
Kalėdos - be kalėdinės nuotaikos. Regis, prie to 
Lietuva jau baigia priprasti. Kelias į geresnį gyveni
mą pasirodė besąs kur kas sudėtingesnis, nei kelias į 
laisvą. Paskutinieji šio tūkstantmečio metai Lietuvai 
buvo naujų išbandymų ir vertybių perkainojimo me
tas.

Būtent šiais metais Lietuva visu kūnu pajuto, ką 
jos ekonomikai reiškia praėjusiais metais prasidėjusi 
Rusijos finansų krizė. Kaip tik šiais metais tapo itin 
akivaizdu, kad dar viena valdančioji partija neišlaikė 
valstybinio egzamino.

Šįmet griuvo net dvi konservatorių vyriausybės. 
Abiejų griūtis buvo užprogramuota. G. Vagnorius ir 
jo komanda bandė gyventi, nekreipdama dėmesio į 
jokius ekonominius reiškinius. Kai buvo prieitas 
liepto galas, buvo inscenizuotas konfliktas su Prezi
dentu ir pabėgta iš mūšio lauko, palikus ten gulėti 
Lietuvos ekonomiką su klaikiai išpūstu biudžetu ir 
subliūškusiomis konservatorių viltimis.

R. Pakso vyriausybė taip pat buvo iš anksto pa
smerkta žlugti. Neįmanoma valdyti valstybės netu
rint tikro Seimo daugumos palaikymo tokiu sudėtin
gu metu. R. Pakso vyriausybės žlugimas dar ilgai bus 
aptarinėjamas įvairiuose kontekstuose. Moralios po
litikos kontekste - taip pat.

„Mažeikių naftos” perleidimas „Williams” tikrą
ja to žodžio prasme sukrėtė Lietuvą. Milžiniški Lie
tuvos įsipareigojimai, jokios kompensacijos už di
džiausią šalies ūkio kompleksą, migloti „Williams” 
pažadai visiškai pakirto žmonių pasitikėjimą Lietu
vos konservatoriais. Nors buvo žadėta, kad „Wil-

Šiame numeryje

„BUVAU BLOGAS PRANAŠAS”

Dar kartą apie Antaną Maceiną - gyvą, Įdomų, dau
giaplanį, visada provokuojantį, tačiau jaunystėje 
smarkiai klydusį mąstytoją.

NUO „TARYBINĖS MOTERS” IKI 
„STILIAUS” IR „COSMOPOLITAN”

Žvilgsnis į šiandieninę moterų spaudą Lietuvoje. Ko
kia ji - ta lietuviška Cosmo mergina? Ar tikrai išvaiz
da, seksas ir karjera tampa pagrindinėmis jos gyve
nimo vertybėmis?

„ŠVIESOS” SAMBŪRIS - KAS JIS?

Išeiviškoji „Santaros-Šviesos" federacija leidžia 
šaknis ir Lietuvoje. Tiek čia, tiek Lietuvoje populia
riai jie vadinami santariečiais. O kas yra „Šviesa ” - 
vyresnysis federacijos partneris?
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LIETUVĄ PRISPAUDĖ NAUJA VARGO 
NAŠTA

hams” atėjus į Lietuvą „Mažeikių nafta” ims dūgzti 
kaip darbščioji bitė, Mažeikiuose ir Būtingėje niekas 
nepasikeitė. „Williams” tais pačiais Seimo pirminin
ko V. Landsbergio žodžiais kaltina Rusiją už tai, kad 
ši neduoda naftos, tačiau vežimas nejuda iš vietos.

Rusija naftos paprasčiausiai neturi. Visos Rusi
jos naftos bendrovės eksportuoja per metus apie 100 
mln. tonų naftos. Lenkija iš Rusijos gauna 13 mln. 
tonų. Lietuvai vien „Mažeikių naftai” reikia 12 mln. 
tonų. Tai yra septintoji viso Rusijos naftos eksporto 
dalis. Ar realu jo tikėtis, jei „LUKoil” užsienyje 
(Bulgarija, Rumunija, Ukraina) turi tris naftos perdir
bimo gamyklas?

Lietuvos konservatoriai dabar yra visiškoje 
„Williams” nelaisvėje. Jei Mažeikiai nedirbs norma
liu ritmu, ši partija gali net neleisti pinigų rinkimams. 
Tokių politikų niekas daugiau nerinks. Konservato
rių reitingas gruodžio mėnesį smuko iki 3,7 proc. žy
mos. Tokios katastrofos nebuvo patyrusi net visiškai 
susikompromitavusi LDDP. Jeigu Seimo rinkimai 
vyktų gruodį, Tėvynės sąjunga neįveiktų 5 proc. bar
jero.^

Šie metai nuvainikavo ir Lietuvos Prezidentą, 
taip pat įsmukusį į „Williams” akivarą. Prezidentas, 
susidūręs su „Williams”, melavo ir mėtėsi; pasitikėji
mas juo taip pat smuko.

Šįmet visiškai žlugo prieš kelerius metus išrekla
muota konservatorių „švarių rankų” politika. Po jos 
priedanga ne vienas konsevatorius paprasčiausiai lo
bo valstybės sąskaita. Tėvynės sąjungos pirmininko 
pavaduotojo S. Kakčio sklypo, pajamų ir turto dekla
racijų istorija buvo vienas gėdingiausių Lietuvos po
litikos pastarojo dešimtmečio puslapių.

Charakteringa ir tai, jog V. Landsbergis, niekada 
anksčiau negynęs savo pėstininkų, šįkart iki paskuti
nės akimirkos stovėjo susikompromitavusio ministro 
pusėje. Patriarcho ruduo vis akivaizdesnis. Akla S. 
Kakčio gynyba rodo, kad šalia V. Landsbergio pa
prasčiausiai nebeliko žmonių. Dešimt metų remiantis 
vien pritarėjais ir atmetant visus tuos, kurie turėjo sa
vo nuomonę, turėjo ateiti laikas, kai šalia liks tik dyk
vietė.

Dešimtys Seimo narių iš valdančiosios partijos, 
ministrai šįmet painiojosi savo turto ir pajamų dekla
racijose. Paaiškėjo, kad patys griežčiausi įstatymai 
Lietuvoje taikomi tik paprastiems žmonėms, jais gąs
dinami ir triuškinami verslininkai, tačiau valdžios 
žmonėms jie dar negalioja.

Nemaloni išvada Lietuvai - šalis dar nėra visiš
kai teisinė valstybė.

Šįmet paaiškėjo, kad kiekviena valdančioji parti
ja pradeda valdyti skirtingai, tačiau užbaigia taip pat 
nykiai. Konservatoriai, įrodę, kad visiškai nemoka 
valdyti valstybės, kaip kažkada Sąjūdis ir LDDP, 
pradėjo paskutinę ataką prieš spaudą. Iš neapykantos 
spaudai, iš įstatymų, kuriais Seimo dauguma siekia 

jai įspirti, geriausiai galima nustatyti, kaip sekasi val
džiai.

Didžioji šalies visuomenės dalis šįmet pateko į 
dar gilesnę nuošalę. Vyriausybės išlaidavimas ir pi
nigų švaistymas metų pradžioje bumerangu smogė 
paprastiems žmonėms, pirmiausia jaunimui ir pensi
ninkams, antrojoje metų pusėje.

Vyriausybė pradėjo taupyti tuo metu, kai pinigų 
ižde jau buvo beveik nelikę. Tačiau sveikintina yra 
tai, kad Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius šiuo 
metu kalba savikritiškai, jis neerzina žmonių kalbo
mis apie gerėjantį gyvenimą. Pirmąją Kalėdų dieną 
kalbėdamas per televiziją premjeras pabrėžė, kad 
šiais metais jam susitaikymas turi ypatingą prasmę. 
„Jaučiu pareigą atsiprašyti. Atsiprašyti už tai, kad ne
pajėgėme padaryti visko, ką žadėjome, kad šiandien 
esame priversti daryti skausmingus sprendimus”, 
kalbėjo A. Kubilius.

Ministras Pirmininkas sakė suprantąs visus 
norinčiuosius, kad valstybė skirtų daugiau pinigų. 
„Man tikrai nėra malonu būti tuo, kuris skatina 
susiveržti diržus. Tačiau sakau Jums atvirai - šian
dien daugiau pinigų valstybė neturi”, tvirtino premje
ras.

Premjeras mano, kad einant lengvesniu keliu bū
tų tekę toliau klimpti į skolas, o augančias problemas 
sukrauti kitoms vyriausybėms. „Tai suprasdami mes 
pasirinkome sąžiningą ir šaliai naudingą gyvenimo 
pagal išgales kelią”, pažymėjo A.Kubilius. Ministras 
pirmininkas sakė nenorįs dėl visko kaltinti kaimynų 
krizės. Anot jo, galėjome greičiau ir geriau reaguoti į 
jos padarinius Lietuvai. Premjeras A. Kubilius pri
pažįsta ir savo, kaip vieno iš šalies vadovų, atsako
mybę, kad to nebuvo padaryta. Pasak jo, mūsų pačių 
politiniai žingsniai trukdė laiku imtis reikiamų 
veiksmų. Ministras pirmininkas sakė nenorįs dalyti 
tuščių pažadų. Pasak jo, kitų metų pradžioje gyvensi
me dar nelengvai. Tačiau įtemptai dirbdami klojame 
kelią rytdienos pakilimui.

Šįmet pablogėjo sveikatos apsauga, taip pat jos 
darbuotojų padėtis, suprastėjo žmonių aprūpinimas 
vaistais, blogėjo studentų padėtis, tragiškame skolų 
liūne atsidūrė „Sodra”.

Sveikatos reforma beveik nepradėta, privačių 
pensijų fondų vis dar nėra, energetika nereformuota, 
Ignalinos atominė elektrinė paaukota ant mistinio 
Europos Sąjungos aukuro, nedarbas viršijo 10 pro
centų.

Tūkstančių žmonių Kūčių vakarienės stalas buvo 
skurdus ar net tuščias. Nors tai susiję su objektyviais 
veiksniais, pasaulinių krizių įtaka, tūkstančiams Lie
tuvos žmonių vis sunkiau suprasti ir pateisinti tokią 
padėtį.

Rimvydas Valatka
1999.X1I.27, Vilnius

1



SPAUDOS APŽVALGA

KAS BUVO VISŲ LAIKŲ IŠKILIAUSIAS 
DIPLOMATAS

Nuo pat pokario emigracinio gyvenimo pra
džios, kai Europoje, ypač Vokietijoje, atsirado tūks
tančiai pabėgėlių, vėliau populiariai vadintų dipu
kais, išryškėjo būdingas visiems emigrantams bruo
žas - nebemokėjimas atskirti praeities nuo nežino
mos ateities. Nors ir spauda, ir įžvalgesni asmenys 
ragino nekartoti rusų emigrantų klaidų, ką tik išgy
ventas psichologinis lūžis pareikalavo daug pastangų 
atkurti pusiausvyrą ir pradėti naują gyvenimo lapą 
svetimoje aplinkoje.

Netrukus kilę politiniai nesutarimai neigiamai 
paveikė naujųjų emigrantų kultūrinį bei visuomeni
nį gyvenimą. Politinių ginčų įkarštyje atsirado nauja 
mada - besaikis garbinimas ir nuopelnų skirimas 
tiems, kurie garsiau rėkia, o ne tiems, kuriems jie pri
klauso. Tokia vien „saviškių” garbinimo mada išliko 
iki dabar. Pavyzdžiui, Los Angeles gyvenantis akty
vus frontininkų veikėjas išleidžia knygą, jį ją sudėjęs 
savo rašytus straipsnius; jo bičiulis tuoj pat Drauge 
parašo autorių garbinantį straipsnį, pavadindamas jo 
kūrinį tikra lietuviška enciklopedija. O kitas bičiulis 
dar prideda, kad tokio masto kūrinį reikia savo 
bibliotekoje padėti prie Biblijos! Tuo tarpu Bronys 
Raila, taip pat Los Angeles gyvenęs ir jau miręs vie
nas žymiausių išeivijos žurnalistų, išleidžia 19 knygų 
- straipsnių ir komentarų kultūriniais bei politiniais 
klausimais rinkinių. Tačiau niekas nesiūlo jų dėti prie 
Biblijos... Kodėl?

Besaikis vidutinybės garbinimas yra persimetęs į 
visas mūsų gyvenimo sritis. Ar kalbame apie 1941 
m.sukilimą, apie Laikinąją vyriausybę, partizanų ju
dėjimą, Lietuvių fondo reikalus, Bendruomenę ir kt., 
visur iškeliami tie patys asmenys. Jie, ir tik jie pada
romi didvyriais, nepamainomais veikėjais, tik jiems 
priklauso ordinai ir pagarba.

Besaikis savęs ir savųjų garbinimas, atrodo, ir 
Lietuvoje tampa mada. Štai, neseniai mirė ilgalaikis 
diplomatas S. A. Bačkis. Lietuvos ambasada Vašing
tone pranešimą apie jo mirtį pradeda taip:

Lietuvos ambasada Vašingtone nuoširdžiai liūdi mi
rus iškiliausiam visų laikų Lietuvos diplomatui, am- 
basaroriui, teisės daktarui

A. t A. STASIUI ANTANUI BAČKIUI 
Ambasadorius Stasys A. Bačkis nusipelnė ypatingos 
pagarbos už savo pasiaukojamą darbą Lietuvos dip
lomatinėje tarnyboje. Ambasadorius Stasys Bačkis 
ypač daug nuveikė Lietuvos laisvės labui dirbdamas 
Lietuvos pasiuntiniu JAV sostinėje nuo 1976 m. iki 
1987 m.

Gražu, kad mirties pranešime paminimi velio- 
nies nuopelnai, net jei jie ir ypatingai iškeliami. Ta
čiau visur yra saikas ir ribos. Pabrėžimas, kad mirė 
„iškiliausias visų laikų Lietuvos diplomatas”, nebėra 
velionies pagerbimas. Tai jau visų kitų nemažiau 
gerbtinų Lietuvos diplomatų įžeidimas. Nejaugi da
bartinis Lietuvos ambasadorius Vašingtone, o gal ir 
jo viršininkai Lietuvoje, nežino Lietuvos diplomati

jos istorijos? Juk mūsų diplomatinis korpusas ne
priklausomybės metais turėjo daug žymių diplomatų. 
Tai ir Lietuvos pasiuntinys bei įgaliotas ministras 
Prancūzijoje P. Klimas, kurio žinioje dirbo S. A. 
Bačkis, ir pasiuntinys Vašintone P. Žadeikis (kuris 
kartu su tuometine ALTos valdyba išsirūpino priėmi
mą pas prez. Roosveltą, ir užsitikrino, kad Lietuvos 
okupacija nebus pripažinta; to pasėkoje Lietuvos pa
siuntinybė Vašingtone veikia iki šių dienų). Toliau- 
pasiuntinys Šveicarijoje dr. J. Šaulys, pasiuntinys 
Anglijoje B. K. Balutis, Vatikane - S. Girdvainis ir 
kt. O kur dar užsienio reikalų ministrai D. Zaunius, 
J. Urbšys, St. Lozoraitis, senj. (vėliau - diplomatijos 
šefas) ir kiti. Nejaugi juos visus reiktų užmiršti ar 
nustumti į žemesnę pakopą?!

* * *

Kitas iš tos liaupsintojų grupės ir įvairių keistų 
pasiūlymų autorius yra A. Dundzila. Apie dipomatą 
S. A. Bačkį jis taip pat parašė ilgą straipsnį Drauge 
(nr. 225, 1999), kur kiek galėdamas ir save įrikiavo į 
artimų diplomato bendradarbių tarpą. Štai kaip jis 
baigia savo straipsnį:

Panašiai, kai anuomet su D. Kaszeta, prieš me
tus laiko dr. Bačkis mane suvedė su belgu, prancū
ziškai rašančiu knygą apie Lietuvos okupaciją. Ma
tyt, dr. Bačkiui jau buvo per sunku ar neparanku telk
ti reikiamą medžiagą, atsakinėti į klausimus, todėl tą 
geraširdi belgą nukreipė į mane. Aš jam tebesisten- 
giu talkininkauti ir, vasarą grįždamas iš Vilniaus, ke
lioms dienoms specialiai sustojau Briuselyje kalbė
tis, gilintis i jam rūpimas smulkmenas. Kai šį užda
vinį apsiėmiau, jaučiau dr. Bačkio pasitikėjimą, gal 
net savotišką globą. Apie belgo knygą Vilniuje birže
lio 17 d. mudu kalbėjomės. Sužinojęs apie dr. Bačkio 
mirti, tli°j put belgui elektroniniu paštu pranešiau. 
Dabar man neramu, nes tam belgui talkoje likau vie
nas. Vienas, tačiau su dr. Bačkio knygelėje šią vasa
rą įrašytais žodžiais: „Su geriausiais linkėjimais, 
nuoširdumu ir pagarba - S.A. Bačkis ”. Aš manau, 
kad tie žodžiai išsako Lietuvos dramoje dalyvavusio 
valstybės vyro pažiūrą l visą lietuvių visuomenę. Tai 
gal jo testamentinis posakis mums visiems.

Skaitydams tokį straipsnį žmogus taip ir nebe
žinai, ko čia daugiau: pagarbos velioniui, ar „savigar
bos” pačiam sau. O užsieniečiui prieinamos infor
macijos apie Lietuvą šiuo metu jau yra tiek daug, kad 
vieno išeivio ribota patirtis vargu ar išeis rašomai 
knygai į naudą. Geriau gerb. A. Dundzila patartų tam 
apie Lietuvą nedaug žinančiam autoriui pačiam ten 
apsilankyti.

PRISIMINTAS SOLISTAS ANTANAS 
KUČINGIS

Šio garsaus solisto 100 metų gimimo sukakties 
minėjimą aprašo Kauno diena (nr. 239, 1999):

Sakoma, pirmadienis - sunki, prasta diena. Ta
čiau teatralams tai laisvadienis, todėl ir buvo pasi
rinktas popietei, skirtai Antano Kučingio gimimo 
100-osios metinėms. M. ir K. Petrauskų lietuvių mu
zikos muziejaus renginiai visuomenės akyse - presti
žiški. Ir todėl, labiausiai - dėl legendinės didžiojo 
bosų karaliaus, operos mago figūros, muziejus lūžo 
nuo klausytojų antplūdžio. Kaune dar daug žmonių, 
prisimenančių Antaną Kučingl scenoje, ir kartu su 
juo buvusių scenoje taip pat yra.
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Sūnus Algimantas, pasakodamas apie tėvą, mi
nėdamas dramatiškus jo biografijos momentus, sakė 
nenoijs, kad šiame minėjime būtų verkšlenama dėl 
neteisybių ir niekšybių, kurias teko patirti visai šei
mai, o pirmiausia - Antanui Kučingiui. Juk ir po 
sunkios tremties metų, ir išprašytas iš teatro, jis ne
palūžo. Beje, Algimantas Kučingis padovanojo mu
ziejui šeimos išsaugotą tėvo archyvą - dokumentus, 
laiškus, nuotraukas, asmeninius daiktus. Įdomiau
sius šio fondo eksponatus galima matyti parodoje, 
kurią minėjimo dalyviams pristatė muziejininkė Vida 
Bingelienė. Plačią Antano Kučingio gyvenimo ir kū
rybos apžvalgą minėjimo dalyviai išgirdo iš šio ren 
ginio organizatorės muzikologės Kristinos Mikuli- 
čiūtės- Vaitkūnienės.

VETERANAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
LANDSBERGIO SUMANYMĄ

Dažnai keliaujantis Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis prieš kiek laiko buvo apsilankęs Oriolo 
(Rusijoje ) rajone, kur yra palaidoti kovoje su vok
iečiais žuvę Raudonosios. Armijos 16-tos „lietuviš
kosios” divizijos kariai/Ten jis padėjo gėlių vainiką 
prie paminklinio akmens kritusiems raudonarmie
čiams ir pasiūlė jų atminimui pastatyti kryžių. Dėl to 
sumanymo „didžiojo tėvynės karo” veteranai parašė 
protesto laišką Maskvai. Apie tai rašoma Kauno di
enoje (nr. 239, 1999):

V. Landsbergis, pernai lapkriti padėjęs gėlių 
prie memorialo 16-osios divizijos kariams Alekse- 
jevkoje, Oriolo rajone, pasiūlė Oriole pastatyti kry
žių kritusiems mūšyje.

Medinis kryžius jau baigiamas dirbdinti Kaune. 
Tačiau karo veteranai, kurių laišką paskelbė Vil
niaus dienraštis „Echo Litvy", „ryžtingaiprotestuo
ja "prieš kryžiaus statymą, nes, pasak jų, „daugelis 
žuvusiųjų Oriolo srityje 16-osios divizijos karių buvo 
tikri ateistai-komunistai ", be to, divizijos gretose ko
vėsi daug rusų, žydų, totorių ir kitų tautybių žmonės.

„Katalikų kryžius virš jų kapų ir atminimo, mūsų 
požiūriu - pasityčiojimo gestas ", - rašo karo vetera
nai.
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Ši vadinama lietuviška divizija Raudonojoje Ar
mijoje buvo sudaryta Lietuvos kompartijos prašymu; 
ją sudarė apie 30% lietuvų, kiti buvo rusai, žydai ir 
kitų tautybių žmonės. O ir lietuvių didelė dalis buvo 
komunistai, taigi netikintieji. Divizija tiesiogiai prisi
dėjo prie antrosios sovietų okupacijos įvedimo Lie
tuvoje. Todėl nesuprantamos mums Seimo pirminin
ko pastangos pastatyti katalikišką kryžių ten, kur jam 
visai ne vieta. Įdomu, kokia būtų V. Landsbergio re
akcija, jei koks nors rusų politikas sugalvotų lietuvių 
tremtinių kapinėse Sibire pastatyti provoslavišką 
kryžių arba paminklą, papuoštą pjautuvu ir kūju ar 
penkiakampe žvaigžde?

Mums atrodo, kad gerb. Seimo pirmininkui rei
kėtų mažiau važinėtis po visokius oriolus, o daugiau 
laiko praleisti Seime ir pasirūpini geresne Seimo lei
džiamų įstatymų kokybe. Jei demokratiniame krašte 
Seimas yra viena iš pačių nepopuliariausių insti
tucijų, tai politinį turizmą pamėgusiam pirmininkui 
dėl to turėtų būti labai neramu...

KO NEŽINO LKDP PIRMININKAS

Po įtemptos kovos tarp „ortodoksų” ir „mo
derniųjų”, praėjusių metų lapkričio mėnesį Lietuvos 
krikščionių demokratų partija išsirinko naują pirmin
inką - kalbininką prof. Zigmą Zinkevičių. Nors nau
jasis LKDP pirmininkas tvirtino, kad partija, nepai
sant nuomonių skirtumo, yra vieninga, jo žodžiai, 
skirti „moderniesiems”, sakė ką kitą. Kaip praneša 
Kauno diena (1999, lapkr. 30 d.), Zinkevičius spau
dos konferencijoje pareiškė:

Tačiau LKDP yra dvi skirtingos nuomonės. Vie
na, sąlyginiai dešinioji, besilaikanti partijos [kūrė
jų - Mykolo Krupavičiaus, Antano Maceinos, Stasio 
Šalkauskio - nurodytų krikščioniškosios demokrati
jos vertybių, ir kairioji, kuri šias nuostatas ignoruo
ja.

Na, ir išsirinko krikdemai vadą, kuris net savo 
partijos istorijos nežino. Vardindamas LKDP įkūrė
jus, pataikė tik į vieną iš trijų. Maceinų Antanukas 
partijai kuriantis dar bėgiojo su trumpikėmis. Vėliau 
buvo Lietuvių fronto svarbiausias ideologas, kritiškai 
vertinęs lietuviškąją krikščionišką demokratiją. Sta
sys Šalkauskis - vienas iš ateitininkų įkūrėjų, jų pa
grindinis ideologas, tačiau partinėje veikloje niekuo
met nedalyvavo. Kalbant apie Krikščionių demokra
tų partijos kūrėjus, reikėtų paminėti K. Bizauską, Pr. 
Dovydaitį, P. Karvelį, J. Staugaitį, J. Vailokaitį, na ir, 
žinoma, buvusį prezidentą A. Stulginskį. Apskritai, 
lietuvių kalbos moksle pagarsėjusio naujojo krikde
mų partijos pirmininko politinis išprusimas yra itin 
kuklus.

APIE SKLYPUS, VYČIO KRYŽIUS IR KT.

Kauno dienoje (1999, lapkr. 29 d.) žurnalistė 
Aušra Lėka kalba apie išrinktiesiems padalintus skly
pus. Ji rašo:

Negali nesistebėti ir tuo, kad šiandieninių ne
priteklių metu, kai valstybės ižde ūžauja skersvėjai, 
kai atidedami pažadai sugrąžinti rublinius indėlius, 
politikų ir valdininkų pilys auga kaip ant mielių.

Praėjusią savaitę grupė parlamentarų organiza
vo „ekskursiją”po išrinktiesiems padalintus „karš
tus sklypus”. Apie 6700 asmenų laukia eilėje žemės 
sklypų mainais į prarastą nekilnojamąjį turtą, tačiau 
valdininkams ir politikams tai nė motais - jie skuba 

pirmiausia apsirūpinti patys, apeidami aukcionus ir 
kitus asmenis, turinčius lengvatinę teisę gauti skly
pus.

Sunku eiliniam valstybės piliečiui suprasti ir tai, 
kodėl nuopelnai valstybei vertinami ne tik ordinais, 
medaliais, bet ir sklypais, dėl kurių geresnės vietos 
kai kurie tautos didžiavyriai linkę perkąsti vieni ki
tiems gerkles. Vyčio kryžiaus ordininkai Kaune par
davinėja degalinei žemę, gautą už meilę Tėvynei, iš
skirtiniais sklypais prekiauja Kovo 11-osios akto sig
natarai. O tauta, žiūrėjusi i šiuos žmones vos ne kaip 
į dievus, naiviai manė, jog meilė Tėvynei nevertina
ma litais. Gal būtų laikas bent jau Vyčio kryžiaus or
dinų neįkainuoti sklypais?

PENKIOLIKOS METŲ „NAUJIENOS”

Pernai metų lapkričio-gruodžio mėn. Draugo at
karpose buvo spausdinami Antano Juodvalkio 1984 
metų (!) turistinės kelionės į Lietuvą įspūdžiai. Tokie 
aprašymai išeivijos spaudoje kadaise dažnai pasiro
dydavo. Tačiau kodėl dabar, beveik 10 metų po ne
priklausomybės atstatymo, prisireikė į dienraščio 
puslapius dėti travelogą apie kelionę į sovietų oku
puotą Lietuvą, turbūt tik viena Draugo redaktorė D. 
Bindokienė težino. Mūsų nuomone, tai grynas nesu
sipratimas. Atrodo, kad Draugui verkiant trūksta ak
tualesnės medžiagos.

Antanas Juodvalkis kadaise priklausė radikalia
jam išeivijos visuomenės sparnui, smerkusiam išei
vių keliones į Lietuvą. Bet, žiūrėk, pats ten slapta nu
vyko ir po to nieko apie savo viešnagę neprasitarė. 
Juodvalkio rašinyje nieko įsimintino nėra: kaip 
Maskvoje pro muitinę ėjo, apie ką užstalėje kalbėjosi 
su seniai matyta giminaite, kaip Laisvės alėjoje foto
grafavo neolituanų rūmus ir pan. Įdėtose fotografijo
se, pagal sovietinius papročius, matome Juodvalkį 
apjuostą tautine juosta. Tik vieną keistą dalyką rado
me jo kelionės aprašyme. Juodvalkis pasakoja, kaip 
anuomet lankėsi rytų Lietuvoje - Zarasuose, Salake. 
Sovietiniais laikais turistams be Vilniaus buvo lei
džiama lankytis tik Kaune, Trakuose ir Druskinin
kuose. Kitur nuvykti reikėjo „blato” įtakinguose 
sluoksniuose. Juodvalkis apie tai nieko nepasakoja. 
Kažin kodėl?

AR YRA TEISYBĖ LIETUVOJE?

Kauno diena (nr. 40, 1999) kalbina išei
vį advokatą Romaną Sedlicką, jau dešimt metų gyve
nantį Lietuvoje.

- Tiek daug metų Amerikoje dirbote advokatu. 
Dabar jau ilgokai gyvenate Lietuvoje. Lengvai ga
lėtumėte palyginti abiejų valstybių teisines sistemas.

Lietuvoje susidaro [spūdis, kad teisybė niekam 
nerūpi. Tačiau pabuvęs čia supratau, kad kalta pati 
sistema, [statymai, kurie neleidžia ieškoti teisybės. 
Nori nenori, turi pripažinti, kad daug ką lietuvių są
monėje lemia tie penkiasdešimt tarybinės sistemos 
metų. Baudžiamasis kodeksas taip pat sovietinis, po 
dešimties metų Lietuvos nepriklausomybės naujo dar 
nėra. Tai nesąmonė. Galėjo nebūti trejus-ketverius 
metus, bet ne dešimt.

- Kokį siūlytumėte receptą, kad mūsų visuo
menė pasveiktų nuo sovietinio mąstymo?

Paprasčiausiai reikia grąžinti lietuviams norma
lų, logišką mąstymą, kurį iš jų atėmė sovietai. Ma
niau, kad 1991-aisiais, kai Lietuvai buvo grąžinta 
nepriklausomybė, lietuviai labiau pakels galvas, la
biau ims ginti savo, kaip piliečių, teises. Tačiau jie 

vis dar nulenkę galvas ir garbina abstrakčias ver
tybes, o ne žmogų. Visi kalba apie Lietuvą, bet ne 
apie lietuvius. Niekas nemato to paprasto žmogelio, 
kuris yra taip pat pilietis. Jis turi pakelti galvą ir 
išsikovoti savo teises. Tada Lietuva taps normaliu 
kraštu.

- Tai kas, Jūsų manymu, toje absurdiškoje Lie
tuvos teisėtvarkos sistemoje kalčiausias? Kas tu
rėtų žengti tą viską pakeičiantį žingsnį?

Kalčiausia inercija. Be to, per ilgą laiką susifor
mavusias žmogaus pažiūras sunku pakeisti. Galbūt 
kas nors pasikeis sulig naująja mūsų karta. Jaunimas 
veržlus.

Manau, kad šiandien Lietuvoje vienas geriausių 
dalykų yra V. Adamkaus išrinkimas prezidentu. Jis 
atnešė lietuviams paprasčiausio sveiko proto pavyz
dį. Visi, kad ir menkiausi jo veiksmai, yra papras
čiausiai logiški. Nebūtinai tikrai teisingi, bet logiški. 
O ką galima sakyt apie kitus? Dar bando teistis dėl 
garbės ir orumo ... Beje, ir [statymuose dėl garbės 
bei orumo nėra jokios logikos. Už tą patį dalyką [sta
tymas numato ir civilinę, ir baudžiamąją atsakomy
bę. Tik vienur - tai garbės ir orumo pažeidimas, kitur 
- šmeižtas. Bet kodėl prokuroras turi kištis į tokį la
bai asmenišką žmogaus reikalą. Jeigu kas jaučiasi 
apšmeižtas, tegu bylinėjasi pats. Manau, kad šis [sta
tymų sudubliavimas yra ne kas kita kaip tiesiog so
vietinio kodekso palikimas.

APIE DIPLOMATINĮ ETIKETĄ

Veido (1999m. nr.45, 46) straipsnyje „Diploma
tiniai kuriozai” aprašomos Lietuvos seimūnų ir dip
lomatų elgesio keistenybės bendraujant su Europos ir 
Amerikos politikos bei diplomatijos sluoksniais. 
Ypač daug keistenybių pasitaikydavo nepriklausomo 
gyvenimo pradžioje. Pavyzdžiui, užsienio reikalų 
ministras A. Saudargas oficialiuose priėmimuose 
mūvėdavo baltas kojines, ne visada sugebėdavo tink
amai užsirišti kaklaraištį. Net ir dabar Lietuvos par
lamentarai, nors gauna ir nemažus dienpinigius, pa
prastai tuos pinigus taupo, viešbučiuose virdami bul
vių košę, kepdami blynus ar kotletus, tuo sukeldami 
ten pat apsistojusių kitų kraštų diplomatų šypseną. 
1990-94 m. Lietuvos diplomatai ir pareigūnai per su
sitikimus ar priėmimus užsienyje kartais taip gė
dingai pasielgdavo, kad ministerija paruošė gero el
gesio taisykles. Štai jos:

1. Išeidamas neimk ne savo gėlių.
2. Garvėje nevalgyk, nesišukuok ir nesivalyk na

gų-
3. Teatre tarp eilių eik nugara į sceną.
4. Nenešiok parkerio, akinių, šukų išorinėje kiše

nėje.
5. Nesėsk prie stalo pirmas, servetėlę dėk ant ke

lių, o ne už apykaklės.
6. Nekišk pats savo lėkštės pakartoti, nevalgyk 

nuo peilio, netrupink duonos į sriubą.
7. Prie stalo neišskėsk alkūnių, nebaksnok jomis 

į kaimyno pasmakrę, norėdamas atkreipti dėmesį.
8. Nepasakok prie stalo apie savo ligas, nelai

mes, nežaisk su stalo įrankiais.
9. Servetėle nesivalyk veido - tik lūpas.
10. Nekrapštyk nosies viešose vietose.
11. Neik nepasibeldęs, paltą palik prieangyje.
12. Nerodyk akivaizdaus nepasitenkinimo nuo

bodžiais žmonėmis, nebūk niūrus, jei tau atrodo, kad 
į tave nekreipia dėmesio.

13. Didelėje žmonių draugėje nekalbėk garsiai

(tęsinys 7-ame psl.)
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RECENZIJA

Jau atkreipėme skaitytojų dėmesį į A. Damušio 
kaip istoriko mažaraštiškumą, svetimų kalbų ribotas 
žinias. Tuos dalykus galima atleisti. Ne kiekvieną 
„motinėlė gamta” apdovanojo lygiaverčiais gabu
mais visose srityse. Pavyzdžiui, aš neabejoju, kad 
Adolfas Damušis yra puikus chemijos inžinierius, ži
no kaip pagaminti cementą, nusimano apie ureatano 
denginius bei minkštuosius elastomerus, naudojamus 
tarpų užpildymui greitkeliuose. Tačiau ar jaunystėje 
kiekvienas iš mūsų nenorėjome būti kuo nors kitu ne
gu likimas lėmė, pavyzdžiui, policininku, ugniage
siu, arba parašyti knygą apie lemiamą mūsų tautos is
torijos laikotarpį. Pasitaikius progai, bandome savo 
jaunystės svajones įgyvendinti. Jeigu tai nepavyksta, 
reikia atlaidžiai nusišypsoti. Ne kiekvienam iš mūsų 
buvo lemta....

Iki šiol kalbėjome apie Damušio knygoje rastus 
nerimtus dalykus. Kiek kitaip, nors ir mėgėjiškoje 
knygoje, mus nuteikia autoriaus bandymai sąmonin
gai perrašyti istoriją. Čia jau rimtas reikalas. Pavyz
džiui, jeigu dosnieji išeivijos fondai sumanytų pa
skirti dešimtis tūkstančių dolerių Damušio knygai 
išversti į lietuvių kalbą ir paskleisti aukštesniose Lie
tuvos mokyklose, kaip siūlo G. Žemkalnis ir kiti, Da
mušio Lithuania Against Soviet and Nazi Aggression 
pasitarnautų skleidžiant iškreiptą Lietuvos praeities 
Antrojo pasaulinio karo metu vaizdą.

Vienas iš istorijos perrašymo Damušio knygoje 
pavyzdžių yra savisaugos batalionų susiformavimo 
aplinkybių ir jų veiklos apimties atvejis. Damušis 
tvirtina, jog savisaugos batalionai buvo suformuoti 
vokiečių iš dezertyravusių 29-tojo Raudonosios Ar
mijos korpo lietuvių karių (p. 121). Kitur jis cituoja 
SS Obersturmbahnfuhrerio Ehrlingerio raportą apie 
partizanų nuginklavimą ir penkių kuopų iš nugink
luotų partizanų suformavimą! Viena tų kuopų „Kau
no Septintajame forte saugo žydų koncentracijos sto
vyklą ir vykdo egzekucijas”, sako Ehrlingerio rapor
tas-(p. 135).* Lietuviai, pasak autoriaus, stodami į 
vokiečių formuojamus batalionus tikėjęsi, kad šie da
liniai sudarys atsikuriančios Lietuvos kariuomenės 
branduolį (p. 121). O koks Laikinosios vyriausybės 
vaidmuo šių dalinių formavime? Anot Damušio, „per 
šešias savaites savo ’nepalaužiamos egzistencijos’ 
Lietuvos Laikinoji vyriausybė skatino žmones prie
šintis ir vengti vokiečių spaudimo stoti į jų karinius 
ar darbo dalinius” (p. 121). Tikrovė yra šiek tiek kito
kia. Štai bostoniškėje Lietuvių enciklopedijoje (T. 15, 
p. 119) rašoma:

Lietuvos apsaugos dalys (LAD) buvo vadinami 
savisaugos b-nais. Susiorganizavo 1941 birželio-lie
pos mėn. iš atsipalaidavusių nuo bolševikų 29-to šau
lių lietuvių korpo karių ir lietuvių karių-partizanų, 
veikusiu Lietuvoje prieš bolševikus pirmomis karo 
dienomis (mano pabraukta) ... Tikėtasi, kad bus at
statyta nepriklausoma Lietuvos valstybė ... Pradžioj 
vokiečių kariuomenė nekliudė lietuviams organizuo
tis ir nesikišo į lietuvių reikalus. Liepos 25 d. vokie
čiams įsteigus civilinę okupacinę valdžią Lietuvai ir 
draudžiant Lietuvos valstybės atstatymo darbą, visi 
buvę lietuviai kariai buvo paimti vokiečių karo poli
cijos viršininkų valdžion. Pasikeitus priklausomybei, 
buvo pakeistas ir veiklos planas: pradžioje veikla bu
vo aprėžta tik Lietuvos teritorija, vėliau praplėsta ir 
už jos ribų į rytus.

*Damušis tame pačiame puslapyje aiškina, jog šis ra
portas „įrodo, jog lietuviai partizanai nebuvo įvelti 
žydų egzekucijose Septintajame forte” (p. 135). Ir 
suprask tu čia Damušio logiką.

KNYGOS „LITHUANIA AGAINST SOVIET AND NAZI 
AGGRESSION” KELIAI IR KLYSTKELIAI 

(Pabaiga. Pradžia praeitame „Akiračių numeryje.)
Apie Laikinosios vyriausybės tiesioginį įsivėli

mą į savisaugos batalionų formavimą skaitome tei
siškai administracinio pobūdžio „Laikinosios Minist
rų tarybos nutarimuose” (E. Turausko archyvas):

Birželio 30 d.
1. Paskirti po 7.492 rb. į dieną suformuotam 5 

kuopų batalionui prie Kauno komendantūros išlaiky
ti (Hilfspolizeidienst batalion).

Laikinosios vyriausybės paskirtas Kauno miesto 
ir apskrities komendantu pik. J. Bobelis savo 1941 m. 
birželio 28 d. „Kauno Karo Komendanto įsakymu nr. 
9” skelbė: „Vadovybės įsakymu ligi šiol veikę par
tizanų daliniai perorganizuojami į reguliarų junginį”. 
Tos pačios dienos „Kauno Karo Komendantūros 
pranešime” pik. J. Bobelis rašė: „Prie Kauno Karo 
Komendantūros formuojamas Tautinio Darbo Ap
saugos batalionas. Visi taurūs lietuviai, norį tarnauti 
tame batalione, kviečiami iki š.m. birželio 29 d. 18 
vai. užsirašyti Kauno Karo Komendantūroj ... Po 
šio skelbimo Kaune susiformavo Tautinio darbo ap
saugos batalionas. Jo vadu Laikinoji vyriausybė pa
skyrė pulk. A. Butkūną, o pavaduotoju mjr. A. Impu- 
levičių.

Kodėl Damušiui taip svarbu nuneigti Laikino
sios vyriausybės dalyvavimą savisaugos batalionų 
formavime? Manau, kad viena priežasčių gali būti 
Vietinės rinktinės šviesus pavyzdys. Kai 1944 m. pa
vasarį vokiečiai sulaužė susitarimą su gen. P. Plecha
vičium ir norėjo Vietinę rinktinę perimti savo žinion, 
kaip buvo padarę su savisaugos batalionais, genero
las Plechavičius pasielgė vyriškai - prisiimdamas at
sakomybę Vietinę rinktinę paleido ir buvo nacių už 
tai įkalintas. Tuo tarpu Laikinoji vyriausybė, 1941 m. 
liepos pabaigoje vokiečiams perėmus savisaugos ba
talionus savo valdžion, tylėjo, net bijojo batalionų 
vadovybę privačiai įspėti, kad tarnavimas šiuose da
liniuose neatitinka Lietuvos interesų ir kad progai pa
sitaikius kariai turėtų dezertyruoti. Už metų ar vėliau, 
šią užduotį atlikti apsiėmė Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga.

Kita priežastis, kodėl Damušis vengia minėti 
Laikinosios vyriausybės ryšius su savisaugos batali
onais, net nutyli, kad dalis batalionų karių atėjo iš 
birželio mėn. sukilėlių tarpo, yra faktas, kad dalis sa
visaugininkų dalyvavo žydų žudyme ir represijose 
prieš civilius gyventojus Gudijoje. Damušis jų daly
vavimą civilių žudynėse absoliučiai neigia, (p. 121, 
122). Pasak Damušio, žydų žudynėse dalyvavo kaž
kokia „nereguliari kariuomenė” („irregulars”), ku
rios ištakos ir sudėtis nėra aiški; galbūt tai buvo kaž
kokie kriminaliniai nusikaltėliai, kuriuos gestapas 
mobilizavo tiesiai iš kalėjimų (p. 134)! Išnašoje Da
mušis nurodo šią informaciją surinkęs iš buvusių 
Lietuvos kriminalinės policijos vadų, kurie atsisako 
atskleisti savo tapatybę (sic!) (p. 147). Tačiau egzis
tuoja istoriniai šaltiniai, kurie sako ką kitą. Pavyz
džiui, Lietuvos nacionalistų partijos generalinis sek
retorius Zenonas Blynas savo dienoraštyje (Lietuvos 
istorijos instituto archyvas) rašo:

1947, rugsėjo 18.
Šiandien, 18.IX, kalbėjau su Šimkumi. Žydų eg

zekuciją sustabdyti, nors duobės iškastos.
1941, rugsėjo 30.
Šiandien bataliono kareiviai vaikšto po miestą 

visiškai girti. Kalba, kad jie (jie patys kalba) važiuo
sią į Rygą: ot, pagyvensią ten. Ar tik iki penktadienio 

nebus čia baigta su žydais? Gal lietuviai ir ten užsi
ims šiuo garbingu žydų-skerdėjų amatu?

1941, lapkričio 6.
Grįžo Barzda iš Minsko - Borisovo-Slucko rajo

no. Sušaudė - lietuvių batalionas - virš 46 tūkstančių 
žydų (Gudijos ir atgabentų iš Lenkijos), rusų komu
nistų ir rusų belaisvių. Pakorė virš 10 žmonių. Kori
me dalyvavusius išrikiuotus lietuvių batalionus fo
tografavo šimtai vokiečių.

1941, lapkričio 26.
Žydus, kuriuos dabar šaudo I-mas batalionas, 

veža iš Čekijos.
Galima dar būtų paminėti savisaugos batalionų 

kapeliono kun. Zenono Ignonio (Ignatavičiaus) die
noraštinius užrašus iš Gudijos, surinktus knygoje 
Praeitis kalba. Ten tarp eilučių ir ne tarp eilučių pa
sakojama, kas 1941-1944 m. dėjosi Gudijoje. Kun. 
Ignonio knygos Damušio „Bibliografijoje” irgi nera
sime.

Keliose vietose savo knygoje Damušis pamini 
esesininko Joachim Hammano „Rollkommando” žu
dikišką veiklą. Tačiau jis niekur nemini, kad Ham
mano žudikų branduolį sudarė lietuvių savisauginin
kų skrajojantis būrys. Istoriko Sauliaus Sužiedėlio 
apskaičiavimu, šis būrys susidėjo iš 60-100 žmonių ir 
buvo vadovaujamas leitenanto Broniaus Norkaus. 
Būrio nuolatinė būstinė buvo Kaune. Lydimas Ham
mano ir kelių jo esesininkų, 1941 m. vasarą-rudenį 
Norkaus būrys važinėjo po Lietuvą ir šaudė žydus. 
Apskaičiuojama, kad tarp 1941 m. liepos 7 d., ir spa
lio 2 d. įvairiose Lietuvos vietovėse, išskyrus Kauną 
ir Vilnių, Hammano „Rollkommando” išžudė apie 
53,000 Lietuvos žydų.

Žudikų pateisinti negalima, ir jie turi susilaukti 
savo atpildo. Tačiau kaltinti vaikinus, kurie stojo į sa
visaugos batalionus, en masse irgi būtų nepadoru. 
Dauguma jų buvo suvedžioti Laikinosios vyriausy
bės tuščių iliuzijų, vyriausybės, kuri vėliau tuos vy
rukus paliko Dievo valiai. Kai kurie savisaugininkai, 
morališkai tvirčiausieji, pakluso dekalogo įsakymui 
„Nežudyk” ir sumokėjo už tai savo gyvybe. O, kad 
Laikinoji vyriausybė būtų turėjusi bent gramą gene
rolo Plechavičiaus kieto stuburo ir bent vienu žodžiu 
būtų savisaugininkus užstojusi! Deja, Laikinosios 
vyriausybės ministras pirmininkas Juozas Ambraze
vičius savo paskutiniame laiške (1941 m., rugpjūčio 
9 d.) Generalkomisarui Adrian von Renteln’ui, atsar
giai priminęs, kad rugpjūčio 5 dienos „audiencijos 
Ekscelenciją buvo prašę ne generaliniai tarėjai, o 
Lietuvos Laikinosios Vyriausybės atstovai”, asme
niškai Ekscelencijai labai padėkojęs „už man reiškia
mą pasitikėjimą būti Tamstos generaliniu tarėju”, jis 
išdėstė savo pagrindinį argumentą, kodėl Lietuva turi 
būti nepriklausoma valstybė. Ambrazevičiaus argu
mentas skamba taip: „kaip ir kiti, daugumas Laiki
nosios vyriausybės narių, iš šešių savaičių praktikos 
matėm, kad sugriautą Lietuvą atstatant taip, kad ji 
būtų naudingiausia ir Vokietijos žygiui prieš bolše
vizmą remti, mes galim pasitarnauti tik Lietuvai 
esant nepriklausomai valstybei”.2 Įsidėmėkime, jog 
lietuvių tauta turi būti nepriklausoma ne todėl, kad 
jos yra tokia valia arba remdamasi „pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise”, kaip skelbė Vasario 16-osios 
Aktas, bet kad ji būtų naudinga Vokietijos žygiui... 
Nepriklausomybė reikalinga, kad kuriant „naująją 
Europos tvarką” Lietuva taptų dar viena Ante Paveli-
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čiaus Kroatija ar kun. Tiso Slovakija. J. Ambrazevi
čius baigia savo laišką Renteln’ui žodžiais, kurių jis 
vėliau nedrįso paskelbti savo knygoje Vienų vieni: 
„Padaręs šį pranešimą liekuosi Jūsų Ekscelencijai as
meniškai ir vokiečių tautos ištikimas gerbėjas ir nuo
lat aktyviai remsiu kovą prieš bolševizmą”. Žodžiu, 
Ambrazevičius ir Renteln’as išsiskiria geruoju, kaip 
seni geri draugai. Esant tokiai padėčiai logiška, kad ir 
vyrai, manę stoją į nepriklausomos Lietuvos kariuo
menę, liktų vokiečių pagalbinės policijos daliniuose.

A. Damušis savo knygoje aptaria ir žydų skerdy
nes Kauno Lietūkio garaže, pateikdamas dvi vieną 
kitai prieštaraujančias versijas. Pagal vieną jų, rem
damasis anoniminiu liudininku, Damušis tvirtina, 
kad Lietūkio garažas buvęs apsuptas uniformuotų 
esesininkų. Tie esesininkai ir mušę žydus bizūnais, 
(p. 132). Pirma, reikėtų autoriui priminti, kad anoni
mų liudijimai nepriimami teismuose. Tas pats galioja 
ir rašant istoriją. Antra, Henrikas Žemelis, savo aki
mis matęs tuos baisumus ir nesislėpęs po anonimu, 
Akiračiuose (1998, nr. 299) liudijo nematęs jokių 
uniformuotų esesininkų. Žydus kankinę buvę politi
niai kaliniai.

Kitur Damušis pasakoja, kad Lietūkio žudynes 
vykdžiusi Algirdo Klimaičio grupė, ir kad Laikinoji 
vyriausybė tuoj pat reagavusi, nusiųsdama generolus 
S. Pundzevičių ir M. Rėklaitį Klimaičio įspėti, kad 
nesusidėtų su gen. Stahlecker’iu (p. 131). Buvęs Lai
kinosios vyriausybės Teisingumo ministras Mečislo
vas Mackevičius savo memuaruose Atsiminimai liu
dija visai ką kita: kaip į vyriausybės posėdį pavėlavęs 
atvyko Komunalinio ūkio ministras archit. Žemkal- 
nis-Landsbergis, kaip susiėmęs galvą pasakojo apie 
Lietūkio garaže matytus žiaurumus, kaip Vidaus rei
kalų ministro pulk. Šlepečio kone šaukdamas klau
sęs, kodėl leidžiama savivalė ir nėra policijos (p. 68, 
69). Mackevičius niekur nemini Klimaičio ar pas jį 
nusiųstų generolų, tik pažymi, kad anas posėdis buvo 
be diskusijiĮ nutrauktas.

Anksčiau minėjome, kad rašydamas apie poka
rio partizaninių kovų laikotarpį Damušis naudojasi 
pasenusiais šaltiniais. Remdamasis anglų žurnalisto 
Tom Bowers knyga jis Vyriausiąjį Lietuvos atstaty
mo komitetą (VLAK’ą) vaizduoja kaip MGB agento 
Juozo Markulio kūrinį. 1948 m., po Juozo Lukšos at
vykimo į Vakarus, „apgaulinga VLAK’o idėja buvo 
išaiškinta ir pradingo”, sako Damušis (p. 242). Ne vi
sai taip. 1949 m. vasario 16 d., porą metų po Marku
lio išdavystės išaiškinimo, partizaninis sąjūdis, susi
vienijęs po Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 
vėliava, paskelbė savo deklaraciją. „LLKS Tarybos 
Deklaracija” 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respub
likos Seimo buvo paskelbta Lietuvos valstybės teisės 
aktu. Deklaracijoje, tarp kitų dalykų, sakoma:

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba atsto
vaudama visas Lietuvos teritorijoje esančias vienin
gos vadovybės vadovaujamas karines visuomenines 
grupuotes ... tai yra reikšdama lietuvių tautos valią, 
pakartodama Vyriausiojo Lietuvos Atstatymo Ko
miteto 1946. VI. 10 Deklaracijoje (mano pabraukta), 
BDPS 1947. V.28 nutarimuose ir BDPS Deklaraci
joje Nr. 2 paskelbtus pagrindinius principus bei juos 
papildydama nutarimais . . . skelbia:3

VLAK’as niekur nepradingo. VLAKo Dekla
racijos principai, patvirtinti Jono Deksnio ir Juozo 
Markulio parašais, virto Lietuvos Respublikos teisės 
aktu. Reikia pastebėti, jog ši deklaracija (J. Markulis 
nebuvo jos autorius) yra gan pažangus politinis do
kumentas. Pavyzdžiui, joje kalbama apie nepriklau

somos Lietuvos demokratinę santvarką, slaptais, pro
porcingais rinkimais renkamą seimą; pritariama pa
stangoms sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pa
grįstą pastovią taiką, „kuri remiasi pilnutiniu tikro
sios demokratijos principų įgyvendinimu, išplau
kiančiu iš krikščioniškiosios moralės supratimo ir pa
skelbtu Atlanto Chartijoje, Keturiose laisvėse, 12-oje 
Prez. Trumano Punktų” ir t.t.4 VLAKo Deklaracija 
yra pažangesnis politinis dokumentas už LAFo ir 
Laikinosios vyriausybės instrukcijas bei memoran
dumus, kur išvaromi iš Lietuvos žydai, šlovinama 
„naujoji” nacių Europos tvarka ir prižadama „Didžia
jam Vokietijos Reichui” padėti Europą ginti nuo bol
ševizmo.

Skaitydamas Lithuania Against Soviet and Nazi 
Aggression nuolat užkliūni už kokios nors nesąmo
nės. Pavyzdžiui, skyrelyje „Kai kurių kovotojų už 
laisvę portretai” (p. 248-255) pateikiami kai kurių 
partizanų biografiniai eskizai - Lukšos, Žemaičio, 
Ramanausko, Mykolo-Jono**, Indriliūno, Krivicko 
ir ... poeto Vytauto Mačernio. Kodėl Mačernio? Juk 
žymusis poetas nebuvo nei partizanas, nei rezisten
tas. Tą pripažįsta ir A. Damušis, net pateikia Rimvy
do Šilbajorio Mačernio „Vizijų” literatūrinį įvertini
mą (p. 255). Vytautas Mačernis įterpiamas tarp parti
zanų, nes studijavo kartu su Mamertu Indriliūnu ir 
Bronium Krivicku, buvo jų geras draugas. Kas žino, 
gal be Mačernio Indriliūnui ir Krivickui Damušio 
knygoje būtų nuobodu...

Rodos, vos kelių šimtų puslapių tekste, kur tiek 
daug dalykų prašosi gilesnio paaiškinimo ar plates
nio aptarimo, autorius būtų stengęsis kiekvieną teks
to eilutę naudingai panaudoti. Bet kur tau! Pasitelkęs 
į pagalbą tris knygas apie Antrąjį pasaulinį karą, Da
mušis išeina į lankas, skiria du su viršum puslapių 
perpasakoti Rytų fronto eigą: Maršalo Paulus („Pau
lus”, ne „Paulius”, kaip rašo Damušis) taktiką prie 
Stalingrado, Kursko mūšio peripetijas, Hitlerio stra
teginius trūkumus (p. 210-212). Damušiui sunku įsi
savinti paprastą tiesą, kad rašant apie lietuvių kovą 
prieš sovietų ir nacių agresiją svarbiausia yra pats 
faktas, kad sovietai 1944 m. vasarą-rudenį į Lietuvą 
sugrįžo, o ne kaip jie tai padarė.

Kitur Damušis skiria kelis puslapius (p. 240, 
247) sovietų agento brito Kim Philby veiklos apraši
nėjimui, pasakoja, ką veikė Latvijos kagėbistai, ką 
1987 m. pabaigoje Philby į ausį kuždėjo latvių KGB 
generolui Janis Lukasevics ir pan. Tačiau Philby nuo 
1947 m. pradžios dirbo Stambule Turkijoje, o nuo 
1949 m. vasaros buvo perkeltas į Vašingtoną vogti 
JAV atominių paslapčių. Tad jo reikšmė penktojo de
šimtmečio pabaigoje - šeštojo pradžioje sovietų 
žvalgybos operacijose prieš britų SIS ir lietuvius, su
sijusius su britų žvalgyba, tėra tik paraštinės vertės. 
Reikia pažymėti, kad aprašant Rytų frontą ar Kim 
Philby veiklą, Damušio anglų kalbos įgūdžiai žymiai 
pagerėja. Tai pažodinio sekimo kitakalbių knygų 
tekstais išdava.

O vis dėlto: vieną kartą inžinierius, visą laiką in
žinierius. A. Damušis tiesiog įsimylėjęs į žemėla
pius, diagramas, o ypač lenteles. Įsivaizduoju, kad 
dirbdamas JAV firmų tyrimų laboratorijose jis daug 
tų dalykų prigamino. Štai p. 85 puikuojasi laisva ran
ka nupieštu kažkokio Šančių metalo apdirbimo fabri
ko škicu. Škice nurodytos įvairios fabriko išsidėsty
mo smulkmenos. Nurodyta ir sukilėlių sunkiojo kul
kosvaidžio vieta prie Skuodo gatvės, sukilėliai ant 
fabriko stogo. Kitatautį, skaitantį šią knygą ir nieko 
nenutuokiantį apie Lietuvą, ši informacija turėtų tik
rai sudominti. P. 86, 87 skirti išblukusiam ir neišskai
tomam pietinės Kauno miesto dalies žemėlapiui.

RECENZIJA

VLIKo [kūrimo diagrama

Tačiau Leono Prapuolenio slėpimosi vieta bei Adol
fo Damušio šeimos rezidencija žemėlapyje aiškiai 
pažymėti.

P. 110-112 Damušis aprašo kelių pogrindžio 
grupuočių susijungimą ir tapimą VLIKu. Rodos, kas 
gali būti paprasčiau: 1943 m. lapkričio 23 d., po ilgų 
derybų, katalikiška Tautos taryba ir laicistinis Vy
riausias lietuvių komitetas išlygino skirtumus ir savo 
vietoje įkūrė VLIKą. Pasakei tą, ir viskas aišku. Ta
čiau Damušiui to nepakanka. Jis p. 111 dar nubraižė 
diagramą (žiūr. „VLIK’o įkūrimo diagramą”), kad 
vaizdžiai matytume kas įvyko. Visa bėda, Damušis 
pamiršo sudėti strėles. Be strėlių diagramą galima 
interpretuoti kaip TT ir VLK susijungimą į VLIKą 
arba kaip VLIK’o suskilimą į TT ir VLK ...

Knygos pabaigoje (p. 323-326) įsibėgėjęs Da
mušis dar teškia pluoštą lentelių, nurodančių materi
alinės pagalbos apimtį, kurią Antrojo pasaulinio karo 
metu JAV suteikė įvairioms pasaulio šalims. Pavyz
džiui, p. 323 nurodyta materialinė pagalba doleriais, 
suteikta, tarp kitų kraštų, Pietų Amerikai, Meksikai, 
Afrikai, Islandijai, Kinijai, Karibų saloms. Tačiau ką 
visa tai turi bendro su Lietuva, su Lietuvos pasiprie
šinimu sovietų ir nacių agresijai? Absoliučiai nieko. 
Tačiau šis lentelių etc., kamšalas padaro knygą sto
resnę. Kitaip ji liktų, Damušio žodžiais tariant, 
„newsletter”, arba informacinio biuletenio apimties.

Prieš kokius trisdešimt su viršum metų, po tokios 
knygos, kaip Adolfo Damušio Lithuania Against So
viet and Nazi Aggression išleidimo, kas nors išei
vijoje būtų surašęs pasipriešinimo kultūriniam nuo
smukiui manifestą. Dabar jo nėra kam rašyti. Žy
maus anglų-amerikiečių poeto T.S. Elliot’o žodžiais, 
išakytais vienoje jo poemoje: „This is how the world 
ends, not with a bang, but a whimper”, arba perkėlus 
poeto eiles į lietuvišką išeivišką kontekstą: taip bai
giasi išeiviškas mokslinis-kultūrinis pasaulėlis - ne 
trenksmu, o gailiu inkštimu.

* L. Mockūnas

Adolfas Damušis. Lithuania Against Soviet and Nazi 
Aggression, The American Foundation for Lithua
nian Research, Inc. 1998. 342 psi. Kaina 15 dol.

1. Albinas Gražiūnas. Lietuva dviejų okupacijų rep
lėse 1940-1944. Vilnius; 1996. P. 128.
2. Juozas Brazaitis. Vienų vieni. Vilnius. 1990. P. 
428.
3. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 
16 d. Deklaracija. „Valstybės žinios”: Seimo leidyk
la. Vilnius, 1999.
4. Laisvės kovos 1944-1953 metais. Dokumentų rin
kinys, Kaunas., 1996. P. 256-258.

**Kažkodėl autorius patingėjo pavartyti gausią lite
ratūrą apie partizanus ir Mykolą-Joną pristatyti tikrą
ja jo pavarde. Juk Mykolas-Jonas tai aviacijos majo
ras Zigmas Drunga, priklausęs ateitininkams.

2000 m. sausio mėn. 5

5



LIETUVOS GYVENIMAS

Pradžioje buvo Tarybinė moteris. 50-60 pilkšvos 
spaudos puslapių su pasakojimais apie šeimas, vyrus, 
meilę ir pasiaukojimą, apybraižomis apie darbo pir
mūnes - melžėjas, traktorininkes ar statybininkes, o 
ant viršelio - penkmečio planą pirma laiko įvykdžiu- 
sios darbininkės ar motinos didvyrės (taip vadintos 
moterys, pagimdžiusios 10 vaikų) portretas. Buvo 
dar Šeima - žurnalas skirtas šeimos moteriai, besirū
pinančiai namų ūkiu, vaikų auklėjimu ir tinkama vy
ro priežiūra. Šeima ir Tarybinė moteris puoselėjo bei 
propagavo šeimai ir darbui pasiaukojusios moters 
įvaizdį. Tiesa, šiek tiek buvo rašoma apie drabužių ir 
šukuosenų madas, fizinius pratimus liemeniui liek- 
ninti, bet tai tarsi tarp kitko, nes moters vertę sudarė 
ne jos išvaizda ir netgi ne asmenybė, o jos sugebėji
mas ir pasiryžimas pagaminti kuo daugiau naudingos 
produkcijos - pasiūti drabužių, primelžti pieno, pa
gimdyti vaikų.

Dabartinės dvidešimtmetės net ir neįsivaizduoja, 
ką skaitydavo jų mamos. Jos jau seniai turi iš ko rink
tis: žvilgantys lietuviškų ir užsieninių žurnalų virše
liai su daugiau ar mažiau apsinuoginusių gražuolių 
nuotraukomis tirštai nugulė spaudos prekystalius. 
Buvusi Tarybinė moteris irgi pasikeitė: tapo tiesiog 
Moterim, spausdina gražuolių nuotraukas, rašo apie 
karjerą padariusių vyrų žmonas, apie „mišių” rinki
mus, madas, seksą, šeimyninio gyvenimo nesklandu
mus. Šiuo metu lietuviškai leidžiamų žurnalų mote
rims galima suskaičiuoti arti dešimties. Tai Moteris, 
Panelė, Laima, Cosmopolitan, Jis ir ji, Ieva, Malonu
mas, plius dar dienraščio Lietuvos rytas priedas Sti
lius, neskaičiuojant jau įvairiausio pobūdžio šeimi
ninkėms skirtų leidinių. Tokia gausa žurnalų mote
rims atsirado per pastarąjį dešimtmetį. Per pastarąjį 
dešimtmetį pradėtos leisti ir moterims skirtų'meilės 
romanų serijos, o televizijos kanalai užversti muilo 
operomis ir meksikietiškais serialais, skirtais mote
rims. Net lietuviškojo serialo „Giminės” tęsinys „At
žalos” savo temomis ir problematika ima orientuotis 
į moterų auditoriją. Visiškai akivaizdu, kad susifor
mavo tai, ką pavadintume moterų kultūra, kuri, kaip 
popkultūros reiškinys, gal būtų verta rimtesnės ana
lizės, reikalaujanti dėmesio dar ir dėl to, kad turi įta
kos didesnei daliai žmonių (šiuo atveju jaunoms mo
terims) negu, pavyzdžiui, rimti literatūros kūriniai, 
teatro spektakliai ir panašiai.

Per trumpą laiką pervertus krūvą moterų žurna
lų, prie tokios lektūros nepratusį skaitytoją gali apim
ti lengvas šleikštulys. Kadangi man taip ir nutiko, 
bandžiau suprasti, kodėl. Gal esu nepakanti viskam, 
kas moteriška? Lyg ir ne. Specialiai neieškau, bet kai 
į rankas pakliūva, mielai perverčiu Vogue, Vanity 
Fair, Elie ar kurį kitą užsieninį moterų žurnalą. Pa
traukia gera išvaizda, estetinė viso leidinio kokybė, o 
ir tekstai neretai būna visai pakenčiami - kai kurie jų 
atspindi šiuolaikinės moters situacijos daugialypiš- 
kumą, nevengiama probleminių gyvenimo pusių arba 
tiesiog įdomiai papasakojamas gyvenimo epizodas ar 
istorija. Lietuviškieji moterų žurnalai seka savo va
karietiškaisiais pavyzdžiais, o kai kurie jų, pvz. Cos
mopolitan arba leva+Harper's Bazaar yra tiesiog 
vakarietiškų analogų atitikmenys, tačiau daug kas, 
visų pirma vaizdinė bei teksto kultūra, yra gerokai 
žemesnio lygio. Be to, minėti užsienietiški leidiniai 
nesiperša tapti artimiausiomis kiekvienos skaitytojos 
draugėmis, paslapčių patikėtinėmis ir patarėjomis. 
Ko verti jau vien redaktorių vedamieji - pilni provin
cialiai nuoširdaus, kūmutiško šiltumo ir gimnazistiš
kai banalios išminties. Būtent tas brukimasis į sielą, 
tas nuolatinis patarinėjimas, kaip rengtis ir kaip elg
tis, tie pamokymai, kaip atrodyti natūralia ir „sponta-

PASAULIS PAGAL „COSMOPOLITAN”
niška”, ir kai visa tai pateikta saldžia „pasitikėk ma
nim” intonacija, tai lengvas šleikštulys - pati švel
niausia, iš visų galimų, reakcija į moterų žurnalus.

Visų Lietuvoje leidžiamų moterų žurnalų išorė 
panaši, temos - irgi: išvaizda, seksas, karjera. Jų hero
jai ar herojės - nuolat kartojasi. Jeigu interviu su dra
bužių modeliuotoju J. Statkevičium gegužės mėn. bu
vo Laimos, tai birželyje Moters, o tarp jų bent porą 
kartų jo nuotrauka bus spėjus pasipuikuoti Stiliaus 
žurnale. Kiti moterų žurnalų herojai/ės - choreografė 
A. Choliną, drabužių modeliuotoja S. Straukaitė bei 
lietuvių „top-modeliai”, savuosiuose interviu pasako
jantys apie tai, kad visą laiką jautėsi bjaurieji ančiu
kai, kad vos išdrįso ateiti į modelių konkursą ir tapo 
gražuolėmis gulbėmis. Dar viena tema, kurią labiau
siai puoselėja Stilius, bet perima ir kiti žurnalai - pa
sakojimai apie tai, kaip viena ar kita ponia pakeitė 
įvaizdį, t.y., persidažė plaukus, įsigijo naujų drabu
žių, ir pan. Vadinamasis „aukštuomenės” laukas, į ku
rį Stilius ir orientuojasi, labai jau mažas, tad šneka su
kasi apie tuos pačius žmones, o kadangi jie ir savosio
mis gyvenimo sampratomis, ir gyvenimo istorijomis 
bei gyvensena yra nuobodžiai panašūs, tad toji var
ginga neva aukštuomenės kronika gali būti įdomi tik 
visiškai menką gyvenimo patirtį teturinčioms nai
vioms moterims. Kartą troleibuse stebėjau keletą Sti
liaus skaitytojų - tai 15-20 m. merginos, svajojan
čios tapti žvaigždėmis ir iš anksto įsivaizduojančios 
save podiumo gražuolių vietose, bei penkiasdešimt- 
metės, kurioms vienintelė gyvenimo paguoda, be
rods, liko tekstai apie geriausius pasaulio meilužius. 
Nelabai įprasta, kad moterims skirto žurnalo pirmaja
me puslapyje spausdinami vyrų pasisakymai, kokios 
moterys jiems patinka. Neįprasta, bet nenuostabu, nes 
tai aiški nuoroda, kas iš tikrųjų nustato moters vertę - 
ne jos karjera ar profesiniai pasiekimai, ne jos asme
ninės savybės ar talentas, o patrauklumo vyrams 
laipsnis. Tai taip nenauja, kad nekyla noras tuo piktin
tis, nebent ironizuoti, kad Lietuvos moterims tikrai 
svarbu žinoti, jog kultūros eksministrui patinka mote
rys „ramios kaip Aukštaitijos ežeras vasaros naktį”.

SUVALGYK BANANĄ

Kiti du populiarūs moterų žurnalai, Moteris ir 
Laima, pagal savo tekstus orientuoti į užguitas viduti
nio amžiaus moteris, kurioms reikia supratimo ir at
jautos. Tokią funkciją šie žurnalai ir siekia atlikti. 
Juose apstu psichologinių tekstų bei patarimų, kaip 
atsikratyti nepilnavertiškumo kom
plekso. įgauti pasitikėjimo savimi, 
kaip sveikai maitintis, sveikai miego
ti, kaip sujaudinti partnerį, kaip pasi
gauti arba kaip išlaikyti vyrą, kaip at
rodyti gundančia, na ir žinoma, kaip 
sutvarkyti butą, prižiūrėti sodą, virti 
valgį, priimti svečius, ar, susipykus 
su draugu ir esant blogai nuotaikai, 
suvalgyti bananą, kuris turi optimiz
mą keliančio vitamino B. Simpatiška, 
kad viena iš dažniausių šių žurnalų 
temų - tai pasakojimai ir išsipasako
jimai, aptarimai ir diskusijos apie 
meilužius. Iš tiesų glumina, kad toji 
19 a. pabaigos tema tokia populiari 
Lietuvoje. Tačiau ji realiai atspindi 
situaciją, kada manoma, jog šeimyni
nis gyvenimas yra viena, o jausmai - 

kas kita. Prezidentas, premjeras, ministrai bei jų 
žmonos, žinoma, patenka į šių žurnalų akiratį. Visiš
kai neseniai žurnale Laima - interviu su Prezidentu 
V. Adamkum bei filosofo Arvydo Juozaičio pasako
jimas apie trylikametę dukrą, kuriai, beje, jis neno
riai leidžia skaityti paauglėms skirtą žurnalą Panelė, 
nes „ten gan daug šokiruojančių dalykų, perdaug kū
no kulto”. O Juozaitytė tą žurnalą skaityti nori, ir 
nors šiaip jiedu gerai sutaria, dėl Panelės kyla įtam
pų. Sis pavyzdys akivaizdžiai rodo, kiek įtakingi yra 
šie moterų ir ypač jaunų merginų auditorijai skirti 
žurnalai - neretai jie tampa vieninteliu gyvenimo 
modeliu, ypač šiuo sumaišties metu, kai socialistinė 
gyvensena su užsikonservavusia patriarchalinės šei
mos samprata yra visiškai nepatraukli. Šią situaciją 
puikiai pajuto viena iš moterų žurnalo verslo pradi
ninkių E. Tombak, savo veiklos pradžioje pradėjusi 
leisti žurnalą Ieva, kuriame retkarčiais, greičiausiai 
dėl pačios redaktorės nesusigaudymo, ką tai reiškia, 
pasirodydavo ir vienas kitas, netgi gana radikalus fe
ministinis straipsnis. Praėjusių metų pavasarį E. 
Tombak ėmė leisti lietuvišką Cosmopolitan variantą 
ir formuoti „cosmo meginos” įvaizdį.

COSMO MERGINA

Prieš metus, gegužės gale pasisiūdinau, kaip da
bar mėgstama sakyti, seksualią, su giliu skeltuku 
suknelę ir išėjau į gatvę. Vos spėjau nužingsniuoti 
šimtą metrų, naują sidabru blizgantį BMW iš kiemo 
išvairavęs vyriškis pasisiūlė pavėžėti. Papurčiau gal
vą, bet jis dar bandė sugundyti mane tuomet ką tik 
pasirodžiusiu lietuviškuoju Cosmopolitan numeriu, 
atsainiai kilsteldamas jį, gulėjusį ant priekinės sėdy
nės. Žurnalu Cosmopolitan spaudos kioskai tą dieną 
dar neprekiavo, jį galėjo turėti tik tie, kurie vakar bu
vo pakviesti dalyvauti naujo žurnalo pristatyme; tur
tingieji, savaime suprantama. Žinojau tai, bet sumur
mėjusi „Gal kitą kartą”, nužingsniavau savo keliais. 
„Cosmo mergina” šito vyruko nebūtų paleidusi - su
pratau dabar, skaitydama šių metų lietuviškąjį Cos- 
moplitan, kuriame ta proga, kad jau praėjo metai nuo 
žurnalo pasirodymo, buvo pristatyta apklausa, kodėl 
man patinka/nepatinka „cosmo mergina”. Vienas iš 
atsakymų - „cosmo merginos” įvaizdis mūsų visuo
menei diegia visiškai naują moters sampratą. Tai 
nebe ta moteris, kuri gamina virtuvėje didžkukulius, 
o savaitgaliais važiuoja į sodą ravėti daržo. Išties - 
diegiamas savarankiškos, veiklios, dirbančios, savi-
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mi pasitikinčios, gražios ir seksualios jaunos moters 
įvaizdis. Reikia pripažinti, kad tai labai teigiama mū
sų verkšlenti ir skųstis dar neatpratusioje visuomenė
je, nes pagrindinis žurnalo teiginys - amerikietiškai 
pozityvus: sukurk save ir savo aplinką. Dėl šios ne
priklausomos moters įvaizdį propaguojančios nuos
tatos, šį žurnalą galima laikyti feministiniu. Tai, kad 
tokie žurnalai kaip Cosmopolitan feministines nuo
taikas išplatina daug labiau, negu akademinės studi
jos ar grynai feministiniai leidiniai, knygoje Grožio 
mitas (The Beauty Myth} aptarė sociologė N. Wolf. 
Tačiau ji išryškino ir kitą tokių žurnalų bruožą - 
„grožio mito” propagandą, kurį vaizdiškai įkūnija 

profesionalių gražuolių - modelių - nuotraukos, ir 
kuris tampa nepasiekiamu idealu daugeliui moterų. 
Sukuriamos dvi pasakos - viena, kad sėkmę lemia ta
vo išvaizda, antroji, kad gerai pasistengusi, laikyda
masi visų Cosmopolitan instrukcijų ir tu gali tapti to
kia pat graži, kaip, pvz., „Miss pasaulis”. Taip neiš
vengiamai įperšamas nepakantumas tokiam kūnui, 
kurį davė motulė gamta, o moters energija ir pinigai 
nukreipiami savo kūno tobulinimui - pradedant kre
mais ir dietomis, baigiant plastine chirurgija. „Grožio 
mitą” perša visi lietuviški moterims skirti žurnalai, 
tačiau kryptingiausiai tą daro būtent iš pažiūros la
biausiai feministinis Cosmopolitan. Mokslininkė N. 
Wolf, analizuodama moterų žurnalus Amerikoje, 
tarp „grožio mito” suklestėjimo ir feminizmo randa 
logišką ryšį: šis mitas - tai būdas kontroliuoti šeštojo 
dešimtmečio moterų judėjimo dėka išlaisvintą mote
rį. Ką reiškia būti nepriklausoma ir savarankiška mo
terim iš tikrųjų, ir ką reiškia būti nepriklausoma ir sa- 
varankiška pagal Cosmopolitan, Lietuvoje nėra ir dar 
ilgai nebus aptarta. Tad šitie neva feministiniai leidi
niai, kol dar pakankamai nesusiformavo feministinis 
diskursas, gali padaryti meškos paslaugą ir užauginti 
realaus gyvenimo nuovokos neturinčių ir keistus lū
kesčius puoselėjančių moterų kartą.

Neįtikėtina, kad į Cosmopolitan diegiamą mo
ters gyvenimo modelį niekaip nesureaguoja katali
kiškoji visuomenės dalis, juolab, kad birželio mėne
sio numeryje spausdintas kontroversiškas straipsnis 
apie australą, surengusią vakarėlį abortui atšvęsti. Iki 
šiolei tik filosofas Gintaras Mažeikis pateikė šiek 
tiek samprotavimų apie Cosmopolitan kaip femi
nistinį žurnalą, mokantį moteris manipuliuoti ir pa
versti vyrus savo užgaidų aukomis. Tačiau būtent 
moterys yra aukos, nes joms yra įdiegiamas nepa

2000 m. sausio mėn.

sitenkinimas savo išvaizda, charakteriu, elgsena; jos 
privertos skaičiuoti savo kūno centrimetrus, kankinti 
save alkiu, kęsti plastinių operacijų riziką ir skaus
mą, nes grožis ir sėkmė, net profesinė, moterims skir
tuose žurnaluose pateikiami kaip tiesiogiai susiję da
lykai. Tiesą sakant, kelias, kurį siūlo Cosmopolitan, 
yra ne savikūros ir savo aplinkos kūrimo, o sugebėji
mo efektyviai vartoti ir save padaryti tinkama varto
jimui kelias. Rūpinimasis asmenybės tobulėjimu, ku
ris kartais dar būdavo įdomus mano kartos mergi
noms, pakeičiamas dėmesiu įvaizdžiui, o mano bren
dimo metu svarbus klausimas „kaip gyventi”, dabar 
lengvai suvedamas į daug paprastesnį - kaip atrodyti. 
Ir gali būti, kad po gero dešimtmečio užaugs karta 
„cosmo merginų”, gerai treniruotais kūnais, seksua
lių, žinančių, kad per pirmąjį pasimatymą reikia atro
dyti nebanalia ir turėti savo nuomonę, tačiau bėda, 
kad užaugintai pagal Cosmopolitan instrukcijas, jai 
vargu ar išvis pavyks turėti kokią nors nuomonę.

MOTERŲ ŽURNALAI IR KOMERCIJA

Turbūt nė vienas periodinis leidinys Lietuvoje 
netalpina tiek daug reklamos, kaip moterų žurnalai. 
Toji reklama, išskyrus vieną kitą skirtą gėrimui ar au
tomobiliui, pirmiausia yra kosmetinių priemonių bei 
aprangos reklama. Akivaizdu, kad lietuviški mote
rų žurnalai - apie pusantro šimto puslapių ant gero 
popieriaus išspausdinti spalvingi leidiniai, tekainuo
jantys daugiausia 6 litus - yra išlaikomi reklamos už-

... SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-čio psl.)

apie reikalus, suprantamus tik tau ir tavo pašneko
vui.

KANDIDATAS į KULTŪROS ATAŠĖ?

Lietuvos žurnalas Metai (1999, lapkritis) užkal
bino išeivijos Darbininko redaktorių, poetą Julių Ke
lerą. Keleras yra naujosios emigracijos savotiškas 
unikumas. Jis - vienintelis šiandieninės Lietuvos ra
šytojas, duonytės ieškoti atklydęs į užjūrius. Metų 
užklaustas, ar savęs nelaiko lietuvių išeivių poetu, jis 
gerokai pasimaivo: „Taip, aš nesu Lietuvoje, tačiau ir 
esu joje. Nelaikau savęs emigrantu, tik esu čia”. Ir 
suprask dabar, ar jis čia yra, ar jo čia nėra. O gal ir 
yra, ir nėra?

Įdomiausias Kelero atsakymas į Metų klausimą, 
ką jis mano apie Lietuvos kultūros JAV reikalin
gumą. Jis sako:

Mano galva, aprimus visoms aistroms, turėti 
Lietuvos kultūros atašė JA V būtų reikšminga dėl 
dviejų priežasčių: tai palaikytų išeiviją, neatitrūkusią 
nuo lietuvių kultūros, ir propaguotų mūsų kultūrą 
Amerikoje. Si tarnyba įpareigotų kuo nuosekliau, kū
rybingiau ir produktyviau atstovauti Lietuvos kultū
ros politikai užsienyje, plėtojant kultūrinius ryšius ne 
vien su gausiomis ir įvairialypėmis JAV lietuvių or
ganizacijomis, Lietuvos ambasada bei konsulatais 
JA V, bet ir skirti daugiau dėmesio mezgant ir puose
lėjant jau esančius ryšius su JA V bei kitų šalių gene
raliniais konsulatais bei ambasadomis, kultūrinėmis 
institucijomis, informuojant jas apie Lietuvą, šalies 
istoriją, meną bei kultūrą. Šiuolaikinėmis komunika
cijos ryšių priemonėmis („Internetu”, jau nekalbant 

sakovų. Ir nors leidėjai pajamų iš reklamos ir žurnalo 
pardavimo balansą laiko komercine paslaptimi, aki
vaizdu, kad leidiniai yra priklausomi nuo reklamos 
pinigų, ir kad tekstai, propaguojantys natūralų grožį, 
nebus spausdinami žurnale, kurio kas antras puslapis 
skirtas pudros, lūpų dažų ar nagų lako reklamai. Gre
ta reklamos eina ir straipsniai su tiesioginiais paragi
nimais, kokius dažus, pudrą ir kt. priemones vartoti, 
kad atrodytum kaip viršelio mergina. Reklamos bu
vimas - suprantamas dalykas, tačiau gerokai glumina 
tai, kad neretai reklaminę potekstę galima rasti ir žur
nalistiniuose straipsniuse, aiškinančiuose, kaip ren
giasi, elgiasi, ką mėgsta ir nemėgsta pop žvaigždės ir 
pan. Čia galima įžvelgti ne tiek paslėptą vieno ar kito 
produkto reklamą, kiek redaktorių įsipareigojimą 
skatinti savo skaitytojas kuo daugiau pirkti, žadinti 
jų vartojimo apetitą. Šių dienų komercijos taisyklės, 
kurių neišmanau, bet intuityviai nujaučiu, sako, kad 
svarbu ne tiek laiku atsiliepti į vieną ar kitą poreikį, 
kiek pirmiausia tą poreikį sukurti. Tad nenuostabu, 
kad į moterų žurnalus šiuo metu investuojama nepa
prastai daug - grožio priemonių pardavėjai intensy
viai kuria grožio priemonių vartojimo poreikį. Kai 
moterų, savo vertę siejančių su tuo, ką jos vartoja, 
bendruomenė pasieks ribą, investavimai, sudarantys 
moterų žurnalų klestėjimo pagrindą, bus sumažinti ir 
išliks tik tie, kurie, kaip Cosmopolitan, bus sukūrę 
nuo autoritetingų žurnalo patarimų-instrukcijų psi- 
choligiškai priklausomų skaitytojų ratą.

Zita Čepaitė

apie kitas) kultūros atašė turėtų pasiekti, kad daugia
lypis kultūrinis gyvenimas JA V, ypač festivaliai, kon- 

» 

kursai, kasmetiniai renginiai, kuriuose įprastai daly
vauja įvairių tautų bei valstybių atstovai, neapeitų 
Lietuvos, lietuvių, kad jie būtų kviečiami ir informuo
jami apie visus renginius ir juose galėtų dalyvauti.

Mintis, kad kultūros atašė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose reikalingas palaikyti šio krašto lietuvių 
išeiviją neatitrūkusią nuo lietuvių kultūros, iš tiesų 
originali. Klausimas tiktai, iš kur atsirado tos „gau
sios ir įvairialypės JAV lietuvių organizacijos”? Kas 
palaikė jas, iki šiol neatitrūkusias nuo lietuvių kultū
ros? Juk jokio kultūros atašė Lietuva iki šiol čia nie
kada neturėjo.

Dar įdomesnė J. Kelero mintis, kad Lietuvos 
kultūros atašė JAV galėtų plėtoti kultūrinius ryšius 
ne tik su JAV lietuvių organizacijomis, ber ir su ... 
Lietuvos ambasada bei konsulais JAV. Gaila, kad šio 
įdomaus pasiūlymo autorius nepaaiškino, kokie gi 
galėtų būti tie kultūriniai ryšiai tarp Lietuvos amba
sados JAV ir toje pačioje ambasadoje sėdinčio kultū
ros atašė. Detalės galėtų būti iš tikrųjų įdomios...

Nemažiau intriguojantis ir Kelero pasiūlymas 
Lietuvos kultūros atašei JAV palaikyti ,jau esančius 
ryšius su JAV bei kitų šalių generaliniais konsulatais 
ir ambasadomis”. Tiesą sakant, mums sunku įsivaiz
duoti, kaip kultūros atašė JAV galėtų palaikyti ryšius 
su šiame krašte esančiomis JAV ambasadomis ir 
konsulatais. Mums, JAV išgyvenusiems beveik pusę 
šimtmečio, iki šiol nepavyko JAV surasti nei vienos 
JAV ambasados ar konsulato. Na, bet tai jau turbūt 
mūsų pačių bėda. O Lietuvos valdžia turėtų gerai pa
sukti galvą beieškodama žmogaus, kuris galėtų atlik
ti tokius didelius uždavinius. Nebent gerb. J. Keleras 
pasiaukotų šiam sunkiam ir svarbiam tikslui...

Vyt. Gedrimas
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Kęstutis Skrupskelis Naujajame židinyje - Ai
duose („Tariamas jaunųjų katalikų kartos fašizmas”. 
1999 m. balandis) polemizuodamas su Leonidu 
Donskiu ir šių eilučių autoriumi, nors ir užsimena 
apie Antano Maceinos ankstyvųjų raštų silpnumą, 
vis vien nori jo idėjinį palikimą traktuoti kaip vienti
są Maceinos filosofinį projektą. „Tačiau apskritai 
Maceina yra pakankamai reikšminga asmenybė, tad 
jį vertinant naudinga po ranka turėti visą jo idėjinį 
palikimą”, sako Skrupskelis. Nors A. Maceina yra 
reikšminga asmenybė, jo idėjinis palikimas nėra or
ganiška visuma, harmoningas minčių vystymasis, 
kur viena mintis išplaukia iš kitos arba kur mintys su
sijusios viena su kita kaip nenutrūkstančios grandi
nės žiedai. Maceina labiau primena filosofą, kuris 
pradeda ir sustoja arba pasirenka vieną kelią, prieina 
jo galą, o tada padaro radikalų posūkį ar pradeda iš 
naujo. Todėl Maceinos idėjinis palikimas susideda iš 
minčių įvairovės: turime „Prometėjizmo problemos” 
ir Buržuazijos žlugimo dekadentinį-katastrofinį Ma
ceiną, pranašavusį Vakarų liberalinių demokratijų 
žlugimą ir aukštinusį bolševizmo kūrybines galias; 
Jobo dramos teistinį egzistencialistą; Saulės giesmės 
teologinį mąstytoją; na ir esė „Tauta ir valstybė” bei 
1941 m. Berlyne surašytos Lietuvių aktyvistų fronto 
Programos fašistinį Maceiną.

Maždaug prieš šešis metus su 1992 metais Vil
niuje išleistu Antano Maceinos Raštų antruoju tomu 
susipažino ir Akiračių redakcija. Jame Maceina pra
našauja greitai įvyksiantį kapitalizmo ir liberaliosios 
demokratijos žlugimą. Antrajame Raštų tome tilpu- 
siame „Buržuazijos žlugime”, sudarytame iš paskaitų 
ciklo, skaityto 1937 m. Vytauto Didžiojo un-to Teo
logijos-filosofijos fakultete ir 1940 m. pavasarį iš
leisto atskira knyga, Maceina liaupsina „bolševizmo 
kūrybiškuosius pradus”. Anot Maceinos, leninistinis- 
stalinistinis bolševizmas, nors antikrikščioniškas ir 
satanistinis, ūkio, industrijos, technikos, mokslo, 
meno ar ugdymo srityje yra pasiekęs nepaprastų lai
mėjimų (p. 335). Bolševizmas turi „idealistinį po
būdį”, domisi „objektyvia kūryba”. „Pasaulio istori
jos vyksme bolševizmas yra žymiai reikšmingesnis ir 
vertingesnis reiškinys negu buržuazija”, skelbia Ma
ceina (p. 335). Keisčiausia, kad Maceina apie bolše
vizmo kūrybiškumą ir prometėjiškurną Teologijos- 
filosofijos fakulteto studentams aiškino tuo pačiu 
metu, kai Sovietų Sąjungoje siautėjo didžiausias te
roras: vyko parodomieji teismai, žmonės šimtais 
tūkstančių buvo grūdami į gulagus, Ukrainoje badu 
mirė milijonai žmonių.

Be to, antrajame Raštų tome dar įdėta 1938 m. 
Naujosios Romuvos žurnale išspausdinta Maceinos 
studija „Prometėjizmo problema”. Joje Maceina rašo 
apie Vakaruose augantį naujojo pagonizmo sąjūdį. 
Nors šio sąjūdžio specifika neįvardinta, yra aišku, 
kad kalbama apie Vokietijoje įsigalėjusį nacionalso- 
cializmą. „Kokį pavidalą šitas sąjūdis įgis, šiandien 
dar nežinia”, 1938 metais rašė Maceina (p. 463). Kas 
Maceinai apie naująjį pagonizmą jau buvo žinoma, 
tai jo antikrikščioniškas pobūdis. Taip pat, anot Ma
ceinos, naujasis pagonizmas yra prometėjiškas, 
miesčioniškų bruožų jame nežymu, aiškiai eina ide
alizmo kryptimi, savo šalininkų ieško grynosios ra
sės srityje (p. 463). „Naujasis pagonizmas remiasi ra
sistine arba gyvybės išvystymo filosofija”, pabrėžia 
Maceina (p. 464).

Akiračių redaktoriai stebėjosi, kodėl pokario me
tu išeivijoje vykusiose batalijose, aiškinantis „kuris 
kelias veda į Romą, o kuris į Maskvą”, nė vienas iš 
Maceinos oponentų jam nepriminė „Buržuazijos žlu
gime” išsakytų minčių. Priežastis turbūt bus ta, kad

VIENOS KNYGOS RECENZIJOS 
ISTORIJA

knyga buržuazijos žlugimas pasirodė 1940 m. pava
sarį, vos kelis mėnesius ar mėnesį prieš lemtingą 
birželio 15-tąją. Sovietams okupavus Lietuvą, knyga 
netrukus buvo išimta iš apyvartos. Be to, žmones už
griuvo kitos, didesnės nelaimės. Diskusijos apie bol
ševizmo „kūrybiškumą” prarado prasmę. Žmonės jį 
patyrė savo kailiu. Taip A. Maceinos Buržuazijos 
žlugimui pavyko išslysti iš lietuviško intelektualinio 
horizonto ir likti neaptartam.

Akiračių redaktorius dar labiau stebino faktas, 
kad Maceinos Raštų antrasis tomas buvo išleistas be 
išsamaus knygos sudarytojo straipsnio, kur aptaria
ma knygoje išreikštų idėjų ištakos, sąsajos su visa fi
losofo kūryba, aktualumas mūsų laikams ir pan., kaip 
pridera nusipelniusio filosofo akademinių raštų lei
dyboje. Pridėtas tik trumpas Maceinos raštų sudary
tojo Antano Rybelio straipsniukas, kur pastebėta, kad 
Maceinos darbai „organiškai jungiasi į ciklus, blo
kus, trilogijas”. Taip pat Lietuvos kultūrinėje spau
doje anuomet neteko pastebėti nė vienos recenzijos, 
aptariančios naująjį A. Maceinos }šaštų tomą. Tai ga
lėjo reikšti vieną iš dviejų dalykų: arba Maceinos 
Raštų antrasis tomas nevertas dėmesio, arba ten pri
rašyta tokių dalykų, apie kuriuos mandagioje draugi
joje nemalonu kalbėti.

Tada Akiračiai nutarė atitaisyti visišku antrojo 
tomo ignoravimu lietuvių filosofijai daromą skriaudą 
ir šiai knygai rasti recenzentą. Kadangi mėnraščio re
dakcijoje filosofų nėra, kreipėmės į vieną žymų ir 
kontroversijų nebijantį Lietuvos filosofą. Šis sutiko 
parašyti antrojo tomo recenziją, bet dėl nežinomų 
priežasčių pažado neištęsėjo. Tada redakcija kreipėsi 
į Leonidą Donskį. Donskį pažinojome kaip žmogų, 
gerai nusimanantį dvidešimtojo amžiaus filosofijos 
istorijoje ir galėsiantį tinkamai Maceinos mintis ap
tarti. Tačiau Leonidui atrodė, kad geriau būtų, jeigu 
Maceinos Raštus recenzuotų etniškas lietuvis. Tada 
būtų išvengta bereikalingų užuominų, neturinčių nie
ko bendro su Maceinos idėjomis. Jis apsiėmė surasti 
recenzentą iš „echt” lietuvių tarpo. Po kiek laiko 
Donskis surado jauną, perspektyvų sociologą, gerai 
susipažinusį su A. Maceinos socialine filosofija. Šis 
Akiračių redakcijai nedviprasmiškai pažadėjo para
šyti pageidaujamą recenziją. Po kiek laiko iš jo pusės 
kilo šizofreniška reakcija: recenzijos jis nerašysiąs, 
nes nenorįs dergti lietuvių, ar kažkas panašaus.

Deja, Lietuvoje atvira diskusija dėl A. Maceinos 
prieškarinių pažiūrų ir apskritai dėl anuometinių lie
tuvių reveransų fašistinėms idėjoms priežasčių, sun
kiai skinasi kelią. Mūsų žiniomis, prieš porą metų 
kultūriniame savaitraštyje Šiaurės Atėnai buvo pa
bandyta pasiaiškinti A. Maceinos tarpukario politi
nes pažiūras, tačiau diskusija baigėsi gana greitai. 
Problemos provokatorius (teigiama prasme) buvo 
apkaltintas tendencingumu, nepagarba kultūriniam 
A. Maceinos palikimui, netgi sovietinio mąstymo re
cidyvais. Gera, pasirodo, būti lietuvių filosofijos kla
siku...

Po nepasisekusių bandymų Maceinos raštams 
rasti recenzentą, Leonidui Donskiui neliko nieko kito 
kaip sėstis ir pačiam parašyti A. Maceinos Raštų an
trojo tomo recenziją, kuri pavadinta „Antanas Macei
na: doktrininis intelektualas XX amžiaus lietuvių 
kultūroje” pasirodė Akiračiuose (1997, nr. 286, 287). 
Ši recenzija taip pat buvo įdėta į L. Donskio straips
nių rinkinį Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės 

ir kultūros kritikos etiudai (Klaipėda, 1997).
Savo polemikoje Naujajame židinyje - Aiduose 

Kęstutis Skrupskelis su Donskiu nesiterlioja, kalba 
ex cathedra. Donskis, esą, remiasi archaine filosofi
jos samprata, daro faktines ir logikos klaidas, teigia 
Skrupskelis. Tačiau išvardinti Donskio klaidas bei 
įvardinti jo archaišką filosofijos sampratą filosofijos 
autoritetui iš Pietų Karolinos ir bibliografijų rašymo 
bei kitų filosofų raštų redagavimo specialistui nebūti
na. Pakanka savo neklystančios nuomonės. Kas jam 
čiabuvis iš Klaipėdos. Ilgame Skrupskelio straipsny
je, kuriame bandoma Maceiną apginti nuo šmeižikų, 
nė žodelyčio nerasime apie bolševizmo „kūrybišku
mą” ar naujojo Vakarų pagonizmo „idealizmą”. Fi
losofijos autoritetas pasitenkina bendrybėmis: Ma
ceinos socialinėms pažiūroms asmeniškai retai kada 
pritariu; rašydamas tuo ar kitu klausimu Maceina pa
silieka nuosaikus; man neaišku ir pan. Ne vienas 
Skrupskelio apibendrinimų prašosi atsakymo į klau
simą: kodėl? Akivaizdu, jog K. Skrupskelis vengia 
akistatos su idėjomis, išdėstytomis A. Maceinos Raš
tų antrajame tome.

Nenoriu iš Antano Maceinos padaryti demono. 
Iš epistoliarinio Maceinos palikimo, išspausdinto 
Lietuvos kultūrinėje spaudoje, matyti, kad jis buvo 
malonus žmogus, turėjęs savo nuomonę ir nesitaiks- 
tęs prie bendraminčių monolitinės linijos. Devintojo 
dešimtmečio pradžioje Maceina nesikuklino tuome
tiniam Į laisvę redaktoriui Juozui Kojeliui tiesiai 
šviesiai pareikšti, kad katalikybė neturėtų būti supla
kama su lietuvybe ar patriotizmu, ir kad šiuo klausi
mu jo nuomonė labiau sutinka su mūsiškiu Zenonu 
Rekašium negu su Juozo Kojelio ir kitų Fronto bičiu
lių nuomone.

1983 metais Maceina sutiko pasikalbėti Akira
čiuose. Tai buvo negirdėtas įvykis. Iš Fronto bičiulių

„BUVAU BLOGAS PRANAŠAS”

Akiračiai: Kas yra laikina ir kas pastovu 
Jūsų galvojime? Ar Jums yra tekę ankstesnius 
filosofinius sprendimus pergalvoti ir pakeisti?

Antanas Maceina: Vis dėlto mąstymui 
bręstant, dviejų dalykų teko atsisakyti, būtent: 
polinkio pranašauti ir pirmavaizdžių teorijos. 
Kas apmąsto kultūrą bei istoriją, paprastai nūs- 
ta spėti, kaip kultūra vystysis ateityje. Tai mė
ginau ir aš knygelėje „Buržuazijos žlugimas”. 
Gretindamas buržuaziją su prometeizmu, ra- 

» šiau, esą buržuazija kaip istorinis pavidalas yra 
jau išsisėmusi ir todėl viešojo gyvenimo toliau 
nebevaldys; jos vietą užims prometeizmas, tai 
yra, herojinis žmogaus teigimas, susijęs su ko
vingu nusigrįžimu nuo Dievo. Tai ir buvo šūvis 
pro šalį: praėjus vos 40 metų nuo šios „prana
šystės”, buržuazija ne tik įsigalėjo visose Vaka
rų gyvenimo srityse, bet net ir komunizmas, 
mano laikytas vienu iš prometeizmo pavidalų, 
virto ryškiausia buržuazijos apraiška. Vėles-’ 
niuose mano raštuose tokių „pranašysčių” ne
bėra; juose esama tik kritinio žvilgsnio ir reiški
nių sklaidos.

(Akiračiai, 1983, nr. 148,149)

akiračiai nr. 1 (315)
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šulų jis buvo vienintelis, nepabūgęs kalbėtis su Aki
račiais. Į Akiračių klausimus buvo sutikę atsakyti ir 
kiti Fronto politikai bei filosofai, kai kuriems net bu
vo nusiųsti klausimai, bet paskutinę minutę jie išsi
gąsdavo ir į klausimus neatsakydavo. Maceina nesi
varžydamas atsakė į jam pateiktus klausimus. Jo in
terviu Akiračiuose (1983, nr. 148, 149) yra turbūt 
vienas iš įdomiausių ir geriausiai pavykusių. Į trafa
retinį mūsų klausimą, kas pastovu ir kas laikina Ma
ceinos galvojime, ir ar jam yra tekę ankstesnius filo
sofinius sprendimus pergalvoti ir pakeisti, jis atsakė, 
kad Buržuazijos žlugime pranašaudamas jis klydo 
(žiūr. rėmeliuose „Buvau blogas pranašas”). Anuo
met nesupratome apie ką Maceina kalba, nes Buržua
zijos žlugimo nebuvome skaitę. Tai pirmas ir turbūt 
vienintelis kartas, kai Maceina viešai, ir dar kitamin
čių leidinyje, paneigė kai kurias savo socialinės filo
sofijos idėjas. Jau vien už tai jis nusipelno mūsų pa
garbos.

DAR KARTĄ APIE ANTANO MACEINOS
SOCIALINĘ FILOSOFIJĄ

Perskaitęs Kęstučio Skrupskelio straipsnį „Ta
riamas jaunųjų katalikų kartos fašizmas”, išspausdin
tą žurnale Naujasis židinys - Aidai (1999/4), kurį lai
ką dvejojau, ar verta į jį atsakyti - tiesą sakant, raši
nys kviečia ne į to lygio diskusiją, kokioje norėtųsi 
dalyvauti. Apskritai jis priklauso „ryžtingo ir savalai
kio ideologinio atkirčio” žanrui, kuris paprastai ne
palieka vietos nešališkai ir disciplinuotai analizei, ir į 
kurio pavyzdžius paprastai nesinori reaguoti. Trum
pą atsakymą nutariau parašyti tik todėl, kad kalbama 
apie pernelyg iškilią ir visai lietuvių kultūrai (tiek li
beraliai, tiek konservatyviai) reikšmingą figūrą - XX 
amžiaus lietuvių filosofijos primarijų Antaną Macei
ną.

Skrupskelis kažkodėl nusprendė, kad aš Maceiną 
laikau buvus menku filosofu. Nieko panašaus. Lai
kiau ir tebelaikau jį talentingu ir iškiliu filosofu bei 
poetu. Į giliamintišką Skrupskelio pastabą, jog jis il
gai negalėjo apsispręsti, „ar tylėti, ar aštria replika 
juos (Donskį ir Mockūną) išbarti, nes akivaizdu, jog 
smerkiamų raštų jie nėra skaitę” (p. 212), galiu atsa
kyti už save: nežinau, kokia stebuklinga metodika 
remdamasis Skrupskelis nustatė, jog aš nesu skaitęs 
Maceinos veikalų, nes Maceinos veikalus aš skaičiau 
ir visada buvau geros nuomonės apie jo kultūros filo
sofiją. Pakankamai daug nuorodų į Maceinos veika
lus iš kultūros filosofijos yra mano knygoje Moder
niosios kultūros filosofijos metmenys. Visada gerbiau 
Maceiną kaip didelio formato religinį mąstytoją. 
Tačiau dar kartą galiu pakartoti, jog jaunojo Macei
nos ikikarinę socialinę filosofiją laikau nemalonia 
aberacija jo intelektualinėje biografijoje - Maceinos 
socialinė filosofija turi itin nemalonių ir pavojingų 
politinių implikacijų, kurias juodu ant balto surašiau 
savo ilgame straipsnyje.

Nemanau, jog turėčiau tai įrodinėti minėtojo po
leminio straipsnio autoriui, bet galiu pakartoti, kad 
skaičiau ne tik Maceinos, bet ir jam didelę įtaką pa
dariusių tuometinių Vakarų Europos bei rusų filoso
fų darbus. Bet turbūt neverta toliau plėtoti šitos te
mos, kadangi tai jau nebe mano, o Skrupskelio ir jo 
paslaptingos ekspertizės problema. Tiesa, jam pa
vyksta padaryti itin įdomią ir teoriškai vertingą per
skyrą tarp šaltinių skaitymo ir inkriminuojančios me
džiagos ieškojimo: „Antra vertus, poleminę aistrą

2000 m. sausio mėn.

Tačiau, kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi. 
A. Maceinos 1937 m. paskaitos universitete, o ypač 
atvirai fašistinė esė Naujojoje Romuvoje „Tauta ir 
valstybė” bei 1941 m. Berlyne surašyta to paties žan 
ro Lietuvių aktyvistų fronto Programa turėjo poveikį 
ir yra vertos filosofų, istorikų bei politologų dėme
sio. LAFo Programa yra bene vienintelis lietuviškojo 
fašizmo, brendusio ketvirtajame dešimtmetyje, poli
tinis dokumentas. Būtų nesąžininga apsimesti, kad jis 
neegzistuoja, ar bandyti jį „paslėpti po kilimėliu”. 
Deja, anuomet nebuvome tiek išprusę fašizmų bei la- 
fų klausimais - kitaip būtume A. Maceinos aname in
terviu apie tai paklausę ir, aš esu įsitikinęs, kad būtu
me iš jo gavę dorą atsakymą. Bet apie fašizmą, jau
nuosius prieškario katalikus, LAFo Programą ir kaip 
visą tai Naujajame židinyje - Aiduose traktuoja Kęs
tutis Skrupskelis, pakalbėsime kitą kartą.

L. Mockūnas

žadino Donskio perdėta retorika, gausios tiek fakti
nės, tiek logikos klaidos ir akivaizdus faktas, jog ge
riausiu atveju smerkiamus raštus jis tik vartė, ieško
damas inkriminuojančios medžiagos” (p. 213). Būtų 
labai įdomu išgirsti iš šios nepaprastai originalios 
minties autoriaus, o kuo gi šitie dalykai skiriasi ir 
kaip jis pats paaiškintų skirtumą tarp šaltinių studi
javimo ir inkriminuojančios medžiagos ieškojimo? 
Spėju, kad vienintelis atsakymas čia tėra tik toks: 
jeigu knyga atsiduria man artimų pažiūrų žmogaus 
rankose, jis ją skaito; jei ją nusitveria koks liberalas ir 
santarietis, vyksta viso labo tik inkriminuojančios 
medžiagos paieškos.

Tai tikrai ne vienintelė stulbinanti Skrupskelio 
įžvalga. Minimos gausios faktinės bei logikos klai
dos, kurias aš esą padariau savo rašinyje apie Macei
nos socialinę filosofiją. Kadangi nė viena iš jų taip ir 
lieka nepaminėta bei neįvardinta, leidžiu sau laikyti 
jo pastabą tiesiog fraze be turinio, kokių būna apstu 
„demaskuojančiuose”, pasmerkiančiuose ir atsiriboti 
padedančiuose rašiniuose (kaip minėta, būtent šiai 
rašinių kategorijai ir priklauso Skrupskelio kūrinys). 
O bene didžiausiu kūrybiniu jo laimėjimu bei atradi
mu laikyčiau Skrupskelio pastabą apie tai, ką jis va
dina archajiška filosofijos samprata: „Donskis Ma
ceiną kaip kataliką filosofą kritikuoja remdamasis ar
chajiška filosofijos samprata” (p. 213). Filosofijos 
profesoriaus rašinyje teiginys apie archajišką filoso
fijos sampratą nuskamba išties įspūdingai. Iki Plato
no ir Šv. Augustino archajiško filosofavimo lygmens 
aš labai norėčiau nors akimirkai priartėti. Deja, mano 
teoriniai interesai ir darbai yra mane nuvedę į perdėm 
modernią problematiką, kuri tik sustiprina klasikos 
ilgesį. Tikrai nežinau, ką Skrupskelis vadina archa
jišku filosofavimu, bet pastarasis a priori manyje su
kelia daugiau pasitikėjimo ir pagarbos, nei indoktri- 
nacijos ir ideologizuotos demagogijos kupinas XX 
amžiaus mąstymas, iš kurio rėmų išsiveržti pavyksta 
labai nedaug kam.

Tiesa, Skrupskelis ir pats pripažįsta, kad Macei
nos socialinė filosofija nėra stiprioji jo kūrybinio pa
likimo pusė: „Maceinos ankstyvieji raštai, mano 
nuomone, yra silpni, ir jeigu jis nebūtų pasireiškęs po 
karo išeivijoje, apie Maceiną kaip filosofą būtų ma
žai reikalo kalbėti” (p.213). Neketinu šitos minties 

išplėšti iš Skrupskelio pateikiamos argumentacijos 
konteksto - toliau jis prabyla apie būtinybę neišleisti 
iš akių viso idėjinio Maceinos palikimo konteksto, o 
kartu ir apie ankstyvųjų raštų perspausdinimo svarbą 
tyrinėtojams. Sutinku, bet kartu noriu paklausti: ne
jaugi atvirai reakcingų ir politiškai pavojingų jaunojo 
Maceinos raštų komentavimas kaip nors gali sumen
kinti jo vietą lietuvių kultūroje? O gal čia tiesiog ga
lioja principas, jog svarbu yra tai, kas rašo apie Ma
ceiną - mūsų žmogus ar svetimasis, t.y., koks nors 
ideologinis ir politinis svetimkūnis. Remiantis tokia 
logika, išeitų taip, jog jei aš pats konstatuoju faktą, 
kad Maceinos ikikarinė socialinė filosofija buvo jo 
didelė kūrybinė nesėkmė (o sykiu ir pavojingas poli
tinis klystkelis), tai viskas tvarkoje; bet šito neturi 
įvardinti kiti, t.y., ne mūsiškiai. Tiesą sakant, liūdna, 
jei Skrupskelio reakcijos priežastis slypi būtent čia (o 
įtariu, jog būtent taip ir yra).

Savo darbe pabrėžiau, jog tarpukario Europoje 
labai išplito reakcingos politinės idėjos, su kuriomis 
aistringai tapatinosi ir karštai pritarė tokio masto Eu
ropos intelektualai, kokių mes, deja, ir neturėjome. 
Nuoširdžiai patarčiau Skrupskeliui pasidomėti, tar
kim, Zeevo Stemhello darbais apie intelektualų san
tykį su fašistine ideologija ano meto Prancūzijoje, t. 
y., ano meto prancūzų intelektualų paramą fašisti
nėms idėjoms, kuri gerokai pranoko intelektualų pa
ramą nacionalsocializmui pačioje Vokietijoje (jau 
nekalbant apie Italiją, kurioje būta stiprios anarchistų 
ir komunistų opozicijos fašizmui). Nuošaly palikda
mas Action Franęaise ir jos įkvėpėjų Charles’o Mau
mas bei Maurice’o Barrės integraliojo ir radikaliojo 
nacionalizmo idėjas (kurios, beje, sukėlė, akivaizdų 
atgarsį Maceinos socialinėje filosofijoje), dar kartą 
paminėsiu garsiąją rumunų 1927-ųjų Generaciją - 
ideologinį ir kultūrinį rumunų intelektualų sąjūdį, 
kuriame dalyvavo tie, kuriems vėliau buvo lemta tap
ti europinio masto kūrėjais (Eugene Ionesco, Emil 
Cioran, Constantin Nioca, Mircea Eliade), ir kurie 
entuziastingai sveikino generolo lono Antonescu fa
šistinį režimą. Deja, tenka paminėti ir tokį faktą, kad 
ano meto mistiniai revoliucionieriai ir reakcionieriai 
nevengė atvirai etnokratinių ir etniškumą gryninan
čių idėjų, atmieštų rasizmo terminologija. Todėl dar 
kartą pabrėžiu: tarpukario Europos kontekste Macei
na anaiptol neatrodo kuo nors ypatingas ar juolab 
unikalus.

Apgailestauju, bet negaliu pakomentuoti toli
mesnių Skrupskelio samprotavimų apie fašizmą, na- 
cionalsocializmą ir jų tarpusavio skirtumus - ne to
dėl, kad nenoriu ar neturiu tam laiko, o todėl, kad pa
prasčiausiai nėra ką komentuoti. Tokios pat vertės 
yra ir jo samprotavimai apie rasizmą. Niekaip nega
liu suprasti noro rašyti banalybes apie dalykus, kurių 
nesi studijavęs. Pavyzdžiui, Skrupskelis net neat
kreipė dėmesio, kad Maceina, savo garsiojoje „Tau
toje ir valstybėje” apibrėždamas tautą kaip „sukurtą 
rasės, gyvenamosios aplinkos ir istorijos likimo”, žo
dis į žodį pakartojo Hippolyte’o Adolphe’o Taine’o, 
garsaus XIX amžiaus erudito, prancūzų meno kritiko 
ir istoriko (beje, taip pat apsėsto rasistinės antropo
logijos), formuluotę, kurią Taine’as išdėstė savo fun
damentaliame 4 tomų veikale Anglų literatūros isto
rija.

Noro įrodyti, kad balta yra juoda, o juoda - balta, 
kulminacija pasiekiama Skrupskelio samprotavi
muose apie Maceinos pažiūras. Pacitavęs Maceinos 
mintį iš „Tautos ir valstybės”, kur jaunasis Maceina 
teigia, jog „dėl to tam tikri nuostatai, draudžiu skir-

(tęsinys 10-ame psl.)

9

9



SKILTYS

DAR KARTĄ...
(atkelta iš 9-to psl.)
tingos rasės vedybas, reikalaują fizinės kultūros, 
švietimo priežiūros ir kontrolės yra reikalingi ir pras
mingi”, Skrupskelis pastebi: „Ar šitaip rašydamas 
Maceina pasilieka nuosaikus, man neaišku, nes tuo
jau po to jis mini asimiliaciją, kaip vieną iš galimų 
tautinių mažumų klausimo sprendimų. Manyčiau, 
jog dažnai asimiliaciją skatina kaip tik mišrios vedy
bos. Panašūs svarstymai, galima pridurti, turi savo 
specifinį kontekstą: Maceina turi omenyje mažų tau
tų pastangas išsilaikyti” (p. 226). Nuoširdžiai nesu
prantu, apie kokį nuosaikumą čia eina kalba, kai Ma
ceina juodu ant balto išdėsto pačius etnokratijos ir et
niškumo valymo pagrindus.

Įdomu būtų tokius pasažus parodyti bet kokiam 
kvalifikuotam JAV arba Vakarų Europos akademi
kui (visų pirma politikos mokslų specialistui) ir pa
klausti, kaip jis arba ji apibrėžtų tokias pažiūras. Gal 
tada sumažėtų Skrupskelio ir kitų Naujojo židinio 
„greitojo reagavimo korpuso” autorių noras rašyti 
ryžtingus „ideologinius atkirčius” arba „kaltinimų at
rėmimus”, kuriuose į skaitytoją kreipiamasi kaip į 
neišsilavinusią ir tamsią būtybę. Štai dar vienas to
kios interpretacijos perlas. Pacitavęs Maceiną („Tau
tiečiai yra tikri naujosios valstybės nariai, o visi kiti 
yra tiktai valstybės gyventojai. Jie gali naudotis viso
mis tautiečių teisėmis, bet negali turėti tų pačių privi
legijų kaip tautiečiai ... ”), Skrupskelis taip komen
tuoja šitą ištrauką iš „Tautos ir valstybės”: „Kokios 
būtų tos tautiečių privilegijos, jis nepaaiškina. Tačiau 
Maceina akcentuoja tautinės valstybės vaidmenį for
muojant tautinę kultūrą, ir galima spėti, jog jis turi 
omenyje ypatingą savo tautinės kultūros rėmimą” (p. 
227).

Skrupskelis nekelia klausimo, ar mąstantis ir pa
dorus žmogus (visiškai nesvarbu, katalikas ar nekon- 
fesinis liberalas) sutiktų gyventi tokioje naujojoje 
valstybėje. Apeinamas dar vienas dalykas, kurio nu
tylėjimas šitame kontekste yra neleistinas: kažkodėl 
neužsimenama apie tai, kad Maceina tapo oficialiu ir 
paties Kazio Škirpos aprobuotu LAFo ideologu. O tai 
iš esmės keičia reikalą. Visa LAFo idėjinė programa 
ir politinė platforma buvo konceptualiai pagrįsta ir 
surašyta Maceinos, o Škirpa ją tik paredagavo (Visa 
tai įrodanti dokumentacija yra pateikta mano straips
nyje apie Maceinos socialinę filosofiją, apie kurį Sk
rupskelis ir rašo.). Tad nejaugi ir šioje vietoje dar yra 
prasmės neigti faktus ir piktintis tais, kurie jais ope- 

' ruoja?
Neteigiau ir neteigiu, kad Maceina buvo fašiz- 

mo/nacizmo ar rasizmo ideologas. Tuometinėje Eu
ropoje buvo pilna doktrininių intelektualų, savo poli
tiniu kalibru bei ideologiniu nuoseklumu toli pra
nokstančių tokius periferinius atvejus kaip Maceina. 
Pabrėžiu tik faktą, kad jo etnokratinės, antivąkarietiš- 
kos, antiliberalinės ir antidemokratinės politinės pa
žiūros, persmelktos integraliojo ir radikaliojo nacio
nalizmo, buvo lengvai priderinamos prie bet kurio iš 
ano metu totalitarinių režimų. Iš rusų filosofo Niko
lajaus Berdiajevo perimta ir išplėtota prometėjizmo 
tema (dar viena teorinė idioma, kurioje buvo galima 
išskleisti metafizinę neapykantą buržuaziškumui, ka
pitalizmui ir Vakarams) pabrėžia Maceinos žavėji
mąsi ir bolševizmu (kuriuo, beje, tikrai nesižavėjo 
pats Berdiajevas) - dar vienas nesunkiai įrodomas 
faktas, apie kurį Skrupskelis nė žodžiu neužsimena.

Užtat kartas nuo karto paminima pokario Izrae
lio politika arabų atžvilgiu (beje, komentuojama itin 
supaprastintai ir nekompetentingai) - ir šito Skrups-
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kelio minties viražo niekaip negaliu suprasti. Kuo čia 
dėtas Izraelis? Negi jis reikalingas tik tam, kad būtų 
galima išvesti kažkokias (beje, protu ir net pačia la
kiausia vaizduote sunkiai pagaunamas) paraleles tarp 
jaunojo Maceinos idėjų ir Izraelio kolonizacinės po
litikos arabų žemių atžvilgiu? Žodžiu, suprask, jei 
nori mums prikišti reakcingą ir nešlovingą praeitį, 
pasižiūrėk į Izraelį (beje, kodėl ne į Pietų Afriką ar 
dar kokią nors kitą problematišką šalį?) - juk sioniz
mo niekas neišdrįs apšaukti fašistine ideologija ir 
praktika. Panašių (beje, perdėm lietuviškų ir lengvai 
atpažįstamų) mąstymo trombų bei stereotipų rašinyje 
esama ir daugiau, bet tiek jau to.

Vienas dalykas, kurį pats sau laikau svarbiu ir 
kurį noriu pabrėžti atsakydamas Skrupskeliui, yra 
toks: niekada neketinau ir neketinu nepagarbiai trak
tuoti katalikiškų intelektualų. Tam neturiu jokių prie
žasčių. Neverta savų reakcijų ir impulsų projektuoti į 
kitus. Taip, laikau save liberalu ir santariečiu, bet 
man yra svetimas ir nesuvokiamas besąlygiško „sa
viškių” gynimo mentalitetas. Pabaigai nebent tik pri
durčiau, jog tokie katalikiški intelektualai ir visuo
menės veikėjai kaip Juozas Tumas-Vaižgantas, Sta
sys Šalkauskis ir Mečislovas Reinys manyje sukelia 
daug daugiau pagarbos ir žmogiškų simpatijų, nei, 
tarkim, Jonas Šliūpas ir ypač Vincas Kudirka. Į šią 
savo mėgstamų ir gerbiamų lietuvių intelektualų ga
leriją mielai patalpinčiau ir Antaną Maceiną - tik ne 
kanonizuotą ir neliečiamą, o jaunystėje suklydusį, 
gyvą, įdomų, daugiaplanį ir visada provokuojantį 
mąstytoją.

Leonidas Donskis

KONCERTAS, KOKIO DAR NEBUVO

- „Prasmingiausias ir toli savo lygiu pralenkęs 
daugelį, buvo praėjusio sekmadienio trijų chorų kon
certas, ruoštas Draugo 90 metų sukakties paminė
jimo užbaigtuvėms”, savo lapkričio 30 d. vedamojo 
gale taria vyr. redaktorė Danutė Bindokienė. „Kon
certas neapvylė nei rengėjų nei atlikėjų, o svarbiau
sia, publikos, taip gausiai pripildžiusios didžiulę au
ditoriją. Muzikai-chorų vadovai: Dalia Viskontienė 
iš Toronto, Rita Kliorienė iš Clevelando, ir Čikagos 
nuosavas Darius Polikaitis įdėjo tiek darbo, ruošda
miesi šiam renginiui, kad eiliniam žmogui net įsi
vaizduoti neįmanoma”, jeigu ir kiek perdėdama, tai 
tikrai su pagrindu, rašo redaktorė.

To paties numerio „Laiškų ir nuomonių” skyriu
je redaktorei pritaria ir laikraščio korespondentas Ka
zys Laukaitis, pasakodamas, kaip Lemonto parapijos 
choristai, autobusu grįždami namo, džiaugėsi ir di
džiavosi „koncerto organizatoriais ( ... ) visų trijų 
chorų choristais ir choristėmis, ypač choru vadovais, 
kurie parodė tiek pasišventimo ir pasiaukojimo”. Po 
poros dienų tame pat skyriuje poetė Julija Švabaitė 
tvirtina, kad „Tokios šventės lietuviškoji visuomenė 
dar nėra patyrusi”, taip pat primindama skaitytojams, 
jog „paskutinę dieną prieš koncertą daugiau nei aš- 
tuonias valandas” nusitęsusi bendroji chorų repetici
ja scenoje.

Džiaugtis ir didžiuotis tikrai buvo kuo: trys šian
dien mūsų išeivijoje turbūt pajėgiausi mišrūs chorai, 
virš šimto dainininkų, atliko itin sudėtingą, daugiau

sia naują, daugumai žiūrovų negirdėtą, itin puikiai 
paruoštą bei atliktą programą! Prieškoncertiniame 
Draugo numeryje Haris Subačius rašė: „Pirmosios 
dalies šerdis - būtent šitam įvykiui Jono Tamulionio 
sukurti penkių dalių „Tėviškės giedojimai”. Kompo
zitorius muziką sulipdė ant Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščių griaučių, kuriuose kaip tik tą istorijoje išsi
tiesusią Lietuvą ir galima atpažinti”.

Dar konkrečiau koncertinėje programoje savo 
kūrinį aptaria pats autorius: „Pirmąją dalį įsivaizduo
ju, kaip iš nežinios, tolumos, iš amžių glūdumos 
ateinančią į mus tylią ir paslaptingą maldą. Antrą dalį 
norėjau padaryti monotonišką, kur nuolat besikarto
jantis tekstas dar labiau pabrėžtų pagrindinę mintį ‘ir 
šaukia namolio, ir laukia nelaukia’. Pasirinkau šį 
eilėraštį, nes, manau, jis tinka ne tik mums, gyvenan
tiems Lietuvoje, bet ir ypač išeiviams. Trečia dalis - 
elegiška ir labai lyriška. (...). Ketvirta dalis - žaiža
ruojantis fejerverkas. Tekste yra daug kartų pasikar
tojantis žodis ‘žalias, žalios, žaibai, žolė’. Tai man ri- 
šasi su lietuviška vasara, jos lietumis, uraganais, vai
vorykštės spalvomis. Penkta - paskutinė ciklo dalis, 
kurioje norėjosi priartėti prie naujo amžiaus ribų. (...) 
Norėjau, kad pagaliau chorai suskambėtų visu homo- 
fonijos gražumu, kad ši dalis būtų ir truputį iškil
minga, himniška, ir kartu ne per daug pompastiška”.

Apie muziką J. Tamulionį išeivijoje iš viso ma
žai kas težino. Jo nerasi nė išeiviškoje, nė sovietinėse 
enciklopedijose. Ir Lietuvoje jis iškilo tik per pasta
ruosius kelis metus. Gimęs 1949 m. sausio 10d., Jo
nas Tamulionis 1970 m. baigęs Vilniaus Pedagoginio 
instituto muzikos fakulteto chorvedybos specialybę, 
įstojo į Lietuvos Konservatorijos kompozicijos klasę, 
kurią baigė 1976 m., likdamas joje dėstyti. Ten ir 
tebedirba. Yra parašęs nemažai kūrinių akordeonui, 
gitaroms, birbynei bei įvairiems kameriniams ansam
bliams, tačiau didžiausią jo kūrybos dalį sudaro cho
rinė muzika. Daug savo kūrinių jis siunčia į tarptauti
nius konkursus Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir ki
tur bei yra laimėjęs virš 40-ties įvairių premijų bei 
prizų. J. Tamulionio kūriniai atliekami koncertuose 
visose Europos valstybėse, o taip pat ir JAV bei Ja
ponijoje.

„Tėviškės giedojimus” Draugo koncerte diriga
vo Toronto „Volungės” vadovė Dalia Viskontienė. 
Su choru solo dainavo Virginija Bruožytė-Muliolie- 
nė, Danguolė Radtke ir Marius Polikaitis.

Lietuviškoje programos dalyje moterų choras (su 
soliste Kristina Klioryte) dar dainavo Broniaus Ku
tavičiaus „Papartį” (žodžiai Sigito Gedos), vyrų cho
ras - Stasio Šimkaus liaudies dainą „Ūžia girelė”, o 
jungtinis mišrus choras - Vytauto Montvilos „Saulė 
teka” (žodžiai Mykolo Karčiausko), Vydūno „Lietu
va, brangi šalele” (harm. Vytauto Juozapaičio) ir Ba
lio Dvariono „Kupolinį”, orkestruotą Ritos Kliorie- 
nės, visas šias dainas dirigavusios.

Su Jacobus Gailus (viduramžio austrų kompozi
toriaus) psalme „Haec ėst dies” pradėtos antrosios 
koncerto dalies centrinis kūrinys buvo šiuolaikinio 
anglų muziko John Rutter’io (g. 1945) trijų dalių 
mišių himnas „Gloria”, atliktas jungtinio choro su or
kestru, priėjau girdėtų solisčių prisijungus Rimai Po- 
likaitytei. Dirigavo „Dainavos” vadovas Darius Poli
kaitis, orkestravęs koncertą užbaigusį klasiškąjį G.F. 
Handel’io „Aleliuja”, kurį, kaip ir pradinę psalmę, 
vėl dirigavo Rita Kliorienė.

Nedidelis dvylikos pučiamųjų (9 variniai), mu
šamųjų (George Blanchet) ir vargonų/sintezatoriaus 
(Jonas Govėdas) orkestras pasirodė itin efektingai. 
Kai žiūrovams entuziastingai plojant, scenon gėles 
nešė dirigentams ir solistams, man atrodė, kad jų tik-

akiračiai nr. 1 (315)

10



SKILTYS
I . .......... .......

rai nusipelnė ir G. Blanchet, puikiai valdęs keturis 
būgnus ir keletą smulkesnių mušamųjų bei pavertęs 
juos nepamainomai svarbia ansamblio dalimi.

... Tai buvo koncertas, kurio dar ilgai nepamir
šime.

Algirdas T. Antanaitis

ŠTAI IR PRADŽIA

Su sausiu prasidėję apvaliai solidūs metai įpa
reigoja rašyti lanksčiau ir apvaliau, negu lig šiol. Gal 
ir emocingiau bei šiek tiek įdomiau, išlaikant pu
siausvyrą tarp apčiuopiamo fakto ir lakios spėlionės.

Rašyti lengva tada, kai esi pasišovęs laisvai 
postringauti apie karštus pasaulio dalykus. Arba apie 
moteris. Mano amžiuje sapalioti apie mielas „dorotė- 
jas” lyg ir netinka, nors ir labai norisi jas švelniai ap
tarti. Jos juk to nusipelno. Dažna trokšta būti apnuo
ginama. Čia turiu mintyje ne kūno nuogybę, bet 
dvasinę. Ir kuo moteris yra dvasingesnė, tuo jos ben
dras odaliskas įspūdingesnis. Ne vienas šių laikų filo
sofas šį bruožą yra iškėlęs, išskyrus cinikus, kurie į 
moterį žiūri pro aprasojusio jaudulio lęšį. Galima ir 
šitaip žiūrėti, nes tai nė kiek nekenkia nei moterims, 
nei vyrams. Kūnas irgi turi savo vertę. Tai žinojo vi
sų epochų dailininkai. Juo labiau tai žino dabarties 

fotomenininkai. Juk tik kūno dėka sparčiai pagausėjo 
žmonijos kiekis. Kreivė tebekyla.

Tiesiog nepatogu, kad pasukau į dirvą, kurios, 
kaip sakiau, šėmam plunksnagraužiui vagoti netinka. 
Atseit, rašyk apie aktualius dalykus. Kad ir apie poli
tiką. Arba apie ekonomiką. Ar apie tai, kaip reikia su
stiprinti jaunimo dorovę. Klok, dėstyk savo mintis 
blaiviai, oriai, nė kiek nesijaudindamas, kad tavo 
samprotavimai blizga kaip apzulintos eilinio tarnau
tojo alkūnės. Rašyk apie tai, ką kiti žino ir ką pats 
žinai. Ar bent apie tai, ko nežinai, bet apsimeti žinąs. 
Žodžiu, rašyk apie žinojimą. O kartais iš kuklumo 
prisipažink, kad nežinai. Žmonės vertina atvirumą.

O žinau, kad pradžia dažniausiai yra toli nuo pa
baigos. Bet nežinau, ar atstumas iš viso turi žūtbūtinę 
reikšmę. Žinau, kad ten, kur gyvenu, ant rusvos kny
gų lentynos stovi dirbtinių gvazdikų puokštė 
oranžinėje vazoje. Žiedai, be abejo, liūdi, nes aš per 
ilgai šen ir ten užsibūnu. Taip pat žinau, kad žodis 
penalas dabar lietuviškai vadinasi pieštukinė, o „pan
tyhose” yra verčiamos į pėdkelnes.

Žinau, kad mūsuose mėgstamų dvasinių gelmių 
pravartu ieškoti tik rupiame paviršiuje. Bet kaip jas 
tinkamai nusakyti, nežinau. Dabar įsivaizduoju Lais
vės alėjoje einančią vienišą moterį, paniekinusią vi
sas gelmes. Ji susimąsčiusi gūbrina įprastu gyvenimo 
paviršiumi. Deja, nežinau, koks yra jos sielvartas, lyg 
dainoj: ko liūdi, ko ilgiesi, ko ieškai, kur eini?

Žinau, kad vienam jaunam poetui neseniai rūpė
jo tarp ilgų šimtmečių surasti vietą sekundei, ir jis dėl 
to lyriškai krimtosi. Pagalvojau, kam jam ši sekundė 
reikalinga? O gal, kad sekundės akimoju įmetus ka
muolį į Kosmoso krepšį, būtų laimėtos finalinės 
rungtynės - poeto Arvydo Sabonio taikliu šūviu.

Nežinau ir žinoti nenoriu, kad Herkus Kunčius 

pisuarą pavadino klozeto broliu ir iš to turbūt ilgai 
juokėsi. Taip pat nežinau, ar sugedusį kompiuterį de
ra pravardžiuoti netikša, net durniumi. Žinau, kad 
„outsaideris” yra nepritapėlis (man šis žodis patinka) 
ir kad kinietį nedera vadinti kinu. Skaičiau, kad rusų 
rašytojas Eduardas Limonovas pasakė, jog bloga 
mirtis gali sugadinti patį šauniausią gyvenimą. Bet 
abejoju, ar gyvenimas iš viso gali būti šaunus plane
toje, kurią Leibnicas pavadino šauniausia iš visų ga
limų, o Volteras iš to smagiai pasišaipė.

Stebuklais netikiu, bet pitagoriškai nutuokiu, 
kad matematika yra vienintelis tikras kelias į viso
kius stebuklus, kuriais pasinaudodami galime kurti 
tai, kas palengvina ar nuskaidrina mūsų buitį. Pavyz
džiui, praeidamas pro stebuklingos juodos Clavino- 
vos klaviatūrą, būtinai paliečiu baltą klavišą „re”. O 
gal staiga dingtelės nauja melodija, ir ja nustebinsiu 
tolimą mylimąją, virš g-dur gaidų lakšto užrašęs: 
„Skiriu Tau, Teofile?”

Jaučiu, kad nuo šio žinojimo ir nežinojimo tiek 
man, tiek skaitytojams svaigsta galva. Baigdamas 
pridursiu dar vieną žinomą dalyką: meno kūrinyje 
glūdi kažkoks keistas, nekasdieniškas, intriguojan
čiai retas būvis. Gal tai moteriško prado Sfinksas vy
rui? Forma. O gal vyriško prado pavidalas jai? Irgi 
Forma. Du pavidalai, Paslaptis šalia galingo stuo
mens, retsykiais ir proto. Apie tai mąstant lyg ir pras
mingiau gyventi. Daug ko nežinoti yra gera, nes vis
ką žinant nepakeliamai padidėtų atsakomybės našta. 
Bepigu Visatos Viešpačiui aukštybėse - viską žino, 
viską mato, viską girdi, viską myli, bet nei kiek nesi
jaučia atsakingas už tai, kad gamtiškoje žemėje tebe
vyksta baisios pragaištys.

Pr. Visvydas

ANTRAJAM NIURNBERGUI ARTĖJANT

KADA PAGALIAU NUTEISIME KOMUNIZMĄ?
Demokratiniuose Vakarų kraštuose, kurių žmo

nėms nėra tekę gyventi konunistinėje santvarkoje, 
suorganizuoti kokią nors konferenciją ar teismą, 
kuris nuteistų ar pasmerktų komunizmą, vargu ar pa
vyktų. Eilinis Vakarų pilietis tokį pasiūlymą grei
čiausiai palydėtų žiovuliu. Ne todėl, kad jis prijaustų 
komunizmui ar ilgėtųsi komunistinės santvarkos. 
Priežastis, kodėl Vakarų žmogus šiandien nebesido
mi komunizmu, daug paprastesnė. Vakarų politinėje 
sąmonėje komunizmas jau yra miręs reikalas. O mi
rusius teisti, smerkti ar su jais kovoti Vakarų kultūro
je nepriimta.

Lietuvių visuomenėje, tiek Lietuvoje, tiek išeivi
joje, daug kas teiginiui, kad komunizmas - miręs rei
kalas, nuoširdžiai nepritartų. Jiems komunizmo grės
mė dar vis reali. Juk pasaulyje dar yra trys komunisti
nės valstybės: Kinija, Kuba ir Šiaurės Korėja. O ir 
kitur komunizmo šalininkai slapčia rezga planus pa
imti valdžią į savo rankas. Todėl mūsų, lietuvių, ko
munizmą patyrusių savo kailiu, pareiga yra nuolat 
priminti Vakarų pasauliui apie tebegręsianti komu
nizmo pavojų ir patiems kovoti su komunizmo ap
raiškomis, nesvarbu, kaip ir kokia forma jos besi- 
reikštų.

Fakto, kad pasaulyje dar yra trys valstybės, ku
rios savo santvarką vadina komunistine, nenuneigsi. 
Tačiau pirmoji komunistinė pasaulio valstybė, kuri 
revoliucijai ragino vienytis viso pasaulio proletarus ir 
pranašavo komunizmo įsigalėjimą visoje planetoje, 
jau subyrėjo. Kartu su ja žlugo ir bet kokios komu

nizmo ekspansijos viltys. Tris likusias valstybes lai
kyti komunistinėmis galima tik formaliai. Kuboje 
komunizmas pasibaigs su Fidelio Castro mirtimi. Fi
delį dar varžo jo paties ankstesnė retorika. Jo įpėdinis 
tokių varžtų nebejaus ir norom nenorom bus privers
tas pradėtį kubietišką „perestroiką”. O kur „perest- 
roikos” nuveda komunistinę valstybę, turbūt aišku. 
Truputį kitaip yra Kinijoje. Tenykštis komunizmas 
labai sparčiais tempais buržuazėja, o tai reiškia, kad 
santvarka transformuojasi į savotišką kinietišką na
cionalsocialistinę diktatūrą. O nacionalizmas, net ir 
socialistinis, jau yra politinė prekė, kurios į užsienį 
neišeksportuosi. Dar keistesnis Šiaurės Korėjos atve
jis. Ten kominizmas išsigimė į kažkokią paveldimą 
vienos dinastijos valdžią. Praktiškai tai savotiška ko
munistinės monarchijos forma. Be to, badaujančios 
Š. Korėjos padėtis yra tokia bloga, kad kitų kraštų 
gyventojus nuo komunizmo ji gali tik atbaidyti. Taip 
komunizmas pasaulyje jau tapo atgyvena - idėja, ne
beturinčia ateities. Lieka tik kažkokių slaptų, pogrin
dyje veikiančių komunistinių jėgų „konspiracinis pa
vojus”. Racionaliai šitokio „pavojaus” analizuoti neį
manoma. Kas tiki konspiracijų teorijomis, tikės ir to
liau, o „netikėliai” šypsosis...

Kodėl apie visa tai rašau? Todėl, kad Lietuvoje 
ruošiamas tarptautinis (!) kongresas, savotiškas 
Niurnbergo teismas, kuris turės pasmerkti komu
nizmą. Tiesa, Lietuva ir dar kelios Rytų Europos 
valstybės jau yra priėmusios dokumentus, pasmer
kiančius komunizmą, bet, rengėjų nuomone, „būtinas 

tarptautinis komunizmo nusikaltimų įvertinimas ir 
pasmerkimas” ( Plg. Liuda Rugienienė, „Ar jau lai
kas?” Draugas, 1999 m. nr. 248, p.3).

Toks tarptautinis kongresas, kuriame bus „įver
tinti ir pasmerkti” komunizmo nusikaltimai, įvyks 
Vilniuje šių metų birželio 12-14 dienomis. Šį tarptau
tinį kongresą rengia keturios tipiškai lietuviškos or
ganizacijos: Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 
bendrija, Lietuvių politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, Lietuvos politinių kalinių sąjunga ir Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdis. Vadinu šias grupuotes tipiškai 
lietuviškomis todėl, kad kitur visos keturios organi
zacijos sutilptų „po viena kepure”; tik pas mus - kur 
keturi lietuviai, ten penkios organizacijos...

Tarptautiniu šis kongresas turbūt bus todėl, kad 
lietuviai rengėjai pakvietė pranešėjus iš 15 kraštų, po 
2-3 pranešėjus iš kiekvieno krašto. O kas tie pranešė
jai ir kokie jų kraštai - kol kas tebėra ... tarptautinė 
paslaptis. Tokia pat paslaptis ir renginio programa.

Šiame mano rašinyje skaitytojas galbūt pastebės 
užslėptą švelnią ironiją. Atvirai iš šio keisto renginio 
rengėjų pastangų juoktis nederėtų. Kongresą rengia 
žmonės, širdyje tebenešiojantys dar nuo stalinistinių 
laikų neužgijusias žaizdas. Tai daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonės, žvelgiantys į savo gyvenimo saulė
lydį. Ateitis jau priklauso kitoms kartoms, su kuriom 
jie norėtų pasidalinti savo išgyvenimais, patirtom 
kančiom, skriaudom ir neteisybėm. Juos reikia su
prasti ir atjausti. Juoktis iš jų pastangų nedera. Tačiau 
rimtai jas traktuoti, deja, neįmanoma. Kodėl?

Visų pirma, labai nevykęs šio renginio lyginimas 
su Niurnbergo teismu. Nesvarbu, kaip bevertintume

(tęsinys 14-amepsl.)
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PRISIMINIMAI

1946 metų kovo 13 d. 70 Tuebingeno universite
to lietuviai studentai, susirinkę studentų namuose 
Tuebingene įsteigė Akademinio Jaunimo Šviesos 
Sambūrį.

Tuebingenas - universitetinis miestas Vokieti
joje, Schwarzwalde, prancūzų okupacinėje zonoje. 
Prieš karą buvo žinomas kaip medicinos, ekonomi
kos ir teologijos mokslų centras. Pasibaigus karui 
1945 m. vasarą Tuebingene buvo įsteigta lietuvių 
studentų atstovybė, kurią sudarė Jonas Vizbaras, 
Aliutė Pajaujytė ir Jonas Valaitis. Jos pagrindinis tik
slas - padėti lietuviams studentams įstoti į Tuebinge
no universitetą. Studentų valdyba, susidūrusi su Tue
bingeno universiteto nepalankia administracija, 
kreipėsi į prof. Schmittleiną, prancūzų okupuotos zo
nos švietimo komisarą, buvusį Kauno un-to prancūzų 
kalbos lektorių. Jo pastangomis beveik visi padavę 
prašymus lietuviai studentai buvo priimti į universi
tetą. Medicinos fakulteto dekanas, paklaustas, kiek 
lietuvių studentų bus priimta, atsakė „Wir werden ei- 
ne Litauische Universitaet in Tuebingen haben” 
(Tuebingene turėsime lietuvišką universitetą). Dėka 
palankių įstojimo sąlygų Tuebingeno universitetas 
sutraukė nemažą lietuvių studentų skaičių ne tik iš 
prancūzų, bet ir iš amerikiečių ir anglų okupuotos 
Vokietijos zonų. Virš 300 lietuvių studentų buvo pri
imti į Tuebingeno universiteto medicinos, ekonomi
kos, teologijos bei įvairius kitus fakultetus.

Karo metu, artėjant antrajai bolševikų okupaci
jai, apie 2000 lietuvių studentų pasitraukė iš Lietu
vos. Didžioji jų dauguma buvo priimta studijuoti Vo
kietijos universitetuose. Pats didžiausias skaičius, 
virš 300, susitelkė Tuebingeno ir Hamburgo Pineber- 
go universitetuose. Turbūt niekada Lietuvos istori
joje toks didelis skaičius lietuvių studentų nebuvo 
patekęs į Vakarų Europos, daugiausia Vokietijos, 
universitetus.

1946 metų vasarą įsisteigusio jaunimo „Šviesos” 
sambūrio iniciatorių grupė kreipėsi į akademinį lietu
vių jaunimą už Lietuvos ribų:

Gyvename kritišką žmonijos istorijos laikotarpi. 
Destruktyvių totalizmo jėgų sukeltas pasaulinis ka
ras griuvėsiais ir ašaromis bei krauju pavertė taikiu 
darbu ir triūsu sukurtų gyvenimą. Mūsų tėvynės kū
rybinis darbas tos pačios katastrofos buvo sugriau
tas, o didelė tautos dalis išblaškyta plačiose šalyse.

Pasaulyje vyksta visuomeninių idėjų psichologi
nis fermentavimasis: iš vienos pusės gerosios žmoni
jos jėgos, [kvėptos žmoniškumo ir bendrojo teisingu
mo pradų, bekaupiant medžiagines ir dvasines pa
stangas pasaulio teisei ir taikai suburti, iš antros pu
sės totalitariniai rėžimai su destruktyviom, demago- 
ginėm idėjom ir rezultate griuvėsiais paversta Vaka
rų civilizacija.

Lietuvių tautos kamienas šiandien veda atkak
liausią ir sunkiausią savo senos ir garbingos istori
jos kovą už laisvę, teisę ir žmoniškumą. Kartu su 
didele kartos dalimi čia atblokštai gausiai lietuvių 
akademinei jaunuomenei, laikinai atskirtai nuo rea
lios tautos išlaisvinimo kovos, tenka didelis ir gar
bingas uždavinys pasiruošti pozityviam dalyvavimui 
ūkinio, socialinio ir techninio atkūrimo. Be mūsų 
aukšto akademinio pasiruošimo kovoje ir priespau
doje išvargusi tauta pareikalaus didelio visuomeni
nio pasirengimo: pažinimo tų demokratijos idėjų, ku
rių vardu tauta veda laisvės kovą ir pagal kurių prin
cipus bus statomas Lietuvos kūrybinis, socialinis ir 
ūkinis gyvenimas.

Tikėdami giliu mūsų jaunuomenės patriotizmu ir

SAMBŪRIS „SVIESA” 
(Pranešimas Santaros-Šviesos 46-tame suvažiavime Lemonte, 1999 

metų rugsėjo 9-12 d.)
idealizmu dvelkiančia energija manome, kad subur
tomis jėgomis galėsime pasiruošti tiems uždavi
niams, kuriems rengtis mus įpareigoja kovojantis 
kraštas. Tuo pačiu atliksime savo, kaip lietuvių pa
reigas.

Akademinė lietuvių jaunuomenė, karo atblokšta į 
vokiečių žemę, kviečiama burtis į akademinės jau
nuomenės sambūrį „Šviesą”, kurio tikslai ir ekono
minės gairės yra patiekiamos.

Akademinio jaunimo „Šviesos” sambūrio tikslai 
ir ekonominės gairės buvo paskelbtos 1946 m. pir
majame Šviesos žurnalo numeryje. Aliutė Pajaujytė- 
Staknienė, viena iš redaktorių, įvadiniame straipsny
je, „Ko mes siekiame” susumuoja „Šviesos” tikslus:

Pilkame mūsų tremtinių gyvenime įsižiebia švie
sa. Kokius horizontus ji nori nušviesti? Pirmiausia ji 
nori reikšti mintis ir viltis to mūsų jaunimo, kuris ne
sitenkina kasdieniškais mūsų gyenimo rūpesčiais, o 
veržiasi toliau į visuomeninių idėjų pasaulį, į platųjį 
gyvenimą, ne savanaudišką ir neįsiskleidusį savo 
kiaute. „Šviesa” nori būti idelistinioJaunimo išraiš
ka... Šiandien pasaulis gyvena stiprių idėjų evoliuci
ją. Greta politinių ir ekonominių idėjų kovos šian
dien vyksta gili idėjinė kova dėl teisingesnio ir gra
žesnio ateities pasaulio. Griūva senosios koncepci
jos. Naujausios mokslo pažangos šviesoje formuojasi 
naujas pasaulėvaizdis. Mes, lietuvių jaunimas, paties 
likimo išstumti kovojame dėl naujo pasaulio, negali
me atsilikti socialinėje savišvietoje ir turime įtemptai 
sekti mokslinės eigos raidą... Atsiminkime visados 
tūkstančius mūsų brolių tėvynėje, kurie nepasidavė, 
nepalinko, kurie kasdien kenčia vargą ir alkį, kas
dien rizikuoja savo galvas trokšdami nugalėti viešpa
taujančią neteisybę ir atnešti savo tautai ir žmonijai 
šviesesnę ateitį. Jei mes negalim šiandien stoti greta 
jų ir parodyti lygią drąsą ir pasiryžimą, tai mes gali
me savo širdyse auginti tą pačią liepsną, tą pačią ko
vos dvasią, tą patį įsitikinimo tvirtumą, kuris juos 
veda. Turime dvasioje pasirodyti verti savo kovojan
čių ir kenčiančių brolių tėvynėje ... Mes nepamirš
tame, kad pagaliau kovojama yra dėl žmogaus, kad 
galutinis visų pastangų tikslas yra pats žmogus. Mes 
norime niekad nepamiršti žmogaus, norime giliai 
gerbti žmogų. Norime savyje ugdyti žmogų taurų ir 
šviesų. Norime, kad mūsų jaunimas būtų tikrai aukš
tai kultūringas. Tik tada galėsime drąsiai išeiti gyve- 
niman kovoti už tiesą, kuri turi atnešti žmogui švie
sesnį rytojų. Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

Kalbant apie „Šviesos” gaires, t.y., etinius dės
nius, kurie riša šviesiečius, norisi pabrėžti, kad tai yra 
pasekmė ilgų dieninių ir naktinių diskusijų, kuriose 
dalyvavo daug jaunų studentų: filosofų, teisininkų, 
gamtininkų, ekonomistų, medikų, tautininkų, varpin
inkų, socialdemokratų ir nepriklausomų... Margeris 
Jesaitis savo kalboje prieš priimant „Šviesos” ideolo
gines gaires pirmajame suvažiavime Tuebingene, iš
sakė savo „Šviesos” gairių interpretaciją. Pagal Mar
gelį Jesaitį, galbūt ideologinės gairės dar nėra tobu
los, visiškaiai išbaigtos, pakankamai plačios, tačiau 
jose yra viskas, ką buvo galima surasti tarp žmonių, 
kurie buvo pasiryžę nesilaikyti tradicinių nuomonių, 

bet stengtis patys surasti humanistinį kelią, kuris 
vestų žmogų į skaistesnę ateitį... Humanizmas tvirti
na, kad žmogus yra didelis turtas, aukščiausia ver
tybė racionaliame pojūčiais suvokiamame pasaulyje. 
Šis teiginys yra toks artimas kiekvienam žmogui, kad 
jis nereikalauja jokių protinių įrodymų. Tai aksioma 
kiekvienam iš mūsų, nes mes tai jaučiame betarpiš
kai, o toks betarpiškas jutimas, filosofo Bergsono žo
džiais tariant, yra vienintelis tikras žinojimas. Todėl 
„Šviesos” sambūris, norėdamas suvienyti lietuvišką 
jaunimą kovai už gyvenimą, šią taip aiškią humaniz
mo tiesą pasirinko savo gairių pamatu. „Šviesos” gai
rės skelbė: „Sambūris laiko savo asmenį aukščiausia 
vertybe racionaliame pasaulyje. Pasaulėžiūrai susi
daryti žmogus turi visišką laisvę”. M. Jesaitis kal
bėjo:

Religiją mes vertiname kaip žmogų dorinantį 
veiksnį... tačiau teigti kokia religija yra geriausia ar 
diskriminuoti dėl metafizinių doktrinų mes nenorime, 
nes tai yra tikėjimo sritis ir tuo pačiu visiškai laisvo 
žmogaus sritis. Nes tikėjimas yra žmogaus drąsa pri
imti kurią nors tezę kaip tiesą, nereikalaujant proto 
įrodymų.

Žmogus santykiaudamas su kitu asmeniu vado
vaujasi artimo meilės principu, jam padeda, gerbia 
jo asmenį ir pažiūras.

Kodėl gi žmonės turi vienas kitą mylėti? Todėl 
kad esame vienodos nelaimės ištikti. Esame nelaimės 
draugai. Meilė yra ne'kas kita, kaip įjungimas kito 
asmens su visais jo rūpesčiais į save patį... Nes vien 
tik jausmas mažai ką reiškia. Žmogus savo jausmą 
turi pareikšti veiksmu. Iš čia mūsų propaguojamas 
šūkis: gyvenk ir padėk kitam gyventi!

Tinkamiausias gyvenimo sąlygas žmogui ir ben
druomenei užtikrina demokratiniai principai. Ben
druomenės organizacija, kuri tuos principus savo 
veikloje neigia, sambūrio nariai laiko sau priešinga. 
Šiuo posakiu sambūris pasisako už tai, kad visi san
tykiai, kur dalyvauja žmonių masės, būtų tvarkomi 
daugumos valia, tačiau priešingai nusistačiusiems 
paliekama opozicijos teisė ir galimybė pravesti ir ap
ginti savo nuomones, kiek jos nepažeidžia esminių 
žmogaus laisvių.

Žmogus gali geriausiai išplėtoti savo pajėgas 
tautoje. Kiekviena tauta turi teisę tvarkytis laisvos 
valstybės pagrindais, derindama savo siekimus su 
tarptautinio solidarumo idėja.

M. Jesaitis iškėlė tautos reikšmę žmogui ir taip 
skatino neatsitolinti nuo savo tautos. Jis sakė:

Sambūris, kaip kultūrinė ir visuomeninė savi
auklos organizacija, nesiriša su jokia politine partija 
ar srove. Šis posakis nereiškia kad sambūris atsisako 
bendradarbiauti su vyresniąja karta, kurios vertin
giausi atstovai įsitraukė į visuomeninį darbą politi
nių partijų rėmuose. Su jais sambūris stengiasi pa
laikyti ryšį ir yra dėkingas už jų suteiktus patarimus, 
bei vertina juose sukauptą gyvenimo pavyzdį. Tačiau 
su tais kurie savo partijų ir srovių interesus stato 
aukščiau bendrųjų tautos interesų sambūriui ne
pakeliui.

12 akiračiai nr. 1 (315)
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PRISIMINIMAI

Vykstant normaliai politinei diferenciacijai 
„Šviesos” sambūrio nariams buvo leista dalyvauti 
politinėse organizacijose: Laisvės kovotojų rezisten
ciniame sąjūdyje, tautininkų atkurtoje „Vilties” kor
poracijoje, liaudininkų atkurtoje „Varpininkų Žalgi
rio” korporacijoje ir socialdemokratų atkurtoje „So
cialdemokratinio Jaunimo” sąjungoje. Tai buvo nu
tarta 1948 m. antrajame suvažiavime, Stuttgarte. Al
gimantas Gureckas straipsnyje „Sambūrio istorijos 
apybraiža” rašė: „Nežiūrint savo skirtingų pasirinktų 
politinių kelių, šviesiečiai tautininkai, varpininkai ir 
socialdemokratai pareiškė savo besąliginę ištikimybę 
sambūrio ideologinėms gairėms. Tada pirmą kartą 
pasigirdo „Šviesoje” tradiciniu tapęs šūkis: „Mūsų 
tautininkai ne fašistai, mūsų socialdemokratai ne 
marksistai”.

Per trejus metus (1946-1949) Vakarų Vokietijo
je „Šviesos” sambūris išaugo į plačią akademinio 
jaunimo organizaciją su devyniais skyriais: Tuebin- 
geno, Freiburgo, Karlsbruhe, Muencheno, Erlange- 
no, Bonos, Stuttgarto, Hamburgo ir Goettingeno, bei, 
už Vokietijos ribų, su penkiais skyriais Paryžiuje, 
Iverdene Šveicarijoje, Pisoje Italijoje, Stockholme 
Švedijoje ir Toronte Kanadoje. Taip pat okupuotoje 
Lietuvoje buvo įkurta pogrindžio „Šviesa”. Iš viso 
buvo įkurta penkiolika skyrių su virš 400 narių.

Paminėtini aktyvūs skyrių šviesiečiai. Tuebinge- 
ne: Margeris Jesaitis, Aliutė Pajaujytė, Petras Jurkš- 
tas, Jurgis Jaks-Tyris, Algimantas Gureckas, Julius 
Kaupas, Genutė Budrikaitė-Kazokienė, Evaldas Ve- 
leckis, Vytautas Dargis, Rimas Vienužis, Janina Vie- 
nužienė. Freiburge: Brunonas Bušackis, Henrikas 
Nagys, Gediminas Balukas, Danutė Jasaitytė. Bono
je: Alfonsas Petrutis, Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, 
Viktoras Kochanauskas. Erlangene: Jonas Mildažis, 
Jonas Kedys, Bronius Siliūnas, Jonas Vizbaras-Sū- 
duvas ir Alma Nutautaitė- Adamkienė. Stuttgarte: 
Jonas Vizbaras, Mykolas Untulis, Kozmas Balčiaus- 
kas, Romas Karuža, Jonas Krutulis. Muenchene: Jo
nas Kiznis, Alfonsas Nakas, Jonas Vilgalys. Karlsru
he: Antanas Mačionis, Viktoras Bilaišis, Aldona Pal
tarokaitė. Paryžiuje: Algridas Greimas, Jonas Misiu- 
lis. Stockholme: Vytautas Varnauskas. Toronte: Zig
mas Čepulkauskas.

Šviesiečius jungė ideologinės gairės, kultūrinė 
bei visuomeninė veikla ir suvažiavimai. Paminėtini 
trys pagrindiniai suvažiavimai: 1947 m. Tuebingene, 
1948 m. Stuttgarte ir 1949 m. Tuebin
gene. Suvažiavimuose buvo renkami 
sambūrio pirmininkai, kuriais tapo 
Margeris Jesaitis, Vilius Pitkunigis ir 
Jonas Valaitis.

Algimantas Gureckas „Šviesos 
sambūrio istorijos apybraižoje” rašė:

Sambūris Į lietuvių jaunimo gyve
nimą įvedė naują stovyklavimo formą. 
Sambūrio stovyklos vykusiai sujungė 
poilsį ir pramogas su studijų dienos po
būdžio paskaitų ciklais, [domu, kad ki
tos lietuvių studentų organizacijos pri
ėmė tokią stovyklavimo formą ir ji pasi
darė pastovus lietuvių jaunimo reiški
nys. „Šviesos" stovyklos sutraukdavo 
sambūrio narius iš Vokietijos universi
tetų išbarstytų skyrių. Vasaros stovyk
los įvyko Kresbrone prie Bodeno ežero 
ir Priene prie Himsee ežero. Žiemos 
stovyklos Hinterzartene ir Schveigmate 
- Schwarzwalde, Fishene ir Kiefersfel-

dene Alpėse.

Vienas iš svarbiausių kultūrinės veiklos požy
mių buvo Šviesos žurnalo leidimas, kurio pasirodė 
septyni numeriai. Žurnalą redagavo keletas redakto
rių: Aliutė Pajaujytė, Kęstutis Čerkeliūnas, Jonas 
Kalpokas, Petras Jurkštas, Jonas Vizbaras-Sūduvas, 
Jurgis Jaks-Tyris, Vincas Trumpa, ir Vytautas Sau
lius. Žurnalo bendradarbiais buvo rašytojai Julius 
Kaupas, Pulgis Andriušis, Antanas Rūkas, Antanas 
Škėma, Liudas Dovydėnas, Henrikas Nagys, Henri
kas Radauskas, Jonas Aistis, Jonas Mekas, Nyka-Ni- 
liūnas; akademikai: Marija Gimbutienė, Pranas Skar
džius, Jurgis Blekaitis, Viktoras Jungferis, Georges 
Matore, Algirdas Julius Greimas, Aleksandras Ku- 
čiūnas, Vaclovas Biržiška, Vincas Kazokas, Vladas 
Stanka ir kt.

Visuomeninę „Šviesos” veiklą sudarė aktyvus 
dalyvavimas Studentų Sąjungoje ir jos suvažiavi
muose Wuezburge, Augsburge ir Tuebingene. Išsky
rus pirmąjį suvažiavimą, kuriame pirmininku buvo 
išrinktas Kęstutis Valiūnas, kiti pirmininkai buvo 
šviesiečiai: Petras Jukštas ir Bronius Budginas.

Nuo „Šviesos” sambūrio įsikūrimo jame akty
viai dalyvavo Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos 
nariai Karolis Drunga, Petras Jurkštas, Justinas Pet
kevičius, Jonas Deksnys, palaikydami nuolatinį ryšį 
su okupuotos Lietuvos rezistenciniais sąjūdžiais. 
Kad ateityje išlaikius rezistencinį sambūrio pobūdį, 
paskutiniame Vokietijoje Tuebingeno „Šviesos” su
važiavime, pirmininkaujant M. Jesaičiui, buvo nutar
ta papildyti ideologines gaires tokiu straipsniu:

Besiskirstant Vakarų Europoj esančiai lietuvių 
tautos daliai po užjūrius, sambūryje susitelkusi aka
deminė jaunuomenė norėdama ir ateityje sėkmingai 
siekti savo tikslų, atsisakė nuo vien tik akademinio 
sambūrio pobūdžio ir žengia į platesnius užsienio lie
tuvių sluoksnius, kaip „Sambūris Šviesa ".

Nuo 1949 m. „Sambūris Šviesa” kultūrinis lietu
vių sąjūdis užsienyje perkelia savo valdybą į New 
Yorką su skyriais Čikagoje, New Yorke, Bostone ir 
Australijoje su skyriais Sidnėjuje, Melburne ir Ade
laidėje. Skyriai JAV be įvairių visuomeninių ir kul
tūrinių darbų Čikagoje įkuria „Pelkių žiburėlį”, kuris 
per Margučio radija sutelkia visą eilę kultūrinių ir 

„Šviesos sambūrio steigėjai Tubingene, 1946 metais. Sėdi iš kairės: Petras 
Tunkūnas, Margeris Jesaitis, Vilius Pitkunigis, Jonas Valaitis. Stovi: Jurgis Jaks- 
Tyris, Petras Jurkštas, Algimantas Gureckas, Justinas Petkevičius, Aleksandras 
Dundulis.

visuomeninių programų, kurioms vadovavo Daliai 
Sruogaitė-Bylaitienė, Petras Jurkštas ir Algimantas 
Mackus. Su mažom pertraukom „Pelkių žiburėlis” 
veikė 24 metus (1953-1977) su virš 100 bendradar
bių: aktorių, rašytojų, poetų ir pranešėjų. Pasinau
dodamas Algimanto Gurecko straipsniu „Šviesos 
Sambūrio istorija”, glaustai bandysiu pavaizduoti 
„Santaros-Šviesos Federacijos” įsikūrimą JAV:

Atsisakęs akademinio pobūdžio „Sambūris Švie
sa ” Amerikoj pradėjo prarasti dominuojančią pozi
ciją akademinio jaunimo tarpe ... Didelė liberalinė 
studentijos dalis liko šalia „Šviesos ” ir susibūrė į sa
vo atskirą grupę „Nepriklausomų Studentų Sąjūdį", 
iš kurio vėliau kilo lietuvių studentų Santara. Šviesie
čiai studentai įsijungę į nepriklausomų studentų są
jūdį, ragino savo kolegas susijungti su „Šviesa ”, nes 
tarp abiejų grupių „Šviesiečių ” ir „Santariečių ” es
minių skirtumų nebuvo ...Po ilgų diskusijų ir pasita
rimų buvo sutartas „Santaros-Šviesos Federacijos” 
projektas, kurį „Šviesa” priėmė Amerikos regiono 
suvažiavime New Yorke 1957 m. Po to studentų San
tara ir naujai įsisteigusi filisterių Santara savo suva
žiavimuose taip pat nutarė priimti federacijos pro
jektą.

„Santaros-Šviesos Fedracija” buvo įsteigta 1957 
m. lapkričio 15 d. Jos nuostatus pasirašė trijų orga
nizacijų pirmininkai: Valdas Adamkavičius-Adam- 
kus (Studentų „Santara”), Julius Šmulkštys (Filis
terių „Santara”) ir Skaistutis Šlapelis (Sambūris 
„Šviesa”).

Greitai paaiškėjo, kad trims organizacijoms rei
kėjo konsolidacijos, kuri prasidėjo skyriuose ir buvo 
užbaigta 1964 m. „Santaros-Šviesos” Federacijos su
važiavime, kuriame buvo išrinkta Federacijos valdy
ba: pirmininkas Raimundas Mieželis, vicepirminin
kai: Valdas Adamkavičius (Adamkus), Gabrielius 
Gedvilą, Algimantas Gureckas ir Jonas Valaitis. Iždi
ninkas: Zenonas Rekašius, sekretorė: Lakštuonė Vė- 
žienė. Federacijos skyriams vadovavo: New Yorke - 
Leonas Sabaliūnas, Čikagoje - Viktoras Kochanaus
kas, Los Angeles - Bronys Raila, Bostone - Kęstutis 
Žygas.

Konsoliduotoje „Santaros-Šviesos” Federacijoje 
aktyviai veikė ir veikia: Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, administruojamas Gintauto Vėžio; 
Metmenų žurnalas, redaguojamas Vytauto Kavolio ir 

„Mūsų žingsnių” Naujienose skyrius re
daguojamas Dalios Sruogaitės-Bylai- 
tienės, Birutės Bulotaitės, Marytės Paš- 
kevičienės ir Jono Valaičio. „Santaros- 
Šviesos” Federacijos metiniai suvažia
vimai, vykę Tabor Farmoje, paskuti
niais metais vyksta Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemonte. „Santaros-Šviesos” 
Federacija, palaikydama savo akademi
nį kultūrinį pobūdį, veikia ne tik JAV, 
bet ir Lietuvoje. Dabartinėje Lietuvoje 
„Santaros-Šviesos” Federacijos idėjos 
ir darbai per Lietuvoje organizuojamus 
metinius suvažiavimus, yra labai sėk
mingi ir pritraukia Lietuvos akademinį 
jaunimą.

Šia proga noriu palinkėti Santaros- 
Šviesos Federacijai tęsti savo veiklą su
laukus 2000 metus tiek JAV, tiek ir ne
priklausomoje Lietuvoje. Ir Šviesa, ir 
Tiesa jos žingsnius telydi.

Dr. Jonas Valaitis
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POLEMIKA

KADA PAGALIAU...
(atkelta iš 10-to psl.)

tuoj po karo Niurnbergo mieste vykusį procesą, kur 
buvo teisiami nusikaltimu prieš žmoniškumą apkal
tinti aukšti nacistinės Vokietijos pareigūnai - teisin
gumo triumfu ar nugalėtojų susidorojimu su karą 
pralaimėjusiais - tai vis dėlto buvo teismas. Tarptau
tiniu susitarimu jį įkūrė kelios valstybės, o ne priva
čios organizacijos. Jame buvo ne tik kaltinamieji ir 
kaltintojai, bet ir teisėjai, ir - svarbiausia! - gynėjai. 
Trys kaltinamieji buvo išteisinti. O ką „išteisins” ant
rasis Niurenbergas? Ir kokią „bausmę” paskirs nu
teistiesiems?

Nei vienos iš šių sąlygų netenkina birželio mėn. 
Vilniuje įvyksiantis renginys, todėl analogija su 
Niurnbergu Antruoju visiškai nevykusi. Tad pamirš
kime ją. Bet ir apvalytas nuo nevykusių palyginimų 
sumanymas Vilniuje surengti suvažiavimą, kongresą 
ar konferenciją, kurį „įvertins ir pasmerks” komuniz
mą, manęs nežavi. O nežavi todėl, kad jis labai pri
mena panašius sovietinius renginius. Renginius, kur 
jau iš anksto žinai, kas bus demaskuotas, nukaukuo- 
tas, vienbalsiai pasmerktas. Ir kad bus taip, o ne ki
taip. Ir dar, neduok Dieve, vienbalsiai. Jeigu anuo
met, tarkim, kokio Raudonosios Salomėjos kolūkio 
kolūkiečiai eidavo į mitingą pasmerkti buržuazinių 
nacionalistų arba Vakarų imperialistų, tai iš anksto 
žinojai, kad jie taip ir padarys. Vienbalsiai arba, blo
giausiu atveju, 99,9 nuošimčiais... Vilniuje taip pat 
bus panašiai suvaidinta, ir žaidžiama bus taip pat tik 
„į vienus vartus”. Tai kas, kad priešingon pusėn...

Bijau, kad už šias heretiškas mintis renginio en
tuziastų galiu būti apkaltintas simpatijomis komuniz
mui, ar net dar blogiau. Toks, žinoma, nesu. Kaip ir 

daugelis mūsų, esu paprastas politinis pabėgėlis, są
moningai bėgęs tolyn nuo komunizmo. Ir jei tai bū
tų įmanoma, mielai pats smerkčiau ir teisčiau komu
nizmą. Ir bausčiau jį pačia didžiausia bausme - kalė
jimu iki gyvos galvos. Anksčiau būčiau baudęs ir dar 
didesne mirties bausme, tik kad dabar mums, lietu
viams, taip daryti nebeleidžia Europos Sąjunga...

Tačiau grįžkime ir vėl į rimesnę plotmę: Vaka
rų civilizacijoje idėjos nebaudžiamos ir nepasmer
kiamos. O komunizmas vis dėlto yra idėja: gera, blo
ga, teisinga, klaidinga, reali ar utopinė, bet visvien 
idėja.

Tiesa, mano gan kategoriškas teiginys, kad Va
karų civilizacijoje mintys ir idėjos nebaudžiamos 
prašosi paaiškinimų. Visų pirma, dėl baudimo. Idėja 
yra abstraktus dalykas, o vakarietiška teisinė sąmonė 
leidžia teisti ir bausti tik konkrečius žmones, ir tai tik 
už konkrečius jų padarytus nusikaltimus, bet ne už jų 
mintis ar idėjas. Anksčiau, tiesa, bausdavo ir už klai
dingas mintis ar idėjas, bet tokia praktika tapo nebe
madinga daugmaž su inkvizicijos pabaiga. Išimčių, 
tiesa, pasitaikydavo ir vėliau. Sovietų sąjungoje ir kai 
kuriose kitose diktatūrose pasitaikydavo atvejų, kai 
žmonės buvo baudžiama už antikomunistines, prieš
valstybines ar kitaip pavojingas mintis ir idėjas. Ta
čiau ir tai buvo taikoma tik žmonėms. Net ir tais iš
imtinais atvejais idėjos likdavo nenubaustos...

Truputį painesnis yra pasmerkimo reikalas. Ne
priimtinas mintis ar idėjas galima kritikuoti ir smerk
ti. Tačiau negalima jų pasmerkti. O skirtumas tarp 
smerkimo ir pasmerkimo nėra kokia paika semantinė 
plonybė ar žaidimas žodžiais. Smerkimas yra proce
sas; jis nereikalauja nei savo pradžios, nei pabaigos. 
Ką nors smerkti galiu nežinodamas, ar kas nors tai 
jau yra smerkęs ar dar smerks. Tuo tarpu kas jau pa

smerkta, nebėra prasmės toliau smerkti ar dar kartą 
pasmerktą pasmerkti. Parafrazuojant anksčiau Vati
kano biurokratų mėgtą posakį Roma locuta, causa 
finita, vilniečių kongreso rengėjų pastangas galima 
apibūdint taip: Vilnius pasmerkė ir reikalas baigtas.

Viltis, kad šį kartą „tarptautiškai” pasmerkus ko
munizmą daugiau tokių renginių nebereis kartoti, tė
ra graži saviapgaulė. Iš tikrųjų niekas net nemėginą 
įrodyti, kad toks „komunizmo pasmerkimo” renginys 
duotų kokios nors konkrečios naudos. Vienintelis 
rengėjų argumentas: turime tarptautiškai pasmerkti 
komunizmą, taip, kaip buvo pasmerktas nacizmas ir 
fašizmas. Kad pasaulis žinotų... O iš tikrųjų tas pa
saulis birželio 12-14 dienomis nieko naujo nesuži
nos. Rengėjai tokio renginio reikalingumą grindžia 
klaidinga prielaida, kad nacizmas ir fašizmas buvo 
pasmerkti Niurnberge, o su komunizmu niekas nieko 
panašaus dar nėra padaręs. Bet iš tikrųjų Niurnbergas 
neteisė ir nepasmerkė nei nacizmo, nei fašizmo. 
Niurnbergas tik teisė konkrečius nusikaltėlius. Žinia, 
pasaulyje Niurnbergo procesas susilaukę didelio at
garsio. Psichologinis jo poveikis buvo labai nepalan
kus tiek nacizmui, tiek fašizmui. Tačiau tikėtis, kad 
tokio pat atgarsio susilauks ir Vilniaus „niumbergė- 
lis” būtų naivu.

Niurnbergas vis dėlto kainavo milijonus dolerių, 
tuo tarpu vilniečiai rengėjai renginiui žada išleisti 
apie 800.000 litų. Lietuvos vyriausybė iš „skurdo 
biudžeto” renginiui skyrė 80.000 litų. Tikėtis dau
giau paramos iš didelę ekonominę krizę pergyvenan
čios Lietuvos visuomenės taip pat nerealu. Rengėjų 
akys krypsta į išeiviją, tačiau ir jos resursai riboti, o 
paramos laukia daug už „Niurnbergo II tribunolus” 
svarbesnių reikalų.

Z. V. Rekašiuis

- Sakyk, Dogai, kas ten darosi toje 
mūsų Lietuvoje? Atrodo, tarsi viskas 
eitų velniop. Mergužėlės važinėja po 
pasaulį - kultūros atache, o ant Čiurlio
nio paveikslų varva vanduo. Štai tau ir 
kultūra! Nejaugi nebėra valdžioje žmo
gaus, kuris suprastų Mikalojaus Kon
stantino reikšmę mūsų kultūrai?

- Rodos, yra vienas toks Seime. 
Tik jis labai užsiėmęs, neturi laiko 
kiaurais stogais rūpintis. Sklypų verslu 
užsiėmęs. Už trisdešimt perka, už tris

Drausmės sargyboje

KŪJO IR PJAUTUVO TRADICIJOS
šimtus parduoda. Krašte, kur tokios 
puikios verslo galimybės, manau, nei 
tu, nei aš neturėtume laiko rūpintis kul
tūra. Bet nuo kada tavo, Šnauzeri, nuo
monė apie valdžią taip pasikeitė? Juk 
atsimeni, kaip ginčijomės po Seimo 
rinkimų. Tu tada iš džiaugsmo trynei 
rankas: rinkimus laimėjo patriotai, val
džia pradeda „švarių rankų” politiką, 
Lietuva nebebus „prichvatizuojama” ir 
melžiama grupės draugų. O aš jau tada 
meldžiau Viešpaties, kad apsaugotų 
Lietuvą nuo karo, bado, maro ir Gedi
mino Vagnoriaus. Šitas veikėjas, anks
čiau sugebėjęs Lietuvos kaimą išvaryt 
ubagais, kad tik dabar to paties ne
padarytų su visa Lietuva...

- Nemaniau, Dogai, kad valdžia 
taip greit sugadins jon patekusius žmo
nes. Rodos, buvo patriotai, dori, sąži
ningi. O dabar - duok man sklypą už 
patriotizmą, už tai, kad po nepriklauso
mybe pasirašiau...

Bet Kaktys nepasirašė, tai už ką 
jam sklypas?

- Už tai kad patriotas. Konservato
rius. Būtų pasirašęs, tik niekas jo para
šo neprašė.

- Tai gal ir mudu būtume pasirašę. 
90 nuošimčių visos Lietuvos būtų pasi

rašę. O jei būtų žinoję, kad už pasirašy
mą sklypas, tai gal ir visu 100 nuošim
čių...

O kur dar visa kita korupcija: pa
sivažinėjimai po Ispaniją valdiškais au
tomobiliais, papiginti bilietai ponams 
ministrams, o gal ir jų dukrelėms...

- Smulkios korupcijos ir pasinau
dojimo tarnybine padėtim, Šnauzeri, 
visur pasitaiko. Net ir senas demokrati
jos tradicijas turinčiuose kraštuose...

- Tik jau nepradėk šunybių teisinti 
tradicijomis. Kur gi tu matei, kad pa
valdiniai vyriausiam prokurorui neštų 
aukas. Lyg viduramžių baudžiauninkai 
savo ponui...

- Ne aukas, o dovanas gimtadienio 
proga. Konservatoriai aiškina, kad Lie
tuvoje tokia tradicija. O įstatymas ne
draudžia laikytis tradicijų. Žodžiu, vis
kas legalu.

- Bet kyšininkavimas Lietuvoje 
taip pat turi gilias tradicijas. Tai už ką 
Butkevičius sėdi? O ir pavaldinių do
vanos viršininkams - ar tai ne kyšinin
kavimas? Tarkim, aš dirbu prokuratū
roje. Ir dirbu blogai. Jaučiu, kad gali iš 
darbo atleisti. Nunešu tada vyriausia
jam kokią dovanėlę. Sakykim, skalbi
mo mašiną. Ir sėdžiu sau ramiai minkš

toje valdiškoje kėdėje, žinodamas, kad 
taip jį gerbiančio pavaldinio ponas vy
riausiasis iš darbo tikrai neatleis...

- Nieko nepadarysi. Pavaldiniai 
viršininkams duoda dovanas. Tokia 
tradicija.

- Tu ir vėl su ta savo tradicija. O iš 
kur tokia tradicija atsirado? Juk pir
moje nepriklausomybėje tokios tradici
jos nebuvo. O antroji nepriklausomybė 
dar nė dešimties metų neturi. Tradici
joms susiformuoti reikia truputį dau
giau laiko.

- Nejaugi tau, Šnauzeri, dar neaiš
ku. Šita tradicija iš sovietmečio. Kai, 
norint įteikti draugui viršininkui dova
nėlę, reikėdavo iš anksto užsiregistruo
ti. Arba ilgokai su dovana rankose prie 
durų palaukti. Kol draugas viršininkas 
malonės tave priimti.

- Na, žinai, visko tikėjausi. Bet 
kad konservatoriai savo šunybes pra
dės teisinti sovietinėmis tradicijomis, 
tai tikrai nemaniau.

- O ką darysi, pasiskyrus savą ki
šeninį prokurorą, reikia jį ginti ir teisin
ti. Kitaip žmonės ims reikalauti, kad 
teisė skirti generalinį prokurorą vėl bū
tų grąžinta prezidentui. O prezidento 
skirtas prokuroras, ko gero, nemokės 
šokti pagal valdančios partijos muzi
ką...
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ATSIŲSTA
Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje. Sudary

toja Aurelija Malinauskaitė. Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 1999. 
342 psl.

Knygoje aprašomas partizaninis judėjimas Šiau
lių krašte 1944-1953 m. Pasakojama apie Prisikėlimo 
apygardos kūrimąsi, joje veikusias rinktines, leistą 
bei platintą spaudą, paskutinius apygardos gyvavimo 
metus. Knyga susideda iš Nijolės Gaškaitės-Žemai- 
tienės ir Virginijos Rudienės istorinių apybraižų, iš
traukų iš partizanų spaudos ir atsiminimų.

Juozapas Romualdas Bagušauskas. Lietuvos jau
nimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopi
nimas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras. Vilnius. 1999. 447 psl.

Gausiai dokumentuota studija apie jaunimo pasi
priešinimą sovietiniam režimui, apimanti laikotarpį 
nuo pirmosios sovietų okupacijos 1940 metais iki Są
jūdžio laikų. Knygoje pateikiama daug įvairios sta
tistikos.

Henry L. Gaidis. A History of the Lithuanian Mi
litary Forces in World War II1939-1945. Lithuanian 
Research and Studies Center, Inc., Vydūnas Fund, 
Inc. Chicago. 1998. 300 psl.

Trečios kartos Amerikos lietuvio studija apie lie
tuvių dalinius, tarnavusius vokiečių ir sovietų kariuo
menėse Antrojo pasaulinio karo metu. Knygoje taip 
pat minimi lietuviai, tarnavę amerikiečių ir lenkų ka
riuomenėse. Šią knygą galima užsisakyti rašant: Vy
dūnas Youth Fund, Inc., 14911 East 127th St., Le
mont, Il 60439.

Stasys Samalavičius ir Almantas Samalavičius. 
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Pilių tyrimo 
centras „Lietuvos pilys”. Vilnius. 1998. 215 psl.

Ši Samalavičių (tėvo ir sūnaus) knyga - žymaus 
Lietuvos baroko paminklo statybos, dekoravimo ir 
remonto istorija. Monografijoje detaliai aptariama 
pastato architektūra bei meninės dekoro savybės. 
Knyga gausiai iliustruota

Loreta Mačianskaitė. Antano Škėmos Balta dro
bulė. Pasaulis ir diskursas. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas. Vilnius. 1999. 98 psl.

Knyga išleista „Naujosios literatūros studijų” se
rijoje. Tai pirma lietuvių modernizmo klasiko Anta
no Škėmos romano Balta drobulė studija. Remdama
si Benveniste’u, Wittgensteinu, Todorovu, Greimu, 
L. Mačianskaitė pripažįsta vienintelę duotybę - patį 
literatūros tekstą, o realybės ir tiesos iliuzijas aiškina 
kalbos figūratyvumu. Nebegrįždama prie seno tradi- 
cionalistų ir modernistų ginčo - ar Škėmos kūryba 
atitinka objektyvią tiesą - autorė sieja Baltą drobulę 
su epistemologiniu lūžiu, po kurio poetinė kalba su-

PAMINĖTI
prantama tik kaip savito pasaulio konstrukcija.

Josifas Brodskis. Vaizdas [jūrą. Eilėraščiai. Su
darė Markas Zingeris. Iš rusų kalbos vertė Gintaras 
Patackas, Tomas Venclova, Markas Zingeris. Vytu
rys. Vilnius. 1999. 383 psl.

Ši gražiai apipavidalinta ir išleista knyga Nobe
lio premijos laureato Josifo Brodskio (1940-1996) 
poezijos rinktinė (tekstas pateikiamas greta rusų ir 
lietuvių kalbomis), kurioje sudėti kūriniai iš J. Brods
kio knygų Sustojimas dykumoje, Nuostabios epochos 
pabaiga, Kalbos dalis, Uranija, Peizažas su potvy
niu.

Knygoje taip pat spausdinami J. Brodskio pieši
niai, nuotraukos iš J. Brodskio artimųjų archyvų, J. 
Brodskio „Nobelio paskaita”, Vytauto Kubiliaus 
įžanginis žodis „Poetinio žodžio autonomija”, Ramū

PREZIDENTAS...
(Atkelta iš 16-to psl.)
situacija buvo komplokuota, nes Williams Interna
tional sudarinėjo šią sutartį su vyriausybe. Pasirašant 
galutinę sutartį, prezidentas nevaidino jokio vaid
mens, nes šią sutartį pasirašyti galėjo tik ministrų ka
binetas, o ne jis.

Prezidentas išreiškė rimtas abejones dėl sutarties 
su Williams. Jis pastebėjo, kad derybos prasidėjo dar 
G. Vagnoriui esant ministru pirmininku, o derybų są
lygos buvo akylai saugojama paslaptis. V. Adamkus 
pasitarimų su Williams metu jokio vaidmens nevai
dino. Jis negalėjo nieko sužinoti apie derybas, nes ne
buvo numatytas kaip vienas iš sutarties signatarų. Pa
klaustas, kaip- atsitiko, kad be Williams neatsirado 
nei vieno varžovo dėl Mažeikių naftos gamyklos, V. 
Adamkus pareiškė nežinąs. Kai galų gale derybinin
kai atskleidė kai kurias sutarties sąlygas, V. Adam
kus jas palaikė nepalankiomis Lietuvai. Kaip jis pa
stebėjo Ottawoje, sunku buvo net suprasti, kaip ga
lima buvo taip daug nusileisti. Tačiau Williams nu
stačius pagrindines sąlygas, nebebuvo galima laimėti 
žymių nuolaidų.

Nežiūrint į tai, Lietuvos spauda pranešė, kad 
Adamkus pritaria sutarties pasirašymui. Apie tai jo 
paklausiau pirmadienio popietę Ottawoje. Jis atsakė: 
„Iš dviejų blogybių, tai mažesnė blogybė”. Grįžda
mas prie pagrindinio klausimo - Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklos ateities, Adamkus pareiškė, 
kad norint pradėti pardavinėti naftos produktus Eu
ropai nuo 2001 metų, gamyklą būtina gerokai atnau
jinti, o tai kainuotų apie 500.000.000 dolerių. Nei 
Lukoil, nei Lietuva tokių pinigų skirti negali. Taigi 
pasirinkimas buvo Williams arba nieko. Atsisakyti 
sutarties su Williams reikštų išmesti dvejus metus 
darbo ir pradėti viską iš pradžių, o skolos per tą laiką 

no Katiliaus apybraiža „Josifas Brodskis (1940- 
1996)”, Tomo Venclovos „Josifo Brodskio atmini
mui”, Marko Zingerio „Sudarytojo žodis”, R. Kati
liaus sudaryta svarbiausių J. Brodskio tekstų ir tekstų 
apie J. Brodskį bibliografija.

Archiforma. 1999/2/ Vilnius. Vyr. redaktorius 
Rimantas Buivydas.

Puikiai iliustruotas spalvotomis ir juodai-balto
mis nuotraukomis architektūros žurnalas. Šiame nu
meryje įsidėmėtini Prezidentūros kanceliarijos Vil
niuje, pramogų centro „Miesto sodas” ir muzikos 
klubo „Siena” Kaune pristatymai. „Redaktoriaus žo
dyje” R. Buivydas rašo: „ ... kartodami ką nors, kas 
svetur avangardu buvo vakar, mes neturėtume tokių 
savo kūrinių traktuoti kaip novacijų ir juo labiau - 
kaip teigiamos Lietuvos reprezentacijos. Juk tokiu 
būdu mes tik įtvirtiname sau normą gyventi tuo, kas 
buvo anądien kitur pradėta ir gal jau nugyventa, ir net 
įvertinta neigiamai”.

augtų. Jis pareiškė remiąs projektą todėl, kad, jo ma
nymu, tai geriau, negu nieko.

Tačiau tą pirmadienį jį buvo apėmusios naujos 
abejonės. Raimundas Mieželis iš Vilniaus pranešė, 
kad Tarptautinis valiutos fondas (TVF) kritikavo su
tartį dėl skolos, kurią lietuviai prisiėmė (Darius Kuo
lys apie šį telefoninį pasikalbėjimą rašė Veide, nr. 
44). Šis TVF pranešimas žymiai pasunkino neigiamų 
atsiliepimų apie sutartį svarstyklių lėkštę. Antradienį 
Prezidentas pareiškė, kad jei pranešimas tikrai buvęs 
toks, Lietuva sutarties pasirašyti neturėtų. Taigi Pre
zidento nuomonę iš tikrųjų pakeitė TVF, o ne vadina
mosios „populistinės” aistros Vilniuje, kaip teigė kai 
kurie žurnalistai ir politikai. Grįžęs į Vilnių, jis pasi
sakė prieš sutarties pasirašymą. Jo argumentai prieš 
sutartį, pareikšti per Lietuvos televiziją, atspindėjo 
daugumą šiuo klausimu Kanadoje subrandintų min
čių.

Gal šis Lietuvos Prezidento vizitas į užsienį ir 
nebuvo pats iškilmingiausias, tačiau jis, be abejo, bu
vo pats gyviausias. Įvykiai Vilniuje greitai užgožė 
prisiminimus apie Prezidento apsilankymą Kana
doje, tačiau šis V. Adamkaus vizitas vis tik turi istori
nę reikšmę tiek Kanados - Lietuvos santykių, tiek 
Lietuvos politikos evoliucijos požiūriu. Kalbant apie 
Lietuvos užsienio santykius, kontaktai su Kanados 
vyriausybe buvo teigiami. Kas dėl Lietuvos vidaus 
politikos, sąmyšis tarp Lietuvos politinių vadovų 
Prezidentui išvykus iš šalies rodo, kad lietuviai turėtų 
iš naujo apsvarstyti, koks, pagal Konstituciją, turėtų 
būti santykis tarp seimo ir prezidento. Pasirašius su
tartį su Williams, konservatoriai šventė pergalę: 
„Konservatoriai įveikė prezidentą”, kranksėjo Lietu
vos aidas. Praeis nemažai laiko, kol Lietuva įsisąmo
nins viso šio sąmyšio reikšmę ir rezultatus.

A. E. Senn
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PREZIDENTAS ADAMKUS KANADOJE kai Baltijos šalims nusiteikę parlamento atstovai. Su
sitikimo metu jis turėjo progos pasikalbėti su daug

Spalio mėnesį, tuo metu, kai Rolandas Paksas at
sisakė pasirašyti Lietuvos sutartį su Williams Inter
national dėl Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos 
privatizavimo, Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus rengėsi vykti į Kanadą. Kadangi šiai kelio
nei buvo ruoštasi dvejus metus, V. Adamkus prašė R. 
Pakso neatsistatydinti dar bent savaitę ir sulaukti iki 
kol jis - prezidentas - grįš į Lietuvą. V. Adamkus 
planavo praleisti pusantros dienos su lietuvių ben
druomene'Toronte, dvi dienas Ottawoje su Kanados 
valdžios pareigūnais, o grįžtant vėl užsukti dienai į 
Torontą. Kelionę į Čikagą , kur jis turėjo susitikti su 
Amerikos verslininkais, prezidentas jau buvo atšau
kęs. Būnant Kanadoje, krizė Lietuvoje pagilėjo ir pri
vertė atšaukti antrąjį vizitą į Torontą. Į Lietuvą Prezi
dentas grįžo spalio 27 d., t.y., diena anksčiau nei 
planavo. Vizitas pavyko, tačiau buvo labai sunkus.

Kadangi niekam iš Lietuvos žiniasklaidos ats
tovų nebuvo pavesta aprašyti prezidento kelionės į 
Kanadą, Akiračiai tapo vieninteliu lietuvišku leidi
niu, sekusiu V. Adamkaus susitikimą su Kanados 
valdžios atstovais (V. Adamkaus susitikimuose su 
Toronto lietuviais Akiračiai nedalyvavo).

Pirmiausiai Prezidentas buvo paklaustas, kodėl 
ryžosi vykti į Kanadą tuo metu, kai Lietuvoje brendo 
politinė krizė. V. Adamkaus paaiškinimas buvo gana 
paprastas. Šiai kelionei buvo ruoštasi keletą metų. 
Toronto lietuviai buvo surengę iškilmingą priėmimą. 
Su Kanados vyriausybe susitarti dėl šio darbo vizito 
nebuvo labai lengva, o šiuo metu ji laukė Lietuvos 
Prezidento palankiai nusiteikusi. Vienas Kanados 
ministras man pastebėjo: „Mes jį pažįstame. Jo dar
bas Čikagoje yra davęs mums naudos”. Taigi, į šio 
vizito parengimą buvo sudėta per daug darbo, kad 
galima būtų jo atsisakyti, o kito tokio palankaus mo
mento ateityje tikrai neatsirastų.

Tuo pat metu V. Adamkų lydėjo jo politinės ga
lios paradoksų painiava. Jį išrinkus prezidentu 1998 
m., politiniai apžvalgininkai vadino prezidento galias 
silpnomis, ypač po to, kai teismas paskelbė, kad pre
zidentas turi paprasčiausiai pritarti tuometinio minis
tro pirmininko Gedimino Vagnoriaus palikimui šia
me poste, [žvalgiai manevruodamas ir didindamas 
savo asmenišką populiarumą, V. Adamkus pavertė 
prezidentūrą didelę galią turinčia institucija. 1999 m. 
pavasarį, savo veiksmus grįsdamas ne tiek konstitu
cinėmis galiomis, kiek asmenišku populiarumu, 
prezidentas privertė G. Vagnorių atsistatydinti (Žr. 
Juliaus Šmulkščio komentarus Akiračiuose, 1999 m. 
spalis ir lapkritis ).

Dabar, naujos politinės krizės metu, V. Adamkui 
teko tvarkyti reikalus, kuriems jis neturėjo politinės 
galios. Be to, tuo metu jis pats buvo pasipiktinimo 
taikiniu dėl ankstesnių savo veiksmų. Nei derybų su 
Williams metu, nei pasirašant galutinius dokumen
tus, dalyvauti jis negalėjo, tačiau jis įtakojo naujo mi
nistro pirmininko (R. Pakso) skyrimo procesą. Kon
servatorių dauguma parlamente atsisakė suformuoti 
naują vyriausybę iškart po to, kai V. Adamkus pri
vertė atsistatydinti G. Vagnorių. Vėliau ši dauguma 
patvirtino R. Pakso vyriausybę bei išrinktą R. Pakso 
patarėjų tarybą. O dabar ji atsisakė bet kokios atsako
mybės dėl R. Pakso ir pasisakė už sutarties pasira
šymą su Williams. V. Adamkaus išvykimas iš Lietu
vos sustabdė sutarties pasirašymą. Adamkui besišyp
sant ir bejuokaujant su lietuviais ir kanadiečiais, jam 
virš galvos kabojo Lietuvos įvykiai.

Vizitas prasidėjo palankiai. Toronto lietuviai V. 
Adamkų priėmė iškilmingai. Spalio 24 d., sekmadie
nio vakare atvykę į Ottavvą Prezidentas ir jo grupė 
buvo gerai nusiteikę. Kanados pareigūnams, kurie ly

dėjo V. Adamkų visojo vizito metu, priėmimas To
ronte taip pat paliko gilų įspūdį. Prezidento susitiki
mai su Kanados pareigūnais prasidėjo pirmadienio 
rytą.

Tikriausiai svarbiausias buvo susitikimas su mi- 
nistni pirmininku Jean Chretien. Iš pradžių buvo kal
bamasi J. Chretien'o kabinete, o po to įvyko darbi
niai pietūs ministro pirmininko rezidencijoje. J. 
Chretien paskelbė pritariąs NATO plėtrai (ambasa
dorius A. Eidintas pareiškė, kad ministrą pirmininką 
taip kalbant jis girdėjo pirmą kartą). Daug laiko abu 
vadovai praleido kalbėdamiesi apie aplinkos apsau
gą ir galimybes plėsti prekybą tarp abiejų šalių. (V. 
Adamkų į Torontą lydėjo Lietuvos verslo delegaci
ja). J. Chretien taip pat domėjosi Lietuvos santykiais 
su kaimyninėmis šalimis (ypač su Gudija ir Rusija), 
neteisėto įvežimo jūros keliais problemos sprendimu 
ir atominės energijos plėtra Kanadoje. Ambasadorius 
A. Eidintas apibūdino pokalbį buvus „draugišką ir 
nuoširdų”.

Tarp rytinio susitikimo ir priešpiečių J. Chretien 
ir V. Adamkus dalyvavo spaudos konferencijoje. Sa
vo kalbos pradžioje V. Adamkus pastebėjo, kad pir
masis Lietuvos valstybės vadovo vizitas į Kanadą jau 
savaime yra istorinis įvykis (pats J. Chretien šventė 
savo, kaip valstybės vadovo, šešerių metų sukaktį). 
Aktyvi lietuvių bendruomenė Kanadoje toliau užtik
rintai plės Kanados ir Lietuvos savitarpio supratimą. 
Prezidentas išreiškė viltį, kad Kanada rems Lietuvos 
priėmimą į NATO ir kad abi šalys toliau plačiai ben
dradarbiaus verslo srityje.

Atsakinėjant į klausimus, Prezidentui neišven
giamai teko išgirsti klausimų apie krizę namuose. Pa
klaustas, koks bus jo pirmasis žingsnis grįžus į Vil
nių.. jis su apgailestavimu pareiškė, kad pirmiausia 
teks priimti R. Pakso atsistatydinimą. Paklaustas apie 
sutarties su Williams pasirašymo kontroversiją, V. 
Adamkus paaiškino, kad Lietuva atsidūrė Lukoil ir 
Williams konkurencijos viduryje. Jis pareiškė, jog la
biausiai norįs, kad Vakarai būtų suinteresuoti Lie
tuvos ekonomika.

Be susitikimo su ministru pirmininku, V. Adam
kus susitiko su Kanados gynybos ministru, užsienio 
reikalų ministru bei kalbėjosi su parlamento nariais. 
Pirmadienio vakare V. Adamkus dalyvavo priėmime 
Kanados parlamente, kurį surengė ypatingai draugiš- 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkos su Kamados ministru pirmininku Jean Chrestien

Europos šalių ambasadorių Kanadoje. Kanados lietu
viai, šia proga atvykę iš Toronto, man sakė džiaugiąs! 
turėdami galimybę susitikti su Prezidentu.

Antradienį Prezidentas susitiko su Kanados ge- 
neralgubematore Adrienne Clarkson, oficialia Angli
jos karalienės atstove. Generalgubematorė, dar visai 
neseniai pradėjusi eiti savo pareigas, pirmą kartą da
lyvavo susitikime su kitos valstybės vadovu. Nors ji 
ir teigė norėjusi daugiau kalbėti apie kultūrinius, o ne 
politinius reikalus, ji daug klausinėjo apie Lietuvos 
užsienio politiką. Jos padėjėjui pranešus, kad susiti
kimo laikas baigėsi, ji, į tai nekreipdama dėmesio, 
dar kalbėjosi dešimt minučių.

Visų šių susitikimų metu V. Adamkus žinojo, 
kad Williams reikalas kabo virš jo galvos kaip Da
moklo kardas. Jau pirmadienio rytą ėmė plaukti ži
nios apie politinius įvykius Lietuvoje.

Lietuvos aidas pareiškė, kad sutarties su Willi
ams oponentai puolė į isteriją, tačiau kituose straips
niuose buvo teigiama, kad įvairūs sutarties šalininkai 
patys buvo ant isterijos ribos. Kol R. Paksas buvo sa
vo poste, jie negalėjo pastūmėti įvykių sutarties pasi
rašymo link. Iš Lietuvos Prezidentą pasiekė balsai, 
kad kam nors reikėtų jį pavaduoti, nes jo išvykimas iš 
krašto uždelsė R. Pakso atsistatydinimą. Kai vėliau 
pasiteiravau vieno Vilniaus žurnalisto, ar tikrai tokių 
minčių būta, jis atsakė : „Nieko panašaus į tai, kad V. 
Adamkus būtų pavaduotas, jei nesutrumpintų vizito, 
negirdėjau, tačiau, kadangi ši savaitė buvo tokia be
protiška, tokie teiginiai manęs nebūtų nustebinę”. 
Komentuodamas politinio chaoso savaitę Vilniuje 
mano draugas pridėjo: „Man reikia laiko atsipūsti po 
trijų iš eilės keturiolikos darbo valandų dienų”.

Pirmadienio popietę V. Adamkus nusprendė tu
rįs grįžti į Lietuvą ankščiau nei planavo. Vakare gru
pė jau turėjo bilietus grįžti antradienio vakare. Tuo 
pat metu Lietuvos ambasada turėjo paskambinti lie
tuviams į Torontą ir pranešti, kad prezidentas trečia
dienį atvykti negalės, nes vizitas yra sutrumpintas.

V. Adamkus, apžvelgdamas Lietuvos įvykius 
pirmadienį Ottawoje, problemas apibūdino kaip susi
dedančias iš kelių sluoksnių. R. Pakso atsistatydini
mas sudarė tik išorinį, o sutartis su Williams - vidu
rinį sluoksnį. Pagrinidinis klausimas - Mažeikių naf
tos perdirbimo gamyklos ateitis. Be to, prezidento

(tęsinys 15-ame psl.)
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