
AR IŠEIVIJOS LIETUVIAI GALI BŪTI 
KAIRIARANKIAI?

Įdomu būtų patirti, kaip reaguos mėnraščio skai
tytojai į šitokią straipsnio antraštę. Mandagesnieji to
kį klausimą turbūt palaikys nelabai išmintingu, o at- 
viresnieji tiesiog pasakys, jog tai visiška kvailystė. 
Tad pabandykime klausimą truputį „paremontuoti”, 
kad jis skambėtų geriau ir įtikinamiau. Tarkim: ar iš
eivijos lietuviai būtinai turi laikytis dešiniųjų politi
nių pažiūrų? Arba dar geriau: ar tie Lietuvos išeiviai, 
kurie yra kitų, ne dešiniųjų Lietuvos partijų šalinin
kai, nebėra lietuviai? Tačiau ir šitoks klausimas daug 
kam atrodys keistas ir nepagrįstas. Juk niekas išeivi
joje atvirai neteigia, kad tik dešinieji yra lietuviai. 
Net ir „švelnesnio” teiginio, kad geras lietuvis tik tas, 
kuris remia dešiniuosius, atvirai niekas neskelbia. 
Deja, taip, bet ir ne visai taip. Atvirai tokių „reikala
vimų” niekas neskelbia, tačiau beveik visi išeivijos 
laikraščiai (išskyrus, žinoma, Akiračius, kurie šiuo 
klausimu neturi ir neieško bendros nuomonės) sten
giasi skaitytojui įpiršti mintį, kad Lietuvos laukia di
deli pavojai ir kad mes, išeiviai, turime visomis išga
lėmis padėti dabar kraštą valdančiai dešiniųjų koali
cijai nepralaimėti artėjančių Seimo rinkimų.

AR LIETUVA KAIRĖJA?
Kokia tokio išeivijos daugumą apėmusio nerimo 

priežastis? Juk prieš praeitus Seimo rinkimus nieko 
panašaus nebuvo.. Priešingai, tarp dešiniųjų vyravo 
optimistinės, beveik euforiškos nuotaikos.

Šiame numeryje

NE TIK AKADEMIKAMS

Tuos, kurie skundžiasi, kad Lietuva skiria per mažai 
dėtnesio išeivijai, turėtų paguosti Dalios Kuizinienės 
straipsnis apie „Akademinius skaitymus ”.

PRAEITIS-NE VIEN STIPRYBĖS ŠALTINIS

Kaip vokiečių okupuotos Lietuvos gyvenimas ir mąs
tysena atsispindėjo to meto spaudoje? Oficialiosios 
spaudos ir pogrindžio leidinių skirtumai. Šviesių ir 
tamsių spalvų mišinys.

RAŠYTOJO PAREIGA - RAŠYTI GERAI

Josifas Brodskis ir Lietuva. Kodėl jo knygos pasiro
dymas yra reikšmingas [vykis Lietuvos kultūriniame 
gyvenime?

KRITIKA IR POLEMIKA
LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS APŽVALGA
SKILTYS, NUOMONĖS, ABEJONĖS

Manau, kad šį kartą išeivijos daugumą gerokai 
išgąsdino Lietuvos konservatorių partijos vadas Vy
tautas Landsbergis, paskelbdamas, kad Lietuva kai
rėj a. Tai, manau, ir sukėlė baimę konservatorių šali
ninkų, kurie tarp išeivių dar vis sudaro daugumą. Lie
tuva, tuo tarpu, jau yra pripratusi prie V. Landsbergio 
skelbiamų konspiracijų, neaiškių jėgų ir kitokių pa
voju nepriklausomybei, todėl įjuos nebereaguoja. Iš 
tikrųjų, sunku pasakyti, kada gerb. V. Landsbergis 
nuoširdžiai tiki savo skelbiamais pavojais, o kada to
kią taktiką vartoja poleminiame įkarštyje, pritrūkęs 
tvirtesnių argumentų. Kartais tokie „pavojaus sig
nalai” duoda visiškai priešingus rezultatus. Daug kas 
Lietuvoje, pavyzdžiui, tiki, kad naujai Artūro Pau-

A. KUBILIUS PJAUNA SAVO PIRMTAKŲ 
DERLIŲ

Andrius Kubilius - pirmasis premjeras po Alek
sandro Abišalos, ėmęsis vadovautis ne žmogiškais ir 
partiniais jausmais, o realiomis valstybės finansų ga
limybėmis. „Pinigų nėra ir nebus”, - kaip į sieną į 
aukštą Ministro pirmininko kaktą atsimuša šimtai pi
nigų prašytojų.

Per patį egzaminų įkarštį prasidėjęs 13 Rokiškio 
rajono mokytojų streikas, kuriame dalyvauja 700 
pedagogų, yra pats rimčiausias A. Kubiliaus išbandy
mas. Ir premjeras išliko toks pat stoiškai ramus, nors 
nėra šalyje žmogaus, tarp jų - ir pats Vyriausybės va
dovas, kuris nepritartų teisėtiems mokytojų reikala
vimams. Rokiškio rajono mokytojai pradėjo streiką 
po to, kai beveik tris mėnesius už savo darbą negavo 
nė cento. Ir prieš biologijos egzaminą gegužės 23 
dieną mokytojų kantrybė trūko. Jie metė darbą.

Savivaldybė automatiškai kreipėsi į Vyriausybę 
- neturime nė lito, duokite 4 mln. litų, nes gali žlugti 
abitūros egzaminai. Kas tokiais atvejais dėdavosi 
Lietuvoje? Vyriausybė mesdavo visus darbus, atim
davo pinigus iš kitų vargšų, ir streikas baigdavosi, 
dar net neprasidėjęs. A. Kubilius tokią praktiką nu
traukė. Vyriausybė išplatino šaltą kaip ledas praneši
mą, kuriame teigė, jog pinigai Rokiškio rajono mo
kytojams visus pastaruosius ketverius metus buvo 
mokami tvarkingai, o tai, kad jie nepasiekdavo mo
kytojų - tik savivaldybės kaltė. Buvo pateikti aps
kaičiavimai, jog vieno mokinio išlaikymas Rokiškio 
rajone dvigubai viršija krašto vidurkį.

Rokiškio merui tai buvo nemalonus akibrokštas. 
Jis buvo priverstas atsisėsti ir pradėti skaičiuoti, ką ir 
kur galima sutaupyti. Tiesą sakant, dabartinis rajono 
meras, Valstiečių partijos narys Vidmantas Kanopa, 
kurį iškėlė Valstiečių, Socialdemokratų, darbiečių 
partijos ir centristai bei socialliberalai, dėl susidariu- 

lausko socialliberalų partijai laimėti savivaldybių 
rinkimus padėjo kaip tik V. Landsbergis, paskelbęs 
A. Paulauską pagrindiniu savo priešu, norinčiu Lie
tuvą nutempti į Rusijos glėbį.

Ar iš tikrųjų Lietuva kairėj a? Šitokia prielaida 
grindžiama neblogu socialliberalų, valstiečių, o iš da
lies ir darbiečių bei socdemų partijų pasirodymu sa
vivaldybių rinkimuose. Iš tikrųjų, jei visas keturias 
partijas priskirsime kairiesiems, tai turėsime pripa
žinti, kad Lietuva gerokai sukairėjo. Tačiau yra labai 
aiškių ženklų, rodančių, kad taip nėra. Jau po savival
dybių rinkimų sudaryta darbiečių ir socialdemokratų 
rinkiminė koalicija rodo ne šių partijų stiprybę, o 
priešingai - eidamos atskirai jos gali neperkopti dau- 
giamandatinėse apygardose partijoms keliamo rei
kalavimo surinkti ne mažiau 5 % balsų. Vėliausi 
(gegužės mėn.) gyventojų apklausos duomenys rodo, 
kad bendra šių dviejų partijų koalicija taip pat yra ne-

(tęsinys 11-me psl.)

sios padėties nekaltas. Prieš jį rajoną valdžiusi kon
servatorių ir krikščionių demokratų partijų koalicija 
per trejus metus rajono skolą sugebėjo padidinti nuo 
6 mln. litų iki 20 mln. litų - G. Vagnoriaus laikais nie
kas pinigų valstybėje neskaičiuodavo.

Rokiškio šių metų biudžetas siekia vos 40 mln. 
litų. Tad ką daryti? Valstiečių partijos lyderis Ramū
nas Karbauskis pagrasino atšaukti iš rajono tarybos 
visus savo partijos narius, jei Vyriausybė nesuteiks 
rajonui paramos. Vyriausybė paramos teikti nežada 
ir primygtinai liepia savivaldybei tartis su mokyto
jais, per kiek laiko rajono valdžia gali išmokėti atly
ginimų skolas. Mokytojai laukti nesutinka ir grasina 
boikotuoti mokymosi procesą ir nuo naujųjų mokslo 
metų.

Negana to, Rokiškio rajone nebėra iš ko algų 
mokėti ne tik mokytojams, bet ir komunalininkams ir 
net valdininkams, kurie šiaipjau visada savo pinigus 
ramiausiai pasiimdavo.

Padėtis be išeities? Galbūt. Bet ir A. Kubilių ga
lima suprasti. Panaši padėtis yra susidariusi dar ke
liuose rajonuose. Užtektų nusileisti Rokiškio verks
mams, streikas persimestų ir į kitus rajonus bei mies
tus, o paramos besitikintys vietos savivaldos veikėjai 
nė už ką nebegalvotų apie taupymą. O juk taupyti 
vieną dieną vis tiek reikės pradėti. Tad geriau šian
dien, nei rytoj.

Aišku, tokia griežta finansų politika mažina ir 
taip mažas konservatorių galimybes busimuosiuose 
Seimo rinkimuose. Todėl konservatorių Vyriausybės 
garbei reikia pasakyti, jog tokia nuosekli politika 
juos puošia. Jei ne G. Vagnoriaus užvirta gyvenimo 
ne pagal išgales sriuba, kurią tenka srėbti A. Kubi
liui, pastarasis įsitvirtintų šalies politikoje vos ne

(tęsinys 16-me psl.)
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SPAUDOS APŽVALGA

NEVYKĘS BANDYMAS PERRAŠYTI 
ISTORIJĄ

Ekonominė krizė Lietuvoje skaudžiai palietė ir 
žiniasklaidą. Smarkiai sumažėjo pajamos iš rekla
mos, mažėja ir laikraščių tiražai. Nenuostabu, kad 
paaštrėjo laikraščių varžybos, pastangos patraukti į 
savo pusę konkurentų skaitytojus. Neretai tokia kova 
virsta paprasčiausiu purvų drabstymu ar praeities 
perrašinėjimu. Lietuvos žurnalistų sąjunga neseniai 
paskelbė raginimą laikračiams konkuruoti garbingo
mis priemonėmis, vengti demagogijos ir drabstymosi 
purvais.

Turbūt pats ryškiausias šitokios konkurencinės 
kovos negarbingomis priemonėmis pavyzdys yra 
Veido (nr. 11, 2000) savaitraštyje išspausdintas kaž
kokio P. Bačiansko straipsnis „Spaudos monopoli
ninko gimimas” apie Lietuvos ryto „komjaunuolišką 
praeitį”. Jau pats pavadinimas, teigiantis, kad Lietu
voje šiuo metu yra kažkoks spaudos monopolininkas, 
rodo, jog jo tikslas ne informuoti skaitytoją, o susi
doroti su priešininku. Štai ilgesnė to straipsnio citata:

Nesugebėjusi adekvačiai reaguoti į permainas ir 
netekusi prievartinių prenumeratorių „Komjaunimo 
tiesa ” atgimimo laikais ir pirmaisiais nepriklauso
mybės metais prarado daugiau nei pusę savo skaity
tojų. Kaip tik tiražo smukimas ir buvo paskata šio 
laikraščio leidėjams ieškoti naujoviškos maskuotės. 
Ja susirūpinta 1990 m. pavasarį, kai Lietuva žengė 
pirmuosius nepriklausomo gyvenimo žingsniu., 
naujoji šalies valdžia nedraugiškai įsispitrėjo į k ■ 
munistų partijos turtą. „Komjaunimo tiesos” vado
vai, dar visai neseniai kaip lygūs su lygiais posė
džiavę Lietuvos komunistų partijos centro komitete 
(LKP CK „ valdę valstybę ’j, labai skausmingai rea
gavo į naujosios Vyriausybės ketinimą atimti iš jų vi
sas privilegijas (...).

Po trijų dienų LKJS CK biuras nusprendė 
„ įsteigti masinės informacijos priemonių susivieniji
mą „Lietuvos ryto” bendrovę”, „per. uoti „Lietuvos 
iyto” dienraščio leidėjo teises „Lietuvos ryto” ben
drovei” bei „deleguoti į „Lietuvos ryto” bendrovės 
tarybą ir steigiamąjį susirinkimą A. Macaitį - Lietu
vos KJS CK pirmąjį sekretorių, R. Šyvį - Lietuvos 
KJS sekretorių, V. Strimaitį - Lietuvos KJS CK rei
kalų valdytojo pavaduotoją ” Pastarasis asmuo 
„Lietuvos tyto ” bendrovei vadovauja iki šiol.(..)

Komjaunimo veikėjai iki šiol tebevaldo nemenką 
„visuomenės informavimo priemonių susivienijimo” 
„Lietuvos lytas” akcijų dalį. Per 10 metų akcininkų 
sąraše vieni komjaunimo veikėjai keitė kitus, tačiau 
jie visuomet buvo stambiausių akcininkų penketuke. 
1994 m. svarbūs „Lietuvos ryto ” akcininkai komjau
nuoliai” buvo V. Strimaitis ir Jonas Urka. 1996-ai- 
siais vietoje finansinėse problemose paskendusio J. 
Urkospirmajame akcininkų penketuke atsirado Algis 
Kumža. Per metus pastarojo akcijų paketas padvigu
bėjo. 1997 m. K Strimaitis kartu su A. Kumža valdė 
apie 30 proc. akcijų paketą. Komjaunimo nebeliko. 
Tačiau „Lietuvos ryto ” steigėjai rado būdą tesėti sa
vo pažadą „ tėvui ir motinai komjaunimui ”.

Melas dažnai lipdomas iš mažų teisybės gabalė
lių. Panašiai sulipdytas ir Bačiansko straipsnis. Tie- 
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sa, Lietuvos rytas paveldėjo šiek tiek turto iš Kom
jaunimo tiesos. Tačiau tokia pati ir beveik visų kitų 
Lietuvos laiktaščių praeitis. Tokiu pat būdu privatus 
Dienos dienraštis „paveldėjo” komunistų Tiesos pa
likimą, V. Tomkus panašiai „privatizavo” Sąjūdžio 
Respubliką, o, privatūs Lietuvos aido savininkai, ne
turėdami ko paveldėti iš komunistinės praeities, buvo 
jau nepriklausomos Lietuvos valdžios iš mokesčių 
mokėtojų kišenės pamaloninti daugiau negu 3 milijo
nus vertu pastatu prestižinėje Vilniaus dalyje. Lietu
vos lytui valdžios atiduotas apleistas vaikų darželio 
pastatas iš tikrųjų atrodė labai kukliai, palyginus jį su 
privačiam „valstybės laikraščiui” padovanotais rū
mais. Kitaip anuomet ir negalėjo būti. Nepriklauso
mybę atstatyti bandanti Lietuva anuomet neturėjo nei 
laiko, nei galimybių rūpintis laikraščių privatizavimo 
skaidrumu.

Demagogas P. Bačianskas net nebando paaiškin
ti, kodėl daug didesnį paveldą gavę laikraščiai suban
krutavo (buv. Tiesa) arba stovi ant bankroto ribos 
(Lietuvos aidas), tuo tarpu Lietuvos rytas įsigijo mo
derniausią Lietuvoje spaustuvę (nepaveldėtą!), kele
riopai padidino buvusio vaikų darželio vertę, persta- 
tydamas jį į modemų ir daug didesnį pastatą. Dabar
tinė Lietuvos lyto vertė keleriopai, o gal net kelias
dešimt kartų didesnė už buvusios Komjaunimo tiesos 
„turtus”. Ir tai pasiekta jau nepriklausomoje Lietu
voje, dienraščio leidėjų, redaktorių ir bendradarbių 
pastangomis, laisvos rinkos konkurencinėmis sąly
gomis. Jeigu Lietuvos rytas šiuo metu turi daugiau 
skaitytojų, negu bet koks kitas Lietuvos dienraštis, 
tai ne todėl, kad jis tęsia kažkokius pažadus „tėvui ir 
motinai komjaunimui”, kaip kad bando mus įtikinti 
kažkoks demagogas Bačianskas.

Gaila, kad labai geras ir įdomus Veido žurnalas 
šįkart skaudžiai suklupo. Tikime, kad daugiau tokių 
blogo kvapo „deimančiukų” žurnalas išvengs.

Pabaigai reiktų paminėti, kad komjaunimo ir 
Komjaunimo tiesos vaidmuo Lietuvos atgimime bu
vo visai ne toks, kokį jį vaizduoja Bačianskas. 1989 
metais, dar gerokai prieš Baltijos kelią, Lietuvos 
komjaunimas atsiskyrė nuo Maskvos, atsiprašė už 
komjaunuolių Lietuvai padarytas skriaudas bei nusi
kaltimus, pasmerkė 1940 m. okupaciją bei aneksiją ir 
pareiškė, kad nuo šiol svarbiausias organizacijos 
tikslas yra padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę. 
Taip į labai nepatogią padėtį buvo pastatyta motininė 
Lietuvos kompartija, kuri apie atsiskyrimą nuo Mas
kvos tuomet viešai dar nekalbėjo. Apie tai plačiau ra
šėme 1989 metų birželio mėn. Akiračiuose.

APIE ARCHEOLOGUS IR LAIVŲ REMONTĄ
Daug kas stebisi kodėl Lietuvoje lietuvių tvarko

mos valstybinės įmonės, prie visų valdžių (ir LDDP, 
ir konservatorių) dirba nuostolingai. Šios įmonės 
dažniausia nustekenamos iki bankroto ribos ir tada 
„privatizuojamos”, pusvelčiui jas parduodant užsie
niečiams. Kodėl taip yra, paaiškina žinutė, pasiro
džiusi Drauge (2000, gegužės 11 d.):

★Prezidentas Valdas Adamkus mano, kad buvu
sio kultūros viceministro paskyrimas vadovauti ben
drovei „Klaipėdos laivų remontas” neatitinka vals
tybės siekių. Tokią nuostatą prezidentas išdėstė an
tradienį, telefonu kalbėdamas su konservatorių par
tijos vicepirmininke Rasa Juknevičiene. V. Adam
kaus atstovė spaudai sakė, kad skiriant pareigūnus 
prezidentas pabrėžia būtinybę vadovautis ne parti
niais tikslais, o jų kvalifikacija. Dienraštis „Lietuvos 
rytas ” antradienį pranešė, kad Vilniaus universitete 
archeologo ir muziejininko specialybę įgijęs N. Pu
teikis buvo paskirtas akcinės bendrovės „Klaipėdos

akdr'ačiai
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laivų remontas ” direktoriumi. Kultūros viceministru 
N. Puteikis dirbo vadovaujant dabartiniam nuosai
kiajam konservatoriui Sauliui Šalteniui, kai premjeru 
buvo Gediminas Vagnorius.

Ką nusimano archeologas apie laivų remontą? - 
klaus tūlas tautietis. Apie laivų remontą Puteikis 
nedaug nusimano, bet apie pinigus - labai daug. S. 
Šaltenio ministeriavimo laikais spauda daug rašė 
apie Naglio Puteikio finansines machinacijas kul
tūros srityje.

NAUJAS LAIKRAŠTIS IŠEIVIJOJE
Šių metų gegužės 5 d. pasirodė pirmas laikraščio 

Lietuvis numeris. Naujasis laikraštis, leidžiamas 
Summit miestelyje, Illinojaus valstijoje, išeina kartą 
per savaitę, turi 8 puslapius ir kainuoja 80 centų. Re
daktoriaus ar asmenų leidžiančių šį savaitraštį pa
vardės nepažymėtos. Iš pasikalbėjimo Čikagos lietu
vių televizijoje paaiškėjo, kad Lietuvį leidžia naujieji 
ateiviai iš Lietuvos. Pagal JAV ambasados Vilniuje 
žinias, paskutiniu metu iš Lietuvos į Ameriką kasmet 
nelegaliai emigruoja 5,000-6,000 žmonių. Didėjant 
naujų emigrantų skaičiui, kurių poreikiai skiriasi nuo 
senbuvių „dypukų”, normalu, kad atsirado paklausa 
naujam lietuviškam laikraščiui. Žodyje skaitytojams 
naujo savaitraščio redaktorius/redakcija rašo:

Mielieji skaitytojai,
jūsų rankose - naujas laikraštis. Šiandien mes 

žengiame pirmą žingsnį į jūsų namus, įstaigas, par
duotuves. Norime tapti jūsų pagalbininku ir draugu. 
Mūsų tikslas - suteikti jums kuo daugiau informaci
jos bet kuria tema iš Lietuvos ir viso pasaulio. Tiki
mės, kad naujasis leidinys sudomins visus lietuvius.

Viliamės, kad mūsų laikraštyje jūs reklamuosite 
savo veiklą. Gera reklama — kelias į sėkmę. Tikimės 
naudingo abipusio bendradarbiavimo. Vertinkite 
naująjį leidinį - išsakykite savo nuomonę raštu, žo
džiu ar telefono skambučiu. Mums bus naudinga jūsų 
kritika, patarimai ir pasiūlymai.

Apie ką norėtumėte skaityti kituose numeriuose?
Skelbkitės, jei norite pirkti, parduoti, keisti, do

vanoti ar šiaip atiduoti. Skelbimai nemokami. Jums 
tereikia paskambinti!

akiračiai nr. 6 (320)
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SPAUDOS APŽVALGA

Pirmajame Lietuvio numeryje randame žinių 
santraukas iš Lietuvos ryto, Respublikos, Kauno die
nos ir Lietuvos žinių, patarimus kaip įgyti Amerikos 
pilietybę ir daug kriminalinės kronikos iš Lietuvos, 
JAV ir viso pasaulio... Tobulėjimo horizontai nau
jam laikraščiui dar platūs. Linkime Lietuviui sėkmės.

PO PARNASĄ PASIDAIRIUS
Tėviškės žiburiai visada puoselėjo išeivijos kūry

bines pastangas. Savaitraščio puslapius pavartęs vi
suomet randi ką nors širdžiai ir dvasiai mielo. Žibu
rių gegužės 9-ojo nr. išspausdinta Anatolijaus Kairio 
poema „Dr. Jonui Griniui, žymiajam meno ir literatū
ros kritikui” iš autoriaus rengiamos knygos Mano pa
veikslų galerija. Jeigu Anatolijus Kairys neužsitar
navo amžinos šlovės parašęs ir dažniausiai savo lėšo
mis išleidęs daugybę romanų, tai ši poema tikrai turė
tų užtikrinti jam vietą Parnaso viršūnėse. Trečiame 
poemos skyriuje A. Kairys eiliuoja taip:

O mūsų vieškeliai iš tikro buvo klaikūs, 
Galbūt todėl, kad ir laikai tokie,
Kuriais didžiuotis mūsų sielai nevalia -

Nei gero pavyzdžio, nei elgesio nebuvo, o 
Kas buvo, buvo smerktina ir bloga.
Jūs buvote tasai, kuris norėjote
Apšviesti tamsią mūsų brolių naktį,
Parodyti jiems dorą ir teisingą kelią, 
Bet jie, tie blogio sėklos, nepaklausė, 
Nors Jūsų atvirumas ir tiesa akis jiems badė.
Jie mėtė akmenis į Jūsų meilės idealą,
O Jūs jiems duoną, vietoje akmens.
Tai dieviška, nepaprasta, tauta atmins
Jus visados ir visados dėkinga bus.
Jūs nesuklupote, nepardavėt savęs
Už kokio liberalo, radikalo, sukto žodžio, 
Už pagyrimą, lyg vilionę, atsisuk Į mus . . .
Ne, Jūs uola stovėjote ir likote
Lietuviškos ir katalikiškos kultūros, meno
Bei literatūros avangarde, Riteris
Pilna, plačiausia žodžio šio prasme,
Lyg Švyturys paklydusiems idėjų jūroj e, 
Šviesa sugrįžti į savus namus sveikiems, 
Ir savo tautai dirbti, skelbti tiesą ir
Ištikimybę Lietuvai tėvynei, jos žmonėms, 
Istorijai, nuo amžių šventai.

r -
Koks nors Kairio „suktas liberalas, radikalas”, 

pasiskaitęs jo poemą dr. Jonui Griniui, galėtų parašy
ti antipoemą. Pamėginkime įsivaizduoti, kaip tie pos
mai skambėtų:

Jūs, kuris kaip dorovės uola
kadaise sergėjote VDU studentų nekaltybę, 
pridengdamas Titiano akto nuogybę plaštaka.
Jūs, kuris per Antano Škėmos šermenis 
turėjote pilietinės drąsos jį pavadinti šizofreniku

Ir taip toliau...

APIE IŠBLĖSUSIĄ PATRIOTINĘ SĄMONĘ
Čikagos Lietuvių balsas (2000, gegužės 10 d.) iš 

Vilniuje leidžiamo Naujojo židinio-Aidų (2000, nr. 
3) persispausdino Kęstučio K. Girniaus straipsnį „Ri
teris sans peur, sans reproche”, nepažymėdamas iš 
kur šį straipsnį ėmė, ir tuo prasižengė žurnalistinei 
etikai. Savo straipsnyje Girnius kritikuoja buv. Vi
daus reikalų ministro M. Misiukonio apdovanojimą 
medaliu ir paberia įdomių minčių apie šių laikų mitus 
ir tautinės sąmonės bei patriotiškumo žmonėse de
gradaciją sovietinės okupacijos metu. Jis rašo:

2000 m. birželio mėn.

Prezidentas sakė, kad reikia drąsos matyti savo 
istoriją sudėtingą ir prieštaringą, atsisakyti patogių 
ir savimeilę glostančių iliuzijų. Taip, ne visi partiza
nai buvo taurūs, ne kiekvienas jų žygis vertas gar
bės. Bet Lietuvoje apstu drąsuolių, pasiryžusių 
smerkti „banditus” ir „suprasti” čekistus. Gerokai 
mažiau linkusių kritiškai vertinti pagrindinius šių lai
kų mitus, pavyzdžiui, kad tarybinė okupacija iš esmės 
nepaveikė tautinės savimonės ir sąmonės, ir kad už 
pagrindinius okupacijos nusikaltimus bei blogybes 
atsakingi svetimtaučiai, o ne broliai lietuviai. Šie mi
tai labai gajūs, kadangi jie labai patogūs: tauta - tai
gi, tu ir aš - niekuo dėta, o niekšai - svetimi. Kadaise 
panašiomis tezėmis aiškintas Holokaustas. Esą anti
semitinė propaganda nepaveikė lietuvių, o žydus 
šaudė tik persirengę vokiečiai, girtuokliai, ar lietuvių 
padugnės. Šitokie aiškinimai jau diskredituoti, laikas 
palaidoti ir dabartinį jų pakaitalą.

Šiuos du centrinius mitus puoselėja ir palaiko 
kelios nusistovėjusios legendos. Tautinės sąmonės ir 
patriotiškumo tęstinumą esą patvirtina tai, kad kone 
visi sirgdavo už Žalgirį, kai Lietuvos krepšininkai 
žaisdavo su Maskvos komandomis, ir kad kelis kartus 
įvyko demonstracijos ar riaušės po sporto rungtynių. 
Be to, pabrėžiama, kad 1988-1989 m. tauta palaikė 
Sąjūdį ir jo siekį atkurti nepriklausomybę. Patriotiz
mas esą visą laiką ruseno, ir pirma proga vėl sulieps
nojo.

K. Girniaus komentarai mums priminė kitą įvy
kį. Čikagoje dažnai lankosi partizanų vadas ir žy
miausio Lietuvos partizano Juozo Lukšos brolis An
tanas Lukša. Pasikalbėjime su Čikagos lietuvių tele
vizijos žurnalistu Lukša prezidento Antano Smeto
nos valdymo laikus Lietuvoje pavadino „kruvinuoju 
Smetonos režimu”. Šie žodžiai, imti iš sovietinio lek
sikono, tarp čikagiečių sukėlė skandalėlį. Ką mes be
galvotume apie pirmojo ir paskutiniojo pirmosios 
Lietuvos Respublikos prezidento valdžią, vadinti ją 
„kruvina” gali tik užkietėjęs sovietų propagandistas. 
Į buvusius partinius kivirčus senstanti išeivija žiūri 
atlaidžiau. Neseniai komitetas, susidedąs iš įvairių 
ideologinių pažiūrų žmonių, Lemonte surengė A. 
Smetonos minėjimą. Partizanų vado smogikiškas po
žiūris į praėjusio šimtmečio mūsų istoriją galėjo ne 
vieną jų žeisti.

Kaip ir galima buvo tikėtis, Draugo laiškų sky
riuje pasirodė Antano Lukšos žodyną teisinantys ir 
aiškinantys laiškai. Antanas Dundzila Drauge (2000, 
gegužės 9 d.), ginčydamasis su Lukšą gynusiu P. 
Vaičekausku, rašė:

P. Vaičekauskui taip pat rūpėjo „ kruvinojo Sme
tonos režimo ” posakis bei į tai žiūrovų kilusi reakci
ja. Tai nėra, kaip P. Vaičekauskas „Draugę” bandė 
mus įtikinti, A. Lukšos atsitiktinis padėties ironizavi
mas, bet pakartotinai naudojamas, grubokas - va
dinkime - žodingumas. Panašiu reikalu savo paties 
kovo mėn. rašytame laiške P. Vaičekauskas yra tei
gęs: „Nepaslaptis, kad A. Lukšos kalbos ir rašto sti
lius kai kada aštrokas - bet toks jau jo stilius ”. Pana
šiai yra sielvartavęs ir LPKTS pirmininkas (pagal 
pareigas vadovybėje už A. Lukšą vyresnis) bei šiuo 
metu ruošiamo tarptautinio kongreso pirmininkas P. 
Jakučionis: girdi, A. Lukšą pažįstantiems - tai ne 
naujiena; 'tik iš to nedarykite griežtų išvadų (...)

Gal ir lietuviams, transliuojant ypatingesnį 
„stilių” ar istorijos Ironizavimą vartojančias asme
nybes, reikėtų iš anksto žiūrovams pasakyti, kad gir
dimų teiginių neimtų už rimtą pinigą. Tuomet apsiei
sime ir be labai keistų aiškinimų apie „labai sėkmin
gus ’’pareiškimus.

Iš A. Dundzilos pastabų išeitų, kad jeigu esi par
tizanų vadas, turi teisę tautos korifėjus viešai kolioti 
bet kur ir bet kada, žinoma, prieš tai žiniasklaidoje 
įspėjęs, kad žiūrovai ar skaitytojai vado teiginių „ne
imtų už rimtą pinigą”. Apdūmojant „kruvinojo Sme
tonos režimo” peripetijas, peršasi išvada, kad galbūt 
Kęstutis K. Girnius yra teisus, rašydamas, jog tary
binė okupacija iš esmės paveikė tautinę savimonę ir 
sąmonę. Deja, sąmonės pokyčiai palietė ne tik „Žal
girio” sirgalius, bet ir partizanų vadus. Kaip pasakė 
viena Sibiro tremtinė: ilgi metai praleisti katorgoj 
nebūtinai padarė žmones protingesnius.

VERGAI NORI ĮSTUMTI LIETUVĄ Į NATO
Tokias mintis dėsto Arvydas Juozaitis Kauno 

dienoje (kovo 20 d.), savo nuolatinėje skiltyje „Vil
niaus langas”. A. Juozaitis buvo aktyvus Lietuvos at
gimimo dalyvis. Lankydamasis JAV, Čikagoje jis 
matėsi su santariečiais, aiškino, kaip Vilniaus univer
siteto filosofijos studentai prisidėjo prie Sąjūdžio at
siradimo.

Atgavusi nepriklausomybę Lietuva savo sau
gumą užsitikrinti bando siekdama narystės Europos 
Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijoje 
NATO. Juozaitis tuo tarpu pasiliko „savo gryčioje” ir 
kritikuoja tuos, kurie krašto ateitį sieja su Vakarų 
politinėmis struktūromis.

Štai ką jis rašo apie NATO sirgalius, karo parti
jos vėliavnešius ir generolus:

Lietuvoje NATO liga sirgte susirgę vergo iėją 
puoselėjantys ir ja gyvenantys veikėjai. Amžinos lie
tuviškos negalios - „karo” partijos - vėliavnešiai. 
Jie dar kalba apie nepriklausomybę, bet jų nepri
klausomybė anaiptol nereiškia krašto nepriklauso
mybės. Kai kraštas įsivaizduojamas tarsi armija be 
proto ir sveikų j aunu žmonių - kokia tai liaudis? Pa
kanka pasižiūrėti, kas naršo aplink „karo”partijos 
vadukus ir kas juos ant rankų nešioja. Tokiai armijai 
galima skirti milijardą, ir kas? Kam ji bus reikalin
ga? Vargu ar save beapgins.

NA TO problema - ne mūsų dantims, ne mūsų ki
šenei. Ir, svarbiausia, - ne mūsų sieloms. Paplyšime 
šokinėdami. Gal jau ir paplyšome. Kol kas aišku, kad 
aljansui tikrai rūpi Ukraina. Gal vėliau rūpės Azer
baidžanas. Tikrai rūpės Rusija. Ir anaiptol ne Suo
mija. Suomiai tai supranta, pinigų vėjais nemėto. O 
mes?

Mes tiesiog neturime savo nuomonės, todėl kaip 
baudžiauninkai stebime NATO generolų paradus. O 
šie turistaudami perša mūsų generolams naujas 
ginklų rinkas. Tuo ir pasitenkina, - vis biznis.

Bet išeities nėra: „karo ’’partija Lietuvoje visuo
met gerai mito. Taikos sąlygomis. Paskui, nelaimei 
atėjus, jos generolai pabėgdavo, palikdami miškuose 
kareivėlius. Dabartinis NATO vajus primena tą 
pačią idėją: „Galgi atėjus metui pakariausite už 
mus, ponai, ką? ” Nes patys, kaip čia pasakius ... pa
radams pritaikyti.

KALTAS VAGNORIUS, NE AŠ
Draugas (2000, gegužės 19 d.) paskelbė Tė

vynės Sąjungos (LK) pirmininko Vytauto Landsber
gio pranešimą TS (LK) konferencijoje Vilniuje, šių 
metų gegužės 13 d. Pranešime V. Landsbergis pa
teikė sunkius kaltinimus buvusiam konservatorių 
premjerui Gediminui Vagnoriui. Jis sakė:

1 • .V i ’ ’ .L ■ f Jį*

O klausimai lieka. Aš taip ir nežinau, kodėl G. 
Vagnoriaus vyriausybė nepasirašė kontraktų su

(tęsinys 15-me psl.)
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ISTORIJA

Nacionalinių santykių problema turėjo ypatingą 
reikšmę visoje modernioje žmonijos istorijoje. Ji tiek 
anksčiau, tiek ir dabar yra suvokiama labai neviena
reikšmiškai. Tuo galime įsitikinti vartydami Lietuvos 
tarpukario spaudą. Joje, ypač trečiojo dešimtmečio 
pabaigoje ir ketvirtajame dešimtmetyje, išsikristali
zavo kelios labai konkrečios nacionalinių santykių 
koncepcijos. Vienai jų atstovavo radikalių pažiūrų 
Naujosios Romuvos redaktoriaus J. Keliuočio, V. 
Soblio ir kitų pažiūra į kitataučius kaip į „antrarū
šius” žmones (ypač į rusus). Matydami, jog kitų tau
tybių žmonės Lietuvoje turi geras sąlygas gyventi, 
radikalai net grąsino, jog imsis ginklo ir tautinio sam
būvio problemą sutvarkys savaip: „Kova su rusais 
mūsų laiku yra kova su rusiškumu ir azijatiškumu, 
kova jaunųjų patriotų su nepatrijotais senaisiais, ko
va dėl tauraus dorybingumo ir kova dėl kūrybos”.1 
Retorika visiškai susišaukia su būtent tuo metu 
(1933) Berlyne Goebelso leisto laikraščio Angriff fa
šistine propaganda. Šiai krypčiai priskirtinas ir A. 
Rimkus, teigęs, jog

ne dėl to Lietuvos nepriklausomybė karžygių krauju 
apšlakstyta, kad joje svetimtaučiai lizdus suktų. (...) 
Keista pagalvojus ir nesuprantama darosi, kurgi din
go prižiūrimosios akys, akys budinčios. Argi mūsų 
krašte nebebūtų instancijų, kurių visa matančios 
akys sektų visą krašto gyvenimą ir visus nenorma
lumus tuojau iš pat pradžių, kol neįsišakniję, šalintų 
lauk. (...) Jeigu taip vyktų, jei taip ir toliau visokie 
prieštautiški tipai nesusipras ir šiauš galvas - mes 
imsim jėgos... 2

Šios krypties atstovai savo ksenofobineš pažiū
ras dėstė Naujojoje Romuvoje, Židinyje, Vaire, Lietu
vos aide. Skynimuose tokiai pažiūrai oponavę B. 
Sruoga, V. Krėvė 1933 metų sausio 5 dieną rašė, jog 
„Jiems (turimas galvoje J. Keliuotis su bendražy
giais) svarbiausia ne žmogaus sugebt«... b?t tauty
bė”3. Šios dvi tendencijos tęsėsi ir vėle . \ jau An
trojo pasaulinio karo metais. Savo straipsnyje aš ir 
norėčiau trumpai apžvelgti tai, kaip nacionaliniai 
santykiai buvo suvokiami ir kaip jie atsispindėjo vo
kiečių okupuotos, pirmąją sovietinę okupaciją paty
rusios Lietuvos spaudoje. Pabandysiu analizuoti ke
lias tendencijas, besireiškusias tieK oficialiojoje, tiek 
ir pogrindinėje spaudoje. Matysime, jog ten pateikia
ma medžiaga netelpa į sovietmečiu atšlifuotas ideo
logines klišes ir turėtų susilaukti kitokio vertinimo 
negu buvo ligšiol. Šia prasme mums turėtų būti labai 
įdomūs oficioziniai leidiniai Ateitis ir Savaitė. Pasta
rasis išvydo dienos šviesą 1940 metų sausio mėnesį. 
Su pertraukomis j is (1940, I-VI ir 1942-1944, VI) bu
vo leidžiamas Kaune iki 1944 metų birželio mėnesio. 
Visą tą laiką jo įkvėpėju ir redaktoriumi buvo Kazys 
Obolėnas4. Lietuvių enciklopedijoje rašoma, kad K. 
Obolėnas „spaudoje bendradarbiauja nuo 1920”5, 
taip pat pažymimi jo nuopelnai VLIKo informacijos 
tarnybai (1954) bei Amerikos balso lietuviškoms 
programoms (1955-1957). Žurnalas Savaitė buvo 
spausdinamas valstybinėje „Žaibo” spaustuvėje (Do
nelaičio g-vė 24).

Be oficiozinių leidinių taip pat pabandysime 
pažvelgti, kokių minčių apie tautinius santykius turė
jo pogrindžio leidiniai, kurie, matyt, žymiai objekty
viau atstovavo visuomeninėms to meto Lietuvos 
nuotaikoms: Pogrindžio kuntaplis, Lietuvos judas, 
Laisvės kovotojas bei kiti. Tuo mes galėsime dar kar
tą įsitikinti apžvelgę mano jau minėto laikotarpio lie
tuvišką spaudą. Šio straipsnio objektas yra ne tiek na
cionalinių santykių problemos tarp lietuvių ir vokie-

NACIONALINIŲ SANTYKIŲ PROBLEMOS VOKIEČIŲ 
OKUPUOTOS LIETUVOS SPAUDOJE (1942-1943)

čių, kiek tarp lietuvių, rusų bei žydų, nes nuūžusi pir
moji sovietinė okupacija paliko nemažai peno ap
mąstymams.

TAUTINIAI ĮVAIZDŽIAI OFICIALIOJOJE 
VOKIEČIŲ OKUPUOTOS LIETUVOS 

SPAUDOJE
Mus dominančios informacijos randame Savai

tės straipsnyje „Vėl grįžome į Europą”. Čia autorius 
prisimena sovietų okupacijos laikus kaip nevilties ir 
nusiminimo gadynę6, ir dėkoja vokiečiams už išlais
vinimą. Toks požiūris yra visiškai suprantamas, tu
rint galvoje susiklosčiusias aplinkybes, tačiau many
ti, kad straipsnio autorius situaciją vaizdavo taip 
prieš savo valią ar siekdamas vien tik savanaudiškų 
tikslų, taip pat būtų pernelyg didelis supaprastinimas. 
Sovietiniai okupantai paliko slogius prisiminimus ir 
savo „nauja tvarka”, ir ypatingu barbariškumu, kuris 
lietuviams kėlė siaubą. Sovietiniai okupantai neken
čiami dėl savo veidmainiavimo ir to, kaip jie elgėsi 
iškeldintų kauniečių butuose. Pažymėtina, kad šiuose 
straipsniuose rusai-bolševikai nėra tapatinami su visa 
rusų tauta. Pavyzdžiui, liepos 4 dienos straipsnyje 
„Sunaikinto žmogiškumo nuobiros” rašoma:

Bolševikų 25 viešpatavimo Rusijoje metai pasi
žymėjo visišku senosios rusų kultūros sunaikinimu. 
Šiandie tik stebėtis tenka, kaip šalyje, kuri anksčiau 
buvo žinoma kaip gana apsišvietusi ir humaniška, 
šiandie vyksta nematyti žiaurumai ir viešpatauja vi
siškas žmonių tamsumas. Lyg tie žmonės būtų ne šios 
žemės vaikai, bet nežinomos planetos sužvėrėję su
tvėrimai, nieko bendra su žmoniškumu neturi ”7.

Akivaizdu, kad autoriai, kalbėdami apie „kultū
ringą Rusijos praeitį”, nėra visiškai nuoširdūs ir tarsi 
ieško pateisinimo vokiečiams „išvaduotojams”, ta
čiau sovietinės okupacijos žiaurumus vargu ar kas 
gali paneigti.

Nacionalinių santykių problemos požiūriu yra 
svarbus Savaitėje akcentuotas vokiečių tautos bei jos 
atstovų išskirtinumo pabrėžimas. Tai daryti buvo žy
miai sunkiau, nes neįmanoma priversti žmonių pati
kėti tuo, kad į „išskirtinumą” pretenduojanti tauta ga
li vykdyti tokias nežmoniškai žiaurias akcijas, kaip 
vykdė vokiečiai. Šia prasme tam tikro cinizmo ap
raiškų mes galime aptikti žinutėje „Organizacija, iš
gelbėjusi milijonus vaikų”. Čia rašoma, kad tik fiure
rio nacionalinės politikos dėka pavyko išgelbėti nuo 
mirties milijonus vokiečių vaikų, 1934 metais įkūrus 
„Motinos ir vaiko” organizaciją, bei priduriama, kad 
„Vokietija nepasigailėjo jokio darbo ir jokių išlaidų, 
kad tik būtų išlaikyta ir apsaugota motinų ir vaikų gy
vybė ir sveikata”8. Vienok nutylima, kad tos pačios 
nacionalinės politikos dėka buvo žudomi kitų tauty
bių, o ypač žydų vaikai. Kaip ten bebūtų, propagan
diniai Savaitės straipsniai darė savo.

Visų pirma staipsniuose, nukreiptuose prieš žy
dus, bandyta pabrėžti vokiečių ir lietuvių bendro tiks
lo buvimą, t.y. Sovietų Sąjungos ir jos idėjų „sklei
dėjų” (žydų) sunaikinimą. Todėl buvo kompromituo
jami visi žydai kaip blogio šaltinis9. Šia prasme ko
munistinė ir fašistinė ideologijos beveik niekuo nesi
skiria, nes pirmuoju atveju naikinti klasiniai priešai, 
o antruoju - visa tauta. Kompromitacinių straipsnių 
žydų atžvilgiu mes galime aptikti praktiškai kiekvie
name Savaitės numeryje, nors skirtumų juose neypa

tingai gausu. Šią kryptį reprezentuojantis galėtų būti 
straipsnis rugpjūčio pirmos dienos numeryje „Žydai 
- milijonų medžiotojai: netolimos praeities tikri atsi
tikimai”. Šiame straipsnyje nesunku įžvelgti tuometi
nės vokiečių nacistinės propagandos klišes, kurių pa
galba bandyta pateikti žydus kaip „svetimo turto 
trokštančius ir demoralizaciją bei supuvimą sklei
džiančius”10. Labai panašus ir kito staipsnio „Adolfas 
Hitleris - dižiojo reicho fiureris” retorika. Rašoma, 
kad „bolševizmas atmeta dorą, teisę, šeimą, kaipo 
„buržuazinius prietarus”, vietoje to statydamas nea
pykantą ir nepasitikėjimą žmonijos tarpe. Šiuo at
žvilgiu bolševizmas yra tikras žydijos padaras11, nes 
tik bolševikinėje santvarkoje žydas gali jaustis pilnu 
šeimininku ir žiauriu vadovu. Tad kova su bolševiz
mu yra kova ir su tarptautine žydija. Tad visai logiš
kai nacionalsocializmas savo programoje yra įsirašęs 
ir besąlyginę kovą su žydija”12. Taip pat pabrėžiamas 
išskirtinis vokiečių tautos vaidmuo šioje kovoje.

Tačiau vaizdas būtų nepilnas, jeigu mes apsiri
botume tik antisemitinių nuotaikų akcentavimu vo
kiečių okupuotos Lietuvos oficialių leidinių pusla
piuose. Šalia tokio pobūdžio propagandos galima ap
tikti taip pat ir rasizmo, nukreipto jau šiuo atveju ne 
prieš sovietus, bet prieš Vakarų sąjungininkus, kurių 
gretose kovojo nemažas juodaodžių skaičius, apraiš
kų. Jie besąlygiškai vadinami „Romos griovėjais” ir 
traktuojami net ne kaip žmonės, o kaip visiškai ne
mąstantys gyvuliai, kurie viską griauna savo kelyje13. 
Kitame straipsnyje negrų tema taip pat rašoma, kad 
„Amerikos spaudoje pasirodė šis „pasaulio stebuk
las” - vienos negrės dvynukai, iš kurių vienas yra 
baltas, o antras - juodas. Iš tikrųjų čia nėra jokio ste
buklo, tik apgailėtinas gamtinis iškrypimas. Dažnai 
pasitaiko, gyvulių pasaulyje vaikai gimsta kitokios 
spalvos, negu jų tėvai”14. Tokiu būdu negrai čia su
prantami kaip gyvuliai ne tik kultūrine, bet ir fizine 
prasme. Taip paneigiamos visos negrų žmogiškos 
teisės, o jų naikinimas nustoja būti nusikaltimu.

Galima būtų atkreipti dėmesį į tai, kad šias kiek 
perfrazuotas idėjas mes galime nesunkiai atsekti pa
ties Hitlerio knygoje Mein Kampf. Hitleris klausia: 
„Ar gali nors viena tauta deramai bendradarbiauti su 
šiuolaikine Vokietija?”15. Jau kitoje vietoje autorius 
nedviprasmiškai nubrėžia galimo bendradarbiavimo 
rėmus, kur „tik Vokietija turi išimtinę teisę užimti 
deramą vietą šioje žemėje ir vesti bei organizuoti ją 
pagal tuos pačius principus”16. Beje, šiuos principus 
neblogai įvardijo ir sovietų istorikas N. Jakovlevas. 
Jis pastebėjo, kad vokiečiai taikė skirtingą taktiką 
Vakaruose okupuotose teritorijose ir Rytuose oku
puotose teritorijose. Jeigu SSSR teritorijoje gyvento
jai buvo naikinami masiškai (turimas galvoje vokie
čių planas „Ost”), tai Vakarų Europos šalyse, neatsi
sakydami nuo galutinio tikslo, vokiečiai buvo santū
resni17. Vis dėlto ne be ironijos reikia pripažinti, kad 
Savaitės autoriai randa vietą, kurioje visos Lietuvoje 
esančios tautybės galėtų kuo puikiausiai sutarti. 
Straipsnis šia tema pavadintas „Mirusiųjų miestas”. 
Jame rašoma: „Pačiame Kauno viduryje, tarp Vytau
to prosp. ir Trakų gatvės, tarp Totorių ir Bažnyčios 
gatvių, dunkso didžiulis keturkampis kvartalas, ap
augęs vešliais medžiais ir sėte nusėtas kryžiais ir pa
minklais. Čia vienos prie kitų yra prisišliejusios net 
ketverios paskirų tikybų kapinės: katalikų, evangeli
kų, ortodoksų ir nedideliame šiaurės rytų kampe - 
musulmonų”18. Aišku, nederėtų manyti, kad straips-
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nio autorius sąmoningai savo rašiniu siekė nurodyti 
visų tautybių bei konfesijų lygybės vietą, tačiau čia 
išsakytos mintys verčia susimąstyti apie giluminius 
procesus tuometinės Lietuvos gyventojų sąmonėje.

TAUTINIŲ SANTYKIŲ SUPRATIMAS 
POGRINDŽIO SPAUDOJE

Kad ir kaip ten būtų, peršasi mintis, kad propa
gandiniuose nacionalinę nesantaiką kurstančiuose 
straipsniuose pateikiamos klišės dėstomos stebėtinai 
sausai ir be fantazijos, tarsi tai būtų formalus į nieką 
nepretenduojantis dalykas. Greičiausiai, buvo suvok
ta, kad priversti lietuvius patikėti tuo, kas dėstoma 
oficiozuose, bus be galo sunku ir kad tokio pobūdžio 
priemonės čia yra visiškai neefektyvios. Tai iš esmės 
parodo pačių vokiečių bandymai falsifikuoti pogrin
dinius lietuvių leidinius bei tikra pogrindyje tuo metu 
leista spauda, ne kartą minėjusi savo puslapiuose pa
starąjį faktą. Taip 1943 metų šeštajame Laisvės kovo
tojo numeryje, komentuojančiame Ateities straipsnį 
„Pasikalbėkime atvirai”, nurodoma: „Kiekvienas 
skaitantis pats lengvai gali pastebėti visą šio General- 
komisariato Prop. sk. pinigais parašyto straipsnio ne
nuoširdumą”20. Laisvo žodžio leidėjai taip pat labai 
rimtai abejoja vokiečių propagandos, nukreiptos visų 
pirma prieš žydus, pagrįstumu ir nuoširdumu. Cituo
jamas Dr. Goebels’as, kuris „Europos tautų rezer
vuotos laikysenos vokiečių kovoje prieš bolševikus 
priežastį mato vylingoje žydų propagandoje”21. Čia 
pat nurodomos, autorių manymu, tikrosios tos laiky
senos priežastys:

Dr. Goebels’as dedasi nesuprantąs to, ką supranta 
visas pasaulis. Be reikalo jis kaltina kažkieno vylingą 
propagandą, skųsdamasis, kad Europos tautos nesii
ma ryžtingai ginti vokiškus imperialistinius ir koloni
zacinius interesus Rytuose. Jei jis nori ką nors kaltin
ti, tekaltina tik pačius vokiečius ir grobikišką vokie
čių politiką, Rozenbergą ir jo pagarsėjusi civilferval- 
tungą. (...) Šis Herrenfolkas - ponų tauta - nesugebė
jo suburti Europos tautas i vieną lygių narių šeimą, ji 
nenuėjo nuoširdaus tautų bendradarbiavimo keliu, 
bet siekė sukurti vokiečių imperiją, kurioje vokiečiai 
viešpatautų, o visos kitos tautos galėtų „džiaugtis”, 
kad tarnauja vokiečiams22.

Ir kituose pogrindžio leidiniuose dėstoma nacio
nalinių santykių koncepcija visiškai skiriasi nuo pro
paguojamos oficialiuose leidiniuose. Skirtumai yra 
akivaizdūs tiek objekto, tiek priemonių prasme. Šiuo 
požiūriu galėtų būti įdomus ir Pogrindžio kuntaplis. 
1943 metų jo pirmame numeryje rašoma:

Mūsų giliu [sitikinimu Pogr. kuntapliui pasirodyti 
pats laikas. Jau turime laikinosios vyriausybės ofici- 
jozą (taip atrodo iš straipsnių) Į laisvę, kuris nuo 
fašizmo vis toliau slenka į demokratiją be partijų. 
Turime būsimosios vyriausybės - tiksliau - norinčio 
būti vyriausybe Vyr. Liet, komiteto oficijozą Neprik. 
Lietuvą, kurioje juo arčiau bolševikai prie Lietuvos, 
tuo daugiau rašoma apie netolimą aušrą23. Turime ir 
entuziastingo jaunimo Laisvės kovotoją, kuris nuo 
13 (nelaimingai žuvusio ir iš naujo atgimusio) nr. 
pradėjo glausti savo jauną galvą prie žilų plaukų. 
Eis toliau ir jaunuoliškas Atžalynas kai tik gaus tech
ninius darbininkus. Eina steig. seimo Lietuva, kuri 
gražiai spausdinta, bet tiek ir gana ”.24

Kuntaplio autoriai nedviprasmiškai aptaria ir 
bendradarbiavimo su naciais problemą. Kaip žinia, 
nacių sankcionuotuose leidiniuose šis bendradarbia-

2000 m. birželio mėn.

vimas buvo suprantamas kaip svarbiausia lietuvių 
tautos sėkmingo gyvavimo sąlyga. Pasirodo, kad bu
vo šiek tiek kitaip. 1944 metų naujametiniame Po
grindžio kuntaplio 1(2) numeryje rašoma:

[žengėme [ trečiuosius rudųjų viešpatavimo me
tus. Įžengėme visi - geros ir blogos valios žmonės. 
Prie geros valios, be abejo, prisiskaito: spekuliantai, 
punktų skirstytojai, šungaudžiai ir jų amatu besiver- 
čią policininkai, kailių mainymo specialistai, nacio
nalistų bei komunistų partijos, vokiškosios katiušos, 
be to, visi komisarai su medžiotoju Harmsu, Kubiliū
nas ir jo ginklanešys, SS pionierius Pyragius.

Bloga valia pasižymi: darbininkai, nenori Rei
cho dirbtuvių griuvėsiuose palaidoti savo kailius; 
jaunimas, kuris akiplėšiškai rodo špygą į visus po
tvarkius; nuplyšusių ir basų piliečių minia, norinti iš
daužyti dantis taškų dalintojams; Liet, judas neduo
dąs ramybės pataikūnams bei sugulovėms, ir, apskri
tai, visi, kurie netiki Naująja Europa.15

Ir iš tiesų reikia pripažinti, kad Lietuvos judas čia 
minimas ne be reikalo. Šiame leidinyje ko ne griež
čiausiai buvo pasisakoma prieš nacių, su kolaborantų 
pagalba, diegtą nacionalinę politiką, o patys naciai 
prilyginami bolševikams. Pavyzdžiui, 1943 metų ba
landžio 13 dienos numeryje rašoma:

Mūsų tauta gyvena kilnia mintimi būti laisva bei ne
priklausoma. Gi mūsų tautos priešai anksčiau rusiški 
bolševikai, dabar vokiečiai daro viską, kad mes netu
rėtumėm laisvės, bet būtume svetimųjų vergai. Slo
pinti lietuvių tautos laisvės minčiai, bei kovai už lais
vę mūsų priešai ieško tarp mūsų tokių, kurie šventus 
lietuvių reikalus jiems išduotų ir taip pasunkintų ko
vą už laisvę. Ir atsiranda, nors nedaug, iš mūsų tar
po, kurie asmeniniais sumetimais išduoda mūsų tau
tos reikalus. Tai ir yra mūsų tautos judai, jos žudikai. 
(...) Tai jie daugiausiai gali pakenkti, kadangi žino 
savosios tautos padėti, jos paslaptis. Išdavikai veda 
savo tautą prie pražūties, todėl ir jų nusikaltimas 
tautos žvilgsniu yra pats didžiausias.

Tad ką reikia šiandien skaityti tautos išdavikais 
lietuvių tautos judais? Apskritai visus tuos, kurie šio
kiu ar tokiu būdu išduoda vokiečiams lietuvių reika
lus. Prie tokių pirmoj eilėj reikia priskaityti lietuviai, 
nuėję vokiečiams šnipinėti, t.y. pasidarę geštapo 
agentais. Tokie yra didžiausi mūsų tautos priešai ir 
jų laukia liūdnas likimas. (...) /Toliau minimosY tos 
mergos ir moterys, kurios palaiko intymius santykius 
su vokiečiais ir taip teršia savo ir lietuvių tautos gar
bę. Ypač nedovanotinas inteligenčių artimas santy
kiavimas su mūsų tautos priešais. Santykiaujančias 
su vokiečiais moteris visuomenė turi kelti į viešumą, 
kaip vokiečių asmenines prostitutes ir su jomis netu
rėti jokių reikalų, nes neretai tokios padaromos ir 
šnipėmis ir 1.1.26

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog pogrindžio lei
dinių autoriai bolševikų netapatina su visa žydų tau
ta, kaip tai daroma oficialios valdžios sankcionuota
me leidinyje Savaitė ar Ateitis, o minimi rusai, kurie 
tuo metu ir buvo daugumos suvokiami kaip nesenos 
okupacijos kaltininkai. Taip pat būtų klaidinga ma
nyti, kad turima galvoje visa rusų tauta. Anaiptol, mi
nima tik jos dalis, t.y., bolševikai. Matyt, tokia nuo
stata ir buvo tuomet vyraujanti tarp Lietuvos gyven
tojų. Žinoma, kad tik nedaugelis išdrįsdavo pareikšti 
savo nuomonę vienu ar kitu klausimu, liečiančiu Lie
tuvoje gyvenančias tautas, nes 1944 metais jau ar
tėjant bolševikams dalis pogrindinių spaustuvių ir 

laikraščių leidėjų pateko į gestapo rankas, kiti pasi
traukė į Vakarus. Gi dauguma, kaip taikliai pastebi 
Pogrindžio kuntaplio autoriai: „Ieško būdų, kaip 
galės nutrinti raudonumo ar rudumo žymes”27.

LEIDINIŲ AUTORIAI
Kalbant apie žmonių grupes, leidusias tiek ofici

alius, tiek ir pogrindinius leidinius, pasakytina, jog 
galima daryti prielaidą, kad oficiozų bendradarbiai 
buvo dešiniųjų pažiūrų, turėję smetoninio visuome
nės modelio Lietuvos tęstinumo idėją ir jos pagrindu 
suformavę gan radikalią nacionalinių santykių dok
triną, kurią daugiau ar mažiau dėstė savo redaguoja
muose leidiniuose ir susilaukė nemažos nacių para
mos. Tuo tarpu pogrindžio leidinių autoriai kalba 
apie demokratinį Lietuvos, t.y. Lietuvos iki 1926 me
tų perversmo, modelį. Iš čia ir jų labai neigiamas po
žiūris į oficialiąją ir vokiečių palaikomą spaudą. 
Jiems nacizmas buvo tiek pat nepriimtinas, kaip ir 
bolševizmas.

Labai panašios idėjos plėtojosi jau pokario Lie
tuvos partizanų spaudoje. Jiems taip pat buvo nepri
imtinas smetoninės Lietuvos modelis, tačiau ši spau
da jau buvo kuriama naujoje bazėje, nes vokiečių 
okupacijos laikų pogrindžio spaudos leidėjų Lietuvo
je po karo neliko.

Apžvelgus krūvą straipsnių, kurie buvo pasirodę 
vokiečių okupuotos Lietuvos oficialiojoje ir pogrin
džio spaudoje, aiškėja, kad tarp jų yra akivaizdūs 
skirtumai. Šie skirtumai kaip tik ir pasireiškia dviejo
se nacionalinių santykių formavimo koncepcijose. 
Pirmoji, t.y. nacių inspiruota ir palaikoma koncepcija 
galėtų būtį įvardijama kaip radikalioji. Jos esmę su
daro besąlygiškas paklusnumas vokiečiams ir kova 
su žydais kaip bolševikinio blogio nešėjais. Tik tai, 
radikalų nuomone, galėjo užtikrinti šviesią Lietuvos 
ateitį. Antroji koncepcija, kurią mes galime įvardinti 
kaip blaiviąją, tautos gerovės užtikrinimo priemones 
suvokė visiškai kitaip. Iš esmės nebuvo daroma jokio 
skirtumo tarp bolševikų ir nacių. Abi šios blogybės 
buvo suvokiamos kaip vienodai pavojingos Lietuvos 
žmonėms. Taip pat buvo suvokta, kad su abiem rei
kia vienodai ryžtingai kovoti. Svarbu ir tai, jog čia 
bolševikai nėra tapatinami su žydais, o naciai supran
tami ne tik kaip vokiečiai, bet ir kaip su jais bendra
darbiaujantys lietuviai. Būtent ši koncepcija tuomet 
Lietuvoje ir buvo vyraujanti, nors visiškai atmesti ir 
Savaitėje, ir Ateityje dėstomą pažiūrą kaip neturėju
sią jokio pamato būtų taip pat klaida, nes prie šios 
koncepcijos prisidėję žmonės vienaip ar kitaip daly
vavo valdžios struktūrose ir taip darė nemažą įtaką. 
Tik objektyvus šių koncepcijų santykio įvertinimas, 
kuris nuolat stringa dėl gyvosios dabarties slenksčio 
(pastarosios dvi nacionalinių santykių kūrimo sam
pratos labai modifikuotu pavidalu egzistuoja ir šian
dien), gali užtikrinti bent kiek aiškesnį įvykių, vyku
sių Lietuvoje prieš daugiau nei penkias dešimtis me
tų, vaizdą, tačiau tam visų pirma reikia gilaus vidinio 
poreikio.

B. Ivanovas

Bernaras Ivanovas yra Vytauto Didžiojo univer
siteto Kaune Humanitarinio fakulteto istorijos ma
gistrantas. Šį pranešimą B. Ivanovas skaitė 1999 m. 
liepos 1-2 d. Vilniuje įvykusioje Pasaulio lituanistų 
bendrijos konferencijoje - Red. 
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Visų pirma reikia pasakyti, kad tai labai įspūdin
gas leidinys, apimantis galbūt pačius svarbiausius Jo
sifo Brodskio kūrybos aspektus, su rūpestingai at
rinktais, jo talentą atskleidžiančiais eilėraščiais. Ly
giagrečiai spausdinamais rusiško teksto vertimais į 
lietuvių kalbą pasirūpino šauni poetų ir literatų triju
lė: Tomas Venclova, Gintaras Patackas ir Markas 
Zingeris. Du iškilūs lietuvių literatūros komentato
riai: Vytautas Kubilius pratarmėj ir Tomas Venclova 
užsklandoj suteikia skaitytojui bent jau pagrindinius 
rėmus, įgalinančius orientuotis plačiam Brodskio 
kūrybos lauke. Profesorius Kubilius paaiškina, kad 
„vienintelė poeto pareiga visuomenei, J. Brodskio 
supratimu, yra gerai rašyti”. O Brodskio geras rašy
mas, anot Kubiliaus, atrodo štai kaip:

Žodis kietai suspaudžiamas ir dedamas i eilutę 
kaip sprogstamoji 

medžiaga. Giluminė balsių ir priebalsių vibraci
ja užlieja eilėrašti 

neatslūgstančiu gaudimu. Staigi reikšmių kaita, 
energingas ritmas, 

trankios aliteracijos nepalieka kūrinyje jokių kli
šių (p. 9).

Profesorius Venclova atskuba pagalbon su savo 
įžvalga:

Jo eilėse beveik matematiškai artėjama prie be
galybės ir nulio, prie 

nebūties ir to, kas ją paneigia. Tai balsas, išlie- 
kąs tenai, kur tėra visiška 

tamsa, ir sugebąs vesti sąmonę link tos ribos, už 
kurios Įsižiebia žiburys (p. 357).

Tokio pobūdžio komentarai paremia mintį, kad 
literatūros kritika - taip pat poezija, ir ja galbūt gali
ma grožėtis ne mažiau, kaip aptariamo autoriaus kū
ryba. Tačiau abiejų kritikų pasisakymuose yra kaž
kas esminio ir teisingo, kažkokia tiesa, kurią norisi, 
patį Brodskį beskaitant, atpažinti ir tuo pasidžiaugti.

Visų pirma dėmesį patraukia Brodskio netikėtai 
ryškūs ir savotiškai talpūs įvaizdžiai. Pavyzdžiui, 
skaitome:

’h
Laivas, risdamasis per bangą, 
panašus vienu metu į medį ir į gandrą, 
kuriems žemė iš po kojų pabėgo (p. 199).

NACIONALINIŲ...
(atkelta iš 5-to psl.)

4. K. Obolėnas yra minimas ir Tarybų Lietuvos 
enciklopedijoje kaip kraštutinių pažiūrų žmogus, T. III, 
p. 635.

5. Lietuvių enciklopedija, T. 20, Bostonas, p. 531.
6. Savaitė, 1942 m., nr. 2, p. 23.
7. Savaitė, 1942 m., nr. 3, p. 49.
8. Savaitė, 1942 m., nr. 14, p. 226.
9. Ypatinga neapykanta žydams vokiečių vadovy

bėje pasižymėjo „naujosios moralės” propaguotojas 
Goebelsas. Matyt, tokias jo pažiūras galėjo lemti psi
chologiniai motyvai: būdamas pats neįgalus, jis jautė 
didžiulę neapykantą viskam, kas netobula, o didžiausia 
netobulybė Goebelsui atrodė esanti žydų tauta.

10. Savaitė, 1942 m., nr. 7, p. 129-132.
11. Bolševizmas tarsi tiesiogiai išplaukia iš Sijono 

išminčių protokolų (dar 1924 metais įrodyta, jog pa
starieji buvo suklastoti antisemitų) ir yra pasaulinio 
žydų sąmokslo dalis. Tokio pobūdžio propagandą sklei-

JOSIFO BRODSKIO KŪRYBOS VERTIMAI - SVARBUS 
ĮNAŠAS Į MŪSŲ KULTŪRĄ

Atsiskleidžia tai, apie ką paprastai negalvojame
- kad laivas yra paradoksas, gimęs iš dviejų 
priešingų principų įtampos - stovėti šaknis įleidus 
vietoj, ir skristi, gandru išskleidus burių sparnus. Ir 
keisčiau - laivu tik tada km nors nukeliausi, kai pra
rasi žemę po kojomis. Laivas tampa tartum burėse 
medžiu įsišaknijęs skrydžio ilgesys, taigi, amžinai 
keliauti nerimstanti žmogaus siela.

Iš tokio bangų ir tolių ilgesio gimsta mitas, o iš jo
- meilė ir mirtis. Brodskis tai suglaustai išreiškia 
eilėraštyje „Didonė ir Enėjas”:

Didvyris nukreipė akis į langą, 
o jai tą valandą pasaulis baigės 
ties jo plačiosios tunikos kraštu 
ir aibė klosčių panešėjo į 
sustojusias marias (p.54).

Visa tragiška Enėjaus ir Didonės išsiskyrimo is
torija ir Didonės mirtis Kartaginoj stebėtinai sutelpa į 
šį trumpą posmelį, kuriame vienas mylimas žmogus 
yra visas pasaulis, kaip senovės graikų žemėlapiuose 
Viduržemio jūra, už kurios nebėra nieko - tik amžina 
tamsa. Pati emocinė šios tragedijos jėga glūdi netikė
tame tuniko klosčių ir plačios jūros sugretinime, kur 
sustojusios bangos ir yra mirtis.

Pradedam suvokti, kad Brodskio poetiniai įvaiz
džiai iš tiesų yra ne ornamentai, o mintys. Jie ne tik 
aprašo, bet ir pasako kažką žmogiškai svarbaus. Štai 
mitas - argonautų kelionė auksinės vilnos beieškant
- aukso, žvilgančio amžinu žmogaus tobulybės ilge
siu - pavirsta į šiurpų Romos koliziejaus vaizdą:

Ir Koliziejus — lyg kaukolė Argaus, kurios aki
duobėm skrieja

Debesys kaip prisiminimas apie buvusą bandą. 
(P- 183)

Kas esame matę Koliziejaus griuvėsius, atpa
žinsime, kad jie tikrai atrodo kaip milžiniška kauko
lė, galva išsižiojusi aukštyn į dangų, joje telpa šimt
mečiai troškimo iki galo, džiaugsmingai ir skaudžiai 
išgyventi savo buvimą, žiauriai ir aštriai jį pabrėžiant 
vergų dramatiška kančia ir mirtimi - nebebuvimu, ir 

dusios literatūros Lietuvoje buvo dar trečiojo de
šimtmečio pradžioje.

12. Savaitė, 1943 m., nr. 15, p. 236.
13. Savaitė, 1943 m., nr. 18, p. 286.
14. Savaitė, 1942 m., nr. 21, p. 415.
15. Hitler A. Mein Kampf. Translated by Ralph 

Manheim with an introduction by D.C. Watt - 
Chatham, Kent, 1996, p. 566.

16. Ten pat, p. 628.
17. Jakovlev N.,79 nojabria 1942 goda. M. 1979, 

s. 19-39
18. Savaitė, 1943 m., nr. 13, p. 221.
19. Ateitis, 1943 m., kovo 15 d.
20. Laisvės kovotojas, 1943 m., nr. 6, p. L
21. Laisvės žodis, 1944 m., nr. 2, p. 2.
22. Ten pat, p. 2.
23. Nepriklausoma Lietuva, 1944 m., nr. 17.
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kad visa tai panašu į tolimas senovės mitų keliones, 
siekiant auksinio grobio iš amžinybės laukų.

Panašiu būdu Brodskis iškelia iš jo paneigto mi
to griuvėsių gilesnę mintį, negu ta, kurioj susiforma
vo pats mitas. Mitologinis Tesėjas nukovė pabaisą 
Minotaurą ir pasakų vaizduotėje tapo didvyriu, Ari
adnės, bejėgio moteriško prado, viltim ir užtat išim
tinu žmogum, pasiekusiu viršžmogiškumą. Tuo tarpu 
Brodskis ramiai paaiškina:

Žudynės — tai žudynės, nieko kito.
Mirtingojo lemtis - naikint pabaisas.
Kas sakė, kad siaubūnai nemirtingi?
Ir kad netartume pilni puikybės, 
jog skiriamės nuo tų, kuriuos nužudėm, 
mums Dievas atima bet kokį dovį 
slapta nuo besidžiaugiančios minios 
ir liepia mums nutilt. Ir mes išeinam, (p. 51)

Tos eilutės smogia į pačią šerdį mūsų amžiais 
darytų prielaidų, kad didvyrius reikia garbinti, kad jie 
iškyla aukščiau už mus visus ir kad jie gali užmušti 
kaip pabaisą mūsų visų vienatvę ir bejėgį mirtingu
mą. Nebesant išskirtinių žmonių, nebelieka ir aukš
tesnių tiesų virš gėrio ir blogio, ir nebeįmanoma jokia 
ideologinė diktatūra. Stalino ir Hitlerio terorą pergy
venę žmonės be vargo supras Brodskio žodžių „žu
dynės tai žudynės - nieko kito” teisingumą, nors toks 
„iškilių žygdarbių” nuvainikavimas ir atrodytų para
doksalus.

Brodskio įvaizdžiai-mintys dažnai slepia ironi
jos geluonį, iš paviršiaus atrodantį tik kaip paradok
sas, atidengiantis neįprastą pespektyvą. Bet tas ge
luonis iš tiesų nėra kaip angies nuodas, o greičiau 
kaip daktaro adata, įskiepijanti mums šiek tiek sveiko 
proto. Tuo ypač pasižymi eilėraštis „Kalba Sorbono- 
je” (p. 255), kur skaitome, kad neišmokus natūraliai 
gyventi „dorovės dėsniai/atsiduoda tėvo diržu arba 
vertimu/iš vokiškos knygos”. Čia Brodskis su krei
voka šypsena prisimena seną rusų įprotį kalbėti apie 
vokiečius kaip apie bukus, nubodžius ir neatlaidžius 
pedantus. Toliau eilėraštyje (ibid.) - komentaras apie 
filosofiją: „Filosofo kūrinį dera stebėti pro patirties/ 
prizmę - arba pro akinius (tie dalykai daugmaž su
tampa)”. Prisimenam, kad apskritai žmonės gi žiūri į 
gyvenimą pro tamsius akinius, arba šviesius, ir ką jie 
mato, vadina savo patirtim. Išeina puiki, kandi ironi
ja. Sakoma, kad filosofai ieško tiesos, tad Brodskis ir 
komentuoja:

Tiesa slypi fakte, kad tiesos 
iš viso nėra. Tatai neatleidžia 
nuo atsakomybės, kaip tik atvirkščiai: 
etika - taipogi tuštuma, kurią pripildo 
mūsų elgsena, praktiškai nuolat 
tas pats, jei norite, kosmosas, (p. 257).

Prisimena Torricelli tuštuma, kurios gamta nepaken
čia; taigi, tuštumos visur - ir pačioj gamtoj, ir žmo
guje - natūraliai kuo nors užsipildo procese, nereika
laujančiame filosofijos. „Filosofiją dera studijuot”, 
sako Brodskis, „kada filosofija jums nereikalinga” 
(ibid.). Iš to išplaukia kaip ir anti-filosofija, antiko- 
mentaras apie mąstytojų kuriamą visuomenės modelį 
(galbūt žiūrint į jį pro savo akinius ar patyrimą). Pats 
Brodskis modelių tarytum nekuria, o tik sprendžia ir 
konstatuoja kaip jie „yra iš tikrųjų”, kol jų dar ne-
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paliečia žmogaus-modeliuotojo ranka. O kaip „yra” 
- išreiškiama paradoksais, kurie tokiais tik atrodo to
dėl, kad visuomenės apskritai požiūriai yra iškrypę. 
Tuo atžvilgiu jis truputį Biblijos rabinas, smerkiantis 
žmoniją už jos ne tiek nuodėmes, kiek bukumą ir 
kvailystes.

Neužtenka vietos aptarti visus šios knygos eilė
raščius, kurievis dėlto daugiausia yra labai aukšto 
meninio lygio ir labai turiningi, ir užtat prašyte pra
šosi komentaro. Vienas iš įdomiausių rinkinyje yra 
„Lietuviškas noktiurnas Tomui Venclovai”, kuriame, 
tarp daugelio kitų dalykų, sakoma, apie save ir Ven
clovą: „Mes panašūs./Mes, Tomai, esybė viena”. Ten 
taip pat atsiskleidžia nykus poeto mylimos Lietuvos 
vaizdas. Šis eilėraštis jau buvo aptartas mūsų spau
doje (pvz., Metmenys, nr. 72, 1997, p. 53-86).

Dar vienas iš daugelio gerų eilėraščių vadinasi 
„Didžioji elegija Džonui Donui”, p. 23-35. John 
Donne mirtis atsiveria kaip ilga eilė daiktų ir dvasių, 
kurie, dabar jau užmigę, virto tyla. Jis prasideda:

Užmigo Donas, ir su juo drauge 
užmigo grindys, patalas, graviūros, 
kilimai, lubos, atspindys lange, 
užuolaida, bufetas, žvakė, mūras.
Užmigo viskas (p. 23).

Iš tikrųjų tai užmigo toli gražu dar ne viskas. Ilgas 
sąrašas šitaip tęsiasi per kelis puslapius, kol pasiekia 
komentarą apie John Donne poetinį pasaulį:

Užmigo Donas, ir su juo drauge 
užmigo sintaksė, žodynas, rimai.
Nutilo skiemens. Popieriaus lauke 
nelaimės, ydos, nuodėmės nurimo.
Eilutė neturtinga ir tyli (p. 27).

Visi šitie pavieniai supratimai, ką reiškia „užmigti”, 
palengva įsiskverbia į kraują, kol pajuntame jų visu
mą ir suvokiame, kad mirtis, nebūtis iš tiesų turi labai

daug pavidalų, kuriuos mes įpratę vadinti gyvenimu. 
O mirties namuose išvardinti daiktai sukelia didelį 
troškimą gyventi, ir taip pasidaro poetiški, nes dabar 
jau jie visi reiškia mūsų jausmus. Užtat visas eilėraš
tis atrodo tartum didelė poeto pastanga suvokti, tuo- 
mi gal nugalėti, mirtį.

Brodskis ir iš viso mėgsta ilgą mintį, reikalaujan
čią ilgo teksto. Kai kurie jo eilėraščiai prieina prie pat 
tikros fabulos ribos ir primena epus. Ilgas vaizdų ir 
emocijų apsvarstymas, suminėj imas, pamažu sukuria 
poetinę, t.y. emocinę tiesą ir tuo sukuria ir savitą pa
saulį. Tas pasaulis yra originalus ir stebinantis savo 
įžvalgiais paradoksais apie įprastus dalykus, pavyz
džiui, kad ir mintis, jog „tiesa įrodyta ko gero ne tie
sa, o tik įrodymų suma”, (p. 85).

Brodskio kalba jam suteiktos Nobelio premijos 
proga yra tartum ryškus sovietų sąlygomis gyvenusio 
Rytų Europos menininko autoportretas. Jam visų 
svarbiausia yra santykis poeto su valstybe. Pagrindi
nis tų santykių bruožas - literatūros abejingumas val
stybei ar net neapykanta: „Literatūroje juntamas pik
tinimasis, pašaipa arba abejingumas valstybei yra iš 
esmės pastovumo, tiksliau sakant, begalybės atsakas 
į tai, kas laikina, ribota” (p. 292). Tokia nuostata gali 
būti labai radikali arba, blogiausiu atveju, banali. Juk 
dar gimnazijoje daugelis viens kitam į albumėlius ra
šydavom: „Tikėk tik tam, kas nesimaino, nežino galo 
nei pradžios, o kas ateina ir praeina, apgaudinėja vi
sados”. Skirtumą tarp banalumo ir principinės drąsos 
tikriausiai nulemia kontekstas. Brodskis rašo kaip 
žmogus, kurį už tai, kad jokioj valstybės institucijoj 
nesimokė kaip tapti poetu, toji valstybė nuteisė ke
liems metams į Sibirą kaip „veltėdį”.

Lygiai taip iššaukiančiai Brodskis kalba ir apie 
santykį tarp moralės ir meno. Jo nuomone:

Kiekviena nauja estetinė realybė patikslina žmo
gaus etinę realybę. Nes estetika - etikos motina, są
vokos „gerai ” ir „blogai ” visų pirma estetinės sąvo
kos, parengiančios „gėrio ” ir „blogio ” kategorijas. 
(P- 293)

Blogai elgtis, tiesa, negražu, bet čia ir vėl susidu
riam su kur kas didesnėm implikacijom. Kadaise Pla
tonas norėjo, kad valstybę valdytų filosofai, nes jų 
profesija yra ieškoti tiesos, taigi, gėrio. Brodskis gi 
sako, kad ir tiesa, ir gėris ateina tik iš meno žodžio, iš 
poezijos. Jeigu kada nors tai pasidarytų savaime su
prantama, gyventumėm visiškai kitokiam pasaulyje, 
negu šiandien.

Ne mažiau radikali jo idėja, dėl kurios bent iš 
pradžių norisi su juo ginčytis, yra, kad „blogis, ypač 
politinis, visada prastas stilistas”. Galvoji apie tuos 
auksaburnius diktatorius, kurie savo {geidžiams pa
vergė tautas ir nežinai, ar tikrai galima įrodyti, kad jų 
stilius - niekam tikęs. Galbūt. Bet ta abejotina prie
laida vis tiek Brodskį veda į kilniai išreikštą tiesą: 
„Kuo turtingesnė individo estetinė patirtis, tuo tvir
tesnis jo skonis, tuo tikslesnis jo dorovinis pasirinki
mas, tuo jis laisvesnis - nors galbūt ir ne laiminges
nis” (p. 294). Čia jau tikrai atpažįstame gilias perse
kiojamo, bet nepriklausomo Rusijos kultūrininko ir 
intelektualo vidinės laisvės šaknis. Šitą suprato ir 
Pasternakas, ir Mandelštamas, ir Achmatova, ir dar 
prieš bolševizmą, aiškiai suprato ir Tolstojus, kuris 
galbūt ir yra šios idėjos tėvas. Brodskio nuomonė, 
kad padėtis, kurioj menas priklauso tik privilegijuo
tai mažumai, yra ir nesveika ir grėsminga visai su
tampa su Tolstojaus įsitikinimu, kad tikras menas yra 
visų žmonių menas, o ne kokio elito.

Pagal tą principą Brodskis ir tęsia savo mintį, 

kad j ei jau literatūra turi būti visiems svarbi, tai kūrė
jų persekiojimas ir knygų deginimas nėra patys blo
giausi dalykai:

Daug sunkesnis nusikaltimas - panieka kny
goms, jų neskaitymas. Už šį nusikaltimą žmogus mo
ka visu savo gyvenimu, o jeigu tokį nusikaltimą pada
ro tauta - ji moka už tai savo istorija, (p. 97).

Antra vertus, žiūrint į žydų ir graikų istoriją-jau 
nuo amžių skaitančias tautas, matom, kad žydus bu
vo pasikėsinta visai išnaikinti, o senovės graikų civi
lizacijos ir nebėra - ji visuomet liks tiktai buvusi. 
Abiejų dvasinis palikimas jau yra kitų tautų ir civili
zacijų istorija. Tai taip jie ir už skaitymą turėjo sumo
kėti savąja istorija. Pagalvoji apie lietuvius - mes iš 
tiesų esam, net ir šiandien dar nebuvę?

Brodskio vertėjai savo darbą atliko gerai, ir jis, 
sulietuvintas, yra, daugeliu atvejų, gražiai paskaito
mas ir stovi arti originalo. Vietomis norėtųsi su vienu 
ar kitu vertėju kiek pasiginčyti, bet tai jau daugiau 
techniški klausimai. Apskritai, knyga yra svarbus 
įnašas į mūsų kultūrą, nes dabar Brodskis, bent tiek, 
kiek ši knyga gali aprėpti, jau yra ir mūsų poetas.

R. Šilbajoris

Josifas Brodskis. Vaizdai [jūrą. Eilėraščiai. Vilnius. 
Vyturys. 1999.383 psl.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Liudas Truska, Arvydas Anušauskas, Inga Petra

vičiūtė. Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940-1953 
metais. MVD-MGB organizacinė struktūra, persona
las ir veikla. Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras. Vilnius. 1999. 415 psl.

Knyga susideda iš šių skyrių: „Sovietinio saugu
mo struktūra ir funkcijos Lietuvoje” (L Petravičiūtė), 
„MVD-MGB darbuotojų personalinė sudėtis” (L. 
Truska), „Teroras ir karo nusikaltimai” (A. Anušaus
kas), „MVD-MGB vadovaujančiųjų darbuotojų bio
grafiniai duomenys” (parengė L. Truska).

Joachim Gauck. Stazi bylos kraupus VDR paliki
mas. Parengė Margarethe Steinhausen ir Hubertus 
Knabę. Iš vokiečių kalbos vertė Sigitas Asinauskas. 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. Vilnius. 2000. 166 psl.

Knygos autorius J. Gauck - kunigas, iki Vokieti
jos susivienijimo gyvenęs Rostock’e, Rytų Vokieti
joje. Nuo 1990 m. rudens Gauck Vokietijos vyriau
sybės ypatingasis įgaliotinis buvusios Valstybės sau
gumo tarnybos byloms tirti. Knygos rengėjai M. 
Steinhausen ir H. Knabę „Įžangoje” rašo: „Knygos 
tikslas pirmiausia supažindinti su sudėtingomis prob
lemomis, kylančiomis tvarkant bylas, padėti orien
tuotis dažnai abejotinais argumentais grindžiamuose 
debatuose, kaip elgtis su šiuo kraupiu VDR palikimu, 
ir - svarbiausia - suteikti ryžto akis į akį stoti su šiuo 
Vokietijos istorijos tarpsniu be jokių ‘jeigu’ ir ‘bet’”.

Knygos „Priede” įdėtas Vokietijos „Įstatymas 
dėl buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos 
valstybės saugumo tarnybos dokumentų”. Vokietija 
jau spėjo pagarsėti savo pavyzdingu tvarkymusi su 
buvusio komunistinio režimo saugumo bylomis bei 
su įstatymais dėl šios institucijos veiklos bei padari
nių. Gal šią knygutę vertėtų pavartyti ir Lietuvos sei- 
mūnams, ruošiantiems liustracijos įstatymus?

2000 m. birželio mėn.
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Vytauto Didžiojo universiteto humanitarai vis 
dažniau pakviečia į konferencijas, seminarus ar su
tikimus su rašytojais, kultūros žmonėmis. Be to, per 
pastaruosius metus galime matyti, kaip didėja stu
dentijos dėmesys tokiems renginiams bei noras pa
tiems aktyviai juose dalyvauti ne tik klausytojų, bet 
ir dalyvių vaidmenyse. Šiame tekste mėginsiu aptarti 
kelis įdomesnius praėjusių metų pabaigos ir šių metų 
pradžios įvykius.

1999 m. spalio 15 dieną VDU Svečių namuose 
įvyko Alfonso Nykos-Niliūno akademiniai skaitymai 
„Alfonsas Nyka-Niliūnas: kūrėjo savimonės proble
ma XX amžiuje”. Šiam lietuvių poetui, buvusiam 
Vytauto Didžiojo universiteto auklėtiniui, 1997 m. 
buvo suteiktas universiteto garbės daktaro vardas. O 
dingstis surengti akademinius skaitymus buvo poeto 
jubiliejus. Atsirado proga pažvelgti į poeto kūrybą iš 
įvairesnių požiūrio taškų, įvertinti jo literatūrinę ir 
kultūrinę laikyseną, juolab kad per kelerius metus 
Baltų lankų leidykla išleido poeto kūrybos ir jo 
straipsnių rinktines bei pagrindinius vertimus, o A. 
Mackaus knygų leidimo fondas du solidžius A. Ny
kos-Niliūno Dienoraščio fragmentų tomus. Renginį 
ėmėsi organizuoti universiteto Lietuvių literatūros 
katedra ir Išeivijos studijų centras. Parengti ir skaityti 
pranešimus buvo kviečiami žymūs literatūrologai iš 
Kauno ir Vilniaus, taip pat jaunesnieji tyrinėtojai - 
universitetų magistrantai ir doktorantai. Stebėtina, 
kad į išsiuntinėtus pakvietimus atsiliepė net 12 tyri
nėtojų. Atsirado intriga į vieno autoriaus kūrybą pa
žvelgti iš pačių įvairiausių pozicijų ir aspektų, tam 
galimybę suteikė ir plačiai suformuluota akademinių 
skaitymų tema. Vieni pranešimai buvo bendresnio 
pobūdžio, jų autoriai analizavo poeto kūrybą pasi
rinktuoju aspektu; tokie buvo prof. Viktorijos Dau
jotytės, filosofo doc. Tomo Sodeikos pranešimai. V. 
Daujotytė ankstyvuosius A. Nykos-Niliūno dienoraš
čius analizavo Vakarų kultūros kontekste. T. Sodeika 
gilinosi į žodžio ir tylos santykį poeto kūryboje, pa
brėždamas, kad poetinio A. Nykos-Niliūno žodžio 
prasmė glūdi nutylėjime, potekstėje, paslėptoje me
taforoje. Jo pranešime taip pat buvo nuolat remiama
si Europos poezijos paralelėmis. Kiti akademinių 
skaitymų pranešimai gilinosi arba į atskirus poeto 
kūrybos laikotarpius, arba į specifinius aspektus. In
grida Matusevičiūtė, A. Nykos-Niliūno kūrybos ty
rinėtoja, akcentavo poeto ir skaitytojo, poeto ir kriti
ko santykį, manydama, kad kritikas dažnai tampa 
bejėgis, kai su išankstine metodologija mėgina ana
lizuoti šio poeto tekstus. Ji iškėlė ir poeto kūrybos ti- 
pologizacijos problemas. VDU magistrante Daiva 
Marčiulynaitė analizavo eschatologinius motyvus

AKADEMINIAI SKAITYMAI IR HUMANITARINĖS 
TRADICIJOS

Niliūno kūryboje. Prof. Vytautas Kubilius kalbėjo 
apie poeto laikyseną karo metais Lietuvoje, aptarda
mas ir kitus to meto kartos poetus. A.Nyka-Niliūnas 
šioje situacijoje ir kontekste išsiskyrė tuo, kad jis ne
priklausė visuomeniniams ar politiniams sambū
riams, buvo užsisklendęs tik savo kūrybos pasaulyje. 
Doc. Virginija Balsevičiūtė iš Vilniaus savo praneši
me apie valstietiškosios kultūros atšvaitus taip pat 
neapsiribojo tik Niliūno poetiniu pasauliu, o lygino 
jo kūrybą su K. Bradūno, V. Mačernio poezija.

Visiškai kitoks buvo prof. Kęstučio Nastopkos 
pranešimas. Jis pateikė eilėraščio „Orfėjaus medis”

Docentas Tomas Sodeika

semiotinę analizę, vienu eilėraščiu sugebėdamas įtai
giai atskleisti poeto savimonės problemą bei savitu
mą. VU magistrante Rita Malickaitė gilinosi į A. Ny
kos-Niliūno eilėdaros ypatumus, doktorantė Dalia 
Jakaitė savo pranešime komentavo ir analizavo kai 
kuriuos biblinius prisikėlimo vaizdinius pOeto kūry
boje.

Trečioji akademinių skaitymų dalis buvo skirta 
A. Nykos-Niliūno, literatūros kritiko, pristatymui.

prasme.
Po intensyvios pranešimų dalies prasidėjo dis

kusijos, kuriose dalyvavo seminaro svečiai, prane
šėjai, doktorantai ir dėstytojai. Į diskusijas labai natū
raliai įsijungė akademiniuose skaitymuose dalyvavęs 
poeto brolis Stasys Čipkus. Jis detaliai ir vaizdingai 
pasakojo apie Čipkų šeimą, gimtąją aplinką, vaikys
tės metus, brolio interesus jaunystėje, atsakė į susido
mėjusios publikos klausimus. Svečias pakomentavo 
kai kuriuos nuolat brolio kūryboje pasikartojančius 
įvaizdžius ir vardus, kurie į jo poeziją atėjo būtent iš 
gimtosios namų aplinkos; gal todėl broliui jo poezija 
itin suprantama ir paprasta. S. Čipkaus atsiminimai 
ir betarpiški komentarai sušildė akademinių skaity
mų ir diskusijų atmosferą, suteikė jai naujų spalvų. 
Renginį baigė universiteto Retorių teatras su A. Ny
kos-Niliūno poezijos skaitymų programa „Monolo
gai sau pačiam”. Konferencijos dalyvių pranešimai 
jau rengiami leidybai, jie bus išspausdinti universite
to moksliniame žurnale Darbai ir dienos. Leidinio 
redaktorius prof. Leonas Gudaitis jau po seminaro 
sugebėjo angažuoti ir daugiau A. Nykos-Niliūno ty
rinėtojų, todėl vasaros pradžioje pasirodysiantis nu
meris turėtų sudominti išsamiais, o tuo pačiu ir įvai
riais savo požiūriu poeto kūrybos tyrinėjimais.

Po gana šaltų ir ilgų atostogų universiteto ben
druomenė gausiai ir aktyviai dalyvavo susitikime su 
Tomu Venclova. Akstinas šiam susitikimui buvo 
interviu knyga „Manau, kad...”, kurią išleido leidykla 
Baltos lankos. Knygoje sutilpo 27 pokalbiai, spaus
dinti 1977-1999 m. Lietuvos ir užsienio spaudoje. 
Susitikimas įvyko vasario 25 d. universiteto Posė
džių salėje. Popietės svečius pristatė Lietuvių litera
tūros katedros vedėjas prof. L. Gudaitis, priminda
mas, kad naujoji knyga yra jau ketvirtoji T. Venclo
vos knyga, kurią išleido Baltų lankų leidykla. Prista
tydamas šią knygą leidyklos direktorius Saulius Žu
kas pabrėžė, kad kelių dešimtmečių pokalbiuose at
sispindi praeities faktai, T. Venclovos literatūriniai, 
politologiniai vertinimai, laikui bėgant įgaunantys 
vis didesnę literatūrinę ir istorinę vertę.

Universiteto rektorius prof. Vytautas Kamins
kas įteikė svečiui, kuris buvo VDU Atkuriamojo se
nato narys, universiteto atkūrimo 10 metų sukakties 
jubiliejinį sidabro ženklą. Priimdamas apdovanojimą 
T. Venclova prisiminė, kad jo senelis Merkelis Rač
kauskas buvo Vytauto Didžiojo universiteto profeso
rius, tėvas Antanas Venclova baigė šį universitetą, o

Iš kairės: prof. Bronius Vaškelis, Ingrida Matusevičiūte, Stasys Cipkus, 
prof. Leonas Gudaitis, prof Vytautas Kubilius, prof. Viktorija Daujotyte.

Prof. B. Vaškelio pranešimas 
aktualizavo poleminius A. 
Nykos-Niliūno kritikos teks
tus, tuo pačiu atskleisdamas 
tam tikrą dviejų generacijų 
išeivijoje kovą. Šių eilučių 
autorė pristatė A. Nyką-Ni- 
liūną kaip aktyvų Aidų žur
nalo bendradarbį, siūliusį 
daug idėjų tuometiniam žur
nalo redaktoriui ir pasiraši
nėjusi pačiais įvairiausiais 
slapyvardžiais arba jų inicia
lais. VDU magistrante Hen
rieta Damrbauskaitė analiza
vo A. Nykos-Niliūno kriti
kos estetinius aspektus, ver
tindama juos dabartinės li
teratūros kritikos aktualumo 

pokario laikais jame dėstė. Vėliau svečias kalbėjo 
apie naujausias savo knygas: pastaraisiais metais 
Niujorke anglų kalba išleistą publicistikos knygą ir 
du poezijos knygos leidimus. Poezijos knyga sulaukė 
palankių vertinimų amerikietiškoje spaudoje, skaity
tojų dėmesio ir antrojo leidimo.

Toliau sekė bene įdomiausia susitikimo dalis, 
kai poetas skaitė ir gana išsamiai komentavo savo ei
lėraščius. Retas poetas mėgsta atskleisti savo poetinę 
virtuvę: komentuoti eilėraščio parašymo aplinkybes, 
įvykius ar faktus, inspiravusius poetinį tekstą. T. 
Venclova nevengia eilėraščiuose minėti vietovar
džių, politinių, kultūrinių realijų. Jo komentarai lei
džia visiškai naujai tyrinėtojui pažvelgti į eilėraštį. T. 
Venclovos gerbėjai prisiminė ir prieš dvejus metus 
įvykusią poeto viešnagę toje pačioje universiteto sa
lėje bei jo skaitytus ir komentuotus eilėraščius. Tai 
neabejotinos patirtys literatūrologams, tam tikra pro
vokacija savosios interpretacijos ir autoriaus komen-
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tarų lyginimui.
Vėliau dar buvo sugrįžta prie naujosios T. Venc

lovos knygos: Slavistikos centro vadovė doc. Asija 
Kovtun priminė kai kurias tuometines visuomenines 
sovietinio laikmečio aktualijas, kurios fiksuojamos ir 
pristatomoje knygoje. Ji aktualizavo kai kuriuos T. 
Venclovos slavistikos darbus, kuriais domisi ir ku
riais remiasi studentai. Po šių svarstymų svečias in
triguojančiai pasakojo prisiminimus apie savo ben
dravimą su žymiuoju struktūralistu Jurijum Lotma- 
nu, gyvenusiu Estijoje. Buvo prisimintas ir jo bičiulis 
Josifas Brodskis, lietuviškieji motyvai jo kūryboje. 
Palaipsniui gausiai susirinkusi auditorija perėjo prie 
klausimų. Jų buvo daug ir gana įvairių: tiek apie po
eziją, apie literatūrinius tyrinėjimus, gyvenimišką
sias realijas. Susitikimas vos besutilpo į dviejų valan
dų ribas. Intensyvus polilogas buvo priimtinas tiek 
pačiam svečiui, kuris noriai ir visapusiškai atsakinėjo 
į klausimus, tiek ir akademinei universiteto ben
druomenei, studentijai. Reikia tikėtis, kad T. Venclo
va su savo paskaitomis ar poetiniais skaitymais dar 
ne kartą sudomins Vytauto Didžiojo universiteto au
ditoriją.

Kovo 23 d. Išeivijos studijų centras ir Lietuvių 
literatūros katedra pakvietė į susitikimą su poetu, 
kultūrinių leidinių, išeivijos literatūros istorijos vienu 
iš redaktorių Kaziu Bradūnu. Rengiant šį susitikimą 
būgštauta, ar susirinks studentija, ar renginys sulauks 
dėmesio. Todėl su nuostaba teko stebėti pilnut pilnu
tėlę posėdžių salę ir džiaugtis gausiu studentų daly
vavimu. K. Bradūno poeziją pristatė prof. Viktorija 
Skrupskelytė. Ji savo analitiškame pranešime aptarė 
visą Bradūno poeziją, pabrėždama, kad dar Lietuvoje 
rašytuose poeto tekstuose atsiranda žemės įvaizdis. 
Profesorė fragmentiškai, bet įtaigiai žvelgė į poeto 
kūrybą per santykio su tradicija aspektą: koks Bra
dūno santykis su istorija, tautosaka, mitologija ir kaip 
per tradiciją geriausieji jo eilėraščiai pakyla iki uni
versaliųjų klausimų. V. Skrupskelytė paneigė sam
pratą, kad Bradūnas - gamtos ar gamtovaizdžio poe
tas, nes , jo žemė visada buvo ir išliko atvira su savo 
vertikalėmis ir horizontalėmis”, ji sutampa ne su 
gamtovaizdžiu, o „su žmogaus dvasios pasireiški
mais”.

Po pranešimo poetas K. Bradūnas skaitė savo ei
lėraščius ir komentavo jų parašymo aplinkybes, vė
liau atsakinėjo į klausimus. Universiteto rektorius 
prof. V. Kaminskas apjuosė poetą universiteto juosta 
ir apdovanojo medaliu, primindamas, kad Bradūnas 
prieš 60 metų pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo 
universitete, o dabar sugrįžta kaip iškilus poetas, iš
leidęs daugybę knygų.

Universiteto Retorių teatro aktoriai perskaitė tris 
fragmentus iš Bradūno eilėraščių ciklo Pokalbiai su 
karalium. Vakaro atmosfera, studentijos susidomėji
mas ir klausimai, o ne į visus juos ir buvo spėta atsa
kyti, parodė, kad universitete klostosi humanitarinės 
tradicijos, tokio pobūdžio susitikimai tampa reikalin
gi-

Akademiniai skaitymai, skirti vienam autoriui, 
kuriuos universitetas jau keleri metai rengia (tereikia 
prisiminti prieš kelerius metus Cz. Miloszui, J. Me
kui, o dabar A. Nykai-Niliūnui skirtus skaitymus), 
rodo, kad humanitarai nevengia dabarties literatūri
nio, kultūrinio proceso problematikos. Ir nors kartais 
šiuos renginius inspiruoja kūrėjo jubiliejus ar kita 
proga, manyčiau, kad tai minėtųjų akademinių rengi
nių nepaverčia proginiu tuščiažodžiavimu, o atvirkš
čiai, paskatina atidžiau pažvelgti į menininko kūry
bos aktualumą lietuviškame ar vakarietiškame kon
tekste. Išeivijos studijų centras nuo pat savo įsikūri-

2000 m. birželio mėn.

mo rengia susitikimus su išeivijos iškiliais žmonėmis 
- žurnalistais, rašytojais, mokslininkais. O kad tokie 
renginiai ir susitikimai reikalingi, liudija šiame tekste 
pristatyti renginiai, kurie sulaukė rengėjų lūkesčius 
pranokusio dėmesio. Tai skatina optimizmą ir norą 
dirbti toliau.

Dalia Kuizinienė

PORINKIMINIAI DUETAI IR MENUETAI

Tuoj po savivaldybių rinkimų teigiau, kad jų re
zultatai buvo tam tikras įspėjimas tradicinėms Lietu
vos partijoms pakeisti savo pažiūras į rinkėjus, poli
tiką ir kitas partijas, o to nepadarius nieko gero nesi
tikėti ateinančiuose Seimo rinkimuose. Šias eilutes 
rašant (gegužės pabaigoje) iki rinkimų dar liko keturi 
mėnesiai, bet jau dabar galima pastebėti reiškinius, 
kurie šį tą pasako, ar tradicinės partijos pajėgė ko 
nors iš savivaldybių rinkimų išmokti.

Pradedant nuo kairės, į šį klausimą galima atsa
kyti teigiamai. LDDP ir socialdemokratai puikiai su
prato, kad eidami atskirais rinkimų sąrašais jie netu
rės daug įtakos sekančiame Seime ir dėl to nutarė į 
rinkimus eiti bendru sąrašu bei pradėti glaudaus ben
dradarbiavimo procesą, kuris turėtų pasibaigti orga
nizacijų susijungimu į vieną partiją. Nors nemažai 
pavienių darbiečių, o ypač socdemų, suartėjime mato 
sunkiai išsprendžiamas organizacines ir programines 
problemas, grynai iš taktinio taško žiūrint dviejų par
tijų koalicija palengvins resursų kaupimą ir išvengs 
nuostolingų varžybų daugiamandatinėje ir vienman- 
datinėse apygardose.

Iš šio suartėjimo abiems partijoms gali būti ir ki
tų dividendų. Darbiečiai gaus socialdemokratinės pa
kraipos partijos pripažinimą, o socialdemokratai tu
rės progą pasinaudoti didesnės partijos organizacine 
struktūra bei tradiciniu elektoratu.

Tačiau yra ir potencialių problemų. Iki šiol 
LDDP ir socialdemokratai visus esminius sprendi
mus daro ir, atrodo, netolimoje ateityje darys pariteti
niu principu. Ar tokia struktūra ilgainiui bus efekty
vi, tai jau kitas klausimas. Šiame kontekste yra iš
kilęs Algirdo Brazausko faktorius. Kol abi partijos 
veiks kaip lygios organizacijos, jos turės atskirus va
dovus. Bet einant prie partijų susijungimo, kada nors 
reikės susitarti dėl vieno vadovaujančio asmens. Bu
vęs prezidentas jau kuris laikas aktyviai bando su
jungti kairiąsias jėgas. Jo prestižas tebėra aukštas, o 
palyginti ramus ir į kompromisus linkęs charakteris 
labai tiktų situacijai, kur dar yra nemaža dozė nepasi
tikėjimo ir net priešingumo. Kaip jungtinės partijos 
vadovas Brazauskas tikrai būtų priimtinas darbie- 
čiams ir galbūt socdemams, nors pastarųjų pažiūras 
šiuo klausimu yra gana sunku prognozuoti. Kad ir 
kaip ten būtų,.šiuo metu buvęs prezidentas, atrodo, 
yra vienintelis žmogus, kuris galėtų vadovauti jungti
nei partijai.

Politiniame viduryje naujų poreiškių kur kas 
mažiau. Čia pagrindinės partijos yra socialliberalai ir 
centristai. Nors jų vadovai tarp savęs kalbasi, tačiau 
kol kas konkrečių rezultatų nesimato. Naujoji sąjun
ga laimėjo savivaldybių rinkimus, o vėliausieji (ge

gužės mėnesio) viešosios nuomonės apklausinėjimai 
parodė, jog šios partijos populiarumas kyla, o jos pa
grindinių varžovų palaipsniui krenta: NS - 20,4%; 
Socdemų-LDDP koalicija - 9,8%; liberalai - 9,6%; 
valstiečiai - 9,6%; centristai - 7,0%; konservatoriai - 
4,9%; krikdemai - 1,7%. Taigi, šiai partijai sąjun
gininkų ieškoti nėra taip svarbu, kaip toms, kurių rei
tingai krenta arba nesikeičia. Romualdas Ozolas yra 
Centro sąjungos vadovas, bet praeityje šioje organi
zacijoje egzistavo Lietuvoje neretai pastebimas dvie
jų vadovaujančių asmenybių trinties sindromas. 
Taip vadinamas Bičkausko sparnas niekada oficialiai 
nekonfrontavo su Ozolu, bet jis pats partijos vadovui 
neretai oponavo. Tai buvo matoma, kai Centro sąjun
gai reikėjo apsispręsti, kurį kandidatą į prezidentus 
remti. Ozolo sparnas rėmė Valdą Adamkų, o Bič
kausko, su tam tikromis išimtimis, Artūrą Paulauską, 
nors reikia pripažinti, jog čia viską šiek tiek sukomp
likavo vėlyvas Vilniaus apygardos teismo sprendi
mas, leidęs Adamkui kandidatuoti. Dabar irgi atrodo, 
kad partijos vadovybė nėra vieninga dėl santykių su 
Naująja sąjunga. Panašiai kaip darbiečių ir socdemų 
atveju, tarp socialliberalų ir centristų nėra esminių 
programinių skirtumų. Be to, jų praeitis nesudaro 
problemų, kurios iki šiol neleido suartėti kairiosioms 
partijoms. Taigi, lieka tik asmenybių faktorius ir 
organizaciniai interesai, konkrečiai - baimė, kad 
glaudaus bendradarbiavimas neišvirstų į vienos par
tijos dominavimą.

Ar kas nors panašaus į kairiųjų partijų suartėjimą 
įvyks ir politiniame viduryje? Aš manau, kad ne. 
Socialliberalai ne tik savivaldybių rinkimuose gerai 
pasirodė, bet dabar turi tris kart daugiau rėmėjų už 
centristus. Naujoji sąjunga šiuo metu yra populiari 
todėl, kad nemažas skaičius balsuotojų yra nusivylęs 
tradicinėmis partijomis ir ieško išeities iš dabartinių 
ekonominių ir socialinių sąlygų, remdami partijas, 
kurios yra naujai susikūrusios, niekad nebuvo val
džioje ir nepriklauso taip vadinamam politinam es- 
tablišmentui. Eidama kairiųjų partijų keliu, Naujoji 
sąjunga gali prarasti savo politinę nekaltybę ir pa
sidaryti viena iš partijų, kurių įvaizdis šiandien dau
geliui rinkėjų nėra pozityvus. Aš spėju, kad vienin
telis nuspėjamas centristų ir socialliberalų bendra- 
darbiavumo būdas yra jungtinių sąrašų sudarymas 
kai kuriose apygardose.

Dešinėje taip pat esminių permainų kol kas neį
vyko. Liberalams pakvietus dešiniojo centro partijas 
vienytis, konservatoriai pradžioje apie tai nieko ne
norėjo girdėti. Dabar jų pozicija šiek tiek sušvelnėjo, 
bet kairiųjų stiliaus suartėjimo tikriausia nebus. Nors 
abi partijos yra aiškiai orientuotos į Vakarus ir, su 
tam tikromis išimtimis, remia laisvos rinkos princi
pus, tarp jų vadovų ir daugumos narių yra pastebimi 
ideologiniai ir psichologiniai skirtumai. Liberalai yra 
liberališkesni už konservatorius ekonomikos, sociali
nių santykių ir kultūros sferose. Jų nacionalizmas pa
brėžia konkrečius valstybės interesus ir yra pagrįstas 
praktiškumu. Konservatoriai yra už didesnį valstybės 
vaidmenį ekonominiame gyvenime, o socialiniuose 
santykiuose ir kultūros politikoje pabrėžia tradicinių 
tautinių vertybių ir institucijų tęstinumą. Apskritai, 
liberalams yra mažiau svarbi tautinė simbolika, ku
rios apstu konservatorių veikloje. Pagaliau, didesnis 
liberalų pragmatiškumas pasireiškia ir jų požiūryje į 
praeitį, vis dar įtakojančią konservatorių politiką.

Jei prie viso to pridėsime konservatorių pažiūrą, 
jog dabartinis liberalų vadovas „išdavė” savo buvu
sią partiją, tai glaudaus bendradarbiavimo klausimas

(tęsinys sekančiame psl.)
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IŠ KAIRĖS...
(atkelta iš 9-to psl.)
pasidaro nerealus. Bet politikoje daryti priešrinkimi
nes prognozes yra gana rizikinga. Nežiūrint visų mi
nėtų problemų, vien tik dėl organizacinių, ir iš dalies 
ideologinų, interesų taško, konservatorių-liberalų ko
alicija abiem partijom būtų naudinga. Savivaldybių 
rinkimai parodė, jog šios partijos gavo apie 25 pro
centus visų balsų. Jei per Seimo rinkimus jos išlai
kytų arba net truputį pakeltų šį skaičių, jų įtaka kita
me Seime būtų didelė, o dalyvavimas koalicinėje 
valdžioje - reali galimybė.

Julius Šmulkštys

KAUNO „ENFANT TERRIBLE”

Labai daug kam V. Šustausko partijos pergalė 
rinkimuose į Kauno miesto savivaldybės tarybą pasi
rodė vos ne kaip piktas šėtono pokštas. Dabartinis 
Kauno miesto metas nebuvo ir nėra vertinamas rim
tai, užkulisiuose nuolat traukiamas per dantį, nors jo 
pasisakymų kai kas rimtai išsigando. Tačiau labai 
mažai galvojama apie šio šėtoniško pokšto priežastis. 
Galbūt tik protesto motyvas išskiriamas kaip ryškiau
sias. Bet protestuotojų šįkart tikrai buvo nemažai. 
Lietuvos laisvės sąjunga Kaune gavo daugiau kaip 
35 000 rinkėjų balsų ir 11 mandatų iš 41 Kauno 
miesto savivaldybės taryboje. Viena vertus, tai tik 
apie 3% visų Lietuvos rinkėjų balsų, bet tai ir kone 
trečdalis visų balsavusių Kauno miesto rinkėjų.

Viena iš V. Šustausko sėkmės priežasčių, matyt, 
būtų bendra visos šalies padėtis. Tai - ekonominė 
krizė, aukštas nedarbo, skurdo, biurokratizmo ir ko
rupcijos, socialinio neteisingumo lygis. Juk bene 
penktadalis šalies gyventojų yra net oficialios statis
tikos vadinami gyvenančiais ties skurdo riba. Ir ne
matyti realių kelių paskutinių vyriausybių veiklos re
zultatų. Kaip politikos savaitraštyje Atgimimas taik
liai pastebėjo Vilniaus universiteto docentas Vitoldas 
Meidūnas, Jau nuo pirmųjų metų, atkūrus nepriklau
somybę, šalies valdžia rūpinosi ne kaip išsaugoti 
ekonomikos lygį, o įvairiausiais neesminiais klausi
mais (KGB darbuotojų veiklos uždraudimu, soviet
mečiu atimto turto grąžinimu ir t.t.). Nepasirūpinta 
pigesnių energetinių išteklių įsigijimu, ūkio pertvar
kymu Lietuvai naudingomis sąlygomis. Turime pri
pažinti, kad buvo sužlugdytos visos ūkio šakos (pra
monė, žemės ūkis ir kt.), o bankrutuoja daugybė ūkio 
subjektų”.

Kita ir taip pat pamokanti V. Šustausko kelio į 
merus aplinkybė - tai vadinamasis tradicinis Kauno 
radikalumas. Jis pasireiškė dar Sąjūdžio laikais. Tada 
vadinamieji Kauno radikalai išreiškė pasipiktinimą 
dviprasmėmis politinėmis kombinacijomis Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio steigiamajame suvažiavime. 
Revoliucinės nuotaikos dar ir dabar ne visiškai išblė
so nuo 1988-1991 metų. Tada juk garsiais riksmais ir 
protestais buvo galima pasiekti, kad padėtis iš esmės 

pasikeistų. O kodėl gi negalima dabar? Kaimietiški 
radikalai nemėgsta sudėtingų išvedžiojimų ir dvipra
smybių. Tai toks užkonservuotas kaimietiškas men
talitetas - turi būti viskas aišku, kaip kirviu nukirsta. 
Visiškai neabejotina, kad žmonėms patiko labai jau 
grubūs, bet paprasti ir tiesūs V. Šustausko pažadai, 
kad jis atėjęs į valdžią bent jau nevogs. Banalybių ra
te besisukančiam žmogui nesvarbios jokios „aukš
tesnės materijos” ar sudėtingybės. Bendrosios huma
nitarinės kultūros, netgi jos poreikio nuojautos aiš
kiai stinga dideliu pragmatizmu pasižymintiems kau
niečiams. Jie dažniausiai vertina konkrečią veiklą ir 
jos apčiuopiamus rezultatus, o ne mąstymą ar subtilų 
būdą. Rezultatai svarbiau, negu procesas. Pragmati- 
kams kartais dar gali imponuoti nebent kokie nors 
ekscentriški kraštutinumai.

Kitas klausimas, kas tokiais padarė nemažą dalį 
kauniečių? Jie ir patys, iš dalies, jaučia savo kiauto 
ankštumą, juk balsavimas už V. Šustauską - tai taip 
pat ir protestas prieš Kauno miesto ignoravimą, jo su- 
provincialinimą ir prestižo nuosmukį. Kai kas juk ir 
tiesiogiai V. Šustausko kritiką sutapatino su patyčio
mis iš kauniečių, rašė į Kauno dieną’, „man gėda dėl 
„politologų” svaičiojimų, žeminančių žmonių pasi
rinkimą, dėl patyčių mano gimto miesto ir miestie
čių atžvilgiu”.

V. Šustausko poziciją jo rinkėjai aiškiai įsivaiz
duoja pagal savotišką mušeikos logiką: svarbu gerai 
išgąsdinti, o po to gal ir muštis nereikės. Reikia tokio 
ryžtingo žmogaus, kuris būtų nusiteikęs ne ramiai 
dirbti, o iš esmės keisti padėtį, kad tą pajustų žmonės. 
Be to, galima šnekėti labai aštriai, o elgtis taip, kaip 
yra leidžiama. Nors nėra abejonių, kad jeigu taptų 
leidžiama ir būtų pareikalauta, būtų ir įvykdyta. Taip 
ir pats V. Šustauskas aiškino savo drastiškų ir sukre
čiančių pasisakymų prasmę: „Ar aš kada nors sakiau, 
kad žydus varysiu į getą? Į Kauno devintąjį fortą taip 
pat nieko nesirengiu grūsti. Pasakiau tai kaip meta
forą, turėdamas galvoje tai, kad privalo būti nubausti 
visokie babiliai ir panašūs valdininkai, kurie įstūmė 
Lietuvą į dabartinę situaciją”. Bet dar kartą reikia pa
brėžti, jog šitokie pasiaiškinimai nereiškia, kad V. 
Šustaustas negali būti pavojingas. Tam tikromis ap
linkybėmis, nors ir nelengvai įsivaizduojamomis, be 
abejo, jis gali toks būti. Nors atrodo, kad V. Šustaus
ko populiarumo pamokų valdantieji nenori įsisavinti. 
Juk tikrai ne vien tikros padugnės ir aiškūs degenera
tai jį rėmė ir remia.

O kol kas meras V. Šustauskas apsipranta su 
nauja aplinka, kol kas dar gana nedrąsiai tyrinėja jos 
galimybes. Gąsdinimų laikinai atsisakyta. Kai ku
riuos savo rinkiminius pažadus jis įvykdė, pavyz
džiui, leido rengti mitingus bet kurioje Kauno vieto
je, ko nebuvo galima daryti anksčiau. Taip užsitikrin
ta papildoma parama iškilus reikalui. Bet meras jau 
elgiasi ir kaip valdžios atstovas, kalba apie turistų 
pritraukimą į Kauną, dalyvauja viešuose renginiuose 
kaip oficialus asmuo. Kartu su V. Landsbergiu daly
vavo pirmajame Steigiamojo Seimo 80-mečio minė
jimo renginyje Kaune. Stebint tokį jo elgesį net nega
lima nesuabejoti, ar V. Šustauskas bandys savo sėk
mę rinkimuose į Seimą. Kita vertus, bendražygiai, 
matyt, privers jį taip elgtis. Politikas turi rodyti savo 
ambicijas ir plėsti savo įtakos sferą. Gal vėl pasigirs 
radikalių ir ekscentriškų pasisakymų. Ar bus destruk
tyvių veiksmų? Kol kas jie nelabai tikėtini, bet argi 
nėra bent jau iš dalies destruktyvi ta mąstysena, kuri 
sako: „Galų gale man tas pat, ar Šustauskas, ar kitas. 
Svarbu, kad išrinktas daugumos”.

Saulius Pivoras

APIE IŠEIVIJOJE SUKURTĄ LITERATŪRĄ (1)

Ilgą laiką Akiračiuose būdavo spausdinamos 
kiekvienais metais išeivijoje parašytų ir išleistų gro
žinės literatūros knygų apžvalgos. Dabar dauguma tų 
knygų yra jau leidžiamos ir spausdinamos Lietuvoje. 
Svetur gyvenant jas žymiai sunkiau gauti. Dienraščio 
Draugas administracijos raštinė, kurioje anksčiau 
galėdavai rasti ir nusipirkti daugumą lietuviškų leidi
nių, dabar naujų lietuviškų knygų beveik nebeturi. 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 
(AMKLF) liko vos ne vienintelis grožinės literatūros 
nuolatinis leidėjas išeivijoje. Rečiau knygų dar išlei
džia Ateities ir Vydūno fondai.

1998 m. išeivijos leidyklose, man rodos, nebebu
vo išleista nė viena poezijos knyga, nors Lietuvoje, 
kaip matyti iš paminėjimų ar recenzijų laikraščiuose, 
išėjo bent keletas išeivijoje parašytų eilėraščių rinki
nių. 170 psl. savo eilėraščių rinktinę Nemirštančios 
godos išleido pastaruoju metu suaktyvėjęs Apolina
ras P. Bagdonas. Tėviškės žiburiuose Alė Rūta recen
zavo naują „kukliai išleistą, 80-ties puslapių eilėraš
čių knygelę” O. B. Audronės „patrijorinių, religinių, 
asmeninių eilėraščių rinkinį (Amžini vasariai)". Ta
me pat laikraštyje cicerietis žurnalistas Edvardas Šu- 
laitis recenzavo septintąją savo parapijiečio Doniaus 
Remio eilėraščių knygą Laiko riboje, paminėdamas, 
jog leidinys turi 100 puslapių ir yra gražiai iliustruo
tas. Rašė, kad poetas jau turi sudaręs ir žada netrukus 
išleisti ir aštuntąją knygą. Apie ką tik išleistą prieš 18 
metų mirusio Antano Nasvyčio pirmo ir vienintelio 
eilėraščių rinkinėlio Širdis ir žodžiai pristatymą Kli- 
vlende rašė žurnalistė Aurelija Balašaitienė.

Poetas Tomas Venclova, į JAV iš Lietuvos imi
gravęs 1977 m. ir čia išleidęs keletą knygų, liko 
Amerikoje. 1998 m. jis Lietuvoje išleido naują savo 
eilėraščių rinkinį Reginys iš alėjos, kuris buvo recen
zuotas Literatūros ir meno savaitraštyje.

Apskritai, daug svaresnė proza. Metų pradžioje 
Klaipėdoje pasirodė Alės Rūtos trijų romanų serijos 
„Išstumtųjų dalis” trečioji ir paskutinė knyga Skamba 
tolumoj (Pirmieji svetur, 1984 ir Daigynas, 1987 iš
leistos JAV). Simboliniu romano pavadinimu sako
ma, jog pereito šimtmečio ateivių ir jų atžalų čia gi- 
musiems palikuonims lietuviškumas yra kaip tas to
lumoje skambantis aidas. Klivelendiškio romanisto 
Vacio Kavaliūno (1907-1994) 32 novelių rinkinys 
Šauksmas rodo šį žanrą buvus artimesniu jo prigim
čiai. Visus parašytų knygų rekordus sumušti pasi
šovęs Anatolijus Kairys 1998 metais išleido „istorinę 
apysaką legendų motyvais” Medininkų pilis. 90 m. 
amžiaus sukakčių progomis buvo pagerbti du išeivi
jos rašytojai, susilaukę panašios (virš 40 psl.) apim
ties knygelių: Panevėžyje išėjo Vitalijos Urbonavi
čienės parengta Rašytojas Kazimieras Barėnas, o 
Vilniuje - Živilės Bendorienės sudaryta Antano Vai
čiulaičio tylos ir ramybės pasaulis. Naujomis laido
mis pakartoti buvo Vytauto Tamulaičio prieš II pa
saulinį karą Lietuvoje išleista apysaka jaunimui Vie
ną kartą ir nauju pavadinimu išleistas Jurgio Savick
io novelių rinkinys Vasaros kaitros.

Bent pora prozos knygų 1998 m. pasirodė ir išei
vijoje. Prano Dom. Girdžiaus (1902-1997) sūnų pa-
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stangomis Nepriklausoma Lietuva Montrealyje, Ka
nadoje išleido Birutės Nagienės redaguotą jo „būrelį 
varganų esių” Nuo arklo prie lyros. Visi 22 gabaliu
kai (125 psl.) sukasi apie Aukso altorių ir poetą Mai
ronį.

Svarbiausia ir stambiausia (540 psl.) 1998 m. 
knyga, išleista AMKL fondo, yra vieno reikšmin
giausių lietuvių poetų Alfonso Nykos-Niliūno (g. 
1919) Dienoraščio fragmentai 1938-1970. Prasideda 
jo tėviškėje, Nemeikščiuose (Utenos apsk.) birželio 
14 d. Apima studijas Kauno bei Vilniaus universite
tuose (nuo 1939 m.), pasitraukimą iš Lietuvos į Vo
kietiją (1944), greitą atsiradimą Berlyne, kur pirmą 
kartą susitinka su Henriku Nagiu. Karui pasibaigus 
pavažinėja po Vokietiją, ilgiau sustodamas Tuebin- 
gene, kur susipažįsta ir susituokia su savo žmona 
Sandra ir išleidžia pirmąją savo knygą Praradimo 
simfonijos ir Freiburge (kur dėsto prancūzų kalbą 
V.K. Jonyno įkurtoje dailės studijoje), kol 1949 m. iš 
Bremeno išplaukia į JAV. Bene svarbiausias šio lai
kotarpio veikėjas yra Julius Kaupas.

Gyvenimas JAV gana sėslus, daugiausiai vyksta 
Baltimorėje, kur gyvenama, arba Vašingtone, kur 
dirbama JAV Kongreso bibliotekoje. Čia išleidžia 
Orifėjaus medi (1953) bei Balandžio vigilijas (1957) 
ir yra vienas iš Literatūros lankų, taip pat ir Aidų re
daktorių. Dažni susitikimai su J. Aisčiu, A. Vaičiu
laičiu, K. Bradūnu, J. Blekaičiu, K. Ostrausku, o 
ypač H. Radausku duoda progų įdomiems pokal
biams, pastebėjimams ir įžvalgoms. Fausto Kiršos 
laidotuvės Bostone ir Juliaus Kaupo Detroite (1964) 
paskatina įdomius jų žodinius portretus. H. Radausko 
mirtimi ir baigiasi pirmoji knyga, o apie antrąją Die
noraščių dalį, išleistą 1999 m., rašysiu jau sekančioje 
skiltyje.

Alg. T. Antanaitis

OPTIMISTIŠKI POSTRINGAVIMAI

Pagaliau suradau dovanotą rašiklį, kuriuo raides 
rašau lyg paukštis - sparnų kraštais vaiskiame ore. 
Paskraidęs virš įlankos, paukštis tupia ant tilto turėk
lo, suglaudžia sparnus ir žiūri į jūrą. Tada ir manoji 
plunksna tylėdama žiūri į tolį. Malonu šitaip justi 
erdvę. Bežiūrėdamas neretai prisimenu Sigito Gedos 
ilgesingo „Eilėraščio, parašyto prie Lielupės” pra
džią: Miestas pilnas žuvėdrų, o aplink vandenai, / ki
tados, siaučiant vėtroms, su manim gyvenai / Devin
tajam aukšte, prie dangaus vandenų, / šiandien vie
nas, sulytas namo pareinu”.

Žinoma, mano atveju, vėtros nesiaučia, ir antra
jame aukšte su nieku negyvenu. Turiu tik miestą su 
žuvėdromis vandenyno pakrantėje. Turiu tiltą su 
plieniniais turėklais. Turiu vaizdus į keturias pasau
lio puses. Turiu ir sidabrinį rašiklį, su kuriuo galiu šį 
bei tą lietuviškai parašyti. Argi tai nėra laimė?

* * *
Visad gerbiu (jokiu būdu ne adoruoju, kaip čia 

kai kas sako) į ateitį optimistiškai žvelgiančius žmo
nes. Optimistas man yra tas, kuris žiūri pro siaurą 
žiūronų galą, o ne atvirkščiai.

Iš pagarbos optimizmui, kasdien atsikėlęs, kaip 
popiežius pradėjau bučiuoti žemę. Tiksliau, kilimu 

klotas grindis. Tuo simboliškai noriu išreikšti padėką 
Motinai-žemei, kad esu ant jos paviršiaus, kad gyve
nu beveik sveikas šį vienintelį gyvenimą. Kad Ji ma
ne pasišaukė čia pabūti tol, kol pelenų pavidalu su
grįšiu į belaikę Visatą.

Taigi šitaip rytais ėmiau krutinę gulinėti ant 
grindų, šlovindamas Žemę. O prieš keletą metų į gal
vą šovė mintis - o kodėl, pabučiavus grindis, ne
padaryti keliolika atsispaudimų. Pradėjau su penkio
lika. Po savaitės pastoviai dvidešimt. Vėliau 30, 40, 
50... Dabar, galiu pasigirti, atsispaudžiu 100 kartų ir 
dar šiek tiek amunicijos lieka raumenyse.

Matote, brangūs skaitytojai, ką reiškia optimiz
mas. Jis spirte spiria kūną sukrusti, pasitempti. Pri
verčia laikytis tam tikros drausmės. Pastoviai, nes 
pastovumas yra viso ko laidas.

Savo pasiektais rezultatais nė kiek nesididžiuoju. 
Nėra ko. Kažkada skaičiau laikraštyje apie ūkininką 
iš Lazdijų Rimantą Žukauską. Jis nuo grindų atsis
paudė 1090 kartų per vieną valandą. Tai bent feno
menas. O kad lietuviai dėl to per daug netriumfuotų,

AR IŠEIVIJOS...
(atkelta iš 1-mo psl.)
toli koalicijoms statomų 7% ribos. Jeigu kairiųjų par
tijų padėtis ir toliau blogės, tai gali atsitikti taip, kad 
ir koalicija liks anapus ribos. Tokio kairiosios koali
cijos pralaimėjimo tikimybė, žinoma, yra labai maža, 
bet visiškai jos atmesti taip pat negalime.

Kita vertus, politinio spektro viduryje formuoja
si stipri socialliberalų-centristų koalicija, kurios ti
kimybė laimėti ateinančius Seimo rinkimus yra tur
būt didžiausia. Tai rodo, kad Lietuva ne kairėja, o 
centrėja. Žinoma, politinio svorio centro pasislinki- 
mą iš dešinės į centrą galima laikyti kairėjimu. Ta
čiau tokia interpretacija paremta prielaida, kad da
bartinė valdančioji konsertvatorių-krikdemų koalici
ja iš tikrųjų yra dešiniųjų koalicija. O tokia prielaida 
kelia rimtų abejonių. Net patys Lietuvos konservato
riai, anksčiau save laikę dešiniųjų partija, dabar patys 
sau lipdo dešiniojo centro etiketę. O žiūrint iš šalies 
(ir iš tolo) Lietuvos konservatorių dešinumu abejoti 
verčia jiems valdant labai išaugusi ir išsikerojusi biu
rokratų armija. Dešinieji paprastai stengiasi mažinti 
valdžios įtaką krašto gyvenime ir kuo daugiau gali
mybių palikti individualiai iniciatyvai. Tokiu kriteri
jum vertinant Lietuvos konservatorius, jie atrodo gan 
kairuoliškai...

POLITINĖ KAIRĖ IR „PAVOJUS” 
NEPRIKLAUSOMYBEI

Kaip jau minėjau, tikimybė, kad po Seimo rinki
mų Lietuva atsidurs kairiųjų valdžioje yra mikrosko
piškai maža. Greičiausiai Lietuvą sekančius keturis 
metus valdys centristinė (socialliberalų ir Centro są
jungos) arba centro ir dešinės (R. Pakso liberalų) ko
alicija. Tačiau teisybės vardan reiktų pasakyti, kad ir 
kairųjų partijų koalicijos laimėjimas nereikštų pavo
jaus Lietuvos nepriklausomybei. Lietuvoje šiuo metu 
nėra politinių jėgų, kurios Lietuvą trauktų į Rusijos 
glėbį - per daug dar stipri ir skaudi sovietmečio patir
tis. O ir istorinė atmintis teigia priešingai: socialde
mokratai (taigi kairieji) buvo tie, kurie pirmieji dar 
caristinės okupacijos metais iškėlė Lietuvos nepri
klausomybės klausimą.

Visa tai rašau ne todėl, kad skatinčiau remti kai
riąsias jėgas. Greičiau priešingai, nes ir pats už kai
riuosius nebalsuosiu. Balsuosiu už centristus arba li
beralus. Tačiau man truputį nerimą kelia priešrinki- 

nurodysiu kur kas didesnį čempioną, būtent 53 metų 
gruziną Džumberą Ležavą. Jis atsispaudė 5011 kartų 
per 3 vai. 23 min. 30 sek.

Tai bent. Į šitokį optimizmą nepretenduoju. 
Viskam yra saikas. Vien tik raumenų jėga pagrįstu 
entuziazmu toli nenuvažiuosi. Neišspręsi daugelio 
žmonijos problemų. Toks optimizmas yra perdėm 
horizontalus. Žodžiu, plokščias. Mums, lietuviams, 
reikia daugiau vertikalaus optimizmo. Jo pobūdį ap
tarti šioje ankštoje skiltyje nesiryžtu. Tai gana su
dėtinga, psichosociologinė tema. Prisimenant Vytau
tą Kavolį, reiktų nurodyti, kaip padidinti mūsų kul
tūrinio sąmoningumo lauką. Kaip išvengti fanatiškai 
vienpusiško optimizmo. Taikliai yra pasakęs afo
rizmų meistras lenkų poetas Stanislaw Jerzy Lee 
(parafrazuoju): kai susiduria du kraštutiniai optimiz
mai, kyla pesimizmas. Pridursiu: o kai tarpusavyje 
badosi keturios, penkios, net šešios optimistiškos 
partijos, gaunasi liūdnoka komedija.

Pr. Visvydas

minės nuotaikos išeivijoje.
Per 1996 m. rinkimus dauguma balsavimo teisę 

turinčių išeivių balsavo už konservatorius. Kadangi 
ir Lietuvoje tuomet rinkimus laimėjo konservatoriai 
(tik ne tokia persvara kaip išeivijoje), išeiviai neatro
dė keistai kuo nors išsiskirią iš Lietuvos. Priešingai, 
daugelis išeivių galėjo didžiuotis, kad jie tiksliau jau
tė Lietuvos politinę temparatūrą net už pačius Lietu
vos gyventojus. Atrodo, kad ir vėl dauguma išeivių 
Šiaurės Amerikoje balsuos už Vytauto Landsbergio 
vadovaujamą partiją. Tuo tarpu tikimybės, kad Lietu
voje vėl laimėtų landsbergininkai, nematyti, žiūrint 
net ir pro labai stiprius politinius žiūronus.

Išeivijoje per mažai Lietuvos piliečių, kad jie sa
vo balsais galėtų Lietuvos politiką pakreipti kita va
ga. Dėl išeivijos balsų niekas ten nesijaudina. Tačiau 
pačiai išeivijai labai skirtingi nuo Lietuvos rinkimų 
rezultatai gali turėti neigiamą įtaką.

Tarkim, kad išeivijos dauguma balsuoja už kon
servatorius, o Lietuvoje konservatoriai pralaimi. Pati 
savaime šitokia padėtis nėra nei gera, nei bloga. Lie
tuvoje gyvenimas eis sava vaga, ar tai išeivijai patin
ka, ar ne. Tačiau išeiviją, jeigu ji pasiduos dabar čio
nykštėje spaudoje vyraujančioms nuotaikoms, kad 
konservatorių pralaimėjimas tolygus pavojui nepri
klausomybei, tokia rinkimų baigmė gali labai sukrės
ti ir psichologiškai atitolinti nuo Lietuvos. Išeivija to
kiu atveju gali vėl pasijusti atsidūrusi už „geležinės 
uždangos”. Tik uždanga šiuo atveju būtų nebe reali, o 
psichologinė. Lietuva išeivijai labai susvetimėtų. 
Panašiai kaip kad buvo darbiečių valdymo laikais, ka 
da prezidento kėdėje sėdėjo „ne mūsų prezidentas”.

Šitoks susvetimėjimas nebūtų naudingas nei Lie
tuvai, nei išeivijai. Lietuvai sumažėtų jau ir taip nedi
delė išeivijos ekonominė parama, o išeivijoje toks 
atitrūkimas nuo Lietuvos paspartintų jaunosios kar
tos nutautimą, kuris ir pats savaime vyksta per daug 
sparčiais tempais. Štai kodėl, mano nuomone, būtų 
labai gerai, jei išeivijos spauda, skatindama balsuoti 
už geriausius kandidatus, neturėtų kalbėti visos išei
vijos vardu. O svarbiausia, kad spaudoje nebūtų stip
rinamos aliarmo nuotaikos, išeivius gąsdinančios 
kažkokiais pavojais Lietuvos nepriklausomybei ar 
galimu komunizmo sugrįžimu. Saviapgaulė kartais 
būna pavojingesnė už pavojus iš šalies. Ypač prieš 
rinkimus...

Z. V. Rekašius

2000 m. birželio mėn. 11
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1998 metai buvo ypatingi Sovietų Sąjungos oku
paciją patyrusių valstybių, taigi ir Lietuvos, biblio
tekoms. 1988 metų pavasarį dėl „perestroikos” įtakos 
buvo pradėta iš dalies keisti informacijos laisvę ribo
jančius įstatymus, prasidėjo ir vadinamųjų specialaus 
saugojimo skyrių (specskyrių) veiklos pokyčiai (šie 
skyriai galutinai panaikinti 1990 metų vasario 15 d.). 
Dabar, pasibaigus pirmajam laisvės dešimtmečiui, 
įdomu pasižvalgyti, ką jis davė bibliotekoms ir vi
suomenei.

Nepaprastai tiksliai ir įžvalgiai sovietinės siste
mos žlugdantį poveikį tautoms ir valstybėms api
būdino Čekijos Respublikos prezidentas Vaclavas 
Havelas savo kalboje Vilniaus universitete 1996 me
tų balandžio 17 dieną Garbės daktaro vardo gavimo 
proga. „Ankstesniąją mūsų šalių būseną galima būtų 
palyginti su ilgam viską užklojusia nepermatoma ir 
slogia migla. Šiandien aiškėja, kad tie, kas negyveno 
toje migloje, ne visiškai įsivaizdavo, kas po ja slypė
jo; jie tik žinojo, jog tai didžiulė visuomenės kata
strofa, smaugianti žmones ir tautas, jog reikia pada
ryti viską, kad migla nepūstų. Mes, gyvenę migloje, 
žinojome, kaip veikia užnuodyta atmosfera, tačiau 
žinojome tik iš dalies, tiek, kiek mums buvo leista 
pažinti tiesiogiai, t.y. tiek, kiek kuris sugebėjome 
įžvelgti arba nujausti, kas slypi už horizonto. Savai
me suprantama, stengdamiesi išgyventi, išmokome 
judėti toje savotiškoje prieblandoje ir geriau susipa
žinome su įvairiomis jos savybėmis”1. Šie imlūs fi
losofiniai apibendrinimai puikiai tinka ir bibliotekų 
veiklai sovietiniais metais apibūdinti.

Bibliotekos buvo tos įstaigos, kurios pajuto visą 
ideologinės prievartos mašinos galią. Pirmąjį laisvės 
dešimtmetį galėtume apibūdinti kaip praradimų bei 
nuostolių skaičiavimo laiką, taip pat kaip pastangas 
kuo greičiau išsivaduoti iš buvusių varžtų bei despe
ratiškai pildyti kartais jau neįmanomas užpildyti 
spragas. Skaudžiausia buvo skaičiuoti praradimus. 
Pasirodė dešimtys straipsnių, bylojančių apie totalinį 
senųjų knygų bei 1918-1940 metų spaudinių naikini
mą2. Išliko tik tie spaudiniai, kurie pateko į didžiųjų 
bibliotekų riboto naudojimo „neaktualius” fondus, 
kuriuos buvo uždrausta atskleisti skaitytojams skir
tuose kataloguose, arba į specskyrius, kur juos skai
tyti galėjo tik patikimi žmonės, gavę valdžios lei
dimą. Lietuvoje liko tik 6 bibliotekos, turinčios prieš
karinių leidinių. Provincijoje visai neliko gimnazijų, 
viešųjų bibliotekų fonduose buvusių prieškarinių lei
dinių, visuomeninių bei religinių organizacijų biblio
tekos negailestingai sunaikintos. Teko pripažinti 
skaudžią tiesą, kad daug kas buvo sunaikinta negrįž
tamai - prarasti didžiuliai turtai, ypač tarpukario pe
riodiniai leidiniai, kurių yra išsaugota labai nedaug 
egzempliorių.

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
tuometinę padėtį mėginta apžvelgti straipsnyje „Ne
ramios mintys atgavus spaudą”3. Simboliška, kad 
straipsnis išspausdintas profesinio žurnalo numeryje, 
skirtame bibliotekos 70-mečiui. Dabar, praėjus de
šimčiai metų, pasitinkant Nacionalinės bibliotekos 
80-mečio sukaktį, vėlgi yra proga prisiminti tą ne
lengvą laiką, teikusį ne tik džiaugsmą dėl besikei
čiančios situacijos, bet ir nerimą, kuris nuolatos tvy
rojo pirmaisiais virsmo metais, kai valdžios įstaigos, 
ypač Vyriausioji valstybinių paslapčių saugojimo 
valdyba prie LTSR Ministrų Tarybos, sunkiai kratėsi 
senų įpročių drausti bei cenzūruoti ir ne vieną sykį 
stengėsi lėtinti demokratizacijos procesą. Čia pravar
tu priminti didžiųjų Lietuvos bibliotekų direktorių ir 
grupės darbuotojų atvirą laišką tuometiniam minėto
sios valdybos viršininkui Algimantui Brazaičiui, iš-
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spausdintą savaitraštyje Literatūra ir menas*. Laišką 
pasirašė V. Bulavas, B. Butkevičienė, J. Marcinkevi
čius, S. Vėlavičienė, K. Remeikienė, A. Braziūnienė. 
„Reikalaujame, kad Vyriausioji valstybinių paslap
čių spaudoje saugojimo valdyba pagarsintų oficialius 
dokumentus, kuriuose nusakomi spaudinių atrinkimo 
į specfondus kriterijai, kad siunčiamuose į specfondą 
leidiniuose būtų nurodomas ne cenzoriaus numeris, o 
pavardė ir atrankos kriterijus. Pasiliekame sau teisę 
apie visus į specfondą atiduodamus leidinius nedel
siant informuoti visuomenę”. Citata rodo, kad di
džiųjų bibliotekų vadovai ir atstovai puikiai išnau
dojo to meto visuomenės demokratinį ir tautinį paki
limą ir rėmėsi pačiu populiariausiu ginklu - viešumu. 
Taip buvo pademonstruotas aiškus ir nedviprasmiš
kas pasirinkimas - bibliotekos buvo ne valdžios, o 
visuomenės pusėje ir drąsiai gynėjos teisę į informa
cijos laisvę. Minėtame atvirame laiške aptariami ab
surdiški JAV išleistų knygų, kaip antai Išvežtųjų lie
tuvių sąrašas (Čikaga, 1981) ir E. Juciūtės Pėdos 
mirties zonoje (Čikaga, 1987), siuntimo į specskyrių 
pavyzdžiai, kai „analogiškų pasakojimų pilna mūsų 
laikraščiuose ir žurnaluose”5. Senojo mąstymo stere
otipai ir negebėjimas įvertinti naują situaciją akivaiz
dus A. Brazaičio atsakyme į atvirą laišką. „Nereikia 
pamiršti, kad dar galioja normatyviniai dokumentai, 
reglamentuojantys valstybinės sienos režimą, kitos 
taisyklės, priimtos anksčiau ir kol kas nesuderintos 
su viešumo politika ir paskutiniosiomis tarptautinė
mis deklaracijomis ir sutartimis”6. Akivaizdu, kad ir 
LTSR Glavlito įsakymas Nr. 59 (1989 m. liepos 13 
d.) buvo minėtojo atviro laiško pasekmė. Parinkome 
ilgesnę dokumento citatą, kuri yra įdomi ir iškalbin
ga: „Remiantis TSRS Glavlito kolegijos 1989 m. 
birželio 27 d. nutarimu specfondų peržiūros klausi
mais ir LKP CK 1989 liepos 10 d. nutarimu, panaiki
nančiu apribojimus lietuvių emigrantinės spaudos at
žvilgiu įsakau: (...) Sutikti su bibliotekų vadovų pa
siūlymais lietuvių emigrantų literatūrą ir periodiką 
grąžinti į bendruosius bibliotekų fondus remiantis 
Respublikinės M. Mažvydo bibliotekos, o kitą spau
dą užsienio kalbomis - Vilniaus universiteto Moksli
nės bibliotekos komisijos išvadomis ...”. Iš laiko per
spektyvos apžvelgiant tų dienų įvykius malonu kon
statuoti, kad bibliotekos nebuvo pasyvios pertvarkų 
liudininkės, bet stengėsi spartinti bei veikti šį proce
są. M. Mažvydo bibliotekos Sąjūdžio grupės, inicija
vusios ir parengusios atvirojo laiško tekstą, pagrindi
nis rūpestis taip pat buvo kuo spartesnis leidinių spe
cialaus saugojimo režimo panaikinimas. Sąjūdžio 
poziciją šiuo klausimu iš dalies atskleidžia to meto 
publikacijos7,8. Visuomenei pats spaudinių išlaisvini
mo vyksmas taip pat buvo įdomus, tačiau publikaci
jų šia tema nebuvo daug, gal todėl šių eilučių autorės 
straipsnis9 apie knygų išlaisvinimo iš specskyrių pro
cesą su ten buvusių leidinių apžvalga tuoj pat buvo 
išverstas į lenkų kalbą ir išspausdintas Vilniuje10, o 
netrukus ir Varšuvoj e11 •

Verta prisiminti ir dar kelis dešimties metų senu
mo faktus, kurie akivaizdžiai atskleidžia ano laiko 
priešpriešą ir skirtingus požiūrius į tuos pačius daly
kus. 1989 metų Bibliotekų darbo 12-ajame numeryje 
buvo išspausdintas istorijos mokslų kandidato J. 
Čapliko straipsnis12. Jau pats straipsnio pavadinimas 
rodė autoriaus požiūrį į aptariamą problemą. Tai bu
vo noras rasti pateisinimą antidemokratiškiems spau
dos draudimo ir slėpimo nuo visuomenės veiks

mams. Partijos istorijos instituto prie LKP CK biblio
teka buvo parodyta kaip itin daug nuveikusi išsau
gant spaudą. Žurnalo redakcija, pajutusi tokio požiū
rio dviprasmiškumą, išspausdino prierašą, raginantį 
atsiliepti į šį straipsnį, ir pastebėjo, kad „knygų gel
bėtojams atėjo metas sugrąžinti tą turtą tikriesiems 
šeiminikams”13. Redakcijos poziciją parodė ir tai, 
kad greta minėtojo J. Čapliko straipsnio buvo iš
spausdintas ir šių eilučių autorės žodis „Pamąstymai 
prie uždarų durų”14, kuriame buvo rašoma apie tai, 
kad Partijos istorijos instituto prie LKP CK bibliote
ka visada buvo lyg ir pagrindinis, saugiausias Lietu
voje specskyrius, lyg ir Glavlito sandėlis, kur su
plaukdavo konfiskuotos represuotų žmonių knygos, 
o vėliau - užsienio leidiniai, nepasiekę ir privačių ad
resatų, ir bibliotekų. „Ar dora ir moralu šiandien sa
kyti, kad pasirinktinai paimtos represuotų žmonių ar 
likviduotų įstaigų knygos ten pateko siekiant kilnių 
jų išsaugojimo tikslų, kai aplinkui visu pajėgumu 
veikė totalinio spaudos naikinimo mašina? Ar savo 
noru ten perduodavo knygas kitos bibliotekos?” - 
klausiama straipsnyje15. Daugiau atsiliepimų į J. Ča
pliko straipsnį nebuvo, tačiau įdomiausia yra tai, kad 
šių dviejų skirtingų požiūrių sandūrą pastebėjo ir 
savo knygoje komentavo žymus istorikas, Lietuvos 
Atgimimo metraštininkas profesorius Alfredas Eri- 
chas Sennas16.

Antidemokratiškais įstatymais bei nutarimais su
formuotos informacijos laisvės ribojimo ideologijos 
atsisakymo procesas nebuvo lengvas, tai liudija ir pa
ti to vyksmo pradžia Sovietų Sąjungos bibliotekose. 
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
Rankraščių skyriuje, kur saugoma visa buvusio spec- 
skyriaus dokumentacija, nepavyko rasti jokio oficia
laus Glavlito nurodymo, kuriuo remiantis 1988 metų 
pavasarį pradėti naikinti skaitymo laisvę varžantys 
ribojimai. Pirmieji Maskvos Glavlito įsakymai - į 
bendruosius fondus grąžinamų knygų sąrašai - yra 
pažymėti 1987 m. balandžio 2 d. data. Sąrašuose - 
tik knygos rusų kalba, išspausdintos Rusijoje 1921- 
1938 m. Įsakymai-sąrašai pasirašyti tuometinio 
Glavlito vado V. Boldyrevo ir turi slaptumo grifą. 
Pirmasis LTSR Glavlito įsakymas „Dėl knygų sugrą
žinimo į bibliotekų bendruosius fondus” yra pasira
šytas LTSR Glavlito viršininko M. Slizevičiaus 1987 
m. gruodžio 30 d. Tai 33 knygų, išleistų 1941-1944, 
vokiečių okupacijos metais, sąrašas, iš kurio įdomu
mo dėlei galime išvardinti kai kuriuos leidinius. Tai: 
K. Inčiūros Vincas Kudirka (K., 1944), K. Čibiro Li
turgika (K., 1944), Lietuvos ūkininkų draugijos įsta
tai (K., 1942), J. Matuso Medžioklė pas mus senovėje 
(K., 1943), Moksleivių giesmynėlis (Panevėžys, 
1941), S. Santvaro Kaimynai (K., 1944). Įdomus yra 
1988 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3, kuriuo į bibliote
kų bendruosius fondus įsakoma grąžinti Aušros Sluc- 
kaitės, Tomo Venclovos, Sauliaus Tomo Kondroto 
knygas. Rašytojo S. T. Kondroto knygos Pasaulis be 
ribų (V., 1977), Žalčio žvilgsnis (V., 1981) bei [vai
rių laikų istorijos (V., 1982) nelaisvėje išbuvo trum
piausiai - į Specialaus saugojimo skyrių iš bendrųjų 
fondų jos buvo perkeltos LTSR Glavlito įsakymu Nr. 
8 1986 m. spalio 9 d.

Tikėtina, kad didžiausią impulsą knygų grąžini
mo iš specskyrių procesui suteikė garsusis straipsnis 
laikraštyje Sovietskaja kultūra, išspausdintas 1988 
m. kovo 22 d. Tai TSRS Glavlito tuometinio viršinin
ko V. Solodino interviu, pavadintas „Grąžinta iŠ
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specskyrių”. Iš atsakymų į korespondento klausimus 
aiškėja, kad visoje Sovietų Sąjungoje rekomenduoja
ma burti tarpžinybines komisijas. Jau po savaitės, 
1988 m. kovo 29 d., LTSR Glavlito sušauktame pasi
tarime kalbėta apie analogišką tarpžinybinę komisiją 
Lietuvoje, o 1988 m. balandžio 29 d. LTSR Glavlito 
įsakyme Nr. 8 rašoma: „Grąžinti į bibliotekų ben
druosius fondus knygas, išvardintas LTSR Knygų rū
mų „Pasenusių leidinių suvestiniame sąraše” (V., 
1953) iki alfabeto raidės „L” imtinai, paliekant spec- 
fonde žemiau išvardintus leidinius ... ”. Tų specfonde 
paliktų leidinių buvo 24. Iš jų pažymėtini - B. Barz- 
džiaus Mussolini ir fašizmas (1937), V. Brunovski 
Sovietų kalėjimuose (1934), Iš bolševikų gadynės 
Vilniuje (1921). Tačiau bene svarbiausias buvo ant
rasis šio įsakymo punktas: „Sugrąžinti į bendruosius 
fondus visus Lietuvos buržuazinio laikotarpio perio
dinius leidinius”.

Bibliotekos direktoriaus V. Bulavo pokalbyje su 
Naujų knygų redaktoriumi E. Vaitkumi pateikiami 
tokie skaičiai - Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos specskyriuje „buvo per 40 tūkstančių 
saugojimo vienetų, iš jų per 17 tūkstančių periodinių 
leidinių Lietuvių kalba - 10 tūkstančių knygų ir apie 
7 tūkstančius laikraščių ir žurnalų”17. Tame pačiame 
straipsnyje paaiškinta knygų grąžinimo į bendruosius 
skyrius tvarka: „TSRS CK Politbiuro nutarimu suda
ryta tarpžinybinė komisija. Analogiška komisija dir
ba ir mūsų respublikoje”18.

Svarbus buvo ir paties vis mažėjančio, tačiau dar 
veikiančio specskyriaus darbo tvarkos liberalizavi
mas. Naujoji tvarka išdėstyta bibliotekos direktoriaus 
V. Bulavo straipsnyje19. Nauja buvo tai, kad „mokslo 
ir kūrybinių organizacijų darbuotojai gali šia literatū
ra naudotis be specialaus leidimo (...). Specialaus 
saugojimo skyrius aptarnauja skaitytojus be jokių ap
ribojimų buržuazinio laikotarpio periodika”20.

M. Mažvydo bibliotekos specskyriaus dokumen
tai rodo, kad knygos buvo grąžinamos į bendruosius 
fondus pagal komisijos parengtus sąrašus. Sunkiau
siai kelią į laisvę skynėsi išeivijos lietuvių periodi
niai leidiniai. Bibliotekas pasiekdavo sąrašai periodi
nių leidinių, kuriuos dar buvo liepta palikti specsky- 
riuose. Tie leidiniai buvo Dirva, Draugas, Tėviškės 
žiburiai ir kiti (iš viso 27 pavadinimai). Iki 1989 m. 
pabaigos bibliotekas pasiekdavo Glavlito įsakymai ir 
nurodymai. Paskutinysis, pažymėtas 1990 m. sausio 
10 d. data, ypač iškalbingas. Tai TSRS Glavlito virši
ninko V. Boldyrevo įsakymas (rusų kalba), skelbian
tis: „Perkelti iš specskyrių į bendruosius fondus vi
sus leidinius, išimtus iš bibliotekų pagal TSRS Glav
lito sąrašus ir įsakymus. Visus anksčiau išleistus są
rašus ir įsakymus tuo klausimu laikyti negaliojan
čiais”. Šis įsakymas, gautas bibliotekoje 1990 m. va
sario 15 d., padėjo tašką penketą dešimtmečių truku
sioje spaudos draudimo istorijoje, nors jis jau nieko 
nereiškė - demokratizacijos procesų Lietuvoje ir vi
suomenės spaudimo dėka specskyriai jau buvo suny
kę ir vyko tik formalūs spaudinių perdavimo į ben
druosius fondus bei jų atspindėjimo kataloguose 
procesai.

Tačiau užpildyti fondų spragas neturėtomis ar 
anksčiau draustomis knygomis buvo tik vienas eta
pas. Priartinti prie visuomenės tokį didžiulį jai neži
nomos informacijos masyvą taip pat buvo nelengvas 
ne vienerių metų uždavinys. Netrukome suprasti, kad 
visuomenė atsidūrė neįprastoje padėtyje - iškilo bū
tinybė iš naujo mokytis savosios tautos istorijos, lite
ratūros, daugelio kitų dalykų. Kelios kartos beveik 
50 metų buvo atskirtos nuo istorijos bei kultūros šal
tinių ir maitinamos klaidinga, tiesą iškreipiančia in

formacija apie savąją valstybę bei tautą. Jaunesniajai 
kartai, nemačiusiai 1918-1940 metų Lietuvos nepri
klausomos valstybės spaudos, jos išlaisvinimas iš 
specfondų atvėrė naujo pažinimo galimybes. Biblio
tekos vaidmuo spartinant šį procesą tapo labai svar
bus.

1988-1990 metais, kai draustos knygos bei pe
riodika palaipsniui tapo prieinamos visuomenei, Lie
tuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Litua
nistikos skyriuje, kur sukauptas pagrindinis lietuviš
kos spaudos rinkinys, skaitytojų padaugėjo nuo 6 
tūkstančių per metus iki 28 tūkstančių, taigi - dau
giau kaip keturis kartus. Teko skirti skyriui papildo
mą didelę skaityklą, daugiau darbuotojų skaitytojų 
srautui aptanauti. Bibliotekoje buvo rengiamos temi
nės tarpukario Lietuvos spaudinių parodos, spausdi- 
nių peržiūros šalies bibliotekininkams, mokytojams 
lituanistams. Tai buvo nelengvas darbas, padedantis 
visuomenei pažinti penkias dešimtis metų draustą 
kultūros paveldo dalį, laužyti stereotipus ir pagrindi
nius sovietinės ideologijos teiginius, turėjusius nuty
lėti, iškraipyti, menkinti Lietuvos istoriją, kultūros 
ištakas bei pasiekimus, kad būtų iškelti naujosios 
santvarkos tariami privalumai. Pažinimo procesą 
sunkino tai, kad minėtosios spaudos beveik visai ne
buvo provincijoje, net tokiuose miestuose kaip Klai
pėda, Panevėžys, Šiauliai. Lietuvos nacionalinė 
Mažvydo biblioteka padėjo iniciatyviems leidėjams, 
pradėjusiems pakartotinai leisti tarpukario knygas: 
teikė konsultacijas, pasirenkant leidinius, skolino 
juos leidykloms. 1989-1991 metais pasirodė kelios 
dešimtys ypač svarbių knygų faksimilinių leidinių - 
pakartotų leidimų.

Iš tokių perspaudų daugiausia visuomenės dė
mesio pelnė Adolfo Šapokos redaguota Lietuvos isto
rija. Pirmiausia šios knygos tekstas buvo pradėtas 
spausdinti Kultūros barų žurnale (nuo 1988 m. 8-ojo 
iki 1990 m. 2-ojo numerio). Pirmasis fotografuotinis 
knygos leidimas pasirodė 1988 m. 100 000 egzem
pliorių tiražu. Leidiniui popierių parūpino JAV lietu
vių bendruomenė. Po to dar buvo spausdinami papil
domi tiražai, o 1989 m. tą pačią knygą dar sykį išlei
do „Mokslo” leidykla. Tai buvo išskirtinis atvejis, 
kurį išeivijos istorikas Vincas Trumpa pavadino „Ša
pokos sindromu”2*. „Ar kada nors galima buvo įsi
vaizduoti, kad tą gana stambų (apie 700 puslapių) 
veikalą ištisai ii .s persispausdinti Kultūros ministeri
jos žurnalas Kultūros barai, kad bus planuojama jo 
200 000 ar dar didesnė laida, kad išeiviai iš kailio 
nersis, stengdamiesi parūpinti tai laidai popieriaus”, 
- stebėjosi V. Trumpa22. Tačiau Lietuvoje tokiu Lie
tuvos istorijos populiarumu niekas nesistebėjo. Ši 
knyga, kurios laikymas ir skaitymas sovietiniais me
tais ne vienam jos skaitytojui lėmė net kalėjimus ar 
tremtį, tuo metu buvo bene vienintelis savosios tau
tos istorijos pažinimo šaltinis. Ne mažiau reikšmin
gos buvo ir kitos knygos - Aleksandro Merkelio Juo
zas Tumas Vaižgantas (V., 1989, perspausdinta iš 
1934 m. leidimo), Petro Rusecko redaguoto Knygne
šio du tomai (V., 1992, perspausdinta iš 1926-1928 
m. leidimo), Mykolo Biržiškos Vilniaus Golgota (V., 
1992, perspausdinta iš 1930 m. leidimo).

Atskirai tenka kalbėi apie dar vieną nepažintos 
spaudos masyvą - lietuvių išeivijos leidinius. Apie 
senąją Lietuvos spaudą ir tarpukario leidinius (1918- 
1944) dar buvo šiek tiek informacijos, tegu ir ne pla
čiajai visuomenei, šiek tiek leidinių buvo išsaugota 
privačiose bibliotekose, su jais buvo puikiai susipa
žinusi negausi tremties išvengusi senųjų inteligentų 
dalis, o už Lietuvos ribų 1944-1989 metais pasirodę 
leidiniai buvo terra incognita. Geležinė uždanga pa

tikimai saugojo šį intelektualinį turtą nuo Lietuvos 
visuomenės. Dabar jau turime informacijos apie tai, 
kada ir kokiu būdu pirmieji užjūrio leidiniai pasiekė 
Lietuvą23’24, kaip jie, smarkiai rizikuojant, buvo 
skleidžiami tarp nedaugelio itin patikimų žmonių, ta
čiau visuomenei ši spauda buvo visai nežinoma. Rei
kia pažymėti, kad didžioji dalis išeivijos lietuvių 
spaudinių nepatekdavo net į didžiųjų Lietuvos biblio
tekų speeskyrius - tuometinės valdžios nurodymu 
juos priglausdavo Partijos istorijos instituto prie LKP 
CK biblioteka, kur jie tikrai buvo patikimai apsaugo
ti. Pastaruoju metu radosi ne viena publikacija, ku
rioje gvildenama, kokią įtaką išeivijos spauda turėjo 
Lietuvos laisvėjimui, kaip laisva mintis ir istorinės 
tiesos pažinimas spartino jo žingsnius. Nevalia pa
miršti žmonių, kurie jau sovietmečiu siuntė knygas 
Mažvydo bibliotekai. Ne viena buvusiame specsky
riuje rasta išeivijos knyga turėjo antspaudą „Liūto 
Mockūno dovana Respublikinei bibliotekai”. Kiek 
tokių knygų nuo devintojo dešimtmečio pradžios 
Liūtas Mockūnas siuntė ir kiek jo siuntų pasiekė ad
resatą sunku pasakyti. Neabejotina, kad dalis siųstų 
leidinių tuometinių cenzorių valia negalėjo būti 
saugomi net bibliotekos specfonde. Tas knygų siunti
mo bibliotekai faktas, nebijant ženklinti jų asmeniniu 
antspaudu, buvo tuo metu itin drąsus žingsnis, liudi
jąs siuntėjo bandymus įveikti geležinę uždangą. Ki
tas siuntėjas buvo Raimundas Lapas, kuris apdairiau 
parinkdavo siunčiamus leidinius, žinodamas, kad bū
tina vengti istorinės bei politinės tematikos knygų. 
Pravartu prisiminti, kad Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos specskyriuje radome vos per 
800 išeivijos leidinių, ir tai didžioji jų dalis buvo išei
vijos rašytojų kūriniai. Prireikė didelių keleto metų 
pastangų ir glaudaus bendradarbiavimo su išeivijos 
lietuvių visuomeninėmis bei kultūrinėmis organiza
cijomis, kad tas rinkinys išaugtų daugiau kaip dešim
tį kartų. Šiuo metu mūsų baigiamoje rengtūbibliogra- 
fijoje, kurioje registruojame knygas lietuvių kalba, 
išleistas 1944-1998 metais JAV, Kanadoje, Vokieti
joje, Didžiojoje Britanijoje, Lotynų Amerikoje, Aus
tralijoje ir kitur, jau turime per 10 tūkstančių įrašų. 
Tai didžiulis intelektualinis turtas, kurį sukūrė iš Tė
vynės nuo komunistinio teroro turėję pasitraukti in
teligentai bei jaunosios išeivijos kartos atstovai, gavę 
aukštąjį išsilavinimą jau laisvuose kraštuose. Tik de
taliai ir visapusiškai pažįstant tą spaudą galima su
vokti, koks praradimas natūraliai visuomenės ir vals
tybės raidai buvo prievartos būdu į dvi dalis perskirta 
tautos kultūra. Norint aiškiau suvokti, kaip ji vystėsi 
sovietinės priespaudos laikais, pakaktų sugretinti 
Lietuvoje leistas enciklopedijas su didžiausiu ir ver
tingiausiu išeivijos leidiniu Lietuvos enciklopedija, 
kurios 37 tomai buvo išleisti JAV, Bostone, 1953- 
1985 metais. Lietuvoje leistos sovietinės enciklope
dijos „paseno” ir nuvertėjo dėl istorinės tiesos iškrai
pymų, nutylėjimų, klaidingos, ideologizuotos infor
macijos apie valstybės ir visuomenės veikėjus, tuo 
tarpu „bostoniškė” enciklopedija, parengta į Vakarus 
pasitraukusio Lietuvos intelektualų žiedo, šiuo metu 
yra labiausiai naudojamas, patikimiausias informaci
jos šaltinis. Nevalia nepaminėti lietuvių išeivių noro, 
kad jų per penkiasdešimt metų išleista spauda kuo 
greičiau taptų prieinama Lietuvos visuomenei. Jau 
nuo 1989 metų, kai Lietuvos nacionalinė M. Mažvy
do biblioteka užmezgė ryšius su Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centru Čikagoje, Amerikos lietuvių kultū
ros archyvu Putname ir kitomis išeivių institucijo
mis. JAV Lietuvių bendruomenė paskelbė akciją

(tęsinys sekančiame psl.)

2000 m. birželio mėn.
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KNYGA IR GYVENIMAS

LAISVĖS DEŠIMTMETIS...
(atkelta iš 13-to psl.)
„Knygos Lietuvai”. Knygos buvo renkamos iš žmo
nių, organizacijų. Didžiulais talpintuvais jos buvo 
plukdomos laivais į Lenkiją ir iš čia gabenamos į Lie
tuvą. Iki 1997 metų vasaros Vilnių pasiekė 9 milži
niški knygų talpintuvai. Kukliausiais apskaičiavi
mais juose buvo daugiau kaip milijonas spaudinių. 
Nenutrūkstamu srautu M. Mažvydo biblioteką pa
siekdavo ir privačių asmenų siuntos. Taip buvo įgy
vendinta viena didžiausių kultūrinių programų - iš
eivijos spaudos sugrįžimas į Lietuvą. M. Mažvydo 
bibliotekos laukė didžiulis darbas - sutvarkyti šį mil
žinišką knygų bei periodinių leidinių srautą, atlieka
mus, dubletinius išeivijos spaudos egzempliorius 
paskleisti kitoms Lietuvos bibliotekoms. Tuo pačiu 
metu imtasi išeivijos spaudos bibliografavimo. Jau 
1989 metais Vytauto Jurgučio iniciatyva25 Lituanikos 
metraštyje pradėtos bibliografuoti išeivijos lietuvių 
knygos ir analitiniais aprašais atskleidžiamas apie 
keturiasdešimties įvairiose šalyse (JAV, Kanadoje, 
Australijoje) leidžiamų lietuviškų laikraščių bei žur
nalų turinys. Siekiant užpildyti baltas dėmes lietuvių 
bibliografijoje, imtasi rengti užsienyje nuo 1944 iki 
einamųjų metų išleistų knygų bibliografiją. 1993 me
tais išleistas pirmasis bibliografinis šių knygų sąra
šas26. Medžiaga bibliografijai rinkta ir JAV, kur yra 
gausiausia lietuvių bendruomenė, taip pat Londone 
bei Toronto lietuvių archyve. Minėtame leidinyje at
skleista per 200 slapyvardžių, kurie vėliau buvo 
įtraukti į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblio
tekos Bibliografijos ir knygotyros centro leidinį Lie
tuviškieji slapyvardžiai. Šiuo metu baigiama rengti 
spaudai užsienio lietuvių knygų bibliografinė siste
minė rodyklė, apimsianti 1944-1998 metų laikotarpį.

Ne mažiau svarbi darbo dalis buvo kuo greites
nis visuomenės supažindinimas su išeivijos spauda. 
Tuo tikslu rengtos leidinių teminės bei išeivijos rašy
tojų, menininkų, politikos bei visuomenės veikėjų 
personalinės parodos. Vienas įsimintiniausių rengi
nių buvo 1990 metų birželio mėnesį bibliotekos dar
buotojams ir visuomenei surengta išeivijos leidinių 
paroda-peržiūra. Bibliotekos posėdžių salėje ant sta
lų išdėliota apie 800 knygų. Tai buvo iš Lietuvių kul
tūros instituto Vokietijoje ką tik gauta siunta. Paroda- 
peržiūra truko keletą dienų ir sukėlė nemažą susido
mėjimą. Skaitytojai įvertino retą galimybę susipažin
ti su eksponuojamais leidiniais, juos pavartyti, pa
skaityti. Kita vertus, ši paroda suteikė retą progą iš
ryškinti išeivijos knygos teminę ir žanrinę įvairovę, 
leidybos sąlygas Vokietijos perkeltųjų asmenų sto
vyklose ir vėlesnę išeivijos spaudos raidą27. Tenka 
pripažinti, kad pirmaisiais laisvės metais, kai buvo 
jaučiamas didžiulis visuomenės noras kuo greičiau 
atsikratyti per penkiasdešimt metų prievarta bruktų 
ideologizuotų ir melagingų žinių, o Lietuvos istori
kai, politikai ir kultūrologai nebespėjo taip greitai pa
rengti naujų publikacijų, išeivijos leidiniai buvo ypač 
populiarūs. 100 000 tiražu buvo perspausdintas išei
vijos istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės Lie
tuvos istorijos vadovėls28. „V. Daugirdaitės-Sruogie
nės vadovėlis Lietuvos istorija vertas mūsų pedagogų 
dėmesio, dėstymo ir struktūros aiškumas gali pa
traukti ne vieną gebantį savarankiškai dirbti istorijos 
mokytoją. O vadovėlio visuma verta visų istorikų dė
mesio kaip istoriografijos paminklas kartos, kuri sa
vo darbu statė Lietuvą, jai atgavus nepriklausomy
bę”. Taip pabaigos žodyje rašė istorikė Ingė Lukšai
tė29. Nepaprastai populiarūs ir intensyviai skaitomi 
buvo filosofų Juozo Girniaus, Antano Maceinos, Sta

sio Ylos, Vytauto Kavolio veikalai, žymių visuome
nės ir kultūros veikėjų atsiminimų knygos. Didžiau
sia naujiena tuo metu buvo ir fundamentalus veikalas 
Lietuviai Sibire (Čikaga, 1991), Br. Kviklio ketu
rių tomų enciklopedinis kraštotyrinis leidinys Lietu
vos bažnyčios (Čikaga, 1980-1987).

Siekiant patenkinti visuomenės norą pažinti išei
vijos spaudą, jau prieš aštuonetą metų M. Mažvydo 
bibliotekos Lituanistikos skaitykloje skaitytojams 
įrengtas ir nuolat pildomas atviras išeivijos knygų bei 
žurnalų fondas, kuris tapo labai populiarus. Daugu
mai skaitytojų laisvas priėjimas prie visiškai nežino
mo informacijos masyvo buvo pats tinkamiausias bū
das jam pažinti. Greičiau susipažinti su išeivijos pe
riodine spauda ir įvesti ją į mokslo apyvartą, be abe
jo, labai padėjo Lituanistikos skyriaus darbuotojų pa
rengtos iškiliausių išeivijos kultūros žurnalų Aidai ir 
Metmenys bibliografijos rodyklės, išleistos 1996 me
tais3031. Ateityje numatoma tęsti šį darbą, kuris buvo 
gerai įvertintas tiek Lietuvoje, tiek anapus Atlanto. 
Lituanikos leidinyje ir toliau nuosekliai bibliografuo
jama išeivijos lietuvių spauda, analitiniais aprašais 
atskleidžiamas visų užsienyje išeinančių periodinių 
leidinių turinys. Taip pat nuosekliai tęsiamas retro
spektyvusis šios spaudos bibliografavimas nuo 1985 
metų. Tokiu būdu auga ir Lituanikoje sukauptos in
formacijos apie išeivijos spaudą masyvas, teikian
tis vis daugiau pažinimo galimybių. Apskaičiuota, 
kad nuo 1989 metų 7-ojo numerio, kuriame pradėta 
bibliografuoti išeivijos spauda, iki 1998 metųZz7wtz- 
nikos 8-ojo numerio šiame leidinyje tilpo daugiau 
kaip 33 500 įrašų.

Nevalia nepaminėti nuoširdžios ir geranoriškos 
išeivijos kultūrininkų paramos ir pagalbos rengiant 
bibliografijos leidinius. Ruošiant pirmąjį išeivijos 
knygų bibliografijos sąrašą ypač pravertė Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro Čikagoje vadovo prof. 
Jono Račkausko parama, kvalifikuoti Pasaulio lietu
vių archyvo tuometinio vedėjo, rašytojo ir bibliogra
fo Česlovo Grincevičiaus, istoriko Jono Damausko, 
rašytojo Alfonso Šešplaukio-Tyruolio patarimai. Ai
dų bibliografijos rodyklės rengimo metu pavyko su
sisiekti su visais buvusiais šio kultūros žurnalo re
daktoriais: Kazimieru Bradūnu, Leonardu Andrieku- 
mi, Juozu Girniumi. Ypač pastarojo, nūnai jau miru
sio, padedami išsiaiškinome nemažai slapyvardžių 
bei kriptonomų. Viešėdamas Lietuvoje savo laiko 
mums negailėdavo ir šviesaus atminimo Metmenų re
daktorius prof. Vytautas Kavolis. Tik jo dėka neliko 
neatskleistų Metmenų bendradarbių kriptonimų ir 
slapyvardžių. Tai neįkainuojama pagalba.

Nuoširdžią paramą jaučiame ir dabar, rengdami 
spaudai bibliografijos rodyklę Užsienio lietuvių kny
gos. 1944-1998. Pagalbininkų net padaugėjo - mus 
remia ir Lietuvių muziejus-archyvas Toronte bei jo 
vadovė dr. Rasa Mažeikaitė, ir Amerikos lietuvių 
kultūros archyvo Putname tvarkytojai dr. Juozas 
Kriaučiūnas ir kun. Rapolas Krasauskas, ir Didžio
sios Britanijos lietuvių kultūrinės veiklos metrašti
ninkas, rašytojas Kazimieras Barėnas, ir dešimtys 
lietuviškos spaudos užsienyje veteranų, iš kurių akty
viausi yra Edmundas Jasiūnas, Vladas Vijeikis, Sta
sys Džiugas, Juozas Žygas. Jų parama ir patarimai 
teikia vilčių4, kad busimasis leidinys išeis kokybiškas.

Taigi bibliotekų vaidmuo padedant visuomenei 
panaikinti nelaisvės padarinius yra akivaizdus. So
vietiniais metais ne savo valia tapus cenzūros prižiū
rėtojų įsakymų vykdytojais, patyrus tų įsakymų žalą 
ir absurdiškumą, per pirmąjį laisvės dešimtmetį norė
ta pavyti prarastą laiką. Kuo geriau pažįstama tai, kas 
buvo drausta ir slėpta, tuo aiškiau suvokiama, „kiek 

žalos pridarė miglos uždanga ir kiek prireiks pastan
gų norint įveikti jos ilgalaikes pasekmes”32. Tai vėlgi 
V. Havelo žodžiai, pasakyti Vilniuje. Bibliotekinin
kų galioje ir valioje padėti kuo greičiau išsisklaidyti 
tai miglos uždangai.

Silvija Vėlavičienė
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SPAUDOS APŽVALGA

KOMENTARAS
Silvijos Vėlavičienės pastaba, kad kartais per ne

apdairumą bibliotekai siųsdavau istorinės-politinės 
tematikos knygų, kurios pagal tuometinių cenzorių 
valią negalėjo būti saugojamos net Respublikinės 
bibliotekos specfonde, nėra visiškai tiksli. Anuomet į 
knygų siuntą visuomet įdėdavau ir vieną kitą, pavir
šutiniškai traktuojant, „nekaltą” knygą, kurios pusla
piuose šen bei ten galėjai aptikti ir ideologiškai „nuo
dėmingų” pasažų. Žinoma, taip darydamas tikėjausi, 
kad viena kita tų knygų prasmuks per užsnūdusio 
cenzoriaus sietą ir ji pateks į platesnę cirkuliaciją. 
Silvijos Vėlavičienės liudijimu dažnai tas man ne
pavykdavo. Tačiau kas žino - gal vienai kitai tokio 
žanro, knygai pavyko apgauti budrųjį cenzorių ir ji 
pateko į bibliotekos lentynas? Jeigu taip būtų atsitikę, 
šis faktas labai glostytų mano savimeilę.

Liūtas Mockūnas

LIETUVA IR IŠEIVIJA
SPAUDOS VEIDRODYJE

(atkelta iš 3-čio psl.)
„ Williams International ” bent pusmečiu anksčiau, 
kai viskas buvo parengta ir nuostoliai neaugo, kodėl 
nutraukė konkursą dėl elektros tilto, kai ji laimėjo 
JA V milžinas „Enron ”, o Lenkijos pusė buvo sutikusi 
pirkti elektrą? Kodėl per pustrečių metų nė žingsnio 
nedaryta privatizuoti korumpuotiems geležinkeliams, 
„Lietuvos dujoms”, „Lietuvos energijai”?

Ir štai visur matome, kad lemdavo ne valstybi
niai interesai, o kitokie - grupiniai, gal asmeniniai, 
gal praturtėjimo, gal karjeros planai - tegul kas nors 
tai ištiria. G. Vagnoriaus „ vidinė partija ” veikė sa
vanaudiškai ir sąmoningai. Antai jau 1998 m. ant
roje pusėje, turint statistikos duomenis, kad gamyba 
neauga ir tuoj pradės kristi, buvo užsimota populis- 
tiškiausių pažadų investicinėms programoms - be re
alių pinigų, užtat su nerealiu nedeficitiniu biudžetu, 
taigi susiplanuota išeiti pagyrūniškai.

Tai dabar atsiskleidę vidinės, virtuvinės „parti
jos ” planai, nes 1998 m. lapkritį Tėvynės sąjungos 
suvažiavime nieko apie tikras valstybės problemas 
neatskleista ir nesvarstyta, o slaptas grupinis 
valdžios atsisakymo planas neabejotinai brendo, gal 
jau buvo ir parengtas. Valstybės problemos tai vyri
ausybei rūpėjo kur kas mažiau, negu valdžios proble
mos. Per tai praradom ištisus metus. Praradome 
daug daugiau, ir to aiškinti turbūt nereikia.

O mums kyla klausimas kodėl tik dabar Tėvynės 
Sąjungos pirmininkas susimąstė apie G. Vagnoriaus 
piktadarybes. Kur buvo jis, kai prezidentas Valdas 
Adamkus pareikalavo Vagnoriaus atsistatydinti?

Kiek reikia laiko praregėti, ir kaip gali rinkėjai bal
suoti už partiją, kuri leidžia savo bendražygiams ves
ti valstybę į pražūtį ir nieko nedaro? Ar nereikėtų G. 
Vagnorių ir jo šutvę dabar patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, nelaukti, kol šį rudenį ateis nauja 
valdžia? Dar nevėlu.

LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ PRALAIMĖJO...
SAULĖS MŪŠĮ

BNS Žinių agentūra pranešė (Draugas, 2000, 
gegužės 18 d.), kad

*Seimas pritarė Atmintinų dienų įstatymo patai
soms, pagal kurias tokių dienų padaugėjo dar dviem. 
Atmintina diena paskelbta rugsėjo 22-oji - Baltų 
vienybės diena, kuria bus pagerbta lietuvių ir latvių 
protėvių pergalė prieš kalavijuočius Saulės mūšyje. 
Trečias gegužės sekmadienis paskelbtas atmintina 
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės diena. įsigaliojus įstatymo pataisoms, per 
metus Lietuvoje bus 27 atmintinos dienos.

Įsidėmėkime, kad Atmintinų dienų tarpe nėra 
Laikinosios vyriausybės paskelbimo 1941 m. birže
lio 23 dieną datos. Mūsų žiniomis, Laikinosios vy
riausybės šalininkai šį pavasarį kreipėsi į Lietuvos is
torijos institutą bei Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą, prašydami rekomendaci
jos, kad ši data būtų įtraukta į Atmintinų dienų tarpą, 
tačiau iš abiejų institucijų susilaukė neigiamų reko
mendacijų. Tarp kitų dalykų rekomendacijų autoriai 
teigė, jog ir Laikinoji vyriausybė, ir Lietuvių aktyvis
tų frontas (LAF) savo abejingumu žydų persekioji
mui yra prisidėję prie antisemitinių nuotaikų skleidi
mo ir lietuvių įtraukimo į žydų Holokaustą.

Šiuo metu yra susidariusi darbo grupė prie Lietu
vos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaci
niams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėju
sių asmenų teisių ir reikalų komisijos. Jos tikslas, žūt 
būt įtraukti birželio 23-čiąją Atmintinų dienų tarpan 
šio Seimo kadencijos metu, nes po rudens Seimo rin
kimų gali būti visiems laikams prarasta galimybė tai 
padaryti. Šį pavasarį darbo grupė buvo susirinkusi 
pirmam posėdžiui. Dalyvių tarpe buvo A. Damušis, 
J. Damušienė, A. Stasiškis, A. Tyla, ir kiti. Akiračių 
redakcija yra susipažinusi su posėdžio porotokolu. 
Tarp nuomonių, kokie akcentai turėtų būti pabrėžti 
įstatymo projekte dėl „Lietuvos Laikinosios Vyriau
sybės sudarymo dokumento ir Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo Deklaracijos pripažinimo Lietu
vos valstybės teisės aktais” buvo išreikštas pageida
vimas, jog busimajame įstatyme nereikėtų minėti 
Lietuvių aktyvistų fronto...

Kaip žinome, Laikinąją vyriausybę sudarė LAF- 
as. Tad pastangos „įteisinti” Laikinąją vyriausybę, 
neminint tos Vyriausybės „gimdytojų”, mums prime
na kalbas apie kiaušinio įteisinimą nutylint vištos eg
zistavimą.

KAIP INTELIGENTUI DALYVAUTI 
POLITIKOJE ?

Medicinos daktaras, docentas Vytautas Vaiče
kauskas Literatūroje ir mene (nr. 17) svarsto ar ijite- 
ligentas Lietuvoje gali dalyvauti politikoje. Jis rašo:

Kunigas Mykolas Krupavičius per nepilnus tre
jus metus (1923-1926) įgyvendino žemės reformą. 
Ką davė ši reformas Lietuvai nenoriu kartoti, tai ap
rašė istorikas profesorius E. Gudavičius. Tik norė
čiau pabrėžti, kad ši reforma buvo skirta Lietuvai ir 
jos žmonėms, nes nei sau, nei draugams M. Kru
pavičius žemės neišdalijo!

Žinome, kokia mūsų partijų narių dorovė, kokie 
jie savanaudiški, kaip žiūri į Lietuvos žmones. Tad 
leiskite paklausti, į kokią partiją Lietuvoje galėtų sto
ti inteligentas? Šio klausiu be jokio sarkazmo.

* Ilgus metus Lietuvos vyriausybės aparate sukasi 
odiozinė figūra iš Kauno - A. Savičius, apie kurio 
veiklą tarybiniais ir Atgimimo laikais rašė „Kauno 
diena ”. Nė vienas Konservatorių partijos lyderis ne
pasakė tuometiniam premjerui G. Vagnoriui, kad gal 
negražu tokį žmogų imti į Vyriausybę, niekur neteko 
skaityti viešų konservatorių pasisakymų prieš poną 
A. Savičių. Profesorius V. Jurgutis būtų pasakęs - 
gėda.

Ne kitaip buvo ir valdant LDDP. Tada ir drau
gas C. Juršėnas, ir A. Brazauskas tylėdavo, nors į 
valdžią ėjo gana nedorų žmonių būrys. Tokių pavyz
džių galima pamatyti kiekvienoje partijoje. Po Kovo 
11-osios ir vienai, ir kitai partijai valdant Lietuvoje 
visos reformos ir visais lygiais buvo vykdomos ne 
Lietuvos, ne jos žmonių gerovei, bet siauram žmonių 
ratui. Gal dėl to profesorius A. Štromas sakydavo, 
kad dabar Lietuva valdoma „chebros” principu. M. 
Krupavičiaus pavyzdys šiandien daug kam sukelia tik 
juoką.

Inteligentas negali dalyvauti politikoje, nes, jam 
pradėjus reikalauti iš savo partijos narių elgtis doro
vingai, jis tuoj pat bus išmestas iš partijos. Tad ar 
verta pradėti, jei aiški pabaiga.

Pabaiga aiški tik tiems, kurie politikoje nemato 
nei vieno doro žmogaus. Deja, totaliu nihilizmu pa
remti argumentai naudos taip pat neduos. O žmones, 
kurie atsisako atsakomybės už krašto likimą, kažin ar 
iš viso galima vadinti inteligentais.

PINIGAI SU STALINO GAIVA
Minint 55 metus nuo Antrojo pasaulinio karo pa

baigos Rusijoje vėl buvo prisimintas sovietinis laiko
tarpis ir pagerbtas „didžiojo tėvynės karo” vadas Sta
linas, nežiūrint, kad tas karas ir Stalino bei Berijos 
vedami „valymai” pareikalavo virš 20 milijonų gy
vybių. Laikraštis Financial times pranešė kad ta pro
ga Rusijos Valstybės bankas išleido 500 sidarbrinių 
monetų su Stalino galva.

Vyt. Gedrimas

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
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VIZOS Į GYVENIMĄ: SEMPO SUGIHAROS NAMŲ 
ATIDARYMAS KAUNE

Miglotame dabartinio Lietuvos visuomeninio 
gyvenimo įvykių sraute turėtų būti įsimintinas gegu
žės 19 d. pavakarys. Kauno Žaliakalnyje, jaukioje, 
prieškario nostalgija dvelkiančioje Vaižganto gatvė
je, prie 30-toju numeriu pažymėto pastato susirinko 
šiems laikams ir šioms vietoms nebūdingai gausus 
užsienio šalių diplomatų, Vytauto Didžiojo universi
teto profesorių ir studentų, miesto šviesuomenės ir 
vietinės valdžios atstovų būrys. Iškilmingo susirinki
mo proga - Sugiharos namų atidarymas, kuris buvo 

» įtrauktas į Japonijos kultūros savaitės Lietuvoje pro
gramą. Tokiu pavadinimu pavadinta institucija, įsi
kūrusi buvusio Japonijos konsulato patalpose, yra 
neabejotinai simbolinės svarbos tiek Lietuvai, tiek 
Japonijai. Galiausiai ji yra svarbi viso pasaulio žmo
nėms, neabejingiems Antrojo pasaulinio karo istori
jai, Europos žydų tragedijai ir visiems tiems, kurie 
ryžosi gelbėti Holokausto aukas.

Ar tai dar vienas, kad ir svarbus, bet standartinis 
muziejus? Norėtųsi pabrėžti, jog tikrai ne. Nauja me- 
morialinė-edukacinė institucija taip pat nėra kažkas, 
kas jaudintų bejėgę Kultūros ministeriją ar mokesčių 
mokėtojus, kurių pinigų taupymu dabar užsiima 
„saulėlydžio komisija”. Tai iš tiesų yra visai naujo
viška nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizaci
ja, kurios sandara, prigimtis ir tikslai ko gero yra 
lengviau atskleidžiami bei paaiškinami vakariečiui, 
pripratusiam prie panašių iniciatyvų, negu vietiniam 
lietuviui, vis dar šventai tikinčiam, kad kultūra yra tik 
tai, kuo rūpinasi Kultūros ministerija. Tad galima 
teigti, kad gegužės 19-osios įvykis yra reikšmingas 
ne tik lietuvių visuomenės atminties archeologijai, 
bet ir kultūros infrastruktūros modernizavimo šalyje 
(ypač jos provincijoje) reikalui. Sugiharos namai yra 
laimėjimas naujų pilietinių iniciatyvų srityje, kuri, 
regis, tikrai yra pajėgi mesti iššūkį biurokratinių kul
tūros vystymo metodų šalininkam^.

Naujo kultūros židinio tikrasis globėjas yra „Su
giharos fondas - Diplomatai už gyvybę”, pasišovęs 
skatinti ir remti tam tikrus mokslinius, švietėjiškus ir 
visuomeninius projektus.

Ne pelno organizacija arba, kaip Lietuvos įstaty
mas verčia vadmti, viešoji įstaiga „Sugiharos fondas- 
Diplomatai už gyvybę” buvo įkurta 1999 m. gruo
džio mėnesį Lietuvos ir Belgijos intelektualinių bei 
verslo sluoksnių pastangomis. Fondo iniciatoriai sie
kė sutelkti intelektines pajėgas ir lėšas tam, kad Lie
tuvoje būtų įamžintas Japonijos diplomato Sempo 
Sugiharos atminimas ir kad jo pastangos gelbėti žy
dus II Pasaulinio karo metais paskatintų plačiau at
verti lietuvių visuomenės atminčiai skaudžiausius 
Lietuvos praeities puslapius. Sugiharos vardas, greta 
tuometinio Olandijos garbės konsulo Kaune Jan 
Zwarlendijk’o ir kitų negausių pasaulio valstybių 
diplomatų, kurie ryžosi padėti mirties akivaizdoje at- 
sidūrusiems Europos žydams, primena dabarties kar
toms grėsmes, slypinčias žmonijos prigimtyje, rodo 
tolerancijos, gerumo ir teisingumo pavyzdžius

Japonijos konsulas Sempo (Chiune) Sugihara re
zidavo Kaune 1939-1940 metais. Tranzitinės vizos, 
kurios buvo išduotos prieš Japonijos vyriausybės va
lią, tada išgelbėjo apie 10 000 Lietuvos, Lenkijos ir 
net Vokietijos žydų gyvybių. Atlikdamas tuos veiks
mus Japonijos diplomatas rizikavo savo karjera, 
visuomenine padėtimi ir net gyvybe. Jo veiksmai bu
vo negailestingai įvertinti 1947 metais: jis buvo pa
smerktas už nepaklusnumą Japonijos vyriausybei ir 
atleistas iš tarnybos. Tradicinėje japonų visuomenėje 
toks valdžios sprendimas reiškė didelius sunkumus 

visai Sugiharos šeimai. Tik pasaulinis diplomato 
nuopelnų pripažinimas palaipsniui keitė tą padėtį Ja
ponijoje: 1984 m., t.y., metai prieš mirtį, Yad Vašem 
pripažino Sempo Sugiharai „Pasaulio teisuolio” var
dą. 1992 m. jo nuopelnus pripažino Japonijos vyriau
sybė. Tais metais gimtajame Sugiharos mieste Yaot- 
su buvo atidengtas jo paminklas. Iškilmėse dalyvavo 
Japonijos ministras pirmininkas Noburu Takeshita ir 
kiti oficialūs asmenys.

Nuo to laiko Sugiharos šlovė vis plačiau sklido 
pasaulyje. Tai pabrėžė ir parodos „Visas for Life”, 
atidarytos 2000 m. balandžio 6 d. Jungtinių Tautų 
būstinėje New York'e bei ta proga įvykusios doku
mentinio filmo apie Sugiharą premjeros organizato
riai. Sugiharos vardas tampa simboliu.

Lietuvoje Japonijos diplomatas per 10 valstybės 
nepriklausomybės metų taip pat nebuvo visiškai pa
mirštas, tačiau “„Sugiharos fondo - Diplomatai už 
gyvybę” steigėjams, platesniems Lietuvos visuome
nės sluoksniams atrodė, kad dar per mažai padaryta 
Holokausto aukų gelbėtojų atminties labui.

Fondo steigėjai - du Lietuvos ir vienas Belgijos 
pilietis. Valdybos nariai yra prof. Julius Šmulkštys 
(Lietuvos prezidento patarėjas), Buki Sugihara (dip
lomato sūnus, gyvenantis Antverpene), prof. Alfred 
Erich Senn, doc. Irena Veisaitė, Eglė Pranckūnienė, 
verslininkai ir politikai Fredie Opsomer (Belgija), 
Ramūnas Garbaravičius (Fondo valdybos pirminin
kas), Arvydas Garbaravičius ir VDU profesoriai Liu
das Truska bei Egidijus Aleksandravičius. Atidary
mo ceremonijoje buvo pabrėžta, jog Fondas sieks:

kaupti lėšas Sugiharos namų (buvęs Japonijos 
konsulatas Kaune, Vaižganto g. 30.) - memorialinio- 
edukacinio pobūdžio institucijos - įsteigimui bei iš
laikymui (šio tikslo svarbiausias žingsnis - sukaupti 
lėšas ir nupirkti patį pastatą);

i A—

A. KUBILIUS...
I

(atkelta iš 1-mo psl.)

kaip reformatorius. Dabar jau to nebepavyks padary
ti.

Kita vertus, juk ne kas nors kitas, o patys konser
vatoriai iki paskutinės akimirkos prieš garsiąją V. 
Adamkaus kalbą per televiziją ir net po jos šoko pa
gal G.Vagnoriaus dūdelės muziką.

Už viską tenka sumokėti dabar, kai jau laikomasi 
padoresnės finansų politikos.

O sumokėti teks.
Statistikos departamento atliktas tyrimas parodė, 

jog net 54 pfoc. Lietuvos gyventojų skundžiasi, kad 
per pastaruosius dvylika mėnesių jų gyvenimo lygis 
pablogėjo. Prieš metus tuo skundėsi tik trečdalis 
žmonių. Pernai jokių permainų sakėsi nepajutę apie 
50 proc. gyventojų, o šiemet pakilimo ir nuosmukio 
išvengė tik 34 proc. šeimų. Kad namų ūkio gyvenimo 
lygis labai pakilo šiemet galėjo pripažinti vos 0,1 
procento (pernai - 8,5 proc.) lietuvių. Kad namų ūkis 
būtų vidutinio lygio, apklaustieji nurodė, jog vienam 
namų ūkio nariui turi tekti ne mažiau kaip 694 litai - 
tai 31 litu (vienas JAV doleris - keturi litai) mažiau 
nei buvo nurodyta pernai. Kad būtų galima sudurti 
galą su galu, kiekvienas šeimos narys turėtų gauti 
nors 335 litus, arba 22 litais mažiau nei buvo teigia
ma pernai. Per pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinės mė
nesinės namų ūkių vartojimo išlaidos sudarė 395,4 li-

telkti intelektualinį potencialą - mokslo ir kul
tūros žmones bendram darbui bei remti Holokausto 
aukų gelbėjimo tyrinėjimus;

stiprinti Lietuvos ir Japonijos kultūrinius ryšius, 
kurie leistų ugdyti tolerancijos, universaliuosius hu
manizmo principus;

Fondas susitarė su Vytauto Didžiojo universi
tetu, kad bendromis jėgomis sieks šių iškilių tikslų 
įgyvendinimo. Pirmiausia pradedamuose restauruoti 
Sugiharos namuose įsikūrė dvi akademinės instituci
jos. Pirmoji - VDU Genocido aukų gelbėjimo tyri
mų centras, pasiryžęs plėtoti plataus masto tarpdis
ciplininius tyrimus, liečiančius žydų gelbėjimo II Pa
saulinio karo metais istoriją. Šis,’ neseniai pradėjęs 
veikti akademinis VDU padalinys jau suspėjo pagar
sėti seminaru-diskusija, skirta „Lietūkio” garažo by
lai. (Seminaras buvo surengtas kartu su Katalikų 
mokslo akademijos Kauno skyriumi).

Antras padalinys - VDU Japonistikos centras, 
kuris rūpinasi japonų kalbos, kultūros, istorijos ir da
bartinio gyvenimo studijomis. Universitetinis poten
cialas yra didžiausia garantija, jog labai greitu laiku 
bus įgyvendinti muziejaus sukūrimo planai, o Sugi
haros namai taps populiari Lietuvos, Japonijos ir ki
tų šalių mokslininkų, turistų, jaunimo ir vaikų lanko
ma vieta.

„Sugiharos fondas - Diplomatai už gyvybę” ir Vy
tauto Didžiojo universiteto moksliniai bei studijų 
centrai, įsikūrę Sugiharos namuose, šiandien žengia 
pirmuosius savo žingsnius sunkiame, tačiau neabe
jotinai prasmingame kelyje. Tai, kad sunkius ekono
minių permainų laikus išgyvenančioje Lietuvos vi
suomenėje atsirado verslo ir intelekto žmonių, pasi
ryžusių aukoti lėšas ir intelektualinę energiją iškilios 
idėjos įgyvendinimui, stiprina tikėjimą pačios Lietu
vos ateitimi. Fondo steigėjai ir bendradarbiai tuo pa
čiu tiki, jog pradėti darbai turėtų paskatinti prisi
jungti prie bendro reikalo ir daugiau tolerancijos, at
viros pilietinės visuomenės ir humanizmo rėmėjų iš 
viso pasaulio.

Egidijus Aleksandravičius

to, arba 26,8 lito mažiau nei per pirmąjį praėjusių 
metų ketvirtį.

Konservatoriams kiaulę toliau kiša ir „Williams” 
veikla „Mažeikių naftoje”. Amerikiečiai nieko iki 
šiol nepadarė, ko buvo iš jų tikėtasi. Naftos nėra, pel
no nėra, nuostoliai didėja, o juos pagal sutartį apmo
ka Lietuvos valstybė. Tiesa, gegužės viduryje ameri
kiečiai pagaliau pasirašė ketinimų protokolą, pagal 
kurį steigiamos bendros su Rusijos koncernu LUKoil 
įmonės, o Mažeikiams garantuojamas 6 mln. tonų 
naftos per metus. Tai pusė to kiekio, kurio reikia, kad 
Mažeikių naftos perdirbimo gamykla dirbtų visu pa
jėgumu. Be to, dar reikia ųaftos Būtingės naftos ter
minalui.

Kol „Williams” neskubėdama derasi su rusais, 
konservatorių politiniai oponentai toliau pliekia ame
rikiečių atėjimą ir kraunasi sau politinį kapitalą.

Kito kapitalo Lietuvoje yra nedaug. Bent jau taip 
atrodo. Privatizavimo patarėjai siūlo parduoti liku
sias „Lietuvos telekomo” akcijas po 3-3,8 lito (nomi
nali vertė - litas). Kai kurie ekspertai ir politikai kelia 
triukšmą, jog tai - per pigu. Ar iš tikrųjų taip, pama
tysime birželio 12 dieną, kai biržoje prasidės jų par
davimas.

Beje, jūs taip pat galite pirkti gabalėlį lietuviško 
telekomo. Ir nebūtina važiuoti į Vilnių. Londono bir
žoje šių akcijų taip pat galima įsigyti.

Rimvydas Valatka
2000.V.29, Vilnius
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