
bėjo susiorganizuoti personalinių muziejų statybas. 
Vienas iš jų - dar sovietiniais laikais iš Amerikos į 
I ietuvą sugrįžęs tapytojas Kazimieras Žoromskis. 
Kaune turim M. K. Čiurlionio galeriją, o Vilniuje at
sirado K. Žoromskio galerija. M.K. Čiurlionio menas 
komentarų nereikalauja, o K. Žoromskio kūrybą me-
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nininkai ir dailės žinovai vertina labai nevienareikš
miškai. Pasak Dailės muziejaus direktoriaus Romu
aldo Budrio, tai tik tipiški Amerikos dailės pavyz
džiai. Nepastatėm Nacionalinės galerijos, nepasta- 
tėm galerijos mūsų tapybos klasikui Antanui Gudai
čiui, nors jis dovanojo visą savo kūrybą Lietuvai, ne- 
pasirūpinom Vinco Kisarausko įspūdinga kūryba, 
padariusia didžiulį poveikį visai lietuvių dailei (jo 
palikimas - keli šimtai drobių - tebeguli jo studijoje, 
kurioje gyvena ir dailininko šeima - dailininkė Saulė 
Kisarauskienė su sūnum). Tačiau sumūrijant pilį su 
pašildytom grindim Kazimierui Žoromskiui. Lietuvo
je ir emigracijoje turėjome daug talentingų dailinin
kų - Joną Švažą, Romą Viesulą. Viktorą Petravičių, 
Viktorą Vizgirdą ir dešimtis kitų, kurių menas buvo 
įvertintas tarptautinėmis premijomis, parodomis 
svarbiose galerijose ir muziejuose. Jų drobės tapo 
nacionalinėmis vertybėmis, tačiau jų parodyti neturi
me kur! O Kazimieras Žoromskis ir jo žmona Kristi
na Miklaševičiūtė sugebėjo įtikinti valdžios vyrus (vi
si buvę premjerai skyrė šios galerijos statybai milijo
nines lėšas), kad būtina pastatyti galeriją jam vie
nam. Ir ji buvo pastatyta neatsižvelgiant į dailininkų 
protestus.

Atrodo, kad be klasiko M.K. Čiurlionio, vienin
telis kitas Lietuvos dailininkas, nusipelnęs savo pa
veikslams asmeniškos galerijos yra Kazimieras Žo
romskis. Stasiulevičiaus apie tai užklaustas, buvęs 
statybos ir urbanistikos ministras Algimantas Nasvy- 
tis atsakė, jog ..negerai išėjo". Tas „negerai išėjo" 
Lietuvos mokesčių mokėtojams kainavo 8 milijonus 
litų. O atsitiko taip todėl, kad sovietinė valdžia buvo 
pažadėjusi į Lietuvą sugrįžusiam Žoromskiui pasta
tyti asmenišką galeriją ir savo pažado neįvykdė. Ne
priklausomos Lietuvos valdžia sukišo tuos milijonus 
į Žoromskio galeriją norėdama atitaisyti jam neva 
padarytą skriaudą...

APIE KONVERTITO PRIGIMTĮ IŠEIVIUOSE

Kurį laiką Amerikoje praleidęs literatūrologas 
Albertas Zalatorius Metų žurnale (1999, gegužė, „Iš 
arti ir iš tolo") aptaria išeivių būdo keistenybes. Jis 
rašo:

Ilgą laiką, stebėdamas iš tolo, maniau, kad išei
viai yra integralesni savo pažiūromis ir elgesiu už 
mus, Lietuvoje gyvenančius. Jeigu ateitininkas, lai
kosi savo ideologijos, jeigu frontininkas - savo, jeigu 
liberalas - vėl savo ir 1.1. Šį kartą pamačiau, kad kly
dau. Tai man gražiausiai parodė vienintelio išeivijos 
dienraščio „Draugo” pozicija, tiksliau - jos staigus 
posūkis /80 laipsnių kampu. Kad gali kažkas pasi
keisti, galvojau ir anksčiau, bet kad taip radikaliai - 
netikėjau. Turiu omenyje prezidento rinkimus ir nusi
teikimą Valdo Adamkaus atžvilgiu. Paskutiniuosius 
dvejus metus iki rinkimų „Draugas” nepraleisdavo 
progos kada tik galima įgnybti Adamkui ir Santaros- 
Šviesos federacijai. Užtat iki padebesių buvo kelia
mas Vytautas Landsbergis ir jo aplinkos žmonės. 
Turbūt nebuvo savaites, kad „Drauge ” nepasirodvtų 
Landsbergio nuotrauka - portretinė ar grupinė. O 
straipsniai apie jį priminė odės ir maldos mišinį. 
Laimėjus Adamkui, o Landsbergiui pralaimėjus, 
„Drauge viskas apsivertė: ponai Adamkai tapo 
populiariausi laikraščio žmonės, o Landsbergis tik 
prarečiaiprisimenamas. Kas atsitiko? „Draugo ” re
daktorė liko ta pati, korespondentų ratas irgi tas 
pats, o santykis su minėtais žmonėmis diametraliai 
pasikeitė per vieną naktį. Šis pasikeitimas man dar 
kartą įrodė, kad konvertito prigimtį istorija lietu

viams įvarė giliai į sielą ir kad jos atsikratyti lemta 
tik ateinančioms kartoms. Žinoma, aš labai patenkin
tas. kad laimėjo Adamkus, jį jau 1995 m. gundžiau, 
kai dėsčiau vieną semestrą PLB Lituanistikos kate
droje Čikagoje. Tada kai kam atrodė tas reikalas pa
vėluotas, kad reikėjo ruoštis anksčiau... O man intui
cija šnibždėjo, kad jokio pavėlavimo nėra, kad 
Adamkaus elektoratas yra tas, kuris iš viso nėjo į sa
vivaldybių rinkimus, kad jo žingsnis turi būti derina
mas prie nepartinių, kuriems priklauso daugiausia 
karjeros nesiekiančių, bet sąmoningų, darbščių ir są
žiningų Lietuvos žmonių, tik jų niekas kasdien nema
to televizijos ekrane ar laikraščių puslapiuose. 
Adamkaus laimėjimas lyg lakmuso popierėlis išban
dė lietuvių tautą, - pasirodo, sveiko proto tai tautai 
užtenka, nors sovietinis šleifas gal ir velkasi iš pas
kos.

Vyt. Gedrimas

PROBLEMAS...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Perdirbėjai tokiu atveju nusispjaus į miglotas 
eksporto priemokas ir supirks tik tiek pieno, kiek rei
kia vidaus rinkai. Ūkininkai vis tiek neturės kur jį 
parduoti. Jei perdirbėjai elgtųsi priešingai, jų gamyba 
taptų nuostolinga ir tektų bankrutuoti. Taigi pieno 
klausimas dabar Lietuvoje yra toks pat aktualus, kaip 
ir Didžiosios depresijos metais šio amžiaus trečia
jame dešimtmetyje. Blogiausia, kad nei nuo Lietu
vos, nei nuo jos Vyriausybės niekas nepriklauso. Kol 
neatsigaus Azija ir Rusija, tol pigiau bus didžiąją dalį 
pieno išpilti į pamazgų duobę.

Ne ką geresnės žinios ir iš politikos poligono. Po 
to, kai V. Adamkus su V. Landsbergio pagalba atsta
tydino premjerą G. Vagnorių, Konservatorių parti
joje ekspremjero pozicijos silpnėja vos ne kasdien. 
Liepos 13 dieną įvyksiančiame partijos suvažiavime 
gali būti nuspręsta panaikinti partijos valdybą, kuriai 
vadovavo G. Vagnorius ir kurioje susibūrė visi jo ša
lininkai. G. Vagnoriui geriausiu atveju gali tekti ten
kintis V. Ladsbergio pavaduotojo vieta. Galimas 
daiktas, kad ambicingajam ekspremjerui tokia padė
tis gali nepatikti. Laikraščiai jau rašo apie galimą 
Konservatorių partijos skilimą į V. Landsbergio ir G. 
Vagnoriaus partijas.

Panaši padėtis susidarė ir Socialdemokratų parti
joje, kurios vadu tapus Vyteniui Andriukaičiui, dalis 
partiečių pareiškė didžiulį nepasitenkinimą ir nuolat 
konfrontuoja su naujuoju partijos lyderiu.

Liepos 6-ąją Lietuva pažymėjo Mindaugo karū
navimo dieną. Ta proga valstybės Prezidentas Val
das Adamkus pareiškė, jog jis pasigenda Lietuvos pi
liečio ir valstybės ryšio. „Toks ryšys gali rastis tik iš 
supratimo, kad valstybė yra mūsų pačių kūrinys. Ji 
atitiks mūsų lūkesčius tik tuomet, jei bendromis va
lios pastangomis ją tvarkysime ir tobulinsime’’, - pa
brėžė Prezidentas, Vilniaus S. Daukanto aikštėje 
priešais Prezidentūrą sakydamas kalbą. Pasak šalies 
vadovo, dabartiniam lietuvių santykiui su savo vals
tybe nesvetimas ir perdėtas išlaikytinių reiklumas, ir 
visiškas abejingumas. Jis kartu pastebėjo, kad tik 
valstybės idėja leido lietuviams susiburti ir iš „tary
binės liaudies” bei „išeivijos” tapti savarankiška Lie
tuvos piliečių tauta.

Kol kas piliečių tautai labiau nerimą kelia di
džiuliai karščiai. Rudeniop išlaikytinių nuotaikos ga
li dar labiau sustiprėti.

Rimvydas Valatka 
Vilnius, 1999. VII.6
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LIETUVOS GYVENIMAS

SOVIETINIAI...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Nieko nelaukdamas „Laborai” į talką atskubėjo 
Seimo atstovas, koservatorių partijos narys Juozas 
Galdikas. Jis parengė nutarimo projektą, kuriuo siū
loma panaikinti vyriausybės sprendimą, o skulptūras 
perduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centrui. Seimas pasiūlymui pritarė ir nu
tarė jį svarstyti rudens sesijoje.

Atrodo, kad dėl šio parko rudenį Seime turės 
vykti karšti ginčai, nes nė viena pusė kol kas nelinku
si pasiduoti. Juozas Galdikas, apeliuodamas į kraštu
tinių dešiniųjų sluoksnius, atrodo, bando tuo būdu at
statyti savo pašlijusį autoritetą konservatorių partijo
je. Galdikas buvo ne tik Seimo narys; G. Vagnoriaus 
vyriausybėje jis ėjo ir Sveikatos apsaugos ministro 
pareigas. Tik paaiškėjus, kad jis nesitenkino dviguba 
(ministro ir seimo nario) alga ir pasiskyrė sau dar 12 
tūkst. honorarą už naujo sveikatos apsaugos įstatymo 
ruošimą, Galdikas buvo priverstas atsistatydinti iš 
ministro pareigų ir grąžinti valstybei „honorarą”.

DILEMA KONSERVATORIAMS
Tiek Seime, tiek partijos vadovybėje turbūt ne

truktų konservatorių, norinčių pritarti L. Galdiko ini
ciatyvai, tačiau nenorinčių susitapatinti su partiją ir 
jos „švarių rankų” politiką gerokai sukompromitavu
siu eksmininstru. Visiems, išskyrus gal tik patį Gal
diką, aišku, kad politinės ateities šis veikėjas nebe
turi.

Tačiau net ir valdančiojoje koalicijoje yra balsų, 
nepritariančių tokiam draudimui. Visų pirma,' dėl jo 
nelaimingas naujasis premjeras R. Paksas, nes už
draudus parko steigimą vyriausybė turėtų V. Mali
nauskui atlyginti patirtus nuostolius. Malinauskas sa
kosi tam reikalui jau išleidęs milijoną litų nuosavų 
pinigų, o naujos vyriausybės aruodai tušti - juos sąži
ningai aptuštino nuo politinės scenos nueinantis G. 
Vagnoriaus kabinetas.

Norėdama išvengi nereikalingos konfrontacijos 
ir išlaidų, vyriausybė užsakė „Vilmorus” finnai atlik
ti tuo klausimu visuomenės apklausą, kuri ir buvo pa
daryta birželio mėnesį. Pasirodo, kad net 64,4% Aly
taus apskrities (kurioje yra ir busimasis parkas) gy
ventojų pritaria tokio parko steigimui, 20.5% buvo 
prieš ir 15,1 % dar neapsisprendę.

Manau, kad šiuo klausimu absoliuti dauguma 
konservatorių rudenį balsuos taip, kaip patars vėl 
tvirtai į savo rankas partijos vadžias paėmęs jos pir
mininkas V. Landsbergis. O jis šiuo visuomenę be 
reikalo skaldančiu klausimu kol kas, atrodo, nelinkęs 
pasisakyti vienaip ar kitaip ir ieško kokio nors kom
promiso.

PARKO PRIEŠININKŲ ARGUMENTAI
Parko priešininkai diskusijose Seime ir spaudoje 

nurodo daug priežasčių, kodėl Lietuvoje tokio sovie
tinių skulptūrų parko turėtų nebūti. Jų visų bendras 
vardiklis - baimė. Baimė, kad parkas gali pasitarnau
ti komunistams ar sukelti sovietinės santvarkos ilgesį 
komunizmo nebeprisimenančioje jaunojoje kartoje. 
Vieni aiškina, kad parką steigti nori senoji sovietinė 
nomenklatūra, kiti dar atviriau aiškina, kad toks par
kas pavirstų vieta, kur susirinkę komunistai ir jų sim- 
patikai demonstruotų, dėtų gėles prie buvusių savo 
vadų statulų ar dar kitaip juos gerbtų.

Manau, kad tokia baimė neturi jokio pagrindo. 
Visų pirma, 90% Lietuvos gyventojų referendume 
pasisakė už nepriklausomybę. Likusieji taip pat toli 
gražu ne visi yra už sovietinės santvarkos sugrąžini

mą. Tiems, kuriuos dar vis kankina atgimstančio ko
munizmo baimė, patarčiau apsilankyti Antakalnio 
kapinėse Vilniuje. Palyginkite rūpestingai tvarko
mus, gėlėse paskendusius, lankytojų niekad nepri
trūkstančius Sausio 13-osios aukų kapus su šiek tiek 
toliau esančio sovietinės nomenklatūros „panteono" 
nykuma. Komunistinėms demonstracijoms ten būtų 
ideali vieta, bet niekas nedemonstruoja, nes komu
nizmas Lietuvoje - miręs reikalas.

Parko savininkas V. Malinauskas pats yra Sibiro 
tremtinio sūnus. Bijoti, kad jis savo parke leistų kaž
kokias prosovietines demonstracijas, gali tik tie, ku
rie apie parką nieko nežino, arba tie. kurių protelis 
išėjo neribotų atostogų. Pats ponas Malinauskas suka 
galvą, kaip efektyviau pristatyti parke rodomų sovie
tų vadų nusikaltimus ir Lietuvai padarytą žalą. Jis. 
pavyzdžiui, žada parką apjuosti geležinkelio bėgiais 
ir įrengti stoteles, pavadintas miestų, pro kuriuos bu
vo į Sibirą vežami tremtiniai, vardais.

NE DRAUSKIME. O REMKIME
Birželio pabaigoje teko dalyvauti Lietuvos tele

vizijos debatuose šiuo klausimu. Ten paminėjau, kad 
svarbiausia priežastis, kodėl aš negaliu pritarti p. 
Galdiko ir jį remiančių draudėjų iniciatyvai, yra tai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Tomas Venclova. Winter Dialogue. Poezija. Į 

anglų kalbą vertė Diana Senechal. Įvadinį žodį para
šė nišų poetas Joseph Brodsky. Northwestern Uni
versity Press. Evanston, II. 1999. 148 psl. Kaina 
15.95 dol.

Ši knyga, tai pakartotina T. Venclovos poezijos 
rinktinės laida minkštais viršeliais. Pirmoji laida bu
vo išleista 1997 metais ir išparduota.

Antano Smetonos korespondencija 1940-1944. 
Knygą sudarė Daiva Dapkutė. Įvadas „Paskutinieji 
Antano Smetonos gyvenimo metai” Liudo Tniskos. 
Vytauto Didžiojo universiteto išeivijos studijų cen
tras. Kaunas. 1999. 674 psl.

Šiame leidinyje skelbiamas Lietuvos Respubli
kos Prezidento Antano Smetonos egzilinio laikotar
pio (1940.VI. 15-1944.1.09) susirašinėjimas su diplo
matais, žymiais Amerikos lietuvių veikėjais, JAV 
politikais. Skelbiami A. Smetonos laiškai ir laiškai 
Smetonai. Ypač įspūdingas Lietuvos Įgalioto minis
tro JAV Povilo Žadeikio ir A. Smetonos susirašinė
jimas. Jame atsiskleidžia ne viena A. Smetonos cha
rakterio ypatybė bei 1940 m. birželio 15 d. Lietuvą 
ištikusios katastrofos užkulisių detalė.

Leidinys sudarytas iš Broniaus Kviklio sukaup
tos Antano Smetonos korespondencijos. Šiam iški
liam kolekcionieriui rūpėjo, kad jo sukaupti rinkiniai 
būtų prieinami visuomenei. Leisdamas Egzodo ar
chyvą, Išeivijos studijų centas vykdo Broniaus Kvik
lio norą. Šios knygos pasirodymas yra dar vienas įro
dymas, kad išeivijos archyvinę medžiagą prasmin
giausia telkti VDU Išeivijos studijų centre. Artimoje 
ateityje numatomi nauji Egzodo archyvo tomai: 
T.2 Lietuvių rašytojų draugija Vokietijoje 1945-1950 
metais
T.3 Lietuvos diplomatų susirašinėjimas Antrojo pa
saulinio karo metais
T.4 Vinco Rastenio korespondencija.

Knygų aidai. 1999/01-03. Recenzijos, apžvalgos, 
anotacijos. „Naujojo Židinio-Aidų" priedas. Atsak. 

kad juose atsispindi sovietinė mąstysena: drauskime 
viską, kas mums ideologiškai nepriimtina. Savaime 
siūlosi palyginimas su sovietinių enciklopedijų re
daktorių baime. Tose enciklopedijose net ir prie ma
žaraščio. nieku nepasižymėjusio „revoliucinio ju
dėjimo" dalyvio biografijos rasi nuotrauką, tuo tarpu 
net buvusių „buržuazinės" Lietuvos prezidentų bio
grafijos be nuotraukų. Anuomet sovietų redaktoriai 
bijojo, kad tarybinis jaunimėlis, dievegink, nepa
matytų, kaip atrodė tie „buržujai”. Šiandieniniai 
galdikai ir laboros bijo, kad nepriklausomos Lietuvos 
jaunimėlis, Dievegink, nepamatytų, kaip atrodė tie 
bolševiku vadai, c

Mąstysena ta pati, tik kryptis priešinga!
Ir dar viena pastabėlė tiems, kurie aiškina, kad 

tokio parko negalima kurti Dzūkijoje, kurios žemė 
šventa, persisunkusi partizanų krauju. Nieko pana
šaus! Partizanai kovojo ne už tai. kad Lietuvos žemė 
taptų šventa. Partizanai liejo kraują už tai, kad toji že
mė būtų laisva. Laisva ir nuo svetimųjų, ir nuo savų 
draudėjų.

Tikėkimės, kad šis pasiūlymas nebus Seimo pri
imtas, nes priešingu atveju panašioms kvailystėms 
nebus galo.

Zenonas V. Rekašius

redaktorius Vytautas Ališauskas.
Naujame žurnale bus recenzuojamos ir anotuoja

mos naujos knygos. Redaktoriaus žodyje sakoma: 
„Knygos - mūsų gyvenimo dalis. Kaip ir kiti svarbūs 
gyvenimo dalykai, jos būna aptariamos, apkalbamos, 
apsvarstomos. Knygų aidai sumanyti kaip tokio kny
gų aptarimo ar, teisingiau, aprašymo vieta. Priešdėlis 
ap čia jokiu būdu nežymi paviršutiniškumo. Atvirkš
čiai. Iki šiol nė viename leidinyje nebuvo nuosekliai 
spausdinamos ilgesnės (kartais aprėpiančios net kny
gų grupę) analitinės recenzijos. Knygų aiduose joms 
vietos užteks. Tačiau trumpos recenzijos ir net anota
cijos turėtų būti ne mažiau reikšminga šio leidinio 
dalis. Esė apie rašymą, skaitymą, autorius, pokalbiai 
su rašytojais ir vertėjais - svarbi aplinka pačių knygų 
aptarimui.

Šis leidinys sumanytas kaip Naujojo židinio žur
nalo ketvirtinis papildymas. Tačiau jau dabar justi - 
knygų, temų, diskusijų yra tiek, kad jis turėtų išeiti 
bent kas antrą mėnesį (kitose šalyse tokie leidiniai 
paprastai esti savaitiniai). Ar taip įvyks, nemenka da
limi priklausys ir nuo skaitytojų valios.”

Jonas Žičkus. Nueitas kelias. Kęstučio apygar
dos partizano atsiminimai. Dalios Kuodytės įvadas 
„Kęstučio apygarda”. Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 1999. 326 
psl.

Arvydas Vilkaitis. Gyvensim. Sudarytojas Jonas 
Markauskas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras, Laptevų jūros tremtinių bro
lija „Lapteviečiai”. Vilnius. 1999. 445 psl.

Autorius 1941 metų tremtinys. Knyga sudaryta 
iš beletrizuotų memuarų „Tremtinio dalia”, taip pat 
1992-1994 m. parašytų memuarinių apsakymų pa
remtų jo paties ir artimųjų išgyvenimais tremtyje, iš 
dienoraščio ištraukų, pasisakymų Sąjūdžio ir pirmųjų 
Nepriklausomybės metų renginiuose.

Vladas Braziūnas. Užkalinėti eilėraščiai. Vaga. 
Vilnius. 1998. 141 psl. Žinomo poeto septintoji 
eilėraščių knyga. Apmąstomos tautos kultūrinės 
tradicijos, šiandienos žmogaus ieškojimai.

1999 m. liepos mėn. 5
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RECENZIJA

Istorinių santykių tarp lietuvių ir žydų svarsty
mas pastaruoju metu yra tapus opia tema, tačiau lite
ratūrą šiuo klausimu galima padalinti tik į dvi stovyk
las: tuos, kurie mato vien juoda, ir tuos, kurie mato 
vien balta. Aptariamoji knyga - Solomono Atamuko 
Žydų kelias Lietuvoje - negali būti pavadinta nei kal
tinimu, nei baltinimu. Autoriui, atrodo, pirmiausia 
rūpi suvokti savo paties paveldą bei išsiaiškinti žydų 
vaidmenį Lietuvos istorijoje.

Nors Atamukas Lietuvą vadina savo „gimtuoju 
kraštu", jis gimė Kijeve 1918 m. Jo šeima 1920 m. 
persikėlė į Kauną, kur jis mokėsi žydų komercinėje 
gimnazijoje bei priklausė komunistų pogrindžiui. 
Pasak knygos viršelio, Atamukas „1940 - 1941 m. 
dirbo partinį darbą. Kovėsi Raudonosios Armijos 16- 
osios lietuviškosios divizijos gretose, buvo sunkiai 
sužeistas". Po karo dirbo partijos istorijos institute, 
taip pat Mokslų Akademijos institute. 1978 m. apgy
nė istorijos mokslų daktaro disertaciją. Pagal Kon
greso bibliotekos duomenis, jo darbai yra Buržuazi
nių emigrantų koncepcijų Lietuvos TSR istorijos 
klausiniais kritika (1986), Tarybinės visuomenės po
litinės sistemos raida Lietuvoje ( 1984), Lietuva bro
liškų tautų šeimoje (1980) bei Nauja Lietuva - nauji 
kadrai ( 1974).

Priešingai nei istorikai, kuriems Lietuvos žydų 
istorija iki 1941 m. tėra tik Holokausto prologas, Ata
mukas atskirai aptaria kiekvieną Lietuvos istorijos 
etapą. Jis teigia, kad žydai buvo lojalūs Lietuvos Di
džiajai Kunigaikštystei ir tarpukario Lietuvos Respu
blikai. Atamukas rašo, kad žydai, gyvendami Lietu
voje, jautėsi gerai, tačiau kartu nurodo problemas, su 
kuriomis jie susidūrė. Būtų galima ginčytis dėl fakto- 
grafijos detalių, tačiau čia mes koncentruosimės ties 
platesniais knygos klausimais. Atamukas skiria dau
giau nei pusę knygos žydų istorijai iki 1940 m. Tai 
leidžia mums čia aptarti Lietuvos žydų istorinę vietą 
atskirai nuo Holokausto bei vėlesnės istorijos.

ŽYDAI LIETUVOJE IKI 1939 M.
Galvodami apie žydų Lietuvoje istoriją pirmiau

sia turime išanalizuoti „tautinės valstybės" sąvoką. 
Kokių teisių mažuma gali tikėtis valstybėje, tvarko
moje kitos tautybės vardu arba valdomos taip, kad 
atitiktų kitos kultūros poreikius? Ar asmens teisės tu
ri būti vertinamos kaip pilietybės dalykas, ar kaip 
tautinės grupės teisės? Kokie skirtumai ar prieštara
vimai gali būti tarp asmens ir grupės teisių? Skaityto
jas, kuris mano, kad atsakymai akivaizdūs, galbūt ga
lėtų pamąstyti, kiek teisių turi meksikiečiai arba lie
tuviai imigrantai Jungtinėse Valstijose, palyginus su 
Lietuvos svetimtaučiais; ar Izraelio gyventojai nežy
dai turi daugiau ar mažiau teisių nei žydai Lietuvoje? 
Ar gali visus šiuos atvejus suderinti vienas tinkamas 
apibendrinimas? Kai Lietuvos istorijos problemas 
įterpiame į platesnį istorinį kontekstą, klausimai iš 
karto tampa komplikuotesni.

Daugiausiai Atamukas apie žydus kalba kaip 
apie „tautą", o ne religinę grupę. Kita vertus, jis apta
ria „krikščioniškas" laikysenas žydų atžvilgiu. Jis 
kritikuoja žydų asimiliaciją su juos supančia aplinka, 
atkakliai tvirtina, kad žydų išplėtotas tautinis judėji
mas buvo istoriškai būtinas bei ignoruoja žydų gyve
nimo sekuliarizacijos klausimą. Iš esmės judaizmas 
apima unikalų tautinių ir religinių motyvų derinį, ku
ris per amžius palaikė tautą svetimose aplinkose. Ži
noma, žydai norėjo įtvirtinti savo bendruomenę kur 
jie begyventų, o bet koks religinio jausmo silpnėji
mas galėjo prisidėti prie bendruomenės silpninimo. 
Nepaisant to, Atamukas, galbūt dėl jo marksistinio 
pasiruošimo, skiria palyginus mažai dėmesio seku-

ŽYDŲ KELIAS LIETUVOJE
liarizacijos poveikiui žydų tapatybei.

Tačiau Atamuko „tautos" apibrėžimas nukry psta 
nuo standartinės sovietinės interpretacijos. Sovieti
nėje praktikoje tautybės buvo siejamos su admini
stracinėmis teritorijomis - autonominėmis respubli
komis. regionais, apskritimis etc. Atamukas sutelkia 
dėmesį į Lietuvos žydų daugiau „asmeninių - kultū
rinių", o ne „teritorinių" teisių problemą.

Lietuviai daugiausiai džiaugėsi žydų ekonomi
niu įnašu, tačiau dažnai ir abejojo, net piktinosi vidi
ne bendruomenės vienybe. Čia mes susiduriame su 
paradoksu, kuris šiandien labai jaudina visuomenes: 
kokia turi būti valdžios politika mažumų asimiliaci
jos klausimu? Jeigu valdžia padeda individui pasi
traukti iš mažumos kultūros, ar tai nėra nepa
teisinamas mažumos bendruomenės unikalumo pa
žeidimas? Kokios yra mažumos laikymo organišku 
vienetu pasekmės? Jungtinės Valstijos vykdė „skir
tingų, bet lygių" sąlygų juodaodžiams programą, bet 
1950 m. JAV Aukščiausiasis Teismas paskelbė šią 
politiką antikonstitucine. Tačiau dabar įvairių mažu
mų grupės vėl reikalauja specialaus pripažinimo ir 
skirtingų, bet lygių sąlygų.

Kita vertus, jeigu mažumos bendruomenė turi 
organizacinę tapatybę, jos vadovybė „atskirumą" 
turbūt pabrėš labiau ir tuo pačiu metu reikalaus spe
cialaus dėmesio. Bendruomenės vadovybė greičiau
siai priešinsis asimiliacijai, bijodama prarasti savo 
poziciją. Kokiu mastu mažumų grupės savo gretose 
toleruos skirtingas galvosenas?

Atamukas kalba apie žydų indėlį stiprinant Di
džiąją Kunigaikštystę, tačiau kartu pastebi, kad DLK 
buvo silpna valstybė. Ar žydų autonomija, kuri eg
zistavo iki 1764 m. prisidėjo prie to silpnumo? Vadi
namosios teritorinės valstybės amžiuje autonominės 
grupės galėjo būti reikšminga silpnumo priežastis. 
Istorijos knygos mums teigia, kad Prūsijai ir Rusijai 
pavyko susilpninti Lenkijos - Lietuvos Respubliką 
įsikišant į valstybės reikalus jos gyventojų liuteronų 
ir ortodoksų vardu. Prancūzai naudojosi Otomanų 
imperijos katalikais kaip svertu silpninant šią valsty
bę. Šiandien Rusija skundžiasi rusų mažumos statusu 
Baltijos valstybėse. Nors žydai kaip grupė netarnavo 
jokiai svetimai galiai, ar jų autonominis statusas ga
lėjo statyti į pavojų arba stiprinti Didžiosios Kuni
gaikštystės politinį ir teritorinį integralumą? Atrodo, 
tai yra teisėtas istorinis klausimas.

Atamukas pateikia išsamų lietuvių požiūrių - 
teigiamų ir neigiamų - į žydus spektro vaizdą. Tai 
pagrindinis kontrastas karštesniems žydų tekstams 
šia tema, kuriuose linkstama pabrėžti negatyvius ste
reotipus. Tačiau Atamukas labai nedaug tepasako 
apie vidinę žydų bendruomenės veiklą bei žydų pozi
cijų lietuvių atžvilgiu įvairovę. Jis prieštarauja tiems, 
kurie vaizduoja žydus kaip organišką vienetą, nors 
pats pakartotinai pastebi pozityvias žydų kaip grupės 
savybes. •Z

Atamuko pabrėžiamas pozityvus žydų požiūris į 
lietuvius gali sukelti trikdantį įspūdį. Pavyzdžiui, 
svarstydamas žydų laikyseną Smetonos režimo at
žvilgiu. jis vaizduoja žydus kaip pritariančius lietu
viams beveik dėl visko. „Dvasiniu požiūriu žydai bu
vo lietuvių demokratinių jėgų pusėje, bet jie nebuvo 
opozicijoje tuometiniam režimui..." (P. 185). Vyriau
sias rabinas gyrė Smetoną, o Smetona ieškojo drau
gystės su pagrindiniais žydų verslininkais. O apie 
varžybas komercijoje Atamukas rašo (P.67): „Jokios 
piktos valios lietuvių verslo ir apskritai lietuvių tau
tos siekimų atžvilgiu žydai neturėjo". Tačiau kokios 

apskritai žydų laikysenos Lietuvos Respublikos at
žvilgiu buvo trečiajame ir ketvirtajame dešimtmety
je? Turint omenyje priešiškumą, kurį daugelis žydų 
autorių parodė Lietuvai, žydų požiūris į lietuvius 
prieš 1939 m., atrodo, reikalauja detalesnio aptarimo, 
nei Atamukas pateikia.

Atamuko laikmečio prieš Holokaustą istorijoje 
labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į jo tvirtinimą, kad 
nors ir akivaizdžiai egzistavo įtampa tarp žydiškos ir 
krikščioniškos Lietuvos gyventojų, įvyko tik keletas 
prievartos incidentų. Lietuviai, rašo jis (P. 188), ne
pasidavė antižydiškai agitacijai. Tai didžiausias kon
trastas kai kurių istorikų tvirtinimams, jog įtampa 
tarp žydų ir lietuvių iki 1939 m. neišvengiamai vedė į 
Holokaustą. Pavyzdžiui, Dovas Levinas kategoriškai 
pareiškė, kad sovietų invazija atitolino Holokaustą 
metams ir vienai savaitei. Atamukas, priešingai, 
vaizduoja žydų - lietuvių santykius 1939-1940 m. 
beveik idiliškai. Iš tokio jo vertinimo galima daryti 
išvadą, kad ankstyvoji sovietinė patirtis tapo preliudu 
1941 m. baisumams.

ANTRASIS PASAULINIS KARAS- IR 
HOLOKAUSTAS

Nors 1940-1945 metai knygos puslapiuose už
ima tik apie 20 procentų, šis periodas, be abejo, yra 
Atamuko vertinime, kaip, beje, ir visoje žydų istori
joje, centrinis. Tais metais istorinė žydų egzistencija 
Rytų Europoje ir ypač Lietuvoje buvo sunaikinta. 
Aptardamas laikotarpį iki 1939 m. Atamukas įterpė 
žydų istoriją į platesnį Lietuvos istorijos kontekstą; 
apmąstydamas karo metus jis, žinoma, akcentuoja 
Holokaustą ir su juo susijusius Lietuvos įvykius. Po 
1945 m. žydų istorija Lietuvoje tęsiasi visiškai kita 
linkme. ' . -

Mano manymu, du kertiniai dalykai, kurie skiria 
žydų ir lietuvių prisiminimus apie pirmąjį sovietų pe
riodą 1940-1941 m., yra nuomonė, kad žydai palan
kiai sutiko sovietų kariuomenę, ir visiškai skirtingi 
požiūriai į Lietuvos piliečių deportacijas. Daugelis 
žydų autorių praleidžia negirdomis lietuvių tvirtini
mus, jog žydai, atėjus Raudonajai Armijai, elgėsi ne
lojaliai Lietuvos valstybei. Nors lietuviai deportaci
jas suvokia kaip mėginimą atskirti lietuvių naciją nuo 
jos inteligentijos, didžioji dalis autorių žydų žiūri į 
deportacijas beveik kaip į išsigelbėjimą nuo baisu
mų, kurie sekė po vokiečių invazijos. Atamukas sten
giasi gerbti lietuvių nuomonę šiuo klausimu, net kai 
dėsto savo interpretacijas. Jis rodo nemažą pagarbą 
Liudo Truskos ir Valentino Brandišausko darbams, 
tačiau vertindamas sovietų valdžią, žinoma, pabrėžia 
režimo poveikį žydams. Antra vertus, jis visiškai ig
noruoja kitą lietuviams svarbią problemą - lietuvių 
kalinių sunaikinimą, sovietų įvykdytą traukiantis iš 
Lietuvos 1941 m. birželį.

Man atrodo, kad už šaltų paskaičiavimų, koks 
skaičius ar kiek procentų žydų buvo įvairiose sovietų 
institucijose, slypi vienas 1940-1941 m. įvykių as
pektas, nesusilaukęs pakankamai dėmesio - jaunų 
žydų ir lietuvių vyrų konfliktas pirmojo sovietų val
dymo metu. Pertvarkydama Lietuvą po 1940 m. bir
želio invazijos, sovietų valdžia atsinešė „klasių ko
vos" šūkį bei modelį. Ji įkvėpė drąsos nelietuvių tau
tybės respublikos gyventojams ginčytis su lietuvių 
dauguma, tačiau kartu norėjo sugriauti institucijas, 
kurios sudarė kiekvienos tautinės bendruomenės, 
įskaitant lietuvių ir žydų, infrastruktūrą.

Tiek lietuviai, tiek žydai autoriai skundėsi sovie
tų veiksmais prieš jų etnines ir religines institucijas
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bei organizacijas. Labiausiai sovietus domino jauni 
žmonės. Jie užverbuodavo jaunus lietuvius, nepaten
kintus Smetonos režimu, ir jaunus žydus, nepaten
kintus ne tik Lietuvos valstybe, bet ir savo religine 
vyresnybe. Tai, kad šitie užverbuotieji vėliau galėjo 
nusivilti ir piktintis sovietais, labai nekeičia pirmųjų 
reakcijų ir aistrų vaizdo.

Daugelis žydų autorių smulkiai pasakoja, kaip 
žydų jaunuoliai su pagarbia baime žiūrėjo i žydų tau
tybės Raudonosios Armijos karininkus: šitie jauni 
vyrai jautė naują socialinę galią. Vienas žydų auto
rius, William Mishell, pareiškė: ..Prie rusų mes buvo
me laisvi”. Dovo Levino žodžiais. „įvedus sovietų 
valdžią žydai daug labiau jautėsi fiziškai saugūs nei 
anksčiau”. Atamukas (P. 214) kalba apie „platesnį 
pilietinį teisiškumą”.

Šiuo periodu žymiai pasikeitė lietuvių grėsmės 
jų tautinei tapatybei samprata. Nuo XIX a. iki 1940 
m. lietuvių tautinei tapatybei didesnę grėsmę kėlė 
lenkai; Algirdas Julius Greimas tai vadino „kito" bai- 
me. Šiame kontekste žydai buvo potencialūs sąjungi
ninkai, ir 1939-1940 m., kai lietuvių valdžia įsikūrė 
Vilniuje, ji norėjo žydų paramos prieš lenkus. Po so
vietų invazijos lietuviai laikė Maskvą nauju pavojaus 
šaltiniu ir daugelis lietuvių ėmė žiūrėti į žydus kaip į 
kaimynus, kurie sukilo prieš lietuvių tautinius ide
alus. Daugelio lietuvių sąmonėse žydai tuo metu pa
keitė lenkus kaip „kitas””.

Konfliktų gatvėse daugėjo. Gausu lietuvių atsi
minimų apie gatvių susidūrimus su žydų jaunuoliais, 
kurie norėjo parodyti savo pranašumą, demonstruo
dami panieką lietuvių papročiams ir net drabužiams. 
Daugelyje memuarų taip pat pasakojama, kaip jauni 
lietuviai ieškojo tinkamos progos nematant milicijai 
nutverti žydą ir parodyti, kaip stiprūs jauni lietuviai 
gali sumušti žydą, neturintį apsaugos. Tokie konflik
tai, apsunkinti socialinės neapykantos, kurią kultiva
vo sovietinė santvarka, paruošė dirvą žiaurioms 1941 
m. vasaros gatvių scenoms.

Sovietai žymiai pakėlė prievartos lygį visuome
nėje. Jie pradėjo suiminėti lietuvių politinius vadus 
1940 m. liepą, netgi prieš formalų respublikos in
korporavimą į TSRS. 1941 m. birželį prasidėjo ma
sinės deportacijos, likus vos savaitei iki vokiečių in
vazijos. Kai sovietų valdžia žlugo, daugelis Lietuvos 
žydų mėgino bėgti į rytus nuo artėjančios vokiečių

kariuomenės, tačiau sovietai, be abejo, užblokavo se
nąją valstybės sieną, kad neleistų pabėgėliams ją 
kirsti. Jauni lietuvių vyrai, pasivadinę partizanais, 
siekė bet kokia kaina atkeršyti žydams, taip į skute
lius sudraskydami žydų Lietuvoje istorijos audinį.

Didžioji dalis lietuvių. kad ir koks būtų jų požiū
ris į žydų vaidmenį sovietinėje santvarkoje, prie 
užpuldinėjimų neprisidėjo. Tačiau, nors juos ir galėjo 
šokiruoti žydų užpuldinėjimai, jie tiesiogiai nepro
testavo. pasilikdami „tyliąją dauguma". Tik kai vo
kiečiai įvedė savo „Ordnung" ir žydų žudymas tapo 
sistemingesnis. lietuvių vadai galų gale ėmė protes
tuoti.

Tačiau grįžkime prie Atamuko pasakojimo. Ap
tardamas žydų vaidmenį komunistų partijoje ir sovie
tų aparate 1940-1941 m. jis teigia, kad dėl Stalino di
delių valymų ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Lie
tuvos komunistų partija buvo gana nepriklausoma 
nuo Maskvos. Su tokiu požiūriu galima ginčytis. Be 
to, už partijos egzistavimą, jo nuomone, buvo atsa
kingas despotiškas Smetonos režimas (P. 208). Jis 
tvirtina, kad žydų vaidmuo komunistų partijoje buvo 
menkas bei nurodo į lietuviu vaidmenį parti joje ir jų 
simpatijas idealams, kuriuos mėgino kelti sovietų 
valdžia. Atamukas pripažįsta sovietu valdžios žiau
rumą, tačiau dėl prarastos nepriklausomybės energ
ingai neigia atsakomybę iš žydų pusės. Jis pakartoti
nai kalba apie daugelį lietu\ ių. kurie dėl įvairių prie
žasčių dirbo sovietinėje sistemoje.

Ginčas dėl Lietuvos žydų istorijos per vokiečių 
okupaciją, be abejonės, sukasi apie lietuvių atsako
mybės dėl masinių žydų žudynių klausimą. Daugu
ma, jei ne visi, lietuviai nori savo tautiečius išteisinti. 
Jie neigia kolektyvinę atsakomybę dėl kurio nors sa
vo tautiečio, kuris galėjo nužudyti žydą, teigdami, 
kad jei lietuviai ir ką nors vykdė, tai buvo daroma vo
kiečių priežiūroje. Bet kuriuo atveju, jie dažnai tvirti
na. kad žvdai rėmė komunistus, kurie bandė sunai- -
kinti lietuvių inteligentiją, taigi ir lietuvių tautą. Žydų 
autoriai dažnai griebiasi kito kraštutinumo, kaltin
dami visą lietuvių tautą ir neigdami bet kokią žydų, 
tarnavusių sovietų režimui, atsakomybę.

Abi pusės sutapatina problemą su gėrio ir blogio 
kova. Lietuvis Kazimieras Kryževičius, nors ir neiš
skirdamas jokios ypatingos žydų atsakomybės, ap
kaltino sovietus „genocidine satamstine sistema": c,
žydas Lev Kolitz pareiškė: „Lietuviai, tebūna tai aiš
kiai pasakyta, pasirinko žvėrių pusę".

Atamukas atranda savo kelią per šį mūšio lauką. 
Per vokiečių okupaciją jis nebuvo Lietuvoje: karo 
metus praleido sovietų pusėje. Jis smulkiai atpasako
ja esminius įvykius, tačiau savo dėmesį sutelkia ties 
propagandine LAPo ir Laikinosios Vyriausybės 
veikla, energingai juos kaltindamas nacių rėmimu 
bei antpuoliais prieš žydų tautą. Daugelis žydų auto
rių naudoja žodį „lietuvis” identifikuodami indivi
dus, kuriuos jie laiko karo nusikaltėliais, ir nenaudoja 
jo karo metų geradariams įvardinti. Atamukas, prie
šingai. skiria daug vietos vardindamas pagalbą, kurią 
lietuviai teikė žydams per karą.

Tačiau vienas dalykas nusipelno platesnio apta
rimo: Atamukas neabejodamas priima sovietinę karo 
įvykių dokumentaciją. Ar visi dokumentai reprezen
tuoja. ką galvojo visi lietuviai? Viena į galvą ateinan
ti abejonė yra tariamai LAFfco filialo Berlyne biulete
nio skleistas požiūris, siekęs paveikti tuos lietuvius, 
kurie bendradarbiavo su sovietais, kad jie gali išgel
bėti savo sielas žudydami žydus. Žymesni žydų auto
riai naudoja šį dokumentą kaip apskritai pagrindą 
kritikuoti lietuvius, nors niekas neidentifikavo šitos 
deklaracijos konkretaus autoriaus. Atamukas išreiš
kia pagarbą Liudo Truskos darbams bei Akiračiuose 

skelbtai informacijai, tačiau nereaguoja į Truskos pa
siūlymą. išspausdintą Akiračiuose (1998/1), jog šitas 
išskirtinis dokumentas yra pavienio asmens, o ne ofi
cialios LARo politikos pasekmė. Kadangi buvau at
sakingas už Truskos pareiškimo publikavimą, ypač 
apgailestauju, kad Atamukas nutarė jį ignoruoti.

POKARIO LIETUVA
Aptardamas pokario Lietuvą Atamukas perima 

visiškai kitokį šulių, rašydamas iš miesto žydų, rin
kusių žydų buvimo Lietuvoje skutelius, perspekty
vos. Gregorijus Konovalovas tai vadino „pomirtiniu 
gyvenimu”. Lietuviai skaitytojai galbūt nepritars 
Atamuko pa\ iršutiniškam partizanų rezistencijos 
prieš sovietų valdžią traktavimui, tačiau tai jokiu bū
du nėra jo pasirinkta tema. Kita vertus, ypatingo dė
mesio vertas jo netikrumo dėl įsikūrimo Lietuvoje 
tarp žmonių, kuriuos jis įtarė dalyvavus akcijose 
prieš žydus, aprašymas. Apskritai. Atamukas susitel
kia ties žydais, pagarsėjusiais Lietuvoje. Jis teigia, 
kad jie suvaidino svarbu vaidmenį modernizuojant 
respubliką bei nupasakoja lictu\ ių pastangas suvokti 
1 lolokaustą Lietuvoje.

Yra keletas problemų, už kurias autorių pabartų 
lietuviai ir pakritikuotų žydai. Pavyzdžiui, jo apskri
tai teigiamas I lenriko Zimano paveikslas gali supyk
dyti tiek lietuvius, tiek žydus. Dovas Levinas giria 
Zimaną už jo bendradarbiavimą su komunistų parti
zanais. tačiau kritikuoja už žydų institucijų puolimą. 
Kita vertus. Atamuko žydų kaip tautos akcentavimas 
gali sukelti Izraelio komentatorių, dabar nerimaujan
čių dėl Rytų Europos imigrantų, kuriems stinga žydų 
religinės tradicijos patirties, kritiką. Lietuviai taip pat 
galėtų suabejoti dėl būdo, kaip Atamukas traktuoja 
kaltinimus, kuriuos lietuviai meta žydams dėl naudo
jimosi padėtimi KGB. Mano draugai žydai kritikuoja 
Aba Gefen memuarus, kuriuose pasakojama apie jo 
per tardymą nužudytus lietuvius. Tačiau Atamukas 
nedaro jokių nuorodų į šią knygą.

Paskutinėje knygos dalyje rūpinamasi triukšmu 
naujojoje nepriklausomoje Lietuvoje dėl to, kaip is
toriškai suvokti Holokaustą. Atamukas tinkamai pa
žymi Lietuvos politikų atsiprašymą ir aptaria įtaria
mųjų karo nusikaltimais procesą. Tačiau čia mes vėl 
susiduriame su problema: kur jis kalba nuo savęs, o 
kur ima kalbėti apskritai žydų vardu. Autorius giria 
lietuvius už Gaonui skirtas iškilmes 1997 m. ir netgi 
palankiai aprašo lietuvių konferenciją Nidoje 1997 
m. rugsėjį (žr. Akiračiai, 1998/1), tačiau ignoruoja 
ryžtingą Izraelio pasipriešinimą žydų dalyvavimui 
šituose renginiuose.

Rašyti šią knygą turėjo būti sunkus uždavinys. 
Autorius kalba skirtingais balsais - skirtingose vieto
se analizuoja, aiškina, teisina ir teisia. Pirmoje kny
gos pusėje jis aprašo bendrąją Lietuvos istoriją bei 
žydų vaidmenį joje. Perėjęs prie Holokausto apmąs
tymų jis susiaurina savo požiūri vien į žydų kančias, 
o pasakodamas apie pokario laikotarpį, jis dar siau
riau susitelkia ties žydų gyvenimo sovietinėje Lietu
voje atsiekimais bei tuo. ką jie įnešė į to meto visuo
menę.

Tokios apimties knygoje be galo praverstų in
deksas. Pagrindinė išvada, su kuria aš iš visos širdies 
sutinku - žydai buvo ir lieka svarbia Lietuvos istori
jos dalimi, ir ateities istorikai, nesvarbu, žydai ar lie
tuviai. turės tai pripažinti. Ši knyga yra tarsi iššūkis 
skaitytojams, tiek lietuviams, tiek žydams.

A. E. Senn *

Solomonas Atamukas Lietuvos žydų kelias nuo XIX 
amžiaus iki XX a. pabaigos. Alma Littera. Vilnius. 
1998.431 psl.

1999 m. liepos mėn.
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Prieš penkis metus, 1994-taisiais, pirmą kartą 
aplankiau Kijevą ir aprašiau kelionės įspūdžius Aki
račiuose (sausis, 1995). Rūpėjo tuomet betarpiškai 
pamatyti, kaip Ukrainai sekasi įtvirtinti savo valsty
bingumą. Straipsnio pradžioje rašiau:

... jei Ukraina išliks ir sutvirtės kaip nepriklausoma 
valstybė, tada jėgų santykis Europos rytuose bus am
žiams pasikeitęs. Lietuvos laisvė, tokiu atveju, turės 
tvirtą pagrindą. Antra vertus, jei Ukraina sugris rusų 
imperijos sudėtin, padėtis bus daug pavojingesnė. 
Tad nereikia ypatingai mylėti ukrainiečių, kad jiems 
ir jų valstybei trokš t ūme i viso gero...

Laikas bėga, pasaulis keičiasi, keičiasi ir mūsų 
galvojimas. 1994-taisiais dar itin aštriai jautėme so
vietinės imperijos subyrėjimo naujumą, naujai susi
klosčiusi padėtis dvelkė laikinumu, o Rusijos imperi
niai siekiai buvo realiai grėsmingi. Tada dar nebuvo 
įvykęs karas Čečėnijoje ir pernai Rusiją užgriuvęs 
ekonominis subliuškimas. Kas be ko, imperinių sie
kių Rusijoje dar vis netrūksta, tačiau po šių įvykių 
tapo akivaizdesnis jos jėgų ribotumas.

Vis dėlto prieš penkis metus rašytas teiginys lie
ka aktualus. Tada užbaigiau straipsnį skyriumi, kuris 
prasidėjo taip:

...kokios gaunasi išvados pačiam kertiniam klausi
mui, nuo kurio priklauso ir Lietuvos likimas -

-Ar išsilaikys Ukraina?

Klausimas lieka kertinis. Ir nors prognozės dabar 
•jau geresnės, bet atsakyti vienareikšmiškai dar vis 

sunku. Apsilankius antrą kartą akivaizdu, jog Ukrai
nos valstybingumo brendimas itin sudėtingas. Per 
vieną Kijeve praleistą savaitę jo toli gražu neaprėpsi. 
Tad apsiribosiu straipsnyje pateikdamas keletą pat
irtų įspūdžių. Dalis jų tiesioginiai rišasi su įvardintu 
kertiniu klausimu, kiti - bendresnio pobūdžio įsidė
mėti vaizdai.

PIRMIEJI KIJEVO ĮSPŪDŽIAI
Vykau į Ukrainą prisiskaitęs apie ją liūdnų 

straipsnių. Ekonomikoje, politikoje, žemės ūkyje - 
visur padėtis esanti ne tik bloga, bet tiesiog tragiška. 
Beje, bus ir liūdnų įspūdžių šioje apžvalgoje, tačiau 
dabar noriu aprašyti pirmuosius, o tie, ypač prisimi
nus tą pilką, niūrų ir dar perdėm sovietinį miestą, re
gėtą prieš penkis metus, yra visiškai kitokie. Kijevas 
jau nebe tas. Jis visai neatrodo varganas, ekonomiš
kai sugniuždytas miestas. Anaiptol. Jau ir per pirmąjį 
apsilankymą buvo akivaizdu, jog jei Kijevas apsiva
lytų nuo Sovietuos laikų apnašų, jei apgramdytų rū
dis, užglaistytų suskeldėjusį tinką ir padažytų fasa
dus, būtų patrauklus, išties net didingas miestas. Pa
sirodo, jau didelė dalis to būtino darbo atlikta. Bent 
Kijevo centre ir aplink jį padaryta net kur kas dau
giau negu fasadų padažymas. Pastatyta daug naujų 
įspūdingų pastatų; statybos vyksta toliau. Kas gal dar 
svarbiau miesto įvaizdžiui - pakeistos kai kurios jį 
darkiusios detalės. Pavyzdžiui, kad ir telefono būde
lės. Vilniuje dar vis stovi aplamdytos, išdaužytais 
stiklais akyto sovietinio aliuminijo būdelės. Tiesa, 
aparatai pakeisti, tačiau pakeisti jie kažkokiomis pil
votomis melsvomis dėžėmis, kurioms reikia net 
dviejų rūšių kortelių. Kijeve ne tik būdelės naujos ir 
grakštesnės, bet ir patys aparatai nedidukai ir stilingi. 
Gražesni ten ir spaudos kioskai.

Tad pirmas įspūdis geras. Tiesa, atvykstu geni 
metų laiku. Žydi kaštonai, kurių čia ypač daug, žydi 
ne tik baltai, bet ir rausvai. Netrūksta gėlynų, o jie 
miesto centre stropiai prižiūrėti. Miestas švarus, j u-

KIJEVAS ANTRĄJĮ KARTĄ
dėjimas nemažas, dauguma mašinų vakarietiškos, 
žmonės apsirengę padoriai. Viešbutis (kaip ir nema
ža dalis Kijevo centro) stalinistinės statybos, bet ap
daila ir, kas ypač pastebima, durys jau vakarietiškos. 
Jos atsiveria be garso ir įžengus į vestibiulį visai nesi
jaučia „inturistinio” kvapo, apie kurį rašiau pirmame 
reportaže.

TRUPUTIS APIE „INTURISTINĘ” 
NOSTALGIJĄ

Ištraukėlė iš pirmojo aprašymo:

... neišdildomai įsiminė kvapai, tvarka, aptarnavi
mas, dekoras, trumpai - tas atskiras, dirbtinis ir per
dėm sovietinis pasauliukas, kurį rasdavai šituose 
(sovietinių laikų Inturistiniuose) viešbučiuose. Kije
ve visa tai ištikimai, sakyčiau, net su tikru pietizmu 
išsaugota. O kadangi klimatas čia šiltesnis, priside
da dar ir tarakonai...

Taip buvo prieš penkerius metus. Dabar visai, 
visai kitaip. Tiesa, esu kitame viešbutyje („Dniper”), 
bet tai irgi buvęs Inturisto viešbutis. Jo sovietinę pra
eitį liudija išorė, vidinis patalpų išdėstymas ir nesko
ninga vestibiulio pompastika. Tačiau pasistengta, 
kad lankytojas tai kuo mažiau pastebėtų. Ir durys, ir 
daug kitų detalių, su kuriomis susiduria lankytojas, 
pakeistos. Keltuvas veikia negirgždėdamas, japoniš
kas televizorius rodo bent 30 kanalų, o vonios kam
baryje varvėdavę sovietiniai kranai pakeisti čekiška 
ir vokiška įranga. Išties, vakarietis turistas, neįsigili
nęs į sovietinės praeities istoriją to išvis ko gero ir 
nepastebėtų. Jam svarbu, kaip Lietuvoje dabar sako
ma, ‘komfortas’, o to čia netrūksta. Priėmėjos kalba 
angliškai, kavinėje kava puiki, degtinės užsienietiš
kos, visi staliukai bei veidrodžiai išblizginti, aplinka 
kvepia ne inturistiniu šarminiu muilu, bet gėlėmis; 
gali nusipirkti angliškos bei vokiškos spaudos, o, tar
kim, pusryčių stalas toli viršija ‘Holiday’ arba net 
‘Ramada Inn’ standartus. Inturistiniu laikų nostalgi
jos tad tektų ieškoti kitur. (Beje, tai paskaitęs skaity
tojas pasiges svarbiausios informacijos - kainų. Jos 
Ukrainos mastu milžiniškos. New Yorko ar Londono 
kriterijais - nestebinančios. Už vienvietį kambarį 
mokėjau S122 nakčiai.)

AR TIKRAI JAU TAIP GERAI?
Trumpas atsakymas - ne. Tai paviršutiniškas re

prezentacinio Kijevo įvaizdis. Kaip sakoma. New 
Yorkas - ne Amerika. Vilnius - ne Lietuva, taip ir 
Kijevo centras - ne Ukraina. Tai suprantama, tačiau 
verta tuos šviesius įspūdžius pateikti, nes prieš pen
kis metus jie buvo visai kitokie. Nėra jie tad bereikš
miai. Kijevo centras didelis. Jo sutvarkymas rodo, 
kad valstybė pajėgia atlikti nemažus darbus, kurie 
užsieniečiui palieka gerą įspūdį, ir tai jau neblogai. 
Dar svarbiau, kad jie imponuoja patiems ukrainie
čiams. Nesunku pastebėti, jog Kijevo gyventojai da
bar didžiuojasi savo miestu ir jį mėgsta. Gatvės, aikš
tės. centriniai parkai pilni judrių, daugiausia jaunų 
žmonių. Ne tik darbo metu, kaip būna dažname Ame
rikos mieste, bet iki pat išnaktų, kai daug kitų miestų 
ištuštėja. Atrodo, jog Kijeve visada judru ir gyva.

ČIA KAIP LIETUVOJE PRIEŠ PENKERIUS 
METUS

Tai ne mano žodžiai, o asmens iš Lietuvos, gyve- 
nusio Kijeve visą šį laiką. Apibūdinti lengviausia 
naudojant palyginimus. Kai atvykau į Kijevą prieš 

penkis metus, jis man dar stipriai priminė subyrėjusią 
Sovietiją, o dabar reikia kito palyginimo. Ir išties, ati
džiau apsižvalgius, čia dabar daug kas primena padė
tį, buvusią Lietuvoje prieš ketverius penkerus metus. 
Tai kioskų žydėjimo laikai. Laikai, kai be „Stiklių” 
beveik nebuvo padoresnių restoranų, be „Juozapo” 
beveik nebuvo normalesnės krautuvės. Prekių netrū
ko, bet jas pardavinėjo taip, kaip Lietuvoje dar vis 
pardavinėja knygas. Atseit, surūgusi mergelė stovi už 
prekystalio ir abejinga išraiška parodo, jog išsirinkus 
knygą reikia eiti į kitą eilę gauti kvituką. Tiesa, kon
kurencijos spiriama, bent jau Vilniuje, pradeda keis
tis ir knygų prekyba. Palaipsniui, bet, atrodo, labai 
palaipsniui, keičiasi prekybos pobūdis ir Kijeve. De
ja, kol kas tas privatus ir užtai į klijentą atsižvelgian
tis prekybos tinklo sluoksnis Kijeve dar ganėtinai 
plonas. Net ir pačiame centre trūksta kavinių, o tokių, 
kuriose galėtum ne tik išgerti kavos, bet ir ja atsikra
tyti padorioje išvietėje, aš iš viso neradau. Kai pri
spyrė reikalas, teko eiti į MacDonald’s (toks tai yra).

Pavyzdžių, kurie iliustruotų penkių metų atsiliki
mą, galima rasti ir daugiau. Kad ir šį: Kijevas dabar 
išgyvena tai. ką galėtumėm pavadinti „Kalnapilio” 
periodu; atseit tą posovietinio išsivystimo tarpsnį, kai 
vietiniai aludariai pagaliau išmoksta gaminti padorų 
alų. Mat tarp visos eilės produktų, kurių socializmas 
visiškai nesugeba gaminti, yra alus. Nenuostabu tad, 
jog vos tik atsiveria sienos, vietinę rinką užplūsta už
sieninė produkcija. Taip buvo Lietuvoje paskelbus 
nepriklausomybę, taip buvo Kijeve, kai apsilankiau 
1994-taisiais. Kai tada pasiūliau ukrainiečiams ko
legoms, kad prie vakarienės užsisakytume ukrainic- 
tiško alaus, jie iš manęs pasišaipė. „Jo neįmanoma 
gerti”, tvirtino jie. Aš vistiek pabandžiau ir įsitikinau, 
jog visos prarūgusio sovietinio„žigulinio” alaus sa
vybės ištikimai išsaugotos. Po to, kaip ir mano kole
gos, jau gėriau „Tuborg'ą”, nors kaina ir buvo atsa
kanti. Dabar kitaip. Jie man jau patys tvirtino, jog uk- 
rainietiškas alus puikus, ir įsitikinau, kad tikrai ne
blogas. Kaip man aiškino, geras alus čia pasirodė ne 
taip jau seniai, „Obolon” markės alus pagerėjo prieš 
kelis metus, naujai įsteigtas ir išties panašią produk
ciją kaip „Kalnapilis" gaminantis „Slavutich” alus tik 
maždaug prieš metus. Užsienietiško alaus jau reikia 
ieškoti mandresnėse aludėse, nes dabar visuotinai 
vyrauja vietinė produkcija. Atrodo, ukrainiečiai tuo 
savo alum tiesiog susižavėję; niekur kitur nesu matęs 
tiek žmonių, begurkšnojančių alų parkuose, skveruo
se ar besinešiojančių atviras bonkas tiesiog gatvėje. 
Beje, verta tarti žodį ir apie tas pasivaikščiojimui 
skirtas gatves. Ypač apie Kreščiatyk alėją, kurią man 
Kijeve gyvenantis kaunietis apibūdino taip: „Na, 
kaip Laisvės Alėja. Tik kiek didesnė.”

PAGIRIAMASIS ŽODELYTIS STALINISTINĖ!
. ARCHITEKTŪRAI

Nelengva jį tarti. Iš visų architektūrinių stilių, 
kurie bet kada darkė šį žemės paviršių, „stalinistinis” 
man yra labiausiai slegiantis, pompastiškiausias ir 
apskritai nuotaiką gadinantis stilius. Ypač kai išsike- 
roja, iškyla aukščiau kitų pastatų, jis sugeba niūriai 
nuteikti visą miesto kvartalą. Bent jau tai gerai, kad 
daugiausia urbanistinio pcisažo jis sugadino būtent 
Maskvoje, nors darko ir Varšuvą bei eilę kitų miestų. 
Laimei, Vilniuje ir Kaune stalinistinių pastatų mažai 
ir jie tik nežymiai perkopia savo aplinką. Jų įtaka 
miestų nuotaikai tad lieka ribota.

Kijeve stalinistinio stiliaus pastatų daug. Centre 
jų yra net ištisi kvartalai ir štai tenka prieiti prie pa-
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giriamojo žodelyčio - jie atrodo neprašiai. Nežinau, 
kaip tai įvyko, bet ukrainiečiai sugebėjo pritaikyti šį 
slegiantį architektūrinį stilių taip, kad jis vietomis 
atrodo net savotiškai žaismingas. Ypač tai pasakytina 
apie pastatus, kurie rėmina garsiąją Kreščatyk gatvę. 
Nežinau, kaip architektūrinių stilių žinovai juos api
būdintų, bet aš sakyčiau, jog tai stalinist iniai pastatai, 
su „Jugendstyl” elementais ir renesansine, kartais į 
baroką peraugančia puošyba. Padeda ir tai, kad jų ne
maži gabaritai gerai suderinti su pačia gatve. Grįžtant 
prie minėto kauniečio reikia pridurti, jog apie Lais
vės Alėja jis kalbėjo su šypsena. Kas be ko, Krešča
tyk didesnė už Laisvės Alėją. Pločiu gal net tris ar 
keturis kartus. Kijevas visgi virš trijų milijonų gy
ventojų miestas, ir alėja atitinka tą skaičių. Bet gimi
ningumo vis tik esama, abi alėjos yra tarsi savo mies
to gyvybės arterijos. Čia pulsuoja gyvenimas, čia ei
nama apsipirkti, pasirodyti ir į kitus pasižvalgyti, čia 
teatrai, pramogos, fontanai ir gatvių muzikantai. 
Kijeve visa tai didesniu mastu, nors tai nereiškia kad 
geriau. Kaunas šiuo metu išgyvena dėl savo „provin
ciškumo”, bet pasižvalgęs po Kijevo Kreščatyk alėją 
galiu kauniečius paguosti: Kaune pasivaikščioti sma
giau. Vitrinos skoningesnės ir įvairesnės, kavinių bei 
restoranų daugiau, o kad alėją rėminantys pastatai 
mažesni ir mena caro ar pirmosios nepriklausomybės 
laikus, irgi ne taipjau blogai. Nors ir išpuošti tie sta
linistiniai Kreščatyk alėjos pastatai, nors spalvingi, 
vis tiek jie pompastiški. Sovietinis palikimas sunkus 
ir jo nepaslėpsi po žaismingu dėkom.

POSOVIETINĖ ISTORIJOS SAMPRATA
Deja, ne tik mūruose (kaustyta sovietinė praeitis. 

Viena sritis, kur jos liko dar stebėtinai daug, yra pa
čioje praeityje, tiksliau tariant istorijos sampratoje. 
Šitoje srityje Ukraina atsilikusi nuo Lietuvos, ko ge
ro. daugiau nei penkerius metai.

Tarsi logiška istorijos sampratos paieškas pradėti 
Valstybiniame Istorijos Muziejuje. Yra toks Kijeve. 
Labai apibendrintai jį būtų galima palyginti su Kau
no Istorijos Muziejumi, tik jis dar prastesnis. Pastatas 
jau savaime prastai atrodo, nes jis stalinistinio sti
liaus, bet šiuo atveju tai Maskvos stalinistinis stilius, 
ne Kijevo. Tai yra. gryna pompastika. Toliau, pana
šumų su Kaunu daugiau. Apšepimo lygis panašus, 
viduje panašios salės, panašiai girgždančios grindys, 
panašus eksponatų išdėstymas ir tarsi visai tos pačios 
moterėlės sėdi ant tų pačių kėdučių, tik kad čia jos 
sėdėdamos skaito rusiškus laikraščius.

Gal be reikalo krypsti! į ironiją, bet esu įsitikinęs, 
kad tautos istorijos suvokimas itin svarbus, žinau, 
kad istorija gali būti labai įdomi, ir mane pykina, kai 
ji muziejuose prastai, tiesiog atgrasiai pristatoma. 
Taip. deja, yra Lietuvoje, dar prasčiau Ukrainoje. 
Abiejose šalyse palikta sovietinė eksponavimo meto
dika; skirtumas tas. kad Lietuvoje pakeista daugiau 
eksponatų. Tarkim, kur kabodavo raudona vėliava, 
pakabinta trispalvė, kur būdavo nublukusios raudon
armiečių nuotraukos, dabar kabo ne ką ry škesni par
tizanų atvaizdai. Ukrainoje, su keliom išimtim, nepa
daryta net tiek. Užtai ten dar galime pažvelgti į be
veik nepakitusią sovietinę istorijos sampratą. Jei pa
sinaudosime Kijevo istoriniu muziejum kaip etalonu, 
ji atrodo daugmaž taip: Vestibiulyje lankytoją pasi
tinka du milžiniški gobelenai. Tas. kairėje, pristato 
rusų ir ukrainiečių tapatystę ir kaip jie suglaudę gre
tas kovoja prieš nuožmių totorių ir lenkų antplūdžius. 
Tas, dešinėje, -„revoliucinis”. Darbininkai, aukštai 
iškėlę kūjį ir pjautuvą, raudonarmiečiai, apsisiautę 
dramatiškai plevėsuojančiais apsiaustais, triuškina 
carą ir buržujus. Tai įžanga, kurią muziejaus turinys 
daugmaž atkartoja.

1999 m. liepos mėn.

Tiesa, pradinėse salėse dar laikina atvanga. Mat 
akmens ir bronzos amžiuje, net ir atkakliai besisten
giant, surasti buržujų ne taip lengva, o eksponatų ar
cheologai prikasę daug. Kijeve jų išdėstyta apsčiai. 
Bet netrukus pasiekiame ankstyvuosius viduramžius 
pristatančias sales ir prasideda ideologinis auklėji
mas. Mat tada buvo du kertiniai įvykiai, kurių svarbą, 
iš sovietinio ruso taško žvelgiant, reikia kiek galint 
sumenkinti. Būtent. Dniepro upe atplaukę vikingai 
įkūrė Kijevo valstybę, o po kokio šimto metų vienas 
tos ‘variagų' dinastijos valdovas ją apkrikštijo. Apie 
vikingus, kiek sugebėjau įskaityti, beveik nieko ne
pasakyta, bet krikštą apeiti ne taip paprasta. Mat vis
gi, kai kur to laikotarpio cerkvės dar stovi. Tad jis 
minimas, bet tik antrame plane.

O po tojau ta rusų valstybė pergalingai plėtėsi. 
Tai parodo ir keli žemėlapiai, kuriuose baltų gentys 
suspaustos į siaurą ruoželį prie Baltijos jūros pakran
tės. Visas kitas plotas, kiek akis įžvelgia, tai Rusija. 
Tarkime dabartinėje Latvijoje Rusijos žemės siekia 
iki Koknesės miesto (apie 90 km į rytus nuo Rygos). 
Lietuvoje miestų nepažymėta, tad spręsti nelengva, 
bet atrodo, jog Vilniaus kraštas irgi Rusijos sudėtyje. 
Paskui, istorinį vystymą sekant, ateina rusams labai 
nepatogus XIII iki XVI šimtmečio laikotarpis, kuria
me los Rusijos galybės nedaug beliko. Visiems tiems 
šimtmečiams paskirtas vienas tamsokas koridorius 
su keliolika prie sienų prikabintų paveikslų bei žemė
lapių. Viename jų atvaizduota, nežinia kaip staiga 
neregėtai išsiplėtusi. „vytautinė” Lietuvos valstybė, 
yra ir Vytauto bei Jogaila atvaizdai ir išblukusi Žalgi
rio mūšio paveikslo atkarpa. Dar keli ginklai. Lie
tuvos Statuto atvaizdas, ir viskas. Jei skubėtum, to 
koridoriaus eksponatus vargu ar pastebėtum. Se
kančioje salėje jau viskas didingiau, mat čia jau ko
vojama prieš nuožmią Žečpospolitos priespaudą. 
Maskva jau didvyriškai vienija Rusijos žemes, o 
ukrainiečiai labai trokšta būti suvienyti. Tolimesnėse 
salėse eksponantų daugėja. Pavyzdžiui. Napoleono 
karams (kurie beveik nelietė Ukrainos žemių) pa
skirtos dvi salės. Viskas pagal kurpalį ..Rusijos istori
ja = Ukrainos istorija”. O galop prieiname sales, kur 
prasideda ..tikroji istorija” - tai laikai, kai Leninas 
pradeda leisti Iskrq ir vėliavos nusidažo raudonai. 
Kiek ten salių tam skirta ir neskaičiavau: daug iškeltų 
kumščių, daug kovojančių raudonarmiečių, šmėkčio- 
ja Lenino barzdelė. Stalino, žinoma, nėra, kaip nėra ir 
Trockio, bet tai jau buvusių sovietinių valdžių nuo
pelnas. ne dabartinės, ukrainietiškos.

Tiesa, yra ir nepriklausomai Ukrainai skirta eks
pozicija. Ji įrengta, galima sakyti, centrinėje erdvioje 
salėje, tačiau nuobodumu ji nė trupučiu nenusileidžia 
sovietinių laikų ekspozicijoms, o gal jas ir pranoksta. 
Mat čia visos nuotraukos vieno formato, nors jos ir 
didesnės. Tai panašios j mūsiškes „sąjūdines” nuo
traukas: atseit žmonių minios, vėliavos, o priekyje 
dažniausiai matosi dabartinio prezidento Kučmos 
fizionomija. Daugmaž, tiek.

Ką galima iš to viso spręsti? Nemanau, kad lai 
daug pasako apie dabartinės Ukrainos istorinę sam
pratą. Veikiau tai iliustruoja dar nesubrandintą tauti
nę savigarbą, abejingumą istorijai, lėšų stoką. ..kultū
rinių biurokratų" apsileidimą, iniciatyvos stoką ir 
taip toliau. Negalime būti šiuo atveju perdaug kritiš
ki. nes bet kas. pasidairęs po mūsiškius istorijos mu
ziejus. gali patvirtinti, jog pas mus ne ką geriau.

TRUPUTIS ISTORINIŲ PROŠVAISČIŲ
Iš čia pateikto aprašymo akivaizdu, jog nesiūlau 

į Kijevą atvykusiam turistui aplankyti istorini muzie
jų. Beje, jo ir nebus pasigesta, nes Kijeve netrūksta 
unikalių ir didžiai įdomių istorinių vertybių. Nerašy

siu apie Šventosios Sofijos katedrą (X-XI šimtmetis), 
apie stulbinantį Pečorskaja Lavra vienuolyną, nes 
apie šiuos objektus reikia pasiskaityti išsamiau. Pa
minėsiu dabar ir mums aktualia tapusią „atkurtą se
nąją istoriją”. Akivaizdu, jog šiais laikais ką nors su
dominti aptrupėjusių mūrų likučiais labai sunku. 
Užtat lenkai ir atstatė visą Varšuvos senamiestį, nuo 
pamatų pakėlė karališkąją pilį, užtai vokiečiai atstatė 
Frankfurto „Roemerhoff' ir daugybę kitų objektų. 
Ukrainiečiai jau anksčiau buvo atstatę garsiuosius 
„Aukso Vartus” (prie kurių, beje. Kijevo diduomenė 
pasidavė Gediminui), o dabar baigia atstatyti didžiulį 
Šv. Mikalojaus vienuolyno kompleksą. Gal ir ten is
torikai ginčijasi apie autentiką, ir greičiausia netrūks
ta tokių, kurie rašo: „kaip šiais skurdo laikais galima 
švaistyti... ir 1.1.”. Tačiau, štai jau visas pastatų kom
pleksas stovi, švyti auksinėm bonom. melsvom, švie
žiais dažais kvepiančiom sienom. Viduje dar intensy
viai vyksta darbai, bet iš lauko šis architektūrinis an
samblis jau gyvuoja ir puošia miestą. Jį jau piešia ant 
šaligatvio sutūpęs gimnazistų būrys, brangiais apara
tais spragsi japonų turistų grupė. Vienas iš jų ir fil
muoja. ir visi klega patenkinti, kai pro šalį žengiantis 
barzdotas dvasiškis sutinka papozuoti. Galima įsi
vaizduoti. kaip grįžus Japonijon ši videojuosta bus 
rodoma draugams ir gal sugundys dar ne vieną apsi
lankyti egzotiškoje Ukrainoje.

Ir nepaneigsi - kas pastatyta, rimtai imponuoja. 
Tačiau svarbiausia ne tai. kad lankytojai iš Japonijos 
ar Lietuvos gali pasigerėti dar vienu Ukrainos istoriją 
liudijančiu objektu. Svarbiausia, kad tai parodo, jog 
Ukrainoje yra ne taip jau mažas procentas žmonių, 
kurie nėra abejingi savo istorijai, kurie pasiruošę įdė
ti pastangų ir lėšų, kad ta istoriją taptų labiau prieina
ma jų bendrapiliečiams. Mat vienuolyno atstatymas 
yra ir ryžtingas politinis žingsnis: jis buvo sugriautas 
ne karo, ne ‘hitlerininkų', o būtent sovietinės Rusijos 
valdžios. Ukrainos atveju taip pat simboliška ir svar
bu. kad jį atstato Kijevo patriarchato ortodoksai, o lė
šomis remia vietinė valdžia. Tai svarbu, nes Ukraino
je yra net keturios pagrindinės religinės bendruome
nės. o didžiausia įtampa rusena tarp dviejų iš jų. 
Dviejų, tarp kurių dogmatinių skirtumų iš viso nėra. 
Skiriasi tik Patriarcho gyvenamoji vieta.

KONFLIKTAS. KURI UŽMEZGĖ PAGONIŠKOJI 
LIETUVOS VALSTYBĖ

Atskridęs Kijevan Borispolio oro uoste nusipir
kau anglų kalba leidžiamą savaitraštį Kyiv Post. Pir
mame puslapyje stambiom raidėm buvo žinia apie 
prieš kelias dienas įvykusį konfliktą. Kol kas tarsi 
nieko ypatingo - tam laikraščiai ir skirti, kad rašytų 
apie konfliktus, tačiau perskaitęs suvokiau, kad šis 
konfliktas visgi neeilinis. Jei ieškotum jo pačių pir
minių ištakų, tektų pripažinti, jog jo tikrasis pradinin
kas buvo Gediminas. Ne tas. kuris atsistatydino, o 
tas. kuris stovi priešais savo žirgą Vilniuje. Katedros 
aikštėje. Tai tolima istorija, šio straipsnio temai svar
biau tai. kad šis įvykis turi įtakos dabartiniam Ukrai
nos nepriklausomybės įtvirtinimui.

Mat AMT Post pirmame puslapyje antraštė dide
lėmis raidėmis šaukė: ..Mob Attacks Kyiv Patri
arch!”. Po atrašte spalvota oriai atrodančio Kijevo 
Patriarcho Filareto nuotrauka. Pats įvykis toks: gegu
žės penktą visos Ukrainos Patriarchas Filaretas su 
palyda Mariupol mieste (tai ry tinė Ukraina) per atsta
tytos katedros šventinimo ceremoniją buvo užpultas 
Maskvos Patriarchato šalininkų. Buvo mušama, 
mėtomasi akmenimis, apgadintas Filareto automobi
lis ir sužeisti keli palydos nariai. įskaitant šoferį.

(tęsinys sekančiame psl.)
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REPORTAŽAS

KIJEVAS...
(atkelta iš 7-to psl.)
Nežiūrint to, katedra vis dėlto pašventinta.

Pasirodo jog įvykis, nors ir dramatiškas, nėra iš
skirtinis. Tai tik vienas epizodas iš seniai, seniai besi
tęsiančio, dabar paaštrėjusio konflikto tarp Maskvos 
ir Kijevo patriarchatų. Šiuo metu jis tapo ypač nuož
mus, nes vyksta ir nuosavybės, ir praeities dalybos. 
Nuosavybiniai konfliktai išties beveik neišsprendžia
mi. Nes kur, danguje ar žemėje, atsiras teismas, kuris 
sugebėtų teisingai išspręsti nuosavybės klausimą, 
tarkim, vienuolyno, kurį įkūrė ir statė viena pusė (Ki
jevo patriarchatas), kurį nusavino Žečpospolitos val
džia ir paskyrė trečiai pusei (unitams), kurį paskui 
vėl atėmė Caro valdžia ir atidavė antrajai (Maskvos 
patriarchatui), kurį galiop panaikino ir sugriovė bol
ševikai? Nuosavybiniai konfliktai aštrūs, nes susiję 
su turtu, bet ideologiniu požiūriu svarbesnės praeities 
dalybos. Šio konflikto užuomazga siekia Gedimino 
laikus, nes jis užėmė slaviškosios pravoslavijos cen
trą Kijevą ir atskyrė jį nuo kitų Rusijos žemių. Šis 
atskyrimas tęsėsi šimtmečius, per jį buvo įkurtas 
Maskvos patriarchatas. Praeityje valdžios bent iš 
pažiūros išrišdavo konfliktą, laikydamos tik vieną 
patriarchatą teisėtu. Nereikia ir aiškinti, jog Rusijos 
(ir caristinės, ir komunistinės) imperijos laikais tai 
buvo Maskvos patriarchatas. Kaip ir Lietuvoje, 
Ortodoksų patriarchatas tais laikais buvo paverstas 
dar vienu imperijos ir rusinimo įrankiu. Tačiau da
bartinė Ukraina stengiasi būt demokratiška, joje 
privalo išsitekti abiejų patriarchatų šalininkai. Kaip 
Kyiv Post antraštė liudija, jiems tai sunkiai sekasi.

IR DAUGIAU BLOGŲ NAUJIENŲ
Deja, jų netrūksta, ir su kiekviena diena, kurią 

praleidau Ukrainoje, jų kaupėsi vis daugiau. Jei bū
čiau išvykęs ne po savaitės, o po kelių mėnesių, šis 
reportažas būtų melancholiškesnis. Kai kuriuose sri
tyse ekonomika čia taip prastai veikia, kad sveiku 
protu net ir suvokti sunku. Prisiklausiau apie mėne
siais ir net pusmečiu vėluojančius atlyginimus, o apie 
jų dydį geriau nekalbėti. Vietomis tai vos 50 dolerių 
(per mėnesį!). Ukrainoje daug didelių sovietinių 
laikų gamyklų, neekonomiškų kasyklų, milžiniškų 
kolchozų (dar „neišdraskytų”), darbo vietos dar „iš
saugotos”. Neblogai būtų, kad mūsiškiai socialistinės 
nostalgijos kamuojami verkšlentojai atvyktų pasi
žiūrėti, kokios to pasekmės. Nereikia būti rinkos ide
ologu, kad suprastum, jog nerentabilių objektų iš
laikymas kainuoja visiems, kad tai slegia visą kraštą, 
bet labiausiai tuos, kuriuos norima „išsaugoti’. Už
marinamos lėšos, sensta ir rūdyja įranga, bergždžiai 
stovi patalpos, o kas svarbiausia - neveiklumui, tie
siog vegetavimui pasmerkiami šimtai tūkstančių 
žmonių. Neišvengiamai vėl kyla klausimas, kaip gali 
išgyventi tie žmonės? Anot mano pokalbininkų, 
kraštas laikosi neišsenkančiu ukrainiečiu kantrumu ir c
sodo sklypo daržovėmis.

Neturiu kompetencijos analizuoti ir ekspertui 
sunkiai suvokiamas ekonomines problemas, tad ne
bandysiu to daryti. Ekonomikos srityje visų pokomu- 
nistinų valstybių problemos apibūdinamos kaip bai
sios, tragiškos, beviltiškos, arba, geriausiu atveju, 
krizinės. Jų laipsniavimas ir rūšiavimas - nedėkingas 
užsiėmimas. Bet vienas palyginimas svarbus šio 
straipsnio centrinei tezei. Būtent, kaip rašiau prieš 
penkis metus, sugretinus Maskvą su Kijevu, net ir 
nesigilinus buvo akivaizdu, jog Maskvoje geriau. Ši 
padėtis tęsėsi iki praeitų metų vidurio, kai subliūško 
Rusijos ekonomika. Ar dabar padėtis pasikeitė į kitą 
pusę? Nežinau. Jei spręstum vien iš valiutinių santy

kių, tai taip. Rublis per tą laiką nuvertėjo apie penkis 
kartus, o Ukrainos grivna tik du. Šitai, anot vieno 
mano pašnekovo, įvyko pačiu laiku.

TAD KAIP VISGI YRA SU UKRAINIETIŠKU 
VALSTYBINGUMU?

Bandysiu atkurti, ką šia tema dėstė vienas minis
tro pavaduotoju dirbantis inžinerius:

Rusijos ekonominis sugriuvimas atėjo pačiu lai
ku. Ukrainiečių tautini entuziazmą stipriai išsekino 
ekonominiai sunkumai. Didžiuma darbininkijos, ir 
ne tik rytinėje krašto dalyje, jau atvirai kalbėjo, kad 
„pas rusą yra geriau ". Ir pavojingiausia, kad iš tiesų 
rusams sekėsi geriau. Jie milžiniškais Vakarų kredi
tais palaikė savo ekonomiką ir, tiesą sakant, refor
mas vykdė sparčiau. Daug ukrainiečių vyko ten už
darbiauti; Maskvos didžiulėse statybose dauguma 
darbininku ukrainiečiai. Net ir vakariniuose regio- L o

nuošė entuziazmas taipogi blėso, jaunimas pasidarė 
abejingas. O pavojingiausia, kad vietinė nomenkla
tūra, kuri išsilaikė viršūnėje todėl, kad mikliai perko
pė į tautini vežimą, irgi buvo pradėjusi abejoti. Jiems 
pradėjo atrodyti, kad gal visgi ilgiau pavyks išlaikyti 
viršininko kėdę, jei šliesis prie „didžiojo brolio". 
Kairė jau ir viešai tais argumentais švaistėsi. Brendo 
sąlygos, kuriose būtų galima pradėti destabilizuoti 
valstybę. Ir štai subliūško ta ant Vakarų kreditų sta
toma rusiškas gerovė! Tai, žinoma, skaudžiai atsilie
pė ir Ukrainai. Labai skaudžiai. Bet iš to išplaukia du 
svarbūs dalykai - jau rusai - ne pavyzdys, ir. kas gal 
dar svarbiau, kuriam laikui rusai - dabar menkas 
pavojus. Per silpni jie dabar, gal dešimt metų jiems 
dar teks kapstytis, kol taps vėl jėga. O Ukraina per tą

VIENUOLIKA KLAUSIMŲ AKIRATININKAMS
Į Jukintos ir Leonido Donskių klausimus šį kartą atsako 

Tomas Venclova

Kokios aplinkybės Jus atvedė į Akiračių kolek
tyvą9

Atsakysiu tik į šį klausimą, nors atsakymas šiek 
tiek palies ir kitus klausėjams rūpimus dalykus.

Nebeatsimenu, kada ir kaip išgirdau, kad Čika
goje leidžiami Akiračiai - turbūt tai buvo apie 1970 
metus. Kaip dažną Lietuvos inteligentą, mane labai 
domino išeivijos veikla: gaudžiau apie ją žinias vi
sais įmanomais kanalais. Prieiti prie tų kanalų man 
buvo truputį lengviau negu daugeliui kitų. Ant tėvo 
rašomojo stalo trumpai paviešėdavo ir vienas kitas 
Lietuvių enciklopedijos tomas, ir koks Draugo. Dir
vos ar Aidų numeris ar bent iškarpa. Tėvas gaudavo 
tuos dalykus iš partijos istorijos instituto - su griežta 
ir savaime suprantama sąlyga, kad niekam jų nero
dys. Vis dėlto įsigudrindavau įjuos kada nekada dirs
telėti. Tėvas dėl to pernelyg nesijaudino, kartais pats 
man šį tą parodydavo ar atpasakodavo (žinoma, tarp 
mudviejų būta tylaus „džentelmeniško susitarimo", 
kad savo ruožtu apie tai nešnekėsiu: kas be ko. pa
šnekėdavau. bet ne tose kompanijose, kur įtardavau 
esant abejotinų personažų). Vienai nakčiai iš tėvo 
buvau gavęs Jurgio Gliaudos Agoniją, taip pat Bro
nio Railos rašinių - šio seno pažįstamo veikla tėvą, 
taip pat Kostą Korsaką, ypač domino: kai kurios 
(nors, žinoma, ne visos) jo nuomonės ir sąmojai 
abiem, ko gero, buvo prie širdies. Beje, tada gana ati
džiai peržiūrėdavau Laisvę ir Vilui ~ vadinamųjų pa
žangiečių leidiniai nebuvo draudžiami, o deramai pa

laiką, labai sunkiai, bet vis tiek vis daugiau persi
orientuos i Vakarus.

Jo paminėtas nomenklatūros dvejojimas susi
šaukė su tuo, ką rašiau prieš penkerius metus, kai ieš
kojau ukrainietiško patriotizmo Kijeve. Radau jo 
nedaug ir viena guodžianti viltis buvo:

... ne tik patriotizmas išlaiko valstybes. Jei išorinis 
spaudimas pakankamai silpnas, tada užtenka vien tik 
valdančios biurokratijos savisaugos jausmo.

Dabar pasižvalgius jau akivaizdu, jog tas „val
diškas tautiškumas” per tą laiką nešė vaisius. Kijevas 
kur kas ukrainietiškesnis miestas, negu buvo prieš 
penkerius metus. Ukrainiečių kalba jau čia - nebe iš
imtis. Televizjoje, per viešas kalbas ji vyrauja. Net 
mūsų vertėjas vertė ukrainietiškai. Mokyklose dau
giausia dėstoma ukrainietiškai. Kiek tai persikūnija į 
tautinį patriotizmą, sunku spręsti. Kaip istorijos mu
ziejaus pavyzdys rodo, tautinio abejingumo dar esa
ma apsčiai. Ukrainoje ateina rinkimų metai. Kai ku
rie paviršutiniški pastebėjimai - kandidatas į Kijevo 
merus fotografuojasi atstatytų Šv. Mykolo vienuoly
no cerkvių fone. Jis tad pabrėžtinai akcentuoja ukrai- 
nietišką tautiškumą. Per komunistų partijos suvažia
vimą. kuris vyksta man ten esant, vadovybė suskyla. 
Mat vienas vadas (gal įdomi detalė jog šiuo atveju tai 
„vadė”) nori, kad būtų tiesiogiai pasisakyta už su
sijungimą su Rusija, kitas tai nori išreikšti aptakiai. 
Atsargiųjų frakcija kur kas didesnė.

NEBE SOV1ETIJA, BET DAR NE EUROPA
Šitaip rašydamas neįžeidžių ukrainiečių, nes bū- 

filtravus iš jų būdavo galima išsunkti visai įdomios 
informacijos. Čia kalbu tik apie politinę literatūrą: iš
eivių poezijos (iš dalies prozos, net filosofijos) kny
gos bei nuorašai kursavo draugų rateliuose maži) ma
žiausiai nuo 1958 metų. Paprastai jų gaudavau per 
Juozą Tumelį, bene žymiausią Vilniaus knygnešį toje 
antrojoje spaudos draudimo gadynėje. Universiteto 
bibliotekoje vienu tarpu vyravo kiek liberalesnė at
mosfera: su specialiu leidimu (nurodęs, kad tavo stu
dijoms reikalinga ši, o ne kita medžiaga) „specfonde” 
galėjai pavartyti net enciklopedijos tomus. Vytautas 
Kubilius sykį man pasakė: „Gavau tomą su straipsniu 
Simbolizmas’, straipsnis nelabai įdomus, bet netoliese 
yra straipsnis Sibiras - čia tai bent!”

Septintajame dešimtmetyje ir aštuntojo pradžio
je padažnėjo emigrantų kelionės į Lietuvą, ir ne tik 
„pažangiečių”. Vilniuje šmėstelėjo Sonė Tomarienė, 
Valerija Tysliavienė. Salomėja Narkeliūnaitė, atsira
do Vienybės numerių. Tie numeriai man paliko gana 
prastą įspūdį, nors šiaipjau buvau tikras, kad išeivių 
ryšiai su Lietuva yra itin pravartus. Įdomesnis buvo 
Jono Meko apsilankymas - tais laikais jisai man irgi 
pasirodė politiškai ir net žmogiškai naivokas, bet aiš
kiai pajutau, kad tai asmenybė (beje, tai pajuto visi). 
Jau buvau girdėjęs apie Akiračius ir maniau, kad tai 
maždaug Vienybės pakraipos leidinys. Ką gi. vis ge
riau negu nieko. Bene pirmą Akiračių egzempliorių 
pamačiau kaip tik Meko apsilankymo dienomis. Ta 
proga kelios ištraukos iš dienoraščio:
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tent taip jie dabar patys apibūdina savo padėtį. Kad ir 
Nacionalinio muziejaus vienoje salėje kabantis pla
katas:

Ukraina privalo grįžti į Europą ir į civilizuotą 
pasaulį.

Europa savo keliu, bet, kaip šis plakatas pabrė
žia, Europa šiuo atveju sutapatinama su civilizacija. 
Tai tarsi reikštų, jog pastarosios Ukrainoje dar nėra. 
Nevisai suprantu, ką tokiu perdėtu kuklumu norima 
pasakyti, tačiau pirmoji teiginio dalis teisinga. Čia 
dar ne Europa. Bet ir nebe Sovietija. Iš mūsų taško 
svarbu pridėti, jog čia nebe Rusija. Kaip tai apibūdin
ti, kaip konkretizuoti? Grįžtu prie šio rašinio pra
džios. Keliuose puslapiuose neįmanoma apibūdinti 
bet kokio krašto, tuo labiau tokio didelio ir prieštarin
go, kaip Ukraina. Viliuosi, jog pateikti įspūdžių frag
mentai iliustruoja būtent tą muziejuje kabantį plaka
tą. O užbaigai pabandysiu surasti lengvesnę gaidą. 
Štai užrašas ant limonadinio gėrimo butelio. Ir ukrai- 
niečių, ir anglų kalba. Cituoju angliškąjį vertimą pa
žodžiui:

The drink contains natural extracts of odoriferous 
herbs of Crimea.

Gėrimo pavadinimas „Sport”, pats gėrimas ne 
toks jau blogas, o butelis, kaip ir Europoje - plastma
sinis. Šiuo atveju tereikia pakeisti „odoriferous” į 
„aromatic” ir gėrimas taps ne „dvokiantis”, o „kvap
nus”. Kiti pakeitimai, kuriuos čia būtina įgyvendinti, 
sudėtingesni. Tačiau po šito apsilankymo esu dar 
tvirčiau įsitikinęs, jog Ukraina pajėgs juos įveikti.

Kazys Almenas

1971 .VIII. 10. Sigitas (Geda) paskolino Akira
čius su labai tiksliai perspausdintomis mano eilėmis. 
Juokingas leidinys, ypač interviu su norvegu. (...)

VIII.l 1. Akiračiuose itin puikios ištraukos iš Ba
ranausko dienoraščių (lyg juos būtų rašęs koks da
bartinis lietuviškas „bitlas”). Žurnaliukas redaguo- 
jamas ne per blogiausiai. Jo politika ne visai aiški 
(...), bet stilistika ir „perspektyva ” turi daug pliusų. 
C-)

VIII. 12. Susitikimas su Mekais kompozitorių na
muose. (...). Tą pat dieną — dar vienas emigrantas. 
Liūtas Mockūnas (kaip tik Akiračių šulas). Bernužė
lis apysmagis, stebėtinai išsaugojęs Žaliakalnio stilių 
(leksika: „japas”, „chebra”, ..linksmu plaučių”). 
Susirinkome pas Vladą Šimkų - visas ..ketvirtas fron
tas” (Geda, Aputis, Martinaitis. Judita) plius (...) du 
įtartini asmenys (...). Kalba tokioje, didelėje kom
panijoje nesimezgė, beliko anekdotai - kiek įmano
ma, neutralūs. Gavau iš Mockūno paskutinį Encoun
ter numerį (labai interesingą) ir 1948 metų Bradūno 
knygutę (...).

Sigito pasakojimas, kaip jis gavo Akiračius 
(,, užėjo žmogus — matau, visas dreba. Nuraminus pa
sirodė, kad amerikietis su literatūra ”).

VIII. 14. Buvau pas Mockūną. Pradalgėje neblo
gas Griniaus straipsnis apie (Justino Marcinkevi
čiaus) Mindaugą (pasirašyčiau po juo). O Šilbajorio 
studijėlė beveik įtikino, kad Meko eilėse šio to esama. 
Bet vis dėlto liūdnoka dirbti lietuvių kultūrai: ji lyg 
smarkiai sužalotas vaikas, nebepasivejąs savo ben
draamžių.

Mockūnas pateko į bėdą Dainavos naktiniame 
bare -jam apšvietėfdmą.

VIII. 16. Po piet į Cvirkos gatvę (mano tuometinį 
butą) užėjo Mockūnas. Su Zenonu išgėrė apie litrą 

starkas, bet nesusmuko. Iš viso Lietuvoje jis kasdien 
mirtinai girdomas: laikosi didvyriškai. Beje, jį aiš
kiai seka (po Dainavos incidento areštavo ties Vie
viu, incognito bevažiuojantį į Kauną).

Daug ir įdomiai kalbėjomės. Nustatėme net šio
kias tokias „gaires”. Speciali tema - Akiračių ko
mentaro santūrumas ir jo ribos. (...). Sutinka su Gri
niumi dėl Mindaugo („bet tai vienintelis momentas, 
kai su juo sutinku ”). (...)

Išmintingas M. atsiliepimas apie Solženiciną: 
„skaitydamas painioju herojus - prireikia jų sąrašo: 
Tolstojui sąrašas nereikalingas ”.

VIII. 19. (...) Mockūnas išvažiuoja. Beje, aną va
karą su juo ir jo žmona nemažai vaikštinėjome po 
miestą: parodžiau jam „nepriklausomybės namus” 
Pilies gatvėje.

Šios ištraukos gal perteikia lašelytį anuometinio 
klimato, kai akiratininkai pradėjo organizuoti savąją 
knygnešystę. Kokia vertinga ta knygnešystė buvo 
Lietuvai, šiandien įrodinėti turbūt nereikia. Skaityto
ją, įsivaizduojantį, kad tuomet lietuvių tauta skendėjo 
vien siaube, kančioje ir neviltyje, gali nustebinti ar 
papiktinti linksmenės dienoraščio detalės, juo labiau 
tas faktas, kad apie politinius dalykus rašiau gana at
virai. Man ir pačiam dabar atrodo, kad galėjau būti 
atsargesnis: jei dienoraštis būtų patekęs į KGB ran
kas. toji įstaiga būtų ne tik apie mane sužinojusi da
lykų. kurių neprivalėjo žinoti. Pasiteisinti galiu ne
bent tuo. kad dienoraštį gerai slėpiau. Be to. daugelis 
mūsų kur kas mažiau drebėjo prieš KGB. negu tasai 
pas Sigitą Gedą apsilankęs ..amerikietis su literatū
ra”. Kartais net sakydavome: ..Jei nebijai saugumo, 
tai jis tavęs ima bijoti”. Nors tai buvo rizikinga, bet 
apsimokėjo.

Po šito Liūto Mockūno apsilankymo mačiau dar 
ne vieną Akiračių numerį. Žurnalas man (turbūt ir 
daugeliui kitų) patiko labiau ir labiau. Jį skaityda
mas. beje, pradėjau aiškiau nutuokti, kad išeivijoje 
esama skirtingų, net priešingų pakraipų. Kaip tik Aki
račių pakraipa man atrodė prasmingiausia ir blai
viausia. vienintelė išvengianti fanatizmo, rėksmingos 
pseudorezistencinės retorikos, morališkai abejotinų 
receptų - žodžiu, ne anachroniška, o normali. Jutau, 
kad su daugeliu emigrantų nelabai susišnekėčiau, o 
su akiratininkais rasčiau tiek pat bendros kalbos, kiek 
su savo kartos bičiuliais Vilniuje. Tie žmonės nebijo
jo ir nepuolė į neviltį - kaip nebijojome, nepuolėme į 
neviltį ir mes. Jie bene vieninteliai emigracijoje ne
mitologizavo Lietuvos, o baudėją suprasti ir parodyti 
tokią, kokia ji yra - smarkiai sužalotą, bet anaiptol 
nesužlugusią, besikeičiančią, neblogai panaudojan
čią esančias, tegu ir mizeriškas galimybes. Akirati
ninkai vertino bet kurią problemą ne pagal „echt-lie- 
tuviškus”. o pagal įprastus civilizuoto pasaulio kri
terijus. Be to. jie buvo tiesiog raštingesni ir labiau ap
sišvietę už daugelį savo oponentų, kurie dangstė sa
vuosius silpnumus ..nesvyruojančiu" patriotizmu ir 
ksenofobija.

Žinau, kad anaiptol ne visi mano bendraamžiai 
su manimi sutiko: buvo tokių (ir nemažai), kurie, 
kaip ir emigracijoje, laikė Akiračius prokomunistiniu 
leidiniu. Bet jie man atrodė ir tebeatrodo apgailėtinai 
siauros ir bevaisės pasaulėžiūros žmonės - uždaros 
visuomenės apologetai. Kai dėl manęs, tai Akiračiai 
žymiai labiau stiprino mano antikomunistines nuo
taikas. negu dešinieji išeivių leidiniai, kuriuos pa
skaitęs kartais pagalvodavau: na. jei reikėtų laikytis 
šitokios ideologijos, tai gal ir tas komunizmas ne toks 
baisus...

Kai po ketvertų metų iš potencialaus disidento 
virtau aktualiu, ryšys su Akiračiais man savotiškai

Tomas Venclova

pravertė. Iš Kazio Sajos vienai nakčiai gavau žurnalo 
numerį su Vinco Trumpos atviru laišku, kuriame jis 
bandė mane atkalbėti nuo išvykimo iš Lietuvos. Ma
nau. Vincui Trumpai nuoširdžiai rūpėjo, kad emigra
cijoje manęs ir panašių į mane neištiktų asmeninis ir 
profesinis krachas (kai kuriais atvejais taip daugmaž 
ir atsitiko). Bet tą naktį gerokai pyktelėjau, sėdau prie 
rašomosios mašinėlės ir dar prieš aušrą surezgiau 
mandagų, bet gan griežtą atsakymą. Padauginau jį 
trimis egzemplioriais: vieną daviau Juozui Tumeliui 
(nes žinojau, kad jis turi ryšių su pogrindžio spauda), 
vieną dar kažkokiam konspiratoriui (nebeatsimenu 
kam), o vieną įžūliai išsiunčiau į Ameriką paštu. Kad 
ir keista, kaip tik tas trečiasis egzempliorius pasiekė 
Akiračius ir buvo juose išspausdintas. Matyt, KGB 
nepajėgė sukontroliuoti visų laiškų i užsienį (tada 
galvojau ir dabar tebegalvoju, kad jo visagalybė - pa
ties KGB skleidžiamas ir jam vienam naudingas mi
tas).

Esu tikras, kad korespondencija su Vincu Trum
pa šiek tiek paspartino mano išvykimą į Vakarus, ku
rį ir šiandien laikau prasmingiausiu savo gyvenimo 
veiksmu.

Atsiradus Vakaruose, prisijungti prie Akiračių 
kolektyvo man buvo natūralus dalykas. Tiesa, negy
vendamas Čikagoje, buvau ir tebesu grynai formalus 
redakcinės kolegijos narys: nebent aptariu vieną kitą 
reikalą su bičiuliais telefonu, o retkarčiais, apsilankęs 
prie Mičigano, ir akis į akį. Bet gana ilgai, bent jau 
ligi Lietuvos išsilaisvinimo, žurnale gana gyvai ben
dradarbiavau. Ypač stengiausi palaikyti Akiračių ry
šius su Centrinės ir Rytų Europos opoziciniais 
sluoksniais. Akiračiai buvo pirmasis ir tuo tarpu vie
nintelis toks tarptautinio užmojo žurnalas visoje lie
tuvių spaudos istorijoje, ir tikiuosi, kad prie to man 
pavyko šiek tiek prisidėti. Esu tikras, kad žurnalas tu
ri - ir dar ilgai turės - aiškią ir prasmingą vietą lietu
vių kultūroje. Atviro žodžio tradicija tiek emigracijo
je, tiek ir Lietuvoje net šiandien, deja, dar nėra savai
me suprantamas daiktas (beje, kartais ji suprantama 
ir klaidingai, kaip visiška kriterijų bei savikontrolės 
stoka).

Dabar Akiračiuose bendradarbiauju mažokai - iš 
dalies dėl profesinio užimtumo, bet ypač dėl to. kad 
galiu bendradarbiauti ir Lietuvos spaudoje (o žmonės 
iš Lietuvos gali pavaduoti mane Amerikoje). Tačiau 
prisidėjimas prie žurnalo veiklos yra vienas iš daly
kų. kuriuos savo gyvenime priskiriu prie vertinges- 
niujų, o diena, kada gaunu jo naują numerį, man tebė
ra šventė.’
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ALEKSANDRA ŠTROMĄ PRISIMENANT
V u

Apie Aleksandro ligą pirmą kartą sužinojau prieš 
du mėnesius. Kelis kartus bandžiau bet nepavyko 
jam prisiskambinti. O kai prisiskambinau, jis jau bu
vo per silpnas kalbėti. Už pusantros dienos Aleksan
dras mirė.

Labai unikaliam Aleksandro Štromo gyvenimui 
išsamiai aprašyti reikėtų gerokos knygos. Aš esu tik
ras, kad tai bus anksčiau ar vėliau padaryta. O dabar 
noriu paminėti tik kai kuriuos ryškesnius Aleksandro 
asmens bruožus.

Kaip ir Vytautą Kavolį. Štromą pinną kartą suti
kau Pečkauskaitės mokykloje Kaune. Tais laikais 
santykiai su Aleksandru buvo artimesni negu su Vy
tautu, nes jis gyveno netoli manęs ir dėl to dažnai po 
mokyklos lakstydavome kiemuose, soduose bei 
skersgatviuose tarp Gedimino gatvės ir Vienybės 
aikštės. Sovietams uždarius Pečkauskaitės mokyklą, 
mes, kaip ir daugelis kitų jos mokinu, buvome per
kelti į Jono Jablonskio mokyklą virš funikulieriaus. 
Iš tų vaikystės dienų Aleksandrą prisimenu kaip labai 
energingą, drąsų ir niekada savo nuomonės neven
gusį išreikšti draugą. Jis toks ir išliko iki savo gyven
imo pabaigos. Be to Aleksandras turėjo neblogą ju
moro gyslelę. Jau sovietams atėjus vieną dieną be
lakstydamas po kiemus jis persiplėšė palto rankovę. 
Jo pirmoji reakcija buvo: „žinai, nėra to blogo, kas 
neišeitų į gerą, dabar atrodysiu kaip proletaras’’.

Vokiečių okupacijos metu Aleksandras su mama 
ir seserimi buvo uždaryti Kauno gete, o tėvas žiauriai 
nužudytas Lietūkio garaže pirmosiomis karo dieno
mis. Motina karo pabaigos nesulaukė, bet abiems 
vaikams pavyko iš geto pabėgti ir lietuvių pagalbos 
dėka išlikti gyviems.

Tuoj po karo Štromas degė neapykanta visiems 
savo engėjams ir kurį laiką galvojo, kad sovietinė sis
tema buvo vienintelis būdas žmonijos gerovei pa
siekti. Dėl to sulaukęs reikalingo amžiaus bandė įsto
ti į komunistų partiją. Tačiau jį įsūnyjęs Antanas 
Sniečkus tam pasipriešino, nes „partija karštakošių 
nenori”. Atrodo, kad senasis komunistas geriau negu 
jaunasis „karštakošis” pramatė, kaip neprognozuoja
mas pastarasis gali būti. Ir iš tikrųjų, palaipsniui Ale-

Aleksandras Štromas

ksandras pradėjo suprasti sovietinės sistemos esmę ir 
eventualiai pasidarė aktyviu jos oponentu. Tas proce
sas ypač pagreitėjo, kai jis Maskvoje pradėjo teisės 
studijas. Imperijos sostinėje politinė atmosfera buvo 
kiek laisvesnė negu jos pakraščiuose, kur vietiniai 
dar vis nebuvo susigyvenę su kolonialiniu statusu.

Aštunto dešimtmečio pradžioje Štromo išvyki
mas iš Sovietų Sąjungos irgi buvo unikalus. Tuo me
tu Kremlius jau norėjo kai kurių disidentų atsikratyti, 
o Aleksandrui padėjo ir jo svainio politiniai ryšiai su 
Anglijos ministru pirmininku Haroldu Wilsonu. tuo 
metu besilankiusiu Maskvoje. Kaip viena išleidimo 
sąlygų buvo Štromo pasižadėjimas užsienyje nekri
tikuoti sovietų sistemos.

Tačiau tik atvykęs į Vakartis Aleksandras pradė
jo intensyvią ir sistematišką akciją prieš šią totalitari
nę valstybę. Jis ruošia lietuviškas laidas Laisvosios 
Europos radijuje, liudija Bertrando Russell'o suruoš
tuose tarptautiniuose teismuose prieš Sovietų Są
jungą. įsijungia į lietuviškos išeivijos politinę veiklą. 
Dėl pastarasios Aleksandras man sakė, kad užsienio 
lietuviai pradeda prarasti ryžtą kovoje už Lietuvos 
laisvę, kad jiems trūksta naujų idėjų ir realistinio so
vietinės sistemos įvertinimo. Jau tada Štromas buvo 
įsitikinęs, kad imperija neišsilaikys ir netolimoje 
ateityje subyrės. Tačiau mažai kas su juo sutiko, ypač 
tarp sovietologų.

Apskritai Aleksandro santykiai su kitais savo sri
ties mokslininkais nebuvo geri. Tuo metu Anglijoje 
ir Amerikoje didelė dalis politologų buvo arba mark
sistinės pakraipos, arba neantikomunisfinio nusista
tymo. Jei jau antikomunistas, tai ir neišvengiamai 
dešinysis fanatikas. O Štromas nebuvo nei fanatikas, 
nei dešinysis, nors tam tikrų simpatijų racionalioms 
dešiniosioms jėgoms tikrai jautė. Bet dėl jo antiko
munizmo nebuvo jokių abejonių. Aleksandras apie 
Sovietų Sąjungą kaip blogio imperiją pradėjo kalbėti 
daug metų prieš Prezidento Reagano garsųjį „slo- 
ganą”. Jis ją ne tik tyrinėjo, bet ir ant savo kailio pa
tyrė. Dėl to Aleksandrui imperija nebuvo abstrakti 
sąvoka, o išgyventa realybė.

Dėl minėtų priežasčių nenuostabu, kad Štromas, 
nežiūrint visų jo mokslinių atsiekimų. negavo nuola
tinio paskyrimo viename iš geresnių Anglijos ar 
Amerikos universitetų. Eventualiai jam toks pasky
rimas buvo suteiktas Hillsdale kolegijoje, Mičigano 
valstijoje. Nors jos negalima lyginti su Harvardu, ta
čiau ši aukštojo mokslo institucija turi visai neblogą 
akademinę reputaciją ir yra davusi aukštų pareigūnų 
respublikonų prezidentinėms administracijoms.

Aleksandras save laikė ir lietuviu, ir žydu. Lietu
viuose tai nebuvo tradicinis požiūris. Štromas visada 
didžiavosi abiem tautybėm. Kai du Los Angeles Ti
mes korespondentai ilgame straipsnyje neteisingai 
užsipuolė Lietuvą dėl karo metu įvykusio holokaus
to, jis tuoj parašė redakcijai laišką ir kaip vienas iš 
išlikusių žydų atrėmė mitais paremtus kaltinimus.

Atvykęs į Vakarus Štromas pasidarė aktyvus 
Santaros-Šviesos narys. Čia jis rado daug pažįstamų 
iš prieškarinių ir pokarinių laikų. Bet spėju, kad svar
biausia priežastis, kodėl jis pasirinko šią organizaci
ją, tai jos nuolatinis ieškojimas naujų kelių ir idėjų 
visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Aleksandras 
entuzijastingai rėmė Santaros-Šviesos „Veidu į Lie
tuvą” poziciją, nors tuo metu jam tėvynės nebuvo ga
lima lankyti.

Aleksandro Štromo mirtis mūsų moksliniame ir 
visuomeniniame gyvenime paliko tuštumą, kurią bus 
sunku užpildyti. Jo gyvenimas buvo kova už žmo
gaus ir tautos laisvę: kaip geto kalinio Kaune, disi
dento Maskvoje, politinio veikėjo Vakaruose. Jei nu

veikti darbai apie žmogų pasako daugiau, negu kas 
kita, tai tas tikrai tinka Aleksandrui.

Julius Šmulkštys

TAS NEŽINOMASIS KORPORATIZMAS

Jau yra nemažai žmonių, pastebėjusių, kad Lie
tuvoje galima kalbėti apie ryškėjančių interesų di
ferenciaciją. Egzistuoja grupės, suinteresuotos turėti 
valdžią ir dažnai prieštaraujama ne tiek tam, ką val
džia daro, o tiems, kurie yra valdžioje. Paprastai šalia 
partijų demokratinėse šalyse veikia ir interesų gru
pės. susiorganizavusios pagal profesinius interesus. 
Aišku, kad Lietuvoje jos dar yra labai silpnos, mūsų 
politikoje nėra nusistovėjęs interesų grupių dalyvavi
mo politiniame procese modelis. Iš esmės, šioje sri
tyje klesti chaosas. Įtakingiausios interesų grupės turi 
daugiau ryšių su valdžia, kitos yra priverstos veikti 
rengdamos protesto akcijas.

Korporacinė yra tokia santvarka, kai valdžia 
stengiasi bet kurį reikšmingesnį sprendimą suderinti 
su visomis suinteresuotomis interesų grupėmis. 
Trumpiau korporacinė santvarka vadinama tiesiog 
korporatizmu. Jis yra stiprus Austrijoje, Skandinavi
jos šalyse, ypač Švedijoje. Pastarojoje yra įtvirtinta 
konstitucinė nuostata, kad vyriausybė privalo rengia
mų įstatymų projektus išsiuntinėti visoms suintere
suotoms grupėms bei atsižvelgti į jų pasiūlymus. Be 
to, interesų grupių atstovai dalyvauja įstatymų pro
jektams svarstyti sudaromose specialiose daugiašalė
se komisijose, rengiančiose oficialias valstybines re
komendacijas. Korporatizmas irgi pasižymi tam tikra 
centralizacija, nes paprastai vieną interesą atstovauja 
tik viena organizacija. Bet visų interesų grupės yra 
tiesiogiai įtrauktos į valstybės valdymą. Konsultaci
jos tarp grupių mažina nesutarimus ir prisideda prie 
informacijos, kurią kitaip būtų sunku gauti, platini
mo. Korporacinę santvarką tad galima apibūdinti 
kaip nebiurokratinio, tačiau ir nesavaiminio, rinkos 
principu grįsto, koordinavimo būdą. Tai visuomenės 
santarvės išlaikymo organizacinėmis priemonėmis 
modelis.

Interesus (valstybinius ir politinius) pas mus at
stovauja partijos. Tačiau jos negali išreikšti specifi
nių interesų. Pasak žinomo politikos teoretiko L. von 
Mises'o. jeigu partijos nesiremia apibrėžta politine 
programa, o kovoja dėl privilegijų tam tikrai sociali
nei grupei, nukenčia valstybinė santvarka. Partijos, 
žinoma, skirtingai vertina konkrečias programas. Bet 
netgi opozicija turėtų siekti valdžios ne dėl specifinių 
interesų rėmimo ar dėl oficialių postų partijos na
riams. o tik dėl savo idėjų pavertimo įstatymais ir jų 
įgyvendinimo valdant šalį. Parlamentinę atsakomybę 
turinčių partijų programa privalo išreikšti rūpestį vi
sa visuomene, pabrėžti socialinį bendradarbiavimą. 
Partijų programos paprastai yra lanksčios ir individas 
gali remti tą partiją, kurios programą jis laiko sau pri
imtiniausia. gali pasitraukti iš vienos partijos ir perei
ti į kitą. Interesų grupėje individualus pasirinkimas 
yra kur kas labiau apribotas, jį lemia kolektyvo nuo
monė dėl tinkamiausios elgsenos. Taigi, partijos ska
tina individualią iniciatyvą, o interesų grupės ugdo
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bendruomeniškumą. Nekorporacinės šalys su gau
sybe partijų, pavyzdžiui, Italija, pasižymi nestabilu
mu, o korporatizmas apsaugo politiką nuo ideologi
nių aistrų ir šališkų prioritetų.

Korporacinė santvarka įvedama ir laikosi nede
mokratinio režimo šalyse, pavyzdžiui fašistinėje Ita
lijoje, tačiau neabejotina, kad demokratijos stiprybės 
priežastis ir ją palaikantis veiksnys yra kaip tik kor
poratizmas. Drąsiai galima teigti, kad fašistiniai sąjū
džiai ir totalitariniai režimai nesusiformavo kaip tik 
ten, kur korporacinė santvarka buvo stipri.

Korporatizmas nebūtinai susiformuoja esant sip- 
rioms interesų grupėms. Čia svarbesnis pats jų sąvei
kos su valstybe būdas. Korporatizmas neabejotinai 
skatina interesų grupių veikimą. Interesus įmanoma 
suderinti, kai yra atitinkama nuostata juos derinti, kai 
valdžia konsultuojasi su visomis tam tikra problema 
suinteresuotomis pusėmis. Tam įvairių lygių valdžią 
gali įpareigoti įstatymai ir konstitucija. Korporacinės 
santvarkos įvedimas neabejotinai yra diskusijų dėl 
konstitucijos elementas. Tik pastaruoju atveju, t.y. 
įtvirtinus korporatizmą kaip konstitucinę normą, jis 
įsigalės.

Svarbu, kad korporacinė santvarka turi sudaryti 
lygias galimybes visoms interesų grupėms. Jau yra 
pastebėta, kad pas mus lobistines grupes dažniausiai 
sudaro pramonininkai, verslininkai, o mokytojai, gy
dytojai ir pan. negali tapti reikšmingomis interesų 
grupėmis. Aišku, kad dabar galiojantis Lietuvos kon
servatorių partijos ir Pramonininkų konfederacijos 
memorandumas įtvirtina vienos interesų grupės mo
nopolį, o visuomenėje ryškėja opozicija jam. Klausi
mas tik, ar dar R. Pakso vyriausybė spės ką nors šioje 
srityje pakeisti.

Korporatizmas padidintų eilinių piliečių galimy
bes tiesiogiai prisidėti prie įstatymų leidybos. Būtent 
dėl to korporatizmas yra gera išeitis centralizuotoje 
valstybėje, kur yra tik vienas įstatymų leidžiamasis 
organas ir todėl žmonės turi mažiau galimybių tvirti
nant bei priimant įstatymus, palyginus su federali- 
nėmis valstybėmis. Taip pat neišvengiamai sumažėtų 
korupcijos ir biurokratinės savivalės, palaipsniui 
stiprėtų orientacija į bendradarbiavimą.

Kai partijos hegemonija pakeičiama vien tik ma
sių pergale, dar nieko nepasiekta. Masės neturi struk
tūros, todėl reikia patikimos apsaugos prieš visuome
nės virtimą mase, gilesniais tarpusavio ryšiais nesu
sijusių dalelių chaosu. Vis tik labai neaišku, kiek kor
poratizmas yra realus autoritarinės tradicijos per
smelktoje visuomenėje. Kur viena grupuotė nori dik
tuoti savo valią visoms kitoms, negali vykti tikrų de- 
rybų.

Skandinavijos šalyse korporacinė santvarka ga
lutinai susiklostė valdant socialdemokratams. Tačiau 
korporatizmas yra labai susijęs su konservatizmu. 
Vakarų konservatoriai buvo įsitikinę, kad reikia su
teikti didžiausią įmanomą laisvę korporacinėms gru
pėms, atskirti, lokalizuoti ir regionalizuoti įvairias 
valdžias. Konservatoriai kritikavo grynąjį individu
alizmą, manydami, kad pastarasis, išlaisvindamas 
žmones nuo bendruomeninių ryšių, palieka juos vie
nus despotiškos valstybės valdžios akivaizdoje. Lie
tuvos konservatoriai tuo tarpu dar neturi šiuo klausi
mu aiškios politinės vizijos ir korporacinė santvarka 
nėra aiškiai išreikštas jų programinis tikslas, nors 
kartais kai kurios interesų grupės ir kviečiamos kon
sultacijoms įstatymų leidyboje. Pasistūmėti tolyn čia 
buį galima tik supratus, kad į piliečių nuomonę at
sižvelgti būtina, nes negali būti nieko klaidingesnio, 
kaip galvoti, kad „specialistai geriau žino”. Tarkim. 
Šveicarijoje demokratija įsitvirtino pastangomis tų.

1999 m. liepos mėn.

kurie teigė, kad geriau jau ne toks tobulas, bet pačių 
piliečių priimtas įstatymas, nes žmonės noriai laiky
sis tik savo pačių priimtų įstatymų. Piktinimasis sku
botai priimtais įstatymais, valdžios izoliavimasis nuo 
žmonių klestės tol. kol nepasikeis anas minėtas po
žiūris. Demokratinės santvarkos sąlygomis, kaip pa
stebėjo A. de Tocqueville, „visi netenka valdžios, jei
gu nemoka savanoriškai padėti vieni kitiems”.

Saulius Pivoras

TAŠKAI IR BRŪKŠNIAI

Skaitydamas ne tik laisvą, bet ir skyrybos ženklų 
nežabojamą eiliavimą visad pasiilgstu taškų ir brūkš
nių. Tiek to su tais kableliais. Neretai ir pats nežinau, 
kur juos dėti, kur ne. Bet taškas yra gi svarbus žmo
nių rašyboje, ypač dabar, naudojant kompiuterius. 
Parašai žodį ar simbolį ir dedi tašką. Parašai frazę - 
vėl tašką. Taip ir taškaisi Interneto vandenyse. Dot... 
dot ... dot ... dot ... com comedy.

Brūkšnys irgi būtinas. Mat pavaduoja veiksma
žodį ir suteikia minčiai glaustumą. Galėčiau pateikti 
pluoštą pavyzdžių. Manau, pakaks V.L Lenino afo
rizmo. kurį neseniai suradau Lit. ir meno savaitraščio 
straipsnyje, drauge ir pagalvojau: demokratiškoje 
santvarkoje galima cituoti bet ką. jei tuo sutvirtina
mas argumentas. Leninas sako: „Geriausias poilsis - 
užsiėmimų kaita”. Atseit, kai nuo vieno darbelio pa
vargsti. tada imiesi kito. Anot Aisčio, kai „neateina 
mintys, nesirašo eilės ir nelaša kraujas rašalu juodu", 
tada griebi siurblį ir valai kambarius. Šitaip pakaitom 
paspirgdamas poilsiauji kuo nors užsiimdamas. Visiš
kai nusivaręs sudrimbi ant sofos ir viena akimi (ilsin
damas kitą) spoksai į TV. Šiaip ar taip Leninas buvo 
didžiai protingas žmogus. Tik tie rusai nesuprato, 
kad reikia labai daug darbuotis, kad valstybė pakiltų 
ant kojų.

* * *

Nežinau kodėl, bet man patinka žodžiai su prie
saga „-sena”. Jausena, elgsena, eisena, mąstysena, 
būsena... Bet sykį su tuo abstrakčiu „jausena” užga
vau ne ką kitą, o savo mylimąją. Tai atsitiko draugi
joje. Ji sėdėjo su keliomis moterimis šiek tiek atokiau 
ir vartė albumus. Mes, vyrai, gurkšnodami Cabame- 
t'ą. šnekėjom apie oro prognozes, nes vienas pašne
kovų buvo meteorologas. Juokaudamas negarsiai pa
sakiau: „Mano Stellos jausena tinka nustatyti būsi
mas oro permainas”. Aišku, netikusi frazė. Beveik 
kvaila. Ką padarysi - taip išėjo. Mylimoji tik pusiau 
išgirdusi suprato, kad ji „jau sena” ir dėl to gali pajus
ti. koks oras bus rytoj ar poryt. Seni sąnariai viską 
pasako.

Žudančiu žvilgsniu įsmigo į mano akis ir išdro
žė: „Turbūt praradai nuovoką aritmetikoje. Atsidėjęs 
suskaičiuok savo metus, ir pamatysi, kad jų skaičius 
kur kas didesnis už mano. Atsirado jaunuolis filoso
fas. Pamanykite, aš jam jau sena, ir jis pagal tai orą 
matuoja, slunkius”. Apsiverkusi išbėgo į virtuvę.

Ilgai užtruko ją nuraminti, beaiškinant, jog čia 
kalta lietuvių kalbos priesaga. Pažadėjau šio žodžio 
jos akivaizdoje niekad nevartoti. Savo ruožtu ji prisi
pažino, kad iš tikro kartais nujaučianti, koks artėja 

oras: „Rytoj švies saulė”.
Tegul šviečia. Įsitikinau, kad moters būsena pri

lygsta paradoksui, kurio tikslaus apibūdinimo dar ne
su sugalvojęs. Žinoma galėčiau pavartyti storą citatų 
tomą ir pasinaudoti tuo. ką kiti yra pasakę, vis tiek 
neperkandę tiesos branduolio.

* :į<

Dėl viso ko pažaiskime perdėm nukedentais ab
straktais, kad ir amžinybe ir akimirka. Akimirka - 
taškas. Amžinybė - tarsi niekad nesibaigianti taškų ir 
brūkšnių eilė.

Šie du keturskiemeniai žodžiai, sustatyti greta, 
glaustai nusako kiekvieno gyvio (taigi ir žmogaus) 
padėtį Visatoje. Gyvendamas esi akimirka. Numiręs 
įsilieji į amžinybę.

Dažni poetai, dvasiškiai, moralistai mėgsta 
liaupsinti amžinybę, nors biologiškoji žmonija jos 
kratosi. Gyvenimo akimirkos rūpi žmonėms. Taškai 
rūpi. Ir brūkšniai, jei jie dar priklauso mielam laiki
numui, sakykime, frazei, kurios viduryje yra įspraus
tas brūkšnys, o tai reiškia, kad dar nepabaigta.

Taip - numirusiam individui amžinybė nė kiek 
nerūpi. Todėl mane visad linksmai nuteikia per šešta
dieninį L.A. lietuvių radijo pusvalandį girdimas skel
bimas: Jei norite amžinai išlikti lietuviai, stokite į 
Lietuviu fondą.U C

Kaip gražu - už vieną kitą šimtinę galima įsigyti 
lietuvišką amžinybę. Jei tų šimtinių daugiau, daugiau 
ir brūkšnių, ir didesnė amžinybės apimtis.

Pr. Visvydas

TRYS PASIKALBĖJIMAI NAUJUOSE 
„VARPUOSE”

- Atkreipiau dėmesį dar į vieną dalyką - labai 
kibūs čia spausdinamų pokalbių klausimai. Tai klau
simai. einantys iš žinojimo, kad būtent šitas rašyto
jas. atsakydamas į tą klausimą, gali pasakyti ką nors 
įdomaus, svarbaus, reikšmingo. Skaitydami pokal
bius almanache esame nemažai nežinota sužinoję, - 
kalbėjo Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininkas 
Valentinas Sventickas pernai dešimtojo atnaujintų 
Varpų 1998 (12) numerio sutikime, vykusiame Ra
šytojų klube. Vilniuje.

Neseniai pasirodžiusiame vienuoliktame, arba 
1999 (13). atnaujintų Varpų numeryje yra gana ori
ginalios poezijos (Stasė Lygutaitė, Joana Danutė 
Žilaitytė. Donaldas Kajokas. Mykolas Karčiauskas), 
žanrais įvairios grožinės prozos (apysaka, roma
nų ištraukos. Danieliaus Mušinsko ir Algirdo Po
ciaus apsakymai), supažindinimų su jau mirusiais iš
eivijos rašytojais (pats redaktorius su eilėraščiais ir 
romano ištrauka pristato Antaną Rūką. Stasys An- 
glickis - jų laiškais - įveda Fabijoną Neveravičių ir 
Stasių Būdavą. Kazimieras Barėnas prisiminimais 
parodo Bronį Railą), tačiau ir vėl skaitytojo dėmesį 
labiau patraukia trejetas pasikalbėjimų, kuriuose pa
kankamai ir tolygiai svarūs tiek klausimai, tiek ir at
sakymai. x-

Turbūt paskutinis šio šimtmečio Varpų numeris

(tęsinys sekančiame psl.)
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ATVIRAI...
(atkelta iš 11-to psl.)

taip ir liks geriausiai žinomas tuo. kad jame su savo 
solidžia 35 puslapių apysaka „Liaukis, motin Joana" 
prozon sugrįžo Mykolas Sluckis, vienas žymiausių ir 
produktyviausių sovietinio laikotarpio prozininkų. 
Tarybų Lietuvos enciklopedijos (IV t., 44 psl.) žo
džiais tariant. „LTSR nusipelnęs meno veikėjas 
(1978), LTSR liaudies rašytojas (1984), TSKP narys 
(1950)”, po paskutiniojo romano Medžliepis (1986) 
niekur viešai su savo kūryba nebepasirodęs. Ieškoda
mas tos tylos priežasčių, skaitytojas pirmiausia ir 
griebsis ne apysakos, o pasikalbėjimo.

Tas pasikalbėjimas, ypač pradžioje, gana lėtas ir 
vingiuotas. Apie skurdžią vaikystę Pumpėnuose ir 
Panevėžyje, apie odininką tėvą, paauglystę vaikų na
muose sovietinėje Rusijoje... Turiningus klausimus ir 
šakotus atsakymus apgenėjus:

- Ar galima tvirtinti, kad 1944-taisiais i Lietuvą 
sugrįžote fanatiškai tikintis socializmu?

- ... Veikiau buvau socializmo entuziastas, o ne 
fanatikas (...) tikėjau, jog po socializmo saule visi bus 
laimingi.

- ... Ar nesukėlė abejonių trėmimai, įtarumo at
mosfera?

- Dėl tos laimės visiems, kaip matome, klydau. 
Klydau ir dėl pasipriešinimo šitai laimei . . .

- Ar niekada nekilo mintis kažką parašyti (...) į 
stalčių, ateičiai? (...)

- Aš buvau profesionalus literatas, valgiau duo
ną iš knygų, kiekviena jų pareikalaudavo nuo dviejų 
su puse iki keturių metų. Taigi nespausdintų neturiu..

Reikia sutikti su rašytoju, kad tokie romanai, 
kaip Laiptai į dangų (1963) ar Adomo obuolys 
(1966), rodė jo kūrybos teigiamą posūkį ir prablaivė
jimą. Taip jie buvo ne vieno literatūros vertintojo su
tikti ir išeivijoje. Įtikinamai skamba ir M. Sluckio tei
ginys, jog Lietuvoje „atkakliomis kūrėjų pastango
mis” ir „vieninga savo skaitytojų parama” buvo su

daryta atmosfera, kurioje tokių veikalų, kaip Justino 
Marcinkevičiaus Mindaugas ar Juozo Glinskio Gra- 
sos namai, už kokiuos „kitur nuiminėjo galvas”, ne 
tik nereikėjo kišti į stalčių, bet kuriuos galėjai, „kad ir 
ne be trukdymu” išvesti scenom J u

Nors iš kūrybinio gyvenimo išbrauktas dešimt
metis reiškia labai daug („Du ar trys romanai nepa
rašyti. ir jau nebus parašyti"), tačiau „šią didžiulę 
pauzę” M. Sluckis sakosi pasiėmęs sąmoningai. Ne
galėdamas. kaip nekatalikas, „pasinaudoti išpažinties 
malone”, turėjo daug ką pats sau išpažinti ir kaip at
gailą iškentėti „kūrybos smaugimą savyje".

- Ko skaitytojas turėtų tikėtis - naujo romano, 
apsakymų, novelių?

- Nebent išleisčiau apysakų ir apsakymų knygą...
M. Sluckis. sakytum, palieka leidėjams atviras 

duris. Ar Varpuose išspausdinta apysaka bus pa
kankamas masalas jiems suvilioti, parodys ateitis...

Algimantas Baltakis Tarybų Lietuvos enciklope
dijoje (1 t.. 179 psl.) irgi apibūdinamas kaip „LTSR 
nusipelnęs meno veikėjas (1976). TSKP narys 
(1957)”. Tačiau pasikalbėjime su L. Peleckiu-Kakta- 
vičiumi jis pagrįstai didžiuojasi, kad jam pirmajam 
„tarybinėje spaudoje pavyko prabilti apie išvežimus” 
ir toje pačioje eilėraščių knygoje Velnio tiltas (1957) 
paskelbti cikliuką dukters laiškų tėvui į Sibirą. Už tai 
jis ir šiapus Atlanto buvo kritikų ir skaitytojų atitin
kamai įvertintas. Tačiau „svarbiausia ano meto veik- 
la” jis laiko savo darbą Pergalėje, kur. su dviejų metų 
pertrauka, praleido visą 1956-90 metų laikotarpį, pu
sę to laiko, dviem etapais, išbūdamas vyr. redakto
riaus kėdėje. Pirmajame etape prasidėjo laisvėjimas, 
kurio sustabdyti jau nebebuvo įmanoma, o antrajame 
buvo išspausdinti įspūdingi Dalios Grinkevičiūtės 
prisiminimai „Lietuviai prie Laptevų jūros” ir pa
skelbtos dramatiškosios Antano Miškinio „Psalmės”. 
1990 m. A. Baltakis redaktorystės atsisakė, sulaukęs 
pensijos amžiaus. 1993 m. išėjo jo eilėraščių rinkinys 
Atodūsis, pasikalbėjimo metu jau buvo spausdinamas 
naujas - Vienuolynas.

- Kas iš išeivijoje kūrusių autorių Jums arti
miausias?

- „Sena meilė” - Algimantas Mackus. (...) Man 
1972 metais pavyko Lietuvoje išleisti gan solidžią 
(...) savo bendraamžio rinktinę. (75)

Pora pirmųjų pasikalbėjimo puslapių A. Baltakis 
skiria Eduardui Mieželaičiui (m. 1997), kuris „gan 
savotiškai sutiko naujus laikus, (...) nepuolė ... atgail
auti (...) ir tyliai dirbo”. Pagal Tarybų Lietuvos encik
lopediją, E. Mieželaitis yra ne tik „LTSR poetas 
(1974). Armėnijos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas 
(1976). TSKP narys (1943)”, bet ir „Soc. darbo did- 
vvris (1974)”, už lyrinį ciklą Žmogus (1961 m. rusiš
kai) laimėjęs prestižinę Lenino premiją. Pokalbį pra
vedęs L. Peleckis-Kaktavičius teigia, kad E. Mieže
laitis „labai pergyveno dėl tų nelemtų eilučių perfra
zuojant B. Brazdžionio ‘per pasaulį keliauja žmo
gus'”, taip pat. kad „pirmajame susitikime su Bernar
du Brazdžioniu 1989-aisiais” pašnekovas atsiprašęs 
„už visuš tame pat rašytojų sąjungos pirmininko ka
binete ištartus negražius žodžius poeto adresu”. (65) 
Tai kitais žodžiais patvirtina ir pats A. Baltakis, tik 
suabejodamas, ar jam derėjo už kitus atsiprašinėti.

Varpai E. Mieželaičiui platformą suteikė 1994 
(8) numeryje, bet ir jis pats dar išleido rinkinius Lai
da (1992) ir Saulės vėjas (1995). (Žiūr. L.R. Sąvadą).

Apie pokyčius Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę poeto Marcelijaus Martinaičio klausti nebuvo 
pagrindo: jis kaip dėstė literatūrą Vilniaus univer
sitete, taip ir tebedėsto, kaip rašė eilėraščius, taip ir 
teberašo. Žinodamas, jog vienas iš populiariausių 
eilėraščių rinkinių jau ir sovietmečiu buvo jo Kuku
čio baladės (1977) paskutiniuoju klausimu redakto
rius ir pasidomi šio herojaus dingimu pastaraisiais 
metais.

- Dabar jisai sunkiai pagaunamas. Jau kalba ne 
viena Europos kalba (kad ir aš tiek mokėčiau), buvo
ja įvairiose šalyse, į kurias ir aš paskui jį nuvykstu. 
Jis mane smarkiai pralenkė. Ką j am dabar su manim 
veikti? - „nudejuoja” autorius . . .

A. T. Antanaitis

Birželio gale iš visų pasaulio kam
pų į Anykščius suvažiavę rezistentai. 
Lietuvių fronto bičiuliai, darbavosi iš 
peties. Sunkiausia frontininkams, atro- 
'do, buvo apsispręsti, ką daryti su Grūto 
pelkėje kuriamu sovietinių skulptūrų 
parku. Be didelio vargo vieningai nuta
rę „įtvirtinti 1941 m. ... Laikinąją Lie-

Drausmės sargyboje

DISIDENTAI PRIEŠ REZISTENTUS

KAUTYNĖS GRŪTO MIŠKE
tu vos vyriausybę, vadovaujamą Juozo 
Ambrazevičiaus-B ražaičio”, kovoje 
prieš sovietinius „balvonus” vienybės 
pritrūko. Teko pasitenkinti tik daugu
mos vardu paskelbta gan „vandeninga” 
rezoliucija:

Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti VIII studijų savaitėje Anykš
čiuose, kurios tema ,, Bendruomenė 
Lietuvoje: istorinė patirtis ir perspek
tyvos buvo diskutuota apie visuome
nės reakciją sukėlusį projektą įkurti 
komunistinės okupacijos vadų skulptū
rų parką Grūto miške. Dauguma studi
jų savaitės dalyvių pasisakė prieš šį su
manymą bei jo vykdymą.

Birželio 27 dieną, balsuodama už 
šią rezoliuciją, bičiulių dauguma turbūt 
dar nežinojo, kaip šitas jų ir kitų drau
dėjų pastangas birželio 26 dienos Res
publikoje įvertino sovietmečio disiden
tas, kovotojas už žmogaus teises, po
grindžio spaudos leidėjas ir politinis 
kalinys Antanas Terleckas. į klausimą, 
kodėl, jo manymu, kilo triukšmas dėl 

sovietinių skulptūrų parko, Terleckas 
atsakė taip:

Mano įsitikinimu, tuo suinteresuo
tas artimasis užsienis ir buvę komunis
tai. Jie nori, kad būtų sugriautos ar su
naikintos tos skulptūros kaip jų nusi
kaltimų liudininkės. Jie nori, kad mūsų 
jaunoji karta nieko nežinotų apie tra
gišką savo tautos praeitį.

O paklaustas, kodėl jo, buvusio di
sidento. nepiktina sovietinių skulptūrų 
parkas, ponas Antanas atšovė:

Manęs tai negąsdina, nes šis par
kas yra naudingas Lietuvai. Jis prime
na mums tragiškos okupacijos laikus, 
parodo lietuviškųjų kolaborantų nusi
kaltimus Lietuvai. Akivaizdžiausiai pa
rodo.

Dabar galima tik spėlioti, kuri da
lis frontininkų, birželio 27 d. Anykš
čiuose besiruošiančių šturmuoti Grūto 
parką, pasitraukė iš rikiuotės perskaitę 
šias pono Terlecko mintis vakarykštėje 
Respublikoje. O gal buvo ir kitokių 
priežasčių, kodėl kai kuriems išeivi

jos rezidencijose taip narsiai rezista- 
vusiems frontininkams žygiui į Grūtą 
pritrūko drąsos?

Tačiau drąsos remontuoti istoriją 
trūkumu Anykščiuose suvažiavusių 
frontininkų apkaltinti tikrai negali
ma. Štai rezoliucijoje dėl 1941 m. 
Laikinosios vyriausybės fronto bičiu
liai (šį kartą jau vieningai) tvirtina, 
kad:

Plačios koalicijos Laikinoji Lie
tuvos vyriausybė 1941 m. birželio 23 
d. paskelbė atkurianti Lietuvos Ne
priklausomybę, grąžino iki sovietų 
okupacijos veikusios Konstitucijos 
galiojimą, panaikino neteisėtus so
vietų valdžios įstatymus, atstatė kraš
to administraciją, atkūrė švietimo 
sistemą ir viešąją tvarką.

Apie viešąją tvarką tiek jau to. 
Tačiau kodėl Laikinosios vyriausy
bės bičiuliams prisiminti, kad ir iki 
okupacijos Lietuva turėjo konstituci
ją. užtruko 58 metus? Konstituciją, 
pagal kurią Lietuva buvo prezidenti
nė respublika. Ir kiek dar metų už
truks. kol sužinosime, kas, grąžinus 
tą smetoninę konstituciją 1941 m., ta
po Lietuvos prezidentu?

14 akiračiai nr. 7 (311)
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ATVIRAS LAIŠKAS „AKIRAČIŲ” 
REDAKTORIAMS

Gerb. L. Mockunai, gerb. Z. Rekašiau, gerb. H. 
Žemeli,

aš, Jonas Mikelinskas, jau daugelį metų gana sis
temingai skaitau šį Jūsų redaguojamą mėnraštį, kur 
randu daug sau įdomios, reikalingos informacijos. 
Suprantama, aš dar toli gražu negaliu pasigirti, kad 
pritariu visiems jame publikuojamiems straipsniams, 
nes kai kurie jų gana politizuoti, vienpusiški, neob
jektyvūs, ypač netolerantiški, netgi pikti. Betgi rask 
tu dabar tokį spaudos organą, kuris galėtų pasigirti 
sine ira et studio. Tačiau tai, ką aš perskaičiau š.m. 
šio mėnraščio Nr. 3(307) pavadinimu „Knygų skaity
mo pavojai”, mane tiesiog pritrenkė. Kodėl? Ogi jau 
vien todėl, kad ponas Vyt. Gedrimas kažkokio man 
nesuprantamo proto aptemimo ar pykčio priepuolyje 
prietarais vadina net akivaizdžiausius faktus. Štai ką 
jis rašo: „Jonas Mikelinskas mums (pabraukta mano 
- J.M.) gerokai primena Don Kichotą, kuris prisi
skaitęs daug knygų sėdo ant Rosinanto ir išjojo kovo
ti su vėjo malūnais, Mikelinsko atveju - su visokio 
plauko postmodernistais, radikaliais liberalais ir 
Amerika. J. Mikelinskas, atrodo, neturi nė gramo 
analitinio sugebėjimo, viską, ką skaito, priima pa
raidžiui, o knygose rastą informaciją naudoja savo 
prietarams paramstyti” (ten pat).

O kokie tie mano prietarai, p. Vyt. Gedrimas aiš
kiai nurodo dar prieš šį ką tik pacituotą teiginį. Štai 
jie: tai, kad Šiaurės Amerikos pamatai pastatyti ant 
išžudytų indėnų kaulų, kad JAV valdžia nuolaidžiau
davo tironams, kad 66 procentai amerikiečių nelaiko 
nusikaltimu, jei jų prezidentas Billas Clintonas ištvir
kauja, meluoja ir laužo priesaiką, kad 76 proc. JAV 
gyventojų nemano, kad reikėtų japonų atsiprašyti už 
Hirosimos ir Nagasakio žudynes, kad ten toli pažen
gusi holivudinė moralė, kad Amerikos prezidentas 
Harry Truman, sankcionavęs Hirosimos ir Nagasakio 
senių ir vaikų genocidą bei Rytprūsių etnocidą, pats 
pavirto žudiku, kad JAV vis labiau įsigali smurtas ir 
per metus ten padaroma apie 100 tūkstančių išžagi
nimų - kone dešimtį kartų daugiau negu „laukinėje" 
Rusijoje, kad .. .

Kaip galima skaitomą tekstą priimti ne parai- 
džiu, p. Vyt. Gedrimas nenurodo. Bet užtat nurodo, 
kad „Rusijoje už menką pinigų sumą gali pasisamdy
ti žudiką, kad nugalabytų tavo kaimyną”. (Tarsi kas 
tuo abejotų!) O kad tokio nugalabijimo prioritetas 
priklauso Amerikai - tik, suprantama, ne už menką 
pinigų sumą, - atrodo, kad p. Vyt. Gedrimas dar ne
žino. Taip, apie tai Voprosy filosofu nerašė, bet užtat 
rašė ir rašo visa JAV spauda.

Sakykim, tai Akiračių, o ne p. Vyt. Gedrimo pro
blema.

O kai dėl Don Kichoto, tai turiu atvirai prisipa
žinti, kad tuo garbingu vardu aš esu pakrikštytas jau 
seniai. Ir ne tik Akiračiuose, bet ir Lietuvoje. Žodžiu 

ir raštu. Tik ne už skaitymą ir kovą su Amerika bei 
jos postmodernistais ir radikaliais liberalais, o už tą 
„nelemtą” teisybės ieškojimą. Dėl tos teisybės kone 
per visą sovietinį laikotarpį buvau kritikuojamas, 
mušamas, nutylimas, šmeižiamas, pašalintas iš darbo 
ir apšauktas pagrindiniu tarybinės tikrovės juodinto
ju. Tik gaila, kad apie tai niekada nieko nenorėjo ži
noti Akiračiai. Ir ne tik nenorėjo, bet ir man sunkiau
siu metu, kai ant mano galvos pakibo reali susidoroji
mo grėsmė, kažkoks J. Aleksandravičius Akiračiuose 
apie mano romaną Už horizonto - laisvė, kuris Rašy
tojų sąjungos plenume buvo kvalifikuotas kaip fašis
tinis, rašė, kad „jo veikėjai rodo begalinę ištikimybę 
‘didžiajam broliui', atnešusiam tikrą tikėjimą” (žiūr. 
Lietuvių egzodo literatūra. 1945-1990. p. 734).

Beje, ir dabar daug kam užkliūvu ir šiapus, ir 
anapus Atlanto už nenorą taikstytis su melu ir niek
šybe. Ir vis dėl tos savo gyvenimiškos nuostatos: ne
žiūrėk į kitus, o reikalauk iš savęs.

Knygas, laikraščius bei žurnalus skaitau įvai
riom kalbom, bet, atvirai pasakius, dar niekad tokio 
cinizmo ar obskurantizmo, kuris Hirosimos ir Na
gasakio genocidą. Rytprūsių etnocidą, kai kurių JAV 
valdovų moralinį pakrikimą bei holivudinės moralės 
ten diktatą laikytų prietarais, dar niekur neteko aptik
ti. Juo keisčiau, kad p. Vyt. Gedrimo pacituoti iš ma
no straipsnio faktai paimti iš JAV žiniasklaidos šalti
nių bei „Laisvosios Europos” radijo. O šmeižti Ame
riką man ir į galvą neateidavo. Manau, kad tokią min
tį su kaupu patvirtina ir mano didelis eseistinis 
straipsnis „Kelionė iš Vilniaus į Čikagą ir atgal, arba 
užjūrių marių pasižvalgius”, išspausdintas 1994 m. 
žurnale Tėvynės sargas, kur aš ne tik nepagailėjau 
šviesių spalvų amerikiečių gyvenimo būdui, bet ir 
stengiausi paneigti paplitusią nuomonę, kad jie, tai 
yra amerikiečiai, yra ne tiek kūrėjai, kiek vartotojai. 
Tad nejaugi Akiračiai sąmoningai siaurina savo aki
ratį?

Kita vertus, rašydamas apie Ameriką, aš negaliu 
ignoruoti, kaip ją vertina objektyvi jos pačios bei Eu
ropos žiniasklaida ir kritiškiau nusiteikę garsūs visa
me pasaulyje rašytojai, kaip antai Norman Mailer, 
Kurt Vonnegut ar Gore Vidai. Beje, šis pastarasis 
Ameriką apibūdino ir kaip šalį, kuri tik sužadina savo 
klausytojams laisvės troškimą, bet pati palieka juos 
likimo valiai.

O kad taip yra iš tikrųjų, tai ir mes, lietuviai. įsi
tikinome savojo Atgimimo ir Prisikėlimo metu, kai 
George Bush vyriausybė, užuot palaikiusi mūsų 
Laisvės žygį, rėmė Gorbio imperinius kėslus.

Neteisybės sakyti apie Ameriką aš negaliu ir to
dėl. kad ten dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą apsigy
veno ir surado amžino poilsio vietą trys mano mamos 
seserys.

Tad ir skaitau p. Vyt. Gedrimo tekstą ir negaliu 
atsistebėti: nejaugi galima taip susiaurinti savo akira

tį, kad nusiristum į tokį radikalų „liberalizmą”, kuris 
net ir faktus sugeba paversti prietarais.

O vis dėlto, kuo būtų galima paaiškinti ar patei
sinti tokį goebelsišką nepakantumą oponento nuo
monei. kuris išsilieja tokia hiperbole: „J. Mikelins
kas, atrodo, neturi nė gramo analitinio sugebėjimo”? 
Nebent tai paaiškintų Mark Twain aforizmas: „Spau
dos puslapiuose vadintis „mes” (žiūr. Vyt. Gedrimo 
tekste mano pabrauktą žodį „mums”) turi teisę tik 
prezidentai, redaktoriai ir sergantys soliteriu”. Ka
dangi p. Vyt. Gedrimas, kiek man žinoma, nėra nei 
prezidentas, nei redaktorius, bet sau leidžia sakyti 
„mes”, tikriausiai serga soliteriu.

Štai kodėl jis toks piktas ir nepakantus. Juk kiek- 
• vienas bent kiek praprusęs žmogus žino, kaip šis pa

razitas iščiulpia savo aukos fizines ir dvasines jėgas; 
o jau tada faktas gali pavirsti ne tik prietaru, bet ir 
kliedesiu.

O man baisiausia, kad po tokių straipsnių, kaip p. 
Vytauto Gedrimo „Knygų skaitymo pavojai”, būsiu 
priverstas mėnraštį Akiračiai imti į rankas su nepasi
tikėjimu bei įtarumu ten atrasti ne informaciją, o pa
lietą tulžį. Pagarbiai,

Jonas Mikelinskas 
Vilnius

Gerbiamas J. Mikelinskas nepatenkintas, kad 
Akiračių apžvalgininkas ilgoką jo straipsnio citatą 
palydėjo gan sarkastiškais komentarais ir apkaltino 
jos autorių nesugebėjimu analizuoti savo turimos in
formacijos. Jis sakosi nesąs nusistatęs prieš Ame
riką, ją kritikuoja remdamasis faktais ir visą gyveni
mą yra puolamas už tai. kad ieško teisybės.

Su faktais, žinoma, nesiginčysi. Tačiau tai, kas p. 
Mikelinskui yra „faktas", mums dažnai atrodo tik 
gan tendencinga ir klaidinanti nuomonė apie už jos 
slypinčius faktus. O nuomonės, pristatytos kaip fak
tai, ir yra prietarai.

Niekam, pavyzdžiui, nekelia abejonės faktas, kad 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje JA V numetė ato
mines bombas ant dviejų Japonijos miestų. Taip pat 
aišku, kad ten žuvo daug gyventojų (ne vien tik mote
rų ir vaikų, kaip kad bando mus įtikinti p. Mikelins
kas). Nuomonės dėl šito JAV poelgio gali būti labai 
[vairios: vieni tai laiko moraliniu nusikaltimu, dide
lio masto nekaltų žmonių nužudymų, kiti bando JA V 
teisinti, kad tokiu būdu tik norėta paspartinti karo 
pabaigą ir sumažinti kare žuvusiųjų skaičių. Tuo tar
pu p. Mikelinskas tai vadina genocidu, visai neban
dydamas įrodyti, kad JA V iš tikrųjų norėjo išžudyti 
japonų tautą. Toks neatsakingas švaistymasis žo
džiais ir yra, mūsų nuomone, nesugebėjimo (o gal ne
noro?) analizuoti turimą faktinę informaciją išdava. 
Nemažiau stebina p. Mikelinsko priekaištas, kad 66 
% amerikiečių ištvirkavimo nelaiko nusiklatimu. Bet 
juk taip yra beveik visuose Vakarų civilizacijos 
kraštuose (ir ne tik ten). Nemoralus elgesys nebūtinai 
yra nusikaltimas. Net ir Lietuvoje teismai nebaudžia 
už ištvirkavimą, kol tai nedaroma viešai. O gal ir dėl 
to. gerb. p. Mikelinskai, kalta ... Amerika? - Red.
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VYTAUTUI KAVOLIUI SKIRTA SESIJA 
ST. LOUIS’E

Šių metų gegužės 19-23 d. St. Louis mieste, Mis
souri, įvykęs 28-asis Tarptautinės lyginamųjų civili
zacijos studijų draugijos (the ISCSC - the Interna
tional Society for the Comparative Study of Civiliza
tions) suvažiavimas buvo ypatingas tuo. jog jame 
viena sesija buvo skirta buvusio draugijos prezidento 
(1977-1983) ir įžymaus jos nario dr. Vytauto Kavo
lio, Dickinson kolegijos sociologijos profesoriaus ir 
Charles A. Dana vardo lyginamųjų civilizacijos stu
dijų profesoriaus. įnašui į civilizacijų teoriją ir lygi
namąsias civilizacijų studijas aptarti.

Sesiją organizavo ilgametis draugijos narys dr. 
Palmer Talbutt, Virginijos Politechnikos instituto ir 
valstijos universiteto (Virginia Tech) filosofijos pro
fesorius. Pranešimus joje skaitė dr. Leonidas Don- 
skis, Dickinson kolegijos kviestinis filosofijos profe
sorius (1998-1999 mokslo metais), ir dr. Algis Mic- 
kūnas. Ohio universiteto filosofijos profesorius. Leo
nidas Donskis savo pranešime „Civilizacijų analizė 
Kavolio teorijose” aptarė Kavolio išplėtotą civiliza
cijų analizės perspektyvą, kuri atvėrė visiškai naujus 
horizontus humanistikoje ir socialiniuose moksluose. 
Savo kolegas kvietęs civilizacijų polilogui, tarpdisci
plininiam dialogui ir kritiniam paties lyginamųjų ci
vilizacijos studijų projekto peržiūrėjimui, Kavolis 
naujai interpretavo ir pačias civilizacijas, apibrėžęs 
jas kaip simbolines konstrukcijas, kuriomis pavieniai 
individai ir ištisos visuomenės siekia suprasti save, 
savo istoriją ir aplinkinį pasaulį. Civilizacija, kaip in
terpretaciniai rėmai sau ir pasauliui suprasti, Kavolio 
teorijoje visiškai išstūmė ankstesniąsias civilizacijų 
sampratas, tapatinusias jas arba su europietiškų ra
cionalumu ir jo sklaida, arba su pasaulinėmis socio- 
politinėmis struktūromis, didžiosiomis imperijomis 
ir panašiai. Sykiu civilizacija Kavolio buvo apibrėžta 
kaip jungtis tarp, viena vertus, istorijos bei kultūros 
teorijos ir, kita vertus, socialinės bei politinės prakti
kos.

Algis Mickūnus („Kultūros ir civilizacijos Kavo
lio teorijose”) susirinkusiai auditorijai priminė svar
bų faktą, kad Kavolis ir pačią sociologiją pavertė 
subtilios ir gilios analizės instrumentu, atvėrusiu gi
lumines įvairių maišto ir pasaulio atnaujinimo mito
logijų. gėrio ir blogio modelių bei simbolių struktū
ras. Mickūnus Įdomiai aptarė Kavolio išplėtotos per
spektyvos skirtingumą nuo tos pačios problematikos 
studijų filosofijoje ir semiotikoje. Parodydamas, kaip 
ir kodėl Kavolis skyrė kultūrą ir civilizaciją, prane
šėjas akcentavo, jog realioje praktikoje (o ypač įvai
rių socialinių sukrėtimų bei politinių krizių laikotar
piais) kultūra gali paneigti tą civilizaciją, su kuria ji 
linkusi tapatintis - įdomi kultūros ir civilizacijos 
konflikto hipotezė, kurią Kavolis taip pat buvo iškė-

Sesijos atmosfera buvo labai darbinga ir maloni. 
Reikšminga, kad joje dalyvavo ponia Rita Kavolienė 
ir ilgamečiai Kavolio bendradarbiai bei bendražygiai 
lyginamųjų civilizacijos studijų baruose. Jų dėka dar 
kartą paaiškėjo, koks iškilus vaidmuo teko Kavoliui 
ir jo pirmtakui bei draugui, buvusiam Draugijos pre
zidentui dr. Benjamin Nelson. Būtent Nelson ir Ka
volio darbų ir iniciatyvų dėka Tarptautinė lyginamų
jų civilizacijų studijų draugija iš Europos persikėlė į 
JAV. Draugijos senbuviai dr. Roger Wescott, dr. 
Matthew Melko. dr. Michael Palencia-Roth ir dabar
tinis jos prezidentas dr. Wayne Bledsoe prisiminė, 
kad Kavolio prezidentiniai pranešimai būdavo tokie 
kc-ncpetualūs, gilūs ir novatoriški, jog vien jų pagrin
du buvo galima kurti ištisas studijų programas ir bur

ti tyrinėtojų grupes. Šių eilučių autoriui ypač įstrigo 
gilios profesinės pagarbos ir žmogiškos šilumos ku
pina atmosfera, gaubusi ir pačią Kavolio sesiją, ir bu
vusiems Draugijos prezidentams paminėti skirtą va
karą.

2000 metų birželio mėnesį Paryžiuje įvyks 29- 

PRAVERSTŲ DIDESNIS OBJEKTYVUMAS 
(„Dar kartą apie Seimo pirmininko keliones” - Akiračiai, 1999, nr. 6)

Akiračiai, kaip ir didžioji dalis Lietuvos žinia-
sklaidos, mėgsta kritikuoti ir pašiepti Vytautą Lands
bergį. Nieko nuostabaus, nes laisvai žiniasklaidai 
nėra ir neturi būti „šventųjų karvių”, o Seimo pirmi
ninko veiksmai bei charakterio bruožai iš tikrųjų daž
nai nusipelno kritikos bei pašaipos. Bet abejoju, ar 
vertėjo tyčiotis iš fakto, kad Vyt. Landsbergis padėjo 
gėlių prie paminklinio akmens žuvusiems 16-osios 
(vad. lietuviškos) divizijos kariams Oriolo srityje.

Žmones, praradusius gyvybę kovos lauke, civili
zuotose visuomenėse priimta gerbti. Tokia pagarba 
reiškiama ir priešininkams (beje, tai ir yra vienas iš 
civilizuotos visuomenės skiriamųjų bruožų). O 16- 
osios divizijos kariams „priešininkų” vardas netgi 
nederėtų. Taip, divizija buvo Raudonosios armijos 
dalinys, o ta armija Lietuvos istorijoje suvaidino itin 
neigiamą vaidmenį. Tačiau dauguma karių, žuvusių 
prie Oriolo 1943 metais, Lietuvai nieko blogo nepa
darė. Tai mūsų tautiečiai ir bendrapiliečiai, kurių li
kimas tragiškas: maždaug toks pat, kaip lietuvių, žu
vusių caro armijoje per rusų-japonų ar Pirmąjį pasau
linį karą, arba ir lietuvių, žuvusių per Antrąjį pasau
linį karą priešingoje fronto pusėje.

Bene didžiausiąją divizijos dalį sudarė kariai, 
tarnavę nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, ku
rią bolševikai pavertė teritoriniu šaulių korpusu, ir 
karo pradžioje nespėję, nesugebėję arba ir nepano
rėję iš to korpuso pasitraukti. Kita dalis buvo kilusi iš 
SSSR gilumos lietuviškų kaimų (daugiausia iš 1863 
metų tremtinių). Trečioji dalis buvo Lietuvos komu
nistai ir kiti kairieji, pasišalinę drauge su sovietų val
džia. Tarp pastarųjų buvo asmenų, nusikaltusių Lie
tuvai ir žmogiškumui, bet manau, kad tokių procen
tas buvo nedidelis. Čekistai ir į juos panašūs nuo 
fronto paprastai moka išsisukti: jie randa užsiėmimų 
tokiose vietose, kur mirties pavojus negresia...

Taigi, daugumos divizijos žuvusiųjų nėra jokio 
pagrindo niekinti. Beje, kovėsi jie prieš Hitlerio ka
riuomenę. o pasaulio viešoji nuomonė yra įpratusi to
kius kovotojus gerbti labiau, negu priešingos pusės 
atstovus. Hitlerį likviduoti, šiaip ar taip, reikėjo. Pri
dursiu. kad ne vienas divizijos karys manė, jog kau
nasi už Lietuvą. Sovietai varė su jais beveik tokį pat 
žaidimą, kokį vokiečiai varė su savisaugininkais ir 
gen. Plechavičiaus daliniais: nors apie tai viešai kal
bama ir nebuvo, kurį laiką tikėtasi, jog divizija gali 
virsti nepriklausomos (tegu kairios ir socialistinės) 
Lietuvos kariuomenės branduoliu. Žinoma, asmenys, 
kurie to tikėjosi, buvo žiauriai suklaidinti, bet juk ly
giai taip pat tragiškai suklaidinti buvo žmonės ir prie
šingoje pusėje. Suprasdami viltis, kurias SSSR oku
puotų kraštų gyventojai galėjo sieti su tautinėmis di
vizijomis, bolševikai 1958 metais jas neveltui išfor
mavo. Beje. 16-oji divizija nesutepė savo vardo jo
kiais susidorojimais su civiliais.

Lietuvių dešinioji spauda (ir, beje, Izraelio bei 
Amerikos žydų spauda) mėgsta pabrėžti, jog divizija 
buvo „ne lietuviška, o žydiška”. Tikrai, etniniai lietu

asis Tarptautinės lyginamųjų civilizacijos studijų 
draugijos suvažiavimas (rengiamas kartu su 
UNESCO). Malonu pažymėti, kad ir jame bus su
rengta Kavoliui skirta sesija - tikintis aktyvaus pra
nešėjų iš Europos šalių (suprantama, turint omenyje 
ir Lietuvą) dalyvavimo. Sesiją rengs seni ir ištikimi 
Kavolio draugai ir gerbėjai - ne tik dr. Palmer Tal
butt, bet ir dr. Edmund Leites bei dr. Corinne Gilb.

Leonidas Donskis

viai pradžioje sudarė tik 36, 3% jos karių, o Lietuvos 
žydai 29% (buvo taip pat daug Lietuvos rusų ir kito
kių). Vėliau šie skaičiai labai pasikeitė etninių lietu
vių naudai. Tačiau civilizuotoje visuomenėje į tokius 
rasinio bei tautinio grynumo apskaičiavimus žiūrima, 
švelniai pasakius, rezervuotai.

Todėl manau, kad nėra gėda padėti gėlių ties 16- 
osios divizijos karių kapais prie Oriolo. Priešingai, 
Lietuvos valstybininkui tai padaryti netgi pridera. 
Yra nemažai Lietuvos piliečių, kuriems tie kapai turi 
didelės emocinės reikšmės. Į tų piliečių jausmus rei
kia taip pat atsižvelgti - kaip ir į jausmus tų, kuriems 
šventi, tarkime, kapai prie Sedos. Vytautas Lands
bergis šiuo atveju kaip tik bus pademonstravęs svei
ką politiko ir valstybininko instinktą, kurio pastarai
siais metais jam, deja, dažnokai pristigdavo.

Tomas Venclova

Tekstai, mielas Tomai, kartais turi ir potekstes. 
Ypač tai pasakytina apie komentarus, kuriais mūsų 
spaudos apžvalgose palydimos citatos iš kitų laikraš
čių. Dėl tekstų paprastai galima aiškintis ar net pasi
ginčyti. Su potekstėmis reikalai slidesni. Bėda ta, kad 
tas pats tekstas skaitytojuose gali rezonuoti labai 
skirtingomis, kartais net diametraliai priešingomis 
potekstėmis. Manau, kad taip.bus atsitikę ir šį kartą.

Mums, čia Čikagoje sėdintiems, Tavo minimi ko
mentarai neatrodė nei pagarba prie Oriolo žuvu
siems J6-osios divizijos raudonarmiečiams, nei tuo 
labiau pasityčiojimas iš jų. Mums tai atrodė tik ban
dymas atkreipti skaitytojų dėmėsi į Pe,‘ daug dažnas 
dvigubos moralės apraiškas Lietuvos politikoje, kai 
tas pats veiksmas ar reiškinys vertinamas teigiamai, 
jei H padariau aš ar mano bendraminčiai, ir neigia
mai, kai j[ daro kiti, tuo labiau priešininkai. Juk 
Landsbergio gėlės prie paminklo žuvusiems raudon
armiečiams būtų iš esmės tas pats, kaip ir Brazausko 
dalyvavimas pergalės prieš hitlerinę Vokietiją minė
jime, tuo pačiu pagerbiant ir toje kovoje žuvusius 
raudonarmiečius. O kokia skirtinga reakcija!

Panašių pavyzdžių Lietuvoje nors rieškučiom 
semk. Paminėsiu dar vieną, dėl kurio, tikiuosi, sutar
sim visu 100 nuošimčių. Kadaise, dar pačioje kelio į 
nepriklausomybę pradžioje, tuometinis Aukšč. Tary
bos pirmininkas V. Landsbergis Lietuvos vardu atsi
prašė žydų tautos už skriaudas, kurias Lietuvos žvdai 
patyrė iš kai kurių lietuvių. Tokį V. Lansbergio poelgį 
tada vertinome labai teigiamai. Taip pat tebegalvo
jome ir dabar. Ir negalime suprasti, kodėl tą patį Iz
raelyje padaręs prez. A. Brazauskas susilaukė tiek 
daug priekaištų, net iš V. Landsbergio šalininkų.

Beje, Tavo optimizmas apie pagarbą priešo ka
riams civilizuotuose Vakaruose man priminė triukš
mą dėl žuvusių latvių SS legionierių pagerbimo Ry
goje. Todėl man įtikinamiau skamba senas romėnų 
patarimas: apie mirusius - gerai arba nieko. Ypač 
politikams... Bičiuliškai - Z. V. Rekašius
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