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Kas jau kas, bet sovietinės propagandos štampai 
Lietuvoje mirė amžiams. Taip didžiajai daugumai 
Lietuvos piliečių atrodė prieš 11 metų. Vis dėlto taip 
neatsitiko. Sovietinė propaganda ne tik nemirė, ji iš 
naujo sukerojo lietuvių smegenyse. Skirtumas nuo 
anų laikų tik toks, kad dabar kiekvienas lietuvis, kei
kiantis Ameriką ir tarptautinį imperializmą, yra šven
tai įsitikinęs, jog tai - ne buvusių Kremliaus propa
gandistų, o asmeninėje paties nuomonė.

Tokią išvadą esu priverstas padaryti po lietuvių 
reakcijos į teroristų surengtą Niujorko ir Vašingtono 
ataką. Jūs manote, kad Lietuva užjautė Ameriką? Da
lis - taip, užjautė. Bet ar ši dalis viršija 50 procentų? 
Nedrįsčiau taip teigti.

Džiūgaujančių, kad Amerikoje žuvo žmonės, bu
vo šimtai, o gal net ir tūkstančiai. Taip manyti verčia 
Lietuvos ryto skaitytojų atsiliepimai internete į repor
tažus apie visą pasaulį sukrėtusią tragediją. Kas tre
čias atsiliepimas - kartojami seni sovietinės propa
gandos štampai apie Amerikos imperializmą, Izrae
lio skriaudžiamus arabus.

Be abejo, vien iš interneto daryti tokią žiaurią iš
vadą būtų labai neteisinga, nors ir tai jau simptomiš
ka, todėl, kad Lietuvos rytą internete daugiausia skai
to Vilniaus ministerijų ir kitų valdžios įstaigų valdi
ninkai. Tačiau yra apstu ir kitų šios liūdnos išvados 
patvirtinimų.

Sovietmečio nostalgija apogėjų pasiekė rugsėjo 
pabaigoje, kai premjeras Algirdas Brazauskas susiti
ko su JAV ir Didžiosios Britanijos verslo bendrovių 
atstovais. Kaip jūs manote, ką socialdemokratų va
dovas papasakojo Vakarų investuotojams?
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protavimai apie tai, kaip blogai pastaruosius dešimt 
metų elgėsi Lietuvos politikai, nutylėdami sovietme
čio laimėjimus. „Dabar jau norima išbraukti tą laiko
tarpį, nuvertinami tų laikų pasiekimai. Lietuvoje 
trūksta literatūros, kurioje būtų išsamiai aprašyti ma
no kartos darbai”, - dėstė investuotojams A. Bra
zauskas.

Tai pasakęs premjeras informavo Vakarų versli
ninkus ir apie būsimą savo knygą, skirtą sovietmečio 
laimėjimams pažinti. „1960-1965 metais ieškojome 
būdų Lietuvoje panaikinti nedarbą. Tam, kad būtų iš
spręsta nedarbo problema, būtina statyti didžiules ga
myklas. Gamyklos turi atsirasti ten, kur yra žmonių. 
Todėl mes plyname lauke statėme didžiulius fabri
kus. Taip plyname lauke išdygo tokie miestai, kaip 
Alytus, Plungė, Telšiai”, - aiškino plyno lauko inves
ticijų teoriją A. Brazauskas. Dėl šio posakio pasiuto 
pusė Telšių. „Nuo kada Telšius statė komunistai?” - 
piktinosi žemaičiai. ____

A. Brazauskas teigė, kad būtent sovietmečiu ir 
buvo išsaugotas tikras lietuviškumas. „Premjero kal
ba tikrai nebuvo skirta tam, kad pakviestų kuo dau
giau užsienio verslininkų investuoti Lietuvoje”, - 
juokdamasis A. Brazausko kalbą įvertino „Vereins 
und Westbank” banko Lietuvoje vadovas Wilfriedas 
Seemannas. Pasak W. Seemanno, Lietuvos premje
ras nepasakė nieko prieš užsienio investicijas, bet 
taip pat nepasakė ir nieko tokio, kas būtų svarbu ir 
įdomu investuotojams. „Tuo tarpu aplinka investici
joms Lietuvoje nėra labai gera. Jeigu norima, kad 
Lietuvoje būtų daugiau investuojama, reikia kalbėti 
apie konkrečius planus, kaip bus gerinama aplinka 
investicijoms, ypač apie teisės aktus”, - negailestin
gai kirto bankininkas.

Kas galima Jupiteriui, galima ir jo jaučiams. Sei
mo narys socialdemokratas Virmantas Velikonis, bu
vęs Sąjūdžio seimo narys, 1988-aisiais žavėjęs Lietu
vą savo antisovietiriėmis kalbomis, rugsėjo mėnesį 
susitikime su sovietiniais karo veteranais Panevėžyje 
ramiai klausėsi, kaip genocidu kaltinamas stribas Ro
mualdas Šilinis vadino partizanus banditais, keikė 
šalies nepriklausomybę. Neliko skolingas ir pats val
dančiosios partijos veikėjas. V. Velikonio nuomone, 
reikėtų grąžinti valstybines pensijas pokario metais 
vidaus reikalų sistemoje ar komunistų partijos sekre
toriais dirbusiems karo dalyviams.

Po to V. Velikonis perėjo prie tarptautinio impe
rializmo kritikos. „Didžiausios teroristės yra pačios 
Jungtinės Valstijos. Tai juk jos su taikos balandžiu 
vadinamu Atlanto paktu daužė Bagdadą, mano gra
žuolį Belgradą”, - rėžė valdančiosios daugumos na
rys.

Kairiųjų sovietėjimas nebėra paslaptis ir užsie
nyje. Už diktatoriaus A. Lukašenkos pinigus į Gudiją 
stebėti prezidento rinkimų farso vyko trys Seimo so
cialdemokratinės frakcijos nariai ir frakcijai nepri
klausantis, buvęs LDDP laikų ekonomikos ministras 
Julius Veselka. Visi jie Minske liaupsino A. Luka

šenkos režimą per jam priklausantį televizijos kana
lą. Tačiau nei Socialdemokratų partija, nei premje
ras, nei Seimas tokio elgesio net nekritikavo.

Nei prieš dešimtmetį, nei prieš penkmetį nė vie
nas kairiųjų nebūtų drįsęs viešai skelbti tokių dalykų. 
Dabar tai jau darosi jų elgesio norma. Viešai pripa
žindami valstybės prioritetus - Europos sąjungą ir 
NATO - kairieji atvirai flirtuoja su antiamerikietiš- 
kais ir antivakarietiškais visuomenės sluoksniais. 
Kodėl? Kas atsitiko?

Ciniškai kalbant, galima būtų atsakyti, jog nieko 
neatsitiko. Tereikia prisiminti situaciją, buvusią iki 
Sąjūdžio sukūrimo. Atgimimo euforija pagavo ne tik 
buvusius tremtinius, intelektualus, mąstančius žmo
nes, bet ir visus tuos, kurie nei dėl laisvės, nei dėl 
ideologijos niekada nesuko sau galvos. O tokių po 50 
metų buvimo nelaisvėje buvo dauguma. Kol jie tikė
jo, kad laisvė jiems automatiškai suteiks ir storesnę 
piniginę, tol sovietiniai propagandos štampai tūnojo 
menkos sielos kertelėje. Išvydęs, kad laisvė yra tik 
tam, kad pats savarankiškai spręstam savo pinigines 
storio problemas, šis gaivalas pasiuto. Jis pasijuto ap
gautas. Tada ir užtraukė seną sovietinę giesmę. Pa
mačiusi, kad apačioje yra į ką atsiremti, sujudo ir po
litikos viršuje sėdinti nomenklatūra, iki tol priversta 
maskuoti savo tikrąjį širdies šauksmą. Taigi juo ar
čiau Lietuva yra prie Europos sąjungos ir NATO var
tų, juo labiau plinta antiamerikietiškos ir antieuropie- 
tiškos nuotaikos.

Ar padėtis yra tragiška? Ar galima sustabdyti šį 
procesą? Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad antiva- 
karietiškos nuotaikos labai didelių rezervų netari. Be 
abejo, šiame sluoksnyje vyrauja vyresnioji karta (tie, 
kurie nematė Sibiro), provincija, pirmiausia kaimas. 
Kitaip sakant, antivakarietiškai yra nusiteikę dau
giausia tie, kurie beveik neprisideda prie bendrojo vi
daus produkto sukūrimo, o tik naudojasi kitų darbo 
vaisiais.

Žinoma, toks teiginys yra gana sąlygiškas, nes 
taip galvoja ir nemaža dalis verslininkų, mokytojų, 
valdininkų, net profesionalų, bet tendencija krypsta 
maždaug į tą pusę. Štai kodėl nei spaudoje, nei per 
radiją, nei per televiziją antivakarietiškoms nuotai
koms nepavyksta tapti vyraujančiomis.

Dirbanti naujoji Lietuva nenori sutikti su sovieti
nės propagandos reanimacija. Todėl A.Brazauskas ir 
jo lukašenkiniai ereliai žiniasklaidoje yra ne šiaip 
kritikuojami - iš jų tyčiojamasi, nors kairiųjų Vyriau
sybė dar nedirba nė 100 dienų.

Kadangi sveikoji visuomenės dalis yra nusitei
kusi laikytis vakarietiškos demokratijos vertybių, tik
riausiai šis sovietinės propagandos marazmas kyla 
paskutinį kartą. Vis dėlto ir tai gali brangiai kainuoti. 
Laikas gaištamas akivaizdžioms nesąmonėms. Lai
kas virsta prarastais pinigais. Lietuva į tikslą visą lai
ką eina aplinkkeliu. O juk galėjome eiti tiesiai.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 200 LX. 1
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SPAUDOS APŽVALGA

LITUANISTINĖMS MOKYKLOMS NĖRA 
PATALPŲ, O KULTŪROS ŽIDINYS 

PARDUODAMAS,

Šių metų rugpjūčio 26 dienos numeryje The New 
York Times dienraštis įdėjo žurnalisto Peter Duffy 
reportažą „An Unholy Battle Splits Religiuos and 
Community Groups” („Nešventos kautynės suskaldė 
religinę ir pasaulietišką bendruomenę”). Jame P. 
Duffy aptaria nešvarią „Kultūros židinio" New 
York’e perėmimo iš lietuvių bendruomenės į pran
ciškonų rankas istoriją.

Tarp kitų dalykų, reportaže sakoma, kad 1999 m. 
pranciškonai užvedė alzheimer’iu sergančiam „Židi
nio” pirmininkui Jonui Bilėnui bylą, kaltindami jį 
bloga „Židinio” nuosavybės priežiūra. Bilėnui nepa
sirodžius teisme, pranciškonai bylą laimėjo ir šiam 
buvo priteista vienuoliams sumokėti 5.5 milijonų 
dolerių baudą. N.Y. Times cituoja Joną Bilėną: „Aš 
neturiu pinigų, o jie, mano nuomone, yra vagys”.

P. Duffy taip pat mini, kad lietuvių kalba Čika
goje leidžiamo laikraščio redaktorė Dana Bindokas 
sakiusi, jog jos redaguojamame leidinyje pasirodė 
daugybė laiškų, kritiškai pasisakančių apie pranciš
konų elgesį.

N. Y. Times pateikia ir vieną naujieną:

Šiuo metu yra iškelta kita byla. Lietuvių atletų 
klubas, viena iš grupių, anksčiau besinaudojusių 
„Židinio” patalpomis, kaltina, kad pranciškonai su
laužė sutarti su Atletų klubu, kai sausio mėnesi klu
bui nebuvo leista įeiti į „Židinį”. Taip teigia klubo 
advokatas Andrew Miller.

Šio straipsnio viename iš įtakingiausių Ameri
kos dienraščių dėka, New York’o „Kultūros židinio” 
skandalas peržengė lietuvių bendruomenės ribas ir 
įgijo amerikinį pobūdį.

Patalpų trūksta ne tik benamiams New York’o 
lituanistinių mokyklų mokiniams. Jų pradeda trūkti ir 
Čikagos bei jos apylinkių lituanistinėms mokykloms. 
Kas tai - dypukų anūkų staigus sugrįžimas į lietuvy
bę? Deja, ne. Į Šiaurės Amerikos žemyną iš Lietuvos 
yra suplaukusi didelė banga trečiosios kartos lietuvių 
emigrantų, kurie savo vaikus nori mokyti lietuviškai. 
Apie patalpų lituanistinėms mokykloms stygių 
straipsnyje „Naujus mokslo metus pradedančios litu
anistinės mokyklos jau per ankštos Čikagos lietu
viams” rašo Vaiva Ragauskaitė Amerikos lietuvyje 
(2001, rugsėjo 8 d.):

Pasaulio lietuvių centre Lemont įsikūrusios 
Maironio lituanistinės mokyklos direktorę Audronę 
Elvikienę šventinę (Labor Day) dieną užklupome mo
kyklos raštinėje.

Tądien direktorė tvarkė naujuosius mokinių są
rašus. Įdomu, kiek juose mokinių pavardžių? 
„Mokslo metus šįmet mūsų mokykloje pradės 350 
mokinių. Deja, registraciją teko sustabdyti ir apie 20 
pareiškusių norą lankyti mokyklą teko įtraukti į „at
sarginių ” sąrašą. Mielai juos priimtume, bet fiziškai
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negalime sutalpinti ”, - sakė A. Elvikienė.
Į klausimą kokį procentą mokinių sudaro vadi

namųjų naujųjų atvykėlių iš Lietuvos atžalos, direk
torė tiksliai atsakyti negalėjo. Tokia statistika čia ne
vedama. Mokykloje mokosi ir antrosios, ir trečiosios 
kartos išeivių vaikai.

Čikagos lituanistinei mokyklai, įsikūrusiai Jau
nimo centre, 10-ti metai vadovaujanti Jūratė Dovi- 
lienė papasakojo, kad šįmet tikimasi sulaukti apie 
200 moksleivių paraiškų, o tikslus mokinių skaičius 
bus sužinotas tik šį šeštadienį, pasibaigus mokinių 
registracijai. „Apie 80% moksleivių (taip pat ir mo
kytojų) - trečiosios išeivių bangos atstovai. Jie, kaip 
taisyklė, nėra sėslūs, dažnai keičia gyvenamąją vietą, 
todėl išankstinė registracija nepasiteisino ”, - sakė 
direktorė.

Nepaisant mokinių šeimų migracijos (persikelia, 
išvažiuoja į Lietuvą ir 1.1.) pastaraisiais metais ir šio
je mokykloje pastebima mokinių skaičiaus augimo 
tendencija - kasmet priregistruojama vidutiniškai po 
20 lietuviukų daugiau. Ar nėra šioje mokykloje pa
talpų problemos? „Kol kas vietos stygiaus dar nejau
čiame, tačiau, suprantama, jei atvažiuos vis daugiau 
šeimų, greitai ir čia nebetilps”, - apie nedžiugi
nančias perspektyvas kalba J. Dovilienė.

Lituanistinių mokyklų teigiamos augimo per
spektyvos JAV didmiesčiuose tik paryškina, kokia 
žala lietuvybės išlaikymui buvo padaryta, pranciš
konams New York’e uždarius „Kultūros židinį”.

AMERIKOS SPARDYMAS
Pasaulyje yra žmonių, kurie nepraleidžia progos 

įspirti Amerikai. Vieni tai daro teroristiniais aktais, 
kiti žodžiais. Rašytojas Jonas Mikelinskas priklauso 
tai grupei žmonių, kurie nuolat žodžiais apspardo 
JAV. Šiaurės Atėnuose (2001, rugpj. 4) jis rašo:

Kuo gali mums imponuoti priešakinė kapitalo ci
tadelė Amerika? Tik jau ne morale, tik jau ne dvasine 
kultūra, tik jau ne žmogaus atsakomybe už savo žo
džius ir veiksmus. Nebent ji gali kai ką sužavėti ar 
užburti Aukso veršiu, keliamu ant visų nacionalinio 
bei socialinio identiteto altorių. Juk ten įsivyravo 
netgi tokia nuomonė - pilietis, nesusikrovęs iki pen
kiasdešimties metų milijono, yra nevisavertis žmo
gus. Bet tai, žinoma, niekis prieš tą faktą, jog šios ša
lies visuomenė be didesnių skrupulų sutinka, kad jai 
vadovautų prezidentas, kuris ištvirkauja ir laužo 
priesaiką. O jam amerikiečiai nuolaidžiauja, atrodo, 
vien todėl, kad jis, būdamas prezidentu, sugebėjo 
daugumą savo piliečių ne tik pasotinti, bet ir pra
linksminti arogantišku elgesiu ir kaubojiška išvaizda. 
Kad kitados dėl melo nukentėjo ir JA V prezidento 
postą prarado R. Nixonas, ko gero, didesnę įtaką tu
rėjo ne jo melas, bet dar neišryškėję komerciniai ga
bumai bei dionisiškas menas. Žodžiu, ten, kur doleris 
apkaltina ir išteisina, išgarsina ir sunaikina, išaukš
tina ir nusmukdo, beprasmiška valdžios aukštybėse 
ieškoti riterių be priekaišto.

Perskaičius Mikelinsko žodžius, prisimena rug
sėjo mėnesio įvykiai New York’e. Kai buvo praneš
ta, kad po teroristinio išpuolio New York’e sužeistie
siems gali pritrūkti kraujo, amerikiečiai, net gyve
nantys už pusantro tūkstančio kilometrų Čikagoje ir 
dar toliau, stovėjo penkias valandas, laukdami eilės 
paaukoti kraujo. Paaukoti - ne parduoti! Štai ir pasi
daro suprantami Jono Mikelinsko pamokslavimai 
apie „moralės” ir „dvasinės kultūros” stygių Ameri
koje ir ten klestinčią „dolerio visagalybę”. Jo pa
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mokslavimai ima sprogti, tarsi muilo burbulai. Ir pa
sidaro gaila popieriaus, ant kurio jie surašyti...

APIE EUROPIETIŠKĄ SPAUDĄ IR KNYGŲ 
SKAITYMĄ IŠEIVIJOJE

Literatūra ir menas (2001, rugpj. 24) kalbina re
ligijotyrininką ir eseistą Gintarą Beresnevičių:

I

Mūsų kultūrinėje spaudoje buvo išspausdintas 
intelektualų atviras laiškas Prezidentui Valdui 
Adamkui dėl dienraščių, kitos žiniasklaidos tenden
cijos ignoruoti arba neigti mūsų tradicines dvasines 
vertybes, dorovės normas, krikščioniškos kultūros 
puoselėjamus žmonių tarpusavio santykius. Ką jūs 
galėtumėte pasakyti apie tokią mūsų žiniasklaidą ir 
galimybes pagerinti jos turinį? Kuo ji skiriasi nuo 
Vakarų pasaulio spaudos?

Netikiu, kad „Lietuvos ryto” ar „Respublikos” 
redaktoriai ir žurnalistai yra kvaili ar prietrankos. Jų 
pačių (vadovų) mąstymas sustojęs kažkur ties 1993- 
1995 metais, kai kriminalizacija irlobizmas dar buvo 
neišsidaliję įtakos zonų ir kai tai dar išties buvo įdo
mu. Jie spėjo pajusti, kad Vytauto Landsbergio-Al- 
girdo Brazausko dueto partitūra sugrota ir visai „ iš
sibaigusi ”, kad ir kaip ją krutintum, susidomėjimo 
nebėra, spėjo išsiaiškinti tas juodąsias istorijos sky
les, kurios jau niekam neužkliūva, nes po pusšimčio 
metų jau beveik niekas niekam neužkliūva. Iš manda
gumo (...) prakrapštę holokausto luobą, nors, tarki
me, netgi Sniečkaus Lietuva, ką jau kalbėti apie 
1970-1980 metus, taip ir liko giliai pakišta po kilimu: 
nuvertė kelis ministrus, kuriuos buvo užsinorėję (ar 
gal grupės draugų įprašyti) nuversti - ir viskas. Vis
kas aišku - mūsų dienraščiai yra bulvariniai, bulva
rinio leidinio mentaliteto, besitaikantys prie žemes
nio nei vidutinis skaitytojų sluoksnio ir atitinkamai 
atgaliniu poveikiu vis mušdami bendro intelekto kar
telę. Nemanau, kad jie keistų strategiją (...).

Išeitis yra viena - ne prikaišioti bulvariniams 
leidiniams, o kurti naują, paprastą, eilinį europie- 
tišką leidinį kaip „Frankfurter Allgemeine", „The 
Times”, „Le Figaro”, pradedant bent jau nuo sun
kiasvorio savaitraščio „Die Zeit” stiliaus. Lietuva 
jau subrendusi (ir perbrendusi) turėti skaitytoją ger
biantį laikraštį. O bulvariniai - kaip ir turi savo vie-
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tą, taip ir pasiliks joje. Pikčiausia, kad kiekviename 
dienraštyje yra gausu žurnalistų, sugebančių daug 
daugiau, nei iš jų nusunkiama. Jiems, nuo dienrašti- 
nių kvailysčių Įvarytos depresijos sulinkusiems, lei
dus atsitiesti, surinkus vienon vieton ir savaitraščio 
modeliu parinkus kokį „Sūddeutsche Zeitung”, iš
dalijus skyrius specialistams - ir rašantiems, ir nusi
manantiems, - problemos išsipręstų ir nereikėtų jo
kių pareiškimų.

Jei jau suvokiame, kad dienraščiai apsisprendė 
būti bulvariniai, mes iš jų negalime nieko reikalauti, 
prašyti, siūlyti. Jie tokie.

Ko norėtumėte palinkėti mūsų išeivijai, besi
stengiančiai išlaikyti lietuvybę, gimtąją kalbą?

Skaityti lietuviškai, bent pusvalandį vakare - 
vienuma su gera lietuviška knyga, kultūriniu žurnalu, 
tegu ir mano keiktais dienraščiais. Kelias minutes ty
los su lietuvškais žodžiais. Kelias minutes lietuviškos 
muzikos vienumoje. Skubate, neturite laiko, įsigrūdę 
kamštyje ties įvažiavimu į autostradą - keliolika 
minučių lietuviškos muzikos.

Apie knygų skaitymą išeivijoje rašo ir V. Baltu
tis iš tolimos Australijos. Pasaulio lietuvio straipsny.- 
je „Lietuviškos knygos likimas” (2001 m. rugpjūčio 
mėn.) jis sako:

Nauja lietuviška knyga Australijos lietuvių na
muose jau retas svečias. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę padaugėjo lietuviškų knygų srautas iš laisvos 
Lietuvos, bet skaitytojų skaičius nesustabdomai nyks
ta. Australijos lietuviai rašytojai, dauguma, savo kū
rinius išleidžia savo lėšomis mažais tiražais, nes 
knygos išleidimas brangus, o paklausos nėra.

Skaudžiausia, kai vyresniosios kartos lietuvis iš
keliauja Amžinybėn, o jo paskutinį testamentą vykdo 
svetimtautis arba lietuvis negerbiąs knygos, jo lietu
viška biblioteka atsiduria pas makulatūros agentus. 
Adelaidėje teko ne kartą gelbėti lietuviškas knygas 
nuo sunaikinimo, nuperkant minimaline makulatū- 
rinės vertės kaina. Taip buvo išgelbėtos net kelios 
Bostone išleistos lietuviškos enciklopedijos, Br. 
Kviklio „Lietuvos bažnyčios”, „Mūsų Lietuva ” ir kiti 
vertingi išeivijos leidiniai.

Šiandien vyresniųjų karta labai greit nyksta. Ne 
visi jų palikuonys gerbia lietuviškas knygas, o testa
mento vykdytojai visiškai jų nevertina ir meta {.šiukš
lyną arba už kelis dolerius atiduoda makulatūrai. 
Apie lietuviškos knygos likimą mažai arba visiškai 
nekalbama lietuviškuose susirinkimuose arba su
važiavimuose. Neužsiminta ir mūsų spaudoje.

Gintaro Beresnevičiaus pasiūlymai išeiviams 
apie knygų ir spaudos skaitymą geri. Deja, jau per 
vėlu. Išeivijos laikrodis rodo be penkių minučių dvy
liktą ...

UŽMIRŠTA SUKAKTIS
Maskvos pučo prieš M. Gorbačiovą dešimties 

metų sukaktis praėjo kukliai. Maskvoje susirinko 
šimtas žmonių pamaldoms prie trijų jaunuolių, žuvu
sių blokuojant pučistų šarvuočiams kelią, kapo. Lie
tuvoje ne ką geriau. Straipsnyje „Kovo 11-ąją atšven
tėme po Maskvos pučo” (Veidas, nr. 33) rašoma:

Susidaro įspūdis, kad žmonės Lietuvoje ne ką 
apie tą pučą beprisimena. Gal todėl, kad viskas vyko 
Maskvoje, o ne Vilniuje ir pučo eigą stebėjome per 
televizorių it kokias krepšinio rungtynes? O gal to
dėl, kad kažkur pasąmonės glūdumoje truputėlį kom- 
pleksuojame, manydami, kad raktas nuo mūsų visiš-

2001 m. spalio mėn.

ko s nepriklausomybės pasirodė gulėjęs Maskvoje? O 
gal todėl, kad pučas mus visus užklupo netikėtai, 
daugeliui atostogaujant, ir pasibaigė, daugeliui net 
nespėjus iki galo įsisąmoninti, kas tai buvo, nes viską 
užgožė galutinio išsilaisvinimo nuo okupantų 
džiaugsmas?

Tie iš mūsų, kurie anuomet buvo Lietuvoje, ge
rai prisimename, kaip buvome prigludę prie radijo ir 
televizijos ekranų, laukdami, ką Maskvoje pasakys 
Borisas Jelcinas. Lietuvos nepriklausomybė, atsta
tyta Kovo 11 -tąją, de facto buvo įgyvendinta po rug
pjūčio 19-tosios pučo. Jos įgyvendinimo vyriausias 
architektas - B. Jelcinas. Netrukus po pučo numalši
nimo jis panaikino Sovietų sąjungą, o Lietuva buvo 
pripažinta JAV bei kitų valstybių. To šiandieną dar 
negali jam atleisti net ir protingi bei nuosaikūs rusai. 
Po pučo Jelcinui nesisekė, nepavyko Rusijoje įvesti 
visiškos demokratijos ir rinkos ekonomikos. Krašte 
suklestėjo korupcija. Tačiau mes, lietuviai, Jelcinui 
daug skolingi. Gal net vertėtų jo vardu Vilniuje pava
dinti vieną iš mažesnių gatvių?

TRADICIONALISTAI IR KRITIKAI
Senoms ir garbingoms organizacijoms priklauso 

dviejų rūšių žmonės. Vieni jų kartoja, ką organizaci
jų kūrėjai arba jų tėvai yra juos išmokę, kiti į tradici
jas žiūri kritiškiau. Pereitame Akiračių numeryje 
(žiūr. Spaudos apžvalgą „Drąsiųjų keliais”) Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų tarybos programos komisijos 
nariai, antrosios emigrantų bangos vaikai, atskaitė 
pagraudenimų litaniją, kad jie drįs elgtis taip, kaip 
ateitininkų organizacijos įkūrėjai prieš beveik šimtą 
metų jiems prisakė. Kiti ateitininkai savo tradicijas 
traktuoja kritiškiau, nes po šimto metų daug kas pasi
keitė. Ne viskas, ką organizacijos kūrėjai mokė, tinka 
šių dienų sąlygoms. Dr. Vaidotas Vaičaitis iš Lietu
vos kritiškai vertina kai kuriuos ateitininkų ideolo
gijos principus. Straipsnyje „Dovydaičio trys pamati
niai klausimai šių dienų šviesoje Lietuvoje ir JAV” 
(Draugas, 2001 m. rugpjūčio 25 d.) jis rašo:

... pokyčiai vyksta ir tautiškumo sampratos plot
mėje. Tautybė (ypač Europoje) nebėra tokia vertybė, 
kokia ji buvo praeito amžiaus pradžioje. Ateitininkai 
Lietuvoje dažnai lieka mažumoje iškeldami tautiš
kumo principą ir beveik nesuprasti, bendraujant su 
kitų Europos šalių katalikiškomis organizacijomis. 
Dažnai mums sunku paaiškinti, kodėl vienas svar
biausių mūsų organizacijos principų yra „ nationa
lism ”? Jau kuris laikas Lietuvoje ateitininkų tarpe 
kalbama apie tautiškumo principo pakeitimą pilietiš
kumo principu, nes sunku tautiškumo principo pras
mę išaiškinti vaikams, kurie į mūsų organizaciją atei
na iš mišrių šeimų ir ypač - iš šeimų, kuriose abu tė
vai yra ne lietuvių tautybės.

Turėdama tokių narių, kaip Vaidotas Vaičaitis, 
ateitininkija Lietuvoje tikrai nepražus.

TĖVŲ PAREIGOS
Rugsėjo mėnesį Lietuvoje prasidėjo nauji moks

lo metai. Seimūnas V. Landsbergis ta proga neiš
kentė truputį nepamokęs mokytojų ir moksleivių tė
vų. Sveikinime Lietuvos mokytojams „Laisvė ir mo
kykla” (Literatūra ir menas, 2001 m. rugpjūčio 31 
d.) jis rašo:

Niekas nedraudžia mokyklai ugdyti jaunuolio 
sielą atvirumui, gyvenimo ir žmonių meilei, artimo 
atjautai ir kūrybiškai saviraiškai. Niekas nedraudžia 

priešintis sielų žinojimui. Niekas nedraudžia sutelkti 
tėvus ir ginti vaikus nuo žudikų - narkotikų platinto
jų. Jaunimą reikia užstoti ir nuo tų, kurie pašiepia 
Tėvynę ir tėvynės meilę, sėja svetimumą, netikėjimą 
ir agresiją. Ir ši veikla - sveikos visuomenės savigy
na - leidžiama ir laukiama. Naudokitės kūrybos lais
ve, mieli mokytojai, kurkite gražų žmogų.

Viskas, kas čia pasakyta, gražu ir prasminga. Tik 
ar neužkrauname ant tėvų pečių per didelės atsako
mybės? Ar tėvams vaikus ginti nuo „žudikų-narko- 
tikų platintojų” neturėtų padėti teisėsauga ir policija? 
O ir seimūnai galbūt galėtų mažiau gastroliuoti po 
pasaulį ir prisėdę paruošti tobulesnius kovos su nar
komanija įstatymus.

„ŽYDŲ PADĖTIES NUOSTATŲ” KILMĖ
Drauge („Istorija ir dabartis”, 2001 m. rugsėjo 

13 d.) aprašydamas 45-ją Lietuvių fronto bičiulių stu
dijų savaitę, Juozas Baužys pristato Kęstučio Skrups- 
kelio mintis šiam aptariant naujai išleistus Lietuvos ■ 
Laikinosios vyriausybės posėdžių protokolus. Dėl ten 
išspausdintų „Žydų padėties nuostatų” Baužys teigia 
Skrupskelį sakius, jog „žydų geto buvo įsteigtas vo
kiečių potvarkiais ir Vyriausybės protokole buvo už
registruota tiktai šio fakto informacija”. Jeigu taip iš 
tikrųjų buvo, kodėl protokole nepaskelbta, kad nuro
dymai žydus suvaryti į getą yra vokiečių kariuome
nės ar civilinės valdžios potvarkiai? Kodėl bandyta šį 
faktą nuslėpti? Juk taip ateities kartoms būtų buvę 
paaiškinta, kad „Nuostatai” nėra savanoriškas vy
riausybės aktas. Vietoj to, „Žydų padėties nuostatų” 
įvadiniame paragrafe „Ministerių Kabinetas”, išvar
dijęs žydų kenkėjišką veiklą, kurią jie „ištisus šimt
mečius” vykdė prieš lietuvių tautą,, idant „apsaugoti . . *•**»• 
lietuvių tautą nuo kenksmingos jų įtakos - nutarė pri
imti šiuos nuostatus”. Vargu ar įmanoma aiškiau pa
sakyti, kad „Nuostatai” - ne vokiečių informacija, o 
Laikinosios vyriausybės kūrinys.

Ir dar. Laikinosios vyriausybės dokumente sako
ma, kad „šie nuostatai netaikomi asmenims, kurie 
apdovanoti Vyčio Kryžiumi arba yra savanoriai įsto
ję į Liet, kariuomenę iki 1919 m. III 5 d., jeigu jie 
vėlesniu laiku neveikė prieš Lietuvių tautos inte
resus”. Taigi, Vyčio Kryžiaus kavalieriams ir sava
noriams kūrėjams nereikės eiti į getą, nors jie yra 
tokie pat žydai, kaip ir visi kiti.

Kokie, pasirodo, kilnūs ir geranoriški buvo tie 
vokiečių naciai, savo potvarkiuose padarę išimtį žy
dams, kovojusiems už Lietuvos nepriklausomybę! 
Ar gali kas nors tuo patikėti? Išimtys Lietuvai nusi
pelniusiems žydams šiuose drakoniškuose potvar
kiuose yra tik dar vienas įrodymas, kad „Žydų padė
ties nuostatai” nėra vokiečių darbas. Tai tik Laikino
sios vyriausybės nevykęs bandymas nuraminti savo 
pačių sąžinę.

NUOGUMO KAINA
Rusų tenisininkė Anna Komiko va pasaulyje gar

sėja ne savo teniso įgūdžiais, o kaip sekso simbolis. 
Chicago Sun-Times (2001 m. rugsėjo 18 d.) pranešė, 
kad Playboy žurnalas anksčiau jai yra siūlęs milijoną 
dolerių už pozavimą nuogai šio leidinio puslapiuose. 
Komikova atsisakiusi, bet dabar Playboy šią sumą 
padidino net iki 10 milijonų dolerių. Sun-Times ci
tuoja Playboy meno vedėją sakius: „Playboy derisi 
sujos menedžeriu, siūlydamas jai tokią pinigų sumą, 
kurią nelengva nustumti į šalį”. Toliau Sun-Times 
komentuoja:

(tęsinys sekančiame psi.)
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ATMINTIS

Nesu ruošęsis tokiai sunkiai kalbai, kalbai apie 
nekaltai nužudytuosius Lietuvos žydus. Nuo Vytauto 
Didžiojo laikų, patikinti suteikiamomis privilegijo
mis, šimtmetis po šimtmečio gyvendami miestuose ir 
miesteliuose Lietuvos žydai augino vaikus, dirbo 
darbus, kuriems juos atsikvietė valdovai, vėliau - ko
kius leido dirbti Rusijos caro valdžia. Kai kuriems 
sekėsi, kai kurie vargo pelnydami duoną, bet buvo 
vieningi, išlaikė savo kalbą, tikėjimą, papročius, uni
kalias bendruomenes su išmintingais rabinais ir mo
kytojais. Negirtavo ir nesimušė, galvodami apie gali
mą sunkesnę rytdieną mokė vaikus, geri buvo žmo
nės, neužsigauną dėl nieko, kad ir apstumdomi pik
tesnių, tačiau apskritai gražiai sugyvendami su kai
mynais.

Lietuviai valstiečiai, o tokia daugiausia buvo 
mūsų tauta prieš šimtą metų, pažino žydus, jų pirk
lius, kurie pirko ūkininkų gaminius ir juos eksportuo
davo. Už tai valstietis gaudavo pinigų įsigyti reika
lingoms prekėms, leisti į mokslus savo vaikus. Gar
sėjo krašte žydų amatininkai, siuvėjai. Žydai gydy
tojai daugybei lietuvių grąžino sveikatą. Prekybi
ninkai, būdami tarsi tarpininkai tarp ūkininkų ir rin
kos, tarp jų ir valdžios, gyveno neretai apkeikiami ir 
įtariami sukčiavimu ar per geru, geresniu nei ūki
ninko gyvenimu, lietuvių verslo ir prekybos įstai
goms atsiradus bei gausėjant, savo klientų neprarado 
- senos bičiulystės darė savo, nesupuolė lietuviai į 
lietuvių atidarytas parduotuves, klestėjo gerais me
tais ir žydų prekyba, verslai, įmonės, dirbtuvės, kel
damos krašto ekonomikos lygį, suteikdamos darbo 
tūkstančiams krašto gyventojų.

Lietuvos žydai rėmė kovą už laisvę su ginklu

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

Jeigu Kornikovai reikia patarimo kaip tokiai 
nuotraukai pozuoti, ji turėtų susisiekti su keturiom 
Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėjom, kurios 
pozavo nuogos viename Europos krepšinio žurnale, 
pasirodžiusiame praeitą savaitę. Jos iš tikrųjų susi
laukė pilnos „atodangos ”.

„Mes norėjome paskatinti susidomėjimą moterų 
krepšiniu ”, sakė žurnalistams Lina Brazdeikytė, vie
na iš pozavusių krepšininkių.

Ant žurnalo viršelio krepšininkės parodytos su 
sidabriniais antrankiais ant kulkšnių ir krepšinio ka
muoliais, iš dalies pridengiančiais jų nuogus kūnus.

„Mespozavome tiems, kurie mėgsta sportą ”, sa
kė Brazdeikytė. Tai vienas būdas kaip šį reikalą trak
tuoti.

Trūksta dvasingumo, pasakys tūlas lietuviškas 
dorovės sargas. O mes tikimės, kad lietuvaitės krep
šininkės nepozavo už dyką...

APIE LIAUDIES KOMISARUS IR 
„SUPUVUSIUS ARKLIUS”

Draugo (2001 m. rugsėjo 15 d.) kultūriniame 
priede paskelbtas Vytauto Volerto straipsnis „Apie 
žodžio laisvę ir atsakomybę”. Ten V. Volertui nepa
tiko Akiračių (2001, birželis) spaudos apžvalgoje pa
teiktas komentaras, kad „Lietuva dar nepražuvo”, nes 
32 inteligentų atviro laiško Lietuvos prezidentui dėl 
tenykštės žiniasklaidos nepasirašė istorikai ir filoso
fai. Didžiai užsirūstinęs Volertas rašo:
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rankose nepriklausomybės karuose, diplomatiniuose 
frontuose. Laisva Lietuva davė naujas viltis ir garan
tijas - žydams suteikta kultūrinė autonomija, švie
timas, žydų reikalams įsteigta Žydų reikalų ministe- 
rio be portfelio postas, žydų diplomatai kovojo už 
Lietuvos reikalus ne tik Paryžiuje, bet ir svarbiose 
derybose. Neregėtai suklestėjo švietimas hebrajų ir 
jidiš kalbomis, Lietuvos žydų mokykla tapo 
didžiausiu ikikarinės Lietuvos mūsų bendrapiliečių 
žydų pasiekimu. Nors stiprėjant tautinės valstybės 
kūrimo tendencijoms 1924 m. dingo žydų reikalų mi
nisterija, susiaurintos kehilų laisvės, gyventi Lietu
voje žydams buvo geriau nei pas kaimynus, kur val
džia ribojo žydus. Augant antisemitinėms nuotai
koms užsienyje, stiprėjant tokioms ir Lietuvoje, žydų 
piliečių reikalus gynė bendros valstybės įstatymai, 
teismai, policija, jei kas nors pasikėsindavo į jų garbę 
ar turtą. Žydų bendruomenė buvo lojaliausia Lietuvai 
tautinė mažuma...

XX a. ketvirtasis dešimtmetis Europai atnešė an
tižydišką valstybinę politiką. Greitai žydų laisvių ir 
teisių apribojimų, atėmimo idėjos plūstelėjo į Lietu
vą. Ieškodami socialinės ir tautinės lygybės, kaip ir 
kitų tautų atstovai, dalis žydų jaunimo pamatė ją so
cializme, kiti - sionizme, alijos kūrime Palestinoje. 
Pastarųjų buvo daugiau, tačiau nei vienų viltims tuo

t

Lietuva dar nepražuvo, nes nepasirašė nė vienas 
istorikas ar filosofas.... Taigi istorikai, gal tie, ku
riuos auklėjo Juozas Jurginis, komunistas jau prieš 
1930 metus, už tai pašalintas iš VD universiteto, ir 
Juozas Žiugžda, Kapsuko vyriausybės švietimo komi
saras. Maskva šiuos du buvo paskyrusi istorijos po- 
litrukais Lietuvoje. Nepasirašė ir nė vienas filosofas, 
iš kur atėjo patriotizmo ir idiotizmo sutapatinimas 
arba „supuvusio arklio” sąvoka. Štai kur matoma 
Lietuvos viltis... Tačiau reikia spėti, kad tokį pa
reiškimą minėtas žurnalas galėjo parašyti tik apsiri
kęs. Juk žino, kad ne visi inteligentai yra neišma
nėliai, kad istorikų ir filosofų internate taip pat atsi
randa keistuolių ir net parsidavėlių.

Garbingo amžiaus sulaukęs cituojamo straipsnio 
autorius, deja, beviltiškai painiojasi faktuose. Kapsu
ko vyriausybės švietimo komisaras buvo ne Juozas 
Žiugžda, o Vaclovas Biržiška, bent pirmus du mėne
sius. Vėliau švietimo komisaru buvo paskirtas Ju- 
lijanas Leščinskis, o V. Biržiška - jo pavaduotoju. J. 
Žiugžda komisariate buvo paprastas valdininkas. Štai 
kodėl prieš rašant išmintingus straipsnius apsimokė
tų bent pavartyti enciklopediją. O dėl „supuvusio 
arklio” sąvokos kilmės siūlytume gerb. Volertui ne
pasikliauti vien tik supuvusios arklienos žinovu iš 
pietinės Kalifornijos. Ponas Juozas Kojelis šia tema 
yra prirašęs aibę straipsnių, teigdamas, kad taip Lie
tuvos valstybės simbolį esą vadinę liberalai santarie- 
čiai. Mes jau tuzinus kartų aiškinome, kad tą ant sie
nos kabančio supuvusio arklio įvaizdį panaudojo 
austrų rašytojas Jakov Lind novelėje „Tegyvuoja 
laisvė” (Es lebe die Freiheit) apie pokario lietuvių pa
bėgėlius. Tačiau į kietas pietinės Kalifornijos kaktas 
ne taip lengva ką nors naujo įkalti...

metu nebuvo lemta išsipildyti. Molotovo-Ribentropo 
paktas, 1940 m. sekusi sovietinė okupacija ir lietuvių 
tarpe sustiprino antisemitines nuotaikas. Sovietai 
krašto sovietizacijos metu davė naują stimulą nema
žai daliai žydų jaunimo, suteikdami galimybę užimti 
vietas partinėje, visuomeninėje ir ūkinėje administra
cijoje, tuo atverdami naujas ir aštrindami seniau pasi
reiškusias tautines įtampas, personalizuodami komu
nistų įvestą režimą kaip išoriškai gana žydišką, lie
tuviams nacionalistams tarsi nepastebint, kad daugelį 
žydų areštavo NKVD, kad tūkstančiai iškilių žydų, 
kartu su tūkstančiais iškilių lietuvių 1941 m. birželio 
viduryje pradėti tremti į Sibirą. Suprantama, kad ne 
klaidingi stereotipai nulėmė Lietuvos žydų tragediją, 
o naujo okupanto atnešta rasizmo, judo-bolševizmo 
ideologija, nusistatymas naikinti žydus vien dėl to, 
kad jie yra žydai.

Holokaustas Lietuvoje prasidėjo jau pirmosio
mis karo dienomis, kai Tilžės gestapo būrys jau bir
želio 24 d. masiškai pradėjo šaudyti žydus Gargž
duose, po dviejų dienų Kretingoje, Palangoje, 25 km 
spinduliu visame Vokietijos-Lietuvos pasienyje. 
Visų pirma šaudė vyrus. Specialus operatyvinis bū
rys - Einsatzomando - organizavo pirmuosius žydų 
pogromus Kaune, Vilijampolėje, birželio 27 d. žiau
rų pogromą miesto centre, „Lietūkio” garaže. Jiems 
vykdyti rasti savanoriai iš sukilusių prieš sovietus 
lietuvių partizanų būrių, kerštautojų, antisemitų, 
pronacių, nevaldomo kriminalinio gaivalas. Nedaug 
žydų spėjo pasitraukti į Rytus, daug žuvo pakelėse, 
daug kas negalėjo pereiti sovietų uždarytos sienos. O 
naciai tęsė žudynes, siekdami įbauginti žydus, su
varyti juos į getus, izoliuoti, priversti dirbti vergišką 
darbą ir sunaikinti.

Nacių vykdyto Holokausto Lietuvoje, o ir kitose 
šalyse, metais nevalia apeiti vietinių nacių talkininkų 
vaidmens. Jau pirmosios karo savaitės parodė, kad 
viešos lietuvių institucijos po pirmųjų pogromų, deja, 
tylėjo. Lietuvos laikinoji vyriausybė neužtarė žydų, 
įsteigė žydams koncentracijos stovyklą VII forte 
Kaune, laikė juos priešiškais asmenimis Lietuvos 
valstybei ir patvirtino žydų padėties nuostatus, atim
dama viešo gyvenimo teises. Kunigai nesulaukė iš 
savo vyskupų aiškių nurodymų padėti žydams. Spau
doje ir per radiją vykdyta antižydiška gyventojų in- 
doktrinacija, kurioje dalyvavo ir kai kurie lietuvių in
teligentai. Žmonės baltais raiščiais visur ieškojo be
sislapsčiusių žydų. Nebeskirta ar įsakyta nebeskirti 
žydų nuo komunistų, klestėjo linčo teismai, atsikūru
sios vietinės įstaigos karo komendantų nurodymu 
įvedė apribojimus žydams, varė juos į viešuosius dar
bus, tyčiojosi. Kad tik tiek.

Buvusio Laikinosios vyriausybės finansų minis
tro Jono Matulionio dienoraštyje, išleistame Toronte 
1975 m., užrašytas toks ausiai baisus 1941 m. padė
ties konstatavimas:

„Vokiečiai primetė lietuviams žydų šaudymą”.
Kaip ir kodėl tai atsitiko? Sudėtingoje to meto si

tuacijoje tam padėjo ir kultūrinio lietuvių sluoksnio 
antisemitizmas, pastebimas dar prieš karą, kai kurių 
verslininkų kartoti raginimai apriboti žydų verslinin
kų veiklą, išstumti iš atskirų ekonomikos šakų tradi
ciškai jose dominavusius žydus, noras pasiplėšti žy
dų turto, nebaudžiamumas ir nacių antižydiškų akci-
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jų skatinimai, savo valstybės. Dėl krizės, okupacijų ir 
karo praradus pagrindinius orientyrus, dvasines ver
tybes. Aktyvistai ir nacionalistai suklydo geopoliti
koje ir laike - 1941 m. nacių Vokietija negalėjo būti 
lyginama su 1919 m. Vokietija, kuri padėjo sustab
dyti bolševizmo antplūdį ir sudarė prielaidas atkurti 
Lietuvos valstybę. Patriotiniais siekiais atkurta lietu
vių policija, jai talkinę baltaraiščiai, policijos batalio
nai gavo iš nacių tik pagalbinės policijos pavadinimą 
ir įsakymo tvarka buvo pajungti Vokietijos karinei, 
vėliau civilinei okupacinei valdžiai, jos kontrolei bei 
komandai. Savivalda žmonių pradėta vadinti „sa- 
vismauga”, nes turėjo vykdyti visus Ostlando va
dovybės ir apygardų komisarų nurodymus, prisidėti 
prie ekonominio krašto apiplėšimo, o lietuvių tra
gedija dar ir ta, kad biurokratinis aparatas pajungtas 
ir nacių antižydiškai politikai. Apskričių viršininkai 
ir miestų burmistrai, norėdami to ar tuo bodėdamiesi, 
leido ar kartojo prieš savo piliečius žydus nukreiptus 
potvarkius nešioti Dovydo žvaigždes, nevaikščioti 
šaligatviais, uždraudė jiems kalbėtis su krikščio
nimis, rodytis viešose vietose, steigė getus, kuriuose 
žydai turėjo gyventi iki naikinimo akcijų.

Masinio naikinimo akcijas organizavo vokiečių 
saugumo policija ir SD, duodama komandas ir pa
siųsdama nedideles, baudėjiškai funkcijai parengtas 
šaudytojų grupes. Daugiausia žudynes vykdė dvi 
zonderkomandos - Kaune sudarytas Hamanno „skra
jojantis būrys”, karininkų Norkaus, Dagio ir kitų va
dovaujamas, ir Vilniuje SD sudėtyje veikęs Ypatin
gasis būrys. Abiejuose tarnavo maždaug po 100 lie
tuvių talkininkų, kurie, vadovaujami esesininkų ir 
SD karininkų, spaudė šautuvų gaidukus Kaimo for
tuose ir Paneriuose, padėjo nužudyti ir į Lietuvą at
vežtus apie 9000 Vakarų Europos žydų. Vykdami 
mažesnėmis grupėmis iš miestelio į miestelį tie du 
vienetai provincijoje į akcijas įtraukdavo ir vietinę 
policiją, aktyvistus baltais raiščiais. Prieš žudynes 
valsčių viršaičiai ir seniūnai organizuodavo transpor
tą aukų pervežimui į didesnius miestelius, duobių ka
sėjus ir užkasėjus, aukų daiktų ir rūbų varžytines po 
tik ką įvykdytų žydų skerdynių.

Kai kur vietos žydai naikinti, vokiečių naciams 
fiziškai žudynėse nedalyvaujant. Vienas pavyzdys - 
žvalus Šakių apskrities viršininko rugsėjo 16 d. ra
portas policijos departamento direktoriui Vytautui 
Reivyčiui, kuriame sakoma:
„/.../ nuo šios dienos man pavestoje apskrityje žydų 
nėra. Juos sutvarkė vietos partizanai su pagalbine 
policija: rugsėjo 13-ą dieną Šakiuose 890 asmenų; 
rugsėjo 16 Kudirkos Naumiestyje - 650 asmenų. ”

Lietuvoje naciai nestatė didelių konclagerių, o 
jose dujų kamerų. Čia tiesiog šaudyta. Vaikams žu
dyti sadistai naudojo šautuvų buožes, neretai gyvi 
kūdikiai buvo sumetami į duobes. Rabinams pjausty
tos barzdos, prievartautos gražiausios moterys. Se
doje žudant žydus moterys buvo užmušamos kuoko
mis.

Kaip atrodė žudynės Rokiškyje (o jos išskirtinės, 
nes jas leista stebėti ir pašaliniams), liudija Lietuvių 
Nacionalistų partijos Gen. sekretoriaus Zenono Bly
no 1941 m. užrašytas liudininko Bruniaus pasakoji
mas:

„Žydai turėjo šokti į 3 m. gylio duobę, pirma pu
siau nusirengę... juos šaudė aplink duobę vaikš
čiodami. Smegenys ir kraujas tyško. Vyrai šaudytojai 
buvo kruvini /.../ Prisirinko ir iš apylinkių žmonės. 
Pradžioje juokėsi, šypsojo, buvo patenkinti, vėliau su 
siaubu arijietės /lietuvės/ irgi pradėjo klykti. Skerdy
nės, niekšinga.

Juda apskrities viršininkas. Sakiau, kad jei jau 

vokiečiai tai daro mūsų rankomis, tai turi viską 
atlikti ramiai, be viešumos, be skandalo. Tas išgama 
padarė priešingai. ”

Kas gali aprašyti, įvardinti aukų siaubą, šoką, ne
viltį, kas gali apsakyti mušamų, varomų prie duobių 
kančias, moterų verksmą, kūdykių klyksmą?! Sakau 
moterų ir vaikų, nes žydų vyrus sušaudydavo pir
miausia, anksčiau, kad nekiltų pasipriešinimas. Bai
siausia, kad vieni Lietuvos piliečiai žudė kitus Lietu
vos piliečius, o dalis žudikų manė susidorojantys su 
priešu. Per Holokausto kraują ir pelenus geriausiai 
įžiūrime pilietinės visuomenės ir pilietinės valstybės 
svarbą. Virbalio žydšaudžiams vietos daktaras Ka- 
ganskis, Lietuvos kariuomenės vyr. leitenanto uni
forma apsivilkęs, pastatytas prie duobės su kitais 
miestelio žydais, žiaurią pilietiškumo pamoką išsakė 
sukomanduodamas:

Lietuvos kareiviai - ugnis į Lietuvos karininką.
Po nejaukios pauzės pasigirdo šūviai.
Naciams talkininkauta uoliai, nematant, kad lie

tuvių tautai Trečiajame Reiche nenumatyta vieta, kad 
nacių ideologai ir lietuvius laikė nepilnaverčiais, pla
navo dalinį jų germanizavimą, kitą tautos dalį iškel
dinant į Rytus. Stovėjome eilėje po žydų, jei karas 
būtų pasibaigęs nacių Vokietijos pergale. Mat nacių 
rasistai ir lietuviuose aptiko vakarų Azijos rasės 
bruožų, taigi nemažai „žydiško kraujo” priemaišų.

Neretai pasididžiuojame, kad lietuvių visuomenė 
boikotavo lietuvių SS divizijų sudarymą. Tačiau Rei
cho tarnyboje veikė virš 20 lietuvių policijos savisau
gos batalionų, o keli iš jų dalyvavo masinėse žydų 
žudynėse Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, kur 
saugojo konclagerius.

Absoliuti dauguma iš prieš pat karą 209 000 na
rių skaičiavusios Lietuvos žydų bendruomenės narių 
nužudyta 1941 m. vasarą ir rudenį - 130 000 žydų. 
Vokietijos ir Lietuvos archyvų medžiaga liudija, kad 
Lietuvoje žudynėse skaičiumi vyravo vietiniai talki
ninkai. Išeitų, kad jie nužudė apie 70-80 000 žmonių 
- toks yra lietuviškasis žydų katastrofos aspektas. 
Ką žino litvakai, privalo žinoti ir lietuviai: Lietuvos 
žydų dauguma buvo nužudyta vietos policinių jėgų, 
tapusių budeliais lietuvių, vokiečių naciams organi
zuojant ir vadovaujant. Ir dalyvavo akcijose ne keli 
šimtai, o 2-3 ir gal net daugiau tūkstančių lietuvių 
baudėjų. Šiuos baisius skaičius tikslina Lietuvos Pre
zidento sudaryta komisija nacių ir sovietų nusikalti
mams Lietuvoje tirti.

1941 m. rudenį Lietuvos miestų ir miestelių cen
trai kėlė šiurpą kiekvienam praeiviui. Neįprasta tyla, 
nelaksto vaikai, neveikia parduotuvės, namai be lan
gų, išdaužytais stiklais, užkaltos durys bylojo apie 
žiaurų uraganą, tikrų tikriausią katastrofą, kuri ištiko 
senus Lietuvos gyventojus žydus - jie buvo brutaliai 
išžudyti netoli, už kelių kilometrų nuo savo gyvena
mųjų vietų. Visi - jauni ir seni, moterys ir vaikai, ga
bus jaunimas. Čia glūdi Holokausto esmė. 1942 m. 
pavasario saulei užkaitinus, Lietuvoje įdubo žemė, 
per plonai supilta virš 156 žydų masinių žudynių ka
pų. Po to žydai laipsniškai buvo žudomi, tremiami iš 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių getų iki jų likvidacijos.

Skaičiai ne viską sako apie netektį ir Lietuvos 
tragediją. Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas taip rašė 
apie 1943 m. Vilniaus nuotaiką:

Gruodžio naktį
(Kraujo pėdos nekaltam sniege) 
Atbėgusi maža mergaitė - 
Tik akys ir plaukai - sustoja 
Prie gelsvo namo durų, 
Beldžiasi ir šaukia: - 
Atiduokite man lėlę

Be jos man šalta Paneriuos.
Karo meto baisume kai kurie Lietuvos gyvento

jai simpatizavo vokiečiams, kiti - žydams. Kai kurie 
lietuviai prie persekiojimų ir žudynių prisidėjo, dau
gelis smerkė žudynes ir jų talkininkus ir nuo jų atsiri
bojo. Kai kurie skendėjo patirtame siaube, bijodami 
dėl savęs, savo šeimų likimo ir ne be pagrindo. Deja, 
nedaugelis lietuvių bandė žydus ginti ir slėpti. Jie 
šiandien yra mūsų pasididžiavimas, mūsų didvyriai, 
mūsų istorijos aukso lapai. Žinome dalį pavardžių tų 
didvyrių, kurie buvo sušaudyti drauge su slepiamais 
žydais - Jablonskių ir Kerzų šeimos, Vytautas Juod
ka, Jonas Miniotas. Nacių sušaudyti Vytautas Žake
vičius, Bronius Jocys, Vytautas Kadzevičius, Anta
nas Koženiauskas, Simonas Rimkevičius, Juozas 
Rutkauskas, o daugelis už pagalbą pasmerktiesiems 
areštuoti, kalinti, suluošinti. Vilniaus valstybinis žy
dų Gaono muziejus turi užregistravęs apie 3000 iš
gelbėtų žydų ir apie tiek pat gelbėtojų, ir tai nėra ga
lutinis sąrašas, juolab, kad vieno žydo išgelbėjimui 
reikėjo keliolikos šeimų pagalbos. 474 Lietuvos gy
ventojams yra suteikti aukščiausi Izraelyje esančio 
Yad Vashemo instituto Pasaulio teisuolių apdovano
jimai. Jie apdovanoti mūsų nacionaliniais pripaži
nimo ženklais - Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiais.

Dar viena karo metų visuomenės grupė laikėsi 
abejingai. Abejingumą, parodytą žydų tragedijai, ku
nigas Julius Sasnauskas įvardijo kaip didžiąją lietu
vių nuodėmę. Abejingumas buvo pagimdytas nema
tant sąsajos, bendros tapatybės su bendrapiliečiais 
žydais, pasidalijimo į „mus” ir Juos”. Ir šiandien pa
stebima, kad kartais Holokaustas, hebrajiškai Shoa, 
užmirštamas, nesuvokiamas kaip tragiškas faktas, 
kaip brolžudiškas karas prieš žydus. Jis užmirštamas 
kaip nepatogus faktas, tamsi tautos istorijos pusė. 
Herojinės tautos istorijos suaktualinimas sudarė pa
dėtį, kad ne visa istorija prisimenama. Būtent tautos 
istorijos suskirstymas į lietuvių ir Lietuvos žydų isto
rijas įrėžė sunkiai ištraukiamus pleištus į lietuvių sa
vimonę. Įvairios kontroversijos dėl Holokausto kyla 
ne dėl kažkokio užsispyrimo, blogos valios, o dėl to, 
kad sunku suderinti istorinį blogį su lietuvių identi
teto istorinės atminties idealais.

Tačiau yra bendra istorija.
Dėl svetimųjų valdymo tik po 60 metų bandome 

žvelgti į mūsų istoriją atvirai, tam skirtos konferen
cijos, simpoziumai, straipsniai ir tyrinėjimai. Knygų 
lentynose vis daugiau literatūros, knygų, skirtų šiai 
tragiškai temai. Viena iš jų vadinasi Lietuvos žydų 
žudynių byla. Tai ne teisinė byla. Tai bandymas pa
čiam susivokti bei suvokti ir žydų, ir lietuvių trage
diją. Tai apžvalga, kaip 50 metų svetimųjų valdomi 
čia ir emigracijoje diskutavome if kaip suvokėme 
bendrą netektį. Tai tik pradžia, bet ji reikalinga atei
čiai. Lietuvos istorikai rašo Holokausto istoriją Lie
tuvoje. Atviras žvilgsnis reikalingas ne todėl, kad 
mus „spaudžia” žydai ar kad tai patiktų Europai ar 
JAV, o mūsų pačių ateičiai. Norint, kad žaizda išgy
tų, reikia ją atverti, kad ji nupūliuotų. Žmogui, kaip ir 
tautai sugebėjimas matyti savo praeities trūkumus, 
negeroves, klaidas yra pagrindas tobulėti, o nuolati
nis mėgavimasis vien tik savo žygiais ir kančiomis 
nepadaro mūsų geresniais.

Suvoktos tragedijos akivaizdoje lietuvių tautos 
garbės reikalas puoselėti nekaltų aukų atminimą, pri
žiūrėti memorialus Holokausto aukoms Kauno IX 
forte ir Vilniuje, Paneriuose, padaryti jaunimui su
prantamas memorialų ekspozicijas, vykdyti istorinį 
teisingumą. Atminimas yra įamžinamas, kai visuo-

(tęsinys sekančiame psl.)
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Retai kada knyga taip suklaidina skaitytoją, kaip 
leidinėlis Laiškai Elenai. Viskas čia suvelta, prade
dant autorystės nuoroda bei pavadinimu ir baigiant 
leidinio siekiais, kadangi paskutiniuose knygos sky
reliuose išsižadama pirminio projekto.

Kaip knygos Laiškai Elenai autorius nurodomas 
Juozas Urbšys - žinomas visuomenės veikėjas, bu
vęs Lietuvos užsienio reikalų ministras. Tai netiesa. 
Iš tikrųjų, Urbšys tėra tik vieno skyriaus - knygoje 
spausdinamų laiškų - autorius. Tuo tarpu knyga 
Laiškai Elenai yra apie jį. Tai kolektyvinis leidinys, 
skirtas jo šviesiai asmenybei prisiminti ir pagerbti. 
Todėl ir knygos pavadinimas netikęs, kadangi juo 
maskuojamas bendras siekis. Paskutiniuose knygos 
skyriuose apie Urbšį iš viso nekalbama. Jų objektas 
yra kiti plačios Urbšių giminės asmenys. Čia aptinka
ma net jos geneologinio medžio schema. Ar ne klai
ku?!

Žodžiu, skaitytojas susiduria su savotišku miš
rūnu ar, sakykim, eksperimentu, siekiančiu atnaujinti 
biografijos žanrą stambia epistolinės medžiagos prie
maiša. Todėl ne pro šalį panagrinėti tokio veiksmo 
teigiamas ir neigiamas pasekmes.

Kurpiant biografijas, ne retenybė pasinaudoti ap
tariamojo asmens laiškais ar dienoraščių ištraukomis. 
Tomis priemonėmis siekiama suteikti tekstui papil
domo spalvingumo, psichologinio įžvalgumo ar tik
roviškumo fono. Ne naujovė ir viešinti epistolinę ža
liavą atskiro leidinio pavidalu. Taip dažniausiai atsi
tinka, kai leidžiami kokio klasiku tapusio rašytojo 
raštų komplektai. Buvo metas, kai tokius sąvadus 
kruopščiai lukštendavo literatūros „mokslo” darbuo
tojai, ieškodami juose atraminių taškų savo išvedžio
jimams apie aptariamo autoriaus kūrybinę asmenybę. 
Dabar tokios analizės baimingai sergėjamasi. Anie 
tomeliai veikiau praverčia grynai stilistinei analizei.

LIŪDNA
(atkelta iš 5-to psl.)
menė suvokia, supranta ir yra įsisavinusi, kokius pra
radimus Holokausto metais ji patyrė. Lietuvos žydų 
istorija, bendruomenės kultūriniai, socialiniai ir eko
nominiai pasiekimai, nuopelnai krašto vystymuisi 
(ekonomikai, sveikatos apsaugai, kultūrai) vis dar te
bėra istorijos balta dėmė.

Žinios ir švietimas gali šią padėtį pakeisti. Lietu
vos nacionalinė Holokausto švietimo programa, api
manti plačiausius Lietuvos visuomenės sluoksnius, 
pasinaudojant kitų šalių sukaupta patirtimi, ugdo 

' naująją kartą (moksleivius, karius, studentus), visuo
menę nepakantumo diskriminacijai, ksenofobijai, an
tisemitizmui dvasia, užtikrina, kad Holokausto studi
jos tęstųsi, kad būtų įveikti jo metami šešėliai, nuty
lėjimai, taip stiprinant demokratinės, atviros visuo
menės kūrimą.

Neįmanoma atkurti tai, kas žuvo Holokausto 
liepsnose, susigrąžinti tūkstančių žmonių. Tačiau lie
ka gyvas prisiminimas, gyva ir kultūra, kalba, jidiš 
palikimas Europai ir pasauliui, gyva negausi, bet 
veikli Lietuvos žydų bendruomenė, su kuria bendrai 
turime puoselėti tai, kas kilnių daugelio tautybių 
žmonių buvo išsaugota karo metais.

Naujų istorijos iššūkių žmonijai sąlygomis siek
sime, kad tokie dalykai niekuomet negalėtų kartotis, 
kad jaunoji karta suvoktų istorijos pamokas - būtų 
tolerantiška kitokiems, skirtingiems, netarnautų sve
timiems dievams, atpažintų blogį.

Toks nekaltų Holokausto aukų priesakas mums, 
gyviesiems.
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LAIŠKAI ELENAI - NEĮPRASTOS 
SANDAROS BIOGRAFIJA

Visa tai prisiminus, skaitytoją apninka abejonės, 
ar toks Urbšio laiškų brukimas į pirmą planą, kaip tai 
daroma veikalo antraštėje, yra pozityvus. Kad ir kaip 
būtų, jau pats pirmasis knygos tekstas, kuriame pa
aiškinama jos genezė, išsklaido skaitytojui daug ne
aiškumų. Jam paaiškėja, jog slėpiningoji Elena nėra 
kokia mitologinė būtybė, Mūza ar panašiai, bet Juozo 
Urbšio sesuo, karo vėtrų nublokšta į Venesuelą. Urb
šys pradėjo susirašinėti su Elena Urbšyte-Gutaus- 
kiene 1957 metais ir tas ryšys nenutrūko iki pat jo 
mirties. Per tą laiką (1957-1991) tų laiškų susikaupė 
beveik 700. Aptariamajam leidinyje jų skelbiama 
140. Nepasakoma, ar būta glaudaus bendradarbiavi
mo atrenkant laiškus spausdinimui. Kaip leidinio su
darytojas ir redaktorius nurodomas Arvydas Valio
nis. Skaitytojui pagailima informacijos, kokiais sver
tais sveriant buvo atlikta viešinamųjų laiškų atranka, 
kodėl metų bėgyje taip įvairuoja jų dažnis, pagaliau 
kodėl vieni laiškai skelbiami ištisai, o kiti dalimis. 
Nemažiau miglota ir neaišku, ar leidinyje spaus
dinamo teksto vertę nulėmė pažintinis jo pobūdis, ar 
stilistinė prašmatnybė. Dr. Vytautas Dambrava 
iškelia savo straipsnyje stilistinį Urbšio laiškų 
lakumą, glaustumą ir eleganciją, net porą pavyzdžių 
pacituodamas, bet skaitytojui norisi tikėti, kad atren
kant vis tik nusvėrė pažintinė tekstų vertė. O ji pati, 
tarp mūsų šnekant, ne kažin kokia.

Mat kaip buvęs „zekas”, varinėtas metų metais iš 
vieno suplėkusio sovietinio kalėjimo į kitą, Urbšys 
įsisavimo zekui būtinas elgesio normas: niekuo neti
kėti, nieko nebijoti ir nieko nemaldauti. Urbšys taip 
pat savyje išsiugdė itin griežtą vidinį cenzorių. Šiuo 
požiūriu.jo laiškai visiškai atitinka įprastinį margų 
laiškelių „iš anapus” trafaretą, kurį aptartumėm maž
daug taip: kadangi jie rašomi paprastai kokių didžių
jų religinių švenčių išvakarėse, laiškai pradedami 
mandagybėmis - sveikinimais bei linkėjimais. Po to 
pasidalinama aktualijomis: kas pasimirė, kas susilau
kė prieauglio, kam „nuvažiavo stogas” ar kas prasi
gėrė... Didelę tokio teksto dalį užima kalbos apie įsi- 
ligojimus, gydytojus, mitybos dietas, o jų pristigus - 
kalbos apie orą. Kartais (retokai) užsimenama apie 
matytą spektaklį ar filmą arba apie skaitytą knygą 
(niekad nepareiškiant kokios kritiškos pastabos), o li
kusią laiško dalį paprastai užima šeimos kronikos 
detsalės. Visa tai palydi fono muzikėlė „Visi laimin
gi, visiems gerai” (pasak Ant. Gustaičio).

Žinoma, aš čia šiek tiek šaržuoju, bet Urbšio laiš
kai ir yra panašaus banalumo. Skiriasi jie nuo „stan
dartinių” dviem bruožais. Kadangi Urbšys yra ne 
koks mažaraštis, o inteligentas, priverstas pelnytis 
sau grašius vertėjaudamas, savaime suprantama, kad 
jo laiškuose neišvengiamai sumirga knygų pavadini
mai ir užuominos apie žodynus - būtinus jam darbo 
įrankius.

Kita vertus, jo laiškuose pernelyg įkyriai pabrė
žiama, kad jis jokios paramos nereikalingas, kadangi 
puikiausiai pragyvenąs iš ubagiškos pensijos ir ver
timo pajamų. Ar tai skiedalas cenzoriui, ar būdingas 
Urbšiui stojiškumas, nelengva atspėti. Viena aišku, 
jis sąžiningai ir nedelsdamas, kaip kiti, dėkoja sese
riai už kiekvieną siuntą ir nieko sau nekaulyja, ne
bent žodynų ir padidinamųjų stiklų, kai apsilpsta jo 
rega. Vienintelė išimtis yra prašymas padengti jo 
skolą Onai Šimaitei už jam atsiųstus iš Prancūzijos 
žodynus.

Apskritai laiškų tekstai blankoki ir praradę savo 
aktualumą. Sunku juose būtų įžiūrėti kokią pastangą 
pergudrauti cenzorių ezopiška šneka. O jei ir esama 
kokios šifruotės, tai jinai skaitytojui sunkiai įveikia
ma, kadangi nepasirūpinta laiškų palydėti komenta
rais. Daugių daugiausia būtų galima pripažinti, jog 
metams bėgant Urbšio kiek padrąsėjama. Dviem at
vejais jis atvirai nepaiso, ką apie jį pagalvos jo cer
beris.

Taip, matyt, pradžiugintas fakto, jog yra išvydęs 
pasaulį Czeslawo Miloszo bajorų gūžtos pašonėje, 
Šateinių kaime, jis išsiduoda, jog yra skaitęs „iš lape
lių”, tai yra, savilaidos teksto, šio Nobelio premijos 
laureato įsos slėnį Jis rašo:

Man buvo siuntę iš Australijos jo Dolina Issy ir 
Poezje lenkų kalba, bet tų knygų, deja, negavau. Kaž
kam pasirodė, jog jos pavojingos mano senai galvai. 
Bet aš vis dėlto atskirais lapeliais, su pertraukom 
apie pusę įsos slėnio esu perskaitęs.

Toliau Urbšys įsileidžia savo laiške į svarsty
mus, kur ir kaip Czeslowas Miloszas yra naudojęsis 
Šateinių apylinkių vietovardžiais.

Tai vienas iš retų atvejų (bent taip verčia manyti 
laiškų atranka), kai Urbšys šnekasi su seserim apie 
grožinę literatūrą. Kadangi skaitytojui pašykštima 
informacijos, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo 
daryta laiškų atranka, jam, vargšeliui, sunku susigau
dyti, ar būta kokios laiškų „košriietizacįjoš” ir užtat 
lengva prasimanyti savų prielaidų.. Viena jų galėtų 
būti, sakysim ta, kad santykiuose su seserim būta at
šalimo. Arba įžiūrėti tylų Urbšio priekaištą seseriai, 
kad jinai, diplomuota istorikė, yra praradusi bet’kokį 
domėjimąsi savo krašto praeitim, nesusigaudanti, kas 
naujo. Štai kodėl ima švysčioti Urbšio laiškuose nau
jų veikalų pavadinimai: Ochmanskio Lietuvos istori
ja lenkų kalba, žinomas V. Sruogienės vadovėlis, iš
leistas Čikagoje ir 1.1.

Kad Urbšiui sunku atsižadėti savo misionieriškų, 
švietėjiškų polinkių, liudija kitas patetiškas laiško 
gabaliukas, kuris taip pat įrodo, kad jis nepaisė cen
zoriaus. Atspėjęs iš vieno sesers laiško, jog jinai per
gyvenanti depresiją, Urbšys bando iš pradžių ją guos
ti filosofiniais tauškalais, bet užbaigia savo laišką 
visiškai konkrečiu patarimu:

Aš Tavo vietoje išsirašyčiau užsienyje leidžiamos 
periodikos, pavyzdžiui, dienrašti Draugas, žurnalus 
Aidai, Metmenys, Akiračiai. Juose vis surastumei ką 
nors, kas Tave sudomintų, Įneštų Į Judviejų su Vladu 
gyvenimą tam tikro intelektualinio Įvairumo. Per 
juos sužinotumėt, kokios kur knygos išeina, surastu- 
mėt gal ir tokių, kurios Jus sudomintų. (1982 m. 
spalio 25 d.)

Iš šio teksto akivaizdu, jog Urbšys neblogai 
orientuojasi „atplaišų” spaudoje. O pati jo elgsena 
nebūdinga tuometiniam Lietuvos intelektualui, kuris, 
esam tikri, būtų įrašęs savo giminaitę į Liaudies bal
so ar Gimtojo krašto abonentų sąrašus ir tiek to rū
pesčio.

Daug kas išeivijoje yra tos nuomonės, kad Urb
šiui ištverti kankynes, badmečius ir sulaukti ilgo am
žiaus padėjo jo religinis fatalizmas. Savo straipsnyje 
dr. Vytautas Dambrava mėgina net įžvelgti Urbšio
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asmenybėje kažkokį kiniečių išminčių. Negyvėlį, at
klydusį iš bytnikų ir hipių butaforijos sandėlio. Ci
tuojamas tekstas paneigia tokios klišės tinkamumą 
Urbšio siluetui aptarti, jo šviesoj profiliuojasi ne 
koks sukriošėlio, bet aktyvisto, prieškarinio inteli
gento atvaizdas, kuriam skaudus kiekvieno tautos na
rio dvasinis stabarėjimas, panašėjimas į „homo so- 
vieticus”. Iš gyvų liudininkų pasisakymų ir laiškų 
tekstų matyti, kad Urbšiui ištverti bei atsispirti prieš 
senatvės baisatį padėjo jo meilė gimtajam žodžiui, 
prieraišumas prancūzų kultūrai, tranzitorinis radiju
kas ir sumani dukterėčių slauga.

Antroji Laiškų Elenai dalis - liudijimai apie 
Urbšį - nepalyginamai spalvingesnė, nors joje, kaip 
ir visuose kolektyviniuose leidiniuose, ne visi 
straipsniai yra vienodo kalibro. Vis dėlto džiugu 
pripažinti, kad bendras jų lygis aukštas. Tai todėl, 
kad išvengiama egzaltacijos, perdėto sentimentalu
mo ir retorikos puošmenų, vedančių tuščiakalbystėn. 
Kas be ko, neretai čia kartojami tie patys dalykai, 
apie kuriuos kalbama laiškuose, bet kadangi į juos 
žvelgiama iš laiko nuotolio, viskas darosi skaitytojui 
aiškiau, suprantamiau. Tai nenuostabu - laiškai 
nebuvo rašomi viešumai.

Prieš pradedant pasakoti, kas ypač patraukė dė
mesį tuose rašiniuose, tenka, visų pirma, pripažinti, 
kad nė vienas jų neužginčija, jog Urbšio būta patrioto 
ir drąsaus vyro, gynusio Lietuvą nuo grobikų diplo
matinėje tarnyboje, net ir kalėjime rašiusio laiškus 
Stalinui, raginančius jį atstatyti Lietuvos suverenu
mą. Šiaip Juozo Urbšio karjera atpasakojama labai 
panašiai kaip Lietuvių Enciklopedijoje. Tai yra, 
glaustai. Skaitytojas nebent sužino, jog Urbšiui teko 
perimti užsienio reikalų ministerio postą po to, kai 
„dėl nežinomų priežasčių” po gėdingo lenkų ultima
tumo atsistatydino Lozoraitis ir buvo uždaryta Vil
niui vaduoti sąjunga.

Skaitytojui papasakojama, kad tapęs bedarbiu po 
sovietų invazijos, Urbšys lietuvių nomenklatūristų 
buvo vaikomas nuo Ainošiaus pas Kaipošių, nors 
vienas pirmųjų iš jų net nemėgino slėpti, kas yra 
„šeimininkas”, nukreipdamas Urbšį pas Pozdniako- 
vą. Aptinkame viename rašinyje nuorašą teksto, ku
riuo savieji komunistai siūlo ištremti iš Lietuvos 
Urbšių šeimą saugumo sumetimais į „Motinos Rusi
jos” gilumą. Nieko nepasakojama apie Urbšių gyve
nimą pirmojoje tremties vietoje, Tambove, tik paaiš
kinama, kad juos sušlavė kalėjiman pirmoji teroro 
banga antrą Vokietijos-SSSR karo dieną. Daugiau 
sužinom apie jų buitį tremtyje Stalinui pasimirus. 
Mat į Viaznikus, kur Urbšio dirbta pirties kasininku, 
buvo nukeliavusi jų aplankyti giminaitė Danutė Čiur- 
lionytė-Zubovienė. Jos piešiamas Urbšio portretas 
pažymėtinai tikroviškas, jai nepavyko iš jo nieko iš
kvosti. Urbšienė jai išpasakojo savo nuoskaudas, pa
tirtas psichopatų tardytojų kabinetuose, o Urbšys ty
lėjo, banaliai tariant, kaip žemė. Mat, kaip buvęs ka
rininkas, jis skrupulingai laikėsi duoto žodžio net ir 
šiuo atveju, kai priesaika tylėti buvo išlupta sadistiš- 
kiausių kiauliašunių. Labai patetiška yra Danutės pa
sakojimo detalė, kaip Urbšiai, vedžiodami ją kaip tu
ristę po šleivas Viaznikų gatveles, vadina jas paryžie- 
tiškais pavadinimais: Rue de Passy, Champs Elisees.

Didžioji rašinių dalis vaizduoja Urbšių gyveni
mo rutiną Kaune, grįžus iš tremties Viaznikuose. 
Juose sudėlioti lengvai atpažįstami pagrindiniai 
Urbšio charakterio bruožai: kuklumas, nesipuikavi- 
mas, beveik pedantiška nepakanta nešvarai ir netvar
kai, rutininių procedūrų pamėgimas - pasivaikščio
jimų Ąžuolyne, Juozapinių šventimo ir t.t.

Įdomiausią ir geriausią Urbšio portretą pateikia

2001 m. spalio mėn.

dr. Vytautas Žalys, kuriam likimo užgaida suteikė 
progąą geriausiai užčiuopti Urbšio asmenybės kon
tūrus. Mat prieš susitikdamas su Urbšiu, V. Žalys bu
vo gerai išnaršęs Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos archyvus ir taip susipažinęs su visomis užku- 
lisėmis smulkmenomis. Suėjęs akis į akį su buvusiu 
ministru, Žalys negalėjo atsistebėti Urbšio kuklumu 
ir dvasingumu. Bet labiausiai pritrenkė Žalį fenome
nali Urbšio atmintis. Skaitydamas jo knygą Lietuva 
lemtingaisiais 1939-1940 metais N. Žalys negalėjo 
atsistebėti tuo, kad jos tekstas beveik pažodžiui pri
minė Kaunan siųstas Urbšio promemorijas, nors kny
gą rašydamas Urbšys tų dokumentų nuorašų netu
rėjo.

Nemažiau nustebino, Žalio teigimu, Urbšys ir 
vokiečius, atvykusius jį filmuoti. Nors buvo dvide
šimt metų su niekuo nekalbėjęs vokiškai, Urbšys 
pliekė ta kalba tarytum sava. Laisvai ir taisyklingai, 
su visa šėtoniška jos Wortfolge. Panašų pritrenkiantį 
įspūdį padarė Urbšys ir italui profesoriui Pietro Dini.

Pažymėtina, kad nors visi straipsnių autoriai at
kuria itin tikrovišką ir nepaauksuotą Urbšio atvaizdą, 
nė vienas jų neužsimena apie jį kaip vertėją, išskyrus 
dr. Vytautą Dambravą, kuris prisimena gėrėjęsis 
Urbšio Romain Rollando Colas Breagnon vertimu. 
Laiškuose Elenai apie šią knygą užsimenama keliose 
vietose, kadangi ji pelnė Urbšiui papildomą honorarą 
už naują laidą.

Colas Breagnon vertimo pasisekimas - reikš
mingas dalykas, žinant, kad ją versti nėra lengva. Ji 
parašyta stilizuota senąja prancūzų kalba ir pilna 
vilkduobių. Susigundęs ją versti jaunas Vladimiras 
Nabokovas susiprato pirma perskaityti pora rusiškų 
patarlių ir priežodžių žodynų, ieškodamas atitikmenų 
prancūzų liaudies posakiams ir idiomoms. Urbšys to
kių žodynų neturėjo, jam teko pasitenkinti vien nepa
doriai gyvastinga savo atmintim, išradingumu ir kan
trybe ir todėl šis jo darbas itin vertas pagarbos.

Grįžtant prie dr. V. Žalio straipsnio būtina pami
nėti, kad jame aptinkame dokumentuotų užuominų, 
jog vadinamoji „dainuojanti revoliucija” iš tikrųjų 
prasidėjo kur kas anksčiau nei 1989 metais. Mat Isto
rijos instituto kolegų skatinamas Vytautas Žalys pir
mą pažintį su Urbšiu Kaune užmezgėjau 1986 metas 
ir tais pat metais į Kauną keliavo antrąkart, Istorijos 
instituto vadovybei supratus reikalą įsigyti Urbšio 
knygos rankraštį, už kurį autoriui buvo sumokėta 500 
rublių. Žalys suvokė, kad negana įsigyti rankraštį, 
būtina pasidaryti jo nuorašų ir juos išslapstyti. Jis pa
suka Klaipėdon, kur nežinomi geradariai jį aprūpina 
dviem ranka padarytais (per dvi paras) nuorašais. 
Mat visos kopijavimo (xerox) mašinos buvo budriai 
sekamos KGB tipų. Šis faktas yra nemaža atodanga, 
kadangi iki šiol vieninteliu pogrindiniu leidiniu buvo 
laikoma Katalikų bažnyčios kronika, o kokios nors 
„stalčinės” literatūros iš viso nebuvo.

Kaip minėjom, laiškinis įtarpas Laiškuose Elenai 
lenkia leidinį į vieną pusę tarytumei kokį Pizos bokš
tą. Tai ypač ženklu paskutiniuose knygos skyreliuo
se, kuriuose kalbama apie tolimus Urbšio giminai
čius. Kita vertus, tenka pripažinti, kad tas Urbšių gi
minės herbo auksinimas nėra skaitytojui visiškai ne
pakeliamas, kadangi Urbšių giminės likimas - jos 
tragedija - simbolizuoja pačios Lietuvos tragediją ir 
iš tų apybraižų netvoskia megalomanija ar savęs 
liaupsinimu.

Vytautas A. Jonynas

Juozas Urbšys, Laiškai Elenai. Sudarytojas ir redak
torius Arvydas Valionis. Vilnius, Akreta. 2001. 276

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Išgelbėję pasauli... Žydų gelbėjimas Lietuvoje 

(1941-1944). Sudarė: Dalia Kuodytė, Rimantas Stan
kevičius. Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras. Vilnius. 2001.371 psl.

Gyvendamas Amerikoje dr. Domas Jasaitis rinko 
medžiagą apie lietuvius, Antrojo pasaulinio karo 
metu gelbėjusius žydus. Jo tikslas buvo apie tai išleis
ti knygą. Tačiau neužbaigęs šio darbo 1977 m. D. Ja
saitis pasimirė. Jo žmona surinktą medžiagą perdavė 
VLIK’ui, kad šis ją sutvarkęs išleistų atskira knyga. 
VLIK’as knygos išleisti nesugebėjo ir D. Jasaičio 
medžiaga atsidūrė ALKA’oje.

Išgelbėję pasauli... sudėti gelbėtojų ir liudytojų 
laiškai iš D. Jasaičio archyvo. Dauguma jų rašyti aš
tuntajame dešimtmetyje. į rinkinį taip pat pateko laiš
kai ta pačia tema, rašyti kun. Juozui Prunskiui bei šia 
tema rašyti Domo Jasaičio, kun. Mykolo Krupa
vičiaus, Juozo Šalnos (L. Šmulkščio) ir kitų straips
niai ar jų ištraukos. Knygos gale įdėti du priedai: išsa
mus D. Jasaičio archyvo dokumentų sąrašas ir Pasau
lio tautų teisuolių - Lietuvos piliečių sąrašas, kurį pa
teikė Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. 
Rinkinys palydimas išsamiu D. Kuodytės ir R. Stan
kevičiaus įvadiniu straipsniu „Istorinės tiesos paieš
kos”. Apskritai, tokio pobūdžio knyga yra svaresnis 
įnašas į žydų gelbėjimo istoriją, negu abejotinos ver
tės žydų gelbėtojų sąrašų leidyba.

Vilius Kavaliauskas. Už nuopelnus Lietuvai. 
1918-1940 metų Lietuvos Respublikos ordinai ir me
daliai. Vaga. Vilnius. 2001.505 psl.

Žurnalisto ir kolekcionieriaus V. Kavaliausko 
kruopščiai paruošta ir prabangiai išleista knyga apie 
pirmosios Lietuvos Respublikos valstybinius, pusiau 
valstybinių organizacijų ir visuomeninių organizacijų 
apdovanojimus. Knyga iliustruota aukštos kokybės 
apdovanojimo žymenų, jų gavėjų ir apdovanojimo 
dokumentų nuotraukomis. Knyga palydima antrosios 
respublikos prezidentų Valdo Adamkaus ir Algirdo 
Brazausko trumpais įvadais. V. Kavaliausko knygos 
„Prieduose” randame: ordinų tarybų sudėtį, žuvusių 
Vyties Kryžiaus kavalierių sąrašą, dokumentus ir 
straipsnius bei „Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir 
kitų pasižymėjimo ženklų įstatymą”.

Autorius įdomiai aprašo apdovanojimo žymeni
mis aplinkybes. Pasirodo, juos gaudavo ne tik nusi
pelnę Lietuvos Respublikai žmonės. Tarpukaryje or
dinai ir medaliai taip pat buvo gausiai dalijami Eu
ropos valstybių vadovams, siekiant juos palenkti Lie
tuvos pusėn. Pavyzdžiui, 1927 m. rugsėjo 10 d. Pre
zidento dekretu Vyties Kryžiaus 1-ojo laipsnio or
dinais buvo apdovanoti Italijos karalius Viktoras 
Emanuelis III ir Italijos vyriausybės vadovas Benito 
Mussolini. Ordinus jiems į Italiją nuvežė tuometinis 
Lietuvos Ministras Pirmininkas Augustinas Volde
maras. Šiais apdovanojimais buvo siekiama tuometi
nius Italijos pirmūnus palenkti Lietuvos pusėn prieš 
Lenkiją.

Knygos leidybą parėmė Philip Morris Lietuva.

Stasys Štikelis. Eterio šviesa. Nepriklausomos 
Lietuvos radijas 1919-1940 m. Varpas. Kaunas. 
2001. 391 psl.

Autorius knygoje nagrinėja mažai tyrinėtą Lietu
vos kultūros sritį - radijo atsiradimą, jo raidą ir plė
totę mūsų šalyje. Monografija apima įvairius radijo 
aspektus: radijo stočių bei radiofono studijų atsiradi
mą, kūrybinio ir techninio kolektyvo sudarymą. Au
torius plačiai apžvelgia šios kultūros institucijos 
įstatymus, darbo sąlygas, programų sudarymą, radijo 
įtaką visuomenės švietimui.
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RECENZIJOS

I
Prieš dvyliką metų, mūsų „dainuojančios revoliu

cijos” prieaušryje pasirodžius Vinco Trumpos kny
gai Lietuva XIX amžiuje1, ėmiausi rašyti recenziją, 
kuri pakliuvo į Lietuvos Mokslų Akademijos leidinį 
Lituanistika, buvo pasiųsta Aki račiams, o dar vėliau 
pasirodė straipsnių rinkinyje XIX amžiaus profiliai. 
Anuometinis, Liūto Mockūno parengtas ir Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo išsleistas leidinys, pra
dedant sudarytojo žodžiu ir baigiant studija apie V. 
Kapsuką, buvo labai sėkmingas ir savalaikis: dešimt
mečio pabaigoje Sąjūdžio mitinguose kaitinama is
torikų vaizduotė norom nenorom turėjo lyginti kelių 
amžių (ar kelių laidų) Lietuvos priespaudas ir vada- 
vimosi versijas, ieškoti istorijos pamokų kasdieninio 
gyvenimo užduočių sprendimams. Į Lietuvą grįžo 
mūsų išeivijos intelektualinis palikimas, kuriuo buvo 
godžiai domimasi. Tada, užbaigdamas savo recenziją 
ir stengdamasis, kad ji neatrodytų kaip ištisinis pagi
riamasis žodžis, pasigailėjau, jog į rinkinį nepakliuvo 
V. Trumpos publicistika3. Trumpai padalijus savo ta
lentą istorijai ir žurnalistikai, būtų apmaudu, kad vie
na kūrybos pusė liktų pamiršta. Juolab, kad istorija ir 
žurnalistika V. Trumpos atveju vaisingai viena kitą 
papildo, filosofiniais pasažais pinasi į grakštų esė. 
Šiandien, vartydami naują, Baltų lankų leidykloje 
dienos šviesą išvydusį straipsnių rinkinį, galėtume 
pridurti, jog šalia V. Trumpos - istoriko ir žurnalisto 
būtinai turi būti atrastinas ir filosofuojantis V. Trum
pa. Bent du pastarojo rinkinio straipsniai, skirti Levui 
Karsavinui ir Antanui Maceinai, atskleidžia ir šią re
cenzuojamos knygos pusę.

Į rinkinį Apie žmones ir laiką autoriaus ir sudary
tojo valia pateko penki ankstesnės knygos Lietuva 
XIXamžiuje straipsniai, skirti XIX amžiaus Lietuvos 
istoriniams veikėjams: S. Daukantui, M. Valančiui, 
A. Hilferdingui, J. Tumui-Vaižgantui ir V. Kapsukui 
(t.y. beveik pusė ankstesnės knygos), tad jiems savo 
pastabose norėtųsi skirti mažiau laiko. Primindamas 
tada įsižiebusią diskusiją, skaitytojų dėmesį atkreip
siu tik į du dalykus:

Pirma. Nesiimu iš naujo kartoti to, kas buvo ra
šyta ankstesnėje recenzijoje apie XIX amžiaus per
sonažus ir XIX amžiaus Lietuvos istorijos modelius. 
Man tenka pripažinti, jog pagal esminius XIX am
žiaus Lietuvos istorijos interpretacijos principus (t.y. 
požiūrius į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės isto- 
rinio-politinio paveldo sąsajas su Vasario 16-osios 
Lietuva, lietuvių bajorijos vaidmenį tautiniame sąjū
dyje, lietuvių-rusų bei lietuvių-lenkų konfliktus) save 
greičiau priskirčiau tai istorikų grupei, kuriuos V. 
Trumpa vadina romantikais, pats save netiesiogiai 
įrašydamas į realistų gretą. Savo straipsnyje Lietuvos 
nepriklausomybės idėja prie pirmųjų jis įrašė Vaclo
vą ir Mykolą Biržiškas, M. Romerį, J. Ochmanskį, 
bet neabejotinai turėjo omenyje V. Daugirdaitę- 
Sruogienę, net dalį sovietiniais laikais apie XIX a. ra
šiusių lietuvių istorikų. Realistais buvo pakrikštyti P. 
Klimas, J. Totoraitis ir P. Šliažas4. Romantikai, anot 
autoriaus, perdėtai pabrėžia LDK politinės tradicijos 
tąsą XIX a. antirusiškuose sukilimuose, o realistai 
linksta tuose sujudimuose visiškai nepastebėti lietu
vių politinės tradicijos atskirumo: jiems visos tos su
maištys - tai tik lenkų reikalas Lietuvoje, kuriam 
asistavo tuometinis viešpataujantis Lietuvos luomas 
- bajorija. V. Trumpa aistringiausiai šį požiūrį gynė 
diskusijoje su V. Daugirdaite-Sruogiene dėl lietuvių 
bajorijos vaidmens XIX a. atgimime. Per paskutinius 
kelioliką metų senos diskusijos atgarsiai iš naujo su
skambėjo tęstinio leidinio Lietuvių Atgimimo istori
jos studijos puslapiuose, ypač istoriko A. Kulakaus-

„APIE ŽMONES IR LAIKĄ”1 
IŠMINTINGO SKEPTIKO PAMOKOS

ko straipsniuose5. Nesu pakeitęs savo požiūrio į 
anuos XIX a. istorijos modelius ir dabar; galėčiau tik 
pridurti, kad nereikia perdėti šių koncepsijų prieš
priešos. Manau, kad teisūs buvo į A. H. Kirkorą ar A. 
Herceną panašūs žmonės, kurie 1863 m. sukilimo 
laiku mąstė, kad net jei Lietuva nori būti su Lenkija, 
ji nebūtinai turi nustoti būti Lietuva. Kad tik sužino
tume jos valią - neiškraipytą ir tikrą. Ir dabar esu lin
kęs manyti, kad sieti Pirmąją Respubliką arba Vasa
rio 16-osios Lietuvą su LDK, ieškant kad ir simboli
nio istorinės-politinės tradicijos tęstinumo, nėra tas 
pats dalykas (o V. Trumpa manė būtent taip), kas bu
vo Musolinio pastangos susieti Cezario laikų Romą 
su fašistine Italija.

Yra daug kelių tolesnėms XIX amžiaus interpre
tacijoms, kuriose gali atsirasti vietos sudėtingesnėms 
abiejų krypčių sąsajoms ir tarpusavio kombinaci
joms. Kita vertus, lietuvių istoriografijoje lygiagreti 
abiejų srovių tėkmė bei poleminė įtampa turėtų kai
tinti naujų tyrinėjimų garo katilą. Jei tik nesumažės 
domėjimasis XIX amžiaus problemomis, o to ženk
lai, regis, jau ima ryškėti mūsų akademinėje kasdie
nybėje.

Antra. Naujajame rinkinyje Apie žmones ir laiką 
pasikeičia tų penkių straipsnių kontekstas. Nors su
darytojo Gedimino Rudžio santūriu žodžiu tariant, 
tie straipsniai pateko į knygą tik dėl to, kad ankstes
nis rinkinys net ne kiekvienoje bibliotekoje ...yra 6, 
tačiau akysna labiau krenta kitas dalykas. Skaitytojas 
pasikeitusiame kontekste gali atrasti visai kitas minė
tų straipsnių savybes. Į pirmą vietą iškyla ne XIX 
amžiaus konceptualinės peripetijos, bet ano meto 
žmogaus - istorinės asmenybės, besigalinėjančios su 
laiku ir konservatyvios arba nuosmukio visuomenės 
ydomis. Tai žmogus, kuris yra lyginamas su vėlesnių 
epochų (V. Gosiauskio atveju - ankstesnės epchos, 
t.y. XVII a.) to paties likimo adeptais. Šis sudarytojų 
pasirinkimas, ypač ankstyvojo straipsnio apie V. Go- 
siauskį įtraukimas buvo labai įžvalgus žingsnis, da
vęs keliariopą naudą, ypač istoriko V. Trumpos kū
rybinio kelio pažinimui..

Štai kodėl mano šiandieninio rašinio uždaviniu 
galėčiau laikyti savotišką recenzijos tąsą. Praėjus ke
liolikai metų, kurie skiria dvi knygas, į daug ką gali
ma žiūrėti santūriau, o atskirais atvejais - atpažinti 
tokius išminties krislus, kurie kartais suprantami tik 
metų tėkmėje kaupiantis egzistencinei patirčiai. Nau
jos knygos pasirodymas neretai priverčia paskaityti 
ne tik senesnius kitų, bet ir savo paties rašinius. Tai 
padeda mokytis ir keistis kartu su laike besikeičian
čia visuomene.

II
Recenzuojant V. Trumpos veikalą yra būtina pa

brėžti vieną recenzentui itin svarbų dalyką: aptaria
mas autorius pats yra puikus recenzijos meistras, ge
rai pažinęs kultūrinę recenzavimo tradiciją, kritiškai 
žvelgęs į lietuvių autorių darbus, kėlęs labai aukštus 
kokybės reikalavimus sau ir kitiems šio žanro ar
tojams. Aptariamoje knygoje yra surinkta 14 įvairiu 
metu jo rašytų recenzijų, o jei pridursime ankstesnės 
knygos Lietuva XIX amžiuje puslapiuose paliktą 
VDU literatūros profesoriaus Leono Gudaičio kūry
bos įvertinimą7 , bus nesunku atpažinti V. Trumpos 
braižą. Norint įsigilinti į savo, kaip recenzento, už
duoties esmę, pravartu suvokti, kaip pats aptariamos 

knygos autorius žiūri į recenzavimo amatą.
Štai dar 1977 m., pasirodžius A. Voldemaro raš

tams, nepaisant neigiamo politinės veiklos vertini
mo, V. Trumpa labai glaustai, bet raiškiai iškėlė di
delį akademinį prieškaryje fašistavusio ir liūdnai sa
vo dienas II Pasaulinio karo metu baigusio veikėjo 
talentą. A. Voldemaras - puikus recenzentas ir kriti
kas. Lygindamas jo raštus su pokarine recenzijų kul
tūra, V. Trumpa taria:

Turbūt nedaug tesuklysime pasakę, kad mūsų re
cenzija (tiek šiapus, tiek anapus) gyvena geroką nuo- 
smūkį. Atrodo, kad kartais mūsų recenzentai tėra ge
rai susipažinę tik su vieninteliu vadovu: būk manda
gus . Užtat jie ir kloja komplimentus Į kairę ir Į dešinę 
už kiekvieną rašto žodi ir eilutę. Ne per seniausiai te
ko skaityti vieno tęstinio leidinio, kuriame dalyvauja 
koks 20 vadinamųjų rašto žmonių, recenziją. Jos au
torius nesurado nei vieno, kuris nebūtų vertas kom
plimento, nors dalis jų tėra paprastų paprasčiausi 
grafomanai.8

Negali sakyti, kad istorikui V. Trumpai būtų sve
timas mandagumas. Priešingai, gebėjimas išlikti 
mandagiu (įtarčiau, kad perdėtas savo bendraminčių 
gyrimas laikytinas nemandagumu) net tada, kai rei
kėjo sakyti priekaištus ir nurodyti klaidas, didelė tau
ri pagarba mokytojams ( L.Karsavino atvejis) ir tra
dicijai, kurioje brendo paties istoriko kritiško ir skep
tiško galvojimo įgūdžiai, yra aiškiai pastebimas jo 
kūrybos dalykas. Istorikas V.Trumpa akivaizdžiai 
gyvena dabartyje su visa istorija ir jos veikėjais, 
stengdamasis sau taikyti tokius pačius reikalavimus, 
kuriuos užverčia ant aprašomų herojų pečių. Negali
ma tyrinėti kultūros istorijos, pačiam nekultūrėjant, 
kadaise yra pasakęs prof. Vytautas Kavolis. Grei
čiausia su tuo teiginiu sutiktų aptariamos knygos au
torius.

V. Trumpa labai gerai žinojo svarbiausius recen
zijos reikalavimus: recenzento uždavinys būtų pir
miausia atskleisti eventualiam skaitytojui, ką jis šioje 
knygoje ras ir ar verta ją skaityti? Anot jo, būtinas 
geras ne tik recenzuojamos knygos, bet ir apskritai 
viso knygoje liečiamų mokslų komplekso pažinimas. 
Antra savybė, kuria pasižymėjo pavyzdinis recen
zentas A. Voldemaras, tai, kad jis aiškiai ir drąsiai 
(kartais gal net per drąsiai) skiria grūdus nuo pelų. 
Pagirtinas, V. Trumpos nuomone, ir gebėjimas šalia 
kritikos duoti naudingų patarimų, kurie praverstų 
ateities darbuose.

Dabar nesunku atpažinti, jog recenzijų klimatas 
Lietuvoje nėra pasikeitęs, o pats žanras yra gana su
nykęs. Pagiriamasis žodis išsitaria lengviau, negu 
drąsi, bet mandagi kritika. Užtat mūsuose verčiau ty
lima, negu imamasi pešioti skardžiabalsius autori
tetus istorijos, literatūros ar filosofijos baruose. Kita 
vertus, regis, tipišku mūsiškės recenzavimo tradici
jos bruožu tampa nenoras pirmiausiai perskaityti vei- 
'kalą taip, kaip jo autorius pats bandė jį įsivaizduoti, 
tuo pat metu reikalaujant, kad jame būtų recenzentui 
reikalingi dalykai. Ir dar, dabartinėje padėtyje reikia 
skirti mokslo ir leidybos marketingo pradžiamokslį 
einančius autorius nuo solidaus recenzijų žanro pa
vyzdžių. Labai profesionaliuose kultūrinio gyvenimo 
srityse (pvz. muzikos) recenzijos greičiau primena 
„mecenatų” (kompozitorių ir atlikėjų) ir „klientų” 
(recenzentų) santykius, kuriuose vieni rūpinasi rėkia-
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ma, kiti dėl jos tampa labai reikalingi. Tad tarčiau 
skaitytojui: skaitykite V. Trumpos knygą (ir Volde
maro raštus), kad patiltumėte gerai išaustos recen
zijos žavesį ir naudą.

Neatsitiktinai pradedam nuo recenzijų. Juk imtis 
recenzijų meistro knygos recenzavimo jau savaime 
yra provokuojanti užduotis. Ko vertas V. Trumpos 
recenzentui keliamas reikalavimas, kad veikalo ana
lizei yra būtinas viso knygoje liečiamų mokslų kom
plekso pažinimas. V. Trumpos erudicija, filosofijos 
gylis (žiūr. jau minėtus straipsnius apie L. Karsaviną 
ir A. Maceiną) bei politinės veiklos praktinė patirtis 
(pokariu jis kurį laiką dirbo VLIK’o informacinėje 
tarnyboje10) sudaro tokį svarų labai skirtingų mokslų, 
žinojimų ir praktiškų patirčių kompleksą, kad šių ei
lučių autoriui iškart tenka prisipažinti, jog jis nepre
tenduoja į visaapimančių knygos analizę. Iš tiesų, 
trūksta žinių daugelyje sričių, kurias užgriebia recen
zuojamo autoriaus plunksna. Tačiau tai nėra mirtina 
nuodėmė, nes - pasitelkim patį V. Trumpą - niekas 
nereikalauja iš biografo ar literatūros bei meno kriti
ko, kad jie būtų lygūs ar aukštesni už tuos asmenis, 
apie kuriuos rašo ir kurių darbus ir kūrybą kritikuo
ja." Pasitenkinsim tik susikoncentravę į (a) veikalo 
sandarą, į (b) nuolatinį autoriaus rūpestį asmenybės 
vaidmens istorijoje atskleidimu bei į (c) jo kairumo, 
liberalumo ir tolerancijos sandūras, vertinant istori
jos procesą ir žmonių likimus.

Knygos pavadinimas yra ne tiek metaforiškas, 
kiek konkretus: jis tiesiog paruošia skaitytoją sam
protauti apie žmogaus, istorinės asmenybės morali
nius pasirinkimus, požiūrį į save ir savo vietą visuo
menės gyvenimo raidoje, politinius sprendimus bei 
gebėjimą vertinti jų pasekmes. Tų istorinių asmeny
bių veiklos chronologija - nuo XVII amžiaus vidurio 
iki XX amžiaus pabaigos, o rinkinin pakliuvę straips
niai datuotini nuo praėjusio XX amžiaus ketvirto 
dešimtmečio pabaigos iki dešimto dešimtmečio vi
durio, t.y. atspindi kone šešiasdešimt kūrybos metų. 
Knygos išleidimą paakino, anot jos sudarytojo, 
pasirodymas spaudoje artimo V. Trumpos bičiulio 
Algirdo Juliaus Greimo straipsnių rinkinio Iš arti ir iš 
toli, kurį 1991 m išleido ta pati Baltų lankų leidykla 
ir kurio vienas skyrius „Apie žmones” bene yra 
inspiravęs naujos knygos pavadinimą.

Kaip atsiveria tie skausmingai painūs istorinio 
žmogaus ir istorinio laiko santykiai? Autorius tai pa
siekia per biografinio pobūdžio studijas, proginius 
straipsnius, recenzijas ir nekrologus. Tai atsispindi ir 
knygos sandaroje. Visas beveik pusės tūkstančio 
puslapių rinkinys susideda iš keturių skirtingos apim
ties dalių. Pirmoji, didžiausia, pavadinta Be lakavimo 
ir priešų ieškojimo, antroji Sukaktys, trečioji „Never
ta slėpti nei savo, nei savo krašto klaidų ” ir pasku
tinė, ketvirta, kurioje sudėti nekrologai, vadinasi „Iš 
draugų, kai pažiūriu, man nedaug bepaliko ”. Kiek
vienoje dalyje surinkti tekstai yra išrikiuoti chrono
logine tvarka, pagal jų atspausdinimo (ir greičiausia 
parašymo) datas. Pirmojoje dalyje anksčiausia studi
ja yra Paskutiniai V. Gosiauskio metai (iš Lietuvos 
praeitis, t.l, sąs.l, Kaunas, 1940, p. 109-136.), o vė
liausia - Maironis: laikas ir vieta (keletas tolimų si
luetų), paimta iš 1985 m. Aidų. Antrojoje dalyje ran
dame ir 1940-jų tekstą apie I. Lappo, ir 1992-jų raši
nius apie K. Jablonskį ir K. Drungą. Recenzijų ir ne
krologų dalyse įdėti ankstyvieji straipsniai siekia 7 
dešimtmečio pradžią; paskutinė recenzija parašyta 
1987 m., o A.J. Greimo ir M. Starkaus nekrologai 
Akiračiuose pasirodė 1992-iais.

Tiesa, iškyla šiokių tokių sunkumų, bandant su
prasti veikalo sumanytojų logiką bei visus motyvus. 

Kodėl vienas straipsnis patenka į pirmą ar antrą dalį, 
o panašaus profilio tekstas į kitą. Pirmojoje dalyje 
pasirodę straipsniai atskirais atvejais lygiai taip pat 
galėjo būti įdėti prie nekrologų draugams, kaip 
straipsnis Jonas A ištiš (1904-1973). Šis tas apie žmo
gų ir poetą, arba nominuoti sukaktuviniais. Štai Ka
ziui Griniui ir Maironiui skirti straipsniai galėjo atsi
durti ir antroje dalyje. Juk tai, kas apie Maironį rašo
ma, kaip pripažįstama nuorodoje, yra žodis, tartas 
per Maironio 50 metų mirties sukakties minėjimą 
Vašingtone.12

Bet šiuo atveju galima tik pastebėti, kad V. Trum
pa nedaro didelio skirtumo tarp proginio ir neprogi- 
nio darbo: jam kiekvienu atveju rūpi naujas moksli
nis žodis, netikėta ir kitų autorių neišnaudota reflek
sija, originali interpretacija. Progiškumas, regis, yra 
ne tiek galintis nusibosti ritualas, nuostolis istorijos 
mokslui, bet labai esminis istorijos ir istoriko vaid
mens gyvenančiųjų visuomenėje elementas. Tai pro
ga permąstyti, išryškinti istorinius dabarties žmogaus 
egzistencinius orientyrus, proga išeiti iš saugiai už
darų siauramokslinių sienų į viešumą, kurioje ne visi 
žino tą patį ir kurioje privalo gyventi kuriantis isto
rikas. Žinoma, šis užsiėmimas reikalauja specifinio 
talento ir meistrystės. Juk niekur tiek daug banalybių 
neprišnekama, kaip įvairių lietuviškų minėjimų pro
ga.

Dar viena svarbi knygos sandaros ypatybė - kar
tais tie patys herojai išnyra keliuose epizoduose: S. 
Daukantas, M. Valančius, V. Krėvė-Mickevičius - 
biografinių studijų ir Sukakčių dalyse; J. Jakštas, L. 
Dambriūnas pakliūva prie Sukakčių ir prie nekrolo
gų; Z. Ivinskis pristatomas recenzijų ir nekrologų da
lyse. Sunku daryti prielaidą, kad šie susipynimai ir 
sutapimai yra tiesiogiai susiję su V. Trumpos po
žiūriu į skirtingom progom aprašomus asmenis, ta
čiau net jei tai yra atsitiktinių aplinkybių pasekmė, 
vis tiek yra labai iškalbingas faktas. Šios persipinan
čios skirtingo žanro tekstų vietos itin ryškiai parodo 
aptariamojo asmens bei autoriaus pažiūrų briaunas, 
sodrina tapomų portretų koloritą ir - ne mažiau svar
bu- padeda pamatyti paties istoriko V. Trumpos vei
dą. Autorius labai subtiliai modeliuoja savo eseisti
nius pasažus, pirmu asmeniu įpindamas savo prisimi
nimų fragmentus, kur įmanoma inkrustuodamas cha
rakterizuojamo asmens ar jo aplinkos paveikslą vie
nu kitu atmintin įsirėžusių bruožu: Maironio (ir pa
ties V. Trumpos) gimtųjų vietų peizažo detalė, M. 
Krupavičiaus ar L. Karsavino barzdelės, B. Sruogos 
manieros bei aprėdas, M. Krupavičiaus pamoksli
ninko aistra, etc. Šią priemonę autorius naudoja labai 
saikingai, neiškeldamas savo asmens virš charakteri
zuojamo herojaus, neieškodamas specialios progos 
atsiminimų fragmentams įpinti. Jis greičiau siekia 
„sušildyti” santykį su aptariamu asmeniu ir jam tai 
gerai sekasi. Gyvo portreto ir savojo, autorizuoto 
eseistinio dalyvavimo krislais apiberti trumpi tekstai 
tampa itin įtaigūs, pasitikėjimą keliantys ir tuo pat 
metu informatyvūs.

Istorinės eseistikos elementai padeda knygos au
toriui pasiekti didelio įtaigumo ir tais atvejais, kai jis 
kalba apie asmenis, nutolusius laike. S. Daukanto, M. 
Valančiaus, S. Moravskio laikai neleidžia užčiuopti 
jokių tiesioginių egzistencinių sąsajų, tačiau V. 
Trumpa nuolat stengiasi išlikti tokiu istoriku, kuris 
yra tartum tolimų istorinių reiškinių, ano meto žmo
nių minčių, pažiūrų bei elgsenų vertėjas į savo gyve
namojo laiko kalbą. Jis, progai pasitaikius, primena 
galimybę palyginti aprašomąjį laikmetį su savo gy
venamuoju, tokiu būdu leisdamas geriau pažinti 
reiškinių prigimtį istorijoje. Štai J. Tumo-Vaižganto
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atveju istorikas pasako: Nėra abejonės, kad ir 
šiandien Vaižgantas nesidžiaugtų nė vienu lietuviu, 
kuris apleidžia savo kraštą... Arba, prisimindamas 
1911 m. Vaižganto tezę apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą, jog niekas nesigiria, jog tame „laisvės 
krašte ” yra jisai laisvės prisigėręs ir ją pamėgęs, V. 
Trumpa nepraleidžia progos įterpti savo laiko 
lietuvių-imigrantų gyvenimo krislą. Jis sako:

Gal ir giriamės mes šiandien tariamai priklau
sydami laisvajam pasauliui, kurį, beje, be jokių kabu
čių rašome, tačiau dauguma nesame nei tą laisvę la
bai pamėgę, nei juo labiau jos prisigėrę. Tiesa, nelin
čiuojame negrų, nes esame per daug silpni, bet su ko
kiu malonumu linčiuojame savo brolį, jeigu tik jis 
drįsta kitaip pagalvoti." Paralelių, kartais gan tolimų 
laiko, erdvės ar reiškinių prigimties prasme, ieškoji
mas knygoje Apie žmones ir laiką nokina gundančius 
gyvenimo išminties vaisius.

III
V. Trumpos liberalumas gali būti apibūdintas ta 

pačia, aukščiau aprašyta savybe. Istorijos per excel
lence kamieno šerdyje visados yra žmogus. Ne dėl to, 
kad be žmogaus nieko daugiau nebūtų buvę praeity
je, bet dėl to, kad istorija yra tik žmogiškosios praei
ties pasakojimai. Ne istorijos proceso dėsniai, galin
tys padiktuoti taisykles ateičiai, bet žmogiškieji atsi
tiktinumai užpildo istorinio laiko aruodus. Prieštarin
gumas, skirtingų moralinių pradų apraiškos ne tik 
vienoje visuomenėje, bet ir viename žmoguje, chao
tiškame istorinio laiko tekėjime pasikartojantys reiš
kiniai autoriui leidžia ieškoti paralelių, kurios vis dėl
to nenuvedamos prie griežtųjų dėsnių kelkraščio. Ką 
reiškia toks paralelizavimas, iškalbingai liudija štai 
tokios V. Trumpos eilutės:

... Vadovaujantieji sluoksniai, arba establišmentas, 
kartais per daug greitai išsigąsta to, kas dažnai tėra 
tik silpni požeminiai dūžiai, kurie neva turėtų reikšti 
visuotinį žemės drabėjimą. Tada, XIX amžiaus vidu
ryje, net galingas caras išsigando ir ėmė gąsdinti 
dvarininkus, siūlydamas daryti reformą iš viršaus, 
nelaukiant, kol ji prasidės iš apačios. Panašiai per
deda kai kas ir šiandien, lygindamas dabartinę revo
liucinę situaciją Amerikoje (straipsnis rašytas 1973 
m.) su 1916-1917 m. revoliucine situacija Rusijoje. 
Tokia paralelė tereiškia tiek, kiek ir kiekviena kita is
torinė paralelė. Revoliucija nenukrenta ant žemės, 
kaip prinokęs obuolys. Vien tik žinojimas, kad pana
šiomis sąlygomis revoliucija įvyko, beveik garantuo
ja, kad dabar tomis pačiomis sąlygomis revoliucija 
neįvyks. Tai turbūt vienas iš pagrindinių istorinės 
dialektikos dėsnių. Tai taip pat šiek tiek pakelia isto
rinio pažinimo vertę ir įprasmina pačią istoriją."

Vargu ar lietuviškoje istoriografijoje bei į teori
nius samprotavimus pretenduojančioje istorinėje lite
ratūroje kam nors yra pavykę suregzti tokį išminties 
kamuolį.

Istoriko liberalumas suteikia V. Trumpai galimybę 
sakyti, kad daug kas yra įmanoma, bet nebūtinai pri
valoma. Iš istorijos išpreparuoti dėsniai XIX amžiuje 
leido formuoti privalomos ateities vizijas, kurioms 
įgyvendinti prireikė valingų, organizuotų ir kraujo iš
troškusių revoliucijų. Todėl, sekdamas Martyną Hei
degerį, jis galėjo teigti, kad XIX amžius buvo pats 
tamsiausias iš visų ligi tol buvusių.15 Istorikas paro
dė, kaip kilnios laisvės idėjos, pašaukusios minias į 
istorijos areną, pradedant Prancūzijos buržuazine ir 
baigiant Rusijos bolševikine revoliucijomis, atvedė 
iki žvėriško teroro. V. Trumpa yra liberalas, nes jis

(tęsinys sekančiame psl.)
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nepakenčia visų revoliucijų dėl eventualių teroro 
pasekmių. Jis yra reformistas, nes tiki, kad visuome
nė neišvengiamai keičiasi ir be kraujo tvano. Jis yra 
liberalas, nes tiki, kad J. J. Rousseau buvo teisus, 
teigdamas, jog ir gražiausia idėja yra neverta nei la
šo žmogaus kraujo. Tačiau, nepaisant to, retoriškai 
klausia V. Trumpa, kiek dievotų nukentės nuo to pa
ties Rousseau išpažintojų ir mokinių?

Norint geriau suvokti knygoje Apie žmones ir lai
ką atrandamus ir charakterizuojamus elgesio tipus, 
Krėvės ar Vaižganto, K. Griniaus ar V. Kapsuko gy
venimo kelio posūkius, būtinai reikia prisiminti V. 
Trumpos XIX amžius ir jo paradoksai iš ankstesnės 
knygos Lietuva XIX amžiuje. Primintinas ir įvadinis 
tos knygos straipsnis, priklausantis sudarytojo L. 
Mockūno plunksnai. Būtent tame ankstesnės knygos 
straipsnyje jis atiduoda skaitytojui raktus nuo mįslių, 
susijusių su jo požiūriu į visuomenės gyvenimo rai
dą. Skaitykime straipsnius apie A. Hilferdingą ir M. 
Valančių. Pirmojo veiklos (galima ginčytis dėl jos 
motyvų interpretacijos) ir pažiūrų kryptis buvo aiš
kiai reformistinė. Ne revoliucijos ir ne rusifikacijos 
prievarta, o giliamintiškas (nors ir priešiškas) lietu
vių liaudies modeliavimas į lojalią Rusijai, nuo lenkų 
atsiribojusią gentį, regis, patraukė istoriko dėmesį. 
Ligi tol, ligi pat Muravjovo gadynės, anot V. Trum
pos, nei Petrapilio vadovaujantieji sluoksniai, nei 
dažniausiai buka rusiškoji Lietuvos admininstracija 
neturėjo aiškios politikos Lenkijos klausimu)* An
trasis, Žemaičių vyskupas M.Valančius, taip pat bu
vo pragmatikas ir revoliucijos (bet ne permainų) 
priešas, kuriam volteriškos bliuznierstvos buvo tų 
XIX a. požeminių dūžių apraiška. V. Trumpai įstrin
ga vyskupo 1959 m. aplinkraščio žodžiai, raginantys 
prie kantrybės, paklusnumo, priderančios pagarbos 
ir meilės savo ponų, tuo labiau, jog šio krašto ponai 
pirmieji išreiškė norą pagerinti savo valstiečių būvį 
ir toje pakraipoje darbuojasi.17 Kantrybe, kurios daž
niausiai ir pritrūksta, istorikas labiausiai išskiria. Re
voliucijos dažniausiai įvyksta ne prieš juodžiausius 
tironus, o prieš reformatorius. Nei Liudvikas XVI 
Prancūzijos revoliucijos prieaušryje, nei Aleksandras 
II ar Nikalojus II Rusijoje nebuvo kruviniausi monar
chai. Priešingai, jie buvo reformatoriai. Apie Liudvi
ko XVI reformas yra labai plačiai žinoma, Aleksan- 
.dras II panaikino baudžiavą, o Nikolajus II įvedė 
konstitucinį režimą Romanovų imperijoje, o visų tri
jų likimas buvo panašus. Net sovietiniais laikais kai 
kurie rusų istorikai, priešingai nei oficiali istoriogra
fija, teigė, kad XIX a. vidurio Rusijos revoliucinės si
tuacijos tikrasis kurstytojas buvo Aleksandras II, nes 
iš tiesų valstiečių (arba masių) judėjimo požymiai 
buvo labai menki. Tikrai ne tokie, kad būtų grėsę im
perijos pamatams. Žymiai labiau situaciją įtakojo 
pralaimėtas Krymo karas prieš Turkiją ir Vakarų są
jungininkus. Tad reformatorių likimas neišvengia
mai yra ironiškas.

V. Trumpos išmintis yra atremta į toleranciją ki
tam: laikmečiui ir jo reikalavimams, kitokių pažiūrų 
žmogui ir jo apsisprendimui. Visuomenės gyvenime 
nėra nei absoliučiai gerų, nei absoliučiai blogų daly
kų, mąsto istorikas. Liūdnos 1789 ir ypač 1917 m. re
voliucijų pasekmės atsirado kaip tik dėl to, kad feo
dalinę sistemą pirmuoju atveju ir kapitalistinę - an
truoju norėta paversti absoliučiu blogiu, kurį neva 
reikėjo visiškai sunaikinti. Šiandien būtų juokinga 
ginti baudžiavas...- rašo V.Trumpa. Tačiau istoriš
kai būtų visiškai neteisinga vienur ir kitur vien tik 
bloga tematyti. Sistemos, kuriose žmonės galėjo gy
venti ir gyveno šimtmečius, negali būti absoliučiai 
blogos)* Štai kodėl istorikas, nevengdamas žings
niuoti priešais vienakryptį akademinės minios srautą,
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nemano, kad praeities velnias toks juodas, kokį 
mėgstama paišyti. Nei Rusijos režimas XIX amžiuje 
(o ypač Stolypino reformos metu) nebuvo toks bai
dykliškai tamsus, kokį įprato piešti rusų intelektualai, 
nei priešas toks durnas bei tamsus, kokį nesunkiai 
įžiūrime lietuviškos istorijos vadovėlių pasakojimuo
se. Panaši nuotaika kuriama tuose istoriko tekstuose, 
kurie liečia prieškario nepriklausomos Lietuvos gy
venimą. Jis nevengia priešingai, nei dauguma okupa
cijos laikotarpio išeivijos autorių, pamatyti tamsias ir 
miglotas tos idealizuotos praeities atkarpas.

Nenusižengsime tiesai, sakydami, kad V. Trumpos 
herojai yra tokie žmonės, kurie galėjo nebijoti ir su
gebėjo irtis prieš srovę. Šia prasme yra įspūdingas 
straipsnis V. Krėvės posūkis į kairę?, išsiskiriantis sa
vo liberalios laikysenos, tolerancijos ir išminties 
koncentracija. Štai kokiu pasažu istorikas pradeda at
sakinėti į pavadinimo klausimą: Norint daryti posūkį 
į kairę (arba dešinę), reikia gerai žinoti, kur esi da
bar. Bet tai ir sunkiausia. Užtat kai kas visiškai nei
gia dabar. Dabar visiškai neegzistuoja, nes vos tik tu 
pasakai, kas yra dabar, tas dabar jau yra praeityje. 
O kol tu dar nepasakai, kas yra dabar, to dabar dar 
nėra, vadinasi, tai dar tebėra tai, kas bus ateityje)9 
Kur veda šis V. Trumpos pasažas ir kodėl taip sunku 
būti dabar, susivokti dabar? Viena prielaida: V. 
Trumpa M. Heidegerio įtakoje šį dabar sunkumą ap
čiuopė ir ėmė skelbti lietuvių skaitytojui kiek anks
čiau, nei filosofas Arvydas Šliogeris paleido į gyve
nimą savo filotopinį čia ir dabar. Reiškia ištakos ga
lėtų būti grynai filosofinės kilmės. Tačiau visas ap
tariamas straipsnis apie tikrus ir tariamus V. Krėvės 
posūkius pasako daugiau. Lietuviškasis herojus jo 
versijoje išties pasirodo menkai įgalus gyventi da
bartyje. Ji visada rodosi slegiančiai sunki ir nepri
imtina. Beje, ar ne tą pačią sąjūdinių politikų savybę 
pastebėjo skeptiškasis A. Lieven savo knygoje Pa
baltijo revoliucija. (Vilnius, “Baltos lankos”, 1995.): 
...Tai ypač tinka Lietuvai; kai kurie jos politikai el
giasi taip, tarsi tik viena koja stovėtų dabartyje - an
trųjų dėmesio pusę amžiams laiko prikausčiusios ne
pavaldžios laikui svajonės apie Lietuvos didybę.™ 
Primygtinai peršasi palyginimas ir su dabartinės, po
revoliucinės lietuvių visuomenės nekantrumu bei ne
pasitenkinimu.

Tik vienu atveju V. Trumpos herojus V. Krėvė 
neišvengė dabarties: į ją atvedė misterija Likimo ke
liais, 1929 metais Valstybės teatre pastatytas kūri
nys. Ir ta dabartis - nepriklausoma Lietuva - pasiro
dė labai pamėkliška. Nepriklausomam žmogui išties 
buvo nepakeliui nei su tautos Vadu, nei su visokiais 
raudonaisiais riteriais. V. Trumpa perpasakoja tą 
Krėvės vaizduotėje hipertrofuotą dabartį: Čia ir už
sienio dėdės, kurie kaip erkės ir utėlės siurbia tautos 
kraują; čia ir tautos ramsčiai su savo alter ego, ku
riam gyvenimas tik kiaulmigis, kuriame kiekvienas 
stengiasi pagriebti pieningesnį kiaulės spenį „pa
pą ”; čia net ir dainiai, kurie naujų madų besivaiky- 
damai senuosius rašytojus laiko „romantizmo du
jomis pasmirdusiais paklydėliais”; čia ir bernai bei 
šliužai (žurnalistai), kurie temoka tik pilvu šliaužioti 
ir manosi esą tautos valios reiškėjai...21 Istoriko nė 
kiek nestebina, kad anuometinės Lietuvos dabartimi 
nusivylė ir Maironis, ir Žemaitė, ir Krėvė. Kai kovo
jo dėl jos, jie per daug gražią ją įsivaizdavo. „Pa
siektas idealas yra prastas idealas kažkieno pa
sakytus žodžius pakartojo V. Trumpa. Štai kodėl V. 
Krėvė atrėmė savo Lietuvos viziją į pasakų, pada
vimų ir dainų Lietuvos didybę. Ir vis tik tai netrukdė 
jam, kaip milžinui, stoti jos ginti, kai II Pasaulinio 
karo banga užtvindė kraštą. Galbūt skausminga is
toriko V. Trumpos viešojo gyvenimo patirtis piršo 

mintį, jog tie veikėjai, kurie gebėjo eiti prieš srovę, 
tikrovėje lėmė labai daug, tačiau istorijos atmintyje, 
ypač masinėje opinijoje, jie būdavo išstumiami į kel
kraštį, nupiešiami kiek kitomis spalvomis ar apskritai 
paliekami apkarstyti visokiausiomis neaiškiomis kai- 
rės-dešinės etiketėmis. V. Trumpa laiko tėkmėje taip 
pat labiau mėgsta plaukti prieš pagrindinius, įsisenė
jusius, mitologizuotus, vienareikšmius aiškinimus, 
prieš visa tai, ką amerikiečiai pavadintų main stream. 
Galbūt, jo paties anksčiau cituotais žodžiais rariant, 
tai taip pat šiek tiek pakelia istorinio pažinimo vertę 
ir įprasmina pačią istoriją...

V. Trumpa dažnai kartoja savo mokytojo, Vytauto 
Didžiojo universiteto profesoriaus Levo Karsavino 
mintį, kad istorikas turi būti truputėlį skeptikas. Skai
tant aptariamą knygą norisi nuolat kartoti truputėlį. 
Tai yra istoriko, žurnalisto, mąstytojo ir aktyvaus lie
tuvių visuomenės veikėjo Vinco Trumpos saiko ma
tas. Nieko pernelyg neaukštindamas, nekeldamas ant 
šakių, jis ir juodus velnius palieka mitologijos pasau
liui. Jo žemiškajame pasaulyje nėra nei visiškai juo
dų, nei visiškai baltų žmonių, nei absoliučiai neigia
mų, nei absoliučiai teigiamų herojų. Taip prabyla iš
mintis. O išmintingas žmogus, anot istoriko mėgsta
mo G. K. Chestertono, yra tas, kuris mano, kad ir 
kvailys ne visados klysta. Iš tokių nuostatų išplaukęs 
skepticizmas, tolerancija ir noras pirmiausia suprasti, 
o tik po to vertinti, yra vertingiausios pamokos, ku
rias skaitytojui siūlo knygos Apie žmones ir laiką au
torius.

Egidijus Aleksandravičius

1 V. Trumpa. Apie žmones ir laiką. Vilnius, Baltos lankos,
2001,476 p. Sudarytojas ir įvado autorius Gediminas Ru
dis. •
2 V. Trumpa. Lietuva XIX amžiuje. Chicago, Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, 1989, 279 p. Sudarytojas 
ir įvado autorius Liūtas Mockūnas.
3 E. Aleksandravičius. Tas nuostabus XIXamžius. Knygoje 
E. Aleksandravičius. XIX amžiaus profiliai. Vilnius, Ra
šytojų sąjungos leidykla, 1993, p.261-267.
4 V. Trumpa. Lietuva XIX amžiuje, p. 131.
5 A. Kulakauskas. Senos polemikos pėdsakais. Baltos lan
kos, 1991, p.74-77, V. Trumpa reagavo į šį iššūkį atgaivin
ti seną diskusiją atsakymu A. Kulakauskui: Dar dėl nepri
klausomybės idėjos kilmės, Baltos lankos, nr.3, 1993, p. 
248-252.
6 V. Trumpa. Apie žmones ir laiką , p. 14.
7 V. Trumpa, [platesnius horizontus. Knygoje LietuvaXIX 
amžiuje, p. 125-141.
8 V. Trumpa. Augustinas Voldemaras - recenzentas ir kri
tikas. Knygoje Apie žmones ir laiką , p.361.
9 V. Trumpa. Apie žmones ir laiką, p.346.
10 L. Mockūnas. Pavargęs herojus. Jonas Deksnys trijų 
žvalgybų tarnyboje. Vilnius, Baltos lankos, 1997, p. 114.
11 V. Trumpa. Bespalvis Mykolas Krupavičius. Petro Mal- 
deikio parašytą monografiją perskaičius. Knygoje Apie 
žmones ir laiką, p.335.
12 Ten pat, p.226.
13 Ten pat, p.79.
14 Ten pat, p.93-94.
15 V. Trumpa. XIX amžius ir jo paradoksai. Knygoje Lie
tuva XIX amžiuje, p. 16.
16 V. Trumpą. Hilferdingas ir tolimos paralelės. Knygoje 
Apie žmones ir laiką, p. 100.
17 cit. iš ten pat, 96
18 Ten pat, p.97.
19 V. Trumpa. Vinco Krėvės posūkis į kairę? Ten pat, p. 
203.
20 A. Lieven. Pabaltijo revoliucija, p.XL.
21 V. Trumpa. Vinco Krėvės posūkis į kairę? Knygoje Apie 
žmones ir laiką, p. 204.
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SKILTYS

LIETUVOS KELIAS Į NATO IR 
EUROPOS SĄJUNGĄ EINA 

PRO LENKIJĄ
Šios įdomios Lenkijos-Lietuvos santykių antolo

gijos suradimas bibliografui gali tapti košmaru, todėl 
savo kometarą pradėsiu leidinio formos paaiškinimu. 
Išleistas Kultūros barų Vilniuje, šis leidinys yra pir
masis 2000 m. metų lenkų žurnalo Lithuania nume
ris. Norint surasti jį knygyne, reikėtų ieškoti knygos 
pavadinimu Lithuania 1, (38), 2001.

Knygą redagavo Bronys Savukynas. Jos biogra
finiame priede išvardinti 37 autoriai, tarp jų - Algir
das Brazauskas, Gunter Grass, Vytautas Landsber
gis, Česlovas Laurinavičius, Czeslaw Milosz, Tomas 
Venclova ir Henryk Wisner. (Kai kurie rašo daugiau 
nei vieną straipsnį). Knyga pradedama Lietuvos Res
publikos prezidento Valdo Adamkaus ir Lenkijos 
Respublikos prezidento Aleksandro Kwasniewskio 
interviu. Taip pat knygoje yra ištraukų iš Mykolo Ro
mėno dienoraščio. Viena - apie laišką Jozefui Pil
sudskiui, rašytą 1922 metais, kita - atsiliepimas apie 
1939 metų rudens įvykius.

Lenkijos-Lietuvos santykiams XX amžiuje ski
riami trys ketvirtadaliai knygos, o likęs ketvirtadalis 
- santykiams ir problemoms XXI amžiuje. (Pastaro
joje taip pat pateikiama recenzija Algimanto Nikžen- 
taičio knygai Vytautas ir Jogaila: abipusis lenkų ir 
lietuvių stereotipas.)

Straipsnių tonas, net kai kuriais kontroversiniais 
klausimas, daugiausiai yra draugiškas ir ramus. Vy
tautas 'Landsbergis ir Jan Widacki diskutuoja apie 
Lietuvos valdžios ir lenkų mažumos susikirtimą 
1990 ir 1991 metais, kas tuo laiku buvo gana rimtos 
įtampos klausimas. V. Landsbergis prisimena Lietu
vos valdžios nusiskundimus, o Lenkijos pirmasis 
ambasadorius nepriklausomoje Lietuvoje J. Widacki 
kalba apie-problemas, su kuriomis susidūrė jis pats, 
bendraudamas su lenkais. (JAV ambasadorius Lietu

2001 m. spalio mėn. 

vai Darrell Johnson kartą man yra sakęs, kad, jo nuo
mone, J. Widackiui kliuvęs be galo sunkus diploma
tinis darbas Vilniuje). -T. Venclova ir C. Milosz pa
brėžia Vilniaus istorinį daugiatautį charakterį, o C. 
Milosz nuostabiai pakomentuoja šiuolaikinius Vil
niaus intelektualus, sakydamas: „Išskyrus pavienes 
išimtis, jie čia yra atvykėliai” (psl. 187).

Į šį įspūdžių, nuomonių ir prisiminimų kaleido
skopą skaitytojas natūraliai gali įterpti ir savo patyri
mus. Mano atveju, prisimenu, kaip gerai man pasise
kė lankantis Varšuvoje 1957 metais, t.y. tuo metu, 
kai Lietuva dar nebuvo atvira užsieniečiams, kurie, 
kaip vienas lietuvis yra pasakęs 1960 metais, „netu
rėjo tokio ypatingo kvapo”. Aš tuomet pataikiau į 
šventę, pavadintą „Dekada kultury litewskiej”, ku
rioje, kaip supratau, lietuviai menininkai atvyko į 
Lenkiją pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo. Tada 
susipažinau su Baliu Dvarionu ir Varšuvoje dirban
čiu lietuviu muzikologu Antanu Karužu.

Viename straipsnių buvo paminėta problema, 
kad 1980 metais Vilnius oficialiai vis dar buvo laiko
mas Lenkijos Katalikų bažnyčios provincija. Tai 
man priminė, kad 1988 m. spalį šia tema kalbėjau su 
kardinolu Vincentu Sladkevičium. Kardinolas, 
blykstelėjęs akimis, tuomet pareiškė, kad nors oficia-

SUKLESTĖJĘS MATERIALIZMAS
Nepriklausau tiems dūsautojams ir demago

gams, kurie išgyvena ar dedasi išgyveną depresiją dėl 
„dvasinių” vertybių nuosmukio ar kurie išvedžioja 
apie „pakirstas šaknis”. Tačiau klausant daugelio ap
linkinių žmonių kalbų, kartais atsitiktinai nugirstamų 
gatvėje, matant, kuo užsibaigia labai daugelio dabar
tinių Lietuvos gyventojų interesų ratas, darosi nejau
ku. Aišku, galima labai gerai suprasti, kad ekonomi
nė mūsų padėtis prasta, kad daugelis niekuo kitu, 
kaip tik geresnio maisto ar apdaro įgijimu rūpintis nė 
nepajėgia. Bet yra ir akivaizdaus puikavimosi nese
niai susikrautais turtais, galia prisipirkti iki soties ir 
šiaip įvairiai pasirodyti, pavyzdžiui, įsirengti auksinę 
išvietę. Vadinamųjų „naujųjų lietuvių” credo, matyt, 
būtų nusakomas fraze: „pinigai man - ne problema”. 
Tai jau nieko Lietuvoje nebestebina. Kur kas dides
nis nusivylimas gali suimti matant viduriniųjų 
sluoksnių žmonių kraštutinį pragmatizmą. Nors tai, 
kaip sakoma, tikrai laikinas dalykas, pokomunistinis 
materialistinio alkio malšinimas. Deklaravęs „mate
rialistinių” vertybių prioritetą sovietinis režimas iš 
tikrųjų maitino žmones propagandinėmis-ideologi- 
nėmis vertybėmis. Jau sovietmečiu formavosi go
dulys vadinamiesiems materialiems malonumams, 
kuris tapo besaikiu, žlugus jo patenkinti neleidu- 
sioms užtvaroms. Materialiųjų vertybių godulys - tai 

liai Vilnius ir buvo laikomas Lenkijos Katalikų baž
nyčios provincija, tačiau praktiškai lietuviai jį laikė 
sava.

Algirdas Brazauskas pabrėžia susitikimą su Rytų 
Europos prezidentais Vilniuje 1997 m. rugsėjį. Man, 
kaip Akiračių (žr. Akiračiai 1997/10) atstovui, pasi
sekė dalyvauti šiame susitikime. Iš tikrųjų, Rytų Eu
ropos prezidentams didelį įspūdį padarė draugiški 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų santykiai.

Čia dar norėčiau paminėti Lietuvos siekio susi
laukti palankaus tarptautinio pripažinimo problemą. 
Romano Pawlowskio straipsnyje „Septynios lenkų 
kritiko kelionės ieškant Lietuvos teatro” minimas 
Škotijos teatro impresarijus Richard Demarko. Praei
tą pavasarį kartu su R. Demarko lankiausi spektakly
je „Meistriškumo valandos”, kuriame Maria Callas 
vaidino Nijolė Narmontaitė. R. Demarko susižavėjo 
N. Narmontaitės vaidyba, tačiau su manimi jis ilgai 
kalbėjo apie kalbos problemas, kurios kyla siekiant 
įtraukti lietuviškus spektaklius į Edinborough teatro 
festivalio programą. Iš tiesų, draugiški santykiai su 
Lenkija buvo svarbūs Lietuvai siekiant, kad juos pa
stebėtų Vakarų diplomatai.

Apskritai, Lenkijos-Lietuvos santykiai plėtojosi 
teigiama linkme nuo Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo. Tai nemaža dalimi susiję su abiejų šalių geo
politine padėtimi. Kaip kartą yra pasakę „Victor 
Green” (Vytautas Žalys) ir Raimundas Lopata (žr. 
Akiračiai, 1995/5), Lietuvos „geopolinis kodas” nu
lėmė tai, kad Lietuvos kelias į NATO ir Europos Są
jungą eina per Lenkiją.

A. E. Senn

ne kas kita, kaip provincialumas. Juk provincialumas 
- pirmiausia ne teritorinis reiškinys. Viduramžių vie
nuolynų kultūros nepavadinsime provincialia, nors 
vienuolynai stovėjo gūdžiausioje provincijoje.

Materialistinių-pragmatinių nuostatų pokomu
nistine ekspansija galima paaiškinti ir tam tikras elg7 
senas valdžioje. Nors jos taip pat turi dar ir kaimiškai 
valstietiškąsias šaknis. Mūsų politinė kultūra yra kai
miškai valstietiška. Gražų tokios elgsenos aprašymą 
randame M. Katkaus „Balanos gadynėje”:

(...) pribėgo prie lovio, žiūri - visos vietos užimtos. 
Neilgai galvojęs, pakišo snukį po pilvu vienam pava
sariniam paršeliui; kai leis į aukštį - vargšas, oru 
palėkęs, nukrito per kelis žingsnius nuo lovio. Nėr 
kada pykti, ieško kur prilįsti. Čia smegt, čia smegt - 
vietos visur užimtos; mėgina iš apačios: palindo po 
pilvais ir tolyn, tolyn prisismaukė prie lovio, matyti 
tiktai paskutinių kojukių padai. Atsiranda antras 
paršelis išstumtas, be dalies; bėgioja iš vietos į vietą, 
visur mėgina įsiterpti, visur perniek. Iš nerimasčio 
vienam, laimingai čiulpiančiam gėralą, kanda į šlau
nį; tas kenčia sopulį, tupiasi prie žemės, bet keršyti 
už skriaudą nėra laiko. Tiek ir tepasigauna su kandi
mu, o atlieka be gėralo. Žiūrėdamas į tą puotaujan
čią šeimą, prisijuoki tikru juoku: čia matai gyvą at
vaizdavimą kovos už būvį, veikiančios žmonių tarpe; 
prilygini prie tos žmonių padermės, kuri godžiausia 
pelno ir grobsčiausia pinigo.

Postmaterialistinėms vertybėms Lietuva dar il
gai ir pamažu turės bręsti. Nieko staigiai nepakeis nei 
Dalai Lama, nei Popiežius, ir net inteligentų suvieny
tas frontas.

Saulius Pivoras
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PATI OPIAUSIA PROBLEMA
Kultūros barų liepos numeryje perskaičiau 

sklandų filosofės Jūratės Baranovos esė „Ar filosofi
ja pajėgia mąstyti mirtį?” Jame autorė svarsto pasi
remdama XX amžiaus egzistencializmo filosofais. O 
rugpjūčio/rugsėjo numeryje ji gvildena bene pačią 
opiausią problemą ilgesniame rašinyje „Savižudybė 
- sąmoningas siekimas nesiekti?”. Taigi abiejų esė 
antraštės paženklintos platonišku klaustuku.

Kai šie egzistenciniai klausimai dar tvyrojo ma
no galvoje, Ameriką sukrėtė apokaliptinis įvykis - 
keliolikos arabų teroristų-savižudžių sukeltos masi
nės žudynės. Jų pagrobti lėktuvai tapo bombomis. 
Griuvo aukščiausi nesugriaunami pastatai. Žuvo 
tūkstančiai nekaltų žmonių. Ameriką prislėgė liūde
sys, pagieža, pyktis.

Šiuos visiems žinomus dalykus kartoju tik paryš
kinti tai, prie ko gali privesti savižudžiai, save paver
tę ginklais kokios nors fanatiškos idėjos tikslui. To
kiu atveju sąžinė neegzistuoja.

Suprantama, J. Baranova apie tai visiškai neužsi
mena. Jos svarstymas sukasi apie moralinį ir visuo
meninį požiūrį į savižudybę nuo Antikos iki mūsų 
laikmečio mąstytojų, rašytojų, poetų, psichologų. 
Man, perdėm užliūliuotam miesto šurmulio, pravartu 
sužinoti, ką apie savižudybę galvojo Platonas ir Aris
totelis, ką stoikas Seneka, ką Aurelijus Augustinas, 
ką britų Davidas Hume ar vokiečių Immanuelis Kan
tas, Georgas Hėgelis ar Arthūras Schopenhaueris, so
ciologas Emilis Durheimas, Fr. Niezsche ar psichoa
nalizės pradininkas Sigmundas Freudas. Vieni smer
kia savižudybę, kiti ne, kad ir stoikai. Treti, jau mūsų 
epochą pasiekus, labiau nagrinėja priežastjs, su tam 
tikromis išimtimis. Krikščioniškos pakraipos filoso
fo Karlo Jasperso nuomone, „savižudybės motyvus 

•ne visada galima paaiškinti kauzalinėmis priežas
timis”. Tuo abejoju. Čia minimi Alberto Camus ir 
Hermann© Hesses romanai. Pastarojo Stepių vilką 
skaičiau prieš daugelį metų Vokietijoje.

Ir keista, kad Albert Camus, taip įtikinančiai ap- . 
rašęs XX amžiaus individo dvasinę sujauktį, nemanė, 
„kad savižudybė - tai sutrikusios psichikos ar socia
linių santykių padarinys. Savižudybės prielaidos glū
di pačiuose žmogaus būties pamatuose” (cituoju Ba
ranovos parafrazes). Taip pat Camus, teigusiam ab
surdą ir sizifinės veiklos beprasmybę, dingojosi: Jei
gu nieko šiame pasaulyje nėra aiškaus ir tikro, gąl ga
lima gyventi ir be šio aiškumo”. Panašiai postrin
gauja ir poetas Aidas Marčėnas: „Jokios prasmės gy
venimas neturi, / o jei ir turi - kas ją žino, kas?”. Te
belieka abejonė, nesukelianti „nei liūdesio, nei be
prasmybės jausmo”.

* * *
Visa bėda, kad ne filosofai (toleruojantys ir kito

kias pažiūras), bet barzdoti teosofai su teokratais nuo 
seniausių laikų savo pavaldinių mąstymą įkalina ne
liečiamų dogmų stovyklose. Paika apie tai kalbėti: 
juk žinome, ką nūdien reiškia indokrinacija, vadina
ma smegenų plovimu. Bet - tegul jie ten savaip radi
kaliai teosofuoja. Mes čia esame laisvi, tolerantiški.
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Manome, kad ilgainiui ir jie paseks demokratijos pė
domis. Juk mes savo šalyje sukūrėme gerovę. Žiūrė
kite, kokios laisvos mūsų moterys. Deja, moterų lais
vė juos dar labiau siutina.

Kita bėda: į savižudybę daug kur, kad ir J. Bara
novos mąstyme, daugiausiai žiūrima kaip į moralinę 
problemą. Nedaug dėmesio filosofė skiria savižudy
bės etiologinei (priežasčių nagrinėjimo) daliai. Ke
liais sakinukais apie tai užsimena „nuorodose ir pa
stabose”. Nė karto nepavartotas žodis „depresija”, 
susijęs su daugelį žmonių kamuojančia liga, kurią 
neseniai rašytojas Andrew Solomon pavadino „vidu
dienio demonu”. Tokia antrašte parašyta jo knyga - 
apie tai, ką išgyvena žmogus, sergantis depresija, iš 
tiesų fiziologine liga, neretai privedančia prie savižu
dybės, kai nepadeda nei vaistai, nei psichinė terapija 
ir nėra valios gyventi.

Pati pavojingiausia bėda - tai nūdien pasaulyje 
neišvengiamai įsigalėjusi ekonominė nelygybė. 
Ypač valstybėse, kur žmonių prieaugis dvigubai pra
šoka Europos prieaugį ir siaučia skurdas. Be abejo, 
ten naši dirva religiniams fundamentalistams kurstyti 
savo vaikingus varguolius prieš kitokiom sampratom 
besitvarkančią Vakarų civilizaciją. Jie gali lengvai 
suburti šimtus jaunų savižudžių, kurių sąmonėje nuo 
pat vaikystės yra skiepijama neapykanta vakarie
čiams, įtūžis, keršto geismas ir tikėjimas tuo, kad jų 
pasiaukojimo sukeltas kruvinas teroras prieš nekal
tus, bet pažangiau gyvenančius žmones yra herojiš
kas veiksmas, už kurį jų laukia rojaus palaima.

Gerai, kai individo savižudybės problema nagri
nėjama pasaulio filosofų išminties požiūriu. Etika su
daro šios tradicijos pagrindą. Krizės metu ant jo pasi
junti tvirtesnis. Vis dėlto žmonijai dar yra lemta žūt 
būt surasti būdus apsisaugoti nuo fanatiškų savižu- 
džių-teroristų grėsmės. Tai juk globalinio masto psi
chozė.

Pr. Visvydas

LIETUVA IR BALTARUSIJA
Neseniai Baltarusijoj įvykę prezidento rinkimai 

sukėlė nemažas aistras Lietuvoje. Viskas prasidėjo, 
kai į kaimyninę valstybę rinkimų stebėti nuvyko dvi 
Seimo grupės: oficiali ir neoficiali. Kaip ir buvo gali
ma tikėtis, jos parsivežė diametraliai skirtingas nuo
mones tiek apie rinkimus, tiek ir apie Baltarusiją.

Oficialioji grupė, susidedanti iš įvairių partijų at
stovų, rinkimus apibūdino kaip vieno kandidato ir 
valstybinės biurokratijos kontroliuojamus. Pagal 
juos kontrolė buvo matoma ir kitose sferose: žinia- 
sklaidoje, opozicijos parlamente nebuvime, saugumo 
organų šališkume, ir t.t. Kitaip sakant, Seimo nariai 
tik dar kartą patvirtino plačiai žinomą faktą, jog šian
dieninėje Baltarusijoje vakarietiškos demokratijos 
nėra ir kad rinkimai pagal jos standartus nebuvo de
mokratiški.

Neoficialioji grupė Baltarusijoje matė ir demo
kratiškus rinkimus, ir egzistuojančią demokratinę 
sistemą. Tiesa, kalbėdami apie demokratiją, jie nie
kada nepridėdavo būdvardžio „vakarietiška”.

Tačiau šioje kontroversijoje įdomiausia yra tai 
kad, ginčydamiesi apie Baltarusiją, Lietuvos politi
kai daug ką pasako ir apie savo krašto politinę, eko
nominę bei socialinę padėtį. Tai dramatiškai išryš
kėjo per debatus diskusinėje televizijos programoje 
„Spaudos klubas”. Čia susikirto Seimo nariai - da
bartinės Baltarusijos šalininkai: Veselka ir Bradaus- 
kas, ir jos kritikai: Kvietkauskas ir Sedlickas.

Kaip visada, Veselka patraukė didžiausią dėme
sį. Jo debatavimo taktika yra grindžiama oponentų 
perrėkimu ir nesustojančių replikų srautu jiems kal
bant. Norint efektyviai kovoti su tokia taktika reikėtų 
daryti tą patį, ką daro Veselka; tai yra, nusileisti iki jo 
lygio, ko dauguma debatuotojų nenorėjo daryti. Taigi 
šia prasme jis debatuose dominavo, nes kitoje pusėje 
rėksnių ir pertraukinėtojų nebuvo.

Veselka teigė, kad Baltarusija palaipsniui daro 
pažangą įgyvendindama demokratiją. Pagal jį, šios 
šalies santvarka, nors dar nepasiekusi JAV lygio, bet 
jau yra tokia kaip mūsų šalyje. Taigi valstybė, kurioje 
nėra nei politinės, nei žodžio laisvės, buvo prilyginta 
Lietuvai.

Baltarusijos ekonomikoje Veselka matė daug 
pranašumų. Vienas jo pavyzdys buvo ypač iškalbin
gas. Minsko traktorių fabrikas prieš Sovietų sąjungos 
subyrėjimą pagamindavo kelis šimtus tūkstančių 
traktorių per metus. Tam reikėdavo dvidešimties 
tūkstančių darbininkų. Dabar traktorių pagaminama 
kur kas mažiau, bet fabrike tebedirba toks pat darbi
ninkų skaičius. Taigi Veselka yra įsitikinęs, kad pa
likdama fabrike neproduktyvius darbininkus Balta
rusijos valdžia efektyviai tvarko savo ekonomiką.

Šiuo klausimu Bradauskas .buvo dar kategoriš
kesnis. Jis teigė, jog iš Baltarusijos Lietuva gali pasi
mokyti kaip spręsti ekonomines problemas. Šioje 
vietoje programos moderatorius Audrius Siauruse- 
vičius nebeiškentė ir buvusių LDDP vyriausybės mi
nistrų paklausė, kodėl būdami valdžioje jie nesekė 
Baltarusijos pavyzdžiu ir nebandė pagerinti Lietuvos 
žmonių gyvenimo.

Iš visų Nepriklausomų valstybių sandraugos na
rių Baltarusija turbūt yra panašiausia (nors kai kurios 

' Centrinės Azijos valstybės nuo jos toli neatsilieka) į 
buvusią sovietinę respubliką. Dėl to Veselkoms, bra- 
dauskams ir į juos panašiems į šiandieninę Baltaru
siją žiūrint iškyla nostalgiškas Lietuvos sovietinės 
socialistinės respublikos vaizdas. Jie, atrodo, mano, 
jog jei Lietuva savo politiką ir ekonomiką vystytų pa
gal Baltarusijos modelį, sovietinės respublikos at
kūrimo vizijos pavirstų realybe. Reikia pripažinti, 
kad nostalgija sovietinei Lietuvai nėra tiktai kelių po
litikų fantazijos išraiška, bet neretai reiškiama nuo
monė.

Žinoma, nuo svajonių iki jų įgyvendinimo yra 
dar didelis tarpas ir aš nenoriu sudaryti įspūdžio, jog 
grįžimas į praeitį turi daug šansų. Ši idėja iš viso greit 
išnyktų, jei krašto ekonominės ir socialinės sąlygos 
daugumai Lietuvos žmonių pagerėtų.

Baigiant reikia pastebėti, jog Socialdemokratų 
partijai vis nesiseka atsiriboti nuo tokių savo narių, 
kaip Bradauskas ir į jį panašūs. Prezidentui Adamkui 
paprašius tai padaryti, buvo atsakyta, jog šiandieni
nės Baltarusijos mylėtojai socialdemokratų tarpe 
nors ir neatstovauja partijos pozicijos, tačiau nuo jų 
nebus atsiribojama, nes demokratinėje santvarkoje 
jie turi teisę išreikšti savo asmeninę nuomonę. Be to, 
Baltarusijos esą nereikia izoliuoti. Su ja reikia palai
kyti ryšius, kurie kaimyninėje valstybėje padėtų vys
tyti demokratiją.

Julius Šmulkštys

akiračiai nr. 9 (333)
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48-TASIS SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Programos dalyvei Ilonai Gražytei-Maziliaus- 
kienei netikėtai mirus, Santaros-Šviesos federacijos 
suvažiavimo išvakarėse teko kiek sutrumpinti pradi
nę ketvirtadienio programą, kurioje ji turėjo skaityti 
V. A. Jonyno pranešimą, dabar iš programos visai iš
kritusį. Ketvirtadienio programą pradėjo Vygandas 
Šiurkus („Nepriklausomybės nuotykis globaliniame 
kaime”) kalbėjęs apie šiandieninę Lietuvą nuo „susi
kūrimo iki dabar”. Jūra Avižienytė paskaitė referatą 
„Atminties ateitis dabartiniame Vilniuje”.

Po vakarienės Julius Šmulkštys rodė ir komenta
vo maždaug porą valandų trukusį filmą „Žydų ma
žumos gyvenimas Lietuvoje” nuo I-jo pasaulinio ka
ro iki vokiečių okupacijos. Nepriklausomybę atgavus 
Lietuvoje buvo likę apie 10,000, o šiandien gal tik 
5,000 žydų.

Žydų-lietuvių santykiai nuo Atgimimo pradžios 
buvo aptariami J. Šmulkščio pranešime penktadienio 
popietę. Jį papildė Julija Šukytė („Rhizomo archy
vas: Vilniaus geto patirtis ir jos rašymas”), o didele 
dalimi ir šeštadienį kalbėjusi Violeta Davoliūtė 
(„Traumos reprezentacijos Holokausto ir Gulago liu
dininkų atsiminimuose”).

Žydrūnas Drungilas su Aušra Veličkaite skaitė 
pranešimą apie interneto reikalingumą bei naudojimą 
(„Virtualios bendruomenės”). Giedrius Subačius kal
bėjo apie Europos bendrinių kalbų istorijos tyrinė
jimo problemas, o Kęstutis Keblys - apie knygų lei
dybą Lietuvoje, kuria, atrodo, užsiima Švietimo ir 
Kultūros ministerijos, Soroso fondas, užsienio vals
tybės (Lenkija, Vokietija ir kt.), sporto ir kitos orga
nizacijos bei privatūs mecenatai. Ar gali leidimas iš
siversti be valdžios dotacijų? Leidyklos sako, kad ga
li. Nežiūrint kokia bloga leidyba bebūtų Lietuvoje, ji 
geresnė, negu Latvijoje ar Estijoje.

Kęstutis P. Žygas („Detektyviniai žvilgsniai į 
Lietuvos baroką”), atkreipęs dėmesį, jog Lietuvoje 
yra apie 1,000 bažnyčių, iš kurių apie 60 baroko sti
liaus, kalbėjo tik apie pastarąsias, savo pranešimą pa
iliustruodamas skaidrėmis. Penktadienio programą 
baigusiame literatūros vakare savo kūrybą skaitė: Ju
lija Švabaitė, Daiva Markelytė, Eglė Juodvalkė, Van
da Juknaitė, Irena Guilford ir Vitalija Bogutaitė.

Šeštadienio rytą į savo pranešimo iškeltą klausi
mą „Ar verta Lietuvai stoti į NATO?”, Arnoldas 
Pranckevičius atsakė, kad verta. Neringa Klumbytė 
pranešime „Socialinė inžinerija ir žinojimo konstra
vimas Europos Sąjungos plėtros ir Lietuvos integra
cijos diskursuose” kalbėjo apie globalizacijos ir mo
dernizacijos procesus bei problemas.

Po pietų su viešnia iš Lietuvos rašytoja Vanda 
Juknaite kalbėjosi Violeta Kelertienė. Viešnia dau
giausia pasakojo apie benamius vaikus, kuriuos ji su
renkant! Vilniaus geležinkelio stotyje ir auginanti.

Apie lietuviškus įvaizdžius Amerikos kultūros 
kontekste su pjesių lietuviškomis temomis autorium, 

- režisierium ir atlikėju Kęstučiu Naku kalbėjo aktorė 
Audrė Budrytė. Apie Amerikos kultūros poveikio 
apraiškas JAV studijuojančių lietuvių pasąmonėje 
kalbėjo Saulė Buzaitė. Po to vyko atsisveikinimas su 
AfA Ilona Gražyte-Maziliauskiene. Jame kalbėjo R.

Prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimas 48-tajam Santaros- w _

Šviesos Federacijos suvažiavimui
Jau 48-tąjį kartą susirenkame vedami tos pa

čios idėjos, būtent puoselėti savo tautos kūrybinį 
potencialą, pristatytį jį pasauliui, stiprinti mu
myse atvirumą pasauliui ir pakantumą priešingai 
nuomonei. Šiandien Lietuva gali naudotis pilnu
tine laisve, tačiau ar mes tuo pasinaudojame? 
Čia ir iškyla šiandieniniai nauji įsipareigojimai 
Santaros-Šviesos Federacijai. Mes turime prisi
imti atsakomybę už puoselėjimą ir skiepijimą 
laisvos ir atviros visuomenės principų tiek savų
jų tarpe, tiek tų tikslų įtvirtinimo Lietuvos visuo
menėje. Glaudus bendradarbiavimas tarp išeivi
jos ir Lietuvos bendraminčių paspartins mūsų 
tautos įsitraukimą į laisvųjų tautų bendruomenę. 
Esu įsitikinęs, kad esame pajėgūs tai atlikti, tuo 
labiau kad daug sunkesnėse sąlygose Santaros- 
Šviesos Federacija, atliko panašią misiją lietu
vybės baruose.

Sveikinu 48-tąjį suvažiavimą, linkėdamas 
kūrybingos darbuotės.

Valdas Adamkus

Šilbajoris, K. Keblys, V. Juknaitė, A. Veličkaite ir V. 
Kelertienė.

Prieš vakarienę pranešimą apie 1941-jų metų sa
telitinės Lietuvos valstybės modelį skaitė Zenonas 
Rekašius. Kodėl „modelį”? Nes iš tikrųjų tokios Lie
tuvos nebuvo. (Pranešimas išspausdintas praeitame 
Akiračių numeryje).

Penktadienio pavakarėje vykusiame organizaci
niame posėdyje apie A. Mackaus ir V. Kavolio fon
dus kalbėjo Rimvydas Šilbajoris, apie Metmenis - 
Marija Paškevičienė, o apie Santarą-Šviesą - Lakš- 
tuonė Vėžienė. Nubalsuota palikti tą pačią valdybą, 
prie jos pridedant R. Šilbajorį ir sujungiant ją su

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

APIE VALDOVŲ RŪMUS IR NIURZGLIUS
Esame įpratę teigti, jog Lietuvoje stokojama 

„pilietinės visuomenės”. Atseit tokios, kuri nesėdi 
aimanuodama, o pati imasi veiklos. Iš tiesų, tos pi
lietiškos visuomenės apraiškų esama, vienas ryškus 
jos pavyzdys - visuomeninė veikla, susijusi su „Val
dovų rūmų” atsatymu. Į tai yra įsijungusi draugija 
„Pilis”, įsteigtas Valdovų rūmų paramos fondas, prie 
jo susibūrė jau apie 50 visuomeninių ir profesinių or
ganizacijų, Katedros aikštėje visuomeniniais pagrin
dais pastatytas „Valdovų rūmų vartų” paviljonas, ku
ris per tris mėnesius susilaukė apie 50,000 lankytojų, 
vyksta labdaringi koncertai, atsiranda verslininkų, 
kurie prisideda aukomis ir tiksliniais produktais. Ši 
veikla randa pritarėjų Lietuvos ir išeivijos visuome
nėse. Kaip priimta demokratiniuose kraštuose, jo 
atsiekimui vystomas ir lobizmas. Tai neliko be at
garsio, pritarimo surasta Seime ir vyriausybėje.

Kaip jau įprasta, kai kas nors daroma, atsiranda 
ir niurzglių. Netrūksta jų ir Lietuvoje, kur niurzgėji
mo tradicijos gilios, atsirado jų štai ir Akiračiuose. 
Saulius Pivoras (Akiračiai nr. 8, 2001) pateikia ne

Santaros-Šviesos suvažiavimo rengimo komisija.
Šeštadienio vakare Dailės muziejaus salėje vy

kusiame koncerte solistė Liora Grodnikaitė (mezzo- 
sopranas) dainavo J. Brahms, H. Wolf, G. Mahler, 
Cl. Debussy, H. Ravel ir R Žygaičio dainas, o jai 
akomponavęs Giacomo Battarino pianinu atliko F. 
Liszt’o „Ispanišką rapsodiją” ir „Tarantellą”. Abu 
solistai publikos buvo priversti kartoti ir atliko dar po 
vieną naują kūrinį.

Sekmadienio rytą, minint Motiejaus Valančiaus 
200 metų gimimo sukaktį, Rimvydas Šilbajoris kal
bėjo apie „Palangos Juzę”, formos atžvilgiu jį paly
gindamas su Boccaccio Dekameronu, kuriame 10 
pasakotojų per 10 vakarų pasakoja įvairias istorijas. 
Palangos Juzė apie savo darbus ir keliones po Lie
tuvą pasakoja net tryliką vakarų, pažerdamas juose 
daug dainų, kurių ne viena tikriausiai paties Valan
čiaus ir parašyta. Reikėtų, kad tas dainas kas nors 
atskirai rimčiau panagrinėtų.

Kaip pastebėjo suvažiavimą puikiai vedęs Hors- 
tas Žibąs, R. Šilbajoris visus paliko su gera nuotaika.

Suvažiavimas buvo tradiciškai užbaigtas Lietu
vos himnu. Kiekviena paskaita sutraukė maždaug 
40-100, o gal ir kiek daugiau klausytojų. Į programą 
buvo įtraukta itin daug naujų pavardžių, ypač moterų 
bei merginų. Vien jos atliko ir visą literatūros vakaro 
programą. Jauni veidai rodo, kad Santaros-Šviesos 
ateitis dar tebėra šviesi.

Alg. T. Antanaitis

LEMONTO „TAUTOSAKA”
Šių metų rugsėjo 8 dienos vakare, besiskirsty- 

dami po Santaros-Šviesos suvažiavimo proga su
rengto poezijos vakaro, jo dalyviai už savo automo
bilių priekinių langų valytuvų rado raštelius, kuriuo
se rašoma:

SANTARIETI, KOMUNIZMO MUTANTE !
... O TAS KURSAI VIEN VARDĄ LIETUVIO 

NEŠIOJA . . .TE MINI KAIP IŠGAMĄ MŪSŲ 
TAUTOS VISI ŽMONĖS LIETUVOS ...

mažai priešiškų argumentų, vienas kurių yra tas, kad 
„nedarykime, nes vistiek nesugebėsime”. Turime 
laisvą spaudą ir visoms nuomonėms tebūnie vietos. 
Nuomonės išsakymas, jei jis nuoširdus, nepriskiria 
reiškėjo „niurzglių” kategorijai; jon patenkama, kai 
griebiamasi bet kokios nuomonės vien tik tam, kad 
išreikštum priešiškumą. Pivoras išsiduoda paskuti
niame paragrafe. Ten pasirodo, jog jis ne prieš atsta
tymus, bet nepritaria todėl, kad stengiamasi atstatyti 
ne tai, kas jam miela. Vietoje „Valdovų rūmų” turė
tumėm atstatyti „prezidentūrą Kaune” ir tiksliau 
neįvardintus „provincijos dvarus”.

Ką gi, atmetus tą nelemtą priešiškumą, čia esama 
pozityvios minties! Pritariu visoms pastangoms, 
kurios siekia išsaugoti mūsų istorinį paveldą. Siūlau 
gerbiamam Pivorui prie to aktyviai prisidėti. „Pilies” 
draugija ir aš asmeniškai pritarsime tokiam darbui ir 
tikrai nebandysime jo menkinti.

Kazys Almenas
Vilnius
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REPORTAŽAS

Antrąjį rugsėjo savaitgalį Kėdainių rajone Šete- 
niuose* esančiuose Czeslawo Miloszo gimtinės fon
do namuose naująjį sezoną pradėjo Kaune veikiantis 
„Santaros-Šviesos” klubas, suvienytas meno, verslo, 
politikos ir kultūros bendradarbiavimo pagrindu. Ne-

„SANTAROS-ŠVIESOS” SAVAITGALIS 
CZ. MILOSZO GIMTINĖJE

paisant dangaus dovanoto žvarbaus oro, pačių atsi
vežto ir suvalgyto maisto bei lyg ir šventinės sezono 
atidarymo nuotaikos, Šeteniuose dvi dienas buvo 
diskutuota dabartinei Lietuvai aktualiais klausimais. 
Tokią datą klubo žmonės pasirinko neatsitiktinai. 
Simboliškai norėta klubo sezono pradžią sutapatinti 
su tuo pat metu Čikagoje vykusiu „Santaros-Šviesos” 
suvažiavimu.

Baigdami dvi dienas trukusi naujojo sezono atidarymą „Santaros- 
Šviesos ” klubo nariai ir svečiai Įsiamžino prie Cz.Miloszo gimtinės 
fondo namų (Giedriaus Andziukevičiaus nuotrauka)

Lietuvoje nerimstančius, vidinio egzilio jausmą turin
čius kūrybos žmones ir jų bendraminčius iš politikos, 
verslo bei akademinių sluoksnių.

Tai veikli meno, ekonominės galios ir valdžios 
žmonių bendruomenė, pirmiausia tikinti tuo, ko mūsų 
visuomenėje labiausiai stinga: žmogus gali pats kurti 
savo gyvenimo prasmę, tuo pačiu stiprindamas ir

bendruomenės gyvenimo prasmingu
mą. Klubas veikia pagal etinį kodek
są, kurio svarbiausias principas drau
džia tvarkyti savo reikalus ar iškelti 
juos aukščiau bendrųjų interesų.

Kauniečių „Santaros-Šviesos” 
vardus ir veidus sutinkame šalia tokių 
projektų, kurie yra įgyvendinti re
miantis vien asmenine žmonių inicia
tyva ir klubo suburtos bendruomenės 
saviveikla. Turiu galvoje iš Nevėžio 
pakrantės šiukšlynų sukurtus Cz. Mi
loszo gimtinės namus Kėdainių ra- 

, jone ir Cz. Miloszo gimtinės fondą, 
Kaune atkurtus legendinio japonų 
diplomato Sempo (Chiyune) Sugiha- 
ra’os namus ir jo vardo fondą „Diplo
matai už gyvybę”. Tie patys žmonės, 
paremdami vienas kitą, Kaune įamži
no visos XX amžiaus „Santaros- 
Šviesos” spiritus movens Vytauto

Kavolio atminimą.
Kauniečių klubo, kuris renkasi kiekvieno mėne

sio paskutinį penktadienį, idėjų ir veiksmų komandos 
aktyviausi centrai yra istorijos profesorius Egidijus 
Aleksandravičius, verslininkas ir politikas Ramūnas 
Garbaravičius, architektai Algimantas Kančas ir Au
drys Karalius, žurnalistė Birutė Garbaravičienė, 
skulptorius Edmundas Frejus, humoristas Jurgis 
Gimberis, o su jais - dar viena kita dešimtis meno kū
ryboje, moksle, versle ir politikoje žinomų žmonių.

Į klubo susitikimus Kaune nuolat atvyksta „San
taros-Šviesos” federacijos veteranai Kazys Almenas, 
Liūtas Mockūnas, Julius Šmulkštys, Raimundas Mie
želis, Alfredas Erichas Sennas, kiti sugrįžę ar pakeliui 
į namous važiuojantys senojo egzilio žmonės. Simbo
liniu klubo posėdžių vedėjo atributu - samčiu yra pa
mosavęs bei kartu su kauniečiais alaus bokalą pakėlęs 
ir prezidentas Valdas Adamkus.

Pasigirsta balsų iš Vilniaus šviesuomenės, kad ir 
sostinėje gerai būtų turėti panašų klubą. Dabar Kaune 
vykstančiuose posėdžiuose dažnai galima išgirsti dis
kutuojančius Kultūros barų redaktorių Bronį Savuky
ną, „Baltų lankų” direktorių Saulių Žuką, politikoje 
išgarsėjusį filosofą Romualdą Ozolą, ne vieną jauno
sios Vilniaus meno ir mokslo šviesuomenės atstovą. 
Svečių iš sostinės atgužėjo ir į kauniečių „Santaros- 
Šviesos” klubo naujojo sezono atidarymą Šeteniuose.

Vida Savičiūnaitė
Verslo ir mokslo atstovų Ramūno Garbaravi- 

čiaus, dr. Antano Kulakausko, dr. Sauliaus Pivoro va
dovaujami klubo nariai ir svečiai aiškinosi turto ir 
nuosavybės atspaudų specifiką lietuvio sąmonėje, 
turto ir socialinės atsakomybės sankirtas naujojoje 
mūsų šalies istorijoje, kapitalo formavimosi realijas ir 
galimybes, anekdotinius paradoksus po nepriklauso
mybės atkūrimo.

Atskira, karšta ir aitriai aktuali diskusija vyko 
bandant išsiaiškinti, kodėl Lietuvą palieka jauni ir ne 
vien niekam tikę žmonės. Šią Zinos Baltrėnienės mo- 
■deruotą diskusiją provokavo įdomūs Daivos Kuzmic
kaitės, Vygando Malinausko, Arūno Kučiko moks
liniai bei gyvenimiškieji tyrimai ir jų komentarai.

Sekmadienį, kaip šventą dieną, buvo priartėta 
prie aristokratiškojo egzilio temos, suvokiamos pir
miausia Cz.Miloszo asmenybės šviesoje. Istorijos 
profesorius Egidijus Aleksandravičius bandė ap
čiuopti „mėlynojo kraujo” pulsą egzilio modemy- 
bėje, o literatūros tyrinėtoja Imelda Vedrickaitė pri
minė egzilio vienišius - Alfonsą Nyką-Nyliūną, Joną 
Meką ir Witoldą Gombroviczių.

Išsekus rimtajai programai, su „Santaros-Švie
sos” nariais savo griežtai humoristiniu požiūriu į glo
balinius visuomenės jaudulius pasidalijo klubo nariai 
Jurgis Gimberis ir Kęstutis Navakas. Gerą valandą 
garbioji publika, verkusi iš juoko, ašaras nusidžiovi
no dainuodama kartu su Veronika Povilioniene, po to 
nusifotografavo, atsibučiavo, sėdo į automobilius ir 
išsiskirstė Kauno bei Vilniaus kryptimis.

Daugiau kaip penkerius metus veikiantis, iš se
nojo egzilio kultūrinės bei egzistencinės patirties gi
męs „Santaros-Šviesos” klubas Kaune yra subūręs 

*Anksčiau Cz. Miloszo gimtinė vadinta Šateiniais. 
Dabar kalbininkai siūlo ją vadinti Šeteniais - Red.

ATSIŲSTA
Tomas Venclova. Vilnius. Vadovas po miestą. 

R. Paknio leidykla. Vilnius. 2001.215 psl. Šis Vil
niaus miesto vadovas išleistas dar ir anglų bei 
lenkų kalbomis. Ateityje numatoma išleisti vokie
čių ir rusų kalbomis.

Tomas Venclova jau senoiai žinomas kaip Vil
niaus miesto gerbėjas ir neblogas jo žinovas. Da
bar, pasitelkęs gausius šaltinius įvairiomis kal
bomis, jis skaitytoją vedžioja po Vilnių, pasakoda
mas apie žymiausius jo pastatus, išlikusius ir ne- 
išlikusaius praeities liudytojus, gražiausias vietas.

Vadovas iliustruotas 500 spalvotų ir juodų- 
baltų nuotraukų, tiek iš archyvų, tiek ir iš dabar
ties, dailės kūrinių reprodukcijomis, gražesnių 
architektūros ansamblių erdvinėmis schemomis. 
Miesto planuose pažymėta aprašomų objektų vie
ta.

Apie Vilnių Venclova sako: „Unikalus įvairia
lypis Vilniaus senamiestis yra vienas didžiausių 
Vidurio ir Ryrų Europoje; net ir naujamiestis iš jo 
paveldėjo netvarkingą organišką planavimo prin
cipą. Tačiau klajojant po senamiestį ir naujamiestį 
neverta pasikliauti vien knygomis. Čia dera vaikš
čioti neskubant, pasiduodant atsitiktinumui ir įno
riui, gilinantis į detales bei fragmentus, nuolat ieš
kant naujų, dar niekieno nepastebėtų žiūros taškų. 
Vilniaus pietietiška architektūra po šiaurės dangu
mi, Vilniaus amfiteatras tarp skardingų kalvų, į ku
rį įsibrauna giraitės ir dykvietės, kamuoliniai va
saros debesys ir rudens rūkas, susiklosto į stebėti
nai vientisą, kad ir specialiai neplanuotą ansamblį. 
Jis alsuoja laisvės ir individualumo dvasia, būdin-

PAMINĖTI
ga visam Europos žemynui”.
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ATGARSIAI

ATGARSIAI
Kolega A.T. Antanaitis savo skil

tyje Akiračiuose (2001, rugsėjis) įdo
miai aprašo naują knygą Grūto parko 
lyrika, kur sudėta lietuvių poezija, gar
binusi sovietinį režimą Lietuvoje. Rin
kinyje Antanaitis rado ir vieną eilėraštį, 
(L. Matuzevičiaus „Mes su fiureriu”), 
garbinantį antrosios okupacijos tironą.

Prieš septynerius metus Vilniuje 
varčiau Į laisvą ir Naujosios Lietuvos 
dienraščių 1941 metų komplektus ir 
ten užtikau daugiau panašios „lyrikos”:

POEMA NAUJAJAI LIETUVAI
Visa žaizdota kruvina, 
Žydbolševizmo sudraskyta,

Trispalve rankoj nešina
Vėl sutikai tu laisvės rytą! 

Išsigimėlių gauja su žydais 
Tau duobę stepėse iškasę, 
Akis užrišę melo šydu, 
Varė į taigas alkanąsias.

Stebuklo valandai išmušus, 
Nuo marių paukščiai atskrido! 
Atnešė laisvę iš Prūsų - 
Vėliavom žemė pražydo.

Taip 1941-tųjų vasarą kažkoks Le
onas Velička Naujojoje Lietuvoje (nr. 
9, 1941 m. liepos 8 d.) šlovino antrąją 
okupaciją.

L. Mockūnas
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DOGO NAUJAMETINIS 
PASIŽADĖJIMAS

Aną dieną nutariau sutvarkyti savo 
šuns būdą. Besirausdamas po ja, ko ten 
nesuradau! Ten ir mano gerbėjų meilės 
laiškai ir per eilę metų susikaupusi krū
va kaulų, kuriais Akiračių redaktoriai, 
atsidėkodami už uolų drausmės sergė
jimą, mane pamalonindavo. Mat esu 
sentimentalus dogas ir su dovanėlėmis 
man sunku atsiskirti. Radau ten ir K
kažkieno dovanotą didelį plakatą, vaiz
duojantį nuostabaus grožio Valdovų 
rūmus. Plakate didelėmis raidėmis įra
šyti šie žodžiai: „1988 metai. Lietuvos 
kultūros fondas. Atstatysime Vilniaus 
Žemutinės pilies rūmus. Visos surink
tos lėšos bus pervestos į Fondo sąskaitą 
Nr. 702501”. Perskaitęs net striklelėjau 
ant visų keturių kojų. Kultūros fondo 
sąskaita jau egzistuoja trylika su vir
šum metų, o dosnūs tautiečiai kilniam

Drausmės sargyboje

projektui turbūt jau paaukojo milijonus 
litų. Reikia skubiai pranešti Kulikaus
kui ir Kitkauskui, kad pasinaudotų su
rinktomis lėšomis ir pradėtų rūmų sta
tybas. Tačiau pirmajai euforijai praė
jus, mano makaulėje „užsidega lempu
tė”. Prisimenu, kad tuos pinigus kažkas 
jau seniai nugvelbė, kaip ir „nujojo” 
Kultūros fondui paaukotas sumas stali
nizmo aukų paminklui pastatyti. Sąjū
džio laikais ir vėliau vos ne kiekvienoje 
Lietuvoje išleistoje knygoje rasdavai 
įrašytą: „Leidėjai, parengėjai ir autoriai 
honorarą skiria stalinizmo aukų pa
minklui”. Kas su tais paaukotais hono
rarais atsitiko?

Akistatoje su nuogais faktais mane 
ištinka rūstybės priepuolis. (Dogų bū
das permainingas). Nors dar ankstyvas 
ruduo ir iki Naujų metų dar daug laiko, 
padarau savo naujametinį pasižadėji
mą. Jis skamba taip. Valdovų rūmų en
tuziastai turi viešai paskelbti fondo ižd- 
ninko pavardę ir pastoviai mūsų spau
doje informuoti apie fondo iždo paja
mas ir išlaidas (Lietuvoje madinga 
fondų valdybos nariams, jų meilužėms, 
atsiprašau - sekretorėms ir kt. skirti 
premijas), kiek dar trūksta lėšų iki no
rimo atsiekti tikslo ir pan. To neįvyk
džius, neduosiu Valdovų rūmų atsta
tymo fondui nė vieno šuniško cento.

Jūsų,
Dogas Buldogas
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EUROPOS LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖ PERSIKĖLĖ 
Į LIETUVĄ

Šią vasarą į Lietuvą sugrįžo dar vienas išeivijoje 
įkurtas sambūris - Europos lietuviškų studijų savaitė. 
Vokietijos lietuvių bendruomenė kasmet vasarą 
draugėn suburdavo savo narius svarstyti lietuvių kul
tūros ir istorijos problemas bei ateities perspektyvas. 
Nepriklausomybės metais į Hiutenfelde, Vasario 16- 
osios gimnazijoje vykusias savaites atvykdavo ir at
stovai iš Lietuvos. Jų įsijungimas ir lėmė, kad 48-oji 
savaitė būtų surengta Lietuvoje.

ATIDARYMAS KRETINGOJE
Nutarta Savaitės paskaitas rengti Kretingoje. Or

ganizatorių Vokietijos lietuvių bendruomenės ir Lie
tuvių išeivijos instituto rūpesčiu buvo parengta itin 
įdomi programa, kuri, regis, sėkmingai pratęsė tradi
ciją palaikyti tarpdisciplininę, socialiai angažuotą 
diskusiją, galimybę derinti saloninį ir klubinį bendra
vimą su poilsiu.

Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas 
Antanas Šiugždinis, atidarydamas 48-ąją savaitę per
davė estafetę Kaune neseniai įkurtam Lietuvių išeivi
jos institutui. Studijų savaitės dalyvius pasiekė ir pre
zidento Valdo Adamkaus sveikinimas, kuriame jis 
pabrėžė, kad studijų savaitėje bendrą kalbą aktuiiais 
klausimais randa jaunuomenė ir senbuviai, aka
deminė bendruomenė ir visi neabejingi lietuvybei.

Ir tikrai, to bendrumo visą savaitę būta labai 
daug. Ir ne tik diskutuojant po paskaitų, bet ir ekskur
sijose po Klaipėdos kraštą. Ne vienas tokių išvykų 
mėgėjas galėtų pavydėti savaitės dalyviams, girdė- 
jusiems vienu metu bent keturių garsių istorikų pasa
kojimus ir šmaikščias diskusijas. O kur dar vakaro
nės su žemaičių folklorininkais ir, žinoma, dainos, be 
kurių vargu ar įmanoma įsivaizduoti Savaitę. Itin 
įdomi buvo ekskursija po lietuvninkų kraštą, aplan
kyta Vanagų bažnyčia ir, kaip bebūtų keista šiandie
niniame kontekste, klestintis Agluonėnų kaimas. Iš 
čia kilusi dr. Silva Pocytė buvo puiki gidė.

APIE EUROATLANTIZMĄ IR LIETUVIŠKĄ 
CHARAKTERĮ

Paskaitų tematika taip pat buvo itin patraukli. 
Sociologė Daiva Kuzmickaitė apšvelgė naujausias 
lietuvių emigracijos tendencijas, politologas Rai
mundas Lopata kalbėjo apie „Euroatlantizmą ir Lie
tuvą”, istorikas Antanas Kulakauskas analizavo, ką 
dabartinei Lietuvai reiškia žodis reforma, o dr. Sigi
tas Urbonavičius bandė atsakyti į klausimą, ar geri 
lietuviai verslininkai. Itin įdomi, kupina netikėtų de
talių buvo istorikės Jūratės Kiaupienės paskaita 
„Kaip lietuviai matė Europą 16-17 a.”, o Tiubingeno 
universiteto dr. Kristina Nikolajev savo pranešimu 
„Ar V. Kavolis buvo teisus teigdamas, jog lietuvio 
charakteris esąs tarp ištižimo ir kompulsyvios neu
rozės”, sukėlė itin karštą diskusiją. Joje bandytas 
analizuoti ir V. Kavolio teiginys, ar ištižimas yra „di
džiausias lietuvio charakterio vidinis pavojus, susi
formavęs tikriausiai tėviškąjį pradą nusvėrus jaus
mingųjų motinų pradams”, ar pavydas yra naciona
linis lietuvio charakterio bruožas, kas atspindi socia
linę lietuvio esmę ir 1.1.. Arthuras Herman’as apžvel
gė Vokietijos lietuvių bendruomenės pastangas 
išlaikyti Lietuvių kultūros institutą.

PARALELĖS SU „SANTARA-ŠVIESA”
Neatsitiktinai savaitės dalyviai vis bandydavo 

palyginti šį sambūrį su Lietuvoje jau šaknis įleidu- 
sios „Santaros-Šviesos” konferencijomis. Pasak Lie
tuvių išeivijos instituto direktoriaus prof. Egidijaus 
Aleksandravičiaus, ko gero, skirtumas yra tas, kad 

„Santara-Šviesa”, nors ir būdama „organizacija be 
organizacijos”, yra labiau organizuotas darinys, o 
Europos lietuviškų studijų savaitė - netradicinė are
na, kurioje susitinka žmonės, nepasitenkinantys da
bartinės popkultūros produktais, gyvenantys Lietu
voje ar užsienyje, bet nesiliaujantys mąstyti apie pa
saulio lietuvybę. Tačiau labai gaila, kad patys kretin
giškiai beveik liko abejingi išties intelektualiam ren
giniui. Žemaičių dailės muziejus, dabar savo globon 
perėmęs Tiškevičių rūmus, nesugalvojo prisidėti prie 
savaitės rengimo. Atvirkščiai, jie už plenarinio posė
džio surengimą pasiprašė solidaus atlygio. Apie ko
kią nors pilietinę akciją tokiu atveju negali būti nė 
kalbos. Net pati muziejaus „galva”, pagal profesiją 
istorikė, nesusidomėjo tikrai įžymių istorikų paskai
tomis. O juk dalis paskaitų ir tematikos vienaip ar ki
taip buvo susiję ir su Klaipėdos krašto istorija.

SĖKMINGAS SUGRĮŽIMAS
Tačiau tokie trumparegiški kai kurių vietinių

NIUJORKO LIETUVIAMS „KULTŪROS 
ŽIDINIO” NETEKUS

Prie išsamaus Rimvydo Glinskio straipsnio Aki
račiuose, š.m. birželio mėn., galima pridėti sekančius 
komentarus.

Kodėl iš Lietuvos į Ameriką atvykę pranciškonų 
vadovai, paragino tuos du čia likusius pranciškonus - 
amerikonus grįžti į Lietuvą? Argi jiems lietuviškumo 
išlaikymas Amerikoje gyvenantiems lietuviams, vi
siškai nesvarbus?

Kitas klausimas: jeigu už daugiausia lietuvių su
aukotus pinigus „Kultūros židinys” buvo įsigytas, tad 
koks tikslas išvažiuojantiems iš Amerikos dviem 
pranciškonams perduoti Centrą ir pasiimti sau visus 
pinigus?

Trečias argumentas, kad tuolaikinė lietuvių ben
druomenė prašė pranciškonų vienuolyno organizuoti 
lėšų telkimą, sklypo įsigijimą, o pastačius „Kultūros 
židinį” apiformuoti savo vardu.

Čia ir buvo lietuvių bendruomenės pagrindinė 
klaida, kad juridiškai jau tada „Kultūros židinys” ati
teko pranciškonams ne už jų pinigus.

Dabar gausėjant trečiajai lietuvių bangai iš Lie
tuvos, jie ir bus ateityje mūsų pakeitėjai. Jiem šitie 
namai bus labiausiai reikalingi.

O jūs visi nepatenkintieji galite pasiskųsti lie
tuvių išeivijos Katalikų vyskupui, irgi pranciškonui 
vienuoliui A. Baltakiui.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, Ca

Mielieji Akiračiai,
Akiračiai vienintelis išeivijos laikraštis dėl skai

tytojų pasitenkinimo.
Šia proga ir aš noriu prisidėti su savo trigrašiu 

dėl valdovų rūmų. Sutinku su Vytautu Šeštoku: „Ge
riau tuos pinigus paskirkim pusbadžiu skurstantiems 
Lietuvos vaikams ir ligoniams žmoniškai pavalgy- 

,,kultūrininkų” akibrokštai nė kiek nesumenkino sim
boliško Savaitės sugrįžimo Lietuvon. Bandymas atg
abenti Savaičių dvasią į Lietuvą, regis, buvo sėkmin
gas. Kretingoje, kaip ir „Santaros-Šviesos” konfe
rencijoje Anykščiuose, dėmesys buvo sutelktas tarp
disciplininei, socialiai angažuotai diskusijai palai
kyti, o klubinis, saloninis bendravimas darniai derėjo 
su poilsiu ir aukšta intelektualine kokybe. Net ir tai, 
jog dalyvių skaičius nebuvo itin gausus, nėra jokia 
kliūtis savaitės tradicijai gyvuoti Lietuvoje. At
virkščiai, ji reikalinga tiems, kuriems atsibodo kultū
ros valdininkų, partinės nomenklatūros svaičiojimai, 
kurie supranta, kad, pasisėmus vakarietiškojo inte
lektualinio bendravimo įgūdžių, galima suburti žmo
nes, kuriems netrukdo profesiniai, turtiniai ar ideo
loginiai skirtumai. Nes juos jungia, vieno iš Savaičių 
pradininko dr. Kajetono Čeginsko dar 1956 metais 
pasakytais žodžiais tariant, „reikalas susitikti, bičiu
liška dvasia pabendrauti, bendrai pamąstyti; reikalas 
išsinerti iš prakaituoto kasdienybės rūbo ir atsigai
vinti gaivinančiuose lietuviškos kūrybos vandeny
se”.

Birutė Garbaravičienė

dinti”.
Jau pats laikas JAV LB-ei paskelbti visiems au

kotojams, kiek buvo išleista vargšams surinktų pi
nigų „pragaištingai” (B. Jasaitienės žodžiais tariant) 
Lietuvių Sodybos, Clevelande bylai, kuri tik padarė 
lietuviams gėdą amerikiečių ir valdžios pareigūnų 
akyse. Turbūt išvertus dolerius į litus priskaičiuotu
me arti trijų milinojų litų... Pagalvokime, kiek vargšų 
tais pinigais galėjo būti sušelpta.

Su gilia pagarba.
Dana Čipkienė

Willoughby, Ohio

Gerbiama Redakcija,
Esu tikras kad laikraštis Lietuvių balsas nedės 

šio laiško jų laiškų skyriuje, todėl rašau Akiračiams. 
Lietuvių balso 14-ame numeryje (2001.VII.3) 
Domas Adomaitis straipsnyje „Mūsų įnašas į žmoni
jos lobyną” rašo, kad pasaulio teisininkai vertina 
prieš šimtus metų sukurtą „Lietuvos Statutą”. Ir rake
tos principą pirmasis iškėlė mūsų tautietis. Pagal jo 
paskelbtus dėsnius sukurtos raketos nukėlė žmo
gų į mėnulį ir sveikąjį iš ten sugrąžino.

Tas man yra nesuprantama. Dėl Statuto neisiu į 
ginčus, bet mūsų klube kur yra daug advokatų, nė 
vienas negirdėjo apie Statutą. Daugumai jų neaišku 
net kur Lietuva yra. O kas dėl raketų, tai keista net 
skaityti. Matote, turime tokį žymų žmogų, o ponas D. 
Adomaitis nei jo pavardės, nei kur gimęs, kokius 
mokslus ėjęs nepasako. Vadinasi, turime tikėti jo žo
džiais. Kai liepos 16, 1969 metais Apolo 11 pakilo į 
mėnulį ir astronautas Neil Armstong pasakė, po visą 
pasaulį nuskambėjusius žodžius „The Eagle has 
landed”, niekur neteko išgirsti, kad dėka mūsų tautie
čio jie laimingai nuskrido ir sugrįžo iš mėnulio.

Pabaigai norisi pasakyti, kad kartais geriau vie
nas žvirblis rankoje, negu visas jų būrys, kažkur 
skraidančių padangėse.

Viso geriausio Jums ir laikraščiui.
Algirdas Skudzinskas 

Baltimore, Md.

Gerbiamieji:
Ačiū už Jūsų triūsą! Nemiegate! Laikykitės!
Geriausi linkėjimai!

Pranas Mickevičius 
Wausau, Wise.
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