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PARTIJOS-UŽ PREZIDENTĄ
Prezidentas Valdas Adamkus balandžio 20 dieną 

Seime perskaitė jau trečią savo metinį pranešimą. Jis 
buvo kiek pavėluotas - mat kovo mėnesį ir balandžio 
pradžią šalies vadovas skyrė beveik tik užsienio poli
tikai. Viena po kitos su oficialiais vizitais buvo ap
lankytos Indija, Rusija ir Japonija.

Trečiasis pranešimas, galima sakyti, buvo ne
priekaištingas. Iškart po jo Seime tarp partijų prasi
dėjo varžybos, kam jis palankesnis. Į Prezidento žo
džius pretendavo ir valdžioje esantys liberalai bei so
cialliberalai, ir opozicijoje dirbantys konservatoriai 
bei socialdemokratai.

Į KĄ ATKREIPĖ DĖMESĮ VALSTYBĖS 
VADOVAS?

„Akivaizdus tapo ne tik valdžios ir piliečių nesu
sikalbėjimas: išryškėjo ir rimtų mūsų visuomenės sa
vivokos problemų”, - savo kalbos pradžioje pabrėžė 
V. Adamkus. Prezidentas priminė, kad skaitydamas 
2000 metų pranešimą jis kalbėjo apie būtinybę Lietu
vai nuosekliai laikytis pasirinkto euroatlantinės inte
gracijos kelio, pradėtų reformų krypties. Tuomet bu
vo iškeltas naujos politikos poreikis. Šios politikos 
paskirtis - įveikti atotrūkį tarp visuomenės ir val
džios, atkurti bendro kryptingo veikimo galimybes.

„Tąsyk tokioms mano nuostatoms pritarė ir re- 
formistinė Andriaus Kubiliaus Vyriausybė, ir centro 
politinės jėgos, kurios kartu su naujomis partijomis 
ėmė telktis į vadinamą naujosios politikos bloką.

Tačiau iki Seimo rinkimų nuosekliau atsinaujinti

Šiame numeryje

FRAGMENTIŠKAI APIE FRAGMENTUS

Atsargus, pagarbus ir šiek tiek kritiškas prisilietimas 
prie intelektualumu alsuojančių Alfonso Nykos-Ni
liūno „Dienoraščio fragmentų ”.

KAD LIETUVA BŪTŲ NORMALI ŠALIS

Užuot pasveikiną Tomą Venclovą gavus Lietuvos na
cionalinę kultūros ir meno premiją, šiek tiek provo
kuodami paklausėme, kaip jaučiasi tapęs oficialiu 
tautos dainiumi. Tomas, pasirodo, nesiveržia i jau 
užimtas vietas...

KVAILYSTES PASĖJĘ - KVAILYSTES IR 
PJAUNAM

Kai Seimas tampa vieta, kur numarinami ką tik pa
gimdyti istoriją aukštyn kojom apverčiantys įstaty
mai, užsienio žurnalistai iš ten parsiveža keistokus įs
pūdžius.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA

PO METINIO PRANEŠIMO PASIPYLĖ KONFLIKTAI
neįstengė nei valdžioje, nei opozicijoje buvusios par
lamentinės partijos”, - šįmet reziumavo V. Adam
kus. Pasak valstybės vadovo, iki šiol naujesnio parla
mentinio darbo stiliaus, naujesnių Seimo ir Vyriau
sybės santykių, sykiu ir naujos arba tikros politikos 
ženklų nėra daug, o koaliciją sudarančios partijos nė
ra stiprios.

Į kokias problemas pirmiausia atkreipė dėmesį 
Prezidentas? Tai - aukščiausias per visą dešimtmetį 
nedarbo lygis, pusę milijardo siekiantys „Sodros” 
įsiskolinimai, 13 mlrd. litų valstybės skola, daugiau 
nei tūkstantis realiai bankrutavusių įmonių, nebaigtas 
žemės grąžinimas, milijoninės skolos žemdirbiams, 
nepertvarkytas energetikos ūkis, neatsiimta skola už 
elektros energiją iš Gudijos, pustuštis atominės elek
trinės uždarymo fondas, supainiota ir nebaigta indė
lių kompensavimo byla ir daug kitų dalykų.

DVI SKIRTINGOS VIZIJOS
Metiniame pranešime atkreiptas dėmesys į tai, 

kad visuomenės svarstymuose tarsi ryškėja dvi skir
tingos nuostatos, sykiu - ir dvi skirtingos Lietuvos 
raidos vizijos. Viena jų žmogaus gerovę sieja su jo 
savarankiškumu, iniciatyva, laisve. Kita - su val
džios globa. „Pasirinkimas tarp šių nuostatų yra es
minis, lemtingas. Todėl svarbu, kad pasirinktume 
remdamiesi ne tarybinių laikų stereotipais, ne dabar
tiniais jausmų proveržiais, bet išmintingai pasvėrę al
ternatyvas”,- kalbėjo šalies vadovas.

V. Adamkus pateikė apklausų rezultatus savo 
teiginiui paremti - beveik 80 proc. mūsų aštuntokų 
yra įsitikinę, kad Vyriausybė privalo užtikrinti darbą 
kiekvienam to norinčiam. Taip galvoja jaunimas ša
lies, kurioje apie 70 nuošimčių visų dirbančių žmo
nių darbuojasi privačiame sektoriuje. Pasak Prezi
dento, tokie faktai liudija, kad didelė dalis Lietuvos 
žmonių gyvena kai kurių politikų populizmo sukur
toje nerealių lūkesčių tikrovėje, gyvena manydami, 
kad visas jų problemas privalo išspręsti valdžia. „Tai 
itin pavojinga visuomenės būsena. Jai esant, sunkiai 
įmanomi racionalūs valdžios veiksmai. Jei politinės 
jėgos ją ir toliau dirbtinai palaikys, vargu ar išveng
sime rimtų socialinių sukrėtimų, sykiu - ir grįžimo 
atgal iš pradėtų reformų kelio”, - pabrėžė V. Adam
kus.

REFORMŲ REIKIA MUMS PATIEMS
Prezidentas savo metiniame pranešime šįkart 

apskritai daug dėmesio skyrė ir tarp politikų, ir vi
suomenėje gajiems ir ydingiems stereotipams. „Ne
tikiu iliuzijomis, kad Lenkijai, Latvijai ir Estijai įsto
jus į Europos Sąjungą, užjos ribų likusi Lietuva pa
jėgs apginti savo rinkas taip, kad patenkintų ir ga
mintojus, ir vartotojus. Netikiu, kad Lietuva savo no
ru rinktųsi didesnės socialinės įtampos kelią. Todėl ir 
neįsivaizduoju, kaip šiomis sąlygomis galima nesku
bėti į Europos Sąjungą. Gal vis dėlto geriau Europos 
Sąjungoje atsidurti pirmiems, o ne paskutiniams?”, - 
klausė Prezidentas.

Ypač svarbi buvo V. Adamkaus mintis, kad vi
sos reformos, kurias užsibrėžėme įgyvendinti prieš 
stodami į Europos Sąjungą, yra daromos mūsų pačių 
labui, o ne dėl to, kad to reikalauja Europos Sąjunga: 
„Argumentą - „to nori Briuselis” - apskritai siūlau 
išmesti iš politinio žodyno: priimdami bet kurį poli
tinį sprendimą, pirmiausia turime atsakyti, ko reikia 
mums patiems”.

Anot V. Adamkaus, Europa vienijasi ne tik ben
drų rinkų, bet ir bendrų vertybių pagrindu. „Prieš tre
jetą metų keldamas laisvo žmogaus, atviros visuome
nės, stiprios valstybės siekius, suvokiau juos kaip bū
tiną Lietuvos modernizavimo, Lietuvos vakarėjimo 
pagrindą. Manau, kad šiuo metu šie siekiai tampa dar 
svarbesni, jų tarpusavio priklausomybė - dar aki
vaizdesnė. Metas suprasti paprastą tiesą: nei stipri 
demokratinė valstybė, nei visuomenės gerovė neįma
noma be savarankiškų ir iniciatyvių piliečių”, - kal
bėjo šalies vadovas.

EMIGRACIJA - 230 000 ŽMONIŲ
Mūsų ūkis nėra pakankamai efektyvus. Mūsų 

bendrasis vidaus produktas auga ganėtinai lėtai. Mū
sų darbo našumas, nors pastaruoju metu ir didėja, iš
lieka keletą kartų mažesnis nei Vakarų valstybių. 
Dirbančių ir savo darbu kitus išlaikančių žmonių 
skaičius taip pat nėra didelis: iš visų gyventojų Lietu
voje dirba tik apie pusantro milijono žmonių. Mokes
čius mokančių asmenų ir toliau mažėja. „Per pasta
ruosius metus iš Lietuvos yra emigravę apie 230 
tūkst. lietuvių, daugiausia - jaunimo”, - kalbėjo Pre
zidentas.

Kadangi tūkstančiai žmonių gyvena tik iš pašal
pų, V. Adamkus iškėlė mintį, kad galėtume suma
žinti šelpiamų piliečių skaičių, susieję socialinę pa
ramą su pajamų deklaravimu: „Nutraukusi pašalpų 
mokėjimą pasiturintiems žmonėms, valstybė įstengs 
daugiau padėti tiems, kurie iš tiesų skursta”.

ŽEMĖS ŪKIO ATSILIKIMAS
Prezidentas buvo pirmasis Lietuvos politikas, 

kuris jau ne pirmą kartą aiškiai pasakė, jog tokio že
mės ūkio, kokį turi dabar, Lietuva neturi iš ko šelpti. 
Kovo mėnesį jį už tokią aiškią ir nedviprasmišką kal
bą nušvilpė Vilniuje vykęs žemdirbių suvažiavimas, 
reikalavęs tokių pat dotacijų, kaip ir Europos Sąjun
goje. Visi laukė, ar metiniame pranešime Prezidentas 
neišsigąs anksčiau parodytos savo drąsos.

V. Adamkus liko ištikimas sau. Jis pakartojo sa
vo mintis, kad tušti valdžios pažadai nenaudingi nei 
Lietuvos valstybei, nei pačiam kaimui: „Pernai kai
mui išdalinti valdžios pažadai daugiau nei 150 mln. 
litų prasilenkė su valstybės galimybėmis, vien per
nykščiai įmonių įsiskolinimai žemdirbiams siekia 
beveik 200 milijonų, per metus padidėjo atotrūkis 
tarp žemės ūkyje įsigyjamų išteklių ir parduodamos 
produkcijos kainų”. Ir vis dėlto, kalbėjo Prezidentas,

(tęsinys sekančiame psi.)
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PO METINIO...
(atkelta iš 1-mo psl.)

būtų didžiausia klaida, jei dėl šiandien patiriamų sun
kumų mėgintume pasukti atgal - prie buvusio rinkos 
reguliavimo.

TECHNOLOGIJŲ ĮTAKA
V. Adamkus atkreipė dėmesį, kad šalis negali 

virsti atsilikusių naujovių vartotoja. „Labai svarbu, 
kad visos gyventojų grupės kuo greičiau patirtų tie
sioginę naujų technologijų įtaką savo gerovei, kad 
dėl riboto šių technologijų vartojimo ateityje neliktų 
izoliuotų, iš žinių visuomenės išstumtų žmonių. To
dėl kuriant elektroninę valdžią privalu laiku žengti ir 
trečią žingsnį - užtikrinti kiekvieno piliečio teisę į in
ternetą”, - kalbėjo valstybės vadovas.

Kaip tai siūloma pasiekti? Sparčiau kompiuteri
zuodami bibliotekas ir mokyklas, atverdami pilie
čiams jau turimas kompiuterių klases, numatydami 
palankius kreditus ar mokesčių lengvatas privačioms 
interneto kavinėms bei svetainėms steigti, asmeni
niams kompiuteriams pirkti. „Ir pozicijoje, ir opozi
cijoje esančios partijos į Seimo rinkimus ėjo, žadėda
mos švietimui skirti prioritetinį dėmesį. Tad piliečiai 
pagrįstai galėjo tikėtis konkrečių žingsnių, gerinant 
švietimo kokybę, didinant jo prieinamumą. Deja, to 
neįvyko”, - pripažino V. Adamkus.

Šiandien vidurinio išsilavinimo nepasiekia apie 
trečdalis jaunuolių, ketvirtadalis lieka neįgijęs jokios 
profesijos. „Net nežinome, kiek vaikų iš viso nelanko 
mokyklos”, - sakė Prezidentas.

TRŪKSTA PATIKIMOS DEMOKRATIJOS
Anot V. Adamkaus, stipri demokratinė valstybė 

neįmanoma be stiprių partijų, be stiprios politinės 
valdžios: „Mūsų partijos tebėra silpnos. Rimtų sun
kumų patiria pirmąsyk prie valstybės vairo stojusios 
Liberalų ir Socialliberalų partijos”. Jos neretai karto
ja valdžioje buvusių klaidas. Viena didžiausių - stra
teginiam valstybės projektavimui per menkai pasitel
kiamas intelektualinis visuomenės potencialas, kar
tais vis dar žiūrima į Lietuvą kaip į savo tėvoniją, 
stengiamasi be viešų argumentų, be tarimosi primesti 
jai partijos valią.

Kita yda - nepasitikima valstybės tarnautojais, 
norima į visas įmanomas vietas, net į mokyklų ir li
goninių vadovų kėdes, susodinti „savus” žmones. 
„Mūsų partijoms gerokai stinga to, ką Vytautas Ka
volis vadino „kultūriniu liberalizmu”,- atvirumo ki
toms ideologijoms ir pažiūroms, mokėjimo nuo idėjų 
kovos pereiti prie idėjų sąveikos. Šiuolaikinei demo
kratijai tokios partijų savybės būtinos. Tik nereikia jų 
tapatinti su politiniu cinizmu ir pažiūrų neturėjimu”, 
- pabrėžė Prezidentas.

PIRMIEJI RIMTI SUSIDŪRIMAI
Po metinio pranešimo tarp Naujosios politikos 

bloko ir Prezidento įvyko pirmas rimtas susidūrimas. 
Socialliberalai vietoj netikėtai atsistatydinusio savo 
Sveikatos apsaugos ministro gydytojo Vinso Janušo
nio pasiūlė į šį postą viceministrą, taip pat gydytoją 
Eduardą Bartkevičių. Tačiau Prezidentas pareiškė, 
jog gydytojų šiame poste jau pakaks, nes sistemai 
reikia reformų, o medikai jų nedrįsta imtis. Premjeras 
Rolandas Paksas šios kandidatūros Prezidentui net 
neteikė. Vienu metu atrodė, kad kils Vyriausybės kri
zė. Pasigirdo gandų, kad socialliberalai atšaukia savo 
ministrus iš Vyriausybės.

Galiausiai krizė praslinko. Bet kai kurie socialli-
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beralų vadai ir toliau kaltino Prezidentą, o dar labiau 
-jo patarėjus, kurie, pasak socialliberalų, kišasi ne į 
savo reikalus. Prezidentas, tarsi atsakydamas į tai, 
tuoj pat vetavo vieną ekonominį įstatymą, kurį šalies 
vadovo skubos tvarka prašė pasirašyti Seimo pirmi
ninkas socialliberalų lyderis Artūras Paulauskas.

Po abipusių šūvių trumpam įsivyravo tyla.

Rimvydas Valatka
2001.V. 1

ATITIKO KIRVIS KOTĄ
Kęstutis Šalavėjus iš Los Angeles Lietuvių balse 

(2001, kovo 14) praneša:

Kovo vidutyje į Los Angeles atvyksta žymus lie
tuvių istorikas dr. Algimantas Liekis. (...)

Kelionės į Los Angeles tikslas - surinkti me
džiagą apie kitą ne mažiau žinomą lietuvių istoriką 
Algirdą Gustaitį, kurį jis jau ne kartą minėjo ir jo 
mintis citavo savo veikaluose. Dr. Liekį domina A. 
Gustaičio istoriniai-moksliniai darbai ir prisimini
mai apie lietuvių tautos praeitį, valstybės sienas, lie
tuvių tautos kovas su okupantais, 1941 m. partizanų 
sukilimą, kalbotyriniai, menotyriniai, literatūriniai 
straipsniai, rankraščiai bei knygos, susirašinėjimas 
su žymiais Lietuvos ir užsienio žmonėmis. Dr. A. 
Liekis tikisi savo vizito Los Angeles metu parengti 
knygos apie A. Gustaitį ir jo darbus apmatus, susitik
ti ir pristatyti savo tyrinėjimus.

Gerai, kad vienas žymus istorikas, „monumen
talios” monografijos apie Laikinąją vyriausybę auto
rius, nepamiršta kito žymaus istoriko, parašiusio 
knygas Lietuva - Europos nugalėtoja ir Trakys ir 
taksiukas Šleivys. Kelionę į Pacifiko pakrantę ir prie
globstį palmių pavėsyje turbūt parūpins tas, kuris sie
kia „įsiamžinimo”...

Reikia pripažinti, kad vis dėlto Liekiui sekasi...

PILIETIŠKUMO PAVYZDYS
Lietuvos rusų visuomeninių organizacijų koordi

nacinės tarybos pirmininkė Tatjana Michniova Veide 
(2001, nr. 13, „Stereotipai griūva”) rašo:

Šiandien Lietuvoje gyvena per 300 tūkst. rusų 
tautybės asmenų. Atkūrus mūsų šalies valstybingu
mą, beveik visi jie priėmė Lietuvos pilietybę. 1991 m. 
demokratiškos Lietuvos Respublikos pilietybės įsta
tymo nuostatos išskyrė Lietuvą iš kitų Baltijos valsty
bių - Estijos ir Latvijos. Pasitikėjimą nauja valstybe 
stiprino ir 1989 metais, dar iki Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo, priimtas Lietuvos Respublikos tauti
nių mažumų įstatymas, tapęs tuo palankiu pagrindu, 
ant kurio buvo galima kurti jaunos valstybės ir tauti
nių mažumų, sudarančių 20 proc. šalies gyventojų, 
santykius. Daugelį metų šis įstatymas buvo toleran
tiškumo tautinėms mažumoms pavyzdys visose poko
munistinėse valstybėse.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (1991
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m.) sudarė sąlygas išsaugoti rusų mokyklą, kuri, pa
mažu integruodamasi, naujomis sąlygomis sugebėjo 
išsaugoti rusų tautinį tapatumą.

Istoriškai Lietuva visuomet buvo valstybė, kurio
je nuo senų laikų gyveno įvairių tautybių atstovų. Jų 
tarpusavio bendravimas derėjo su pagarba kalbai ir 
kultūrai. Nors šiandien įvairiais lygiais pastebima 
etniškai homogeninės valstybės tendencija, norėtųsi, 
kad ir ateityje išliktų tolerantiško sambūvio tradici
jos.

Pastaraisiais metais atlikti sociologiniai tyrimai 
rodo, kad Lietuvos rusų integracija vyksta pakanka
mai sparčiai. Šiandien rusų mokyklų abiturientai 
puikiai moka valstybinę kalbą ir sėkmingai konku
ruoja, stodami į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Rusų 
moksleiviai puikiai pasirodo įvairių dalykų olimpia
dose, demonstruodami išsamias Lietuvos istorijos ir 
literatūros žinias. Tačiau tenka pripažinti, kad vals
tybinėse ir administracinėse institucijose rusų tau
tybės darbuotojų nėra daug.

Dauguma mūsų savo rusiškumą suvokia ne tiek 
pagal kilmę, kiek pagal mentalitetą, identifikuodami 
save kaip „Lietuvos rusai”. O mūsų poreikiai kon
centruojasi švietimo, kultūros ir religijos sferose.

Tie, kuriems pilietiškumas dar vis tebėra baubas, 
turėtų įsidėmėti T. Michniovos žodžius. Po ilgų so
vietinės vergovės metų atsikurianti Lietuva padarė 
daug klaidų, bet Antrosios Respublikos pastangas in
tegruoti tautines mažumas į bendrą valstybę reikėtų 
vertinti penketu.

ŽARGONAS - KALBOS GYVYBĖS ŽENKLAS
Sigita Kanapickaitė Kauno dienoje (2001, kovo 

16) rašo apie Kauno moksleivių vartojamą žargoną. 
Ji sako:

Jei per pertrauką ar po pamokų kas nors nu
girstų moksleivių pokalbį, ne visuomet teisingai jį su
prastų. Ką reiškia „machė”, „pamsė”, „bate”, 
„rėmą laužti”, „draivas”, „babkės”? Be to, dalis 
įprastų žodžių savame būryje įgyja visiškai kitokią 
prasmę. „Kirsti” gali reikšti žinoti, mokėti, „šiaušti” 
arba „ rauti ” - bėgti, „parišti ” - pagauti, „ varyti ” - 
kalbėti, „apsivožti” - nutilti..Nors rusų kalba dės-

akiračiai nr. 5 (329)
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tomą ne visose mokyklose, paaugliai dar negali atsi
kratyti „vapšė”, „spakainai”, „davaj”, „karoče”, o 
greta rusiškų žodelių rikuojasi ir iš anglų kalbos per
simetę „egzersaisai”, „draivas”, „okey” ir kt. Jau
nimas tingi daug kalbėti ir tam gaišti brangų laiką, 
todėl daugiaskiemenių žodžių ieškotum su žiburiu, 
jie masiškai verčiami dviskiemeniais. Retas kuris sa
kys „matematika”, „valgykla”, „mokytoja” arba 
„sąsiuviniai”-jie virto „mache”, „valgė”, „moka” 
ir „sąskais ”. Net „žiūrėk” nukąstas iki „žėk”.

S. Kanapickaitė pateikia ir daugiau mokslei
vių žargono pavyzdžių. Štai vienas:

- Ė, Peziau, kaip parašei kontrą? Nusišperinai 
ką nors?

— Ne viską. Moka mane [dėmiai sekė visą ūčią. 
Bet šperukas, mačiau, apkeliavo visą chebrą. Bus 
dar bajerio, kai visi kuolus gausim, galėsim pasiram- 
styt namo šutindami.

Žodynėlis
šperukas - špargalė
ūčia - pamoka
chebra - draugai, kompanija
kuolas - vienetas
šutinti - eiti

Toje pačioje Kauno dienoje kalbininkas dr. Al
vydas Butkus, tyrinėjęs žargono raidą, rašo:

Žargonas lydi kiekvieną gyvą kalbą. Jei kalba jo 
neturi, ji mirusi. Žargonas - tai tam tikro socialinio 
sluoksnio tarmė, dialektas. Tačiau nuo tarmės jis ski
riasi tuo, kad neturi savo paplitimo teritorijos. Pa
grindinė jo paskirtis - padėti žagono vartotojams 
izoliuotis nuo kitų visuomenės sluoksnių. Išskiriami 
ryškiausi: nusikaltėlių, studentų, vairuotojų; profe
siniai žargonai.

Natūralu, kad ir moksleiviai turi savo žargoną. 
Kad moksleivis moka žargoną - puiku, bet jei moka 
tik žargoną -jau tragedija. Toks mokinys, atsistojęs 
prieš auditoriją, mikčios, nemokės sklandžiai reikšti 
savo minčių. Mokytojai, išgirdę savo auklėtinius kal
bant žargonu, barti jų neturėtų, tačiau turėtų siekti, 
kad mokiniai gerai mokėtų ir standartinę kalbą.

Tikrą sodrų žargoną sudaro semantizmai - tos 
pačios kalbos, bet kita reikšme vartojami žodžiai. 
Lietuvių bėda ta, kad žargono pagrindą sudaro sveti
ma leksika. Savos, nors ji - vertingiausia, yra tik ma
ža dalis. To, nors ir kaip norėtų, jokie kalbininkai ne
pakeis ir tuo lietuviškas žargonas skiriasi, tarkim, 
nuo paryžietiško.

Lietuvių moksleivių žargone taip pat dominuoja 
skoliniai. Kodėl? Žargono žodžiai dažniausiai atsi
randa didmiesčiuose. Ieškodamas sodrumo ir nemo
kėdamas tarmių, žargono vartotojas pasinaudoja 
svetimomis kalbomis, kurias šiek tiek moka. Natū
ralu, kad kuo toliau, tuo labiau rusiškus žodžius bai
gia išstumti angliški. Kaip į dabartinio moksleivio 
žargoną apskritai patenka rusicizmai, juk mokslei
viai jau beveik nebemoka rusiškai? Per tėvų vartoja
mą žargoną, kuris skoliniais iš rusų kalbos praturtė
jo daugiausiai iš techninės literatūros.

Smagu žinoti, kad kartu su kai kuriais Kauno 
moksleiviais Antrojo pasaulinio karo metu į Vakarus 
pasitraukę anuometinio žargono žodžiai (ir vėliau 
sėkmingai emigravę į užjūrius), pvz., „chebra”, 
„kuolas”, „cyzas”, „šutinti” ir pan., sėkmingai gy
vuoja šiandieniniame Kaune. Įdomu pastebėti, kad 

semantizmas „šutinti” - „eiti” buvusių Marquette 
Parko lietuviškų barų žargone reiškė - „piktnau
džiauti alkoholiu”, pvz., „Vakar prisišutinau” arba 
per daug išgėriau.

APIE „BLATĄ” IR ŠEŠĖLINĮ PASAULĮ
Konservatorių seimūnas Vytautas Landsbergis 

Tėviškės žiburiuose (2001, kovo 20) išspausdintame 
viešame pareiškime „Nepatikima informacija” aiš
kina savo ir žmonos sklypų įsigijimo aplinkybes bei 
skundžiasi Eltos žinių, perteikiamų išeivijos spau
doje, nepatikimumu. Jis rašo:

Jos (Eltos - Red.) klaidinančioje žinutėje pridur
ta dar, kad „beveik tuo pat metu kur kas didesnis že
mės sklypas” prie Vilniaus „buvo skirtas” mano 
žmonai Gražinai. Paaiškinu skaitytojams, kad jis ne 
„skirtas ” šiaip sau, tartum už dyką, o pasiūlytas kaip 
kompensacija už negrąžintą Gražinos Landsbergie
nės tėvų žemę Anykščių centre. Tokie savininkai ir 
paveldėtojai turi teisę pasirinkti kompensaciją na
tūra - žemę kitoje vietoje. Ištremto smulkaus krautu
vininko ir ūkininko Prano Ručio vaikai (tarp jų ir 
mano žmona) atsiėmė kompensaciją Vilniaus rajone. 
Daugybė žmonių yra taip susitvarkę, atsiėmę žemę 
arba toje pačioje, arba kitoje vietoje, ir jie laikraš
čiuose nedergiami.

Ta pačia tema ir tuo pat metu Kauno dienoje 
(2001, kovo 21) pasisakė buvęs politkalinys Viktoras 
Poškus:

- Mes, trys broliai, sesuo ir kiti artimi giminai
čiai, daugybę metų kalėjome Sibiro lageriuose, bu
vome tremtyje. Sausio 13-ąją Vilniuje viena ausimi 
netekau klausos. Atrodo, nemažą kainą sumokėjome 
už tai, kad galėtume džiaugtis Lietuvos nepriklauso- 

. mybe, grąžinama nuosavybe. Deja ...Iki šių dienų tik 
aš vienas gyvas belikęs iš visos šeimos ir tik man vie
nam teko patirti didžiulę neteisybę, buvusios konser
vatorių valdžios abejingumą paprastam žmogui. Mat 
mano tėvai, belaukdami mūsų, sugrįžtančiųjų iš Sibi
ro lagerių ir tremties, nupirko 141 kv. m namą Šan
čiuose. (...) Žinoma, aš norėjau, kad man grąžintų 
bent dal[ sklypo ar suteiktų tos žemės kitoje miesto 
vietoje. Deja, deja - išvaikščiojau, kaip sakoma, 
kryžiaus kelius pas konservatorių valdžią, tačiau 
likau tuščiomis rankomis ir apkartusia širdimi, nes 
visi valdžios vyrai žadėjo „padėti, spręsti ”, tačiau nė 
vienas nė piršto nepajudino, kad mano problema 
bent pajudėtų iš mirties taško. Todėl visą buvusią 
miesto valdžią, daugybę pareigūnų su konservato
riais priešakyje vadinu šešėlinio pasaulio atstovais.

Šių panašaus likimo žmonių nuosavybės grąži
nimo ir žemės mainų istorijų pamoka būtų štai kokia: 
politkalinui Viktorui Poškui reikėjo stoti į konserva
torių partiją...

MAŽIEJI PASIPŪTĖLIAI
Prezidentui Valdui Adamkui ruošiantis kelionei 

į Maskvą, Kauno dienos (2001, kovo 13) laiškų sky
riuje „Haid parkas” pasirodė toks N. Ždankaus laiš
kas:

Smagu tai mums ar ne, bet turime pripažinti, kad 
beveik visa mūsų energetika remiasi Rusijos žaliavo
mis. Naftą, dujas, branduolini kurą perkame tik iš 
Rusijos. Perkant iš kitų šalių tektų mokėti žymiai 
brangiau. Energetikos žaliavų galėtume iš Rusijos 
nupirkti dar pigiau, jeigu sudarytume tam tikras pre

kybos sutartis ir mažiau spjaudytume į Rusijos pusę. 
Tenka pripažinti, kad ekonominius santykius su Rusi
ja apsunkina jos imperinės ambicijos ir prastas mo
kumas. Ji nėra patikimas komercinis partneris, ta
čiau Rusijos žemės turtai, dydis ir rinkos galimybės 
masina visas didžiąsias pasaulio šalis.

Mes, mažieji pasipūtėliai, protingesni už visus. 
Mums būtina nuolatos provokuoti konfliktus su Rusi
ja, kelti jai juokingas pretenzijas. Nesvarbu, kad naf
tos ir dujų čiaupai jų pusėje. Neprileisime Ivano prie 
vamzdžio! Nesvarbu, kad sienų klausimas iki šiol ne
suderintas. Kompensuokite mums okupacijos nuosto
lius! Nesvarbu, kad Vokietija, Anglija, JA V, Kinija 
nenori mūsų prekių ir svajoja apie Rusijos rinką. 
Mums nereikia Rusijos rinkos! Skubame griauti per 
dešimtmečius nusistovėjusius komercinius ryšius. 
Meldžiamės ir keliaklupsčiaujame Vakarams, o šie 
visus reikalus, įskaitant tiesiogiai mus liečiančius, vi
suomet pirmiausiai derina su Rusija.

Ar ne laikas baigti rusofobišką marazmą ir atsi
kvošėti? Manau, kad atsakymą į šį klausimą žinom 
visi. Imantis tam tikrų saugumo priemonių, su mūsų 
artima kaimyne Rusija galima sėkmingai palaikyti, 
vystyti išplėtoti komercinius ryšius. Tai, manau, su
pranta ir mūsų rinktas parlamentas bei jo sudaryta 
Vyriausybė. Tik nusikalstamas savanaudiškumas ir 
kai kurių marazmas bei pseudopatriotizmas gali pa
aiškinti jų keistą elgesį, darantį didelę žalą verslui, 
komercijai, Lietuvai. Tai mes juos išsirinkome ant 
savo galvos!

Prezidento ir naujos Vyriausybės pastangų dėka 
santykiai su Rusija pamažu gerėja. Tačiau truks dar 
nemažai laiko atitaisyti buvusios konservatorių val
džios šiuo klausimu padarytas klaidas.

NAUJOJI LIETUVOS NOMENKLATŪRA
Valstybės turto fondo generalinis direktorius Po

vilas Milašauskas iš Seimo tribūnos patvirtino infor
maciją, kad atsistatydinusiam iš pareigų šios įstaigos 
vadovui Stasiui Vaitkevičiui yra priskaičiuota 125 
tūkstančių litų kompensacija, įskaitant kompensaciją 
už neišnaudotas atostogas, už tą mėnesį, kai jis pali
ko darbą, ir mokesčius.

S. Vaitkevičius buvo atleistas iš darbo šalių susi
tarimu. Generalinis direktorius sakė nenorįs komen
tuoti kompensacijos dydžio - daug tai ar mažai: „ Tai 
yra šalių - darbdavio ir darbuotojo - susitarimas. 
Kompensacija buvo 6 vidutinių mėnesinių darbo už
mokesčių dydžio. Kai atėjau dirbti, tie pinigai jau bu
vo išmokėti ”.

Valstybės turto fondo direktorius patvirtino, kad 
esminius darbo užmokesčio klausimus sprendžia 
valdyba: „Mano darbo sutartis iš esmės yra panaši 
arba beveik vienoda kaip S. Vaitkevičiaus ”.

Taip skaitytojus informuoja 2001.11.22 Lietuvos 
rytas. Mokesčių mokėtojų pinigai švaistomi valsty
bėje, kur daugiavaikės motinos laiku negauna poros 
šimtų litų pašalpos, kur mokytojai mėnesiais laukia 
gana kuklių, nenomenklatūrinių algų, nes biudžete 
švilpia vėjai, kur ligoninės nutraukia širdies operaci
jas, nes pasibaigė tam tikslui skirti pinigai...

Vilties, kad Seimas pagaliau užkirs kelią tokiam 
skurstančios valstybės lėšų švaistymui, nedaug. Nes 
privilegijomis apsirūpinę seimūnai nekirs šakos, ant 
kurios patys sėdi. Kiekvieno seimūno, kuris praras 
rinkėjų pasitikėjimą, laukia solidi kompensacija - iki 
75 tūkstančių litų - už blogą darbą!

Lietuvos karalystėje, gerbiamieji, kažkas ne taip, 
kaip turėtų būti... ■
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TEATRAS

Michailo Bulgakovo romanas „Meistras ir Mar
garita” neabejotinai priklauso didžiajai dvidešimtojo 
amžiaus literatūrai. Nors šis Bulgakovo romanas yra 
visų laikų pasaulinės literatūros šedevras, vis dėlto 
man knieti jį priskirti tai didžiosios dvidešimtojo am
žiaus literatūros kategorijai, kuriai priklauso praėju
sio šimtmečio nemarioji satyrinė ir antiutopinė litera
tūra - Jevgenijaus Zamiatino, Stanisiawo Ignacijaus 
Witkiewicziaus, Witoldo Gombrowicziaus, Geor
ge’© Orwello, Aldous Huxley’o, Arthur© Koestlerio 
kūriniai. Žinoma, šioje vietoje reikėtų paminėti ir ab
surdo literatūrą, bet pačiam absurdo literatūros ter
minui priešinosi ne vienas XX amžiaus dramaturgas 
ir prozininkas (kad ir ką tik paminėtasis Gombrowic- 
zius), todėl sąmoningai nutylėsiu ją. Tai literatūra, 
kuri galėjo atsirasti tik dvidešimtajame amžiuje - 
sudužusių žmonijos vilčių ir neišsipildžiusių jos sva
jonių, organizuotos kolektyvinės neapykantos, ciniš
ko visų vertybių ir idealų atmetimo, pasiklydusio ir 
save neigiančio proto, bendražmogiškos prigimties 
paneigimo, brutalios jėgos bei prievartos ir, svarbiau
sia, visuotinio netikėjimo amžiuje. Visi paminėtieji 
rašytojai nesitenkino vien šitos vertybių griūties bei 
idealų chaoso konstatavimu. Su didžia kūrybine ir 
polemine aistra jie protestavo prieš naująją barbarybę 
(arba, kaip pasakytų socialiniai filosofai ir sociolo
gai, modernizmo ir antimodemizmo kraštutinumus 
bei jų lemtingą susidūrimą komunizmo ir nacizmo 
priešstatos atveju). Tai literatūra, kuri „galingai pa
neigė visas technokratinio savęs kvailinimo ir totali
tarizmo pagundas. Šitą ji padarė nepalyginamai įspū
dingiau ir įtikinamiau nei visa XX amžiaus socialinė 
ir politinė filosofija, sociologija ir apskritai teorinė 
mintis. Žmogiškas ryšys, autentiškas žmonių susiti
kimas, meilė ir pasišventimas yra nepalyginamai 
svarbesni už visas ideologines chimeras, pasaulio 
pertvarkymo scenarijus bei ciniškas politines mani
puliacijas - ši paprasta ir sykiu gilios pagarbos bei 
simpatijos paniekintam žmoniškumui kupina idėja 
persmelkia didžiąją XX amžiaus literatūrą, ją tobulai 
įkūnija Vinstono Smito ir Džulijos meilės istorija Or
wello „1984-uosiuose”, o taip pat Meistro ir Margari
tos meilė įstabiajame Bulgakovo romane.

„Meistras ir Margarita” yra vienas iš tų kūrinių, 
kurie nepaprastai tiksliai atitinka iškilios, didelę iš
liekamąją vertę turinčios literatūros kriterijus, itin 
paprastai išdėstytus dar vieno didžio XX amžiaus ra
šytojo - Isaac Bashevis Singerio. Pasak Singerio, 
rimta ir gera literatūra neišvengiamai susiduria su ti
kėjimo ir netikėjimo dilema, kuri tampa jos pagrindu. 
Tikėjimas į Dievą ir Apvaizdą, anot Singerio, yra pati 
literatūros esmė. Būtent jis byloja mums, jog priežas
tingumas yra niekas kitas, o tik kaukė ant likimo vei
do. Žmogus turi laisvo pasirinkimo galią, bet sykiu 
jis yra vedamas paslaptingos rankos. Literatūra yra 
meilės ir likimo istorija, nevaldomų žmogiškųjų 
aistrų ir desperatiškos kovos su jomis aprašymas. Li
teratūra turi pasakoti apie praeitį, užuot planavusi 
ateitį. Ji turi aprašyti įvykius, o ne analizuoti idėjas. 
Jos tema turi būti žmogiškasis individas, o ne masės. 
Literatūra turi būti menas, o ne koketavimas su 
mokslu ar juolab žūtbūtinis noras juo tapti. Tai įspū
dingas literatūros apibūdinimas, kurį Singeris pateikė 
savo apsakymų knygos „Įvaizdis ir kiti apsakymai” 
pratarmėje (Isaac Bashevis Singer, „Image and Other 
Stories”, New York: Farrar Straus Giroux, 1985). 
Singeris ne tik puikiai nusakė savo paties kūrybinį 
„credo”, bet ir labai tiksliai apibūdino tiesiog talen
tingai parašytus literatūros kūrinius. Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita” galėtų kone tobulai iliustruo
ti Singerio išdėstytą paprastą ir gilią tiesą apie gerą

REKVIEM DVIDEŠIMTAJAM AMŽIUI
literatūrą. Meilė, likimas, mirtis, paslaptis, netikėji
mas ir jo pagundos, tikėjimu neparemto ambicingo 
proto klystkeliai, didžiųjų žmonijos pastangų pažinti 
ir suprasti pasaulį paniekinimas, blogis kaip papras
čiausias netikėjimas ir kartu jo tąsa manipuliatyvi- 
niuose santykiuose su pasauliu ir kitais žmonėmis, 
jautrumas ir pagarba žmonėms kaip svarbiausioji al
ternatyva moderniajai barbarybei - tai ir yra tos di
džiosios temos, kurias iškelia ir įprasmina „Meistras 
ir Margarita”.

Prisipažinsiu, kad su metais darausi vis skeptiš- 
kesnis su teorijomis ir mokslu koketuojančios litera
tūros atžvilgiu. Aš pats esu teoretikas, todėl grožinė 
literatūra man yra įdomi ir reikalinga ne kaip filosofi
nių ar sociologinių teorijų adaptacijų laukas, juolab 
ne kaip erzacfilosofija, o kaip kažkas, kas pranoksta 
teorinio mąstymo schemas ir vaizduoja žmogaus bu
vimą pasaulyje taip, kaip gali tik literatūra. Tą patį 
galėčiau pasakyti apie teatrą. Kaip ir literatūra, teat
ras yra ypatinga žmogaus buvimo pasaulyje interpre
tacija, susitelkianti į pirmapradę mito, paslapties, li
kimo, tikėjimo, meilės, baimės ir kitų aistrų erdvę. 
Bet geras teatras neturi tapti mechanišku literatūros 
tęsiniu ar slėptis už talentingai parašyto literatūros 
kūrinio. Teatras turi savo ypatingą morfologiją, įsi
šaknijusią pasaulį keičiančio magiško veiksmo, 
kolektyvinio ritualo, maldos, išpažinties, mistinės 
patirties, geismo ir galios santykių idiomose. Kai li
teratūros kūrinio ir teatro spektaklio raiškos formos 
padeda jiems vienas kitą interpretuoti ar net iš naujo 
atrasti ir įprasminti, įvyksta meno formų dialogas - o 
jis visada sukuria stebuklą, kurį mes vadiname di
džiuoju menu.

Visa tai pasakytina apie Oskaro Koršunovo 
spektaklį „Meistras ir Margarita”. Koršunovo pasiry
žimas imtis literatūros klasikos - ir dar tokio daugia
mačio, į teatro kalbą, atrodytų, sunkiai išverčiamo 
kūrinio kaip Bulgakovo „Meistras ir Margarita” - 
byloja apie šio teatro meistro brandą. Ateina laikas, 
kai ieškai savęs verto iššūkio, o „Meistras ir Margari
ta” yra didis iššūkis ne tik moralinei, bet ir estetinei 
vaizduotei. Koršunovas atsisako paraidžiui interpre
tuoti Bulgakovo romaną, lygiai kaip nesiruošia jis sa
vo spektaklio laikyti tik improvizacija ar fantazija 
Bulgakovo „Meistro ir Margaritos” motyvais. Vei
kiau teatro morfologija suteikia naują gyvybę Meis
trui, Margaritai, Volandui, Korovjevui, Katinui, Aza- 
zelo, Benamiui, Berliozui, Stravinskiui, Anuškai ir 
kitiems Bulgakovo romano personažams. Koršuno
vas ir jo teatro aktoriai suteikia šiems personažams 
naują - daugiamatę ir nepriklausomą - teatrinę egzis
tenciją. Tad apie ką gi šis spektaklis?

Tai spektaklis apie dievišką ir šėtonišką žmo
gaus prigimtį, apie nuodėmingą ir sykiu įkvėptą žmo
gaus vaizduotę, apie būties mazgą, kuriame susipina 
tikėjimas ir netikėjimas, meilė ir ciniškas jos neigi
mas. Sykiu tai spektaklis apie žmogaus buvimo pa
saulyje paslaptį, kurioje žmogaus pasirinkimo laisvė 
ir orumas pačiu netikėčiausiu būdu pinasi su buvimu 
juokinga ir apgailėtina marionete šalto, matematiškai 
tikslaus ir nepermaldaujamo likimo rankose. Kor
šunovo „Meistrą ir Margaritą” aš surizikuočiau pa
vadinti blogio anatomija. Vienas iš šio išties talen
tingai pastatyto spektaklio interpretacinių atradimų 
yra blogio patrauklumas. Blogis Koršunovo interpre
tacijoje meistriškai apvalomas nuo tradicinės ir jau 
gerokai įkyrėjusios demonologijos - ne tik liaudiš
kos, bet ir moderniosios, apsišarvavusios psichoana- 

litinėmis intuicijomis ir įkyriu blogio apibūdinimu 
psichopatologijos terminais. Blogis Koršunovo nėra 
traktuojamas kaip amžinas ir statiškas principas, vi
siškai nepriklausantis nuo realios žmonijos situacijos 
bei patirties. Jis nebėra suvedamas viso labo tik į ra
guotą ir baisų velnią bei jo žemiškuosius tarnus, rez
gančius amžinąjį sąmokslą prieš žmoniją - visada ir 
visur vienodą, tiek senovės Jeruzalėje, tiek XX am
žiaus Maskvoje. Sykiu blogis Koršunovui nėra ir ne
pakankamas ar pasiklydęs gėris. Pasaulis nėra vien 
tik nuolatinė gėrio ir blogio kovos arena, o patys gė
ris ir blogis neturi atsietos ir nepriklausomos egzis
tencijos. Jau minėjau, kad blogis Koršunovui nėra 
kažkas, kas turėtų būti palikta vien psichoanalitikų ir 
psichiatrų kompetencijai - jis nėra patogiai įkurdina
mas žmonijai pavojingų ir vaikystėje traumuotų psi
chopatų palatoje ar į didžiąją politiką įsiveržusių ir 
milijonus gyvenimų pražudžiusių maniakų galerijo
je. Blogis yra patrauklus, nes jis yra logiškas ir neiš
vengiamas žmogiškos tuštybės, pavojingų ambicijų, 
galios užmojų, savipakankamumo iliuzijos ir nejau
trumo kitiems tęsinys. Dar daugiau, blogis yra dina
miškas: jis save regeneruoja kaskart, kai tik nuskam
ba mintis apie religijos Aktyvumą, žmogaus visaga
lybę ar pažangios dabarties ir dar pažangesnės atei
ties pranašumą prieš atsilikusią, „barbarišką” praeitį. 
Blogis meistriškai manipuliuoja žmogaus tuštybe, 
sykiu apeliuodamas į tarsi nekaltas, o iš tikrųjų į vi
sišką intelektualinį ir moralinį aklumą vedančias 
žmogaus silpnybes.

Atrodytų, Volandas turėtų būti vaizduojamas 
kaip ganėtinai įprastas ir todėl lengvai atpažįstamas 
blogio įsikūnijimas, paties blogio principo skleidėjas 
ir tamsos angelas. O mes scenoje išvystame žaismin
gą, intelektualų ir rafinuotą ciniką, niekinantį žmo
giškąją tuštybę, aroganciją ir kvailumą. Viena vertus, 
blogis skleidžiasi intelektualinio žaidimo formomis: 
Volandas puikiai žino visą dramatišką tikėjimo ir ne
tikėjimo istoriją. Jo ironiškas patvirtinimas, kad jis 
tam tikra prasme yra istorikas, puikiai nusako pačią 
šėtono misijos esmę - taip, iš esmės šėtonas juk ir yra 
pats uoliausias žmogiškųjų klystkelių ir silpnybių 
metraštininkas, pats tiksliausias ir skrupulingiausias 
nuodėmių, klaidų ir įvairių individualaus bei kolek
tyvinio pamišimo formų istorikas tikrąja šių žodžių 
prasme. Volandas geriau nei kas nors kitas supranta, 
kad kosmologinis, ontologinis, etinis ir visi kiti gali
mi filosofiniai Dievo buvimo įrodymai (lygiai kaip ir 
visa Dievo buvimo metafizika) anaiptol nėra juokai. 
Jei žmonija patikėtų dramatiškomis vienišų mąstyto
jų pastangomis ir suprastų, kad jos moralinis likimas 
negali būti patikėtas nūdienos ideologiniams ir politi
niams eksperimentams (iš pagrindų neigiantiems 
žmogaus sielos nemirtingumą ir didžiąsias metafi
zikos bei etikos problemas), Volando gyvenimas ne
būtų vien lengvas pasivaikščiojimas Maskvos gatvė
mis. Volandas neabejoja savo sėkme dar ir todėl, kad 
šaunus naujasis pasaulis atmetė ne tik Bažnyčios tė
vų teorijas, bet ir Kanto etinę teoriją. Pastaroji (kas 
jau kas, o Volandas tikrai šitą žino!) buvo pats tik
riausias kelias į teorinį Dievo buvimo ir gėrio pagrin
dimą. Jei jau pats Volandas Kanto etinę teoriją trak
tuoja kaip lemtingą žingsnį Dievo buvimo ir gėrio 
pagrindimo link, belieka įsivaizduoti Volando trium
fą tą akimirką, kai ir Kantas šaunaus naujojo pasaulio 
paskelbiamas viso labo tik dar vienu klystkeliais 
klaidžiojusiu praeities mąstytoju. (Vaidoto Martinai
čio vaidinamas Berliozas yra tikras šaunaus naujojo
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pasaulio atstovas, tas etinio universalizmo pojūtį ne
grįžtamai praradęs ir indoktrinuotas šiuolaikinio pa
saulio inteligentas, kurio dėka Volandui garantuoja
mas greitos ir lengvos pergalės prieš žmogiškąjį ak
lumą ir tuštybę triumfas.) Čia mes aptinkame ir pa
ties Bulgakovo kūrinio simbolinį kodą: jei moralinis 
įstatymas mumyse veda į Dievo būtinybę, tai moralu
mo atmetimas sunaikina ir Dievo poreikį bei buvimą. 
Gal tai ir aliuzija į Dostojevskio idėją, kad jei Dievo 
nėra, tai viskas leista (beje, tai vėl ne kas kita, o Dos
tojevskio kiek modifikuota Kanto idėja).

Bet blogis nėra vien tik intelektualinis žaidimas 
ir Volando-filosofo triumfas prieš naivius ir bejėgiš
kus jo oponentus. Dainiaus Kazlausko įspūdingai 
vaidinamas Volandas, pasirodo, gali būti ne tik žais
mingas ir sarkastiškas, bet ir prislėgtas bei pavargęs. 
Pernelyg jau jam aiškus busimųjų aukų ateities sce
narijus, pernelyg neįdomios ir lengvai prognozuoja
mos jam darosi XX amžiaus doktrinieriškos žmogys
tos ir jų mažos sielos. Jam trūksta tikro iššūkio ir jo 
paties vertų oponentų. O Meistrui (Rytis Saladžius) ir 
Margaritai (Aldona Bendoriūtė) jis pajunta kažką, ką 
būtų galima pavadinti užuojautos ir simpatijos užuo
mazga. Meilė yra laisvės išraiška. Mylinčiais žmonė
mis negali manipuliuoti kaip tinkamas, nes jie nėra 
įkalinti savo tuštybės ir garbės troškimo. Žaidimas 
nustoja savo žavesio. Susidūręs su tokiais žmonėmis, 
Volandas pasijunta nejaukiai.

Talentinga Kazlausko vaidyba Volandą ne tik 
demistifikuoja, bet ir leidžia visiškai netikėtai pa
žvelgti į šėtoną kaip atsijusį, žmonijos nekenčiantį ir 
ją niekinantį intelektualą, nemalonų, bet daugeliu at
žvilgiu teisų ir įžvalgų mizantropą. (Žinoma, iš tam
sos išnyranti ir kraujo spalvos apšviesta grėsminga 
Volando grimasa įsakmiai primena, kad visa tai ne 
juokai ir kad žūtbūtinė kova už žmonių sielas tęsiasi.) 
Beje, puiki visa Volando svita: neįmanoma likti abe
jingam Andriaus Žebrausko ir Arūno Sakalausko 
meistriškai vaidinamiems Korovjevui ir Katinui. Jie 
- beveik operetiniai ar vodeviliniai tipeliai, šio pa
saulio dramoje dalyvaujantys lyg tarp kitko - visas 
pragaro grėsmingumas ir blogio nuojauta atitenka 
Volandui. Jo svita - įskaitant ir seno Sicilijos mafijos 
krikštatėvio maniera kalbantį Azazelo (Saulius My
kolaitis), tarsi nužengusį iš Johno Hustono filmo 
„Pricių šeimos” - lieka lengva ir žaisminga. „Blogiu
kai” šiame spektaklyje tiek ryškūs ir patrauklūs, jog 
kitiems aktoriams tenka tikrai nelengva užduotis iš
likti „pragaro kompanijos” padiktuotoje aukštoje 
vaidybos ir nuotaikos tonacijoje. Itin sėkmingai su 
šiuo iššūkiu susidorojo Eglė Mikulionytė, sukūrusi 
žavią ir neužmirštamą Anušką.

Koršunovo „Meistras ir Margarita” yra pats gra
žiausias spektaklis, kokį man yra tekę matyti. Reži
sieriaus vaizduotė tikrai įkvėpta ir kone beribė: pa
prasčiausia palmė scenoje leidžia žaibiškai persikelti 
iš senovės Jeruzalės į sovietinę tikrovę, kurią sunku 
įsivaizduoti be palmių kabinetuose, kultūros namuo
se ir kitose svarbiose visuomeninėse įstaigose. Meis
tro ir Margaritos mirties scena yra persmelkta šek
spyriško tragizmo (man ji nekelia jokios kitos, o tik 
Romeo ir Džiuljetos mirties asociaciją). Raganų puo
tos scena mus nukelia į Goya’os „Los Caprichos” pa
saulį, sukurdama visa persmelkiančios, visiškai atpa
laiduotos erotinės fantazijos ir ore tvyrančios grės
mės nuojautos įtampą. Koršunovas sukuria turtingą 
ir tirštą kultūrinių reikšmių bei asociacijų pasaulį, 
virtuoziškai pasinaudodamas viena kita detale ar tea
trine metafora. Pakanka prisiminti pjūklą, kurio me
taforiškumas ir polifunkcionalumas spektaklyje tie
siog pakeri. Erotinės orgijos metu pjūklas atveria to

kias simbolines reikšmes, kaip antai: į mirtį nenumal
domai vedančią aistrą; nesuvaldomą ir pražūtingą 
geismą; seksualinę agresiją; nekaltybės praradimą; 
iniciaciją į kultūros griežtai kontroliuojamą ir mas
kuojamą, bet sykiu ją pačią visiškai valdančią eroso 
karaliją. Pjūklas - tai destruktyvios aistros ir mirties, 
o sykiu ir brutalios intervencijos į žmogaus kūną ir 
sielą metafora. Sunku įsivaizduoti labiau kvapą 
gniaužiantį moters trapumo ir pažeidžiamumo pa
vaizdavimą scenoje už šokį virš pjūklo ašmenų. Sy
kiu pjūklu grojama - tai svajinga ir kraupi mirties 
melodija, budelio niūniuojama dainelė, greitos nebū
ties pažadas.

Neatsiejama šio spektaklio dalimi tapo muzika, 
atliekama Petro Geniušo ir Donaldo Račio. Šiuo at
veju jos privalumas slypi ne tik puikiose ir spektaklio 
nuotaikai itin tinkančiose Prokofjevo ar Musorgskio 
temose, bet ir vidiniame spektaklio muzikalume. Vi
sas spektaklis primena įspūdingą muzikinę impro
vizaciją (žinoma, ne palaidą ir atsitiktinę, o matema
tiškai tikslią ir organizuotą improvizaciją) - aktorių 
plastika prašyte prašo muzikos, į kurią jie reaguoja ir 
su kuria jie mezga subtilų, niuansuotą dialogą. Muzi
ka čia tampa ne nuotaikos kūrimo priemone ar veiks
mo iliustracija, o pilnaverte spektaklio dalyve. Ypač 
žavi Geniušo jautrumas ir atidumas aktoriams, jo vir
tuoziškas reagavimas. į aktorius scenoje, jo sugebėji
mas atverti muziką dialogui su aktoriais ir sykiu inte
gruoti visą spektaklio medžiagą. Pianistas ne tik 
įtraukiamas į spektaklį kaip vienas iš veiksmo daly
vių, bet ir pakylėjamas į spektaklio naratoriaus bei 
visos jo koncepcijos muzikinio interpretatoriaus lyg
menį.

Koršunovo „Meistrą ir Margaritą” aš pavadin

RASTA ARCHYVUOSE

ANTANAS ŠKĖMA APIE AUTENTIŠKUMĄ
Juozas Girnius bostoniškėje Lietuvių enciklopedijoje apie 1951 metais išleistus kun. Stasio Ylos kacetinius 

atsiminimus Žmonės ir žvėrys rašo, kad tai „gilipsichologinė kančios bei nužmoginimo studija”. Tokia nuo
monė apie kun. Ylos atsiminimų reikšmę išsilaikė iki mūsų dienų.

1952 metais kun. S. Yla savo naujai išleistą knygą nusiuntė rašytojui Antanui Škėmai. A. Škėmos požiūris į 
Ylos atsiminimus, išsakytas jo dar niekur nespausdintame 1952 m. liepos 21 d. laiške Ylai, nelauktai kritiškas ir 
labai škėmiškas. Škėmai didžiausia vertybė buvo autentiškumas, savęs apnuoginimas. Jis įtaria Ylą autentišku
mo stoka, pasakojant apie kaceto baisybes, dengimusi kunigo profesijos kauke. Skaitytojui siūlome ŠĮ A. Škė
mos laišką susipažinimui su mūsų žymaus rašytojo mintimis apie gyvenimą ir literatūrą.

Škėmos laiške minimas jo bičiulis ekonomistas Algirdas Tumėnas dirbo Statistikos biure, 1941-43 Vilniuje 
vertėsi prekyba. Buvo veiklus neolituanas, 1940-41 dalyvavo LAF’e, 1942-43 LLA, veiklus pogrindžio spaudos 
dalyvis. 1943 pavasari areštuotas, išvežtas l Stutthofą ir ten žuvo. A. Škėmai taip pat atrodė, kad savo knygoje 
kun. S. Yla idealizuoja A. Tumėno žmoną, kuri, Škėmos nuomone, to neverta - Red.

Aukštai Gerbiamasis,
dėkoju už Jūsų knygą. Džiaugiuosi daugelyje 

vietų Jūsų šarmu, paprastumu, šaltu žiaurių faktų pa
davimu, daugelyje vietų tikėjau Jumis. Bendras įspū
dis: šita knyga - Jūsų geriausioji.

Tik, kai kas verčia prieštarauti ir, tikiuosi, Jūs 
mane teisingai suprasite. Tai liečia knygos apšvieti
mą ir kai kurių faktų iškraipymą. Mano kuklia nuo
mone, gausi kacetinė literatūra panaši tarpusavyje 
faktų ir įvykių medžiaga, bet įvairuoja tuo apšvieti
mu, kurį išspinduliuoja autorių psichinė konstrukci
ja. Jūsų pergyventos kančios pasaulis apšviestas kul
tūringo katalikų kunigo spalvomis. Jūsų profesija, 
kaip laku užlieja Jūsų vidų. Todėl, kartais tenka sua
bejoti, ar Jūsų vidiniai išgyvenimai paduoti visiškai 
nuogi, ar juos atatinkamai įrėmina kunigiška discipli
na. Pvz. rašydamas apie savo netaip religingus drau

čiau ne tik blogio anatomija, bet ir rekviem XX am
žiui. Tai atsisveikinimas su amžiumi, melagingai pa
žadėjusiu žmonijai naujas kolektyvinio išganymo 
formas, rekviem amžiui, kuris žadėjo moksline ir 
technine civilizacija emancipuoti žmogų ir atverti ke
lius į visos žmonijos laimę. Deja, prireikė dviejų pa
saulinių karų ir milijonų pražudytų likimų, kad žmo
nija pradėtų susivokti, jog ryšio su praeitimi nutrau
kimas, lygiai kaip ir didžiųjų dvasinių žmonijos pa
stangų nuvertinimas ir paskelbimas praeities klystke
liais, veda tik į naujas - ir dar baisesnes - barbarybės 
formas. „Rankraščiai nedega” ir niekas niekur be 
pėdsako neišnyksta - dar kartą tenka prisiminti šią 
didžią tiesą, neužmirštant ir to, kad didžiosios inte
lektualinės ir dvasinės pastangos (tokios kaip didieji 
religinių pranašų ir asketikų tiesos ieškojimai, filoso
fų hipotezės ir etinės teorijos, kompozitorių parti
tūros ir rašytojų knygų rankraščiai, spektakliai ir dai
lininkų drobės) yra beprotiškai drąsus iššūkis, kurį 
žmonija meta savo pačios baigtinumui ir ribotumui. 
Ir kai tik kas nors nusprendžia deginti pavojingus 
rankraščius arba paskelbia, jog žino atsakymus į vi
sus didžiuosius žmogaus egsistencijos ir dramatiškos 
istorijos klausimus, tai yra ženklas Volandui, jog 
jam atėjo laikas pasivaikščioti šaunaus naujojo pa
saulio miestų gatvėmis. Žmonija vis dar gyvena iliu
zija, kad kažkas gali būti svarbiau už trapų žmogiš
kąjį ryšį ir vienas kito atradimą. Šios iliuzijos pavo
jingumą mums dar kartą primena į didžiojo meno pa
saulį mus vedantis ir talentu žaižaruojantis Oskaro 
Koršunovo spektaklis „Meistras ir Margarita”, su
kurtas pagal romaną, kuriam buvo lemta nugalėti ir 
laiką, ir mirtį.

Leonidas Donskis

gus, Jūs juos išvedate, kaip besiblaškančius, priešta
raujančius, lūžtančius. Ir, Jūs jiems prikišate gilumos 
stoką (Jurgutis), arba palinkimą į „estetinį velnišku
mą” (Sruoga).

Tačiau, save Jūs aprašote tokį tiesų, užtikrintą ir 
garantuotą, kad Jūsų linija dažnai pakvimpa žmogu
mi, kuris neklysta. Atleiskite, bet labai pasigendu Ju
myse nors mažos kiaulystės, abejonės, melo, nors ir 
vidinio prieštaravimo Jūsų nuolatinei linijai. Dabarti
nį kun. St. Ylos aprašymą galėtų parašyti ir didžiau
sias kun. St. Ylos gerbėjas. Atleiskite, bet tai verčia 
Jumis nepasitikėti.

Kyla abejonių ir dėl Jūsų literatūrinių svarstymų. 
Gera literatūra nepasiduoda bet kuriai propagandai. 
Todėl, anot Jūsų, ji vaizduoja tiesą, priverstą nusi-

(tęsinys sekančiame psl.)
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Šių metų vasario 15 d. Vilniuje grupei kūrėjų bu
vo įteiktos 2000 metų Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos. Vienas iš laureatų buvo Akiračių redakci
nės kolegijos narys Tomas Venclova. Šia proga pra
kalbinome Tomą apie premijų reikšmę, kultūrą ir ki
tus dalykus. Kalbėjosi Liūtas Mockūnas.

Mielas Tomai, Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų komitetas, skirdamas Tau premiją, lyg ir pri
pažino, kad Tavo kūryba įkūnija vertybes, reikšmin
gas visai tautai. Kokia Tavo savijauta pasidarius ofi
cialiu tautos dainium?

Nacionalinės premijos gavimas, laimė, toli gražu 
nepaverčia žmogaus oficialiu tautos dainium. Tas 
premijas yra gavę beveik visi nors truputį išsiskirian
tys bendrajame fone lietuvių poetai - Juškaitis, 
Bložė, Bradūnas, Geda, Strielkūnas, Nyka-Niliūnas, 
Martinaitis, Kajokas, Miliauskaitė... Nėra gavęs ve
lionis Henrikas Nagys, bet, manau, per gryną neap
sižiūrėjimą. Taip pat krinta į akis, kad laureatų tarpe 
nėra asmenų, kurie turbūt galėtų labiausiai preten
duoti į „oficialaus tautos dainiaus” titulą - Bernardo 
Brazdžionio ir Justino Marcinkevičiaus. Na, bet 
Brazdžionis gavo valstybinę premiją dar 1940 me
tais, o Marcinkevičius netgi dvi LTSR valstybines 
premijas - 1957 metais už „Dvidešimtą pavasarį” ir 
1969 metais už „Mindaugą”. Tiesa, bene oficialiau
siu, nors ir superavangardiniu poetu virto Sigitas Ge
da, gavęs ir LTSR valstybinę, ir dabartinę Naciona
linę premiją: jo statusas dabar maždaug toks, kaip 
anuomet Mieželaičio (ir, manau, jų abiejų kūryba bei 
poveikis lietuvių literatūrai vertintini maždaug vie
nodai).

Deja, Nacionalinė premija (ir kitos gausingos 
premijos) pastaruoju metu linkusi virsti ne tiek rimtu 
kūrybos įvertinimu, kiek pašalpos šaltiniu. Tas pats 
Sigitas Geda prasitarė, kad skurstantys menininkai 
už premiją gali bent vaistų nusipirkti. Man nesmagu 
ir turbūt nepridera apie tai kalbėti, nes gyvenu ir dir-

ANTANAS...
(atkelta iš 5-to psl.)
lenkti melui, grožį - šlykštumui, gėrį - blogiui, meilę 
- neapykantai. Turbūt, todėl, kad blogis, bent tuo tar
pu laimi žmonijos istorijoje. Gėris ir blogis literatū
riškai yra lygiateisiai gyvenimo svarstyklėse. Ir, šitos 
knygos yra vienos iš geriausiųjų literatūroje. Vargu 
ar šitie rašytojai yra neigiamumo adeptai. Jie yra pe
simistai. Gi Sruogos pagrindiniai herojai kovoja už 
savo gėrį (pv. Kazimieras Sapiega), ir pralaimi po 
žūtbūtinės kovos. Literatūriškai dažnai pralaimi rašy
tojas, kuris skelbia gėrio laimėjimą. Literatūrai netai
kytinas moralinis kriterijus. Griežtai įrėmintą išsigel
bėjimo slinktį turbūt tenka palikti specifinei didakti
nei literatūrai.

Dar kartą atleiskite už šias mano pastabėles. Jos 
ir nėra pagrindinis mano laiško tikslas. Tikiu, kad 
Sruogos, Jurgučio, Jūsų ir kt. asmenys ir jų darbai, 
laikui bėgant, bus objektyviai įvertinti. Psichologiš
kai, pagrindinis laiško motyvas padiktavo šitas min
tis. Taigi - apie pagrindinį.

Jis liečia mano artimą bičiulį Algirdą Tumėną. 
Kartu su juo baigiau „Aušros” gimnaziją ir paskuti
niais metais Vilniuje mūsų šeimos artimai bendravo. 
Ištisus vakarus praleisdavome kartu, labai dažnai ir 
Vyt. Tumėnui dalyvaujant. Algirdas Tumėnas - be 
žmonos, ir senutės motinos turėjo ir 2-3 metų dukrelę 
Nijolę, kurią labai mylėjo. Nemažiau, kaip žmoną.

POKALBIS SU TOMU VENCLOVA

„ESU UŽ TAI, KAD LIETUVA BŪTŲ NORMALI 
ŠALIS”

bu kitokioje visuomenėje, taigi pašalpos, bent tuo 
tarpu, nesu reikalingas. Aišku, menininkai, posovie
tiniu periodu patekę į sunkią padėtį, verti užuojautos. 
Pagyvenę, jau nebegalintys keisti profesijos žmonės 
iš jų tarpo - kaip, beje, kiekvienas pagyvenęs, visą 
amžių dirbęs žmogus - verti ir paramos. Bet būtų 
geriau, jeigu ta parama būtų teikiama ne premijų pa
vidalu.

Dažnai premijos, medaliai, garbės raštai ir ap
skritai visokie „ant šakių pakilnojimai ” padaro žmo
nes nuosaikesniais, labiau atsižvelgiančiais į visuo
menės normą, padoraus lietuvio galvoseną ir pan. Ar 
ši premija Tave paskatins suminkštinti savo aštrią 
publicistinę plunksną pasisakant kontroversiniais 
mus liečiančiais klausimais?

Tikiuosi, tatai neatsitiks. Tiesa, į senatvę žmogus 
dažnai iš viso darosi nuosaikesnis - tą procesą paste
biu ir savyje. Antra vertus, Lietuvoje lyg ir mažėja 
reiškinių, į kuriuos taikydavau savo publicistikoje. 
Buvau ir tebesu komunizmo priešininkas, bet komu
nizmas, manding, nei Lietuvoje, nei Rusijoje, nei kur 
kitur nebeatgims (bent tokia pavojinga forma, kokią 
visi atsimename). Taip pat esu alergiškas visokiam 
šovinizmui, fanatizmui, ultratautiškoms bei paniš
koms nuotaikoms - tam, ką derėtų vadinti „antibolše- 
vikišku bolševizmu”. Lenkai turi šios rūšies veikė
jams puikius du terminus - „nawiedzeni” ir „oszolo- 
my” (į lietuvių kalbą juos versčiau „dvasiaregiai” ir 
„apstulbėliai”). Dvasiaregys - tai tas, kuris postrin
gauja apie šviesą ir vidinę regą, sklindančią iš protė
vių kapų, o šiaipjau nerimauja, kad Grūto parkas gali 
virsti ne pašaipaus turizmo, bet rimtų piligrimysčių

Kai suėmė Tumėnus, ilgą laiką buvau p. Tumėnienės 
tolimesnio gyvenimo liudininkas. Kol ji neišvyko į 
Kanadą. P. Tumėnienė anaiptol nebuvo „liūdinti lie
tuvaitė”. Bolševikams artėjant, išsiuntė Nijolę pas gi
mines į Šiaurės Lietuvą. Dar prieš išsiuntimą, ji vedė 
neperdaug liūdną gyvenimą. Faktas, kad ji gėrė su 
tais pačiais gestapininkais, kurie suėmė Tumėnus, 
teisindama juos kaip „neblogus vyrus, atliekančius 
savo pareigą”; faktas, kad vėliau ji flirtavo, sportavo 
ir nugerdavo su daugeliu (stovyklose p. Tumėnienė 
buvo žinoma kaip stiprios fizinės kondicijos moteris, 
mėgstanti žaisti tinklinį, paplepėti, paišdykauti). La
bai savotiškai p. Tumėnienė suprato motinos pareigą, 
palikdama dukterį bolševikams, o pati pabėgama į 
Vokietiją. Todėl Jūsų knygoje skaitytojas yra apgau
tas įsivaizduodamas p. Tumėnienę.

Pats keisčiausias ir nesuprantamiausias yra Jūsų 
knygoje Algirdo Tumėno sakinys, atsakant į Jūsų 
klausimą apie jo šeimą:

- Tik žmonelė. - Ar mylintis tėvas galėjo taip at
sakyti? Neanalizuosiu toliau, nes šitokia analizė gali 
pavirsti, tegul ir logiškomis, prielaidomis. Tačiau 
fakto iškraipymas neabejotinas. Atleiskite, bet mano 
supratimu derėtų šitą klaidą atitaisyti. Taikant mora
linį principą: Nepatogu vienintelę dukterį atimti be
jėgiam numirėliui.

Jūsų,
Ant. Škėma 

vieta. Apstulbėlis - tas, kuris mato po kiekviena lova 
mongolą, mosikuojantį atomine bomba, želigovs- 
kininką, smaugiantį Vilnijos vaikučius, arba global- 
istą, kurio vienintelis tikslas - sunaikinti lietuvio tau
tinę savimonę, priversti jį tarnauti žydiškam pinigų 
maišui (žodis „žydiškam” dėl viso pikto paprastai 
praleidžiamas). Abudu šie žmogiškieji tipai dažnai, 
nors ir ne visada sutampa. Ilgai jutau, kad dvasiare
giai ir apstulbėliai gali pridaryti Lietuvai daug žalos. 
Bet juos stumia ir jau beveik nustūmė į šalį nauja 
politikų karta, kurios daugumai rūpi ne tautos priešų 
paieškos, o tiesiog valdžia, jos teikiami patogumai ir 
tas pats globalinis (lietuviškas) pinigų maišas. Tai 
irgi nieko gero, bet jeigu jau rinktis, visada geriau 
vagišius negu fanatikas.

Neseniai patyriau šiokią tokią moralinę satisfak
ciją. Prieš aštuonerius metus Drauge ir Lietuvos aide 
išspausdinau essay „Klaidų sakralizavimas”, kuria
me sakiau, kad 1941 metų birželio sukilimo negalima 
statyti į vieną eilę su Vasario šešioliktąja ar Kovo 
vienuoliktąja. Straipsnis sukėlė didžiulį pasipiktini
mą (kurio, tiesą sakant, tikėjausi). Dešimtys žmonių, 
jų tarpe istorikas Liudas Truska, suskato, kaip sovie
tiniais laikais būdavo sakoma, duoti man „atkirtį”. 
Šiandien, kai Lietuvos vyriausybė pagaliau nedvi
prasmiškai užėmė vienintelę priderančią šiuo reikalu 
poziciją, girdėti nusiskundimų: kas gi čia darosi, 
anksčiau sukilimo negarbino tik vienas atskalūnas, o 
dabar tos nuomonės laikosi ir Valdas Adamkus, ir - 
baisu net pasakyti - Vytautas Landsbegis ... (Pridur
siu, kad ir Liudas Truska). Turiu vilties, kad tai ne 
paskutinė mano kaip publicisto satisfakcija.

Tavo plunksnos broliai Lietuvoje lieja graudžias 
ašaras, kad valdžia sumažino finansinę paramą 
literatūriniams-kultūriniams periodiniams leidi
niams. Vakaruose panašaus pobūdžio leidiniai', 
įskaitant ir Akiračius, išsilaiko be valdžios subsidijų, 
iš savo bendraminčių bei prenumeratorių paramos. 
Apskritai, jeigu periodinis leidinys niekam neįdomus, 
mažai skaitomas, kodėl jis turėtų egzistuoti - vien tik 
dėl to, kad ant jo užklijuota „lietuvių kultūros ” etike
tė? Kokia Tavo nuomonė?

Sykį pas Osipą Mandelštamą užėjęs jaunas poe
tas pasiskundė, kad jo eilėraščių niekas nespausdina, 
ir dėl to jis negali pragyventi (buvo, beje, pats soviet
mečio įkarštis). Mandelštamas, kuris tada irgi retai 
prasimušdavo į spaudą ir sunkiai gyveno, riktelėjo: 
„O kas spausdino Andrė Chėnier? Kas spausdino 
Sappho? Kas spausdino Jėzų Kristų?” Kada girdžiu 
aimanavimus, kad prastai subsidijuojami kultūriniai 
leidiniai, man irgi norisi riktelėti: „O kas subsidijavo 
Keturis vėjus? Kas subsidijavo Vaivorykštę? Kas 
subsidijavo Aušrą?”. Nors ir žiauru tai sakyti, rimti 
dalykai kultūroje padaromi be valdžios subsidijų. Jei 
leidinys be jų neišsilaiko, jo verte leistina suabejoti.

Kalbant apie kultūrą, kuri kai kuriuose tų leidi
nių atsispindi: ar ji tik tautos korifėjų vardų virtinė, 
prieš kurią barakatinuojama* apvalių skaičių jubi
liejų proga? Ar rašytojų, dailininkų, muzikų sąjungos 
nario bilietas suteikia teisę ant savo pečių užsidėti

♦barakatinuoti - meldžiantis linkčioti Red.
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kulturtrager’io mantiją? Pagaliau, ar reikalinga 
Kultūros ministerija? Juk senais, gerais, smetoni
niais laikais jos nebuvo, o kažkokia kultūra egzista
vo. Apskritai, ar kultūrai reikalingi valdiški, biuro
kratiniai rėmai?

Normaliose šalyse kultūros ministerijų paprastai 
nebūna, nors kultūrai skirtų valstybinių ir nevalsty
binių įstaigų gali būti. Ta biurokratinė kultūros infra
struktūra, kuri Lietuvoje išliko, yra šimtaprocentinis 
sovietmečio paveldas. Ji eikvoja mokesčių mokėtojų 
lėšas daugiausia savo pačios pastatams ir valdinin
kams išlaikyti, o rimtai kultūrai yra veikiau stabdis.

„Kūrybinės sąjungos” nario bilietas sovietmečiu 
teikė privilegijų, net ir tiems, kurie save laikė kovoto
jais prieš sovietizmą (kartais, nors nevisada, netgi 
tikrai tokie buvo). Svarbiausioji privilegija buvo es
mėje nedirbti jokio darbo, išskyrus vadinamąjį kūry
binį, pakenčiamai pragyventi iš honorarų, premijų 
bei valstybinių užsakymų ir dar naudotis nemažu vi
suomeniniu prestižu. Jeigu taip būtų amžinai, tik be 
privalomų duoklių socializmui ir t.t., būtų tikras rojus 
- daugelis jo ir tikėjosi. Todėl dabartiniai aimanavi
mai yra natūralūs ir žmogiški. Deja, normali, o ne so- 
vietizuota kultūra plėtojasi kitaip. Normaliose šalyse 
bent jau rašytojui dažnai tenka pragyventi iš kitokio 
darbo. Maironis ir Vaižgantas, kaip žinia, buvo kuni
gai, Krėvė, Sruoga ir Putinas - profesoriai, galybė 
poetų ir prozininkų - mokytojai. Į tai man bus atsa
kyta, kad šiandien iš profesoriaus, ir iš mokytojo dar
bo nepragyvensi taip, kaip nori ir jautiesi esąs vertas 
(nežinau, kaip yra su kunigais). Ką gi, vadinasi, teks 
ieškoti kitokios ekologinės nišos, o jeigu tas iššūkis 
atrodo nepakeliamas - rimtai susimąstyti, ar iš viso 
tau verta užsiiminėti tikrąja literatūra, kuri juk yra 
sunkus ir nemažų aukų reikalaujantis pasirinkimas. 
Nišų dabar dažniausia ieškoma literatūros viduje: 
vienas, sakysime, bando rašyti šlamštą, kuris turėtų 
komercinį pasisekimą (bet Lietuvoje tas pasisekimas 
visada bus ribotas dėl menkos rinkos); antras tono
mis verčia eilėraščius iš kalbų, kurių nemoka ar bent 
jau nelabai moka - senosios prancūzų, senosios ar
mėnų, japonų, babiloniečių, čečėnų ir bet kurios ki
tos; trečias gamina skystą, bet neblogai apmokamą 
žurnalistiką, ir taip toliau. Tai menkina bendrąjį lite
ratūros potencialą. Bet manau, kad visada liks ir tik
roji literatūra, kurią rašys žmonės, nesivaikantys 
prestižo ir gero pragyvenimo (jeigu jų nesivaikai, jie 
kartais ateina patys).

Turbūt nesuklysime teigdami, jog esi grynakrau
jis miestietis kosmopolitas, kuriam svetimos tautinės 
vertybės, „žmogui iš gatvės” susijusios su XIX am
žiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios Lietuvos kai
mu. Kai kas net apgailestauja, kad žlunga mūsų tau
tinės vertybės, gresia pavojus iš Vakarų masinės kul
tūros, tautiškumą norima pakeisti pilietiškumu. O 
kaip Tau atrodo?

Nesakyčiau, kad tradicinės, su kaimu susijusios 
tautinės vertybės man svetimos. Kaime gyventi ne
mėgstu ir turbūt nemokėčiau, bet autentišką tauto
saką gerbiu ne mažiau už kitus kultūros reiškinius, 
nenuobodžiaudamas lankau etnografinius muziejus 
ir parodas (tiek lietuvių, tiek kitų tautų), o Žemaitę ir 
Vaižgantą visada skaičiau su malonumu. Tos ver
tybės turi savo vietą, bet šiandien jos yra antraeilės, ir 
nieko čia nepadarysi. Jei XX amžiuje ir toliau laiky
sime jas pirmaeilėmis, juo labiau vienintelėmis, be
liks, anot Rimvydo Šilbajorio, priglausti galvą prie 
gimtosios šilainės ir didvyriškai mirti. O aš nenoriu, 

kad lietuvių tauta mirtų.
Tarp tautinės ir pilietinės vi

suomenės nematau esminio prieš
taravimo. Jis atsiranda ten, kur vie
na, tegu ir gausiausia valstybėje 
tauta laikoma „vienintele šeimi
ninke”, o visos kitos - toleruoja
mais (arba ir netoleruojamais) 
„įnamiais”, kaip iš esmės buvo An
tano Smetonos laikais (ir kaip rei
kalavo daryti ankstyvasis Antanas 
Maceina). Pilietinėje visuomenėje 
žmogaus pareigas ir padėtį turi 
lemti nėjo tautinė kilmė (taip pat, 
pavyzdžiui, ne religija ar jos netu
rėjimas), o tiktai dalykinės kvalifi
kacijos. Tarp kitko, į dalykines 
kvalifikacijas įeina valstybinės kal
bos mokėjimas (bet ne „kraujo ry
šys” su ta kalba ar didelė jos mei
lė). Taip esti visose normaliose ša
lyse: esu už tai, kad Lietuva būtų 
normali šalis.

Vasario mėnesio pradžioje, prieš pat Nacionali
nių kultūros ir meno premijų [teikimo šventę, mirė 
poetė Judita Vaičiūnaitė, gerai pažįstama ir išeivijos 
liberaliesiems sluoksniams, dalyvavusi 1987 metų 
Santaros-Šviesos suvažiavime. Judita, kaip ir Tu, 
buvo miesto žmogus, ją gerai pažinojai. Kokia J. 
Vaičiūnaitės reikšmė Tau ir Tavo kartai?

Į Juditos Vaičiūnaitės laidotuves pavėlavau vie
ną dieną. Tai skaudu, o dar skaudžiau, kad ji pasi
traukė anksčiau už mane. Buvome labai artimai pa
žįstami beveik nuo vaikystės: susipažinome ko
kių šešerių metų amžiaus, paskui nesimatėme, kol 
susitikome pirmajame universiteto kurse. Nuo to lai
ko mudviejų bičiulystės nenutraukė net emigracija. 
Universitete abu (ir dar Aušra Sluckaitė-Jurašienė) 
buvome praminti „buržuazinių inteligentų grupele”. 
Tai nebuvo labai juokinga - Judita, kaip ir Aušra, ir 
aš pats, patyrė įvairių nemalonumų, bet atkakliai rašė 
savaip. Beje, kada ji prasimušė į spaudą - paskelbė 
kelis eilėraščius Pergalėje, - parašiau turbūt pačią 
pirmąją jos recenziją studentiškame almanache At
žalynas, teigiamą, nors vietomis griežtoką (laimė, ji 
nė trupučio neužsigavo). Daug bendravome, kalbė
davomės ir apie vienas kito, ir apie kitų poetų eiles, ir 
apie galybę dalykų - politinių, asmeninių... Pa
žinojau ir jos seserį muzikę, gražuolę Dalią, kaip ir 
Judita mirusią vėžiu.

Po ilgos pertraukos vėl pamačiau Juditą Vaičiū
naitę Paties minimame 1987 metų Santaros-Šviesos 
suvažiavime, ten pirmąsyk gyvenime dalyvavome 
viename literatūriniame vakare, kuris, beje, buvo is
torinis - eiles skaitė ir išeivijos, ir tuomet dar oku
puotos Lietuvos poetai, ko nebūdavo niekada ank
sčiau. Paskui atsimenu dar du įdomius susitikimus. 
1990 metų rudenį matėmės Slovėnijoje; iš ten buvo 
surengtas žygis Italijon, į Triestą ir Rilke's išgarsintą, 
šiaip jau turistams neprieinamą Duino pilį. Italų 
pasieniečiai, nors ir ne be vargo, praleido į savo šalį 
ir Lietuvos rašytojus, kurie dar turėjo sovietinius pa
sus. Duino pilyje pasiūliau Juditai suvažinėti į Ve
neciją, ligi kurios tebuvo gal šimtas kilometrų, bet ji, 
dėl to savo sovietinio paso, nesiryžo. O gaila. 1997 
metais Czeslawas Miloszas ir Wislawa Szymborska 
pakvietė mudu į poezijos festivalį Krokuvoje. Grįž
dami dėl blogo oro užtrukome Krokuvos ir Varšuvos 
aerouostuose ir vėl apie viską išsikalbėjome. Po to

Tomas Venclova

festivalio ji dažnokai užeidavo pas mano motiną Vil
niuje (motina jos eiles ir ją pačią nuo universiteto lai
kų labai mėgo), bet mudu, kiek atsimenu, bendravo
me tik telefonu - paskutinį sykį jau tada, kai buvo 
aišku, kad jai liko mėnuo arba ir mažiau gyventi. Sa
vo likimą ji priėmė su absoliučiu stoicizmu, kuris tur
būt būdingesnis moterims negu vyrams. Duok Dieve 
mums to stoicizmo, kai ateis mūsų laikas.

Mano kartai Juditos poezija - būtina gyvenimo 
dalis. Ir, manau, ne tik mano kartai, bet ir vyresnėms, 
ir daugeliui jaunesnių kartų, ir toms, kurių dar nėra.

Kokią vietą mūsų literatūroje užims Juditos Vai
čiūnaitės poezija?

Jau banalybė sakyti, kad Judita buvo viena iš 
pirmųjų miesto poečių Lietuvoje - ne „didmiestišku- 
mo” garbintoja, kaip futuristai, o ramių, dažnai pa
brėžtinai kuklių skersgatvių, kiemų ir užkampių pie
šėja. Tas jos miestas nėra tragiškas, veikiau jaukiai 
monotoniškas, bet Juditos eilės, manau, visada bus 
kažkur greta senų Vilniaus graviūrų, Čechavičiaus ir 
Bulhako fotografijų, kaip retas ir didžiai vertingas 
vietos ir laiko dokumentas. Judita priklausė retam 
pas mus socialiniam tipui - ji buvo, kaip sakoma, 
„seninteligentė” ir dėl to anaiptol nevisada lengvai 
rasdavo kalbą su savo bendraamžiais, kurie iš poka
rio kaimo atėjo tiesiai į Vilniaus redakcijas ir smuk
les, dažnai nieko kito mieste ir nematydami. Vienas 
jos dėdė buvo Petras Vaičiūnas, parašęs kone antrąjį 
Lietuvos himną „Mes be Vilniaus nenurimsim”; kitas 
- kun. Juozas Vaičiūnas, Vilniaus vyskupijos valdy
tojas Stalino laikais, paskui Druskininkų ir Švenčio
nių klebonas; tėvas - profesorius psichiatras; šeimos 
draugas - dailininkas Rapolas Jakimavičius, gyvenęs 
taip, lyg nebūtų praėję „Jaunosios Lenkijos” ir Di
džiojo Vilniaus Seimo laikai. Nenuostabu, kad tokio
je aplinkoje Juditos poezija įgijo ypatingą - ir tra
dicišką, ir savaip modemų, ir itin vilnietiškų toną. 
Tas tonas priklauso jai vienai. Beje, gal truputį nuste
binsiu Juditos gerbėjus, jei pasakysiu, kaip ir jai pa
čiai esu pasakęs: nors ji yra parašiusi gerų poezijos 
knygų, geriausia jos knyga - ne poezijos, o prozos. 
Tai atsiminimai Vaikystės veidrody, kalbantys ir apie 
antrąjį Lietuvos miestą Kauną, sklidini to sunkiai 
apibrėžiamo, bet žavaus lietuviško „seninteligentiš- 
kumo”. ■
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Ar lietuvių laikyseną žydų atžvilgiu galima laiky
ti naciams būdingu antisemitizmu? Gal esama visai 
kitos priežasties?

Pradėjus kalbėti apie kultūrinį antisemitizmą, 
kuris susidaro iš prietarų, netolerancijos, klaidingų 
įvaizdžių dėl žydų uždarumo, kitokių papročių, re
ligijos, amžino žydų buvimo tarpininkais (tarp vals
tiečio ir miesto, tarp ūkininko ir administracijos ir 
t.t.), reikia priimti domėn net tokius atrodo visai ne
reikšmingus, bet žmones veikusius senus prietarus, 
kaip žydų kaltinimą nužudžius Kristų, baisius vely
kinius „žydus”, net nežinia kada sukurtus dalykus, 
gali veikti kad ir nekalta vaikiška žaidimų skaičiuotė 
„Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom...”. Lie
tuvės motinos gąsdindavo vaikus atiduosiančios už 
neklusnuną čigonams, žydams. „Žydai juos panau
dosią macams kepti...”. Vaikai dėl to žydą atskirdavo 
už šimto mylių...

Tačiau vien antisemitizmu lietuvių talkinimo žy
dų žudyme nepaaiškinsi - antisemitizmo buvo apstu 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet jokių rimtų susidū
rimų tarp lietuvių ir žydų nebuvo. (Beje, gal reikėtų 
vietoje antisemitizmo naudoti antižydizmo terminą, 
nes arabai irgi juk semitai, bet lietuviai apie juos net 
nekalbėdavo, o iš žydų dėl semitinių bruožų buvo ty
čiojamasi retai - žydai buvo keikiami kaip žydai). 
Keršto motyvai, kuriuos dalis lietuvių keliasdešimt 
metų kartojo, klaidina. Dalis žudyti ėjo, nes norėjo 
prisiplėšti žydų turto, aukso, buvo skolingi žydams, 
dalis - buvę komjaunuoliai ir sovietų aktyvistai - ėję 
į šaudytojus, kad nebūtų vokiečių represuoti už savo 
veiklą sovietmečiu.

Sunkiau pripažinti ne klestėjusias antižydiškas 
nuotaikas, o tai, kad vokiečiai pajungė žydų naikini
mui atkurtą lietuvių administraciją. Po sukilimo, 
pakvietus per radiją birželio 23 d. visus policininkus, 
saugumiečius, grįžti į savo darbo vietas, kurias jie tu
rėjo iki 1940 birželio 14 d. sovietų okupacijos, į savo 
vietas grįžo 70 proc. Lietuvos policininkų, atsikūrė 
šaulių būstinės, grįžo į darbus buvę valdininkai, atsi
kūrė savivaldybės, atsirado miestų burmistrai. Lietu
vių aktyvistai primygtinai demonstravo naciams, kad 
valstybė atsikūrė, kad sukilimas buvo visuotinis, kad 
Lietuva padės kurti „naują Europą”, kad Lietuva turi 
joje būti, nes sudėjo daug aukų kovoje prieš bolševiz
mą.

Ir štai čia prasideda’tai, ką retas lietuvis pripa
žįsta sau atvirai ir garbingai - naciai apgauna lietu
vius kaip mažus vaikus, apgauna nepatyrusius poli
tikus, užsimojusius išlošti pokerį prieš Trečiąjį Rei
chą. Naciai šlykščiausiai pasinaudoja patriotizmu ir 
milžiniškomis pastangomis atgauti nepriklausomy
bę, patikliųjų darbo vaisiais nuo pirmųjų okupacijos 
dienų.

Pirmieji pogromai Kaune, nors pasaulyje jie ži
nomi kaip spontaniški, visai nėra spontaniški - jie or
ganizuojami nacių specialių būrių - Einzatskoman- 
dų. Atvykęs į Kauną birželio 25 d. Operatyvinės gru
pės A vadas SS brigade fiureris ir policijos generolas 
majoras W. Stahlecker’is moko per žurnalistą Kli- 
maitį surastus dviejų jau veikiančių partizanų būrių 
vadus B. Norkų ir K. Šimkų, atskirai kalbasi su atsi- 
kūrusio lietuvių saugumo laikinu vadovu Jonu Dai- 
nausku, ragindamas jį pulti žydus Slobodkėje (Vili
jampolėje), pulti ješivas, rabinus, naikinti toras. Tiks
las - parodyti, kad vietiniai gyventojai dega kerštu 
žydams (Skaityk apie nacių nurodymus paties J. 
Dainausko str. žurnale Mūsų Vytis, 1992 m. nr. 4, p. 
25-27). Ir tai naciams pavyksta padaryti, o „Lietū-
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kio” garaže pridaroma daugybė nuotraukų - tik vo
kiečių istorikas Knut Stang neseniai patvirtino fak
tais, kad tai buvo nacių tyčinė akcija, kad žudė spe
cialiai parinkti tipai, kuriuos lietuvių pogrindžio 
spauda vėliau teisingai vadino kriminaliniais nusi
kaltėliais. Naktimis Kaune gupės lietuviškai kalban
čių asmenų žudo butuose žydų šeimas, atvyksta žu
dyti automobiliais. Kas jie? Ogi Stahlecker’io pasira
šytus leidimus nešioti ginklus turintys ginkluoti vy
rai, kas kitas gali žudyti vokiečių kariuomenės, žan
darmerijos, kitų vokiečių dalinių pilname mieste? 
Štai kaip sunyksta seniausia mitologija apie „sponta
niškus” lietuvių pogromus. Tačiau - žudikai yra iš 
tiesų lietuviai.

Apgavę nepriklausomybės siekiančius lietuvius, 
naciai perima visas lietuviškas institucijas į savo ran
kas: laikinosios vyriausybės žmones svarbiuose pos
tuose pakeičia nacių remiami pučistai (voldemarinin- 
kai-nacionalistai), ignoruojama, trukdoma Laikinoji 
vyriausybė priversta nutraukti savo veiklą rugpjūčio 
5 d., bet lietuviškos įstaigos lieka veikti, jas vokiečiai 
per generalinius tarėjus pajungia savo diktatui.

Partizanų būrius vokiečiai nuginkluoja ir birže
lio 28 d. pradėtą kurti Tautinio darbo apsaugos bata
lioną (TDA) padaro lietuvių policijos batalionų kūri
mo baze, jų daugėja (kolegų duomenimis, batalio
nuose tarnybą karo metais praeina 12,000 lietuvių, 
dalis jų buvo priversti dalyvauti akcijose prieš žy
dus). TDA batalioną meta į VI fortą, kurio visos ke
turios kuopos nuo liepos 5 d. forte dalyvauja šaudant 
suimtus ir ten suvarytus žydus, kitus, įtariamus ko
munistine veikla, Lietuvos piliečius. Lietuvių polici
jos batalionai, per vokiečius ryšių karininkus valdo
mi, neretai metami prieš civilius gyventojus - nuo 
liepos 30 d. vadovavimą jiems perima vokiečių 11 
policijos bataliono vadas mjr. F. Lechthaler’is, poli
cija - nacių, lietuvių saugumas - vokiečių SD ranko
se. Visos tos institucijos nacių priverstos daugiau ar 
mažiau dalyvauti žydų naikinime.

Štai kaip veikia išmokytas, klusnus, geras val
džios aparatas. Ostlando reichskomisaras H. Lohse 
1941 m. rugpūčio 13 d. pasirašo laišką-direktyvą, 
kad visi žydai, nepaisant įvedamų laikinų apriboji
mų, bus naikinami. Rugpjūčio 14 d. Lietuvos polici
jos departamento direktorius V. Reivytis nusiunčia 
apskričių policijos vadams slaptą aplinkraštį Nr. 3, 
kuriame įsakoma sulaikyti „visus žydų vyrus ir tas 
moteris, kurios bolševikų okupacijos laikais pasižy
mėjo savo bolševikiška veikla arba dar ir dabar pasi
žymi tokia veikla ir įžūlumu” ir sutelkti prie magis
tralinių kelių. Apskričių viršininkai savo ruožtu „nu
leidžia” komandą žemyn, pakartodami tą patį nuro
dymą nuovadų viršininkams, kurie greitai atrapor
tuoja, kad įsakymas įvykdytas, žydai surinkti, sukon
centruoti. Po to veikia gebietskomisarai, surinkdami 
žydų brangenybes, vertybinius popierius, pinigus. Po 
to valsčių viršaičiai surenka žmones iškasti duobes. 
Policija atvarys laikinuose getuose partizanų saugo
mus žydus. Ir štai rezultatas - rugsėjo 16 d. Šakių 
apskrities viršininkas gali pranešti tokią žinią V. Rei- 
vyčiui: „... nuo šios dienos man pavestoje apskrityje 
žydų nėra. Juos sutvarkė vietos partizanai su pagalbi

ne policija: 13/IX.41 - Šakiuose 890 asmenų; 16/IX 
- K. Naumiestyje - 650 asmenų”. Po to valsčių val
džia surengia žydų rūbų ir daiktų varžytines; visi no
rintys ir tuo nesišlykštintys pigiai gali įsigyti rūbų. 0 
gautos lėšos pervedamos Vokietijos Raudonajam 
Kryžiui...

Jau minėtasis Policijos departamento direktorius 
V. Reivytis 1941 m. rugsėjo 17 d. aplinkraščiu Nr. 
1100 leidžia policijos vadams ištuštėjusiose nuo žy
dų patalpose steigti savo įstaigas ir apgyvendinti po
licininkus ...

Tokiu būdu Lietuvoje atsiranda 150 naujų masi
nių palaidojimo vietų... Tačiau aukščiau paminėtasis 
atvejis yra daugiau išimtinis, nes daugiausia žydų su
naikino dvi SD sudėtyje buvusios grupės - Įeit. J. Ha- 
manno „Rollkommando”, kur buvo apie 60 B. Nor
kaus vadovaujamų lietuvių, kurie, trijų keturių vokie
čių vadovaujami, kas savaitę atlikdavo po kelis šau
dymus Lietuvos miesteliuose ir Vilniaus „Ypatin
gasis būrys” su maždaug šimtu Vilniaus krašto lietu
vių, žudę žydus Paneriuose.

Net labiausiai palanki naciams Lietuvių naciona
listų partija 1941 m. pabaigoje suvokė nacių režimo 
klastą ir memorandume Berlynui piktinosi, kad į po
licijos batalionus verbuojami savanoriai, batalionų 
paskirtis nėra aiški, jie siunčiami už Lietuvos ribų, 
kur lietuvių batalionams „pavedamos Lietuvą ir lie
tuvį karį žeminančios užduotys (Gudijos žydų ir rusų 
belaisvių šaudymas bei korimas)”; „pravedamas 
žydų likvidavimas iš Lietuvos teritorijos sukėlė lietu
vių tautos masėse nustebimo ir pasibodėjimo jausmą. 
Tą jausmą gilina girdimi faktai, kad daug kartų buvo 
filmuojami ir fotografuojami vien tik esą lietuviai- 
tvarkytojai”.

Gautą iš nacių savivaldą lietuvių pogrindžio 
spauda įvertino kaip nacių bandymą pridengti Lietu
voje savo nešvarius darbus. 1943 .VII. 15 pogrindžio 
Nepriklausoma Lietuva rašė: „Vokiečiai rado mus 
brendusius „savarankiškai” valdytis, suteikė savival
dą (...). Kraštas tuoj ją ėmė savismauga vadinti, ir ne 
be pagrindo, nes vokiečiai už savivaldą stengiasi ir 
mums bent dalį savo nusikaltimų užkrauti, mus su
kompromituoti užsieny, o viduj vienus su kitais sup
judyti ... Vokiečiai jau pačioje pradžioje išreikalauja 
iš Laikinosios vyriausybės priimti įstatymus prieš žy
dus, kad juos galėtų šaudyti; išspaudė iš Vilniaus 
(lietuvių) komiteto parašą, kad būtų „teisinis” pa
grindas už vieną žuvusį vokietį kareivį sušaudyti tąm 
tikras Lietuvos gyventojų skaičius, pasisamdė žy
dams šaudyti kriminalistus, bet lietuvius (...). Visur 
vokiečiai stengiasi sudaryti įspūdį, kad tai pačių lie
tuvių darbas ir reikalas”.

Čia ir toliau remsiuosi tik lietuviškais dokumen
tais, vienu pavyzdžiu parodydamas lietuvių karių tra
gediją. Pristatomas dokumentas - lietuvių 252 E ba
taliono metraštis. Štai jums kariškas vaizdelis: Kau
no savisaugos dalių vado įsakymu Nr. 19 nuo 1942 
m. kovo 21 d. Žaliakalnyje pradedamas kurti I E 
(Einzatz) savisaugos batalionas, kurio vadu pakvie
čiamas atsargos majoras Bronius Bajerčius, iki jo at
vykimo laikinai batalionui vadovauja kpt. Eduardas 
Počobutas. Iki kovo pabaigos atvyksta 99 savanoriai,
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jie nori tapti gerais būsimos Lietuvos valstybės ka
riais, karininkai pradeda apmokyti karinio meno vis 
atvykstančius į batalioną naujokus, kurie, įstodami į 
batalioną, dar ir išvengia išvežimo darbams į Vokie
tiją. Tačiau vokiečiai ryšių karininkai, kurie vado
vauja Bajerčiui, Fischbach ir Junk, praneša, kad į ba
talioną dar atsiunčiami 128 žmonės iš VII ir VIII ba
talionų. Kas per tipai? Anot pačių lietuvių vadų, tai 
nedisciplinuoti, fiziškai ir morališkai suluošinti žmo
nės, svieto perėjūnai, girtuokliai, vagys, mušeikos. 
Bajerčius jų nenori suleisti su patriotiškai lietuviškai 
nusiteikusiais naujokais, dorais vaikinais ir sugrūda 
šį balastą į 4-ą kuopą, vėliau šiaip taip jų atsikrato. 
Gera nuolaika trijose naujokų kuopose išsaugojama, 
bet štai 1942 m. vasarop pasipila vokiečių užduotys. 
Cituoju: „Nuo gegužės mėn. 30 d. iki birželio men. 
20 d. jaun. įeit. BALTŪSIS Antanas su 36 kareiviais 
buvo išvykęs su specialiu uždaviniu į Alytaus apy
linkes prieš bolševikų partizanus ir žydus. Uždavinio 
metu buvo rasta paslėpta daug vertingo turto, k. a. 
odos, rankšluosčių ir kt. ir viskas perduota vokiečių 
žinion. ’’Kita užduotis: „Nuo gegužės mėn. 30 d. iki 
birželio 27 d. jaun. įeit. GRINIUS Pranas su 27 ka
reiviais buvo išvykęs su specialiu uždaviniu Į Jona
vos apylinkes. Ten, veikimo metu buvo sugauti pa
bėgę bolševikų belaisviai, besislapstantieji žydai ir 
kitoks elementas. Egzekucijas vykdė mūsų kareiviai. 
Tas i juos paveikė labai neigiamai, nes jauno am
žiaus vyrams matyti kruvinas scenas ir pačiam prie 
jų prisidėti, buvo labai koktu. ” Toliau seka: „Nuo 
gegužės 30 d. iki liepos mėn. 3 d. jaun. įeit. ŠIDAGIS 
Petras su 17 kareivių buvo išvykę su specialiu užda
viniu į Valkininkų apylinkes padėti saugumo orga
nams sutvarkyti nepageidaujamą elementą - pabė
gusius bolševikų belaisvius ir žydus. "

Dar viena atgrasi kariams operacija perpildo 
kantrybės taurę ir baigiasi protestu: „Nuo spalio mėn. 
14 d. iki lapkričio mėn. 2 d. kpt. POČEBUTAS su 80 
kareivių buvo komandiruoti i Vilniaus sritį su specia
liu uždaviniu. Grupė buvo padalyta į atskirus būrius, 
kurie vykdė lenkų ūkininkų iškraustymą iš ūkių ir 
saugojo šaudomus žydus. Grįžęs iš komandiruotės 
kapitonas POČEBUTAS parašė raportą, prašyda
mas paleisti jį į atsargą, nes panašūs uždaviniai, 
jam, kaipo karininkui daugiau vykdyti negalimi. Taip 
pat tas uždavinys Vilniaus srityje, ypatingai vaizdai 
žydų šaudyme, labai paveikę į jauno amžiaus ka
reivius ir bataliono vadas darė atitinkamų žy
gių į vokiečių ryšių karininką kapitoną KRUZĘ, kad 
jo kareiviai panašiems uždaviniams nebūtų skiria
mi. ”

Ryžtingasis kap. Počebutas išeina iš bataliono, o 
I E (vėliau pavadintas 252 E) batalionas lapkritį iš
vežamas į Lenkiją, Liubliną, saugoti koncentracijos 
stovyklos kalinius, tik karo pabaigoje patenka į fron
tą prie Vyslos ir, jau kaip ir dera kariams, kaunasi vy
ras prieš vyrą prieš raudonuosius. Bet iki tol, kaip 
matėme, dalis bataliono karių padaromi baudėjais, 
civilių žmonių žudikais. Tai mūsų, lietuvių, bendra 
tragedija.

Žmonės negimsta geri arba labai blogi, tokiais 
juos padaro aplinkybės, kurios į gėrį ar į blogį nu
kreipia.

Savo pasamprotavimų, gink Dieve, nepristatau, 
kaip išbaigtos studijos rezultatus. Tai tik mano pa
mąstymai iš to, ką mačiau archyvuose ir bibliote
kose. Istorikai dirbs toliau ir, manau, parašys rimtų, 
analitinių tyrinėjimų.

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, besi

lankydamas Izraelyje, o pernai ir Lietuvos vyskupai, 
atsiprašė žydų už lietuvių veiksmus prieš žydus An
trojo pasaulinio karo metais. Ar tai turi kokį nors po
veikį tarpusavio santykiams? Teko girdėti, kad, kai 
kurių žydų nuomone, Lietuva tai daro savanaudiš
kais sumetimais, pavyzdžiui, kad būtų priimta į 
NATO ir taip toliau. Ar Jūsų nuomone, tokie teismai, 
kaip Lileikio, Gimžausko, tėra tik parodomieji, ar 
esama nuoširdžių pastangų sutaikyti dvi tautas, nuo 
amžių taikiai gyvenusias toje pačioje teritorijoje?

Prezidento, o ypač Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vyskupų Atgailos ir Atsiprašymo laiškas, tam skirtos 
Šv. Mišios tirpdo ledus tarp žydų ir lietuvių, padeda 
mums, lietuviams, suvokti žydų tragediją, gerina 
mūsų tarptautinius ryšius, santykius su tarptautinė
mis žydų organizacijomis, Izraeliu. Be to, neužmirš
kime nors ir mažos, bet veiklios ir veikiančios Lietu
vos žydų bendruomenės - juk po tokių pareiškimų 
gerėja ją supanti atmosfera, gal jau jie atsikvėps nuo 
visų nekaltų aukų kaltinimo komunizmu?

Vienoje auditorijoje buvau paklaustas, ko nori 
Lietuvos žydų bendruomenė? Atsakiau, žinodamas iš 
pokalbio su S. Alperavičiumi, Lietuvos Žydų draugi
jos primininko, kad Lietuvos žydų bendruomenė 
visuomet norėjo gerų santykių su dauguma lietuvių 
visuomenės ir siekia suprantamų dalykų: kad be iš
lygų būtų pasmerkti Holokauste dalyvavę lietuviai, 
kad teisingai būtų nubausti talkininkai, nereabiliuo- 
jami jau anksčiau nubausti už dalyvavimą žudynėse, 
kad būtų atsatytas istorinis teisingumas. Tai Lietuva, 
ištikima tarptautiniams įsipareigojimams, pasirašy
toms konvencijoms, kad karo nusikaltėliams senaties 
terminas negalioja, ir daro.

Galimas dalykas, dalis žydų sakys, kad tai daro
me savanaudiškais sumetimais, dėl užsienio politikos 
tikslų. Iš tiesų, antisemitinė Lietuva, globojanti ir 
dangstanti įtariamus karo nusikaltimais asmenis nei į 
Europos Sąjungą nei į NATO nebus pakviesta ir ne 
dėl žydų „konspiracijos”, o dėl JAV, Prancūzijos ar 
net Vokietijos jau dabar žinomos pozicijos. Prisimin
kite Austrijos diplomatinę blokadą dėl Haiderio ir 
jums viskas bus aišku. Todėl Lietuva linkusi ne ginti 
įtariamus nusikaltimais, o leisti tai daryti teismams. 
Tik teismas gali pasakyti, kaltas įtariamasis ar ne. Ne 
Jonas, ne Petras, o būtent teismas. A. Lileikis taip ir 
mirė nežinodamas teismo nutarties. K. Gimžauskas 
teismo išvados jau nebegalėjo suprasti dėl ligos. 
Užsitęsęs Lileikio procesas, dėl kurio JAV pasirodė 
šimtai straipsnių, per kuriuos Lietuva prarado daug 
gero įvaizdžio, simpatijų (Lietuvoje tuo tarpu jo byla 
net pagimdė ir grupę užtarėjų. Žinia, tiesioginių kal
tės įrodymų nedaug - o to juk teismas reikalauja, pra
ėjo daug metų nuo tų įvykių, teisiamas visiškai palie
gęs 93 metų senukas, dėl jo keičiami Seime įstaty
mai, - ar čia ne dėl kažkieno užsispyrimo, principo 
reikalas tiktai? - manė dalis žmonių.).

Nereikia manyti, kad Lileikio byla buvo tik jo 
„parašiukų” reikalas - lietuvių saugumas 1944 m. va
sarą archyvą sudegino, matyt, dėl to, kad karo metu 
ne riešutus kramtė. Tačiau saugumo veiklos pobūdį, 
lietusį ir žydus, parodo ir ne pirmos svarbos doku
mentai -užtenka paimti Jašiūnų (prie Vilniaus) sau
gumo polcijos rajono telefonogramų knygą, kurioje 
iš eilės surašyti rajono raportai Lietuvių saugumo 
policijos Vilniaus apygardos viršininkui A. Lileikiui 
ir apygardos viršininko telefonogramos į rajoną (ji 
yra Lietuvos Centriniame valstybės archyve. F. R - 
1390. Ap. L, toliau nurodysiu tik bylas ir jų lapus).

Lileikio teismo byloje, atrodo, tų dokumentų, kup
riuos aprašysiu, nebuvo pateikta. Lietuvių saugumas 
akylai sekė pabėgusių iš getų ar darbų žydų judė
jimą. Štai 1942.IX.13 d. telefonogramoje A. Lileikis 
nurodo suimti ir pristatyti į saugumo apygardą pa
bėgusį nuo miško darbų žydą Kovalskį Leibą, gimusį 
1922 m. Butrimonyse (byla 195, L. 4). Būtent pir
miausia Lileikiui pranešama, kad 1944 m. vasario 18 
d. Dieveniškių rajono Mėlynų kaime policijos batali
ono kariai apsupo Lašaitienės sodybą, kurioje buvo 
trys ginkluoti žydai ir dvi žydės. Savisaugininkai 
nukovė visus penkis žydus, nušovė ir juos globojusią 
lietuvę Lašaitienę. Vienas geležinkelio apsaugos ba
taliono karys susišaudymo metu buvo nukautas, o 
viršila sužeistas į galvą (b. 191. 1. 63).

Nepriklausomybės metais paruošta policija, sau
gumas vykdė savo funkcijas efektyviai, beje, iki pat 
galo, kai daug ką, žinant, kad Vokietija karą jau aiš- 
kai pralaimi, buvo galima ir praleisti pro akis. Štai 
Jašiūnų rajono viršininko J. Radkevičiaus telegra
moje A. Lileikiui nurodoma: „Pranešu, kad š/m. ba
landžio mėn. 19 d. Jašiūnų polic. sulaikė žydę ir žy
duką. Žydė savo pavardės ir vardo nepasisakė. Pas 
žydę turto nerasta. Balandžio 23 d. žydė su žyduku 
Jašiūnuose likviduoti” (B. 193, 1. 30). Tai jau 1943 
metai. Atrodo, paleisk tu tą žydę su vaiku, tegu ji 
traukia savo keliais, galų gale nepamatyk jos - nei ji 
ginkluota, nei partizanė. Ne. Dėl tokio lietuvių pa
reigūnų uolumo, neretai parodyto žiaurumo ir gimė 
tokia rūsti lietuviams Lietuvos žydų organizacijos 
Miunchene 1946 m. rezoliucija, apkaltinusi žydų nai
kinime dalyvavus visus lietuvių visuomenės sluok
snius, o lietuvių policininkus uoliai, kaip šunis, ieš
kojusius besislapstančių žydų...

Už savo nuskaltimus atsako individai. Tik pus
pročiai gali taikyti kolektyvinės atsakomybės prin
cipą lietuvių tautai dėl kelių tūkstančių individų lie
tuvių nusikaltimų karo metais, į kuriuos juos nukrei
pė Vokietijos naciai.

Užtenka apie nusikaltėlius, kurių likimu rūpinasi 
Lietuvos Generalinė prokuratūra, verčiau prisiminki
me šio interviu pabaigoje tuos, kurių žygdarbiai karo 
metais, anot kun. Mykolo Krupavičiaus, sudaro tau
tos istorijos „aukso lapus”. Tai gelbėtojai.

Jie įveikė visas baimes dėl savęs ir savo vaikų, 
badmečiu surado duonos ir gelbėjamiems žydams, ne 
viena dešimtis jų buvo sušaudyta su gelbėjamaisiais 
kartu. Turiu archyvinių faktų, kad žydus gelbėjo ir 
policijos viršininkai, ir policininkai, ir kariškiai, gel
bėjo ūkininkai ir inteligentai, vienuoliai ir dvasiškiai. 
Kai E. Porat rašo, kad lietuviai teišgelbėjo tik tūks
tantį žydų, Vilniaus Gaono valstybinis žydų muzie
jus neseniai paskelbė jau užregistravęs per 3000 lie
tuvių išgelbėtų žydų, kuriems padėjo 2700 asmenų, 
tame tarpe apie 160 lietuvių kunigų, keli vyskupai. 
Tai nėra galutiniai duomenys - darbas vyksta toliau. 
O kiek yra neužregistruotų faktų, juk lietuviai pa
prastai kuklūs, neišsišokantys žmonės, daugelis jų 
net neužfiksavo savo gerų darbų, laikydami krikščio
nio ar lietuvio pareiga į nelaimę patekusiems padėti. 
Net reiklus Yad Vashemo instituto apdovanojimas, 
suteikiantis Pasaulio teisuolio vardą ir reikalaujantis 
likusių gyvų žydų paliudijimų, po ilgo tyrimo jau 
suteiktas 440 lietuvių.

Tik kartais nusmelkia mintis, ar besidomėdami 
savo nuodėmingaisiais, ne per mažai dėmesio paski
riame tiems lietuviams, kuriuos gerbia, didžiai verti
na visas pasaulis, savo istorijos tikriesiems „aukso la
pams”? ■
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VARTOTOJIŠKOS KULTŪROS NEIGIMAS
Vartotojiškos kultūros neigimo dar daug Lietu

voje, gal net per daug. Nemokama kritiškai, ramiai ir 
blaiviai vertinti jos kaip neišvengiamo Šiuolaikinio 
pasaulio reiškinio. Kova prieš vartotojiškumą - tai 
net ne kova su vėjo malūnais, kuriai kartais sutei
kiamas romantiško idealizmo atspalvis, o tiesiog 
kažkoks primityvistinis šamanizmas. Pavyzdžiui, ne
išnyko tokio tipo samprotavimai, kaip: „teigiamos 
vertybės yra diskredituotos, o į jų vietą iškeltas nega
tyvas, naikinantis žmogų. Dievas įvarytas į medį (jei 
ne į urvą), o šėtonas iškeltas iki Dievo lygmens. Ne
jaugi to nesupranta nei tautos šviesuoliai, nei mūsų 
dvasininkai? Ir vieni, ir kiti tyli. Pravartu paklausti, 
ko verti ir vieni, ir kiti, jeigu jie nekovoja su blogiu? 
Kas sukūrė ir įtvirtino valstybės mastu šią padėtį? 
Nereikia turėti Saliamono išmintį, kad atsakytume, 
jog šią padėtį įtvirtino tie, kurie buvo valdžioje, kurie 
kūrė mūsų valstybę.”

Vis dėlto vartotojišką kultūrą verta ir reikia neig
ti, bet tą būtina daryti šiuolaikiškai, nebandant siūlyti 
naujų tautinio misticizmo ritualų, nes dar nepamiršti 
senieji. Kova prieš vartotojišką kultūrą bus tiesiog 
įdomesnė, jeigu ji bus kūrybinė, o ne rutininė.

Lietuvoje dar nepaliauta diskutuoti dėl švenčių, 
ir, matyt, dar greit nebus paliauta. Tokios diskusijos 
blykčioja ideologinės nesantaikos atšvaitais. Pavyz
džiui, kad ir ginčai dėl gegužės 1-osios šventės. Visai 
be reikalo juos užaštrino prezidentūra. Gegužės 1-oji 
yra švenčiama daugelyje Europos šalių, ypač gražiai 
- Skandinavijos šalyse, kur vaikai tą dieną pardavi
nėja simbolinius ženkliukus su raudona rože. Surink
tos lėšos yra skiriamos labdarai, remti neįgaliems 
vaikams ir pan. Ši šventė traktuojama kaip visuome
nės solidarumo išraiška. Turtingi žmonės gali būtent 
šios šventės metu parodyti didesnį dėmesį visuome
nės atstumtiesiems ir vargšams. Lietuvoje ji iš tikrųj ų 
buvo daugelį metų traktuojama ideologizuotai iš
kreiptai, bet kam reikia vien dėl to jos atsisakyti, jei
gu pakaktų palaipsniui pakeisti jos turinį, padaryti ją 
prasminga dabartinių socialinių problemų kontekste. 
Jeigu gegužės 1-ąją vadinti „nostalgijos švente”, kaip 
siūlė prezidento patarėjas Darius Kuolys, kodėl tada 
nevadinti, tarkim, liepos 6-osios - „lietuviškojo ne
pilnavertiškumo švente”? Dabar Lietuvoje daugelis 
oficialių švenčių monopolizuotos katalikų, pavyz
džiui, tikrai nebuvo reikalo skelbti valstybine švente 
Žolinės (rugpjūčio 15-oji). Susidaro toks įspūdis, kad 
norima įteigti, jog visuomeninį solidarumą gali iš
reikšti išimtinai tik tos tradicijos, kurios susijusios su 
katalikybe. Bet ką daryti tiems, kurie nėra katalikai ir 
kuriems oficialiai brukamos katalikiškos tradicijos 
yra tiek pat nepriimtinos, kaip sovietiniais metais bu
vo nepriimtinos sovietinės. Balansas turi būti, ir ge
gužės 1-oji ar, tarkime, Joninės, galėtų atsverti kad ir 
katalikiškąją Žolinę.

Mums apskritai būdinga nekritiškai vertinti įvai
rias šventes. Kadangi šiais metais pažymime 1791 
metų Konstitucijos jubiliejų, keletas pastabų apie 
šios konstitucijos reikšmę. Ji gerokai perdedama net 
ir mokykliniuose vadovėliuose, lyginama su JAV ir
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Prancūzijos konstitucijomis. Bet iš esmės, taip ją mo
dernizuojant, yra ignoruojama tai, kad Abiejų tautų 
respublikos bajoriškajame seime konstitucijomis bu
vo vadinami visi seimo priimti įstatymai. 1791 m. 
gegužės 3-iosios konstitucija nebuvo moderni vien 
jau dėl to, kad ji nepanaikino luominės santvarkos, o 
tą padarė JAV ir Prancūzijos konstitucijos. Tad su 
pastarosiomis jos negalima statyti į vieną gretą. Jos 
priėmėjai irgi ją suvokė iš esmės tradiciškai, ką rody
tų faktas, kad gegužės 3-iosios konstituciją, kaip ir 
visas kitas Lenkijos ir LDK konstitucijas buvo nu
matyta peržiūrėti ir reikalui esant pakeisti, kaip buvo 
įprasta, po 15 metų.

Saulius Pivoras

LIETUVĖ SOLISTĖ - VERDI „REQUIEM”
„Šiais metais mes jungiamės su kitais pasaulio 

orkestrais ir operomis, pagerbusiais Giuseppe’s Ver
di šimto metų mirties sukaktį. Nesugalvoju geresnio 
pagerbimo būdo kaip Verdi „Requiem” pastatymas, 
nes tai vienas geriausių ne tik Verdi, bet ir iš viso 
bažnytinės muzikos kūrinių. Nors Verdi buvo operos 
kompozitorius, dominavęs devyniolikto amžiaus pa
baigos Italijos operos pasaulyje, kai Wagnerio muzi
kinės dramos tuo pat metu viešpatavo Vokietijoje, ta
čiau šis Verdi kūrinys užtikrino, kad jis ilgai dar bus 
atliekamas ir koncetų salėse” - rašo Vyriausias diri
gentas Danielius Barenbiom šio koncerto programo
je-

Spektaklis porą kartų buvo skelbtas lietuviškame 
laikraštyje, o jo plakatas mėnesį ar ilgiau kabėjo PLC 
skelbimų lentoje, todėl iš Lemonto į Čikagos Orkes
tro salę važiavom dviem autobusais, apie 80 žmonių. 
Padėjo ir tai, kad solistų kvartete dainavo ir mažai 
kieno girdėta lietuvė solistė Violeta Urmana (Urma- 
navičiūtė), pakviesta iš New Yorko Metropolitan 
operos, kur ji dainuoja Wagnerio operose.

Čikagos Lietuvių opera pirmą kartą Verdi „Re
quiem” kartu su kun. Bruno Markaičio SJ kantata 
„Vilniaus varpai” statė 1965.VI.13 McCormick sa
lėje, dalyvaujant apie 5,000 žiūrovų, grojant Čikagos 
simfoniniam orkestrui, chorą papildžius Vyčių choru 
ir Aidutėms. Solistų kvartetą tada sudarė Dana Stan- 
kaitytė, Aldona Stempužienė, Stasys Baras ir Jonas 
Vaznelis. Dirigavo Aleksandras Kučiūnas. Pastaty
mas buvo dedikuotas Lietuvos partizanams ir kitiems 
žuvusiems per 25 Lietuvos okupacijos metus.

„Kvarteto solo numeriai skambėjo pasigėrėtinai, 
nežiūrint, kad susirgusį sopraną Deborah Voight tu
rėjo pakeisti Margareta Jane Wray, kuri savo uždavi
nį atliko, anot minėto kritiko, be rimtesnių sutrikimų. 
Gana entuziastiškai kritikas kalba ir apie chorą bei 
orkestrą: „Abejoju ar kuris kitas profesionalinis cho
ras galėjo geriau atlikti pritildytąją „Requiem” pra
džios misteriją ar gyviau perduoti teismo dienos tero
rą negu CSO choras, paruoštas Duain Wolfe. Griaus
mingame „Dies irae” balso kokybė reiškė tiek pat, 
kaip ir tyliausiose detalėse. Orkestras irgi buvo ge
riausios formos, su keturiom trompetėm majestotiš
kai skardinčiomis „Tūba minim”.”

Kritikas taip pat pripažįsta, jog „geriausia iš so
listų buvo Violeta Urmana, kurios mezzo-sopranas 
buvo spindintis iki galo, nuo turtingo kontra alto pa
mato iki solidaus vidurio ir spinduliuojančių viršū
nių. Jos balsas buvo ašarų spalvos „Lacrimosoje” ir 
virsdavo kietu pasmerkimo balsu dainuojant „Liber 
scriptus”.”

Violetą Urmaną teko girdėti Kaune, koncerte, 
skirtame dirigento Juozo Domarko 40-ties metų mu
zikinės veiklos sukatuvėms 1998 m. vasario mėnesį. 
J. Domarkas tada dirigavo Lietuvos Valstybiniam 
simfoniniam orkestrui, su kuriuo V. Urmana dainavo 
R. Wagnerio ciklą „Penki Mathilde’s Wesendonk ei
lėraščiai” ir keletą arijų iš operų „Tristanas ir Izolda”, 
„Valkirija” bei „Parsifalis”.

Violeta Urmana vaikystėje mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje ir Kauno aukštesnėje Gruodžio muzi
kos mokykloje bei konservatorijoje. 1991 m. ji stojo į 
Miuncheno aukštąją muzikos mokyklą ir Bavarijos 
Operos studiją. Laimėjusi keletą konkursų dainavo 
Milano La Scaloje, Londono Covent Gardens, Vie
nos valstybinėje ir kitose operose. Jau tada ji buvo 
pasirašiusi sutartį 2001 m. dainuoti New Yorko Met
ropolitan© operoje ir atlikti Kundri vaidmenį R. 
Wagnerio „Parsifalio” operoje.

Paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį įvyko 
šių metų Čikagos Lietuvių Operos choro pastatymas. 
Gaetano Donizetti operoj „Meilės eleksyras” visi pa
grindiniai dainininkai buvo iš Lietuvos. Jie atliko vi
sas solistų roles: pagrindinį moters vaidmenį Adiną 
dainavo Klaipėdos muzikinio teatro solistė Nida 
Grigalavičiūtė; jos meilužį Nemorino atliko Virgili
jaus Noreikos mokinys Edgaras Montvidas (Prud- 
kauskas), šiais metais pakviestas į Londono Govent 
Gardens operos studiją; seržantą Belcorą vaidinęs 
Laimonas Pautienius 1999 m. debiutavo Kauno mu
zikiniame teatre. Dr. Dulcamarą dainavęs Sigitas 
Dirsė nuo 1979 m. yra Vilniaus Valstybinės operos 
solistas. „Meilės eleksyrą”režisavo Eligijus Domar
kas, Lietuvos Operos ir baleto teatro režisierius nuo 
1989 m..

A. T. Antanaitis

PREZIDENTAS IR KONSTITUCIJA
Kilus nesutarimams dėl Eduardo Bartkevičiaus 

kandidatūros į Sveikatos ministrus, iškilo ir Prezi
dento konstitucinų galių klausimas. Lietuvos Ryte 
buvo pakartotinai išreikšta nuomonė, kad atmesda
mas Bartkevičiaus kandidatūrą Prezidentas pažeidė 
Konstituciją.

Šio klausimo nagrinėjimą geriausia būtų pradėti 
nuo Konstitucijos nuostatų, numatančių prezidento 
atsakomybę teikti kandidatus ministro postui. 84 
konstitucijos straipsnis sako, kad prezidentas „Mi
nistro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia minis
trus”. Atrodo, kad šis sakinys yra labai paprastas ir 
turėtų būti nesunkiai suprantamas. Nei prezidentas, 
nei ministras pirmininkas negali daryti sprendimų be 
kito pritarimo. Ką premjeras teikia, prezidentas gali 
atmesti; o pastarasis tegali skirti pirmojo teikiamus 
asmenis. Taigi, abu negali nepriklausomai nuo vie-
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nas kito skirti ministro. Žmonės, rašę Lietuvos kon
stituciją norėjo, kad prezidento ir ministro pirminin
ko galios būtų išbalansuotos arba ribojamos reika
lavimo, kad tarp jų būtų pasiektas susitarimas dėl 
kandidato į ministrus. Toks galių ribojimas yra dau
gelio demokratinių valstybių konstitucijose.

Prezidento Adamkaus kadencijoje yra buvę daug 
atvejų, kada jis paskyrė ministro pirmininko teiktus 
kandidatus, bet buvo ir situacijų, kada jis juos atmetė. 
Visais atvejais, kiek atsimenu, prezidento teisė at
mesti teikiamus kandidatus nebuvo kvestijonuojama, 
nes tai prieštarautų ne tik Konstitucijai, bet ir logikai.

Jei Konstitucijos autoriai būtų norėję prezidentą 
iš šio proceso išjungti, jie tai būtų galėję labai lengvai 
padaryti. Tada 84 skyriaus devintoji pastraipa būtų 
taip parašyta: „Ministras Pirmininkas skiria ir atlei
džia ministrus.” Bet jie taip neparašė. Todėl dabar sa
kyti, kad prezidentas visada turi pritarti premjero 
teikiamam kandidatui, reikštų, jei ši praktika būtų 
įgyvendinta, prezidento konstitucinės atsakomybės 
ignoravimą ir dėl to, galbūt, konstitucijos pažeidimą.

O dabar dėl logikos. Jei prezidentas iš tikrųjų turi 
pritarti visiems premjero teikiamiems kandidatams, 
tai kam gaišinti laiką ir be reikalo vartoti popierių, 
nors ir nedideliais kiekiais, kandidatų nominacijas 
siunčiant prezidentui?

Konstitucinis reikalavimas apie dviejų aukštų 
pareigūnų sutarimą skiriant ministrą turi daug tei
giamų savybių. Pirmiausia, galimom tendencijom į 
autoritarizmą yra pastatomas konstitucinis baijeras 
(kitose galių sferose yra kiti konstituciniai barjerai). 
Prezidentas ir premjeras gali „užšachuoti” vienas 
kito neribotas ambicijas arba paprastą nesugebėjimą 
efektyviai vesti kadrų politikos.

Antra, dviejų žmonių išmintis, patirtis ir iš skir
tingų valdžios pozicijų kylančios pažiūros į valstybės 
interesus yra geriau negu vieno. Niekas valdžioje ne
turi išminties ir tiesos monopolio, todėl požiūrių ir 
pozicijų įvairovė tegali būti traktuojama kaip teigia
mas demokratinės santvarkos faktorius.

Minėtose konstitucinėse ministrų skyrimo nuos
tatose taip pat galima pastebėti bent vieną potencialią 
problemą. Prezidentui ir premjerui nesusitariant dėl 
kandidatų gali įvykti valdžios krizė. Taip bene ir atsi
tiko su Bartkevičiaus kandidatūra, nors pagal koalici
jos partijų susitarimą ją siūlė ne premjeras, o socialli
beralai. Šias eilutes rašant (gegužės pradžioje) dar 
nėra žinoma, kaip ilgai ši krizė tęsis ir kuo ji pasi
baigs.

Tačiau, nežiūrint ar kandidatus į ministrus efek
tyviau skiria vienas aukštas pareigūnas, ar du, dabar
tinis Konstitucijoje įrašytas skyrimo metodas supon
uoja dviejų asmenų sutarimo faktą ir todėl interpreta
cija, kad vienas iš jų negali skyrimo procese aktyviai 
dalyvauti, neturi rimto konstitucinio pagrindo.

/ Julius Šmulkštys

HUMANIZMAS VAIKŲ RAŠINĖLIUOSE
Turiu mintyje rašymą Amerikos šeštadieninėse 

lituanistinėse mokyklose. Perskaičiau keturiolika ra
šinėlių, atsiųstų konkursui. Esu paprašytas būti teisė

ju. Ką besakyti, garbinga pareiga, nors man ne itin 
tinkanti: rašymo meno mokiausi visą gyvenimą ir vis 
jaučiuosi pasimetęs.

Atsiųstame pranešime nurodoma, kad konkursą 
skelbia Švietimo taryba - „aukštesniosios mokyklos 
visų keturių klasių moksleiviams”. Kadangi šiemet 
minimas mūsų prozos pradininko Motiejaus Valan
čiaus 200-asis gimtadienis, tai siūloma pirmoji tema 
„Vaikai Vysk. Motiejaus Valančiaus kūryboje”. Ant
ra: „Ką vertina lietuviai?” Trečia: „Parašyti pasaką 
Jono Biliūno „Kliudžiau” stiliumi”.

Jei būčiau vaikas, tikriausiai rinkčiausi trečią. 
Atsimenu, pradžios mokykloje ne vieną sykį buvau 
sugriaudintas dėl tos vargšės katytės likimo. „Kliu
džiau” užgauna pačią jautriausią humanistinę stygą. 
Tad konkursui šią temą vaikai rinkosi kur kas mie
liau nei kitas. Ypač pirmas sakinys, toks švelniai pa
prastas („Tai buvo nedidelė balta katytė”), tuoj at
veria duris į kokio nors įvykio, sekant Biliūnu, skau
daus, nepaprasto, išgyvenimą. Įvykio detalės atgyja 
jaunuolio atmintyje ar vaizduotėje. Kartais elgsena 
gali būti neprotingai žiauri, tačiau dažnas jų gailisi 
nuskriaudęs silpnesnį padarą, juolab be pagrindo nu
traukęs gyvybę. Apie tai ir sukasi jaunų autorių etinis 
mintijimas. Kai kur su parodijos atspalviu.

„Tai buvo mažas drugelis” - pradeda vienas (ne
žinau, mergaitė ar berniukas). Drugį begaudydamas 
nutraukia sparnelį ir dėl to pravirksta. Kitas rašinėlis 
„Keistuolė” prasideda „Tai buvo graži jauna mergy
tė”. Staiga gera mergaitė ima elgtis žiauriai. Ją pagy
dyti pavyksta tik kitų žmonių jai reiškiama meile. O 
tai juk tam tikra prasme neseniai matyto filmo „Šo
koladas” tema.

Rašėja, slapyvardžiu Snaigė, atskleidžia savo 
stovyklinį išgyvenimą: „Tai buvo labai negražus sto
ras voras”. Ji pasiruošusi vorą sutraiškyti batu, (pala
pinę įėjusi draugė pataria to nedaryti. Gyvį išneša į 
lauką. Atseit, voro užmušimas gali pritraukti nelai
mę.

Šiose „Tai buvo” istorijose dalyvauja ir žmonių 
skriaudžiami augalai. Čia jau klesti vaizduotė. Ketu- 
riolikametis po ilgų dvejonių nukerta tėvo pasodintą 
medį su to paties tėvo padovanotu sidabriniu kirviu. 
Viena paguoda, „Po trejų metų ant nukirsto medžio 
pradėjo augti augmenija. Žvėreliai apsigyveno rąste. 
(...) Medžio geras darbas pasaulyje tęsėsi”. Slapyvar- 
dininkui Grybukui Baravykui sklandžiai parašytame 
„Praryjau” dingojasi štai kas: „Tai buvo maža, graži 
pupelė”. Jis ją pasėja. Iš jos išauga visa pupelių šei
ma. Vieną dieną, pasijutęs dinozauru, pamanęs, jog 
tos pupelės yra piktžolės, pagriebia visą jų šeimą ir 
praryja. Vėliau dėl to ima graužtis. Ryžtasi niekada 
nevaizduoti dinozauro. O kiek gi yra žmonių, kurie 
elgiasi kaip raganosiai.

Bevardė autorė „Gyvenimo medyje” porina, 
kaip su savo draugu Gintaru dažnai eidavusi žaisti 
prie medžio. Abu susipyko ir jau daugiau ten nebe
grįždavo. Besikrimsdama ji sykį iš pykčio pasiėmė 
tėvo kirvį ir nukirto tą ąžuolą (tokias stiprias mergi
nas padaro vaizduotė!). Netrukus iš Gintaro tėvų su
žinojo apie jo žūtį.

Dvi istorijėlės tiesiog pavadintos „Kliudžiau”. 
Vienoje Geroji Laumė rašo: „Tai buvo sesers mėgs
tamiausias megztukas”. Šį drabužį ji per žioplumą iš
skalbė ir išdžiovino taip, kad sesers „numylėtas 
megztukas susitraukė”. Dr. Jaunuko „Kliudžiau” epi
zode jo katė apdraskė iš kažkur atskridusią papūgą. Ji 
gulėjo balkone. Jam teko katiną sudrausti ir išmokyti 
sugyventi su naminiu paukščiu.

Rašinyje ,,Nenusakoma mirtis” Pievelė pasako
ja, kaip korėjiečių tėvų labai griežtai auklėjamas sū

nus nepakelia įtampos ir nusižudo. Dar viename ra
šinėlyje užmušamas paukštelis. Gi „Atminimo ro
žėje” Linos mylimas draugas Rimas pradeda ben
drauti su narkomanais. Vieną dieną jos draugė jai pa
sako, jog Rimas buvo nužudytas.

Aitrią šiuolaikinę abortų problemą gan įtiki
nančiai pavaizduoja slapyvardininkė Jokubienė ap
sakyme „Niekas”. Ji pradeda „Tai buvo dar visai ne
seniai pradėtas kūdikis” ir vysto su blaiviu psicholo
giniu bei visuomeniniu pasėkų supratimu. Operacija 
įvyko, nes nebuvo kitos išeities. Tačiau atminimas li
ko kaip žaizda, „kurią iki šios dienos nešioju savo 
širdyje”.

Atverstos knygos teksto pagalba jaučiama „Va
lančiaus” temos rašinyje, kurį švariai ir tiksliai at
spausdino Bernadeta Beganotaitė. Iš jo matai, kaip 
mėgo M. Valančius pavyzdžiais apsakymuose auk
lėti vaikus.

Stebėčiausi, jei straipsnį „Ką vertina lietuviai” 
(mielai jį atspausdintų Akiračiai) parašiusi Sesė dar 
tebetrina lituanistinės mokyklos suolą. Čia lietu
viškoji sąmonė, išmintis bei sugebėjimas įtikinti 
skaitytoją šviečia per visus tris su pusę puslapių. 
Skaitai ir didžiuojies savo tauta. Tiek dorybių!

Pr. Visvydas
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Apskritai, po dešimties metų bėgyje pasirodžiu
sių straipsnių partizaninio karo klausimais D. Kuo
dytės redaguotame Laisvės kovų archyve ir dabar 
Genocide ir rezistencijoje, atrodo, kad ši tema prade
da išsisemti, o Genocidas ir rezistencija virsta naujų 
laikų Lietuvos istorijos žurnalu.

Janina Semaškaitė. Priesaika Jonas Semaška- 
Liepa ir bendražygiai. Dokumentinis esė. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 
Vilnius. 2000. 406 psl.
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2001 m. gegužės mėn. 11

11



RECENZIJA

Alfonso Nykos-Niliūno Dienoraščio fragmen
tai, naudojant autoriaus mėgstamą žodį, - fascionuo- 
janti knyga. Pirmą kartą skaitant ji daro tiesiog pri
bloškiantį įspūdį. Intelektualiniu formatu ir skaito
mos bei reflektuojamos literatūros apimtimi Nykai 
Lietuvoje tikriausiai niekas negalėtų prilygti. Skaity
tojas užverčiamas poetinių tekstų įvairiakalbėmis ci
tatomis, lektūros sąrašais, pastabomis kultūros temo
mis, atsiminimais, lyrinėmis impresijomis ir t.t., ta
čiau šis svaiginantis intelektualinis pilotažas nestu
mia į kompleksus ar savo menkumo suvokimą. 
Priešingai - tonizuoja ir stiprina pasitikėjimą kultū
rinio gyvenimo prasmingumu, kuris katastrofiškai 
silpsta depresuojančioje, pragmatizmo naikinamoje 
Lietuvoje. Medžiagos dviejuose Dienoraščių tomuo
se tiek, kad galima būtų sudaryti bent keturias sava
rankiškas knygas: memuarų, literatūrologinių ko
mentarų, aforizmų ir lyrinių miniatiūrų. Neišvengia
mas tokio žanro kūrinio bruožas - pasikartojimai; 
skaitant pirmą kartą temų ir motyvų kartojimasis ku
ria daugiabalso muzikinio kūrinio skambėjimo efek
tą, tačiau, atsivertus Dienoraščius antrą kartą, kai jau 
nebėra intrigos ir šviežumo jausmo, kartojimasis pa
bosta ir apsunkina skaitymą. Kita vertus, nuolatinis 
tų pačių klausimų (vienatvės, nuobodulio, Dievo) ap
mąstymas ir dar jaunystėje suformuluotų idealų teigi
mas liudija stebėtiną asmenybės integralumą, pavy
dėtiną ištikimybę sau pačiam, kuri išsaugojama per 
60 gyvenimo metų (1938-1998), nepaisant visų išori
nio gyvenimo aplinkybių.

Niliūno Dienoraščiai imponuoja bekompromisi- 
ne laikysena ir stoiška tvirtybe, kuri pirmiausia išryš
kėja karo ir pokario metų užrašuose. Pavyzdžiui, 
1944 m. birželio 29 dienos tekste prieš pasitraukimą 
iš Vilniaus jis rašo, kad netoli Žaliojo tilto pamatęs 
žmogų valtyje, besiruošiantį kasdieniniam žvejybos 
ritualui, pagalvojo nė kiek nesistebėdamas žvejotojo 
abejingumu istoriniams įvykiams: Jei būčiau Ne- 
meikščiuose, ir aš eičiau meškerioti (t. 1, p.8b). Tokia 
ir turėtų būti vienintelė racionali laikysena istorijos 
absurdo akivaizdoje: daryti tai, kas reikia ir kas dar 
įmanoma, be panikos ir ateities prognozavimo, ne
leisti sau jokio verkšlenimo, nevilties protrūkių, o 
tiesiog žvejoti tikro gyvenimo akimirkas. Mūsų są
monėje istorinių pervartų laikotarpis yra įgavęs stere
otipiškai tragišką modusą, todėl autentiškas kasdie
nybės detalių liudijimas Nykos užrašuose sukrečia 
neprognozuojama gyvenimo tiesa. 1993 m., pamatęs 
Kultūros baruose absoliučiai normaliai atrodančią 
Jokimaičių šeimos fotografiją, jis rašo: vadinasi, jie 
ne vien kentėjo, bet ir gyveno - kaip ir visi normalūs 
žmonės (mano visiems gerai žinomų įvykių sukurtos 
situacijos išplauti smegenys automatiškai būtų laukę 
stereotipiškų kankinių) (t.2, p. 541). Nykos dienoraš
čiai, kaip ir minėta nuotrauka, laužo stereotipą, fik
suodami ne kančią ar jos pozas, o gyvo gyvenimo iš
raiškas, kartais, atrodo, visai nereikšmingas.

Traukimosi iš Lietuvos aprašyme daug konkre
tybės - justi neabejotinai talentingo prozininko ran
ka, ką patvirtina 1948 m. lapkričio įraše minimas ap
sisprendimas imtis dar 1943 metais sumanyto ro
mano, šeimos kronikos, kažko panašaus į Roger 
Martin du Gard o Les Thiboult, tik daug mažesnės 
apimties (3 t.). Daugelis pirmo tomo puslapių skaito
si kaip ištraukos iš romano ar jo parengiamoji me
džiaga. Kiek žinome, Niliūnas romano neparašė, bet 
iš Dienoraščių galime spręsti, kad parako tokiam kū
riniui turėta, ir jei sumanymas būtų įgyvendintas, da
bar turėtume visai kitokį lietuvių prozos vaizdą.

Žinoma, pirmiausia reikia Niliūno Dienoraščius 
suvokti kaip poeto dvasinės biografijos metraštį, čia
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apstu improvizacijų būsimų eilėraščių temomis - tar
si išbandant plunksną; daug nuorodų į rašomus ar tai
somus tekstus, rengiamas knygas. Privatumo riba iš
lieka gana plati, į savo intymių asmeninių išgyveni
mų teritoriją neįsileidžiama ir kartais apima nuosta
ba, kad nereikšminga detalė (koks pakeleivio knarki
mas už sienos) kruopščiai užregistuojamas, o svarbūs 
dalykai, tokie kaip vaikų gimimas, [Dienoraščių erd
vę nepatenka. Iš dalies tai suprantama, nes šitie užra
šai nėra dienoraščiai tikrąja to žodžio prasme, o są
moningai atrinktos esė ištraukos, iš kurių asmeninė 
istorija maksimaliai ištrinta. Bet visgi - nė viena mo
teris neištrintų vaikų. Negi vaikų gimimas ir naujų 
pasaulių formavimosi, kalbos įvaldymo stebuklas ne
buvo reikšmingas poeto patirčiai ir neatvėrė naujų 
pažinimo briaunų, kad pasiliekama įsikibus Ne- 
meikščių vizijos, nors čia pat jo akyse skleidžiasi ki
tos vaikystės, dėl kurių laimingumo jis pats tiesiogiai 
yra atsakingas? Tačiau ne mums spręsti, ką autorius 
nori skelbti, o ką pasilieka sau. Užmiršus, kad prieš 
mus poeto dienoraščiai, daugelis dalykų taptų nesu
prantami. Pavyzdžiui, pirmame tome Europoje jis 
nuolat keliauja ir smulkiai registruoja kelionių mo
mentus, ypač išgyvenimus gamtoje. Tai gali atrodyti 
keista - jei patyrei tikro dialogo su gamta jausmą, ap
rašymas tarsi nebeturi tikslo. Tačiau poeto sąmonė 
kitokia, pasaulį reikia perkoduoti, įžodinti dienos 
prasmę, nuolatinis vidinis imperatyvas verčia viską 
rinkti į atminties ar dienoraščio muziejų, nes tai gali 
būti reikalinga meninei kūrybai.

Dienoraščio fragmentai bus tikros aukso kasyk
los Nykos poezijos tyrinėtojams, ypač besidomin
tiems eilėraščių geneze ir sukūrimo ištakose ieško- 
siusiems įvairių prasmės aspektų. Perskaičius Dieno
raščius, ir pati Nykos poezija skaitosi jau kitaip. Vie
na vertus, ji tampa artimesnė, geriau suprantama, 
tačiau kai kurios idėjos ar įvaizdžiai, atskambėję iš 
dienoraščių, poezijoje jau nebedaro tokio įspūdžio 
kaip anksčiau, kai paslapties skraistė nebuvo pra
skleista. Kita vertus, įdomu matyti, kaip poeto žvilgs
nis sugeba net banaliuose dalykuose įžvelgti poetiš
kumo apraišką, harmonizuoti kasdienybę. Pavyz
džiui, atvykus gyventi į Ameriką Nykai teko dirbti 
kepykloje. Šitoje situacijoje vėl pasitvirtina asmeni
nio dekalogo pirmasis įstatymas „neimti savęs rim
tai”, niekuo nesiskųsti ir viską priimti kaip dovaną. 
Jis rašo: Štai dabar man atrodo, kad didžiausias ma
lonumas trumpos pietų pertraukos atsisėdus ant miltų 
maišo pro apdulkėjusį langą stebėti gelstančios lie
pos šakose straksintį murziną paukščiuką, keistai pa
našų į gatvėje žaidžiančius negriukus (1 t., p. 245). 
Nemalonioje situacijoje, kurioje ne vienas pasiduotų 
rezignacijai ir savęs gailėjimui, praverčia individua
listinis savo vidinės teritorijos gynimo principas ir 
per daugelį metų įgytas gamtos stebėjimo įprotis - 
poeto žvilgsniu pamatytas linksmai straksintis 
paukščiukas išgelbsti nuo nevilties. Tačiau proble
miška ieškoti šioje knygoje jumoristinių ar linksmų 
pasažų; ultrarimtumo akmuo, užritintas ant lietuvių 
literatūros, kurį, pasak Nykos, pirmasis nuritino Jur
gis Savickis ( 2 t. p 641), dažnai slegia ir dienoraščių 
puslapius. Jis visgi kalba kaip tikras nyka, kai sako, 
kad šypsena, matyt, yra tuštybės apraiška ir ženklas, 
kažkas beveik nepadoru (11., p. 275). Tokia nuostata 
primena bibliotekininką Jorgę iš Umberto Eco roma
no Rožės vardas. Galima galvoti, kad dėl tokio ribo
tumo Nyka ir netapo prozininku, nes tikrai prozai 
reikalingos abi veido išraiškos: ir susimąstymo 

raukšlė, ir ją išlyginanti šypsena.
Pirmame tome dominuojantis santykis su pasau

liu - skausmas: Viskas man skauda, viskas - pavasa
ris, vasara, ruduo, žiema; rytas, vakaras, naktis; vė
jas, lietus ir sniegas (11., p. 206). Tai nėra jaunystei 
būdingas pasaulio sielvarto sindromas, o poeto liki
mas - gyventi atvirais nervais provokuojamoje da
bartyje ir nuolat dirginamoje atmintyje. Nekuriantis 
žmogus tokios psichinės įtampos pakelti negalėtų, 
bet Nyka turi labai stiprias dvasinės atramos pozici
jas: tikrosios būties įspaudus iš Nemeikščių, susilieji
mo su gamtos pulsacija patirtį, tikėjimą savo poezija 
ir skaitymą kaip autentiško gyvenimo raišką, nuolati
nį dialogą su kitais kūrėjais (dažniausiai prancūzais), 
su kuriais bendraujama kaip su artimais draugais. 
Vėliau stiprėja beprasmiškumo, visko ir nuo visko 
nutolimo jausmas, šaltas ir nepermaldaujamas, kurį 
seniau pajėgdavo prislopinti iliuzija viską pasakyti, 
t.y. viską išgelbėti ir tuo pačiu pačiam išsigelbėti (2 
t., p. 168). Vis dažniau ištinkanti būsena - knygų ba
das. Ir ne dėl to, kad nebūtų knygų, bet kad labai sun
ku apsispręsti, ką skaityti. Daug kas atrodo nebepa- 
skaitoma - banalu ir nuobodu (2 t., p. 568). Senstant 
keičiasi santykis su gamta, nebelieka susiliejimo su 
ja iliuzijos:

Dažnai galvoju apie grįžimą į gamtą. Bet man 
nuobodu gamtoje (kurioje nėra mano paties istorijos 
pėdsakų). Iš tiesų, aš tenoriu grįžti į praeitį, į praras
tą rojų, į mirusį laiką, į mirusią gamtą. Gyva, egzis
tuojanti už manąs gamta yra absoliučiai svetima ir 
mirtinai nuobodi, nereikalinga ir beprasmė. Nuva
žiavęs į pajūrį, aš tik galvoju, kad man gera gamtoje, 
apgaudinėdamas save išmokta pagarba gamtai, nes 
aš vis tiek du trečdalius laiko praleidžiu viduje. Da
bar man visiškai aišku, kad net ir kadaise gamta man 
tebuvo ilgesio būti kitur žadintoja (21., p. 109).

Taikydami Nykos formulę: romantizmas - aš ir 
pasaulio (gamtos) tapatybė, egzistencializmas - aš ir 
pasaulio (gamtos) svetimybė, per du Dienoraščių to
mus galime matyti stiprėjančią tendenciją nuo ro
mantizmo link egzistencializmo. Pirmame tome ne
maža pareiškimų apie vienatvę, sumodeliuotų pagal 
romantinės literatūros kanoną, vėliau vienatve nesi- 
puikuojama, ji suvokiama kaip lemtis, apmąstoma be 
jaunystei būdingo patoso, išdidus savęs teigimas už
leidžia vietą kasdieniniams bandymams atsilaikyti 
prieš iš visur plūstantį Nieką. Su amžiumi atsiranda ir 
etinio pobūdžio svarstymų: niekuomet automatiškai 
neteisti ir nesmerkti žmogaus, veikusio paties neiš
gyventoje situacijoje (11., p. 378), nieko nereikalauti 
iš kitų vien tik dėl to, kad reikalauji iš savęs, nes kitas 
visuomet yra absoliučiai kitas ir kitur (2 t., p. 115). 
Jaunystės metais deklaravęs egoizmo ir kitų žmonių 
nereikalingumo principą (dėl ko kyla įtarimų, kad tu
rėta antžmogio pretenzijų), vėlesniuose užrašuose 
Nyka atsiskleidžia kaip etiškai jautri asmenybė: jis 
smerkia save už pasidavimą perversiškai apkalbų pa
gimdai (21., p. 15), svarsto moralinio profilio išlaiky
mo klausimą, mąstydamas apie bado situaciją, kai 
tektų rinktis ar dalintis su niekuo neturinčiu likimo 
draugu maistu, kurio užtektų tik vienam (2 t., p. 64- 
65), skausmingai reflektuoja Trečiojo pasaulio skur
do ir Hollywood© prabangos vaizdus, matytus per 
TV:

Mano gyvenimo vertė yra ontologinis nesusipra
timas. Kaip aš galėčiau būti, jeigu aš esu tik tam
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tikrą jėgų amanuensis, neturįs valios net šaukti, kad 
viskas yra apgavystė. Norėdamas, visa tai atpirkti 
jau rytoj aš neturėčiau teisės žengti kad ir vieno 
žingsnio tuo pačiu keliu, nes aš esu sotus tarp alka
nųjų, apsirengęs tarp nuogųjų; nes aš visada esu su 
išnaudotojais; vietoj alkaną penėjęs, aš valgau jo 
duoną; vietoj nuogą pridengęs, aš atimu iš jo pasku
tinius marškinius (2 t., p. 159).

Iš etinių pozicijų vertinama ir Amerikos politika, 
kurioje įžvelgiamos žmogiškumo deformacijos: Ny
ka piktinasi amerikiečių veidmainyste smerkti vokie
čių totalinio karo doktriną, kai dabartinė jų pačių gy
nybos sistema paremta totalinio karo principu, t.y. 
atominiais ginklais (2 t., p. 165), Vakarų poziciją 
Bosnijos-Hercogovinos atžvilgiu vadina cinišku ran
kų nusiplovimu ir moraline diskvalifikacija (2 t., p. 
532).

Kultūriškai Amerika jam visada lieka svetima 
žemė, kurios jis nenori ir negali prisijaukinti. Prisie
kusiam frankofilui patekti į anglų kalbos ir kultūros 
pasaulį buvo tolygu patekti į Infemo zoną (1 t., p. 
241), kurioje pragyvenęs daugybę metų tebesijaučią 
šimtaprocentinis europietis, nors Europa, kuriai jis 
priklauso, seniai nebeegzistuoja. Amerika tebeatrodo 
kolosalinis civilizacinio kičo fabrikas (2 t., p. 296) ar 
didžiausias pasaulyje vulgarumo stebuklas (2 t., p. 
297).

Nyka niekur nedeklaruoja savo meilės Lietuvai, 
bet jos gyvenimas (ypač kultūrinis ir literatūrinis) iš
lieka nepaliaujamas jo dėmesio ir mąstymo objektas. 
Jo patriotizmas remiasi ne dalyvavimu, bet buvimu 
paprasčiausia šio žodžio prasme. Kitaip sakant, jei 
būtų paskutinis lietuvis pasaulyje, jis vis tiek būtų ir 
pasiliktų lietuvis (2 t., p. 486). Išlikdamas autentišku 
patriotu Nyka realistiškai, be hipertrofuotų emocijų 
vertino išeivijos galimybes pnsideti prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo, o tai 1980 metais galėjo sukelti 
nemažą išeivijos dalies pasipiktinimą:

Ar tik ne per daug energijos mes išeikvojome žu
vusios valstybės gedului ir šiuo metu nereikalingoms 
jos atstatymo pastangoms. Mano galva, visas dėme
sys turėtų būti skiriamas tautai, kaip mažiau priklau
sančiai nuo didžiosios politikos ir jos kultūrai. Politi
nės situacijos evoliucija įmanoma tik Lietuvos terito
rijoje, jos gyventojams vienaip ar kitaip apsispren
dus. Mes norėtume atstatyti buvusią valstybę, identi
fikuodami ją su tam tikru savo pačių asmeninės pa
tirties laikotarpiu, bet valstybės atsistato tik visiškai 
naujos. Sunku su tuo susigyventi, bet galima ir reikia 
(2 t. p. 227-228).

Jo racionalus požiūris į naujai pabėgusius lietu
vius 1972 metais irgi gerokai disonavo su tuo metu 
galiojusia viešąja nuomone. Nykos teigimu, herojų 
reikia ieškoti ne pabėgusių, bet pasilikusiųjų tarpe ir 
niekas neturi teisės asmeninio intereso padiktuotus 
veiksmus laikyti visą tautą saistančiais žygdarbiais. 
Perdėtas žygdarbių ištroškusios išeivijos dėmesys in
stant hero terodo jos pačios ir visų išeivių politinį 
bei patriotinį nesubrendimą ( 2 t., p. 39)

Nuo 1988 metų (kas visai natūralu) Dienoraš
čiuose atsiranda įvairių pasisakymų demokratinių 
procesų ir naujos politinės situacijos Lietuvoje temo
mis. Stebina puiki Nykos orientacija pakitusio gyve
nimo aplinkybėse, apie kurias jis galėjo spręsti tik iš 
spaudos, nors jos prieštaringuose vertinimuose nere
tai sunku buvo susigaudyti ir Lietuvoje gyvenan
čiam. Jis nepasiduoda atvirkščios ortodoksijos hip
nozei ir tendencijoms vienus absoliučiai smerkti, o 
kitus teisti, bet laikosi pozicijos, kad kolaboravimo ar

2001 m. gegužės mėn.

politinio persivertimo problemą reikia analitiškai in
terpretuoti; pripažindamas minties ir žodžio laisvę 
visiems, net ir tiems kas apsisprendė liaupsinti sovie
tinį režimą, sau pasilieka teisę kritikuoti, bet ne per
sekioti ar kokia nors prasme bausti (2 t., p. 457). Ga 
na anksti, dar 1992 metais Nyka suabejoja Vytauto 
Landsbergio autoritetu ir įžvelgia jo polinkio į vien
valdystę simptomus:

Žmogus su neabejotinais nuopelnais, bet kažkaip 
pernelyg neišvengiamas, per daug visur esantis, be
veik privalomas: viską pasirašantis, visur ir visada 
nepakeičiamas, - lyg jis pats norėtų pats vienas viską 
padaryti, visur. Mano kuklia nuomone, tokia laikyse
na gali neišeiti į gera politiškai (2 t., p. 507).

Kritiškai Nyka vertina ir Lozoraičio kandidatūrą 
į prezidentus, pripažindamas, kad pastarajam trūksta 
vadinamosios prezidentinės medžiagos ir kad prie
kaištas dėl Lietuvos gyvenimo sąlygų nepažinimo 
nėra be pagrindo (2 t., p. 527). Bet kartais Nyka tie
siog prašauna pro šalį- 1993 metais pasidavęs visuo
tiniam nusivylimui dėl rinkimų rezultatų jis prabyla 
vos ne megztų berečių stiliumi: veltui kovojo ir žu
vo partizanai, nes jų vaikai ir broliai vis tiek pasirin
ko ne juos, bet medžiotojus Lietuvos giriose, nes taip 
jiems diktavo politinė išmintis (2 t., p. 533). Jam bū
tų galima prikišti ir kad nesuprato ezopinės kalbos 
principo, jos reikšmės sovietinio režimo sąlygomis. 
Nyka teigia, kad tos varganos kalbos vadinimas ezo- 
pine yra senojo pasakėčių autoriaus įžeidimas; daž
nai ji buvo tik bandymas pridengti tarnybos karaliui 
tikrąjį veidą; savo oportunizmą, bailumą etc. (2 t., p. 
465). Tačiau iš tikrųjų ezopinės kalbos kūrėjai išto
bulino rafinuotą žaidimą su cenzūra ne kad pridengtų 
savo oportunizmą, o užšifruotomis reikšmėmis kal
bėtų svarbius politikos ir istorijos dalykus; dauguma 
ezopine kalba parašytų kūrinių (Apučio, Šaltenio ir 
kt.), kai politinis užšifravimas jau nebeteko savo ak
tualumo, tebelieka meniškai paveikūs ir atviri dar ki
toms, universalesnėms interpretacijoms.

Nykos reiklumas vertinant lietuvių literatūros si
tuaciją ir ištikimybė vertinimo kriterijams, suformu
luotiems dar Žemės ir Literatūros lankų laikais, nega
li nedaryti įspūdžio. Literatūros kokybė pirmiausia 
matuojama kalbos kokybiškumo principais, todėl, jo 
griežta nuomone, net 90 % šiandienininės lietuvių 
prozos ir poezijos (šiapus ir anapus) neturi išlieka
mosios vertės, nes stovi žemiau kalbos (1978 metų 
įrašas, 2 t., p. 188). Iš prozininkų jis turbūt labiausiai 
vertina Antaną Vaičiulaitį, kurio romaną Valentina 
išliaupsina dėl niuansuotos, sugestyvios, autentiškos 
ir gramatiškai tobulos lietuvių kalbos, nematomo sti
liaus (2 t., p. 179). Vaičiulaičio kalbinė meistrystė 
niekam negali kelti abejonių, tačiau Valentinos siu
žeto primityvumas ir idėjų turinio banalumas šių die
nų skaitytojams jau vis dažniau tampa nebepriimtini. 
Nykos skonis ir estetinės preferencijos formavosi 
laimingomis tarpukario dienomis, kai Andre Gide'o 
La Symphonie pastorale idėjos ir atmosfera turėjo 
teisę egzistuoti ir dar nebuvo (kaip dabar) šiandieni
nio gangster rap triukšmo galutinai sunaikintos (2 t., 
p. 664). Nyka prisipažįsta, kad šedevrus atpažinti da
bar (žinoma, jeigu tokių yra) mums trukdo vadina
masis literatūrinis gyvenimas (mados, sąjūdžiai, sro
vės, mokyklos), bet ypač mūsų pačių emocinė politi
ka ir ištikimybė savo laikui (2 t., p. 251). Tikriausiai 
dėl tos emocinės ištikimybės ir negatyvaus nusistaty
mo asmens atžvilgiu Nyka nesugebėjo įvertinti ir 
vieno ryškiausio lietuvių prozos kūrinio Antano Škė
mos Baltos drobulės. Kritika liečia iš esmės kalbos ir 

stiliaus lygmenį, tiksliau vieną iš jo aspektų (vieno 
matavimo smulkios miesčionijos žargonas, trenkian
tis verstinių tango idioma 11., p. 345), bet nesiekiama 
suvokti pačios problematikos, kuri Nykai turėjo būti 
aktuali - poeto likimas, pasaulį verbalizuojantis rašy
mas, tampantis gyvenimo forma, ir pan. Teigiama, 
kad Škėmos raštus palankiausiai sutiko kalbinio nuo
smukio generacijos skaitytojai, nebeturį realaus kon
takto su vidiniu gyvosios kalbos ritmu, jos siela bei 
subtiliausiomis vibracijomis. Bet gal jau pats Nyka 
neturi kontakto su dezintegruoto, krizę išgyvenančio 
modernaus pasaulio kalbos ritmu? Kaip žinome, 
Škėmos niekaip nepavyksta išversti į užsienio kalbas 
dėl romano vidinio muzikalumo, poezijai artimo 
skambėjimo, kurio Dienoraščių autorius negirdi, nes 
tiesiog nenori girdėti.

Kai kuriems autoriams Nyka taiko dvigubą verti
nimo standartą: jis kritiškai nusistatęs Lietuvoje labai 
vertinamo Broniaus Radzevičiaus atžvilgiu (neapdo
rotos ir gan primityvios žaliavos kalnai, begalinis 
kalbėjimas, transformuojančios galios, žodžio eko
nomijos stoka (2 t., p. 368-9), tačiau Papievio kūry
ba, pasižyminti panašiais trūkumais (nesibaigianti 
įžanga, beveik nėra dėstymo, žodinė medžiaga nepa
kelta į aukštesnį intelektualinį lygį (2 t, p. 490) vis 
dėlto gauna teigiamą pažymį. Susidaro įspūdis, kad 
dažnai vertinimo griežtumas (ypač šiuolaikinių Lie
tuvos rašytojų) priklauso nuo bendrosios nuomonės, 
tik negatyvia prasme, t.y. pripažintus autorius links
tama kritikuoti ar nutylėti, o mažiau kotiruojamus - 
apdovanoti palankumu.

Savaime suprantama, kad Dienoraščio fragmen
tuose poezijos apmąstymams skiriama žymiai dau
giau dėmesio nei prozai. Su Henriku Radausku buvo 
sudarinėjama lietuvių poezijos antologija, nuolat vy
ko ir vyksta klasikų egzaminavimas. Daugeliui skai
tytojų Nykos samprotavimai apie lietuvių poetus ir, 
žinoma, talentingai nutapyti rašytojų portretai bus 
įdomiausios šios knygos vietos. Nykos žodis svarus 
ir autoritetingas, todėl, pasirodžius Dienoraščiams, 
knygoje pareikštos nuomonės turėtų smarkiai pa
veikti ir akademinį galvojimą bei nuomones.

Vienas pirmųjų jis nuvainikuoja Justiną Marcin
kevičių, kurio kultas, ypač tarp mokytojų lituanisčių, 
Lietuvoje dar išlikęs pakankamai gajus:

... talentingas poetas, nuėjęs lengviausio pa
sipriešinimo kryptimi ir sąmoningai ar nesąmonin
gai pasirinkęs minių mylimojo kelią. Jo poezija - 
populiarizuotas miesčioniškos publikos ir respubli
kos gyvenimo ir išgyvenimų suvedimas į visiems 
lengvai suprantamas ir įsimenamas simplistines for
mules, paremtas valdžiai priimtina etika ir estetika. 
Tikrai (ir pelnytai!) Liaudies poetas. (2 t., p. 376)

Įsidėmėtinos pastabos apie Maironį, kurį galuti
nai ir visapusiškai įvertinti vis dar trukdo giliai įsi
šaknijusi šventvagystės (liesti neliečiama) baimė. 
Nyka pripažįsta, kad pastangos objektyviai vertinti 
populiariausius jo eilėraščius baigiasi totaliu fiasco 
(2 t., p. 294), Maironio lietuviškumas dar gerokai pa
našus į lenkiškai kalbančių tautiečių lietuviškumą, jo 
lietuvis, tautiniais rūbais aprengtas, pasiruošęs tik re
prezentacijai ( 2 t., p. 429), pilna trečiaeilei poezijai 
būdingų blogybių; vienas už kitą blogesnių už plaukų 
pritemptų rimų ir kitų netobulumų, tačiau juos labai 
dažnai išgelbsti kažkoks sunkiai apibrėžiamas uni
versaliai autentiškas mostas ir Maironis po Donelai
čio pasilieka didžiausias mūsų poetas (2 t., p.738 ).

(tęsinys sekančiame psl.)

13

13



LAIŠKAI

FRAGMENTIŠKAI...
(atkelta iš 13-to psl.)

Pakankamai kritiškai vertina Lietuvoje šiuo me
tu madingiausio poeto, kurio poezijos kokybė neke
lia abejonių, Henriko Radausko kūrybą: plokščia pa
saulio vizija, tampanti nuolatiniu tų pačių optinių bei 
akustinių objektų perstatinėj imu, nereprezentuojan
čiu ir neišreiškiančiu buvimo būdo (1 t., p. 442). 
Panašu, kad Nyka nėra visai objektyvus ir jam trukdo 
nepriimtinas Radausko įsitikinimas, kad amatas su
daro 95 % poezijos meno. Dauguma turbūt nesutiktų 
su Dienoraščių autoriaus požiūriu, tačiau ateityje ra
šant apie Radauską jau bus neįmanoma nereaguoti į 
kontroversišką Nykos nuomonę.

Dabartinėje lietuvių poezijoje Nyka iškelia Nijo
lės Miliauskaitės knygą Uršulės S. Portretas (2 t., p. 
380); absoliučiu unikumu, išsiskiriančiu savo auten
tišku diskretumu, vadina Gedimino Jokimaičio kūry
bą (2 t., p. 383); atkreipia dėmesį į Lietuvoje visai 
ignoruojamą Vytauto Sirijos Giros poeziją, kurią, jo 
nuomone, reikia nedelsiant reabilituoti (2 t., p. 676). 
Savo paties rašomos poezijos atžvilgiu (abejonės dėl 
kokybės ir pan.) Nyka neatvirauja, todėl labai įdomi 
jo autorefleksija apie Praradimo simfonijų redagavi
mą:

Problema šiuo atveju ne tobulinimas, bet šalini
mas tam tikro balasto, t.y. iš knygų išmoktų literatū
rinės tradicijos nuosėdų, kuriose kalbu ne aš, kur 
mano emocijos ir mintys reiškiamos paveldėtos 
poetinės tradicijos vaizdais ir žodžiais, neturinčiais 
nieko bendra su patirties realybe. (2 t., p. 56)

Įsitvėrus šios minties, galima kelti abejonę, ar 
daugybė praeities digresijų Dienoraščiuose tik nėra 
literatūrinės fantazijos romantiškai prisimenamos 
vaikystės temomis. Šito klausimo neįmanoma patik
rinti, tačiau abejonė sukirba. Nepaisant to, Nykos žo
džiais sakant, autentiškas kičas yra įdomus ir vertin
gas kūrybinės psichologijos bei išmokto emocinio 
pasaulio išgyvenimo išraiškos dokumentas (1 t., p. 
373). Įdomiausi tie vaikystės ar jaunystės prisimini
mai, kurie remiasi pačia gyvenimo konkretybe ir pa
rašyti kaip prozinės noveletės; išmoktos mergaičių 
vizijos Nemeikščių peizažo fone ar lyriniai išsilieji
mai kartais balansuoja ant banalumo ribos. Greičiau
siai juos irgi reiktų suvokti kaip asmeninės mitologi
jos kūrimo ir poetinės materijos išminkymo erdvę, 
įtakojamą literatūrinės tradicijos. 1973 metų birželio 
20 dienos įraše Nyka pasakoja sapną, kurį galime pa
vadinti ir jo gyvenimo metafora:

Ežėdama ima kilti šilkinė uždanga. Geriau įsi
žiūrėjęs matau, jog tai ne kylanti uždanga, bet ver
čiamas didžiulės knygos lapas. (2 t., p. 57)

Jei reiktų Nyką identifikuoti su kokiu literatūri
niu personažu, turbūt geriausiai tiktų Don Kichoto 
įvaizdis. Jis pats sakosi galįs nė nemirktelėjęs prisi
pažinti esąs Don Kichotas. Bet ir čia, kaip juridinėje 
procedūroje, nepakanka prisipažinimo, reikia įrodyti 
(2 t., p. 15-16). Bet jo Dienoraščiai ir yra geriausias 
to įrodymas - ir savo turiniu (nuolatiniu bėgimu į 
fantazijos, meno ir poezijos sritį), ir publikavimo 
drąsa. Galima prognozuoti, kad šitos knygos pasiro
dymas stimuliuos dienoraščio kaip žanro atgimimą 
Lietuvoje (tą liudija ir dienoraštinės Sigito Gedos 
publikacijos Šiaurės Atėnuose), tačiau vargu ar kas 
išdrįstų viešai suabejoti savo užrašais, kaip Nyka, 
prisipažinęs, kad kartais jam atrodo, jog tokie užrašai
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tėra autostilizacija (2 t., p. 500). Ingrida Matuzevi- 
čiūtė, recenzuodama Dienoraščio fragmentų pirmąjį 
tomą pastebi, kad išvengti kritikos žabangų, atkak
laus publikos siekio demaskuoti rašytoją įmanoma 
tik visą laiką judant - pasirodant tokiu pavidalu, ko
kiu tavęs nelaukia. Nykos persikeitimas įvyksta ne 
keičiant savo poetinę kaukę , bet visiškai apsinuogi
nant (Poezijos paunksmis, Darbai ir dienos, 8(17), 
1999, p. 229). Niliūno atvirumas nuolat provokuoja 
ir įtraukia į dialoginį ar diskusinį santykį, kas kartą 
atsivertus bet kurį dviejų tomų puslapį (o jų viso - 
net 1291) akis užklius už fragmento, būtinai palie
siančio tave asmeniškai ir šauksiančio į kovą su vėjo 
malūnais, ką jais bepavadintume - nuobodulį, tingė
jimą, mąstymo inerciją, vaizduotės užakimą ar viską 
naikinantį laiką.

Loreta Mačianskaitė

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio Fragmentai 
(1938-1970). A. Mackaus knygų leidimo fondas. 
Chicago. 1998. 541 psl.
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio Fragmentai 
(1971-1998). A. Mackaus knygų leidimo fondas. 
Chicago. 1999. 750 psl.

Gerbiami Akiračiai,
Akiračiai - tai mano senatvės dienų atgaiva. 

Ypatingai kai randu pono Rekašiaus rašinį, tai viskas 
aišku tampa. Nesiskirsiu su Akiračiais iki grabo len
tos. Žinot, ta grabo lentos mintis nenori paleisti ma
nęs, kai jau eina devyniasdešimtieji prie galo. Tačiau 
neužsigaukit dėl mano tokio jumoro. Aš dar stiprus 
senis, savo galva mąstau, pagalbos neprašau.

Siunčiau Tamstoms $20 grynais, manau gavot. 
Dabar pridedu banko perlaidą dar tiek pat, tai šiems 
metams gal užteks? Kitais nežinau, ar gyvensiu.

Su pagarba,
Vytautas Čiuprinskas 

Tillsonburg, Ont.

ŽVILGSNIS IŠ KITOS 49-TOS PARALELĖS 
PUSĖS

Skaitlingiausia pasaulyje profesija esanti moky
tojų: mes visi esam linkę kitą pamokyti ir savo pačių 
patirtį užgirti. Taip atsitiko ir Zenonui Rekašiui pir
mame š.m. Akiračių numeryje analizuojant nelengvą 
gyvenimą Lietuvoje. Pakartotinai užtikrinęs savo 
priešiškumą bet kokiam demokratiniam socializmui, 
perša „compasionate conservatism” kelią. Kanadoje 
nė vienas politikas nedrįs pasiūlyti panaikinti visiems 
prieinamą nemokamą gydymą, nes toks pasiūlymas 
būtų lygus partijos ar politiko savižudybei. Atrodo 
tas pats ir Lietuvoje, nes iki šiol nei kairė, nei dešinė 
to klausimo nekėlė.

Kad be tam tikros dozės Rekašiaus vadinamo 
„kapitalistinio socializmo” negalima išsiversti, rodo 
orinio susisiekimo chaosas ir elektros energijos trū
kumas Amerikoje, atsiradę panaikinus vyriausybės 

aktyvų dalyvavimą.
Nelabai kraštiečiui žavus ir mokesčio už mokslą 

pakeitimas į paskolas, nes mokslą baigusį jauną pro
fesionalą slėgs keliasdešimt tūkstančių skola. Gi jam 
reikės įsikurti, gal ir šeimą pradėti. Pagaliau už mo
kesčių mokėtojų pinigus diplomą gavęs žmogus di
delio nusikaltimo nepadarys įsikurdamas kitame 
krašte: gyvens geriau už nekvalifikuotą emigrantą, 
neradusį laimės savame krašte.

Pagaliau, nereikia pamiršti, kad Lietuva yra Eu
ropoje, o ne Amerikoje. Europos Sąjungoje, į kurią 
anksčiau ar vėliau Lietuva įsijungs, nėra nė vieno 
krašto, neturinčio visuotinos sveikatos draudos. Vi
same industriniame pasaulyje tik Amerika to neturi. 
Lietuvos nelaimė, kad išeivių centrai yra už Europos 
ribų. Gal dėl to estai ir pirmauja baltiečių tarpe, kad 
jų centrai buvo Švedijoje? Jau senovės romėnai 
turėjo posakį, kad „Quod licet Jovi, non licet bovi - 
Kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui”.

Vytautas P. Zubas 
St. Catharines, Ont.

TĖVYNĖS LABUI
Blogai, kada spaudoje pradedami spausdinti įta

rimai. Antai, Akiračių spaudos apžvalgininkas „se
niai įtarė”, kad „Lietuvos biurokratai pinigus be sai
ko eikvoja” („Kaip panaudojamos lėšos kultūrai”, 
2001 kovo nr.). Kaip pinigai „be saiko” eikvojami, 
apžvalgininkas nurodo tokį pavyzdį: „Tuo tarpu ką 
tik kadenciją baigęs mūsų ambasadorius JAV butą 
nuomavo ištaigingam Washington© priemiestyje ir į 
darbą atvykti naudojosi vairuotojo paslaugomis, nors 
ambasados patalpose yra puikus butas, kuriame gy
veno jo pirmtakai S [tąsys] Lozoraitis ir AĮlfonsas] 
Eidintas ...”

Chicago Tribune redakcijoje laikomasi tai
syklės: „Jei mama sako, kad tave myli, patikrink pas 
dar ką nors - check it out”. Neblogas patarimas vi
siems laikraščiams.

Kol jų sūnus lankė vidurinę mokyklą, ambasa
dorius Stasys Sakalauskas su šeima nuomavo namą 
McLean, Virginia. McLean pašto įstaigos ribose yra 
visokiausios vertės, dydžio ir stiliaus namų. Jų nuo- 
muotas, kokių 40-ties metų senumo nedidelis namas 
nebuvo nei kiek „ištaigingesnis” nei kitų Washing
ton© apylinkėse seniai gyvenančių lietuvių, o už dau
gelio net prastesnis. Galima būtų tvirtinti, kad labai 
nedaugelis kitų kraštų ambasadorių gyvena pana
šiuose, jokiems diplomatiniams priėmimams visai 
netinkamuose, namuose. Paskutiniu metu Sakalaus
kai nedidelį butą nuomavo Georgetown rajono pa
krašty, arčiau miesto centro, palyginti netoli amba
sados. Kada ambasadoriui dažnai įstaigoje teko dirbti 
arba darbo reikalais mieste pasilikti iki vėlaus vaka
ro, ta vieta buvo patogi, nes nereikėjo toli važinėti. 
Georgetown rajone irgi yra labai brangių, ištaigingų 
gyvenviečių, bet ten gyvena ir daug studentų bei jau
nų, darbus tik pradedančių žmonių, taigi, kaip ištai
gingai kas gyvena, priklauso nuo to, kur gyvena. Pa
gal tai, kiek Lietuva „butpinigių” skiria, ištaigingu
mo ribos yra labai siauros.

Tarp kitko, Lietuvoj, nuolatiniam ar laikinam 
gyvenimui įsikūrę mano pažįstami visi gyvena Vil
niaus senamiesty, tačiau negirdėjau, kad kas jiems 
priekaištautų, jog pinigus leidžia brangiems butams, 
o ne kultūrai.

Ambasadorius Lozoraitis ambasados pastate gy
veno vienas, o į ambasadą dirbti tada atvykdavo pen
ki šeši tarnautojai ir vienas kitas savanoris. Jo gyve
nimo sąlygos buvo sunkios ir nepatogios, bet tada ki-
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tos išeities nebuvo. Be to, visi tada jautėme, jog toks 
gyvenimas yra „tik laikinai”, kad jis kada greitai pa
sikeis ir ambasadorius su žmona galės tinkamai 
įsikurti.

Kaip ambasados pastate esančiam „puikiam 
bute” su žmona ir trim vaikais gyveno ambasadorius 
Eidintas, tai nė vienas iš mūsų taip negyventume. 
Kadangi buvau pirštus prikišęs prie ambasados pas
tato remonto darbų, ne kartą ambasadorių raginau 
kaip galima greičiau persikelti į butą ar namą, kur 
būtų žmoniškos sąlygos ir šeimą auginti, ir pačiam 
nuo darbo atsikvėpti, bet jis buvo taupus ir kentėjo, 
nors vaikai negalėjo iš pastato kiemo niekur išeiti ir 
žaidė automobiliams pastatyti skirtoje aikštelėje. O 
jų į mokyklas gabenimas buvo tikra kankynė. Jei 
būtų gyvenę užmiestyje, jie paprasčiausiai būtų buvę 
vežiojami mokykliniais autobusais, kaip ir visi kiti 
mokiniai.

Be to, reikia atsiminti, kad Lozoraitį pakeitęs Ei
dintas daugelio buvo laikomas „trefnu”, todėl, iš 
„puikaus buto” išsikraustydamas, jis nenorėjo ir taip 
mūsų „viską žinančią ir suprantančią” visuomenę dar 
daugiau suerzinti. Juk kai, jo kadencijos pradžioje, 
ambasados pastate buvo įrengtas Washingtone bū
tinai reikalingas oro vėsinimas, buvo burbančių, gir
di, „iki šiol apsiėjom, tai kam dabar čia to reikia”. 
Lyg tai jie ten dirbtų ar gyventų! Aišku, visi burban
tys savo namuose tokį vėsinimą seniai turėjo, nes be 
jo Washingtone vasarą ant rašomojo stalo prie alkū
nių prilimpa popieriai ir per akis teka sūrus prakaitas. 
Tačiau ambasadorius su šeima trejus metus nesiskųs
damas ten ištvėrė, nors sūnaus miegamasis kambarys 
buvo penkto aukšto dar nebaigtoj tvarkyti palėpėj, 
vyresniosios dukters - kitam pastato gale, o „salio- 
nas, valgomasis ir šeimos kambarys” - vienam vieno 
dabartinio ambasados darbininko įstaigos kambary. 
Kol ambasadoriaus „neprivertėm” šiokią tokią, labai 
ankštą, bet jau „tikrą” virtuvę įsirengti, jų virtuvė, t.y. 
„dvivietė” elektros „plytelė” ir šaldytuvas kurį laiką 
buvo drabužiams pasikabinti skirtoj kamaroj, o val
giui virti ir indams plauti vanduo - tualeto kambary.

Dabar vienam to „puikaus buto” kambary gyve
na ir virtuvėle naudojasi pagal metinę sutartį samdo
mas ambasados vairuotojas ir jo žmona, ambasados 
pastato prižiūrėtoja ir valytoja. Sąlygos nėra idealios, 
bet gerai nors tiek, kad prižiūrėtojai nereikia rūpintis 
namo grįžti, kai jai, po kokio „kultūrinio parengimo” 
tenka iki vėlaus vakaro dirbti arba pusryčiais pavai
šinti anksti kokiam posėdžiui susirinkusius ambasa
dos lankytojus. Vienas buto kambarys dar laikomas 
„atsargoj”, nes pasitaiko pravažiuojančių, kurie neiš
gali ar nenori už viešbutį užsimokėti. Tame kam
baryje, kol susiras nuolatinę gyvenvietę ir atvyks šei
ma, laikinai gyvena naujasis ambasadorius Vygandas 
Ušackas. Visi kiti ambasados kambariai seniai yra 
skirti darbo įstaigoms ir ambasadorius Ušackas 
krapšto galvą, kur reikės padėti dar būtinai reikalin
gus vieną ar du naujus tarnautojus. Bendrai, pagaliau 
reikia pripažinti, kad ambasados pastatas nėra kan

celiariniam darbui pritaikytas ir todėl, kada nors ir 
netrukus, reikės ieškoti kokio nors naujo ambasados 
patalpų sprendimo. Daugelis ambasadų panašiuose 
buvusiuose gyvenamuose namuose iš jų jau išsikėlė 
ar ieško kur persikelti.

Ne kartą esu matęs, kad ambasadorius Sakalaus
kas į ambasadą automobiliu atvažiuodavo ir namo iš
važiuodavo pats. O Akiračių apžvalgininkas turėtų 
suprasti, jog ambasadoriaus laikas yra šimtą kartų 
brangesnis, nei vairuotojo, tad, jei yra vairuotojas, 
kuris ambasadorių kartais iš namų paima ir tiesiai į 
kokį susitikimą nuveža, tai dėl to reikėtų tik džiaug
tis, o ne priekaištauti. Jokiai „kultūrai” nebūtų pasi
tarnauta, jei ambasadorius laiką gaišintų, darbo metu 
ieškodamas, kur automobilį pasistatyti. Tam ambasa
doje vairuotojas ir yra, kad laiko neturinčius, ne tik 
ambasadorių, bet ir kitus tarnautojus kur reikia nu
vežtų. Mūsų ambasada tikrai ne vienintelė, kuri to
kios tvarkos laikosi, nes laikas - pinigai. Dėl to šiais 
laikais tai nebent tik Marquette Parke kas nors dar 
gali stebėtis.

Taigi, Akiračių pasirinktas „kultūros nerėmimo” 
pavyzdys šiuo atveju buvo nevykęs ir netinkamas. Jei 
kada dėl ko nors redakcijai kyla „įtarimas”, prieš jį 
spausdinant, būtų pravartu pasitikrinti, kaip iš tikro 
yra. O iš tikrųjų Lietuvos ambasados Washingtone 
metinė sąmata, ją palyginus su Washington© pragy
venimo kainom, yra tikrai labai kukli ir ne vienas 
ambasados tarnautojas - tėvynės labui - verčiasi iš 
už minimalų Amerikos darbininko atlyginimą vos 
keliais doleriais aukštesnės algos. Keli nedideli, bet 
būtinai reikalingi ambasados pastato remonto ir pa
gerinimo darbai „savo eilės” laukia jau keleri metai, 
nes tam nėra pinigų. Lietuvos Užsienio reikalų mi- 

- nisterija pinigais tikrai nesišvaisto.
O dėl vyriausybės skiriamos ar neskiriamos 

„kultūrai” paramos tai dar tektų iš esmės pagalvoti, 
nes tai neišvengiamai sukelia problemų, kurią gi ir 
kieno „kultūrą” svarbiausia remti. Bet tai jau visai 
kita tema.

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, Va.

Gerb. Akiratininkai,
Mano sąrašuose Akiračių pratęsimo data yra ko

vo 3 d. Jeigu klydau, labai atsiprašau. Man atrodo, 
kad Akiračiai keičiasi į gerą pusę. Nėra grubių išpuo
lių prieš išeiviją, jau ir tas „baisus baubas” Landsber
gis yra mažiau „kabinamas”... Tik stebėjausi, kad Jūs 
esate nei girdėję, nei regėję apie Lietuvos Vyčius. 
Lietuvos Vyčiai veikė dar prieš Akiračių užgimimą ir 
Lietuvai yra labai daug nusipelnę. Kokie tie jūsų 
„geri istorikai”, jeigu jie nieko nežino apie vieną iš 
veikliausių, čia gimusių, lietuviškų organizacijų?

Su pagarba,
Vytautas Gavelis, Ph.D.

Collinsville, II

Gerbiamieji,
Atsiprašau, kad taip vėlai užsisakau Akiračius 

2001-iems metams. „Social worker”, kuri turėtų 
man visam kame pagelbėti, išvykusi į Angliją lanky
ti sergančių giminių. Paskutinieji vasaros mėnesiai 
buvo labai karšti - kasdien virš 30 laipsnių. Kada tik 
nuėjau į banką ar pašto įstaigą - radau ilgas eiles sto
vinčių žmonių. Neturėjau jėgų ilgai stovėti eilėje. 
Dabar „social worker” grįžo, tai pirmiausia skubu 
užsisakyti Akiračius 2001-iems metams. Įdedu į 
laišką 60 austr. dolerių. Tikiuosi, kad gausit. Lauksiu 
Jūsų redaguojamo įdomaus laikraščio. Linkiu Jums 
visiems nenuilstamai darbuotis lietuvybės išlaiky
mui.

Su didžia pagarba,
Agnė Lukšytė - Meiliūnienė 

Sydney, Australija

Gerb. mėnraščio Akiračiai redakcijai,
Nuoširdžiai sveikinu jus visus artėjančių Nau

jųjų 2001-ųjų metų proga. Te naujais metais ir pra
sidedančiame XXI amžiuje Akiračius toliau lydi sėk
mė tiriant ir gvildenant Lietuvos ir lietuvių tautos 
praeities ir dabarties raidos procesus: te jūsų geros 
pastangos padeda Lietuvai ir jos žmonėms spręsti 
nelengvas demokratines visuomenės kūrimo proble
mas.

Dėkoju už Akiračius. Žurnalo medžiaga man 
svarbi ir naudinga.Dar kartą linkiu viso geriausio.

Solomonas Atomukas
Ašdadas. Izraelis

Ačiū už „Akiračius”. Visada skaitau su įdomu
mu ir siunčiu į Lietuvą.

Irena Altantienė
Redford Twp., Mi

AČIŪ
Norime padėkoti „Akiračių” bičiuliams, mus 

parėmusiems stambesne auka. Štai jie:

Vacys Steponis 
Elena Baliulienė 
Stepas Juodakis 
Donatas Siliūnas 
Rimas Rekašius 
Gediminas Damašius 
Laima Jarašiūnienė 
Eugenijus Šimaitis 
R. ir E. Vaišniai 
Maria Vasiliauskas

$ 104
$ 100
$ 100
$ 100
$63
$55
$50
$50
$50
$50.

Dėkojame ir visiems kitiems, mus parėmusiems 
mažesne, tačiau ne mažiau nuoširdžia auka -

„Akiračių” adm.

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 

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

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

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

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

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

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

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka........... $........
Chicago, Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $........
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KVAILYSTES PASĖJĘS - KVAILYSTES IR PJAUSI
Vienos Lietuvos Respublikos Seimo pernai pa

darytos kvailystės atgarsiai dar vis jaudina Amerikos 
lietuvių išeiviją. Tačiau rasinį turbūt reikėtų pradėti 
išmintingesne gaida, o apie kvailystes - truputį vė
liau. Taigi...

Čikagos dienraštis The Sun Times praeitą mėnesį 
išspausdino savo korespondento Neil Steinberg’o še
šių straipsnių ciklą apie Lietuvą. Straipsniai parašyti 
sklandžia kalba, lengvai skaitosi, gausiai iliustruoti 
The Sun Times fotokorespondento Robert A. Davis’o 
nuotraukomis. Straipsniuose atsispindi Lietuvai ir 
lietuviams palanki autoriaus nuomonė, nors yra ir 
kritiškų pasisakymų arba abejotinų interpretacijų. 
Kita vertus, aiškiai pastebime, kad iki šiol Lietuva 
autoriui yra buvusi tėra incognita - nepažįstamas 
kraštas, todėl straipsniuose gausu klaidų, o gal teisin
giau būtų sakyti - klaidelių. Pavyzdžiui, Steinberg'as 
teigia, kad grįždamas iš Rusijos Napoleonas dvi sa
vaites praleido Vilniuje. Ypač Napoleonui Vilniuje 
patikusi šv. Onos bažnyčia. Jeigu būtų įmanoma, jis 
šį gotikos deimančiuką būtų mielai ant delno parsi
vežęs į Prancūziją. Šis jau beveik folklorinis teiginys 
Lietuvoje gerai žinomas ir pasakojamas visiems ten 
apsilankantiems turistams. Šiuo atveju bėda ta, kad 
Napoleonas Vilniuje porą savaičių praleido žygiuo
damas į Rusiją. Kai prancūzai buvo sumušti ir trau
kėsi’į vakarus, grožėtis Vilniaus archtektūra jau ne
bebuvo laiko... Arba vėl: 1863 m. sukilimą esą sukėlė 
padidėjęs dėmesys ... lietuvių kalbai. Klysta Stein- 
berg’as ir teigdamas, kad NATO šalininkai ir prieši
ninkai Lietuvoje pasidalinę į dvi maždaug lygias da
lis. Panašių klaidų klaidelių daug, todėl gaila, kad au
torius, prieš siųsdamas savo reportažus redakcijai, jų 
neparodė geriau su Lietuva ir jos praeitimi susipaži- 
nusiems žmonėms, kurie būtų galėję (ir sugebėję!) į 
juos atkreipti autoriaus dėmesį.

Viską tačiau atperka autoriaus palankumas Lie
tuvai ir lietuviams, jo neslepiamas susižavėjimas 
naujai atrastu kraštu, o ypač paskutinis, turizmui 
skirtas, straipsnis. Geresnės reklamos būsimiems 
Lietuvos lankytojams ir už pinigus turbūt nenupirk- 
tum. Vien už tai The Sun Times redaktorius turėtume 
užversti padėkos laiškais.

KO PYKSTA JUPITERIAI?
Didesniame JAV laikraštyje pasirodžius straips

niui apie Lietuvą, lietuvių išeivija paprastai dėkoja 
laikraščio redakcijai, giria straipsnį parašiusius žur
nalistus ir patys džiūgauja čionykštėje lietuvių spau
doje. Šį kartą atsitiko kitaip. Nepastebėjau nė vieno 
autorių giriančio ar The Sun Times redakcijai dėko- 
jančio straipsnio. Priešingai, lietuvių spaudoje pasi
rodė keliolika nepasitenkinimo ar protesto kupinų 
straipsnių ir skaitytojų laiškų. Kiti gyrėsi, kad protes
to laiškus jie pasiuntė ir The Sun Times redakcijai, tik 
ši jų nespausdinusi. O buvo ir tokių, kurie dėl Stein- 
berg'o straipsnių kaltino buvusį Seimo narį, Ema- 
nuelį Zingerį... Tad kas šiuo atveju taip supykdė iš
eivijos jupiterius?

Pykčio priežastis - amerikiečio žurnalisto teigi
nys, kad praeitame Seime buvo grupė atstovų, norė
jusių 1941 metų birželio 23 dieną, nacistinės Vokieti
jos karo prieš Sovietų Sąjungą pradžią, padaryti Lie
tuvos valstybine švente:

Prieš trejetą mėnesių 1941 metų nacių invazija 
susilaukė didelio visuomenės dėmesio. Pradžioje lie
tuviai sveikino nacius. Grupė Seimo narių neseniai 
pasiūlė nacių invazijos pradžią, birželio 23-čią, pa
daryti valstybine švente.

Formaliu požiūriu Šis teiginys yra neteisingas, 

bet klaida - ne esminė, o tik formali. Iš tikrųjų praei
tas Seimas bandė įstatymu legalizuoti 1941 metų bir
želio 23 dieną Laikinosios vyriausybės paskelbtą ne
priklausomybės atstatymą. Tai reiškia, kad tą prieš 
beveik 60 metų paskelbtą atsišaukimą Seimas 2000 
metais bandė padaryti Lietuvos Respublikos teisės 
aktu. O tai yra ne mažesnis, o gal net dar didesnis su
sipainiojimas sąvokose, negu tai, už ką dabar puola
mas Zingeris, Steinberg’as ir The Sun Times redakci
ja. Tad koks įstatymas iš tikrųjų buvo priimtas Seime 
tą nelemtą 2000 metų rugsėjo 12 dieną?

SĄVOKŲ PAINIAVA AR BEPRASMYBĖ?
Tiems, kurie bando „teisingai” išsiaiškinti tą per

nai Seimo priimtą įstatymą siūlau štai kokį „velnio 
advokato” klausimėlį: kas gi iš tikrųjų būtų pasikeitę, 
jeigu tą dieną Seimo priimtas įstatymas būtų įsiga
liojęs?

Tie, kurie teigia, kad įstatymu buvo norima įtei
sinti 2000.VI.23 paskelbtą Lietuvos nepriklausomy
bę, turėtų paaiškinti, kokia ta „nepriklausomybė” bu
vo prieš „įteisinimą”. Nejaugi beveik 60 metų senu
mo įvykiuose dar galima ką nors pakeisti dabar? Ši
tokie praeities įvykių dabartiniai „įteisinimai” man 
primena sovietų istorikų pastangas praeitį pritaikyti 
šių dienų reikalavimams, iš ko mes praeityje garsiai 
juokdavomės.

Iš tikrųjų 1941 metų birželio 23 dienos dekla
racija ir liko tik popieriuje. Lietuva netapo nepriklau
soma valstybe, nes ir negalėjo tapti. Naujieji okupan
tai turėjo savus planus, kuriuose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybei nebuvo vietos. Tuometinė 
iliuzija, kad pataikaudami nacistinei Vokietijai gau
sime bent satelitinę nepriklausomybę, buvo klaida. 
Anuomet toji klaida nebuvo akivaizdi, nes apie nacių 
Vokietijos planus Lietuva beveik nieko nežinojo, ta
čiau dabar, žinant Molotovo-Ribentropo pakto teks
tus ir kitus nacių dokumentus, bandymas šią klaidą 
sakralizuoti yra nedovanotina politinė kvailystė.

Kad pastangos 1941 kovo 23-čią „įteisinti” Sei
me buvo kvailystė, šiandien nebereikia įrodinėti. Ką- 
tik priėmus šį įstatymą, daugumą Seime turėjusios 
konservatorių partijos vadai, V. Landsbergis ir E. 
Zingeris, bėga į Vilniaus aerouostą, kad ten į Austra
liją išskrendančio Prezidento dar suspėtų paprašyti 
vetuoti šį įstatymą. Prezidentą tai pastatė į gana keb
lią padėtį. Visi, bent truputį susipažinę su V. Adam
kaus pažiūromis, principais ir politiniu stiliumi, nea
bejojo, kad tokio įstatymo Prezidentas nepasirašys. 
Negalėjo jis tokio įstatymo ir nepasirašyti jo neveta
vęs, nes tada tektų pasitikėti Seimo vadovų politine 
išmintimi. Tų pačių Seimo vadovų, kurie leido tokį 
įstatymą svarstyti, iš karto nepasakę tvirtos neigia
mos savo nuomonės. O vetuodamas įstatymą jis tik iš 
dalies atitaisytų padarytą žalą Lietuvos įvaizdžiui. 
Kiti kraštai tokį veto suprastų kaip padoraus Prezi
dento susikirtimą su nelabai padoriu Seimu. Prezi
dentas V. Adamkus vis dėlto sugebėjo rasti gerą išei
tį, pareiškęs, kad Lietuvai padaryta didelė žala, ku
rios nepavyks ištaisyti vien tik įstatymą vetuojant. 
Tokiu būdu jis privertė patį Seimą ištaisyti savo pa
darytą klaidą. Kaltu liko nebe Seimas, o tik jo 
mažuma. Atsidūrusi tokioje kvailoje padėtyje geres
nę išeitį Lietuva vargu ar galėjo rasti.

ŽVILGSNIS Į SAVE PRO SVETIMUS 
AKINIUS

Viena dažnai lietuviuose pasikartojanti klaida - 
pomėgis į save ir savo veiksmus žvelgti nekritiškai, 
nekvaršinant galvos kaip mūsų politiniai sprendimai 
vienu ar kitu klausimu atrodys iš šalies į mus žiūrin
tiems kitų kraštų žmonėms. Taip atsitiko ir šį kartą.

Štai į Lietuvą 2001 metais atvyksta amerikietis 
žurnalistas, geriausiu atveju žinąs (o gal tik Lietuvoje 
sužinojęs), kad tai valstybė, kuri 1940 metų birželio 
15 d. buvo sovietų okupuota, o netrukus ir aneksuota. 
O po metų, 1941 m. birželio 22 d. nacistinė Vokietija 
puola Sov. Sąjungą, hitlerininkų kariuomenė peržen
gia Lietuvos sieną. Sekančią dieną Lietuvoje praside
da sukilimas, sukilėlių vyriausybė paskelbia atstatan
ti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Niekaip jūs į 
Lietuvą atvykusiam svečiui neišaiškinsite, kad šie 
įvykiai tarp savęs neturi nieko bendra. Niekam neke
lia abejonės išvada, kad šitaip atstatyta Lietuvos vals
tybė būtų ne tik draugiška Vokietijai, bet norom ne
norom būtų ir jos sąjungininkė. Taip pat savaime aiš
ku, kad savo valstybingumą atstatyti Lietuva galėjo 
tik su Vokietijos pritarimu ir parama. Laikinoji vy
riausybė 1941 m. ir tikėjosi tokio pritarimo bei para
mos. Dabar, žinodami, kokie buvo nacistinės Vokie
tijos tikslai, kokius karo nusikaltimus ji padarė ir 
kaip karas pasibaigė, turėtume tik džiaugtis, kad na
ciai anuomet nepriėmė mūsų į sąjungininkus. Kokią 
išvadą gali susidaryti užsienietis, 2001 metais atvy
kęs į Lietuvą ir sužinojęs, kad Seimas tą nepavykusį 
bandymą bando pastatyti vienoje plotmėje su di
džiausiomis mūsų valstybės šventėmis. Aš visai nesi
stebiu, kad su šitokia politine akrobatika susidūręs 
užsienietis pavadino tai bandymu nacių karo prieš 
bolševikus pradžią paskelbti nacionaline Lietuvos 
švente. Iš tikrųjų šitokia interpretacija, nors formaliai 
ir neteisinga, yra labai arti tiesos.

KAS BUS, KAS NEBUS, ŽYDAS VISADA 
KALTAS BUS

Ne visi Amerikos lietuviai dėl šitokios faktų in
terpretacijos kaltina straipsnių autorių N. Steinber- 
g’ą. Daug kas dėl to kaltina Emanuelį Zingerį, nors 
Zingerio citatose teiginio apie karo pradžios paver
timą nacionaline švente nėra. JAV Lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkas Algimantas Gečys atvi
rame laiške stebisi, kad savo tarnautojo nesutvarko 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija. Tačiau turbūt 
neskoningiausia prieš Zingerį nukreipta reakcija bu
vo Drauge, 2002 m. balandžio 6 d. išspausdintame 
redaktorės D. Bindokienės vedamajame. Bindokienė 
rašo:

Iš esmės „žydų problemos’’paminimos kone 
kiekvienos dienos skiltyse, jeigu nekalbama apie ho
lokaustą ir tikrą ar tik tariamą pačių lietuvių rolę 
šiuo skaudžiausiu, juodžiausiu žmonijos istorijos 
laikotarpiu, tai bent jau apie nepriklausomoje Lietu
voje pasireiškiančius priešiškumus semitams (...). 
Tuo perdaug nereikia stebėtis, kai vienas informaci
jos šaltinis yra žydų kilmės Lietuvos pareigūnas.

Zingerio pavardė tame vedamajame neminima. 
Svarbiausias šito tariamai neigiamą informaciją apie 
Lietuvą skleidžiančio asmens bruožas - jo žydiška 
kilmė. Ne vardas, pavardė, pareigos ar užsiėmimas, o 
tik kilmė. Ir dar maža „smulkmenėlė” - ar kada nors 
pastebėjote, kad taip be vardo, pavardės, vien tik pa
gal kilmę to laikraščio skaitytojams būtų pristatytas 
ne žydų kilmės žmogus?

Kas tai? Ypatinga žydų meilė? O gal antisemitiz
mas tų, kuriems tik žydai apie Lietuvą skleidžia nei
giamą informaciją? Arba kuriems žydai apie Lietuvą 
skleidžia tik neigiama informaciją. Būtų gerai, kad 
šito neatsargiai į apyvartą paleisto sakinio autorė pa
aiškintų, ką ji tuo norėjo pasakyti. O mes, jautriai rea
guodami į vieno kito žydo išpuolius prieš lietuvius 
apskritai, turėtume būti neatlaidūs ir saviesiems tokių 
pat neatsargių išpuolių prieš žydus kaltininkams.

Z. V. Rekašius 
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