
Prezidentas Valdas Adamkus, prieš dvejus metus 
išsityčiojęs iš konservatorių bandymų suteikti Vytau
tui Landsbergiui prezidentines privilegijas, kai ne tik 
nepasirašė tokio įstatymo, bet dar ir perleido tą garbę 
pasirašyti pačiam V. Landsbergiui, kaip Seimo pirmi
ninkui, šįmet staiga pats kreipėsi į Seimą, prašydamas 
pripažinti V. Landsbergiui tokias pat garantijas, kaip 
ir prezidentams.

Niekas taip dorai ir nesuprato, kodėl V. Adamkus 
staiga pakeitė nuomonę dėl V. Landsbergio. Vieni 
įžvelgė Prezidento norą taip užsitikrinti V. Landsber
gio šalininkų paramą kovoje dėl antrosios kadencijos 
prezidento poste. Kiti atkreipė dėmesį į savotišką 
politinį cinizmą - kam jau kam, o V. Adamkui tikrai 
buvo aišku, kad kairieji už jokius pinigus nesutiks pa
vadinti V. Landsbergio prezidentu. Pasiūlymu tiesiog 
pasigerinta V. Landsbergio elektoratui, iš anksto 
žinant, kad V. Landsbergiui tai neduos jokios naudos.

Kaip ir buvo tikėtasi, kairiųjų Seimas atmetė V. 
Adamkaus prašymą. Tokia nepavykusi politinio gy
venimo revizija nieko perdaug valstybėje nepakeitė. 
Užtat kitose politikos srityse revizija vyksta sparčiu 
tempu. Ją vykdo kairieji. Ir dažniausiai - ne Lietuvos 
naudai.

Kovo 20 dieną Seimas patvirtino pavasario sesi
jos darbotvarkę, į kurią įtraukė SSSR okupacijos ža
los atlyginimo įstatymo atšaukimo įstatymo projektą. 
Šį projektą dar 2000 metų pabaigoje parengė buvęs 
LDDP ekonomikos ministras, dabar pats sau atsto
vaujantis Seimo narys Julius Veselka, kuris viešai ža
visi Baltarusijos diktatoriaus A.Lukašenkos įvesta 
tvarka ir išlikusiais kolchozais. Dar pernai buvo atsi-
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sakyta šią pataisą įtraukti į pavasario sesijos darbų 
programą. Tuomet Seime daugumą sudarė Naujosios 
politikos koalicija, sudaryta iš liberalų, socialliberalų, 
centristų, moderniųjų krikščionių demokratų ir Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos atstovų. Šiuo metu dau
gumą Seime sudaro socialdemokratai ir social
liberalai. Tačiau balsuojant dėl tokios darbotvarkės 
šįkart net ir opozicija nepareiškė jokių prieštaravimų.

Beje, opozicijos šalyje beveik neliko. Po to, kai 
Rolandas Paksas ir dar 8 Seimo nariai liberalai išstojo 
iš Liberalų sąjungos ir kovo pradžioje įkūrė Liberalų 
demokratų partiją, Seime praktiškai neliko jokios 
bent kiek stipresnės organizuotos jėgos, galinčios 
pasipriešinti socialdemokratų buldozeriui.

Kuo gresia J. Veselkos pataisa Lietuvai, jei Sei
mas ją priims? 2000 m. daugiausia konservatorių ir 
krikščionių demokratų balsais priimtas įstatymas dėl 
SSRS okupacijos žalos atlyginimo įpareigoja Lietu
vos Vyriausybę pradėti derybas su SSSR teisių perė
mėja Rusija dėl šios žalos atlyginimo. Vyriausybės 
sudaryta tarpžinybinė komisija sovietų okupacijos 
padalytą žalą Lietuvai įvertino 20 mlrd. JAV dolerių.

Be abejo, tai nebuvo pats protingiausias konser
vatorių žingsnis. Tarpvalstybinių santykių įtraukimas 
į šalies vidaus naudojimui skirtus įstatymus didelio 
proto nerodo. Bet, padarius vieną klaidą, daryti po to 
dar didesnę jau būtų visai neatsakinga.

Pirmiausia todėl, jog tai leistų Rusijai viešai tvir
tinti, kad jokios Lietuvos okupacijos ir aneksijos 
1940 metais nebuvo. Rusijos aukšti pareigūnai apie 
tai ne kartą viešai jau užsiminė. Rusijai Seimas su
teiktų labai svarbų argumentą.

Antra, Lietuvos valstybės pažeminimas - garan
tuotas. Todėl, kad Rusija griežtai reikalauja, jog Lie
tuva šį įstatymą atšauktų. Sausį Vilniuje viešėjęs Ru
sijos Valstybės Dūmos narys, ekspremjeras J. Prima
kovas pareiškė, jog šio įstatymo priėmimas tapo kliū
timi Dūmoje ratifikuoti 1997 metais pasirašytą Lietu
vos ir Rusijos sienos sutartį. Lietuva šią sutartį ratifi
kavo 1999 metais.

Be to, įstatymo dėl SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo atšaukimas parodytų Lietuvos vidaus ir užsie
nio politikos nenuoseklumą.

Dar vienas ryškus bandymas pakeisti požiūrį į 
praeitį - Seimo pirmininko socialliberalo Artūro 
Paulausko kalba, pasakyta 12-ųjų Kovo 11-osios me
tinių minėjime. Ne vieną sukrėtė A. Paulausko žo
džiai, jog nepriklausomybę atkurti padėjo ne tik gink
luota pokario, bet ir vėliau vykusi pasyvioji rezis
tencija, kurią, anot Seimo pirmininko, kai kas vadina 
kolaboravimu. „Išsaugojome viltį dar ir todėl, kad 
Lietuva ir tomis sąlygomis mokėjo išgyventi. Kai kas 
tai vadino kolaboravimu. Jeigu tai buvo kolaboravi
mas, tai daugumos mūsų žmonių kolaboravimas buvo 
be išdavystės”, - tvirtino A. Paulauskas.

Užsienio šalių ambasadoriams išdalintame tekste 
anglų kalba buvo pasakyta dar kiečiau: „Viltį oku
pacijos metais Lietuvos žmonės išsaugojo ir todėl, 

kad Lietuva mokėjo kolaboruoti”. Čia jau užlenkta 
kaip reikiant. Matyt, neatsitiktinai. Šiuo metu val
džioje yra gana daug žmonių, kurie kolaboravo ne tik 
dėl geresnio duonos kąsnio, bet dažnai - ir iš idėjos.

Juo labiau tolsta sovietų okupacijos metai, juo 
kvailiau jaučiasi buvę kolaborantai, dabar užimantys 
aukštus postus valstybėje. „Negi aš buvau toks kvai
las, kad negalėjau numatyti 1990-ųjų?”,- mąsto ne
priklausomos Lietuvos šulu tapęs buvęs okupantų ko
laborantas. Štai todėl ir kuriamos įvairiausios teori
jos, turinčios pateisinti dabartinį funkcionierių. Nors 
protingiausia išeitis būtų palikti praeitį tokią, kokia ji 
buvo. Priešingu atveju, nieko, išskyrus naujas nelai
mes ir visuomenės sukiršinimą, laimėti neįmanoma. 
Net pačiomis gudriausiomis kolaboravimą pateisi
nančiomis teorijomis.

„Kolaboravimas neturi nieko bendra tautos pa
stangomis išsaugoti save okupacijos sąlygomis, už
gaulu ir nusikalstama kolaborantais vadinti visus mo
kytojus, krepšininkus ar tuo labiau sovietinėje Lietu
voje vaikus gimdžiusias motinas”, - po Seimo pirmi
ninko kalbos pareiškė konservatorė Rasa Juknevičie
nė.

Kairiųjų sugrįžimas į valdžią gresia revizijomis 
visose srityse. Antai premjeras A. Brazauskas, kalbė
damas Socialdemokratų partijos konferencijoje, vie
šai pareiškė: „Miestuose ir rajonuose tebevykdoma 
konservatorių švietimo reforma”.

Kuo skiriasi konservatorių ir socialdmokratų po
litika, reorganizuojant sovietines vidurines mokyklas 
į gimnazijas ir pagrindines mokyklas? Ko gero, nie
kuo. Bet noras daryti priešingai, nei darė konservato
riai, tarp kairiųjų yra toks stiprus, kad jie ir čia įžvel
gia piktus dešiniųjų kėslus.

Vadovaudamiesi tokiais pat principais kairieji 
pakeitė įstatymą, kuriuo nuo šiol viceministrų postus 
užims valdininkai. Iki šiol viceministrai buvo valdan
čiosios daugumos nariai. Kodėl tai reikėjo pakeisti? 
Tiesiog padaryta priešingai, nei darė dešinieji. Ir vėl 
pusę metų ministerijos ne darbą dirbs, bet užsiims 
personalinėmis batalijomis. Užtat bus padaryta revi
zija - neliks dešiniųjų net kvapo.

Dabar visuomenės nuotaikos bet kurioms revizi
joms ypač palankios. „Prie ruso buvo geriau”, - dū
sauja ne vienas miesčionis.

Revizijos - kaip kalvarijos. Vieniems patinka 
šliaužiojant keliais save kankinti, kitiems - gražu pa
žiūrėti. Kartais susidaro toks įspūdis, kad nieko, iš
skyrus kas ketveri metai pasikartojančias revizijas, 
mūsų politinės valdžios ir nenuveikė. Viskas, kas Lie
tuvoje padaryta gražaus per 12 metų, įvyko nepaisant 
politikų valios. Tad ar verta stebėtis, kad visur šiek 
tiek vėluojame, atsiliekame nuo kaimynų estų? 
Šliaužiojantis keliais niekada neaplenks to, kuris 
vaikšto stačias. Bet politikoje niekas nenori daryti re
vizijos.

Rimvydas Valatka
2002.III.28, Vilnius
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NORĖČIAU BŪTI LIETUVOS PREZIDENTU
Kauno diena (2002, vasario 15 d.) kalbina Seimo 

narį dr. Kazį Bobelį:

- Beje, kalbama, kad buvote VLIK-o diktato
rius.

- Nebuvau diktatoriumi, tuomet gyvavo toleran
tiška dvasia. VLIK-ą sudarė penkiolika lietuviškų po
litinių partijų. Atstovavau krikščionims demo
kratams, ir tuomet buvo daug geresnė tvarka nei da
bar Lietuvoje. 90 procentų sprendimų priimdavome 
susitarę ir tik 10 procentų sprendimų - po balsavi
mo.

Kiekvienas žmogus politikoje kam nors neįtinka, 
ir tuomet pasigirsta gandai, apkalbos, „prikabina
ma ” tai, kas neįmanoma. Aš - diktatorius? Tuomet 
kodėl mane penkiolika organizacijų penkis kartus 
perrinko naujai kadencijai, kuri trukdavo trejus me
tus. Ir nė karto nebuvau perrinktas mažiau nei 11 
balsų. Tik dvi partijos - tie fronto bičiuliai, kurie da
bar surengė garsiąją konferenciją Los Andžele bei jų 
atšaka - balsuodavo prieš mane. Ir dar. Tai noriu 
pabrėžti: niekada nedalyvavau derybų posėdžio bei 
balsavimo metu ir niekada tuo metu nebuvau netgi 
tame mieste. Sąmoningai neatvažiuodavau.

Už savo keliones nepaėmiau nė vieno cento, o 
Tautos fondui aš ir brolis paaukojome bene didžiau
sias sumas. Tiesa, iš Amerikos esu išvykęs prieš 12 
metų ir gaila, kad dabar veikiantis Tautos fondas 
naudojasi įvairiomis politinėmis intrigomis, remia 
tuos, kurie prie jų arčiau prieina, sutaria.

- Kodėl juoda katė perbėgo Jūsų ir Prezidento 
Valdo Adamkaus kelią?

- Jokia katė neperbėgo mūsų kelio. Nuo Ameri
kos laikų mes nebuvome socialiniai draugai, mes ne
mažai bendravome, tačiau išsiskyrė mūsų pozicijos, 
kai jis rinkimuose į Prezidentus rėmė S. Lozoraitį. To 
daryti aš negalėjau, nes jo interesai buvo labiau arti
mi kitų valstybių tarnyboms nei Lietuvai. Paskaityki
te laikraščius, knygas ir suprasite, kam dirbo abu Lo
zoraičiai. Tą knygą išleido politiniai tremtiniai ir ka
liniai. Aš su ja neturėjau nieko bendro, bet iškėliau 
kai kuriuos užkulisių dalykus.

- O kodėl vienoje televizijos laidoje vos nesusi- 
mušėte su Adamkumi?

- Ne, tai pernelyg išpūstas dalykas. Amerikiečių 
visuomenėje įprasta, kad galima drąsiai ir atvirai 
kritikuoti vienas kitą. Mūsų santykiai geri, nors kai 
kuriais klausimais nesutinku su Adamkumi, jo 
patarėjų veikla.

— Bet prie butelio kartu pasėdėti nenorėtumėte?

- Su juo esu išgėręs ne vieną butelį. Ir nelabai 
seniai: prieš 7-8 savaites, kai prieš šv. Kalėdas va
žiavau į Ameriką aplankyti vaikų, su juo pietavome ir
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išgėrėme pusę butelio „Bobelinės ”.

- Koks būtų paskutinis Jūsų noras?

— Norėčiau, kad mane išrinktų Lietuvos Prezi
dentu.

Ne paslaptis, kad pokario metais VLIK’as ir 
Diplomatinė tarnyba bendradarbiavo su Vakarų žval
gybomis, tačiau dr. K. Bobelio „karaliavimo” 
VLIK’e laikais ši organizacija ir kiti išeivių veiksniai 
jau buvo per menkas objektas, kad atkreiptų į save 
žvalgybų dėmesį. O gerb. kandidatas į Lietuvos pre
zidentus turi šiek tiek sunkumų su aritmetika. JAV 
veikusiam VLIK’ui dr. K. Bobelis pirmininkavo iki 
1992 metų. Taigi du metus po nepriklausomybės at
statymo vis dar „tebevadavo” Lietuvą. Savo bio
grafijoje seimo tinklalapyje Bobelis skelbiasi, kad 
Lietuvon sugrįžo 1992 metais. Tai iš kur tas 12 me
tų? Nebent grįžimą į tėvynę dviem metais paankstino 
taip mėgiama „Bobelinė”?

DIDŽIĄJĄ KOALICIJĄ PRISIMENANT
Arvydas Barzdukas Drauge (2002, vasario 27 

d.) parašė įdomų vedamąjį, pavadintą „Kitus juodin
damas, baltesnių netapsi”. Jame jis polemizuoja su 
šiuose puslapiuose cituotu dr. K. Bobelio interviu 
Kauno dienoje. A. Barzdukas rašo:

Kuomet Amerikos Lietuvių tarybai (ALTui) nuo 
1964 metų pirmininkavo Kazys Bobelis, jis nagais ir 
ragais piestu stojo prieš bet kokius išeivijos susitiki
mus ir ryšius su iš pavergtos Lietuvos į Ameriką kar
tais atvykstančiais žmonėmis. Kadangi dabartinis 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus buvo Santa
ros-Šviesos krypties žmogus, o Šviesa-Santara - ir 
nemažai ateitininkų, tokių, kaip aš - susitikimų su iš 
Lietuvos atvykstančiais nesibaidė, tad tais laikais K. 
Bobelio santykiai su Valdu Adamkum tikrai nebuvo 
„socialiniai”.

Kai išeivijos spauda pradėjo nebeįsileisti balsų, 
remiančių santykius su okupuota Lietuva, šitai spau
dos blokadai pralaužti septintajame dešimtmetyje 
susiformavo liberali koalicija, susidedanti iš ateiti
ninkų, skautų, santariečių ir kelių frontininkų. Ši koa
licija įsteigė atviro žodžio mėnraštį Akiračiai. Gerai, 
kad A. Barzdukas tuos dalykus prisiminė. Bene di
džiausi koalicijos priešai anuomet buvo dabartiniai 
konferencijos prie Ramiojo vandenyno Lietuvai an
trą kartą vaduoti rengėjai. Na ir, žinoma, dr. Kazys 
Bobelis, tuo metu vadovavęs Čikagos frontininkams.

GENEROLAI IR NEKLYSTAMUMO 
DOVANA

Kauno diena (2002, vasario 23 d.) užkalbino į 
skandalą dėl politikavimo išeivių renginyje įsivėlusį 
Lietuvos kariuomenės vadą, brigados generolą Joną 
Kronkaitį:

- Pastarosiomis savaitėmis, po savo pasisaky
mų Los Andžele užjūrio lietuviams, gimtinėje tapote 
populiarus ne pačia geriausia prasme...

- Tai manęs nevargina, dirbant valstybės tarny
boje tai normalu, visuomet privalai tikėtis panašių 
dalykų. Aišku, iki šiol ne taip dažnai susitikdavau su 
žurnalistais.

- Šią savaitę Prezidentas išreiškė savo nuomo
nę, kad karininkijai nedera politikuoti. Po Jūsų kai-
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bos Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje kilus 
skandalui, ko gero, su Prezidentu kalbėjotės tele
fonu. Ar tuomet Prezidentas dėstė tokias pat mintis?

- Apie tai su Prezidentu nebuvome kalbėję. Ne
manau, kad Prezidentas turėjo į tai kaip nors rea
guoti. Tai nebuvo toks didelis įvykis ar nusižengimas, 
kad tučtuojau savo nuomonę turėtų pareikšti aukš
čiausias kariuomenės vadas.

- Vis dėlto ar dabar neapgailestaujate, kad savo 
kalboje išreiškėte tokią poziciją?

- Nieko blogo tuose sakiniuose nematau. Nejau
gi žmogus turėtų jaustis esąs uždarytas? Jei jūs per- 
skaitytumėte visą paragrafą, pamatytumėte, kad ten 
nėra nieko blogo. Kiekvienas lietuvis, norintis, kad 
gyvenimas gerėtų, privalo sakyti, kas yra gerai, o ką 
dar reikėtų tobulinti. Pasakiau tik tai, kas iš tiesų 
yra, nieko nekritikavau, nekalbėjau prieš jokią parti
ją

- Bet vis dėlto sakoma, kad blogas paukštis, 
kuris savo lizdą teršia...

- O ar tai buvo lizdo teršimas? Lizdo teršimas 
būtų tada, jei nuėjęs primeluotum ir išeitum. Jei pa
sakai tiesą, tik tada visi tave gerbia. Dar kartą sakau, 
jei nepripažinsi blogų procesų, vykstančių posovieti
nėje sistemoje, negalėsi jų pataisyti. Manau, kad ki
lęs skandalas yra paprasčiausias nesusipratimas, o 
mano kalba naudinga Lietuvai.

- Ar nemanote, kad kariuomenės vadas turėtų 
atidžiau pasirinkti konferencijas, kuriose pasisakyti 
ar dalyvauti? Juk JA V vykusią konferenciją rengė 
radikalių pažiūrų vietiniai lietuviai...

• I ■

- Ką mes vadiname radikalais? Nereiškia, kad 
jeigu jis man nepatinka, tai jau - radikalas. Sakyti, 
kad žmonės, kurie visuomet padėjo Lietuvai, yra ra
dikalai, - neteisinga. Tiesa, ne itin gerai žinau tą or
ganizaciją, bet gerai pažįstu kelis jai priklausančius 
žmones. Jie iš Lietuvos niekada nieko neprašė, tik 
dirbo savo tautai.

akiračiai nr. 4 (338)
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- Apžvalgininkai pastebi, kad NATO valstybė
se, iškilus panašiam skandalui, tokio rango parei
gūnas privalėtų atsistatydinti?

- Tokius siūlymus pateikia žmonės, kurie nežino, 
ką kalba. Sovietų Sąjungoje gal ir būtų nutikę pana
šūs dalykai, ten kiekvienas žodis, pasakytas ne pagal 
nurodymus, panaikina bet kokius planus siekti karje
ros. NATO šalyse, kaip ir Lietuvoje, kareiviams ne
leidžiama užsiimti politine veikla. Už ką balsuoju rin
kimuose? Balsuoju taip, kaip nusprendžiu, renku tą 
partiją, kuri, mano manymu, yra geriausia, bet viešai 
nepasakysiu, kurią partiją palaikau.

JAV kariuomenėje tarnavęs brigados generolas 
Kronkaitis turėtų prisiminti, kas nutiko Antrojo pa
saulinio karo didvyriui, generolui Douglas MacAr- 
thur’ui, kai jis Korėjos karo metu ėmė reikšti savo 
„pilietiškumą”.

Atvirai kalbant, mus nejaukiai nuteikia genero
lai, kurie sako ne savo nuomonę, o „tik tai, kas iš tie
sų yra”. Kodėl sugebėjimas žinoti tiesą ir „kas iš 
tikrųjų yra” slypi tik po generolo kepure? Nejaugi 
prezidentai, ministrai, seimo nariai nežino, kas iš 
tikrųjų yra?

APIE BENDRUOMENĖS GENOCIDO 
CENTRĄ

Lietuvių balso (2002, vasario 26 d.) penktame 
puslapyje įdėta nuotrauka su paaiškinimu:

JA V LB vicepirmininkas Juozas Ardys (kairėje) 
su Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pir
mininku dr. Kaziu Ambrozaičiu tariasi dėl Genocido 
Tyrimo JA V LB Centro veiklos galimybių ir perspek
tyvų LTSCpatalpose Jaunimo centre, Čikagoje.

Šių metų Akiračių pirmojo numerio vedamajame 
rašėme, kad iš išeivijos spaudoje pasirodančių užuo
minų atrodo, jog po JAV lietuvių Bendruomenės 
sparnu kuriasi kažkoks naujas Genocido Tyrimo 
JAV LB Centras, kurio tikslai galbūt ne visuomet 
sutinka su Lietuvos, kaip būsimos NATO narės, sie
kiais bei pasaulėžiūra. Iki šiol mūsų vedamojo pasta
bos liko be atgarsio. Todėl kviečiame JAV LB pir
mininką Algimantą Gečį tiesiai šviesiai pasisakyti, 
kodėl Bendruomenės netenkina Lietuvoje egzistuo
jančių Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro bei Prezidento komisijos karo nusikal
timams tirti veikla ir kodėl Bendruomenės valdinin
kams prireikė tartis dėl naujo centro veiklos „galimy
bių ir perspektyvų”? Ir dar - kodėl JAV Bendruome
nė, kuri apie savo darbus ir darbelius mėgsta išeivi
jos spaudoje paskardenti, apie naują Genocido centrą 
tyli, tarsi musę būtų prarijusi?

IR ŽYDAI KOVOJO UŽ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Į mūsų rankas pakliuvo almanachas Žydų muzie
jus (2001), leidžiamas Vilniuje. Jame spausdinamas 
įdomus Dov Levin'o straipsnis „Žydai Lietuvos ne
priklausomybės kovose”. Levin'as rašo:

Remiantis skaičiais, Lietuvos nepriklausomybės 
kovose dalyvavo apie 2000 žydų karių, savanorių ir 
šauktinių, apie 50 žuvo mūšyje.

Žydų kariams buvo įteikta dešimtys apdovanoji
mų ir pasižymėjimo ženklų, o vienas pelnė netgi 
aukščiausią apdovanojimą - Vyčio Kryžių. Apie juos 
paprastai atsiliepdavo kaip apie atsidavusius karius. 
Praėjus daugeliui metų po kovų dėl nepriklausomy

bės, Lietuvos kariuomenės vadas (gen. St. Raštikis - 
Red.) pareiškė:

„Aš galiu patvirtinti, jog pats savo akimis 
turėjau progos stebėti žydų karių drąsą ir pa
siaukojimą mūsų kariuomenėje nepriklausomybės 
kovų metu. Kariniame dalinyje, kuris buvo mano ži
nioje, tarnavo keli savanoriai žydai. Jie [rodė esą tik
ri didvyriai ir buvo tikro heroizmo pavyzdžiai ”.

Lietuvos žydai ir jų institucijos Lietuvos kariuo
menėje tarnavusiems žydų kariams rodė simpatiją ir 
pagarbą. Šį santyki išreiškė keliais oficialiais vajais 
ir vienkartinėmis akcijomis, tiekdamos košerini 
maistą ir priimdamos i šeimas pasisvečiuoti žydų ka
rius, kurie stovyklaudavo žydų bendruomenės apy
linkėje.

O lietuvių antisemitai vis dar tvirtina, kad žydai 
1940-aisiais in corpore išdavė Lietuvą, vėliau lietu
vius trėmė į Sibirą...

SU LENKŲ PAGALBA Į NATO
Veido (2002, vasario 28 d.) žurnalistai kalbėjosi 

su Lenkijos Seimo pirmininku prof. Lionginu Pastu- 
siak'u. Pastusiak'as Veidui pasakojo:

Lenkijos strateginis interesas - kad Lietuva kuo 
greičiau įstotų į Aljansą. Kalbantis su A. Paulausku 
gimė iniciatyva tuo tikslu išnaudoti lobistus Ameriko
je. Mūsų išeivija JA V suvaidino milžinišką vaidmenį, 
skatindama Lenkijos priėmimą į NATO. Pamanėm, 
kad būtų puiku suburti abiejų mūsų tautų etnines 
grupes JA V, juolab kad lenkų kilmės amerikiečių yra 
net apie 10 mln. Drauge su lietuviais jie darytų spau
dimą JA V valdžiai, kad Lietuva dar šiemet būtų pa
kviesta į NATO. Sumanymų turim įvairių. Vizito Vil
niuje metu noriu pasiūlyti dar vieną dalyką: pade
dant Lenkijos ir Lietuvos ambasadoms Vašingtone 
sukviesti įtakingiausius mūsų šalių išeivijos atstovus, 
į tą susitikimą iš Lenkijos bei Lietuvos atvyktų parla
mentarų, ir visi aptartume Lietuvos priėmimo į 
NATO kampanijos suaktyvinimo metodus, perimant 
vietinių lenkų patirtį.

Na, o mūsų išeivija vis dar gyvena 1938-ųjų me
tų nuotaikomis: dar vis švenčiame spalio 8-tąją (Vil
niaus užgrobimo šventę), žumalizmo laureatas Juo
zas Žygas tautininkų Dirvoje iškoneveikia Lietuvos 
Prezidentą už tai, kad jis palaiko draugiškus santy
kius su Lenkijos prezidentu, lituanistinės mokyklos 
moko nekęsti lenkų ir t.t.

MARQUETTE PARKO RAUDOS
Chicago Sun-Times (2002, kovo 8 d.) laikraštyje 

pastebėjome žinutę:

Ukrainiečių apylinkė (The Ukrainian Village), 
kur kadaise apsigyveno ukrainiečių, vokiečių ir lenkų 
imigrantai, atvykę 19-to ir 20-tojo amžiaus pradžio
je, gavo preliminarinį istorinio paminklo statusą. 
Jeigu šis statusas bus galutinai patvirtintas, daug pa
statų šioje apylinkėje bus apsaugota nuo nugriovimo, 
o permodeliuojant kitus reikės gauti miesto leidimą.

Bravo ukrainiečiams, kad jie išlaikė savo gyven
vietę. Kadaise ir lietuviai Čikagoje turėjo savo telki
nius. Žinomiausias jų buvo Marquette Parkas. Tai 
buvo lyg koks lietuviškas minimiestas: lietuviškos 
bažnyčios, karčiamos, teatrai, parduotuvės, res
toranai, knygynai. Gatvėse žmonės dažniausiai 
lietuviškai kalbėdavo. Tačiau savųjų suagituoti ar ki
tų rasių antplūdžio įsibauginę dauguma Marquette

Parko lietuvių išsibarstė po priemiesčius ir lementus. 
Parapijinis Lemonto gyvenimas jiems pasirodė mie
lesnis už lietuviško miesto gyvenimą. O gal ir Le
monto miestelis kada nors „Pasaulio lietuvių centrą” 
paskelbs istoriniu paminklu?

KUR „NAUJIEJI LIETUVIAI” LINKSMINASI
Vaiva Ragauskaitė Amerikos lietuvyje (2002, 

vasario 2 d.) pateikė įdomų reportažą, pavadintą 
„Kur ir kaip linksminasi lietuviai”. Ten rašoma apie 
naujųjų Čikagos lietuvių pasilinksminimus. Štai 
keletas pasisakymų:

Neringa: „Šiuo metu auginu ketvertų metų duk
relę, tad nelabai esu „įsivažiavusi” į aktyvų laisva
laikio praleidimą. Dažniau patys sulaukiame svečių. 
Anksčiau dažniau nueidavau į „Gintarą” (lietuviš
kas baras Marquette Parke - red, past), o dabar - 
gal kartą-du per metus. Tačiau pastaruoju metu ten 
nelabai patinka. Na, o draugai važiuoja linksmintis į 
rusų restoranus. Pavyzdžiui, nemaža kompanija 
Naujuosius metus sutiko „Živago” restorane. Sakė, 
kad labai patiko ”.

Giedriusf Eglė: „Mes gyvenam toli nuo čia, 
šiauriniam priemiesty, tai važiuojam į rusų diskote
kas, dužiausiai į „Eskadron” prie Milwokee gatvės. 
Ten yra restoranas, diskoteka, baras. Daugiausiai 
renkasi rusai, bet atvažiuoja ir lietuvių, [amerikiečių 
klubus, į Čikagos centrą važiuojame labai retai. 
Mums nepatinka amerikiečių diskotekos - jie kažkaip 
keistai linksminasi, keistai šoka, nėra tokio linksmu
mo, kaip pas rusus, lietuvius ”.

Tomas: „Deja, laisvalaikio turiu labai nedaug. 
Šiaip mėgstu pasportuoti, ypač žaisti lauko tenisą. 
Na, o savaitgaliais labai smagu atsipalaiduoti su 
draugais naudojant alkoholį. Mano skoniui artimas 
yra „Eskadron” - nedidelio tinklo (žinau, kad toks 
dar yra Los Angeles) restoranas Wheeling ’e, prie 
Pahvaukee aerodromo. Kiek žinau, šis yra „prijau
čiantis ” Rusijos žydams. O man asmeniškai patinka 
to restorano estetika.

Gintė, Eglė, Arija: „Savaitgaliais neretai su 
draugais išsinuomojame namą kur nors Wisconsin 
valstijoj prie ežero. Dažniausiai interneto pagalba 
susirandame, kas nuomoja. Susirenka didelė draugų 
kompanija - 30-35 žmonės, švenčiame gimtadienius, 
šiaip ilsimės.

O pasišokti dažniausiai einame į amerikiečių 
naktinius klubus, diskotekas. Mėgstamiausi: „Aura ”, 
„Excalibur”, „Dacota ”, „ Wudu ”. Bet ir jie turi savo 
trūkumų, pavyzdžiui, „ Wudu ” klube neįmanoma su
sikalbėti, nes muzika groja labai garsiai, o „ Dacota ” 
- brangu, įėjimas ten kainuoja $20 ”.

Jauni žmonės linksminasi kur madinga, kur gro
ja jų pamėgta muzika. Dėl tokių naujosios bangos 
jaunimo pasisakymų Bendruomenės „kultūros minis
trei” Marijai Remienei atsiveria platūs veiklos barai: 
apsirėdžiusi misionieriškais rūbais ji galėtų lūku
riuoti kur nors prie „Živago” ar „Eskadron” durų aiš
kindama į šiuos klubus besiveržiančiam lietuvių jau
nimui apie rusų muzikos žalą tyrai lietuviškai sielai...

KAIRĖ NEŽINO KĄ DEŠINĖ DARO
Literatūra ir menas (2002, vasario 8 d.) skelbia 

Lietuvos Respublikos Kultūros Ministro Įsakymą 
„Dėl valstybės stipendijų skyrimo meno ir kultūros 
kūrėjams 2002-2003 m.” (2002 m. sausio 25 d. Nr. 
35). Įsakymas pasirašytas Kultūros ministrės Romos

(tęsinys sekančiame psl.)
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Yra temų, galinčių per akimirksnį jaukiai besi
šnekučiuojančių bičiulių draugiją paversti mažyčiu 
karo lauku, kuriame savi įsitikinimai, mitai ar fobijos 
ginami lyg užpulti namai. Jau trankomi stalai virtu
vėse ir baruose, besiginčijant dėl JAV karinių veiks
mų teisėtumo ar amoralumo kovoje su terorizmu, ir 
ši „gyva” tema nukonkuravo įgrisusią, bet vis dar an
trą pagal nervingumą diskusiją apie holokaustą ir lie
tuvių žydšaudžių įvaizdį, skleidžiamą pasaulio žinia- 
sklaidos. Niekam nepatinka jaustis kaltam, bet visi 
pažįsta keršto ar jo pagundos saldybę - turbūt todėl 
valstybės, tautos, bendruomenės kaltės ir keršto klau
simų svarstymai dažniausiai būna tokie iracionalūs: 
ideologinės ar istorinės diskusijos ribos nusitrina, kai 
užkliudomas oponento žmogiškų vertybių centras, o 
drauge ir jo šešėlis - savyje atpažįstamas/nujaučia- 
mas blogis, dėl kurio prasiveržimo kritiškoje situaci
joje nesąmoningai ar pagrįstai baiminamės. Už
stringama ties tuo, ką Tomas Venclova yra pavadinęs 
nusikaltime slypinčia „transcendentine liekana”, ku
rios racionaliai ir deterministiškai nepaaiškinsi.1

Lietuvių dalyvavimas prieš 60 metų vykusiose 
žydų žudynėse nepasiduoda racionaliam suvokimui. 
Inteligento sąmonėje ir spaudos puslapiuose vis dar 
dominuojanti dviejų genocidų teorija, pagal kurią ho
lokaustas priežastingumo ryšiais siejamas su sovieti
niu teroru ir jam prilyginamas2, neišsprendžia klausi
mo, o tik paaiškina psichologinę atmosferą, kaitinu
sią aistras, vėliau išsiliejusias konkrečiais keršto 
veiksmais. Alvydas Dargis straipsnyje „Garsioji ‘Ga
ražo byla’ nebaigta - aukos nutyldytos, budeliai tyli” 
cituoja tragedijos liudininko H. Žemelio prisimini
mą, kaip viename pobūvyje greta sėdėjęs žmogus 
jam pasipasakojo 1941 metais Kauno „Lietūkio” ga
raže mušęs žydus:

Kodėl taip padarė, ir dabar nesuprantąs, [išryškinta

...SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-iopsl.)
Dovydėnienės. Jame skaitome:

...muzikologui Edmundui Gedgaudui - parengti 
knygai „ Vytautas Bacevičius. Asmenybė. Kūryba. 
Realybė ir vizijos ”.

O truputėlį toliau:

...muzikologei Onai Narbutienei - parengti 
knygai „ Vytautas Bacevičius. Asmenybė. Kūryba. 
Realybė ir vizijos ”.

Išeivijos pianistas Vytautas Bacevičius tikrai 
vertas monografijos. Tačiau dvi stipendijos dviems 
muzikologams ir ta pačia tema?! Nebent Muzikos 
specialistų komisija, kuri siūlė kandidatus muziki
nėms stipendijoms, būtų „kanapių” prisirūkiusi. O 
Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, atrodo, ne
skaito įsakymų, kuriuos pasirašo.

„DRAUGUI” TRŪKSTA MEDŽIAGOS
Draugas (2002, sausio 24 d.) įdėjo beveik visą 

puslapį užimantį Onos Voverienės straipsnį „Penkto
sios kolonos veikla Lietuvoje aktyvėja”. Jame iš 
įvairios Lietuvos spaudos išpešiotomis citatomis O. 
Voverienė bando įrodyti, kad nuo pat Sąjūdžio lai
kų Sovietų Sąjungos, o vėliau Rusijos KGB ir jos 
suorganizuota penktoji kolona, kontroliuoja ir valdo

ŠKĖMOS „IZAOKAS” PO KETURIASDEŠIMTIES 
METŲ

- L.M.] Bet pirmosiomis karo dienomis jis, Lietuvos 
kariuomenės puskarįninkąs, dezertyravęs iš „liau
dies kariuomenės ” ir už tai kalėjęs NKVD rūsiuose - 
parodė nuplėštus rankų nagus, [kaitinto lygintuvo žy
mę ant nugaros ir sulaužytą koją, būtų kiekvienam 
sutiktam Kauno žydui ištampęs gyslas, nes iš arti 
matė, kas suardė Lietuvos kariuomenę, kas NKVD ir 
kalėjimo viršūnėse buvo Įsitaisęs, kas jį kankino3...

Kaip matyti iš citatos, enkavedisto žydo kankin
tas žmogus vis dėlto prisipažįsta nesuprantąs, kaip jis 
iš aukos virto budeliu, t.y. neišlaikė žmoniškumo eg
zamino, turėdamas laisvą valią elgtis kitaip. Tomas 
Venclova teigia, kad tautos garbės dalykas yra tokius 
faktus pripažinti ir apgailėti, o neturint normalios vy
riausybės (rašyta 1978 m.) tai tampa inteligentijos 
pareiga4. Algirdas Julius Greimas buvimą inteligentu 
ar intelektualu apibūdina kaip etinę atsakomybę ir 
tiesos liudijimo misiją, kuriai, pirmiausia, turi 
angažuotis rašytojai, nes kūrėjo užduotis - nepaliau
jamai siekti „gyvenimo patirtį paversti sąmoningu 
žmogaus būties suvokimu”5.

Natūraliai kyla klausimas, kaip mūsų literatūroje 
atsispindėjo žydų žudymo tragedija, vykusi lietuvių 
tautos akyse ir reikalavusi kiekvieno asmeniško apsi
sprendimo: gelbėti nelaiminguosius, prisidėti prie 
smurto ar likti nuošalėje?

Knygoje Neparklupdyta mūza Vytautas Kubilius 
pastebi, kad karo metais Lietuvoje nebuvo sukurta 
žydų litvakų likimą apraudančių ir holokaustą smer
kiančių meninių kūrinių kaip Lenkijoje, kur Czes- 
law’as Milosz'as, Mieczyslaw’as Jastrun'as ir kiti po
etai skelbė dramatiškus kūrinius pogrindyje išleistoje

Lietuvos politinį gyvenimą. Straipsnį Voverienė 
baigia šiais žodžiais:

Visoms šioms Penktosios kolonos niekšybėms 
pritaria ir už jas Seime dažniausiai balsuoja „ krikš
čioniškasis ” kvislingas Kazys Bobelis bei jo koman
da. Tik dabar paaiškėjo, kad A. Saudargui už Lietu
vos krikščionių demokratų partijos sugriovimą paža
dėtas ambasadoriaus postas. Tikriausiai jį gaus. Pa
slauga už paslaugą.

Taigi, Lietuvoje pavojaus varpas gaudžia vis 
garsiau ir garsiau.

Praeityje Akiračiai turbūt dažniau negu koks ki
tas išeivijos laikraštis yra sukryžiavę ietis su dr. K. 
Bobeliu. Tačiau teigti, kad dr. Kazys Bobelis yra 
kvislingas, „pritariantis visoms šioms KGB niekšy
bėms”, mūsų nuomone, galėtų, na... koks nors racio
naliai mastyti nebesugebantis žmogus. Taip pat var
gu ar kas patikės p. Voverienės teiginiu, kad A. Sau
dargas sugriovė krikščionių demokratų partiją tam, 
kad gautų ambasadoriaus vietą. Įdomu, kaip O. Vo
verienė savo tvirtinimus įrodytų teisme?

Kodėl tokie ant žurnalistinio chuliganizmo ribos 
balansuojantys straipsniai pasirodo Drauge? Atsaky
mas paprastas - Draugui trūksta medžiagos. Todėl 
Draugo leidėjų tarybai reikėtų nepagailėti iš milijo
ninio fondo pinigų pasisamdyti Lietuvoje porą profe
sionalių žurnalistų, kurie galėtų deramai užpildyti 
Draugo puslapius. Tada nereikėtų ir tiek daug nuo
traukų tuščioms vietoms užkaišioti.

poezijos antologijoje6. Tačiau tyrinėtojas pripažįsta, 
kad holokaustas nebuvo pamirštas ir tapo nuolatine, 
perštinčia lietuvių kultūrinės savimonės žaizda.

Palyginti negausiuose šios tematikos kūriniuose 
skausmingai liudijama naikinamos tautos patirtis, ap
mąstomos pagalbos prašančių žydų ir krikščionių lie
tuvių sankirtos mirties-gyvybės akiratyje, lyrikoje iš
pažįstama egzistencinė giminystė su genocido auko
mis arba brėžiama riba tarp savęs ir tų, kurie yra susi
tepę žydų krauju, atsisakant žmogžudžius net laikyti 
savo tautos dalimi: „Aš nenoriu, kad jie/ kalbėtų 
mano kalba,/ mindžiotų mano žolę,/ skaitytų mano 
eilėraščius”7 ,-rašo Vytautas Bložė. Prozoje tokia po
zicija dažnai sutapdavo su cenzūros reikalavimais ir 
ideologiniu kanonu, pagal kurį miško broliai, vadina
mieji banditai ar buržuaziniai nacionalistai, neišven
giamai karo metais dėvėjo baltą raištį ir dalyvavo žu
dynėse.

Tenka pripažinti, kad lietuvių tautos kaltės prob
lema mūsų literatūroje nėra giliau apmąstyta, todėl 
išskirtinę vietą užima 1960-61 metais rašyta Antano 
Škėmos apysaka, dar vadinama ir romanu, Izaokas 
bei jos paskutiniųjų skyrių draminis variantas Ata- 
raxia (1961). Čia ne tik pripažįstamas lietuvių daly
vavimo žydų žudyme faktas, bet vaizduojama pati 
pragaru virstanti tolesnė žudiko egzistencija. Žudiko 
vaidmeniui autorius parinko ne išgamą sadistą, o pa
našaus likimo jautriasielį menininką, kuris tam tikra 
prasme gali reprezentuoti nepriklausomos Lietuvos 
jauniausią intelektualų kartą.

Centrinis apysakos personažas Andrius Gluosnis 
negali nusikratyti kaltės, kad karo pradžioje Kauno 
„Lietūkio” garaže kastuvėliu užkapojo žydą Izaoką 
(šis epizodas vaizduojamas kūrinio Įvade). Po dvide
šimties metų, gyvendamas Amerikoje, jis gauna laiš
ką su vieninteliu žodžiu ’Izaokas’ (tekste yra nuoro
dų, leidžiančių galvoti, kad tą laišką pats sau išsiun
tęs) ir pradeda savo aukos ir buvusio budelio, kadaise 
badžiusio jam panages NKVD kalėjime, paieškas. 
Persekiojimo manijos apsėstas, vienos ir kitos pusės 
susijungimo idėja kliedintis Gluosnis atsiduria kalė
jimą primenančiame beprotnamyje, kurio „gydomoji 
terapija” remiasi dirbtiniu įvykių pakartojimo meto
du. Gluosnis ir ligoninėje galiausiai sutiktas Izaokas 
pilkųjų ponų yra verčiami atkurti anuometinius 
smurto veiksmus, bet nepajėgdami tiksliai prisiminti 
kankinimo ar žudymo detalių, jiedu atsisako vykdyti 
svetimą valią, nužudo prižiūrėtoją ir puola vienas ki
tam į glėbį.

Kūrinio pabaigą literatūros kritikai aiškina skir
tingai: Algimanto Bučio nuomone, apysaka baigiasi 
metafizinėj plotmėj pateiktu teigiamu atsakymu ir 
susivokusio žmogaus pergale prieš tamsiąsias jėgas8, 
Rimvydas Šilbajoris rašo apie viltį, glūdinčią „gali
mybėje budelio ir aukos bendro veiksmo prieš tą 
Kažką, Likimą ar bevardę jėgą, valdančią pasaulį 
kaip beprotnamį?”9, Živilė Bilaišytė akcentuoja auto
riaus ironiją, persmelkusią paskutinę aistringą homo
seksualinės meilės sceną, teigdama, jog ironiška pa
baiga Škėma pabrėžia savo veikėjų ir savo paties at
sargiai išvestų sprendimų ribotumą, nes šis kilnus 
sprendimas įmanomas tik beprotnamyje, o patarnau
tojų likimas atsiųs ir daugiau10.

Apysakos tekstas, išskyrus Įvadą, sumodeliuotas 
kaip Gluosnio užrašai, reikalingi ligoninės archyvui. 
Epizodai prieš beprotnamį išlaiko bent minimalų ryšį 
su galima tikrove: prasigėręs aktorius važiuoja į Či-
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kagą dalyvauti poezijos vakare, sužino, kad buvusi 
mylimoji Živilė išleido plokštelę pagal jo skaitymo 
manierą, vieši pas ponią Julę ir nesėkmingai bando 
su ja pasimylėti; New Yorke aplanko modernaus me
no muziejų, Centriniame Parke sutinka savo buvusį 
bendradarbį; mylisi su Živile purviname negrų rajo
no kambaryje.

Nuo 8-ojo skyriaus kasdienybės logika nustoja 
galios: Gluosnis sakosi nebeskiriąs sapno ir tikrovės 
(kaip galima suprasti dėl nuolat švirkščiamo geltono
jo skysčio) ir tai kas vyksta tarp jo ir Izaoko turėtų 
būti suprantama kaip protagonisto pasąmonės tea
tras. Haliucinacija Izaokas atstovauja prieš dvidešimt 
metų žudymo metu prarastai Gluosnio asmenybės 
daliai; protagonisto įsivaizdavimu, jo šviesioji (pra
eities) ir tamsioji (dabarties) pusės susijungia užmu
šant ligoninės prižiūrėtoją, materializuotą metafizinį 
blogį ar kiekvieno žmogaus viduje slypintį potencia
lų žudiką, pirmapradį Kainą. Prisimintina, kad ga
ražo kieme mirčiai pasmerktas Izaokas žada Gluos
niui susitikimą pragare, o į repliką, kad jie jau ten 
esą, atsako: „Tik - kitame rate. Kartu su Kainu. Beje, 
istorija apie Kainą ir Abelį sufalsifikuota. Tebuvo du 
Kainai” (450).

Devyni užrašų skyriai simboliškai atitinka devy- 
nius pragaro ratus, kuriuos perėjęs herojus pasiekia 
epikūrišką ataraxiją, aukščiausiąją palaimą, kurios 
„nemainytų į bet kokį rojų”. Tačiau ši laimė trumpa
laikė, nes už patarnautojo nužudymą laukia mirties 
ritualas: specialūs raminantys vaistai ir deganti kros
nis - krematoriumas (aliuzija į žydų krematoriumus 
koncentracijos stovyklose). Gluosnis nemąsto apie 
tai, kad užmušdamas prižiūrėtoją, jis vėl kartoja Kai
no istoriją - smurtas buvo nukreiptas ne į konkretų 
asmenį, o į tokį pasaulio santvarkos principą, kuris 
formuoja laisvą valią išprievartaujančias aplinkybes, 
kai žmogus savo noru pasielgia taip, kaip jis iš tik
rųjų nenori ir kam prieštarauja jo vertybių sistema.

Autorius paradoksaliai sujungia juodos-baltos 
reikšmų priešybes, patarnautoją negrą pavadindamas 
misteriu White; Gluosnio vidinėje erdvėje patirtą 
simbolinę pergalę prieš pasaulio blogį demistifikuoja 
žvilgsnis iš išorės, būtent, ankstesnių skyrių ironiškas 
kontekstas, kuriame nuskamba ir rasistinė gaida. 
Pvz., Gluosnis šokiruojamas žinios, kad Živilė apsi
gyveno negrų rajone, ir patiria nokautą išgirdęs pasa
kojimą apie jos naujausią meilužį „fascionuojantį 
negrą”. Atsidūręs brooklynietiškame negrų kvartale 
Gluosnis nesuvaldomai šlykštisi likerštorės savinin
ku, panašiu „į sužmogėjusią amebą” (476); misteris 
White vadinamas „žmogiškąja pantera” (496), o jo 
plaštaka lyginama su „ramios beždžionės subine” 
(494). Nevienareikšmėje apysakos pabaigoje galima 
įžvelgti Gluosnio užslopinto pavydo ir keršto Živilės 
„fascionuojančiam negrui” momentą, kuris paverčia 
farsu išeities iš aukos-budelio aklavietės sprendimą ir 
finalinę broliškos meilės sceną. Rasistines užuomi
nas apysakoje reikėtų suprasti platesniame kontek
ste: žmonės visada suranda ko nekęsti ir apkaltinti 
dėl savo nelaimių - „baltojo žmogaus kosmose” ne
suprantamais, todėl pavojingais svetimaisiais tradi
ciškai laikomi žydai; multikultūriniame naujajame 
pasaulyje linkstama demonizuoti juodaodžius, kurie 
vėlgi dažnai būna pritvinkę neapykantos baltiesiems, 
ir taip be pabaigos.

Beprotnamio epizoduose ir Įvado skyriuose pasi
kartojančios figūros leidžia geriau suprasti giluminę 
kūrinio idėją. Misteris White savotiškai dubliuoja 
vyresnįjį esesininką: vokietis žiūri į Gluosnį su „to
bulesnės rasės patyčia” (451), beprotnamio patarnau
tojas ironiškai vadinamas „aukštesniąja būtybe” 

(498); negro „dieviškai išblizgintas batas” atkartoja 
esesininko išblizgintus batus (449). Muzikas vokietis 
apie busimąjį žydų išžudymą kalba kaip apie „lyrišką 
pirmojo veiksmo sceną”; garažo kieme prasidėjęs 
mirties vaidinimas, vykstąs pagal akordeono akom- 
ponementą, užsibaigia beprotnamio palatoje, kai ap
link mirusį misterį White teatriškai išdėliojamos žva
kės, imituojant operos „Tosca” scenovaizdį.

Patekęs į beprotnamį su pinučių langais Gluosnis 
atsiduria panašioje situacijoje, kaip ginkluotų esesi
ninkų saugomi žydai. Šiukšles renkantys žydai šliau
žioja keliais, jie lyginami su šunimis, laukiančiais 
kaulų, kai išgirdę maršo garsus pakelia galvas (450). 
Ligoninėje keturiom ropojantis Gluosnis ieško šlepe
čių ir pakelia galvą, kai negras jam įspiria pranešda
mas, kad „čia draudžiama vaizduoti šunis” (497). 
Transformuotas šuns motyvas pasikartoja ir pirma
jame užrašų skyriuje, kai Gluosnis spokso į litogra
fiją, vaizduojančią juodą vilką, kuris kaukia „žiūrė
damas į baltą delčią, dryžuotomis kojomis pasiglem
žęs baltą, švarutėlį kaulą” (455). Dalia Čiočytė rašo, 
kad šią litografiją protagonistas interpretuoja kaip 
žmogaus religingumo karikatūrą: Dangiškajam Kau
lui kaukiantis vilkas kartoja prašytojišką ne į Dievą, 
o į objekto simbolį nukreiptą žmonių maldą Neap
leisk mūsų Viešpatie, priglausk! (455); stabo apčiuo
piamumas ironizuojamas bibliniais apaštalo Tomo 
žodžiais, kai Gluosnis sakosi norįs „įkišti ranką į 
Viešpaties didžiulę žaizdą” ir tuomet jį tikėti, vadinti 
Tėvu ir Valdovu" (468).

Pagal autoriaus koncepciją, pasaulyje, kuriame 
įmanomi NKVD kalėjimai, genocidas ir kitos prie
vartos formos, autentiškas krikščioniškas tikėjimas 
yra neįmanomas. Dehumanizuotoje ir desakralizuo- 
toje tikrovėje gyvenantis Gluosnis prisipažįsta kaž
kada žinojęs tokias abstraktybes kaip artimo meilė ar 
gerasis Dievulis visuose pavidaluose (454), tačiau 
dabar jis tegali tyčiotis iš kūno iš numirusių prisikėli
mo dogmos, ironiškai klausdamas kunigo V. Bagdo
navičiaus: „kokiomis siūlėmis bus susiūtos visos 
skylės, o gal teliks duobės, švelnia oda aptrauktos 
kaip po Hiroshimos bombardavimo?” (457). Dviejų 
pasaulinių karų amžius iki kraštutinumų išryškino 
žmogaus egzistencijos beprasmiškumo (beprotišku
mo) esmę, tačiau apysakos personažų požiūriu, pa
saulis buvo nesuprantamas savo žiaurumu ir laikų 
pradžioje, kai Dievo atstumtas Kainas nužudė brolį 
ar Abraomas, vykdydamas Dievo valią, iškėlė peilį 
virš mylimo sūnaus Izaoko galvos. Škėma originaliai 
pasinaudoja Abraomo-Izaoko mito interpretacinė
mis galimybėmis, Gluosnio paveiksle įkūnydamas 
reikšmes, priešingas bibliniam Abraomui: žudyda
mas žydą enkavedistą Gluosnis tenkina asmeninį 
keršto troškimą, save pastatydamas Dievo vieton. 
Įdomu, kad herojaus norą įvardina skepetuota bobu
lė, geraširdės lietuvės senolės karikatūra - maža ir 
ištroškusi ji stiebiasi ant pirštų, kad geriau matytų ga
ražo kiemą, užkalbinta parodo „smulkų veidelį iš pa
sakų vaikams” ir paskatina Gluosnį keršyti. Kiti lie
tuviai, stebintys veiksmą garažo kieme, taip pat ne
jaučia jokio gailesčio kankinamiems žydams:

„Aš noriu stipriau ”, ta pati išraiška jų veiduose, 
bestebint gaisrą ar potvyni, ktup patsai esi saugus 
(448).

Verta prisiminti 1388 metais Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto žydams suteiktą privelegiją, pagal 
kurią griežtai baudžiamas krikščionis, neatėjęs padėti 
pagalbos besišaukiančiam kaimynui žydui. Tomas 
Venclova tai komentuodamas rašo: ,Žydai Vytauto 

prospekte šaukėsi pagalbos. Jų žuvimą stebėjo žiop
lių minia. Dauguma asmenų toje minioje laikė save 
krikščionimis. Jiems nė į galvą neatėjo, kad jie įžei
džia ne tik Kristų, bet ir Vytautą, kurio vardu vadina
si prospektas...”12.

Įvado skyriuje ironiškai sugretinama kraujo 
trokštanti saugi stebėtojų minia ir kapinių vaizdas 
anoje gatvės pusėje, kur buvo kapinės su žuvusių la
kūnų paminklais. „Propeleriai įbesti lyg kryžiai, ir 
ant jų kabojo seniai nuvytosios gėlės. Jas nedrąsiai 
keitė bolševikmetyje, bet dabar, vokiečiams įsiver
žus, pamiršo” (447). Pratęsiant Venclovos mintį, ga
lima sakyti, kad vokiečiams pataikaujantis lietuvių 
elgesys įžeidžia ne tik Vytautą , bet ir nacionalinius 
didvyrius Darių ir Girėną, pamirštus, kai minia su
laukė naujų herojų, kurių įvaizdis tautos sąmonėje 
buvo siejamas su Lituanikos žūtimi.

Apysakos protagonisto požiūris į „lituanus” 
kiaurai ironiškas: jo paniekos nusipelno tautos istori
nis bejėgiškumas okupacijų akivaizdoje, savosios že
mės išdavystė ir pompastiškas patriotizmas: „Taip jų 
pasitraukė apie penkiasdešimt tūkstančių, tiesiai pas 
Hitlerį, o vėlėliau, anam žuvus, atsirado šiame krašte 
ir net mirdami puoselėja sugrįžimo viltį, nors netiki 
sugrįžimu” (468),- įkaušęs Gluosnis aiškina tavernos 
barmenui. Ne mažiau įkvėptai jis tyčiojasi iš dipukų 
miesčioniškų „pavjaikslų”, religinio kičo vitražų ir 
kitų pseudokultūros atributų, kuriais dangstoma dva
sinė tuštuma ir abejingumas savos ir kitos tautos 
žmonių skausmui.

Eseistikoje Škėma yra ne kartą piktinęsis patogia 
miesčioniška filosofija ir taikomąja išeivijos „geto” 
morale; straipsnyje „Lietuvių tremties literatūros 
mirtis” atpažįstame Baltos drobulės ar Izaoko prota
gonistų neviltį:

Milijonai sunaikintųjų gazo kamerose (su kokiu pasi
tenkinimo juoku buvo priimtos žydiškos dailininkų 
pavardės, PLB seimo metu kultūrininkų susirinkime, 
vienam dailininkui jas becituojant), žuvę nuo bom
bų, bado, milijonai išniokotų kūnų, sulamdytų, plokš
čių, išsprogusiomis akimis, milijonai invalidų, išpro
tėjusių - geto gyventojams tėra neestetiška, juos 
[žeidžianti realybė. Tegul mikroorganizmai ryja vie
nas antrą, esu laimingas pats neprarytas ar kitą pra
rijęs".

Literatūrinėje kūryboje, o ypač Izaoke, Škėma 
nebijojo įžeisti skaitytojų nešvankybėmis ar keiks
mažodžiais. Priešingai, šoko reakcija buvo sąmo
ningai provokuojama, tiesa, sutelkiant dėmesį ne į 
pačius istorinių kataklizmų siaubus, o į jų destrukty
vų poveikį žmogaus psichikai ir tarpasmeniniams 
santykiams. Reinkarnacijos motyvas, tapęs struktūri
niu dramos Živilė pagrindu, tęsiasi nagrinėjamoje 
apysakoje: Živilės ir Gluosnio meilės istorija išvirsta 
į dramoje vaizduotų trijų inkamacijų parodiją (ten 
personažai sprendė asmeninio ir patriotinio pasirin
kimo klausimą lemtingais tautos istorijos momen
tais: senovės kovas su rusais, 1863 sukilimą ir 1940 
bolševikų okupaciją). Živilės romantiški herojai au
koja savo meilę ir gyvybę tėvynės gelbėjimo vardan, 
Izaoko personažai tokių iliuzijų neturi: Gluosnis gy
vena nuolatinėje savigraužoje, ieškodamas užsimir
šimo alkoholyje ar beprasmiame televizijos mirgėji
me; turtingą daktarą ir miesčioniškus patogumus 
pasirinkusi Živilė blaškosi nimfomaniškuose nuoty
kiuose.

Apysakoje išeivijos situacija interpretuojama

(tęsinys sekančiame psl.)
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ŠKĖMOS...
(atkelta iŠ 5-to psl.)
kaip asmens identitetą ir kūrybiškumą naikinanti ter
pė, kurioje meniškos prigimties žmonės, negalėdami 
autentiškai realizuoti savęs kūryboje, pradeda save ir 
vienas kitą naikinti. Gluosnis kaltina Živilę pavogus 
jo poezijos skaitymo metodą, nenorėdamas pripažin
ti, kad tie atradimai vyko jiems kartu gyvenant, taigi 
priklausytų abiems. Apysakos tekstas nepateikia 
priešistorės, aiškinančios mylimųjų išsiskyrimo prie
žastis - Gluosnio minimi motyvai išreiškia tik vieno 
personažo požiūrį, kuris neišsemia autoriaus koncep
cijos, apinančios viso kūrinio sąrangą. Meilės linija 
nuolat kryžiuojasi su Izaoko ieškojimo motyvu ir ši 
sampyna yra labai svarbi. Beprotnamyje jauno žydo 
paklaustas, ar norėtų užmušti Izaoką, Gluosnis nenu
stemba, pripažindamas, kad, galvodamas apie Živilę, 
jis gal sprendė ir Izaoko likimą (490).

Pirmajame užrašų skyriuje Gluosnio sapne pasi
rodo legendinė Živilė, dabar gyvenanti mažame Lie
tuvos provincijos miestelyje, ir skepetuota kaimynė, 
kuriai ji giriasi neįsileidusi Gluosnio (453). Turime 
pagrindo manyti, kad skepetuota bobulė, kurią minė
jome ir anksčiau, apysakoje veikia kaip herojaus 
veiksmus skaitantis ir vertinantis lėmėjas: ji sugundo 
protagonistą kerštui, vėliau pripažįsta jį esant nevertą 
Živilės meilės, šmėkščioja Gluosnio vaizduotėje, kai 
tas kankinasi ties savo neatsakomais klausimais, ir 
paskelbia keršto pabaigą paskutinėje scenoje, tapda
ma „laiminga ir nebereikalaujanti”.

Škėma neakcentuoja ideologinių ar psichologi
nių nesantaikos priežasčių, o ieško pirminės blogio 
šaknies, kuri aptinkama pačioje žmogaus prigimtyje, 
jo kūniškume ir lytiškume. Keršto ir prievartos pra
dai įžvelgiami net stipriausioje vyro ir moters meilė
je, galintys įgyti neapykantos ir žūtbūtinės kovos for
mas. Įskaudintas Gluosnis mintyse mėgaujasi sadisti
niu vaizdeliu kaip ypatingai skaudžios rajos skruzdė
lės graužia Živilės išeinamosios žarnos gleivinę 
(453), pasibaigus poezijos rečitaliui, sužinojęs apie 
neva nuplagijuotą plokštelę, trenkia mylimajai per 
veidą. Praradęs Živilę, Gluosnis netenka seksualinės 
jėgos - kūno poreikiai tebelieka svarbūs, bet jokios 
ponios Julės pastangos nepažadina jo vyriškumo. Tik 
švelnūs Živilės meilės žodžiai (o ne „baltas lyg avižų 
šūdas pilvas”) padaro „stebuklą”, tačiau pasijutęs vy
ru, Gluosnis pajaučia ir savyje slypinčią brutalią fizi
nę jėgą, kuri užvaldo jo „gryno dostojevskiško auk
so” sielą:

Aš labai norėjau gražiai, kilniai kalbėti ir temokėjau 
sunkiai alsuoti. Tebuvau sunkus, pavargęs gyvulys 
kaip prieš milijonus metų, kaip velniai žino prieš kiek 
ten metų. Šlapias, lipnus, gleivėtas, visos žemės meile 
dvokiąs gyvulys (479).

Tą pačią naktį Gluosnis pamato, kaip lunatikuo- 
janti Živilė stačia šlapinasi viduryje kambario. Gyvu
liškas mylimosios vaizdas sunaikina jo beatgimstan- 
čią dvasinę meilę. Ryte jis „valdoviškai” paima mo
terį „pajėgus kaip niekad”, bijodamas žiūrėti į jos 
piktas akis; o pažeminta Živilė atsikeršija pasakoda
ma (gal fantazuodama) apie linksmą negrą ir tvirtin
dama, kad praeitas suartėjimas buvo sąlygotas tik no
ro įsitikinti, kad jai Gluosnio tikrai nereikia. „Su
triuškintas” mylimosios ir pats išniekinęs savo meilę, 
kūno nugalėtas herojus atsiduria beprotnamyje.

Gluosnio užrašuose ryškėja pažeisto vyriško 
identiteto požymiai: nuolatinės ašaros ir mamos šau
kimasis („sopa, mamyte, man sopa”) daro jį artimą 

negatyvaus moteriškumo stereotipui arba kelia aso
ciacijų su lytiškai nepradėjusiu bręsti vaiku. Būti tra
diciniu stipriu vyru Gluosnis nepajėgia ir nenori, nes 
vyriškumas jo sąmonėje neišvengiamai siejamas su 
žudymu ir karu. Modernaus meno muziejuje Gluos
nis grasina nusipjausiąs genitalijas kaip auką etruskų 
dievo statulai ir toks jo ekscentriškas elgesys sąlygo
tas Izaoko prisiminimo. Atsisakyti genitalijų šiuo at
veju reiškia norą išsilaisvinti iš kaltės ir atsakomy
bės. Gluosnis jaučiasi kaltas dar ir dėl to, kad nepa
jėgė, kaip derėtų vyrui, ginti savo tėvynės ir šeimos: 
jo dukra liko Lietuvoje ir „tikriausiai gerai išstudija
vusi Marksą” (454). Iš savo patirties protagonistas 
žino, kas yra sovietinis režimas, tačiau jo pasiprie
šinimas išsiteko tik labai siauruose asmeniško keršto 
rėmuose. Palikęs dukrą nelaimėje Gluosnis pasielgia 
kaip biblinio Abraomo, išrinktosios tautos tėvo an
tipodas.

Savo gyvenimą Lietuvoje protagonistas lygina 
su šventumui artima būsena, negrįžtamai prarasta ir 
dabarties perspektyvoje interpretuojama ironiškai:

... aš nežinau, Į ką panašus šventas Kazimieras. Gal
būt į homoseksuališką angelą, anot 30-ųjų metų ge
neracijos poeto, o gal į mano dukterį (454).

Homoseksuališkų angelų skolinys iš Algimanto 
Mackaus Hermetiškosios dainos 14 „įsikūnija” finali
nėje apysakos scenoje, kurios homoseksualizmą 
reikėtų suprasti simboliškai - kaip kūno ir dvasios 
konflikto įveiką, meilės sau atkūrimą, prasiveržimą į 
utopinę angelišką būseną, kurioje nėra lyties.

Paskutinėje scenoje besibučiuodami Gluosnis ir 
Izaokas kartoja „Giesmių giesmės” žodžius - „Tavo 
lūpos kaip medus”, tvirtindami kad taip bus iki mir
ties ir numirus. [Medaus saldumas kontrastiškai nu
rodo į Įvado sceną, kurioje Gluosnis kalbėdamas apie 
susitikimą pragare pajunta kartumo skonį]. Išsižadė
jus kūno, pragaras gali būti įveiktas, tačiau ši rojaus 
būsena įmanoma tik bepročio vaizduotėje, o ne 
skausmingoje realybėje, dalinančioje žmones į savus 
ir svetimus, vyrus ir moteris. Desperatišką sielų susi
jungimo norą Škėma negailestingai ironizavo ir 
anksčiau, sugretindamas Gluosnio šauksmą Živilei 
„bučiuok mano sielą” ir personažų kūnišką komiz
mą, pamatytą Bruklino kambaryje realybės žvilgs
niu: „Mudu apsikabinome keturpėsti ir pakėlėme vie
nas antrą lyg imtynininkai” (479).

Kūno ir dvasios suskilimas yra kankinanti 
Gluosnio problema: Izaoko ieškantis protagonistas 
nuolat šlykštisi savo išvaizda: nudribusiu pilvu, plin- 
kančia galva, akių maišais, smakrą uždengusiu pa
gurkliu („Žmogus be smakro - naujausioji iškasena, 
surasta grandinė tarp beždžionės ir homo sapiens”, 
473). Tuo pat metu jis ilgisi, o kartais, alkoholio vei
kiamas, išgyvena grynosios dvasios potyrį: „... buvau 
lengvas kaip lengviausioj i ameba, kaip ką tik užgi
męs angelas, dar nematęs sumauto ašarų pakalnės 
vaizdo...” (478).

Paul Ricouer aiškina, kad archaiškiausia blogio 
simbolika yra sutepties, iš išorės teršiančios dėmė

s simbolika, o subjektyvaus pobūdžio kaltė - tai susi
dvejinusios sąmonės savęs sekimas, apkaltinimas ir 
pasmerkimas15. Škėmos apysakos herojus yra sutep
tas, tiksliau, sudarkytas kaltės: jo kūno destrukcija 
ženklina vidinės krizės, egzistencinių pamatų išnyki
mo situaciją, o akcentuojama didžiulio pilvo detalė 
tampa tiesmuka sąžinės naštos metafora. Meninių 
vaizdų pasikartojimo logika patvirtintų tokio galvo
jimo teisingumą kūrinyje: didžiulį pilvą Gluosnis 

„paveldi” iš pilvotojo vokiečių akordeonisto, akom- 
ponavusio žydų žudymo garaže metu; nuolat skau- 
dantys personažo raumenys „išsaugo” prieš dvide
šimt metų virš Izaoko iškeltos rankos įtampą. Kiek 
skirtingai nuo vienaveiksmio Ataraxia, kurį Škėma 
laikęs Izaoko kvintesencija16, apysakoje neminimi 
idėjiniai ar pasaulėžiūriniai lietuvių patrioto Gluos
nio ir buvusio NKVD tardytojo įsitikinimai. Žudy
mui ar kankinimui sugundo pats kūnas: sadistas Izao
kas, visada mėgęs chirurgiją ir preciziją, prisipažįsta 
Gluosniui dvidešimt metų ilgėjęsis jo šiltų ir virpan
čių rankų (511); garažo kieme pamatęs Izaoką 
Gluosnis negalvoja apie jokius kovos su bolševizmo 
motyvus - pačios mėlynos, adatomis subadytos ran
kos šaukiasi keršto. Po dvidešimties metų beprotna
myje protagonistas nepajėgia kartoti žudymo: Izaoko 
kūnas sudribęs nuolankume ir gumą primenantis ran
das sustingdo Gluosnio iškeltas rankas: „Kažkas pri
suko prie gyvų pečių dvi gipsines nuolaužas. Jos ne
beturėjo raumenų, jose nepulsavo kraujas, nuolaužos 
buvo bepirštės ir nelanksčios” (514).

Pagal Škėmos koncepciją, ne idėjos, o kraujo 
šauksmas priverčia žudyti ir iš aukos padaro budelį 
tačiau, kita vertus, įsisąmoninta savo kūniškumo pa
tirtis bei mirtiškos žmogiškos egzistencijos bendru
mo suvokimas turi ir gali būti etinio santykio pagrin
das, įpareigojantis Dievo įstatymui - „Nežudyk”.

Alphonso Lingis yra aprašęs brolystę individų, 
neturinčių ir nekuriančių kažką bendra, individų, ku
riems belieka vien jų mirtiškumas17. Apysakoje Izao
kas skirtingų tautų ir įsitikinimų žmonės tokios „nie
ko bendra neturinčiųjų bendrijos” neįsteigia. Žydai, 
garažo kieme ropomis renkantys šiukšles, pavydžiai 
sekantys kaimyną, šypsantys vokiečiams glostomo 
vaiko šypsena ir besipešantys dėl surastos vinies, pa
sakotojo lyginami su aklų termitų generacija: jų su
piltas žmogaus ūgio žvyrinis skruzdėlynas įgyja be
jėgiškos egzistencijos, besigraibančios už būties 
šiukšlių, metaforos nuorodą18. Tarp saugotojų ir ieš
kotojų bei už tvoros sėdinčių žioplių spontaniškai at-v 
siranda akimirkos bendrumas, sukurtas vienijančio 
juoko, kurį sukelia garsiai ištartas populiarus išeina
mosios žarnos pavadinimas: „Kurį laiką neegzistavo 
nusikaltimas ir bausmė, antžmogių idėja, šimtmetinis 
geto skausmas, siaurų gatvelių ir tvankaus tikėjimo 
mišinys, skaudi ir smalsi mirtis” (447). Tačiau juokui 
nutilus, žmonių kūniško bendrumo patirtis netenka 
svarbos, nusileisdama valiai valdyti.

Škėma neteisia savo herojaus, ką tik išėjusio iš 
kalėjimo ir esesininko apibūdinto kaip „prastų ner
vų”. Jį netgi galima laikyti tragišku herojumi, kaltu 
be kaltės, ir pavadinti pseudo Abraomu, kuris sukly
do vox populi palaikęs Dievo valia. Autoriaus netie
sioginio smerkimo taikinyje yra ne iškankintas inte
lektualas, o besismaginantis žydų egzekucijos stebė
tojų „choras”, eiliniai lietuviai praeiviai: minėta ske
petuota bobulė ar gatvės vaikiščiai, kojomis mušan- 
tys taktą esesininkų maršui.

Vaizduodamas realiais faktais paremtą „Lietū
kio” garažo tragediją, Škėma laikėsi nuomonės, kad 
pagrindiniai žudynių organizatoriai ir vykdytojai bu
vo patys esesinininkai, o atsitiktinai ten patekę lietu
viai, tokie kaip Andrius Gluosnis, tiesiog pasidavė 
spontaniškam kerštui, atpažinę tarp sugautų žydų sa
vo kankintojus. Tarp istorikų esama įvairių šio nusi
kaltimo interpretacijų, kurių dėl kompetencijos sto
kos nekomentuosime. Škėmai buvo svarbu ne deta
liai atkurti faktų autentiką, o meninėmis priemonė
mis atskleisti modernaus žmogaus likiminio ir istori
nio bejėgiškumo koncepciją, kurios provaizdžiu jam 
pasitarnavo biblinis Izaoko paveikslas.

6 akiračiai nr. 4 (338)

6



NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Apysaka pradedama epigrafu - enciklopedijos 
citata, aiškinančia Izaoko vardo reikšmę: hebr. „besi
juokiantis”. Bibilinis pasakojimas perinterpretuoja- 
mas pagal absurdo žmogaus pasaulėjautą (be savo 
valios tampame džiaugsmo šaltiniu ar išbandymo, 
bausmės įrankiu), žmogaus egzistencijos iracionalu
mas suvokiamas kaip juoda Dievo komedija. Liūtas 
Mockūnas nagrinėjamą apysaką laiko viena pačių 
komiškiausių knygų lietuvių literatūroje, kurioje, 
kaip pasakytų Regelis, per paniekos kupiną juoką 
dvasia įgyja šiek tiek laisvės19.

Praėjus keturiasdešimčiai metų Škėmos Izaokas 
tebelieka vienu pačių keisčiausių, drąsiausių ir sąži
ningiausių mūsų prozos kūrinių. Prisimindami profe
soriaus Vytauto Kavolio mintį, kad požiūris į žydus 
yra kontrolinis klausimas, nustatantis kultūros sąmo- 

- c ningumo kokybę, skambiai galime pasakyti, kad Iza
okas išgelbėjo mūsų literatūros garbę. Gyvenamasis 
laikas išryškina vis naujus kūrinio semantikos aspek
tus. Rašytojo pastanga skverbtis į nusikaltimo „trans
cendentinę liękaną” įgauna stulbinantį aktualumą, 
kai pasaulyje vėl sukasi pragariška keršto mašina ir 
neapykanta gimdo neapykantą. Naujojoje dabartyje 
žaidžiantys ar tik savo asmeninę patirtį reflektuojan
tys literatūriniai tekstai žaibiškai užleidžia vietą se
niau parašytiems, tiesą ir žmoniškumą liudijantiems 
kūriniams. Kaip rašo George Steiner paskutiniajame 
knygos Tikrosios esatys sakinyje: Kurgi be jų mes 
semtumės kantrybės?20

Loreta Mačianskaitė
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kelis atvejus, kai Amerikos kariuomenė buvo pa
šaukta daryti tvarką vietiniuose neramumuose ir pa
gelbėti gamtos stichijos sukeltose nelaimėse. Gerai 
pamenu, kai per 1968-1969 metų studentų riaušes 
Wisconsin’o gubernatorius pašaukė valstijos tautinę 
gvardiją Wisconsin’o universiteto pastatams apsau
goti. Tikrai nebuvo malonu eiti skaityti paskaitų pro
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ginkluotų kareivių kordoną. Tačiau visais atvejais, 
kuriuos aš prisimenu, kariškiai įsivėlė į įvykius val
džios paliepimu, o ne mesdami valdžiai iššūkį. Nepa
menu, kad bet kuris nacionalinės gvardijos narys bū
tų anuomet pareiškęs, jog laikas pradėti ką nors dary
ti. Bet koks kariškių veiksmas prieš valdžią ir kons
titucinę tvarką būtų buvęs įvertintas kaip išdavystė.

Žinoma, kyla klausimas kokios yra kariškių 
teisės reikšti savo nuomonę? Mano pirma reakcija 
būtų: ar jie kalba uniformuoti ar ne? Savaime supran
tama, kariškiai niekuomet nepraranda balsavimo tei
sės, tačiau karininkai, labiau negu eiliniai kareiviai, 
turi atskirti savo privačią nuomonę nuo užimamų pa
reigų. (Žinoma, paliekame nuošalyje klausimą, kiek 
skirtingų pažiūrų, kritikos ir opozicijos karininkai 
gali priimti iŠ kareivių pusės). Karininkai, kurie vie
šai meta iššūkį valdžios vedamai politikai, turi suge
bėti įrodyti, kad jie kalba kaip privatūs asmenys. Mė
tydami iššūkius valdžiai, jie rizikuoja savo karjera.

Praeityje yra buvę konfliktų tarp Amerikos ka
rinės vadovybės ir JAV valdžios arba jos vyriausiojo 
kariuomenės vado, kuris, kaip ir Lietuvoje, yra krašto 
prezidentas (JAV prezidentas taip pat yra valdžios 
galva ir šios pareigos atitinka Lietuvos premjero pa
reigas.). Geriausiai žinomas tokio konflikto pavyz
dys būtų generolo Dauglas MacArthur atvejis, nors ir 
generolo George Patton veiksmai baigiantis Antra
jam pasauliniam karui taip pat priklausytų šiai kate
gorijai. MacArthur’as norėjo išplėsti Korėjos karą į 
Kiniją, o Patton’as norėjo kovoti su Sovietų karinė
mis pajėgomis Rytų Europoje. JAV prezidentas Har
ry Truman’as pašalino MacArthur’ą iš pareigų; Pat
ton’as žuvo auto avarijoje prieš pribrestant konfliktui 
su prezidentu. Karinė vadovybė turi paklusti vyriau

siajam kariuomenės vadui.
Amerikiečiai vadovaujasi principu, kad karinė 

vadovybė visuomet pavaldi civilinei valdžiai. Anuo
met Sovietų Sąjunga buvo viena iš valstybių, kur ka
riškis galėjo užimti krašto apsaugos ministro postą. 
Nežiūrint kiek kariškiai stengtųsi palaikyti ar pra
plėsti savo atsakomybės sferą, JAV Kongresas kon
troliuoja jiems skiriamus finansinius išteklius. Taip 
pat amerikiečiai įtariai vertina kariškių bandymus ki
tose šalyse pakelti savo autoritetą civilinės valdžios 
sąskaita. Karinė vadovybė yra tokia pat priešybė de
mokratinei sistemai, kaip ir komunistų partijos val
džia. (Prisiminus, kaip devintojo dešimtmečio pra
džioje Lenkijos kariškiai užėmė partijos vietą, atro
do, kad kariškių ir komunistų partijos valdžios ne 
tiek daug tarp savęs skiriasi.). Savaime suprantama, 
kad Amerikos valdžia nepalankiai traktuoja tas san
tvarkas, kur kariškiai nustumia į šalį civilinę valdžią.

„Lietuvai reikia antrojo išsivadavimo” yra labai 
„patrauklus” konferencijos pavadinimas. Tačiau ja
me slypi grėsminga potekstė. Patinka kam ar ne, bet 
žodyje „išsivadavimas” slypi prievartos ir smurto pa
naudojimo galimybė, ypač jeigu šis žodis taikomas 
valdžiai ar politinei sistemai nusakyti. Su prieštarin
gais jausmais prisimenu 1993 metų pavasarį, kai 
konservatorių vadovybė kreipėsi į britų valdžią, kad 
ši pamokytų tuometinę Lietuvos valdžią, kaip prisi
laikyti Lietuvos konstitucijos. Kaip atrodytų, jeigu 
britai būtų pradėję šios konferencijos dalyvius auk
lėti ta pačia tema?

Išsivadavimo tema man primena įvairias kontro- 
vesijas, draskiusias jauną Lietuvos demokratiją 1991 
ir 1992 metais. Kai kurie Trečiojo Sąjūdžio suvažia
vimo, įvykusio 1991 m. gruodžio mėn., dalyviai no
rėjo paskelbti Sąjūdį Lietuvos vyriausybe. Kai 1992 
metais seimo rinkimus laimėjo LDDP, viena gink
luota valdžios institucija kalbėjo, kad reikia neleisti 
LDDP perimti valdžios. Man 1993 metų sausio mė
nesį lankantis Lietuvoje, vienas gerai žinomas Lietu
vos aido žurnalistas pakvietė mane dalyvauti šio 
laikraščio rengiamoje diskusijoje „1926 metų coup 
d'etat - ar jis buvo neišvengiamas ir reikalingas?” 
(Man atrodo, kad ši diskusija sudarė precedentą Kali
fornijos svarstyboms.) Kvietimas man kvepėjo ne
skaniai ir aš atsisakiau jame dalyvauti.

Kuo galima tokias diskusijas pateisinti? Grei
čiausiai garsiai neišsakyta užuomina, jog žmonės dar 
nėra pribrendę demokratijai. Prisiminkime 1990-tųjų 
šūkį - „Pirma nepriklausomybė, paskui demokrati
ja”. Taip mąstant reikėtų pamiršti faktą, kad Lietuvos 
elektoratas išrinko paeiliui Sąjūdį, LDDP, konserva
torius ir paskui kairuolišką valdžią; kad nepatenkinti 
rinkėjai paeiliui atmetė įvairių pažiūrų Seimo daugu
mas. Kuria linkme Kalifornijos svarstybų dalyviai 
bandė nukreipti'savo kritiką? Kaip ši konferencija 
įvertino keturis metus (1996-2000), kai konservato
riai kontroliavo Seimą ir vyriausybę? Kur konferen
cijos entuziastai suras vadus, kurie atitiktų jų porei
kius? Kaip jie užtikrins valdžios stabilumą? Ar jie 
norėtų į valdžią grąžinti Lietuvos rinkėjų atmestus 
žmones? Į šiuos klausimus reikėtų gauti atsakymą.

Šia proga prisimenu Antaną Smetoną ir jo val
džią. Tarpukario Amerikos ministras Lietuvai Owen 
Norem, pritardamas citavo Smetoną, sakiusį, jog tre
čiojo dešimtmečio konstitucinė tvarka Lietuvoje bu
vo kaip pora batų per didelių lietuvių tautai. Todėl 
tautininkai turėjo perimti valdžią, kad padėtų tautai į 
tuos batus įaugti. Prie to aš dar pridėčiau, jog tauti
ninkai nesistengė Lietuvoje išvystyti demokratinu 
tradicijų. O ką gi ši konferencija galėjo pasiūlyti Lie
tuvai?

A. E. Senn
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NEKROLOGAS

Kitą rytą po Kovo 11-osios, darbo nuotaikai te- 
besigalynėjant su šventine, atėjo liūdna žinia: ne
tekome Vinco Trumpos. Kitąmet gruodžio 2 d. bū-

SU VINCU TRUMPA ATSISVEIKINANT
tume jį sveikinę su 90-uoju gimtadieniu. Deja, jau tik 
mintyse begalėsime pabūti kartu ir padėti gėlių ant jo 
kapo gimtuosiuose Paliepiuose.

Apie istorikus neretai kalbama kaip apie žemdir
bius. Ir istorikai plėšia neartus dirvonus, varo vagas ir 
pan. Tokius palyginimus mėgo ir V. Trumpa, tačiau 
labiau kita prasme. Save ir kitus, karo audros svetur 
nublokštus Lietuvos istorikus, jis lygino su žemės ir 
žagrės netekusiais valstiečiais, pridurdamas, jog ar
tojas ir svetimame krašte gali dirbti savo mėgstamą

darbą, o istorikui tai daug kebliau, neretai net neįma
noma. Iš tiesų, nė vienas iš Lietuvos pasitraukusių is
torikų negalėjo darbuotis visa jėga, nes pagrindiniai

Vincas Trumpa (1513-2002)

šaltiniai jiems buvo visiškai neprieinami. Dėl to V. 
Trumpa ne kartą yra gana kategoriškai pareiškęs, kad 
Lietuvos istoriją galima tyrinėti tik tėvynėje. Tiesa, 
pripažino, kad istoriko darbas neapsiriboja vien 
naujų faktų suradimu, pabrėždamas, jog dar svarbiau 
faktų interpretavimas, apibendrinimas, sujungimas į 
visumą, tačiau dėl šaltinių stygiaus įgyvendinąs tik 
dalį savo kūrybinio potencialo.

1944 m. vasarą traukdamasis į Vakarus, nesitikė
jo ilgam paliekąs tėvynę - manė po kokių poros metų 
grįšiąs. Prisimindavo šią svajonę su švelnia ironija, 
pridurdamas, jog ir tame naivume buvo „pesimistas”, 
nes daugelis pabėgėlių tikėjosi sugrįžti dar greičiau. 
Vėliau ir visai buvo nustojęs vilties bent trumpam iš
vysti Lietuvą, nes kai kartą susirengė, TSRS ambasa
da Vašingtone atsisakė išduoti įvažiavimo vizą, o 
Vilniuje gyvenanti sesuo parašė, jog buvo atėję du 
saugumiečiai, kurie trumpai drūtai pareiškė, kad bro
lis Lietuvos niekados nebepamatys. Tą istoriją nuolat 
prisimindavo, stebėdamasis, kad štai Laikinosios vy
riausybės nariui Vytautui Landsbergiui-Žemkalniui 
buvo leista parvažiuoti gyventi ir dirbti, užsitarnauti 
Lietuvos TSR nusipelniusio architekto vardą, o jam, 
niekur neįklimpusiam ir, rodos, net sovietinės ideolo
gijos matais „gana pažangiam” - šiukštu.

Nusivylimo būta gana didelio, tačiau vis tiek ne
nustojo žvelgęs „veidu į Lietuvą”. Nepaisant to, tė
vynėje buvo mažai kam žinomas - daugiausia tik 
tiems, kas gaudavo leidimą skaityti specfondinęjite- 
ratūrą. Nesu išimtis. Studijuodamas istoriją universi
tete (1970-1975 m.), V. Trumpos pavardės apskritai 
negirdėjau. Kažkodėl ir prof. Bronius Dundulis, ku

ris šiaip jau mielai prisimindavo savo studijas Sor- 
bonos universitete - mums tai darė didelį įspūdį - ne
užsimindavo, kad tuo pačiu metu ten studijavo ir V. 
Trumpa. Buvo nemažas netikėtumas, kai tai suži
nojau. Tokie jau gyvenimo už geležinės uždangos 
ypatumai. Sveiku protu nesuvokiami absurdai buvo 
tapę mūsų gyvenimo kasdienybe, o laisvame pasau
lyje tai suprasti buvo be galo sunku. Antai 1984 m. 
išspausdintame interviu V. Trumpa stebėjosi, kad jo 
„visai nepolitinė” knyga Napoleonas. Baltija. Ameri
ka (išėjusi 1973 m. Čikagoje) Lietuvoje visiškai ig
noruojama - nepasirodė nė viena recenzija. Mes ko 
gero būtume labiau stebėjęsi priešingu atveju. 
Būdavo tikra sensacija, kai pasirodydavo išeivijoje

išleistos knygos recenzija. Būtent recenzija, o ne 
plūdimai bei atkirčiai.

Vis dėlto V. Trumpai pavyko susilaukti plataus 
pripažinimo ir Lietuvoje. Kaip tik nuo minėtosios 
knygos tai ir prasidėjo. Prof. Vytauto Merkio pa
stangomis ši stambiausioji ir reikšmingiausioj i V. 
Trumpos studija tapo pačia pirmąja oficialiai iš
leista išeivijos istoriko knyga. 1989 m. ji išėjo da
bar jau sunkiai beįsivaizduojamu 20 tūkst egzem
pliorių tiražu ir akimirksniu buvo išgraibstyta. 
Kiek belaksčiau po knygynus, bet taip ir negavau 
jos nusipirkti. Beje, tais pačiais metais Čikagoje 
buvo išleistas Liūto Mockūno sudarytas V. Trum
pos straipsnių rinkinys Lietuva XIX amžiuje. Ne
maža tiražo dalis pasiekė ir Lietuvą. Dar nebu
vome laisvi, bet uždanga jau nebuvo geležinė.
Pagaliau 1997 m. kovo pabaigoje paskui savo 

knygas į Lietuvą parvyko ir V. Trumpa. Apsigy
veno Vilniaus pakraštyje įsikūrusiame pensiona
te. Akiračių skaitytojai tikriausiai dar nepamiršo 

pernai 10-ajame numeryje išspausdinto interviu, ku
riame jis pasakojo, kad perėjimas iš amerikietiškojo į 
lietuviškąjį gyvenimą buvo visiškai natūralus, 
neskausmingas ir nesunkus. Ir tikrai. Atrodė, tarsi nė 
nebuvo išvykęs iš Lietuvos. Viskas jam čia buvo 
sava, gerai pažįstama, o politinio gyvenimo aktu
alijas ir problemas žinojo geriau už daugelį iš mūsų. 
Be to, nebuvo tik pasyvus stebėtojas (kviečiamas ėjo 
į renginius, ne kartą kalbėjo per radiją, davė keletą 
interviu laikraščiams). Beje, prabėgus maždaug sa
vaitei po sugrįžimo, buvo išspausdintas straipsnis 
Lietuvos aide intriguojančiu pavadinimu „Kovotojus 
ir kolaborantus Vincas Trumpa paliko įvertinti skai
tytojams”. Tikriausiai ne visiems jis patiko (kolabo
rantų atžvilgiu „valstybės” laikraštis buvo nusiteikęs 
itin griežtai, o kolaboravimo sąvoką ištempdavo kaip 
gumą). V. Trumpa savo nuosaikumu aiškiai oponavo 
tai linijai. Tačiau atkirčių nebuvo. Kęstutis Petraus
kis (dabartinis Nacionalinio radijo vadovas), beje, 
pagal išsilavinimą taip pat istorikas ir neabejotinai 
savo dvasia liberalas (stebėjausi, kaip jis tame laik
raštyje ištveria) taip subtiliai viską sudėliojo, kad jei
gu kas nors ir paburbėjo, tai tik sau po nosimi.

Bendraudamas su V. Trumpa, dar tvirčiau įsitiki
nau, kad jei skirtingų kartų žmonės kartais nesusikal
ba, tai ne dėl metų skirtumo. Esu sutikęs ne vieną 
garbaus amžiaus žmogų, mintimis jaunesnį už dau
gelį jaunų. Toks buvo ir V. Trumpa. Užtat jo kuklioje 
svetainėje netrūko pačių įvairiausių interesų lan
kytojų. Giliai atmintyje liko daug įdomių pokalbių, 
nors labai tiksliai jų atpasakoti jau nebesugebėčiau. 
Deja, neužrašiau nė vienos „pro memorijos”. Ti
kiuosi, bent iš Egidijaus Aleksandravičiaus sugalvo
to projekto „Vincas Trumpa pasakoja” šis tas išėjo.

Kartais kūrybiniai sumanymai gimsta visai neti
kėtai. Sykį V. Trumpa, rodydamas į čia pat ant stalo 
gulintį Algirdo Juliaus Greimo straipsnių rinkinį Iš 
arti ir iš toli (sudarė A. J. Greimo mokinys Saulius 
Žukas), pasiteiravo, ar esu jį skaitęs. Atsakiau, jog ne 
kartą - ypač skyrių „Apie žmones”. V. Trumpai jie 
irgi labai patiko ir staiga prisiminė, jog ir pats yra ne
mažai rašęs „apie žmones”. Taip visiškai spontaniš
kai kilo mintis surinkti tuos straipsnius į krūvą ir 
išleisti. Susidarė solidi, kone 500 puslapių knyga, 
kurią pavadino Apie žmones ir laiką. Išėjo pernai va
sarą ir V. Trumpa dar suspėjo ja pasidžiaugti. Ta pro
ga gavo ne vieną laišką, buvo sujaudintas E. Alek
sandravičiaus recenzijos Akiračiuose. Gražų atsilie
pimą parašė ir prof. V. Merkys - išspausdino jį Atgi
mime (š. m. 11-me numeryje), atsisveikindamas su 
V. Trumpa.

Prie to, kas jau buvo pasakyta apie šią knygą, 
pridėčiau tik vieną dalyką, kuris, mano galva, labai 
daug pasako apie jos autorių. Įsiskaitykime, kaip jau
dinančiai gražiai, su kokia meile, pagarba ir dėkin
gumu jis kalba apie savo mokytojus. Kitoks elgesys 
jam buvo tiesiog nesuprantamas. Savo laiku jis gana 
rūsčiai išbarė Lietuvos archeologijos bruožų autorius 
Reginą Volkaitę-Kulikauskienę ir Praną Kulikauską 
už tai, kad jie toje knygoje net nepaminėjo savo mo
kytojo prof. Jono Puzino - Lietuvos proistorės kori- 
fėjaus. Beje, pridurdamas, jog ir išeivijoje „vienas ki
tas nevisiškai galantiškai pasielgia su buvusiais mo
kytojais”. Tiesą pasakius, esu įsitikinęs, jog taip atsi
tiko visai ne dėl knygos autorių kaltės. J. Puzino pa
vardę greičiausiai išbraukė kas nors iš leidyklos cer
berių. Turėkime galvoje, kad Lietuvos archeologijos 
bruožai išėjo 1961 m. Universitete klausiau puikių 
doc. P. Kulikausko paskaitų ir gerai prisimenu, kaip 
šiltai ir su neslepiama nostalgija jis ištardavo prof. J. 
Puzino pavardę. Tačiau apskritai, V. Trumpos pasta
ba apie mokinių nepagarbą mokytojų atžvilgiu nėra 
nustojusi aktualumo.

Šiais metais Vasario 16-osios šventė V. Trumpai 
tapo ko gero pačia džiugiausia per visą jo gyvenimą - 
buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 4 laipsnio ordinu. Tiesa, jau nebeturėjo jė
gų nuvykti į ordinų įteikimo ceremoniją, bet ir tai bu
vo su kaupu kompensuota - prezidentas Valdas 
Adamkus pats atvyko į pensionatą ir įteikė apdova
nojimą. Be abejo, tai buvo ypatingos atidos ženklas, 
tačiau reikia pasakyti, jog V. Adamkus žinojo kelią 
pas V. Trumpą - buvo jį aplankęs ir be ypatingos 
progos.

Giminaičiai pasakojo, jog išvykdamas iš pensio
nato, Prezidentas prisakė V. Trumpą globojusiai gy
dytojai: „Saugokite tą žmogų, kaip savo akį”. Deja, 
ne viskas gydytojų valioje. Netektis skaudi. Tačiau 
kai žmogus sulaukia garbaus amžiaus ir iki paskuti
nio atodūsio išlieka šviesaus proto, blaivios minties, 
užgęsta tyliai, ramiai, kaip žvakė, sakoma, jog Pra
amžius buvo jam maloningas.

Gediminas Rudis

Likimo ir geografijos buvo taip lemta, kad prie 
savo ilgamečio bendradarbio ir bendražygio Vinco 
Trumpos karsto negalėjome padėti puokštės gėlių. O 
jų jis tikrai nusipelnė - pačių gražiausių! Nuo 1981 
iki 1999 metų jis Akiračiuose rašydavo skilti >Jr (aip> 
ir ne ” ir tik visai nusilpus regėjimui skiltis nutrūko.

Sudie, Vincai, mūsų išmintingasis skeptike - 
Akiračių red.
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RYTAI - VAKARA

Šie samprotavimai buvo surašyti Simpoziumo 
apie knygų mugių reikšmę Europoje dingstimi. Ren
ginys buvo organizuotas Vilniuje veikiančio Goethes 
Instituto, kuris siekė padėti Lietuvai prisistatyti gar
siojoje Frankfurto knygų mugėje. Šių metų spalyje 
Lietuva dalyvaus Frankfurte kaip speciali viešnia, 
t.y. atsivers galimybė prisistatyti intelektualiajam 
Europos piliečiui. Mažų mažiausiai tai neeilinis iššū
kis mūsų šaliai, juolab, kad tiek Estija, tiek Latvija 
tokios garbės atsisakė - buvo aišku, kiek mažai laiko 
lieka pasirengimams.

ĮVADAS: APIE PEREINAMUMĄ
Globalizacijos akivaizdoje, informacinės visuome

nės ir žmonių gyvenimo mobilumo, nepastebimai 
keičiančio net migracijos (emigracijos) sampratas, 
perversmo įtakoje visas civilizuotas pasaulis dabar 
gyvena laikotarpį, kuris gali būti vadinamas pereina
muoju. Tačiau tikrojo ir unikalaus pereinamumo 
bruožų reikia ieškoti toje erdvėje, kuri ilgus dešimt
mečius buvo paslėpta geležinės uždangos. Kodėl? 
Pasaulio civilizacija yra išgyvenusi ne vieną lūžio 
momentą, sukūrusi ne vieną pereinamumo variantą, 
iki šiolei atpažįstamą atokiuose gamtos rojaus kam
peliuose, arba industrines visuomenes dar tik prade
dančiose kurti šalyse, kurios pereina nuo na
tūralios prie idealiai konstruojamos tvarkos. 
Pereinamumas Vidurio Rytų Europoje reiš
kia visų pirma skausmingą atsipeikėjimą iš 
tos idealistinės utopijos, kuri susiformavo 
Vakarų visuomenės teoretikų galvose, bet 
tragiški jos išbandymai buvo atlikti Europos 
Rytuose - geopolitinėje ir kultūrinėje erdvė
je, kuri du paskutinius šimtmečius trumpiau 
ar ilgiau buvo žymima rusiško imperializmo ribo- 
ženkliais. Net dalis vokiečių, ilgą laiką pagrįstai pre
tendavusių į civilizacijos misionierių vaidmenį Ry
tuose, per pusamžį taip stipriai patyrė komunistinio 
totalitarizmo poveikį, kad reikia išgyventi keliolika 
pereinamumo metų po Berlyno sienos griūties. Turiu 
omenyje menataliteto, gilumines gyvensenos ir ver
tybinių orientacijų permainas, kurios atveria ne tik 
kito pažinimą, bet į visuomenės pasąmonę įrašo mus 
visus vienijančio tapatumo kodus.

Istorine ir geopolitine prasme (pig. P.Wandycz in
terpretacijas) tą unikalų pereinamumą dabar gyve
nančią Vidurio Rytų Europą Vakaruose riboja seno
sios Romos imperijos archeologiniai pėdsakai, pa
kaitomis su Šventosios Romos imperijos sienomis. 
Rytuose ši erdvė daugmaž žymima Romos katali
kybės ir Magdeburginių miestų šalimis, t.y. Lietuva, 
Latvija ir Estija. II-jo Pasaulinio karo pasekmės ir 
komunistinio bloko geležinė uždanga tą erdvę ku
riam laikui pastūmėjo į vokiečių žemes, nors dabar 
Vidurio Rytų Europą mes dažniausiai regime be bu
vusios valstybės, kuri vadinosi Vokietijos Demokra
tine Respublika. Labai nesuklysime teigdami, kad 
kognityviojoje vakariečių atmintyje labiausiai įsirėžė 
Berlyno sienos griūtis, simbolizavusi visos geležinės 
uždangos eižėjimą. Tačiau toje atmintyje vis mažiau 
lieka vietos faktui, kad tikrąja uždanga nuo pasaulio 
buvo atitvertos būtent Baltijos šalys, gyvenusios žy
miai uždaresnį, neabejotinai kultūriniam tapatumui 
pavojingesnį gyvenimą negu Lenkija, Čekija ar 
Vengrija. Baltijos šalys visam pusamžiui apskritai 
buvo ištrintos iš pasaulio politinio žemėlapio, o lat
viams, estams ar lietuviams skausmingai tekdavo 
įrodinėti, kad mes ne rusai... (ir šiandien gal tik Port- 
lande, Or. kas nors gali pasakyti, jog Lenkija yra ša
lis, esanti kažkur netoli Lietuvos...).

Kita vertus, sovietmetyje lietuviams Europa pra

sidėdavo Lenkijos ar tuometinės Čekoslovakijos ry
tuose. Todėl po Sovietų Sąjungos iširimo ir nepri
klausomybės atstatymo, atrodo, buvo lengviau pate
tiškai pasakyti, jog esame Europos dalis, negu pasi
jausti Vidurio Rytų Europos regione. Sparčiai euro- 
pietinant savo gyvenimo kasdienybę, mokantis ga
minti, pirkti, parduoti, Briuselis mūsų vaizduotėje ar
tėjo tokiu pat tempu, kokiu tolo ne tik Minskas, bet ir 
Talinas ar Varšuva.

Mūsų pasaulis nūdien suvokiamas itin fragmen
tiškai ir simboliškai. Maždaug taip, kaip Estijos 
įvaizdis LNK TV ir vidutinio lietuvio akyse. Toks 
neraštingumo ir technokratiškojo abejingumo miši
nys naujo informacijos srauto akivaizdoje grasina 
spartaus naujų stereotipų atsiradimo reiškiniu. Kny
gos ima atrodyti perdaug laiko reikalaujančiu pa
saulio suvokimo įrankiu. Laiko greitis pereinamojoje 
atkarpoje yra toks didelis, kad susidaro iliuzija, jog 
nespėjama skaityti knygų. Bet juk turėtų ateiti sena 
kaip pasaulis patirtis, kad tik knygų skaitymas gali 
pristabdyti visą egzistencinį laiką ryjantį tempą...

Savo pasvarstymais aš siekčiau įsigilinti į svar
biausius slenksčius, trukdančius Europos Rytams su
sikalbėti su Europos Vakarais. Regis, yra visiškai su
prantamas dalykas, kad knygų mugės proga rengia-

KAS TRUKDO LIETUVAI
SUSIKALBĖTI SU 

PASAULIU?
mo simpoziumo logika ir diskusijų dalyvių sudėtis 
įsakmiai nurodo man koncentruoti savo dėmesį ties 
intelektualiniais klausimais (tai, kas reiškiasi knygo
se ir per knygas) ir Lietuvos specifika. Siekdami pir
miausiai įžiebti polemikos ugnelę, bandysime svars
tyti tokius klausimus:

1) Ar jau gerai pažįstame tuos Vakarus, jei iki 
šiol svarbiausiu kalbėtoju apie Lietuvą yra Lietuvoje 
negyvenantys intelektualai, kurie, kaip Tomas Venc
lova, patys sako, kad tik paviršutiniškai seka įvykius 
ir procesus gimtinėje?

2) Ar gerai pažįstame save, jei iki šiolei pereina
mojo laikmečio refleksijoje tenkinamės tuo, ką kiti - 
iš išorės - rašo ir apie mūsų Sąjūdžio revoliuciją, ir 
apie dabarties poslinkius?

3) Kur dingo Vilniaus „Draugystės” knygynas 
arba kodėl su Rytų Vidurio Europos intelektualais 
susiduriama tik (su retomis išimtimis) per Vakarų 
tarpininkus?

4) Kur dingo Rusija?
5) Kiek visa tai tęsis ir ką gali knygų mugės?

Ar jau gerai pažįstame tuos Vakarus, jei iki šiolei 
svarbiausiais kalbėtojais Vakarams apie Lietuvą yra 
Lietuvoje negyvenantys intelektualai, kurie, kaip To
mas Venclova, patys sako, kad tik paviršutiniškai se
ka įvykius ir procesus gimtinėje? Taip, aš žinau šį tą 
apie Lietuvos kultūrą dėka Jurgio Baltrušaičio (jau
nesniojo) knygų, pasakytų ne vienas prancūzas. 
Mums tektų atkirsti, kad ir mes jau kelintą mėnesį 
galime suvokti, kas buvo Jurgis Baltrušaitis, nes pa
galiau turime pirmą jo knygą lietuviškai. Sauliaus 
Žuko ir „Baltų lankų” nuopelnas yra tas, kad Algirdo 
Greimo lietuviškasis post mortem yra kitoks, gerokai 
palankesnis.

Vakarų intelektualinis palikimas per 12 porevo
liucinių metų buvo įsisavinamas didžiuliu greičiu.

Naujų humanitarinių ir socialinių mokslo veikah 
vertimų skaičius ūgtelėjo keliolika kartų. Pagaliai 
mūsų studentai skaito tuos pačius klasikus, kaip ir ji 
kolegos Vakarų Europoje. Čia neabejotinai didžiuli: 
nuopelnas priklauso Atviros Lietuvos Fondo vertimi 
ir knygų leidybos programai, papildžiusiai XXI am 
žiaus lietuvių bibliotekas daugiau kaip 800 verstinii 
knygų. Deja, pasakytų to paties fondo ekspertai, pa
stangos įžiebti originalių Lietuvos autorių knygų ra 
šybos ir leidybos vajų nebuvo itin vaisingos. Kelh 
konkursų išdava buvo keli didesnio intelektualink 
šurmulio nesukėlę leidiniai. Jei šiandien surinktume 
duomenis (deja, tokių neturiu) apie tai, kiek Lietuvoj 
autorių knygų ar rankraščių šiandien yra sudomint 
užsienio leidėjus, bijau, kad turėtume ne itin įspūdin
gus skaičius. Šiandien Lietuvai besimatuojant Frank
furto knygų mugės viešnios rūbą, neperdaug stebina 
faktai, kad kokiai nors lenkų leidyklai siūloma save 
turimus lituanistinės tematikos tekstus leisti vokiškai 
arba perduoti jų leidybą vokiečiams, nes busimosios 
mugės apylinkėse jaučiamas didelis tokios lektūros 
badas. Drįsčiau teigti, kad sunkumus didina ne tai. 
kad nerašome ir neleidžiame knygų anglų ar vokiečiu 
kalbomis - vertėjų yra abiejose buvusios geležinės 
uždangos pusėse. Manyčiau problema glūdi lietuviu 

intelektualinio diskurso turinyje, kuris, 
nepakankamai susipažinus su skaitančios 
Vakarų šviesuomenės rūpesčiais ir sko
niais, trukdo atsiskleisti mūsų patrauklu-
mui. Neišmokome žiūrėti į save iš šalies, iš 
aukšto, iš apačios. Neišmokome, nes tikrai 
nepažinome tos šalies. Bent kol kas to neį
rodo rašomi ir skelbiami tekstai.

Vis tik nežiūrint to, ar galima manyti, 
kad naujieji lietuvių emigrantai, sezoniniai už
darbiautojai ir naudotų automobilių prekiautojai ma
terialinę Vakarų kasdienybę pažįsta labiau, negu in
telektualai ir akademikai pažįsta jiems atitinkamą 
Vakarų realybę? Ne itin sėkminga kultūros ir mokslo 
institucijų reformos eiga - svarus argumentas (tol 
ieškome ir keičiame Vakarų ekspertus, kol sumaiš
tyje bent vienas pasako, kad nieko nereikia keisti). 
Kita vertus, knygynų lentynos nuolat perša mintį, 
kad mes Vakarus pažįstame kur kas geriau, negu Va
karai mus. Sakyčiau Vakarai mums vis dar perdaug 
fiktyvūs (beletrizuoti), o savas kraštas - tiek karčiai 
realus, kad net netampa solidžios fikcijos (beletristi
kos) vertu objektu. Vakarų fikcija tad laimi prieš lie
tuviškąją - tuo įsitikinti užtenka bent vieno Vilniaus 
knygyno. Tuo pat metu galima sakyti, kad susipaži
nimo su Vakarais lygis yra beveik proporcingas savo 
pačių intelektinio gyvenimo refleksijai. Dėl to ir pa
sirodo, kad be Tomo Venclovos nėra kam liudyti 
Lietuvą Vakaruose, o Vakarus Lietuvoje.

Ar gerai pažįstame save, jei iki šiolei pereinamojo 
laikmečio refleksijoje tenkinamės tuo, ką kiti -iš 
išorės - rašo ir apie mūsų Sąjūdžio revoliuciją, ir apie 
dabarties poslinkius ? ...Pereinamumo esmine savy
be laikytina tai, kad pats pereinamumas nėra mūsų 
pačių reflektyviai stebimas. Tai gali pretenduoti į ak
siomą. Didysis pasaulis mums dar netapo savas, nes į 
jį pernelyg dažnai įeiname pro nelegalaus uždarbio 
emigracijos duris. Tai reiškia - pakeisdami savo ta
patumą, gal net nuo jo bėgdami. Kita vertus, mes pa
tys lyg nesavi, nedrįstantys su savimi susipažinti, il
giau pastovėti prieš veidrodį. Todėl ir kitiems galime 
pasiūlyti ne itin daug, galbūt tik unikalaus pasimeti
mo pavyzdžius. Savo skausmingo pereinamumo

(tęsinys sekančiame psl.)
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KAS TRUKDO...
(atkelta iš 10-to psl.)
sistemiškai nereflektuojame nei rimtesnio pobūdžio 
mokslo darbuose, nei esė arba (su retomis išimtimis) 
fikcijose, t.y. beletristikoje. Vis dar esame gilokai 
įbridę į istorijos, poezijos ir vienodo ezopinės kalbos 
jumoro balą. Gal dėl to negalime pasiūlyti pasauliui 
paskaityti ne tik kitomis, jam suprantamomis kalbo- 

t mis parašytus, bet ir tam pasauliui prasmingai skam- 
, bančius tekstus.

Kur dingo Vilniaus „Draugystės” knygynas arba 
, kodėl su Rytų Vidurio Europos intelektualais susi- 
Į duriama tik (su retomis išimtimis) per Vakarų tarpi- 
i ninkus, t.y. Londone, Paryžiuje ar Niujorke? Ar ar
timųjų kaimynų tolsmas, artėjant „Centrui” Europos 
integracijos tėkmėje yra neišvengiamas? Klausimo, 
kur dingo „Draugystės” knygynas, siekinys yra pri- 

į minti laikus, kuomet lenkų knygos (pirmiausiai vers- 
\ tinės) buvo kone vienintelis langas į intelektualinius 
Vakarus. Dabar toje vietoje triskart prabangesnis ir 

\ turtingesnis knygų prekybos centras. Jame yra daug 
solidžių leidinių, su kurių turiniu kadaise ne vienas 
susipažino lenkų vertimų dėka. Tačiau, ar nustojus

- šviesti lenkų langui į Vakarus, neatitolo pati Lenkija? 
« Lietuvoje Vidurio Rytų Europos regiono tapatu

mo neaiškiosios dėmės yra lygintinos su savojo tapa-
- tumo sumišimu. Post-komunistinis, post-sovietinis ir 
atskirais epizodais post-kolonialinis nepilnavertišku
mo kompleksas didina nepasitikėjimą savo pajėgu
mu suprasti save, dėl to netikima ir panašaus likimo 
kaimynų intelektualine ekspertize. Lėtokai įsitikina
ma, kad verta versti ir leisti artimiausių kaimynų vei
kalus. Kaip regiono kaimynai intelektualai susipa
žįsta tik konferencijose Vakaruose, taip mes patys 
kol kas į save rimčiau gebame žiūrėti tik pro Vakarų

^stebėtojo žiūroną. (A.Lieven, A.E.Senn, etc), Pasi- 
kartosiu: iki šiolei neturime mūsų pereinamojo laiko- 

P tarpio analitinės literatūros, didinančios visuomenės 
savižiną, autorefleksiją, pajėgumą ne tik susigaudyti 

“ naujame pasaulyje, bet ir gebėti susigyventi su savais 
kompleksais.

r/ Trauminė patirtis šiandien labiau skiria, nei jungia. 
Tuo tarpu nelaisvės sąlygomis bendra bėda privalo- 

. mai artino. Dabar estai ir latviai mums pasidarė toli
mesni, nei anksčiau. Baltarusiai, užmiršus ankstes- 

|c nius Korotkievičiaus tekstus, rodosi lyg koks ana- 
chroniškas pavyzdys, eantis už be galo ilgų 30 kilo-

* metrų į Rytus nuo Vilniaus.

my Kur dingo Rusija? Samprotavimus šiuo klau- 
simu pradėčiau nuo asmeninio komentaro į dabar vis 
rečiau girdimą kitą klausimą, kurį dažnai užduodavo 

y kolegos Vakaruose: kas nepriklausomybės laikais 
__ skaudžiausiai primena buvusį sovietmetį? Aš dažnai 
ip atsakydavau, kad man skaudžiausia, kad iki dabar 

negaliu skaityti rusiškai savo poilsiui ir malonumui.
rj. Net Dostojevskio, kurį visad labai mėgau. Tokiais at- 
b vėjais mano atsakymą geriausiai galėjo suprasti pa- 
Li gyvenę kanadiečiai iš Kvebeko...

Rusija išties niekur nedingo, nors jos atsivėrimai 
• pasidarė itin prieštaringi. Akademinės jaunuomenės 
‘ rusų kalbos gebėjimai, regis, yra prarandami truputė

ni

tie
ra'
tel
ne

lį didesniu tempu, negu stiprėja lingua franca, t.y. 
anglų kalbos žinios. Masinės Lietuvos kultūros ap
linkoje rusiška muzika gal mažiau dominuoja, negu 
rusiški keiksmažodžiai gatvėse. Tačiau tikrai pirmoji 
nuo mūsų nutolo kaip tik ta rusiškosios kultūros da
lis, kuri yra neabejotinai solidi ir pozityvi. Arba, tiks
liau, sąmoningumo sritis susiaurėjo, o masinės lietu

vių kultūros atveju rusofilinės pasąmoninės įtekmės 
reiškiasi lyg koks Helsinkio sindromas. Gal nedaug 
liko iki to laiko, kai vėl imsimės studijuoti ir versti jų, 
rusų, intelektualines literatūrines naujienas. Spaudo
je Rusijai ir jos sąmonei lieka ne itin svarbus pames
tinuko vaidmuo, o daugiakanalės TV stotys Lietuvo
je transliuoja po tris keturias rusų programas. Viena 
vertus, lietuviškos banalybės, antra vertus, kitų pa
saulio kalbų nemokėjimo vejami TV vartotojai susi
gyvena su atrakcinga rusų programų ir filmų pasiūla. 
Tačiau ar domimasi pačia Rusija? Įtarčiau, kad daž
niausiai sekamas tik galimo pavojaus barometras, 
ieškant priešo grėsmės. Visas vidinis Rusijos gyveni
mas, intelektualinis procesas, konkrečios žinios apie 
ūkines, socialines, politines problemas mūsų infor
macijos priemones aplenkia. Įskaitant leidyklas. Jau 
nebesigirdi diskusijų, kurias provokuotų rimtesnė ru
siška spauda, kaip kadaise darė Literaturnaja gazie- 
ta. Ir dar nesigirdi svarstymų dėl The New York Re
vue of Books straipsnių.

Kiek visa tai tęsis ir ką gali knygų mugės? Mūsų 
pereinamuosiuose kraštuose yra įprasta kalbėti apie 
tai, kad viskam yra savas laikas. Turi praeiti dešimt
metis (dabar aišku, kad ne vienas), kad pasikeistų sa
vimonė, atsistatytų ramus pajėgumas gyventi tarp ki
tokių, neprarandant savojo tapatumo. Tik tokie esa
me įdomūs kitiems. Tą sako labiau su kraštu susipa
žinęs vakarietis, ramindamas didesnio kaitos tempo 
pasigedusį lietuvį intelektualą. Tą tvirtina politinio 
establišmento atstovai, kiek geriau negu eiliniai pi
liečiai įsitaisę pereinamojo laiko laukimo peronuose. 
Tačiau retai susimąstoma, kad pereinamumas gali 
tapti pastovia būsena, beveik natūralia jo zonoje gy
venančiai visuomenei. Kartais atrodo, kad viskas gali 
darytis ir nieko sąminingo nedarant, neįtempiant vi
sos valios ir intelekto galių. Bet tai yra klaidinanti 
iliuzija, patenkinanti gal tik tuos, kurie galvoja, kad 
už mūsų likimą turi būti atsakingas kas nors kitas.

Pereinamumo pabaiga ir damos su pasauliu bū
sena yra tiesiogiai susijusi su knygomis. Tik jos gali 
sulėtinti pralekiantį laiką ir vaizdus, kuriuos matome 
judant videokameroms, lekiant automobiliams ar 
traukiniams. Knygų skaitymas yra senas ir lėtas, ta
čiau individualųjį intymumą užtikrinantis procesas, 
kuris gali būti sietinas su pamatinėmis liberaliosios 
demokratijos ir atviros visuomenės savybėmis. Todėl 
manau, kad knygų muges reikėtų vertinti kaip to dar
naus gyvenimo oazes, nesvarbu kaip į jas patenka 
knygos - kupranugariais ar lėktuvais.

Egidijus Aleksandravičius

SĄMONINGOS NESĄMONĖS
Kovui įpusėjus norėjau rašyti rimtai, bet kažkaip 

braunasi įvairios sąmoningos nesąmonės. Galima bū
tų pasakyti: iš postmodemo kultūros besiveržiantis 
aikštingas dekonstruktyvizmas, grubokas nuvertini
mas to, kas savaime yra teisinga ir aišku.

Taip, taip - braunasi dioniziškas pradas. Tikrovė 
darosi įtartina. Joje tiek klaidų, tiek nerimo, tiek 
triukšmo, kivirčų, tiek išpūsto rašymo apie tolimiau

sią ir artimiausią praeitį. Dar kaip! Ne tik savo dirvo
nuose, bet ir kitataučių. Niekas neima į galvą, kad per 
daug ir per dažnai pasiduodami šlovingai praeičiai, 
arba vis ir vis prisiimdami joje patirtus vargus, tešlė- 
jame, arba, priešingu atveju, daromės kieti, nelanks
tūs, stačiai save paverčiame praeities luitais. Štai ko
dėl taip vertiname storus ąžuolų kamienus, uolas, 
stambius paminklus, didžiules bangas, tyrumų plo
tus, nebūtus senovės milžinus, pranašus, išminčius su 
krivių lazdomis.

Ak, toji didinga praeitis, kai žmonių gyvenimo 
vidurkis siekė vos ne keturiasdešimtinę, bet upėse te
kėjo chemikalų nesuterštas vanduo. Kai negausią 
žmoniją teriojo ne tik karai, bet ir badas, maras ir vi
sokios epidemijos, bet buvo tiek erdvės ir vaiskaus 
oro, tankių neaprėpiamų girių, tiek gyvūnijos! Tačiau 
gamtos nelaimių metu nebuvo nei Raudonojo kry
žiaus, nei jokios pagalbą teikiančios organizacijos. 
Kai religinių ar kitokių gaivalingų ambicijų, keršto ir 
neapykantos sukeltame siautulyje (dažnai susijusio 
su kietos žūtbūtinės tradicijos ar „švento” idealo gy
nyba) buvo žudomi tūkstančiai nekaltų žmonių. 
Daug kur taip daroma ir šiandien.

Faktas, tose tautose ar žmonių bendrijose, kur 
praeitis yra persmelkusi žmonių mąstyseną ir jause
ną, gyventi kur kas sunkiau, pavojingiau, nesveikiau, 
negu ten, kur visuomenė yra išsivadavusi iš praeities 
žabangų. Taigi nuo prabočių šešėlių. Nuo vydūniš
kos mistikos. Nuo tuščiažodžiavimo patoso. Nuo tik 
meilės iš tolo idealizuotai tėvynei.

Gražu ir tauru retsykiais prisiminti tai, kas buvo. 
Tačiau - kas buvo, pražuvo. Žvilgsnis į šią dieną kur 
kas reikšmingesnis, negu į romantizuojamą praeitį. Ir 
jis ypatingai reikšmingas, jei prisideda prie blaivaus 
žengimo į sėkmingesnę ateitį. Be pamokslaujančių ir 
metų metais nesiliaujančių šabloninių priekaištų 
tiems valdantiems „nenaudėliams”, tarsi tik jie vieni 
būtų kalti, o ne, kaip dažnai istorijoje buvo ir bus, su
sidariusi nepalanki globalinė ar regioninė konjunk
tūra. Be to, kai kam visiškai nerūpi, kad tautinio vals
tybingumo samprata nūdien jau yra iš esmės pakitusi. 
Ir jeigu iš Lietuvos, ieškodami darbo svetur, pasitrau
kia keli šimtai tūkstančių jaunų lietuvių, tai tik laiki
nas krašto tuštėjimas dėl dabar tebevykstančio 
ekonominio slogučio. Bus grįžtama, ir dar kaip.

Štai tinkamas dėsnis: reikia gerai įsižiūrėti į esa
mą padėtį, į mūsų žemiškuosius įvykius, į technolo
ginę pažangą, į žmonių psichės pokyčius, į daug ką, 
kad būtų galima maždaug suprasti nesustabdomai ar
tėjančią ateitį. Žinoma, jei nepakiš kuokos nuožmi 
nelaimė.

Manau, tai ir yra postmodemus dalykų regėji
mas, kitaip tarus, tikrovės apraiškų bei pavidalų ma
tavimas ne kokiais miglotais praeities idealais, ne 
tauriai nostalgiškomis giesmėmis, ne pakiliomis pa
triotiškomis kalbomis, ne priekaištingomis išvado
mis, kad ten nemokama tvarkytis taip, kaip čia tvar
komasi. Šia dingstimi Los Angeles kovo 11-tosios 
minėjime Lietuvos generalinis garbės konsulas pa
grindinėje kalboje nurodė, jog tėvynėje „pasikeitė 
tautiškumo ir valstybingumo idėjos”. Iš tikrųjų pasi
keitė. Tačiau reikia ir pripažinti, jog tenykščiai inte
lektualai puikiai nutuokia, ko reikia Lietuvos ateičiai. 
Ne vien verslo, bet ir kultūrinio klestėjimo.

Kol kas, deja, stinga pinigų, todėl iš valstybės 
biudžeto kultūros paramai nedaug skiriama lėšų. Vos 
0,8 procento. Šių metų kovo mėnesio Kultūros ba
ruose kultūros rėmimo tema spausdinamos svarsty- 
bos, po rubrika „Rūpesčiai ir lūkesčiai”. Dabar gyve
name informacinį amžių. Informacinė technologija 
yra išplitusi ar plinta visur. Ne naujiena. Ji labai šie-
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jasi su verslu. Sparčiai žengiama į naują žmonijos 
etapą (po žemdirbystės, pramonės, informacijos) į 
kūiybiškumą. Ir ekonominės etikos sustiprinimą (čia 
turiu mintyje ir amerikiečių ENRON begėdiškai gob
šius vadovus, sužlugdžiusius savo akcininkus ir pasi
pelniusius milijonais dolerių). M. Starkevičiūtė sako: 
„Kol neišugdysime verslo etikos ir verslo kultūros, 
Lietuvos ekonomika netaps pajėgi konkuruoti pasau
lyje. Todėl tikslas vien tapti informacine visuomene 
jau yra per menkas”... „Mūsų tikslas turėtų būti kū
rybinga ir kultūringa visuomenė”.

Mano išmone, dioniziškai žemiškas požiūris į šią 
etiškąją verslo pusę nepakenktų. Tik suskaldytų viso
kių pelną liečiančių kanonų kevalus ir išryškintų tik
rąjį žmogiškumą. O kūryba, šalia nuoširdaus darbo, 
ir yra kelias į humanizmą.

Pr. Visvydas

33 METAI K. DONELAIČIO MOKYKLOSE
„Mintimis labai dažnai žvelgiu į prabėgusius 

Kristijono Donelaičio mokyklinius metus ir negaliu 
tikėti, kad jie jau praeityje, istorijos lapuose. Litua
nistinės mokyklos lyg tautinės šventovės žadino mei
lę ir nepamiršimą lietuvių kalbos. Mokytojai savo 
širdyse gali jaustis labai laimingi, nes didelė jų gy
venimo dalis buvo paaukota lietuviškam švietimui už 
tėvynės ribų, - rašo ilgametinis Kristijono Donelai- 
|čio mokyklų Čikagoje direktorius Julius Sirka kny
gos Su mokslu i rytojų pratarmėje.

J. Širka apžvelgia ir šios mokyklos 33 metų veik
lą. Įsikūrusi 1959-1960 mokslo metais su 30 mokinių 
Čikagoje, 6641 S. Troy Avė esančioje Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų „Tėviškės” parapijos patal
pose, mokykla netrukus turėjo ieškoti erdvesnių pa
talpų, nes mokinių skaičius kasmet augo ir 1969- 
1970 metais pasiekė (daugiausia!) 444 mokinius. 
1964-1965 m. buvo įsteigta ir Kr. Donelaičio aukš
tesnioji mokykla, į kurią įstodavo 95% visų pradžios 
mokyklą baigusių mokinių. Įskaitant 1991-1992 m. 
laidą, pradžios mokyklą baigė 31 laida, o aukštes
niąją mokyklą - 26-ios laidos.

1967 m. per Vasario 16-osios minėjimą pirmą 
kartą abiejų mokyklų mokiniai sudainavo savo mo
kytojos Birutės Vindašienės sukurtą dainą-himną 
„Su mokslu į rytojų”, diriguojant jo muzikos autoriui 
Jonui Zdaniui. Daina tapo visų mokyklos iškilmių 
dalimi. Tais pačiais metais mokyklos įsigijo ir savo 
vėliavą, susikūrė statutą, 1975-1976 m. patvirtintą 
Mokytojų tarybos posėdyje, ir visų skyrių bei klasių 
programas.

1966 m. pradinė mokykla išleido pirmuosius 
pratimų sąsiuvinius, o 1968 - pirmąjį geografijai 
skirtą vadovėlį Lietuva tėvynė mūsų, paruoštą moky
tojų O. Paulikienės. S. Jelionienės ir S. Burokienės. 
Po to nauji sąsiuviniai bei vadovėliai ar naujos jų lai
dos buvo leidžiamos kasmet ir spausdinamos M. 
Morkūno spaustuvėje.

Rotatorium išspausdintas laikraštėlis Pirmieji 
žingsniai pasirodė 1963 m. vasario 9 d. Nuo antro nu
merio šis laikraštėlis irgi spausdinamas M. Morkūno 
spaustuvėje, išeina 3 ar 4 kartus metuose. Per visus 
mokyklos gyvavimo metus išspausdinti 127 nume

riai. Nuo 1974 m. laikraštėlis kasmet skelbia rašinių, 
eilėraščių ir viršelių piešinių konkursus. Knygoje 
laikraštėliui skirta virš 50 puslapių.

Aukštesnioji mokykla 1967 m. išleido savo met
raštį Žengiame kartu. Po metų išleistas antrasis - Žy
dinti jaunystė. Abu redagavo O. Pacaitė-Paulikienė. 
Nuo tada jis irgi išeidavo kasmet 8 klasės mokinių 
sukurtais pavadinimais: Laiko tėkmėje (1968, red. D. 
Bindokienė); Mūsų kraitis (1969, red. S. Jelionienė, 
I. Šerelienė ir D. Bindokienė); Rytmečio žara ir Tik 
pradžia (1970, abu red. S. Jelionienė); Paliktos pėdos 
ir Suskambusios stygos (1972-1973 abu red. J. Bag
donas, D. Bindokienė ir S. Burokienė); Penkiolikme
tis Chicagos Tolminkienyje (1974, red. D. Bindok
ienė, J. Bagdonas ir J. Širka)... Nuo 1975-1976 m. 
metraštį redaguoja J. Kučienė (12 knygų), arba D. 
Bindokienė (3 knygos), arba abi (2 knygos). Viso 
išleistos 26 metraščio knygos. Viršelius pirmoms ke
turioms knygoms piešė aštuntokės mokinės : I - M. 
Gutauskaitė, II - M. Traškaitė, III - A. Simona- 
vičiūtė, IV - A. Petrikonytė, ir dailininkė D. Vara- 
neckienė; nuo V iki XII - dail. P. Aleksa, XIII-XXI - 
dail. J. Maleiška. Tautos dainiui Maironiui skirto 
XXII metraščio viršelis dail. Petro Lapės. Kiekvieno 
metraščio viršelis knygoje nufotografuotas ir šalia jų 
atspausdinti straipsneliai iš knygų. Metraščiams skir
ta 30 puslapių.

Didžiausia metraščio dalis, žinoma, yra „Abitu
rientai”. Jai skiriama daugiausia vietos: 80 puslapių: 
601 pavardė, 72 puslapiai portretinių (kiekvieno abi
turiento!) nuotraukų. 26 laidos! Daugelis tų jaunų 
žmonių šiandien užima vadovaujančias vietas mūsų 
bendruomenėje. Daugelį jų matome ir kituose kny
gos skyriuose („Mokyklų šventės ir renginiai”, „Su
kaktuviniai minėjimai”, „Visuomeninė veikla”, „Re
liginis auĮdėjimas”, „Sportas” ir t.t.), kurių didžiausią 
dalį irgi užima nuotraukos.

Nuotraukos užima ir paskutinio metraščio treč
dalio didžiąją dalį, kurią sudaro: „Mokyklų talkinin
kai”, „Mecenatai-rėmėjai”, svečiai, vadovybės, mo
kytojai, akordeonistai, auklėtojai, tėvų komitetai, 
skyrių-klasių globėjos (ai). Čia tik žymiai daugiau 
grupinių nuotraukų. Vieno skyriaus gale, 264 psl. lyg 
tarp kitko yra ir nedidelė dviejų Pirmųjų žingsnių re
daktorių, mokytojų Rimos Polikaitytės ir Vidos 
Brazaitytės, man rodos, daug prisidėjusių ir prie šios 
knygos suredagavimo, nuotrauka.

Alg. T. Antanaitis

KOLABORACIJA
^Praėjus dvylikai metų nuo nepriklausomybės at

statymo paskelbimo mes vis dar plačiai ir emociškai 
diskutuojam tokiais klausimais, kaip kas sovietmety
je elgėsi, turėjo elgtis ir kodėl. Paskutinė diskusijų 
banga šia tema buvo sukelta Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko kalbos, pasakytos minint kovo 11-ją. 
Jis iškėlė klausimą, ar tie sovietinės Lietuvos gyven
tojai, kurie aktyviai režimui nesipriešino, buvo kola
borantai. Paulausko nuomone, į šią kategoriją tilpo 
beveik visa tauta, kurios nariai bandė gyventi norma
lų gyvenimą ir, kiek sąlygos leido, stengėsi išlaikyti 

asmeninį ir institucijų lietuviškumą.
Tai buvo ironiškas teiginys, atsakantis į kritiką, 

jog šiandieninėje Lietuvoje aukštose valstybės, vers
lo ir žemės ūkio vietose yra per daug buvusių kola
borantų. Mes visi, kurie tuo metu gyvenom Lietuvo
je, buvom kolaborantai, dėl to užuominos apie indi
vidualius kolaborantus yra neteisingos, teigė Artūras 
Paulauskas.

Seimo pirmininko kalba buvo kritikuojama, kaip 
apkaltinusi visą tautą kolaboravimu. Atrodo, kad kri
tikai arba nesuprato, ką jis norėjo pasakyti, arba ne
norėjo suprasti. Tačiau, nežiūrint kritikų sąmoningo 
ar nesąmoningo Artūro Paulausko minčių iškrai
pymo, jo tezė, kad tauta tam tikra prasme kolabora
vo, taip pat sukelia daug klausimų.

Vienas iš tokių klausimų, tai paties termino ko- 
laboracija tikslesnis apibrėžimas. Atsakydamas kriti
kams Seimo pirmininkas teigė, jog tauta kolaboravo, 
nes tuo metu moterys gimdė vaikus, mokslininkai 
dirbo laboratorijose, poetai rašė poeziją ir t.t. Pritai
kydamas kolaboranto etiketę visiems, Artūras Pau
lauskas šį terminą taip išplėtė, jog jis prarado bet ko
kią reikšmę. Jei visi kolaboravo, tai niekas nėra kal
tas. Pagal jį tokia buvo sovietinės Lietuvos tikrovė, 
bet iki kovol 1 kalbos niekas to neišdrįso viešai pasa
kyti. O pasakyti reikėjo, kad neteisingi kaltinimai bū
tų demaskuoti ir tauta dėl kolaboravimo būtų reabili
tuota.

Bet ar terminas kolaboracija iš tikrųjų yra prara
dęs bet kokią reikšmę? Aš manau, kad ne. Pasaulio 
žodynuose randamas kolaboravimo apibrėžimas yra 
nusakomas kaip išdavikiškas bendradarbiavimas su 
okupacine valdžia. Tokio bendradarbiavimo pavyz
džių pasaulio istorijoje yra daug. Antrojo pasaulinio 
karo metu dalis prancūzų kolaboravo su vokiečių 
okupaciniu režimu, kita dalis prieš jį kovojo, o dau
guma bandė kaip nors pragyventi okupaciją ir karą. 
Okupuotoje Prancūzijoje irgi buvo gimdoma, dirba
ma laboratorijose ir rašoma poezija, bet vokiečiams 
karą pralaimėjus tūkstančiai prancūzų turėjo atsakyti 
už kolaboravimą su priešu.

Tačiau Lietuva nėra Prancūzija ir mūsų okupaci
ja tęsėsi apie penkiasdešimt metų. Okupantas buvo 
didelė valstybė, prieš kurią kitos valstybės nekariavo 
ir todėl vilčių greitai išsilaisvinti buvo nedaug. Ką 
Seimo pirmininkas bandė pasakyti, tai kad per pen
kiasdešimt metų, nematydami kitos išeities, daugu
ma lietuvių pradėjo palaipsniui susitaikyti su esama 
padėtimi. Ne visi rašė poeziją arba darė mokslinius 
tyrimus, bet normaliai gyveno taip, kaip totalitarinėje 
sistemoje žmonės gali normaliai gyventi. Po Stalino 
mirties, jei prieš valdžią neveikei, dažniausiai buvai 
paliekamas ramybėje. O jei norėjai savo pasirinktoje 
karjeroje kilti, turėjai atlikti tam tikrus politinius 
veiksmus, nuo priklausymo partijai iki informacijos 
saugumui teikimo.

Nenuostabu, kad lietuvių, kaip ir kitų tautų, ben
dravimas su okupantu buvo nevienodas. Kiekvienas 
žmogus elgėsi pagal savo patirtį bei supratimą, kas 
yra tautos interesai ir kaip juos įvariose situacijose 
buvo galima išsaugoti, jei toks noras egzistavo. Čia 
nestigo paradoksų. Sniečkus buvo vienas iš aršiausių 
kolaborantų, bet ir jis yra dažnai pristatomas kaip ko
votojas dėl lietuviškumo išlaikymo įvairiose sovieti
nės Lietuvos institucijose. Tačiau aš jo tikrai nelygin
čiau su tipiška gimdyve, mokslininku ar poetu. O 
Sniečkus nebuvo vienintelis, kuris atitiko tradicinį ir 
pasaulyje priimtą kolaboranto apibrėžimą. Pavyz
džiui, tarnavusius KGB lietuvius taip pat reikia šiai

(tęsinys 12-me psl.)
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SKILTYS

IŠ KAIRĖS...
(atkelta iš 11-to psl.)
kategorijai priskirti, nors ir čia buvo išimčių. Atgimi
mui prasidėjus kai kurie kagėbistai padėjo Sąjūdžiui 
kovoje už nepriklausomybę, kiti liko ištikimi Sovietų 
Sąjungai, o turbūt dauguma, pamačiusi į kurią pusę 
vėjas pučia, iš saugumo organizacijos pasitraukė. Net 
SS daliniuose buvo pavienių narių, kurie bandė žy
dus gelbėti, o Prancūzijoje palyginti nemažas skai
čius okupacinio režimo pareigūnų, įskaitant saugumą 
ir policiją, antivokiškam pogrindžiui teikė svarbią in
formaciją ir po karo ne tik nebuvo teisiami, bet gavo 
medalius už rezistencinę veiklą.

Ne visi lietuviai kolaboravo, o tarp kolaborantų 
buvo skirtingos kolaboravimo formos ir lygis. Ko
munistų partija ir jos padaliniai tarnavo okupantui, 
bet visiems jų nariams automatiškai primesti ko
lektyvinės atsakomybės už kolaboravimą negalima, 
nes į šio termino definicija įeina išdavystės elemen
tas. Taigi, kas tokiais atvejais yra išdavystė? Aš ma
nau, kad čia esminis klausimas ir yra, ar bendradarbi
avimas su okupacijos struktūromis konkrečiais atve
jais pažeidė tautos interesus. Dėl to kiekvieną taria
mą ar tikrą kolaboravimo atvejį reikia svarstyti atski
rai ir bylą perduoti teismui tiktai tada, jei kolaboravi
mas šiurkščiai pažeidė tautos interesams bei žmogiš
kumui.

Aš sutinku su Seimo Pirmininko kalbos poteks
te, jog praėjus dvylikai metų nuo nepriklausomybės 
paskelbimo turėtume mažiau vienas kitą kaltinti ko
laboravimu, o daugiau koncentruotis į dabartį ir atei
tį. Tačiau supaprastinti kolaboravimo reiškinio irgi 
nereikėtų. Būtų geriausia, kad sovietmečio nagrinė
jimą perimtų istorikai ir be politinių išskaičiavimų 
objektyviai bei išsamiai šį laikotarpį tyrinėtų.

Julius Šmulkštys

ŠVIETIMO REFORMOS
Pastaruoju metu Lietuvoje vyksta gana aštrios 

diskusijos dėl mokyklų pertvarkymo ir apskritai dėl 
švietimo reformos. Ypač karštai ginčijamasi dėl vi
durinių mokyklų (12 klasių) pertvarkymo į pradines 
(4 klasių), pagrindines (6 klasių), gimnazijas (2 kla
sių). Visų šitų pakopų mokyklos turėtų būti visai sa
varankiški juridiniai ir fiziniai-teritoriniai vienetai. 
Kitas diskutuojamas dalykas - vadinamasis profilia
vimas, t. y. galimybė pasirinkti papildomus dalykus 
ar mokytis tam tikrų dalykų keliais lygiais.

Diskusija trunka jau nuo praėjusių metų, bet šių 
metų pradžioje ją paaštrino premjero patarėjo Arvy
do Juozaičio bei švietimo ir mokslo ministro Algirdo 
Monkevičiaus konfrontacija. Prasidėjo ginčas dėl 
Švietimo ir mokslo ministerijos vadovų kompetenci
jos.

Kad minėti pertvarkymai sukelia daug įvairių 
problemų - akivaizdu. Tai ir perėjimo iš vienos mo
kyklos į kitą problemos (kėlimasis iš kaimo į miestą 
ar iš vieno miesto į kitą), mokinių darbo mokyklose 
organizavimo problemos ir kt. Taip pat ir mokytojų
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darbo vietų keitimas, daliai mokytojų gresiantis atlei
dimas. Dėl profiliavimo daugelyje mokyklų susidarė 
tokia padėtis, kad mokiniai turi sėdėti mokykloje iki 
vėlaus vakaro. Tvarkaraštis sudaromas taip, kad tarp 
vieno ir kito dalyko susidaro tarpas, vadinamasis 
„langas”. Kitaip tvarkaraščio, net ir labai norint, su
daryti negalima, jeigu siekiama įgyvendinti pasirin
kimo idėją. Bet kuo didesnė dalykų ir lygių pasirinki
mo laisvė, tuo daugiau laisvo laiko tarp pamokų, su
dėtingesnė lankomumo kontrolė. O mokytis „langų” 
metu mokiniai, kurie juk nėra studentai, nesugeba. 
Tad grįžus namo jiems tenka ruošti pamokas kone iki 
paryčių. Daugelio dalykų mokymasis keliais lygiais 
mokykloje taip pat yra labai problemiškas. Viena 
vertus, čia gresia pernelyg siauros specializacijos pa
vojus. Be to, aukštesnis lygis dažniausiai yra supran
tamas tiesiog tik kaip vis didesnio žinių kiekio įsisa
vinimas, t. y. intensyvesnis „kalimas”. Kadangi gim
nazija yra suprantama kaip laiptelis aukštojo mokslo 
link, čia didelis dėmesys skiriamas pasiruošti valsty
biniams egzaminams, pagal kurių rezultatus yra at
renkami stojantieji į aukštąsias mokyklas. Valstybi
niai egzaminai dažniausiai yra testai, tad jais patikri

VARŠUVA - SU KARALIŠKĄJA PILIMI IR BE JOS
„Su pilimi” - tai šiandieninė Varšuva. Karališ

koji pilis prie senamiesčio stovi nuo 1984-tųjų metų. 
Tai didžiulis statinys, iš lauko pusės išsiskiriantis la
biau apimtimi, negu architektūros įmantrumu. Pilis 
daro didesnį įspūdį, kai pro vartus patenki į didelį už
darą kiemą, čia architektūra įvairesnė. O kai įžengi į 
vidų, šis kompleksas nustebina jau visai rimtai.

Man, ir tiems, kurie pažino pokarinę Varšuvą, 
stebėtis tenka tuo labiau, nes mes toje vietoje atsime
name plyną lauką. Tiesiog tuščią aikštę su pakraštyje 
riogsančiu, kelis metrus virš žemės paviršiaus iškilu
siu griuvėsių fragmentu. Gerai menu tą plotą, nes 
1967-taisiais, kai studijavau Varšuvoje (tai Gomul- 
kos laikai) dažnai teko jį kirsti einant iš universiteto 
bendrabučio į senamiestį. Žinojau, kad ten kadaise 
stovėjo Karališkoji pilis (beje, taip ją vadina lenkai, 
tai liksiu prie jų terminologijos, nors tiksliau sakant, 
tai dideli baroko-rokoko rūmai). Taip pat žinojau, 
kas su ja nutiko. Apie pilies likimą su dideliu kartėliu 
daug kartų pasakojo lenkai.

Labai glaustai buvo taip. Toje vietoje XIV am
žiuje stovėjo (nors daug mažesnės apimties) Mozūri- 
jos valdovų gotikinio stiliaus pilis. (Beje, joje gyveno 
net kelios lietuvės, nes ir Gediminas, ir Kęstutis iš
leido po vieną dukrą už Mozūrijos valdovų.) Tai 
priešistorė. Tikroji Varšuvos pilies istorija prasideda 
1611-taisiais, kai Zygmantas Vaza perkelia Lenkijos 
sostinę iš Krokuvos į Varšuvą. Tada buvo pastatyti 
dideli baroko rūmai, kurie įjungė ir senąją pilį. Pas
kutinį kartą jie buvo perstatyti (ypač inteijeras), jau 
rokoko stiliumi, paskutinio Lenkijos karaliaus, Sta
nislovo Augusto laikais. Pilis buvo smarkiai ap
griauta per Varšuvos bombardavimą 1939-aisiais 
metais. Bet išdegę mūrai stovėjo. Visiškai susprog
dinta ji buvo 1944-taisiais, po Varšuvos sukilimo, į 
sienas įgręžtu dinamitu. Susprogdinti buvo net rūsiai. 
Liko tik plytų nuolaužų krūvos. Jas apvalius ir atsira
do tas tuščias plotas, kurį atsimenu. Atstatyti ją pra
dėta 1971-aisiais.

Taigi manoji Varšuva buvo „be pilies”. Rašau 
„manoji”, nes tie pusantrų metų tuomet praleisti 
„liaudies Lenkijoje” paliko daug atsiminimų. Nega

nami (ypač turint galvoje istorijos testą) iš esmės tik 
mokinių atminties sugebėjimai. Kaip tada galima 
kalbėti apie tokio profiliavimo naudą? Padėtis aiškiai 
keistųsi tik tada, kai universitetai priimtų stojančiuo
sius ne pagal valstybinių egzaminų ir apskritai ne pa
gal egzaminų rezultatus, o, tarkime, pagal mokymosi 
mokykloje bendrų rezultatų ir profilinių dalykų re
zultatų vidurkius. Taip būtų parodytas ir pasitikėji
mas mokykla. Tada ir dalykų lygių skirtumas taptų 
ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis. Apskritai, matyt, 
būtų naudinga nesižavėti kuo didesniu pasirinkimu, 
nes mokiniai - ne studentai, jiems pakaktų tik kelių 
pagrindinių profilinių klasių.

Kol kas aukštesnis dalyko mokymo lygis įsivaiz
duojamas tik formaliai. Tarkime, literatūros pamoko
se atsirado vadinamoji teksto interpretacija, pakeitusi 
tradicinius rašinius. Bet ta „interpretacija” - tai tik 
teksto ar jo ištraukos vivisekcija, ieškant atsakymų į 
gana banalius klausimus. Dažnai mokinys net nesu
pranta, ko iš tikrųjų iš jo norima. O juk ir tradicinis 
rašinys - taip pat interpretacija, tik laisvos formos ir 
kūrybingesnė.

Saulius Pivoras

liu jų neprisiminti, žvelgdamas į šiandieninę Varšu
vą. Savotiški tie atsiminimai. Viena vertus, jie „pil
ki”, galima būtų sakyti „betoniniai”. Tai vyraujanti 
„brandaus socializmo” spalva bei statybinė medžia
ga. Tuo metu jau buvo pradėjęs trupėti savo ideologi
nę šerdį praradęs komunizmas, grimstantis į korup
ciją, neūkiškumą, kamuojamas augančių nepriteklių. 
Pagyvenus pusantrų metų Lenkijoje buvo sunku su
prasti, kodėl mūsų išeiviškoji visuomenė vis dar bai
minosi komunizmo kaip ideologijos. Lenkijoje jos 
neradau, sutikau tik patyčias vyraujančiai santvarkai 
ir daugybę anekdotų. Kita vertus, tai buvo įdomūs 
jaunystės metai. Pats nuo nepriteklių buvau ap
saugotas fantastiškai palankiu kursu juodojoje rin
koje keičiamais doleriais, netrūko draugų. Kai tave 
supantys žmonės įdomūs, galima priprasti ir prie 
betono. Taigi prisiminimai nebūtinai blogi. Kartais 
jie sukelia net šiek tiek nostalgijos.

PRADĖKIME NUO KARALIŠKOSIOS PILIES
Mat dėl jos čia atvykome. Tikslas buvo susipa

žinti su pačia pilimi ir ypač kaip lenkai ją naudoja. 
Įžangą verta pradėti jausmingai: jos atstatymas yra 
tiesiog stulbinantis pasiekimas. Puikių, įmantrių ar 
tiesiog pretenzingų karališkų salių mačiau daug kur: 
ir Londone, ir Peterburge, ir Vienoje. Bet jos nepali
ko tokio įspūdžio. Mes jau pripratinti manyti kad, 
„ot, praeityje tai būta meistrų, tai mokėta statyti...” 
Tuo tarpu Varšuvoje, žingsniuodamas per sudėtingai 
raštuotą parketą, žvelgdamas į didžiules lubų freskas, 
į auksuotą, visas sienas dengiančią stukatūrą, negaliu 
atsikratyti nuostabos, kad visa tai padaryta dabar! O 
kad tai „ne autentas”, visiškai (arba bent jau labai 
mažai) trukdo. Esmė tame, kad kokybė, stilius - vis
kas atitinka. Barokas yra barokas. Rokoko stiliaus 
kambariai (jų daugiausia) nei kiek neblogesni kaip 
Vienoje ar Ermitaže. Prisideda ir raiškiai eksponuo
jamas istorinis klodas, dekoracijose apstu valstybės 
simbolių, įskaitant ir Vytį, įvykių atvaizdavimų, por
tretų, kurie siejasi ir su mūsų istorija. Pavyzdžiui, pa
stebėjau net penkis Jogailos atvaizdus ir vis kitokius. 
Yra ir Vytautas. Pilis tikrai įspūdinga ir tuo geriausiai
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REPORTAŽAS

įsitikinsite patys joje apsilankę. Rekomenduoju.
Kaip minėjau, mus domino ne tik pati pilis, bet ir 

jos panaudojimas. Tais klausimais kalbėjomės sujos 
vadovaujančiu personalu ir direktoriumi.

Akivaizdžiausias jos panaudojimas - kaip vieti
nių ir užsienio turistų traukos centras. Turistų per 
metus būna gerokai virš pusės milijono, apie 50,000 
per mėnesį, nežiūrint, kad įėjimo bilietų kainos, ypač 
Lenkijos ekonomikos sąlygomis, yra didelės. Pavyz
džiui, aplankyti visą pilį ir ten rodomas ekspozicijas 
(trys skirtingi bilietai) kainavo $8.00. Tačiau ekono
mine prasme, svariausias jos indėlis yra tas, kad pi
lies aplankymas turisto kelionę prailgina pusę die
nos. O tai reiškia, kad užsienietis lankytojas papildo
mai palieka Varšuvoje apie $90.

Tačiau ekonominis tokio objekto įnašas nėra 
svarbiausias. Jis nemenkas, bet istorinio paveldo ob
jektai būtų atstatomi (bent jau Lenkijoje tai tikrai) ir 
be ekonominių paskatų.

Pati svarbiausia priežastis - noras užtikrinti 
savosios istorijos tęstinumą, sudaryti galimybę prie 
jos prisiliesti, iš jos mokytis, ir, kas be ko, ja 
didžiuotis. Šis siekis tampriai rišasi su noru perduoti 
tą istorinio tęstinumo pajautimą sekančiai kartai. 
Kad tai vykdoma sėkmingai, turėjome progos patys 
stebėti. Abi mūsų lankymosi dienas mus pasitiko 
gausūs moksleivių būriai. Tiesiog dešimtys tų gru
pių, po 20-30, pasklido po visą pilį. Vaikščiodami po 
sales juos nuolat sutikdavome. Mažesniuosius (iki 
10-12 metų), matėme susėdusius tiesiai ant raštuoto 
parketo grindų prie kokio nors paveikslo, vadovė pri
tūpusi, kad per daug neišsiskirtų nuo savo auklėtinių, 
jiems aiškino istorines aplinkybes. Sprendžiant iš no
riai keliamų rankų, vaikai domėjosi ir dalyvavo. Tai 
įrodymas, kad istoriją galima perteikti įdomiai ir pa
traukliai.

SVARBI IR REPREZENTACINĖ FUNKCIJA
Čia priimami oficialiu apsilankymu atvykstantys 

valstybių vadovai, nuo Anglijos karalienės iki mūsų 
Valdo Adamkaus. Bet reprezentacinė veikla kur kas 
platesnė - čia vyksta svarbaus lygio diplomatiniai 
seminarai, įteikiami valstybiniai apdovanojimai, iš
kilmingai atidaromi mieste vykstantys kongresai. 
Beje, reprezentacija nebūtinai privalo būti susijusi su 
valstybės ar miesto veikla. Už nemažą kainą (buvo 
minima $8,000) kai kurias patalpas galima nuomoti. 
Pavyzdžiui, Japonija čia rengia savo tautinės šventės 
minėjimą, pinigingi lenkai (yra tokių!) čia kelia ves
tuves...

Plati koncertinė veikla. Vasarą didžiajame kie
me, o kitais metų laikais keliose iš didesnių salių, va
karais vyksta koncertai.

Mokslinė paveldo restauracijos veikla. Pilies at
statymas subūrė grupę mokslininkų, o restauruoto- 
jams suteikė daug patirties. Ši veikla tęsiama. Yra 
leidybos skyrius, restauracinės dirbtuvės. Jų veikla 
vien tik pilimi dabar nesiriboja.

Festivaliai, mugės, lauko vaidinimai. Tai jau pla
taus masto Varšuvos įvykiai, kurie vyksta ne pilies 
viduje, bet jos didžiajame kieme ir prieigose. Pilis 
jiems sukuria tinkamą aplinką.

Pilyje yra restoranas, kavinės, su istorija susiju
sių suvenyrų bei knygų parduotuvė.

Visą tą veiklą galėčiau pateikti skaičiais ir pro
centais, nes yra spausdinamos metinės ataskaitos, ku
rias ir mes gavome. Skaičiai įspūdingi. Jie rodo, kad 
Varšuvos pilis nėra tik „dar vienas muziejus”. Tai 
kultūrinės veiklos centras, ašis, apie kurią sukasi 
svarbiausioji miesto ir visos Lenkijos kultūrinė, vi
suomeninė, valstybinė veikla. Ši pilies pritaikymo, 

jos panaudojimo patirtis ir buvo tai, kas mus labiau
siai domino.

TRUPUTIS VARŠUVOS „BE PILIES” NOS
TALGIJOS. KIEK NOSTALGIJA KAINUOJA 

LENKAMS?
„Warszawa centralna” stotis, į kurią atvykstame, 

iš tiesų ir stovi pačiame centre, visai netoli stalinisti- 
nio, „vestuvinio pyrago” stiliaus dangoraižio. Jei 
dangoraižis yra sovietinio baroko pavyzdys, tai pati 
stotis - jau sovietinis modemas. Ko gero, tos didelės 
tuščios betoninės erdvės kadaise vietinei nomenkla
tūrai prisidėjo prie iliuzijos, kad jie neatsilieka. Da
bar jos tik tuščios pilkos erdvės, ir tiek. Stotis buvo 
nejauki Gomulkos laikais, tokia ir liko. Nors dabar 
čia visgi margiau; skelbimai teigia, kad galima nu
sipirkti ne tik „hamburgerį”, bet ir „hotdogą” bei 
„doener kebab”. Lenkiškieji kalbos sergėtojai, atro
do, nuolaidesni už lietuviškuosius.

Išėjus iš stoties reikia gerokai pasižvalgyti, kad 
susiorientotum kur esi. Ypač jei žvelgi į viršų, vaiz
das labai pasikeitęs. Gal siekdami kiek uždengti tą 
stalinistinį „pyragą”, lenkai (tiksliau tarus, užsienio 
firmos) būtent čia pristatė dangoraižių. Iki Frank- 
furt’o dar toli, nekalbant apie New York‘ą, bet prie
šingai negu betoninė stotis, dangoraižiai visiškai ati
tinka dabartinius kriterijus. Jei žvelgsim vien į dan
goraižius, Varšuva jau Europa. Tas pats šviesus plie
nas ir patamsintas stiklas, pagal tą patį modelį iš
tekintos formos. Akis nuleidus ant gatvės dar vis aki
vaizdu, kad Varšuva statyta betoninio socializmo 
metais. Pilkieji masyvūs pastatai, išrikiuoti palei ne
jaukiai plačias Maršalkovkska ir Jerozolimska gat
ves, dabar dar labiau papilkėjų. Nedaug tepadeda 
„McDonalds”, „Pizza Hut” ar šimtai kitų reklamų. 
Jie vistiek atrodo tarsi svetimos prielipos.

Nostalgijos tad kol kas nedaug. Ji man pradeda 
rimčiau kirbėti, kai einame pro atstatytąjį senamiestį. 
Žiūriu, kad metai jam nepakenkė (senamiestį baigta 
atstatyti 1953-iais metais). Anaiptol. Mano laikais 
jis atrodė kažkoks „per šviežias”. Dabar frontonai pa
tamsėję, kokliniai stogai jau ne tokie vienaspalviai, 
prie pamatų auga samanos, dažai ne tokie ryškūs. Žo
džiu, jauniausias iš Europos senamiečių darosi pana
šus į savo kolegas. Senamiestis tad sužadina nostal
giją, o ji mane jau visai užlieja, kai įeinam į „Bar 
mlečny” už Barbakano. Tiesiog neįtikėtina, bet čia 
viskas kaip buvę! Kvapai, plastikinės kėdės, aliu
mininės kiek išklypusios šakutės, stora kasininkė už 
savo pulto ir skarelėmis apsigaubusios virėjos už lan
gelių sienoje. Viskas kaip buvę! Net plastikinė gėlytė 
ant stalų atrodo ta pati, o servetėlės sukarpytos į to
kius mažus gabaliukus, kad pirštų tinkamai negalė
davai nusišluostyti. Negali ir dabar.

Nenoriu, kad mano pasakojimas nuskambėtų 
neigiamai. Tikrai ne, nes nostalgija autentiška ir pa
grįsta. „Bar mlečny” arba „Pieno barai” buvo mano 
(ir kitų studijozų) mėgiamos maitinimo įstaigos go- 
mulkinėje Lenkijoje. Už keletą zlotų ten galėjai gauti 
šilto pieno (jei užsisakydavai kakavos, pienas bū
davo rudas), galėjai gauti blynelių su varške ar be, ne 
visada, bet dažnai būdavo ir kiaušinienės. Juos 
atidarydavo labai anksti ir tai labai praversdavo po 
ilgos nakties. Išklausiau įvairių patarimų, kaip gydy
ti galvos skausmus, kuriuos gali sukelti bulgariškas 
vynas, bet geresnio vaisto už šiltą pieną neradau. 
Užsisakau tad šilto pieno ir blynelių su varške. Rei
kia užmokėti kasininkei (3 su puse zloto - taigi, apie 
80 centų!), ranka rašytą kvitą, kaip ir kadaise, reikia 
nunešti prie lango į virtuvę, o ten balta prijuoste apsi
juosusi kita stamboka moterėlė tau netrukus paduoda 

blynelius ir pieną. Blyneliai apipilti grietine ir cukru
mi. Ir ką sakysi! Skonis tas pats! Geras skonis, o kai 
būdavai studentiškai išalkęs, tai buvo tikra pasaka. 
Taigi jaučiu net tam tikrą dėkingumą dabartinei 
Lenkijos vyriausybei, kad ji skiria paramą „Pieno ba
rams” išlaikyti. Skirdavo tada ir gomulkinė, nes ma
žos „Pieno barų” valgių kainos jų išlaikymo išlaidų 
nepadengdavo. Jie buvo (ir, atrodo, liko) skirti pa
maitinti tuos, kurie tesukrapšto kelis zlotus.

Tad išeitų, kad lenkai moka už mano nostalgiją... 
Beje, už nostalgiją socialistinei sistemai jie moka ne
mažai. „Pieno barai” šitoje sąskaitoje tik smulkmena; 
didžioji problema ta, kad tų iš socialistinių laikų pa
veldėtų subsidijų, lengvatų, įvairių privilegijų dar li
ko daug ir (kaip ir Lietuvoje) jų labai sunkiai atsisa
koma. Lenkijoje, ko gero, blogiau, nes čia į „privile
gijuotojų” (tai yra valdžios biudžeto remiamų) sąrašą 
patenka ištisos ūkio šakos, kaip kalnakasyba, laivų 
statyba, na, ir kaip visur - žemės ūkis. Tai alina biu
džetą, stabdo ūkio pertvarkymą ir tampa nepakelia
ma našta. Paskaičius Lenkijos spaudą, susidaro pana
šus ūkinių negalavimų vaizdas kaip Lietuvoje. Strin
ga sveikatos reforma, mokytojai skundžiasi mokyklų 
pertvarkymu, streikuoja darbininkai, reikalaudami 
didesnės valstybės paramos, nepatenkinti ūkininkai 
planuoja blokuoti kelius ir t.t. Dar prieš kelis metus 
Lenkijos ūkis buvo pavyzdys kitiems, jos užsienio 
investicijų apimtys ir augimo tempai kėlė pavydą 
Lietuvai. Šiais ir praeitais metais jau yra kitaip. Len
kijos augimas užstrigo, skolos pasidarė tokia našta, 
kad buvo rimtai baiminamasi, jog gali ištikti Argenti
nos likimas. Šiuo metu, atrodo, to bus išvengta, ta
čiau priverstinio taupymo politika skaudžiai vargina. 
Lenkijos ūkis pernai neaugo, vidutinis bedarbystės 
lygis pakilo iki 18%, kai kuriose vaivadijose jis artėja 
prie 30%. Tokie skaičiai mirga spaudos puslapiuose, 
bet ir apsižvalgęs po dabartinę Varšuvą tai sunkiai 
pastebėtum. Tiesa, ubagų yra, bet kur jų nebūna? 
Šiaip matosi, kad daug statoma, rinkos ekonomika 
visiškai panaikino pasiūlos problemą, prekių gausa 
panaši kaip kitur Europoje, panaši kaip Vilniuje. Tai, 
be abejo, didžiausias skirtumas tarp dabartinės Var
šuvos ir „anos”.

Prisimenu, kaip toje „be pilies” komunistinėje 
Varšuvoje turėjau progos stebėti rinkos dėsnių vei
kimą. Jei iš ryto eidamas iš bendrabučio pastebėda
vai, kad moterėlės prie kioskų pardavinėja kiauši
nius, jau žinojai, kad „Bar mlečny” kiaušinienės ne
gausi. Mat tai reiškė, kad valstybinis kiaušinių tieki
mas sutriko, o moterėlės užpildo atsiradusią spragą. 
Suprantama, už aukštesnę, nesubsidijuotą kainą.

TRUPUTĮ APIE TAI, KAIP REIKIA 
ATSTATYTI PILĮ

Tad apie ekonomiką iš lenkų nedaug tepasimo- 
kysim. Bent jau šiuo metu Lietuvoje ji vystosi palan
kiau. Bet užtat verta pasimokyti, kaip atstatyti ir pa
naudoti istorinius objektus.

Nors vokiečiai ją susprogdino beveik į dulkes, 
lenkams atstatyti karališkąją pilį visgi buvo lengviau. 
Įvairios dokumentacijos (brėžiniai, fotografijos, 
aprašymai) kaip pilis atrodė prieš susprogdinant jie 
turėjo kur kas daugiau. Ypač apie vėlyvesniuosius 
pilies gyvavimo laikotarpius (pavyzdžiui, rokoko sti
liaus XVIII šimtmečio pabaigą). Tad jie galėjo remtis 
detalia archyvine medžiaga. Tačiau verta pažymėti, 
kad ir šios pilies dalies jie neatstatė visai tokios, ko
kia ji buvo prieš susprogdinant. Pakeitimų daug.

Dalis pakeitimų susiję su „laikotarpio istorišku-
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mu”. Siekta atstatyti karaliaus Stanislovo Augusto 
laikotarpio patalpas taip, kaip jos buvo jo laikais, o 
ne 1939-taisiais. Barokinės Vazų laikotarpio salės ir 
patalpos buvo dar labiau nutolusios nuo savo pir
mykštės išvaizdos. Šio laikotarpio dokumentacija, 
raižiniai, aprašymai, jau kur kas mažiau tikslūs. Teko 
naudotis ir analogijos principu. Būtent patikrinti, 
kaip to laikotarpio panašaus pobūdžio patalpos įreng
tos kitur. Tai ypač naudinga tais atvejais, kai žinomas 
architektas ar dailininkas. Varšuvoje, kaip ir Vilniu
je, architektai ir dailininkai buvo daugiausia italai, 
savo darbų palikę ir kituose Europos miestuose.

Eidami tolyn į praeitį pasiekiame laikotarpį, ku
rio žinių ištekliai yra panašūs ir Varšuvoje, ir Vilniu
je - tai gotikos stiliaus metai. Mums svarbūs Min
daugo, Vytenio, Algirdo, Vytauto ir Aleksandro lai
kai, o Varšuvoje - Mozūrijos Piastų metai. Ko gero, 
Vilniuje medžiagos šiam laikotarpiui net daugiau, 
nes čia gotikiniai rūsiai užkasti, o ne išsprogdinti. 
Įdomu buvo įsitikinti, kad lenkai ir šį laikotarpį suge
bėjo atkurti įtikinamai. Pavyzdžiui, įspūdingą senąją 
seimo salę išdekoravo Drezdeno archyvuose esanči
ais Žečpospolitos žemių herbais. Šitaip ji nebuvo de
koruota tuomet, kai atliko savo istorinę paskirtį (iš 
tiesų, nežinia kaip ji buvo dekoruota). Galima net ar
gumentuoti, kad tai istoriškai netikslu, nes Mozūrijos 
kunigaikščių laikais jie nebūtų ant savo lubų piešę, 
tarkim, Žemaitijos meškos ar Lietuvos Vyčio, bet 
tūkstančiams lankytojų tai nelabai svarbu. Esmė ta, 
kad salė įspūdinga, o herbai dvelkia senove.

Dalis pakeitimų susiję su naująja pilies paskirti
mi. Suprantama, karalius su savo svita ir tarnais čia 
jau negyvens, o žmonių srautas pastebimai padidės. 
Todėl pastatyta nauja laiptinė, įrengtas keltuvas, sa
nitariniai įrenginiai, įrengtos patalpos lankytojams 
aptarnauti (kasos, rūbinės). Dėl to kai kurių kambarių 
dydį teko pakeisti, kai kuriuos sujungti. Abu pilies at
statymo laikotarpio, profesoriai Stanislov Lorenz ir 
Jan Zachwatowicz, į tai žvelgė pragmatiškai. Esmė, 
Zachwatovicziaus žodžiais, yra „atkurti praeities for
mas naujom medžiagom ir pritaikyti jas dabartiniams 
poreikiams”.

Baigiant, vertėtų dar žodį tarti apie „autentą” ir 
kaip jis funkcionuoja tokioje aplinkoje. Be pačių pi
lies salių, svarbų įspūdį lankytojui daro baldai ir ypač 
paveikslai. Tik labai nedaug pilyje matomų baldų yra 
istoriškai su ja susiję. Daugiausiai tai iš muziejų bei 
mecenatų gauti baldai, kurie daugmaž atitinka vaiz
duojamą laikotarpį. Yra ir dabartinių arba XIX am
žiaus kopijų. O dėl paveikslų lenkams pasisekė. 
Daug jų buvo išgelbėta prieš bombardavimą, nema
žas skaičius per carinės Rusijos okupaciją buvo iš
vežti Peterburgan ir 1922-siais, kai bolševikai dar 
niekino carų sukauptus turtus, grąžinti. Ypač jiems 
galime pavydėti Canaletto ir Matejkos. Canaletto tai, 
žinoma, „autentas”, kuris daugybėje atvaizdų parodo 
kaip Varšuva ir pilies aplinka atrodė XVIII šimtme
čio gale. Matejka, galima sakyti, „autento” antipo
das. Jo paveikslai - gryna istorinė romantika. Bet 
kokia įtaigi! Ir kiek juose informacijos. Ant grindų 
susėdę mokinukai dažniausiai ir sėdėdavo būtent 
prieš Matejkos paveikslus.

O pats „autentas” dažnai būna ne toks įtaigus, 
tad nenuostabu, kad lankytojai į jį kreipia mažesnį 
dėmesį. Yra jo Varšuvos pilyje - tai nemažai baroko 
ir rokoko laikų portretų (beje, kai kurie jų - kopijos 
kitur kabančių paveikslų), tai didelė archeologinių 
radinių ekspozicija ir vokiečių sprogdinimą išlaikę 

gotikiniai mūrų fragmentai. Visa tai galima pamatyti, 
bet verta paminėti, kad jei po atstatytas sales mums 
tekdavo grūstis pro lankytojų srautą, tai autentiškus 
mūrus ir archeologinius radinius apžiūrinėj ome visai 
vieni.

UŽSKLANDA APIE ISTORIJOS DVELKSMĄ
Ar istorijos dvelksmo daugiau Varšuvoje nei 

Vilniuje, priklauso nuo to, kaip į tai pažiūrėsime. Jei 
žvelgsime tik miesto architektūros mastu, jo daugiau 
Vilniuje. Nežiūrint to, kad Varšuvoje Valdovų pilis 
jau atstatyta. Apimtimi, kokybe ir amžiumi Vilniaus 
senoji architektūra, jos istorinis paveldas neabejoti
nai viršija Varšuvos. Tačiau jei pažvelgsime kaip 
pats miestas - jo gyventojai, inteligentija ir adminis
tracija - vertina savo istorinį paveldą, tai pirmenybę 
tektų atiduoti Varšuvai. Kaip minėta, ekonomine 
prasme Lenkija dabar pergyvena sunkius laikus, ta
čiau restauracijos darbai toliau vykdomi. Visur ma
tai, kad Varšuvos gyventojams praeitis yra dalis da
barties. Ir ne tik tolimoji praeitis. Daug paminklinių 
lentų, menančių Antrojo pasaulinio karo laikus, kiek
vienos bažnyčios vestibiulyje maža paroda, doku
mentuojanti jos istoriją, ir kaip ji atrodė po Antrojo 
pasaulinio karo negandų. Netrūko istorinių skulptūrų 
ir manojoje „be pilies” Varšuvoje, bet dabar jų dar 
daugiau. Malonu, kad naujosios skulptūros dera prie 
aplinkos. Pavyzdžiui, kad ir įspūdinga kardinolo Vy- 
šinskio skulptūra Krakovskie Przedmieščia gatvėje. 
Stovi ji ne taip toli nuo XIX šimtmetyje pastatytos 
kiek pompastiškos Adomo Mickevičiaus skulptūros, 
ir bent šiuo atveju palyginimas kalba dabartinės

AR VERTA LIETUVAI STOTI Į NATO?
(Pabaiga. Pradžia „Akiračių” vasario mėn. numeryje)

Be to, Vokietijos skepticizmas nebėra toks tvir
tas, ypač kai viešėdamas Vilniuje šią liepą Prancū
zijos vadovas Jacques Chirac iš esmės parėmė plėt
ros idėją. Dienraštis The Wall Street Journal irgi pri
ėjo prie išvados, kad baltoskepticizmas lėtai, bet aiš
kiai mažėja Vakarų Europos valstybių tarpe. Pagrįs
damas tai, dienraštis cituoja Italijos ministro pirmi
ninko Giuliano Amato žodžius, kad neverta atidėlioti 
plėtros dėl Rusijos opozicijos. Čia kaip su skaudan
čiu dantimi - ilgiau delsi, daugiau skaudės.

Vokietijos pozicija gali keistis, jei Vašingtonas 
sugebės ją įtikinti, kad Lietuva yra nusipelniusi tapti 
NATO nare. Kita vertus, politiškai beveik neįmano
ma, kad Vašingtonui besąlygiškai parėmus mūsų 
kandidatūrą, Vokietija ims karštai tam priešintis. 
Sunku tikėti, kad Vokietija konfrontuotų su JAV, kai 
yra sprendžiami istoriniai klausimai.

C. Pirmos plėtros sėkmė
Daugelis politologų mano, kad Baltijos šalių na

rystė NATO taps svarbiu išbandymu pačiai organiza
cijai. Ronald Asmus’as mano, kad jei Baltijos pro
jektas žlugtų, gali sustoti NATO plėtros procesas, pa
sikeistų jėgų balansas Europoje ir netgi kiltų kon
frontacija tarp Vakarų ir Rytų (Asmus, p 121). Anato
li Lieven’as, kita vertus, mano, kad jei NATO išsi
plės į Baltijos regioną prieš NATO piliečių valią, ri
zikuojama pažeminti aljansą iš vidaus (Lieven, p. 
178).

NATO bus sunku apsispręsti, ar Lietuva naryste 
tarnauja jos interesui. Daugelis sąjungininkų neskuba 

skulptūros naudai. Retai taip atsitinka, tačiau susi
mastęs, tvirtų bruožų kardinolas tikrai įspūdingesnis 
ir geriau perduoda savo laiko dvasią, negu Mickevi
čius, kuris atrodo tarsi būtų pernelyg savimi susiža
vėjęs generolas.

Tai išoriniai atributai. Kaip žmonės elgiasi su 
savo istorija, apčiuopti sunkiau. Bet štai pavyzdys. 
Kalbamės su varšuviečiu istoriku. Daugiausiai apie 
pilies istoriją, nes dėl to čia atvykome, bet kalba nu
krypsta ir į tautinių istorijų sampratos kaitą. Varšu
vietis atrodo, tarsi jaustųsi kiek nepatogiai. „Nesu
prantu kas ten darosi su jūsų jaunaisiais istorikais”,- 
sako jis. Mat neseniai dalyvavo konferencijoje, ku
rioje buvo apžvelgiami bažnytiniai santykiai. Iš Lie
tuvos buvo atvykęs net pats kardinolas A. Bačkis, o 
po jo kalbėjo jaunas vilnietis istorikas. Kardinolo 
kalba tokia, kaip kardinolui ir dera, o štai jaunasis is
torikas jiems pasakojo apie Fukijamą ir apie tai, kad 
tautinės istorijos svarba blėsta. Fukijamą jie jau seno
kai patys pasiskaito, samprotavo varšuvietis, o iš Lie
tuvos istoriko norėjosi išgirsti, kaip Lietuvoje dabar 
įvertinama, kaip tiriama savoji istorija. Na, gal jis no
rėjo pasirodyti madingas, bando jį teisint varšuvietis. 
Jaunas dar.

Gal. Nors bijau, kad, ko gero, bent jau daliai Lie
tuvos inteligentijos, šitoks elgesys gana simptoma- 
tiškas. Jie taip desperatiškai siekia būti „modernūs”, 
jog nesuvokia, kad pirmiausia reikia būti savimi. 
Svarbi to „buvimo savimi” dalis yra savos istorijos 
žinojimas ir vertinimas. To tikrai galime pasimokyti 
iš lenkų.

Kazys Almenas

suteikti baltams saugumo garantijų, nes mano šias ša
lis esant geopolitiškai neapginamas. Anot R. As- 
mus’o, kai NATO šalys klausia savęs, ar jos kariautų 
už Baltijos šalis, ar aukotų Paryžių vardan Vilniaus, 
atsakymas būna arba nutylimas, arba neaiškus, arba 
tiesiog neigiamas (Asmus, p. 124).

Politologas Joseph Colins’as, dirbantis Strategi
nių ir tarptautinių mokslų centre Vašingtone (Center 
for Strategic and International Studies) mano, kad 
Lietuva neturi beveik nieko pasiūlyti Aljansui, kai 
tuo tarpu jos narystė Aljansui kainuos labai daug. 
Lietuva neturi tankų, karinių sraigtasparnių, ji yra ge
ografiškai izoliuota, todėl jos narystė prieštarautų 
NATO interesams.

Daugelis tačiau yra įsitikinę, kad mūsų pakvieti
mą į Aljansą sąlygos pirmosios plėtros sėkmė. Vos 
tik nusprendus priimti Lenkiją, Čekiją ir Vengriją, 
britų žurnalas European 1997-aisiais skelbė, kad tai 
yra grubi klaida, strateginė nesąmonė, NATO terito
rijos dabar nebeįmanoma apginti. Tačiau per kelerius 
metus visos trys naujosios kandidatės bandė pateisin
ti savo narystę kariuomenės modernizavimu ir iš
laidų didinimu, suprasdamos, kad jų pasiekimai nu
lems ir naujų kandidačių galimybę patekti į klubą. 
Visgi visos trys šalys patyrė didelių sunkumų inte- 
gruodamos savo karines struktūras į Aljanso sistemą.

D. Plėtros strategija ir kalendorius
2001 m. gegužį NATO generalinis sekretorius 

George Robertson’as Vilniuje plėtros lygtyje panai
kino vieną nežinomąjį - jis užtikrino, kad plėtra tik-
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rai įvyks 2002 metų pabaigoje, tuo atmesdamas nu
linę plėtros versiją. Daugelis NATO narių Europoje 
remia vadinamą „Slo-Slo” strategiją, pakviečiant de
rybų tik Slovėniją ir Slovakiją, taip nesupykdant 
Maskvos. Pasak V. Landsbergio, Slovėnija ir Slova
kija - jau ne problemos, dėl jų nėra debatų; bręstan
čio sprendimo viršūnėje - Baltijos valstybės! The 
Wall Street Journal antrina, kad Baltijos šalių narys
tė lieka kontroversiškiausiu plėtros klausimu. Pasak 
dienraščio, dėl jų Aljansas apsispręs ne anksčiau kaip 
2002 metų pradžioje. Galima teigti: jei bus nuspręsta 
pakviesti tik vieną Baltijos valstybę, laimingoji bus 
Lietuva.

Nesėkmė Prahoje gali atitolinti Lietuvos viltis 
labai ilgam arba išvis paversti jos naryste NATO ne
pasiekiama, nes apie trečiąją plėtros bangą šiandien 
beveik nekalbama. Vytautas Landsbergis argumen
tuoja, kad nepakvietimas būtų katastrofiškai žalingas 
psichologinėmis ir politinėmis pasekmėmis. Lietuvai 
nepakliuvus į NATO, sulėtėtų ūkio raida, atslūgtų 
entuziazmas, susilpnėtų motyvacija.

Gana realistiškai skamba prognozės, kad Lietuva 
vienintelė iš Baltijos šalių bus pakviesta į NATO 
2002-aisias, kai tuo tarpu Estija taps pirmoji dalyvau
sianti ES Parlamento rinkimuose 2004-aisias. Ka
dangi visų trijų valstybių ekonominis ir karinis išsi- 
vystyms skiriasi, toks scenarijus, nors ir palikdamas 
Latviją už borto, garantuotų tiek NATO, tiek ES plėt
ros tęstinumą ir galutinį visų trijų šalių įjungimą į abi 
struktūras.

Kiti mano, kad ES ir NATO narystės mus pa
sieks tuo pačiu metu. Tokią teoriją pasidalino mano 
kvietimu paskaitai į Colgate universitetą atvykęs po
litologas Richardas Krickus. Toks planas konsoli
duotų tiek ekonominę, tiek karinę pažangą Lietuvoje. 
Tačiau Bilinsky mano, kad tai nepasiekiama, nes jau 
dabar aišku, kad ES ir NATO plėtros kalendoriai ski
riasi, be to, egzistuoja visiškai skirtingi stojimo krite
rijai ir reikalavimai (Bilinsky, p. 13).

Ronald Asmus’as svajoja apie Šiaurės paketą - į 
NATO kartu stoja trys Baltijos šalys kartu su Švedija 
ir Suomija. Tačiau tai tik teorinė galimybė. Daug rea
lesnis yra vadinamojo Vilniaus Devyneto įstojimas į 
NATO kartu. 2000-ųjų gegužės 9-ąją Albanijos, Bul
garijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos, 
Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos vadai Vilniuje 
sutarė siekti narystės kartu viename bloke. Manoma, 
kad toks scenarijus yra saugiausias Rusijos atžvilgiu 
- jai būtų suduotas stiprus smūgis, tačiau tik vieną 
kartą. Be to, visos grupės įstojimas sukurtų vientisą 
Europos saugumo žemėlapį nuo Baltijos iki Balkanų.

Diskusijoje dėl NATO plėtros jau įvyko Lietuvai 
labai svarbus persilaužimas, kai klausiama, ne kodėl 
Lietuvą reikėtų priimti į NATO, o dėl kurių priežas
čių ji turėtų būti nepriimta. Vilniuje rugpjūtį viešėjęs 
Ronald Asmus’as teigė, kad Lietuvai šiuo metu 
žvaigždės šviečia palankiai. Tačiau jis mano, kad li
kę 14 mėnesių iki susitikimo Prahoje dar daug ką gali 
nulemti, todėl ragino Lietuvą nedaryti jokių klaidų. 
Pasak R. Asmus’o, Lietuva jau įrodė turinti tokias pat 
vertybes kaip Vakarai, tačiau kliūtimi gali tapti pasi
reiškiantys nacionalistiniai, radikalūs, antisemitiniai 
reiškiniai.

Dėl panašių provokacijų perspėjo ir Vytautas 
Landsbergis, manantis, kad Rusija antinatinei propa
gandai paskyrė 50 milijonų JAV dolerių. Pasak jo, 
Rytai pafinansuotų masines akcijas, antisemitinius 
išpuolius, „nacių” išpuolius, vyriausybių vartymus, 
įtartinas trotilo katastrofas, kad tik parodytų Lietuvą 
neigiamoje, įtartinoje šviesoje. Kad tik Vakaruose 
rastųsi daugiau svyruojančių: „O gal atidedam?..” 

Kad to išvengti, V. Landsbergis kviečia visuomenę 
išlaikyti pilietinės brandos egzaminą, kad patiems 
sau neprisidarytume problemų.

Geras ženklas Lietuvai yra ir tas faktas, kad šį 
gegužį NATO PA vyko būtent Vilniuje. Nors PA ne
turi jokios galios NATO sprendimams, į Vilnių susi
rinko 300 NATO šalių parlamentarų, kurie dalyvaus 
Lietuvos kandidatūros ratifikavime savo parlamen
tuose. Todėl buvo itin svarbu, kad šie parlamentarai 
namo parsivežtų kuo maloniausius įspūdžius iš Vil
niaus. Nepriekaištinga organizacija, vakarietiškai at
rodantis Vilnius, nuoširdūs ir paslaugūs žmonės, 
smagios pramogos ir krepšinis kuždėjo, kad šis tiks
las pavyko.

IŠVADOS
Mano išsakyti argumentai už ir prieš Lietuvos 

narystę NATO sukuria labai sudėtingą ir prieštaringą 
vaizdą apie Lietuvos galimybes iš tikrųjų tapti Aljan
so nare. Galima teigti, kad Lietuva turi būti pasiruo
šusi daryti nemažas trumpalaikes aukas vardan ilga
laikio nacionalinio saugumo užtikrinimo. Lietuvos 
saugumo problematikos kontekste NATO išlieka 
vienintelė organizacija, gebanti užtikrinti Lietuvos 
nepriklausomybę, vadinasi užtikrinti išlikimą, ką Ke- 
neth Waltz’as ir vadina svarbiausiu bet kurios valsty
bės interesu.

Išvadose galima teigti, kad Lietuvos reikiamybė 
tapti NATO dalimi yra didžiulė, kai tuo tarpu jos na
rystės tikimybė yra maža ir abejotina. Pasitelkus po
litikos mokslus būtų klaidinga bandyti nuspėti Lietu
vos sėkmę siekiant narystės NATO, nes priimti 
sprendimai gali remtis vien tik politiniais sumeti
mais, neatsižvelgus į politologų skaičiavimus ir išva
das. Kitaip sakant, Lietuvos likimas ir vėl yra kažkie
no kito rankose. Kaip mano viršininkas „Laisvosios 
Europos” radijuje, politologas Paul Goble sakė, 
„Baltijos šalių likimas ateityje, kaip ir praeityje, nėra 
vien tik jų pačių rankose”.

Nepaisant Lietuvos sėkmės Prahoje, tikiuosi, 
kad mano paskaita parodė, kad vien tik NATO narys
tės siekimas jau yra naudingas Lietuvai. Vien tik sie
kiant įstoti į NATO, Lietuva įgyvendino sėkmingas 
kariuomenės, demokratijos ir ekonomines reformas, 
pagerino savo dvišalius santykius su kaimynais, pri
traukė daugiau investicijų iš užsienio.

Todėl praplečiant realistų „nacionalinio intere
so” sampratą į demokratijos ir ekonomikos dimensi
jas, aš argumentuoju, kad vien tiktai narystės NATO 
siekimas pavertė Lietuvą stabilesne, patikimesne ir 
dėl to patenkino jos nacionalinį interesą. Lietuvai 
verta stoti į NATO, nes net dabar Lietuva džiaugiasi 
minkštojo saugumo garantijomis, net ir nebūdama 
Aljanso nare.

Madeleine Albright pradėjo savo paskaitą Vil
niaus universitete sakydama, kad „žmogus neturi bū
ti Europos širdyje, kad turėtų savo širdyje Europą. 
Labiau nei kur kitur tai yra akivaizdu Vilniuje”. Tur
būt tik pačios Lietuvos pasišventimas vėl atrasti sa
vyje europietišką identitetą ir savo vietą naująjame 
Europos saugumo kontekste geriausiai užtikrins Lie
tuvos nepriklausomybės ir lietuvių tautos išlikimą.

Arnoldas Pranckevičius
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