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Dar kartą trūko dukart ekspremjero, dukart Vil
niaus eksmero, buvusio konservatorių partijos valdy
bos pirmininko, buvusio prezidento Valdo Adam
kaus energetikos patarėjo 45 metų Rolando Pakso 
politinės kaijeros styga. Spalio 27 dieną Panevėžyje 
R. Paksas pralaimėjo kovą ir dėl Liberalų sąjungos 
vadovo posto. Naujuoju Lietuvos liberalų sąjungos 
pirmininku išrinktas buvęs ūkio ministras 41 metų 
klaipėdietis Eugenijus Gentvilas. Už E. Gentvilą bal
savo 374 į kongresą susirinkę liberalai, už R. Paksą - 
208.

Nepraėjus ir dvejiems metams po to, kai R. Pak
sas pradėjo naują savo skrydį Liberalų sąjungoje, jis 
pralaimėjo kovą partijos viduje. Pralaimėjo tam pa
čiam E. Gentvilui, kuris 1999 m. savanoriškai užlei
do partijos pirmininko postą iš konservatorių partijos 
pasitraukusiam ir pas liberalus su būreliu bendramin
čių perbėgusiam R. Paksui. Partijos nariai, balsavę už 
E. Gentvilą, kaltino R. Paksą dėl valdančiosios Nau
josios politikos koalicijos žlugimo. Partijos pirminin
ko posto R. Paksas neteko rudenį, kai laikinuoju Li
beralų sąjungos pirmininku buvo paskirtas E. Gent
vilas.

R. Paksas neslėpė, jog tikėjosi atsigriebti neeili
niame partijos kongrese Panevėžyje. Bet buvo galuti
nai sugniuždytas. Nors liberalai vieningai paskyrė R. 
Paksą pirmuoju E. Gentvilo pavaduotoju, jau po po
ros dienų dukart ekspremjeras atsistatydino ir iš 34 
narius turinčios Seimo liberalų frakcijos seniūno, ir iš 
Seimo opozicijos vado posto. Tai jis padarė nepaisy
damas viešų ir asmeninių E. Gentvilo prašymų to ne-

OKUPACIJA IR ANEKSIJA

Ar nuolanki visuomenės laikysena 1940 metais pa
spartino okupuotos Lietuvos aneksiją? Kodėl nesi
priešinta? Didysis lietuvių inteligentijos blūdas - tik
rovė ar mitas?

AR NESIGAILI SUGRĮŽĘS?

Pokalbis su prieš ketvertą metų į Lietuvą sugrįžusiu 
ilgamečiu „Akiračių ” bendradarbiu Vincu Trumpa.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIONĖS

Kadaise iš Prūsų į Lietuvą ją nešė knygnešiai, o 2002 
metais iš Lietuvos į Frankfurtą ji važiuos kaip di
džiausios pasaulyje knygų mugės garbės viešnia.

NUO PASDIDIDŽIAVIMO IKI GĖDOS

1941 metų Laikinąją vyriausybę kaltina jos pačios 
dokumentai. Džiaukimės, kad naciai jai neleido žaisti 
fašistinės valstybės ir taip prieš pasaulį sukompromi
tuoti Lietuvą.

PARTIJOS MAIŠE PRISVILUSIĄ KOŠĘ
daryti. Mat E. Gentvilas nėra Seimo narys, todėl R. 
Paksas Seime kaip buvo taip ir liko aukščiausią postą 
Liberalų sąjungoje užimantis šios partijos žmogus.

Kažkas apskaičiavo, kad per savo trumpą politi
nę karjerą R. Paksui iš valstybės ir partinių pareigų 
teko atsistatydinti net 12 kartų. Tokie R. Pakso žings
niai reiškia, kad R. Paksas nebemato perspektyvų ir 
šioje partijoje. Įpratęs būti tik pirmu numeriu, šis di
delių ideologinių skrupulų neturintis politikas ypač 
nekaip vertina antrarūšius vaidmenis. Tik šįkart, 
skirtingai nei 1999 metų rudenį, kai R. Paksas triukš
mingai paliko premjero postą ir išdavė konserva
torius, bėgti nebėra kur. Sklando gandai, kad R. Pak
sas ir jo šalininkai gali pasitraukti ir iš Liberalų są
jungos, ir išjos Seimo frakcijos. Lyg ir svarstoma ga
limybė įkurti naują partiją.

Tačiau pastarųjų dviejų metų tokių išsišokėlių li
kimas R. Paksui didelių perspektyvų nepalieka. Atsi
skyrę nuo didelių partijų G. Vagnorius, L. Andrikie
nė, V. Bogušis ir R. Dagys įkūrė paralelines konser
vatorių, krikščionių demokratų ir socialdemokratų 
partijas, bet rinkėjai per savivaldybių ir Seimo rinki
mus iš šių partijėlių pasityčiojo. Tik G. Vagnoriui dar 
pavyko šiaip taip patekti į Seimą, bet jo partija taip 
pat patyrė triuškinantį pralaimėjimą.

Galima kirsti lažybų, jog R. Pakso žvaigždė nu
sileido. Nors Lietuvos rinkėjai toleruoja politikų bė
giojimą iš partijos į partiją, bet kažkokios to bėgioji
mo ribos vis dėlto egzistuoja. Kur slypi ankstesnės R. 
Pakso sėkmės fenomenas? Politikoje būdamas be
veik nulis, nepasižymėdamas nei išsilavinimu, nei iš
kalba, buvęs sportinės aviacijos aukštojo pilotažo 
meistras tiesiog sugebėjo pasinaudoti visomis likimo 
suteiktomis galimybėmis. Dažnai - net prieš savo va
lią. Taip buvo 1999 metų birželį, kai V. Adamkus 
vos nejėga privertė R. Paksą tapti premjeru.

Neturėdamas ką pasakyti, R. Paksas dažniausiai 
tylėdavo arba kalbėdavo taip neišraiškingai, kad su
gebėdavo patikti didžiosioms tautos masėms, nuo V. 
Landsbergio ir R. Ozolo laikų jaučiančioms alergiją 
bent kiek intelektaliau kalbantiems veikėjams. Jei R. 
Paksas būtų sugebėjęs laiku priimti sprendimus, būtų 
derinęs savo ir partnerių interesus, ieškojęs kompro
misų, politikoje jis būtų išsilaikęs kur kas ilgiau. 
Bent jau todėl, kad daugeliui žmonių iš pirmo žvilgs
nio jis patikdavo Buvo toks savas vaikinas iš kaimo. 
Šiuo žavesiu puikiai pasinaudojo Liberalų sąjunga, 
su R. Paksu tapusi rimta parlamentine jėga.

Bet R. Paksas savyje turėjo tai, kas po kiek laiko 
visus jo pliusus paversdavo minusais. Užsispyrimas, 
užsidarymas savo kiaute, politinės realybės nesuvo
kimas ir nuolatinis galvojimas tik apie savo tolesnę 
asmeninę ateitį daugelį su juo dirbusių žmonių iš 
draugų paversdavo priešais. Juk ir Naujosios politi
kos bloko žlugimo pretekstas - asmeninės R. Pakso 
ambicijos. „Mes nebegalime su tavimi dirbti”, - pa
sakė vieną vasaros rytą socialliberalų vadovas A. 
Paulauskas. Pastebėtina, jog jis taip niekada ir ne
ištarė. kad socialliberalai neeali dirbti su liberalais.

R. Paksas ilgai nepriimdavo sprendimų arba 
veikdavo karštakošiškai ir prieš partnerių valią, jei 
reikėdavo patenkinti kokį savo asmeninį interesą. Jis 
nemokėjo dirbti politinėje rinktinėje. Jo vadinamoji 
„komanda” buvo beveik be išimties vien moterys, su 
susižavėjimu spoksančios į savo išrinktąjį. Tai buvo 
tipiškas antrosios nepriklausomybės laikotarpio Lie
tuvos egzekutyvas, stebėtinai panašus į V. Landsber
gį, A. Brazauską, G. Vagnorių ir daugelį kitų, kurie 
su panieka žiūrėjo į bet kokius patarimus, o vietoj 
patarėjų samdydavosi ir tebesisamdo pritarėjus.

Ar liberalų ateitis be R. Pakso bus šviesesnė? 
Teigiamai atsakyti į šį klausimą šiandien Lietuvoje 
nedrįstų niekas, net patys liberalai. Visą laiką nuo pat 
birželio, kai buvo nustumti nuo valdžios ir perėjo į 
opoziciją, iki pat lapkričio jie skyrė ne politinei kovai 
Seime, o tarpusavio rietenoms, suskilo (ko šioje par
tijoje, beje, vienintelėje Lietuvoje, iki šiol nebuvo) į 
paksininkus ir gentvilininkus. Šios kiemo lygio rie
tenos net didžiausių liberalų gerbėjų akyse smukdė 
partijos vardą. Opozicijoje liberalai tapo dar impo- 
tentiškesni, nei jie buvo valdydami Lietuvą. Pasitvir
tino spėjimas, kad Dievas, leisdamas 2000 metais ne
pasirengusiems iki galo liberalams sėsti prie ministe
rijų vairo, nubaudė šią partiją. Dabar, užuot su įgyta 
patirtimi kilus aukštyn teks ilgai laižytis žaizdas. Kita 
vertus, liberalams skurdžių šalyje antros galimybės 
niekas gali ir nebeduoti. Žmonės iš valdžios čia rei
kalauja ne laisvės, o gatavų gėrybių. Taigi gali būti, 
jog liberalai savo košę jau prisvilino amžiams.

Kiti politikieriai mano, kad skanų ir šviežią pa
tiekalą galima pagaminti ir iš prisvilusios košės. Sa
vaitę anksčiau nei liberalai nuvertė R. Paksą, Vil
niuje keturios dešiniosios partijos įkūrė naują partiją
- Dešiniųjų sąjungą. [ šią sąjungą susivienijo bai
giančios nugaišti Laimos Andrikienės Tėvynės liau
dies partija, Antano Terlecko Lietuvos laisvės lyga, 
Sauliaus Pečeliūno Demokratų partija ir seniai nugai
šusi Nepriklausomybės partija, kurią kažkada įkūrė 
pirmasis už bendradarbiavimą su KGB ekskomu
nikuotas Virgilijus Čepaitis. Nors L. Andrikienė ir S. 
Pečeliūnas priklauso jaunesnei politikų kartai, nau
joji sąjunga, tarsi žiūrėdama į A. Brazausko, V. 
Landsbergio, K. Bobelio ilgaamžiškumo politikoje 
pavyzdžius, atsisakė pretenduoti į naujosios partijos 
lyderius. Partijos vadovu buvo išrinktas 70-metį per
kopęs Sąjūdžio veteranas kino režisierius Arūnas 
Žebriūnas. Lietuvoje ta proga buvo juokaujama, kad 
prezidento rinkimai 2002 metais bus tikros žilagalvių 
senelių varžybos.

Iš tiesų, galimybių, jog prezidentu gali būi iš
rinktas ne pensininkas, nėra. Pensininkai balsuoja (jų
- apie milijonas iš 2,4 mln. rinkėjų), pensininkai lai
mi. Tuo tarpu jaunajai kartai, kuri dažniausiai iš viso 
neina balsuoti, darosi atstumiantys ne tik visi politi
kai, bet ir pati politika.

Rimvydas Valatka 
2001.X.30, Vilnius

1



SPAUDOS APŽVALGA

IŠEIVIJOS POETAS DRUSKININKUOSE
Druskininkų ruduo. Tai boheminio žanro rengi

nys: vieną ankstyvo rudens savaitgalį į Druskininkus 
susirenka Lietuvos ir užsienio poetai, diskutuoja ku
ria nors su poezija susijusia tema, skaito poeziją ir 
„sunaikina” daug, daug alkoholio. Į šiuos renginius 
kartais užklysta ir išeivijos poetinės pajėgos. Šių me
tų Poezijos rudens tema buvo „Poezija ir fotografija: 
dvi kalbos, du priartėjimai”. Šias poezijos dienas 
Šiaurės Atėnuose („Misija arba Balsas pornografijos 
byloje”, 2001m. spalio 13 d.) aprašė Maksas Kem
pinskis (slapyvardis?). Jis pasakoja:

NAKTIS
Ženijosi Banalybė su Grafomanija. Maždaug iki 

22.00 visos poezijos štampavimo mašinos ir agrega
tai sugebėjo prisilakti ir tuomet prasidėjo tikrieji 
naktiniai poezijos skaitymai. Lūžis į skatologinių ir 
grafomaniškų banalybių pusę įvyko, kai prie mikro
fono priėjo poetinis klounas iš Čikagos Jazz-Būtis (= 
Jazbutis? - Red.). Jis taip gražiai skaitė, kad net 
vargšas mikrofonas pradėjo linkt į apačią. Jau taip 
jam nesinorėjo, kad per jį tauta išgirstų tą marazmą. 
Bet poetui pasisekė - jis gavo prizą ožkos-avies sūrį, 
ir aš pagalvojau - gal vertėjo padovanoti 100 spy
rių į pilvą?

Natūraliai kylantį norą apginti tėvynainį iš Či
kagos nuo Makso Kempinskio insinuacijų sustabdo 
mintis - o ko jis kiša nosį kur nereikia? Kodėl neei
liuoja geranoriškos JAV lietuvių bendruomenės ap
linkoje? Ar svetingi Draugo kultūrpriedžio puslapiai 
nespausdina jo eilių? Ar nesupa jo rūpestinga išeivių 
Lietuvių Rašytojų Draugijos globa? Ar nekviečia
mas įjos rengiamas šventes, vakarones?

KUR YRA TĖVYNĖ?
Svečią iš Lietuvos kunigą Vaclovą Aliulį, MIC 

Tėviškės žiburiai (2001 m. spalio 9 d.) apibūdina 
kaip pasižymėjusį religiniais, kultūriniais darbais ir 
pastabia įžvalga. Pasikalbėjimę su kun. Aliuliu Tė
viškės žiburiai palietė išeivijos sukurtą „pilietiš
kumo” ir „tautiškumo” priešpriešą. Štai kaip Aliulis 
paaiškino šią „problemą”:

- Lietuvos žiniasklaidoje kalbama apie valsty
bingumą, pilietiškumą, pilietinę visuomenę, bet ty
lima apie tautiškumą, patriotizmą. Ką reiškia tas pi
lietiškumas ir kodėl vengiama tautiškumo?

- Pilietiškumas ar tautiškumas? Nematau prieš
priešos. Tegul bus kuo daugiau sąmoningų ir sąži
ningų piliečių - Lietuva gyvuos. Man nepatinka, kai 
Lenkijos valstybės, kartais ir Bažnyčios vadovai 
kreipiasi į savo visuomenę: „Polacy, Polacyl”, tarsi 
kitų tautybių piliečių ir tikinčiųjų Lenkijoje nebūtų ar 
jie būtų nepageidaujami. Atgimimo metais Lietuvoje 
įsigyvenęs kreipinys: „Lietuvos žmonės!”. Nebus 
„Lietuva tik lietuviams”. Sąjūdis siekia laisvo gyve
nimo sąlygų visiems lojaliems Lietuvos gyventojams.

Tikiu, kad yra daug Kanados patriotų ne kana
diečių kilmės, kaip yra Lietuvos patriotų nelietuvių.
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Mūsų tautiniam gėriui kenksmingas yra ne pilie
tiškumas, o kosmopolitizmas, „ ten Tėvynė, kur ge- 

• 99 rai .

Gerai pasakyta, kad tarp „pilietiškumo” ir „tau
tiškumo” konflikto nėra. Galima sutikti ir su kun. 
Aliulio kosmopolitizmo apibrėžimu. Tik iš šio api
būdinimo seka išvada, kad dauguma antrosios ban
gos, tai yra pokario išeivių yra kosmopolitai, nes ne
grįžta gyventi į Lietuvą, kaip kadaise žadėjo.

Jiems užjūriuose gyventi geriau.

SANTAROS-ŠVIESOS NĖRA
Šių metų spalio mėn. vykusiuose JAV lietuvių 

bendruomenės 50-čio jubiliejiniuose renginiuose 
bendruomenės rabinai sugalvojo padalinti garbės 
žymenis. Audronė V. Škiudaitė Drauge (2001, spalio 
16 d.) rašo:

Garbės žymenimis JA V LB pagerbė su jaunimu 
dirbančias organizacijas: ateitininkus (žymenį priė
mė Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirmininkė Bi
rutė Banaitienė), skautus (priėmė Š. Amerikos ateiti
ninkų tarybos pirmininkas dr. Vytautas Narutis), Vy
čius (priėmė Lietuvos Vyčių centro pirmininkas Ro
bert Martin, jr.), Lietuvių tautinių šokių institutą 
(priėmė direktorė Nijolė Pupienė). ’

To paties Draugo numerio vedamajame redak
torė Danutė Bindokienė žymenų negavusiųjų tarpe 
visai teisingai pasigedo sportininkų. O mes jų tarpe 
pasigedome Santaros-Šviesos Federacijos. Juk ku
riantis Bendruomenei šiandieniniai Federacijos sen
buviai - visokie adamkai, almenai, kavoliai, keler- 
tienės, kondrotienės, mackai, misiūnai, mieželiai, 
Šmulkščiai - buvo jauni žmonės. Valdas Adamkus 
kadaise JAV viceprezidentui R. Nixon’ui įteikė iš
eivijos Jaunimo peticiją už Lietuvos laisvę, su mi
lijonu parašų. Organizacija, kuri išugdė Lietuvos pre
zidentus, ministerius, ambasadorius, valstybės pata
rėjus, lituanistinių katedrų vedėjus, žymius rašytojus, 
atsistačiusių Lietuvos universitetų profesorius, JAV 
lietuvių bendruomenės žymens neverta...

VALDOVŲ RŪMŲ PROJEKTAS GULI 
ANT MANO SOFOS

Kontroversijos dėl Valdovų rūmų atstatymo 
nenurimsta. Veidas (nr. 38) šiuo reikalu surengė ap
skrito stalo svarstybas. Pateikiame Valdovų rūmų ta
rybos nario bei Valdovų rūmų paramos fondo vado
vo Edmundo Kulikausko ir' LRTV komisijos nario 
bei buvusio restauratoriaus Vytauto Bogušio nuomo
nes.

V, Bogušis: Pradėkime nuo atstatymo darbų 
sąmatos.

E. Kulakauskas: Prezidentas Valdas Adamkus 
savo dekretu sudarė Valdovų rūmų tarybą. Veikia dvi 
komisijos - viena svarsto rūmų projektavimo bei at
statymo darbus, kita - paskirtį. Paskirtis apsvarstyta 
ir artimiausiu metu dokumentai bus pateikti. Jei 
nedalyvaučiau šioje diskusijoje, kaip tik sėdėčiau na
mie ir vartyčiau Paminklų restauravimo instituto 
parengtą projektą. Preliminari rūmų atstatymo vertė
- mažiau nei 100 mln. litų.

V. Bogušis: Štai Jūs sakote - skaičiuojama, da
roma ... Gal šimtas milijonų, gal mažiau. O aš sakau
- 300-400 milijonų, nes spaudoje būtent tokie duo
menys buvo paskelbti. Ką aš siūlau? Per dvejus me
tus padarome bendrą projektą, sutariame dėl kon
cepcijos ir funkcijų, išsiaiškiname kainą. Mes visi
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kalbame, bet kol kas nieko neturime.
E. Kulakauskas: O aš sakau, kad projektas jau 

guli ant mano sofos, o po poros savaičių ir sąmata 
bus.

Veidas: Juk apie tą ir kalbamu - šiandien kol 
kas dar nieko nėra, o pinigų jau skiriama,

E. Kulakauskas: Kokie pinigai - 300 tūkstan
čių? To tik projektavimui užtenka.

Sutarta, kad Valdovų rūmai bus švietimo, kultū
ros, muziejininkystės ir reprezentacijos centras. Vi
duje bus Renesanso, gotikos ir baroko stiliaus salių, 
reprezentacinė salė, kurioje bus teikiami apdovanoji
mai. Bus valstybingumo muziejaus dalis, salė su rū
mų atstatymo metu aptiktais radiniais, kompiuteri
zuotų salių, kuriose mokiniams bus vedamos pamo
kos, teatras. Tikimės susitarti su Bažnyčia, kad į va
karinį rūmų korpusą šalia Katedros būtų perkeltas 
Lobynas.

V. Bogušis: Jūs, pone Kulakauskai, vis kalbate - 
viskas yra, bet viskas stalčiuje. O aš norėčiau, kad 
visuomenė būtų apie tai informuojama, nes didesnė 
dalis atstatymo išlaidų guls ant mokesčių mokėtojų 
pečių. Kada Lietuva išvys fundamentalų atstatymo 
projektą?

E. Kulakauskas: Šiemet, dar prieš Naujuosius 
metus.

V. Bogušis: Nenoriu Jūsų užgauti, bet labai no
rėčiau, kad bent Valdovų rūmai būtų pradėti atstati
nėti civilizuotai. Aš gerai atsimenu, kaip viskas vyko 
su Signatarų namais. Nenoriu, kad vežėčios būtų sta
tomos priešais arklį.

Iš šios diskusijos neaišku, kkieno žinioje yra 
Valdovų rūmų atstatymui surinkti pinigai, paramos 
fondo vadovo E. Kulikauskas ar A. Brazausko, tai 
yra - valdžios biurokratija. Turbūt logiška galvoti, 
kad tie, kurie parūpins daugumą lėšų, kontroliuos ir 
finansus. O V. Bogušio priminimas apie Signatarų 
namų betvarkę ir pinigų iššvaistymoą ministeriaujant 
Sauliui Šalteniui visiškai vietoje.

KĄ PASAKOJO JUBILIJATAS
Buvusį Vilniaus universiteto rektorių, matemati

ką Joną Kubilių, pažįsta ne vienas išeivis, palaikęs 
ryšius su Lietuva sovietiniais laikais. Su. J. Kubilių-

akiračiai nr. 10 (334)
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SPAUDOS APŽVALGA

mi buvo privačiai tariamasi, kokias vakarietiškas 
knygas dovanoti universitetui jo 400 metų jubiliejaus 
proga, prie keturių akių jo buvo prašoma išeivijos 
jaunimui universitete įsteigti vasarinius lituanistikos 
kursus ir Kubiliui pavyko tai padaryti.

Šiais metais prof. Jonas Kubilius švenčia savo 
80-metį. Šia proga Vaidas Jauniškis Kauno dienoje 
(2001 m. rugpjūčio 4 d.) išspausdino pasikalbėjimą 
su sukaktuvininku. Štai jo ištraukos:

-Jūsų rektoriavimo metu buvo ir Filologijos fa
kulteto „ valymas ”'.

- Lietuvių literatūros katedra imta valyti gerokai 
anksčiau. Ir gal kartais pas mus per daug eksploa
tuojama ši tema. Juk anksčiau buvo baisesnių daly
kų, prisiminkite kad ir Levą Karsaviną, daugybą uni
versiteto dėstytojų, kurie buvo suimti, išvežti, nukan
kinti. O Lietuvių literatūros katedroje dirbusieji nu
kentėjo, bet ne taip baisiai. Ir čia kalti ne visada tie, 
kurie kaltinami. Nemažai prisidėjo ir patys lituanis
tai, skundą vieni kitus. Nereikia per daug kaltinti ir 
mūsų valdžios, kurią taip pat skųsdavo Maskvai, o po 
visų istorijų nukentėjo ir jų vadovai: ideologas Vla
das Niunka buvo pašalintas iš Centro Komiteto. Tad 
ir respublikos valdžiai reikėjo būti labai apdairiai. 
Kaip išgirdau apibūdinant bolševikiną sistemą: šlėga 
- šlėgą, o kūjis - visus.

Nederėtų kaltinimais drabstytis tiems, kurie tada 
stovėjo užkertėję, o dabar vaizduojasi esą didvyriai. 
Kaip mūsų išeivijos veikėjai - daug kas ir gera darė, 
bet daugelis paprasčiausiai išnešė kudašių. Negali
ma jų teisti už tai, kad jie gelbėjosi, daugelis būtų at
sidūrę Sibire. Bet tai, kad jie dabar užsideda proku
roro mantiją ir kaltina pasitikusiuosius, - irgi nede
ra. Tai jau moralės dalykai.

- Per Jūsų vadovavimo metus paminėtas ir uni
versiteto 400 metų jubiliejus, tapąs visos Lietuvos 
švente, nors Maskva reportažuose nutylėdavo apie 
seniausią Sąjungoje universitetą,

-Jubiliejui reikėjo ilgo laiko pasirengti. Kai uni
versitetui buvo 375 metai, valdžia švęsti neleido. 
Nors paminėjo ir išeivija, ir lenkai. O pradžia buvo 
1959 metais, kai universitetui sukako 380 metų. 
Anoks jubiliejus, bet dabar švenčia ir ne tokius. Aš 
neblogai žinojau Lietuvos istoriją, ir man kilo mintis 
politizuoti šią datą ir prie jos prijungti 40 metų jubi
liejų - tiek praėjo nuo Vinco Kapsuko dekreto, atku
riančio universitetą. Bereikšmis dokumentas, bet jis 
mums padėjo. Atsiuntė sveikinimus vietinė valdžia, 
Maskvos aukštojo mokslo ministerija. Tai buvo pir
mas menkas akcentas, nuo kurio buvo galima įteisinti 
mūsų istoriją.

Bet į 400 metų jubiliejų Maskvos universiteto 
rektorius neatvyko, man su juo net susiskambinti ne
pavykdavo. Jis atsiuntė paties žemiausio rango pro
rektorių, nors buvo suvažiavę visos Sąjungos ir už
sienio šalių universitetų rektoriai. Bet kai maskviškis 
universitetas šventė jubiliejų, aš taip pat nevažiavau, 
nusiunčiau prorektorių, kuris, dėl to papriekaištavus, 
perdavė mano žodžius: „Jūsų rektorius neatvažiavo į 
kur kas svarbesnį mūsų jubiliejų, mūsų rektorius taip 
pat nevažiuojaBuvo daug tokių žaidimų, kol Mask
va surado savo universitetui formuluotą - „starejšyj 
rosijskij”. Bet dabar ir šio neteko, nes prie Peterbur
go akademijos įsteigtas universitetas buvo senesnis 
už Maskvos.

- Klausantis apie tokias taktikas, atrodo, kad 
dabar paprasčiau - tariamasi ir pobūviuose ir me
džioklėse,

-Ašį tai žiūriu skeptiškai. Man nepriimtinos me
džioklės - man atrodo, kad daryti sau malonumą žu-

2001 m. lapkričio mėn.

dant kitus yra atavizmas. Nemėgstu ir baliukų.

DIENORAŠČIŲ KARŠTLIGĖ
Po Alfonso Nykos-Niliūno Dienoraščių frag

mentų, susilaukusių pelnytos sėkmės, Lietuvos rašy
tojų bei kultūrininkų tarpe įsivyravo dienoraščių ra
šymo mada. Štai poetas Sigitas Geda, dar rašalui ne
spėjus nudžiūti ant popieriaus lakšto, skuba į Šiaurės 
Atėnų redakciją plačiajam pasauliui paskelbti pasku
tinį savo dienoraščio įrašą. 2001 m. rugpjūčio 11 d. 
Šiaurės Atėnuose jis rašo:

Liepos 16, sekmadienis
Nieko pikto negalvodamas užrašiau apie T. V.: 

visa bėda, kad jis prisipažįsta programavęs savo bio
grafiją pagal J. Brodskį...

Iš Lietuvos niekas jo ir nevarė. 1976-1977-ieji 
tokių tėvų vaikams nebuvo baisiausias metas.

Visi jo priekaištai lietuviams, ypač lietuvių poe
zijai, kyla iš šitos netikros emigracijos. Bet tatai jau 
būtų priekaištas ir kitiems disidentams. Po daugelio 
metų jiems reikia pasiteisinti ir- viskas, kas buvę ne
buvę — tinka.

Perskaičius liepos 16 dienos Sigito Gedos įrašą 
galima būtų pašmaikštauti, kad tai dar viena manifes
tacija kovoje dėl žymiausio mūsų laikų Lietuvos po
eto titulo. Tačiau įsigilinęs į Gedos tekstą pamanai, 
nejaugi disidentais žmonės kadaise tapo tik dėl tru
pinio aukso ir gardaus valgio šaukšto. Jeigu T(omas) 
V(enclova), nepakęsdamas režimo, savo noru paliko 
patogų gyvenimą sovietinėje Lietuvoje ir išvyko į 
emigracijos nežinią, garbė jam.

KAIP REAGUOJAMA { TERORĄ JAV
Pereitame Akiračių numeryje (nr. 9) Rimvydas 

Valatka pastebėjo, kad Lietuvoje egzistuoja neigia
mas požiūris į Ameriką. Po šių metų rugsėjo 11 die
nos įvykių New York’e ir Washington’e prie Ameri
kos ambasados Vilniuje, tiesa, buvo pristatyta daug 
žvakučių ir gėlių, tačiau nemažos dalies spaudoje 
pasisakiusiųjų komentarai buvo nepalankūs ameri
kiečiams.

Kauno diena (nr. 214 ir 215) pateikė savo skai
tytojams du klausimus: kaip jus asmeniškai paveikė 
teroristų išpuoliai JAV ir kokia turėtų būti Lietuvos 
reakcija po teroro aktų JAV? Štai keli atsakymai:

Vytautas Dagilis, KTU docentas:
- Ameriką valdo ne protas, o doleris. Argi su sa

vo techniniu ir finansiniu potencialu ši šalis negalėjo 
iki šiol neutralizuoti Ladeno? Ameriką valdo tie, ku
rie suinteresuoti, kad jai nuolat kas nors grasintų. 
Tuomet visuomenė neprieštarauja dėl milijardų ka
riškiams, FTB. Ko gero, ir šį kartą bus taip, kad pa
pildomi pinigai bus skirti ne piliečių saugumui šalyje 
pagerinti, o nukeliaus į minėtų struktūrų kišenes, 
struktūrų, kurios gerokai apnyktų, jei nebūtų Ladeno, 
Huseino.

Zenonas Buslius, gydytojas:
- Apgailestauju, kad žuvo tiek daug nekaltų 

žmonių. Teroras ir žmogžudystės, be jokios abejonės, 
yra smerktini. Bet kyla klausimas, kodėl tai įvyko 
JA V, o ne, tarkim, Islandijoje ar kokioje nors kitoje 
šalyje? Gal dėl to kalta ir „sacharininė” Amerikos 
demokratija, kuri nėra palanki visoms pasaulio 
tautoms? Ar nevertėtų ta proga prisiminti Hirosimos 
ir Nagasakio ir kiek ten nuo amerikiečių atominės 
bombos žuvo niekuo nekaltų žmonių?

Povilas Varanauskas, Kovo 11-osios Nepri
klausomybės Akto signararas:

- Nepaisant šių tragiškų įvykių, manau, Lietuva 
vis vien turėtų remti musulmoniškosios Čečėnijos 
laisvės siekį. Mūsų valstybė, pareikšdama užuojautą 
amerikiečiams, turėtų priminti, kad mums tokie te
roro aktai yra žinomi. Tauta juos patyrė 1941-ųjų 
birželio 14-ąją ir vėliau, tačiau nepalūžo, atsigavo. 
Po šios tragedijos Amerika nesusilpnės, manau, 
nepadidės jos priešiškumas musulmoniškajam 
pasauliui. Šioje kraupioje istorijoje kyšo KGB ir 
„ Mosad ” žvalgybos ausys.

Valdas Vaitkevičius, vairuotojas:
- Manyčiau, kad viską jau padarėme - gedulo 

vėliavas iškėlėme. Visa kita - amerikiečių ir žydų rei
kalas, tegul jie ir aiškinasi.

Panašios nuotaikos pastebimos ir trečiosios ban
gos emigrantų tarpe. Amerikos lietuviui (2001 m. 
rugsėjo 22 d.) pateikus kelis klausimus rugsėjo 11 
dienos įvykių tema, štai keli atsakymai:

Audrius Kulikauskas (9 mėn. JA V):
Man atrodo, tai įvyko todėl, kad Amerika irgi yra 

kažkam kažką blogo padarius. Tie žmonės negali at
keršyti karu ar savo ginkluotom pajėgom, tai keršija 
teroro aktais. Visam pasauly taip yra - jie kovoja, 
kaip gali. Kas bus toliau? Yra daug galvų, jos ir turi 
tai nuspręsti.

Svajus Asadauskas:
Manau, tai atsitiko dėl to, kad yra musulmonų 

nusistatymas prieš Ameriką. Panašiai, kaip buvo Lie
tuvoje nusistatymas prieš Rusiją kokiais 1991 m. 
Tarkime, jei tų metų sausio 15 d. lėktuvas būtų įsirė
žęs į Kremlių Maskvoje, manau, kad daugiau žmo
nių Lietuvoje būtų džiaugęsi, nei liūdėją. Nehuma
niška taip kalbėti, bet kad tokia jau žmogiška natūra.

Mus labiausiai domina Povilo Varanausko su
kurpta „dviejų terorų” teorija: tai, kas atsitiko ameri
kiečiams rugsėjo 11 dieną, atsitiko lietuviams 1941- 
ųjų birželio 14-ąją ir vėliau. Amerikiečiai turėtų mo
kytis iš lietuvių nepalūžti. O kaip gi kitaip?

KIEK KAINUOJA ORDINAS?
Išeivijos spaudoje daug popieriaus sugadinta ra

šant valstybės apdovanojimų klausimu. Prezidentas 
dažnai kaltinamas, kad per daug ordinų dalina. Vai
das Jauniškis šia tema Kauno dienoje („Ordinas ne
pažįstamajam”, 2001 m. rugsėjo 15 d.) parašė išsamų 
straipsnį. Ką apdovanoti, pasiūlyti gali Seimo pirmi
ninkas, ministras pirmininkas, ministrai, valstybės 
kontrolierius ir, žinoma, Prezidentas. Paprastai iš siū
lomų kandidatų Lietuvos Respublikos prezidento 
dekreto dėl apdovanojimo susilaukia koks trečdalis, 
sako Jauniškis. Toliau jis rašo:

Palyginti su Vokietijos Demokratinės Respubli
kos apdovanojimais, tenkančiais gyventojų skaičiui, 
Lietuva dar gerokai kuklesnė, sako A. Meškauskas. 
(Ordinų kancleris. - Red.) Per vieną valstybės šventę 
Lietuvoje apdovanojama maždaug 50-70žmonių, tad 
per visą dešimtmetį drauge su kitiais ordinais buvo 
apdovanota 3014 žmonių. „ Tai maždaug 3-4 kartus 
mažiau nei buvo prieš karą ”, - sako V. Kavaliaus
kas. Pavyzdžiui, Suomijoje teikiama maždaug 6000 
apdovanojimų per metus. Nuo to, kad pilietis gauna 
ordiną, jo suma banko sąskaitoje niekuo nepadidėja. 
Tik Vyčio kryžiaus ordino kavalieriai gauna žemės 
sklypą - ši tradicija atėjo po nepriklausomybės kovų 
1918 m., kuomet apdovanotiesiems savanoriams tai 
buvo aktualu, nes žemė buvo pragyvenimo šatitinis.

(tęsinys sekančiame psl.)
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TEATRAS

Jau spėjusio išgarsėti nūdienos italų rašytojo 
Alessandro Baricco romanas (paties autoriaus vadi
namas ne romanu, o tiesiog istorija) „Šilkas” yra vie
nas iš tų talentingai parašytų ir nelengvai apibūdina
mų kūrinių, kuriuose į darnią visumą susilydo įvairūs 
literatūros ir kultūros sluoksniai. Panašiai kaip ir jo 
garsiojo tautiečio, italų semiotiko, literatūrologo ir 
rašytojo Umberto Eco romanai, Baricco kuriama lite
ratūra yra daugiasluoksnė ir skirta, atrodytų, kone vi
siems - ir rafinuotų intelektualinių malonumų mėgė
jams, ir masiniam skaitytojų ratui. (Beje, kūrinio 
struktūros daugiasluoksniškumas yra vienintelis da
lykas, bendras šiaip jau labai skirtingiems Eco ir Ba
ricco.) Šioje vietoje slypi ne vieno(s) skaitytojo(s) 
iliuzija, jog jis ar ji gali lengvai iššifruoti visus sim
bolinius tokios literatūros kodus - atrodytų, viskas 
Baricco kūriniuose yra tiesiog gražu, poetiška, subti
lu ir pakylėta virš įprastinės prozos vaizduojamos 
tikrovės. Bet pasakyti tik tiek apie Baricco „Šilką” - 
vadinasi, nieko nepasakyti.

„Šilkas” kone tobulai įkūnija vieną iš ypatingai 
estetizuotos ir rafinuotos literatūros principų - tai, 
kas lotyniškai vadinama pauca paucis, t.y. nedaug 
nedaugeliui. Sykiu šis kūrinys gan nesunkiai perskai
tomas ir prieinamas plačiam skaitytojų ratui - viską 
lemia, ko tikiesi iš literatūros kūrinio ir ką laikai ge
ros literatūros požymiu. Iš pirmo žvilgsnio „Šilkas” 
yra intriguojanti meilės ir kelionių istorija - puikiai 
papasakota, meistriškai suregzta, neleidžianti knygos 
padėti į šalį ir verste verčianti ją perskaityti vienu pri
sėdimu. Joje yra visko, ko reikia intelektualinei pra
mogai ir lengvam, nekomplikuotam skaitymui: leng
vai atpažįstamo pagrindinio personažo - romantiško, 
nors sykiu kažkuo ir labai proziško vakariečio - sąly
tis su tolima ir paslaptinga Rytų kultūra, iš pirmo 
žvilgsnio gimstanti meilė tokiai pat tolimai ir paslap
tingai moteriai, o taip pat ir keistas meilės trikampis,

... SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-io psl.)
„Bet dabar tai visiška nesąmonė - supainiotas mora
linis ir materialinis atlygis”, - sako Andrius Meš
kauskas. O apdovanotieji dar kelia triukšmą reika
laudami žemės sklypus skirti prestižinėse miestų vie
tose. Naujajame [statymo projekte ordinai atskiriami 
nuo materialii{ dalykų. Suomijoje, pavyzdžiui, apdo
vanotasis gauna raštą, kuriuo pranešama, kad jis ap
dovanojamas, bet ordiną siunčia jau sumokėjus iš
perkamąjį mokestį

Beje, Skandinavijoje apdovanotas asmuo turi 
pats išsipirkti ordiną. „Smetonos laikais” už kai 
kuriuos ordinus taip pat reikdavo mokėti, bet buvo 
daromos išimtys: kareiviai nemokėdavo už Vyčio 
kryžiaus ordiną. Kai kurie generolai net 
prasiskolindavo, nes tekdavo mokėti prieškarinius 
400 Lt.

Ordinų pagaminimo kaina nėra maža. Lietuvos 
ordino savikaina yra nuo šimtų, o aukštųjų ordinų - 
net iki tūkstančių litų.

Gal ir geras -sumanymas, kad ordinų gavėjai tu
rėtų už juos susimokėti. Tada jiems paaiškėtų tikroji 
ordino vertė.

APIE LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 
PATRIOTIZMĄ

Švietimo kaitos fondo direktorius Vytautas To- 
leikis Veide (nr. 18) kalba apie Lietuvos moksleivių
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SAVĘS IR KITO
kurio du nariai yra realūs ir žemiški žmonės (vyras ir 
žmona), o trečioji - veikiau poetinė vizija, vaizduo
tės konstrukcija, suteikianti kūrinio (anti)herojui 
įkvėpimą ir gyvenimo aistrą, kurių jis stokoja realia
me savo gyvenime ir kurių jam niekaip negali suteik
ti net ir pavojinga šilkaverpių pirklio profesija.

Bet visa tai tėra „Šilko” paviršiumi slystantys 
dalykai. It muzikos kūrinys sukomponuotas „Šilko” 
tekstas išduoda Baricco neabejingumą šiuolaikinei 
minimalistinei muzikai ir apskritai estetiniam mini
malizmui. Frazės muzikalumu ir visos romano kom
pozicijos artimumu muzikos kūriniui „Šilkas” yra ar
timas didžiojo moderniosios italų prozos meistro Ita
lo Calvino kūriniams. (Pakanka prisiminti Calvino 
„Nematomus miestus”, kad įsitikintum, jog šių dvie
jų rašytojų kūrybinė giminystė yra ne spėliojimas, o 
faktas.)

Kūrinio fabula ir jos pasakojimas suskaidyti į 
daugybą trumpų, fragmentiškų, nutrūkstančių, pasi
kartojančių, tarpusavy susisiejančių, bet kartu ir už
darų bei savipakankamų pasakojimų. Visos šitos 
mažosios istorijos yra pajungtos „Šilko” personažų - 
jauno šilkaverpių pirklio Ervė Žeonkūro, jo žmonos 
Elenos, keistai prietaringo ir sykiu retu įžvalgumu 
bei mąstymo skvarbumu pasižyminčio verslininko 
Baldabju, rytietišką despotizmą ir senos kultūros di
dybę įkūnijančio Japonijos aristokrato Hara Kėjaus, 
jo jaunutės meilužės, t.y. paslaptingos nepažįstamo
sios, ir, galiausiai, garsia Prancūzijos kurtizane tapu
sios japonės Madam Blanš - gyvenimų istorijai, nors 
visos trumputės impresijos ar etiudai, iš kurių Baric
co komponuoja „Šilko” tekstą, galėtų būti išplėtotos į 
savarankiškas ir intriguojančias noveles. Apie muzi
kinį „Šilko” pobūdį byloja daugybė sąmoningai ne- 

patriotizmą. Jis sako:

Jaunuoliai mokyklose „ [gunda ” mąstyti šablo
niškai. Čia visos visuomenės bėda: šabloniškai mąs
tyti, vadinasi, jaustis saugiam, nepasirodyti kvailes- 
niam, pasislėpti už garsesnių kritikų, mokytojų cita
tų. Kuo mokykla demokratiškesnė, kuo joje daugiau 
kūrybingų ir humoro jausmą turinčių mokytojų, kuo 
saugiau jaučiasi bet koks „ kitoniškumas ”, tuo labiau 
mokiniai nuo to apsaugoti.

Mokyklose itin akcentuojamas patriotizmas. Tai 
nėra blogai, netgi sveikintina. Tik šias iniciatyvas 
dažnai lydi dvi bėdos: pirmoji - patriotizmas be turi
nio, t.y. pasitenkinama minėjimais, vaikštynėmis, ge
riausiu atveju valstybinėms šventėms paminėti skirtu 
tariamai pačių moksleivių koncertu. Tai pati nykiau
sia rutina, antipatriotizmas, už kur[ piktų kaimynų 
agentai tokių švenčių iniciatoriams galėtų ir pri
mokėti. Kita bėda, kad patriotinio ugdymo turinys 
daugiausia orientuotas [praeiti, neieškant atsakymų, 
kaip mylėti tėvynę šiandien, kaip rasti save šioje 
prieštaravimų draskomoje tėvynėje, kaip konkrečiai 
prisidėti prie jos kūrimo. Tarsi nesutinkama, kad ir 
mokinys gali turėti savo nuomonę, kokioje Lietuvoje 
norėtų gyventi.

Deja, istorijos vadovėliai pernelyg akcentuoja 
tėvynės meilę, kaip neginčytiną duotybę, kurios pa
grindinis motyvas - pasiaukojimas, didžiausia meilės 
išraiška - paaukota gyvybė. Geriausias tokio pasiau
kojimo pavyzdys (psichologiškai nepateisinamas) - 
Pilėnų gyvenimas. Ar tai adekvatų? ..

ATRADIMO LINK
užbaigtų frazių, pauzių ir tiesiog tobulų pianissimo, 
kada atrodo, jog rašytojui pavyksta prakalbinti pačią 
tylą, o kartu ir užčiuopti tą ribą, kurią pasiekus kalbė
jimas ne tik nebetenka prasmės, bet ir yra tiesiog ne
įmanomas - tada belieka tik žmogaus veido, žvilgs
nio ir tylos metafizika.

Baricco neabejotinai rašė „Šilką” kaip kelionių 
literatūros kūrinį. O glaudžios sąsajos tarp kelionių 
literatūros ir utopijų (juk pastarosios ir susiformavo 
iš Viduramžių ir Renesanso kelionių literatūros) lei
džia teigti, jog čia esama vieno iš simbolinių „Šilko” 
kodų - tolimo ir nepažįstamo pasaulio atradimas žen
gia koja kojon su savęs, savosios vaizduotės ir savojo 
jautrumo atradimu. Sykiu ir Kito - kitokios sielos, 
kitokio jautrumo, kitokio žvilgsnio į pasaulį, kitokios 
visuomenės, kitokios kultūros - atradimu. Kelionę, 
kaip pabėgimą nuo savojo ribotumo ir visuomenės 
primestų konvencijų, o sykiu ir kaip proto išvadavi
mą nuo prietarų, savo filosofinėje apysakoje „Kandi- 
das, arba optimizmas” pavaizdavo Voltaire’as. Min
tis, jog kelionės žemiškų konfliktų arba nuobodulio 
iškankintai būtybei padeda susivokti savo sieloje ir 
tikrąsias vertybes atskirti nuo tariamųjų, yra persmel
kusi kone visą klasikinę kelionių literatūrą.

Baricco žengia toliau. „Šilkas” įsakmiai nurodo į 
iliuziškumą ir efemeriškumą tokio pasaulio atradi
mo, kuris pasiekiamas ignoruojant ar net išsižadant 
tų, kurie mus myli tylia ir pasiaukojama meile. Ko 
vertas tolimo ir egzotiško pasaulio atradimas, jei dėl 
jo kasdien susvetimėjimą, nutolimą ir neautentiška 
buvimą kartu tyliai kenčia tie, kurie ne mūsų vaiz
duotėje, o iš tikrųjų mus myli ir mums aukojasi? Juk 
intensyvių išgyvenimų ir aštrių pojūčių troškimas ne
retai maskuoja paprasčiausią nejautrumą tiems, kurie 
yra šalia arba tiesiog netikėjimą tuo, kad laimė slypi 
ne kokiame nors tolimame pasaulio taške, o čia pat - 
galimybėje kasdien matyti žmones, vaizdus ir daik
tus, kurių mes galime netekti ir kurių vertę bei pras
mę suvokiame tik praradę juos). Sykiu tolimo pasau
lio taško pasiekimas palaiko mumyse iliuziją, jog esą 
laimė slypi kažkur toli ir jog jos reikia ieškoti. O iš 
tikrųjų laimė yra sielos savybė. Dar daugiau - jos ne
reikia ieškoti. Ją pakanka atpažinti. Bet tam reikia pa
tirties, netekčių ir išsivadavimo iš iliuzijų.

Kelionė Baricco romane ir traktuojama kaip 
laipsniškas vadavimasis iš regimybės ir iliuzijų. Sy
kiu „Šilkas” mums primena ir apie pačią utopinės 
svajonės esmę - ne pabėgti nuo savosios tikrovės ar 
radikaliai pakeisti ją, o tik lengvai pakoreguoti, tam 
pasitelkiant tikrą ar įsivaizduojamą kelionę, vaizduo
tę ir patirtį. Kaip teigia JAV literatūrologas Stephe- 
nas Greenblattas („naujojo istorizmo” krypties atsto
vas nūdienos literatūros teorijoje, tyrinėjantis kelio
nių literatūrą ir jos sąsajas su moraline ir istorine 
vaizduote): „Utopinis kelionės momentas ir ateina ta
da, kai suvoki, jog tai, kas atrodo nepasiekiamai nuo
stabu ir labiausiai trokštama, yra tai, ką tu jau beveik 
turi ar ką tu galėjai turėti namuose - jei tik galėtum 
nuo to nuplėšti kasdienybės banalumą ir sugedimą”. 
Apie tokį begalinį ilgesį ir nostalgiją to, ką jau turi ir 
kas yra šalia tavęs, „Šilkas” ir pasakoja.

Baricco romanas yra labai jau literatūriškas ir 
neatrodo prašąs perkeliamas į teatro sceną. Bet Klai
pėdos Pilies teatro režisieriui Alvydui Vizgirdai ir 
aktorėms Reginai Šaltenytei ir Nelei Savičenko pa
vyko „Šilką” išversti į teatrinę kalbą ir perkelti į sce
ną. Abi aktorės tampa kūrinio fabulos pasakotojomis, 
sykiu persikūnijančiomis į daugybę vaizduotės pa-
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diktuotų personažų - jos ir Prancūzijos provincijos 
miestelio Lavildjė moterėlės, bažnyčioje viena kitai 
porinančios neįtikėtinas Ervė Žeonkūro kelionių 
istorijas bei godžiai besiklausančios vis naujų nuo
girdų apie Ervė ir Elenos santykius, ir įvairių Euro
pos bei Azijos šalių gyventojos, įsijungiančios į tarp
tautinį paskalų nešiojimo ir pikantiškų istorijų pasa
kojimo koncertą, ir, kaip galima nuspėti, netoliese 
gyvenančios Elenos pažįstamos, kupinos moteriško 
solidarumo, nuoširdžios žmogiškos simpatijos ir 
užuojautos jaunai, gražiai, bet nuolatinei vienatvei ir 
laukimui pasmerktai savo kaimynei. Abi aktorės per
sikūnija ir į Eleną, ir į paslaptingą nepažįstamąją. Jos 
sukuria ištisą išnykstančių ir vėl pasirodančių perso
nažų galeriją

Suradus štai tokį „Šilko” interpretacinį raktą, Al
vydo Vizgirdos režisuotas spektaklis virsta įdomiu 
skrupulingai tikslaus Baricco romano fabulos atpa
sakojimo ir sceninės improvizacijos deriniu. „Šilkas” 
iš tikrųjų yra labai moteriškas kūrinys, persmelktas 
meilės moteriškumui ir ambicingo noro suprasti mo
terišką pasaulėjautą - šį didįjį Kitą vyriško pasaulio 
suvokimo atžvilgiu, o sykiu ir egzistencinį iššūkį 
kiekvienam jautriam ir mąstančiam vyrui. Reginai 
Šaltenytei ir Nelei Savičenko pavyko užčiuopti patį 
„Šilko” nervą - juk „Šilkas” yra vyro parašytas kūri
nys apie moterį ir moteriškumą. Dar daugiau - „Šil
kas” yra romanas apie vyriškus prietarus ir stereoti
pus, kurie sukuria iliuziją apie tariamą įsiskverbimą į 
moters sielą, jos perpratimą ir pažinimą, o iš tikrųjų 
tik įkalina vyrus jų pačių įaudrintos (ir moterims juo
ką keliančios) vaizduotės nelaisvėje. Štai šitą „Šilko” 
probleminį sluoksnį abiejų aktorių vaidyba ir pati 
spektaklio koncepcija atveria kone tobulai. Kartu 
spektaklio kūrėjai Eleną, o ne Ervė Žeonkūrą paver
čia ašine kūrinio figūra, svarstydami moters situaciją 
vyrų dominuojamame pasaulyje. Šiuo požiūriu „Šil
ko” režisierius ir aktorės išradingai ir netikėtai sukei
čia vietomis Baricco romano interpretacinius akcen
tus: prieš mus - moterų atvertas vyrų pasaulis, kupi
nas rizikos ir jos geidimo, bravūros, veržlumo, ambi
cijų, turto ir galios troškimų, egoizmo, prietarų, vi- 
zionieriškų svajonių ir kone vaikiško egocentrizmo. 
kurį lydi nejautrumas ir siaubingai vėluojantis sąmo
nėjimas. Gal todėl ir pasakotojos, ir daugybė spek
taklyje fragmentiškai šmėstelinčių moterų apie Ervė 
Žeonkūrą kalba atlaidžiai - kaip apie vaiką, kurį tik 
skausmas ir netektys gali ko nors išmokyti.

Pasakojimo fragmentacija ir spektaklio veiksmo 
suskaidymas į daugybę trumpučių (nors ir dramatiš
kų) istorijų atveria neribotas improvizacijos ir trum
palaikio persikūnijimo galimybes. Pasakotojos virsta 
Madam Blanš viešnamio kurtizanėmis (ir šitas pasa
kojimo fragmentas yra persmelktas šilumos bei 
simpatijos moteriškumui), o vėliau - ir Ervė Žeonkū
ro avantiūrizmo apstulbintomis japonėmis. Pasako
jant apie visas Ervė Žeonkūro kelionių į Japoniją de
tales, prabylama intonacija, it spalva daiktui priski
riama šaliai, kurios sieną ką tik kirto jaunasis 
šilkaverpių gabentojas: apie Vokietiją - karingai ir 
griežtai, sykiu mėgdžiojant kariškių ir policininkų ju
desius bei kalbėseną, apie Austro-Vengriją - sva
jingai ir melancholiškai, kaip kalbėtų įsivaizduojama 
egzaltuota mergina iš Vidurio Europos. Apie Ervė 
Žeonkūro atsidūrimą Sibire viena iš pasakotojų juo
kingai grebluodama pasakoja taip, kaip apie netrukus 
ateisiančią pasaulio pabaigą pasakotų Rytų Europos 
žydė - su gilia sensacijos pajauta ir teatrališkai, bet 
sykiu linksmai (o ką, juk kiek tų pasaulio pabaigų jau 
buvo ir kiek jų dar bus: negi pirmą kartą goyim - t.y. 
nežydai, arba „gojai” - kraustosi iš proto; kita gi kai-

2001 m. lapkričio mėn.

ba liūdnai monotonišku senos kinės balsu - juk Ervė, 
keliaudamas į Japoniją, atsiduria Sibire, o po to ir Ki
nijos pasienyje. Kaip minėta, abi pasakotojos persi
kūnija ir į tolimąją, paslaptingąją nepažįstamąją, kuri 
visiškai užvaldo Ervė Žeonkūro vaizduotę. Scenoje 
suskambanti japonų kalba sukuria išties autentišką 
susitikimo su tolimu ir Europai anuo metu (XIX a. 
viduryje) dar taip mažai pažįstamu pasauliu nuotai
ką. Sykiu - ir susitikimo su tolima bei fatališka 
moterimi nuotaiką.

„Šilkas” - į žmogišką jautrumą apeliuojantis, ne
paprastai šiltas ir intymus spektaklis, atveriantis mo
derniojo žmogaus vaizduotę. Jis pasakoja apie tai, 
kaip moderniojo pasaulio žmonės įsivaizduoja Kitą - 
kaip vienos kultūros moterys įsivaizduoja kitų kultū
rų moteris, kaip moterys įsivaizduoja vyrų pasaulį, o 
taip pat ir kaip moterys mėgina empatiškai persiimti 
kitos moters sielos būsenomis ir pačiais intymiau
siais jos išgyvenimais. Madam Blanš į japonų kalbą 
išversto Elenos laiško skaitymas laikytinas spektak
lio kulminacija - net nelengva patikėti, kad scenoje 
taip poetiškai, bet sykiu paprastai ir autentiškai gali 
skambėti mylinčios, bet nesuprastos ir savo jausmo 
verto atsako taip ir nesulaukusios moters erotinė fan
tazija. Puikios aktorių vaidybos dėka šis laiškas - ly
giai kaip ir visa Elenos tema - nuskamba kaip iki ga
lo neišsakytos, trapios ir jau pažeistos meilės prisi-

IN MEMORIAM

DAR VIENO „AKIRAČIŲ’
Šių metų spalio 15 dieną Vilniuje mirė buvęs Si

biro kalinys, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 
Jis buvo vaižgantiško profilio asmenybė: jam visi 
žmonės buvo lygūs, įskaitant ir buvusiuosius par
tiečius ir visiems jis suteikdavo dvasinį patarnavimą, 
jeigu tik jie to pageidaudavo. Prie jo kapo duobės 
Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas velionį va
dino Dievo pasiuntiniu, vardijo tauriausius šio žmo
gaus bruožus ir kilnius darbus, o poetas Justinas Mar
cinkevičius kalbėjo: „Jis ėjo visur kur buvo šaukia
mas, neatstūmė nė vienos rankos, kuri tiesėsi, nė vie
nos širdies, kuri ieškojo supratimo, paguodos, atlei
dimo {Lietuvos rytas, 2001, spalio 18 d.). Ką prie 
šių žodžių ir bepridėsi. Monsj. Vasiliauskas taip pat 
buvo Akiračių skaitytojas. Verta papasakoti, kaip tai

pažinimas.
Pilies teatro režisierius Alvydas Vizgirda ir ištisą 

personažų galeriją „Šilke” sukūrusios Klaipėdos dra
mos teatro aktorės Regina Šaltenytė ir Nelė Savičen
ko suteikė teatrinę gyvybę įdomiam, intymiam, neį
prasta estetika žaižaruojančiam literatūros kūriniui. 
Pilies teatro scenoje „Šilkas” virto kameriniu ir in- 
vokaciniu spektakliu, tiesiogiai besikreipiančiu į 
publiką ir panaikinančiu ribą tarp aktorių ir žiūrovų. 
Toks publikos įtraukimas į organizuotą teatrinę im
provizaciją ir maksimalus jos priartinimas prie sce
nos palieka aktores visiškai vienas ir akis į akį su žiū
rovais - „Šilko” muzikinis ir vizualinis apipavidali
nimas yra itin paprastas ir santūrus, o todėl aktorėms 
nesuteikia nė mažiausios akimirkos „išsivaduoti” 
nuo intensyvaus spektaklio ritmo.

Neatsitiktinai tad „Šilkas” yra pritaikytas maža
jai scenai ir skirtas visų pirma smulkios formos, ka
merinio. intymaus, vietomis - drastiškai atviro (bet 
anaiptol ne siekiančio šokiruoti) meno gerbėjams. 
Tai žmogaus veido ir žvilgsnio nostalgijos kupinas 
spektaklis, pasakojantis apie tai, kas tampa bene 
svarbiausia moderniojoje civilizacijoje, persmelktoje 
kone visuotinės išnvkimo baimės ir vienišumo, - 
apie žmonių susitikimą, o sykiu ir savęs bei Kito at
radimą.

Leonidas Donskis

SKAITYTOJO NETEKUS
nutiko.

1994 metais monsj. K. Vasiliauskas lankėsi 
Amerikoje. Jam svečiuojantis Bostone, redakcija ga
vo žinią, kad atvykęs į Čikagą Vasiliauskas norėtų 
susitikti su Alkiračių žmonėmis. Čikagoje jis buvo 
apsistojęs Brighton Parke pas vieną jaunystės drau
gą. Atsivežiau jį į savo namus. Pirmiausia Vasiliaus
kas su mano žmona pasidalino patirtimi apie Sibiro 
tremtį. Esu pastebėjęs, kad visi žmonės buvę tremty
je, kai jie pirmą kartą susitinka, pradžioje kalba apie 
Sibirą: kuriame lageryje buvai, kada, kokios ten buvo 
sąlygos ir panašiai. Paskui šneka pasuko į dabartį. 
Vasiliauskas skundėsi, kad Amerikoje susitikęs daug 
dešiniųjų įsitikinimų išeivių ir kad nė vienas jų nesu
prantąs Lietuvos ir ten gyvenančiųjų. Užklausiau 
apie žymųjį Lietuvos ajatolą, kun. A. Svarinską. 
„Svarinskėlis lageryje dirbo virtuvėje, o mes šachto
se anglį kasėm”, man atsakė.

Vizitui einant į pabaigą, Vasiliauskas pareiškė 
pageidavimą gauti Akiračius. Užsirašiau jo adresą. 
Apie prenumeratą neminėjau. Jeigu toks žmogus nori 
gauti Akiračius, siuntinėsim juos veltui, nutariau. Ta
da monsinjoras Vasiliauskas žmonos ir mano nuo
stabai įsikišo ranką į kišenę, išsiėmė du banknotus 
po šimtą dolerių ir paklojęs juos ant stalo pareiškė: 
„Tai mano auka jūsų mėnraščiui”. Puoliau aiškinti, 
kad mums pinigų nereikia, gal jam pačiam pravers. 
„Nesijaudink, čia man pridovanojo tų pinigų visokie 
žmonės”, numojęs ranka pasakė.

Vėliau monsj. Vasiliauską sutikdavau Vilniuje 
visokių koncertų bei valstybės švenčių renginių me
tu. Kartą jis prie manęs priėjęs į ausį pakuždėjo: tokią 
ir tokią dieną, tokią ir tokią valandą, Šv. Mikalojaus 
bažnyčioj laikysiu pamaldas už mirusį poetą Eduardą 
Mieželaitį; po pamaldų ten pat bus poeto minėjimas, 
ateik.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas buvo 
krikščionis tikrąja to žodžio prasme.

L. Mockūnas
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ISTORIJA

Neseniai prof. Liudas Truska iškėlė versiją, ku
riai pasitvirtinus įvyktų tikras perversmas Baltijos 
valstybių užgrobimo 1940 m. istoriografijoje. Jis pa
reiškė: „Aš net manau, kad yra pagrindo kalbėti apie 
tai, jog Maskva iš pradžių nebuvo numačiusi sukurti 
naujų sovietinių respublikų, gal būtų apsiribojusi 
Mongolijos statusu, bet kai pamatė, kad nėra absoliu
čiai jokio pasipriešinimo, kad viskas vyksta nepa
prastai sklandžiai, tada nusprendė: kam Mongolijos 
statusas, geriau bus naujos sovietinės sąjunginės res
publikos”1. Žodžiu, išėjo toks ekspromtas.

Tačiau, regis L. Truska per stipriai paspaudė 
plunksną, nes tokia išvada daroma remiantis tik di
džiulio masto talka okupantams, kurią kiek anksčiau 
jis yra skambiai pavadinęs „didžiuoju lietuvių inteli
gentijos blūdu”2. Korta, žinoma, gera, bet ne tokia 
gera, kad būtų galima laimėti partiją. Tiesą pasakius, 
labai naivi jau pati mintis, esą, 1940 m. vasarą Krem
liuje iš viso dar buvo svarstoma, kaip čia pasielgus su 
Baltijos valstybėmis. Jų aneksija buvo suplanuota 
kur kas anksčiau.

Visų pirma, reikia turėti galvoje, kad Tarybų Ru
sijai Baltijos valstybių susikūrimas buvo „Vakarų 
imperialistinių valstybių agresijos” rezultatas, skau
dūs „teritoriniai nuostoliai”. Nesvarbu, kad su Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo sudarytos taikos sutartys 
ir jų atsižadėta „visiems laikams”. Iš tikrųjų, sopulys 
buvo tik pamirštas, o ne išsigydytas. Susiklostė pa
lankios aplinkybės ir Stalinas sudraskė tas sutartis į 
smulkius skutelius. Viačeslavas Molotovas savo kal
boje, pasakytoje TSRS Aukščiausiosios Tarybos se
sijoje 1940 m. rupjūčio 1 d., ypatingai pabrėžė, jog 
net ,9/20 1939 m. rudenį -1940 m. vasarą prie TSRS 
prijungtųjų teritorijų gyventojų „anksčiau įėjo į 
SSSR, tačiau buvo jėga atplėšti nuo Sovietų Sąjun
gos Vakarų imperialistinių valstybių, kai Sovietų Są
junga kariniu atžvilgiu buvo silpna”3. Kaip žinia, reta 
grobuoniška akcija yra įvykusi be žongliravimo isto
riniais argumentais, “skriaudų atitaisymo”.

Iš dokumentų apie TSRS ir Vokietijos derybas 
1939 m. rudenį puikiausiai matyti, kad Stalinui Balti
jos valstybių užgrobimas jau buvo tik laiko klausi
mas. 1939 m. rugsėjo 27-28 dienomis vykusiose de
rybose su Joachimu von Ribbentropu jis visiškai at
virai pasakojo, kad Estija ir Latvija, o jeigu pavyks 
susitarti dėl apsikeitimo teritorijomis, tai ir Lietuva, 
bus užimtos ne iš karto, bet palaipsniui: iš pradžių 
bus pareikalauta, kad jos įsileistų Raudonosios armi
jos įgulas, tačiau politinė santvarka, ūkio sistema ir 
visa kita laikinai, „iki tam tikro laiko” (sic!) pasiliks 
kaip buvę4. Beje, J. Ribbentropas, pirmas pradėjęs 
apie tai kalbą, kaip sykis ir pageidavo, kad TSRS 
skverbtus! į Baltijos valstybes iš lėto, tuo pačiu nea
bejodamas, jog Raudonosios armijos įgulų įvedimas 
tebusiąs pirmasis žingsnis „realizuojant Pabaltijo 
klausimą”.

Taigi nebuvo jokio ekspromto. Kitas dalykas, 
kad TSRS vyriausybė nebuvo garantuota, jog Balti
jos valstybių inkorporavimas vyks taip sklandžiai, 
nesutinkant nė menkiausio karinio pasipriešinimo. 
Todėl buvo parengti karinio sutriuškinimo planai, vi
daus reikalų liaudies komisaro Laurentijaus Berijos 
įsakymu „išvalyti” keletas lagerių, parengiant juos 
60-čiai tūkstančių karo belaisvių iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Tačiau įvykių eiga pranoko visus lū
kesčius. Neveltui minėtoje TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje V. Molotovas tiesiog triumfavo, vi
sus nuopelnus už Baltijos valstybių inkorporavimą 
priskirdamas savo vadovaujamai žinybai, t. y. Užsie
nio reikalų liaudies komisariatui. Ir tikrai, Raudono
sios armijos vadai liko šešėlyje.

1941 METŲ LIETUVOS ANEKSIJA

LĖTO SKVERBIMOSI STRATEGIJOS PRANAŠUMAI
Lėto skverbimosi strategija visiškai pasiteisino. 

Pirmas išgąstis, kurį Baltijos valstybėse sukėlė Rau
donosios armijos įgulų įvedimas 1939 m. rudenį 
greitai praėjo, nes TSRS vyriausybė puikiai suvaidi
no, jog griežtai laikysis įsipareigojimų gerbti jų vals
tybinį suverenumą, visiškai nesikišti į jų vidaus rei
kalus. Į pasiuntinybes Baltijos valstybėse buvo iš
siuntinėtos atitinkamos direktyvos. 1939 m. spalio 21 
d. telegramoje pasiuntiniui Kaune N. Pozdniakovui 
V. Molotovas rūsčiai įspėjo: „Jums, visiems pasiun
tinybės darbuotojams, įskaitant ir karo atašė, katego
riškai draudžiu kištis į Lietuvos vidinius partinius 
reikalus, palaikyti kokias nors opozicijos sroves ir t. 
t. Už mažiausią bandymą įsikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus bet kuris iš jūsų bus griežčiausiai nubaustas. 
Turėkite galvoje, kad sutartį su Lietuva mes vykdy
sime garbingai ir punktualiai. To paties reikalausime 
ir iš Lietuvos vyriausybės. Plepalai apie Lietuvos 
„sovietizaciją” yra provokaciniai ir kenksmingi. Juos 
reikia atmesti”5. Tokius pat griežtus nurodymus gavo 
ir raudonarmiečiai. TSRS gynybos liaudies komisa
ras Klimentas VoroŠilovas griežtai įsakė nesikišti į 
„suverenios” valstybės vidaus reikalus bei nepasi
duoti įvairioms provokacijoms: „Visokie antitarybi
niai provokatoriai bandys, ir jau bando pavaizduoti, 
kad mūsų karinių dalių įžengimas į Lietuvą yra jos 
„sovietizacijos” pradžia. Tokios ir panašios į jas nuo
taikos bei kalbos apie Lietuvos „sovietizaciją” iš es
mės prieštarauja mūsų partijos ir vyriausybės politi
kai ir neabejotinai yra provokacinės. Tarybų Sąjunga 
garbingai ir punktualiai vykdys Savitarpio pagalbos 
sutartį ir to paties tikisi iš Lietuvos. Nuotaikas ir kal
bas apie „sovietizaciją”, jeigu tokių atsirastų tarp ka
rių, reikia iš pašaknų likviduoti ir pačiu negailestin
giausiu būdu užkirsti joms kelią, kadangi jos tarnauja 
tik Tarybų Sąjungos ir Lietuvos priešams”6.

Iš pradžių Lietuvos vyriausybė lyg ir buvo be
pradedanti rengtis pačiam blogiausiam atvejui. Už
sienio reikalų ministro Juozo Urbšio pavedimu Lie
tuvos pasiuntiniai Paryžiuje, Londone ir Romoje Pet
ras Klimas, Bronius Kazys Balutis ir Stasys Lozorai
tis 1939 m. lapkričio pradžioje parengė memoran
dumą, kuriame gana išsamiai aptarė, kaip pasirengti 
galimai okupacijai, o Valstybės gynimo taryba keletą 
kartų svarstė karinio pasipriešinimo planą. Tačiau 
tuo viskas ir pasibaigė. Vyriausybė nė piršto nepa
judino, kad būtų įvykdytas bent vienas pasiuntinių 
pasiūlymas, nebuvo rengiamasi ir ginkluotam pasi
priešinimui. Žodžiu, „viršūnės” apsiramino. Tai ma-

Reikalavimas sudaryti „prosovietinę” 
vyriausybę, kuri „sąžiningai” laikytųsi 
savitarpio pagalbos sutarties, teikė vil
čių, kad pavyks išsaugoti bent šiokius 
tokius Nepriklausomybės likučius.

tydamas, Užsienio reikalų ministerijos Politikos 
departamento direktorius Edvardas Turauskas, be
rods, vienas iš nedaugelio gana realiai suvokdamas, 
kuo viskas gali baigtis, 1940 m. kovo pradžioje pa
rengė pro memoria, kurioje atkreipė ministrų ir pa
siuntinių užsienyje dėmesį į tai, kad TSRS kariuome
nės buvimas Lietuvoje „sudaro žymiai stambesnę ir 
sunkesnę problemą visai mūsų tautai, negu daugis net 
aukštų pareigūnų, apsipratusių su pačiu tokio sve

timos kariuomenės buvimo faktu, įsivaizduoja. Vi
suomenės ir valstybės pareigūnų susidomėjimas ta 
problema tuo tarpu pasireiškia labai lėkščiais anek
dotais, pasakėčiomis ir greičiausia svetimų agentų 
pramanytų gandų bei aliarmistinių žinių kartojimu”7.

Gal dėl to, kad ir E. Turauskas dar neskambino 
pavojaus varpais, pro memoria nieko neišjudino. 
Tiesa, vieną kitą iš joje pateiktų rekomendacijų im
tasi įgyvendinti 1940 m. gegužės pabaigoje, kai iš 
Maskvos pasipylė kaltinimai, kad Lietuvoje vyksta 
provokacijos prieš Raudonosios armijos įgulas, gro
biami raudonarmiečiai, bet jau buvo per vėlu.

Labiausiai gaila, jog taip ir nebuvo nieko padary
ta ugdant vidaus atsparumą, tinkamai ruošiant visuo
menę, parengiant ją galimiems netikėtumams. Minė
tame pasiuntinių memorandume apie tai buvo kalba
ma kaip apie vieną iš svarbiausių uždavinių: „Ypa
tingo dėmesio reikėtų atkreipti į reikalą šiuo momen
tu iššaukti visų Lietuvos grupių ir srovių vieningumą 
ir pasiryžimą suburti visas Tautos jėgas gresiančiam 
nepriklausomybei pavojui atremti. Tokio pasiryžimo 
manifestavimui reikėtų, kad visos svarbiausios poli
tinės partijos, grupės ir srovės bendrai ir viešai de
klaruotų, jog karo metu ir kol nesibaigs šis krizis, jos, 
neatsižadėdamos savo ideologijos ir programų, 
skelbia pilnas paliaubas”8.

Negalima sakyti, jog visuomenės santarvės rei
kalai niekam nerūpėjo. Atvirkščiai, apie tai buvo 
daug ir labai karštai diskutuojama. Tačiau viskas ir 
pasibaigė kalbomis, kadangi nepavyko susitarti kaip 
jos siekti. Visos opozicinės grupuotės, o su jomis ir 
didelė visuomenės dalis, neįsivaizdavo visuomenės 
konsolidacijos be plataus pasitikėjimo koalicinės vy
riausybės sudarymo. Tuo tarpu A. Smetona, puikiai 
suvokdamas, kaip tai išklibintų režimo pamatus, nė 
už ką nesutiko užleisti pozicijų. Per valdančiojo re
žimo ruporus buvo skelbiama esą „tikroji” visuome
nės konsolidacija įmanoma tik visiems, be jokių išly
gų, susitelkiant apie „tautos vadą”. Tokiu būdu, vie
toj konsolidacijos, išėjo dar didesnis priešiškumas. 
Maža to, pirmomis okupacijos dienomis vienybės 
pritrūko ne tik visuomenėje, bet ir kariuomenėje, net 
ir vyriausybėje.

Kai vyriausybė susirinko į posėdį duoti atsaky
mo į Maskvos ultimatumą, buvo visiškai aišku, kad 
jo atmetimas reikš taikių santykių su TSRS pabaigą. 
Įteikęs J. Urbšiui ultimatumą, V. Molotovas nuo sa
vęs pridūrė: „Kokį neduotumėte atsakymą, vis vien 
Sovietų kariuomenė įeis Lietuvon”9. Tokiomis aplin
kybėmis dauguma generolų ir ministrų apsisprendė, 
jog nėra kitos išeities, kaip tik nusileisti Maskvos rei
kalavimams, tokiu būdu išvengiant „beprasmių” au
kų ir sugriovimų. Nėra kalbos, padėtis buvo tikrai 
sunki, galima sakyti beviltiška, tačiau ne aukų ir su
griovimų baimė nulėmė kapituliaciją. Buvo daug 
svarbesnis argumentas, kurio niekas prie posėdžio 
stalo taip ir nesiryžo išsakyti. Tik ministro pirmi
ninko pavaduotojas Kazys Bizauskas nesusitvardė ir 
per posėdžio pertrauką piktai užsipuolė dūmą betrau
kiančius kariuomenės vadą Vincą Vitkauską ir krašto 
apsaugos ministrą Kazį Musteikį: „š... lietuviški ge
nerolai, nemoka padėties išnaudoti ir atsikratyti Sme
tonos režimo”10. Šią repliką drąsiai būtų galima pa
vadinti raktu, siekiant suvokti, kodėl Lietuva, beje, 
Latvija ir Estija taip pat, tapo tokiu lengvu grobiu.

Reikia pripažinti, jog V. Molotovo žinybai tikrai 
pavyko sukurti įspūdį, jog užsimota ne prieš vals
tybę, o tik prieš A. Smetonos režimą. Reikalavimas
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sudaryti „prosovietinę” vyriausybę, kuri „sąžiningai” 
laikytųsi savitarpio pagalbos sutarties, teikė vilčių, 
kad pavyks išsaugoti bent šiokius tokius Nepri
klausomybės likučius. Nesvarbu, kad pati TSRS 
akivaizdžiai laužė savitarpio pagalbos sutartį, grubiai 
braudamas! į Lietuvos vidaus reikalus. Aplinkui 
siaučiant karo audroms, dalies valstybinio suvereni
teto praradimas atrodė kaip pati mažiausioji iŠ visų 
blogybių. Užtat J. Urbšys, priimdamas iš V. Moloto
vo rankų ultimatumą, nors ir pareiškė, jog prisibijo 
dėl Lietuvos likimo, tačiau telegramomis skubino 
vyriausybę kapituliuoti be jokių išlygų. Maža to, jis 
net pareikalavo, kad Lietuvos užsienio reikalų mini
sterija „būtų šykšti” informuodama užsienio diplo
matus ir kalbėtų jiems ne apie Maskvos reikalavi
mus, bet apie „tam tikrus saugumo pageidavimus”. 
Esą dar mėginsiąs „reikalą įvesti į sutartines vėžes””.

Lygiai taip pat savo veiksmus motyvavo ir mi
nistras pirmininkas Antanas Merkys, A. Smetonos 
paliktas eiti dar ir Respublikos prezidento pareigas, 
kuris daugiausiai už kitus pasistengė, kad vyriau
sybės pakeitimas įvyktų be jokių komplikacijų, for
maliai prisilaikant Konstitucijos. 1940 m. birželio 16 
d. per radiją pasakytoje kalboje jis taip apibūdino 
„naujai susidariusią situaciją”: „Mes esame įsitikinę, 
kad Sovietų Sąjungos kariuomenės naujų dalinių at
vykimas į Lietuvą yra įvykęs kaip tik dėl pačios Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos didesnio saugumo sume
timų. Todėl ši kariuomenė pas mus atvyko kaip drau
giška sąjunginė kariuomenė. Taip ji mūsų kariuo
menės buvo sutikta, taip yra ir traktuojama. Visi 
krašto gyventojai Šitą dalyką turi tik taip suprasti bei 
vertinti”12.

A. Merkys puikiai žinojo, kad nei Vidaus reikalų 
ministras Kazys Skučas, nei Valstybės saugumo de
partamento direktorius Augustinas Povilaitis nerengė 
jokių provokacijų prieš Raudonosios armijos įgulas, 
tačiau asmeniškai pasirūpino, kad jie būtų suimti, 
kad tik būtų įvykdyti visi ultimatumo reikalavimai. 
Guodėsi, kad jiems nieko neatsitiks, nes „mūsų pro
kuroras kaltinsiąs, mūsų teismas teisiąs”. K. Bizaus
kas taip pat įtikinėjo, kad jų teismas būsiąs „grynas 
formalumas”. Pagaliau ir J. Urbšys, pačiam V. Mo
lotovui aiškinęs, kad Lietuvos įstatymuose nėra 
straipsnio, pagal kurį būtų galima teisti K. Skučą ir 
A. Povilaitį, telegramomis iš Maskvos reikalavo pa
sirūpinti, kad tik jie nepabėgtų13.

A. Smetona taip pat prisidėjo prie iliuzijų, jog 
žlunga tik „plutokratinis” režimas, palaikymo. Savo 
pasitraukimą į Vokietiją jis vadino „mažu protestu”, 
tačiau visiems susidarė įspūdis, kad prezidentas pa
prasčiausiai bailiai pabėgo. Ypač piktai Vilniaus 
balse A. Smetoną iškoneveikė Rapolas Mackonis, 
paskelbdamas jį „dvasiškai mirusiu”. Esą dabar, kai 
yra sudaryta naujoji vyriausybė ir gyvenimas „vėl 
įgauna normalaus pobūdžio”, belieka pasakyti: 
„Mirė prezidentas, Tegyvuoja Lietuva!”14. Ne taip 
emocingai, bet iš esmės ne mažiau rūsčiai A. Sme
tona buvo užsipultas Lietuvos žiniose: **... toks jo žy
gis yra vertinamas neigiamai, todėl ir smerkiamas. A. 
Smetona išvažiavo palikdamas tautą sąlygose, sukur
tose per 13 metų, kurie buvo nukreipti prieš liaudies 
ir tautos interesus, prieš gyvybinius jos reikalus, kaip 
žemės reforma, kuri siekė socialinio išlyginimo”’5.

Akivaizdu, jog V. Molotovo pavaduotojas Vla
dimiras Dekanozovas, atsiųstas į Kauną režisuoti 
Lietuvos „savanoriško įstojimo” į TSRS, visiškai be 
reikalo susinervino neberadęs A. Smetonos ir siuntė 
delegacijas jo parsivežti. Konstitucinio valdžios per
ėmimo regimybę pavyko išlaikyti ir be A. Smetonos, 
o jo bėgimas puikiai pasitarnavo skleidžiant dezin-

2001 m. lapkričio mėn.

formaciją, kurstant antismetoninę isteriją. Apskritai 
tomis dienomis plačiai buvo kalbama, jog tereikėjo 
„abiems Antanams”, t. y. A. Smetonai ir A. Mer
kiui, laiku atsistatydinti ir TSRS nebūtų griebusis to
kios drastiškos intervencijos. Kokių turėta didelių 
iliuzijų galima spręsti ir iš tokio profesoriaus Z. 
Ivinskio dienoraštyje užfiksuoto epizodo. Antrąją 
okupacijos dieną Kauno universiteto Medicinos fa
kulteto dekanas prof. Vladas Lašas būrelyje pašneko
vų piešė tokią ateitį: “„Lietuva būsianti sovietų pro
tektorate a la Slovakija, Danija vokiečių. Kad visiš
kai Lietuvą užgrobtų, to dar negalima tikėtis”16.

Žinoma, ne visi taip galvojo, netrūko ir visiškai 
pesimistinių prognozių. Tačiau visiško aiškumo ne
buvo. Vis dėlto okupacijos būta gana savotiškos. Vi
sų pirma, karinę invaziją sovietams pavyko pateikti 
kaip papildomų saugumo garantijų suteikimą: keliai 
užkimšti Raudonosios armijos technikos ir pėstinin
kų vorų, užimami svarbiausieji strateginiai objektai 
(tiltai, geležinkelio stotys ir pan.), tačiau tai daroma 
korektiškai, be smurto, maža to, padedant specialiai 
paskirtiems Lietuvos karininkams. Kaune kokią sa
vaitę prie ministerijų, svarbesnių žinybų ir įstaigų 
stovi tarybiniai tankai, sargybos, tačiau niekam ne
trukdoma nei įeiti, nei išeiti, nieko netikrina, nekrato.

Vaizdas toks, kad Raudonoji armija visai neda
lyvauja politinėse permainose. Nėra jokio reikalo 
įvesti karinį okupacinį režimą, nes jo funkcijas kuo 
puikiausiai atlieka marionetinė Liaudies vyriausybė. 
Be to, tokiu būdu pavyksta sudaryti ir šiokio tokio 
valstybinio savarankiškumo iliuziją. Liaudies vy
riausybė iškilmingai duoda ištikimybės Konstitucijai 
pasižadėjimą, ją sveikina bei ištikimybę prisiekia ka
riuomenės vadai, šaulių, savanorių ir įvairių kitų or
ganizacijų vadovybės, prisistato užsienio valstybių 
pasiuntiniai. Birželio 19-os dienos Rytiniame Lie
tuvos aide didžiulėmis raidėmis skelbiama: „Užsie
nio politikoje pirmiausias naujosios vyriausybės už
davinys — iš tikrųjų nuoširdūs ir draugiški santykiai 
su Sovietų Sąjunga. Vidaus politikoje — pilnų liau
dies teisių apsaugojimas, kultūrinio gyventojų lygio 
ir medžiaginės gerovės pakėlimas, politines san
tvarkos pertvarkymas”.

Bene didžiausias paradoksas yra tas, jog beveik 
visos didžiosios permainos, įskaitant Liaudies vy
riausybės sudarymą bei Liaudies seimo sušaukimą, 
daromos remiantis 1938 m. „fašistine” Konstitucija 
ir beveik jos nepažeidžiant. Visų akivaizdoje trypia
ma valstybės nepriklausomybė, tačiau palaikoma vil
tis, kad nebus sutrypta negyvai. Vaidinimas tęsiasi 
iki pat Liaudies seimo išrinkimo. Tada kaukės nu
krinta: sumindoma ir Konstitucija, ir liaudies valia, 
bet nieko nebegalima padaryti. Per daug toli nueita. 
Vieni taip įsitraukė į griovimo darbus, kad visiškai 
nutraukė saitus su „ana” Lietuva, kiti, kad ir neperėjo 
į „naująjį tikėjimą”, tačiau, svetimos jėgos paraly
žiuoti, nedrįsta nei prieštarauti, nei nusišalinti ir klus
niai vykdo, kas liepiama. Negirdėti ir nesusitaikiu
siųjų su nauja padėtim balso. Jų dar nedaug, jie ne
organizuoti. Apskritai blaivėjimas prasidėjo tik 1940 
m. rudenį, kai tikrovė pasirodė visai ne tokia, kokią 
piešė vasaros mitingų kalbėtojai.

Nacių pasipūtimui ir paniekai „žemes
niosios rasės” atžvilgiu nebuvo ribų. 
„Ministeriams” buvo liepta baigti žaidi
mus smėlio dėžėje, ir tie, nutaisę kanki
nių minas, tyliai rezignavo.

Deja, vienos pamokos lietuviams neužteko. Po 
metų užgriuvo kiti „išvaduotojai” ir vėl skleidėsi gė
lės po jų kojomis, sužibo naujas laimės žiburys. Tie
sa, šis užgęso nepalyginamai greičiau, nes naciai ne
gaišo laiko, žaisdami Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Esą, pažiūrėsim po karo, o kol kas esate 
okupuota TSRS dalis. Žodžiu, jokių pažadų, jokių 
garantijų.

Apskritai, naciai okupuotuose Rytų kraštuose el
gėsi itin neišmintingai. Pavyzdžiui, tereikėjo jiems 
susitaikyti su Lietuvos laikinosios vyriausybės egzis
tavimu, dar papaišyti jai kokį nors miražą, ir toji var
go vyriausybė pusę Lietuvos vyrų būtų pasiuntusi į 
Rytus. Tačiau nacių pasipūtimui ir paniekai „žemes
niosios rasės” atžvilgiu nebuvo ribų. „Ministeriams” 
buvo liepta baigti žaidimus smėlio dėžėje, ir tie, nu
taisę kankinių minas, tyliai rezignavo. Nukrito ir 
ūpas dalyvauti „Naujosios Europos” statyboje.

Z. Ivinskis 1940 m. liepos 4 d. savo dienoraštyje 
rašė: „Bet tik nuostabu, kaip patys lietuviai savo ran
komis žlugdo ir kasa savo nepriklausomybei duobę. 
Sovietai moka režisuoti”17. Mokėjo ir naciai, tačiau 
nematė reikalo. Gal nereikia labai stebėtis, kad daug 
lietuvių tuomet dėl to labai krimtosi. Tačiau tikrai 
nuostabu, kai ir dabar nesuvokiama, kad tai išėjo tik į 
gera, kad pavyko išvengti dar didesnių bėdų ir nuo
stolių. Deja, ir praėjus nevieneriems metams, kai ka
da horizontas ne tik ne praplatėja, o dar labiau susiau
rėja.

Gediminas Rudis
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Istorikas, žurnalistas, mūsų ilgametis bendra
darbis Vincas Trumpa 1997 m. ankstyvą pavasarį su
grįžo į Lietuvą. Dabar jis gyvena Vilniaus Geronto
logijos ir reabilitacijos centre Vilniaus priemiestyje. 
Akiračiams šiuo metu jis nerašo dėl nusilpusio regė
jimo. Tačiau, nežiūrint amžiaus naštos, V. Trumpa 
atydžiai stebi Lietuvos gyvenimą, skaito spaudą ir 
reaguoja į ją, nevengdamas ne tik pagyros, bet ir 
aštresnio kritikos žodžio. Šiais metais „Baltos lan
kos” išleido jo straipsnių rinkinį Apie žmones ir 
laiką.

Šis pokalbis su Vincu Trumpa įvyko 2000 metų 
rudenį. Vėliau jis sirgo, todėl kai kurios detalės pa
tikslintos jau 2001 metų vasarą. Su V. Trumpa kal
bėjosi Dalia Kuizinienė ir Liūtas Mockūnas.

* * *
Mielas Vincentai, prieš penketą metų grįžai į 

Lietuvą. Ar nesigaili sugrįžęs ?

Laikas bėga greitai. Jau beveik penkeri metai, 
kai aš gyvenu Lietuvoj. Atrodo, kad laikas greičiau 
praėjo, negu spėjau pagalvoti. Aš nejaučiu didelio 
skirtumo: Lietuvoj gyvenu panašiai, kaip kad gyve
nau Amerikoje, gal tik slegia didesnė metų našta. 
Šiaip perėjimas iš Amerikos į lietuviškąjį gyvenimą 
buvo visiškai natūralus, neskausmingas ir nesunkus. 
Laimingas esu ir dėl to, kad čia turiu gana plačią gi
minę, nes esu kilęs iš didelės šeimos. Nors jau visi 
broliai ir seserys, išskyrus vieną seserį, kuri tebegy
vena Amerikoje, mirę, bet yra daug jų vaikų, anūkų, 
kurie palaiko su manimi ryšius ir kurie man padeda 
gyventi čia. Šiuo metu Lietuvoje įsipilietinau labai 
greitai ir nejaučiu jokių didelių skirtumų tarp gy
venimo Lietuvoje ir Amerikoje.

Ar sunku buvo apsispręsti grįžti ir ar ilgai svars
čiau dėl grįžimo? Ne, visai nesvarsčiau, tik klausi
mas buvo, kada sugrįžti. Noru pamatyti Lietuvą gy
venau visą laiką nuo pat 1944 metų, kai pasitraukiau 
į Vakarus. Klausimas, kada grįšim į Lietuvą, niekada 
neišėjo iš galvos. Prisimenu vieną net šiek tiek juo
kingą istoriją. 1946 m. įvyko pirmasis Rašytojų drau
gijos suvažiavimas Tiubingene, Vokietijoje. Aš ten 
susipažinau su aktore ir busimąja rašytoja Birute Pū- 
kelevičiūte. Ir mes ėjom lažybų iš auksinio žiedo (ji 
tada buvo netekėjusi, aš taip pat nevedęs). Ji sakė, 
kad į Lietuvą mes grįšim rudenį, o aš sakiau, kad kitų 
metų pavasarį. Žinoma, pralošėme mes abu, nes grį
žimas nusitęsė 50 metų.

Jau vėliau, sovietiniais laikais, norėjau vieną

POKALBIS SU VINCU TRUMPA

LIETUVA GRAŽI NE TIK MAIRONIUI
kartą aplankyti Lietuvą. Gyvenanti Vilniuje sesuo 
mane išsikvietė. Viskas buvo sutvarkyta ir atrodė, 
kad jau galiu ruoštis kelionei, tačiau paskutiniu mo
mentu seserį aplankė du vyrai iš kažkokios įstaigos, 
turbūt iš saugumo ir pasakė tokius žodžius: Lietuvos 
Vincas Trumpa daugiau niekados nepamatys. Man ta 
mintis visada nedavė ramybės, nors ir gyvenau vilti
mi pamatyti Lietuvą. Nebuvo aišku, ar pasikeis situ
acija Lietuvoje. Pasaulinė istorija nerodė, kad gali 
sugriūti ta didžioji imperija, kurią Stalinui per II Pa
saulinį karą pasisekė sukurti. Todėl aš buvau susigy
venęs su mintimi, kad jau neteks pamatyti Lietuvos. 
Buvau parašęs testamentą savo seseriai, kuri gyveno 
Amerikoje, kad mane palaidotų Lietuvoje, kai mir
siu. Tuo metu galvojau, kad bent mano kūnas sugrįš į 
gimtuosius Paliepius, ir aš būsiu palaidotas ten, kur 
yra palaidoti visi mano giminės.

Kai pertvarkos ir viešumo politika įsigalėjo So
vietų Sąjungoj, tada jau atsirado reali viltis, kad aš 
grįšiu į Lietuvą. Kada prasidėjo čia manifestacijos, 
demonstracijos, Sąjūdis, Perestroika ir Glastnost, tai 
buvo aišku, kad net jei nepriklausomybės neatgau- 
sim, tai vis tiek bus tokia santvarka, kuri leis žmo
nėms nuvažiuoti į savo kraštą. Vėliau, žinoma, galė
jau laisvai sugrįžti.

Kas labiausiai dabartiniame Lietuvos gyvenime 
Tave nustebino, apvylė, pradžiugino?

Labiausia džiugina Lietuva: ji graži, o ypač gra
žus Vilnius kaip didmiestis. Aš daug esu matęs ir di
desnių, ir mažesnių didmiesčių, gyvendamas emigra
cijoje ir Europoje, ir Amerikoje, bet tokio gražaus 
miesto kaip Vilnius, nesu niekur matęs. Tai didelis 
miestas, bet jame dar nepranyko gamta. Kai važiuoju 
link Žaliųjų ežerų, tai aš klausiu giminaičių: ar dar 
čia Vilnius. Jie sako: taip, čia dar Vilnius. Antakal
nyje taip pat yra daug gamtos. Antras dalykas, šalia 
tos gamtos daug unikalių pastatų, daug žmogaus su
kurtų dalykų. Vilniaus senamiestis - senų pastatų, pi
lių liekanų, universiteto ir akademijų rūmų, t. y. žmo
gaus sukurtų gėrybių ir gamtos sukurto grožio retas 
derinys. Retas kuris miestas šia prasme galėtų konku
ruoti su Vilniumi.

Kalbėti apie visą Lietuvą sunku, nes aš nedaug 
jos mačiau: esu važiavęs į tėviškę, Kėdainių apskri
ties Ariogalos apylinkes. Graži Lietuva: ne tik Mai
roniui ji buvo graži Lietuva, bet ir dabar ji yra graži. 
Tiesa, dabar ji pasikeitusi - dideli laukai, dideli plo
tai. Prieškarinė Lietuva buvo mažesnių ūkių kraštas, 
čia matydavai mažesnes sodybas. Šių dienų kaimo 
Lietuva yra tuštesnė.

Kas yra blogo Lietuvoje? Tai, žinoma, yra ne 
abstrakčiai Lietuvos kaltė, bet žmogaus arba žmonių 
kaltė. Mes gyvenam tokioj vietoj, kur arba gali būti 
labai gerai, arba labai prastai gyventi. Negyvenam, 
kaip, sakysim, kokie šveicarai - kalnuose, prie kurių 
iš visų pusių yra sunku prieiti. Net toks II Pasaulinis 
karas, kuris sujudino visą pasaulį, Šveicarijos beveik 
nepalietė, nes ji niekam kelio neužstojo. Lietuva yra 
ant didelio kelio tarp Rytų ir Vakarų ir kiekvienas ka
ras Europoje mus būtinai paliečia, kartais labai stai
giai ir greitai. II Pasaulinis karas nepaprastai greitai 
mus palietė: 1940 m. viena imperija užėmė Lietuvą ir 
įvedė komunistinį režimą, o 1941 m. kita imperija 
užėmė Lietuvą ir įvedė visai priešingą fašistinį re

žimą. Per vienerius metus viskas pasikeitė totaliai, 
nors, žinoma, esminių skirtumų tarp tų režimų nebu
vo. Ir vienas, ir kitas režimas buvo nacionalistinis ir 
socialistinis, tiktai kitokiu santykiu. Vienur vyravo 
daugiau nacionalizmas, o kitur - socializmas. Šiuo 
atžvilgiu Lietuva yra pažeidžiamas kraštas: toks visa
dos jis buvo, toks ir bus.

Lietuvoj aš gyvenau Versalio pasaulyje: užau
gau, mokslus išėjau. Mano laikais žmonės sakydavo: 
gyvenam kaip pas poną Dievą už krosnies. Bet gali 
būti ir labai sunkus gyvenimas, tokį mums teko iš
gyventi per karą ir abi okupacijas. Mumis disponavo 
kaip paprastais įrankiais, robotais. Dabartinę Lietuvą 
aš lyginu su tarpukario Lietuva, Versalio sutarties 
Lietuvą su Sąjūdžio Lietuva, skirtumas tarp jų yra di
delis. Sunku buvo ir Versalio Lietuvai. Aš gerai atsi
menu 1918-1920 metus, kada visiems iš tikrųjų buvo 
sunku. Mano šeima buvo gana pasiturinti: turėjom 
nemažą ūkį, bet gyvenom gana sunkiai pirmuosius 
kelerius metus. Tačiau labai greitai, per trejus, ketve
rius metus, tuos sunkumus nugalėjom ir ekonomiš
kai, socialiai, politiškai gyvenom gana gerai. Gana 
gerai gyvenom, net ir valdžioms keičiantis. Pradžioje 
buvo demokratinis režimas, jis buvo gana įdomus ir 
sukūrė geras gyvenimo sąlygas, vėliau autoritarinis 
prezidentinis režimas, kuriuo skųstis taip pat nega
lėjome.

Šiuo metu Lietuvos pereinamasis laikotarpis yra 
gana sunkus: jau dešimt metų mes gyvenam naujoje 
nepriklausomoje, demokratinėje Lietuvoje, bet kar
tais darosi nelabai aišku, ar gerėja, ar blogėja mūsų • 
gyvenimas. Kai kuriais atvejais jis man atrodo blogė- 
ja, ypač gyvenimas kaime ar neturtingų žmonių gy- 
venimas. Anoj Lietuvoj nebuvo tiek vargšų arba to
kių didelių skirtumų tarp pasiturinčių ir nieko netu
rinčių kaip dabartinėj Lietuvoj. Tie skirtumai ne ma
žėja, bet didėja. Vidutines pajamas turinčių žmonių 
skaičius dabar vis mažėja, o neturtingųjų skaičius di
dėja. Todėl bendras vaizdas susidaro gana liūdnas: 
kiekvieną santvarką reikia vertinti ne pagal tai, kad 
tik kai kas gerai gyvena. Tik tokia valdžia yra gera, 
kuri siekia, kad kuo daugiau žmonių gyventų gerai. 
Prisimenu, dar gyvendamas Amerikoje skaičiau seną 
prancūzų žurnalą Dviejų pasaulių apžvalga, kuriame 
radau garsaus prancūzų istoriko ir filosofo Ernest Re
nan straipsnį, kas yra nepriklausomybė. Jis rašo, kad 
nepriklausomybė yra piliečių apsisprendimas būti 
nepriklausomiems arba priklausyti kam kitam. Ir jei
gu piliečiai nusprendžia, kad geriau gyventi nepri
klausomiems, tada yra pateisinama nepriklausomy
bė. Bet jeigu nepriklausomybė neduoda laisvės, ne
duoda gero gyvenimo, tai gal tada geriau gyventi pri
klausomam, bet turėti geresnes gyvenimo sąlygas. 
Žmonės kartais sakydavo: prie caro gyventi buvo 
geriau... Ir tas prancūzas E. Renan straipsnyje rašo, 
kad reikia rengti referendumą, kuriame būtų klausia
ma, ar nori gyventi nepriklausomas, ar priklauso
mas. Jeigu dauguma nutars, kad nori priklausyti, tai 
taip ir reikia daryti. Žinoma, priėmus tokią sąlygą, 
tie, kurie tvarko valstybę, turėtų rūpintis, kad žmonės 
taip nebalsuotų, kad visiems būtų gera. O Lietuvoj 
tokio požūrio ir nuostatų šiuo metu labai trūksta.

*

Apie penkiasdešimt metų pragyventa JA V. Ko la
biausia iš amerikietiško gyvenimo pasigendi: gal 
saulėtos Kalifornijos minkšto klimato ar amerikie-
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tiško futbolo, kurio sirgalius, girdėjome, esi?

Tie metai praėjo gana greitai. Kai atsigręžiu į 
praeitį, atrodo, kad ten nieko nei labai gero, nei labai 
blogo neįvyko. Nors aš gyvenau paprastą gyvenimą 
ir neturėjau didelių iliuzijų, kad Amerikoje padarysiu 
didelę kaijerą. Į tai nesiveržiau, tad ir didelių nusivy
limų bei vargų neturėjau. Ilgiausią laiko tarpsnį išgy
venau Vašingtone, kur dvidešimt penkerius metus 
dirbau Kongreso bibliotekoje. Darbas čia buvo įdo
mus, nors tiesiogiai nieko bendro neturėjo nei su Lie
tuva, nei su istorija. Kongreso biblioteka yra viena 
didžiausių pasaulyje: knygų ten yra visomis kalbo
mis ir visais klausimais. Gyventi ir dirbti Vašingtone 
man buvo labai malonu, tai buvo reikšmingiausias 
mano gyvenimo laikotarpis. Vėliau gyvenau Kalifor
nijoje (tai buvo ir pirma mano gyvenamoji vieta 
Amerikoje), į kurią vėl sugrįžau po Vašingtono. Gy
venimas buvo ramus ir geras, kadangi neturėjau ma
terialinių problemų. Sesuo gyveno netoli, todėl padė
jo visokias problemas spręsti. Klimatas ten puikus, 
ypač Santa Monikoje, kurioje aš daugiausia gyvenau, 
jis laikomas geriausiu klimatu pasaulyje, to negalima 
pasakyti apie visą Kaliforniją.

Gana didelius vargus patyriau tik atvykęs į Ame- 
riką, nors ir mokėjau šiek tiek anglų kalbą. Sunku bu- 
vo surasti bet kokį darbą, tad savo karjerą pradėjau 
gerame restorane kaip pats žemiausias patarnautojas: 
ne padavėjas, bet tiktai toks, kuris padengia stalą val
gytojams. Vėliau dirbau mokykloje, bet čia nebuvau 
nei mokytoju, nei direktoriumi, nors Lietuvoje buvau 
gimnazijos mokytoju, o Vokietijoje buvau net ir lie
tuviškosios gimnazijos direktoriumi. Čia, Ameriko
je, buvau pradžios mokyklos sargu. Turėjau sargo 
vietą labai gerame Beverly Hills rajone, kur gyvena 
daug kino žvaidždžių, o žvaigždžių vaikai, sužinoję, 
kad aš buvau šiokia tokia įžymybė Lietuvoje, atei
davo paklausti, kaip aš dabar jaučiuosi. Mano ben
dradarbis buvo negras, su kuriuo gerai sugyvenom ir 
kuris mane mokė, kaip gyventi Amerikoj. O mano 
viršininkas vis norėjo sužinoti, kaip mane vadinti. 
Klausia, koks mano vardas, aš sakau - Vincas. Jis sa
ko, kad tokio vardo Amerikoje nėra, tada sakau - 
Vincentas. Jis sako, kad tokio taip pat nėra, o Vin
centus mes vadiname Viljamu, taigi nuo šios dienos 
Tu esi ir būsi Bill. Ir visą laiką, kiek tarnavau toje 
mokykloje, aš buvau Bill.

Sunkumų buvo visokių, tik kai po penkerių metų 
gavau Amerikos pilietybę, tada pasisekė rasti ir ge
resnį darbą. Kongreso bibliotekoje darbas buvo įdo
mus, o ir atlyginimas nemažas, o ištarnavęs ilgesnį 
laiką gavau neblogą pensiją, kuri aprūpino visam gy
venimui. Lietuvoj kai kurių žmonių pensijos yra per 
mažos. Kai kurie Seimo nariai uždirba milijonus, tai 
kiti žmonės galėtų uždirbti bent tūkstančius ir turėti 
aprūpintą gyvenimą. Bet kol kas to Lietuvoje nėra. Ir 
tai yra didelė blogybė.

Išvykdamas iš Amerikos palikai mūsų išeiviją. Iš 
dabartinės perspektyvos žvelgdamas kolą ateityje nu
matai jai vaidmenį ? Gal jau viskas atlikta ir telieka 
sėstis Į „siūbuojančią ” kėdę ir stebėti saulėlydi?

Išeivija bus visada, pabaigos šiam procesui ne
matau. Judėjimas vyksta ir gal net didesnė migracija 
vyksta pasaulyje, negu kada nors anksčiau. Lietuvių 
išeivių visada bus Amerikoje ir kituose pasaulio 
kraštuose. Klausimas yra tas, ką išeivija galės duoti 
Lietuvai ir ką Lietuva galės duoti išeivijai. Tos pro
blemos kaip egzistavo, taip ir egzistuos toliau. Seno
sios išeivijos pagrindinė problema buvo padėti atgau

ti nepriklausomybę, tačiau išeivijos pagalba Lietuvai 
visados bus reikalinga: ir materialinė, ir svarbiausia 
moralinė inteligentijos, mokslinė pagalba. Palaikyti 
santykius tarp išeivijos ir Lietuvos visada reikės ir, 
manau, kad labai tie santykiai nesikeis.

Kaip Lietuvoje egzistuoja viena iš nuomonių, 
kad išeivija yra toks nelabai simpatiškas elementas, 
taip ir Lietuva išeivijai yra savotiška problema. Dau
gelis išeivijos veikėjų nori ne tik jai padėti, bet ir jai 
vadovauti, turėti įtaką Lietuvai. Tas visada bus, nes 
žmogui būdinga galvoti: aš geriau sutvarkyčiau, jei
gu būčiau Lietuvoj. Tai yra natūralu. Išeivija norės 
tarti savo žodį kraštui. Kraštas norės žodį tarti iš
eivijai. Turėtų būti nuoširdus bendravimas tarp išei
vijos ir Lietuvos žmonių, tai, manyčiau, geriausia iš
eitis.

Na, o kaip su Akiračiais, ar jie dar reikalingi?

Akiračių reikalingumas yra neabejotinas. Mėn
raštis yra skirtas ne tik išeivijai, kuri nemažėja. Išei
vija bent Amerikoje ne sumažėjo, o tik padidėjo. To
dėl toks leidinys kaip Akiračiai bus reikalingas. Jeigu 
jis užsidarytų, būtų tikrai nenaudinga nei Lietuvai , 
nei išeivijai. Tai kritiškas, racionalus žurnalas, ban
dąs spręsti įvairias problemas - kultūrines, ekono
mines, politines. Tokių ir panašių leidinių kaip Aki
račiai visada truks ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Aš nese
ku plačiai visos Lietuvos spaudos, nes mano prastas 
regėjimas, bet dabartinė spauda Lietuvoj bent ko
kybiniu požiūriu ne visada yra pakankamai aukšto 
lygio, kartais nepakankamai įdomi, neužtektinai ak
tualizuojanti įvairias kultūrines ir politines temas. 
Tokio leidinio kaip Akiračiai pasigestų gal nedidelis 
skaičius žmonių. Tai būtų nuostolis mūsų tautai, jei
gu toks žurnalas sustotų ėjęs. Žinoma, yra problema, 
kaip išsilaikyti: rašančių išeivijoje yra vis mažiau. 
Bet dabar gana daug rašo autoriai iš Lietuvos ir, tikė
kimės, kad ateityje daugiau atsiras tokių, kurie pa
rems Akiračius savo straipsniais. Tokių žurnalų nie
kada nebus perdaug ir jie vaidina nemažą vaidmenį, 
ne tik politinį, bet ir kultūrinį bei istorinį vaidmenį.

Stebint iš laiko perspektyvos, ką svarbiausia iš
eivija yra atlikusi ir ko jai nepavyko atlikti?

Ko nepavyko išeivijai padaryti? Jai nepavyko 
išlaisvinti Lietuvos. Kartais mūsuose vyravo įsitiki
nimas, kad tik išeivija išlaisvins Lietuvą. Atrodė, kad 
patys Lietuvos žmonės nelabai išsilaisvins iš tos pa
dėties, kuri buvo sukurta per II Pasaulinį karą. Šiuo 
atžvilgiu išeivija tikėjo savo labai dideliu vaidmeniu, 
kad ji paveiks pasaulio opiniją ir nuteiks pasaulio 
valstybes prieš Sovietų Sąjungą ir net karą sukels dėl 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų. Tas nebuvo ir nega
lėjo būti įgyvendinta. Bet sunkiu momentu tokios yra 
kiekvienos išeivijos svajonės.

Ką pasiekė išeivija? Pasiekė, žinoma, kad išliko 
ir nepranyko. Ne tik patys žmonės, kurie išvažiavo iš 
Lietuvos ir ten liko lietuviais, bet ir jų antroji, kai ku
riose šeimose net ir trečioji generacija išlaikė lietu
vybę. Kokius svarbiausius darbus atliko? Sunku net 
pasakyti. Didžiausias darbas, kurį atliko išeivija, tai 
mokyklų tinklas. Šeštadieninės mokyklos buvo suor
ganizuotos išeivijos didesniuose telkiniuose ir gana 
gerai veikė. Kartais jos buvo tik pradinės, o kartais ir 
gimnazijos, ir net universitetai. Vokietijoje Pabaltijo 
universitetas kurį laiką veikė Pineberge ir Hamburge. 
Dabar Čikagoje veikia Lituanistinė katedra, kuri 
palaiko lituanistikos mokslą. Tai yra nemenkas 
išeivijos pasiekimas. Pats didžiausias kultūrinis lietu

vių išeivių pasiekimas yra Bostone leista Lietuvių 
enciklopedija, 36 tomų leidinys. Tai yra prizo vertas 
pasiekimas. Nedaug emigrantų bendruomenių gali 
pasigirti tokiu laimėjimu, kaip mūsų lietuviškoji emi
gracija, kuri įvykdė šį projektą rimtai ir gražiai, už- • 
baigę su trimis papildymų tomais.

Kai dirbau Kongreso bibliotekoje, gana dažnai 
sutikdavau žmonių, kurie norėjo informacijos apie 
Lietuvą. Jeigu tik galėdavo skaityti lietuviškai, visa
da vesdavau prie lentynos su Bostono Enciklopedija. 
Kiek man yra žinoma, nė viena emigracija nėra tokio 
didelio darbo atlikusi. Čia labiausia nusipelnė tie 
žmonės, kurie redagavo, ir tie, kurie bendradarbiavo. 
Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius su vienuo
lišku užsispyrimu vykdė savo projektą. Kalbėjo: kuo 
daugiau tomų išeis, tuo geriau. Iš pradžių visi manė
me, kad daugiausia išeis 5-6 tomai. Niekas negal
vojo, kad enciklopedija išsitęs iki 36 tomų. Juozas 
Kapočius iki šiol nėra įvertintas mūsų visuomenės, 
jis yra daugiau pagarbos ir paminėjimo vertas. Jis vis 
sakydavo, kad ruošia enciklopediją ir būsimam Lie
tuvos skaitytojui. Net dalį neišplatinto tiražo laikė 
savo namuose tam tikslui.

Neseniai šventėm mūsų naujosios nepriklauso
mybės dešimtmetį. Kas jos nueitame kelyje kelia pa
sididžiavimą, liūdina?

Dabar skaitydamas rinkimines propagandas 
matau vis daugiau blogų dalykų, negu gerų. Kai kas 
sako, kad čia yra lietuvių charakterio savybė žiūrėti į 
gyvenimą iš blogos pusės. Galbūt tai yra teisybė. 
Amerikoj, kurią aš pažįstu gana gerai, žmonės nieka
da nesiskundžia. Sutinki sergantį, vos kojas pavel
kantį žmogų ir klausi: kaip sveikatėlė, o jis atsako: o, 
puikiai, labai puikiai. Niekada nepasakys, kad jis blo
gai jaučiasi. Kai lietuvio paklausi, kaip tu laikaisi, tai 
jis dažniausiai atsako: su bėda, pusėtinai, galėtų būti 
geriau, krutu šiaip taip. Ir tai yra charakteringa. At
rodo yra pasidarę nepatogu pasakyti, kati puikiai gy
venu. O Amerikoje kiekvienas dar kojas pavelkantis 
sako just fine. Žemaičiai turi juoką, bet jis tinka ir ki
tiems lietuviams. Visi lietuviai panašiai galvoja: rei
kia kentėti, nors yra ir gerai. Nors ir labai gerai gy
vendamas žmogus vis dar skundžiasi. Pripranti prie 
tokio nuolatinio skundo ir daug dėmesio nekreipi.

Jeigu šnekėti rimčiau, yra daug gerų dalykų ir 
daug prastų toj Lietuvoj, kuri taip džiaugiasi atgavusi 
nepriklausomybę. Aš visada prisimenu tuos pirmuo
sius Sąjūdžio pareiškimus, perestroikos ir Glastnost 
laikus. Koks entuziazmas ir ūpas buvo. Ir Baltijos 
kelią nuo Vilniaus iki Talino, ir mitingus Vingio 
parke. Atrodė, kad tos euforijos mums užteks ne 
metams, ne dešmtmečiui, o šimtui metų. Bet kažkaip 
tai greitai išgaravo, atsirado tik bėdos. Aš prisimenu: 
kadaise Metmenims rašiau straipsnį apie didžiosios 
Prancūzų revoliucijos 200 metų sukaktį. Tai buvo 
apie 1989 m. Skaičiau Prancūzų istoriko Edgaro 
Quinet straipsnį šia tema ir man įsiminė vienas jo 
sakinys. Jis rašė: aš nežinau, kodėl mes taip gražiai 
mokam mirti dėl laisvės, bet nemokam gyventi lais
vi. Tai, man atrodo, tinka ir lietuviams. Mes, lietu
viai, su džiaugsmu mirėm ir prie Televizijos bokšto, 
ir prie Seimo rūmų, ir prie Medininkų, mūsų parti
zanai miškuos taip pat gražiai mirė. Bet kai Lietuva 
tapo laisva, nebenorim gyventi. Keista, kad savižu
dybių daugiau laisvoj, negu sovietinėj Lietuvoj. Taip 
neturėtų būti. Atrodo, kad laisvę išsikovojom dėl 
laisvės mirti. Dabar tie dešimt laisvės metų nėra to
kie puikūs, kokie galėtų būti.

(tęsinys sekančiame psl.)
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NAINIO KNYGA LIETUVAI IR LIETUVYBEI
„Čia aptariama Lietuvių Bendruomenės prigim

tis, esmė, kilmė, organizacinė sąranga, sunkumai ją 
įpilietinti JAV, veiklos kryptys, santykiai su aplinka, 
su lietuvių politiniais veiksniais, su JAV valdžia, su 
okupuota, o vėliau jau - ir su nepriklausoma Lietu
va”, - rašo Bronius Nainys savo knygos Lietuvai ir 
lietuvybei įvade.

Iš tikrųjų vien pirmasis skyrius („Prigimtis ir or
ganizacija”) kalba apie lietuvių tautą ir Lietuvos 
valstybę nuo Mindaugo laikų iki Antano Smetonos. 
Antrojo skyriaus „Išvietinti Vokietijoje” gale „su 
Lietuvių Tremtinių Bendruomene susitaręs, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 1949 m. birže
lio 14 d. išeivijai paskelbė naują evangeliją, jos veik
los konstituciją, pavadindamas ją Lietuvių Charta” 
(52 psl.) Su ta charta iš karto žengiame į trečiąjį kny
gos skyrių „Į naują gyvenimą Amerikoje”, kuriame 
B. Nainys cituoja Stasį Barzduką, Juozą Girnių, V. 
Vaitiekūną, Praną Skardžių, Mykolą Krupavičių, 
prel. Joną Balkūną, kurie visi kalba apie Bendruo
menę iš didžiosios raidės.

Taip kietvirtajame knygos skyriuje „Gimsta 
JAV Lietuvių Bendruomenė”. Iš pradžių dar ne Ben
druomenė, o tik LOK’as, Laikinasis Organizacinis 
Komitetas, kuris „oficialiai ( ...) dirbo penkeris me
tus: 1951 m. rugpjūčio 18-19 d. baigė ruošti JAV LB 
statutą (...) lapkričio 18 d. paskelbė Bendruomenės 
steigiamąjį aktą, 1952 m. vasario 15 d. Connecticut 
valstijoje įsikorporavo ir 1955 metais suorganizavo 
ir įvykdė pirmosios JAV LB tarybos rinkimus (82 
psl.). Tada JAV jau veikė 60 apylinkių, suburtų į 8 
apygardas. Ne ką daugiau jų veikia ir šiandien: 64 
apylinkės devyniose apygardose.

Šis skyrius baigiasi su kiek klaidingu autoriaus 
teiginiu, jog JAV veikia „dvi politinės partijos - res
publikonai ir demokratai. Pirmieji - liberalesni, an
trieji - labiau konservatyvūs”. Pabraukta cituojant. 
Man rodos labiau konservatyvūs visada būdavo res
publikonai.

Ilgiausias knygos skyrius „Veiklos keliu įsibė-

... NE TIK MAIRONIUI
(atkelta iš 9-to psl.

Aš gerai prisimenu aną nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetį. Tiesa, 1928 metais buvau dar gimnazis
tas, bet kažkaip gyvenimas man tada atrodė švieses
nis. Atrodė, ateitis labai graži, nors Lietuva buvo ne
palyginant biednesnė už dabartinę Lietuvą. Lietuva 
buvo ir be Vilniaus, ir be Klaipėdos, suvaržyta viso
kiais statutais ir sutartimis, o dabar turim ir Kauną, ir 
Vilnių, ir Klaipėdą. Ir Lietuva jau galėtų išsitiesti ir 
gyventi beveik senosios kunigaikštystės stiliumi, bet 
nėra to optimizmo, o ir tų tariamų ar tikrų vargų yra 
perdaug. Ir tai gana keistas dalykas, kad laisvi nemo
kam gyventi. Daug kas galvoja, kad per daug laisvės. 
Bet dėl laisvės mes kovojom ir mirėm, bėgom į už
sienius, svetimus kraštus, ir važiavom į Sibiras. O 
dabar kai tą laisvę turim, tai stengiamės patys ją su
mažinti.

gėjant” apima ilgiausią ir audringiausią laikotarpį, 
kada Soveitų Sąjungoje į valdžią atėjo Chruščiovas, 
padaręs daug pakeitimų ne tik Rusijoje, bet ir oku
puotoje Lietuvoje. Daug kas pasikeitė ir išeivijos li- 
tuvių santykiuose. Clevelande įvykusioje (1965 m.) 
veiksnių konferencijoje, dalyvaujant ALT’os, 
VLIK’o, LLK’o ir LB atsovams buvo priimtos rezo
liucijos, iš tautiečių reikalaujančios „tautinės draus
mės” santykiuose su gimtuoju kraštu. Ne visi tautie
čiai tą drausmę vienodai suprato ir ne visi jos pakan
kamai griežtai laikėsi. Tokia padėtis tęsėsi vos ne de
šimtmetį, kol 1974 m. White Plaines, NY konferenci
joje buvo nutarta, jog santykiaudamas su kraštu kiek
vienas gali vadovautis savo „sveika nuovoka, sąžinės 
jautrumu ir tautiniu sąmoningumu”(l 17 psl.).

Trumpame šeštame skyrelyje pastebima, kad 
„Lietuvai išsilaisvinus” (skyriaus pavadinimas) „už
sienio lietuviai sulaukė to, ko mažiausiai tikėjosi: 
gausios naujos išeivijos” (12Ipsl.).

Pirmąją knygos dalį užbaigiančiame straipsnyje 
„Penkiasdešimt ir kas toliau” pažymima, jog sukaktį 
„minint veikia 22 šeštadieninės mokyklos ir jose mo
kosi apie 1200 vaikų bei jaunimo”. Plačiau apie lietu
viškąjį švietimą rašoma II knygos dalyje. Sužinome, 
kad Vokietijoje lietuviškai išeitas mokslas buvo už
skaitomas JAV, Kanados ir Didžiosios Britanijos 
mokyklose bei universitetuose. Vokietijoje L. Ben
druomenės įkurta Vasario 16 gimnazija 2001 metais 
irgi atšventė 50 metų sukaktį. Daugiausia žinių apie 
švietimą B. Nainys paėmęs iš pernai išleistos Juozo 
Masilionio parašytos ir Stasės Petersonienės reda
guotos knygos Lietuviškas švietimas Šiaurės Ameri
koje. Daugiausia lietuviškų mokyklų JAV - net 53 - 
buvę 1966-1967 mokslo metais. Jose mokėsi 3223 
mokiniai, kuriuos mokė 327 mokytojai. „Mokytojos 
- idealistės, dirba už labai mažą atlyginimą, už iš
laidas, arba visiškai be atlyginimo”, - rašo B. Nai
nys.

Skyriaus „Kultūrinė veikla” pradžioje autorius 
iškelia tai, kad „iš apie 33,000 į Ameriką atvykusių 
lietuvių daugumą buvo nepriklausomos Lietuvos 
brandinta inteligentija ir turbūt pačios aukščiausios 
pakopos. Čia apsigyveno įvairių sričių mokslininkai, 
menininkai, profesionalai, kultūrininkai, sportinin
kai, Lietuvos kariuomenės elitas. (...) Veržlus jauni
mas skverbėsi į universitetus, ir per pirmąjį dešimt
metį keli tūkstančiai jų įsiliejo į lietuvišką visuomenę 
jau šio krašto aukštojo mokslo diplomus įsigiję. 
Daug jų įsijungė į lietuviškos kultūros kūrėjų eiles, 
įnešdami į jas jau ir čia patirtų naujovių”.

Kultūrinėje veikloje JAV LB daugiausia pasi
žymėjo rengdama dainų ir šokių šventes (ar prisidė
dama prie jų rengimo), mokslo ir kūrybos simpoziu
mus, teatro festivalius bei premijų šventes. Prie di
džiausių darbų B. Nainys priskiria ir Lietuvių amba
sados Vašingtone išsaugojimą. Prie vertingiausios 
„Veiklos Lietuvos laisvinimo baruose” skiriama Lie
tuvos atstovybės Vašingtone išsaugojimas. Pernai 
vasario mėnesį čia viešėdamas LR prezidentas Val
das Adamkus, užsukęs į Lemonte surengtus blynų 
pietus, sveikindamas besivaišinančius paprašęs pa
galbos įvykdyti du šiandien svarbiausius Lietuvai 
uždavinius: įstojimą į NATO ir Europos sąjungą.

Prie svarbiausių Socialinių reikalų tarybos at
liktų darbų skiriamas Danguolės Valentinaitės vado
vavimo laikais įvykdytas savų namų įsigyjimas Mar
quette parke, kur įsikūrusi jos būstinė šiandien tapo 
judriausia užeiga. Dabar išjos pareigas perėmusi Bi
rutė Jasaitienė daugiausia rūpinasi neįgalių Lietuvos 
vaikų gydymu Shriners ligoninėse Čikagoje. Lemen
to skyriaus pirmininkas Gediminas Kazėnas ruošia 

savaitinius vyresniųjų lietuvių pasibendravimus, pa
skaitas, išvykas į įvairius renginius Čikagoje.

LB Krašto valdyba leidžia žurnalus Lituanus, 
Bridges, Švietimo taryba - Eglutę.

Bronius Nainys, buvęs ilgametis LB centro val
dybos narys ir pirmininkas, atrodo, buvo tinkamiau
sias asmuo šiai knygai parašyti.

Alg. T. Antanaitis

ĮKALINTAS SAVYJE
Pastaruoju laiku mane vis labiau kamuoja aler

gija politikai ir net nesenų laikų istorijai. Sergu sub
jektyvizmu. Temos - NATO, Europos sąjunga, Ma
žeikių nafta, 1941 metų sukilimas, genocidas, santy
kiai su Rusija, naujoji Lietuvos vyriausybė ir pana
šiai - man varo nuobodulį.

Pridėsiu ir mielo bičiulio poeto Jono Meko pasi
sakymus. Jo taurioji išmintis - „nesu mąstanti perso
na”, „gyvenu be jokio plano”, „tereikia leisti įvy
kiams eiti taip, kaip jie eina, netrukdyti” - yra dažnai 
spausdinama Lietuvos spaudoje, ypač pokalbiuose. 
Be abejo, tai tik dangstymasis diogenišku papras
tumu, gana madingu mūsų sudėtingos civilizacijos 
avangardiškai nusiteikusių intelektualų tarpe. Kaip 
sakoma, Wisdom leads us from the complex to the 
simple. Tačiau ryžtas gyventi mus verste verčia ne
leisti „įvykiams eiti taip, kaip jie eina”. Antraip, su
grius civilizacija, drauge kultūra ir laisvė. Ne Logos, 
o tik Mitai su tamsiais prietarais žudo žmoniją.

Bet grįžkime prie subjektyvizmo. Visada mie
liau narplioju savo vidinių problemų rezginius, negu, 
tarkime, Lietuvos žemės ūkio suklestėjimo galimy
bes. Ten taip toli, o čia - va - savoje smegenų ir šir
dies teritorijoje pinasi visokie keisti dalykai. Kai pai
mu į rankas rašiklį ir noriu kuo rimčiausiai sampro
tauti apie nūdienę tikrovę su įvairiomis aktualijomis, 
patenku į kažkokią vilnijančią sakinių srovę, perdėm 
artimą sau, bet tolimą -skaitytojams. Taip ir plaukiu 
su ja į deltą vienas.

♦ ♦ *

Kartais pasijuntu esąs kertinis akmuo. Tik neži
nau, ar katedros, ar meno muziejaus, ar kalėjimo, ar 
milžiniško dangoraižio? Ir šis pojūtis yra maždaug 
tolygus prieš daugelį metų mane apėmusiam tolimam 
mieste, kai mano mylimoji nuėjo su kitu.

Tada vaikščiojau prislėgtas, lankiau muziejus, 
parkus, kino teatrus, knygynus ... Buvau užsukęs net 
į katedrą. Nesimeldžiau, tik nustebęs žiūrėjau į 
skliautų architektūrą. O sykį atsidūriau „cypėje” už 
triukšmavimą uosto alinėje. Kažkoks prisigėręs 
drimba užkišo sniego gniūžtę už apykaklės. Ir ne
kelk, žmogau, vėjo.

Man tada nedaug kas ir rūpėjo. Visą laiką slėgė 
nusivylimo akmuo. Matote - rašau tai nesislėpdamas 
už metaforų tvoros, nei už ypatingų įvaizdžių, nei 
kalbos grožybių. Mane į priekį stumia racionali sin
taksė. Stumia noras išsikalbėti. Bent popieriui.

Kai kas tiki akmenų šventumu ir teigia: be jų ne
būtų pamatų, nei patvarių paminklų. Gal ir taip. Bet
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aš tuo netikiu. Pajutęs kertinio akmens laikinai nepa
judinamą svorį įsitikinu, jog negaliu juo būti. Tai tik 
iliuzija.

* * *
Jei pasakysiu: viskas turi prasmę, tuo, aišku, nie

ko naujo nepasakysiu. Visi dalykai ką nors pasauliui 
reiškia ir apie tai savaimingai ir beveik tiksliai api
būdinama stambiuose žodynuose.

Tiesiog nesuprantu, kodėl apie tai iš viso rašau. 
Gal todėl, kad dabar - šiuo momentu - maga kaip tik 
tai rašyti, ir nėra kitos išeities. Nerašydamas bijau iš
sikraustyti iš proto, o išsikraustęs iš proto, esu tikras, 
turėsiu išsikraustyti ir iš šio malonaus buto antrame 
aukšte. Čia per tiek metų turiu sukaupęs įvairių daik
tų daiktelių, suvenyrų ir, žinoma, daug knygų. Net 
nepatogu sakyti: susidraugavau su savo lobiu. Protar
piais, ilgesniam laikui kitur išvykęs, galvoju apie sta
lą, kėdes, indus, apie juodą minkštasuolį, prie kurio 
guli pradėta skaityti Aido Marčėno eilėraščių knyga 
Dėvėti. Kelionėje ypač dingojas „Clavinovos” klavi
šai: juos liesdamas, rumbos ritmui gaudžiant, įsi
jautęs paskambinu „Blue Spanish Eyes” ir ne mažiau 
nostalgišką S. Gedos,,Miestas pilnas žuvėdrų, aplink 
vandenai”.

Taigi, šiame mieste ir šiame bute yra daug pras
minės. Dėl to ir neišsikraustau iš proto. Savyje saugau 

tą prasmę.

* * *
Šen ir ten skambindamas ieškau draugų ir pažįs

tamų. Šen ir ten beskambinant atsiliepia egzotiškas 
ūksmas, turbūt reiškiantis - jų nėra namuose. Nyku ir 
tuščia. Ir liūdna.

Netikėtai išgirstu balsą: Ar tu manęs vis ieškai? 
Ji klausia. Sumišęs nesusigaudau, ką tuoj pat pasa
kyti. Tyliu. Girdžiu alsavimą. Atsikvošėjęs sakau: 
Šen ir ten skambindamas ieškojau seniai neregėtų 
draugų ir tavęs. Liko tik šaknys, o vėliau tik jų pri
siminimas. Kalbėk, Beatrice ... Kalbėk, brangioji...

Ji tyli. Girdžiu tik alsavimą. Sakau: Kodėl tu ne
kalbi?,Bet ji tebetyli. Sakau: Saulė kas vasarą šviečia 
vis karščiau ir kiekvienas ruduo primena kažkur su 
šaknimis žemėje iškerojusius draugus. Ji tyli. Ir jau 
negirdžiu jos alsavimo.

Pr. Visvydas

PREZIDENTO GALIOS IR ATSAKOMYBĖ
Lietuvos konstitucijos prezidentui suteiktos ga

lios nėra plačios. Visi jo svarbūs sprendimai gali būti 
daromi tiktai kitų valstybės organų ar pareigūnų tei
kimu arba pritarimu. Kitaip sakant, teisiškai valsty
bės vadovas negali nepriklausomai nuo kitų priimti 
įstatymų, nustatyti biudžeto, skirti aukštų pareigūnų 
ir t.t. Dėl to kyla klausimas, jei prezidento galios yra 
taip apribotos, kodėl žymiausi Lietuvos politikai jau 
kuris laikas pradėjo neoficialias kampanijas į Lietu
vos geltonuosius rūmus? Iš dalies taip yra todėl, kad 
per savo kadenciją Valdas Adamkus prezidento in
stituciją padarė lygiavertę su kitais valdžios organais.

2001 m. lapkričio mėn.

Nors konstitucinės prezidento galios yra ribotos, 
jos vis dėlto sudaro teisinį pagrindą daugeliui prezi
dento sprendimų ir veiksmų. Prieš kiek laiko per vie
ną dieną buvo atmesti šeši prezidento veto. Pirmoji 
politikų ir žiniasklaidos reakcija: prezidentas gavo 
triuškinantį Seimo atkirtį. Tačiau kas iš tikrųjų atsi
tiko? Taip vadinamo atkirčio žiežirboms užgesus, kai 
kurios į veto inkorporuotos įstatymų pataisos buvo 
vėliau Seimo priimtos, bet kas svarbiausia, žmonės 
gana dramatiškai sužinojo apie įvairius negatyvius 
vetuotų įstatymų bruožus ir todėl galėjo susidaryti 
savo nuomonę, ar vetuoti įstatymai turėjo būti patai
syti, ar priimti orginalia forma. Jei visuomenės auk
lėjimas yra svarbi prezidento funkcija, tai jis ją efek
tyviai atliko panaudodamas ribotą vetavimo galią. 
Per keturis kadencijos metus Valdas Adamkus šią 
funkciją yra įvykdęs šimtus kartų ir ne vien naudoda
masis veto teise..

Paskutiniu laiku kritikai teigia, jog valstybės va
dovas veliasi į ne jam konstitucijos paskirtas sritis. 
Konkrečiai kalbant, vienas Seimo narys neseniai pa
reiškė, jog prezidentas išeina už konstitucinės kom
petencijos ribų, neva kišdamasis į partijų vidaus ir 
vyriausybės reikalus. Kiek man žinoma, prezidentas 
niekada nėra kišęsis į partijų vidaus reikalus. Prezi
dentas, aišku, yra daug kartų aptaręs valdžios politiką 
ir problemas su pozicijos ir opozicijos partijų vadais 
bei atstovais, bet tai nėra kišimasis į jų vidaus reika
lus. O dėl vyriausybės, tai čia jau yra ne tik valstybės 
vadovo teisė, bet ir pareiga, atydžiai stebėti jos veiklą 
ir pastebėjus prasižengimus valstybės interesams iš 
to daryti atitinkamas išvadas.

O kaip dėl tų konstitucinės kompetencijos ribų? 
Konstitucija apie prezidento ar kitų aukštų pareigūnų 
kompetencijos ribas iš viso nekalba. Tam tikrose sri
tyse valstybės vadovas neturi teisės veikti nepriklau
somai nuo kitų valdžios organų. Pavyzdžiui, jis nega
li pašalinti premjero be Seimo sutikimo. Bet ten, kur 
konstitucija prezidentui nei draudžia, nei leidžia, jis 
turi teisę veikti. Konstitucija tyli apie kišimąsi į parti
jų vidaus reikalus. Taigi, jei vakstybės vadovas ir 
kištųsi į partijų veiklą, tai nebūtų konstitucijos pažei
dimas, o tiktai neišmintingas politinis žingsnis. O dėl 
vyriausybės kritikos konstitucija taip pat tyli. Tačiau 
vyriausybė yra valdžios organas ir valstybės vadovo 
kritika jos atžvilgiu turi iš esmės kitokią prasmę. Ir 
kas to nesupranta, nežino Valdo Adamkaus preziden
to institucijos koncepcijos. Ją galima vadinti akty
vaus valstybės vadovo koncepcija ar dar kitaip, bet 
faktas lieka tas pats: ši koncepcija remiasi plačia pre
zidento atsakomybe visiems Lietuvos žmonės. Juk 
reikia atsiminti, kad jis yra vienintelis pareigūnas, 
renkamas visų balsuotojų. Taigi šia prasme tiktai 
valstybės vadovas yra atsakingas visuomenei už vi
sos valdžios veiklą. Jei prezidentas pastebi vyriausy
bėje ir jos vadovaujamoje biurokratijoje, arba Seime 
problemas, kurios neigiamai atsiliepia valstybės inte
resams, jis ramiai nesėdi, o įvairiais būdais bando jas 
pašalinti arba sumažinti, o to nepavykus padaryti, 
problemas iškelia į viešumą, kad visuomenė žinotų, 
kas darosi. Čia kalbama apie įstatymus, vyriausybės 
sprendinius, kadrų paskyrimus ir daug kitų dalykų, iš 
kurių susideda vadžios politika ir jos vykdymas.

Jei prezidentas neprisiimtų šios atsakomybės, tai 
kas ją galėtų prisiimti? Premjeras yra remiamas sei
mo daugumos, kuri susideda iš jo ir kitų partijų. Taigi 
vyriausybės vadovo pirminė atsakomybė yra politi
nė. Demokratinės santvarkos yra pagrįstos partijo
mis, kurios balsuotojams pateikia programines alter
natyvas. Per partijas piliečiai įtakoja vyriausybės po

litiką, už kurią yra atsakingi premjeras ir ministrai. 
Panašiai ir su parlamento renkamu seimo pirminin
ku. Šiuo atveju irgi kalbame apie politinę atsakomy
bę. Nors čia reikia pastebėti, kad be politinės seimo 
pirmininkas turi ir institucinę atsakomybę.

Prezidento, premjero ir seimo pirmininko skir
tinguose įsipareigojimuose atsispindi skirtingi intere
sai. Pirmasis atstovauja plačiajai visuomenei arba 
tautai, antrasis - tam tikriems politiniams sluoks
niams, trečiasis - politiniams sluoksniams ir institu
cijų interesams.

Neišvengiamai šios atsakomybės/interesai ret
karčiais susikerta, kas ir suformuoja teiginius, jog 
prezidentas kišasi į sferas, kurios nėra jo konstitu
cinėje kompetencijoje. Tačiau atrodo, kad valstybės 
vadovo kritikai neturi rimtų konstitucinių argumentų 
ir šiuo atveju naudoja konstituciją kaip figos lapą, 
norėdami juo pridengti rinkiminės kampanijos pir
mąsias salves.

Julius Šmulkštys

DAR APIE VALDOVŲ RUMUS
Spalio mėnesį diskusija apie Valdovų rūmų at

statymą Lietuvoje įsisiūbavo visa jėga. Iš dalies tą 
galima paiškinti A. Brazausko pastangomis atitraukti 
dėmesį nuo realių politinių problemų, o taip pat dar 
kartą pademonstruoti savo bei buvusių komunistų 
patriotizmą, kaip ir grąžinant Vilniaus katedrą tikin
tiesiems ar atstatant Trakų pilį restauruojant bažny
čias.

Rašydamas ankstesnę savo skiltį nė nenumaniau 
apie prasidėsiančių diskusijų aštrumą ir išryškėjusį 
politinį jų pamušalą. Kadangi sulaukiau sarkastiškos 
replikos iš Kazio Almeno, manau, kad turiu papildo
mai kai ką paaiškinti.

Pirmiausia dėl replikos. K. Almenas mano pasta
bas norėjo suniekinti. Priimu tai kaip poleminės ko
vos priemonę, ne kaip ką kita. Galiu būti ir niurzglys, 
bet niurzgėjimas taip pat yra nuomonė ir būtų keista 
skirti vertą pareikšti nuomonę nuo nevertos vien pa
gal jų išraiškos būdą. Paimti iš konteksto vieną sakinį 
ir sakyti, kad jis ką nors išduoda - taip pat retorinė 
priemonė, bet nelabai solidi, net primityvi, nes taip 
polemizuojant kiekvienas gali priskirti savo opo
nentui kokią tik nori tariamai jo pasakytą ar poteks
tėje slypinčią mintį. Taip paprasčiausiai nesąžininga. 
K. Almeno formuluotėje apie tariamai mano norimus 
matyti atstatytus tiksliai neįvardintus provincijos 
dvarus gali slypėti netgi kaltinimas kokiais nors as
meniniais interesais. Tokių tikrai neturiu, nes mano 
tėvai, seneliai bei kiti giminės dvarų neturėjo. O 
konkrečiai neįvardinau galimų atstatyti ar bent jau 
konservuoti ir apsaugoti nuo galimo suirimo dvarų 
statinių todėl, kad jų Lietuvoje yra ne vienas, net ne 
viena dešimtis. Apie juos buvo rašyta Lietuvos 
spaudoje.

Dabar - prie esmės. Svarbiausi mano argumentai 
prieš mūrinių Valdovų rūmų sienų statymą yra isto-

(tęsinys sekančiame psl.)
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Praėjo jau dešimt metų nuo to laiko, kai Lietuva 
tapo laisva. Atėjo laikas pasižiūrėti, ar apsimoka į ją 
grįžti išvykusiems, ir kaip Lietuvą, jos dabartį ir ateitį 
mato trisdešimtmečiai ir jaunesni ten gyvenantys tau
tiečiai. Ieškodamas atsakymo į šiuos klausimus neap
siribojau vien Vilniumi, bet aplankiau ir žmones pro
vincijos miesteliuose, kalbėjau net tik su jau seniai 
pažįstamais, bet ir ieškojau naujų žmonių. Aišku, šis 
mano rašinys nėra mokslinis darbas, o tik pokalbių su 
sutiktais žmonėmis atpasakojimas. Vardai kai kur 
yra mano pakeisti.

GRĮŽIMAS
Hildegard, Belgijoje gimusi vokietė, vaizdžiai 

kalbant, jau sėdėjo ant sukrautų lagaminų ir nekant
riai laukė rugpjūčio pabaigos, kada su savo lietuviu 
vyru pagaliau galės po daugiau nei penkerių Lauk- 
sargyje pragyventų metų grįžti į miestelį Šiaurės Vo
kietijoje pas savo vaikus, anūkus. Kas atsitiko?

Pensijinio amžiaus moterį ištiko lengvas širdies 
priepuolis. Ji buvo nuvežta į Tauragės ligoninę. Vis
kas baigėsi lyg ir gerai. Sumokėjus ligoninei už pa
slaugas, reikėjo ir kyšio daktarams pridėti. Tas Lietu
voje gyvenant lyg ir pridera. Moterį išgąsdino labai 
žemas gydytojų profesionalumas - vienas jai visai 
rimtu veidu siūlė, kad priepuolis nepasikartotų, eiti 
pas burtininkę ar ekstrasensą. Gydytojai jai patys siū
lė iš jų pirkti ir pardavė vaistus, visai ne nuo tos ligos. 
Dėl ligoninės higieninių sąlygų ji nebenorėjo antrą 
kartą ten pakliūti - o širdininkams tai labai dažnai at
sitinka. Vyras suprato jos rūpesčius ir jie dabar visam 
sugrįžo į Vokietiją.

Ojų viešnagė Lietuvoje prasidėjo taip. Robertas, 
Hildegardos vyras, būdamas septyniolikos, 1944-ai- 
siais paliko savo gimtuosius Lauksargius. Vokieti
joje dirbo anglių kasykloje ir todėl galėjo išeiti į

TEIGINIAI IR...
(atkelta iš 11-to psl.)
rinio - paminklosauginio ir ekonominio pobūdžio, 
ne tik, kad nesugebėsime atstatyti. Nors pastarąją ga
limybę irgi verta svarstyti. Kad nesugebėsime atsta
tyti Valdovų rūmų, teigiau ne aš, o V. Drėma, t. y., 
turbūt žymiausias mūsų architektūros ir dailės isto
rijos specialistas, žmogus, sukūręs tuos maketus, ku
rie yra rodomi kaip atstatytų rūmų projektas. Auten
tiškai atstatyti iš viso neįmanoma, nes nėra išlikusios 
jokios medžiagos, išskyrus kelis dailininko P. Smug
levičiaus piešinius. Jokių brėžinių, jokių žinių apie 
interjerą. Žinoma, yra archeologiniai radiniai, bet tai 
juk iš esmės tik šukės, iš kurių negalima atkurti net 
mažos interjero dalies. Ar reikia statyti tai, kas bus 
tik truputėlį realybę primenanti fantazija? Aš manau, 
kad ne, nes taip tikrai nepriartinsime Lietuvos žmo
nių prie tikrosios istorijos. Galbūt tik išmokysime 
juos svajoti apie pradingusią didingą senovę ir taip 
užsimiršti bei maloniai pasismaginti. To paties, beje, 
moka ir K. Almeno kūriniai. Todėl suprantu, kodėl 
jis nesupranta argumentų, kurie pagrįsti blaivios ir 
objektyvios senosios Lietuvos interpretacijos sie
kiais. Man gražu tai, kas yra tikra istorinė liekana, o 
ne tai, kas yra istorinę liekaną pakeičiantis tariamas 
visumos vaizdas, t. y. spalvingas, bet netikras mulia
žas. Taigi, palaikyčiau idėją apie modemų stiklinių 
ar lengvų medinių konstrukcijų statinį (nebūtinai 
gaubto formos), kuris dengtų ir apsaugotų autentiš-

APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE - SU GRĮŽUSIAIS IR 
JAUNIMU

ankstyvą pensiją. Su Belgijos vokietaite sukūrė šei
mą, išaugino keturis vaikus, pasistatė namus, džiau
gėsi anūkais. Įprasta gyvenimo tėkmė pasikeitė, kai 
Lietuva vėl tapo laisva. Robertas atvyko į savo gim
tinę su pirmuoju humanitarinės pagalbos sunkveži
miu. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas, kai atsirado 
galimybė atgauti Lietuvos pilietybę, o kartu ir išliku
sį tėvų turtą. Įkalbėjo Robertas savo vokietę žmoną, 
grįžo, pasistatė ant tėvų žemės vokiškai atrodantį na
mą, augino gyvulius. Ne viskas ėjosi sklandžiai, dau
guma vietinių ir valdžios žmonių nenorėjo suprasti tų 
„vokiečių”, kai kurie apkalbinėjo, šaipėsi, bet buvo ir 
malonių akimirkų. Tačiau likusio gyvenimo vagą pa
keitė žmonos liga.

Keliaudamas per Žemaitiją užtikau žirgyno iška
bą. Prisiminiau, kad viena dantų gydytoja prieš ko
kius dešimt metų atgavusi tėvų dvarą grįžo į Lietuvą 
ir augina žirgus. Dvarelio kieme matėsi vokiška tvar
ka. Moteris mane atpažino, tikriausia todėl, kad mūsų 
politinės pažiūros seniau ir, atrodo, dabar skyrėsi. 
Kaip man pasirodė, beveik ašuoniasdešimtmetė mo
teris gyvena savame - gal ir savo jaunystės - pasau
lyje. Turėtų būti laiminga, nes su savo tarnaite elgiasi 
taip, lyg gyventų preito šimtmečio pradžioje, paste
bėjo mane lydėjęs kaimyninio dvaro savininkas ba
joras.

Visi mano sutiktieji grįžę į Lietuvą tvirtino, kad 
jau pirmą dieną reikia žmonėms pasakyti, kas yra 
ponas ir kas - kumetis, nes kitokios kalbos dauguma 
nesupranta. Tos taisyklės laikosi ir Aleksas, turbūt 
vienintelis žydas, kuris iš Vokietijos grįžo į savo 
gimtąjį kraštą. Trakų apylinkėje, prie vieno gražaus 

kus pamatus su rūsiuose įrengtom ekspozicijom. To
kia autentiško paveldo apsaugos nuostata vyrauja 
šiandieninėje Europos paminklosaugoje. Taip yra, 
pavyzdžiui, rekonstruota Danijos Koldingo pilis. Pa
sak danų restauratorių, siekta išsaugoti ją kaip isto
rinių įvykių liudytoją, nes „pastatų gyvenimas pana
šus į žmonių. Jie gimsta ir vystosi; jie suserga ir yra 
gydomi; jie sensta, nyksta ir miršta. Juose atsi
skleidžia įvykių, žmonių gyvenimo ir nelaimių po
veikiai. Tai, kas yra jų tapatybė, nėra vien tik tai, kas 
jiems gimstant buvo jiems suteikta juos kūrusių ar
chitektų ir menininkų”. Valdovų rūmų paramos fon
do vizija kėsinasi sunaikinti tokią Vilniaus Žemu
tinės pilies liekanų istorinę tapatybę.

Ekonominiu požiūriu minėtas apsaugos, o ne . 
atstatymo projektas būtų ir pigesnis. Kažkodėl links
tama ignoruoti žmonių, už kurių pinigus visa tai ruo
šiamasi daryti, nuomonę. Dar viena, spalio mėnesį 
padaryta „Vilmorus” sociologinė apklausa vėl paro
dė, kad tik ketvirtadalis apklaustųjų pritaria Valdovų 
rūmų statymui už mokesčių mokėtojų pinigus.

Gal verta būtų dar pacituoti niurzglius iš Šiaurės 
Atėnų, manančius, kad jei jau atstatyti Valdovų rū
mus, tai kodėl negalima „atkurti tarpgentinę dykrą 
tarp Lietuvos ir Aukštaitijos bei Šėlos. Projektui rei
kės daug finansinių ir materialinių išteklių, nes iš nu
matytų teritorijų reikės iškelti ten gyvenančius žmo
nes, nutašyti ne vieną šimtą stabų akmenų bei atkurti 
per šimtmečius išnykusias pelkes”. (Šiaurės Atėnai. 
2001.IX.29)

Saulius Pivoras 

ežero, per pastaruosius keletą metų jis pasistatė 
dviejų namų rezidenciją. Apsitveręs aukšta tvora, 
aplinką susitvarkė lyg gyventų kokiame gerame 
Amerikos priemiestyje. Vietinis nelietuviškas perso
nalas žino savo pareigas ir vietą taip, ir pas aną dantų 
gydytoją.

Būtų lyg ir viskas gerai, gražu, bet Aleksą trau
kia atgal į Vokietiją. Ten jis gal taip gerai bei praban
giai ir negyventų, bet draugai būtų ir yra ne pirkti! 
Vos sugrįžęs į Lietuvą visam Aleksas pajuto, kad be
veik visi Lietuvoje gyvenantys draugai iš jo nori tik 
pinigo. Kai pranešė jiems, kad yra ne bankas, o ypač 
ne toks, kuriam nereikia grąžinti paskolų, iš karto 
draugai tapo buvusiais! Kai kūrėsi, j į melžė valdinin
kėliai, kai kurie ir sau išsimelžė, o su statybininkais 
buvo tikras cirkas. Žmonės nepripratę daryti tai, ko 
reikalauja užsakovas. Kiekvienas turi savo galvą ir 
galvoja, kaip pavogti! Atgal pažvelgus, kūrimosi lai
kotarpis Aleksui atrodo juokingas, bet ir kainavęs 
šiek tiek nervų. Gerai padarė, kad įsikūrė ne lietuvių 
apgyventame krašte, nes būtų atsiradęs lietuviškas 
nacionalizmas, ypač nepakantus žydams! Tojam dar 
betrūko prie viso esamo pavydo.

Algis, taip kaip ir Aleksas, specialiai pasirinko 
ne lietuvių apgyvendintą vietovę grįžęs į Lietuvą iš 
savo gimtos Vokietijos. Vietinių lenkų jis vadinamas 
lietuviu iš Vokietijos, o ne vokiečiu. Iš pradžių Algis 
labai aktyviai reiškėsi politikoje, bet kai kai kuriems 
tuometiniams Lietuvą valdantiems supemacionalis- 
tams pasirodė neparankus ir jie pradėjo ant jo pilti 
srutas , Algis susirado kitą veiklą. Gaila, bet jis dabar 
savo gabumus puoselėja komercinėje veikloje, rūpi
nasi gausia šeima. Į visuomeninę veiklą lyg ir ranka 
numojo.

Pamašiai galėtume ir apie Rimą pasakyti, kuris, 
gimęs Vokietijoje ir neturėdamas jokių ryšių su jokia 
Lietuvos vietove, dėl gamtos grožio pasirinko Merki
nę ir ten apsigyveno prieš dešimt metų. Vietinių jis 
iki šiol laikomas Merkinės vokiečiu ir prie to vaid
mens jau priprato. Atrodo, kad jo nostalgiškos emo
cijos Lietuvai jau atslūgusios. Gyvena Lietuvoje to
dėl, kad jaučia pareigą slaugyti sergančią motiną. 
Nenustebčiau, jeigu jis vieną dieną vėl apsigyventų 
savo name Diuseldorfe.

Vilniuje eidamas Gedimino prospektu, pastebė
jau lentelę su užrašu „Lietuvių grįžimo į tėvynę cen
tras”. Panorau sužinoti, kuo užsiima ši įstaiga, įsikū
rusi virš buvusios kompartijos spec, parduotuvės. 
Aišku, konsultuoja jie tik senuosius išeivius, praeito 
dešimtmečio - ne, ir tik lietuvius. Kai užsimaniau su
žinoti, kiek kainuotų turto pervežimas į Lietuvą, 
moteriškė norėjo mane pasiųsti į muitinės departa
mentą. Ji sakė, kad tas departamentas pridaro di- 
džiausiu nesąmonių ir visaip grįžtantiems kenkia, pa
pasakojo, kaip iš Vokietijos į Lietuvą grįžęs, čia 
trumpai tepagyvenęs ir jau miręs prelatas Bunga tu
rėjo susimokėti muitą už savo atvežtas gėrybes.

JAUNIMAS
Saulius, kuriam ką tik sukako trisdešimt, savo 

laiku ekonomiką studijavęs geriausiam tos srities 
universitete St. Gallen Šveicarijoje, sugebėjo man la
bai greitai paaiškinti Lietuvos ekonominę padėtį.

Vakarai, ypač Europos sąjungos valstybės, pir
miausia Skandinavija, Italija ir Vokietija, kurios vie
nos draudimo firmos lietuviškoje atstovybėje Saulius 
dirba, jau seniai suprato, kad už kelerių metų Lietuva
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bus pilnateisė ES valstybė. Tų kraštų firmos yra pra
dėjusios investuoti į būsimą Lietuvos rinką. Milijoni
nės sumos investuojamos į žmones, būsimų firmų 
darbuotojus, jų mokymą; superkamos jau egzistuo
jančios panašaus profilio firmos, bankai.

Lietuviškoms firmoms atsilaikyti yra beveik neį
manoma, nes jos neturi kapitalo tokioms investi
cijoms, o jo pasirūpinti neleidžia lietuviški įstatymai. 
Lietuvoje yra užstrigusi šios srities įstatymų leidyba, 
nes politikai nesupranta, kur eina Lietuva. Ne paslap
tis, kad nemaža dalis lietuviško kapitalo yra užsieny
je arba užslaptinta. Kad jis būtų grąžintas į Lietuvą, 
reikėtų kapitalo legalizavimo įstatymo. Seimas ir 
Lietuvos legalus kapitalas tam priešinasi. Žemė ir di
džioji dalis spaudos yra palikta tautos rankose ir eko
nomiškai žiūrint tapo nekonvertuojama. Jei kas užsi
manys vystyti žemės ūkį, negaus kredito, nes žemės 
užstatyti negalima. Kuo ilgiau Lietuvoje bus vykdo
ma tokia uždara ekonominė politika, tuo daugiau į 
Lietuvos rinką įsiskverbs užsienio firmų, nes jos turi 
galimybių gauti investicinio kapitalo.

Kad Lietuvos rinkoje vyksta kova tarp lietuviško 
ir užsienio kapitalo, matosi pažvelgus į prekybą 
maisto produktais. Dėl pirmenybės Lietuvos rinkoje 
kovoja keturi koncernai, vienas iš jų - dar lietuviš
kas. Rinka užsieniečiams yra labai įdomi, nes maisto 

/' prekių antkainiai yra didesni negu, pvz. Vokietijoje.
Kodėl tokios konkurencijos dar nėra drabužių ir 

batų rinkoje, norėjau sužinoti. Pagal Saulių, tai tik 
laiko klausimas. Didieji drabužių ir batų prekiautojai 
jau stovi eilėje, bet dar bijo pradėti, nes tuoj atsiras 
konkurencija kaip ir maisto rinkoje. Gerai drabužių 
parduotuvei įrengti investicijos yra didesnės, nes 
pvz. kostiumas kainuoja daugiau negu dešra ir ilgiau 
kaba, kol yra parduodamas. Bet praeis dar pora metų, 
prasidės ir šioje rinkoje kova, pasikeis Vilnius, iš
dygs dar daugiau prabangių biurų pastatų, kaip dabar 
Taline, ypač tada, kai Lietuva taps ES nare.

Kristupas jaučia vakariečių atėjimą į Lietuvos 
rinką. Jam dvidešimt aštuoneri ir jis, kaip ir visi jo 
vienoj itališkoj picerijoj Gedimino prospekte mano 
sutikti draugai ir draugės, vestuvių neplanuoja. Nori 
pasidžiaugti gyvenimu, pamatyti pasaulį. Jis yra bu
vęs lietuviškos televizijos garsenybe, metus studija
vo Londone, padirbėjo ten barmenu. Grįžęs įkūrė 
reklamos firmą, turi šešis užsakovus, daugiausia už
sieniečius, kurie sėkmingai perėmė lietuviškus pro
duktus. Auskaruotas jaunuolis labai greitai užmezga 
ryšius su žmonėmis, sprendžia problemas nekonflik
tuodamas, už tai Lietuvoje dirbantys užsieniečiai jam 
yra dėkingi. Matydami išskirtinį Kristupo elgesį ir 
sėkmę, jį nori prisivilioti jau Lietuvoje įsikūrusių pa
saulinio garso reklamos firmų atstovai. Tačiau Kris
tupas nori dirbti sau, įkurti lietuvišką radijo stotį, tik 
visi Lietuvos radijo dažniai jau seniai yra Lietuvos 
biurokratų parduoti užsieniečiams už grašius ir ky
šius, taigi jam teks piratauti.

Donatui dvidešimt penkeri. Jis, vienos lietuviš
kos IT firmos savininkas, sakėsi turįs nertis iš kailio 
dėl ką tik monopolisto Lietuvos Telekomo įvesto pa
pildomo prisijungimo prie interneto mokesčio (12 
et.). Televizija girianti Brazauską, kad sugebėjo pen
sininkams sumažinti mokestį už telefoninius pokal
bius, bet kad visa kompiuteristų karta turės palikti 
Lietuvą, nes jiems nebus užsakymų, tikriausia jau se
niai pensijinio amžiaus sulaukęs premjeras ir kiti 
Lietuvą valdantys nesupranta.

Donato senelis buvo statybininkas, vienas iš 
Lietuvos statytojų paskutiniais Sniečkaus valdymo 
metais. Tuomet augo mokyklų pastatai, buvo tiesia
mi keliai ir t.t. Sniečkus tuo metu darė viską, kad 

žmonėms Lietuvoje būtų geriau, tikriausia gėdin
damasis dėl savo ankstesnių nuodėmių. O dabar Lie
tuvos statytojo anūkui reikės palikti Lietuvą, nes ją 
valdantys senukai labiau rūpinasi pensininkais negu 
jaunais žmonėmis, IT specialistais.

Egidijus pirmasis įsigijo teisės daktaro laipsnį 
Frankfurto universitete. Grįžęs į Lietuvą galėjo įsi
darbinti vienoje vokiečių firmoje. Bet nesutiko, nes 
jam siūlė vos trečdalį to, ką būtų uždirbęs toje pačio
je firmoje Vokietijoje. Dėstytojaudamas universitete 
tuo pat metu buvo ir net kelių premjerų teisinis pata
rėjas. Dirbdamas valdžioje matė, kaip ėmė tas, kas 
tik prieidavo, aiškino jis, mums beeinant prestižinė
mis Vilniaus gatvėmis vardindamas garsius dabar
tinius pastatų savininkus. Pagal to meto įstatymus 
formaliai buvo gal ir teisingai elgiamasi, bet tik gal.

Remigijus - vienos užsienio firmos lietuviško fi
lialo vadovas. Paskyrimas į tas pareigas jam buvo 
labai sunkus. Iki tol nežinojo, kad turi tokią plačią gi
minę ir tiek draugių bei draugų. Kai atsisakė juos pri
imti į darbą per blatą, buvo pradėtas žeminti, niekinti, 
nes Lietuva tebėra giminių valstybė. Remigijus su
pranta į jį besikreipiančius - jeigu jo firma ieško dar
buotojo per spaudą, atsiranda 150 norinčių tą vietą 
užimti. Iš jų - visų su aukštuoju išsilavinimu - at
rinkti 10 pokalbiui sunku, nes beveik visi tiktų tam 
darbui. Tokie skaičiai rodo, kad jaunimas neturi dar
bo Vilniuje, nekalbant apie kitus Lietuvos miestus ir 
miestelius. Kad kas nors keistųsi, pagal Remigijų, ti
kėtis nerealu bent per ateinančius penkerius metus.

NARKOTIKAI
Daiva gana dalykiškai žiūri į aplinką ir proble

mas, bet kai pokalbis užeina apie narkotikų vartojimą 
Lietuvoje, pradeda panikuoti. Turėdama mokyklinio 
amžiaus sūnų Daiva nerimauja dėl narkotikų preky
bos. Policija nieko nedaro, o prekiautojai, kaip ir vi
same pasaulyje, ieško turtingesnių tėvų vaikų. Kodėl 
Daiva taip jaudinasi yra ir kita priežastis - jos sesers 
vaikas jau „ant adatos”. Jam padėti nėra jokių gali
mybių. Vaikas vagia viską, kas jam pakliūna po ran
ka.

Gyvendamas Frankfurto centre kasdien matau, 
kaip vyksta narkotikų prekyba ir vartojimas. Vilniuje 
to nepastebėjau. Stoties prieigose užtikau viešai ne
viešą prostitucijos biznį, neaiškias paslaugas teikian
čias įstaigas pusrūsiuose, nakvynių namus, bet nar
kotikų prekiautojų ir vartotojų - ne.

Pokalbis su Daiva ir kitokia mano paties patirtis 
sukėlė man kai kurių neaiškumų. Ir kaip kokiam blo
gam romane sutikau Mindaugą, 25 metų tauragiškį, 
psichologijos magistrantą.

Mindaugas dirba mokytoju, galima sakyti, vaikų 
kalėjimo mokykloje Vilniuje ir susiduria su narkoti
kų problema. Pagal jį, narkotikų Lietuvoje galima 
gauti visur, nereikia ieškoti specialių vietų, kaip da
riau aš. Iš penkių daugiabučių namų kieme sutiktų 
vaikų vienas žinos prekiautoją (taip kaip anksčiau 
vaikai žinojo bobutę „šnapso” prekiautoją). Policijai 
narkotikų rinka yra išslydusi iš rankų, ji padėties ne
kontroliuoja. Gal ir nenori. Kad narkotikų vartojimas 
plinta, galima pastebėti ir iš to, jog vis daugiau jauni
mo eina vogti, užsiiminėja prostitucija, perpardavi
nėjimu, kad užsidirbtų dozei svaigalų.

Gilinomės į narkotikų plitimo fenomeno Lietu
voje priežastis. Jos įvairios. Žmonių nemokėjimas 
džiaugtis būtų viena priežastis, tai liudija ir dabarti
nės valstybinės „nabašnikinės” šventės. Krašto kli
matas (trūksta saulės), pesimistinės, fatalistinės žmo
nių nuotaikos. Prisideda ir tai, kad visuomenė seksą 
laiko nuodėme. Tokia laikysena pasižymi katalikų 

bažnyčia ir buvusi komunistinė santvarka. O naudo
jant narkotikus, patiriamos ekstazės lygis net šiek 
tiek perauga gero orgazmo, tvirtino Mindaugas.

Sekso tema diskutuoti Lietuvoje beveik nėra ga
limybių, nes dauguma turi kompleksų. Nors ir yra pa
ruošti sekso vadovėliai mokykloms, trūksta gerų mo
kytojų, kurie seksą laiko tuo, kas jis iš tikrųjų yra.

Mindaugas ką tik baigė rašyti darbą apie Lukiš
kių kalėjimą Vilniuje. Jo nuomone, apie 70 % ten ka
linamų toje įstaigoje ne vieta. Jie paprasčiausiai ne
turi kur gyventi iš kalėjimo išėję ir grįžta atgal. Nėra 
jokios resocializacijos programos, tik šiais metais 
kažką daryti planuoja amerikiečiai. Antra bėda, kad 
turtiniai nusikaltimai yra baudžiami palyginus dide
lėmis bausmėmis, turint galvoje tai, kad pabuvęs me
tus kitus kalėjime žmogus tampa visuomenės atstum
tuoju. Čia jis įgyja tokius socialinius įgūdžius, kurie 
labai skiriasi nuo normalios visuomenės. Netrukus 
gali atsitikti taip, kad vienas iš šimto Lietuvos vyrų 
bus pabuvojęs kalėjime, kaip dabar yra Rusijoje.

Pagal Mindaugą ir naujausius mokslinius dar
bus, savižudybių skaičius Lietuvoje nedidėja, kaip 
kai kas teigia, tik gal yra daugiau informacijos apie 
tai. Kaip kaime vyrai kerėsi, taip ir kariasi, o mieste 
nuodijasi moterys.. Ekonominė padėtis šitos tradici
jos nepakeitė.

Pabaigęs šį rašinį prisiminiau diskusines Lietu
vos televizijų laidas. Ten šnekėjo tik buvę dinozau
rai, nelabai supratau apie ką. Gal geriau reikėtų te
levizijos laidose su mano sutiktaisiais - kuriuos, de
ja, ne visus šiame rašinyje išvardijau - pakalbėti. 
Man buvo įdomu, tikriausiai ir kitiems būtų į naudą. 
Ne viskas taip prastai Lietuvoje, prošvaisčių yra, tik į 
tai reikia mokėti ir norėti pažvelgti kitaip.

Romas Šileris

ATSIŲSTA PAMINĖTI -
Jonas Rudokas. Prarastieji Lietuvos talentai. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. Vilnius. 2001. 400 psl.

Pirmojoje knygos dalyje aptariama pirmosios 
Lietuvos Respublikos karinė pramonė: ginklų dirbtu
vės, tyrimų laboratorijos, taikomojo mokslo ištaigos. 
Antrojoje dalyje kalbama apie žmones, kurie kūrė ir 
dirbo tose įstaigose pvz., gen. M. Pečiulionį, pik. P. 
Lesauskį, pik. J. Vėbrą ir kitus. Aprašomi tų žmonių 
likimai Antrojo pasaulinio karo metu ir pokaryje.

Genocidas ir rezistencija. Nr. 1 (9). Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vil
nius. 2001. 197 psl.

Šiame numeryje rašo: Bernaras Ivanovas, „Chiu- 
ne (Sempo) Sugiharos veiklos Kaune 1939-1940 m. 
probleminiai aspektai”; Nijolė Maslauskienė, „Lietu
vos tautinių mažumų įtraukimas į LSSR administra
ciją ir sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai”; 
Arūnas Bubnys, „Penktasis lietuvių policijos batalio
nas (1941-1944)”; Laurynas Jonušauskas, „Lietuvos 
diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) santykiai 
1950-1955”; Nijolė Žemaitienė, „Pogrindinė organi
zacija ’Laisvę Lietuvai4” (antra dalis).

Žurnale įdėta seminaro - diskusijos „Terminija 
naujausiųjų laikų istorijoje” medžiaga, kur labai įdo
miai aptariama „kolaboravimo” sąvoka. Šioje disku
sijoje Vytautas Tininis aptaria kolaboravimo” sąvoką 
Lietuvos istorijos kontekste; Liudas Truska - kolabo-

(tęsinys sekančime psl.)
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REPORTAŽAS

LIETUVA - PASAKOJIMAS TĘSIASI
VISŲ KNYGŲ MUGIŲ MUGĖ

Aprašyti\Frankfurto knygų mugę ten nebuvu
siam yra beveik tiek pat beviltiška kaip bandyti ap
rašyti Didįjį Kanjoną Arizonoje tiems, kurie jo nema
tė. Net ir išvydus sunku patikėti, kad kas nors galėtų 
būti toks didelis. Tiesa, jausmai, kurie užvaldo pama
čius vieną ar kitą labai skirtingi. Nebandysiu aprašyti 
kadaise Arizonoje pergyventų įspūdžių, bet Frank
furte jausmas daugmaž toks: „Dieve, ar pasauliui tik
rai reikia tiek knygų?!” Ir „Kur čia, pagaliau, galima 
prisėsti?” Kai po penkių valandų, praleistų beklai
džiojant tarp nesibaigiančių, tarsi iki horizonto išsi
driekusių, knygomis pripildytų paviljonų, pažvelgi į 
mugės planą ir suvoki, kad kol kas apėjai jos mažiau 
negu dešimtadalį. Tai „didžiausia pasaulyje knygų 
mugė”, skelbia vokiečiai ir tuo nei trupučiu neabejo
ju. Pavaikščiojęs dar keletą valandų pradedi galvoti, 
kad ji turbūt didesnė ir už visą Manheteną.

Neieškosiu daugiau metaforų. Sutikim, kad tai 
išties labai didelė mugė. Dalyvių į Frankfurtą suva
žiuoja tiek, kad šitame dangoraižiais nusagstytame 
mieste, kurį teisėtai galima pavadinti Europos New 
York'u, viešbučiuose pritrūksta vietų. Nors mugė iš 
esmės skirta su knygų verslu susijusiems profesiona
lams, atseit leidėjams, knygynų darbuotojams, bib
liotekininkams, literatūros agentams ir, galop auto
riams, ją aplanko ir didelis skaičius (virš 300,000) 
vadinamųjų „paprastų” lankytojų. Šalia pagrindinės 
„knygų verslo” krypties, ji tapo ir kultūriniu įvykiu 
Frankfurte ir Vokietijoje (visi laikraščiai apie ją rašo, 
rodo televizija), ir pasirodymo arena ne tik leidybi
nėms firmoms, bet ir valstybėms bei įvairiems judėji
mams. Jei kas nors kur nors spausdina tekstus (šiais 
laikais nebūtinai ant popieriaus), tai būtent Frankfur
te, spalio mėnesi jie turi progą (žinoma, ne veltui) pa
sirodyti pasauliui. Tai yra arena, kurioje galima ap
žvelgti visas pasaulio valstybes (ir kai kurias valsty
bių neturinčias tautas) ir tam tikra prasme palyginti jų 
kultūrinio išsivystymo lygį ir svarbą.

Jau nuo nepriklausomybės pradžios knygų mu
gėje dalyvauja ir Lietuva. Šiais metais Lietuvos Lei
dėjų Asosiacija (su Kultūros Ministerijos parama) 
įrengė du stendus, kiek didesnį bendrame „tarptauti
niame” paviljone ir atskirą, mažesnį, mokslinių kny
gų paviljone. Be to, buvo keli mažesni atskirų leidyk
lų stendai. Kaip jie atrodė šitame pasauliniame kon
tekste? Atvirai kalbant, gana kukliai. Nors ir tai yra 
pažanga, nes, kaip man pasakojo dalyviai, pasirody
mas buvo geresnis negu ankstesniais metais. Prista
tymo pobūdis tradicinis - lentynose išdėstytos kny
gos, priekyje ant staliukų pakloti lankstinukai, budi į 
klausimus pasiruošę atsakyti atstovai. Standartiniai 
nuomoti „muginiai” baldai ir lentynos. Išskyrus pla
katą, kuris skelbė apie „Mažosios Lietuvos” knygų 
rinkinį, jokio vieningo apipavidalinimo. Net ir užra
šas „Lithuania” pateiktas bendriniu, mugės organiza
torių visur naudojamu šriftu. Beje, mes ne vieninte
liai tokie, bet gal verta paminėti valstybes, kurios pa
sirodė geriau. Čia nekalbam apie tokius Europos sen
buvius kaip Švedija ar Ispanija. Savo vieningai api
pavidalintus, kokią nors tautinę ypatybę iškeliančius 
stendus turėjo ne tik Čekija, Vengrija ar Lenkija (pa
starosios stendas buvo ypač įspūdingas), bet ir Kroa
tija, Slovėnija, Rumunija. Mūsų, tuo tarpu, daugmaž 
atitiko (o gal buvo kiek geresnis už) Ukrainos, Latvi
jos, Moldovos ir Gudijos stendus.

Miniu tai ne todėl, kad dar kartą paaimanuočiau 
„oi, oi kokie mes atsilikę”, bet pabrėžti, jog kitais 
2002 metais tai turės pasikeisti. Privalome padaryti 

ne tik kiekybinį, bet ir ženklų kokybinį šuolį nes, 
kaip jau spaudoje pranešta, 2002-ais Lietuva bus pa
grindinis Frankfurto mugės svečias.

KAS TIE PAGRINDINIAI MUGĖS SVEČIAI?
Tai valstybė, kuri yra tarsi mugės leitmotyvaus, 

jai suteikiamas išskirtinis dėmesys. Praktiškai tai pa
sireiškia tuo, kad prie pagrindinio įėjimo į mugę jai 
išskiriamas didelis ekspozicijos plotas (visas didžiu
lio paviljono aukštas - nemokamai), kuriame ji gali 
prisistatyti mugės svečiams ir pateikti savo kultū
rinius pasiekimus. Tai vienintelė tokio pobūdžio eks
pozicija mugėje ir ji visada būna itin populiari, nes 
čia pristatoma ne tik knygos, bet ir kultūriniai pasie
kimai. Tad ji gali būti daug įvairesnė. Beje, spausdi- 
nių ir leidyklų pristatymas vyksta savo ruožtu kuria
me kitame paviljone, tad kviestosios valstybės 
ekspozicijų būna dvi. Ta antroji yra mokama.

Dėmesys pagrindiniam svečiui pasireiškia ir ki
tais būdais: ji minima plakatuose, turi išplėstą rengi
nių ciklą, į ją dėmesį atkreipia žiniasklaida. Pavyz
džiui, šiais metais mugės svečiai buvo graikai ir visi 
mano matyti vokiečių dienraščių literatūriniai priedai 
pateikė specialų graikiškos literatūros skyrių. Tai ir 
didelis akstinas versti knygas iš tos kalbos. Jei tiksliai 
atsimenu, iš graikų kalbos šiais metais naujai išvers
tos 42 knygos. Bet tai toli gražu ne tik literatūrinis 
renginys. Graikai savo paviljone pristatė ir muziką, ir 
filmus ir kulinariją ir, žinoma, savo ypatingąjį istori
nį paveldą. Iš tos pusės, kurią būtų galima pavadinti 
komercine, buvo akcentuojamas Graikijos, kaip tu- 
rištinio krašto, patrauklumas. Metais vėliau, atseit 
2003-iais pagrindiniu svečiu bus Rusija.

Beje, kaip mes patekome į tokią draugiją? Kiek 
teko girdėti, buvo daugmaž taip: mugės organizato
riai nusprendė pakviesti ES kandidates Baltijos vals
tybes. Estai kategoriškai atsisakė, nes mat, jie „skan
dinavai”, be to jie tais pačiais metais rengia didelį 
tarptautinį renginį Taline. Latviai dvejojo, pirma atsi
sakė, paskui tarsi vėl norėjo, bet jau buvo per vėlu. 
Taigi, likome mes.

LITAUEN - FORTSETZUNG FOLGT...
Arba angliškai: „Lithuania - to be continued...”. 

Tokia pasirinkta Lietuvos pristatymo tema. Tiesa, 
lietuviškai mano straipnio pavadinime pasirodęs ver
timas ne taip gerai skamba, būtent „Lietuva - pasa
kojimas tęsiasi...” Tačiau tai nedidelė bėda. Šiuo at
veju kreipiamės į svetimtaučius, o abiem pagrindi
nėm kalbom šis šūkis yra ir prasmingas, ir skamba 
intriguojančiai. Kaip ją įsivaizduoja lietuvių pusė? 
Pateiksiu Leidėjų Asociacijos prezidento Sauliaus 
Žuko žodžius:

Lietuvos istorija - tai trumpos atokvėpio valandėlės 
tarp nuolatinių pertrūkių - karų ir okupacijų. Mūsų 
pasirinktas šūkis - to be continued - kaip tik išreiškia 
bendriausią lietuvių tautos istorijos formulę; tai pri
minimas ir apie praeity ir kartu įsipareigojimas už
tikrinti savosios istorijos pratęsimą.

Taigi, šūkis bei bendroji koncepcija yra - žengti 
ir pirmieji organizaciniai žingsniai (Lietuva apie sa
vo pakvietimą sužinojo šių metų vidurvasarį). Kultū
ros ministerijos rėmuose suburtas „Frankfurto mugės 
projekto” branduolys, man berašant šį straipsnį, 
vyksta „biudžeto svarstymas” seime - ten tarp šimtų 
kitų batalijų vyks ir batalijos dėl pinigų skyrimo šiam 
renginiui. Neketinu pranašauti kaip jos baigsis, bet, 

manau, keli milijonai litų turėtų būti paskirta, nes tai 
galima pateisinti ne tik kultūrine reprezentacija, bet ir 
kaip reklamą, pristatančią Lietuvą turistams ir in
vesticijoms kaip patrauklią šalį.

Akivaizdu, tačiau, siekiant tinkamai pristatyti 
Lietuvą, organizacinio, kūrybinio ir, galop, tikro juo
do darbo dar liko aibės. Kaip pabrėžiau, didžiąjame 
paviljone bus siekiama pristatyti Lietuvos kultūros 
visumą, rengėjai siekia, kad ir emigracijos indėlis 
taptų to dalimi. Ką ir, ypač, kaip tai pristatyti svarsto
ma dabar. Projekto vykdymo grupė (kol kas tai trys 
asmenys, vadovaujami p. Rasos Drazdauskienės) 
mielai susilauktų kūrybinių pasiūlymų, kaip tai galė
tų vykti. Išeivijos organizacijos, ir ypač pavieniai as
menys, yra taip plačiai išsisklaidę, kad nedideliam 
organizaciniam komitetui juos aprėpti bus sunku. 
Tad jei turite pasiūlymų ar šiaip kūrybinų minčių, 
prašoma juos pateikti tokiu adresu:

„Frankfurto mugės projektas, Lietuvos Respub
likos kultūros ministerija, Basanavičiaus 5; 2600 Vil
nius, Lithuania” e-paštas: rdrazdauskiene@muza.lt

Daugiau informacijos bus pateikta Kultūros 
ministerijos tinklalapyje: www.muza.lt.

Na, o sudarant kelionių planus sekantiems me
tams verta į juos įtraukti ir Frankfurto knygų mugę. 
Kai skrendi į Europą, Frankfurto vis tiek sunku iš
vengti, tad suplanuokit ten nusileisti spalio mėnesio 
pradžioje. Tiesa, kad Didysis Kanjonas Arizonoje 
šiek tiek didesnis, bet ten 2002-rais nebus pristatoma 
Lietuva.

K. Almenas

ATSIŲSTA...
(atkelta iš 13-to psl.)
ravimo ypatumus pirmuoju sovietmečiu; o Algis 
Kasperavičius nustato kolaboravimo chronologines 
ribas.

Žurnale Liudas Truska recenzuoja Dov Levino 
knygą Trumpa žydų istorija Lietuvoje, rasdamas joje 
nemažai netikslumų ir prasilenkimų su tiesa.

Edmundas Laucevičius, Birutė Rūta Vitkaus
kienė. Lietuvos auksakalystė XV-XIX amžius. Baltos 
lankos. Vilnius. 2001.487 psl.

Prabangiai išleista Edmundo Laucevičiaus 
(1906-1973) ir Birutės Rūtos Vitkauskienės (g. 
1957) Lietuvos auksakalystės istorinė studija atveria 
skaitytojui idomų ir intriguojantį amatininkų kasdie
nybės pasaulį. Autoriai, remdamiesi iš archyvų su
rinkta medžiaga, stengėsi pateikti kuo daugiau faktų 
apie auksakalių gyvenimą, papročius, socialinę ap
linką, cechų organizaciją ir konkurencinę kovą, reli
ginius ir tautinius santykius. Knygą sudaro dvi da
lys: gyvai parašytos apybraižos apie auksakalystės 
techniką, dirbinių prabavimą, Vilniaus auksakalių 
cechą, žydus auksakalius ir trijų dalių Lietuvos auk
sakalių katalogas, kurį papildo prabuotojų sąrašas 
bei visi autoriams žinomi auksakalių įspaudai. Auk
sakalių vardynas, sudarytas pagal šaltiniuose aptin
kamas asmenvardžių formas, palengvins jų identifi
kavimą. Knyga gausiai iliustruota (dažnai spalvoto
mis nuotraukomis) pačių vertingiausių ir gražiausių 
Lietuvos auksakalių dirbinių fotografijomis.

Aidas Marčėnas, dėvėti. Eilėraščiai. Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. Vilnius. 2001. 190 psl.

Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institutas. Vilnius. 2001. 564 
psl.
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LAIŠKAI

BALSAS IŠ MINIOS
Akiračiai, 2001 m. rugsėjo nr. 8 (332) Artūras 

Hermann’as savo straipsnyje „Apie sukilimą, kurio 
nebuvo” tarp kitko rašo: „Nebuvo didelių pastangų 
atlietuvinti vietinius, stengtasi atlietuvinti kraštą, 
siunčiant žmones iš Lietuvos”.

Aš sau leidžiu manyti, kad aš esu labai gerai su
sipažinęs su Artūro Hermann* o parašymais ir gal
voti, kad jis parašė „sulietuvinti kraštą”, bet Akiračių 
redaktorius pataisė „atlietuvinti”. O gal čia yra ko
rektūros klaida?

Gal p. Artūras Hermann’as surašys krašto grobi
kų nukankintų ir pažemintų vietinių žmonių skaičių?

P. Pagojus
Detroit, Mi.

Sulietuvinti galima tik žmones, niekada nebuvusius 
lietuviais. Nuo seno lietuvių apgyventą Klaipėdos 
kraštą galima tik atlietuvinti - Red.

APIE ANTRAŠTES
Akiračiuose pradeda pasirodyti labai negrama- 

tiškai skambančios straipsnių antraštės. Vieną iš to-

Mano pastebėtos antraštės sakinio tvarka maž
daug tokia kaip: „Stovi namas stogo be”.

Nenusiminkite dėl to, jūsų kaimyniniame Drau
ge tokių gremėzdiškų antraščių yra žymiai daugiau. 
Kai kas sako, kad tai atvežta iš Lietuvos. Aš to neži
nau.

V. Šarka 
Omaha, Ne.

Gerbiamieji,
Siunčiu Akiračiams 100 dolerių p. H. Žemelio 

atminimui pagarsinti ir prisiminti. Jis buvo vienas iš
tikimiausių Akiračių darbuotojų.

Su pagarba ir nuolankumu
Birutė Drungienė ir vaikai 

Oak Lawn, II.

TREČIOJO REICHO...
(atkelta iš 16-to psl.)
giau naudos, net svajojęs ją paversti savotiška Euro
pos (o gal ir viso pasaulio) šeimininke (Herrenvolk). 
Tačiau šiandien joks padorus vokietis nebando nacis
tinės politikos teisinti vokiškuoju patriotizmu. O ar 
LAF’o ir LV 1941 m. veikloje ir retorikoje tokia riba 
buvo peržengta? Deja, taip. Tokia moralinė riba šiuo 
atveju yra skirtumas tarp tautinės ir nacionalistinės (o 
gal reikėtų sakyti tiesiog - nacistinės) valstybės.

Lietuva nuo 1918 metų iki dabar buvo ir tebėra 
tautinė valstybė. Tikiuosi, kad tokia ji liks ir ateityje. 
Ji įsipareigojusi rūpintis lietuvių tautos ateitimi, puo

selėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius. Tačiau ji nė
ra priešiškai nusistačiusi prieš kitų tautybių piliečius. 
Visos be išimties Lietuvos konstitucijos garantuoja 
ne vien lietuviu, o visų Lietuvos piliečių lygybę prieš 
įstatymus. Nuo pat 1918 metų Lietuvos politinėje są
monėje galioja nuostata, kad ir ne lietuvių tautybės 
pilietis gali būti Lietuvos patriotas. Man tačiau ne
kelia pasididžiavimo prieš žydus nukreiptuose LV 
nutarimuose daroma išimtis už nepriklausomybę ko
vojusiems ar Vyčio kryžiumi apdovanotiesiems Lie
tuvos žydams. Priešingai, darosi gėda pagalvojus, 
kuo už šiuos Lietuvos piliečius blogesnės jų žmonos, 
vaikai, tėvai...

Dar ir dabar tebesitęsia ginčai dėl LAF’o pavadi
nimo: ar tai Lietuvos, ar tik lietuvių aktyvistai? Mat 
pirmomis sukilimo dienomis Kauno laikraščiuose 
buvo rašoma ir vienaip, ir kitaip. Tačiau įsigilinus į to 
meto dokumentus aiškėja, kad aktyvistais galėjo būti 
tik lietuviai. Ir pati LV „Žodyje į tautą” teigia, kad ji 
sudaryta vadovauti ne Lietuvos valstybei, o tik lietu
vių tautai. Tai dar vienas įrodymas, kad tiek LAF’as, 
tiek LV valstybę tapatino su tauta. Kitataučiai Lietu
vos piliečiai buvo laikomi tik svečiais, per ilgai sve
čiuose užsibuvusiais. Štai kodėl reikia tik džiaugtis ir 
didžiuotis, kad šiandieninėje Lietuvos mokykloje 
ypač pabrėžiamas pilietiškumas. Nes Protokoluose 
skelbiami 1941 metais L V priimti įstatymai ir nutari
mai rodo, kaip lengvai tautiškumas be pilietiškumo 
gali išsigimti į nacizmą. Nacizmą, kuris 1941 metais 
savo tautai norėjo užtikrinti išskirtinę padėti tautinių 
mažumų sąskaita.

Z. V. Rekašius

Snauzeris: Girdėjau, kad aną sek
madienį buvai Marija „high” surengta
me „Ąžuoliuko” koncerte, skirtame 
pagerbti JAV lietuvių bendruomenę. 
Kokie įspūdžiai iš šio kultūringo įvy
kio?

Dogas: Kuo puikiausi. Man ypač 
patiko tos prakalbos prieš koncertą. 
Visai kaip senais gerais laikais Šlamš- 
tingen’o lageryje pokario Vokietijoje. 
Anuomet prieš kiekvieną koncertą ora-

Drausmės sargyboje

DOGAS PAS „ĄŽUOLIUKUS”
torius, užsilipęs ant scenos, bent valan
dą aiškindavo, kaip mes greitai grįšim į 
tėvynę. Tu, Šnauzeri, turbūt neatsime
ni, buvai per jaunas.

Kultūros tarybos pirmininkė Mari
ja Remienė ir pirmininkas Algimantas 
Gečys šią gražią bendruomenės tradici
ją atgaivino: bent pusvalandį bėrė vie
nas kitam komplimentus, pasakojo 
kaip prieš trisdešimtį metų kvietė 
„Ąžuoliuką” į Philadelphiją. Deja, ne 
viską girdėjau: salėje neveikė mikrofo
nas, o mano ausyje aparatas taip pat ne- 
laiku užstrigo. Ar abu bendruomenės 
oratoriai kvietė grįžti į tėvynę, negalė
čiau pasakyti.

Š.: Na, o kaip pats koncertas? At
virai sakant, pavydžiu tau, Dogai, kad 
galėjai klausytis Scarlatti, Bacho, Mo- 
zarto šedevrų, kuriuos „Ąžuoliukas”, 
girdėjau, dainuos Salt Lake City chorų 

konkurse...
D.: Scarlatti, šmarlati - neminėk 

man, Šnauzeri, tų kosmopolitų! Kultū
ros tarybos pirmininkė Marija Remienė 
choro vadovybei šviesiai tiesiai pasa
kė: patriotinė Amerikos lietuvių ben
druomenė nori išgirsti tik lietuvių kom
pozitorių dainas. Aš jai pilnai pritariu.

Šj Gerai, kad pritari pilnai, nes 
tuščiai pritarti būtų sunkoka. Bet sa
kyk, gal choras sudainavo bent vieną 
dainelę hebraiškai. Juk atsimeni, Do
gai, kad Ąžuoliuką įkūrė ir šio puikaus 
choro tradicijas formavo Sibiro trem
tinys Haris Perelšteinas. Ir dabartinis 
choro vadovas Vytautas Miškinis juk 
yra Perelšteino mokinys. Drauge skai
čiau, kad Holokausto muziejuje Va
šingtone choras sudainavo ir kelias he
brajų daineles ir...

D.: Čikaga, Šnauzeri - ne Vašing

tonas! Ir lietuvių bendruomenė ne koks 
holohausto muziejus. Viskam yra vieta 
ir laikas... Juk sakiau, kad „Ąžuoliu
kas” dainavo tik lietuvių kompozitorių 
dainas. Lietuvių, supranti?!

Š/ Gerai, gerai, Dogai, nusiramink 
negauk apopleksijos. Gal papasakok, 
kurios „Ąžuoliuko” dainos tau ir publi
kai labiausiai įsiminė?

Dj Mmmm ... tai, kad Marija Re
mienė pamiršo pasirūpinti koncerto 
programa. Gal manė, kad per jubiliejų 
programa nereikalinga. Tik po pertrau
kos pats „Ąžuoliuko” dirigentas V. 
Miškinis ėmė pranešinėti dainų pavadi
nimus ir kompozitorius. Apskritai, 
Šnauzeri, tos lietuvių dainos, kaip ir 
pats gyvenimas, liūdnos ir nuobodžios. 
Tik, va, kai choras užtraukė kažkokio 
negirdėto kompozitoriaus, Benjamino 
Gorbulskio linksmą dainelę, pubilika 
Ąžuoliukui sukėlė ovacijas. Plojau ir 
aš.

Š.: ???!!!

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
, Akiračių” metinė prenumerata. 

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

pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems malonumą, bet ir 
pratęsite mėnraščio gyvavimą.
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TREČIOJO REICHO ATSPINDŽIAI LAIKINOSIOS 
VYRIAUSYBĖS „NEPRIKLAUSOMYBĖJE”

Rugsėjo mėnesio Akiračiuose rašydamas apie 
„1941 metų satelitinės Lietuvos valstybės modelį” 
nuo galutinių išvadų susilaikiau. Taip daryti paskati
no gan paprasta priežastis. Rašydamas apie 1941 me
tų Lietuvių aktyvistų fronto (toliau - LAF’o) ir jo su
darytos Laikinosios vyriausybės (LV) pastangas at
kurti Lietuvos valstybingumą nacistinės Vokietijos 
satelito pavidalu daugiausia rėmiausi šiais metais at
rastų ir neseniai Vilniuje išleistų dokumentų rinkiniu 
Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai. 
Kadangi šiuose dokumentuose yra Laikinosios vy
riausybės šalininkams labai nemalonių faktų, tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje pasklido užuominų, kelian
čių abejones šių dokumentų autentiškumu. Lafinin- 
kams ir „laikinajai” nepalankios išvados, paremtos 
abejotinos vertės faktais, skaitytojui galėtų palikti ne 
rimtos analizės, o greičiau susidorojimo su tikrais ar 
tariamais oponentais įspūdį. Todėl stabtelkime tru
putį ilgiau ties Protokolų tikrumo ir patikimumo 
klausimu.

PROTOKOLAI AR TIK JŲ KLASTOTĖ?
Kai kuriuos Protokoluose esančius nutarimus ar 

LV priimtus įstatymus savo propagandiniuose leidi
niuose (tokiuose, kaip, pvz., knyga Documents accu
se ir kt.) skelbė sovietų valdžia. Lietuvoje tuo metu 
sovietų skelbiamais dokumentais viešai abejoti buvo 
neįmanoma. Išeivija tuo tarpu juos lengva ranka at
metė kaip dar vieną sovietinę klastotę. O pagrindinis 
„klastojimo” įrodymas buvo tas, kad po sovietų skel
biamais LV dokumentais nebuvo ministrų ar kitų LV 
pareigūnų parašų, o tik mašinėle atspausdintos jų pa
vardės. Savaime aišku, kad dokumentai su parašais 
propagandai būtų buvę daug efektyvesni. Klausimas, 
kodėl sovietai propagandai nepanaudojo originalų su 
parašais fotostatinių kopijų, daug kam bus šiek tiek 
netikėtas: sovietų valdžia LV dokumentų originalų 
neturėjo. Originalai buvo dingę ir tik šį pavasarį Lie
tuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro istorikas Rytas Narvydas juos surado centri
nės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraščių sky
riuje.

Jei sovietų valdžia neturėjo LV dokumentų ori
ginalų, tai iš kur jie gavo skelbtus kai kurių doku
mentų tekstus, kurie, pasirodo, visiškai atitinka origi
nalus? Pasirodo, kad, vokiečiams nutraukus LV veik
lą, dalį jos funkcijų perėmė prie vokiečių civilinės 
valdžios sudaryta gen. P. Kubiliūno vadovaujama 
Generalinių tarėjų taryba. Savo tarnybiniam naudoji
mui ši Taryba mašinėle perrašė ir padaugino kai ku
riuos LV nutarimus bei įstatymus. Viena jų kopija 
yra išlikusi Lietuvos Mokslų akademijos biblioteko
je, o galbūt yra ir daugiau kopijų, kuriomis ir pasi
naudojo sovietų propagandistai.

Jei sovietai nesinaudojo LV dokumentų origina
lais, nes jų neturėjo, tai atpuola ir anksčiau išeivijoje 
buvusi gan populiari nuostata, kad mums nepalankūs 
ar nemalonūs karo meto dokumentai yra sovietų 
klastotė. Norint ir toliau Protokolus laikyti klastote, 
reiktų rasti ir naują klastotoją. O kai ko nors labai ieš
kai, tai ir „atrandi”. Kai kuriuose išeivijos sluoks
niuose dabar tyliai vaikšto įtarimas, kad Protokolai - 
vokiečių klastotė. Tik, žinoma, ne dabartinių, o anų, 
Trečiojo Reicho vokiečių. Esą vokiečiai LV doku
mentus klastojo, norėdami savo karo meto nusikalti
mus primesti lietuviams.

Jeigu bandymas LV dokumentus priskirti sovie
tų klastotėms dar turėjo šiokį tokį logišką pagrindą, 

nes sovietams tai būtų buvę naudinga propagandinėje 
kovoje prieš lietuvių „buržuazinius nacionalistus”, 
tai dabar bandymas klastotojais padaryti Vokietijos 
karo meto nacius neišlaiko jokios kritikos. 1941 me
tais vokiečiai tvirtai tikėjo laimėsią karą ir todėl apie 
reikalą po karo kam nors teisintis negalvojo. Jeigu 
būtų pagalvoję apie pralaimėjimą, tai daugelio savo 
nusikaltimų būtų arba iš viso nedarę, arba pasisten
gę daug kruopščiau panaikinti jų pėdsakus. Manau, 
dėl tos pačiuos priežasties - tikėjimo, kad karą lai
mės Vokietija - ir LAF’as su LV taip entuziastingai 
siūlėsi į nacių propaguojamos „naujosios Europos” 
statybos talkininkus. Dėl to labai stebėtis nereikėtų, 
nes daug kas anuomet tikėjo Vokietijos pergale. Pri
siminkime kad ir filosofo A. Maceinos pranašystes 
apie būsimą prometėjizmo pergalę prieš Vakarų bur
žuaziją, kurių jis viešai atsisakė tik gerokai po karo, 
pokalbyje su Akiračiais.

IR TEORIJA, IR PRAKTIKA-TA PAČIA 
KRYPTIMI

Nors mūsų čia pateikti argumentai gerokai iš
sklaido abejones Protokolų autentiškumu, jie nėra 
vieninteliai. Dar tvirčiau jų autentiškumą palaiko la
bai tamprus laikraštyje Į laisvę skelbtų LAF’o ir L V 
tikslų sutapimas su protokoluose randamomis pa
stangomis ir būdais tuos pačius tikslus įgyvendinti 
praktikoje. Paskaičius, pavyzdžiui, piktu antisemitiz
mu persunktus 1941 m. vasaros Į laisvę numerius, 
tiesiog nebeįmanoma abejoti Protokoluose randamų 
„Žydų padėties nuostatų” autentiškumu.

Paleidus vaizduotę į lankas, žinoma, galima bet 
ką paaiškinti ir pateisinti. Mums prieš pora metų pra
dėjus rašyti apie kolaborantiškus, pronaciškus, lietu
viams gėdą darančius 1941 m. Į laisvę išpuolius, pa
sirodė apologetiški aiškinimai, kad taip rašė ne Lietu
vių fronto aktyvistai, bet vokiečių okupacinės val
džios paskirti cenzoriai. Argumentas iš tikrųjų būtų 
gan tvirtas, jeigu nebūtų pavėluota daugiau negu pu
se šimto metų. Taip išeivijoje atsidūrę LAF’o ir LV 
apologetai galėjo aiškintis, teisintis ir kaltę versti 
vokiečiams tuoj po karo.

Tačiau apologetai tuomet tylėjo. Kodėl? Todėl, 
kad kitaip galvojantieji išeiviai, būdami atskirti nuo 
sovietinėje Lietuvoje likusių šaltinių, negalėjo jų 
argumentų kritikuoti. Tikėtasi, kad „kaltinamoji me
džiaga” taip ir liks išeiviams neprieinama, o sovietų 
skelbiami dokumentai ir toliau bus sėkmingai atre
miami standartine antikomunistine retorika. Taip ir 
buvo iki 1990 metų, kol pasidarė prieinami Lietuvos 
archyvuose esantys dokumentai ir karo meto spauda. 
Kai kam antikomunistinėje išeivijoje nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūrimas, deja, atnešė ne tik 
džiaugsmo, bet ir naujų rūpesčių dėl praeities klaidų 
ir nuodėmių.

PAGAL TREČIOJO REICHO PAVYZDĮ
Priėję išvados, kad protokoluose skelbiami do

kumentai yra autentiški ir patikimi, dabar galime pa
svarstyti, kokią Lietuvą savo planuose ir vaizduotėje 
1941 metais turėjo LAF’as ir LV.

Mūsų dėmesį visų pirma patraukė faktas, kad LV 
net nesvarsčiusi įstatymų leidybos klausimo, teisę 
leisti įstatymus pasiskyrė sau. Net ir nedemokratinė 
prez. A. Smetonos vyriausybė, kurį laiką kraštą val
džiusi be Seimo, 1938 m. vis tik Seimą išsirinko. Ne
žiūrint, kad tas Seimas buvo visiškai paklusnus vyk
domajai valdžiai, vis dėlto jame įstatymai buvo ne tik 

priimami, bet prieš tai ir svarstomi, redaguojami, at
kreipiamas dėmesys į jų galimas pasekmes. Tuo tar
pu LV įstatymus kepė tarsi blynus: viename posėdyje 
įstatymas pasiūlomas, o jau sekančią dieną priima
mas. Žinoma, iš pagrindų pasikeitus politinei padė
čiai, kai kuriuos sovietinius įstatymus reikėjo keisti 
nedelsiant. Tačiau, užuot skubiai „gaminus” naujus, 
tinkamai neparuoštus įstatymus, būtų buvę daug 
praktiškiau paskelbti sovietinius įstatymus negalio
jančiais ir atstatyti iki sovietų aneksijos veikusių ne
priklausomos Lietuvos įstatymų galią. Tačiau LV ši
toks kelias buvo nepriimtinas. Ir priežastį, kodėl bu
vo pasirinktas ne valstybės tęstinumo, o naujos vals
tybės kūrimo kelias, nesunku užčiuopti, palyginus 
naujus LV priimtus įstatymus su iki 1940 m. galio
jusia teise. Iki 1940 m. Lietuvoje veikę įstatymai la
bai skyrėsi nuo nacistinės Vokietijos įstatymų. Todėl 
LV ir ėmėsi skubios naujų įstatymų gamybos, visiš
kai nekreipdama dėmesio, kad dauguma tų įstatymų 
prieštaravo visoms be išimties nepriklausomos Lie
tuvos konstitucijoms.

Šitaip dalykus aiškinant darosi suprantamas ir 
LV nenoras užsiminti apie seimą, konstituciją, bū
simos valstybės pobūdį. Tačiau savo „Žodyje į tautą” 
LV nepamiršo pabrėžti, kad ta nauja jos kuriama 
valstybė nebus tokia, kokia buvo iki 1940 m.

Dar labiau bet kokio tęstinumo su buvusia Lietu
vos valstybe nutraukimą pabrėžia užuominų apie 
Prezidento instituciją nebuvimas. Nenoromis ir vėl 
peršasi palyginimas su nacistine Vokietija: A. Hitle
ris kraštą valdė ne kaip prezidentas, o kaip Reicho 
kancleris. O kanclerio pareigybė lietuviškoje politi
nėje terminijoje atitinka ministro pirmininko termi
nui.

Dar labiau antidemokratinį būsimos valstybės 
pobūdį pabrėžia LAF’o ideologija. Šiuo atveju net 
nebesvarbu, kokia buvo tų būsimų Lietuvos valdyto
jų ideologija (nors demokratijos joje taip pat nerasi). 
Apskritai, kam vėlyvą 1940 m. rudenį Berlyne įsteig
tam LAF’ui iš viso reikėjo bet kokios ideologijos? 
Juk jo pagrindinis tikslas buvo (ar bent turėjo būti) - 
ruošti Lietuvoje sukilimą prieš sovietų valdžią. Šį 
tikslą pasiekus tolimesnis LAF’o egzistavimas netek
tų prasmės. Tuo tarpu ideologijos kūrimas, ir dar to
kiomis kraštui nedėkingomis sąlygomis rodo ilgalai
kius LAF’o planus valdyti Lietuvą. Ir vėl siūlosi ne
dėkinga analogija su Trečiojo Reicho nacionalsocia
listų partija.

LV apologetai gali įrodinėti, kad ruošiantis suki
limui karo prieš sovietus atveju, norom nenorom Lie
tuvos ateities viziją teko formuluoti pagal tuometinės 
Vokietijos pavyzdį. Taip, bet, deja, ne visai taip. 
Siūlomas valstybės modelis negalėjo būti priešiškas 
tuometinei Vokietijai, bet nebūtinai visur turėjo būti 
sekama Reicho pavyzdžu.

Dar vienas LAF’o ir LV apologetų mėgiamas ar
gumentas pataikavimą nacistinei Vokietijai teisina 
patriotizmu. Atseit, ne viskas, kas anuomet buvo-> 
LAF’o ar LV sakoma ar daroma, buvo nuoširdų. Pa
taikavimą nacistinei Vokietijai, esą, pateisina tuome
tinių lafminkų patriotizmas. Juk buvo siekiama aukš
čiausio tikslo - nepriklausimos valstybės atstatymo.

Susidūrus su šitokiais argumentais neišvengia
mai iškyla klausimas: ar viską poltikoje galima patei
sinti patriotizmu?

Politinėje moralėje yra riba, kurią peržengus pa
triotizmo argumentas atpuola. Tiems, kurie šitokiu 
kategorišku teiginiu abejoja, siūlyčiau pasvarstyti 
anuometinės Vokietijos atvejį. Juk Adolfas Hitleris 
buvo Vokietijos patriotas, savo tautai siekęs kuo dau-

(tęsinys 15-me psl.)
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