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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

Rugpjūtį Lietuva vėl neišvengė valstybinio lygio 
skandalų. Nors daugybė žmonių ilsėjosi prie šįmet, 
kaip niekada anksčiau, įšilusios Baltijos jūros ir be 
galo atpigusioje Turkijoje, net trys įvykiai ilgesniam 
laikui prikaustė visuomenės dėmesį. Tai trijų konser
vatorių V. Landsbergio, L. Sabučio ir B. Kuzmicko 
sklypų namams statyti prestižiniame Vilniaus Žvėry
no rajone skyrimo istorija, visuomeninio Lietuvos ra
dijo ir televizijos bankroto grėsmė ir Lietuvos valsty
bės biudžeto išlaidų sumažinimas.

Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus apskrities vir
šininkas konservatorius Alius Vidūnas trims konser
vatoriams Vilniaus Žvėryne ne aukciono tvarka (r.y., 
be varžytinių - Red.) paskyrė beveik po 9 arus žemės.

Sklypai buvo paskirti, remiantis dar LDDP lyde
rio Ministro Pirmininko A.Šleževičiaus pasirašytu 
nutarimu, pagal kurį kiekvienas Nepriklausomybės 
akto signataras turi teisę į žemės sklypą savo mieste.

„Ne aukciono tvarka” reiškia, kad kiekvienas iš 
paminėtų konservatorių už sklypą sumokėjo šiek tiek 
daugiau kaip po 13 tūkst. litų (daugiau kaip po 3,25 
tūkst. JAV dolerių). Triukšmas kilo ne tik todėl, kad 
vienas aras žemės šioje vietoje kainuoja iki 12 tūkst. 
JAV dolerių, todėl kiekvienas konservatorius šiuo 
sklypu jau neabejotinai uždirbo.

L.Sabutis, kuris sovietiniais metais dirbo Lietu
vos SSR generaliniu prokurtoru, viešai pareiškė, kad 
namui statytis jis neturi pinigų, todėl ieško kompani- 
jono ar bendrovės, kurie už pusę perleisto sklypo jam 
pastatytų gyvenamąjį namą.

Triukšmas kilo ir todėl, kad ši žemė buvo paskir
ta slaptai. Daugeliui kitų signatarų ji buvo paskirta už 
miesto, kur kainuoja gerokai pigiau. Be to, laikraščiai
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netrukus išsiaiškino, kad V. Landsbergis apie 500 
tūkst. litų rinkoje vertinamo sklypo net neįtraukė į 
praėjusių metų savo pajamų ir turto deklaraciją.

Po kelių savaičių triukšmo Seimo pirmininkas 
V. Landsbergis kreipėsi į Vyriausybę, prašydamas, 
kad ši parduotų jo privačią nuosavybę, o gautą pinigų 
skirtumą tarp jo sumokėtų pinigų ir tikrosios sklypo 
kainos padalytų labdarai. Tačiau Vyriausybė ne
trukus pareiškė, kad ji negali disponuoti privačių as
menų nuosavybe, todėl jai priskirto darbo atsikratė.

Čia dar alyvos į ugnį papylė Seimo narys centris
tas V. Čepas, kuris kreipėsi į Klaipėdos merą liberalą 
E. Gentvilą, kad šis parduotų jo seną šaldytuvą, nes 
politikas įsigeidė nusipirkti naują. Klaipėdos meras 
neliko skolingas. Jis sudarė komisiją ir vienos radijo 
stoties dėka surengė aukcioną, kurio metu senas 
šaldytuvas buvo parduotas už daugiau kaip tūkstantį 
litų - brangiau nei kainuoja visai naujas Alytaus 
„Snaigės” šaldytuvas.

Ką į tai atsakė konservatoriai? Jų fronte nieko 
naujo. V. Landsbergio pavaduotoja partijoje Rasa 
Juknevičienė (buvusi Rastauskienė) pareiškė, kad V. 
Landsbergis yra aukštesnis už kitus likusius gyvus 
118 Nepriklausomybės akto signatarų, todėl jam šis 
sklypas tiesiog priklauso. Kiti ėmė pasakoti, jog Sei
mo pirmininkas gyvena šaltame ir mažame bute 
Žvėryne, kuriame nebetelpa iš viso pasaulio suvežti 
suvenyrai. L. Sabutis išaiškino, kad visą triukšmą su
kėlė KGB, LDDP ir kiti neprieteliai.

Kol konservatoriai šitaip gynė savo bosą, spauda 
patikslino, jog V.Landsbergis vienas pirmųjų Lietu
voje susigrąžino tėvams priklausiusią poilsinę netoli 
Kauno ir namą Kaune, taip pat įsigijo sklypą netoli 
Vilniaus. Politiko, prie kurio pavardės anksčiau ne
lipdavo V.Kudirkos žodžiai „dėl trupinio aukso, gar
daus valgio šaukšto”, įvaizdis šiek tiek po šio skan
dalo pasikeitė.

Maždaug tuo pat metu kilo skandalas dėl Lietu
vos radijo ir televizijos, dėl kurios savo kadencijos 
pradžioje konservatoriai buvo priversti keisti įsta
tymą, kurio dėka televizijos ir radijo vadovais buvo 
patvirtinti savi žmonės. Tačiau savi žmonės taip nu
varė šią instituciją, kad ryšininkai kreipėsi į teismą, 
prašydami iš LRT išieškoti 4,2 mln. litų už transliaci
jas. Negana to, beveik išseko reklamos pajamų šal
tiniai, nes visuomeninė televizija visiškai pralaimėjo 
kovą dėl žiūrovų trims privačioms televizijos sto
tims.

Savo ruožtu saviškiams nepadėjo ir konservato
riai, pabūgę įvesti Lietuvos radijo ir televizijos įstaty
me numatytą abonentinį mokestį, kurį turėtų mokėti 
visi žmonės, turintys televizijos imtuvus.

Jeigu teisėjas nuspręs areštuoti LRT sąskaitą, vi
si į ją patenkantys pinigai būtų pervedami ieškinį pa
teikusiam kreditoriui. Tuomet būtų sustabdytas atly
ginimų mokėjimas LRT darbuotojams ir atsiskaity
mas su kitais kreditoriais.

Kai paaiškėjo, kad naujoji Vyriausybė neduos 

pinigų bankrutuojančiai institucijai, atsistatydino jos 
vadovas A. Ilginis. Be to, spaudoje pasirodė, tiesa, 
nepatikrintų žinių, kad rugpjūčio mėnesį JAV pas fi
nansininką V. Kazicką ilsėjęsis Seimo pirmininkas 
siūlęs šiam pirkti Lietuvos radiją ir televiziją...

Dar įdomiau klostėsi reikalai su Lietuvos biu
džetu, kuris ekspremjero G.Vagnoriaus ir konserva
torių Seime dėka pernai buvo sudalytas be deficito ir 
„tik” 10 procentų didesnis nei 1998 metais. Tačiau 
Lietuvos ekonomika tokios naštos nepakėlė. Biudže
to pajamas teks mažinti. Finansų ministras J. Liongi
nas teigė, jog jas reikia sumažinti milijardu litų. Eks
pertų nuomone, biudžetas šįmet nesurinks net 1,5 
mlrd. planuotų litų. Tačiau R. Pakso Vyriausybei pa
vyko nusiderėti tik 450 mln. litų sumažinimą. Iš kur 
teks paimti pinigų likusiai biudžeto skylei užkimšti? 
Teks skolintis. Tačiau paskolos vis labiau brangsta. 
Antai už pusmečio Vyriausybės vertybinius popie
rius jau mokama po 14,2 proc. metinių palūkanų, o 
už metines — net 16 procentų.

Palūkanų norma didėja su kiekvienu iždo vekse
lių aukcionu, be to, nei pusės metų, nei metinės ver
tybinių popierių emisijos jau neišperkamos. Niekas 
nenori rizikuoti, nes vis daugiau požymių rodo, jog 
valdžiai nesugebant mažinti išlaidų ir mažėjant pra
monės eksportui, vis didesnis pavojui iškyla lito 
stabilumui. Tad per likusius 12 mėnesių iki 2000 me
tu Seimo rinkiminės kampanijos Lietuvoje gali nu
tikti daug ne pačių gražiausių dalykų.

Jeigu rinkimai į Seimą būtų vykę rugpjūčio mė
nesį, juos įtikinamai laimėtų Centro sąjunga, o gero
kai atsilikę socialdemokratai ir konservatoriai balsus 
pasidalytų maždaug po lygiai. Bent taip jau teigia 
Respublikoje skelbiami „Baltijos tyrimų” apklausos 
duomenys. Už Centro sąjungą balsuotų 14,6 proc. 
Lietuvos gyventojų, tačiau tai yra 1,5 procento ma
žiau nei birželį. 7,6 proc. gautų socialdemokratai, o 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) gautų tik 
7,4 proc. balsų. Ketvirtoje vietoje žengia LDDP, už 
kurią balsuotų 6,8 proc. gyventojų. Penkta — Krikš
čionių demokratų partija, jos reitingas pakilo nuo 4,3 
iki 5,1 procento balsų ir peržengė 5 procentų barjerą. 
0,9 procento sumažėjo A.Paulausko vadovaujamos 
Naujosios sąjungos populiarumas tad dabar ši partija, 
su 4,9 proc. balsų, atsidūrė už 5 procentų barjero.

Naujiena ir sausio 13-osios perversmininkų by
loje. Po kelerius metus trukusio teismo proceso Vil
niaus apygardos teismas ketvirtadienį laisvės atėmi
mo bausmėmis nuteisė šešis 1991 metų sausio 13- 
sios perversmo sąmokslininkus. Buvęs prosovietinės 
LKP pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius nu
teistas kalėti 12 metų, skyriaus vedėjui Juozui Jerma- 
lavičiui teismas skyrė 8 metus laisvės atėmimo, LKP 
sekretorius Juozas Kuolelis nuteistas kalėti 6 metus. 
Dar trims nuteistiesiems teks kalėti nuo 3 iki 4 metų.

Rimvydas Valatka 
1999.VIII.31, Vilnius
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IR VĖL ORDINAI IR PAGERBIMAI

Sunku logiškai paaiškinti tą nesibaigianti Lietu
vos valdžios norą ir pomėgį dalinti ordinus ir meda
lius tikrai ar tik tariamai nusipelniusiems asmenims. 
Jau ne kartą praeityje tokie masiniai dalinimai buvo 
sukėlę nemažai ginčų ir nepasitenkinimo, nes kartais 
kildavo rimtų abejonių kai kurių pagerbtų asmenų 
gerbtinumu. Ar verta, pavyzdžiui, gerbti išeivius, ku
rie siuntinėja į tarptautines organizacijas prieš Lietu
vą nukreiptus skundus?

Tačiau tiek prezidentūra, tiek kitos institucijos, 
kurios tuos ordinų gavėjus pristato apdovanojimui, 
nekreipia dėmesio į pasirodžiusią kritiką. Atrodo, jie 
mano, jog toks masinis ordinų dalinimas kelia mūsų 
valstybės garbę bei dalintojų populiarumą, visai už
miršdami tokio masiškumo neigiamą pusę. Juk ir čia 
galioja ekonominiai rinkos dėsniai: jei prekių mažai, 
jų kaina kyla, o jei jų per daug, kaina krenta. Taigi 
kiekvieną kartą, kai ordinų skaičius padidėja, jų vertė 
ir reikšmė sumažėja. Ypač, kai tie dalinimai sukelia 
kontroversijų, pvz., kodėl naujai paskirtam konsului 
reikia paskirti ordiną? Už kokius nuopelnus jam ski
riamas tas ordinas?

Arba vėl, ordinas skiriamas prezidento rinkimi
nės kampanijos vadovui. Žinoma, pagal amerikoniš
ką standartą, tai yra „skolos" apmokėjimas, bet ar čia 
yra kažkoks nuopelnas Lietuvos valstybei, kaip ordi
no statutas nusako?

Niekas iš principo negali prieštarauti,jei apdo
vanojami tikrai nusipelnę asmenys, tačiau kai apdo
vanojimas tampa neišvengiama būtinybe, o apdova
notųjų skaičius kiekviena šventine proga didėja, atsi
randa ordinų infliacija, o su ja nuvertėja ir ordinų 
reikšmė. Be to, dėl kelių laipsnių ordinų gradacijos 
apdovanotieji kartais ne dėkoja, bet priekaištauja dė 
jiems suteikto per žemo laipsnio.

Šiuo klausimu ilgesnį straipsnį Drauge (nr. 140, 
1999) parašė B. Nainys. Tame straipsnyje jis išvardi
no visą eilę išeivijos asmenų, pasižymėjusių 
visuomeninėje veikloje ir todėl vertų apdovanojimo. 
Taip ir jis nenoromis skatina ordinų infliaciją, nes 
toks masinis apdovanojimų dalinimas pasidarytų be
reikšmis, o gal net pavirstų pajuokos objektu.

Tiesa, jis straipsnio pabaigoje šiek tiek pakeičia 
pirmumo skalę:

Bet gal yra to viso reikalo dar viena pusė? Gal, 
lyginant su Lietuvoje visus okupacijos žiaurumus bei 
kančias iškentėjusių ir tragiškas kovas kovojusių 
žmonių nuopelnus su mūsų darbais ir laimėjimais, už 
juos mes nė kokių apdovanojimų neverti. Bet jeigu jie 
vis tiek kabinami ir dar tokia proporcija, ar tokių 
prezidento dekretų sudarinėtojai neturėtų būti {žval
gesni, atrankoje kruopštesnif...)

O dar labiau susiprasti turėtumėm ir mes patys 
bei šiek tiek susikuklinti, nebent Lietuvos gyventojų 
atžvilgiu ir nei per jų galvas nesigrūsti, taip pat nei 
su „savais ” dėl ordinų nesialkūniuoti. Bent šiek tiek 
susigėskim ir netieskim kaklų pirmieji tie, kuriem iš 
viso apdovanojimai nepriklauso, ir dalintojų neap- 
gaudinėkim.

Pasitaiko, kad apdovanojimus gauna apsišau

kėliai, savo biografijas pagražinę nebūtais „faktais”. 
Respublika (nr. 126, 1999) taip apie tai rašo:

Krašto apsaugos ministerijoje vyksta tyrimas, ar 
teisėtai buvusiam Lietuvos atsargos karininkų sąjun
gos pirmininkui Bronislovui Butkui suteikta valstybi
nė II laipsnio pensija ir V laipsnio Vyčio kryžiaus or
dinas. Kai kurie šaltiniai tvirtina, kad aukštas valsty
bės apdovanojimas B. Butkui buvo suteiktas vien pa
tikėjus jo žodžiais.(...)

Savo tyrimą atlieka ir Lietuvos atsargos karinin
kų sąjunga (LAKS). Kaip „Respublikai” sakė LAKS 
pirmininkas atsargos pulkininkas leitenantas Jonas 
Užurka, tokie dalykai sąjungai garbės nedaro ir sten
giamasi viską išsiaiškinti, kad paskui nebūtų sakoma, 
jog per sąjungą apdovanojimus gauna apsišaukėliai. 
„Daug mūsų narių yra tikrai pasižymėję ir apdova
noti už nuopelnus, todėl nesinorėtų, kad (juos pradė
tų žiūrėti įtariai ”, - sakė LAKS pirmininkas.

B. Butkui 1994 metais buvo suteikta valstybinė 
ll-ojo laipsnio pensija ir V-tojo laipsnio Vyčio kry
žiaus ordinas. Jis savo laiku net buvo išrinktas atsar
gos karininkų sąjungos pirmininku. Tačiau, kaip pa
aiškėjo, tie visi laipsniai ir pensija buvo paskirta ne
turint jokių dokumentų, įrodančių, kad jis 1940 me
tais baigė Karo Mokyklą. Išlikę gyvi tuo laiku baigu
sieji Karo Mokyklą asmenys tvirtina kad tokio But
kaus jų laidoje nebuvo.

Šis pavyzdys rodo, kad apsišaukėlių apdovano
tųjų tarpe gali būti ir daugiau.

Pabaigai, norėčiau paminėti dar vieną pasiū
lymą, kurį paskelbė Drauge (nr. 152, 1999) jo redak
torė D. Bindokienė:

O vis tik būtų neblogai, jeigu Lietuvos valdžia, 
užuot tų prabangių ordinų, medalių ir jų painių 
laipsnių, išsispausdintų gražius „pagyrimo lapus” ir 
visus nusipelniusius vienodai jais apdovanotų. Šiuo 
atveju „lygybė būtų tikra dorybė”: nebūtų jokio pa
vydo, jokių priekaištų, kad kažkas „aukščiau stovi”, 
o taip pat būtų galima daugiau nusipelniusių žmonių 
šiltai pagerbti. Juk lengviau įsirėminti gražų padėkos 
lapą ir pasikabinti ant sienos, negu laikyti prabangų 
ordiną kažkus giliai stalčiuje ir tik privačiai kartas 
nuo karto juo pasigėrėti.

Manau, kad šį logišką ir racionalų pasiūlymą 
Lietuvos apdovanojimų dalintojai turėtų rimtai pas
varstyti.

KAIP VAGNORIAUS VYRIAUSYBĖ 
ŠVAISTĖ PINIGUS

Respublikoje (nr. 135, 1999) Rolandas Agintas 
taip rašo:

Premjero Gedimino Vagnoriaus Vyriausybė 
1998-aisiais ir 1999-aisiais įpareigojo dideles Lietu
vos pramonės įmones, priklausančias valstybei, dali 
savo dividendų kasmet pervesti sporto ir meno kolek
tyvams. Konkrečios paramos dydi savo sprendimais 
nustatydavo buvęs ūkio ministras Vincas Babilius ir 
buvęs finansų ministras Algirdas Šemeta.

„Respublikai”pasidomėjus šia tema, l akis krito 
skirtingiems kolektyvams tekusių pinigų dideli skirtu
mai.

Didelių sumų iš valstybės kišenės sulaukė artimo 
G. Vagnoriaus bičiulio „Lietuvos ryto ” dienraščio ir 
to paties pavadinimo krepšinio komandos savininko 
Gedvydo Vainausko klubas. Jam skirta 2,65 mln. litų,
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nors „Lietuvos ryto” komanda nepasižymėjo žais
dama tarptautinėse varžybose.

Toks dosnus valstybės iždo pinigų skirstymas 
sukėlė daug triukšmo ir nepasitenkinimo. Pavyz
džiui, seimo narys St. Buškevičius šitaip komentavo:

-Manau, tai korupcija. Politikai stengiasi patai
kauti tiems, kurie turi galių ir nuo kurių politikai pri
klauso. Per sportą, žiniasklaidą politikas tampa po
puliarus, tad turėdamas gerus ryšius šiose sferose jis 
gali užsitikrinti rinkimų sėkmę.

Šiuo atveju korupcijos esmė - jog premjeras, 
remdamas „Lietuvos rytą ”, užsitikrina sau reklamą.

Manau, Valstybės kontrolė turi pasidomėti visais 
tokiais atvejais, nuolat stebėti biudžeto lėšų skirsty
mą.

Būčiau už, jei politikai duotų iš savo kišenės. Tai 
būtų gerai, tai jų asmeninis reikalas, bet kaip šitaip 
galima daryti valstybės lėšomis?

Čia ir yra klausimo esmė. Kodėl tokia didelė su
ma buvo paskirta Lietuvos ryto dienraščio savininko 
klubui? Iškyla etikos klausimas ir aiškus interesų su
sikirtimas. Kaip tada Lietuvos rytas gali išlikti ne
priklausomas laikraštis, kaip kad savo antraštėje 
skelbiasi, ir objektyviai vertinti vyriausybės veiklą?

Dabar aišku, kodėl buvęs premjeras atostogų ke
lionę į Šri Lanką su Vainauskais slėpė nuo visuome
nės.

SVEČIAI IŠ INDIJOS MOKĖ LIETUVIUS 
IŠVARYTI VELNIĄ

Tokiu pavadinimu straipsnį paskelbė Lietuvos 
rytas (nr. 146, 1999). Jame rašoma, kad Katalikų 
Bažnyčios atstovai pasikvietė iš Indijos specialistą 
egzorcistą, kuris maldomis išvaro piktas dvasias ir 
kitokius velnius:

Šią savaitę Kaune darbavosi pirmąkart iš Indijos 
atvykę su Tarptautinės katalikų charizminio atsinau
jinimo tarnybos bei Tarptautinės egzorcistų asocia
cijos veikėjai - kunigas Rufusas Pereira su savo pa-
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galbininke psichologe Erika Gibello.
Atvažiavęs i Kauną R. Pereira pirmiausia pano

ro susitikti su kunigais, vienuoliais - jiems pasakojo 
apie vidinio išlaisvinimo ir dvasinio bei fizinio išgy
dymo tarnystės reikšmingumą.

Keturias dienas svečiai laikė vidinio išgydymo 
pamaldas Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje, skirtas pla
čiajai publikai.

Vakar abu charizminio atsinaujinimo ir egzorci- 
stinio (piktąją dvasią išvarymo) judėjimo atstovai 
apie save ir savo veiklą pasakojo Kauno arkivys
kupijos kurijoje surengtoje spaudos konferencijoje.

j mūsą šalį, kuri pastarąjį dešimtmetį ypač trau
kia įvairiausių tikėjimą skleidėjus, R. Pereirą ir E. 
Gibello pasikvietė kataliką bendruomenė „ Gyvieji 
akmenvs

Misionierią iš Indijos susitikime su žurnalistais 
dalyvavęs Kauno kunigą seminarijos rektorius vys
kupas R. Norvilą, paklaustas, kokią naudą duoda to
kie kontaktai su charizminio atsinaujinimo tarnybą ir 
egzorcistą veiklos atstovais sakė, jog ši partnerystė 
reikalauja apmąstymą.

Pasak vyskupo, kataliką kunigams labai svarbu 
susiorientuoti religiją įvairovės prisotintoje aplinko
je, o ir pati kataliką bažnyčia „turėtą daugiau dėme
sio skirti kovai su blogiu ”.

Šiandien svečiai iš Indijos išvyksta į Berčiūnus 
(Panevėžio r.), kur iki sekmadienio tęs savąją piktąją 
dvasių išvarymo ir dvasinio atsinaujinimo misiją.

Gaila, kad labai diplomatiškas vysk. R. Norvilos 
atsakymas nedaug ką paaiškino. O klausimų šiuo rei
kalu apstu. Pavyzdžiui, visi gerai žinome, kad prak
tiškai visi katalikiškos minties centrai yra Vakarų pa
saulyje, daugiausia Europoje. Vatikanas taip pat Eu
ropoje. Tad kodėl „velnių išvarinėjimo” specialistus 
lietuviai gabenasi iš Indijos? Arba kaip šiuo klau
simu pasikeitė Bažnyčios požiūris nuo Vatikano II? 
Juk Vakarų pasaulyje žinių apie velnio išvarinėj imą 
beveik nebepasitaiko. Tiesa, prieš keletą metų vienas 
Vokietijos vyskupas buvo teisme apkaltintas psichi
nio ligonio kankinimu egzorcizmo apeigomis, tačiau 
kokia buvo bylos pabaiga, nežinome.

AR REIKALINGAS LIETUVAI „NAUJASIS 
ŽIDINYS- AIDAI”?

Tokiu pavadinimu žurnalisto Arvydo Jockaus 
pasikalbėjimas su šio katalikiškos pakraipos žurnalo 
vyr. redaktoriumi Petru Kimbriu išspausdintas Lietu
vos aido 112-me numeryje. 1991 metais įsteigtas 
žurnalas buvo ką tik išleidęs savo šimtąjį numerį. Pa
teiksime įdomesnes šio pokalbio dalis. Į klausimą, ar 
1991 metais, kai dauguma inteligentijos laikėsi 
atokiai nuo Bažnyčios, buvo galima tikėtis daug skai
tytojų, Kimbiys atsakė:

Nenorėčiau sutikti, kad skaitytojai buvo nusisukę 
nuo Bažnyčios; neužmirškime, kokie buvo laikai. At
virkščiai, 1988-1991 metais vieni gręžėsi į Bažnyčią 
kamuojami kaltės komplekso, kiti galbūt dėl to, kad 
sunkiais pokario metais pražiopsojo Bažnyčios eg
zistavimą ar neturėjo galimybės susipažinti su krikš
čioniškąja kultūra, tebegyvavusia Vakaruose. Paties 
žurnalo atsiradimą savotiškai ir išprovokavo tuome
tinis dėmesys krikščioniškajai kultūrai. Blogiau buvo 
tai, kad labai mažai kas galėjo apie ją kalbėti. Iš pat 
pradžių buvo aišku, jog turime galimybę pristatyti 
krikščioniškosios kultūros praeitį, klasiką nuo apaš
talų laikų iki mūsą amžininko Hanso Urso von Bal- 
tasaro. Dėjome viltis į mūsą tėvus ir brolius, 1991 m. 
dar leidusius Amerikoje kataliką žurnalą “Aidus”

1999 m. rugsėjo mėn.

(1945-1991), ikikarinės Lietuvos “Židinio” (1924- 
1940) tradiciją plėtojusius anapus Atlanto. Lietuvos 
krikščioniškieji ištekliai buvo menkesni: keletas švie- 
sesnią kunigą, turėjusią užtektinai intelektinės poten
cijos, mokėjusią kalbą ir neatsilikusių nuo krikščio
niškosios kultūros tapsmo, pvz., tėvas Vaclovas Aliu
lis, dabar jau amžiną atilsį kun. Česlovas Kavaliaus
kas ir dar vienas kitas, keletas mūsą amžiaus trisde- 
šimtmečią-keturiasdešimtmečią ar sovietiniais me
tais užaugusią jaunesnią žmonių, kaip nors įsigudri
nusią šviestis patiems.

Pasirodo ne bendradarbių trūkumas yra didžiau
sias mėnraščio rūpestis:

Per pirmus kelerius metus bendradarbių skaičius pa
trigubėjo. Deja, skaitytoją sumažėjo (pirmi „Naujojo 
Židinio ” numeriai, kaip tikriausiai nedaugelis mena, 
ėjo 10 tūkst., dabartiniai - 1200 egzempliorių tiražu).

Mėnraščio redaktorius teigė, kad bendradarbių 
„pasaulėžiūros grynumu” jie nesirūpina, o paklaus
tas, kodėl dauguma jų prijaučia dešiniosioms parti
joms, atsakė:

Tai klostosi savaime. Nereiškėme jokią visuome
nintą kultūrinių deklaraciją, nes nežinojome, kiek 
galėsime tesėti. Juo labiau niekaip negalėjome įsipa
reigoti kuriai vienai politinei krypčiai. Tik skaitytojai 
gali spręsti, kokiai politiškai orientuotos visuomenės 
daliai atstovauja „Naujasis Židinnys”. Netarnauja
me jokiai partijai, negauname iš ją paramos. Bet 
dauguma redakcijos darbuotoją ir bendradarbią tik
riausiai iš tiesų prijaučia konservatoriams ir krikš
čionims demokratams, nors nėra nekritiški šią parti
ją garbintojai. Pasakyčiau, jog savaime apie mūsų 
žurnalą susibūrė žmonės, ištikimi tam tikroms verty
bėms, kurios nesvetimos ir anoms dviem partijoms.

Šiuo metu žurnalas pergyveną finansinę krizę, 
todėl redaktorius džiaugiasi prez. V. Adamkaus paro
dytu dėmesiu:

Bet yra ir teigiamą dalyką. Pernai didelis pastip
rinimas mums buvo Prezidento viešas prašymas Mi
nistrui Pirmininkui paremti mūsą žurnalą. Beje, la
bai įdomu, kad Prezidentas yra būtent iš liberaliąją 
sluoksnių „Santaros-Šviesos ” kompanijos, oponavu
sios katalikiškajai išeivijos daliai. Iš Vakarą atvyku
siam žmogui, ne taip kaip čia gyvenantiems, neatro
do, kad „Naujasis Židinys ” Lietuvos visuomenei ne
reikalingas. ..

KODĖL VISI TYLI ?

Respublikoje (nr. 139, 1999) seimo narys Vytau
tas Čepas šitaip rašo:

Kodėl visokios brolijos, seserijos, laboros, biru- 
tietės, kazimierietės, progresyviais save vadinantys 
inteligentai net nemirkteli regėdami, kad didžiajai 
daliai jaunimo nusispjauti į visus idealus, papročius, 
istoriją, kultūrą, gimtąją kalbą ir kitas taip ją puose
lėjamas vertybes. Nesipiktinama net tada, kai iš 
užsienio grįžusioms ją atžaloms burnoje nebetelpa 
lietuviškas žodis.

Kaip nieko nejaudina ir tai, kad jau seniai iš 
mūsą valstybės, jos piliečią yra viešai tyčiojamasi. 
Štai nuvažiavo Šiaulių miesto delegacija į susigimi
niavusį Nyderlandų miestą Etenliarą. Vietos spauda 
tuojau pat informavo: „Atvyko žydšaudžių tautos de
legacija ”. Ir nieko! Nė menkiausio cyptelėjimo iš 

Prezidentūros, Seimo ar Vyriausybės! Tarsi vandens 
į burną prisisėmusios, iki šiol tyli ir visos tautos gar
bę ir orumą ginančios organizacijos. Na, turime bai
lią valdžią, bet kur Jūs, didieji patriotai?

NUMIRSIME ŽINYNU NESULAUKĘ...

Retai mūsų matomame Darbininke (nr. 30, 
straipsnyje „Antroji žinyno „JAV lietuviai” pusė - nė 
iš vietos”) Alfonsas Nakas sielojasi dėl biografi
jų žinyno JA V Lietuviai, leidžiamo Lietuvoje, antrojo 
tomo likimo. Jis rašo:

Deja, antrojo tomo išleidimas tapo didžiai prob
lematiškas. Priežastis - lėšos. Pirmąjį tomą išleidęs, 
MĖLI (Lietuvos Mokslo ir enciklopedijų leidybos in
stitutas - Red.) antrajam nebeturi nė vieno lito. Kai 
šią metą balandžio mėnesį apie II tomo reikalus 
laišku užklausiau vieną iš žinyno sudarytojų, redak
torę Jonę Liandsbergienę, už kelią savaičių gavau 
jos perdėm pesimistišką atsakymą. „Darbininko“ 
skaitytojus noriu supažindinti su to laiško turiniu:

Nuo to laiko, kai pereitą vasarą su jumis kal
bėjomės, žinyno II tomo leidimo reikalai nepajudėjo 
nė per centimetrą. Mūsą iždas tuščias. Parašėme, 
paramos prašydami. Lietuvos įstaigoms ir bent ke
liems JAV lietuvių fondams (juos man išvardijo, bet 
čia nutylėsiu - A.N.). Negauname net neigiamo atsa
kymo. JA V lietuvių spauda mūsą aiškinimą bei pa
aiškinimą nededa, net po neteisingai apie mus rašiu
sio „Drauge” prof. Račkausko (ar tai spaudos 
laisvė?!). Žinyno II tomo išleidimas atidėtas į šalį. 
Mes šiuo metu rengiame Visuotinės lietuvių enciklo
pedijos I tomą.

Pirmiausia norėtume suglausti gretas su Alfonsu 
Naku, kai jis savo straipsnio pabaigoje ironiškai su
šunka - „Tegyvuoja pinigingi išeivijos fonadai!” De
ja, p. Liandsbergienės laiškas mūsų nepasiekė. Aki
račiai jį būtų mielu noru išspausdinę. Gaila, kad ži
nyno JA V lietuviai antrasis tomas, apimantis raides 
nuo N iki Ž, dienos šviesos neišvys. Daugelio išeivių 
triūsas, įskaitant ir paties Alfonso Nako, purenant 
politiškai visuomeniškus bei kultūrinius mūsų dirvo
nus nebus istorijoje įamžintas.

Tame pačiame straipsnyje A. Nakas paliečia kitą 
išeivijai itin aktualią temą. Jis rašo:

Kai p. Liandsbergienė Chicagoje rinko me
džiagą JAV lietuvių biografiją žinynui, pasiunčiau 
apie 1,000 lietuvių nekrologą bei mirties pranešimų, 
skelbtų daugiausia „Drauge” bei keliuose kituose 
JAV lietuvių laikraščiuose, įskaitant ir „Darbinin
ką ”. Pernai, vykdamas į Vilnią, vėl apie 300 nekro
logą įteikiau asmeniškai. Praėjo vos 9 mėnesiai, ir 
vėl apie 300ją pasiunčiau šį pavasarį ir, su padėkos 
laišku, gavau minėtas pastabas apie beveik beviltiš
ką žinyno II tomo padėtį.

Mano nekrologą rinkiniai rodo, kad mažą ma
žiausiai kasdien miršta bent po vieną JA V lietuvį, o 
gal greičiau po du, ar dar daugiau, nes toli gražu ne 
visą likusios šeimos pranešimus lietuviškai spaudai 
teikia, o taip pat nebe visa išeiviškoji lietuvių spauda 
per mano rankas pereina.

Išeivijos senėjimas ir jos mirtys, žinoma, yra 
svarbus reikalas. Alfonsas Nakas gerai daro siųsda
mas tuos nekrologus į Vilnių. Nes jeigu mes patys 
nepasirūpinsim ir pasauliui nepranešim, kad jau nu
mirėm, kaip tada jis apie tai sužinos?...

Vyt. Gedrimas
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Birželio 17-20 d. Vilniuje i. Anykščiuose vykęs 
Santaros-Šviesos suvažiavimas yra jau septintasis 
Lietuvoje. Vytauto Kavolio, vieno iš pagrindinių or
ganizacijos ideologų, idėja rengti suvažiavimus ir 
Lietuvoje, pinną kartą buvo įgyvendinta 1993 m. 
Galime teigti, kad ši idėja puikiai suvešėjo, o „lietu
viškosios" Santaros suvažiavimai „amerikietiškųjų” 
kontekste įgijo tik joms būdingų bruožų. Galbūt ryš
kiausias iš jų - tam tikras akademiškumas, sąlygotas 
nuo pat pradžių Lietuvoje į šiuos suvažiavimus akty
viai įsiliejusių akademinių sluoksnių atstovų, prane
šėjų ir klausytojų. Lietuvoje, skirtingai negu-Ameri
koje. į Santarą neįsiliejo įvairesnės publikos: dakta
ru, biznierių, finansininku ar dar kitu visuomenės na- 
rių. Tačiau Lietuvoje suvažiavimuose dalyvauja žy
miai daugiau jaunimo. Tai ypač pastebima paskuti
niaisiais metais, kas itin džiugina senuosius santa- 
riečius.

Šių metų suvažiavimo tematika buvo labai įvai
ri, gal įvairiausia iš visų iki šiol buvusiųjų. Tačiau 
mažiau vietos buvo skirta mokslo ir studijų proble
matikai. Mirus Aleksandrui Štromui, kuris visuomet 
kalbėdavo apie politikos realijas, ši sritis irgi liko tie
siogiai neaptarta. Kaip paprastai dėmesio susilaukė 
istorijos klausimai, teatras, dailė, mažiau nei ank
sčiau - literatūra. Užtat nauja tema - populiarioji 
kultūra - užėmė beveik visą dieną.

Jau tapo tradicija suvažiavimą pradėti Vilniuje, 
paskui persikelti į Anykščių poilsio namus „Šilelis”, 
kurių kompaktiška erdvė leidžia racionaliausiai iš
dėstyti darbotvarkę - be didelių pauzių derinti prane
šimus. diskusijas, valgymo laiką ir kasdien vykusią 
vakarinę programą. Šią programą sudarė videofilmai 
(vieną vakarą archeologo V. Urbonavičiaus, kitą - 
įvairių video kūrėjų), koncertai (R. Radzevičiaus ir 
A. Smilgevičiūtės dainų vakaras „Laimės žiburys - 
meilės spindulys"). Iš Kauno atvažiavę dramos te
atro aktoriai skaitė K. Ostrausko pjesę „Hamletas ir 
kiti" (rež. Erika Stankevičiūtė). Skaitymas vyko prie 
pagrindinės gėlių klombos, o gausi publika susėdo 
čia pat ant vejos.

Iškilmingiausia ir gausiausia publikos buvo pir
moji suvažiavimo diena Vilniuje, tradiciškai vykusi 
Universiteto teatro salėje. Jau antrą kartą Lietuvoje 
vykstančią konferenciją sveikino Lietuvos Respubli
kos Prezidentas. Visiems žinoma, kad Valdas Adam
kus yra ne tik įžymus gamtosaugininkas, bet ir libe
ralaus Santaros judėjimo vienas aktyviausių steigėjų 
ir narių. Prezidentas kalbėjo:

Sveikinu tradicini Šviesos-Santaros forumą, jau 
tapusi neatskiriama Lietuvos kultūrinio ir visuome

SANTARIEČIŲ DĖMESIO CENTRE—LIETUVOS
ŽINIASKLAIDOS PROBLEMOS

ninio gyvenimo dalimi. Džiaugiuosi šioje salėje ma
tydamas tiek daug jaunų veidų, džiaugiuosi matyda
mas savo bendraamžius samariečius, su kuriais nu
eitas gana dgas kelias, kurie šiandien suvažiavo, su
skrido i I ilnių dalyvauti šiame suvažiavime. Deja, 
vyresniajai išeivijos kartai ši bendravimo dalis kas
met tampa vis skaudesnė ir vis aktualesnė. Prieš tre
jus metus netekome federacijos sumanytojo ir įkūrėjo 
l ytamo Kavolio, prieš gera savaitę mus paliko švie
sios atminties Aleksandras Štromas. Tačiau galime 
guostis ir džiaugtis, kad nemažai samariečių vis tik
tai sulaukė Tėvynės laisvės ir dalyvauja kartu su mu
mis. kad federacijos šūkis ..veidu i Lietuvą" buvo 
įkūnytas aktyvia veikla ir prasmingais darbais, kad 
samariečių indėlis į Lietuvos valstybingumą, į jo at
kūrimą anaiptol ne simbolinis.

Valdas Adamkus pabrėžė tradicijų reikšmę:
Santaros-Šviesos organizacijai, jos sumanyto

jams bei vyriausiems nariams nedali būti geresnės 
padėkos ir geresnio darbų (vertinimo, kaip tradicijų 
ir darbo tąsa. Geros ir kūrybingos minties sėkla Lie
tuvoje sudygo ir, galiu drąsiai pasaky ti, duoda grą
žui vaisiu, f... ) Pilna l 'ilniaus universiteto salė dar 
kartą liudija, kad vieni kitiems esame [domūs, reika
lingi ir turime ką pasakyti. Esu tikras, kad jaunatviš
kas veiklumas, kartais tiesesnis ir veržlesnis žodis bei 
veiksmas visai organizacijai suteiks daugiau gyvu
mo, darys ją dinamišką.

Pirmosios dienos programą moderavęs Arvydas 
Šliogeris visus susirinkusius paprašė tylos minute pa
gerbti politologo Alesandro Štromo atminimą.

Šiais metais pasigirdo vieša aštri žiniasklaidos 
kritika. Vieni ją kaltina vulgarumu, bara už nepado
rius straipsnius ir iliustracijas. Kiti turi žymiai rim
tesnių priekaištų: mūsų žiniasklaida labai neprofe
sionali, neatspindi realių problemų, užsiima mistifi
kacijomis ir 1.1. Neasitiktinai visa konferencijos pir
moji diena buvo skirta žiniasklaidai ir jos ryšiams su 
visuomene bei valdžia.

Filosofas Algis Mickūnas pranešime „Laisvos 
spaudos reikšmė” kalbėjo apie politinę bendruo
menę, kurios užduotis yra palaikyti viešą erdvę. 

I ik šioje erdvėje skleidžiasi visti lygybė ir laisvė. At
sisakydami yįešos erdvės, atsisakytume ir autonomi
jos bei lygybės. Mickūnas svarstė, kas yra laisva kal
ba ir pabrėžė, jog tai - racionali kalba, paremta gryna 
logika ir sąmone. O ką reiškia laisva spauda, klausė

Mickūnas ir atsakė - tai jokiu bū
du nėra rašymas to, kas šovė į gal
vą. „Vieša ir laisva spauda turi 
mums pranešti, kaip mūsų išrinkti 
valdžios pareigūnai tvarko vals
tybę. ( ... ) Valdžia neturi jokio ki
to darbo kaip tik tarnauti tautai, 
laisviems ir autonomiškiems pi
liečiams. Spauda turi objektyviai 
aprašyti viską, kas vyksta, nes ji 
mums taip pat sudaro viešosios 
erdvės plėtimą”. Laisva žinia- 
sklaida skleidžia demokratiją, kuri 
nėra kalbėjimas apie ką tik nori, 
bet informavimas apie tai. kas 
vyksta viešojoje ervėje.

Kartais keliamas klausi
mas, ar įmanoma apie ką nors ob- 

svarbiausia - apie ką toji nuomonė. „Aš galiu turėti 
daug nuomonių, bet kas nors tas nuomones juk gali 
patikrinti dalykiškai, o ne tik iškelti kitą nuomonę", 
sakė Mickūnas. Dvi skirtingos nuomonės - dar ne 
viskas. Gali būti ir trečia, ir ketvirta nuomonė, ir pa
starosios galbūt teisingesnės už anas.

Iš salės pranešėjo buvo paklausta, kodėl žinia- 
sklaida turi būti objektyvi, gal ji turinti teisę būti ir 
subjektyvi? Mickūnas atsakė: nėra objektyvumo be 
subjektyvumo, tik nereikėtų šių dalykų painioti. 
Spaudoje gali būti daug nuomonių, jos privalo būti 
apie ką nors. Subjektas kalbasi su kuo nors apie ką 
nors.

Politologas Lauras Bielinis (pranešimas „Politi
nių stereotipų įtaka žiniasklaidai") sakėsi parodysiąs, 
kaip pas mus pamažu atimama Mickūno minėta 
viešoji erdvė. Bielinio nuomone, valdžia ir žinia- 
sklaida susietos dvejopais santykiais. Viena be kitos 
jos negali, bet yra trečioji jėga, dėl kurios dėmesio 
jos nuolat konkuruoja. Tai visuomenė. Jos simpatijos 
yra lemiamas veiksnys ir valdžiai, ir žiniasklaidai. 
Žiniasklaida naudoja daugybę stereotipų, kurie for
muoja atitinkamą visuomenės nuomonę. Taigi žinia
sklaida ne informuoja visuomenę, bet formuoja jos 
nuomonę. Taip pat, užuot analizavusi įvykius, politi
ką. ekonomiką, ji kuria dirbtines sensacijas, tariamą 
gyvenimo realybę.

Bielinis atkreipė dėmesį ir į tai, kad stereotipų 
gausa žiniasklaidoje atsiranda dėl žurnalistų neprofe
sionalumo. Žurnalistai yra tos pačios visuomenės, 
kuriai skiriama žiniasklaida. dalis ir aukos, nes varto
ja savo pačių pateiktą produkciją. Atrodo, laimin
giausi yra tie. kurie apskritai neskaito laikraščių ir 
nežiūri televizijos!

Akiračių redaktorius Zenonas Rekašius kalbėjo 
ne apie spaudą, kuri jam atrodanti pakankamai įvairi 
ir gera. Pranešime „Pora erzinančiu reiškiniu Lietu- 
vos vidaus ir užsienio politikoje" Rekašius aptarė ke
lis labai konkrečius dalykus. Jis sakė, kad pasirinko 
temą, kuri leidžia į reiškinius žvelgti sąmoningai ne
objektyviai, gal net tendencingai. „Gyvenu toli nuo 
Lietuvos, todėl pagrindinis informacijos šaltinis apie 
Lietuvą yra spauda”. Galbūt ne visi laikraščiai yra 
geri, tačiau, pasak pranešėjo, perskaitęs kelis jis gali 
susidaryti gana ryškų vaizdą apie tai, kas dedasi Lie
tuvoje.

Pirmas Rekašių suerzinęs dalykas yra susijęs su 
moralės vieta politikoje. Ir erzina pranešėją ne Lietu
vos politikų, bet dalies visuomenės laikysena, kurios 
jis negalįs suprasti. Tai nejautrumas Kosovo albanų 
tragedijai. „Susidaro įspūdis, kad Lietuvos visuome
nė yra pasidalijusi maždaug į dvi dalis, - tuos, kurie 
giria NATO, kad ši gelbsti albanus ir tuos, kurie kei
kia NATO, kad ši skriaudžia jugoslavus. ( ... ) Mane 
stebina tokia laikysena dar ir todėl, kad esame maža 
tauta ir patys patyrėme daug Vakarų pasaulio nejau
trumo, kada Lietuva tiek metų buvo okupuota. Kai 
Lietuvoje vyko teroras, masiniai trėmimai, Vakarai 
tylėjo”, - sakė Rekašius. Pranešėjo nuomone, Jungti
nių Amerikos Valstijų politika yra jėgą naudoti tik 
tada, kai paliečiami jų interesai. Įsivėlimas į Kosovo 
albanų gelbėjimą yra pirmas atvejis, kai Amerika ir 
kitos NATO šalys naudoja jėgą, neturėdamos jokių 
interesų. Iš Vakarų pasaulio žvelgiant, tai yra grynas 
nuostolis, o vienintelis motyvas, kodėl NATO įsivėlė

Šios vasaros Santaros suvažiavimo Anykščiuose dalyviai 
jektyviai kalbėti - juk yra „daug 
nuomonių". Mickūnas teigė, jog

į šį konfliktą yra moralinis. Pasak Rekašiaus, šios 
priemonės nėra idealios, bet žymiai blogiau būtų bu-
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vę nieko nedaryti ir laukti, kol įvyks masinė tragedi
ja. kaip per II pasaulinį karą atsitiko su žydais.

Zenonas Rekašius kritikavo Vilniaus Universite
to rektorių Rolandą Pavilionį už tai, kad jis atvirą 
laišką, pasisakantį prieš jėgos politiką, pasirašė ne 
kaip privatus asmuo (turintis teisę viešai reikšti savo 
nuomonę), bet kaip Universiteto rektorius, taip 
įtraukdamas į savo asmenines pažiūras niekuo dėtą 
universitetą.

Trečias pranešėją erzinantis dalykas - istorijos 
iškraipymas arba jos naudojimas dabartiniams sa
viems poreikiams. Rekašius pateikė šiuos pavyz
džius: Lietuvos nepriklausomybę atkūrusi Aukščiau
sioji Taryba Seimo buvo pervadinta Atkuriamuoju 
Seimu; žuvusiems partizanams suteikinėjami kari
niai laipsniai... Dar vienas pranešėjo aptartas reiški
nys - „Sąjūdžio" likučių reikštas triukšmingas pro
testas prieš sovietmečio skulptūrų parko Druskinin
kuose steigimą. Pranešėjas mano, jog tai yra bandy
mas priversti užmiršti istoriją.

Inga Nausėdienė nagrinėjo, ką trys Lietuvos 
dienraščiai - Lietuvos tyras, Lietuvos aidas ir Res
publika rašo apie tautines mažumas. Algis Krupa
vičius aptarė žiniasklaidos ir partijų santykį. Jo nuo
mone, šis santykis yra pakankamai pozityvus. Per 
Seimo rinkimų kampaniją 63 nuošimčiai rinkėjų su 
partijomis susipažino per žiniasklaidą. 4.4 nuošim
čių - patys skaitė partijų programas, 2,4 nuošimčių 
dalyvavo susitikimuose su partijų vadovais.

Apie žiniasklaidą taip pat kalbėjo žurnalistas 
Saulius Stoma, savo pranešimą pavadinęs „Žinia- 
sklaida, purvasklaida, kvailiasklaida”. Šia antrašte 
jau buvo išreikštas pranešėjo požiūris į žiniasklaidą. 
Savo požiūrio tašką Stoma apibūdino kaip žvilgsnį iš 
apačios, ne iš viršaus ar šono. „Mūsų žiniasklaida iš 
esmės veikia muilo operos principais", sakė pranešė
jas. „Atmetus svajingą išvaizdą, stambius planus ir 
akių vartymą, nebelieka nieko įdomaus”. Stoma sa
kė, kad gyvename gandų visuomenėje. Štai pasikeitė 
vyriausybė. Ar sužinos jos pasikeitimo tikrąsias prie
žastis „globalaus kaimo" žmogus? Tikriausiai ne. 
Kokia turėtų būti žiniasklaida? Stoma aiškino taip: 
„Aš manau, kad demokratinėje visuomenėje gera ži
niasklaida yra svarbiau už gerą valdžią. Jei yra gera, 
įvairi, stipri, laisva žiniasklaida, bloga valdžia ilgai 
išsilaikyti negali. Ir atvirkščiai! Gera valdžia nebūti
nai nulems gerą žiniasklaidą. Išvada akivaizdi: švie
suomenė, jūs visi gerbiamieji, žiniasklaida turite rū
pintis labiau negu valdžios kokybe”. Paskui Stoma 
aiškino, kuo skiriasi sąžiningas žurnalistas nuo šou 
verslo samdinio. Jis sakė, kad sąžiningas žmogus, net 
ir nepripažintas, gali rasti pasitenkinimą kurdamas, o 
„šoumenas”, kaip ir politikas yra priklausomas nuo 
kitų žmonių. Toks žmogus negali būti autentiškas, jis 
neišvengiamai degraduoja kaip asmenybė. Geru au
tentiško žmogaus pavyzdžiu Stoma pavadino Seimo 
Pirmininką Vytautą Landsbergį. „Pavadinti žurnalis
tus šunauja arba žiniasklaidą - purvasklaida yra labai 
kvaila, bet ir labai drąsu. Taip pasielgęs politikas yra 
pasmerktas būti nepopuliariu. Bet manau, kad taip 
darydamas Vytautas Landsbergis grįžta į savo išta
kas. į autentiškų žmonių, intelektualų, kūrėjų sluok
snį ir ten pasisemta jėgų”.

Salėje sėdėjęs Almis Grybauskas, savo laiku pa
tyręs Stomos kaip vyriausio laikraščio redaktoriaus 
„politikos vingius", pasakė gana nepatogių prane
šėjui dalykų, o jo žvilgsnį į žiniasklaidą pavadino iš
orišku. Paklaustas, ką galvoja apie Lietuvos ryto ir 
buvusio premjero draugystę, Saulius Stoma „pamir
šo” ką tik išsakytas mintis ir pareiškė: „Jeigu aš 
būčiau Gedvydo Vainausko ar kito redaktoriaus vie

toje, aš galbūt irgi bandyčiau iš Vagnoriaus ar iš dar 
ko nors išpešti sau naudos" ...

Sauliaus Žuko pranešimas „Ko bijo Lietuvos 
žmonės?” gvildeno pasitikėjimo problemą, su kuria 
neišvengiamai susiduria visi. „Pasitikėjimas yra de
mokratinės ir pilietinės visuomenės bei šiuo pagrindu 
sukurtos valstybės pamatinė kategorija. ( ... ) Aukš
tesnis pasitikėjimo lygis įgalina lengviau bendradar
biauti ekonominėje veikloje ir tai tampa ypač svarbu 
rinkos ekonomikos sąlygomis. Pasitikėjimo stygių 
visuomenėje turi kompensuoti asktyvesnis valstybės 
įsikišimas į ekonomikos raidą, bet jis rizikingas ir 
daug bendresnis negu spontaniškas ekonominių part
nerių bendradarbiavimas”. Tačiau šiandieninėje 
padėtyje tikėti ir pasitikėti galima tik įveikus kriti
cizmą. o pasitikėti linkęs pilietis jaučiasi labai ne 
kaip. Jis nuolat atsiduria situacijoje, kuri gimdo bai
mę. Pranešėjas, remdamasis „Vilmorus" tyrimais, 
analizavo politinių ir ekonominių nuostatų kaitą 
1990-1998 m. Išryškėjo įdomus faktas, kad Lietuvos 
piliečiai per šį laikotarpį nedaug pažengė savarankiš
kumo link. Jie ir toliau labiau pasitiki valdžia nei 
savimi ir kviečia ją „kurti naujas darbo vietas". Žino
ma prie šios situacijos nemažai prisidėjo ir pati val
džia. nes piliečių rodomas aktyvumas nepalaikomas, 
o biurokratinės struktūros jį vertina pirmiausia įta
riai. Atrodo, valdžiai visai patinka, kai visuomenė 
lieka prašytojo rolėje, o ji prisiima išdidaus skirstyto
jo vaidmenį. Žukas daro išvadą, kad 1990 m. ir 1998 
m. pagrindinės Lietuvos visuomenės problemos yra 
panašios, pasikeitė tik jų įvardijimas. „Abiem atve
jais turimas galvoje nesaugumo jausmas", sakė pra
nešėjas.

Išklausęs pranešimą Arvydas Šliogeris klausė, 
ko bijąs Saulius Žukas. Tačiau pranešėjas tiesiai į 
klausimą neatsakė. Tuomet už jį filosofiškai replika
vo Algis Mickūnas: „Aš bijau to, kas nėra duota. Kas 
nėra garantuota? Ateitis. Atsivėrė laiko galimybės. 
Aš gyvenu dabar ir žinau, kad visko bijau, nes viskas 
negarantuota” ...

Antrąją dieną suvažiavimas persikėlė į Anykš
čius, kur darbas prasidėjo nuo istorijos. Jūratė Kiau- 
pienė perskaitė dalykišką ir įdomų pranešimą apie is
torijos šaltinius, kurių tikrumas garantuotas, ir apie jų 
interpretacijas, kurios gali būti kone priešingos („Kas 
yra istorijos šaltinio tiesa: LDK XVI a. politinės is
torijos interpretacijos ir tikroviškumo problema”). 
Reinas Raudas, pasitelkęs indišką pasakojimą apie 
dramblį ir penkis akluosius, parodė, kaip dėl istorikų 
sąmonės, jų pažiūrų ir kitų daly
kų gali kisti istorijos samprata. 
Paskui Irenos Vaišvilaitės vado
vaujamas būrys istorikų ir arche
ologų diskutavo apie tai. „ar 
įmanoma žinoti, kaip buvo iš tik
rųjų”.

Kitą dieną vykusi diskusija 
apie popuiiariąją kultūrą nebuvo 
tokia kryptinga, nes nebuvo 
griežčiau apibrėžtos jos ribos. 
Kiekvienas „iš savo daržo" ban
dė nusakyti, kas gi toji popkultū- 
ra jo manymu yra. Vieni tik nu
sakydavo, kiti - kaip kompozi
torius Šarūnas Nakas - įvardijo 
visas jos blogybes ir ydas. Į dis
kusiją atvyko ir vienas iš itin po
puliarių šios kultūros rūšies at
stovų. LNK televizijos laidos 
„Tangomanija” „šoumenas” Ma
rijus Mikutavičius. Turbūt labai 

tipiška, kad jokių minčių apie popkultūrą jis „nepa
dalijo”, tik raiškiai išpildė kelias arabeskas iš savojo 
įprasto televizinio vaidmens.

Prieš šią diskusiją buvo perskaityti keli įdomūs 
pranešimai. Gintautas Mažeikis analizavo lietuvišką 
žurnalo Cosmopolitan variantą. Mindaugas Kviet- 
kauskas aptarė prieškarinės reklamos diskurso raidą, 
Virginijus Kinčinaitis - vizualumą. Rokas Radzevi
čius apžvelgė 7-9 dešimtmečių lietuvišką roką ir jo 
ištakas.

Paskutinės dienos ryte įvyko Aleksandro Štromo 
atminimui skiria valanda. Pagrindinis kalbėtojas bu
vo Julius Šmulkštys, pateikęs nedidelę Aleksandro 
Štromo gyvenimo apžvalgą. Pirmą kartą Aleksandrą 
Štromą jis sutiko Kaune, vadinamoje „ponų mokyk
loje”. Jis tuomet buvo II skyriuje. Po pamokų jie su
sitikdavo žaisdami Donelaičio gatvės kiemuose tarp 
Mickevičiaus ir Daukanto gatvių. 1940 m. bolševikai 
„ponų mokyklą" uždarė ir jie susitiko Jablonskio 
gimnazijoje. Aleksandro Štromo tėvas Jurgis buvo 
žiauriai nukankintas Lietūkio garaže. Štromas su mo
lina buvo gete. Motina mirė. Po karo Aleksandras 
Štromas buvo įvaikintas A. Sniečkaus. Jų santykiai ir 
vėliau išliko korektiški. Studijuodamas Maskvoje jis 
tapo santvarkos oponentu (ten dirbo su Aleksandru 
Sacharovu). Apie 1972 m. Štromas pasitraukė į Va
karus. įnešdamas daug šviežio oro ir minčių. Į išei
viją jis atvežė naują požiūrį: TSRS subyrės, nes yra 
visai supuvusi. Aleksandras Štromas save laikė ir lie
tuviu. ir žydu (Lietuvoje visi save laiko arba tuo. arba 
tuo).

Paskui lakoniškų minčių pasakė R. Katilius, R. 
Šilbajoris. J. Kaupas. G. Mažeikis, E. Tuskenis, L. 
Mockūnas, Z. Rekašius, D. Kuolys ... Santara neteko 
labai brangaus žmogaus, kurio įžvalgūs ir sąmojingi 
pranešimai svariai papildydavo „lietuviškąsias” kon
ferencijas. Jis dalyvavo jose visose, išskyrus vieną, 
kai sutapo laikas su kitais jo darbais. Prieš akis tebe
stovi Aleksandras Štromas, gyvai ir energingai skai
tantis pranešimą VU teatro salėje, energingai disku
tuojantis Anykščiuose. Ypač nepamirštamas paskuti
nysis su nepaprastu polėkiu, kartais humoru pernai 
Anykščiuose moderuotas pokalbis apie identitetą ... 
Nuolat pasigesime Aleksandro Štromo.

Paskutinės dienos programa buvo skirta teatrui ir 
kiliems menams. Pradžioje išklausėme kaip visuo
met puikų Rimvydo Šilbajorio pranešimą apie auto-

(tęsinys sekančiame psl.)

Dariaus Kuolio parašytame ir režisuotame ,, Laimės žiburio užgesinime ” 
Anykščiuose vaidina Santaros senbuviai. Iš kairės: Liūtas Mockūnas. 
Raimundas Mieželis ir Julius Šmulkštys
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Tikriausia ir Amerikoje yra žinomas anų laikų 
taikos sąjūdžio posakis: „Įsivaizduok, kad karas ir 
niekas ten nenueina”. Parafrazuojant leidybos sričiai 
būtų galima sakyti: „Įsivaizduok, kad leidžiamas žur
nalas ir niekas jo neaptaria”. Nieko kito tada nelieka, 
kaip pačiam leidėjui pristatyti žurnalą, atsisakius vi
so kuklumo. Išeiviškas gyvenimas yra išimtinė padė
tis, tad tebūnie leidžiama prie išimties pridėti dar vie
ną išimtį ir suteikti teisę pačiam leidėjui pristatyti vo
kišką metraštį Annaberger Annalen, kurio antraštė 
nurodo, kad metraštis yra skiriamas Lietuvai bei vo
kiečių-lietuvių santykiams. Šiame straipsnyje veng
siu įvertinimų ir daugiau kalbėsiu apie leidybinius 
rūpesčius.

Metraščio pavadinimas atskleidžia, kad jis yra 
Pabaltiečių krikščionių studentų sąjungos (PKSS) 
leidinys. Ši 1947 m. įkurta sąjunga yra tipiškas „dy- 
pukų” darinys, o kartu ir visiškai naujas reiškinys. 
Pokario metais buvo dedama daug pastangų prikelti 
prieškarines organizacijas. Atsikūrė ir nepriklauso
moje Lietuvoje veikusi Krikščionių studentų sąjun
ga. Prieškarinė organizacija pasitenkino Lietuvos 
plotme, išeivijos sąlygos jau teikė platesnes galimy
bes jungti visus pabaltiečius. Taip prie ekumeninės 
dvasios prisidėjo dar ir tautų sugyvenimo idėja. Kad 
pajustume šios institucijos naujoviškumą verta prisi
minti, kad po dviejų metų paskelbta Lietuvių čharta, 
kuri davė pagrindus lietuvių bendruomenei pasau
lyje, net nebandė aprėpti visus Lietuvos piliečius ir 
pasitenkino vien tik lietuviais. Išeivijos sąlygomis 
veikė du priešingi poliai: vienas linko dar daugiau 
sutvirtinti tautinį momentą, kitas - neatsisakius savo 
tautybės atsiverti aplinkai ir pasauliui, ieškant tam 
tikros sintezės tarp nacionalizmo ir kosmopolitizmo. 
PKSS buvo kaip tik antrojo polio reiškinys. Tuo pa
čiu toks kitoniškumas glūdėjo įkūrėjo asmenyje. Są
jungos įkūrėjas ir ilgametis vadovas Jazeps Urdzė, 
kuris buvo Lietuvos latvis ir evangelikų kunigas, ne- 
įtilpo į gana ankštą katalikiškumo ir grynojo lietuviš
ko tautiškumo rėmą. Jis jautėsi labiau kosmopolituas

SANTARIEČIŲ...
(atkelta iš 5-to psl.)
riaus rolę Kosto Ostrausko pjesėse. Paskui sekė emo
cingi, bet labai racionalūs Gyčio Padegimo svarsty
mai apie situaciją šiandienos teatre. Teatro temą už
baigė Vaido Šeferio esė apie Vytauto Landsbergio 
dramų pasaulį. Estafetę perėmus dailėtyrininkams, 
diskutuota apie šiuolaikinę dailę.

Kažkas iš konferencijos dalyvių, galbūt įkvėptas 
girdėtos Kosto Ostrausko dramos ir teksto apie jį, su
kūrė nostalgišką diskursą „Laimės žiburio užgesi
nimas”. Deja, reikalai vertė išvykti kiek anksčiau, tad 
šiame „performanse” nedalyvavau. Visi Vilniuje vė
liau sutikti dalyviai veikalą labai gyrė. O kas jo auto
rius? Dauguma spėjo, jog tai Darius Kuolys.

Apie paskutinį pasitarimą, konferencijos ateitį ir 
iškilusias problemas man papasakojo Kazys Alme
nas. Perduodu jo žodžius: „Per paskutinę diskusiją 
vėl iškilo „tradicinis” klausimas, kaip Santara vysty
sis toliau. Lietuvos terpėje yra iškilusios dvi proble
mos. Viena, lengviau sprendžiama, yra finansinė. 
Dabar kelis metus konferenciją rėmė Atviros Lietu
vos fondas. Viena vertus - tai labai gerai, tačiau yra 
ir antroji pusė - susidarė lyg ir išlaikytinių atmosfera. 
Dabar akivaizdu, kad toliau taip nebus, nes kitais me
tais viso fondo lėšos mažinamos per pusę, vadinasi ir 
suvažiavimą fondas galbūt rems per pusę. Bet pinigai 
yra viena, o aš matau kitą, žymiai didesnę problemą: 
Lietuvoje nesusidarė savaveiksmiškas Santaros j u-

VOKIŠKAS ŽURNALAS LIETUVIŠKA TEMATIKA: 
NA IR KAS?

ir ekumenikas, niekuomet nepaneigiantis savo šaknų. 
Namuose su savo šeima jis kalbėjo tik latviškai, nors 
iš mažų dienų mokėjo lietuviškai ir vokiškai. Kaip 
Lietuvos pilietis jis ir pokaryje toliau tarnavo lietuvių 
evangelikų bažnyčioje, nors lengvai galėjo gauti kur 
kas geriau apmokamą tarnybą vokiečių bažnyčioje. 
Tad nenuostabu, kad ir sąjungoje telkėsi daugiausia 
tokie asmenys, kurie netilpo vienoje tautoje ir neno
rėjo užsidaryti savo konfesijoje. 1951 m. Bonoje įsi
gijus Annabergo rūmus čia buvo įkurtas studentų 
bendrabutis ir suvažiavimų namai, kurie egzistuoja 
iki šių dienų. Sąjungos veikla padalinta į bendrus 
renginius vokiečių kalba ir į tautinių sekcijų veiklą. 
Ilgai lietuvių sekcija rengdavo kasmet po du litera
tūrinius suvažiavimus ir leido žurnaliuką Annabergo 
lapelis. Tol, kol Lietuva buvo už geležinės uždangos, 
tokia lietuviška veikla buvo prasminga ir reikalinga. 
Juk norėjosi ne tik lietuviškai pasikalbėti, bet ir lietu
višką kultūrą puoselėti. Tačiau Lietuvai tapus laisva 
tokia veikla prarado (bent Vokietijoje, kur Lietuva 
šiandieninėmis susisiekimo sąlygomis yra visai pa
šonėje) savo prasmę. Kas nori lietuviškos aplinkos, 
šiandien vyksta į Lietuvą. O mūsų leidžiamas lietu
viškas žurnaliukas buvo - palyginus su dabartine 
Lietuvos spauda - nepakenčiamai provincialus ir 
silpnas leidinys.

1990-1992 metais panašias krizes išgyveno be
veik visos išeiviškosios organizacijos. Padėtis vertė 
persiorientuoti, ir tai PKSS rėmuose nebuvo jau taip 
sunku. Juk ir anksčiau lietuvių sekcija surengdavo 
karts nuo karto vokiškus suvažiavimus temomis, 
skirtomis vokiečių ir lietuvių santykiams. Be to, 
1983-89 metais PKSS leido visus tris Pabaltijo kraš
tus apimantį metraštį Baltisches Jahrbuch. Vokieti
joje buvo ir yra daugiau panašios paskirties žurnalų, 
bet jie yra leidžiami vokiečių iš Pabaltijo, vadinamų- 

dėjimas. Žmonės nori būti pakviesti, tarsi būtų kokie 
nors kviestieji ir kviečiantieji ... Kai tokia situacija, 
viskas priklauso nuo to, ar susidaro grupė, kuri deda 
pastangas ir kviečia. Tačiau tai ne tik reikalauja dide
lių pastangų, bet ir prasilenkia su Santaros idėja. Tai
gi šios dvi problemos išlieka. Sekantis Santaros 
suvažiavimas dar nėra visai garantuotas, bet išrinko
me komitetą. Mindaugas Kvietkauskas siūlė, kad 
programos rengimo darbe daugiau balso būtų suteik
ta jauniesiems. Mes, vyresnieji su tuo sutinkam, bet 
viena ir pernykščio komiteto problemų buvo ta, kad 
išrinkome tris jaunus žmones, o paskui dalyvavo vie
nas Kvietkauskas.

Vienas per diskusiją labiausiai keltas klausimas 
buvo finansai. Vytautas Vepštas sakė, kad iš Ameri
kos paramos tikrai nebus, nes nėra lėšų. Kiti su tuo 
nesutiko. Man regis, finansinę situaciją išpręsti ir tam 
tikras mokestis, studentams - galbūt minimalus, bet 
taip pat būtinas. Kai kurie vyresnieji santariečiai pa
stebėjo, kad studentai alų geria ir mobiliais telefonais 
kalbasi, o viskas už juos užmokėta ... . Paklausiau ir 
apie baigiamąjį vaidinimą, kuriame dalyvavo Kazys. 
„Kuolys turi ne tik organizacinių, bet ir kūrybinių ga
bumų. Jis mus privertė suvaidinti tokį eskizą „Lai
mės žiburio užgesinimas”. Įdomiausia, kad kiekvie
nas dalyvavęs - su tekstu ar bėjo, kaip statistas - ėjo 
į šį vakarą visai nežinodamas, kas bus!”

Živilė Ramoškaitė 

jų Baltendeutsche arba net Deutschebalten, kurie, be 
abejo, daugiau dėmesio skiria vokiškajai kultūrai Pa
baltijyje. Tuo tarpu mūsų Baltisches Jahrbuch prista
tė daugiau pačių baltų padėtį ir jų santykius su Vo
kietija. Pabaltijui laisvėjant mes stengėmės perduoti 
kiek galima daugiau originalių tekstų iš tėvynių, taip 
norėdami tiesiog parodyti tikruosius pabaltiečių sie
kius. Juk Vokietijos spauda gana atsargiai žiūrėjo į 
stiprėjantį pabaltiečių „nacionalizmą”. Toks anna- 
bergiečių užsiangažavimas baigėsi tuo, kad Annaber- 
gas tapo lyg ir Pabaltijo politikų bei kultūrininkų at
rama ir buveine Vokietijoje, o du metraščio leidėjai 
įsitraukė į pabaltiečių atgimimo akciją. Annabergo 
veiklą perėmęs senojo Urdzės sūnus Andrėj s, kuris 
buvo vienas iš trijų B J leidėjų, 1990-1993 m. tapo 
Latvijos atstovu Vokietijoje ir prasmego politikoje. 
BJ leisti jam neliko nei laiko, nei jėgų. Tačiau ne vien 
tik dėl to žlugo šis visas tris baltų tautas apjungiantis 
leidinys. Išsilaisvinus Pabaltijui baltų bendrumas 
tapo ne toks būtinas, nes kiekviena valstybė pradėjo 
savitą gyvenimą. Tad ir Vokietijoje tapo svarbiau 
pristatyti kiekvieną valstybę atskirai. Įvertinę padėtį 
bei ieškodami naujų luietuviškosios sekcijos veiklos 
gairių supratome, kad būtų prasmingiau lituanistinę 
veiklą plėsti tarp vokiečių, nes mokame kalbą ir 
turime reikalingų žinių. Supratome, kad ne Lietuvoje 
gyvenantiems atkrito visi politiniai akstinai ir kad 
mes tegalime tik geranoriškai sekti Lietuvos gyven
imą. Užtat mes turime puikią galimybę pristatyti 
Lietuvos kultūrą mūsų gyvenamų kraštų žmonėms ir 
padėti plėsti santykius su ja. Kartu tokia veikla atitin
ka abiejų Annaberger Annalen leidėjų biografijai. Aš 
esu vokiečių kilmės Lietuvos pilietis, o Annemarie 
Lepa yra klaipėdietė, taigi asmenys, stovintys tarp 
dviejų tautų ir kultūrų.

Prieš pradedant leisti žurnalą buvo svarbu numa
tyti jo kryptį. Talpinti metraštyje aktualias problemas 
nėra didelės prasmės, nes jis pasirodo retai. Lietuvos 
valstybė pati gali pasirūpinti reikiamu aktualijų pri
statymu. Juk tam yra visas valstybės aparatas su gerai 
veikiančia ambasada Vokietijoje. Dėl tos pačios prie
žasties nenorėjome gilintis į politinius ir net visuo
meninius Lietuvos reikalus, juolab kad abu leidėjai 
neturi tam jokių polinkių. Atsižvelgę į Lietuvos spe
cialistų Vokietijoje orientaciją, mes pasirinkome 
daugiau mokslinį Lietuvos kultūros ir istorijos pri
statymą. Juk norint leisti tokios apimties žurnalą rei
kia turėti gana platų autorių ratą. Mūsų laimei, Vo
kietijos universitetuose bei mokslinėse institucijose 
yra nemažai Lietuva besidominčių žmonių, kilusių iš. 
Lietuvos arba grynų vokiečių, bet puikiai išmokusių 
lietuviškai. Kita tiek yra mokslininkų Lietuvoje, ku
rie domisi ryšiais su Vokietija ir mielai prisideda prie 
tokio žurnalo. Juk tai jiems yra galimybė būti skaito
miems ir Vokietijoje. Taip su laiku plėtėsi bendradar
bių ratas. Niekuomet neturėjome problemų rasti 
tinkamų straipsnių. Kiekvienas numeris didėjo savo 
apimtimi: nuo pirmo numerio su 141 puslapiu iki 252 
puslapių šeštame numeryje. Augo straipsnių skai
čius, branda ir apimtis, taip pat ir leidėjų patirtis. Ta
čiau tokį pozityvų išsivystymą temdo platinimo rei
kalai. Yra sunku rasti prenumeratorių., Skaitytojų 
branduolį sudaro daugiausia tie patys tyrinėtojai ir 
mokslininkai, kas yra nepaprastai svarbu ir būtina, 
tačiau jų nėra tiek daug. O leidžiant žurnalą reikia pa
jamų. Tad vien tik mokslininkų neužtenka. Nors Vo-
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kietijoje gyvena apie 50 000 iš Lietuvos kilusių žmo
nių, tik vienas kitas iš jų domisi moksline lituanistika 
platesne prasme. Teturime tjk 100 prenumeratorių. 
Apie 50 egzempliorių dar pavieniui išparduodame 
suvažiavimuose ir per knygynus. Tai nepadengia vi
sų išlaidų, nors visi autoriai, vertėjai ir leidėjai dirba 
be užmokesčio. Trūkstamą sumą padengia PKSS. 
Mes viliamės kada nors išlyginti mūsų biudžetą. Tam 
reikėtų dar apie 50 prenumeratorių. Tiek skaitytojų 
turime Lietuvoje, kur galėtume ir daugiau jų rasti. 
Bet Lietuvos piliečiai dar neįstengia užsimokėti, tad 
jiems siunčiame veltui. Turėdami daugiau pajamų 
galėtume pakelti žurnalo tiražą, kuris yra 250 egzem
pliorių. Tačiau šaltai pagalvojus neturėčiau dejuoti. 
Juk net žymiausi moksliniai vokiečių žurnalai lei
džiami ne ką didesniu tiražu. Taip, pavyzdžiui, žur
nalas Nordost-Archiv, kuris specializuojasi Vokieti
jos santykiuose su Lenkija ir Pabaltiju ir turi turtin
gos institucijos užnugarį, teturi tik 181 prenumerato
rių. Tad mes su mūsų maža Lietuva ne tiek jau daug . 
atsiliekame.

Būta didelės pagundos atsikratyti platinimo pro
blemų, kai prieš pora metų viena vokiečių leidykla 
pasisiūlė perimti metraščio leidimą. Žadėjo net mažą 
honorarą redaktoriams. Bet leidykla buvo numačiusi 
pakelti metraščio kainą ir nesutiko veltui siuntinėti į 
Lietuvą. Tad teko sunkia širdimi atsisakyti tokių pa
slaugų, juolab, kad kiek būkštavome, jog per pora 
metų, leidyklai nesulaukus pelno, ji atsisakys leidi
mo. O dar kartą iš naujo perimti platinimą į savo ran
kas jau tikriausia neturėtume jėgų.

1993 metais pradėjome leisti AA dar gana kuk
liai. Patį metraštį paskelbėme kaip Annabergo lape
lio tąsą ir net įdėjome pora lietuviškų straipsnių. Pir
mieji trys numeriai buvo įvairių straipsnių rinkiniai, 
daugiausia skirti vokiečių-lietuvių istoriniams ir kul
tūriniams santykiams. Nebuvome net įvedę tikros 
prenumeratos. Siųsdavome visiems tiems, kuriuos 
galėtų sudominti toks žurnalas, teprašydami tik aukų. 
Reikia pripažinti, kad toks pajamų rinkimas buvo be
veik geresnis nei dabartinė griežta prenumerata, nes 
dalis skaitytojų remdavo labai dosniai, nors kiti ne
mokėjo nieko. Tačiau norėdami tapti rimtu žurnalu, 
kuris rastų daugiau atgarsio mokslo pasaulyje, nuo 
ketvirto numerio pradėjome kreipti dar daugiau dė
mesio į straipsnių brandumą, perorganizavome plati
nimą į aiškią prenumeratą ir pradėjome leisti temati
nius numerius. Taip 4-tas numeris (1996 m.) buvo 
skirtas pirmajai lietuviškai knygai. Čia talpinome I. 
Lukšaitės, A. Jovaišo. S. Žuko, D. Pociūtos, D. Kuo
lio ir V. Vaivados straipsnius iš Lietuvos bei G. Beū
se, F. Gutowski ir U. Hecht straipsnius iš Vokietijos. 
Tikimės, kad su šiuo numeriu gražiai prisidėjome 
prie Mažvydo metų pagarsinimo Vokietijoje, specia
liai įtraukdami daugiau lietuvių mokslininkiĮ straips
nių, norėdami jiems sudaryti galimybę pasirodyti 
Vokietijoje. Penktajame numeryje (1997 m.) svars
tytas vokiečių okupacijos laikmetis 1941-44 m. Šis 
laikotarpis yra Vokietijoje ir Lietuvoje tik dabar pra
dėtas kruopščiau tyrinėti, todėl mes galėjome pasi
naudoti naujausiais duomenimis. V. Vareikis, A. 
Bubnys ir V. Brandišauskas atstovavo Lietuvos mok
slininkus, o Chr. Dieckmann, H. Stossun, P.G. Aring 
ir J. Tauber - Vokietijos. Kadangi pirmieji penki nu
meriai daugiau buvo skirti istorinei tematikai, šeštąjį 
1998 m. numerį skyrėme vokiečių ir lietuvių literatū
riniams ryšiams. Pristatysiu šį numerį kiek išsamiau, 
nes jis yra naujausias. Čia išspausdinome vieną vo
kiečių rašytojo H.J. Zierke novelę apie Donelaitį. Jis 
yra parašęs daug tokių novelių, bet Vokietijoje ne

randa leidėjo. Pernai novelės buvo išverstos į lietuvių 
kalbą ir paskelbtos. Mes, žinoma, spausdinome origi
nalą. Germanistė A. Strauss tyrinėjo Schondocho po
emą „Der Litauer”. Tai 14-to šimtmečio poema apie 
vieno lietuvio kunigaikščio krikštą. A. Žentelytė 
lygino vokiečių, latvių ir lietuvių aprašymus Prūsi
jos, Kuršo ir Lietuvos švietimo ir romantizmo epo
chų kūriniuose. Pribačio knygyno savininko duktė A. 
Holzman aprašė šio knygyno veiklą pirmosios nepri
klausomybės metais Kaune. R. Misiūnas apžvelgė 
lietuvių išeivijos knygų leidybą Vokietijoje 1945- 
1951 m. Po du straipsnius skirta L Simonaitytei (S. 
Pocytė ir Chr. Schiller) bei vokiečių rašytojui Johan
nes Bobrowski (K. Brazaitienė ir A. Hermann). Dar 
pridėta ištrauka iš D. Saukos premijuoto veikalo 
Fausto amžiaus epilogas.

Dabar jau ruošiamas šįmetinis numeris turės vi
sai kitą temą. Kartu su Vakarų Lietuvos ir Prūsijos 
istorijos centru Klaipėdoje išleisime specialų numerį 
apie Rytų Prūsijos apgyvendinimą po 1945 metų. 
Talpinsime Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos 
tyrinėtojų išvadas. Ši tema jau šiek tiek peržengia 
žurnalo paskirtį. Bet esame įsitikinę, kad tiek Vokie
tijai, tiek ir Lietuvai yra svarbu susipažinti su Rytų 
Prūsijoje po 1945 metų įvykusiais pokyčiais. Rytų 
Prūsijos vystymasis po karo palyginus dar mažai ty
rinėtas ir visiems aktualus. Nesistebėčiau, jei atsiras 
lietuvių, kurie užsigaus dėl Klaipėdos krašto įtrau
kimo į bendrą Rytų Prūsijos sąvoką. Bet kraštas pri
klausė iki 1919 m. ir 1939-1945 m. Prūsijai/Vokieti- 
jai, tad būtų neteisinga atskirti Klaipėdos krašto nau
jąjį apgyvendinimą po 1945 metų nuo kitų buvusios 
Rytų Prūsijos dalių. Juolab, kad yra ryškių apgyven
dinimo paralelių su Karaliaučiaus kraštu ir Lenkijai 
tekusią dalimi.

Išleidus pusę tuzino numerių su daugiau kaip 
1000 puslapių yra prasminga klausti, kas yra pasiek
ta. Dirbantieji mokslo pasaulyje žino, kaip ilgai trun
ka, kol naujas žurnalas sulaukia pripažinimo ir randa 
savo vietą. Mūsų reputacija specialistų tarpe yra gana

VALDŽIOS KRIZE LIETUVOJE — ŽVILGSNIS IS 
KAUNO MIESTO

Paprastai Lietuvos didžiąją politiką kauniečiai 
stebi iš toli, tačiau 1999 m. pavasarį-vasarą ne vienas 
dramatiškas įvykis, susijęs su valdžios krize vyko 
Kaune. Balandžio 30-tą dieną, kai Gediminas Vag
norius pranešė apie savo atsistatydinimą, Valdas 
Adamkus ir Vytautas Landsbergis Kaune dalyvavo 
Vytauto Didžiojo un-to dešimties metų sukakties iš
kilmėse. Apie 7 vai. vakaro, prieš pat Vagnoriaus 
pranešimą, Adamkus visų atsiprašė ir apleido priė
mimą Rotušėje, ieškodamas televizijos aparato. Po 
Vagnoriaus pranešimo jis sugrįžo į priėmimą ir užsi
darė atskirame kambaryje. Netaikus priėjo prisijun
gė Vytautas Landsbergis ir prasidėjo abiejų derybos.

Žinoma, jų pokalbiai neišsprendė politinės kri
zės, bet Kaunas buvo dar vieno politinės dramos akto 
šeimininkas. Rolando Pakso įtvirtinimo naujuoju 
Lietuvos premjeru procesas truko ilgesnį laiką. Lie
pos 11 d. Vytautas Landsbergis „laikinojoje sostinė
je” sušaukė specialų Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) suvažiavimą. Suvažiavimas turėjo du 
tikslus: išgauti partijos pritarimą naujajai Pakso vy
riausybei ir, platesnės demokratijos vardan, perfor
muoti partijos administraciją, padalyti ją lankstesnę, 

gera. Esame vienintelis mokslinis žurnalas vokiečių 
kalba apie Lietuvą. Žurnalas apjungia daugumą Lie
tuvos specialistų Vokietijoje bei germanistų tyrinėto
jų Lietuvoje, kurie domisi ryšiais su Vokietija. Ta
čiau, kaip matėme, tas bendradarbių ir skaitytojų ra
tas nėra didelis, net per mažas metraščiui finansiniai 
atsistoti ant savo kojų. Išskyrus šį ratą, mums nepa
sisekė susilaukti didesnio atgarsio nei Vokietijos, nei 
Lietuvos visuomenėje. Nesulaukėme išsamių recen
zijų, kurios paprastai yra įvertinimo ženklas, nei ko
kių nors kitų pagerbimų. Tai iš dalies ir pačių leidėjų 
kaltė, nes mes dėl finansinių sumetimaų nesiun- 
tinėjame platesniu mastu mūsų leidinio įvairių 
žurnalų redakcijoms. Mums trūksta didesnės moks
linės ar visuomeninės organizacijos užnugario ir ga
limybių. Juk PKSS neprilygs kokiai nors valstybės 
remiama ar išlaikoma mokslo įstaigai. Visi rūpesčiai 
gula ant dviejų leidėjų pečių, o kadangi šis darbas tu
ri būti atliekamas šalia profesijos ir kitų darbų bei pa
reigų, tai nelieka laiko nei jėgų rūpintis plėtros ir di
desnio pripažinimo reikalais. Per akis darbo tartis su 
autoriais dėl straipsnių, išvertsti į lietuvių kalbą, vis
ką paruošti spausdinimui ir po to išsiuntinėti. Tačiau 
yra kitų sunkumų, žiūrint jau vokiečio akimis. Šį dar
bą vis dar dirba išeivija, kuriai nepaprastai sunku ras
ti savo vietą gyvenamo krašto elitinėje visuomenėje 
ir net vėl valstybe tapusioje Lietuvoje. Ten mokslo 
institucijų veiklos galimybės yra nepalyginimai 
geresnės nei bet kokių išeivijos darinių. Vis dėlto, 
kas mūsų pasiekta, tojau niekas neatims. Gerai ir tai.

Artūras Hermann

Annaberger Annalen. Jahrbuch ūber Litauen und 
deutsch-litauische Beziehungen. Leidėjai: Arthur 
Hermann ir Annemarie Lepa. Kaina: DM 30. Metraš
tį galima įsigyti pas Annemarie Lepa, Fliederstr. 7a, 
67259 Grossniedersheim arba pas Arthur Hermann, 
C. M.v. Weber-Str. 69245 Bammental, Vokietija; e- 
mail: jk5@urz-mail.urz.uni-heidelberg.de 

jeigu ateityje susidarytų panaši padėtis. Konservato
riai Kauną traktuoja kaip lietuviško patriotizmo cen
trą, kuriame jie gali patogiai jaustis. Jų politikai su
sirinko Kaune ir čiabuviams pateikė įdomų „perfor- 
mansą”.

Sekmadienio rytas, liepos 11 d., buvo karštas ir 
drėgnas. Porą valandų prieš suvažiavimo atidarymą, 
kaklaraišiuoti ir kostiumuoti delegatai nardė po Lais
vės alėją, diskutuodami ir politikuodami tarpusavyje. 
(Prisipažinsiu, kad buvau suerzintas, kai prie kavinės 
įėjimo buvau nustumtas šalin, kad tie ponai galėtų 
greičiau gauti alaus.) Suvažiavimo pradžiai 11 vai. 
ryto artėjant, delegatai pradėjo rinktis prie VDU 
didžiosios salės paradinio įėjimo. Įėjus pro duris 
atsivėrė vaizdas delegatų minios, besistumdančios 
prie stalų pasiimti savo kredencialus.

Šį kartą aš neatstovavau Akiračiams. Ant mano 
dalyvio kortelės buvo užrašyta „svečias”. Todėl su
važiavimą aprašysiu tik kaip stebėtojas.

Pirma užduotis buvo rasti sau vietą. Anksčiau at
vykę nužymėjo daug kėdžių savo kolegoms, tad pa
ieška kur atsisėsti priminė kovą už būvį. Kai pagaliau

(tęsinįs sekančiame psl.)

1999 m. rugsėjo mėn.
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VALDŽIOS...
(atkelta iš 7-to psl.)
šios karštos ir drėgnos auditorijos paskutinėje eilėje 
susiradau sau vietą atsisėsti, prie manęs priėjo jauna 
moteris ir primygtinai reikalavo, kad keturias tuščias 
kėdes šalia savęs pasaugočiau jos grupei. Ji prisistatė 
delegate iš Palangos ir žadėjo man tame kurorte ap
sistojimo vietą „be eilės”. Tačiau pastebėjau, kad, ža
dėdama man visokias protekcijas, nepaklausė mano 
pavardės ...

Šiame suvažiavime žmonės tikėjosi fejerverkų, 
bet niekas nenutuokė, kas iš tikrųjų atsitiks. Ar Vag
norius pasiliks partijos valdybos vadovu? Daug kas 
pranašavo Konservatorių partijos skilimą. Vienas žy
mus kitos partijos vadovas mane tikino, kad su pasiti
kėjimu laukia kitų rinkimų. Suvažiavimui paruoštos 
rezoliucijos nieko nesakė. Viena jų rėmė Paksą, kita, 
atsiliepdama į Vagnoriaus pareiškimus, reikalavo, 
kad būtų padarytas galas partijos vidinėms intrigoms. 
Nežinojai ko laukti. Suvažiavimas turėjo baigtis tą 
pačią dieną.

Artėjo suvažiavimo pradžia. Žmonės net stovėjo 
stačiomis prie salės sienų. Buvo susirinkę 785 parti
jos delegatai ir dar nežinia kiek žurnalistų bei „sve
čių”. Partijos vadovybė įėjo per atskirą įėjimą ir susė
do jiems rezervuotose vietose priekyje. Landsbergis 
ir Paksas sėdėjo greta, atokiai nuo Vagnoriaus. Atsi
liepdamas į delegatų plojimą, Landsbergis trumpam 
atsistojo. Delegatai sugiedojo „Tautinę giesmę” ir 
suvažiavimas buvo atidarytas. Suvažiavimo pirmi
ninkas Arvydas Vidžiūnas greitai perbėgo organiza
cinius klausimus ir tada pakvietė Landsbergį prie 
mikrofono.

Landsbergis, atsargiai rinkdamas savo žodžius, 
kvietė visus remti Pakso ministrų kabinetą, kritikavo 
Seimą, kad paliko Audriui Butkevičiui vietą parla
mente, skundėsi, kad partijos valdyba apsunkino ry
šius su Respublikos prezidentu labiau negu būtina. 
Jis užbaigė kreipdamasis į susirinkusius, kad būtų 
prikeltas Kovo 11-tosios idealizmas. Landsbergiui 
grįžtant į savo vietą, deputatai smarkiai plojo, o jis 
prieš sėsdamas trumpam stabtelėjo, pamojuodamas 
miniai.

Tada pakilo Vagnorius, palydėtas silpnų 
plojimų. Plojimai nustojo dar jam nepasiekus mikro
fono. Kalbėdamas be teksto jis tvirtino, kad jo vy
riausybė savo darbą buvo atlikusi gerai ir pareiškė, 
jog Tėvynės sąjunga Lietuvos ateičiai yra svarbi jė
ga. Iškritikavęs intrigas, kurių dėka buvo išviešinti 
partijos vidiniai nesutarimai, Vagnorius išsitraukė 
paruoštą tekstą ir pranešė apie savo ir partijos valdy
bos atsistatydinimą. Jis pareiškė neturįs jokių inten
cijų pradėti sau naudingą intrigą ir pažadėjo padėti 
Paksui naujose pareigose. Vėl kalbėdamas be teksto, 
jis pakvietė Paksą ir Kauno konservatorių vadą Kazi
mierą Starkevičių ant scenos. Starkevičius užlipo ant 
podiumo nešinas kalaviju, kurį Vagnorius įteikė Pak
sui „kaip riteriškos veiklos ir sąžiningos kovos sim
bolį”, kartu pareikšdamas -• „tegul jis padeda apsi
saugoti bent nuo politinių intrigų, padeda sustiprinti 
Tėvynės sąjungą”. Jam grįžus į savo vietą susi
rinkusieji katutėmis išreiškė entuziastiškiausią Vag
noriui tą dieną skirtą pritarimą.

Po ilgesnės Pakso kalbos apie valdžios biudže
tines problemas, Landsbergis, aiškiai šio suvažia
vimo dirigentas, sugrįžo į sceną. Aiškiai buvo matyti, 
kad Vagnoriaus atsistatydinimas jam buvo staigme
na. Jis kreipėsi į delegatus prašydamas išlaikyti rimtį. 
Po to ėjo visas būrys kalbėtojų - vieni palaikydami 

Landsbergį; kiti Vagnorių. Pasibaigus rytinei sesijai, 
delegatai balsavimu pritarė Pakso vyriausybei ir 
Landsbergio paraginti atidėjo sesiją ilgai priešpiečių 
pertraukai. Pasistiprinę delegatai pritarė Landsbergio 
pasiūlymui, kad Paksas taptų partijos valdybos pir
mininku ir slaptu balsavimu išrinko naują, vienuoli
kos žmonių, valdybą dirbti su premjeru.

Suvažiavimas buvo suplanuotas kaip renginys, 
susidedąs iš dviejų dalių. Antroji suvažiavimo dalis 
buvo numatyta rudeniui. Jame numatyta ratifikuoti 
administracines reformas, kurios tada bus aptartos. 
Šiame suvažiavime delegatai, spręsdami krizę parti

AR TAI IŠ TIKRŲJŲ BUVO 
ŽYGDARBIS ?

1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte pir
mąkart buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Tarpukaryje 
apie tai būdavo kalbama bei rašoma su pasididžiavi
mu, kaip apie tikrą žygdarbį. Tokios pat tradicijos 
laikomasi ir dabar. Dar daugiau, sausio 1-ąją vyksta 
iškilmingas vėliavos Gedimino pilies bokšte pagerbi
mo ceremonialas. Katedros aikštėje miestelėnai vai
šinami kareiviška koše iš lauko virtuvių. Žodžiu, 
smagiai švenčiama. Viskas būtų gerai, jeigu ne viena 
aplinkybė, gerokai temdanti šventišką nuotaiką ir net 
verčianti suabejoti, ar toji šventė pakankamai moty
vuota: 1919 m. sausio 5 d. į Vilnių įsiveržę bolševi
kai sudraskė Gedimino kalne iškeltą Lietuvos vėliavą 
į skutelius.

Iškėlus trispalvę, prie Gedimino pilies bokšto bei 
jo viduje buvo pastatyti ginkluoti sargybiniai, turėję 
saugoti, kad niekas nesikėsintų jos nuplėšti. Taigi iš
eitų, jog sargybiniai neatliko savo pareigos. Tačiau 
jie pasitraukė iš posto ne savavališkai, o gavę vyres
nybės įsakymą trauktis iš miesto. Deja, niekas taip ir 
nepasirūpino nuleisti vėliavos. Gali būti, ypač žinant 
Kazio Škirpos būdą, kad ji buvo palikta sąmoningai, 
siekiant parodyti, jog lietuviai, nors ir pasitraukia, bet 
nekapituliuoja. Taip tai taip, bet paprastai stengiama
si nepalikti vėliavos priešams išjos pasityčioti.

Apskritai, paanalizavus to meto situaciją Vilniu
je, galvon šauna „nuodėminga” mintis, jog 1919 m. 
sausio 1-ją lietuviškos trispalvės Gedimino pilies 
bokšte nė nereikėjo kelti. Juk visos Lietuvos valdžios 
įstaigos jau kraustėsi į Kauną. Tiesa, 1918 m. gruo
džio 29 d. Valstybės Taryba gavo iš Lietuvos pasiun
tinybės Berlyne telegramą, kurioje buvo sakoma, jog 
Taryba ir vyriausybė galinčios „ramiai dirbti darbą 
toliau”. Esą, su Vokietijos vyriausybe susitarta, jog 
vokiečių kariuomenė gins Vilnių nuo bolševikų, kol 
neatvyks santarvininkų kariniai daliniai. Tačiau Vil
niuje šiais pažadais jau niekas nebetikėjo. Ir tikrai, 
1919 m. sausio 1 d. vokiečiai nuleido Gedimino pi
lies bokšte savo vėliavą, nepalikdami nė mažiausios 
vilties, jog kausis su bolševikais.

Vėliavos iškėlimo sumanytojai, karininkai K. 
Škirpa ir Petras Gužas nėra net suabejoję, jog pasi
elgė neapgalvotai. Jų nuomone, taip buvo pademons
truota, jog Vilnius yra Lietuvos sostinė. Maža to, 
1923 m. 15-ajame Mūsų žinyno numeryje paskelb
tuose atsiminimuose P. Gužas tvirtino, jog vėliavos 
iškėlimo ceremoniją stebėjo Katedros aikštėje susi
rinkusi „didžiausia minia žmonių”. Esą, „dauguma iš 
minios, matydami mus ant bokšto rišant vėliavą, ma
nė, kad bolševikai, nes beveik visi mes buvom apsi
taisę rusiškais šineliais bei bekešomis. Bet kai vė

jos viršūnėje, vidinėms partijos reformoms neturėjo 
laiko. Ši problema privertė atidėti ir kitas diskusijas, 
skirtas struktūriniams pakeitimams, kuriuos partija 
turės priimti, kad išvengtų panašių situacijų ateityje. 
„Įvyko tai, ko neturėjo įvykti”, pareiškė vienas kau
niečių šeimininkų per pertrauką. Vienas konservato
rius palaikantis politikos analitikas pareiškė, kad 
Landsbergis turėjo būti geriau pasiruošęs Vagnoriaus 
ėjimui. Bet kuriuo atveju, 1999 m. pavasarį ir vasarą 
„laikinosios sotinės” gyventojai turėjo progą iš arti 
stebėti politines grumtynes.

A. E. Senn

liavą pakelėm ir minia pamatė, kad tai Lietuvos tauti
nė trispalvė vėliava, nusiramino ir išsiskirstė. Buvu
sieji toje minioje vėliau pasakojo, kad dauguma net 
lenkiškai kalbančių labai nudžiugo pagaliau pamatę 
ant Gedimino kalno plevėsuojant Lietuvos vėliavą”.

Tiesą pasakius, sunku patikėti, kad keliant vė
liavą Katedros aikštė buvo pilna žmonių. Juk apie tai 
niekur nebuvo iš anksto skelbta. Ir jau tikrai neįtikė
tina, jog Vilniaus lenkai džiūgavo. Regis, ir lietu
viams tai jau nelabai rūpėjo. Vilniaus vyskupas Jur
gis Matulaitis savo dienoraštyje gana išsamiai apraši
nėjo, kas tuomet dėjosi mieste, kokiomis nuotaiko
mis gyveno vilniečiai, tačiau vėliavos iškėlimo net 
nepaminėjo, nors gyveno pačioje Gedimino kalno 
papėdėje. Vadinasi, šis įvykis jam nepadarė įspūdžio.

Iki šiol, rodos, dar nebuvo rašyta, jog Lietuvos 
vėliava galėjo būti iškelta Gedimino pilies bokšte kur 
kas anksčiau ir tai nebuvo padaryta tik dėl lietuvių 
nerangumo.

1918 m. balandžio 25 d. Lietuvos Tarybai patvir
tinus geltoną-žalią-raudoną trispalvę Lietuvos tau
tine vėliava, tame pačiame posėdyje buvo svarstoma, 
ar ją iškelti Gedimino pilies bokšte tuojau pat, ar per 
vasarą turėsiančias įvykti dideles iškilmes, „apvaikš- 
tant” Vasario 16-osios aktą. Nutarta, jog vėliavą gali
ma iškelti ir prieš iškilmes. Netrukus Tarybai pavyko 
susitarti su vokiečiais, kad jie nuleistų savo vėliavą 
pilies bokšte. 1918 m. gegužės 4 d. Lietuvos aido nu
meryje pasirodė žinutė, jog netrukus ten bus iškelta 
lietuviška trispalvė. Deja, gana ilgai nesugebėta jos 
pasiūti, o per tą laiką vokiečiai įsižeidė dėl kažkokio 
straipsnelio Lietuvos aide ir vėl iškėlė savo vėliavą 
Gedimino pilies bokšte. Lietuviai liko it musę kandę. 
Tiesa, „Verwaltungas” leido pakabinti Lietuvos vė
liavą apačioj e'Vokietijos vėliavos arba šalia jos, ta
čiau Lietuvos Taryba nusprendė šios „malonės” ne
priimti.

1918 m. liepą vykusioje Lietuvos Tarybos sesi
joje dėl to kilo nemažas triukšmas. Ypač piktinosi Jo
nas Vileišis, kaltindamas Antaną Smetoną apsileidi
mu. Pastarasis gynėsi, teigdamas, kad J. Vileišis tik 
priekabių teieškąs. „Jei vėliavą būtume laiku padarę 
ir iškabinę, tai Vileišis būtų vėl paklausęs, kieno va
lia, nes tautinės varsos dar nenuspręsta”, - atsikirti- 
nėjo A. Smetona. Tačiau jis aiškiai blefavo, nes „var
sos” buvo patvirtintos dar prieš vokiečių vėliavos nu
leidimą. Iš tiesų buvo pražiopsota tiesiog auksinė 
proga. Lietuvos vėliavos iškėlimas 1918 m. gegužę 
būtų buvęs tikrai įspūdingas ir dabar tai šVęstume be 
jokių dvejonių. Deja, ilgai bedrožiant iešmą, šuo 
kepsnį nugvelbė.

Gediminas Rudis

8 1999 m. rugsėjo mėn.
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POLITIKA

TARP DEMOKRATIJOS IR FEODALIZMO
Feodalizmas, tai valstybės santvarka, kurios es

minis bruožas - valdančiųjų privilegijos. Teisės ir 
privilegijos, kurių neturi valdomieji. Ta prasme de
mokratija yra visiška feodalizmo priešingybė, nes ji 
garantuoja visiems piliečiams lygias teises. Idealioje 
demokratinėje respublikoje privilegijų iš viso neturė
tų būti.

Idealai, deja, egzistuoja tik teorijoje. Praktinė 
demokratinio pasaulio patirtis sako, kad visiškai pri
vilegijų išvengti niekam dar nepavyko. Tačiau vals
tybė be privilegijų vis vien lieka idealas - siektinas, 
nors ir nepasiekiamas. Šitaip suprasta demokratija 
pasidaro reliatyvi sąvoka: kuo mažiau krašte privile
gijų, tuo jis demokratiškesnis.

O kur šiuo požiūriu stovi Lietuva? Daugelyje 
Vakarų valstybių kelionė nuo feodalizmo iki demo
kratijos truko kelis šimtmečius. Lietuva demokratijos 
link pradėjo žengti labai sparčiai tik nuo 1918 metų, 
nors demokratinė mintis visuomenės sąmonėje ėmė 
įsitvirtinti dar praeito šimtmečio gale. Šis procesas, 
deja, labai sulėtėjo po 1926 metų antidemokratinio 
perversmo. Taip, kad prarasdami nepriklausomybę 
1940 metais, turbūt stovėjome kažkur pusiaukelėje 
tarp šimtanuošimtinio feodalizmo ir idealios demo
kratijos.

Po to sekė beveik pusę šimtmečio trūkusi sovie
tinė okupaciją, kurią šiuo požiūriu reiktų laikyti vi
sišku nesusipratimu, nes tai buvo milžiniškas žings
nis atgal sovietinio feodalizmo link. Feodalizmo, pa
sižyminčio privilegijomis valdančiai klasei (nomen
klatūrai ir dar kai kuriems gyventojų sluoksniams) ir 
beveik beteise valdomųjų mase.

1990 metais krašte vėl įvyko lūžis: nuo sovieti
nio feodalizmo (tiesa, jau šiek tiek sudemokratėju- 
sio), demokratijos link. Šis lūžis pasižymėjo labai 
sparčiu sovietinių privilegijų naikinimu ir naujų de
mokratinių institucijų kūrimu. Deja, Sąjūdžio (tuo 
metu jau beveik „nusavinto” konservatorių) valdžia 
padarė ir nemažai klaidų, turėjusių skaudžias pasek
mes krašto ekonomikai. Nutarę, kad konservatoriai 
(ir kiti „dešinieji”) nesugeba tvarkyti reikalų, pilie
čiai 1992 metų rinkimuose valdžią atidavė darbie- 
čiams (buvusiems komunistams). Tai, žinoma, buvo 
klaida. Į valdžią grįžę „buvusieji” greit įrodė, kad ir 
jie nesugeba geriau tvarkyti krašto. Ekonomiškai 
kraštui labai skaudžių pasekmių turėjo bankų krizė, 
psichologiškai gyventojus neigiamai veikė premjero 
Šleževičiaus indėlio skandalas. Taip pat grįžus į val
džią „buvusiesiems” sulėtėjo, nors visiškai nesustojo 
dar iš sovietmečio užsilikusių privilegijų naikinimas. 
Todėl nereikia stebėtis, kad 1996 metų rinkimuose į 
Seimą buvo nuo valdžios nušluoti ir darbiečiai.

DINGUSIO IDEALIZMO PAIEŠKOS
Po 1996 metų rinkimų mane labai stebino dau

gumos rinkėjų apsisprendimas vietoje nesugebėjimą 
tvarkyti krašto reikalų įrodžiusių darbiečių į valdžią 
grąžinti tokį pat nesugebėjimą prieš tai įrodžiusius 
konservatorius. Iš dalies tai paaiškintina vadinamuo
ju dvipartinės švytuoklės principu, dalį rinkėjų įtiki
nusiu, kad dvipartinė sistema yra neišvengiamybė ir 
kad kokio nors trečio pasirinkimo nėra. Tai iš dalies 
primena tuoj po karo išeivijoje vykusius panašius 
ginčus, tik ne politinėje, o literatūrinėje plotmėje, pa
sirodžius V. Ramono romanui „Kryžiai” su aštriu be- 
kompromisiniu, beveik dogmatišku teiginiu: Arba į 
Romą, arba į Maskvą; trečio kelio nėra. Perkeliant tai 
į 1996 metų politiką Lietuvoje reikėtų parafrazuoti: 

Arba su konservatoriais, arba su darbiečiais; trečio 
kelio nėra.

Dar ir dabar visiškai neatsisakydamas tokio 1996 
metų rinkimų interpretavimo, manau, kad tarp tuo
metinės (iki 1992 m.) konservatorių (ir kitų dešinių
jų) valdžios ir darbiečių (po 1992 m. rinkimų) val
džios yra dar vienas labai svarbus, gal net lemiantis 
skirtumas, kurio anuomet nepastebėjau ir nepakanka
mai jį vertinau. Skirtumas, šį kartą kalbantis konser
vatorių naudai. Jis, ko gero, ir padėjo daugeliui rin
kėjų apsispręsti balsuoti už konservatorius. Konser
vatorių valdžia iki 1992 metų vis tik buvo idealistinė, 
tuo tarpu su darbiečiais į politinę areną įžengė prag
matizmas, deja, stipriai atmieštas oportunizmu. Dau
gumos balsuotojų apsisprendimą 1996 metais bal
suoti už konservatorius turbūt lėmė viltis, kad grįžusi 
į valdžią partija, save laikanti idealistinio Sąjūdžio 
įpėdine, politikoje paliks daugiau vietos idealizmui.

Rinkėjų viltys, deja, neišsipildė. Su konservato
rių valdžia idealizmas į Lietuvos politiką nebesu
grįžo. Vagnoriaus vyriausybei dar net nepradėjusa 
darbo, prasidėjo skandalai: finansų ministrą teko pa
šalinti už nelabai moralias praeities finansines ma
chinacijas. Po to Lietuvą užliejo beveik nesibaigianti 
skandalų lavina.

Tačiau pats didžiausias ir valstybei turbūt reikš
mingiausias skandalas buvo jau atsistatydinusios 
Vagnoriaus vyriausybės kai kurių ministrų pinigų iš
švaistymas, kad naujai atėjusiai vyriausybei tektų 
kuo sunkesnis palikimas. Bet juk šiuo atveju vieną 
konservatorių vyriausybę pakeitė kita tos pačios par
tijos vyriausybė. Tokia kai kurių buvusių ministrų 
elgsena, paremta egoistine „po manęs kad ir tvanas” 
nuostata, rodo, kad idealizmo čia nerasi net su ži
buriu. Nebeliko ne tik valstybinio, bet ir partinio soli
darumo ir idealizmo.

„SKLYPININKYSTĖS” PAMOKOS
Vėliausias, tik praeito mėnesio gale iškilęs pri

vilegijų piktnaudojimo dalinant sklypus skandalas 
nėra, mano nuomone, labai reikšmingas. Ypatingo 
dėmesio jis susilaukė todėl, kad labai pelningai privi
legija pasinaudojusių tarpe yra ir Seimo pirmininkas 
V. Landsbergis. I jį ir yra nukreiptos piktos kritikos 
strėlės, užmirštant kitus du tokia pat privilegija pa
malonintus „feodalus”. Skirtumas tik toks, kad B. 
Kuzmickas ir L. Sabutis pusvelčiui gautą sklypą nu
rodė pajamų ir turto deklaracijoje, tuo tarpu V. Lads- 
bergis tai padaryti „pamiršo” ir šią savo klaidą ati
taisė tik po to, kai jam tai priminėjo taip nemėgiama 
„purvasklaida” (taip Seimo pirmininkas vadina Lie
tuvos spaudą, kurią paskaičius, anot jo, „reikia nusi
plauti rankas”).

Pagrindinis opozicijos priekaištas Landsbergiui 
ir kitiems dviems jo bendrapartiečiams - kad jie pri
vilegija pasinaudojo slapčia. Taip tai taip, bet stebėtis 
ir labai priekaištauti čia nėra ko: privilegijuotieji vi
sur ir visada savo privilegijas linkę slėpti nuo visuo
menės. O privilegijomis šiuo atveju pasinaudota tei
sėtai. Ir privilegijos paveldėtos iš buvusios darbiečių 
valdžios. Skirtumas tik toks, kad darbiečiai signatarai 
džiaugdavosi gavę sklypą už pusę rinkos kainos, tuo 
tarpu trys minėtieji konservatoriai sugebėjo „išspaus
ti” 1600 ar net 1700% skirtumą.

Sklypininkai teisinasi, kad jie šia privilegija pa
sinaudojo teisėtai ir kad privilegijos vertė (litais ir 
centais) priklausė ne nuo jų, o nuo privilegijas tvar
kančių biurokratų. Taip ir yra. Deja, teisė šiuo atveju 

yra privilegija pasinaudojusiųjų pusėje. O tai ir yra 
baisiausia. Nes jeigu tai būtų neteisėta, šį nepirmaei
lės reikšmės reikalą būtų galima palikti prokuratūrai. 
Tuo tarpu privilegijų gausa juokais paverčia Konsti
tucijos teiginį apie visų piliečių lygias teises. O privi
legijų neapibrėžtumas kalba už tai, kad demokratija 
Lietuvoje statoma ant ne labai tvirtų, gerokai apipu
vusių feodalizmo pamatų.

OPTIMISTAI VISOS LIETUVOS, 
VIENYKITĖS!

Nenorėjau šiame rašinyje gal kiek ir sutirštinto
mis niūriomis spalvomis skaitytojus kreipti pesimiz
mo link. Priešingai, manau, kad Lietuvos politinis 
vairas krypsta geresnėn pusėn ir politiniam optimiz
mui yra daug pagrindo.

Visų pinna, kas mėnesį pakartojamos gyventojų 
apklausos vienareikšmiai teigia, kad Lietuvos rinkė
jai nusivylė ne tik valdžioje jau buvusiais darbiečiais, 
bet ir dabar ten esančiais konservatoriais. Nėra abejo
nės, kad po sekančių Seimo rinkimų kitais metais 
valdžią perims kokia nors „trečioji jėga”. O tai yra 
gera proga rinkėjams pasakyti busimiesiems seimū- 
nams, kad laikas pradėti mažinti ir naikinti privilegi
jas, kad valdžioje reikėtų daugiau idealizmo, kad nė
ra nei nepakeičiamų partijų, nei nepakeičiamų politi
kų. Proga priminti, kad ir naujai išrinktieji po keturių 
metų turės atlikti viešą „politinę išpažintį” ir prašyti 
rinkėjų, kad atleistų už klaidas ir ir neįvykdytus įsi
pareigojimus.

Ar yra pagrindo tikėtis, kad Lietuvos piliečių 
dauguma pasinaudos šia proga? Viešosios opinijos 
apklausos labai kategoriškai teigia, kad atsakymas į 
šį klausimą yra teigiamas. Pabandykime kai ką šiek 
tiek detalizuoti. Kas Lietuvos politikų tarpe populia
riausias? Populiarumu toli visus kitus pralenkia pre
zidentas V. Adamkus. O koks yra šio politiko skiria
masis bruožas. Manau, kad tai yra idealizmas. Prezi
dentūra yra maloni išimtis tarp kitų Lietuvos politi
nių institucijų. Ji dar nesuteršta skandalų, nėra visuo
menėje sklaidančių abejonių jos integralumu. Rinki
mus laimėjęs tik mikroskopine dauguma, Prezidentas 
labai sparčiai išsiugdė krašte politiko idealisto įvaiz
dį, o tai jam duoda nemažus dividentus.

Tarp institucijų dėl populiariausios vardo Lietu
voje varžosi dvi: bažnyčia ir spauda (žiniasklaida). O 
nepopuliariausios? Tarp jų matome seimą, teismus, 
partijas. Bet juk tai institucijos, kurios demokratinėje 
valstybėje turėtų būti populiariausios. Šie apklausų 
duomenys rodo, jog visuomenė politikoje norėtų ma
tyti daugiau idealizmo ir nusivylusi tomis institucijo
mis, kurių skiriamasis bruožas tapo visokiausios pri
vilegijos. Ypač tai pasakytina apie seimą ir teismus.

Žinoma, būtų naivu tikėtis, kad vien idealizmu, 
privilegijų panaikinimu, teisingesniais įstatymais bus 
išspręstos Lietuvą šiuo metu spaudžiančios bėdos. 
Lietuva pergyvena ekonominę krizę. Kraštas prasko
lintas, stambioji kapitalinė nuosavybė parduota, dau
giausia užsienio savininkams, o gauti pinigai praval
gyti ar iššvaistyti, užuot juos investavus į kitus pelną 
nešančius objektus. Ypač skursta jaunos daugiavai
kės šeimos, nes joms tenka mažiausia privilegijų. To
dėl jau kelinti metai iš eilės esame išmirštanti tauta ir 
beveik niekas dėl to nesijaudina.

O kas dėl viso to kaltas? Tik jau ne amžiną atilsį 
komunizmas! Juk einame į dešimtuosius nepriklau
somybės metus. Laikas pradėti iš politikos šluoti sa
vo pačių klaidas. Artėjantys seimo rinkimai - tam la
bai gera proga.

Z. V. Rekašius
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VYNU VILGOMA TĖKMĖ

Nūdienėje literatūroje poezija noriai įsilieja į 
prozos tėkmę, nelyginant iš butelio pilamas vynas. 
EBet kur kas dažniau proziškas vanduo aptvindo ei
liuotas ar verlibrines pieveles. Su tuo apsipratome. 
Susigyvenome ir su įmantria, perdėm bekrauje meta- 
forika, ir su praeityje nugludintais simboliais ir poe- 
tizmais, kurių ir dabar apsčiai prikaišiojama įvairaus 
pobūdžio šeimyniškoje eilėdaroje. Įprasto tradicinio 
peno daug kam visiškai pakanka. Sklandžiai ir jau
triai sudėlioti žodžius juk geba ne kiekvienas. Net ir 
pats faktas, kad žmogus imasi plunksnos ar kompiu
terio ir gražiai dėsto per amžius žinomas tiesas apie 
gyvenimą ir mirtį, meilę ir neapykantą, sielą, visatą 
yra moralinė vertybė, retsykiais priartėjanti prie tik
ros poezijos. Tauru būti poetu, o dar su savo rinkiniu 
lentynoje, [rodai, kad nesi miniažmogis, kuriam rūpi 
tik medžiaginė, juslinė gyvenimo terpė. Esi kažkas.

Šitoks įsivaizdavimas man primena vaikystę. 
Baisiai norėjau būti kažkuo. Ne gaisrininku, ne poli
cininku, ne mokytoju, bet žymiu sportininku. Tada 
kiekviena proga spardydavau kamuolį, o sekmadie
niais Kaune ilgas valandas su „chebra” praleisdavau 
„Makabi” stadione prie Neries, kur vykdavo B ir A 
klasės komandų rungtynės. Stebėdamas žaidimą, 
protarpiais vikriai atnešdavau į užribius nuspirtą ka
muolį. Tarp kitko, viena iš stipriausių A klasės ko
mandų tuomet buvo lenkų „Sparta”. Patiko jos uni
formos. Žavėjausi ir „Makabi” komandos sparčiu 
krašto puolėju Panemunskiu.

Žodžiu, tuomet svajojau suaugęs tapti futboli
ninku „internacionalu”. Taip mes vadinome tuos le
gendinius vyrus, sudarančius Lietuvos rinktinę ir 
kovojančius prieš latvius, estus, čekus, austrus... Ne 
kur kitur, bet ūksmingo Ąžuolyno stadione. Neturė
jome pinigų bilietui. Tad sugalvodavome įvairius bū
dus kaip nors „įsikūnyti” į aikštę. Kartais prie vartų 
laukdavome, kol pasirodys kuris nors rinktinės žai
dėjas. Kad ir V. Adomavičius („Juja”) ar S. Skalskis 
(„Skala”). Mandagiai paprašydavome leisti nešti jų 
krepšį su bucais. Jie suprasdavo vaikų reikalą. Duo
davo tuos bucus. O prie įėjimo kontrolieriai didžiai 
gerbiamų rinktinės narių nedrįsdavo klausti, kas yra 
tas šmikis, nešantis jų krepšį. Sykį juokais paklau
sė Skalskio. Sis atrėžė: „Tai mano bobutės broliu
kas”.

Jūs turbūt įsivaizduojate, koks nepaprastas malo
numas vaikui nešti garsaus futbolininko bucus. Tada 
ir pasijusdavau esąs sporto tūzas, kur kas reikšmin
gesnis už tuos visus ponukus, sėdinčius tribūnoje, 
gliaudančius saulėgražas, laižančius ledus ir šaudan
čius kvailas pastabas žaidėjams. Žiūrovai dažniausiai 
nesupranta, kiek kvapo reikia bėgiojant aikštėje.

Bet tai tolima praeitis. O rašinį juk pradėjau min
timi apie nūdienę literatūrą - prozos supoetėjimą ir 
poezijos suprozėjimą. Iš tiesų jau 16 amžiuje Angli
joje literatai rezgė įvairias teorijas: kuo vienas žanras 
skiriasi nuo kito ir koks pagaliau yra vaizduotės vaid
muo literatūroje. Tam tikru laiku net klestėjo dvi pro
zos pakraipos, besipuošiančios poetine ornamentika 

(išskyrus skandavimą, strofas, rimus) - arkadinė ir 
euforistinė. Palieku jų aiškinimą literatūrologams.

I enoriu nurodyti panašius ornamentinius poslin
kius neseniai skaitytuose Lietuvos rašytojų tekstuo
se. Kad ir šių metų rugpjūčio 7 d. Literatūroje ir me
ne Liudo Giraičio esė „Moteris iš Druary gatvės”. 
Kelis kartus perskaitęs, pajutau šio kūrinio vertę. 
Prasideda šitaip: „Druary' gatvė ilga ir siaura. Ji - vie
nas tų Venecijos kanalų Londone, kuriuose šviesa 
susimaišiusi su vėju, raudonos telefono būdelės - su 
nespalvotom perkamų gražuolių nuotraukom. ( ... ) 
Druary gatvė virpa ir juda, tarsi manekenė šmėkščio
ja pro vitrinos langus, lyg grakšti gyvatė ryja nesibai
giančiame šokyje savo uodegą. Ši gatvė vėsi tarsi 
mėlyna birželio diena tamsiomis dangaus akimis. (...) 
Ji tarsi paauglė ar laisva jauna moteris, panaši į plūs
tantį saulėje srove vandenį, tyškanti ir susigerianti iš 
tylos į tylą, iš sienos į naktį. Nepagaunama, nepa
liečiama, neatsakanti į klausimus, pati sau reikalinga, 
pati sau miela, sliuogianti lanksti gyvatė - Druary 
gatvė”.

Šitoks labirintinis, keistų palyginimų potėpiais 
pertekęs stilius, manau, tinka Liudo Giraičio temai 
perteikti teatre regėtos siaubingos Susan Hill istorijos 
nedylantį įspūdį, kai rodoma apgaulinga meilė, ne
santuokinis vaikas, baisus paniekintos jaunos moters 
pavydas ir kerštas, su tragiška baigme: „Ir štai jis iš
vysta moterį juodais drabužiais: aukštyn išmestos 
rankos! Vėl tas pats kaip sename dvare išgąstintų 
arklių žvengimas, ir štai jo miela žmona ir sūnus guli 
sumaitoti ant žolės”.

Tame pačiame LM numeryje yra ir Algio Užda
vinio straipsnis „Pradžios ir pabaigos alchemija” apie 
Plokščiuose veikusį tapybos plenerą. Retai esu skai
tęs tokį erudicija perkimštą rašinį kaip šis. Autorius, 
be abejo, parodijuoja įsigalinčią manierą - rašant 
apie dailę kuo dosniau dėstyti ne tai, kas regima, bet 
tai, kas išgliaudoma iš filosofijos ar iš kitų dvasinės 
srities žodynų. Atseit, žiūrėkite, su kokiom minčių 
aukštumom siejasi dailininko darbai.

A. Uždavinys savo giliamintį opusą pradeda ja
ponų poeto Bašio įvaizdžiu, T.S. Elioto fraze. Mini 
Parmenido dialektiką, Korano dvidešimt aštuntąją 
surą, „Madhyakarkarikos” traktatą, Plotino hiposta- 
zes, Gilgamešą, Van Goghą, Homero himnus. Don 
Chuaną, dailininko A. Palevičiaus ontologines įžval
gas, Udmurtijos mistiką, tapytojo K. Milkevičiaus 
dzeno meistrą primenantį žvilgsnį, Akiro Macumoto 
meditacijas, Jamblicho parašytus Platono „Sofisto” 
komentarus... ir dar, ir dar daug iš knygų išgliaudytu 
vardų bei įvairiakalbių sparnuotų posakių. Visa tai 
autorius vadina linksmąja literatūrine menotyra, kilu
sia iš linksmosios išminties, sekant F. Nietzsche, ku
ris „su plaktuku filosofavo”, Graikiškai cituoja Prok- 
lą: „viskas visame kame, bet savaip”.

Su šiuo rašiniu apsipratęs, viską priimu taip, 
kaip ir pats autorius: „Savaip protinga ir kvaila, švie
su ir tamsu. Galų gale Kalipse - klastinga vaizduotė, 
Hermiui paliepus, išlaisvina ne tik Odisėją, bet ir 
beprotį metafiziką, rašantį šias eilutes”. Išlaisvina ir 
plenero dailininkus: A. Palevičių, K. Milkevičių ir A. 
Vilpišauską. Jie šitokios kritikos tikrai nesitikėjo.

O man taip ir neramu: ar derėjo į savo rašinį 
įterpti žiupsnelį ne virtualių, bet realių prisiminimų 
apie vaikystėje puoselėtą svajone tapti futbolistu. Ta
da viskas buvo taip aišku, nes vaizduotė tarnavo tik
rovei. Netapau tuo, kuo norėjau, bet tuo, kuo esu.

KADA REIKIA ATSIŽVELGTI Į 
VIEŠĄJĄ NUOMONĘ?

Visų laikų valdantieji buvo daugiau ar mažiau 
dėmesingi viešajai nuomonei. Jiems rūpėjo, kad kuo 
daugiau žmonių būtųjų pusėje. Taip pat ir parlamen
tuose daug kalbų buvo ir yra sakoma visiškai ne tam, 
kad būtų įtikinti politiniai oponentai, kas nerealu ir 
netgi naivu, o kad būtų pelnytas didesnis visuomenės 
dėmesys. Žinoma, vieninga didelės visuomenės da
lies, beveik visuotinė viešoji nuomonė susidaro tik 
retais, tik išimtiniais atvejais, o šiaip dažniausiai 
susiduriame su grupine viešąja nuomone, t.y., su tuo 
metu įtakingiausios grupuotės požiūriu. Visiškai 
aišku, kad visais laikais buvo galima manipuliuoti 
viešąja nuomone, o neretai ją lemdavo ir įvairūs vi
suotinai paplitę prietarai. Tarkim, viduramžiais ra
ganų medžioklė buvo inspiruota ir palaikoma viešo
sios nuomonės, JAV pilietiniame kare pietinių vals
tijų viešoji nuomonė buvo už vergijos išsaugojimą, o 
ir vėliau ją veikė įvairūs rasistiniai stereotipai. Taigi 
tiesiog juokinga ir apmaudu, kad net ir žmonės iš 
akademinių sluoksnių Lietuvoje išradinėdami dviratį 
tvirtina, jog „mūsų visuomenė nėra pilietinė, ji vis 
dar yra manipuliuojama visuomenė, tad ir į apklausas 
derėtų žiūrėti atsargiau”. Tačiau net ir pačių civili- 
zuočiausių šalių visuomenė yra manipuliuojama, kad 
ir galbūt mažesniu mastu.

Tam tikras viešosios nuomonės poveikis pasta
ruoju metu Lietuvoje yra jaučiamas. Dėl nepalankių 
viešosios nuomonės apklausos rezultatų (bent jau tuo 
motyvuodama) atsistatydino G. Vagnoriaus vyriau
sybė. Atrodo, kad viešajai nuomonei spaudžiant vis 
dėlto bus įkurtas sovietmečio skulptūrų parkas Grūto 
miške, Varėnos rajone. Iš sociologinės apklausos re
zultatų paaiškėjo, kad labai skiriasi ideologizuotas 
Seimo daugumos ir blaivus visuomenės daugumos 
požiūris. Matyt, viešoji nuomonė šiaip ar taip pavei
kė kaip šaltas dušas. Aiškios viešosios nuomonės ne
keistų ir tai, jeigu ją aiškintume kaip protesto prieš 
valdžios savivaliavimą išraišką, t.y. manytume, kad 
tam tikra dalis už tokio parko steigimą pasisakiu
sių žmonių gal patys visiškai nesilankys jame ir ne
laiko panašaus parko labai reikšmingu kultūros reiš
kiniu.

Tikrai galima rasti pavyzdžių, kurie liudytų, jog 
tam tikrais atvejais viešoji nuomonė Lietuvoje neati
tinka ilgametės demokratinės praktikos ar tiesiog ci
vilizuoto pasaulio normų. Pavyzdžiui, buvo galima 
prognozuoti, kad viešoji nuomonė būtų nepritarusi 
valstybiniam partijų finansavimui, mat jos pasitikėji
mas partijomis yra labai menkas. Tačiau partijos yra 
valstybės finansuojamos pačiose demokratiškiausio
se Europos šalyse ir visai natūralu, kad atitinkamas 
įstatymas Lietuvoje buvo priimtas neatsižvelgiant į 
totalitarinės praeities įtakotą viešąją nuomonę. JTO 
spaudžia ne vieną šalį panaikinti mirties bausmę. 
Lietuvoje viešoji nuomonė tam nepalanki, tačiau 
sprendimas buvo priimtas atsižvelgus ne į ją, o į civi
lizuoto pasaulio pavyzdį.

Vis dėlto Lietuvoje viešąja nuomone remiamasi 
nepakankamai. Dažnai netgi žiniasklaida užkerta ke
lią nepriklausomai viešąjai nuomonei. Dalis žmonių
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negali pareikšti savo nuomonės ne dėl to, kad nesu
geba, o dėl to, kad jų nuomonė iš anksto pasmerkta 
būti išmesta į šiukšliadėžę^ Kai kurių spaudinių re
dakcijų (šitos skilties autoriui teko tai patirti Veido 
redakcijoje) priimamajame sėdinti žurnalistė, atmes
dama siūlomą medžiagą kaip netinkamą, neatitin
kančią leidinio pakraipos, nesiteikė nė akių nuo kom
piuterio ekrano atitraukti ir pareiškė neturinti laiko 
diskutuoti. Kartais žurnalistų arogancija tiesiog ste
bina. Nors keista, kai ir iš politikų lūpų pasigirsta 
raginimai „ketvirtajai valdžiai” nesipykti su kitomis 
valdžiomis.

Aišku, kad viešoji nuomonė gali būti kompeten
tingiausią konkrečiais arba vietinės reikšmės klausi
mais. Pavyzdžiui, sprendžiant, ar reikia turgelio pro
vincijos miestelyje, arba nustatant kurio nors vals
čiaus ribas. Savivaldos vienetų ribų klausimu viešoji 
nuomonė Lietuvoje neturi formaliai numatytos ir api
brėžtos įtakos, o Čekijoje šiuos klausimus sprendžia 
vietiniai referendumai. Tikriausiai galima remiantis 
viešąja nuomone spręsti ir valstybinių švenčių pro
blemą. Dabar nė nesistengiama sužinoti piliečių nuo
monę dėl poilsio dienų kilnojimo iš šeštadienių į die
nas valstybinių švenčių išvakarėse (paskutinis toks 
perkėlimas - iš liepos 3 d. į liepos 5 d., Valstybės die
nos išvakares.) Tai kone nuolatinė praktika, beveik 
visada sukelianti tam tikrų nesklandumų. Žmonės 
nepasitenkinimą reiškia - gal ne itin garsiai, nes tai 
ne pirmaeilis dalykas - irgi visada. Tačiau „gera
darių” poilsio dienų daugintojų visai nedomina ki
tokia, negu jie tikisi, aplinkinių reakcija. Yra besipik
tinančių tuo, kad nebuvo atsižvelgta į viešąją nuo
monę privatizuojant vadinamuosius strateginius ob
jektus. Nepakankamai viešoji nuomonė jaukinama 
prie minties pritarti Lietuvos stojimui į ES ir NATO. 
Ir tikrai labiau atsižvelgti į viešąją nuomonę, bent jau 
ją sužinoti, reikia, nes tik tokiu būdu galimi norma
lūs, nekonfliktiniai santykiai tarp valdžios ir visuo
menės.

Galbūt visuomenė nėra kompetentinga mokslo, 
elitinės kultūros, netgi tam tikrais politinės santvar
kos klausimais, ji nepajėgi nuspręsti, kaip kovoti su 
korupcija. Tačiau ten, kur pirmiausia reikalingas 
sveikas protas ar bent jau konkretus įvertinimas, ne
pasikliauti viešąja nuomone yra ne tik nedemokratiš
ka, bet ir nesąžininga. Elito atsiribojimas, atitrūkimas 
nuo masių visada baigdavosi katastrofiškai. Ar tada, 
kai reikės liaudies paramos, pritarimo, nepasirodys, 
kad ta liaudis maištauja? Maištauja tradiciniu, neori
ginaliu būdu, bet pakankamai sėkmingai.

Saulius Pivoras

SANTAROS SEPTINTASIS LIETUVOJE

„Šiemet išryškėjo dviprasmiškas paradoksas: ak
tualiausia Santaros pokalbių tema tapo jos pačios 
reikalingumas”, rašo Rima Pociūtė Lietuvos ryte 
birželio 22 d. aptardama VII/17 Vilniuje pradėtą ir 
18-20 d.d. Anykščiuose tęstą jau septintąjį šios orga
nizacijos suvažiavimą Lietuvoje. Ne vienas nuogąs
tauja, kad suvažiavimai, kiekvieną rudenį JAV vyks

tantys jau virš keturiasdešimt metų, gali greit pa
sibaigti pritrūkus jaunimo dėmesio. Lietuvoje, atro
do, jie kaip tik įgauna vis didėjantį pagreitį: „Vil
niaus-Anykščių Santaroje dalyvaujant vos ne kokiam 
ketvirtadaliui ilgamečių samariečių, kaip niekad pa
kiliai buvo kalbama apie dalyvaujančių studentų gau
są”, pastebi R. Pociūtė.

Šių metų suvažiavimas Lietuvoje nuo amerikie
tiškųjų skyrėsi ne vienu aspektu. Pirmiausia - forma 
ir turiniu. Kiekvienos dienos paskaitas bei diskusijas 
jungė jų tematika. Pavyzdžiui, ketvirtadienio pro
grama vadinosi „Valdžia, žiniasklaida, visuomenė”. 
Filosofas Algis Mickūnas kalbėjo apie „Laisvos 
spaudos reikšmę”, politologas Lauras Bielinis - apie 
„Politinių stereotipų įtaka žiniasklaidai”, Zenonas 
Rekašius iškėlė „Porą erzinančių reiškinių Lietuvos 
vidaus ir užsienio politikoje”, sociologė Inga Nausė
dienė - mažumų traktavimą trijuose Lietuvos dien
raščiuose (Lietuvos ryte, Lietuvos aide ir Respubliko
je), Algis Krupavičius skaitė pranešimą apie „Žinia- 
sklaidą ir partijų programas”, o Saulius Žukas („Ko 
bijo Lietuvos žmonės?”) pasakojo, kaip spauda gąs
dina savo skaitytojus.

Vakare VU teatro scenoje klausytojus nemažiau 
gąsdino režisieriaus Jono Vaitkaus studijos antrakur
siai, dejuodami, šūkaudami ir klykaudami, su kaukė
mis ir jas nusiplėšę, klaikiai muzikai palydint impro
vizuodami baudlairiškos nuotaikos eskizus, anot re
žisieriaus, vykstančius „kažkur tarp purvo ir žvaigž
džių”...

Tematiškai vientisiausia buvo penktadienio 
(VI. 18) programa, pavadinta „Istorijos tikrumas”, 
prasidėjusi itin puikiai paruošta ir pateikta istorikės 
Jūratės Kiaupienės paskaita „Kas yra istorijos šalti
nio tiesa: LDK XVI a. politinės istorijos interpretaci
jos ir tikroviškumo problema”. Gerai lietuviškai iš
mokusio estų istoriko Reino Raudo paskaita „Istori
jos dramblys ir penki aklieji” (pavadintą pagal pasa
kėčią, kurioje kiekvienas aklasis rankomis apčiupi
nėjęs skirtingą dramblio kūno dalį, bando nupasakoti 
jo išvaizdą), davė savotišką toną diskusijoms „Ar 
įmanoma žinoti, kaip buvo iš tikrųjų?”, vykusioms 
po pietų pertraukos ir Antano Kulakausko pranešimo 
„Istorija, kultūros ekologija ir senų naujų pilių staty
ba”. Diskusijose dalyvavo Algis Mickūnas, Rita Tri
monienė, Vytautas Urbonavičius, Albinas Kuncevi
čius, Saulius Pivoras ir kiti. Temai tiko ir pirmoji va
karinės programos dalis - archeologijos archyvų vi
deojuostos iš V. Urbonavičiaus kolekcijos.

Programa užbaigta akustinės muzikos koncertu 
„Laimės žiburys - meilės spindulys”, kurioje, balsu 
ir gitara pritariant Rokui Radzevičiui, dainavo Aistė 
Smilgevičiūtė. „Laimės žiburio užgęsinimu” sekma
dienio vakare baigėsi ir suvažiavimo programa.

Pagal penktadienio modelį buvo sukirpta ir šeš
tadienio (VI. 19) programa skirta populiariajai kultū
rai: trys priešpietinės (Gintauto Mažeikio, Mindaugo 
Kvietkausko bei Virginijaus Kinčinaičio) ir viena po
pietinė (R. Radzevičiaus) paskaita, po kurios vyko 
diskusijos apie populiariąją kultūrą Lietuvoje, mo- 
deruojamos Kazio Almeno, dalyvaujant Aurelijui 
Katkevičiui, Šarūnui Nakui, Marijui Mikutavičiui, 
Mečislovui Litvinskiui, Jonui Oškiniui ir kitiems. 
Vakare Sonata Žalneravičiūtė pristatė keletą video 
juostų, o Kauno akademinio dramos teatro aktoriai 
(rež. Erika Stankevičiūtė) kieme skaitė Kosto Os
trausko pjesę „Hamletas ir kiti”.

Sekmadienio programa pradėta neįrašyta ir ne
galėta numatyti valanda, skirta prieš pat suvažiavimą 

mirusiam iškiliam santariečiui dr. Aleksandrui Štro
mui prisiminti ir pagerbti. Ją pradėjo ir vedė prezi
dento patarėjas Darius Kuolys. Pagrindinį pranešimą 
padarė bendramokslis Julius Šmulkštys, su A. Štro
mu draugavęs jau vaikystėje ir lankęs Marijos 
Pečkauskaitės mokyklą Kaune. Skirtingus epizodus 
iš susitikimų su A. Štromu prisiminė: Ramūnas Kati
lius, Kazys Almenas, Rimvydas Šilbajoris, Vladas 
Kaupas, Gintautas Mažeikis, Edvardas Tuskenis, Al
gis Mickūnas ir kiti. K—

Numatytą programos temą „Teatras ir kiti me
nai" vystė R. Šilbajoris, kalbėjęs apie autoriaus rolę 
K. Ostrausko pjesėse. Vaidas Šeferis - apie Algirdo 
Landsbergio dramas ir režisierius Gytis Padegimas, 
aptaręs šiandieninę teatro situaciją. Popietinėje sesi
joje buvo diskutuojama dailė.

Už savaitės (V1.23-VI.27) toje pat vietoje 
Anykščiuose vykęs fondo / Laisvę metinis suvažia
vimas skyrėsi tuo. kad paskaitų buvo kiek mažiau 
(iki trejeto kasdien); daugiau laiko skirta diskusi
joms. Paskaitas skaitė: prof. Kęstutis Skrupskelis 
(„Kritinė istorija ir 1941 m. sukilimas”), prof. R. Gri
gas („Modernus pasaulis ir bendruomeniškumo 
problemos”), Saulius Nefas („Bendruomeniškumo 
suvokimas Lietuvoje”), Valentinas Milė („Lietuvos 
žiniasklaidos ribos”). Nijolė Gaškaitė („Laisvės kovų 
sąjūdžio strategija”), ambasadorius Vytautas Dam- 
brava („Nesibaigianti rezistencija: 25 metai be Juozo 
Brazaičio”) ir kiti. Pora vakarų praleista ekskursijose 
po apylinkes: Troškūnuose (VI.24) aplankant Šv. 
Trejybės bažnyčią ir paminklą Algimanto apygardos 
partizanams, o Niūronyse (VI.35) - Arklio muziejų ir 
klojimo teatrą (su Vaižganto inscenizacija „Žemės ar 
moteries”). Šeštadienio vakare (VI.26) Šv. Mato ko
plyčioje vyko poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos 
vakaras ir jaunimo choro koncertas. Dalyvių skaičius 
šiame suvažiavime buvo gerokai mažesnis, negu 
prieš savaitę ten pat vykusiame Santaros-Šviesos su
važiavime, ir dominavo jame vyresnieji.

Alg. T. Antanaitis

AČIŪ
Pratęsdami prenumeratą „Akiračius” stambesne 

auka parėmė mūsų rėmėjai:

Leonard Gogiel
V. J. Beržinskas
Rimas ir Roma Česoniai
V. Gruzdys
A. Mickevičius
Kristina Snyder
Dr. A. Kelertas
Dr. E. Kaminskas
Ada Sutkuvienė
Irena Kairytė
Adolfas Sabaitis
Gražina Siliūnas

S 150.00
S 100.00
S 100.00
S 100.00
S 100.00

S 88.00
S 88.00
S 76.00
S 58.00
S 50.00
S 50.00
S 50.00

Dėkojame jiems ir visiems kitiems, mus parėmu- 
siems mažesne, tačiau nemažiau nuoširdžia auka. Be 
jūsų paramos mūsų darbas būtų daug sunkesnis, o re
zultatai skurdesni.

Akiračių adm. •
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Paskyręs keletą poezijos posmų savo gimtajai 
sodybai Šateiniuose, 1994 metais Nobelio premijos 
laureatas Česlovas Milošas apie ją rašė su skaudžia 
nostalgija: „Nėra namų, tik parkas, nors senieji me
džiai iškirsti / Ir tankumynas gožia kadainykščio ta
ko žymę”. Ir vargu ar tikėjosi pamatyti ją kitokią, 
prikeltą naujam gyvenimui. Kai jo artimas bičiulis ir 
kolega, Kalifornijos universiteto profesorius, pirma
sis atkurtojo VDU rektorius Algirdas Avižienis pa
siūlė pabandyti šateiniuose atstatyti buvusį dvarą, 
kuris galėtų tapti intelektualinės traukos centru, jis 
neprieštaravo šiai idėjai. Nors tada, kai jam buvo 
įteiktos VDU garbės daktaro realijos, lankėsi savo 
gimtinėje, bet apleistame parke tarp brūzgynų net ne
pastebėjo, jog senasis svirnas išliko, tik, deja, apgriu
vęs, paverstas kolūkio sandėliu.

Tuo metu prasidėjo pirmieji bandymai įkurti 
Česlovo Milošo gimtinės fondą. Tačiau biurokrati
nės procedūros užtruko bemaž trejus metus. Tik fon
do direktoriaus prof. Algirdo Avižienio ir jo pava
duotojo VDU prorektoriaus prof. Egidijaus Aleksan
dravičiaus optimizmas neleido idėjai užgesti. Beje, 
prieš dvejus metus, kai įstatai pagaliau buvo užregi
struoti, pastarasis sakė, jog nors ir nusiteikęs opti
mistiškai viliasi, kad atsiras žmonių, paremsiančių 
fondo idėjas, bet savo optimizmą vadino santūriu. 
Kai pagaliau pavyko užregistruoti šią nepelno orga
nizaciją - viešąją įstaigą, jos įstatuose nurodyti tiks
lai regėjosi nelengvai pasiekiami: išsaugoti Česlovo 
Milošo gimtinę, puoselėti jo kūrybą, skatinti tarptau
tinius ir mokslo ryšius, steigti tarptautinį kultūros ir 
mokslo centrą, kaupti lėšas labdarai, paramai bei Ne
vėžio slėnio kraštovaizdžiui saugoti, palaikyti kūry
binius ryšius su Lietuvos valstybinėmis ir nevalsty
binėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis panašio
je veikloje.

Regis, tokie užmojai, kad ir kokie patrauklūs at
rodė, buvo gerokai nutolę nuo realybės. Ypač pasi
dairius tada po dvarvietę. Net ir šioks toks pasigraži- 
nimas, sulaukus 1997 m. rugsėjį paties Česlovo Mi
lošo su žmona Caroline, pačiam didžiausiam opti
mistui daug vilties neteikė. Tačiau būtent tada poetas 
tarsi savo vaikystės vaiduoklį pamatė senąjį svirną, 
iš kurio aukštųjų langelių jam kadais skleidėsi visas 
pasaulis, į kurį, prisiminė, bėgdavo obuolių pasiim-

ČESLOVO MILOŠO TĖVIŠKĖ: OPTIMIZMO
REZULTATAI

ti...
Savo viešnagės metu jis. kartu su architektu Al

gimantu Kanču. parengusiu eskizinį svirno rekons
trukcijos projektą, apėjęs aplink griuvėsius, buvo nu
siteikęs viltingai. Didžiausia staigmena tada jam bu
vo tai. jog pagaliau jam įteiktas nuosavybės atstaty
mo dokumentas. Vargu ar be Kauno apskrities virši
ninko Kazimiero Starkevičiaus pastangų būtų suspė
ta tai atlikti. Atgautą žemę Česlovas Milošas padova
nojo fondui ir pritarė būsimam centro įkūrimui.

Į fondą susibūrę žmonės, kurie iki šiolei dirba vi
suomeniniais pagrindais, susižavėjo ne abstrakčia 
idėja, bet bando galvoti apie kur kas gilesnius proce
sus. Juk iki šiolei esame linkę vadovautis įvairiausio
mis biurokratinėmis vizijomis, kaip žygiuoti į Euro
pos struktūras, negalvodami apie giluminį europietiš
kumą. Vidurio Europos identitetą, savęs suvokimą 
Europos kontekste. Tad idėja, jog busimasis centras 
taptų vieta, buriančia „milošiško” galvojimo žmones, 
kuris būtų ne vien memorialinis ženklas, ne dar vie
nas literatų sambūris, o paskata intelektualinei tarp
disciplininio pobūdžio veiklai, patenkančiai ir į pačių 
kėdainiečių lauką, atrodė itin patraukli. Gal dėl to 
toks viltingas buvo visų bent kiek šiai idėjai prita
riančiųjų optimizmas. Juolab ir pats Č. Milošas tada 
sakė svajojus, kad jaunesni žmonės šią vietą paverstų 
kultūros židiniu, intelektualų susibūrimo vieta.

Toji viltis, atrodė, su žiemos šalčiais ir išsisklai
dė, nes bet kokiai idėjai suteikiant kūną reikia pinigų. 
Įsivaizdavimas turėti kada nors gyvybingą kultūros 
centrą, tokį, koks jau ne vienerius metus gyvuoja 
Lenkijoje. Krasnogrudos dvarelyje, irgi Č. Milošo 
padovanotame panašiam fondui, teliko optimistiš
kose svajonėse ir romantiškose vizijose.

Tačiau be tokių vizijų būtų neįdomu gyventi, 
kaip ir be žmonių, gebančių jas paversti tikrove. 
Mecenatų paieškos pernai pavasarį davė puikių re
zultatų: AB „Lifosa” ėmėsi finansuoti centro statybą, 
kitaip tariant senojo svirno griuvėsius paversti kuk
liu. bet moderniu statiniu, kuriame atsirastų konfe

rencijų salė ir nedidelis viešbutukas.
Česlovo Milošo fondo globėju sutiko būti Prezi

dentas Valdas Adamkus, kuris pritarė šiai idėjai. 
Vasaros pabaigoje buvo pasirašyta sutartis taip Č. 
Milošo gimtinės fondo, AB „Lifosa”, Kauno apskri
ties ir Kėdainių savivaldybės. Rudeniop, kai į pama
tus iškilmingai buvo įmūrytas kertinis akmuo, prasi
dėjo pirmieji darbai, kuriuos koordinuoti ėmėsi me
ras V. Muntianas.

Nepraėjus nė vieneriems metams nuo darbų 
pradžios, UAB „Vikstata” statybininkai sėkmingai 
baigė darbus. Buvo sutvarkyta aplinka, parkas. Į tal
ką geranoriškai įsijungė moksleiviai, kurie ėmėsi 
tvarkyti parką ir kuriems darbas Nobelio premijos 
laureato gimtinėje tapo neeilinėmis pamokomis. Net 
ir didžiausias optimistas vargu ar būtų patikėjęs, kad 
svajonės taip greitai ims pildytis.

Architektas Algimantas Kančas pats neįsivaiz
davo, kad pavyks taip greitai viską pabaigti. Žinoma, 
teko taupyti, rinktis pigesnes medžiagas, nes viską la
bojo lėšos. Atstatymo tikslas buvo ne tik maksimaliai 
išsaugoti tai, kas išliko, bet kartu sukurti modemų 
statinį. Tik pirmajame aukšte išsaugota viena kita au
tentiška detalė, kaip antai kirviu tašyti senoviški 
balkiai, akmeniniai pamatai. Derinant sena ir nauja, 
atsisakyta butaforijos, dirbtinio bandymo sukurti se
noviškumo iliuziją. Pirmojo aukšto grindys išklotos 
natūralios keramikos plytelėmis, sienos -drėgmei 
atspariomis plokštėmis, kurios nudažytos šviesia 
spalva, kad labiau išryškėtų senoviški balkiai. Lubos 
paremtos gelžbetonine konstrukcija, į antrąjį aukštą 
veda sraigtiniai laiptai. Čia įrengti šeši nedideli ir vi
enas didelis kambarys, jų lubos - iš lentelių, sukaltų 
senovišku būdu. Teko atsisakyti „Velux” langų, o 
rinktis panašius, bet pigesnius. Fasadas aptinkuotas ir 
šviežiai nudažytas, palikti tik keli buvusio pastato 
tinkavimo fragmentai. Pavyko išsaugoti buvusių 
langų proporcijas, pro juos atsiskleidžia vaizdas į 
Milošo apdainuotąjį įsos slėnį.

Daug diskutuota dėl stogo. Kaip sako A. Kučas,

Atidarymo iškilmių akimirka
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skaudama širdimi atsisakyta jį dengti čerpėmis, pa
sirinkta tamsiai rusva skarda, nes spėjama, kad svir
nas buvo užklotas mediniais gontais, tad stogo kon
strukcija vargu ar būtų išlaikiusi didesnį svorį. Na
mas šešis dešimtmečius buvo tik griaunamas, tad 
daug kas vos laikėsi. Pavyzdžiui, viena siena. į kurią 
šaknis buvo suleidęs medis, beveik nugriuvo vos jį 
pajudinus. Teko papildomai į sąmatą įtraukti daugiau 
mūro darbų. Taupant lėšas kol kas neatstatyti rūsiai, 
ateičiai palikta stiklinė veranda, nuo kurios atsivers 
puikus vaizdas į parką ir Nevėžio vingį.

Česlovo Milošo fondo direktorius Algirdas Avi
žienis dabar susirūpinęs, kaip kuo geriau panaudoti 
šį centrą ir dar pritraukti lėšų, nes kol kas tėra tik sko
los. Tikimasi geranoriško rėmėjų dėmesio. Reikia ti
kėtis, kad mūsų visuomenėje jau ima rastis ne tik 
nuolat svajojantys „kultūrininkai”, bet ir verslo žmo
nės, žinantys ne tik uždirbtų pinigų vertę, bet ir suvo
kiantys gilesnę mecenavimo prasmę, valdininkai, ne
leidžiantys užgesti kartais iš pirmo žvilgsnio gal kiek 
ir donkichotiškai idėjai. Juk toks nuo pat šios idėjos 
atsiradimo pradžios buvo Kazimieras Starkevičius, 
be jo pagalbos ir tikėjimo vargu ar iš viso šiandien 
Šateiniuose dvelktų įkurtuvėmis.

Prieš centro atidarymo iškilmes, kurios įvyko 
birželio 12 d. ir kuriose dalyvavo Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, Kauno arkivyskupas met
ropolitas Sigitas Tamkevičius, JAV ambasadorius 
Lietuvoje Keith Smith ir kiti garbingi svečiai, Kauno 
dramos teatre įvyko paramos koncertas. Jį organiza
vo Česlovo Milošo gimtinės fondas, Vytauto Di
džiojo universitetas, Kauno apskrities viršininko ad
ministracija. Regis, visai be reikalo išsyk buvo bai
mintasi, kad į koncertą susirinks mažai publikos. 
Nors kultūrą kuruojantys ministerijos valdininkai ne
siteikė atvykti, tačiau atėjo visi tie, kurie suprato ir 
parėmė šios dar taip retos mūsų visuomenėje idėjos 
prasmę.

Todėl tikiuosi nesuklysiu teigdama, kad tas va
karas Kauno dramos teatre buvo ypatingas. Ir ne tik 
dėl to, kad jame dalyvavo Prezidentas Valdas Adam
kus, kuris yra „Česlovo Milošo gimtinės fondo” glo
bėjas. Visų pirma, tai buvo pilietinės iniciatyvos iš
raiška, ženklas, kad idėjos, suradusios jas suvo
kiančių žmonių, gali virsti realybe.

Koncertas „O ar tikrai tau svarbi ta žemė?”, ku
riame A. Vivaldžio „Metų laikus” atliko Kauno ka- 
memis orkestras, o Č. Milošo kūrinius skaitė aktorius 
Liubomiras Laucevičius, buvo bandymas ne tik pri
traukti lėšų centro reikmėms, bet ir gaivinti mūsų vi
suomenėje primirštą mecenatystės dvasią.

Išties realybė pranoko lūkesčius, bet ne surinktų 
lėšų gausa, o koncerte dalyvavusių ir jį rengusių bei 
rėmusių žmonių gebėjimu atsiverti šiai idėjai. Jau po 
koncerto daugelis kalbėjo apie ypatingą atmosferą ir 
kitaip nei įprasta skambėjusius A. Vivaldžio „Metų 
laikus”. Aktorė Nijolė Narmontaitė stebėjosi niekada 
negirdėjusi taip suskambusio Vivaldžio. o Jonas Ju
čas sakė, kad Kauno kamerinis grojo ypatingai gerai. 
Išties, solisto ir dirigento Pavelo Bermano „įkaitin
tas” orkestras buvo puikus. Tačiau ne mažiau ko
mplimentų verta buvo ir publika. Vargu ar prieš ke
letą metų buvo galima įsivaizduoti tokį dėmesį ir ge
bėjimą klausytis.

Po koncerto „Česlovo Milošo gimtinės fondo” 
direktoriaus pavaduotojas prof. E. Aleksandravičius 
perdavė fondo direktoriaus prof. A. Avižienio padė

kos žodžius Prezidentui, me
cenatams, visiems padėju
sioms surengti koncertą, pri
sidėjusioms prie Č. Milošo 
gimtinės Šateiniuose restau
racijos. Jis, kaip ir pats Č. Mi
lošas, ketino dalyvauti šiame 
koncerte ir centro atidaryme, 
bet, deja, susirgo. Tačiau ne 
padėkos žodžiai, regis, tą va
karą buvo svarbiausi, o kaž- 
kas daugiau, kas gali jungti 
panašiai galvojančius žmo
nes.

Prezidentas Valdas 
Adamkus irgi dėkojo vi
siems, parėmusiems šią idėją. 
Jis prisiminė dar pernai Čes
lovo Milošo gimtinėje regė
jęs tik tuščią vietą. Dabar jis 
viliasi, jog toji vieta taps ne 
tik kultūros centru, bet ir bus 
svarbi tuo, jog mes patys ge
bame nupūsti dulkes nuo vi
siems svarbios vietos, galinčios stiprinti mūsų kultū
ros dvasią. Jo nuomone, tai, kas padalyta šiandien, 
jau tampa pamatu ateinančioms kartoms.

Paramos koncerte dalyvavusi Lenkijos ambasa
dorė Lietuvoje Eufemia Teichman irgi kalbėjo apie šį 
vakarą kaip ypatingą įvykį ir patikino, kad ambasada 
rems „Česlovo Milošo gimtinės fondo” veiklą. Kaip 
to įrodymas buvo Lenkų kultūros fondo direktoriaus 
R. Skomskio dalyvavimas ir pažadai bendradarbiauti 
ateityje.

Po koncerto prof. E. Aleksandravičius sakė, jog 
tai, kad idėja virto realybe, jog koncertas įvyko, yra 
geriausias įrodymas to, kad „viskas atsiranda iš nie
ko”. Į klausimą, ar bandymas visa tai „įpilietinti” 
neprasidėjo nuo avantiūrizmo, jis atsakė:

- Be abejo, tai buvo sudėtingas avantiūrizmo ak
tas. Jau rengdami koncertą žinojom, kad Lietuvoje 
nėra mecenavimo tradicijos. Tad sulaukti rezultatų 
buvo maža vilties. Žinojom, kad tądien vyks ne tik ši 
intelektualinė akcija provincijoje, bet ir priėmimas 
sostinėje, Didžiosios Britanijos ambasadoje, karalie
nės gimtadienio proga. Tad nors ir išsiuntinėjome 
apie 300 kvietimų į koncertą, niekas iš „valdžių”, taip 
pat ir tų, nuo kurių priklauso kultūra, nė vienas rinktų 
kultūros patronų, valdininkų neatvyko. Tai beveik 
jau „natūralu”, nes jų veidus esame įpratę matyti sos
tinėje, aukštuomenėje. Buvimas ten neįpareigoja, ten 
nereikia žiūrėti į savo sąžinės veidrodį.

Apskritai, visos šios akcijos rezultatą jis vertina 
teigiamai. Juolab kad joje dalyvavo ne tik žmonės, 
kurie kvietimus gavo veltui, bet ir tie. kurie sąmonin
gai atėjo paremti idėjos. E. Aleksandravičius sakė, 
jog kartais nebūtina orientuotis į elitus, kad pajustum 
harmonizuojantį meno poveikį, tikrą katarsį. Išties 
šia akcija pasiekta daugiau nei tikėtasi. Jau vien gali
mybe matyti pačius kultūros žmones, pradedančius 
investuoti į kultūrą, imančius suprasti, kad ir jie patys 
gali pasirūpinti savimi. Taip pat ir mecenatai bene 
pirmą kartą pajuto bendrystę su kultūros žmonėmis. 
Tad „milošiško” galvojimo žmonių laukas plečiasi.

Tačiau dabar svarbiausia, kokia bus atidarymo 
centro Šateiniuose perspektyva, jo gyvavimo planai. 
Prieš pat koncertą pats Česlovas Milošas atsiuntė 
keletą minčių, kokios temos galėtų būti aptariamos

-7S

Vieną iš keturių ąžuoliukų pasodino fondo globėjas, prezidentas 
Valdas Adamkus

per mokslines konferencijas dabar atnaujintame se
nojo svirno pastate.

E. Aleksandravičius sakė, kad tai išties moksli
nių tyrimų verti pastebėjimai ir, žinoma, apie juos 
bus kalbama. Tačiau ne mažiau svarbu, kas buvo nu
matyta ir „Česlovo Milošo gimtinės fondo” įstatuose, 
ne tik tai. kas sentimentaliai svarbu pačiam Česlovui 
Milošui, bet ir mums visiems, išgyvenusiems susitai- 
kymo ir praradimų laiką, ypač tos idėjos, kurios iš
ryškintos jo Pavergtojo proto istorijoje. Prisitaiky
mo, išlikimo, pasipriešinimo ir nuosmukio anatomija 
tebeaktuali nūdienos žmogui. Tą patvirtino ambasa
dorius K. Smith, kuris, kalbėdamas centro atidaryme, 
sakė, jog jam ši knyga yra viena iš kelių, nepamiršta
mų visą gyvenimą.

Kol kas dabartinėmis fondo pajėgomis būtų 
sunku koordinuoti centro programas. Tad jau pasira
šyta fondo ir Vytauto Didžiojo universiteto sutartis 
taps programų pagrindu. Universitetas, imdamasis 
tokios veiklos „rangovo” funkcijų, užsideda sau di
delę naštą, atsakomybę ir įsipareigojimą, kad Česlo
vo Milošo idėjos gyvuotų toliau.

Jau šiandien yra aišku, kad Česlovo Milošo tė
viškė taps traukos centru, vieta, kurioje, pasak prof. 
Vytauto Landsbergio, reikia apsistoti ir kurti, kad pa
justum čia tvyrančią dvasią. O daugeliui Santaros- 
Šviesos suvažiavimus Tabor Farmoje menančių 
žmonių, buvusių šio centro atidaryme, tarp jų ir Pre
zidento žmonai Almai Adamkienei,' atrodo, kad Ša
teiniuose galėtų vykti Santaros-Šviesos suvažiavi
mai. kurių svečiu yra buvęs Česlovas Milošas. Tad 
tikėtina, kad Česlovo Milošo mažoji tėviškė taps 
naujai suvokto memorialumo objektu, ne sarkofagu, 
saugančiu vien prisiminimus, ir išsiskirs gyvu buvi
mu, galimybe atsiverti žmonėms ir idėjoms.

Birutė Garbaravičienė

P.S. Kai tekstas jau buvo paruoštas spaudai, su
žinojome. kad Česlovas Milošas pasveiko ir tesi pa
žadą dar kartą aplankyti Lietuvą. Jis užsuks ir į savo 
gimtinę Šateinius. kur dabar senojo Milošų dvaro 
vietoje jo laukia naujam gyvenimui prikeltas senasis 
svirnas.
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LAIŠKAI

„Akiračių” redaktoriams:

jos privilegija ir apvalyti svečio iš Vokietijos rašinį 
nuo neskanių jo pastabų. Nes ir mūsų tarpe yra fana
tikų.

Albina Katilūtė-Janus
Avon, Ct

Mane labai suerzino (ir tai turbūt per švelniai pa
sakyta) R. Šilerio laiškas „Mano atostogos Floro- 
doje” (Akiračiai, 1999 nr. 1(305)). Kas jis per vie
nas? Neo-nacis, o gal dar blogiau - vienas iš tų, ak
tyviai pasitarnavusių holokaustui?

Rašydamas apie amerikietę moterį, kad taip „su 
tikslu pasipinigauti, gali tik lenkų kilmės žydelka”, 
jis įžeidžia dvi tautines grupes. Kitur jis rašo: ,jo ne
nušovė, nes pamatė, kad baltas ir senas, o ne koks 
juodas vagis”. Komentarų, manau, nereikia!

Labai gaila, kad lietuviai, pamiršę savo pačių 
vargus DP stovyklose, dar vis puoselėja antisemitiz
mą ir aklą neapykantą. Kartais, kaip ir šiuo atveju, 
man gėda prisipažinti, kad ir aš priklausau šitai žmo
nių grupei.

Mane taip pat erzina faktas, kad Akiračiai spaus
dino šitokį šlamštą. Juk galėjote pasinaudoti redakci

Užgaulius ir „politiškai nekorektiškus ’’posakius 
R. Šilerio laiške palikome neišbraukę todėl, kad 
mums atrodė, jog jie atspindi ne laiško autoriaus, o 
dalies tos aplinkos, kurioje jis svečiavosi, nuotaikas. 
O kad tokių nuotaikų mūsuose dar pasitaiko, žinoti 
pravartu, nors ir nemalonu. Kita vertus, be šių posa
kių laiške liktų tik privačios kelionės turistiniai įspū
džiai, kuriuos spausdinti mėnraštyje iš viso vargu ar 
būtų prasmės.

Žmogus šiame krašte gali būti įtartas vagyste ir 
nušautas vien dėl juodos jo odos spalvos. Tai patvir
tina du tokie įvykiai, praeitą mėnesį atsitikę Čikago
je. Vienu atveju buvo policijos nušautas juodaodis 
vyras, kitu - moteris. Nei vienas jų nebuvo ginkluotas 
ir nepadarė jokio nusikaltimo. Todėl ir R. Šilerio pa
staba apie juodaodžių traktavimą šiame krašte nėra 
visiškai atitrūkusi nuo realybės. Deja... — Red.

Perskaitęs Almanto Salmanavičiaus pasikalbė
jimą su Akiračių bendradarbiu (Akiračiai, nr 6), ten 
viską gana gerai supratau. Nesudarė sunkumų net ir 
angliški žodžiai su lietuviškomis galūnėmis.

Net ir pasiklausinėjus man iki šiol nepavyko su
žinoti, ką lietuviškai ar angliškai reiškia žodis „for
postas”?

V. Šarka 
Omaha, Ne

Forpostas - 1. priešakinis atsparos punktas; 
priešakinis apsauginių dalių postas; 2. priešakinė 
pozicija (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Mokslo 
ir enciklopedijų leidykla. 1993. Psl. 158). Žodis „for
postas ” kilęs iš vokiečių „ Vorposten ”. (Žiūr. Tarp
tautinių žodžių žodynas. Vilnius, 1985. Psl. 166). 
Red.

Auka - už ištvermę, nors dažnai mūsų pažiūros 
skiriasi.

A. Vedeckas
Massapequa, NY

Malonu skaityti Akiračius. Sėkmės !

A. K. Kliorienė
St. Pete Beach, Fl

Jaučiu, kad Akiračių politinė, kultūrinė bei idė
jinė pozicija tebėra gyvenimiška, dinamiška, aktuali.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
J. Juška

Melboumas, Australija

Optimistams, kurie dar tiki, kad 
biurokratinės kvailystės turi kokias 
nors ribas, siūlome žurnalistės Daivos 
Zimblienės Lietuvos ryte rugpjūčio 23 
dieną paskelbto reportažo „Radijo 
klausytojai, saugokitės!” ištraukas:

Kaune, Laisvės alėjoje, esančios 
bendrovės "Mildvida " parfumerija, 
kosmetika bei moteriškais drabužiais 
prekiaujančios parduotuvės darbuoto
jos buvo priblokštos, perskaičiusias 
Lietuvos autorių teisių gynimo asoci
acijos agentūros (LATGAA) atsiųstą 
faksogramą.

Bendrovei buvo siūloma kreiptis į 
LATGAA dėl licencinės sutarties, su
teikiančios teisę panaudoti muzikinius 
kūrinius, sudarymo.

Drausmės sargyboje

KIEK KAINUOJA KVADRATINIS 
METRAS MUZIKOS?

„Paskambinęs agentūros darbuo
tojas pasakė, kad bendrovė privalo mo
kėti agentūrai mokestį už tai, kad par
duotuvės prekybos salėje per muzikinį 
centrą klausomasi radijo transliuo
jamų muzikos kūrinių. Paklaustas, ar 
veltui nebegaliu klausytis radijo, jis at
sakė, kad tai galiu daryti savo darbo 
kabinete, namuose ar automobilyje ”, - 
„Lietuvos rytui” sakė "Mildvidos” 
direktorė Vida Kontvainienėf...)

Kaip “Lietuvos rytą ” informavo 
LATGAA muzikos kūrinių viešo atliki
mo direkcijos direktorės pavaduotojas 
Arvydas Adomonis, bendrovei „Mil
dvida ” už radijo stočių transliuojamos 
muzikos ar garsajuosčių klausymąsi 
metinis mokestis sudarytų 2 litus už 
vieną kvadratinį metrą salės ploto.

„Mildvida” užima apie 100 kva
dratinių metrų plotą.

Jei toje pačioje prekybos ar pa
slaugų įmonės salėje papildomai būtų 
transliuojamos palydovinės ar kabeli
nės TV programos, tektų mokėti 3 litus 
už vieną kvadratinį metrą per metus. 
„Nežinau, kodėl šiai bendrovei tai bu
vo naujiena. Juk muzikos kūrinys, kaip 
ir kiekvienas daiktas, yra kieno nors 
nuosavybė. "Mildvidos ” parduotuvėje 
kūriniai lemia bendrovės verslą. Fo
ninė muzika sukuria malonią aplinką, 
padeda uždirbti pinigus kalbėjo A. 
Adomonis.

Tarsi pritrukęs argumentų šitai 

biurokratinei kvailystei pateisinti, po
nas direktoriaus pavaduotojas šaukiasi 
į pagalbą buvusį kultūros ministrą:

„Lietuvoje dirbantys septyni mūsų 
agentūros darbuotojai eina ten, kur yra 
sumontuota gera muzikinė instaliacija. 
Juk kai kurios prekyvietės tiesiog gau
džia nuo transliuojamos muzikos. Ne
jaugi jos klausosi darbuotojai? Mes 
nekreipiame dėmesio, jei koks radijo 
imtuvas tyliai blerbia pardavėjos pa
stalėje”, - sakė A.Adamonis.

Autorinio atlyginimo normas už 
literatūros ir meno kūrinių transliavi
mą bei retransliavimą 1997 metais pa
tvirtino buvęs kultūros ministras Sau
lius Šaltenis.

Kitaip apie kvadratiniais metrais 
matuojamos muzikos vertę mano radi
jo programų transliuotojai:

„Man nesuprantamas autorinio mo
kesčio rinkimas už kvadratinį metrą 
parduotuvėse, kavinėse, restoranuose, 
ką daro LATGAA. Juk žmonės klausosi 
ne šiaip kūrinių, o mūsų radijo stoties 
sukurtos programos. Jie klausosi antri
nio produkto. Už pirminį produktą 
LATGAA susimoka radijo stotis”, - 
„Lietuvos rytui ” sakė radijo stočių M- 
1, "M-l plius ” ir "Lietus ” savininkas 
Hubertas Grušnys.

Tačiau svarbiausi klausimai nebu

vo paliesti. Mums, pavyzdžiui, įdomu, 
kaip ponai muzikos klausimosi biuro
kratai už kvadratinius metrus muzikos 
surinktus mokesčius padalina kūrinių 
autoriams? Ir ką kvadratinių muzikos 
metrų biurokratai darytų, jei parduotu
vės klausytųsi tik užsienio transliacijų, 
tarkim, iš kaimyninių kraštų, kur kva
dratinis metras muzikos dar neapmo
kestintas? Ir kokia dalis mokesčių, su
rinktų už kvadratinius metrus muzikos, 
atitenka pačių rinkėjų biurokratinio 
aparato išlaikymui? Juk ne veltui dirba 
ši didžiulė-biurokratų armija.

O kad toji biurokratų armija iš tik
rųjų milžiniša, rodo biurokratų titulai ir 
pareigos. Štai, pamėginkime suskai
čiuoti, kiek žodžių prireikė gerb. di
rektorės pavaduotojo pareigybei apibū
dinti: Lietuvos autorių teisių gynimo 
asociacijos agentūros muzikos kūrinių 
viešo atlikimo direkcijos direktorės pa
vaduotojas. Mes suskaičiavome velnio 
tuziną, o kiek išėjo jums, gerbiami 
skaitytojai?

Viešpatie, kokia menka ir kukli da
bar atrodo sovietinės Lietuvos biuro
kratija. Užtai ir norisi paklausti, kokio
mis trąšomis konservatorių valdžia 
tręšia Lietuvos biurokratiją, kad ši 
klesti, auga, plečiasi taip sparčiai. 
Sparčiau, negu prie socializmo...

O aš labai atsiprašau, kad į muziki
nės biurokratijos mokesčių painiavas 
įklimpęs radiją užsukt užmiršau. Da
bar, ko gero, ir Akiračiai gaus sąskaitą 
už mano „būdos” kvadratūrą.

Su biurokratijai priderama pagarba

Dogas Buldogas
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NUOMONĖS

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

Alfred Erich Senn’as
Po 1990 metų gyvenimas Lietuvoje pasikeitė iš 

esmės. Kartu su šalies nepriklausomybe atsirado ir 
nepriklausoma spauda, kaip iš gausybės rago pa
sipylė nauji laikraščiai ir žurnalai, žmonės pradėjo 
laisvai keliauti. Ar tai nepareikalavo Jūsų ryžtingo 
persiorientavimo ir radikalaus Akirąčių strategijos 
keitimo? Ar tuo metu nekilo įdomių ir karšių ginčų 
redakcijoje, kad esą mėnraštis jau suvaidino savo is
torinį vaidmenį ir kad jau atėjo laikas verčiau atky- 
viai įsijungti į įvairias polemikas bei svarstybas pa
čios Lietuvos spaudoje, užuot tęstis nelengvą Akira
čių leidimo darbą?

Sis klausimas buvo aptartas neformaliame red
kolegijos posėdyje, kuris įvyko ant Mockūno „por- 
čiaus”. Turėjo būti 1989-tieji ar 1991-mieji metai, po 
vienos iš Mockūno kelionių į Lietuvą. Pamenu, kad 
oras buvo šiltas. Kaip Akiračiai save įsivaizdavo 
naujose politinėse sąlygose, buvo viena diskusijų te
ma. Niekas nesiūlė mėnraštį perkelti į Lietuvą. Svar
biausias klausimas buvo, ar skaitytojai ir toliau pre
numeruos Akiračius. Buvo nutarta, kad kol skaity
tojai domėsis mėnraščiu ir kas jame rašoma, redkole
gija toliau jį leis, aptardama lietuviško gyvenimo 
reiškinius iš savų pozicijų.

Kokias labiausiai kurioziškas ar kupinas 
nuotykių situacijas prisimenate iš Akiračių gabeni
mo (per Maskvą) ir platinimo istorijos'?

Juokingiausia buvo, kai 1988-aisiais Vilniuje 
Arvydas Juozaitis, Saliamonas Vaintraubas ir Adol
fas Ūžė nutarė, kad aš turėčiau pirmajame Sąjūdžio 
suvažiavime dalyvauti kaip Akiračių koresponden
tas. (Vėliau žurnalistas V. Rachlevičius mane vadino

Alfred Erich Senn 

neetatiniu korespondentu.) Suvažiavime norėjau būti 
svečiu, bet jiems atrodė, kad turėčiau būti korespon
dentu. Si grupė norėjo, kad atstovaučiau kuriam nors 
Amerikos periodiniam leidiniui. Tačiau kuriam? Juo
zaitis, prisiminęs mano jam dovanotą Akiračių eg
zempliorių. kuriame buvo išspausdintas jo 1988 m. 
balandžio mėnesį duotas viešas pranešimas apie 
politinę kultūrą, siūlė, kad aš atstovaučiau Akira- 
čiams. Visi sutarėm, bet tada Juozaitis susirūpino, ką 
Akiračių redkolegija pasakys, išgirdusi, kad tapau 
mėnraščio „korepondentu”. Atsakiau, kad jiems bus 
daug juoko. Taip iš tikrųjų ir atsitiko.

Žinant ironiškas, kritiškas, o neretai ir labai 
kandžias Akiračių pastabas vertinant įvairių Lietu
vos vyriausybių ir apskritai krašto politinio elito 
laikysenas bei sprendimus, peršasi klausimas: ar ši
tai Akiračių savybei netrukdo ir toliau reikštis tas 
faktas, kad šiuo metu nemažai Jūsų draugų ir 
bendražygių užėmė ilgalaikio Jūsų kritikos laikinio 
vietą.

Atsakyčiau, jog gyvenimo reiškinius kritikuoja-

ATGARSIŲ ATGARSIAI
TAIKLUS PASTEBĖJIMAS

Čikagoje leidžiamuose pusiau liberaliuose Aki
račiuose Vyt. Gedrimas rašo apie Čikagos „išeivių 
dar nemirštančias poezijos dienas”:

O iš Lietuvos atvykęs jaunas. įvairiapusiškas kū
rybingas žmogus, poetas, publicistas, teatro ir kino 
režisierius Vytautas Landsbergis deklamavo tokias o

eiles:
įsileisk, sakau
į šilkinį naktinių suknelių kvapą
leisk užmigti jam pavargusiam
krūtų pavėsyje ties apgamo kryžkele...

Kažin ar susirinkusiems į poezijos šventę pensi
ninkams „krūtų pavėsis" dar aktualus? [...] Ar ne
vertėtų rašytojams, vykstantiems į išeivijos pensinin
kų renginius, į savo poezijos krepšelį geriau įsidėti 
porą gubų rugių, pakelėje verkiantį smuikelį, na ir 
bent 500 gramų kovų ir kančių?

Taikliai pastebėta, šmaikščiai parašyta!
Vladas Maželis 

Port Richey. Florida

Nematau čia jokio taiklumo. Man regis, ir Akira
čiai, ir V.Maželis gerokai atsilikę nuo šiuolaikinio 
gyvenimo. Argi seneliui, pavargusiam nuo ilgo gyve
nimo naštos, nesinori paimti gerą dozę „Viagros” ir 

me ne su tikslu ką nors supykdyti, bet norėdami skai
tytojų dėmesį atkreipti į dalykus, kuriuos norima pri
miršti. Išreikšdami nuomones akiratininkai kartais 
net tarp savęs nesutaria. Pamenu porą atvejų, kai red
kolegija su manim nesutiko, bet išspausdino ką aš 
parašiau savo asmeniška atsakomybe.

Kokios aplinkybės Jus atvedė į Akiračių kolek
tyvą?

Kažkada buvau pakviestas dalyvauti Santaros- 
Šviesos suvažiavime Tabor Farmoje ir tada sutikau 
Akiračiams duoti pasikalbėjimą. Po interviu, mano 
pirma publikacija Akiračiuose buvo anoniminis esė 
po Vytauto Skuodžio arešto, kurioje aš aprašiau mu
dviejų susitikimą Lietuvoje 1960 metais. Tada pradė
jau mėnraštyje rašyti apie Lietuvos sportą ir recen
zuoti kai kurias Lietuvos istorijos studijas. Pagaliau, 
turėjau laimės asmeniškai stebėti 1988-tųjų rudens 
įvykius Lietuvoje ir paskelbti Akiračiuose kitą anoni
minį (tuo metu dar buvau Lietuvoje) esė apie vieną 
Sąjūdžio susirinkimą. Po to pasidariau pastovus 
mėnraščio bendradarbis.

Kas man labiausiai patinka bendradarbiaujant 
Akiračiuose yra tai. kad nors esu ne išeivis, ne lietu- 
vis, kilęš iš įvairių tautybių mišinio, aš čia galiu lais
vai pasireikšti.

užknarkti krutu pavėsyje...
Juozas Gaila

Ellicott City, Maryland

KAUNAS...
(atkelta iš 16-to psl.)

savo profesionalų poreikius?
Atsakymo į klausimus dėl „Žalgirio” komandos 

ateities lietuviai pirmiausiai ieškojo valdžios sferose 
Vilniuje. (Nors komanda yra Kaune, dauguma lietu
vių ją laiko tautos nuosavybe.) Kai kurie sporto žur
nalistai bandė įteigti, kad joks lietuvis patriotas ne
turėtų priešintis valdžios subsidijoms, skirtoms „Žal
giriui”. tačiau kiti komentatoriai nurodė valdžios fi- 
nansines problemas, atsiradusias dėl 1998-tųjų Ru
sijos ekonomikos žlugimo. Valdžia nepakankamai 
remia mokslą, tai kaip ji galėtų pateisinti krepšinio 
komandos finansavimą? Planuojant kitą krepšinio 
sezoną „Žalgirio” vadovybės laukia dideli sunkumai.

Neaiškus rytojus neaptemdė kauniečių džiaugs
mo ir pasididžiavimo pergale. 420,000 gyventojų 
miestas, atstovaująs 3.6 milijonų gyventojų valsty
bei, paskutiniaisiais šio šimtmečio metais laimėjo 
Europos pripažinimą kaip kontinento krepšinio sos
tinė. Po šio triumfo „Žalgirio” puslapis internete 
sveikino skaitytojus iš 100 su viršum kraštų. Kau
niečiai ir lietuviai galėjo didžiuotis.

A. E. Senn

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata.

Tik dvylika dolerių.
Užsakydami „Akiračius” savo giminėms, draugams ar 

pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems malonumą, bet ir 
pratęsite mėnraščio gyvavimą.

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

Vardas ir pavardė.................................................................

Gatvė...................................................................................

Miestas........................ Valstybė.......................Zip..........

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave.. Auka........... $........
Chicago, Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $........

1999 m. rugsėjo mėn. 15
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KAUNAS — EUROPOS KREPŠINIO
SOSTINE 1999

Balandžio mėnesį, kai Kauno „Žalgiris” paskuti
nėse Eurolygos pirmenybių rungtynėse nugalėjo Bo
lonijos „Kinder”, Kaunas tapo Europos krepšinio 
sostine. Kai kam tai buvo 1939-aisiais laimėto Euro
pos krepšinio čempionato priminimas, kitiems - šlo
vės pakopa pakeliui į naująją Europą. Be jokios abe
jonės, kaip vienas iškiliausių momentų Lietuvos 
krepšinio istorijoje, šis įvykis sukėlė daug minčių 
apie Kauno miesto vietą Lietuvoje ir Lietuvos krepši
nio ateities galimybes.

Lietuvos krepšinis kaip tautos pasididžiavimo 
objektas yra seniai pripažintas faktas. Kai kas užsi
minė, kad šis „Žalgirio" laimėjimas neprilygo anks
tesniems laimėjimams prieš „Centrinį armijos klu
bą”. Humoristas Juozas Erlickas šio sporto reikšmę 
sovietiniais laikais apibūdino sakydamas, kad krepši
nis nevargina proto: „Be abejo, tos (tautinės) dvasios 
būtų buvę galima pasisemti iš Šliūpo, Maironio, Ku
dirkos, Basanavičiaus veikalų. Betgi visi žino, kaip 
mūsų žmogui sunku skaityti. Užtat vieną 
dieną ir buvo sugalvotas krepšinis”. {Lietu
vos rytas. „Krepšinis”. 1999.V.4) Erlicko 
pastaboje yra tiesos grūdas, nes sovietme
čiu krepšinis skatino saviraiškos formą, ku
rios sovietiniams cenzoriams buvo neįma
noma kontroliuoti, nes jie buvo sutelkę savo 
dėmesį į žodžius.

Deja, Mūncheno laimėjimo džiaugsmas 
turėjo ir savo ne žodžiais išreikštą formą: 
entuziastai. Kaune nusiaubė Laisvės alėją 
nuversdami telefono būdeles, išdaužydami 
langus ir net sugadindami vieną šios gatvės 
fontaną. (Mano draugai Vilniuje piktdžiu
giškai pastebėjo - „vilniečiai yra kultūrin
gesni”). Po vandalizmo Kaunas greitai atsi
gavo, bet truko savaitę sutaisyti fontaną.

Gegužės 9 d. Kaunas formaliai atšventė 
Lietuvos krepšinio lygos sezono pabaigą ir
Lietuvos čempionato šeštą kartą iš eilės lai
mėjimą. Tačiau šio įvykio euforija dar vis 
atspindėjo Europos čempionato laimėjimą ir 
daug vilniečių, įskaitant Valdą Adamkų,
Vytautą Landsbergį bei Gediminą Vagnorių, atvyko 
dalyvauti šventėje. Vagnorius jau buvo atsistatydinęs 
iš savo posto, bet paaiškino savo apsilankymą paste
bėjimu, kad kai Lietuva laimėjo Europos čempi
onatą, jis dar buvo Lietuvos ministras pirmininkas. 
Tačiau žymaus ispanų tenoro Jose Carreras atvyki
mas dainuoti šventėje per Kauno Karmėlavos oro 

Gegužės 9 dieną Rotušės aikštėje kauniečiai susirinko švęsti„Žalgirio ’’pergalės

uostą, o ne Vilnių, pabrėžė, kad ši šventė priklauso 
kauniečiams.

Laimėjimo džiaugsmui aprimus, prasidėjo rim
tesnė diskusija. Kokiu būdu „Žalgiris” iškilo į šias 
aukštumas ir ar jis galėjo tikėtis ten išsilaikyti? Ko
mandoje žaidė trys „legionieriai”, pasamdyti kita
taučiai krepšininkai. 1939-aisiais Lietuvos rinktinėje, 
kuri laimėjo Europos čempionatą žaidė keli Ameri
kos lietuviai, bet 1999-ais „Žalgirio” „legionieriai", 
du juodaodžiai amerikiečiai ir vienas čekas, gavo žy
miai didesnes algas negu bet kuris lietuvių krepšinin
kas. Kaip ir 1939-aisiais. užsienio žaidėjai suvaidino 
pagrindinę rolę „Žalgirio" laimėjime. Lietuvių sirga
liai žaidėją T. Edney vadino „Dievu”.

Edney ir kitam amerikiečiui Anthony Bowie jų 
sezonas Kaune patiko. Juodaodžiai ir net baltieji „le
gionieriai" anksčiau patirdavo Lietuvoje įvairių pro
blemų, tačiau Bowie ir Edney, po pereinamojo peri
odo jiems tik ką atvykus į kraštą, čia jautėsi patogiai.

Vienas iš ..Žalgirio ’’savininkų, Šabatajus Kalmanovičius klubo 
marškinėlius įteikė prezidentui Valdui Adamkui

Po šio sezono liko atviras klausimas: kur kitais me
tais šie profesionalai tęs savo karjeras; ar Kaunas po 
jų sėkmės Europoje, turės pakankamai pinigų, kad jie 
liktų Lietuvoje?

Nors „legionierių” rolė komandos sėkmingame 
pasirodyme buvo svarbi, negalime pamiršti ir lietu
vių krepšininkų entuziazmo bei pasišventimo, finan

sinės paramos bei žiū
rovų skatinimo Lietu
voje ir trenerio Jono 
Kazlausko atlikto dar
bo. Komandos sėkmė 
dažnai priklausė nuo 
trenerio įdėtų pastangų, 
o birželio mėn. vienas 
Prancūzijos laikraštis 
paskelbė Kazlauską šių 
metų geriausiu Euro
pos treneriu. Kazlaus
kas sugebėjo įvairius 
talentus ir komandos 
asmenybes sulydyti į 
sėkmingą vienetą ir iš 
jo išgauti tai, ką ameri
kiečiai vadina „gerą 
chemiją”. Ateinantis 
sezonas, įskaitant ir 
„Žalgirio” dalyvavimą 
McDonald atvirame

Ir ispanų tenoras Jose Carreras užsivilko ,, Žalgirio ” 
marškinėlius...

turnyre lapkričio mėn., gali tapti Kazlauskui tram- 
plynu į gerai apmokamą trenerio postą kitoje 
Europos komandoje. Lietuvos krepšiniui tai 
būtų didesnis smūgis, negu kelių „legionierių” 
persikėlimas į kitas komandas.

„Žalgirio” vadovai turi atidžiai išnagrinėti 
komandos organizaciją, personalą ir, žinoma, 
finansinius išteklius. Nežiūrint savo popiulia- 
rumo, „Žalgirio” gerovė priklauso nuo „spon- 
sorių” ir net nuo valdžios pagalbos. Komandai 
neįmanoma išsilaikyti iš bilietų į rungtynes 
pajamų. Priziniai pinigai nepastovūs ir pri
klauso nuo komandos pergalių skaičiaus. 
Rungtynių transliavimo per televiziją teisės 
duoda tik minimalias pajamas, o naujo, talpi
nančio 10,000 žiūrovų, stadiono planavimo 
darbai yra sustoję dėl lėšų stokos. Tačiau 
„Žalgiris” laimėjo Europos čempionatą su 
mažiausiu biudžetu iš komandų, turnyre pasie
kusių baigiamąjį ketvertuką.

Kai kuriuos lietuvius apėmė spekuliacijų 
banga. Ar „Žalgirio” lietuvius krepšininkus 
nepradės bombarduoti gundantys pasiūlymai

iš kitų kraštų komandų, kad išviliotų juos iš Lietu
vos? Kai kurie lietuviai krepšininkai davė suprasti, 
kad pasiliktii Lietuvoje už pusę užmokesčio, kurį už
sienio komandos jiems siūlytų. Kita vertus, Bowie ir 
Edney klausimus apie kitą sezoną bandė nuleisti ne
girdomis. Nors ir žinomos abiejų simpatijos Lietuvai, 
jie, kaip profesionalai, besirūpinantys savo karjera, 
turi apsvarstyti visus pasiūlymus, nežiūrint, iš kur jie 
beateitų. Didysis klausimas lieka - iš kur „Žalgiris” 
gaus didžiulę pinigų sumą, kad patenkintų išaugusius

(tęsinys 15-me psl.)

„Akiračių” korespondentas A. E. Senn su naudin
giausiu Eurolygos finalo žaidėju, žalgiriečiu Tyus 
Edney.
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