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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

GENERALINĖ REPETICIJA - SMŪGIS TRADICINĖMS 
PARTIJOMS

Savivaldybių rinkimams partijos buvo sutelku
sios visas likusias jėgas. Rinkėjai - taip pat. Jei 1997 
ar 1995 metais savivaldybių tarybas rinko tik 40 ar 
net dar mažiau balso teisę turinčių piliečių, tai šįkart į 
rinkimus jų atėjo daugiau kaip pusė. Kodėl? Todėl, 
kad žmonės tiesiog pasiilgo rinkimų. Paskutinį kartą 
jie rinko prezidentą - 1998 metų sausio pradžioje. Be 
to, labai jau visiems buvo įsipykęs konservatorių val
dymas. Tad pasitaikė dar viena proga nubausti V. 
Landsbergį.

Kokie įdomiausi savivaldybių rinkimų momen
tai? Pirmą kartą buvo tokia ryški takoskyra tarp di
džiųjų miestų bei kurortų iš vienos pusės ir žemės 
ūkio rajonų iš kitos.

Didžiuosiuose miestuose, išskyrus Kauną, kur 
33 proc. balsų laimėjo bačkos politikas Vytautas 
Šustauskas su savo kišenine Laisvės sąjunga, popu
liaresni buvo liberalai, A. Paulausko socialliberalai, 
R. Ozolo centristai.

Kaime šios partijos nieko nereiškė. Ten viską 
šlavė iš kelio jauno žemvaldžio Seimo nario R. Kar- 
bauskio vadovaujama kairuoliška Valstiečių sąjun
ga, sudariusi koaliciją su K. Bobelio Krikščionių de
mokratų sąjunga. Valstiečiai kartu su LDDP ir kitais 
kairiaisiais valdys daugelį mažųjų miestų.

Kita rinkimų išskirtybė - faktas, jog jų šįkart ne
laimėjo nė viena partija. Jei 1997 metais daugiausia 
balsų surinkę konservatoriai buvo gavę maždaug 33
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APIE BALSUS, KURIE NEINA Į DANGŲ

Apie skurdą ir jo priežastis Lietuvoje. Nejaugi dėl 
politikų klaidų kalta visuomenė? Kas lemia „ ubagų ” 
sėkmę rinkimuose? Ir kodėl visuomenė agresyvėja? 
Valdžiai laikas pradėti mokytis kalbos, kuria galima 
susikalbėti su eiliniu žmogum.

KAD UNIVERSITETAI NEVIRSTŲ 
„SPECIALISTŲ KALVĖMIS”

Vytauto Didžiojo Universiteto humanitarui nerimą 
kelią švietimo reformoje slypintys specializacijos ir 
dehumanizacijos pavojai. Ką jam atsakytų tie, kurie 
specializaciją laiko XXI amžiaus neišvengiamybe?

LIETUVA UŽSIENIEČIO AKIMIS

Wendell Mayo knygos „Lithuanian Wood ” recenzija.
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proc. balsų, tai šįkart pirmauja socialliberalai, už ku
riuos atiduota apie 16,5 proc. balsų. Antroje vietoje 
pagal balsus - ekspremjero ir ekskonservatoriaus va
dovaujama Liberalų sąjunga - apie 13,5 proc. balsų. 
Tačiau daugiausia mandatų 60 savivaldybių surinko 
socialliberalai - 270 vietų per visą Lietuvą. Tačiau 
tik Kėdainiuose jų persvara buvo tokia, kad ten jie 
iškart gali skirti savo merą. Visur kitur reikės siekti 
koalicijų. Taipjau atsitiko Šiauliuose, kur kairiosios 
partijos kartu su Centro sąjunga sudarė koaliciją ir 
mere išrinko 46 metų socialliberalę Seimo narę Vidą 
Stasiūnaitę.

Maždaug 120 vietų daugiau nei prieš trejus me
tus gavo liberalai. Gerokai daugiau gavo ir valstie
čiai. Visos kitos partijos laimėjo mažiau nei prieš tre
jus metus. Ypač nukentėjo konservatoriai. Štai pa
grindinių savivaldybių partijų vietų skaičius:

1. Socialliberalai — 270
2. Valstiečiai — 226
3. Konservatoriai — 199
4. Centro sąjunga — 172
5. LDDP — 169
6. Liberalai — 166.
7. Socialdemokratai — 105
7. Krikdemai — 99
8. Lenkų rinkimų akcija — 53

Likusios partijos ir politinės organizacijos yra pasi
dalijusios 208 mandatus.

Valstybės Prezidentas Valdas Adamkus rinki
mus vertino santūriai, tačiau yra pagrindo manyti, 
kad jis nebuvo patenkintas jų rezultatais. Ne tik dėl 
slinkties į kairę. Blogiausia yra tai, kad Valstiečių 
sąjunga atvirai nusiteikusi torpeduoti stojimą į Euro
pos Sąjungą, jos vadovas ne kartą žavėjosi merdin
čiais Gudijos kolchozais, o socialliberalai griežia 
dantį dėl per didelio, jų manymu, krašto apsaugos 
biudžeto.

Kur kas griežčiau rinkimus įvertino Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis: „Vakarų politolo
gai sukūrė terminą „antrasis ešelonas”, kuomet ko
munistinės jėgos pokomunistinėje visuomenėje grįž
ta į valdžią pakeistais pavadinimais, o numatant, jog 
gali tekti pasitraukti, kuriamas ir „trečiasis ešelonas” 
- tos pat partinės šeimos dukterinės partijos kitais 
pavadinimais”.

Paklaustas, ar neprisiima dalies kaltės už suma
žėjusią konservatorių įtaką vietos savivaldoje, V. 
Landsbergis sakė, kad iš „dirbančių” partijų Tėvynės 
sąjunga yra pirmoji.

Kad savivaldybių rinkimai — ne juokas, parodė 
Vilniaus mero rinkimai balandžio 2 dieną. Tokio kai
riųjų ir dešiniųjų karo niekas nebeatminė nuo pat 
1992 metų batalijų. Nors buvo tikėtasi, kad 18 iš 51 
vietas Vilniaus taryboje laimėję liberalai blokuosis 
su 4 Centro sąjungos atstovais, R. Ozolas greit tas 
iliuzijas išsklaidė ir centristai sukurpė fantastišką 

kairiųjų koaliciją iš centristų, socialliberalų, social
demokratų ir LDDP. Buvo tikėtasi, kad prie šios koa
licijos prisijungs Lenkų rinkimų akcija (6 mandatai), 
o konservatoriai (8 mandatai) leis tyliai palaidoti li
beralų lyderio Rolando Pakso viltis antrą kartą atsi
sėsti į Vilniaus mero krėslą. Tačiau tai „neišdegė”. 
Lenkai sutiko su liberalų pasiūlymu sudaryti koa
liciją, o konservatoriai taip pat prisijungė prie libera
lų, tad dešinieji įgijo persvarą prieš centristų sukurptą 
opoziciją - 30:21. Pralaimėjusiems centristams beli
ko kaišioti pagalius į ratus. Pasinaudodami procedū
riniais niuansais opozicionieriai Vilniaus mero rin
kimus ištempė iki 5 valandų, o galiausiai išvis nėjo 
balsuoti. Tačiau garvežys nuvažiavo - Vilniaus meru 
tapo R.Paksas, o abu vicemerai - taip pat liberalai.

Panašios batalijos gresia Klaipėdai ir Palangai, 
kur liberalai taip pat turi galimybių valdyti miestus, 
tačiau tam reikia rasti koalicijos partnerių.

Kol visas dėmesys buvo sutelktas į savivaldybes, 
Seime įvyko esminių permainų. Nuo V. Landsbergio 
konservatorių partijos atskilo 13 G.Vagnoriaus šali
ninkų, susibūrusių į Nuosaikiųjų (konservatorių) 
frakciją. Tad dabar konservatoriai jau neturi daugu
mos Seime. Jų frakcijoje - ne daugiau kaip 50 narių 
(iš 137 Seime esančių). Jie geriausiu atveju gali pasi
kliauti kokiais 8 krikščionimis demokratais ir maž
daug 4 atskilėliais nuo socialdemokratų. Tad A. Ku
biliaus Vyriausybei gali būti labai keblu suktis, ypač 
tais atvejais, kai reikalai pakryps reformų link, nes 
kiekvienu nauju atveju gali susiformuoti vis kita dau
guma.

Iki rudens liūdna tikrai nebus.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 2000.IV.3

APIE DEMOKRATIJĄ IR 
POPULIZMĄ

Jauna, iš praeities nedaug stiprybės pasisemti 
tegalinti Lietuvos demokratija veikia gana sklan
džiai. Demokratijos „žaidimo taisykles” visuomenė 
sugebėjo greit ir gerai išmokti ir jas praktiškai pri
taikyti. Ypač tai pasakytina apie rinkimus - vieną iš 
pagrindinių demokratijos apraiškų. Rinkimai vyksta 
ramiai, tvarkingai, gan sklandžiai. Juose dalyvauja 
pakankamai didelis gyventojų nuošimtis. Nepaste
bėta iki šiol didesnio masto bandymų klastoti rin
kimų rezultatus. Smulkių incidentų, tiesa, pasitaiko, 
bet ir į juos reaguojama greitai ir operatyviai. Visa 
tai, kaip ir daugelis kitų politinio gyvenimo reiškinių, 
liudija gan aukštą krašto politinę kultūrą, kuria jauna 
Lietuvos demokratija galėtų pagrįstai didžiuotis.

Yra, deja, ir priešingų reiškinių, verčiančių tokiu 
optimistiniu krašto politinės kultūros vertinimu abe
joti. Vienas toks politinės kultūros prasme neigiamas 
reiškinys yra dažnai politikų, žurnalistų, o kartais ir

(tęsinys 14-me psl.)
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LIETUVIAI KARALIAUČIUJE - TARP 
IŠLIKIMO IR IŠNYKIMO

R. Čekutis Atgimime (nr. 2) aprašo Karaliaučiaus 
srityje gyvenančių lietuvių sunkias gyvenimo sąly
gas ir lietuviams nepalankią rusų administracijos 
laikyseną.

Rusai Karaliaučiaus sritį laiko savo nuosavybe ir 
trukdo kitų tautybių tautinei bei kultūrinei veiklai. 
Kai metų pradžioje įvyko Karaliaučiaus srityje gyve
nančių lietuvių suvažiavimas, į jį vyko keli Lietuvos 
valdžios atstovai, bet pereinant sieną jiems buvo 
įvairiai trukdoma, net tiems, kurie turėjo diplomatinį 
pasą. Štai keletas to aprašymo ištraukų, vaizduojan
čių ten gyvenančių lietuvių sunkumus:

Pagrindinis Karaliaučiuje vykusios konferenci
jos akcentas - visų lietuviškų šio krašto bendruome
nių bei organizacijų vienijimosi reikalai.

Karaliaučiaus krašte nuolat gyvena apie 17 
tūkstančių lietuvių, kuriuos vienija 13 oficialiai įre
gistruotų lietuvių organizacijų, dešimt iš jų jungia 
Karaliaučiaus srities lietuvių bendruomenė.

Ragainėje (Nemanas), Tilžėje (Sovietskas), Ka
raliaučiuje (Kaliningradas), [srutyje (Černiachovs- 
kas) šiuo metu veikia 9 pradinės klasės, 24 lietuvių 
kalbos būreliai ir fakultatyvai, kuriuos lanko apie 
600 vaikų. Krašte veikia 6 lietuvių etnografiniai kole
ktyvai, choras, sporto klubas „Pilkalnis”. Kara
liaučiaus krašte dirba du lietuvių kunigai, už Lietu
vos biudžeto lėšas atstatoma Tilžės katalikų baž
nyčia. (...)

Tačiau baisiausia, kad dauguma šio krašto gy
ventojų visiškai nežino savo gyvenamojo krašto isto
rijos, jie tvirtai įsitikinę savo, kaip išvaduotojų, misi
ja. Nėra nė ko šnekėti apie sovietų vykdytą šio krašto 
tikrųjų gyventojų genocidą - vien nužudyta ar iš
tremta daugiau nei milijonas etninių šio krašto gy
ventojų vokiečių bei lietuvninkų, tuo metu čia beveik 
neliko neišprievartautų moterų, vienaip ar kitaip 
suluošintų žmonių, specialiųjų sovietinių naikintojų 
kariuomenės pastangomis buvo žudomi net kūdikiai 
ar senukai, nesuspėję pasitraukti su vokiečiais.

Nieko čia nežinoma ir apie prūsų kovas su kry
žiuočiais, net lietuvių bendruomenės pastangomis 
pastatytas paminklas prūsų sukilimo vadui Herkui 
Mantui buvo nugriautas, siekiant iš krašto gyventojų 
sąmonės ištrinti net ir menkiausius istorinės tiesos li
kučius. Tikrajai istorijai krašte nėra vietos ir šian
dien. (...)

Karaliaučiaus krašto pasienio miestelio Eitkūnų 
(Cernyševskoje) gyventoja Nijolė Namušina pasako
jo, kad, uždarius vietinę lietuvišką mokyklėlę, ji savo 
vaiką vedžioja mokytis į anapus sienos esančius Ky
bartus. Kiekvieną dieną ji lydi savo vaiką į mokyklą 
ir iš jos per sieną. Rusų pasieniečiai ant sienos ją 
kaskart išlaiko apie keturias valandas, tuo tarpu vie
tiniai gyventojai, per sieną gabenantys pigią degtinę, 
su tokiomis problemomis nesusiduria. „Jų mano 
problemos visai nedomina, - pasakoja Nijolė. - Aš 
nenoriu vaiko leisti į rusišką mokyklą. Pasieniečiai 
mano kelionių tikslo nepripažįsta - neva Eitkūnuose 
taip pat yra mokykla ir nėra reikalo vaiko vedžioti į
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Lietuvą. Čia gyvenu viena. Nors už vaiką man 
paskirta 58 rublių (apie 8 litai) pašalpa, tačiau jau 
seniai negaunu nė šių ašarų. Norėčiau išvažiuoti 
iš čia. Nors lietuvių bendruomenės pirmininko Sigito 
Šamborskio dėka gavau L ietuvos pasą, tačiau darbo 
bei gyvenamojo ploto ten negaliu gauti. Mano tėvas 
buvo politinis kalinys, tačiau Lietuvoje buvę stribų 
vaikai turi kur kas daugiau teisių nei aš.

Straipsnis baigiamas taip:

Negalima pamiršti ir skurstančių bei vargstan
čių mūsų tautiečių, likimo nublokštų į Karaliaučiaus 
kraštą. Valstybė, kuri net nesugeba užtikrinti visų sa
vo tautiečių teisės dalyvauti Prezidento rinkimuose, 
kaip vyko per pastaruosius šalies vadovo rinkimus, 
negali būti gerbiama ne tik šių tautiečių, bet ir įtakin
gų Europos, į kurią mes veržiamės, institucijų. Kon
kreti pagalba likimo nuo krašto atplėštiems tautie
čiams pagaliau turi tapti prioritetine Lietuvos diplo
matijos veiklos sritimi. Kol kas nekvestionuojant 
krašto ateities klausimo, būtina aiškiai pasakyti, kad 
Lietuva neatsiriboja geležine uždanga nuo visų kai
myninėse šalyse gyvenančiii lietuvių. Reikėtų kaip 
galima daugiau padaryti jų ir ateities valstybės la
bui. Karaliaučiaus bei kitų kaimyninių kraštų lietu
viai neturi tapti bedantės šalies diplomatijos įkai
tais...

Iš tikrųjų, Rusijos politika Baltijos kraštų atveju 
yra gan dviveidiška. Rusijos valdžia dažnai kaltina 
šių kraštų vyriausybes rusakalbių gyventojų teisių 
pažeidimu, tuo tarpu kaip karo grobis jai atitekusioje 
Rytprūsių dalyje pati diskriminuoja tautines mažu
mas. Ne visai švari šiuo atžvilgiu yra Vakarų valsty
bių politinė sąžinė. Teisingai ir pagrįstai smerkdami 
hitlerinės Vokietijos vykdytą genocidą, Vakarai už
merkę akis iki šiol nei žodeliu neužsimena apie prieš
karinių Rytprūsių gyventojų išnaikinimą. Nejaugi 
genocidas nebėra nusikaltimas, kai buvę sąjunginin
kai jį vykdo prieš karą pralaimėjusios tautos civilius 
gyventojus?

BRONIAUS BIELIUKO VARDO STIPENDIJA

Kauno dienoje (nr. 297, 1999) aprašoma Br. Bie- 
liuko, ilgamečio VLIK’o nario, politinio kalinio var
du įsteigta Kauno studentams stipendija:

Lietuvoje nerimsta skandalai dėl įvairaus rango 
valdininkų nepasotinamo gobšumo ir aferų. Žmonės 
greit liausis galvas kraipyti, nes tai jau tampa kasdie
niu reiškiniu. Manau, dabar labiau gali nustebinti 
tie, kurie parodo savo širdies gerumą, rankos dosnu
mą, patys nebūdami nei įmantrių pilių, nei prestiži
nių sklypų savininkai, nei aukšti pareigūnai. Tokių 
žmonių buvo ir yra. Tik mes nieko apie juos nežino
me, nes jie garsiai nekalba apie savo gerus darbus. 
Tuo labiau jei tokie žmonės gyvena toli nuo Tėvynės. 
Tiksliau - gyveno. Mat Bronius Bieliukas, paskyręs 
50 tūkst. dolerių Lietuvos studentų stipendijoms, mi
rė 1992 m. Niujorke. Šiemet Pasaulio lietuvių ben
druomenės pirmininkas Vytautas Kamantas atvežė 
įspūdingą stipendijų sumą lietuvių studentams ir pa
dalijo ją Kauno medicinos ir Lietuvos žemės ūkio 
universitetams. Kasmet geriausieji šių universitetų 
studentai gaus Broniaus Bieliuko stipendijas, kurių 
lėšas sudarys 50 tūkst. dolerių fondo procentai. Pir
mąja Broniaus Bieliuko fondo stipendiante tapo 
LŽŪU Miškų fakulteto taikomosios ekologijos spe
cialybės IV kurso studentė Rasa Vaičiulytė.

Kas buvo tas žmogus, savo testamentu paskyręs
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50 tūkst. dolerių Lietuvos studentų stipendijoms? At
sakymas turėtų rūpėti ne tik Rasai, nes Broniaus Bie
liuko gyvenimas - tai ištikimybės Lietuvai ir įsitikini
mo, kad jos ateitis priklauso kultūringiems, išsilavi
nusiems žmonėms, pavyzdys.

Bronius Bieliukas savo darbais tikrai nusipelnė 
tauraus lietuvio vardo ir pagarbos. Įdomu tik, kodėl 
B. Bieliuko stipendijos kelionė iš JAV į Lietuvą už
truko net aštuonis metus...

LIETUVOS MEDIKUS VILIOJA UŽSIENIS

Lietuvoje yra gerų medicinos gydytojų, ypač 
širdies ir plastinės chirurgijos specialistų. Tokius 
medicinos specialistus vilioja užsienio valstybės, o 
pagrindinė tų vilionių priemonė - dideli atlyginimai, 
kokių negali mokėti ekonominę krizę išgyvenanti 
Lietuva. Pavyzdžiui, sudėtingas operacijas atliekan- 
tieji chirurgai arba medicinos universiteto profesoriai 
Lietuvoje per mėnesį uždirba apie 2-3 tūkstančius 
litų, o užsienyje jiems siūlomi keleriopai didesni at
lyginimai. Apie tai Lietuvos ryte (nr. 53) taip rašoma:

Švedai jau kurį laiką bando visam laikui prisivi
lioti Kauno kardiochirurgijos klinikos vadovą Ri
mantą Benetį. Jam siūlomas Umėjo (Švedija) univer
sitetinės ligoninės Kardiochirurgijos klinikos vadovo 
postas. Iš Anglijos ir Belgijos R. Benetis gavo tris 
kvietimus dirbti kardiochirurgu prestižiniuose medi
cinos centruose.

Kauno medicinos universiteto klinikų generali
niam direktoriui Juozui Pundziui tik po ilgų diskusijų 
pavyko prikalbinti kardiochirurgą neišvykti visam 
laikui iš Lietuvos.

Šiuo metu R. Benetis dviem mėnesiams išvykęs 
operuoti ir mokyti kolegų į Švediją, o iš ten važiuos į 
Indiją. Kol jo nėra Lietuvoje, Kauno klinikose ne
vyksta sudėtingiausios planinės širdies operacijos. 
Jų reikia penkiolikai pacientų.

„ Geram gydytojui sunku vadovautis vien patrio
tiniais jausmais, kai jis gauna rimtus ir pelningus pa
siūlymus iš užsienio ”, - sakė J. Pundzius.

„Protų nutekėjimas ” iš Lietuvos nuolat vyksta ir
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tai yra dėsningas procesas. Jo šiuo metu sustabdyti 
neįmanoma”, -prieš išvykdamas į Švediją, „Lietu
vos rytui ” sakė R. Benetis.

Kardiochirurgas R. Benetis neseniai atliko pir
mąją Lietuvoje kompleksinę operaciją, kurios metu 
73 metų kaunietei ligonei dėl onkologinių pakitimų 
buvo pašalintas skrandis ir šuntuotos širdies krau
jagyslės.

Pirmą kartą šalies medicinos istorijoje'R. Bene
tis Kauno medicinos universiteto klinikose operavo 
širdį neišnešiotam kūdikiui, svėrusiam tik 800 gra
mų. (...)

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Atsta
tomosios ir plastinės chirurgijos klinikos vadovas 
profesorius K. Vitkus teigė, kad į užsienį nuvykę me
dikai gali pasinaudoti net lengvinančiomis sąlygo
mis, kadangi kvalifikacijos egzaminus dabar galima 
laikyti ir Lietuvoje.

„Būtų beprasmiška užkirsti kelius pažinimui ir 
tobulėjimui, - sakė garsus mikrochirurgas. - Ypač 
užsienis vilioja jaunus žmones, kurie neįsitvirtino 
Lietuvoje. Jiems tai yra dar vienas šansas susirasti 
gerą darbą ir užsidirbti pragyvenimui. Manęs užsie
nis darbo prasme netraukia ”.

Prisiminęs tuos metus, kai dirbo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, profesorius K. Vitkus sakė, kad 
tai buvo patys liūdniausi metai jo gyvenime: „Ma
niau, kad nesulauksiu tos valandos, kada galėsiu 
grįžti į Lietuvą. Tos visuomenės tradicijos ir bendra
vimo santykiai man buvo svetimi. Aš nepritapau, nes 
mano kitos šaknys. Tapti tikru amerikiečiu nepakak
tų ir viso mano gyvenimo ”.

„LIETUVOS” AR „LIETUVIŲ” TAUTA?

Vasario 16-osios minėjime, ALTos surengtame 
Čikagoje, dr. Jonas Valaitis pasakė kalbą, kuri buvo 
išspausdinta Lietuvių balse („Lietuvių tautos kova už 
nepriklausomą Lietuvą”, nr. 5,2000 m. kovo 1 d.). Jis 
kalbėjo:

Valstybė yra visuomeninė apraiška susidedanti 
iš trijų elementų: tautos, teritorijos ir valdžios. Kom- 
plikuotesnė yra tautos definicija ir tuo labiau tau
tinės valstybės definicija. Lietuvoje per paskutinius 
metus darosi populiari Tomo Venclovos tautos de
finicija, kurioje tautybė yra tapatinga pilietybei ir to 
išvadoje kalbama ne apie Lietuvių Tautą, bet apie 
Lietuvos Tautą, kurioje visos Lietuvos tautinės bend
ruomenės yra lygios ir dėl to Lietuvoje neturėtų būti 
tautinių mažumų, o pagal buvusį prezidentinį kandi
datą Artūrą Paulauską trikalbė (lietuvių, rusų ir 
lenkų kalba) Lietuva, nežiūrint to, kad lietuvių kalba 
yra valstybinė pagal Lietuvos dabartinę Konsti
tuciją, kuri šitaip pasisako, cituoju: „Lietuvių tauta 
(ne Lietuvos tauta), prieš daugelį amžių sukūrusi Li
etuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietu
vos statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis; 
šimtmečiais atkakliai gynusį savo laisvę ir nepri
klausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, 
raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir 
tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protė
vių žemėje, nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 
siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės 
visuomenės, atgimusios (atsikūrusios) Lietuvos 
valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią konsti
tuciją ”. Atrodo, neturėtų būti priimtina Tomo Ven
clovos definicija Lietuvos tauta ir turėtumėme pasi
sakyti už Jono Basanavičiaus definiciją Lietuvių tau
ta ir tuo pačiu už Lietuvos tautinę valstybę.

Deja, „Lietuvos tautą” išrado ne Tomas Venclo
va. Pirmosios Lietuvos Respublikos vienintelės de
mokratinės 1922 metų Konstitucijos įvade rašoma:

Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tauta (mūsų 
pabraukta- Red.), dėkingai minėdama garbingas sa
vo sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti 
padarytas, atstačius nepriklausomą savo Valstybę, ir 
norėdama nutiesti tvirtus demokratingus jos nepri
klausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas 
teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų pi
liečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir do
rai tinkamą Valstybės globą, per savo įgaliotus atsto
vus, susirinkusius į Steigiamąjį Seimą, 1922 metų 
rugpjūčio mėnesio 1 dieną priėmė šią Lietuvos Vals
tybės Konstituciją. (Žiūr. Lietuvos Valstybės Konsti
tucija su paaiškinimais. Išleido V. Jankūnaitė. Kau
nas. 1922 m.)

Kai šie Konstitucijos žodžiai buvo rašomi, To
mas Venclova dar nebuvo gimęs...

Kitur savo kalboje dr. Valaitis taip sakė:

Antras klausimas, kaip mes, Amerikos lietuviai, 
galėtume prisidėti prie visapusiškos gerovės Lietuvo
je sukūrimo. Aišku, pirmiausia mums patiems su
grįžtant į Lietuvą, kaip yra padaręs dabartinis Lietu
vos prezidentas Valdas Adamkus, politikai Bobelis, 
Palubinskas, Dudėnas, kariškiai Kronkaitis, Garsys, 
Kanauka, rašytojai Bradūnas, Nyka Niliūnas, Braz
džionis, Pūkelevičiūtė ir kt.

Deja, ne visai taip. Poetas B. Brazdžionis į Lietu
vą atvyksta keliems mėnesiams vasarą, o gyvena Los 
Angeles. A. Nyka-Niliūnas 1998 m. buvo pirmą kar
tą po karo nuvykęs į Lietuvą atsiimti premijos, tačiau 
gyvena jis Maryland’e ir net nemano Lietuvon per
sikelti. Kita vertus, dr. Valaitis visiškai pamiršo savo 
bendraminčius iš Santaros-Šviesos Federacijos. Pre
zidento patarėjas Julius Šmulkštys, nors Lietuvoje 
negyvena, ten praleidžia daugiausia laiko. Kitas pre
zidento patarėjas, santarietis-šviesietis Raimundas 
Mieželis, Lietuvoje gyvena nuolatinai. Taip pat ten 
gyvena ir dirba prezidento patarėja Sigita Kondro- 
tienė ir dar keliolika kitų federacijos narių. Keista, 
kad dr. Valaitis nenorėjo jų prisiminti...

KAS PERSEKIOJA V. LANDSBERGĮ?

Lietuvos Seimo pirmininkas V. Landsbergis 
dažnai jaučiasi taip lyg būtų kažkokių slaptųjų tarny
bų sekamas ir persekiojamas. Štai neseniai vienoje 
uždaroje koservatorių sueigoje Panevėžyje jis pasa
kė, kad prieš jį ir jam paklusnius konservatorius susi
vienijo Rusijos slaptosios tarnybos, bet nenurodė 
kokius įrodymus jis turi apie tą Rusijos sąmokslą. Į tą 
neatsakytą klausimą bandė atsakyti Veido (nr. 5) ap
žvalgininkė Rūta Grinevičiūtė:

Taigi kas puola profesorių? Labiausiai tikėtina, 
kad ramybės Jam neduoda jo paties ne itin šlovingos 
sovietinio laikotarpio praeities šmėklos. Juk toje pra
eityje daugiau klausimų nei atsakymų ir ši problema 
puikiai atsispindi paties V. Landsbergio memuaruo
se, kuriuose jis pateikė griežtai cenzūruotą savo gy
venimo aprašymą. Nėra ten nėpastraipėlės apie Auš
ros gimnazijos klasės draugo Aloyzo Sakalo suėmi
mo aplinkybes, nepapasakota ir apie aktyvią veiklą 
Konservatorijos komjaunimo organizacijoje. Paga
liau nepaaiškinta, kaip jam, su okupacine vokiečių 
valdžia bendradarbiavusio tėvo sūnui, pavyko pačiu 

gūdžiausiu sovietmečiu nekliudomam važinėti į kapi
talistinį užsienį. Žmonės, turėję kuklesnius „kilmės 
dokumentus”, tuo metu negaudavo leidimo nuvykti 
net į Kuršių neriją.

Štai iš visų tų neatsakytų klausimų ir susiklosto 
įtarimas, kad sukeldamas antrą „ voratinklių ” bangą 
V. Landsbergis mėgina paklaidinti savo biografiją 
panašių likimų vingiuose. Juk visiškai aišku, kad 
„ tiesos beieškant ” bus ir neteisingai apkaltintų, ir 
žiauriai įskaudintų žmonių. Juos užjausdami gal nu
tarsime, kad apskritai derėtų paskelbti praeities kasi
nėjimų moratoriumą. Tokia įvykių eiga būtų palan
kiausia ir tam, kuris visą šią košę užvirė.

LIETUVIŠKASIS MAKARTIZMAS

Vasario 16-osios proga prez. V. Adamkus Gedi
mino ordinu už nuopelnus atstatant Lietuvos nepri
klausomybę tarp kitų apdovanojo ir pirmosios vy
riausybės ministrę pirmininkę Kazimierą Prunskienę 
bei tos pačios vyriausybės Vidaus reikalų ministrą 
Marijoną Misiukonį. Tai sukėlė kai kurių visuome
nės sluoksnių nepasitenkinimą ir protestus. Apie tai 
rašoma Lietuvos ryte (nr. 45, 2000.11.24):

Vakar prie Seimo rūmų vykusiame mitinge Pre
zidentą Valdą Adamkų kai kurie parlamentarai kalti
no kolaboravimu su sovietais, jo įteikti apdovanoji
mai Vasario 16-osios proga buvo įvertinti kaip są
mokslas prieš Lietuvą bei bandymas reabilituoti 
KGB agentus.

Kai kurių parlamentarų kalbos šiame protesto 
mitinge priminė prieš keturis dešimtmečius skanda
lingai pagarsėjusio Amerikos senatoriaus Joseph 
MacCarthy retoriką:

Seimo narys krikščionis demokratas Petras Gra
žulis mitinge priminė, kad V. Adamkus ir jo padėjė
jas Raimundas Mieželis, gyvendami JA V, vadovavo 
išeivių organizacijai „Santara-Šviesa ”.

P. Gražulis kaltino šią organizaciją kolaboravi
mu su sovietais, nes „Santara-Šviesa” vienintelė iš 
išeivių organizacijų „buvo užkibusi ant sovietinės 
propagandos kabliuko” ir vykdė kultūrinį bendra
darbiavimą su okupacine valdžia.

Krikščionis demokratas tvirtino, kad Prezidento 
nuostatas patvirtina ir tai, kokiems žmonėms Vasario 
16-osios proga jis įteikė apdovanojimus.

Mums šita „audra vandens stiklinėje” daug kuo 
primena senatoriaus iš Wisconsin valstijos donkicho
tiškas pastangas išvalyti Amerikos valdžią nuo „ko
munizmo simpatikų” ir jų „bendrakeleivių”. Kadangi 
tikrų komunistų Amerikoje buvo labai nedaug, pri
trūkęs „komunistinių taikinių” triukšmingasis sena
torius ėmė pulti nieku dėtus žmones vien už tai, kad 
šie bendravo ar draugavo su komunistuojančiais. 
Taip Amerikos politiniame žodyne atsirado terminas 
„Guilt by Association” (kaltas už tai, kad bendravo). 
Įsikarščiavęs Amerikos kovūnas pagaliau simpatijo
mis komunizmui apkaltino JAV kariuomenės vado
vybę. Tada galų gale JAV rinkėjai nusprendė, kad to
kiems karštakošiams Senate ne vieta...

Lietuvoje dabar pastebimi panašūs reiškiniai. 
Ekstremistai iš dešinės puola žmones už tai, kad jie 
priklauso „Santarai-Šviesai”. Tai lietuviškasis „Guilt 
by Association” variantas. O Seimo narys Petras 
Gražulis kolaboravimu su okupacine valdžia apkalti-

(tęsinys 5-ame psl.)
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LITERATŪRA

Pagal nerašytas dvigubo straipsnio taisykles an
tra dalis turėtų būti įdomesnė nei pirmoji, tačiau ne
bus - 1999-ųjų lietuvių proza nepateikė ypatingų 
naujovių, gyvena būtųjų dažninių kartų režimu, ne
įdomiu nei skaitytojams, nei kritikams, kurių vaid
menį perėmė patys rašytojai, recenzuojantys vieni ki
tų knygas. 1998 m. poetas ir vertėjas Antanas Gailius 
prisipažino, kad jam nepatinka lietuvių proza, nes ten 
gali matyti istoriją, siužetą, intrigas, ką tik nori, bet 
literatūros, teksto ten nėra.1 Toks kategoriškas nuo
sprendis, žinoma, netaikytinas visai lietuvių prozai, 
tačiau jei šiais žodžiais būtų apibūdinama pastarųjų 
metų produkcija, po jais pasirašyčiau nedvejodama.

Labiausiai diskutuojamas dabarties prozininkas 
Herkus Kunčius būna baramas ar giriamas paprastai 
vien dėl idėjinių dalykų: prasmės neieškančio, tik 
žaidžiančio žmogaus pozicijos ar nihilisto antihero- 
jaus iššaukiančios laikysenos. Tokiose diskusijose 
meniškumo klausimas tiesiog paliekamas už skliaus
tų. Vieni džiaugiasi radę jiems asmeniškai artimą 
atsisakymą kurti kokią filosofinę ar ideologinę siste
mą, grynakraujį postmodernizmą, parodomąjį ciniz
mą kaip naujo laiko koncepciją, kiti (dažniausiai vy
resnieji) konstatuoja naujos kartos literatūrinės ma- 
nisfestacijos faktą ir tradicinių vertybių inversiją, ku
rios nedrįsta kritikuoti, idant nebūtų apšaukti retro
gradais. Aš, kaip ir pirmieji, matau Kunčiaus kūrybo
je savo kartos išraišką, ir man, deja, tai nėra įdomu - 
tiesiog Būtasis dažninis kartas, kaip šmaikščiai pava
dino 1998 metais išleistą romaną pats autorius. Pa
grindinis veikėjas dykinėja turistų numylėtame, o iš 
tikrųjų praeities aurą praradusiame, dvokiančiame ir 
bedvasiame Paryžiuje, geria, plepa, deda ant viso pa
saulio ir t.t. Situacija pažįstama ir neįdomi savo 
įprastumu, panašiai mąsto ir gyvena daugybė šios 
kartos žmonių (Kunčius gimęs 1965 m.). Blogiausia, 
kad banalus turinys išsitenka banalioje formoje. Kal
bėti apie knygos poetiką, meninę raišką, individualų 
stilių neįmanoma - bendra kartos patirtis literatūriš
kai netransformuojama, o reiškiama visai tiesiogiai. 
Anotacija skelbia, kad šis romanas tiems, kuriems 
nesvetimas humoro jausmas, kuriems nėra dalykų, iš 
kurių nebūtų įmanoma pasijuokti. Prisipažįstu, jog 
man svetimas humoro jausmas, nes apie tai, kad

APLINK BŪTĄJĮ DAŽNINĮ
Dalis antroji (1999-ųjų prozos diagnozės ir ateities spėjimai)

Kunčius juokauja, sužinojau tik perskaičiusi anota
ciją. Ir tikrai nesutinku su teiginiu, kad pasakotojui 
nėra dalykų, iš kurių negalima šaipytis. Tas žavėji
mosi ir gailėjimosi objektas - jis pats, intelektualas 
su neišaugtu paauglio kompleksu, labai norintis būti 
maišininku, avangardistiniu pranašu ar net pabaisa:

Aš nekaltas, kad esu toks, koks esu. Tai juos gali
ma kaltinti. Jiems reikia priekaištauti. Tai jie nusidė
jo: Sadas ir Hesė, Nabokovas ir Bretonas, Kazanova 
ir Goja, Mazochas ir Mileris, dadaistai ir siurrealis
tai, Grasas ir revoliucionieriai. Jie kalti dėl mano 
dabartinės būsenos. Jie, išsirikiavę mano sąmonėje. 
Jie, skatinantys ir kuždantys man, kaip elgtis, kaip 
galvoti. Aš tikrai nekaltas, kad nekenčiu kultūros ver
tybių sargybinių, dvasingumo vaidilučių, tautiškumo 
gvardiečių, moralės žynių, estetikos husarų, tikėjimo 
kiemsargių, meilės pečkurių, labdaros kailialupių. 
Jei kas turi man pretenzijų, tegu kreipiasi į mirusius, 
nesiekusius nieko įrodyti.1 (p. 128 - 129)

Skaitydama tokias deklaracijas jaučiuosi kvailo
kai, lyg klausyčiau seno anekdoto, pasakojamo su at
radėjo įkarščiu, ir nepajėgčiau nusišypsoti ar sulaiky
ti žiovulio.

Tikroji Kunčiaus literatūrinė meistrystė, sąmojis 
ir stulbinanti erudicija sužaižaruoja eseistinės prozos 
rinktinėje Pilnaties linksmybės3, recenzentų lygina
moje su moderniu kultūros istorijos vadovėliu ar di
džiųjų kūrėjų seksualinių polinkių enciklopedija. 
Seksas ir mirtis - tai pagrindinės tematinės ašys, ku
rių erdvėje siautėja Kunčiaus temperamentas, impro
vizuodamas beribes išsiniekinimo formas. Tačiau 
intensyvus, bet pakankamai monotoniškas džiazas 
gana greit atsibosta, kaip kad įgrįsta ir pats žaismin- 
giausias svečias, be perstojo kalbantis vien apie save 
ir nekvaršinantis galvos, ar kas besiklauso jo links
mybių. Sutikčiau su Stepono Urvinio nuomone 
straipsnyje „Madona su ūsais”4, kad Kunčių reikia 
vartoti mažais kiekiais ir knygą buvo galima išleisti 
trečdaliu plonesnę. Man būtų užtekę ir trečdalio 
spausdinamų tekstų, kuriuos galėčiau perskaityti vie
nu atsikvėpimu, nes sykį užvertus šią knygą, ją vėl 
atsiversti jau reikia valios pastangų ir gaila laiko.

Seksas ir mirtis laikytini svarbiausiomis ir Ri
čardo Gavelio romano Septyni savižudybės būdai5 te
momis. Pagrindinis personažas Rimas Vizbarą - kaž
kada visuomenę kerėjęs rašytojas, eksšamanas, nūnai 
nebereikalingas ir apsilpęs, baisiai kankinasi nega
lėdamas sukurti šedevro; antroje dalyje jis pagrobia
mas ir kankinamas lietuvio naujaturčio rūsyje, o 
simbolinėje plotmėje tampa savo nepagimdytų vaikų 
- pradėtų ir nebaigtų kurti personažų - eksperimento 
auka. Romanas pasižymi savybėmis, būtinomis best
seleriui - trilerio įtampos siužetu ir pakankamu kie
kiu pornografinių scenų. Paaugliams turėtų patikti 
videofilmų įtakotas vaizdavimo būdas bei bandymai 
imituoti jaunų žmonių slengo manierą ir kalbos kli
šes. Tik visa ta kūrėjo problematika turbūt trukdytų 
potencialiems skaitytojams, atstovaujantiems ne pa
čiai intelektualiausiai skaitytojų kategorijai. Įvairiuo
se interviu, pasirodžiusiuose knygos išleidimo proga, 
jos autorius neišsiduoda rašęs bulvarinį skaitalą, bet 
tikina kūręs metaforą, kuri yra menama realybės ko
pija, sutelkęs dėmesį į kūrėjo vidinę realybę ir retsy
kiais pokštavęs, kad skaitytojai šiek tiek atsipalai

duotų6. Tie literatūriniai pokštai - vieno iš epizodinio 
personažų vardas Armagedonas Šliogeris ir rašytojo 
Vizbaros susitikimas su Ričardu Gaveliu pogrindi
niuose lošimo namuose - žinoma, skirti kultūringai 
publikai, kuri, praėjus dešimčiai metų po Vilniaus 
pokerio pasirodymo, seniausiai nusivylė naujesnė
mis Gavelio knygomis ir nebegaišta laiko, kad įsi
tikintų savo teisumu. Kas skaito šią puikiai išrekla
muotą ir sunkiai pasiskolinamą knygą, man yra di
džiausia paslaptis.

Intelektualų dėmesio nestokoja Renatos Šerely- 
tės proza, kurioje galima rasti daugiausia to, ką 
straipsnio pradžioje minėtas Gailius vadina literatūra 
ar tekstu. Tačiau sprendžiant iš pokalbių ar recenzijų, 
Šerelytės knygos ne tik man vienai palieka atidėto 
pažado įspūdį ir viltį: neabejotinas talentas, puikiai 
jaučiama žodžio spalva, bet nėra to, kas ne mažiau 
svarbu - originalaus mąstymo ir vidinės įtampos. 
Dažniausiai kritikai apibūdina Šerelytės kūrybą jau 
kiek nuvalkiota, bet nepaneigta formule: ji žino kaip 
rašyti, bet nežino, apie ką. Trečioji rašytojos knyga ir 
pirmasis romanas Ledynmečio žvaigždės1 pasakoja 
apie prasigėrusio miestelio nykumą, dūste dusinančią 
jauną merginą, svajojančią žūtbūt iš ten ištrūkti; an
troje dalyje heroję matome jau Vilniuje, pabaigusią 
studijas ir dirbančią redakcijoje. Gyvenimas mieste 
pakeičia dekoracijas ir personažus, tačiau egzistenci
nis perversmas neįvyksta, žvaigždės lieka tokios pat 
tolimos. Neabejotina, kad pirmoji dalis žymiai labiau 
pavykusi - autorė rašo apie tai, ką iki panagių pažįs
ta, remiasi savo asmenine patirtimi, tarsi norėtų išra
šyti skausmą ir išsivaduoti nuo kompleksų ir praei
ties. Tačiau, prisipažįstu, man gana ir tos informaci
jos apie tragišką Lietuvos kaimo padėtį, kurią patei
kia televizijos reportažai bei spauda. Esu bloga skai
tytoja, nes mano sąmonė blokuojasi nuo to nevilties 
jausmo, kurį skleidžia Šerelytės tekstas, ir atsisako 
sirgti svetimomis ligomis. Antroje, net kiek bulgako- 
viškoje romano dalyje išbandoma nauja stilistika, 
kurią nusakyčiau pasakotojos žodžiais, skirtais deg
tinės ir konjako junginiui apibūdinti:

Gėda būtų maišyti du tokius ingredientus, beveik 
kaip natūralizmą su siurrealizmu! Maišymasis ne vi
sada į naudą; štai arklio ir asilo hibridas mulas jau 
negali turėti palikuonių! Kaip tu manai, ar „natūr" 
plius „siur ” dar išperėtų koki keistą realizmą? Ir šis 
susilauktų mulo likimo, ar ne? ( p. 170)

Visai nesiruošiu gėdinti autorės, priešingai, tikiu 
jos literatūrine žvaigžde ir džiaugiuosi, kad rašytoja 
neužsikonservavo tame, ką buvo atradusi novelių | 
knygose, o bando atsinaujinti ir ieškoti išeičių. Tegu 
ir ne visai sėkmingai. Viename interviu Šerelytė kal
bėjo, kad ji nekėlė šiame romane sau didingų uždavi
nių atskleisti kokias nors ypatingas prasmės gelmes, | 
o tiesiog žaidė. Ji sakė taip:

Prie novelių esu labai prisirišusi. Daugeliu atve
jų ten aprašiau tikrus (vykius ir žmones. Su tais kūri
niais esu suaugusi. Bet ar suaugsiu su tuo, ką bepra- 
simanau rašydama (brūkšnelis) žaisdama? Tiesiog 
smagu miklinti ranką. Dabar tokia literatūra, atrodo, 
yra madinga, populiari, skaitoma?

Nelabai tikiu, kad Šerelytė nė trupučio nepame-

akiračiai nr. 4 (318)
I

4



LITERATŪRA

lavo traktuodama savo romaną tik kaip žaidimą, 
tačiau tendencija akivaizdi ir vis labiau įsigalinti pa
starųjų metų prozoje: rašymas tampa savitiksliu ir 
neatsakingu žaidimu, siužetas ignoruojamas, žanrų 
ribos naikinamos, nevaržomai liejasi žodžių srautas, 
nes autoriai nębesiteikia rūpintis tekstų kokybe, 
struktūra, juolab idėjomis. Apie rašymo laisvės pa
vojų įspėja Donaldas Kajokas, knygoje Dykinėjimai 
aforistiškai nusakydamas komunikacinio vakuumo 
situaciją: „Jis jautėsi esąs toks laisvas rašytojas, kad 
pagaliau buvo atleistas ir nuo skaitytojų”9 (p. 133).

Nedisponuoju jokiais statistiniais duomenimis, 
bet spėju, kad skaitytojams jau pabodo žaidžiančio- 
sios literatūros paradigma, tuo tarpu įvairios tarpinio 
rašymo formos (esė, atsiminimai, dienoraščiai, ke
lionių knygos) tampa vis patrauklesnės. Pernai vy
kusiame naujosios literatūros seminare geriausia 
1998 metų knyga visuotinai pripažinta Nykos Niliū- 
no Dienoraščio fragmentai, šiais metais nacionaline 
premija apdovanojamas Donaldas Kajokas už poezi
jos rinktinę Meditacijos ir minėtą eseistikos knygą. 
Tikriausiai galima kalbėti apie esė žanro suklestėji
mą dabartinėje literatūroje: greta knygų žaidimų 
skleidžiasi kitokio rašymo erdvė, kurią įvardinčiau 
kelio metafora.

Didžiulį visuomenės susidomėjimą sukėlė Ele
nos Kurklietytės ir Vytauto Bubnio Slaptingoji pre- 
ma10, pasakojanti apie kelionę į pietų Indiją ir gyve
nimą Sai Babos ašrame. Knyga parašyta be galo nuo
širdžiai, iš didelio noro pasidalinti stebuklo patirtimi, 
nebijant pasirodyti keistuoliais ar pamišėliais. Vie
niems skaitytojams labiau patinka emocingas Kurk
lietytės pasakojimas (nors jos stilius ne be priekaištų 
ir tikrai reiktų atsisakyti literatūrinių ar filosofinių 
ekskursų), kitiems imponuoja santūrus Bubnio atvi
rumas apie lydėjusias abejones ir vidinę dramą, kai 
racionalus protas susikauna su nauju tikrovės suvo
kimu. Tai mūsų reikalas - tikėti autoriais, ar ne, bet 
net didžiausi skepikai pasiduoda jų gyvo ir įdomaus 
liudijimo įtaigai, nes knygos skaitymas paveikia ir 
kaip antidepresantas.

Absoliuti kelio knygų karalienė, be abejonės, 
yra Jurga Ivanauskaitė, kurios Prarasta pažadėtoji 
žemė turbūt užbaigia Tibeto budizmui skirtų knygų 
ciklą ir pranašauja naują dvasinės kelionės posūkį. 
Paskutiniuose puslapiuose autorė rašo:

(...) keliaudama po Rytus ir grįždama į Lietuvą, galų 
gale įsitikinau, kad Pažadėtosios žemės, savo sielos 
tikrųjų Namų, pasaulyje nesurasiu, nes išorėje jų nė
ra. Jie - manyje pačioje. Buvo. Bet dabar nėra 
(p.329)11.

Prisipažinimas skamba be galo liūdnai, net bai
siai, tačiau sykiu ir viltingai. Žmogus pradėjęs tokią 
kelionę jau nebesustos, todėl gal ir gerai, kad Jurga 
bent kuriam laikui nutraukia piligrimystę po Rytų že
mę ir grįžta pas mus dvasios tėvynės ieškoti drauge. 
Viena ausim girdėjau, kad Ivanauskaitė vėl rašo ro
maną, nors kažkada grožinės literatūros ir buvo išsi
žadėjusi. Turbūt būtų teisingiau sakyti, kad ne grįžta, 
o ateina nauja rašytoja, pažįstama dar tik kaip eseistė 
iš knygų apie budizmą, bet ne savo patirtį transfor
muojanti menininkė. Prieš daugelį metų Ivanauskai-, 
tės novelės man sukėlė tikrą emocinį šoką, bet vė
lesni jos romanai nuvylė ir išerzino - lengva ranka 
buvau ją nurašiusi populiarumo siekiančių grafoma
nų kategorijai. Tačiau Ivanauskaitės kelionių kny
gos, o ypač pastaroji, pasak Gintaro Beresnevičiaus, 
išsivadavusios12, ironijos nebijančios Jurgos knyga, 
įrodo, kad ji turi Dievo dovaną rašyti: gerai valdo di-

2000 m. balandžio mėn.

džiulę pateikiamos įvairialypės informacijos medžia
gą, jaučia teksto struktūrą ir proporcijas, yra puiki 
peizažiste ar portretiste, tapanti žodžiais, o ne dažais. 
Rizikingas dalykas tikėtis stebuklo, tačiau naujo Iva
nauskaitės romano laukiu labai nekantriai. Jeigu bu
simoji knyga ir nebus šedevras literatūros požiūriu, 
aš manau, ji nenuvils tų, kurie jaučiasi išstumti į kelią 
ir blaškosi sutemose nerasdami kelio ženklų.

Šviesiausia 1999 metų knyga vadinčiau vienuo
lio pranciškono kunigo Juliaus Sasnausko sakymų ir 
postilių rinktinę Dar kartą - Žmogaus sūnus13, pradė
jusią naują „Mažųjų brolių knygos” seriją. Pirmiau
sia, matyt, reiktų pasidžiaugti, kad atgimsta postilės 
(evangelijas komentuojančių pamokslų) žanras, 
įtvirtintas Bretkūno, Daukšos ir Sirvydo, ir nebeeg
zistavęs mūsų laikais. Tačiau skaitytojams mažiau
siai rūpi literatūros istorija ar jos tradicijų tąsa - Sas
nausko knyga įdomi pati savaime ir ji jau tapo biblio
grafine retenybe, keliaujančia iš rankų į rankas.

Čia būtų galima pasišaipyti, nieko keista, juk 
Lietuva - Marijos žemė, ar nusistebėti, nejaugi dar 
neatsibodo kunigų graudenimai ir moralai. Bet ši 
knyga yra ir bus reikalinga ne tiems, kurie užtikrintai 
sėdi pirmosiose bažnyčios eilėse, o intelektualams, 
sudėtingame šiandienos pasaulyje dar nepraradu- 
siems dvasios vertybių ieškojimo poreikio, kryžkelės 
žmonėms, norintiems, bet neįstengiantiems tikėti. 
Didžiuma tekstų būdavo spausdinami Šiaurės Atė
nuose, ir ne vienas skaitytojų ieškodavo antrajame 
savaitraščio puslapyje Sasnausko postilių. Jų ne- 
prisiverčiu vadinti pamokslais, nes Julius nemoko ir 
negąsdina, nesideda geresnis nei kiti, o kalbasi su 
mumis apie tai, kas jam asmeniškai yra visų svar
biausia, bendrauja lyg artimas draugas, su kuriuo gali 
pratylėt ar prašnekėt per naktį gurkšnojant vyną ar 
arbatą, jei vynui trūksta pinigų. Neįsivaizduoju kito 
kunigo, galinčio prisipažinti:

(...) kadaise Seminarijoj Šventasis Raštas man 
atrodė tik aforizmų rinkinys... O vieną kartą - tai 
buvo kalba apie meilę - pradėjau Šventojo Rašto 
žodžiais tikrinti savo gyvenimą, pasinėriau l gana 
avantiūristiškus santykius ir pamačiau, kad tas žodis 
gali veikti, kad jis tikras. (P. 269, pokalbis su Sigitu 
Geda „Koks yra mūsų Dievas”).

Sasnausko knyga yra baisi tuo savo tikrumu, iš
tinkanti, pagaunanti, suvedžiojanti, kelianti audrą 
įprastoje būtyje. Bet taip ir turi būti skelbiamas Die
vo žodis. Julius neleidžia sau nė mažiausios banaly
bės, skambios, bet tuščios frazės; jis nuolat provo
kuoja kiekvieną ištrauką ir nenurimsta, kol neišspau- 
džia nors lašelio gyvybės ir prasmės savo sujauktai 
tikrovei (p.256).Evangelijos interpretacijos konteks
tas čia yra mūsų gyvenimo kasdienybė, o analitinė 
įžvalga (kaip knygos autorius vadina, detektyvinis 
žanras) remiasi didžiule teologine kompetencija, tie
siog ištirpusia tekstuose ir skaitymo metu beveik ne
jaučiama. Sasnauskas rašo labai geru stiliumi, pama
tuodamas žodį, vengdamas retorinių grožybių, tačiau 
neprarasdamas emocingumo, ypač, kai kalba apie 
savo mylimuosius - Jeremiją ir Šventąjį Kazimerą. 
Bubnys, recenzuodamas knygą, rašo: perskaitai vos 
keletą tokių puslapių ir nejučia pamanai: net gerai 
vertinama šiandienos prozos knyga nesuteikia min
čiai tiek prasmių, erdvės ir laisvės. Ir dar pamanai: 
juk tai nubrėžta istorinio romano apie šv. Kazimierą 
ir jo laikmetį gairė14. Tad pasvajokime, o gal kada 
nors Sasnauskas imsis grožinės kūrybos ir toks roma
nas pasirodys...

Bijodama pergirti, suabejočiau, ar vertėjo į kny- . 

gą dėti po kelis tekstus, komentuojančius tą pačią iš
trauką. Variantai gerokai skiriasi, ir juos sugretinti 
savotiškai įdomu, tačiau kartojimosi išvengti nepa
vyksta. Na, bet kelionėje juk visuomet yra sustojimų. 
Tikrai žinau, kad išvykdama bastytis po pasaulį, Sas
nausko knygą į krepšį būtinai įsimesčiau. Ar pasi
imčiau Kajoko Dykinėjimus - dar nežinau. Man ne
pavyko prisijaukinti šios labai mėgstamo poeto kny
gos: kažkodėl atrodo lyg per graži, teisinga, literatū
riška, kiek pamokanti ir senstelėjusi. Matyt, kiekvie
nai knygai savas laikas: vienai būtasis dažninis kar
tas, kitai - busimasis, o dar kitai - esamasis nuolati
nis.

Loreta Mačianskaitė

1 „Poetas prozininkų kūriniuose pasigenda teksto”, 
Mūzų malūnas/ Lietuvos rytas/ 1998 m. vasario 3 d., 
p. 3.
2 Herkus Kimčius, Būtasis dažninis kartas, Vilnius: 
Tyto alba, 1998.
3 Herkus Kunčius, Pilnaties linksmybės, Vilnius: Lie
tuvių rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
4 Steponas Urvinis, „Madona su ūsais”, Šiaurės Atė
nai, 1999.IV.24, p. 9.
5 Ričardas Gavelis, Septyni savižudybės būdai, Vil
nius: Tyto alba, 1999.
6 Paulina Žemgulytė, „Romanas apie šiandienos Vil
nių” (pokalbis su Ričardu Gaveliu), Literatūra ir me
nas, 1999 lapkričio 13d., p. 3.
7 Renata Šerelytė, Ledynmečio žvaigždės, Vilnius: 
Tyto alba, 1999.
8 „Šiek tiek knygų, laimės ir vandens” (Benedikto Ja- 
nuševičiaus pokalbis su Renata Šerelyte), Literatūra 
ir menas, 1999 rugpjūčio 21 d., p. 3.
9 Donaldas Kajokas, Dykinėjimai, Vilnius: Regnum 
fondas, 1999.
10 Elena Kurklietytė, Vytautas Bubnys, Slaptingoji 
prema, Kaunas: Santara, 1999.
11 Jurga Ivanauskaitė, Prarasta pažadėtoji žemė, Vil
nius: Tyto alba, 1999.
12 Gintaras Beresnevičius, „Tibetas kaip gyvenimo 
būdas”, Šiaurės Atėnai, 1999 IX 18, p. 4.
13 Julius Sasnauskas, Dar kartą - Žmogaus sūnus, 
Vilnius: Vyturys, 1999.
14 Vytautas Bubnys, „Gimusi iš meilės”, Literatūra ir 
menas, 1999 gruodžio 25 d., p. 5.

... SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-čio psl.)
na... Lietuvos Prezidentą. Lietuviškojo makartizmo 
atstovas siekia netgi aukščiau už savo amerikietiškąjį 
prototipą. Tikėkimės, kad ir Lietuvos rinkėjai šį 
rudenį per Seimo rinkimus nenusileis amerikie
čiams...

Mus šiek tiek stebina ir Lietuvos ryto redakcija, 
dalykiško straipsnio iliustracijai šalia P. Gražulio 
nuotraukos be komentarų pirmame puslapyje iš
spausdinusi ir kažkokio pakvaišėlio nuotrauką su iš
keltu durklu ar dideliu virtuviniu peiliu. Ką žiūrėda
mas į tokią be paaiškinimų išspausdintą mitingo da
lyvio nuotrauką turi pagalvoti skaitytojas? Verskime 
Lietuvos valdžią?!

Bet ir to dar negana. Po dviejų dienų Lietuvos ry
tas vėl pirmame puslapyje išspausdina to paties „re
voliucionieriaus” nuotrauką su tuo pačiu durklu šalia 
... prezidento V. Adamkaus nuotraukos. Nejaugi di
džiausias ir vienas iš rimčiausių Lietuvos dienraščių 
norėtų tapti ir bulvariškiausiu?...

Vyt. Gedrimas
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Akiračiai: Saulius Sužiedėlis Jūsų knygos "Lie
tuvos žydų kelias "recenzijoje (Journal of Baltic stu
dies, nr. 2, 1999) rašo, kad atsižvelgiant į ano meto 
politines realijas, i tai, kas lietuviams atsitiko 1940- 
1941 m., prasidėjus vokiečių-sovietų karui, jiems 
nieko kita nebuvo likę daryti kaip sukilti prieš sovie
tus. Žinoma, žydų žudymas buvo ir yra smerktinas, 
bet ar pats stichiškas sukilimo prieš pavergėjus fak
tas yra smerktinas? Susidarius ano meto aplinky
bėms, ar galėjo sukilimas neįvykti?

S. Atamukas: Atsižvelgiant į anuo laikotarpiu 
persipynusias prieštaringas vidines ir tarptautines 
problemas, vienareikšmiai atsakyti į šį įvairiapusį 
klausimą neįmanoma. Į jį atsakyti sunku ir todėl, kad 
per beveik 60 metų lietuvių istoriografijoje jau susi
formavo teigiamo nacionalinio įvaizdžio koncepcija, 
apgaubta nacionalinio didvyriškumo aureole ir kitais 
nacionalinės patetikos postulatais. Bet yra istorinė 
logika, kuria norime pasiremti.

Geografinė ir geopolitinė Lietuvos padėtis lėmė, 
kad šalis negalėjo išvengti nei TSRS, nei Vokietijos 
įsiviešpatavimo jos teritorijoje. 1940 m. vasarą vie
nos šalies jėgos tuo pasinaudojo, kad pašalintų uzur- 
patorišką, 14 metų trukusį autoritarinį A. Smetonos 
valdymą. Tos prosovietinės jėgos nesukūrė tikros de
mokratijos, kurios buvo tikėtasi, nesustiprino Lietu
vos saugumo, nepadėjo išvengti Vokietijos okupaci
jos. Logiška, kad kitos, Sovietų Sąjungai priešiškos 
jėgos, kurios orientavosi į Vokietiją, taip pat kitos na
cionalinės jėgos, labai nukentėjusios nuo TSRS, sie
kė pašalinti jos įvestą okupacinį valdymą ir atkurti 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Nešališkai žiū
rint, atrodo, tokių siekimų ir vienokio ar kitokio po
būdžio sukilimo jų vardan smerkti nevalia.

Tačiau nepakanka apsiriboti labai svarbaus na
cionalinei gyvasčiai reiškinio smerkimu ar nesmerki- 
mu. Beje, nevalia apsiriboti ir nuomone, kad sukili
mas buvo „gaivališkas'. Juk būta ir suderinto su vo
kiečių kariniais bei žvalgybiniais organais, LAFo 
kryptingai organizuoto sukilimo plano, kuris ir buvo 
įgyvendintas. Platesniu tiek nacionaliniu, tiek pasau
lio istorijos procesų požiūriu iškyla neišvengiamas 
klausimas, ar visapusiškai atsižvelgus į realias ap
linkybes ir galimas pasekmes, buvo praktiškai ir is
toriškai pateisinamas sukilimas, kurį LAFas rengė ir 
skatino, - sukilimas, suderintas su Vokietija, kuri ta
da kariavo prieš demokratines Vakarų valstybes. Šių 
veiksmų planas labai paveikė ir „stichiškąjį” sukil
imą bei jo kraupias, kruvinas pasekmes Lietuvoje.

Nevalia nepripažinti fakto, kad, priešingai 1940 
m. laikysenai, 1941 m. lietuvių jėgos, kurios orienta

POKALBIS SU SOLOMONU ATAMUKU

KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI PASODINTI MEDĮ 
(Pabaiga. Pradžia praeitame Akiračių numeryje)

vosi į Vokietiją, veikė ryžtingai ir prasidėjusių karo 
veiksmų sąlygomis 1941 m. birželio 23 d. paskelbė 
pareiškimą, kuriame buvo pasakyta: „Susidariusi lai
kinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė 
šiuo skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lie
tuvos Valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jau
noji Lietuvos Valstybė entuziastingai pasižada prisi
dėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. ” 
(Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941- 
1944), Vilnius, 1998, p. 35).

Dar tik buvo skelbiamas iš esmės absoliučiai 
iliuziškas valstybingumo atstatymas, kai praktiškai 
dar nieko nenuveikusi Laikinoji Vyriausybė, negavu
si tautos pritarimo, entuziastingai pasižadėjo prisidėti 
prie Hitlerio okupuotos Europos organizavimo nau
jais pagrindais. Pastaruosiuose, kaip žinia, nebuvo 
numatytas nei Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas ir 
gyvavimas, nei jos pripažinimas.

1998 m. Vilniuje išleistoje Algio Kasparavičiaus 
ir Rimanto Jokimaičio Naujausių laikų istorijoje ra
šoma: „LAF sukilimas pasitarnavo vokiečiams, bet 
Hitlerio planuose nebuvo vietos nepriklausomai Lie
tuvai... ” (psl. 160).

Dar dėl spontaniško ir stichiško sukilimo. Atsi
žvelgiant į tai, kad jau pirmąją karo dieną, 1941 m. 
birželio 22-ąją, pagrindiniai tarybinių organų veikė
jai ir kiti atsakingi darbuotojai paliko respublikos te
ritoriją, kad pakrikę tie organai iš esmės nustojo vei
kę, smūgis skaudžiausiai buvo suduotas tūkstan
čiams paprastų įvairaus pobūdžio lietuvių tarnautojų, 
dirbusių tarybiniuose organuose (kitų jau nebuvo), 
naujakurių, paėmusių žemę, mokytojų ir kitų. Abso
liuti jų dauguma neturėjo nieko bendra nei su socia- 
lizmo-komunizmo ideologija, nei su komunistų par
tija. Didžius nacionalinius patriotinius raginimus ly
dėjo niekuo nevaržomas juodžiausių instinktų skati
namas kraupus socialinio ir asmeninio pobūdžio 
kerštavimas, asmeninių sąskaitų suvedinėjimas, ne
kaltų žmonių kraujo liejimas.

1941 m. birželio sukilimo dienomis pasėta tarp 
lietuvių brolžudiškų veiksmų sėkla davė tolesnių 
karčių vaisių 1944-1945 ir vėlesniais metais.

Lieka sukilimo sąsajos su krašto žydų tragišku 
likimu problema. Matyt, jau aišku, jog sukilimas bu
vo nukreiptas ne vien prieš tarybų valdžią ir TSRS 
okupaciją, bet ir prieš krašto žydus. Sukilimo pradžia 
buvo ir žydų žudynių pradžia.

okupantai be jokių pastangų susirado naujų prijau
čiančiųjų, o netrukus ir talkininkų, kurie uoliai vykdė 
jų sumanytas akcijas,- rašo Suras. Ar sutinkate su 
Šuro nuomone? Kokios buvo pagrindinės priežastys, 
įėmusios, kad kai kurie lietuviai Antrojo pasaulinio 
karo metu prisidėjo prie žydų žudymo?

S. Atamukas: Apskritai sutinku su Grigorijaus 
Šuro knygos nuostatomis (Vilnius, 1997. P. 22-23). 
Dėl šio skaudaus klausimo pirmiausia pateiksiu savų 
netaisytų apibendrinimų ištraukas iš parengtos spau
dai, bet neišėjusios 1989 m. monografijos Tarybų Li
etuvos kadrų ugdymas. 1940-1960:

Įvykdytas TSRS centrinių organų iniciatyva ir nutarimu 
masinis trėmimas-deportacija už respublikos ribų istoriniu ir 
politiniu požiūriu buvo neteisėtas, netikslingas, labai žalin
gas, tiesiog nusikalstamas reiškinys. Nebuvo atsižvelgta į 
tuos pažadus, kurie partinėje spaudoje buvo duoti buvusių 
buržuazinių ir smulkiaburžuazinių partijų bei organizacijų 
nariams: spręsti apie juos ne pagal buvusį partiškumą, o pa
gal faktinę veiklą naujomis sąlygomis. Tie pažadai buvo 
grubiai pažeisti. Artėjusio karo išvakarėse buvo išprovokuo
tas antitarybinių ir rusams priešiškų nuotaikų stiprėjimas. 
Priešas gavo svarių argumentų tokioms pažiūroms ir 
nuotaikoms skleisti.

Vykdant 1940-1941 m. represijų politiką nebuvo subti
liai atsižvelgta nei į tai, kad Tarybų Lietuva gimė ir stojo j 
TSRS sudėtį savitomis sąlygomis, kai į Lietuvą įžengė Rau
donoji armija, kad krašte buvo savita socialinė ir nacionalinė 
specifika, nei į galimas neigiamas nacionalines dvasines ir 
psichologines pasekmes, susijusias su skaudžiais carizmo 
veiksmų prieš lietuvių tautą prisiminimais. Jaunoje tarybinė
je respublikoje vėl taikyta vadinamųjų preventyvinių masinių 
represijų praktika, jau anksčiau daug žalos padariusi 
vyresnėse tarybinėse respublikose. Tai smarkiai sukompli
kavo visą tolesnę tarybų valdžios raidą Lietuvoje.(...)

Nors Vokietija Lietuvai IV-ajame dešimtmetyje padarė 
didelių nacionalinių skriaudų, daugybei lietuvių masinis 
1941 m. birželio trėmimas tapo labai svarbiu papildomu an
titarybiniu motyvu palankiai, net džiaugsmingai sutikti Vo
kietijos kariuomenę kaip gelbėtoją, o nemažai jų daliai - 
tapti uoliais okupantų vokiečių talkininkais.

Į klausimą, kodėl lietuviai prisidėjo prie žydų žu
dymo (jeigu tuo būtų nusikaltę „kai kurie”, nereikėtų 
daugiau kaip pusę šimto metų aiškintis to reikalo), il-

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos 
Jurbarko skyriaus vėliava

Atsižvelgdamas į kontro
versišką 1941 m. birželio 23 d. 
sukilimo vokiečių pusėje reikš
mę Lietuvos istorijai, Respubli
kos Seimas nutarė neskelbti 
birželio 23-iosios valstybine 
nacionaline atminimo diena.

Akiračiai: Grigorijus Su
ras savo knygoje Užrašai. Vil
niaus geto kronika. 1941-1944 
rašo, jog gyventojų nuotaikas 
paveikė tai, kad savaitę prieš 
karą daugybė žmonių buvo de
portuota į Sovietų Sąjungos gi
lumą. Daugelis lietuvių vokie
čius laikė tikraisiais arba gali
mais gelbėtojais nuo neišven
giamos tremties; taip naujieji

gai ieško atsakymo lietuvių istorikai, rašytojai, žur
nalistai, valstybės ir visuomenės veikėjai. Sveikinti
na, kad daromos autentiškais archyviniais dokumen
tais ir liudijimais paremtos tikroviškesnės išvados. 
Lietuva nebuvo žydų pogromų šalis, lietuvių tauta 
neturėjo tokių bjaurių tradicijų. Tačiau žydų padėties 
pakitimas 1940-1941 m. tapo patogia dingstimi pa
vaizduoti juos amžinai nedėkingais, nelojaliais ir 
priešiškais lietuvių tautai bei jos valstybei žmonėmis.

Čia turiu sutikti su prof. S. Sužiedėlio pareikšta 
minėtoje jo recenzijoje kritiška nuomone dėl mano 
knygoje duoto gero bendrojo 1940-1941 m. buvusių 
lietuvių ir žydų santykių įvertinimo. Tai buvo supras
tintas apibūdinimas. Padėtis buvo kur kas labiau 
komplikuota. Atskirų žydų grupių ir asmenų elgesy
je bei pasisakymuose tikrai galima rasti vienų ar kitų 
motyvų žydams nepalankioms nuotaikoms pagrįsti. 
Tačiau istorikai dar turės spręsti, kas buvo teisinga ir 
kas neteisinga remdamiesi ne senais, vienašališkai iš-

akiračiai nr. 4 (318)
6
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pūstais ir mitologizuotais žydų kaltinimais, bet re
miantis dabar jau turimais pakankamai tikrais duo
menimis.

Pateikti klausimai vertė kiek išsklaidyti visos 
tragiškos žydų problemos vaizdą. Todėl pateikiame 
naujai apmąstytą, logišką 1939-1944 m. lėmusių Lie
tuvos žydų bendruomenės žūtį makro ir mikro proce
sų vyksmą:

L Dėl Hitlerio ir Stalino 1939 m. rudenį sudaryto 
susitarimo Lietuva neteko nepriklausomybės. Tai bu
vo skaudi ne tik lietuvių tautos, bet ir šalies žydų ne
tektis, sukėlusi jiems didelius pavojus.

2. TSRS įvestas valdymas ir Lietuvos sovietiza- 
vimo procesai 1940-1941 m. sudavė žydams pirmąjį 
nacionalinio, dvasinio, visuomeninio, politinio, so
cialinio ir ekonominio pobūdžio smūgį. Jis sužlugdė 
per ilgus amžius puoselėtą ir plėtotą gyvenimo bazę 
ir gyvenimo būdą.

3. Buvo pakirsta visa autoritetingoji krašto žydų 
visuomeninė, politinė ir dvasinė vadovybė, nutraukti 
įvairiapusiški Lietuvos žydų ryšiai su pasaulio žydi- 
jos institucijomis, iš kurių tiek visa visuomeninė, 
kultūrinė bei labdaros sistema, tiek daugybė žydų 
šeimų gaudavo didelę materialinę ir moralinę para
mą. Be to, nebeliko viešų organizuotų žydų jėgų ir 
galimybių pareikšti oficialią nuomonę dėl politikos, 
kuri buvo vykdoma jų tautiečių atžvilgiu, bei dėl jų 
tautiečių nederamos veiklos ir pateikti pasiūlymus, 
reikalavimus, protestus.

4. Netekę visos stambesnės privačios nuosavy
bės ir galimybės laisvųjų profesijų žmonėms (gydy
tojams, farmacininkams, advokatams, ekonomis
tams, buhalteriams, mokytojams, inžinieriams ir 
pan.) verstis privačia veikla, žydai negalėjo neįsidar
binti valstybinėse įstaigose ir įmonėse. Lygia greta 
dalis lietuvių buvo atleista iš darbo dėl politinių prie
žasčių. Tarp lietuvių jau buvo įsigalėjusi nacionalinė 
ir psichologinė nuostata, kad žydams nedera dirbti 
valstybės institucijose. Žydai jau nebebuvo konku
rentai bendroje ekonominėje sferoje, jie tapo konku
rentais valstybės tarnyboje. Atsirado nauja lietuvių ir 
žydų santykių aštrėjimo dirva. Kalti dėl to buvo ne 
žydai, o visas staigus „revoliucinis” senosios valsty
binės santvarkos ardymo ir pertvarkymo procesas.

Čia nesiekiama nei ginti vienų, nei teisti kitų. 
Įprastoje nacionalinėje darbo pasiskirstymo srityje 
susidarė visiškai nauja padėtis. Neišvengiamai atsira
do priešpriešiškos nuotaikos ir kaltinimai. Deja, 
mitologizuotas „žydų įsiveržimas ir svarbių pozicijų 
užgrobimas” tapo papildomu pretekstu priskirti juos 
prie lietuviams priešiškų jėgų.

5. Anais sunkiais 1940-1941 m. susiformavo žy
dams priešiškas žymių lietuvių politinių ir karinių jė
gų kursas kaip politinio ir karinio susitarimo su hit
lerine Vokietija sudedamoji dalis. Nepaisydamos vi
sų žydų patirtų negandų, kraštutinės lietuvių nacio
nalistinės jėgos kurstė lietuvių psichozę prieš žydus. 
Pastarieji dar apie tai nieko nežinojo, o LAFas dar iki 
trėmimo ir iki karo pradžios buvo parengęs žydų 
eliminavimo iš Lietuvos gyvenimo veiksmų progra
mą.

6. Paveikti TSRS vadovybės valstybinių praneši
mų ir politinio bei ideologinio aparato propagandos, 
žydai buvo dezorientuoti ir pasidavė tam tikroms 
iliuzinėms viltims, kad, esą, karo ir vokiečių okupa
cijos galima būtų išvengti. Jie net nacionaliniu ir psi
chologiniu požiūriu nebuvo pasirengę veikti galimo 
pavojaus akivaizdoje. Beje, suardžius visą žydų ben
druomenės partijų ir organizacijų bei spaudos organų 
sistemą, žydai liko be jokio nacionalinio centro ir va
dovybės, kurie būtų galėję aptarti susidariusią grės-

2000 m. balandžio mėn.
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Nerunaudotl ra JCial nnprųlloaaa:.

BeRiradarbiavimas Vilniaus žydai turi tik vienę orien
taciję — į Lietuvos valstybę

D-ro Vyxodsklo paskalų »ydq visuomenės crgaateacljų atstovams.

R. VOLSKIS.
Yra laikotarpių, kurtais virtasis gy

venimas rutuliuojaal pernelyg nervinga!, 
keldamas aikštėn nuotaikas, galindas
sudrumsti normalia dalyku raida Tai 
yra nenormalūs laikai, laikai, kupini vi
dujinio nerimo Ir blaSktmosI Tokiais lai
kais vadovybės atsakomybe yru ypatin
gai didelė. įpareigojanti laikytis priemo
nių maaems nuraminti idant kciik'min- 
gas nuotaiku kaitaliojimu-i' iiep.i>«'istii 
esminių kūrybiniu vertybiu Tokiais lai
kais visuomene vadovavimas yri tikrai 
nelengvas dalykas bet uitai atsakingas 
ir lemtingas Ir valdžia, nepasiduodant! 
pa!chorui kuris kartais pagauna mases, 
atlieka dideli i-Uirlnl uždavinį, atsta
tydama vi.u< n.; nes dvasine pusiausvyrų.

Vilniaus nykiai, sudrumstė bendra 
džiaiig-:na kilusi del sostines atgavimo 
r.eg.ia-j,. nepalikti pėdsaku lygiai lielu- 
vii. kaip ir žydu visuomenes nuotaikose 
ir nusiteikimuose Ir .šiandien Šių (vy
kiu atgarsiai dar nėra galutinai nual - 
deje Pasižvalgius spaudoje ir apsidai
rius žmonėse, galima ISgirstl įvairiausiu 
komen'arų. kurte visi dvokta kažkokio

Pirmiausia a.t juni^ papasakosiu apie 
Vilniaus traglngus (vykius kurte prasi
dėjo džiaugsminga! sutikus Lietuvos 
kariuomene Nereikia tu tr.iguigu įvykių 
’-;*.Rt••m1 'n'ltkai nepriklausoma: nuo 
r.ienif. ir įpili.i; .-.as ,-lom ■ klaus: 

: : ■ v ir . u •.‘nuim ’in 3 tautybes 
Per t.. ; c.-n :nc«. buvome
ne savo noru Ir ne savn naudai, atplėšti 
nuo Lietuvos. irus ypatingai ,.i. 
reikalo su lenkais. Kai tauta k.-net;. 
priespaudą, ji visados yra teisės Ir tei
singumo dalininkė, bet kaip tik ji pa- 
•iirta savo jėgą, pirmas dalykas kurio 
ji k-Mco. yra surasti silpnesni kuriam 
galima būtų parodyti savo jėgą, nors tas 
būtu priešinga ir teisei ir teisingumui 
Lenkai, kurie patys 130 metu buvo pa - 
vergti ir Ieškojo pasaulyj teisingumo at
gavę nepriklausomybe, nušluostė aSaras 
Ir pradėjo... muStl žydus. IStisus 20 me
tų jie musė žydus, norėjo kad Lenkija 
liktų be žydų. Bet išėjo klek kitaip žy-

mingą padėtį ir spręsti, kaip veikti toliau.
O nemaža ir veikli lietuvių visuomenės dalis bu

vo Vokietijoje veikusio lietuviško centro informuota, 
kad artėja karas. Ji veikė organizuotai ir rengėsi ati
tinkamiems veiksmams, taip pat ir veiksmams 
prieš žydus.

7. Staiga kilus karui ir TSRS kariuomenei pasi
traukus iš krašto, kruvinas žydų likimas buvo nulem
tas. Vokietijos per kelias dienas okupuotoje Lietuvos 
teritorijoje „tvarkyti” žydų reikalus iš esmės tiesio
giai pirmiausiai ėmė iš karto įkurta lietuvių adminis
tracija ir kitos organizuotos lietuvių nacionalistų 
jėgos.

8. Žinoma, būta ir tokių veiksnių, kaip pirmiau
siai ir labiausiai matomas NKVD darbuotojų žydų 
dalyvavimas birželio trėmimuose; plataus masto as
meninis bei kolektyvinis kerštavimas „skriaudė
jams”, taip pat staiga susidariusi galimybė grobstyti, 
pasisavinti žydų turtą, tenkinti savo žemiausius in
stinktus. Ir tai - absoliučios savivalės žydų atžvilgiu 
bei nebaudžiamumo sąlygomis.

• Visko, kas pasakyta, kontekste svarbu dar pažy
mėti štai ką. Manome, kad aptarta lietuvių ir žydų 
priešprieša 1940-1941 m. nebuvo visos lietuvių tau
tos ir visos žydų tautos priešprieša, kaip tai neretai 
mėginama pavaizduoti. Tai buvo tik konkrečių gru
pių, sluoksnių ir jų interesų priešprieša. Būtent tai yra 
argumentas, kad ne lietuvių tauta kalta dėl Lietuvos 
žydus ištikusios nelaimės.

To nelengvo klausimo ir atsakymo pabaigoje no
riu pabrėžti, kad ne lietuvių tauta kalta dėl to, kas su 
žydais atsitiko jos žemėje. Labiausiai kalta Vokieti
jos hitlerinė vadovybė ir jos barbariška totalinio žydų 
sunaikinimo programa bei jai vykdyti specialiai su
formuotas vokiečių karinis, policinis ir techninis me
chanizmas, į savo juodą darbą gausiai įtraukęs oku
puotų ir kitų šalių vietinius talkininkus.

Akiračiai: Žynius Izraelio diplomatas, iš Lietu
vos kilęs Aba Gefen savo atsiminimuose Defying the 
Holocaust rašo, kad paskutinėmis karo dienomis, so
vietams antrą kartą užėmus Lietuvą, jis, nors ir buvo 
sionistas, [stojo į sovietų „smerch ” dalinius, norėda
mas keršyti žydus engusiems lietuviams. Ar tai yra 
pavienis reiškinys, ar daugiau žydų panašiais tikslais 

žcmlų. Ji laikė kariuomene ir laivyną ne- 
pagal savo ISgales Pastaraisiais laikais 
iki 70 . savo biudžeto ji išleido a pslgi ak
inimui. jokiems kitiems būtiniems re!- 
k.ilam > neliko leSų Būdamas seime 
D-ras Vygod.ikis įspėdavo, kad ir labiau
sia apsiginkluojant JI savo didžių kal- 
• \iT.u gali būti sunaikinta. Todėl j.

i.i<- ai.itart: su Sovietų Rusija, nueita 
priešingų keliu mėginta susitarti su 
Vokietija Dabar tos sutarties rezulta- 
;al yra visiems ai.tkūs.

j Mes dabar girdime, kad lenkai del 
valstybes žuvimo kaltina žydus. Žydai 
kalti, kad Hitleris užėmė Varšuvą, žydai 
kalti, kad Sovietai užėmė Ukrainą ir Ou- 
dlj.t žinoma, Hitleriui ir Sovietams žy
dai jokios įtakos padaryti negali. Bet 
— ironizuoja kalbėtoju — ai irgi nu -

. nau. kad žydai kalt! kad Lenkija žlugo, 
'nes žydų ujimas užėmė 95'Z I<enk!jaa

kiaurai mato suėmė juos ir Bslveže Tie 
patys gaivalai velke ir šiandien Lietu
viai neturi (•» teisi.imu patyrimu ir Jie 
buvo suvedžiot i Ss urbiau .ą» Šių gai
valų tikslą- Imtu žeminti I letuvus vardu, 
deja Iškarto ne visi dasiprotejn

Kad sukiršintu katalikiški- ma.-i - bei 
tvarkos dabotojus buvo pa visti įvairūs 
gandai Viena kad žydai žiimSe V.mi 
Šventųjų ’ bažnyčios k'iui*.. antra kad 
žydai komunistai iScio .-i raudununus 
vėliavomis ir Saude 1 hetuv u kariuome
ne bei jxiliclju

Kiek šie abu gandai buv<> išpopulia - 
rintl aišku i.s to kad net vi< nas ankštas 
pareigūnas pareiškė D-rui Vygodskiui 
kad . laba; bloga, kad užmuštas kunigas 
MUkro tas ..užmuštas kunigas sveiku
tėlis vaikščiojo gatvėmis Kitas parei
gūnas jam pasakojo legenda apie žydų- 
komuiustų šaudymą D-ras Vygodskls 
JI klausia Ar jūs juos suėmėte’

Atsakymas Ne' — Tai iš kur Jūs žlno-

stojo į sovietų saugumo organus ?

S. Atamukas: Tokius Abos Gefeno atsiminimus 
esu skaitęs Izraelio spaudoje. Jokių tikrų duomenų 
apie kitų žydų dalyvavimą tokio pobūdžio keršto ak
cijose neturiu. Ar žydai, keršto tikslų skatinami, po
kario metais stojo į sovietų saugumo organus, tiksliai 
nežinau. Bet tokių galėjo būti labai nedaug. Tai la
biausiai paaiškinama tuo, jog dėl įvairių priežasčių 
nauji vietiniai žydai į minėtus organus operatyviniam 
darbui beveik nebuvo priimami. Tokių žmonių - lie
tuvių, rusų ar žydų - iš 1941-1944 m. žiauriai nuken
tėjusių šeimų galėjo būti po karo įkurtuose „liaudies 
gynėjų” būriuose.

Akiračiai: Akiračiuose išspausdintoje Lietuvos 
žydų kelio recenzijoje A.E. Senn'as teigia, kad kny
goje pateikėte apskritai teigiamą Genriko Zimano 
paveikslą. Su Jūsų duotu Zimano vertinimu nesutiks 
nei lietuviai, nei žydai, sako Senn. Norėtume komen
tarų.

S, Atamukas: Pirmiausia atkreipsiu dėmesį į tai, 
kad knygoje išspausdinti duomenys apie Genriką Zi
maną yra grynai informacinio pobūdžio - apie jo 
veiklą įvairiais laikotarpiais. Dar knygoje pasakyta, 
kad respublikoje dirbę vadovaujamąjį darbą G. Zi
manas ir kai kurie kiti paminėti darbuotojai žydai 
„buvo Lietuvos, o ne žydų veikėjai, jie žydų gyveni
me praktiškai nedalyvavo ir jiems’jokioje gyvenimo 
srityje neatstovavo” (p. 307). Buvau parengęs plates
nį ir visapusiškesnį G. Zimano veiklos apibūdinimą. 
Tačiau man baigiant rengti knygą (1995-1996), lietu
vių spaudoje Genrikas Zimanas buvo paverstas iš
skirtiniu vaizduojamo sovietinio antilietuviškumo ir 
kitokio blogio įsikūnijimo sinonimu. Tai, be kita ko, 
turėjo ir antisemitinį atspalvį. Mano parengta visapu
siškesnė jo charakteristika pasirodė nepageidaujama.

Vytauto Tininio knygoje Sovietinė Lietuva ir jos 
veikėjai (Vilnius, 1994, p. 301-306) plačiai pateikti 
G. Zimano ideologinio ir politinio pobūdžio pasisa
kymai prieš įvairius lietuvių kultūros veikėjus, taip 
pat ir žydų kultūros, sionizmo bei emigracijos srityje.

(tęsinys sekančiame psl.)
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POKALBIS...
(atkelta iš 7-to psl.)
Žinomas ir jo vienapusiškas neigiamas įvairių lietu
vių visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo reiškinių 
vertinimas. Bet nė vieno žodžio V. Tininio knygoje 
neparašyta apie nepaneigiamus G. Zimano nuopel
nus pokario metais kuriant lietuvių spaudą, ugdant 
aukštos kvalifikacijos žurnalistus bei filosofus. Vi
siškai nesu linkęs liaupsinti visą Genriko Zimano 
veiklą ir kūrybą, bet esu iš principo nusistatęs prieš 
vienpusišką neigiamą tarybinių veikėjų - tiek žydų, 
tiek lietuvių ir kitų - vertinimą.

Akiračiai: Apskritai Lietuvos žydų kelias patei
kia balansuotą lietuvių ir žydų santykių vaizdą. Ko
kie buvo Jūsų knygos atgarsiai Izraelyje ? Ar neketi
nate šią knygą išleisti kitomis kalbomis, pvz., hebrajų 
arba anglų ?

S. Atamukas: Izraelio spaudoje jidiš ir rusų kal
bomis buvo išspausdinti keturi atsiliepimai. Filologi
jos mokslų daktarės Saros Lapickienės straipsnyje 
„Lietuvos žydų kelias” pažymėta, jog, priešingai Iz
raelyje dirbančių Lietuvos žydų istorijos tyrinėtojų 
daugumos nuomonei, kad neverta tyrinėti pokario 
žydų gyvenimo šioje šalyje, S. Atamukas sukūrė 
vientisą jo vaizdą. Jis rodo, kad „ir sunkiomis tarybi
nio režimo sąlygomis litvakai tęsė savo aktyvią žy
diškąją veiklą” (Lecte najes, jidiš - Paskutinės nau
jienos. Tel Avivas. 1999.VI.24).

Jeruzalės hebrajų universiteto Žydų tautos istori
jos skyriaus profesorius Šaulis Štampferis nurodo, 
jog dėl pokario Lietuvos žydų istorijos rimtos moks
linės diskusijos nebuvo vien todėl, kad šia tema ma
žai kas buvo parašyta. Be valstybinių ir partinių ar
chyvų dokumentų tai buvo neįmanoma padaryti. To
dėl S. Atamuko knygos skyrius apie šį laikotarpį toks 
svarbus. Žydų gyvenimo posttarybinėje Nepriklauso
moje Lietuvoje aprašymas taip pat pionieriškas. S. 
Atamuko tyrimas - tai svarbus žingsnis mūsų žiniose 
apie Lietuvos žydiją ir ypač apie laikotarpį, kuris ma
žiausiai buvo studijuotas (iš atsiųsto autoriui atsilie
pimo anglų kalba).

Profesorius Dovas Levinas nemažoje recenzijoje 
periodiniame leidinyje Jalkut morošot (Palikimo rin
kinys. Tel Avivas. 1999 m. balandis) apsiribojo tik 
vienos vokiečių okupacijos laikotarpio problemos 
kritišku gvildenimu. Joje aptariamas sionistų ir anti
fašistų, komunistų dalyvavimas pasipriešinimo ko
voje. Nenagrinėdamas ir nevertindamas visos kny
gos, D. Levinas daro užuominą, kad knygos pašven
timas Lietuvos valstybės 80-mečiui ir Izraelio vals
tybės 50-mečiui susijęs su autoriaus „dairymusi į lie
tuviškus organus”.

Jeruzalės universiteto Rytų Europos žydų istori
jos ir dokumentacijos centro žurnale Jews and Jew
ish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe 
(1999. nr. 38-39, p. 143-145) paskelbta vilniečio is
torijos mokslų daktaro Izraelio Lemperto recenzija 
„Nauja istorija apie Lietuvos žydus”. Jo nuomone, 
knygos pasirodymas Lietuvoje ir lietuvių kalba labai 
svarbus lietuvių mokslininkams, kurie vis labiau 
domisi krašto žydų istorija. Daug metų niekas šios 
medžiagos archyvuose netyrinėjo.

I. Lemperto nuomone, sudėtingiausi knygoje yra 
1940-1941 m. ir 1941-1944 m. laikotarpiai. Jie sun
kūs ne tik žydams, bet ir lietuviams. Rašydamas bai
sią tiesą apie žydų žūties tragediją ir atskleisdamas 
kai kurių lietuvių rašytojų sukurtus neigiamus stereo
tipus žydų atžvilgiu, S. Atamukas nepasiduoda pa

gundai sukurti tokius stereotipus vertinant lietuvius. 
Aptardamas lietuvių dalyvavimą žydų žudynėse, au
torius nesigriebia kolektyvinės lietuvių kaltės idėjos.

S. Atamuko vedama polemika su lietuvių isto
riografijoje suformuotų žydams priešiškų mitologi
zuotų koncepcijų autorių nuostatomis remiasi ir pra
eities bei dabarties lietuvių autorių tyrinėjimų išda
vomis. Tai daro jo argumentus įtikinamus.

L Lempertas mano, kad pasirinktas knygoje 
krašto žydų istorijos periodizavimas, glaudžiai ir or
ganiškai siejamas su Lietuvos valstybės ir visuome
nės raidos periodizavimu, yra pateisinamas. Tačiau 
jis sutinka su Kauno VD Universitetoto prorekto
riaus profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus pa
reikšta nuomone, kad žydų gyvenimas knygoje at
skleidžiamas daugiau žiūrint iš išorės ir nepakanka
mai gilinantis į vidinį žydų gyvenimą. Tokią pastabą 
padarė ir prof. A. E. Senn’as. L Lemperto nuomone, 
tai pasakytina apie tarpukario žydų politinį gyveni
mą, jų partijų veiklą. L Lempertas ir D. Levinas pa
žymi, kad knygoje mažai pasinaudota literatūra heb
rajų ir anglų kalbomis.

Iki 2000 metų vasaros sutrumpintas Lietuvos 
žydų kelio variantas turėtų pasirodyti vokiečių kalba 
Vokietijoje. Stengiuosi, kad knyga būtų išleista ir 
anglų bei hebrajų kalba. Imuosi kai kurių žygių, bet 
kol kas nerandu reikalingų rėmėjų.

Akiračiai: Jūsų knygos mokslinę vertę mažina 
tai, kad joje nėra asmenvardžių rodyklės. Kodėl to
kiai svarbiai knygai nebuvo pasirūpinta ją įdėti ?

S. Atamukas: Sutinku, kad knygos vertė nuken
tėjo. Bet tai, atrodo, nemenkina knygos mokslinės 
vertės. Indekso nebuvimas - tai ir skaudi mano asme
ninė netektis. Ji buvo susijusi su ilgesnį laiką buvu
siais šeimoje sudėtingais sveikatos reikalais, tam tik
ru jėgų išsekimu, užsitęsusiu knygos parengimu 
spaudai ir karštu noru, būnant 1998 m. rudenį Vilniu
je, sulaukti jos ir pristatyti ją Lietuvos mokslinei vi
suomenei, taip pat išsivežti ją į Izraelį. Tokia tada su
siklostė asmeninė psichologinė savijauta.

APIE TĄ BALSĄ, KURIS NEINA Į DANGŲ
Greit bus 10 metų nuo tos dienos, kai Seimo pir

mininkui V. Landsbergiui išsprūdo žodis „šunauja”, 
kuriuo jis išvadino prie Seimo susibūrusius, tuo, kaip 
vykdoma žemės reforma nepatenkintus žmones. Da
bar Seimo pirmininkas tapo apdairesnis, lakiais žo
džiais rečiau svaidosi, bet dabar jau žmonės dažniau 
ir dažniau prisimena liaudies išmintį, kad šuns balsas 
į dangų neina ir rezignuodami susitapatina su tuo pa
tarlės šuneliu. Dar Sąjūdžio metais formuotis ėmęsis 
plyšys tarp ateitį numatančios, įžvalgios, drąsios po
litikų viršūnėlės ir nenuovokios, posovietinės, per
mainų bijančios liaudies dabar tapo beveik praraja. 
Žmonės nepasitiki Vyriausybe, Seimu ir partijomis, 
t.y., pagrindinėmis valdžios struktūromis (išskyrus 
Prezidentą). Valdžia nepasitiki žmonėmis. Tai rodo 
politikų pasisakymai, komentuojant vieną ar kitą ne
patenkintų žmonių akciją - neva jie taip elgiasi ne 
vedami savo pačių valios, o yra kieno nors sukurstyti, 
manipuliuojami, už jų esą slypi Lietuvos valstybin
gumui kenkiančios jėgos. Jau pati tokių komentarų 
retorika yra įžeidi, bet politikams tai nesvarbu, nes 
jiems bent jau iki šiol rūpėjo ne spręsti žmonėms 
svarbias problemas, o nuo jų atsiriboti.

Praėjus dešimčiai metų nuo Lietuvos nepriklau

Savo atsakymų pabaigoje noriu padėkoti vi
siems, recenzavusiems knygą ir pareiškusiems savo 
nuomonę apie ją. Tikiu, kad knyga bus toliau aptaria
ma Lietuvoje, Izraelyje ir kitur. Kartu dar pabrėžtina:

1. XX amžius atnešė pasaulio tautoms, visai 
žmonijai du pasaulinius karus, daugybę kolonijinių ir 
pilietinių karų, įvairaus pobūdžio socialinių ir nacio
nalinių revoliucijų, karinių ir politinių perversmų, 
svetimų valstybių ir kariuomenių okupacijų, tautų 
genocidą, taip pat demokratijos ir bolševizmo-socia- 
lizmo bei fašizmo-rasizmo-nacionalsocializmo, kitų 
ideologijų priešpriešą. Visa tai nuvarė į kapus dešim
tis ir šimtus milijonų žmonių, sukėlė didžiulius mate
rialinius nuostolius.

2. Lietuvos geografinė ir geopolitinė padėtis pa- 
vetė ją ir jos žmones karų, revoliucijų, okupacijų ir 
genocido bei griuvėsių lauku. Savaip tai patyrė lietu
viai ir ypač, su kaupu, krašto žydai.

3. XX ir XXI amžių sandūroje būtina suvokti, 
kad dar vienaip ar kitaip besitęsianti tam tikra nacio
nalinė lietuvių ir žydų priešprieša bei neapykanta nei 
vieniems, nei kitiems nieko gero atnešti negali. Tai 
patys nekonstruktyviausi ir neperspektyviausi jaus
mai. Svarbu glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų pa
šalinti motyvai ir sąlygos, skatinantys ir įgalinantys 
vieną tautą kenkti kitai, kad nebebūtų daugiau su
grįžta į sunkią praeitį.

4. Per pastarąjį dešimtmetį ir ypač per paskuti
nius kelerius metus lietuviai tyrinėtojai surengė daug 
mokslinių konferencijų ir to lygio pobūdžio aptarimų. 
Juose perskaityta daugiau kaip 150 pranešimų (šie 
duomenys gali būti ne visai išsamūs). Pateikta gan 
daug didelės istorinės reikšmės archyvinių doku
mentų, kitos svarbios medžiagos, kas gerokai pratur
tino lietuviškąją judaiką bei lietuvių ir žydų santy
kių vaizdą. To vertingo naujo mokslinio įnašo prob
lematikos aptarimas - specialaus darbo sritis. Čia te- 
pasakytina, jog susidaro palankesnės galimybės is
toriškai vis objektyviau ir visapusiškiau rašyti tiek 
apie krašto žydų istoriją, tiek apie dviejų tautų san
tykius. Visa tai skatina glaudų abiejų tautų istorikų, 
kitų mokslininkų bendradarbiavimą.

somybės atkūrimo, daugelyje sričių bandoma ap
čiuopti, kas per tą laiką padaryta ar nepadaryta, įvar
dinti sėkmes ir nesėkmes. Šiuo požiūriu įdomūs 10 
premjerų pasisakymai, spausdinti Lietuvos ryte. Čia 
suminima daug kas - problemos ekonomikoje, politi
niame ir partijų gyvenime, tačiau tik pora buvusių 
premjerų prisiminė žmones, kurių rankomis ir kurių 
vardan visa ta įmantriai vadinama makroekonomika, 
baziniai jos pagrindai bei demokratinis valdymas tu
rėtų būti stiprinami ir plėtojami. Tie du Lietuvos 
žmones prisiminę premjerai - tai A. Šimėnas ir R. 
Paksas, abu, beje, premjero poste išbuvę neilgai - A. 
Šimėnas 3 dienas, R. Paksas - 5 mėnesius. A. Šimė
nui atrodo, kad reikia labiau rūpintis žmonių dorovės 
ugdymu, o R. Paksas mano, kad valdžia atitrūko nuo 
gyvenimo. Panašu, kad nedėmesys žmogui, kuris 
akivaizdus 9 buvusių plius vieno esamo premjerų pa
sisakymuose, nėra atsitiktinis - tai dešimtmečio poli
tikos pasekmė, kai buvo keliami uždaviniai restruk- 
tūrizuoti ūkį, sukurti stiprias partijas, įstoti į NATO 
ar Europos Sąjungą, tuos tikslus matant kaip savai
mines vertybes, kurios visiems turėtų būti priimtinos 
ir kurias įgyvendins politikai. Žmonėms toje sche
moje vietos neliko. Panašiai kaip ir sovietiniais lai-
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kais, kai buvo keliami komunistiniai tikslai, partijos 
vadai tuos tikslus įgyvendino, o paprasti žmonės bu
vo laikomi kliūtimi į ateitį. Iš pradžių tuos „kliuvi
nius4” sovietų valdžia šalino, vėliau juos tiesiog apei
davo, palikdama tyliai degraduoti kelio į šviesų ko
munizmo rytojų šalikelėje. Panašu, kad nemaža dalis 
Lietuvos žmonių šiandien irgi paliekami šalikelėje, 
nors kelias jau kitas, kelias į šviesų Eurbpos Sąjun
gos rytojų.

Iš tiesų, Lietuvos politikams Lietuvos žmonių 
kaip ir nereikia. Na, nebent mokesčiams mokėti. Po
litikoje jie jaučiasi lyg įgudę šachmatų žaidėjai, kurie 
stumdo savo karalius, grėsmes ir baubus. Kai kada, 
kai kyla toks didelis žmonių nepasitenkinimas, kaip 
buvo pardavus „Mažeikių naftą”, vienas ar kitas val
džios elito atstovas išlemena, jog blogai, kad žmo
nėms nebuvo išaiškinta, kokia iš to nauda Lietuvai. 
Bet tai ne kas kita, kaip atsikalbinėjimai, nes valdžiai 
niekuomet neatrodė, kad su Lietuvos žmonėmis dėl 
ko nors reikėtų tartis ar ką nors jiems aiškinti - ge
riausia, kad jie nieko nematytų, negirdėtų ir nežinotų. 
Neretai iš viešų valdžios atstovų pasisakymų kyšo 
mintis, kad jeigu Lietuvos žmonės patys labiau mo
kėtų tvarkyti savo gyvenimą, drąsiau ir rizikingiau 
imtųsi verslo, „nelaukdami iš valdžios malonių” (ši 
frazė tiesiog tapo formule), visiems būtų gera ir pui
ku gyventi, o valstybės nekamuotų tokios ekonomi
nės bėdos. Atsakomybę už šalies būklę valdžia lin
kusi perkelti nuo savo pečių ant visuomenės kupros, 
ir elgiasi lygiai pagal tą patį atsakomybės perkėlimo 
kitam principą, kaip linkę elgtis dauguma Lietuvos 
žmonių, kurie dėl savo gyvenimo nesėkmių kaltina 
valdžią. Viena taisyklė sako, kad žmonės verti tokios 
valdžios, kokią išsirinko. Kita taisyklė, išvesta iš pir
mosios, galėtų byloti, jog ir valdžia verta tokios vi
suomenės, kokiai susikurti patys kloja vienokius ar 
kitokius pamatus. Ir regis, rimtų pamatų tam, kad per 
10 metų susikurtų pilietinė, solidari bei pasauliui at
vira visuomenė, nebuvo padėta.

Lietuvos gyvenimo, stebėtojai ir analitikai vis 
dažniau ir dažniau kaip sudėtingiausią šiandienos gy
venimo momentą įvardija ne ekonomikos nuosmukį, 
o augančią socialinę įtampą. Žinoma, ekonominės 
bėdos tą įtampą išryškino ir dramatizavo, tačiau jos 
buvimas jau ėmė jaustis apie 1997 metus, kai V. Šus
tausko vadovaujama, ubagais pasivadinusi žmonių 
grupė ėmė organizuoti nepasitenkinimo akcijas.

„Ubagų” veikla vis sėkmingesnė. Prasidėjusi ne
gausiu žygiu iš Kauno į Vilnių, ji baigėsi tuo, kad dėl 
ubagų organizuoto baliaus šiemet neįvyko Vienos 
pokylis Vilniuje, o rinkimuose į savivaldybes V. Šus
tausko vadovaujama partija Kaune surinko daugumą. 
Ar tai ne signalas, kad „ubagai” ar jų vardu keliamos 
idėjos ima valdžią, ir artėjant rinkimams į Seimą, vi
sus tai turėtų priversti susimąstyti. Mat iki šiolei Sei
me, nesvarbu ar valdžia priklausė dešiniesiems ar 
kairiesiems, buvo įgyvendinama turtingiesiems nau
dinga politika. Šios kadencijos savivaldybių rinkimų 
patirtis rodo, kad turtingieji gali tapti mažuma ne 
vien dėl to, kad jų Lietuvoje yra tik 3 procentai, bet ir 
politinės įtakos prasme. Nors Lietuvoje ir įmanomas 
toks paradoksas, kad turtingieji, norėdami neprarasti 
jiems atstovaujančių žmonių Seime, paremtų pvz., V. 
Šustauską, tai būtų gana bergdžia, nes V. Šustausko 
tipo vadus vargu ar varžytų kokie nors įsipareigoji
mai. Bet čia jau politikos sritis, ir per daug į tai nesi
gilinsiu, tačiau šie savivaldybių rinkimai įsidėmėtini, 
nes būtent socialinių klausimų kėlimas vienos ar ki
tos partijos sėkmei tapo lemiamu. Beje, jau pasigirdo 
komentarai, kad rinkimus laimėjo populistinius pa
žadus dalijusios partijos. Tačiau tikrai populistinio 

pažado - atimti iš turinčių ir atiduoti neturintiems - 
neskelbė nė viena partija. Susirūpinimas dėl nedarbo 
ar vargingos socialinės padėties, o ne Rusijos baimė 
ar ėjimas į NATO šiandien labiausiai atitinka žmonių 
lūkesčius. Iki šiol Lietuvos politikų ir turtingųjų eli
tas gyveno tarsi kitoje planetoje. Tikėtina, kad šian
dienos situacija Lietuvoje privers juos nusileisti ant 
žemės.

Dabar šiek tiek skaičių. Statistikos departamento 
duomenimis pasiturinčiais save laiko 1,4 procento 
žmonių, vidutiniokais - 69, vargšais - 30 procentų 
žmonių. „Baltijos tyrimai” teigia, kad skirtumas tarp 
mažiausias ir didžiausias pajamas gaunančių žmonių 
nuo 3 kartų 1990 m. išaugo iki 13 kartų 1999 m. Pi
lietinės visuomenės analitikai sako, kad tuo atveju, 
kai pajamų skirtumas yra didesnis nei 10 kartų, kal
bos apie pilietinės visuomenė kūrimąsi yra tuščios. 
Bet tai sociologiniai tyrimai, kuriais, kai nori, gali ir 
netikėti. Oficialiais Vyriausybės duomenimis Lietu
voje ant skurdo ribos gyvena per 600 tūkst. žmonių, 
ir tai sudaro 16 proc. visų gyventojų, o žemiau skur
do ribos gyvena 30 tūkst. žmonių. 1999-ųjų gruodžio 
mėnesį buvo parengta ir patvirtinta skurdo mažinimo 
Lietuvoje strategija, kurioje nurodyta santykinė skur
do riba, kuri sudaro 261 lt., t.y. 50 proc. vidutinių pa
jamų vienam žmogui per mėnesį (pragyvenimo mi
nimumas yra 123,3 lt. per mėnesį). Ar skurdo ma
žinimo programa bus įgyvendinta - klausimas, tačiau 
jau pats tokio dokumento atsiradimas rodo, kad 
skurdas tapo valstybiškai pripažinta problema.

Apie visuomenės gyvenimo lygį paprastai spren
džiama pagal vartojimą. Statistikos departamento 
duomenimis 1999 m. vidutinės vieno asmens paja
mos buvo 428 lt. per mėnesį, o išlaidos 425,4 lt. Di
džioji dalis, t.y. 45,7 proc. išlaidų skiriama maistui, 
beveik 13 proc. - būsto išlaikymui, t.y., už komuna
lines paslaugas ir pan. Vadinasi artį 60 proc. lėšų 
statistinis lietuves gyventojas išleidžia tam, kad 
užsitikrintų varganą egzistenciją - stogą virš galvos 
ir kąsnį prasto maisto, nes koks gali būti maitinima
sis, kai kasdien tam reikalui žmogus gali išleisti tik 6 
lt. per dieną. Taigi skaičiai nuteikia nelinksmai - 
statistinio Lietuvos gyventojo maitinimosi vidurkis - 
nuolatinis neprivalgymas. Tai vidutiniškai. Žinoma, 
kai kurie valgo labai gerai, kiti ir tų 6 lt. maistui 
nesuranda. Tad socialinė valstybės parama labai 
svarbi. Nacionalinio biudžeto išlaidos socialinei ap
saugai, globai ir rūpybai nuo 1993 m. išaugo 4,5 kar
to ir dabar siekia 9,9 mln. litų. Vėl prisiminkim vidu
tines namų ūkio pajamas vienam žmogui, bet ne kaip 
jos išleidžiamos, o iš kokių šaltinių jos gaunamos. 
Taigi iš 428 lt. 65 proc. yra uždirbti darbovietėje arba 
nuosavame versle, 24 proc. sudaro senatvės pensija 
plius papildomos socialinės išmokos ir apie 10 proc. 
gaunama iš kitų šaltinių. Statistikos departamento 
ataskaitoje tie kiti šaltiniai įvardijami kaip alimentai, 
giminių paarama, laimėjimai loterijose, tačiau sunku 
patikėti, kad tokios didelės sumos, net po 42 lt. kiek
vienam Lietuvos gyventojui kas mėnesį (o per metus 
tai sudarytų po 504 lt. kiekvienam, o padauginus iš 
3,7 mln. Lietuvos gyventojų, išeitų 1864,8 mln. Lt.) 
galėtų susidaryti iš laimėjimų loterijose. Galbūt tai 
nuoroda į šešėlinės ekonomikos mąstą ir apimtį, bet 
tai jau saugumo tarnybos ar ekonominės policijos 
reikalas.

Pateikdama pajamų struktūrą norėjau pabrėžti 
tai, kad pajamos iš darbinės veiklos nesudaro nė 
dviejų trečdalių statistinio Lietuvos gyventojo paja
mų, o čia aš įžvelgčiau netiesioginę nuorodą į tai, kad 
gyvename visuomenėje, kuri nepajėgia užsidirbti sa
vo pačios pragyvenimui. Bet tam, kad užsidirbtum 

reikia darbo, o jo kasmet mažėja. Bedarbystė tampa 
rimta ir net grėsminga problema. Darbo biržos duo
menimis 2000 m. pradžioje darbo ieškojo 10 proc. 
darbingų žmonių. Gyventojų apklausos duomenimis 
bedarbiais save laiko apie 15 proc. žmonių. Toks di
delis nedarbas ne tik kad skurdina visuomenę, bet ir 
iškreipia darbo rinką bei darbininkų ir darbdavių tar
pusavio santykius, nes tas, kuris turi darbo, dėl bai
mės jį prarasti pamiršta savo teises ir sudaro sąlygas 
darbdavių savivalei.

Žmonės pikti. Vis dažnesni spontaniškos agresi
jos protrūkiai. Per kovo mėnesį užregistruoti bent ke
li atvejai, kai tėvas žiauriai sumušė savo vaiką. Net 
Lietuvoje, kur daug nusikaltimų, šitokie itin smurti
niai išpuoliai prieš vaikus ne taip dažnai pasitaikyda
vo. Dabar psichologai tai aiškina kaip visoje visuo
menėje padidėjusios agresijos išraišką. Visuomenės 
nepasitenkinimą savo būviu rodo ir vis dažnėjantys 
streikai, piketai ar demonstracijos, kuriose susirinku
sieji laiko jau ne vien plakatus su pašaipiais šūkiais ar 
reikalavimais, kaip buvo iki šiolei, bet pamojuoja ir 
kapliais bei kauptukais. Taip tarsi primenama, kad 
žmonių kantrybė ne beribė, ir kad politika, neatsi
žvelgianti į žmonių reikmes, neturi ateities.

Nepriklausomybės pradžioje grupė verslininkų 
ir nemažai jiems palankių politikų tvirtino, kad Lie- 
tuvoje turi susiformuoti šeimininkas, turtingas ir 
verslus žmogus, kuris kurdamas gerovę sau, sukurs 
ją ir kitiems. Ta linkme ir eita, sudarant prielaidas 
grupei žmonių perimti turtą, privatizuoti įmones. Bet 
tie, kas tas įmones privatizavo, dažnai galvodavo ne 
apie tolesnį jų vystymą, o apie galimą išspausti nau
dą. Mechanizmas toksai - pusvelčiui privatizuota 
įmonė užstatoma bankui, gauta paskola per įvairias 
dažnu atveju tik ant popieriaus egzistuojančias duk
terines įmones išskaidoma ir pervedama į privačias 
sąskaitas. Praskolinta įmonė bankrutuoja, galbūt 
bankrutuoja ir bankas (arba nurašo tokias paskolas į 
rizikos fondą, tai jau priklauso nuo banko didumo ir 
pajėgumo), patiklūs indėlininkai praranda savo pini
gus, o keletas apsukruolių staiga praturtėja. Prasko
linta įmonė numatoma bankrotui. Tokiose tyčiniam 
bankrotui parengtose įmonėse paprastai ilgai laiką 
darbininkams nemokami atlyginimai, maitinant juos 
pažadais arba neklusniesiems užčiaupiant burnas 
grasinimais atleisti iš darbo. Paskelbus bankrotą dar
bininkai išmetami į gatvę be jokių galimybių atgauti 
savo uždirbtus pinigus. Darbininkai yra beteisiai ir 
dabar savo beteisiškumą jie ima suvokti itin realiai. 
Per 10 metų kurtas gero kapitalisto, sukursiančio 
naujas darbo vietas, pagreitinsiančio ekonomikos 
vystymąsi ir remsiančio kultūrą, mitas žlugo. Visiš
kai beteisiais pasijutę darbininkai susivokė, kad rei
kia kovoti. Bet tos kovos dažnai būna pavėluotas, 
desperatiškos ir nesėkmingos ta prasme, kad darbuo
tojų ir darbdavių santykiuose iš principo niekas ne
pasikeičia. Iliustratyvus desperatiškos darbininkų 
kovos ir nieko iš principo neišsprendžiančio tos ko
vos rezultato pavyzdys būtų fabriko „Inkaras”, kuris 
gamina sportinę avalynę, istorija. Metus atlyginimų 
negavę darbininkai 2000-ųjų pradžioje pradėjo 
streiką, o vėliau ir bado akciją, siekdami atgauti 
uždirbtus pinigus. Trys darbininkai badavo 20 dienų, 
statydami į pavojų savo gyvybę, kol Kauno apskrities 
viršininkas, paėmęs paskolą iš banko, išmokėjo pri
vataus fabriko skolas 50 darbuotojų. Kiti - o jų apie 
tūkstantis, paskelbė badausią ar net susideginsią, jei 
jiems pinigai irgi nebus išmokėti. O panašių įmonių 
Lietuvoje ne viena ir ne dvi. Priskaičiuokim dar mo-

(tęsinys 10-me psl.)
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KAS LAIMĖJO SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS?

Šie rinkimai buvo vieni iš tų, kai sunku nuspręsti 
kas juos laimėjo ir kas pralaimėjo. Taip atsitiko iš da
lies dėl to, kad rinkimų rezultatus galima vertinti pa
gal kelis kriterijus. Pirmasis jų - išrinktų savivaldy
bių tarybų narių skaičius. Pagal šį kriterijų pa
grindinės partijos rikiuojasi taip:

Naujoji sąjunga (NS) 270
Valstiečių partija (VP) 209
Tėvynės sąjunga (TS) 199
Centro sąj unga (C S) 173
Demokratinė darbo partija (DDP) 172
Liberalų sąjunga (LS) 166
Socialdemokratų partija (SDP) 104
Krikščionių demokratų partija (KDP) 99 

Tačiau pagal už partijas atiduotų balsų procentą ri
kiuotė šiek tiek pasikeičia:

Naujoji sąjunga (NS) 16,29%
Liberalų sąjunga (LS) 13,03 %
Tėvynės sąjunga (TS) 11.08 %
Centro sąjunga (CS) 9.79 %
VP/Krikščionių demokratų sąjungos 
bendras sąrašas 9.49 %
Demokratinė darbo partija (DDP) 8.58 %
Socialdemokratų partija (SDP) 7.34 %
Krikščionių demokratų partija (KDP) 5.12%
Ar partijoms svarbiau tarybų nariai, ar balsų pro

centai? Pirmuoju atveju jos gali įgyti įtakos miestų ir 
rajonų valdžiose, kas yra pravartu vystant organiza
cijas ir rėmėjų bazę. Surinktų balsų procentas parodo 
partijos populiarumą krašte ir tikimybę laimėti Sei
mo rinkimus. Didžiausi tarp išrinktų tarybų narių ir 
balsų procento skirtumai yra LS ir VP atveju. Pasta
rosios partijos populiariausios buvo beveik išimtinai 
rajonuose, o pirmosios - daugiausia miestuose, ypač 
Vilniuje ir Klaipėdoje. Neturint detalizuotų rinkimų 
rezultatų, pirmas įspūdis toks, kad atstovaujanti žem
dirbių interesus VP patyrė mažiau konkurencijos ra
jonuose ir todėl išrinko daugiau tarybų narių, o 
platesnių interesų LS privalėjo kovoti prieš stiprius 
oponentus miestuose ir jų didžiausi laimėjimai buvo 
apygardose, kur turėjo populiarius (esamus ar nese
niai buvusius) merus. Kitaip sakant, kandidatus į ta
rybas renkant, rajonuose sukoncentruoti VP balsai 
buvo efektyvesni negu po visą kraštą pasiskirstę LS 
balsai.

APIE TĄ BALSĄ...
(atkelta iš 9-to psl.)
kytojus, policininkus, troleibusų vairuotojus, jau ren
gusius nepasitenkinimo akcijas ir grasinusius strei
kais. Situacija darosi ypatinga. O ministras pirminin
kas A. Kubilius su konservatorių partijos vadovams 
jau charakteringa tapusia arogancija pareiškia: 
„Streikų ir mitingų kalba aš nesikalbėsiu”. Bet tai jau 
skamba kaip anachronizmas, vakarykštės didybės at
garsis. Akivaizdu, kad kalbos, kuria būtų galima su
sikalbėti ne su užsienio diplomatais ir turtingųjų 
vakarėlio svečiais, o su savo krašto žmonėmis, pats 
laikas pradėti mokytis.

Zita Čepaitė

Dar vienas svarbus laimėjimo kriterijus - šių rin
kimų rezultatų palyginimas su ankstesniaisiais. 1997 
metais NS iš viso neegzistavo, VP tada turėjo 84 ta
rybų narius, dabar - 125 daugiau, LS - 44, dabar - 
122 daugiau, CS - 135, dabar - 38 daugiau, SDP - 
136 - dabar - 32 mažiau; DDP - 212, dabar - 40 
mažiau; KDP -180, dabar - 81 mažiau; TS - 493, 
dabar - 294 mažiau.

Taigi vienintelė partija, laimėjusi visose katego
rijose, yra Artūro Paulausko NS, arba socialliberalai. 
VP užėmė antrą vietą dviejose kategorijose, o trečio
je - penktą. Šias dvi partijas galima laikyti rinkimų 
laimėtojomis, nes jos ne tik gerai pasirodė išrinktų ta
rybų narių ir balsuotojų procentų kategorijose, bet, 
kas svarbiausia, iš neegzistuojančių arba nykštukinių 
partijų iškilo į pirmaujančias.

Liberalams taip pat pasisekė balsuotojų procento 
ir palyginimo su 1997 metais kategorijose, tačiau 
šešta vieta tarybų rinkimuose šiai partijai nesuteikia 
laimėtojų aureolės. Vis dėlto jie rinkimų nepralaimė
jo, nes pirmą kartą konkrečiai parodė, jog turi gali
mybę tapti viena iš penkių ar šešių pagrindinių Lietu
vos partijų.

Nors TS užėmė trečią vietą pirmose dviejose ka
tegorijose, paskutinė vieta trečioje ją įstato į pralai
mėjusių eiles. KDP taip pat atsidūrė pralaimėjusių 
grupėje, nes, palyginus su kitomis partijomis, ji ir 
mažai tarybų narių išrinko, ir daug prarado iš 1997 
metais turėtų.

Vien skaičiais operuojant galima teigti, kad CS, 
DDP ir SDP rinkimų nei laimėjo, nei pralaimėjo. Ta
čiau pagal dar vieną kriterijų, tai yra, jų pačių kulti
vuotą svarbiausių opozicijos partijų įvaizdį, partijų, 
kurias turėjo remti dauguma dabartine krašto padėti
mi nepatenkintų žmonių, centristai, darbiečiai ir soc- 
demai rinkimus pralaimėjo, nes šios prognozės ir vil
tys nepasiteisino. Tas ypač pasakytina apie CS, kuri 
pagal skaičius rinkimuose ne taip blogai pasirodė.

Kodėl minėtos partijos laimėjo, nelaimėjo arba 
pralaimėjo? Man atrodo, kad šį kartą balsuotojai bal
savo ir tradiciškai, ir netradiciškai. Kaip visada savi
valdybių rinkimuose svarbūs buvo vietiniai faktoriai. 
Partijos laimėjo ten, kur turėjo populiarius merus, 
efektyvią organizaciją ir stiprų finansavimą. Tačiau 
galima pastebėti ir naują politinę kryptį. Kad TS ir 
KDP gavo mažiau balsų, niekam nebuvo staigmena, 
bet kad didžiosios partijos, CS, DDP ir SDP, ne
laimės konservatorių sąskaita, o LS tarybų narių rin
kimuose paliks šeštoje vietoje, niekas nenumatė. 
Daug dabartine padėtimi nepatenkintų balsuotojų pa
sirinko dar valdžioje nebuvusias ir vadinamajam po
litiniam establišmentui nepriklausančias partijas. Ši
tiems balsuotojams savivaldybių rinkimai suteikė ga
limybę protestuoti prieš visas tikras ir įsivaizduotas 
šalies negeroves, kurių tradicinės partijos nepajėgė 
išspręsti. Tais pačiais motyvais vadovaudamiesi kau
niečiai balsavo už Šustausko Laisvės sąjungą, turbūt 
pačią „antiestablišmentiškiausią” partiją Lietuvoje.

Jei ši interpretacija yra teisinga, tai NS ir VP sėk
mė savivaldybių rinkimuose nebūtinai reiškia rinkėjų 
pasisakymą prieš Europos Sąjungą, NATO, privati
zaciją ir kitas reformas. Tačiau kokią vidaus ir užsie
nio politiką šių partijų vadovai ateityje propaguos, tai 
jau kitas klausimas.

Ar savivaldybių rinkimai turės įtakos ateinan
tiems Seimo rinkimams? Atrodo, kad taip, bet nebū
tinai NS ir VP naudai. Šeši mėnesiai politikoje yra 
beveik amžinybė, nes per juos daug kas gali pasi
keisti. Pirmiausia, jei padėtis krašte pagerėtų, vien tai 
dabartinį partijų jėgų balansą greičiausia pakeistų. 
Antra, tradicinės opozicijos partijos gali iš savivaldy

bių rinkimų rezultatų padaryti reikalingas išvadas ir 
efektyviau pasiruošti Seimo rinkimams. Tačiau jei 
politikoje ir ekonomikoje pasikeitimų nebus, nenu
stebčiau, jei abi netradicinės partijos gautų daugiau 
balsų. Šių metų pirmuosius rinkimus galima traktuoti 
kaip įspėjimą valdantiesiems, jog bent dalis visuo
menės toliau netoleruos status quo valdžioje ir poli
tikoje.

Julius Šmulkštys

YRA KO IŠGIRSTI

Baisiai mėgstu koncertus. Besiklausydamas ma
loniame tingulyje pavirstu medituojančiu moliusku. 
Visa bėda, į Los Angeles Muzikos centrą, kur gražia
me Chandler vardo paviljone groja didingas simfo
ninis orkestras, statomos įvairios operos, skamba 
garsių atlikėjų rečitaliai, retai nuvažiuoju. Vis toji ki
šenė, valdoma šykštumo genų, kalta. Paviljono nor
malesnei vietai nepakanka kelių dešimtinių. O dar 
nuvažiavimas vakare, automobilio pastatymas; jei esi 
su kokia miela dona - po visko sukai ioj imasi s mies
te, stabtelėjimas kavinėje pasidalinti įspūdžiais. Tie 
dalykai moliuskiniam melomanui yra problematiški.

Todėl vis dažniau apsiriboju parapijiniais arba 
vietiniais renginiais. Nebūtinai mėgėjiškais. Parapi
joje kartais išgirsti tokių atlikėjų, kurių Chandler pa
viljone net Milenijaus sulaukus neišgirsi. Ir tai yra 
tiesa. Sakykite, ar jie ten, toje prabangioje keliaaukš
tėje auditorijoje, kur į premjeras suvažiuoja Holly- 
woodo žvaigždynas, išgirs tokius reto talento daini
ninkus, kaip Vladimirą Prudnikovą ir Juditą Leitaitę. 
Aišku, kad ne. O priežastis ta: meninio vokalo baruo
se, kaip ir politikoje, svarbus yra pagarsėjimas, susi
jęs su tiesiog fanatišku publikos dėmesiu, taigi ir su 
pelningu bizniu. Pasauliniu mastu išreklamuotos gar
senybės yra muzikos agentų bei koncertų salių duona 
ir vynas. Jų pavardės afišose ir laikraščiuose daug 
reiškia.

Rašau apie visiems žinomus dalykus. Bet tik 
tam, kad paryškinčiau savo išgyvenimą parapijinėje 
šv. Kazimiero salėje kovo 4 d., besiklausant minėtų 
iškilių Lietuvos dainininkų koncerto, su pianistės Ni
jolės Ralytės, V. Prudnikovo žmonos, palyda. Daug 
lakių epitetų ir įmantrių metaforų pasistengęs turė
čiau sukurpti jų balsų grožiui ir kūrinių interpretaci
jai apibūdinti. Kadangi šioje srityje esu mulkis, tad 
pasitenkinsiu prieveiksmiu „meistriškai”. Taip - jie 
dainavo ir skambino meistriškai, kaip menininkams 
dera.

Jie mums iš Vilniaus atvežė nepamirštamą vaka
rą. Ačiū už tai. Ir nusidėčiau nepadėkojęs JAV LB 
Kultūros tarybai, sumaniusiai šių menininkų gas
troles Amerikoje, bei Los Angeles bendruomenės 
valdybai, sklandžiai surengusiai koncertą. Ne pelnas 
jiems rūpėjo (juk bilietas - tik $15.00). Rūpėjo paro
dyti, kad ir mes turime pasaulinio masto atlikėjus, 
vertus Chandler’io sietynų dėmesio.

* * *
Pradžioje užsiminiau apie vietinius koncertus. 

Šie vyksta Santa Monikoje, dažniausiai sekmadienių 
popietėmis. Vienur kitur. Kad mašina nebūtų tuščia,
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mielai, jei tik nori, vežuosi ir kelis pažįstamus lie
tuvius. Ypač moterys mėgsta operinę muziką. O jei 
programoje yra Bizet, Verdi, Puccini arijos, tada jų 
entuziazmas yra velykiškas.

Šitaip jau ne vieną kartą esame nuvažiavę į „The 
Verdi Chorus” koncertus didžiulėje Liuteronų šven
tovėje. Tai ne bažnytinis chorelis, o išprusęs mišrus 
45 ir daugiau choristų ansamblis. Pravartu pažymėti, 
kad jame ilgąmet altu dainuoja Jūratė Izokaitytė, 
Kauno VDU buvusio rektoriaus Algirdo Avižienio 
žmona.

Praėjusių metų lapkričio mėnesį „Verdi choras” 
atšventė 15-ąsias metines su įspūdinga programa. 
Dalyvavo net šeši pirmaeiliai solistai su turiningom 
operinės veiklos biografijom. Stebėjausi, kaip žymus 
tenoras Jonathan Mack jautriai rusų kalba padainavo 
mano mėgstamą „Eugenijaus Onegino” Lenskio ariją 
„Kuda, kuda...” Didelių ovacijų susilaukė armėnų 
kilmės mecosopranas Michele Sarkesian po ugningai 
atliktos „Carmen” Habaneros. Atrodė, ji tam ir gi
musi. Choras visad padainuoja lietuviams gerai ži
nomą Verdi „Nabucco” operos „Va Pensiero”, tarsi 
tradicinį jų gyvavimo himną. Vadovauja chorui ta
lentinga Anne Marie Ketchum, irgi operos ir šiuolai
kinio repertuaro solistė. Jos energija, ypač muzikalu
mas diriguojant įkvepia chorą. Jie yra laimingi turė
dami ir tokio lygio akompanuotoją, kaip pianistė La- 
raine Stivers-Madden.

Kovo 19 d. „Verdi choras” pasirodys su 16-uoju 
Pavasario koncertu. Skambės gražiausi operų ir 
Broadway’aus dalykai. Dalyvaus trys solistai: sopra
nas, tenoras, bosas-baritonas. Bus dainuojamos Čai
kovskio „Eugenijaus Onegino”, „Pikų damos” ir Mu- 
sorgskio „Boriso Godunovo” arijos. O tai reti pa
tiekalai amerikiečių repertuaruose.

Nenustembu tarp „Verdi choro” koncertų klau
sytojų išvydęs keliasdešimt lietuvių, ne tik iš Santa 
Monikos, bet ir iš tolėliau atvykusių. Mums gi melo
dingas operos menas yra tarsi lietuviškos duonos ke
palas, kurio kiekviena riekė, jei tik šviežia ir tinkamai 
patepta, yra gardumynas.

Pr. Visvydas

SUNKUS PRISITAIKYMAS

Antanas Smetona 1933 m. tvirtino: „Lietuva 
kaip ir nėra gyvenusi kapitalizmo, kaip ir prašokusi šį 
istorinį etapą žmonijos istorijoje. Nematyti ir ateičiai 
mūsų krašte sąlygų kapitalizmui plėstis. (...) Visa kas 
yra, laisvę atgavus, mūsų sukurta ir tebekuriama, tai 
vis daugiausia tautos iždo lėšomis”. Kaip ir keliais 
kitais svarbiais atvejais, „tautos vadas” suklydo. 
Antrą kartą atkūrus nepriklausomybę tapo aišku, kad 
alternatyvos kapitalizmui nėra. Pereiti į jį teko pama
žu ardant valstybinį socializmą, ir tik po dešimties 
metų ėmė jaustis kapitalizmo alsavimas.

Sovietiniuose istorijos vadovėliuose buvo rašo
ma apie periodiškas kapitalizmo sąlygomis neišven
giamas ekonomines krizes, tačiau „geležinės uždan
gos” nuo Vakarų atskirtas žmogus nežinojo, ką tai 
reiškia iš tikrųjų. Patyrė 1992 ir 2000-aisiais metais.

2000 m. balandžio mėn.

Pasiektas istoriškai didžiausias nedarbo lygis. Nuolat 
jaučiama įtampa ir nepasitenkinimas. Sociologiniai 
tyrimai rodo, kad per 10 metų žymiai daugiau žmo
nių didžiausia vertybe ėmė laikyti darbą. Darbas - tai 
sėkmės gyvenime garantas. Reikia daryti bet ką, 
svarbu yra veikti. Tai - ne paprastas darbo valandų 
„atbuvimas”, toks įprastas sovietmečiu. Darosi natū
ralu, kad draugai neranda laiko nuoširdiems pašneke
siams, dėl ko yra apgailestavusi žinoma rašytoja, 
Oriento vertybių propagandiste tapusi Jurga Ivanaus
kaitė. Lietuvoje išplito kalendoriai darbo laikui pla
nuoti ir mobilieji telefonai. Pastaruosius naudoja 11 
procentų Lietuvos gyventojų. Miestuose atsirado žy
miai daugiau viešose vietose pastatytų laikrodžių. 
Kai kur jie įrengti aikštėse, kur anksčiau stovėjo gra
nitiniai sovietiniai paminklai, įamžinantys sustingusį 
laiką. Pasikeitimai apėmė visas gyvenimo sritis: dar
bą, mokslą, privatų gyvenimą. Netikrumo ir nesau
gumo jausmo atsiradimą parodo horoskopų populia
rumas spaudoje ir radijo laidose, o ypač aiškiai - 
įvairios ir vis dažnesnės socialinio protesto akcijos. 
Tai irgi kapitalizmo bruožai, nes jam būdinga, kad 
žmonės orientuojami į vartojimą, į poreikių ugdymą 
be visiško pasitenkinimo. Norų, kurie mus apima, 
siautulyje yra kažkas, kas įskiepijama iš išorės, kas 
vertinama tik dėl to, jog tą vertina visi kiti. Netikru
mas ir nežinomybė, dėl kurių kyla nepasitenkinimas, 
yra svarbi kapitalistinės sistemos dalis. Kapitalizmas 
negalėtų egzistuoti, jei žmonės būtų viskuo patenkin
ti. Tai kapitalizmas išmokė, kad geriau triukšmauti ir 
protestuoti, negu kęsti apgailėtiną padėtį. Paradoksa
lu, bet kapitalizmas tuo pačiu ir išlaisvina, ir iš naujo 
įkalina. Geriausiai prie jo prisitaiko tas, kas sugeba 
balansuoti tarp laisvo pasirinkimo ir būtinybės rink
tis, tarp diržų susiveržimo šiais metais ir didesnio iš
laidavimo kitais.

Kita vertus, kapitalizmas pas mus dar aiškiai no
menklatūrinis, t.y., valdininkų ir valdžiai artimų 
žmonių privilegijomis sukurtas. Netgi aukštojo mok
slo srityje ir dar paties prezidento pataisomis ban
doma suteikti naujų privilegijų valdininkams. Val
stybinį socializmą linkstama pirmiausia keisti už
sienio kapitalo dominavimu, taip parodant visišką 
nesugebėjimą administruoti. Iš valdžios malonės pra
turtėjusių arogancija negali nepiktinti. Todėl pakilo 
V. Šustausko akcijos, ne tik „liumpenai” pritarė 
„Vienos baliaus” atšaukimui. Aišku, kad ir labdara, 
kaip vienintelis socialinių problemų sprendimo bū
das, Lietuvoje yra nepriimtina. Pasak vieno provinci
jos laikraščio apžvalgininko, „vis plačiau propa
guojam labdara - ši asmenybę žeminanti visuomeni
nė paramos forma. Labdarą imantis vaikas iš mažu
mės pratinamas būti pažemintu, nuolankiai lenktis ir 
dėkoti turtingajam, kurio turtai ne visada sąžiningai 
uždirbti”.

Necivilizuotas kapitalizmas reiškiasi tuo, kad 
netrūksta žiauraus pavydo visiems be išimties, netgi 
kitiems neturtėliams. Antai viena moteriškė pensi
ninkė laiške spaudai rašo: „studentams stipendijas 
reikia mokėti tik tiems, kuriems reikalinga. Yra tokių 
studentų, kurie neima stipendijos, o perveda į banką. 
Jie taupo ateičiai, o mes dabar neturim už ką gyven
ti”. Panašūs savo atsakomybės nejaučiantys sovieti
nių laikų auklėtiniai gali verkti į TV kamerą dėl to, 
kad neišgali sumokėti skolų už butą, visai nesivaržy
dami už nugaros šmėžuojančio naujutėlaičio televi
zoriaus. Žinoma, ne ką geresni ir naujieji turčiai. 
Daugelis darbdavių j darbą priima tik jaunus ir išsi
lavinusius, tik gražias moteris bei nesivaržo meste
lėti, kad profsąjungos yra tik verslo trukdis.

Kartais prisimenama, kad gyvendami blogai 

daugelis žmonių sovietiniais laikais buvo nepaten
kinti politine priespauda, bet socialinio pasipiktinimo 
nereiškė. Tačiau ano meto visuomenė Lietuvoje - tai 
vien tik skurdžių visuomenė, tad piktintis ir pavydėti 
nebuvo rimto pagrindo. Prie neseniai atsiradusių 
socialinių kontrastų reikia įprasti, galų gale jie turi la
biau nusitrinti, išsilyginti.

Dalis jau prisitaikė prie kapitalizmo reikalavimų. 
Išaugo asmeninių pasiekimų vertinimas. Nugalėtas 
sovietinis principas „neiškišti galvos”. Tačiau naujos 
ekonominės ir socialinės normos dar ne kartą bus iš
bandytos. Dar laukia su stojimu į Europos Sąjungą 
susijusios problemos. Dar pakanka politinio nepa
sitikėjimo. Juk labai parankiu rinkiminės kampanijos 
šūkiu gali būti tvirtinimas, kad kairieji nacionalizuos 
privatizuotus objektus. Konfliktų laikas nesibaigė ir 
nesibaigs niekada, tad laikas su tuo susitaikyti. Kad 
tai kol kas sekasi sunkiai, rodo savižudybių statistika, 
sunkesnis, nei kad Estijoje ar Latvijoje, Rusijos 
krizės sukeltų problemų sprendimas ir kt.

Saulius Pivoras

KNYGA APIE LIETUVOS IR IŠEIVIJOS 
RAŠYTOJUS

„Neatsitiktinai tarp šios knygos herojų yra įvai
riausių įsitikinimų ir pažiūrų rašytojų. Kai kurie jų 
gyvenime vienas su kitu net nesisveikina, bet dėl šito 
jie tikrai ne blogesni. Draugėn knygos autorius juos 
suvedė todėl, kad jie visi turi didžiausią Dievo dova
ną, suteiktą žmogui - kūrėjo talentą”, - rašo Leonas 
Peleckis-Kaktavičius savo esė, pokalbių ir studijų 
knygos Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai pratar
mėje. Tas pasakojimų apie lietuvius (su viena kita iš
imtimi) rašytojus, minčių apie jų kūrybą ir pasikalbė
jimų su jais rinkinys nėra pirmas panašaus pobūdžio 
šios knygos auturiaus darbas. Jo Baltas lapas - lyg 
altorius (1995) pasirodė prieš keletą metų.

L. Peleckis-Kaktavičius yra šiaulietis, jau 1989 
m. atnaujinęs tame mieste vokiečių okupacijos me
tais pradėtą leisti almanachą Varpai. Dabar kasmet 
sudarydamas ir redaguodamas po stambų poros šim
tų puslapių vadovėlinio formato sąsiuvinį jis užmez
gė bei palaiko ryšius su daugeliu Lietuvos ar išeivijos 
kūrėjų bei veikėjų.

Naujojoje knygoje daug dėmesio skiriama Ber
nardui Brazdžioniui, pirmiausia dar tam laikui, „kai 
poeto žodis buvo draudžiamas” ir kai jo kūriniai „bu
vo deklamuojami neviešuose susibūrimuose, persira- 
šinėjami, skaitomi lageriuose, politkalinių cituojami 
teismuose” (36). Vėliau, bene ilgiausiame straips
nyje, poetas iškyla savo laiškuose rašytuose drau
gams ir kolegoms prieš 70 metų, kai jis dar buvo 
gimnazistas ar jaunas studentas. Rašoma „ ... Apie 
jaunystės pažįstamą, netapusį literatūros žmogumi, 
apie užmirštus, neįvertintus menininkus, apie tai, 
kaip tarpukaryje draugavo labai nevienodų ideolo
gijų žmonės...”.

Poetė Liūne Sutema (Zina Katiliškienė), L. Pe- 
leckio susitikta Čikagoje ir Lemonte, daugiausia kal-

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

ba apie savo vyrą rašytoją Marių Katiliškį, kuris ją 
„skatindavo dirbti” ir „tai mokėjo padaryti nepapras
tai gražiai. Jei ne tas jo užsidegimas, jei ne Mariaus 
pastangos, kažin ar būtų tos penkios eilėraščių kny
gos”, - pasakoja poetė.

Bostoniškį Antaną Gustaitį rašyti vis gundė poe
tas Kazys Boruta, su kuriuo jis Kaune „praleido ir 
paskutinę tėvynėje dieną ir naktį”. Jis geriausia Lie
tuvos humoriste laiko Vytautę Žilinskaitę, o geriau
siu kultūringo žmogaus ir poeto pavyzdžiu - artimą 
bičiulį Kazį Binkį... Tuo pat metu Bostone aplanky
tas A. Gustaičio kaimynas poetas Stasys Santvaras 
pasisako laikąs save Juozo Grušo - dramaturgo - 
krikštatėviu, nes dar 1941 m. skatinęs j į rašyti dramas 
ir prisimena, kaip gimė jo drama „Tėvas ir sūnus”. 
Kartesnį žodį S. Santvaras skiria savo poezijos ver
tintojams: „Kritikų gretose aš turėjau žymiai daugiau 
nedraugų, negu draugų, iki šiol dar nesulaukiau daly- 
kiškesnio ir objektyvesnio jų pasisakymo. Vieni kar
tais pagyrė, o kiti už tą patį darbą įkirto skaudų ran
dą”. (230)

Istorikė Vanda Sruogienė daugiau pasakoja apie 
savo vyrą rašytoją Balį Sruogą, kuris „mirė abiejų 
režimų nukankintas pačiame savo talento žydėjime... 
Jei būtų gyvas, būtų parašęs dar stipresnių dalykų... 
Buvo pradėjęs rašyti didelį romaną - epopėją iš at
gimimo laikų, iš kaimo ir dvaro santykių, kuriuos jis 
ypač turėjo gerų progų pažinti” (138). Nemėgo savo 
populiaiįam eilėraščiui „Mano sieloj šiandien šven
tė” Tallat-Kelpšos sukurtos melodijos, nes šio kom
pozitoriaus muzika jam buvusi iš viso svetima... Apie 
poetą ir aktorių Antaną Rūką pasakoja jo žmona Ele
na Rūkienė ir režisierius Jurgis Blekaitis.

Poetas Kazys Bradūnas yra vienintelis išeivijos 
rašytojas, kuris atsakinėja į standartinės formos pasi
kalbėjime iškeltus daugiaaukščius klausimus, pasa
kodamas ne vien apie savo kūrybą, bet ir apie žemi
ninkų santykius su vyresniąja rašytojų karta, Ateities, 
Aidų, Literatūros lankų ir kultūrinio Draugo priedo 
ar antologijų redagavimą, sukauptą gausią korespon
denciją, kuria naudojosi Indrė Žekevičiūtė, rašydama 
Vlado Šlaito biografiją jo rinktinei. Išvardinęs kokį 
tuziną turimų laiškų autorių, nuo J. Aisčio ligi P. Vis
vydo, dar prideda „ir daugelio kitų”.

Vienintelis senosios išeivijos atstovas Antanas 
Tulys, kalbėdamas apie savo knygų leidimą laiškuo
se Antanui Vaičiulaičiui, piktinasi Gabijos redakto
rium Stepu Zobarsku, kad jis savo nuožiūra taisė žur
nalui atsiųstą novelę: „Jisai galėjo netalpinti (...) arba 
paklausti manęs (...). Bet nieko man nepranešęs su
darkė, bjauriai, nekultūringai sudarkė novelę, o pas
kui laiškais teisinosi kaip piemuo ... ” (266)

Standartine klausimų-atsakymų forma kalbama
si su beveik visais Lietuvos rašytojais - nuo Sigito 
Gedos (kurio žodžiais pavadinta aptariamoji knyga) 
iki Mykolo Karčiausko, išskyrus pačius vyriausius: 
1996.V.1 mirusį Kazį Jankauską ir Julių Būtėną (g. 
1908), o dėl sovietmečio daugiausia aiškinasi Romu
aldas Lankauskas, pagaliau sutikdamas su „vienos 
danų literatės, vertusios (jo) kūrybą” apibūdinimu, 
kad buvęs tartum tas „lyno akrobatas” ir tik per ste
buklą nenugarmėjęs žemyn... Apie savo kūrybą so
vietmečiu dar kalba Vytautas Martinkus -„Esu (gė
da, bet ką čia bepakeisi, jei neprisipažinsi?) parašęs 
sovietinei sistemai būdingų, marksistine metodologi
ja nuspalvintų proginių straipsnių” (78) - ir Algirdas 
Pocius, daug rašęs „aršios klasių kovos” temomis.

(„Rašant šios temos kūrinius, anų metų sąlygomis 
reikėjo ieškoti būdų, kaip apeiti pavojingus rifus ir 
kuo labiau priartėti prie tiesos. ( ... ) Prabėgus jau 
daugeliui metų, noriu iš naujo perskaityti kai kuriuos 
šios tematikos apsakymus ir išbraukti nereikalingas 
apnašas”, p.272).

Apie pasikalbėjimus su Mykolu Sluckiu ir Algi
mantu Baltakiu, išspausdintus Varpuose, esu šioje 
skiltyje jau rašęs. Daugumas likusių Lietuvos rašyto
jų, nuo Marcelijaus Martinaičio (g. 1936) iki Aido 
Marčėno (g. 1960) savo pasikalbėjimuose labiau gili
nasi į šiandienines aktualijas.

Skilties pradžioje paminėtas išimtis šioje knygo
je sudaro straipsniai apie tris nelietuvius rašytojus: 
Byron’ą ir Charlotte Bronte, kurių gyvenvietėse au
torius lankėsi važinėdamas po Angliją, o taip pat 
Helmut’ą Komp’ą, lietuvių literatūros vertėją į vo
kiečių kalbą.

Anglijoje L. Peleckis kalbėjosi ir su 1980 m. mi
rusio Romualdo Spalio našle Angele Giedraitiene 
(„Rašytojo užmojui ‘parašyti vienos kartos istoriją’ 
prireikia viso gyvenimo”) ir beletristu Kazimieru Ba- 
rėnu, kuris „už nuopelnus Lietuvai 1997-ųj ų pradžio
je” buvo pagerbtas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinu, o metų gale LRS leidykla išleido

„LIETUVOS MIŠKE”
Kodėl taip yra, kad kitataučių įspūdžiai iš Lietu

vos įsimena labiau už savųjų turistų reportažus? Ar 
todėl, kad mus pakeri jų susižavėjimas tais pačiais 
reiškiniais, kurie mieli ir mūsų širdžiai? Ar priešin
gai, todėl, kad jų paniekinantis žvilgsnis, mokytumas 
ir paiki apibendrinimai mus be galo įskaudina? O gal 
jie tiesiog sugeba pasakoti nenuobodžiai.

Faktas lieka faktu: yra puslapių, sakysim, Jan 
Morris knygoje Fifty Years of Europe (1998) arba 
Irenos Wisznievskos ir Marek Wirvos Les Paroles 
dėgėlėes (1991), kurių mintys iki šiol neapleidžia 
vaizduotės, tuo tarpu kai išeiviškieji skaitiniai (o juo 
labiau jų vaikų savigailiai skystalai) nėra palikę nė 
mažiausio įspūdžio. Dabar tą svetimšalės „turistikos” 
sąrašą papildo dar viena pusėtinai klaidi knygelė. Tai 
amerikiečio Wendell Mayo In Lithuanian Wood.

Kas tas nežinomasis, paaiškėja iš leidinyje sumi
nimų biografinių žinelių bei biografinio sąvado Con
temporary Authors (vol. 191). Tai esama pusamžio 
vyro (g. 1953 Teksase), vedusio lietuvaitę, įsigijusio 
doktoratą 1991 metais Ohio Universitete ir nūn dės
tančio kūrybinio rašymo (Creative writing) ir moder
niosios literatūros kursą Bowling Green State Uni
versitete Taip pat - nuolat rašinėjančio į grožinės 
raštijos žurnalus.

Aptariamoji autoriaus knyga nėra debiutinė. Dar 
1996 m. Mayo buvo išleidęs savo pirmąją prozos 
rinktinę Centaur of the North. Ją jis vadino „monta
žu”. Čia jam rūpėjo pavaizduoti Teksaso pietuose gy
venančių ispanų bei meksikiečių palikuonių kultūrinį 
profilį, ypač pabrėžiant dvasinio paveldo ir šeimos 
tradicijų aspektus. Knyga nepraėjo negirdomis. Ji su
silaukė recenzijų tokiuose solidžiuose bibliografi
niuose leidiniuose kaip Choice.

Autoriaus pamėgta montažinė technika pasikar
toja ir naujoje jo knygoje In Lithuanian Wood, nors 
šįkart autorius siūlo jai „novelių romano” etiketę. 
Abi knygas sieja dar ir tai, kad jose kalbama apie be
gemotiškų galybių niurkomas tautines mažumas. Au
torius pats prisipažįsta, kad jis nori komentuoti pa

(mano supratimu, geriausią) jo knygą Dvidešimt vie
na Veronika. Kad džiaugtasi neilgai, rodo straipsnio 
gale cituojamas K. Barėno laiškas:

„Kai 1997 metų paskutinėmis dienomis atkelia
vo tie du LRS leidyklos išleistos Dvidešimt vienos 
Veronikos egzemplioriai, mano žmona Marija pra
dėjo tikrinti su 1971 metų leidimu, ir pasibaisėjusią 
ją apėmė siaubas, nes pradėjo aiškėti, kad daugelyje 
vietų tekstas nebėra panašus į manąjį. Tai buvo bjau
rus smūgis, ir kiekvieną kartą, kai rengdavomės tęsti 
tą tikrinimą, jausdavomės kaip ligonys. Niekaip 
nepajėgdavau sau atsakyti, kaip apskritai tokie daly
kai galimi. Niekada nebuvo tekę patirti tokio bjau
raus savivaliavimo, kaip šįkart pasielgta su mano 
knyga. Redaktorius Vytautas Girdzijauskas kai ku
riuos mano sakinius trumpino, kai kuriuos ilgino, o 
esama ir tokių, kurie jam iš viso nepatiko, tai tuos jis 
teikėsi išbraukti. Vienur kitur pats dar pridėjo savo 
sakinį, matyt, visiškai įsigyvenęs į tokį siautėjimą. 
(...) Tai kuo gi mano ta vargšė Veronika kalta, kad ją 
imtasi taip žiauriai išprievartauti?”

„Žinoma, taip sudrapalytos knygos negaliu lai
kyti sava. Pripažįstu tik 1971 metų laidą” (125), - 
baigia laišką K. Barėnas.

Algirdas T. Antanatis

vergtos bei dabartinės Lietuvos gyvenimo skaudu
lius.

Kad Wendell Mayo nėra eilinis turistėlis, atsitik
tinai priklydęs Lietuvon, bet nuovokus, išlavinto sko
nio pilietis, liudija daug išorinių leidinio ženklų. Visų 
pirma - knygos viršelis, kurį puošia dail. Vytauto 
Valiaus grafikos darbas „Anykščių šilelis”.

Dar įspūdingiau yra tai, kad įterpdamas skyrelių 
ir poskyrių pradžion įvairius „motto”, didelę jų dalį 
autorius pasirenka iš lietuvių poetų (Marcinkevi
čiaus) bei mūsų liaudies dainų posmų. Jie patvirtina, 
jog autoriaus viešnagės Lietuvoje (atrodo, kad tokių 
apsilankymų būta nemaža) paliko jo sąmonėje gilius 
pėdsakus. Todėl noromis nenoromis tenka įdėmiau 
peržvelgti mažesniu šriftu spausdinamų lydraščių 
tekstus, nurodančius, kur ir kada pirmąkart pasirodė 
spausdinamos novelės, kas yra rėmę jų pasirodymą, 
kaip jos buvo sutiktos amerikiečių spaudoje.

Didesnių staigmenų neaptinkame. Nebent, kad 
šalia tokių solidžių žurnalų kaip Harward Review, 
Indiana Review ir t.t. yra paminimas ir Lituanus. Ne 
viena autoriaus apysakaičių yra pelniusi apdovanoji
mus; viena kita yra patekusi į antologijas, pvz., į New 
American Writing (1996). Net keliose vietose Wen
dell Mayo pareiškia, kad jo mėgiamiausias žanras yra 
novelė, kad paskutiniuoju metu jis ruošiąs naują rin
kinį Horror, paremtą Rytų Europos literatūrų temati
ka. Keista - pasisakydamas apie autorius, turėjusius 
jam įtakos, jis sumini ne kokius minimalistus, bet 
amerikiečių klasikus - Eurod Welty, Sherwood An
derson, William Faulkner.

Kai dėl finansinės paramos, kurios teko jam ieš
koti leidžiant In Lithuanian Woods, autorius pirmiau
sia pamini Lietuvos Švietimo ministerijos pašalpą. 
Verta paminėjimo ir pati leidykla, rizikavusi leisti to
kį nepatraukliai skambantį kūrinį. Pasirodo, toji 
White Pine Press nėra iš banaliųjų „perku-parduo
du”, komercinių. Jinai laikosi vien iš įvairių mece
natų nuolatinės paramos. Kas seka amerikietiškosios 
visuomeninės televizijos PBS laidas, lengvai atpa-
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žins jos rėmėjus. Tai National Endowment of the 
Arts, Ford Foundation, Mellon Foundation ir t.t. Lei
dyklos tikslas yra populiarinti Vidurio Europos, Pie
tų Amerikos kraštų raštiją, nemažai dėmesio skiriant 
ir moterų literatūrai.

Kaip paprastai lydraščiuose bei mandagybėse 
aptinkame autoriaus įspėjimą, jog knygoje vaizduo
jami asmenys bei įvykiai yra autoriaus vaizduotės 
pramanai. Dėl pavardžių abejonių, žinoma; nekyla, 
nors išeivį skaitytoją nemaloniai nuteikia kai kurių 
lengvabūdiškas parinkimas. Nakviša berniokas kaž
kodėl pavadinamas Maironiu, o kažkokiam nomen
klatūros veltėdžiui suteikiama Dobrovolskio (atseit 
Tėvo Stanislovo) pavardė*. Kaip leidinio konsultan
tai tų dalykų nepastebėjo - neaišku, nors, žinoma, 
amerikietis skaitytojas tų smulkmenų nepastebės.

Pagerbiant autoriaus norą, kad į jo kūrinį būtų 
žvelgiama kaip į novelių romaną, o ne pažintinę ke
lionių aprašymų knygą, vis vien sunku nepastebėti 
„travelogue” bruožų.

1 . ...Tai pabrėžia pati veikalo užuomazga. Joje sako
ma, kad pagrindinis knygos veikėjas - amerikietis 
profesorius Paul Rood, atkakęs Lietuvon supažindin
ti lietuviškąją visuomenę (vertėjai Vilmai padedant) 
su poeto Walt Whitman’o kūryba. Tarsi jis (Whit
man) Lietuvoje nebūtų žinomas nuo trečiafrontinin- 
kų dienų ir neįtakojęs vergovės laikotarpio poetų - E. 
Mieželaičio („Žmogus”), J. Marcinkevičiaus, V. 
Bložės, A. Žukausko ir kitų.

Tekste nemažai pasakojama apie tos porelės 
lankomas vietoves - Vilnių, Anykščius, Nidą, Pa
langą ir t.t. Tiesa, ne visos knygos dalys yra rašomos 
atkliuvusio į šį egzotišką pasaulį žmogaus pirmuoju 
asmeniu. Faktiškai apie tą „cute American”, guvų, 
ekscentrišką padarą, grojantį violončele ir prašantį 
dušo rakto gūdžiausiame vidunaktyje, skaitytojas 
daugiausia sužino iš kitų. Iš Vilniaus pedagoginio in
stituto bendrabučio ar kokio Klaipėdos viešbutėlio 
budėtojų, pareigūnų. Apskritai knygoje vaizduojami 
susitikimai su sovietizmo cerberiais. Meninė jų vertė 
nevienoda. Kai kas, pvz., profesoriaus siautėjimas po 
senamiestį su pusgirtėmis studentėmis, ne kažin ko
kio žurnalistinio lygio, bet nemažai yra ir pažintinės 
vertės dalykų. Esama lengvais potėpiais nuškicuotų 
kolegų amerikiečių (ar net Indijos guru) portretų... 
Yra žavus apsakymėlis apie tai, kaip Raudonojo 
laivyno jūreivis beviltiškai laukia amerikonkos Mon
tessori auklėtojos lytinių paslaugų, humoristiškai 
patvirtinantis tos nelaimingos tautos neišmanymą ra
cionaliai leisti savo santaupas.

Kaip pasakotojas, Wendell Mayo pagrindinis 
personažas nelabai profesoriškas. Jis nepedantiškas 
ir nenuobodus. Jis nepostringauja banalybių, nemo
ko, nebruka kokios kairuoliškos ar feministinės pro
pagandos. Neužsigaišta politikoje ar istorinėse pai
niavose. Dar mažiau - gamtos grožybių aprašymuo
se. Tačiau jis pakankamai žvalus, kad supažindintų 
skaitytoją su lankomų vietovių padavimais. Taip pa
žarstoma informacijos apie Geležinį Vilką, apie Pun
tuką, Thomo Mann’o namelį Nidoje, Barborą Rad
vilaitę, žvelgiančią į maldininkus iš Aušros Vartų 
paveikslo, netgi apie klaipėdiečiams artimą Aen- 
schen. Kaip turistas-reporteris Wendell Mayo neat
sispiria pagundai kyštelti skaitytojui vieną kitą ne vi
sai įtikimą žinelę (sakysim, kad Ignalinos reaktoriaus 
betoninė danga pleišėjanti). Parodydamas profeso-

* Tokią pat pavardę užtinkame ir sovietinės Lietuvos 
nomenklatūros sąrašuose. Tai Pranciškus Dobrovol
skis, vienu metu iškilęs iki kandidato į LKP Politbiu- 
ro narius - Red.

riaus suartėjimą su jaunąja karta, jis įdeda į pasako
jimą jos skeptišką požiūrį į istorijos faktus. Taip vie
na studentė (kauštelėjusi) skelbia anekdotą apie stri
bų pakartą žemaitį partizaną. O kita (blaivi) teisina 
kraupius sausio 11 d. įvykius tuo, kad tankistui galė
jęs nusmukti ant nosies šalmas.

Bet tai detalės, kurios nebūtinai užklius ameri
kiečiui skaitytojui, kuriam Wendell Mayo santykis 
su vaizduojamuoju pasauliu turėtų būti artimas ir sa
vas, kaip ir jo šuoliai į fantastiką, makabrinių siužetų, 
kinemografinių triukų, garsinių efektų pomėgis, 
folkoro sudžiazinimai. Imkim tokį pavyzdį. Yra ap
sakymėlis Nikita’s Dream, kuriame pasakojama, 
kaip prof. Paul Rood apsilanko pas kolegą, turintį 
Fulbright stipendiją, bet nieko nenuveikusį. Jų po
kalbį nuolatos pertraukia keistas bildesys, kurį auto
rius perteikia onomatopėjomis. Pasirodo, kad tą 
„hitchkokišką” efektą sukelia šunų ruja, lankstanti 
Antakalnio namų stogais. Girdi, jų esama ištisų gau
jų, laisvai besidauginančių ir zujančių aplinkui. Nuo 
mažens komiksais bei koviniais filmais maitintas 
amerikietis galbūt to pertempimo ir nepastebės, bet 
išeiviui jis dvelkia romantizmo epocha. Ar nepana
šiai elgėsi Prosper Merimėe prasimanydamas savo 
Lokįl

Taigi In Lithuanian Woods yra hibridinis vei
kalas, mišrūnas. Pusiau kelionių įspūdžių knyga, pu
siau novelių rinktinė. Žinoma, galima būtų teigti, kad 
Wendell Mayo bando atnaujinti „travelogue” žanrą ir 
kad tas atgaivinimas pasireiškiąs dviem frontais. Tu
rinio plotmėje - kadangi įterpiamos pasakos, porin
gės, vaizdeliai. Ir stilistinėje plotmėje - kadangi itin 
siekiama pabrėžti lokalinį koloritą lietuvių kalbos 
intarpais.

Wendell Mayo net nebando nuslėpti savo kny
gos koliažinio pobūdžio, nes pasitraukę gamtos prie- 
globstin jo profesorius ir Vilma niekaip neprisiverčia 
terliotis su Whitmano lyrika, o profesorius prašo jam 
geriau ką nors papasakoti.

Autoriui, dėstančiam rašymo pagrindus (Cre
ative writing) be abejo, gerai žinomos nūdienės pasa
kojimo technikos įmantrybės. Tų stilistinių pratybų 
pavyzdžių In Lithuanian Wood nestinga. Jų spektras 
platus - esama folkloro stilizacijų, epo pastišų, real
istinių vaizdelių, pusiau meditacinių nuobirų. Kita 
vertus, autorius vengia kriminalinės tematikos, „sci
ence fiction” fantazmų, parodijų. Bendru vardikliu jo 
prozai būtų santūrumas, jausmingumo stoka. Jo 
žvilgsnis į buitį nūdieniškas, „kliniškas”, atsargus. 
Be to, išeiviui skaitytojui daug kas skamba knygiš
kai. Pavyzdžiui, viena amerikietė recenzente įžvelgė 
apysakaitėje „Rue” „a lovely, albeit sinister story”. 
Bet mūsų akimis ten nieko kraupaus nei ypatingai la
kaus nėra. Tai į tautosakinį apvalką įvyniota istori- 
jėlė apie mergelę, kurią išgelbėjo iš bėdos rūtos žoly
nėlis, nuo amžių žinomas lietuvėms kaip nėštumą 
pašalinantis augalas. Liaudies dainų intarpai vien pa
didina kičo įspūdį.

Kur kas sėkmingesnė yra Wendell Mayo pastan
ga atspėti pagoniškosios eros pasaulėvoką, naudojant 
skolinius iš estų mitologijos apsakyme „The Witch 
and the Rain”. Net jei esama savotiško susicukravu- 
sios antropologinės uogienės pervirinimo, vis dėlto 
apsakyme nestinga įtampos ir esama išradingo žai
dimo su liaudyje išlikusiais prietarais bei fetišizmo 
liekanomis. Pats žiniuonės (tekste ji vadinama lietu
višku vardu: Ragana) portretas įspūdingas, įtikinan
tis, netgi šiuolaikiškas.

Paprastai Wendell Mayo personažai yra vyrai. 
Visus juos kažkada yra palaužęs traumatinis pergy
venimas, pastūmėjęs į susvetimėjimą, ar teisingiau -
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sulaukėjimą. Jų sielose kunkuliuoja neapykanta sau 
ir pasauliui. Jie yra beveik ant savižudybės ribos.

Romas („The Dog Who Would Be Dead”), kurio 
draugą išgrūda į Afganistaną, gyvas pikdžiugiška pa
guoda, kad jo aklėjantiš šuo padvėsiąs pirmo jo. Ai
das („The Ceiling of Saint John”) yra bedarbis dai
lininkas, kurio nepripažįsta valdžia. Jis, kupinas 
baimės, karstosi Šv. Jono bažnyčios paskliautėm, 
plaudamas jos lubas. Kiekvienos freskos detalės 
sužėrėjimas primena jam jo paties gyvenimo pilkumą 
ir stumia jį neviltin.

Novelės „The Gravedigger of Mariampole” per
sonažas yra aktyvesnis. Jis varsto nomenklatūrininkų 
duris, rodydamas jiems bolševizmo/hitlerizmo aukų 
kaulelius. Jį pykina valdininkų abejingumas. Tačiau 
nieko kito jam nelieka - tik slogutis, kad reikia 
sprukti iš tos prakeiktos žemės.

Bent taip gali spėlioti skaitytojas, kadangi Wen
dell Mayo nepateikia jam jokios aiškos atomazgos, 
užbaigdamas noveles palaidu mazgu. Palikdamas 
skaitytojui laisvę užbaigti jas kaip tinkamam. Rasit, 
būdingiausia tuo požiūriu yra pati pirmoji rinkinio 
novelė/pasaka „The Woodcutter and the Devil”. Tai 
poringė apie medkirtį, kuris, po to, kai buvo išvežta 
Sibiran jo mylimoji, taip nutolsta nuo žmonių jog jie 
ilgainiui pamiršta jo vardą ir pavardę. O jis, vieni
šius, irgi neišlaiko ir patraukia miško tankmėn, kad 
ten nusibaigtų... Tačiau aptinka proskynoje trobelę, 
joje - paršelį ir atkunta, nors pamažu praranda kalbos 
dovaną. Užtat išmoksta paukščių bei žvėrelių kalbos. 
Tai padės jam vėliau nugalėti jį gundyti atklydusį 
kipšą (tekste „velnią juokdarį”). O ryšį su žeme jam 
grąžins jo ryžtas sugiedoti raudą mirusiam elniukui, 
kurios pageidavo miško žvėreliai.

Kaip interpretuoti šį ezoterinio braižo kūrinį? Ar 
tai parabolė apie miško brolių lemtį? Ar užuomina, 
kad įžengus į bet kokį Lietuvos miškelį reikia susi
kaupti raudai? Ar depresiniais savo apsakymais 
Mayo kalba apie dvasinio tautos sužalojimo reiški
nius? Valia kiekvienam spręst savaip.

Nepaaiškina Wendell Mayo skaitytojui ir savo 
pomėgio patarpstyti tekstą lietuviškais žodžiais, nors

(tęsinys 15-me psl.)
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APIE DEMOKRATIJĄ...
(atkelta iš 1-mo psl.)

tarp politologų patebimas polinkis sudėtingus politi
nio gyvenimo reiškinius supaprastinti, juos aptariant, 
arba, tiksliau pasakius, su jais susidorojant trumpu 
posakiu ar net vienu žodžiu. Užuot bandžius sudė
tingesnį politinį reiškinį aiškintis, jį analizuoti, ieško
ti jame priežastingumo dėsnių ir bandyti juos pritai
kyti, kad politinis procesas pakryptų geresne ar nau
dingesne kryptimi, pasitenkinama jiems lyg kokią 
etiketę priklijavus neigiamą potekstę turinčius žo
džius ar trumpus posakius.

Viena iš tokių politinių etikečių, ypač išpopulia
rėjusi po paskutinių savivaldybių rinkimų, yra popu
lizmo etiketė. Ja dažniausia naudojasi rinkimus pra
laimėjusių ar blogiau negu tikėtasi pasirodžiusių par
tijų politikai. Juk nėra nieko lengvesnio, kaip savo 
nesėkmės priežastis suversti ant kupros sėkminges- 
niems politiniams varžovams, apkaltinant juos popu
lizmu. Atseit jie apgavo ar suviliojo rinkėjus savo 
populistine propaganda, populistiniais pažadais.

Bet ar iš tikrųjų populizmo etiketė ką nors reiš
kia? Ar visada populizmas yra blogas? Ar demokrati
joje visada galima populizmo išvengti? O gal šiek 
tiek populizmo reikia visiems politikams? Pagaliau, 
kas gi yra tas populizmas ir ar juo kitus kaltindami iš 
tikrųjų netuščiažodžiaujame?

Populizmas yra tokia politika, kur politikai, 
stengdamiesi įtikti kuo platesniam rinkėjų ratui, ape
liuoja į naiviausią balsuotojų dalį ir maitina ją „že
miausio bendro vardiklio” pažadais. Tokie, pavyz
džiui, buvo priešrevoliuciniai komunistų pažadai Ru
sijoje: atimsime iš turtingųjų ir išdalinsime skurstan- 
tiesiems. Atėję į valdžią populistai paprastai veda de
ficitinę politiką, skolinasi užsienyje ir visai nesi
rūpina, kas bus ateityje, kai reikės skolas grąžinti. 
Šiuo požiūriu aiškiai populistinė buvo premjero G. 
Vagnoriaus politika. Ji ne tik lengva ranka leido už 

užsienio kapitalui parduotas įmones gautus pinigus, 
bet ir gramzdino krašto ekonomiką į vis gilėjančią 
užsienio paskolų pelkę.

Politologai kalba apie dvi populizmo rūšis: agra
rinį populizmą ir politinį populizmą.

AGRARINIS POPULIZMAS

Viena agrarinio populizmo apraiška yra kokios 
nors žemės ūkio šakos kova už privilegijas kitų sričių 
sąskaita. Būdingas šitokio agrarinio populizmo pa
vyzdys yra neseniai vykęs Marijampolės cukraus fa
brikui runkelius auginančių ūkininkų streikas, pasi
baigęs Vyriausybės kapituliacija ir paskatinęs pana
šiomis priemonėmis su valdžia kovoti kitas žemės 
ūkio interesų grupes.

Kita agrarinio populizmo forma yra visokie ma
žažemių ir kitų neperspektyvių ūkių savininkų kova 
dėl valdžios subsidijų. Ją, atrodo, kultivuoja šiuo me
tu ant populiarumo bangos Lietuvoje iškilusi Valstie
čių sąjunga. Dėl to neturėtume labai stebėtis, nes dar 
Sąjūdžio laikais buvo sudarytos tokiam agrariniam 
populizmui palankios sąlygos, kolūkiečiams išdali
nus po 3 hektarus kolūkio žemės. Savaime aišku, kad 
vien iš tų trijų hektarų pragyvenantis sklypininkas 
pasmerktas skurdui. Tiek sklypininkai, tiek ir smul
kius tėvų ūkelius atgavę kaimo gyventojai negali iš
siversti be valdžios subsidijų. Skubota ir gerai nepa
ruošta žemės reforma kaimui žadėto geresnio gyve
nimo neatnešė. Priešingai, padėtis kaime dabar yra 
tiesiog katastrofiška. Vyriausybė neturi žemės ūkio 
politikos ir į pagrįstus ar nepagrįstus kaimiečių skun
dus reaguoja tik tada, kai būna priversta streikais ar 
panašiomis priemonėmis. Populizmui plisti Lietuvos 
kaime šiuo metu yra derlinga dirva.

Agrarinis populizmas nėra vien tik žemdirbių 
monopolis. Juo kartais užsikrečia ir romantizman lin
kusi inteligentija. Prisiminkime kad ir prieškarinės 
Lietuvos inteligentijoje giliai įsišaknijusį požiūrį: 
Lietuva - žemės ūkio kraštas buvo, yra ir bus. Arba 

visokius populistinius mitus apie lietuvio dvasinį ryšį 
su gamta ir pan. Populistinis buvo ir beveik visuoti
nai inteligentijoje paplitęs įsitikinimas, kad tik kai
mas išlaikė lietuvybę. Pokario išeivijoje Lietuvos iš
likimo viltis ir vizija taip pat buvo grindžiama svei
ko, tvirto, lietuviško kaimo mitu. Kokia naivi pasi
rodė neklystančiųjų populistų klaida.

Kaip būdingą, beveik klasišką agrarinio populiz
mo pavyzdį norėčiau paminėti ir daugiausia kun. M. 
Krupavičiaus pastangomis įvykdytą žemės reformą. 
Dvarų žemė tada buvo išdalinta savanoriams, maža
žemiams ir kitiems norintiems dirbti žemę, bet jos 
neturintiems. Ekonominiu požiūriu šitoks stambių 
ūkių (dvarų) išdraskymas buvo nepateisinamas, bet 
politine prasme tai buvo būtinybė. Reikėjo, kad lietu
vis savame krašte pasijustų šeimininku ir neišsivaikš
čiotų po pasaulį, lengvesnio gyvenimo ir duonos ieš
kodamas. Šį faktą paminėjau tam, kad nesusidarytų 
klaidinga pažiūra, jog populizmas visuomet yra blo
gas. Kartais jis gali būti ne tik teigiamas, bet ir 
būtinas.

POLITINIS POPULIZMAS

Dar margesnis įvairiais savo bruožais yra politi
nis populizmas. Viena, turbūt dažniausiai sutinkama, 
politinio populizmo rūšis pasisako už neideologinę ir 
nepartinę politiką. Politiką, kuri būtų naudinga ne 
atskiroms partijoms ar atskiriems gyventojų sluoks
niams, o visiems gyventojams, visam kraštui. Tai 
turbūt pati naiviausia politinio populizmo forma, nes 
jos šalininkai tiki, kad demokratija gali išsiversti be 
partijų, kad galima visuomenė, kurioje nebebūtų 
skirtingų nuomonių ir interesų konfliktų. Šia prasme 
demokratija ir yra skirtingų nuomonių ir interesų de
rinimo menas.

Šitoks politinis populizmas ilgalaikėje perspek
tyvoje veda į utopiją, todėl anksčiau ar vėliau visuo
menei tenka jo atsižadėti. Tačiau trumpalaikėje pers
pektyvoje ši politinio populizmo rūšis gali būti tei-

- Sakyk, Šnauzeri, kas tave kan
kina? Jau kelintą kartą tave matau tokį 
paniurusį. Vaikštai nosį nukabinęs, tar
si žemę būtum pardavęs.

- Ko neturi - neparduosi. Juk ži
nai, Dogai, kad aš plikas kaip tilvikas. 
Jokios žemės neturiu. Tai kam čia dar

Drausmės sargyboje

KOKS TURĖTŲ BŪTI TELEVIZIJOS 
DIREKTORIUS?

niekus šnekėti...
- Tai vistiek, sakyk, kas tau yra. 

Būdavai linksmas, gyvas, o dabar tarsi 
nebe tas. Gal aš galėčiau kuo nors pa
dėti?

- Nieko tu man, Dogai, nepadėsi. 
Iš darbo atleido...

- Darbą susirasti šiais laikais - vie
ni juokai. Tik reikia nenusiminti. Ame
rikos ekonomika tiek įkaitusi, kad da
bar ne tu darbo, o darbas tavęs ieško...

-...Jei turi kokią „super duper” 
specialybę: biotechnikas, kompiute- 
riuotojas, dar velniai žino kas. O pa
prastam darbininkui darbo nėra.

- Tai važiuok į Lietuvą laimės pa
bandyti. Gerai įkerti angliškai, ir lietu
viškai - pusė bėdos. Tokių kaip tu ten 
išskėstom rankom laukia.

- Ir kągi aš ten veikčiau? Gatves 
šluoti, ar kiemsargiu būti? Turi jie ir be 
manęs pakankamai savų bedarbių.

- Su tavo humoru, brolau, nepra
žūsi. Kur nors teatre ar televizijoje...

- Dar ko neišsigalvosi! Žinai gi, 
kad aš tos „durnių dėžės” ir pats nežiū
riu. Tik retkarčiais žinių pasiklausau, 
bet ir vėl tuojau užsuku. Tai ką aš ten 
veikčiau, toje tavo vizijoje?

- Eureka! Žinau tau idealų darbą. 
Lietuvos valstybinėje televizijoje. Di
rektoriumi!

- Pablūdai tu, ar ką? Juk sakiau, 
kad apie televiziją nieko neišmanau, 
nes jos net nežiūriu. O čia dar rekto
rium mane padarysi.

- Ne rektorium, o direktorium. Ir 
aš visai rimtai. Geresnio kandidato už 
tave jie tikrai neras. Laimėsi konkursą 
ir sėdi sau minkštoj kėdėj.

- Minkštoj kėdėj sėdėti norinčių 
niekur netrūksta. Juk ir dabar joje kas 
nors sėdi.

- Sėdi toks Žukas. Vaidotas. Tas, 
kur prezidentu norėjo būti. Dabar laiki
no direktoriaus pareigas eina. O ar ži
nai, kaip jis tą vietą gavo?

- Ne. Iš kur aš galiu žinoti?

- Tai va, paklausyk. Nuvažiavo jis 
pernai į Anykščius, į Frontininkų die
nas. O ten simpoziumas apie žinia- 
sklaidą. Taigi ir televiziją. Vaidotas ir 
sako, kad jiedu su žmona jau pusmetis 
kai nusprendė atsisakyti tos „nedemo
kratiškos dėžės”. Neakivaizdžiai įsi
jungėme į tarptautinį judėjimą Family 
without TV”,- sakė Vaidotas Žukas. 0 
kai iš pareigų atsistatydino nuolatinis 
Valstybinės televizijos direktorius, val
džia nusprendė, kad Vaidotas - idealus 
kandidatas į šią vietą.

- Tai vieta jau užimta?
- Tik iki rudens. Po rinkimų ateis 

nauja valdžia. Ir direktoriaus naujo rei
kės. Tai tu Lietuvon nuvažiavęs apsi- 
garsink, kad ir tu nesėdi prie tos „nede
mokratiškos dėžės”. Išgirs valdžia ir 
net nepajusi, kad tu jau sėdi direktori
aus kėdėje.

Žinai, Dogai, niekada nemaniau, 
kad tu toks cinikas. Jeigu naujoji val
džia kartos tas pačias senosios valdžios 
klaidas, tai kam tada iš viso reikia rin
kimų? Aš tikiuosi, kad po rinkimų i 
valdžią ateis tikri idealistai...

-...o tu ir liksi idealistas bedarbis.
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giama. Pavyzdžiui, šitokio politinio populizmo ap
raiška buvo Sąjūdis (pradžioje - Persitvarkymui rem
ti sąjūdis).

Kita politinio populizmo atmaina - reakcinis po
pulizmas. Prieškario Lietuvoje tokia buvo kova prieš 
civilinę metrikaciją, vokiečių okupacijos metais - 
kova pries darvinizmą. Šiuo metu politinis populiz
mas Lietuvoje reiškiasi kaip kova pries liberalizmą, 
kosmopolitizmą. Tai pačiai populizmo atmainai pri
skirtinos ir Lietuvoje labai populiarios įvairių kon
spiracijų teorijos.

Dar viena politinio populizmo rūšis yra politinės 
diktatūros: fašizmas, peronizmas ir pan. Ir prieška
rinėje Lietuvoje gruodžio 17-osios perversmas prieš 
demokratinę vyriausybę buvo, nors ir nelabai sėk
mingai, teisinamas populistiniais argumentais.

Dar viena politinio populizmo forma reiškiasi 
bandymais valdžios (t.y., mokesčių mokėtojų) pini
gais nusipirkti vienos kurios balsuotojų grupės ar 
gyventojų sluoksnio palankumą. Geras tokio politi
nio populizmo pavyzdys - konservatorių priešrinki
miniai pažadai kompensuoti rublinius indėlius. O dar 
akivaizdesnis tokio populizmo pavyzdys - Vagno
riaus vyriausybės įvykdytas išskirtinai didelis algų 
pakėlimas teisėjams. Šitoks vieno valdininkijos 
sluoksnio „papirkimas” buvo teisinamas kaip bandy
mas kovoti su teismuose paplitusiu kyšininkavimu ir 
kitokiomis korupcijos formomis. Labai gerai apmo
kami nesąžiningi teisėjai, atseit, pasidarys sąži
ningais, nenorėdami prarasto gerai apmokamo darbo.

POPULIZMAS: UŽ IR PRIEŠ
Vienas iš šio straipsnio tikslų buvo pabrėžti, kad 

populizmas nebūtinai kiekvienu atveju vertintinas 
neigiamai. Trumpalaikis populizmas kartais gali at
nešti ir teigiamų pasekmių. Bėda ta, kad kartą įsi
važiavus į populistines vėžes politikams ne visada 
pavyksta iš jų išsukti. O ilgalaikis populizmas neiš
vengiamai veda į ekonominę ir politinę krizę.

Ekonominė krizė, kurią šiuo metu išgyvena Lie
tuva, taip pat iš dalies yra G. Vagnoriaus vyriausybės 
vestos populistinės politikos išdava, nors būtų neteis
inga ir neišmintinga visą kaltę suversti Vagnoriui. 
Tokie sudėtingi reiškiniai, kaip ekonominis nuo
smukis, paprastai turi daugiau negu vieną priežastį.

Politologai stengiasi surasti ir suprasti politinių 
reiškinių priežastingumo dėsnius. Praktikams tuo 
tarpu svarbiau surasti būdus ir priemones, kaip ne
palankius politinius reiškinius pakreipti palankesne 
kryptimi. Nenuostabu, kad sunkioje padėtyje atsidū
rusi valdančioji partija bando nuo priekaištų gintis, 
kaltindama opoziciją populizmu. Mus tuo tarpu kan
kina dar vienas neatsakytas klausimas: ar opozicijoje 
esančios partijos gali visiškai išvengti populizmo. 
Manau, kad ne. Jokiai partijai buvimas opozicijoje 
nėra galutinis tikslas. Tačiau norint iš opozicijos per
eiti į poziciją kartais nelieka kitų priemonių, kaip 
trumpalaikis populizmas. Rinkėjus, deja, galima kar
tais suklaidinti ir nuoširdžia, nepopulistine retorika, o 

ir populizmas ne visada klaidina. Kartais ir populis
tiniai argumentai gali būti teisingi. Antipopulizmo 
dogmos nėra ir negali būti. Kiekvieną, kad ir populis
tinį, sprendimą reikia vertinti praktinių jo pasekmių 
kriterijais.

Z. V. Rekašius

ATSIŲSTA PAMINĖTI
TheAnti-Soviet Resistance in the Baltic States. 

Redaktorius Arvydas Anušauskas. Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 
1999. 272 psl.

Ši knyga, išleista anglų kalba, sudaryta iš lietu
vių, latvių ir estų istorikų straipsnių apie pasipriešini
mą ginklu prieš sovietus Baltijos kraštuose Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario metais. Knygos tikslas yra 
duoti pasipriešinimo kovų bendrą vaizdą. Joje apta
riamos karinės operacijos, rezistentų pastangos poka
rio metu užmegzti ryšius su Vakarais, Vakarų žval
gybų bandymai Baltijos kraštų rezistenciją panaudoti 
savo tikslams. Dauguma straipsnių remiasi pirmi
niais šaltiniais. TheAnti-Soviet Resistance in the Bal
tic States skirta kitataučiui skaitytojui. Leidėjai vilia
si, kad ji atkreips istorikų dėmesį į Baltijos kraštų po
kario kovas. Todėl labai apmaudu knygoje rasti fak
tografinių klaidų, susijusių su lietuviais. Pavyzdžiui, 
esto Indrek Jūrjo straipsnyje sakoma, kad VLIK’as

Forms of Hope

Tomas Venclova

Essays

Tilt SHM I* M1AJHW PRf.SS

„susiformavo” egzilyje (p. 244); Stasys Žymantas 
pristatomas kaip istorijos, o ne teisės profesorius (p. 
249); Kazimiero Pyplio žuvimo data nurodoma 1952 
m. o ne 1949 m. (p. 253). Tokiu atveju norom neno
rom kyla klausimas, ką veikė knygos redaktorius?

Tomas Venclova. Forms of Hope. Essays. Įvadi
nis straipsnis „Tomas Venclova: The Essential Lithu
anian” parašytas Anatol Lieven’o. The Sheep Mead
ow Press, Riverdale-On-Hudson, N.Y. 1999. 285 psl.

The Sheep Meadow Press leidžia žymesnių pa
saulio rašytojų, pvz., Paul Celan, Hans Magnus En
zensberger, Cesar Vallejo ir kt. kūrybą bei publicis
tiką. Rinkinyje sudėti T. Venclovos straipsniai, pasi
rodę The New York Review of Books, The New Lea
der, The New Republic ir kitoje amerikiečių spaudo
je. Kai kurie šios knygos straipsniai buvo spausdinti 
lietuvių spaudoje bei lietuvių kalba išleistose auto
riaus knygose: „Dialogas apie miestą”, „Žydai ir lie
tuviai”, „Rusai ir lietuviai”, „Pietų Afrikos dieno
raštis” ir kt.

Knyga padalinta į du skyrius: „Politika” ir „Lite
ratūra”. Skyriuje apie literatūrą aptariami ir vertina
mi rusų rašytojai Josifas Brodskis, Uja Erenburgas, 
Aleksandras Solženycinas, Borisas Pasternakas, Ma
rina Cvetajeva, Andriej us Voznesenskis ir kt.

„LIETUVOS MIŠKE”
(atkelta iš 13-to psl.)

tai išskirtinis jo prozos požymis. Kaip žinome, nuo 
romantizmo laikų yra madinga vaizduojant egzotiškų 
genčių buitį pažerti tekstan vieną kitą būdingą au
tochtonų žodelį. Dažniausiai tai šūksmai: visokie 
„valio”, „į sveikatą!” ir panašūs. Wendell Mayo šiuo 
atžvilgiu nusižengia visoms etiketo taisyklėms, 
kadangi jis į savo tekstą privelia apsčiai lietu
viškų žodžių. Kartais, juos paaiškindamas, bet il
gainiui vis dažniau operuodamas jais lyg niekur nie
ko. Tada atsiranda tokie sakinukai: „a varna cawed” 
arba „it’s a good pizza imitation especially with gry
bai”.

Kaip paaiškinti šią naujovę? Savaime aišku lie
tuviui ims dingotis, kad, ko gero, Wendell Mayo esa
ma trečios kartos amerikono, prisimenančio žavius 
protėvių kalbos žodžius. Arba (kaip dažnai pasitaiko) 
- žmonos atvesto į doros kelią piliečio. Iki šiol ame
rikiečių recenzentai nėra į šią keistenybę reagavę. 
Tikriausiai palaikydami tą apraišką dar vienu post
modernistinio nėrimosi iš kailio bruožu.

Vytautas A. Jonynas

Wendell Mayo, In Lithuanian Woods. White 
Pine Press. Buffalo. 1999. 208 psl. Kaina 14 dol.
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KODĖL LIETUVAI VĖL REIKIA
„SPECIALISTU KALVIŲ”?

Dabartiniu metu Lietuvoje net ir „Williams” 
šmėklos nebegali pridengti labai rimtų sunkumų, su 
kuriais susiduria kultūros ir mokslo institucijos. Aka
deminius žmones trikdo dabartinės valdžios „refor
ma po reformos “ sumanymai, noras užmesti rimtes
nius pančius po nepriklausomybės išsivadavusiai 
universitetinei sferai. Valdžios varžtų jėga darosi at
virkščiai proporcinga tiek finansavimo, tiek intelek
tinio iniciavimo potencijai. Vienas iš tipingų reiški
nių - grįžimo prie specializuoto, instinktyvaus uni
versitetinių programų modelio apraiškos. Jos labiau
siai ir provokavo šiuos apmąstymus.

Iškart pasakysiu, kad šiame Lietuvos aukštojo 
mokslo raidai skirtame straipsnelyje nebus tiesaus at
sakymo į pavadinimo klausimą. Panašiai negalėjo at
sakyti į klausimą, kodėl Lietuvai nereikia jaunų 
žmonių, Zenonas Rekašius. Retoriško klausimo už
duotis - pakviesti susimąstyti apie tai, kas dedasi 
Lietuvoje, praslinkus dešimčiai metų po revoliucijos 
bei nepriklausomybės atgavimo. Taip, Z. Rekašiaus 
įžvalgos buvo visai įtikinamos. Socialinio darbo ek
spertai Lietuvoje nesyk yra pastebėję neišbalansuotą 
rūpinimąsi senuomene jaunosios bedarbių kartos sąs
kaita. Kad tą suprastum, net Lietuvos laikraščių ska
ityti nereikia: Amerikoje tai pasakys bet kuris uždar
bio emigrantas iš Lietuvos, prieš kelis metus legaliai 
ar nelegaliai susiradęs darbo vietą.

Daugelyje lietuviško gyvenimo sferų ryškėja tas 
pats reiškinys: dešimt laisvės metų praslinko tartum 
tik tam, kad būtų užmiršti romantiški dainuojančios 
revoliucijos siekiai kultūros, švietimo srityse. Visi 
homo sovieticus egzorcizmai jau atlikti, visos kortos 
jau mestos, o išsisklaidžiusi, kostiumus pakeitusi 
sprendimus darančių veikėjų minia vėl gyvena pagal 
amžinuosius biurokratijos dėsnius. Sugrįžta primiršti 
žodžiai, kaip rusiška pop muzika į Vilniaus, Kauno 
ar Palangos gatves.

Galbūt visa tai skamba patetiškai, nors turėjo 
skambėti ironiškai. Galbūt visa tai primena konser- 
vatorišką retoriką apie resovietizacijos grėsmę prieš 
kiek daugiau nei trejetą metų, kai jie dar buvo opozi
cijoje ir visas retrogradiškas permainas krovė ant 
LDDP vyriausybės pečių. Tada logiški atrodę pana
šūs aiškinimai: postkomunistai grįžo valdžion, todėl 
nenuostabu, kad vėl ima klaidžioti resovietizacijos 
šmėklos. Žymiai sudėtingiau paaiškinti, kodėl tos 
šmėklos ne tik nesisklaido, bet dar ir dauginasi tuo
met, kada valdo konservatoriai - lietuviški dešinieji 
ir nuoširdūs antikomunistai. Ar šuo nėra pakastas kur 
nors giliau? Ar negali viskas būti kur kas sudėtin
giau, ko nepaaiškinsi tik KGB ir nomenklatūrinių 
postkomunistų sąmokslu?

Ne itin intelektualūs mūsų politiniai veikėjai ir 
neretai nuo jų netoli esantys politologai, dažnai la
biau besirūpinantys valdžia, negu akademine analize, 
regis, nesiūlo gilesnių įžvalgų, labiau sofistikuotų pa
aiškinimų. Tai neramina daug labiau už pačius dabar 
svarstomus lietuviškosios gyvensenos bruožus. Reiš
kiniai, kuriuos pastebime dabar, liudija apie čia pat 
esančią praeitį, o nebuvimas (bent jau skaitomuose 
ar girdimuose viešuose tekstuose) pakankamos re
fleksijos žymių nurodo į mūsų visų belūkuriuojančią 
ateitį. Pavilioniška isterija niekad nekompensuos gal
vojimo stygiaus. Tuo labiau, kad galvojimas nėra nei 
profesija arba specializacija (kaip norėtų girdėti seno 
tarybinio išsilavinimo naujosios Lietuvos sprendi
mus darantys valdininkai), nei valdžios reguliuoja
ma, modeliuojama arba planuojama sfera.

Viltingose sąjūdinėse kalbose prieš dešimt metų 
programiniai siekiai skambėjo kitaip: visiems įgry- 
sęs, su sovietinės liaudies dehumanizacija, nūpilieti- 
nimu ir bejėgiškumu siejamas pusiauinteligentas 
specialistas ir ironiškai skambančios specialistu kal
vės terminas daugeliui asociavosi su ta planinio 
ūkio ir planinio gyvenimo praeitimi, nuo kurios sten
gėmės bėgti. Atrodo, kolektyvinėje sąjūdinėje sąmo
nėje intuityviai buvo suvokiama esminė blogybė, be
sidauginanti sovietinėje universitetinėje aplinkoje. 
Ne tik Vakarų intelektualai nesunkiai galėjo ją cha
rakterizuoti. Prieškario Lietuvos inteligentui, pasi- 
kaičiusiam ar pasiklausiusiam VDU rektorių Mykolo 
Riomerio arba Stasio Šalkauskio kalbų (beje, jų ne
reikėjo skelbti užsakyto ir savais pinigais apmokėto 
straipsnio forma: naują madą XX amžiaus pabaigoje 
įvedė tik VU rektorius Rolandas Pavilionis) ir susiti
kus sovietinio universiteto auklėtinį gan greitai vis
kas pasidarydavo aišku. Štai jau II pasaulinio karo 
metais kunigas Zenonas Ignonis, Minske susipažinęs 
baltarusių gydytoją, užrašė savo dienoraštyje: Toji 
moteris - teisinga „ tarybinio žmogaus ” kopija. Siau
ros, tik savo specialybėje studijos. Silpnos bendros 
žinios, aišku, nudažytos raudonais dažais... 1

Porevoliucinio Mokslo ir studijų įstatymo auto
riams net atrodė, kad yra būtina preambulė, prime
nanti, kad nepriklausomos Lietuvos aukštųjų mokyk
lų prioritetas - plačios humanistinės (priešingai spe
cializuotos) universitetinės edukacijos išvysty
mas. Po dešimties metų, atrodo, vėl savaime sugrįž
tama prie senųjų įpročių. Vidurinės mokyklos ima
mos profiliuoti (specializuoti) net labiau, negu prie 
sovietų. Vėl imama šnekėti apie specialistų stygių, 
apie būtinumą pasitenkinti vienos specialybės spe
cialistų rengimu vienoje vietoje, viename universi
tete. Tai jau užuomina į ikimodemistinį libido.

Humanistinis, liberalus universitetinis curriculum 
švietimo valdininkams staiga pasirodo mažiausiai 
dėmesio vertas, pigiausiai atsieinantis (tarytum už
sienio ir apskritai kalbos ar filosofinio galvojimo ga
lima mokytis kelių šimtų vietų auditorijose). Net 
ekonominiais sunkumais ir pinigų stygiumi negali, 
žmogus, paaiškinti šitokių polinkių. Greičiau paaiš
kinimų reikėtų ieškoti mentaliniuose kloduose, o ne 
dešiniųjų-kairiųjų idėjiniuose ir politiniuose skirtu
muose. Vis labiau mokslo ir studijų raidą „valdyti” ir 
uniformiškai administruoti siekiantys ministerijų 
specialistai savo pavyzdžiu, elgsena, argumentavimo 
stiliumi, retorika, regis, gerai parodo tik viena- koki
ais laikais ir kokius universitetus bei kokias specia
lybes jie patys yra baigę, kokį pasaulį yra regėję, ko
kiomis kalbomis geriausiai susišneka, tarp kokių 
žmonių ateityje jie jaustųsi jaukiai. Greičiausiai, pa
našių į save. Tokių pat, kaip jie. Kitokie visada bus 
svetimieji. Paveldėję iš sovietinio universiteto doxos 
tiksliojo, eksperimentiškai įrodomo galvojimo įgū
džius bei įdiegtus pranašumus prieš visokius humani
tarus, specialistų kalvių aliumnai negali ilgėtis nieko 
kito, kaip vienos tiesos iš vienų lūpų, suskaičiuojamo 
kokių nors pasiekimų ar autoriteto įrodymų. Publi
kacijos su koeficientais, tarptautinių pasirodymų 
skaičiai, bet ne minties gylis arba grožis. Nei viena, 
nei kita negali būti suskaičiuojama. Tačiau būtina ir 
galima suprasti. Tai nėra nei visiems vienodai jaučia
mi, nei lengvai įrodomi dalykai. Technologiškai be
sielgiančiam specialistui visada žibės viltis, kad gali
ma sukurti tokį galvojimų vertinimo modelį, kuris 
pašalintų nuolat pasikartojančius, chaotiškus ir sun

kiai atpažįstamus humanitarinius ginčus. Deja, tai jau 
buvo bandyta.

Nuostabą ir suglumimą didina šiokie tokie specia
listų ilgesio ženklai iš Lietuvos prezidentūros pusės. 
Prezidentūra, kaip žinia, dabar oponentų yra apšau
kiama visokių amerikiečių, emigrantų, atėjūnų lizdu. 
Todėl būtent amerikiečiams turi būti aišku, kad apie 
liberalių universitetinių studijų privalumus JAV teo
retikai ir akademikai pakankamai prisiginčijo 6-7 de
šimtmečiuose, ir dabar tik koks nors keistuolis gali 
imtis grąžinti šia temą prie diskusijų stalo kur nors 
Harvarde, MIT ar Čikagos universitete. Negi ir ame
rikietiškoje mūsų prezidentūros aplinkoje ima stigti 
nuovokos, kas Lietuvoje slypi po ironiška specialistų 
kalvės etikete?

Savo padrikus samprotavimus baigiant, norėtųsi 
sustiprinti pozicijas dviem labai skirtingais rams
čiais. Pirma, Vytauto Kavolio mintimis specialistų 
tema, o antra (kad viskas neatrodytų pernelyg rim
tai), sovietmečio liaudies kūryba- anekdotu.

Prieš penkiolika metų V. Kavolis straipsnyje „In
telektualai ir specialistai” yra taip išsireiškęs: 
...Aš tokį Nur-Spezialistentum , buvimą vien specia
listais, laikau viena iš pražūtingiausių dabartinės ci
vilizacijos tendencijų , prieš kurią reikalinga, įtempus 
visas sąmonės ir sąžinės jėgas, kovoti, nesvarbu, kaip 
sunki ta kova būtų.2

Anekdoto moralas kitoks: ■
Klausimas: Kodėl milicininko vaikas nenori mo- 

kytis?
Atsakymas: jis irgi nori būti milicininku.
Esu linkęs tikėti, jog išties yra lengviau gyventi 

pagal paveldėtos tradicijos diktatą. Ką nors priešpa
statyti jam - jau iššūkis konservatyviajai publikai. 
Itin aštriai tokia dilema iškyla ekonominių sunkumų 
metais. Bet ar dėl to verta imti melstis seniesiems 
dievams?

Egidijus Aleksandravičius - 
•' u

Čikaga, 2000 sausis

1 Zenonas Ignonis. Praeitis kalba. Brooklyn, N.Y., I 
1980, p. 21.
2 Vytautas Kavolis. Intelektualai ir specialistai.! 
Akiračiai, 1985 m. kovas, p. 14.

AČIŪ
Turbūt nė vienas išeivijos laikraštis neiš

siverčia vien iš prenumeratos. Neišsiverstume ir 
mes, jei nesulauktume aukų iš savo skaitytojų. 
Visų pirma norime padėkoti mus parėmusiems 
stambesne auka. Štai jie:

musiems kuklesne, bet nemažiau nuoširdžia auka 
-Akiračių adm.

Dr. Martynas Yčas $ 100.00
Vytautas Janušonis $ 100.00
Romualdas M. Veitas $ 100.00
Rimas Rekašius $ 76.00
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Rr. Vytautas Mileris $ 50.00
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