
Up (W; 1751/

Viena iš valdančiųjų Socialdemokratinės ko
alicijos frakcijų pasiūlė į neeilinės Seimo sesijos dar
botvarkę įtraukti klausimą dėl padėties „Mažeikių 
naftoje” ir galimus veiksmus dėl JAV bendrovės 
„Williams” sprendimo parduoti jos turimas įmonės 
akcijas Rusijos bendrovei „Jukos”. Rusai tokiu at
veju tampa 54 proc. „Mažeikių naftos” akcijų paketo 
savininkais.

„Williams’as” susprogdino dar vieną galingą po
litinę bombą. Šį kartą - dar ir su stipriu geopolitiniu 
užtaisu. Konsevatorių maldomis atvesta į „Mažeikių 
naftą” kaip Lietuvos globėja, turinti apsaugoti Mari
jos žemę nuo Rusijos naftos koncerno „LUKoil” atė
jimo, „Williams’as” pats pardavė mus rusams.

Ir dar šaiposi, kad pardavė mus geriems rusams.
Nors rusų ir amerikiečių sandoris nebuvo ne

lauktas nei rinkų specialistams, nei politikams, pasta
rieji „Williams’o” pasitraukimo proga vis tiek bandė 
suvaidinti apgautų ir išduotų lietuvių tragikomediją. 
Nieko nepadarysi: artėja rinkimai, o požiūrį į 
„Williams’ą” ir amerikonų biznį Lietuvoje dabar turi

Šiame numeryje

SEKULIARINIAI KULTAI IR TRADICINĖS 
LIETUVOS RELIGIJOS

Jaunimo kultas - su „žvaigždėmis ”, bet be „saulės ”. 
Koncertai ir diskotekos - „mišios” su ekstazės pa
žadu. Reklamos ir loterijų žadamas išganymas dar 
šioje žemėje. Kodėl iš šio jaunimo kulto išaugus 
dažniau pasirenkamos sektos negu tradicinės religi
jos. Religinis pliuralizmas monoteistinėje kultūroje, 
su kuriuo nepajėgūs kovoti tradicinių religijų valdi
ninkai.

NE TUO KELIU EITA Į LAISVĘ

Antisemitizmas vokiečių okupacijos metais Kaune 
leisto „Į laisvę” dienraščio puslapiuose. Kodėl 
išeivijos fronto bičiuliai savo žurnalui pasirinko taip 
susikompromitavusio laikraščio pavadinimą?

JUOKAI PRO AŠARAS

Nebaigta Dogo Buldogo pasaka apie Naftutės iš 
Mažeikių ir oklahomiečio pono Vilijamsono ves
tuves, daugpatystę, skyrybas ir kitus nuotykius.

SKILTYS, LAIŠKAI, NUOMONĖS

KRITIKA IR POLEMIKA

LIETUVIŠKOS SPAUDOS APŽVALGA

„WILLIAMS” PABĖGIMAS - IR 
POLITIKOS VEIKSNYS

kiekvienas. Net ir konservatorių pirmininko pava
duotojas Andrius Kubilius televizijos laidoje į klau
simą, ar būtų taip agitavęs už „Williams’ą”, jei būtų 
žinojęs, kuo viskas baigsis, ištarė „Ne”.

Taigi dabar jau visi - prieš „Williams’ą”. Šios 
bendrovės veiksmai vėl nelauktai sujaukė besusi- 
klostančią naują politinę tradiciją, kurios esmė buvo 
suformuluota mažiausiai raudonų socialdemokratų 
veikėjų, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko 
Gedimino Kirkilo ir Vidaus reikalų ministro Juozo 
Bematonio lūpomis. Sumanymas paprastas: visi trys 
pirmieji asmenys ir po Prezidento rinkimų privalo 
likti savo vietose. Kaip tai pasiekti? Taip pat papras
tai: premjeras Algirdas Brazauskas ir Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas turėtų nekandidatuoti pre
zidento rinkimuose, o socialdemokratai - paremti da
bartinį valstybės vadovą Valdą Adamkų.

Bet po „Williams’o” akibrokšto tris dienas vė
liau vykusioje Socialdemokratų partijos konferenci
joje mintis paremti V. Adamkų buvo sutriuškinta. 
Seimo narė Birutė Vėsaitė liepė V. Adamkui susivy
nioti meškeres, o jos kolega Jonas Budrevičius - su
sikrauti lagaminus kartu su „Williams’u”.

Tikėtina, jog jei „Williams’as” nebūtų pabėgęs, 
socialdemokratų požiūris galėjęs būti kitoks. Jau 
vien todėl, kad kairieji bijo antrąkart išleisti A. Bra
zauską į prezidentūrą. Kito tokio svaraus politiko 
kairieji neturi, todėl jo išėjimas iš partijos ir premjero 
posto gresia partijos ir koalicijos skilimu. Nenori 
kairieji remti ir socialliberalų lyderio A. Paulausko. 
Tokiu atveju jiems lyg ir nelieka tikslo dalyvauti rin
kimuose, kurių nelaimėsi.

V. Adamkui švytėjo galimybė tapti dar ir kairių
jų kandidatu. „Williams’as” šią galimybę atėmė. To
kiu būdu amerikiečių bendrovė, atėjusi į Lietuvą su 
jai dešiniųjų priskirta vos ne apaštališka misija ap
ginti kraštą nuo bedievių rusų, antrąkart suduoda 
siaubingai stiprų smūgį visai dešiniajai politikai. 
Kaip visi prisimena, po „Williams’o” atėjimo jos pa
grindiniai stūmėjai konservatoriai per Seimo rinki
mus buvo visiškai sutriuškinti: iš turėtų maždaug 70 
vietų begavo tik devynias.

Šį kartą amerikiečiai pakenkė V. Adamkui, nors 
jis 1999-ųjų spalį darė daug ką, kad sutrukdytų 
„Williams’o” atėjimui tik amerikiečiams naudingo
mis sąlygomis. Iš pradžių pasiryžęs nepritarti sutar
čiai su „Williams’u”, galiausiai, po konservatorių ul
timatumo pasitraukti iš Vyriausybės, Prezidentas pa
reiškė netrukdysiąs tokiai įvykių eigai.

Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Aštria- 
dančiai ir ciniški „Williams’o” vyrukai pamokė Lie
tuvą, kad negalima painioti verslo su politika. Ką gi, 
ačiū bent jau už tai.

Įdomu ir kitkas. „Jukos” nėra nei pirmoji, nei 

paskutinė Rusijos kapitalo bendrovė, šįmet įsitvirti
nusi Lietuvoje. Mažeikiuose ir Būtingėje - „Jukos”. 
„Gazprom” koncernas taps 34 proc. „Lietuvos dujų” 
akcijų šeimininku, o su jo įtakoje esančia „Dujoteka- 
na” - Kauno elektrinės pirkėju. Rusijos pramonės 
grupė MDM per antrinę įmonę „Evrochim” įsitvirti
no Kėdainių „Lifosos” trąšų gamykloje. „Lukoil Bal- - 
tija” - mažmeninės prekybos degalais lyderė.

Gausybės bendrovių, į Lietuvą pakliuvusių ne iš 
Maskvos, o aplinkiniais keliais iš Vienos, Berno, 
JAV Delaware valstijos ar egzotiškų salų, Lietuvos 
valdžia net suskaičiuoti nesugebėtų. Dažniausiai šios 
įmonės - taip pat Rusijos kapitalas, nes potraukis 
verslininkauti per lengvatinių mokesčių zonas Rusi
jos verslininkams įaugęs tiesiog į kraują.

Kodėl Rusijos kapitalas veržiasi būtent dabar?
Populiariai kalbant, Europoje ir Amerikoje vers

lui dabar ne kas. Tuo tarpu Rusija jau užgydė 1998 
metų rudens finansinio kracho žaizdas. Nafta brangi, 
be to, prognozuojama, jog artimiausiais metais ji dar 
brangs. Spjovusi į OPEC šalių raginimus kontroliuoti 
ir riboti naftos gamybą, Rusija ją tik didina. Gauda
ma vis daugiau dolerių iš naftos, Rusijos ekonomika 
klesti.

Tad kodėl neinvestuoti Lietuvoje? Ne tik todėl, 
kad čia valdo A. Brazauskas. Ir V. Landsbergis čia 
jau nieko nepakeistų. Nes tai - verslas. Juk tose pa
čiose Jungtinėse Valstijose toks pat kaip ir „Mažei
kių naftos” likimas laukia dviejų Tenesio valstijoje ir 
Aliaskoje esančių didelių naftos perdirbimo gamy
klų. Nors paskelbtas jų pardavimo konkursas, „Will
iams” pateikė specialų pasiūlymą šias įmones pirkti 
tam pačiam „Jukos” koncernui. Taigi rusai ateina ne 
tik į Lietuvą. Į Ameriką - taip pat. Globalizmas ir 
Rusijoje lieka globalizmu, kad ir kaip tų rusų nemy
lėtum.

Bet gal konservatoriai žino kokį nors stebuklingą 
būdą apsisaugoti nuo rusų kapitalo invazijos? Jie sa
ko - reikia, kad „Williams” turėtas akcijas išjos at
pirktų Vyriausybė. Tokia galimybė yra. Bet kokia iš 
to nauda? Tai pareikalautų papildomai kelių šimtų 
milijonų litų iš valstybės biudžeto ir padidintų tiki
mybę, kad „Jukos” nutrauktų naftos tiekimą Mažei
kiams.

Vargšas V. Landsbergis. Vienintelis politikas, 
kuris jam ir jo partijai pritarė, buvo Seimo narė eks
premjere Kazimiera Prunskienė. Ta pati „Šatrija”, ku
rią V. Landsbergis ne kartą skelbė esančią blogio 
centru.

Štai kaip išeina, kai supainioji verslą su politika. 
Viskas baigiasi tuo, kad ir verslas, ir politika eina šu
niui ant uodegos.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 2002.VIII.26

1



SPAUDOS APŽVALGA

KLAIDA ANT KLAIDOS
Labai retai spaudoje tenka užtikti straipsnį, ku

riame būtų tiek daug klaidų, kiek jų yra 2002 m. rug
pjūčio 6 d. Drauge išspausdintame Antano Kučio ra
šinyje „Valstybės atkūrėjui atimta prezidento pensi
ja”. Ten aiškinama, kaip iš buvusio Aukščiausios Ta
rybos pirmininko Vytauto Landsbergio buvo „atim
ta” prezidento pensija. Žodį „atimta” įspraudėme į 
kabutes, norėdami pabrėžti jau pačioje Kučio rašinio 
antraštėje esančią klaidą. Juk negalima iš žmogaus 
atimti tai, ko jis neturi ir niekada neturėjo. Kučys 
rašo:

Trečiadieni paskelbtu nutarimu Konstitucinis 
teismas praktiškai anuliavo 2000 m. birželio 13 d. 
priimtas ir buvusio Seimo pirmininko Arvydo Vidžiū
no pasirašytas valstybinių pensijų Įstatymo pataisas, 
pagal kurias Vytautui Landsbergiui po valstybės 
tarnybos būtų skiriama tokia pati pensija, kaip ir ka
denciją baigusiam prezidentui. (...)

Šiame ilgokame A. Kučio sakinyje akį rėžia ele
mentari klaida - teiginys, kad įstatymo pataisą pasi
rašė buvusio Seimo pirmininkas A. Vidžiūnas. Iš 
tikrųjų praėjusio Seimo pirmininkas buvo V. Lands
bergis, o Vidžiūnas niekada jokiam Seimui nepirmi
ninkavo. Bet to dar negana. Teigdamas, jog įstatymo 
pataisą pasirašė A. Vidžiūnas, Draugo žurnalistas 
pamiršo, kad pačiame pirmame savo rašinio sakinyje 
jis tvirtino priešingai: „Šį įstatymą prezidentas pasi
rašė, taigi jis įsigaliojo”. Klausimas, kuriuo Kučiu 
dabar tikėti, lieka be atsakymo, nes, deja, abu jo tei
giniai klaidingi: Prezidentas įstatymo nepasirašė, o jį 
pasirašąs A. Vidžiūnas nebuvo Seimo pirmininkas. 
Tai, beje, ir buvo viena iš dviejų priežasčių, dėl kurių 
Konstitucinis teismas paskelbė įstatymą negaliojau- 
v • C1U.

Toliau Kučys pradeda spėlioti, kas buvo tie 
skundikai, kurių dėka ši byla atsidūrė Konstitucinia
me teisme, nors spėlioti nėra jokio reikalo: infor
maciją apie bylos kelią į teismą skelbė visos Lietuvos 
žinių agentūros ir spausdino beveik visi laikraščiai. O 
spėliojimai vietoj faktų - būdingas žurnalistinės 
tinginystės požymis.

Norint geriau suprasti V. Landsbergio pensijos 
bylą, reikia ištirti, kieno rūpesčiu ji atsidūrė Konsti
tuciniame teisme. Kam parūpo pakenkti tiek daug 
Lietuvos atkūrimui nusipelniusiam asmeniui, arba 
kas toks buvo taip jautrus taupyti valstybės pinigus?

Spėlionėmis pašalinąs visus kitus galimus skun
dikus, Kučys prieina prie logiškos išvados:

Taigi lieka Vyriausybė, kurios galva šiuo metu 
yra Algirdas Brazauskas. Tokią išvadą tenka logiškai 
išvesti.

Iš tikrųjų praėjusio Seimo kadencijos gale pri
imtą įstatymą Konstituciniam teismui apskundė ne 
A. Brazausko vadovaujama vyriausybė, o grupė da
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bartinio Seimo narių. Prie klaidingos išvados prive- 
dusią Kučio logiką norom nenorom tenka laikyti šlu
ba logika, leidžiančia žvejoti „faktus”, egzistuojan
čius tik autoriaus vaizduotėje...

Iš tikrųjų faktinės klaidos dar nėra didžiausia 
Kučio rašinio bėda. Jas nesunkiai galėjo ištaisyti pa- 
reigingesni ir reiklesni dienraščio redaktoriai. Daug 
blogiau, kai autorius susipainioja elementariose de
mokratijos sąvokose ir ima įrodinėti, kad demokra
tija - tai daugumos diktatūra ir nieko daugiau. Kučys 
rašo:

Seimas yra suvereninės tautos Įgaliota instituci
ja, ir jis valstybės valdyme sprendžia visus klausi
mus. (...)

Panašiai yra ir kitose Vakarų Europos valstybė
se. Ir ten sprendžiamąjį balsą turi tautos atstovybės - 
parlamentai. Mūsų atveju tai būtų Seimas. O Vytauto 
Landsbergio pensijos klausmas buvo jau išspręstas 
2000 m. birželio 13 d. nutarimu. Ir tai buvo paskuti
nis žodis, kuris negalėjo būti skundžiamas Konstitu
ciniame teisme, nes demokratiškai išrinktų tautos at
stovų, vykdančių suverenines tautos galias, yra aukš
tesnis už bet kurios valstybės institucijos, tad ir Kon
stitucinio teismo sprendimą.

Deja, tokios demokratijos, kurioje seimas ar par
lamentas viską gali, nėra ir negali būti. Demokratijo
je nėra nei „aukštesnės”, nei „žemesnės” valdžios. 
Joje galioja galių pasidalinimo tarp vykdančiosios, 
įstatymus leidžiančiosios ir teisminės valdžios prin
cipas, o pasidalinimo ribas nubrėžia konstitucija. Sei
mas, pavyzdžiui, leidžia įstatymus, pagal kuriuos 
teismai sprendžia bylas. Tačiau pats sprąsti bylas ar 
pakeisti teismų sprendimus negali joks demokratinis 
seimas. Vykdančioji valdžia neturi galios leisti įsta
tymus ir pan. Ir šiuo konkrečiu atveju seimas galėtų 
skirti p. Landsbergiui kokią tik nori pensiją, net ir ke
lis kartus didesną už prezidento pensiją, bet negali 
skirti prezidento pensijos, nes p. Landsbergis Lietu
vos Respublikos prezidentu nebuvo. Galima įrodinė
ti, kad jo eitos pareigos buvo tolygios prezidento pa
reigoms, galima net teigti, kad jo anuometinės parei
gos buvo svarbesnės už dabartines prezidento parei
gas, bet padaryti jį prezidentu post factum konstituci
ja neleidžia.

Gaila, kad išeivijos spaudoje tenka aiškintis de
mokratijos sąvokas, kurias demokratinių kraštų 
moksleiviai išmoksta vidurinėse mokyklose.

APIE KRIKŠČIONIŲ TARPUSAVIO 
KOVAS

Socialdemokratų seimūnas Gediminas Kirkilas 
Veide („Nelabai krikščioniška dešiniųjų tarpusavio 
kova”, 2002, nr. 26) aptaria Lietuvos dešiniųjų 
partijų susiskaldymo priežastis:

Dar viena tokios keistos dešiniųjų segmentacijos 
priežastis - daugelio jų veikėjų nemokėjimas veikti 
partinės demokratijos sąlygomis. Pralaimėjau disku
siją - ir bėgu iš partijos bei su draugų grupe kuriu 
naują. Kai kuriems dešiniųjų lyderiams partijų kaita 

{ tapo vos ne hobiu, pagrindine jų politinės veiklos žy
me. Paprastai jie niekur nebaigia pradėtų darbų, ne
įvykdo savo Įsipareigojimų. Daugelis jų nemoka gar
bingai pralaimėti, pripažinti konkurento pergalės. 
Tokie, mano nuomone, ypač netinkami politinei veik
lai. Jie paprasčiausiai nepakantūs, nemoka veikti ko
mandoje, jie tiesiog nedemokratiški. Dažniausiai jie 
remiasi grupele nepatenkintųjų, jų sekėjai savo ruož
tu taip pat laukia progos juos pačius išduoti. Jei jau
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kalbame apie mūsų vienus, kitus ir jau dabar trečius 
krikdemus, visiškai akivaizdu, kad tarp šios partijos 
bendražygių niekada nebuvo bent šiek tiek krikščio
niško susilaikymo, atlaidumo ar kitų vertybių, kurias 
jie pagal savo partijos paskirti ar bent jau pavadini
mą turėtų skleisti. Tik nuožmi, negailestinga, taigi ir 
nelabai krikščioniška, beveik be demokratiškos po
litikos taisyklių tarpusavio kova.

Lietuvos krikdemų tarpusavio vaidai kėlė su
maištį ir išeivijos bendraminčių tarpe: nebeaišku, ku
rią grupą ar frakciją ateinančiuose prezidento rinki
muose remti.

KAS BŪTŲ, JEIGU ...
Vincentas Uždavinys Į laisvę žurnale („Mūsų 

dienų herojai”, 2002, liepa) kalbina Lietuvos kariuo
menės vadą generolą Joną Kronkaitį:

- Jeigu būtų išrinktas toks Prezidentas, kuris at
sisakytų Jūsų, kaip vyriausiojo kariuomenės vado, ką 
tuomet veiktumėt? Ar išvažiuotumėt iš Lietuvos, kaip 
išvažiavo krašto apsaugos viceministras Romas Kili- 
kauskas, kai kairieji laimėjo Seimo rinkimus?

Ir generolas atsakė:
- Aš ir toliau dirbčiau Lietuvos labui, kaip tai 

Amerikoje dabar daro Romas Kilikauskas. Noriu, 
kad Lietuva kuo greičiau sustiprėtų ekonomiškai, kad 
greičiau atsigautų lietuviška dvasia. Kur mes be
gyventume, Lietuvoje esame visam laikui...

Turbūt nereikia būti dideliu išminčium, kad su
prastum kariuomenės vado žodžių prasmą: žinoma, 
jeigu kairieji atsisakytų Kronkaičio paslaugų, jis iš 
Lietuvos išvažiuotų. Dirbti Lietuvos labui, tai yra lie
žuviu bandyti pakeisti demokratiškai išrinktą Lietu
vos valdžią, galima ir gyvenant Floridoje.

ŽEMĖJE ROJAUS NĖRA
Jaunesnės kartos rašytojas Marijus Ivaškevičius 

Literatūroje ir mene (2002, nr. 21) rašo apie posovie
tinius praregėjimus:

Prasčiausiais keliais per amžius garsėjančios

akiračiai nr. 8 (342)
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Rusijos globoje Lietuva sugebėjo pasistatyti tokias 
magistrales, kokių sunkiai surasi ne tik buvusioje So
vietų Sąjungoje, bet ir kitose Rytų bloko valstybėse. 
Viso to priežastis - didžiulės dovanos, keliaudavu
sios iš Vilniaus į Maskvą, kur buvo skirstomi visos 
šalies pinigai. Kai atėjo laikas statyti jau šalies 
gerovę kitais metodais, verslo vystymu ir panašiai, 
nesileisdamas į ekonominius dalykus, kurių neiš
manau, pasakysiu tik išvadą: seni įpročiai pasiliko. 
Korupcija, kuri anuomet buvo mūsų išsigelbėjimas, 
dabar mus pačius skandina skurde.

(...) 1990-aisiais pasaulis iš nespalvoto tapo 
spalvotas. Sovietiniais laikais visi gerai žinojo vieną 
dalyką: valdžia meluoja. Meluoja, kad kapitalistinė 
santvarka yra supuvusi, kad mes „statome” laimingą 
rytojų, tad, vadinasi, melas yra ir tai, kad Vakaruose 
esama bedarbių, kad ten užterštas oras ir taip toliau. 
Laimingas rytojus, kurį „statėme” ir žinojome, kad 
nepastatysime, mūsų manymu, jau seniai buvo anoje 
pusėje. Manydami, kad mūsų pasaulis yra kone abso
liutus blogis, tikėjome, kad tas kitas - absoliutus 
gėris. Šis žinojimas šildė. Paaiškėjo, kad žemėje ro
jaus nėra.

SVARBŪS ARCHYVAI GRĮŽTA Į LIETUVĄ
Veidas (2002, birželio 6 d.) praneša:

Tomas Remeikis, žinomas JA V lietuvių politolo
gas, Lietuvos archyvų departamentui perdavė itin 
vertingą savo surinktų dokomentų originalų ir kopijų 
bei mikrofilmų kolekciją. Perduotoje kolekcijoje - 
pulkininko Antano Šovos pranešimai apie padėtį po
kario Lietuvoje, VLIK veiklos 1944-1955 m. doku
mentai, diplomato Povilo Žadeikio susirašinėjimas 
su JAV Atstovų rūmais, vertingos telegramos, laiškai 
ir apžvalgos.

Už svarbių archyvų sugrąžinimą į Lietuvą Tomą 
Remeikį reikėtų medaliu apdovanoti. Vis daugiau ir 
daugiau išeivijos archyvų grįžta į Lietuvą, tarp jų 
PLB, Lietuvių dienų žurnalo, Margučio bei poeto 
Bernardo Brazdžionio archyvai. Tik JAV lietuvių 
benduomenė nutarė savo archyvus palikti Ameriko
je. Tam yra kelios „svarbios” priežastys. Bendruo
menės veikėjų nuomone, kairiųjų valdžia Lietuvoje 
sudaro JAV LB archyvui grėsmę. Taip pat Lietuvai 
dar vis tebegrosią Rusijos okupacija... Nors per pusę 
amžiaus trukusią okupaciją Sovietų Sąjunga nesunai
kino „buržuazinės” Lietuvos archyvų, dabar sugrįžę 
rusai pirmiausia griebtų deginti JAV bendruomenės 
popierėlius. Gerai, kad žmonės taip gerai apie save 
galvoja...

APIE EGZISTENCINIUS KLAUSIMUS
Kauno diena (2002, liepos 13 d.) kalbasi su 

mėgstančiu filosofuoti keturiasdešimtmečiu vers
lininku, poetu, rašytoju, sveikatingumo centro „Con- 
angym” įkūrėju ir vienu iš skandalingai pagarsėjusio 
milijonieriaus Stašaičio bendražygių bei gynėjų Ša
rūnu Navickiu:

- Mėgsti filosofuoti? Tai nėra kažko slėpimas, 
kaukė?

- Man malonu girdėti, nes į gyvenimą stengiuosi 
žvelgti filosofiškai. Jei gyveni ir nesusimąstai, ką da
rai, tuomet veltui leidi laiką. Man įdomu giliau žvelg
ti į gyvenimą, žmonių poelgius, kodėl jie taip elgiasi. 
Man įdomu gyventi.

- O kokie Tavo didžiausi malonumai?
- Jie keičiasi. Ilgą laiką būčiau sakęs: numeris 

vienas - seksas, numeris du - seksas, numeris trys - 

seksas. Nesakau, kad tai dabar nemalonu. Paminėsiu 
vedas. Pagal induistus brahmanai - dvasininkija, 
kšatrijai - valdovai, kariai, vaišijai - amatininkai, 
valstiečiai, šudros - žemutinė pakopa. Aukščiausias 
idealas — dvasinis nušvitimas vadinamas nirvana. 
Nirvaną šudros pasiekia iš alkio, vaišijai - siekdami 
naudos, kšatrijai - iš smalsumo, o brahmanai dėl pa
ties nušvitimo.

Nė vienas žmogus negyvena nevalgydamas. O 
ieškodamas pavalgyti, jei nėra kvailas, randa atsaky
mus ir į kitus klausimus. Taip ir mano gyvenime: pa
kopos keitėsi. Maistas, būstas, dauginimasis, turėji
mas, saugumas. Kuo toliau, tuo man įdomesni egzis
tencijos klausimai.

Įdomi koreliacija: kai seksas mažėja, didėja susi
domėjimas induistų filosofija. Kažin ar tai tik filoso
fams būdingas reiškinys?

APIE MEDALĮ, KURIO NEBUS
Savaitinis žurnalas Seimo kronika (2002 m. nr. 

15) aprašo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komi
teto veiklą:

Gegužės 20 d. komitetas kartu su Prezidento 
kanceliarijos vadovu Andriumi Meškausku baigė 
svarstyti gautas pastabas ir pasiūlymus, Valstybės 
apdovanojimų įstatymo projektui. Seimo narys Anta
nas Napoleonas Stasiškis pristatė savo pasiūlymą 
įsteigti naują Kunigaikščio Margirio ordiną bei me
dalį, skirtus apdovanoti asmenis, pasižymėjusius gi
nant Lietuvos nepriklausomybę 1940-1990 metais, 
akcentuojant ne įvykdytus žygdarbius, bet moralines 
savybes: didelę dvasios tvirtybę, pasiaukojimą po
grindžio kovoje, ištvermę ir sugebėjimą nepalūžti pa
tekus į priešo rankas. Komitetas nutarė dar vieno or
dino steigimui nepritarti, bet papildyti Vyčio kry
žiaus ordino ir medalio statutą atitinkamomis nuos
tatomis.

Komitetas labai gerai padarė nepritardamas dar 
vieno ordino steigimui. Kunigaikštis Margiris mūsų 
istorijoje yra pusiau mitologinė būtybė, tačiau anot 
viduramžių istoriko S.C. Bowell, jis Pilėnuose nežu
vo, bet ištrūkęs iš pilies su savo žmona, ją vėliau nu
žudė ir sudegino, kad nepatektų į priešų rankas...

Kita problema steigiant Margirio ir panašius me
dalius: kas galėtų įkūnyti kelias ar bet vieną „mora
linę savybę”, kurių reikalauja Stasiškis? Nebent ne
seniai miręs poetas Bernardas Brazdžionis, jeigu ga
lima tikėti tuo, ką sako oratoriai. Bėda tik, kad Braz
džionis nedalyvavo nepriklausomybės kovose.

SVARBUS LIETUVIŲ KULTŪROS ĮVYKIS
Šią vasarą buvo išleistas paskutinysis, dvidešim

tas Lietuvių kalbos žodyno tomas. Darbas prie 
žodyno truko šimtą metų. Anot kalbininko ir Kul
tūros barų redaktoriaus Bronio Savukyno, 2002-ųjų 
birželio mėnuo lietuvių kultūros istorijoje bus mini
mas kaip reikšmingiausio XX amžiuje kultūros darbo 
- didžiojo Lietuvių kalbos žodyno pabaigtuvių me
tas. Ta proga Kultūros barai (2002, nr. 7) išspausdi
no italo baltisto prof. dr. Pietro U. Dinio pasisakymą:

Verta pabrėžti, kad „Lietuvių kalbos žodyne” 
yra suvienyti trys skirtingi žodynai: rašomosios, tar
minės ir dabartinės kalbos. Be to, jis yra deskriptyvi- 
nis ir norminis žodynas tuo pačiu metu.

Šitokia sandara, be abejo, ginčijama iš teorinių 
pozicijų, ir kai kas gal galėtų čia įžvelgti tam tikrą 
leksikografinį netobulumą. O būtent šia neva „yda ” 

paremtas svarbiausias lietuvių kalbos leksikografijos 
veikalas. Į tai reikėų žiūrėti, mano supratimu, kaip į 
felix culpa, dėl kurios mes dabar turime bent tri
jų žodynų medžiagą, išdėstytą viena ir ta pačia abė
cėline tvarka.

Dėl to norėčiau „Lietuvių kalbos žodyną ”pava
dinti „integraliuoju” žodynu. Jame galima rasti vi
sas kalbos manifestacijas ir visus kalbos modalinius 
aspektus, surinktus vienoje vietoje. Tačiau neslėp- 
sim, kad savotiškoje „Lietuvių kalbos žodyno” san
daroje slypi ir sava transformacijų sėkla ateičiai, va
dinasi, nauji lietuvių leksikografijos iššūkiai ir lai
mėjimai. Neabejotina, kad remiantis „Lietuvių kal
bos žodyno ” duomenimis bus rengiami nauji lietuvių 
kalbos žodynai.

Už didelį triūsą reikia ištarti padėkos žodį - šit 
venia verbo - žodynininkams.

ŽODŽIO IŠ DAINOS NEIŠMESI
Poetas ir Lietuvos aido vyr. redaktoriaus pava

duotojas Sigitas Geda 2002.VIII.3 dienraščio nume
ryje cituoja konservatorių seimūnę Rasą Juknevičie
nę: „Lietuvai reikalingi du partijos sparnai - kairysis 
ir dešinysis” ir citatą palydi tokiu savo ketureiliu:

Ant vieno sparno komunistai,
Ant kito sės Juknevičienė
Ir Landsbergį jos subinytė
Varys į juodą neviltį.

Tie, kuriuos šis ketureilis papiktino, protesto 
laiškus gali siųsti tiesiai į Lietuvos aido redakciją.

NEPAVYKUSI APGAVYSTĖ
Respublika šių metų liepos 26 d. rašo apie Lietu

vos vyriausybės ir „Williams ” bendrovės derybas dėl 
1999 metais „Mažeikių naftai” suteiktos paskolos:

„Williams International” valdomo naftos kon
cerno „Mažeikių nafta” valdyba vakar nepriėmė 
sprendimo dėl „ Williams ” suteiktos 75 mln. dolerių 
paskolos perfinansavimo. (...) Jei derybos bus sėk
mingos, „Mažeikių naftai” 1999 metais koncerno 
„ Williams ” suteiktą paskolą perims bankas „JP 
Morgan ”, kuriam būtų mokamos maždaug per pus 
mažesnės palūkanos.

Iš tikrųjų, pirminis „Williams” pasiūlymas dėl 
paskolos perfinansavimo buvo Lietuvai daug ne
palankesnis. Lietuva būtų ir toliau už paskolą mo
kėjusi „JP Morgan” bankui 10% paklūkanas, o už 
perkamą paskolą su tokiomis didelėmis palūkanomis 
bankas „Williams’ui” sumokėtų daugiau negu 75 
mln. dolerių. Lietuvai tokios sąlygos buvo nepriimti
nos, todėl dabartinės vyriausybės finansų ministrė 
Dalia Grybauskaitė pasiūlė daug paprastesnį sprendi
mą: Lietuva grąžina „Williams’ui” tuos 75 mln. do
lerių, o pati bankuose skolinasi už daug mažesnes pa
lūkanas. Principas čia labai paprastas: sumažėjusios 
palūkanos duoda naudą ne skolintojui, o skolininkui. 
Taip šį kartą „Williams” bandymas dar kartą pasipel
nyti Lietuvos sąskaita „neišdegė”.

Kodėl „Williams” paskolos neperfmansavo pri
vačiu susitarimu su banku Lietuvos apie tai net nein
formuodamas? Pasirodo, kad iki ausų į skolas įklim
pusi „Williams” bendrovė nebegali gauti paskolų be 
papildomų garantijų. Lietuva šitam „Williams” biz- 
neliui turėjo suteikti valstybės garantiją. Ačiū Die
vui, kad dabar Lietuvoje nebe ta valdžia, kuri 1999 
metais pildė kiekvieną „Williams” užgaidą.
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RELIGIJA

Jeigu pradėtume nuo klausimo, kokia šiandien 
religingumo padėtis Lietuvoje, atsakyčiau trumpai - 
religingumas Lietuvoje klesti, kaip ir kiekvienoje 
Vakarų pasaulio šalyje. Religingumas, galiojantis di
džiajai daliai Lietuvos gyventojų, turi sandarą - jis 
yra pliuralistinis ir atviras, tolerantiškas ir besinau
dojantis visomis laisvėmis ir privilegijomis, moder
nus ir kviečiantis. Kviečiantis visomis masinės infor
macijos priemonėmis, kurios atlieka ne tik informa
cinę, bet ir religinę kūrybinę funkciją, kviečiantis sa
vo pavyzdžiu, ritualais, apeigomis, viešu išpažinimu, 
viešu kultu.

Bene išsamiausiai reprezentuojamas jaunimo 
kultas, tačiau kadangi Lietuvos kaip ir visų Vakarų 
bendra idėja yra niekada nesenti ir nuolat būti jau
nam, mėgdžioti jaunimo elgesį, jis nusitęsia kiek il
gėliau, iki, tarkime, žmogaus 40-čio, o gal kai kuriais 
atvejais dar ilgėliau. Bet vis dėlto šis kultas yra jauni
mo kultas, ir per jį, per jo išpažinimo tradiciją pereina 
didžioji dauguma jaunų žmonių. Aprašyti jį pamė
ginsiu pagal tradicinę religijos sandaros analizę, kuri 
taikoma religijoms nagrinėti.

Taigi pradedame nuo panteono, pakylėtųjų as
menų ir lietuviško religingumo autoritetų sąrašo. Vi
sų pirma, tai „astralinis panteonas”, vartojantis astra
linių kultų žodyną. Pagrindinė sąvoka čia - „žvaigž
dė”, popso, TV, sporto žvaigždės. Jie atlieka kultū
rinių didvyrių vaidmenį, su jais tapatinasi, jais seka 
jaunimas, trokšdamas irgi būti pakylėtas į „žvaigž
dės” statusą. Mėnulių nėra ir tai tam tikras nesusipra
timas. Kultūriniai didvyriai ir jų mitologija, tai yra, 
žygiai ir veiksmai gentinėse religijose atlikdavo tapa
tinimosi ir telkimo funkciją, būdavo karžygiškos ar 
kultūrinės veiklos provaizdžiai, kuriais sekdavo visa 
gentis. Įdomu, kad čia trūksta „Saulės”, tačiau ji turi 
kitą, perkeltinę reikšmę. Komunistinėje Kinijoje, Ru
munijoje, Šiaurės Korėjoje vadas tiesiogiai buvo ta
patinamas su Saule, jaunimo kulte tokio tiesmukumo 
nėra, nes demokratiškai aristokratiška jaunuomenės 
kulto prigimtis reikalauja galimybės „šviesti” dau
geliui žvaigždžių, o ne vienai kokiai objektyviai Sau
lei. Be to, kai tu rėkdamas ir plūsdamas susijaudi
nimo ašaromis priartėji prie žvaigždės, kokio Valins
ko, Valinskienės ar Marijono Mikutavičiaus, jie tau 
išryškėja visu savo grožiu ir spindesiu ir užimdami 
visą horizontą tampa saulėmis, kas ir yra žvaigždės iš 
arti.

Kiekviena žvaigždutė turi savą mitologijos dalį, 
kurioje pasakojama, kai jis, ji iš „niekuo neišsiski
riančio” ar - dar geriau - kiek pablūdusio, paklydu
sio jaunuolio tampa adoruojamu ir gerbiamu didvy
riu; didvyriškumas yra pasirodymas ant scenos arba 
dažnas šmėkščiojimas TV ekrane, tai yra, dalyvavi
mas masinėse apeigose, kurių tikrumą ir autentišku
mą užtikrina pasirodymas masiškai tiražuojamoje 
realybėje. Pakylėtas scenos žvaigždinas ar žvaigždu
tė iš esmės nebeturi nieko daryti, jis nušviečiamas 
prožektorių šviesa [nimbų, šviesos spindesio, liudi
jančio angelų apsireiškimus, erzacas]. Jo dainavimas, 
tekstai, sceninis judesys jau-nebesvarbu. Žvaigždės 
gali ir šiaip kabėti, tada jos yra angelų aplinka, dan
giškasis, pakylėtas kontekstas, kuriame žybsi Saulė, 
kurion visos žvaigždės ir žvaigždutės juda. Saulė yra 
žvaigždžių tikslas - o tai yra laimė žemėje. Šios reli
gijos tikslas - šlovės, garso, juos lydinčių pinigų ir už 
juos perkamos laimės žemėje kultas.

Ne kiekvienas yra žvaigždė, tačiau kiekvienam 
leidžiama žvaigždes adoruoti, sakykime, asistuoti 
žvaigždės laikomose mišiose - koncerte ar diskoteko 
j e, kur diskžokėjus, valdydamas minią šamaniško 
pobūdžio muzika ir judesiais, įkvėptais garsais ir
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ekstazės pažadu, valdo tikinčiųjų minios veiksmus, 
judesius, o ji pagal nuos scenos duodamus nurody
mus, lygiai kaip mišiose, klaupiasi, stojasi, sėdasi, 
šoka ir choru atkartoja nuo scenos tariamas maksi
mas. Visas šis elgesys iš esmės atkartoja pamaldas, 
kurių tikslas suvienyti išpažinėjus į vieną minią ir 
priversti juos išgyventi ekstazę ar bent jau artimą 
ekstazei pojūtį; ekstazės pasiekimui naudojami švie
sos, garso efektai, narkotikai, alkoholis ir išties ek
stazė laikas nuo laiko patiriama.

Šitos apeigos yra reguliarios, jų lankytojai elgia
si pagal priimtas jose normas, išpažįsta savo norą 
džiaugtis, linksmintis ir būti laisvais, o šiuo atveju di- 
džėjus ar daininkas atlieka genties šamano ar žynio 
profesionalo funkcijas. Taigi ta religija turi ne tik ap
eigas bei ritualus, bet ir šventikus, savą kunigų luo
mą, savus pasauliečius ir savus šventuosius. Egzis
tuoja ir jų relikvijų kultas. Egzistuoja aplinkraščiai, 
talpinami dienraščių prieduose jaunimui, tačiau di
džioji informacijos dalis, suprantama, be iš lūpų į lū
pas perduodamų ekstazy prekeivių koordinačių, tai 
reklama, kurios siūlomi produktai nuo kompaktinių 
diskų ir kramtomosios gumos iki madingų automo
bilių, ir sudaro universaslaus siekinio, laimingo gy
venimo pamatą. Jeigu tu nesi turtingas, tau siūloma 
viltis užsidirbti, nes visuomenė - neribotų galimybių, 
o jei tos galimybės kiek ir abejotinos, įvedamas nepa
prasto dažnio loterijų kultas. Ką tai reiškia? Gerda
mas „Mixus”, „Coca eolą” ar alų, tu jau dalyvauji lo
terijoje, gyvenimo loterijoje, ir gali laimėti viską - 
nuo madingos kepuraitės iki automobilio ar kelionės 
į kokias robinzonų salas ar taip mylimo milijono. 
Prekybos loterijos patvirtina, jog kiekviena prekė turi 
maginį veikimą - kaip koks fetišas ar stabas alaus bu
telis ar kamštelis tau gali atnešti laimėjimą, pasise
kimą gyvenime ir piniguose. Tos prekybinės loterijos 
ir turi svarbiausią reikšmę - fetišizuoti prekę, bet 
daug stipresne prasme, nei atrodė pernelyg nesusi- 
mąsčiusiam Marx’ui - tai išties prekė-fetišas, kurį 
patrynus ar patepus aliejumi, jis tau atsiveria visa sa
vo neišmatuojama gelme - pasauliu kelionėje, laisve 
piniguose. Žmogus tose loterijose išlošia ir neišloš- 
damas. Vos baigiasi viena loterija, prasideda kita, o 
jos vyksta nuolat ir po kelias išsyk. Vadinasi, tu turi 
viltį, gyveni viltyje [kiti juk išlošia] ir tuo pačiu nebe 
svajonėse, o valdydamas alaus kamštelių saują, ku
riai trūksta vienintelio komponento iki kokio 100 000 
Lt. prizo, tu pats jautiesi priartėjęs prie žvaigždynų. 
Tai kas, kad to komponento nebus ar trūks. Jei ne čia 
- tai kitoje loterijoje. Prekių loterijos, jaunimo prekių 
tame tarpe - būdas laikyti jaunimą, įtampai pasiduo- 
dančią ir politiniams ekscesams bei visuomenės pa
keitimams potencialiai pajėgią minią, asilo su morka 
panosėje poza, verčiančia jaunimą nuolat sekti pas
kui magišką prekės jėgą. Ši magiška jėga vėliau nie
kur neišnyksta, prekė fetišizuojama ir išsiskleidžia 
suaugėlių pasaulyje visu gražumu. Jaunimas įprati
namas žiūrėti ir į sau nepasiekiamas prekes - loteri
jos jas siūlo. Kai užaugs, pirmas daiktas, kurį jis nu
sipirks, jei gaus gerą darbą, bus ne biblioteka ar su- 
pernaujas kompiuteris, o „Harley-Davidson” ar 
„Hondos” motociklas, nors 40-čiui tai gana aburdiš- 
kas pirkinys. Prekė - mieganti karalaitė, kurią pabu
čiavus [tuo visa reklama remiasi] pasikeičia visas pa
saulis, stingulio epocha baigiasi, pasirodo gražuolės, 
sninga rožėmis, kai tu įsijungi kavos virimo aparatą 
ar tiesiog imi ėsti kramtomą gumą. Prekės maginė 

galia pasireiškia ir tuo, ką, beje, nuolat tvirtina rekla
ma, kad ji tave išvaduoja nuo rūpesčių - arba visai, 
arba bent nuo dalies rūpesčių - skalbiant, plaunant, 
valant, keliaujant. Nuo rūpesčių ar jų dalies išvaduo
ja maginis veiksmas ar magiškas daiktas. Ne veltui 
reklamose toks dažnas stebuklingos lazdelės ar 
spindinčio, žėrinčio daikto motyvas - nepaprastas 
daiktas visada spindi. Arba tas daiktas spindesį už
neša ant tavęs, ir tu imi žibėti nuo stebuklingo susili
etimo su kokiu nors „Calgonu” ar „Dirol”. Maksi
maliai išvaduojanti prekė, maksimali laisvė, žino
ma,- gryni pinigai. Tai stabas, nuolat išklausantis 
visų tavo prašymų, tavo milijonas - auksinė žuvelė 
su visa auksinės žuvelės pasiūlos jėga. Tačiau tai 
žuvelei tu privalai atsiduoti visa savo gyvenimo žve
jyba ir, svarbiausia, žinoti ribas. Rūmai - prašom. 
Valdžia - prašom. Bet ne absoliuti. Valdžia, bet ne 
kontrolė. Kontroliuoja kitos jėgos. Tos, kurios ir pa
leido į tvenkinį auksinę žuvelę.

Masinė žiniasklaida ir jaunimo kultūra, kurią tie
siogiai formuoja žiniasklaida, laikraštinė ir dar labiau 
elektroninė, įgyvendina reklamos kūrėjų interesus, o 
jų siekis suprantamas - konsumacija, vartojimas, ku
rie tampa pripažinimo, buvimo „kaip visi” priemone. 
Kadangi paauglys yra draskomas noro išsiskirti, būti 
kitoks nei visi ir noro atitikti visus grupės standartus, 
jam pakišama kokio nors produkto reklama, tvirti
nant, kad tą produktą vartodamas, jis taps ypatingas, 
nepakartojamas, bet tai masinis produktas, makdo- 
naldinio standarto; šią prieštarą jaunuolis nuryja net 
nepastebėdamas.

Tačiau ne tai svarbiausia. Mes kalbame apie reli
gingumą. Ir reikia pasakyti, kad vienas neregistruotas 
ir nefiksuojamas jokiuose žinynuose kultas egzistuo
ja - tai jaunimo išpažįstamas ekstatinis kultas, žadan
tis ir siekiantis ypatingų būsenų, ir išties jas patei
kiantis. Jas galima vadinti gana skeptiškai kaip mi
nios ekstazę, antra vertus, minioje patiriama ekstazė, 
sustiprinama sekso, diskotekų metu visiškai atviro, ir 
narkotikų vartojimo, suteikia išties kitokią būseną. 
Tai ekstatinis orgijinis kultas, kuris žinomas žemdir
bių gentyse, džiunglėse, plynaukštėse, ir kurį prakti
kuoja tiek Pietų Amerikos indėnai, tiek Afrikos gen
tys. Anksčiau, be abejo, šie kultai egzistavo ir Romos 
imperijoje, ypač rytinėje jos dalyje, Babilonijoje, ir 
šiaurės barbarų gentyse. Šokiai iki išsekimo, laisvas 
seksas ritualo metu, narkotinės medžiagos išveda į 
kitokią, nebuitinę, neprofanišką erdvę, kurioje at
siveria kitas egzistencijos matmuo.

Šis elgesys yra religinio pobūdžio, nes ieškoma 
būvio pakeitimo, išėjimo iš profaniškos erdvės; tai 
nėra religija su dogmomis ir struktūra, greičiau tiesi
og religiškai orientuotas ekstatinis kultas. Jis laikyti
nas religišku reiškiniu, todėl, kad, viena vertus, turi 
atitikmenų izoliuotose kultūrose. Antra vertus, jis iš
ties suteikia kitoniškumo potyrį. Šis kitoniškumas 
yra pakankamai arti transcendencijos, ar bent jau to
kios transcendencijos, kurią okultistai vadina astralu, 
žemos vaiduokliškos erdvės su gana keistų ir kin
tančių nuotaikų piliečiais. Nesiimu spręsti apie ženk
lus, joje galiojančius, bet tai religiškos [ne religinės] 
ekstazės siekis, kuris pats savaime nėra nenatūralus. 
Jis kaip tik žmogiškas - iš žmogaus prigimties plau
kia šis troškimas būti kitokiu, kitokioje erdvėje, išgy
venti kitokią, taigi ir sakralią būklę. Kai kada kitokio 
kelio nėra, tad jaunimo diskotekinis šėlimas ir transo 
paieškos objektyviai yra religiškos prigimties, nes
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plaukia iš prigimtinio, natūralaus žmogaus religingu
mo. Kita vertus, jokia konkreti religija ar sekta nepri
siimtų to jaunimo kulto kaip nuosavo ar bent jau arti
mo ir tikrai nepripažintų, kad tai religinis elgesys. 
Juolab jo nepripažintų tradicinė religija. Tai netiesio
giai patvirtina, kad šis orgiastinis transinis šokių kul
tas, paplitęs jaunimo terpėje, yra laikytinas atskiru, 
su kitomis religijomis nesusijusiu kultu, kuris pertei
kia labai archaiškos bendruomenės ritualus.

Šiuo kultu naudojamasi, į jį brukamas reklaminis 
dėmuo, prekių fetišai ir jie priimami, tačiau pats kul
tas lieka, egzistuoja ir sekuliarizuotoje visuomenėje 
jis kai kuriems asmenims yra vienintelis būdas tran- 
cendentiniam potyriui. Iš jo galima išeiti į panašių 
potyrių paieškas jau kitose religijose ir nieko keista, 
kai ne kurie muzikos ir apskritai popsinės kultūros iš
auklėti ar netgi ją gaminantys asmenys atsiverčia, 
pereina į sektas, naująsias religijas, daug rečiau atsi
verčia į katalikybę ar stačiatikybę. Priežastis paprasta 
- kiekviena, net labiausiai rigoristinė sekta jiems ro
dosi daug artimesnė transui nei tradicinė katalikybė, 
ir galų gale ir krišnaitai, ir sekmininkai, ir „Tikėjimo 
žodis” siūlo būtent transines būkles kaip vieną iš 
esminių elementų. Tai daugiau ar mažiau užmaskuo
tas kiekvienos sektos pasiūlymas. Net sektos, kurios 
skelbia absoliučią blaivybę ir susilaikymus, tuo pačiu 
irgi eksploatuoja absoliutaus asmeninio tyrumo tran
są, vedantį į nuolatinę išrinktojo, išteisintojo būklę. 
Tai ir yra transas, aukščiausio lygio, netepamas alko
holiu nei narkotikais, savęs kaip kitokio, savęs kaip 
išrinktojo išgyvenimas, duodantis ypatingą potyrį, 
sulyginamą nebent su narkotikų keliama palaima. 
Asmenybę bei sielą, koks terminas kam bepatiktų 
šiuo atveju, ir vienas, ir kitas transas ardo visiškai 
taip pat.

Taigi, jaunimo kulto tiesioginė tąsa - sekta; kita 
atšaka - narkomanija, alkoholizmas, savidestrukcinis 
gyvenimas, bet yra ir trečia atšaka - pati gausiausia. 
Tai paprastas, normalus gyvenimo tęsimas sukūrus 
šeimą, išsisukus nuo sektų ir transų pagundos ir per
ėjus į kitą religingumo tarpsnį. Tą religingumą, kurį 
siūlo moderni sekuliarizuota visuomenė.

TRADICINĖS RELIGIJOS IR SEKULIARIOJI 
RELIGIJA

Kodėl nesakau - renkasi katalikybę? Juk Katali
kų bažnyčios (KB) reitingai Lietuvoje aukšti kaip Ša
trijos kalnas, daugiau kaip pusė gyventojų laiko save 
katalikais, KB reiškiasi per TV laidas, kurios susilau
kia populiarumo, su KB hierarchais filmuojasi ir fo
tografuojasi valstybės vyrai, KB turi tam tikrą įtaką 
visuomenės gyvenimui ir panašiai.

Tačiau visi tie reitingai yra muilo burbulas, nes 
KB pasitiki tie, kurie bijo pragaro, ir todėl atitinka
mai reitinguojasi. Daugiau kaip pusė laiko save kata
likais, bet, žinoma, tiesa ir tai, kad tie, kurie manosi 
esą katalikais, nevaikšto į bažnyčią, neina išpažin
ties, nepripažįsta krūvos dogmų, naudojasi prezerva
tyvais, nepripažįsta sielos nemirtingumo ar tiki rein
karnacija, netiki Nekaltu prasidėjimu ir Jėzaus prisi
kėlimu etc. Priskaičiuojant save prie katalikų dažnai 
pasitenkinama krikšo faktu - esu krikštytas, lietuvis, 
per Kūčias valgau silkę, per Velykas marginu ki
aušinius, taigi laikausi katalikiškų papročių, vadina
si, esu katalikas. Religinę savimonę apsprendžia 
kulinarija. Apsisprendusių katalikų labai mažai.

Didžioji dalis dabartinės viduriniosios kartos 
žmonių išaugo namuose indiferentiškoje, mokykloje 
ateistiškoje aplinkoje ir į bažnyčią vaikštant tematė 
vien savo senelius, beje, pokario ir trėmimų praretin
tus. Bažnyčios lankymas reiškė pasmerktumą ir kar-

2002 m. rugsėjo mėn.

jeros uždarymą netgi provincijos glūdumoje. Tie, ku
riems religingi tėvai katalikai sugebėjo įskiepyti tra
diciją ir kurie yra katalikai pagal tradiciją, įprotį ir ti
kėjimą, sudaro mažumą tų, kurie laiko save katali
kais. Iš indiferentų terpės konvertitų negausu, nors 
fasadinių konvertitų aibė. Ir tikri, ir fasadiniai kon
vertitai, perdėtai pabrėždami ir garsindami savo kata
likiškumą savo naujakrikštišku rigorizmu atbaido 
jaunimą, tiek vidurinio amžiaus kontingentą. Bažny
čia rengia kunigus kaip tarnautojus, administratorius, 
bet vargu ar jie gebės dirbti tikrais sielovadininkais ir 
misionieriais - iš tradicijos į kunigų seminarijas eina 
žmonės, turintys seksualinių problemų, psichinių bei 
fizinių negalių, o daugiausia tie, kurie nori gyventi 
sąlygiškai ramų ir užtikrintą pasiturintį gyvenimą. 
Seksualinės problemos dažniausiai sprendžiamos la
bai paprastai, celibatas galioja ir dėl to kunigų terpėje 
daug labiau paplitęs homoseksualizmas, o heterosek- 
sualams santykius su moterimis palengvina jaunų 
merginų entuziastingas domėjimasis sutanomis ir kas 
po jomis. Galų gale kunigai negali vesti, bet turi teisę 
turėti šeimininkę, tai elementaru. Šiandien KB Lietu
voje gyvena visai kitą gyvenimą nei matosi iš fasadi
nės pusės, ir gal tik dešimt nuošimčių žmonių pajė
gūs dirbti terpėje, reikalaujančioje arba ypatingos as
meninės charizmos, arba misionieriaus talento bei 
įkarščio. To trūksta. Populiaresni kunigai ar vienuo
liai, dirbantys nestandartiniais metodais ir pasiekian
tys puikių rezultatų, perkeliami į kitą vietą, kur jų 
charizma neturi terpės plėtrai. Vatikano II-jo Susirin
kimo dvasia, atverianti Bažnyčią ir atkreipianti dė
mesį į žmogų, jo sielą ir poreikius, paskęsta formaliz
me. Kaimo parapijose tikintieji nepriima inovacijų, 
parapijų komitetai rašo skundus vyskupams, kad 
naujai paskirti kunigai laiko mišias ne nusigręžę į al
torių, o atsisukę į žmones, nauji kunigai [pagal asme
ninius pokalbius sakau], mėginantys kalbėti naujau, 
prasisverbti į širdį, o ne išorinę laikyseną, be skundų 
hierarchams susilaukia ir asmeninių pokalbių su ti
kinčiaisiais, kurie sakosi pageidaujantys senojo ku
nigo vestos linijos - pamokymų, barimo ir kišimosi į 
vietinius ginčus, dėl žemės ir pan. Kunigas provinci
joje sutapatintas su pačia KB, o KB - ne su Kristumi, 
o su bažnyčios forma ir išore. Popiežius garbinamas 
visiškai nesigaudant, nesuvokiama nei jo socialinis, 
nei humanistinis mokymas, o vienintelis popiežinin
kas Lietuvoje - kardinolas Audrys Juozas Bačkis, 
kuris čia sėdi kaip šv. Dykumų Antanas, vienišas ir 
apstulbęs; visa hierarchija ir didžioji dalis kunigų ret
rogradai - šią padėtį neseniai mėginta pakeisti, pa
keičiant labiausiai Juodus” personažus jaunesniais, 
intelektualiais ir svarbiausia - tikrą padėtį matančiais 
žmonėmis. Jų darbas gali duoti vaisių, bet medžiaga, 
su kuria jie dirba, labai inertiška. Turiu omenyje pa
čius kunigus, kurių absoliučią dalį esama padėtis ten
kina.

Katalikybė susikompromitavo dėl jos tapatini
mosi su politika, ypač dėl senosios krikdemų atmai
nos, kuri nė vieno judesio nepadarė, kad palengvintų 
pagrindinių bažnyčios lankytojų [ir maitintojų] vals
tiečių ir pensininkų padėtį; nieko nuostabaus, kad A. 
Brazausko reitingas toks pats kaip ir KB, o senieji 
krikdemai nušluoti, nepaisant viso, kaip rusai sako, 
„administracinio resurso”. Tiek Lenkijoje, tiek Lie
tuvoje matome tą pačią padėtį: politinė jėga, už kurią 
balsuoti siūlo KB, traškinančiai pralaimi, nors for
maliai ar neformaliai galima kalbėti apie 90 procentų 
katalikų Lenkijoje ir kiek mažiau Lietuvoje. Ką tai 
reiškia? Drauge su aukštais KB reitingais. Manau, 
reitinguojamųjų ir visos visuomenės norą, kad KB 
būtų savo vietoje ir nejudėtų. Neatskleistų savo žaiz

dų ir supuvimo. Labai gaila, bet tik jį pripažinus ir 
prisipažinus, KB gali atsinaujinti. Tačiau nei provin
cijos tikintieji, nei didžioji dalis kunigų to nenori. 
Lieka vienuolijos, kurios gali veikti įvairesnėmis for
momis - čia daugiausia galimybių turi pranciškonai 
ir jėzuitai, jie vieninteliai ir dirba. O KB kaip tokia 
visuomenėje tapatinama su draudimais, autoritetu, 
hierarchija - visais reiškiniais, kurie nemalonūs, ir 
demokratinėje aplinkoje visiškai pakibę ore, be sąly
čio su realybe. Be to, katalikybė Lietuvoje tapatinta ir 
tapatinasi su dešiniąja politine puse, o visuomenė la
bai stipriai sukairėjusi. KB yra XX trečiojo dešimt
mečio miesčioniško buržuazinio mąstymo bastionas 
ir dar blogiau - šį miesčionišką nusiteikimą skleidžia 
aplink. Įsijungimas į darbininkų ar valstiečių akcijas, 
kaip Europoje, profsąjungų ir skurstančiųjų mora
linis palaikymas, Lietuvos KB neįsivaizduojamas.

Reiktų išskirti tam tikrą judėjimą katalikiškame 
sparne miestuose, kai kuriuose žurnaluose, teikiantį 
vilčių, ir kunigų, baigusių mokslą, šventimus gavusių 
Vakaruose, atvykimą. Lietuvoje atvirai paskleistos 
Jono Pauliaus II-jo idėjos sukeltų šoką. Kai Vakarų 
intelektualai jį laiko dešiniuoju, Lietuvoje jo doktrina 
pasibaisėtinai kairuoliška, todėl nėra populiarinama. 
Daug smagiau kalbėti apie kontraceptikų draudimus 
ir Popiežiaus ligas. Didžioji žiniasklaida KB susido
mi tik ištikus kokiam skandalui, o vidiniai procesai 
jai arba nesuvokiami ar neparankūs. Nepaisant savo 
teisuoliškumo, o gal būtent dėl jo masinė žiniasklaida 
nebus ta vieta, kur bus atlikta dabartinės KB padėties 
analizė ir sukurtas artimiausios ateities projektas. Ji 
tam ir nepašaukta. Kaip nepašaukta ir lietuviška inte
lektualų publika, nepajėgianti suvokti KB dabartinės 
tragikos masto. Iš dalies - kad pati KB mano, jog kri
tika negali ir neturi būti viešinama, o tikra KB savi
kritika vyksta labai ribotoje terpėje. KB bijo, kad 
frontalinė analizė sutriuškintų visą jos turimą autori
tetą, bet nepastebi, kad jis dirbtinis ir kad tokį patį 
reitingą gali užsidirbti ir ančiukas Donaldas - jis tik 
žaidžia sau ir niekam netrukdo.

Lietuvos KB viliasi, kad per kokius keturis de
šimtmečius visiškai pasikeis kartos ir jos problemos 
išsispręs drauge su visuomenės kaita, tad dabar jokie 
kritikos ir viešos savikritikos veiksmai, ypač totali
niai, nepageidautini. O tuo metu bažnyčios tuštėja, 
kunigų pašaukimų mažėja, tikintieji sensta podraug 
su savo ganytojais.

Suprantama, kad turinys, kurį neša KB, netapa- 
tintinas nei su ja, nei sujos bėdomis. Kristaus pasiun
tinystė nesikeičia - nei jo asmuo, nei Evangelijos, ta
čiau dabar iki gyvojo Kristaus prasimušti pro bažny
tinį luobą neįmanoma. Neįmanoma, jei nesi tam pa
rengtas šeimos, tradicijos, asmeninio pajėgumo. Bet 
ir tokiu atveju reikalingos pakankamai didelės indivi
dualios pastangos, ir Bažnyčia kaip tarpininkas čia 
labiau nutraukia dėmesį nuo Jėzaus Kristaus asmens, 

* nei padeda jį atskleisti; Evangelijos kalba apie įvy
kius Romos imperijoje prieš 2000 metų, jas reikia iš
versti suprantamai, komentuoti, o tų komentatorių la
bai mažai, juolab kad geriausias vertimas ir komenta
ras - nuosavas pavyzdys. Aš jau nekalbu apie Senąjį 
testamentą, kuris normalų žmogų gali atbaidyti nuo 
bet kokio religinio skaitymo, juolab ar nebus Senasis 
testamentas - kruviniausią visų laikų knyga. Primyg
tinis mojavimas ja ir jos citavimas šiandien tegali 
duoti atstumiantį, barbarišką ir vergišką įspūdį. Lais
vo žmogaus stovėsena tai Kristus.

Žmogus gi, ieškantis Jėzaus per normalią litera
tūrą, jos gali rasti - tokią nesyk pateikia leidykla

(tęsinys sekančiame psl.)
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Modernioje visuomenėje spauda užima gan 
svarbią vietą, o jos atliekamos funkcijos yra daugia
lypės. Viena pagrindinių spaudos funkcijų - visuo
menės informavimas, žinių skleidimas. Tai visuoti
nai išpažįstama spaudos funkcija, bet ji nėra vieninte
lė:

Masinės komunikacijos priemonės yra dar ir sa
votiškas forumas, kur individai, grupės ar partijos 
gali išreikšti savo politini, socialini ir kultūrini iden
titetą, kritikuoti.1

Viena iš svarbiausių oficialaus 1941 metų Laiki
nosios Vyriausybės leidinio Į laisvę užduočių buvo 
homogenizuoti visuomenę ir skiepyti jai naują identi
tetą, formuluojamą hitlerinės Vokietijos. Jame mūsų 
dėmesį atkreipia pastangos Lietuvą ir lietuvius vaiz
duoti kaip ‘Naujosios Europos’ gyventojus.

Į laisvę nebuvo liberalus leidinys ir atspindėjo 
tik tą, ką reikia, t.y., Laikinosios Vyriausybės nuosta
tas, todėl dėl polemikos stokos ji galėjo prarasti dalį 
skaitytojų. Kita vertus laikraštis (išskyrus pirmuosius 
numerius), neapsiribojo vien doktrininiais dalykais, 
tolydžio jame daugėjo kasdienio gyvenimo vaizde
lių, komiškų feljetonų, anekdotų. Tiesa, jie buvo 
ideologiškai orientuoti ir išjuokė buvusio sovietinio 
gyvenimo realijas. Galų gale (nuo 1942 m. antro ket
virčio), laikraštyje randama vietos ir reklamai, o tai 
leidžia daryti prielaidą, kad laikraštis po truputį 
komerciškėjo.

Praktiškai per visą laikraščio leidimo laiką pir
mojo lapo antros pusės apačioje buvo galima rasti 
lengvu, suprantamu stiliumi suregztų rašinėlių kas
dieninio gyvenimo siužetais (tačiau ir čia pasitaiko 
ideologizuoto kalbėjimo, stereotipų). Lengvas turi
nys, savo pažįstamo gyvenimo vaizdavimas greičiau
siai skaitytojui kėlė norą vėl grįžti prie laikraščio, o 
sykį laikraštį jau turint rankose, kodėl nepaskaičius ir 
kitų straipsnių?

1942 metais laikraštyje atsiranda straipsnių, su
sijusių su kultūra, literatūros klausimais, o tai laikraš
tį darė patrauklesnį. Tiesa, pats laikraščio tonas, net 
ir žydų klausimu, jau yra kiek pakitęs. Palaipsniui / 
laisvę įgavo bendresnius spaudai keliamus reikalavi
mus: pateikti ne tik žinias, bet ir teikti skaitymo mal- 

* Straipsni spausdiname šiek tiek sutrumpinę, išleis
dami daugiausia metodologines pastabas - Red.

RELIGINGUMO...
(atkelta iš 5-to psl.)
„Katalikų pasaulis”, dabar susivokusi leisti lengvai 
skaitomas katalikiškas verstines knygeles, leidžian
čias sau daug daugiau aistros, tiesos ir tiesmukumo, 
nei fariziej iškas teologizavimas pamoksluose, ir kal
bančias su skaitytoju modernia jo kalba. Vis dėlto 
žmogus, individualiai prasimušęs iki Kristaus suvo
kimo ir pajautimo, labai lengvai gali pajusti, kad jis 
santykį su Jėzumi turi, atrado, o bažnyčios lankymas 
ir kunigų tarpininkavimas jam visiškai nereikalingas 
ar netgi ima trukdyti nuoširdžiai asmeniškai atrasto 
dialogo intymumui. Tiek Vakaruose, tiek Lietuvoje 
daugėja atvejų, kurie nusakomi kaip individuali kata
likybė ar greičiau individuali krikščionybė. Tai yra, 
žmogus tiki Kristumi, Evangelijomis, tačiau nesilan
ko bažnyčioje. Motyvacija - jam tarpininkai nereika
lingi. Ją galima išgirsti tiek Lietuvoje, tiek JAV, tiek 
Vokietijoje. Tai labai dažna pozicija, šiuo metu ji ima 
vyrauti, tiek Vakaruose, tiek pas mus.

Gintaras Beresnevičius
(Pabaiga kitame „Akiračių” numeryje)

ŽYDŲ STEREOTIPAS LAIKRAŠTYJE 
„Į LAISVĘ”*

onumą, t.y., daryti skaitytoją ne tik žinantį, kas vyks
ta šiuo metu pasaulyje, bet ir prusinti jį intelektualiai, 
tačiau ir vėl formuojant tam tikrą pasaulėžiūrą.

Pradėjęs eiti 1941 m. birželio 24 d. Į laisvę tuo 
pačiu pavadinimu gyvavo iki 1943 metų, po to jo vie
tą užėmė laikraštis Ateitis. Tiesa, Kauno Viešosios 
bibliotekos retų spaudinių skyriuje yra išlikę tik 
1941-1942 metų pilni laikraščio komplektai, tuo tar
pu 1943 metų laidos - tik keturios kopijos. Tačiau ir 
iš jų galima pastebėti labai ryškų tono pasikeitimą, 
laikraštis iš draugiško Vokietijai virsta jai nepalan
kiu, pvz., vokiečių armija įvardijama tokia pačia blo
gybe, kokia buvo Sovietų Sąjungos pajėgos. Taigi jis 
įgauna antivaldišką toną, o tai ir turėjo nulemti jo 
uždarymą.

Vokietijai nepaisant lietuvių lūkesčių, jos apolo
gijos ir apoteozės tapo nebenaudingos. Į atėjūnus im
ta žiūrėti kitaip, ypač po to, kai Vokietijos armija pa
tyrė didelį pralaimėjimą prie Stalingrado. Taigi Į 
laisvę nebenorėjo simuliuoti ir pateikti išgalvojamus 
faktus apie Vokietijos nenugalimumą ir didybę. Val
džiai nenorint komplikuoti savo padėties, parankiau
sia buvo nutildyti nepalankų balsą.

Didžioji straipsnių dalis nepasirašyti, po dalimi 
jų išspausdinti tik inicialai, kuriuos identifikuoti (re
miantis vien laikraščio medžiaga) neįmanoma, nes 
redakcinės kolegijos ir korespondentų sąrašo taip pat 
nėra. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad po tam tikra 
dalimi straipsnių pavardės yra, bet tai daugiausia 
kultūrinio pobūdžio straipsniai ir čia nagrinėjamai te
mai nėra aktualūs.

Toks anoniminis rašymas palieka keletą atvirų 
klausimų, kurių bene svarbiausias būtų: kiek laikraš
čio puslapiuose yra autentiškos kūrybos, o kiek pla
giato ir tuometinės Vokietijos politinių nuostatų reči- 
tavimo, norint parodyti jai kuo daugiau lojalumo?

KELETAS PASTABŲ DĖL TERMINŲ
Straipsnyje vartojami tiek „Holokausto”, tiek 

„Šoa” terminai. Labiau linkstama apsistoti ties Šoa - 
sunaikinimo, beprasmių žudynių terminu, negu prie 
Holokausto - deginamosios aukos termino. Kai kal
bame apie auką, turime turėti jos adresatą: auka kam? 
O į šį klausimą vienareikšmiškai atsakyti neįmano
ma. Tiesa, istoriografijoje vartojami abu terminai, to
dėl citatose, ar kitų autorių minčių pagrindu kilusiuo
se samprotavimuose gali pasirodyti ir Holokausto 
terminas. Galima pritarti ir kitai istoriografinei ten
dencijai: kaip sinonimą Šoa (Holokausto) terminui 
vartoti ir katastrofos sąvoką. Juk sąvoka „katastrofa” 
visų pirma reiškia sunaikinimą.

Kiek sudėtingiau surasti stereotipo apibrėžimą. 
Čia bus remiamasi dviem stereotipo apibrėžimais, 
kurie, manoma, vienas kitą papildo. Tačiau pradžioje 
vertėtų padaryti keletą įvadinių pastebėjimų aptariant 
stereotipus. Taigi, stereotipai turi keletą aspektų:2

Pirma. Žmonės lengvai yra linkę dideles žmonių 
grupes apibūdinti nediferencijuotomis, primityvio
mis ir šališkomis bei neobjektyviomis kategorijomis;

Antra. Tokia kategorizacija ilgą laiką siekia iš
likti visiškai stabili;

Trečia. Socialiniai stereotipai, priklausomai nuo 
socialinių, politinių ar ekonominių pokyčių, atitinka-

V. Gudonienė. Kodėl naujienos? Šiuolaikinio so
cialinio diskurso analizė. V., 1997, p. 19.
2. L. Kuzminskaitė. Etniniai stereotipai. Filosofija. 
Sociologija. 1991. Nr. 3(9), p. 56-57.

mai gali keistis, tačiau šis procesas vyksta labai lėtai;
Ketvirta. Stereotipai tampa aiškesni, ryškesni 

(lengviau išreiškiami žodžiais) ir priešiškesni, kai 
tarp grupių atsiranda įtampa;

Penkta. Vaikas labai anksti įsisavina bei kartoja 
grupių stereotipus ir tai įvyksta daug anksčiau, negu 
jis gali aiškiai apibūdinti šias grupes;

Šešta. Stereotipai nėra didelė problema, kol nėra 
aiškaus priešiškumo grupių santykiuose, tačiau juos 
itin sudėtinga modifikuoti ir valdyti įtampos ar konf
likto sąlygomis.

Bendriausia prasme stereotipo definicija patei
kiama tarptautinių žodžių žodyne:

stereotipas - visuomenės sąmonėje funkcionuojantis 
supaprastintas, schematizuotas, emociškai nuspal
vintas kokio nors objekto vaizdinys.3

Sociologijos mokslo atstovai, labiau besigilinan
tys į teorinius streotipo įvardijimus bei tiriantys ste
reotipų „gamybą” ir jų priėmimą, siūlo tokią stereo
tipo sampratą:

stereotipas - tai pastovus (stabilus) [spūdis, kuris tik 
labai mažu laipsniu atitinka faktą, kurį bando „pri
statyti 4

Taigi srereotipas visų pirma yra polinkis į api
bendrinimą, labai nesirūpinant ar tokia klasifikacija 
atspindi realią situaciją. Čia akcentuojamas ne logi
nis samprotavimas ir korektiškai išskiriamos objek
tui būdingos savybės (analitinis mąstymas), bet emo
cionalus santykis su tikrove, labiau remiantis ne pro
tu, bet jausmu; ne ilgu stebėjimu, bet akimirka, tai
kant indukcinį samprotavimo būdą: iš kelių objektų 
ar atstovų daroma bendra išvada apie visą grupę.

Kita labai svarbi stereotipo savybė - pastovu
mas. Pakliuvęs apyvarton stereotipas nekinta ir vis 
dar gyvuoja, kai tuo tarpu juo bandytas įvardyti feno
menas jau seniai pasikeitęs ar net neegzistuoja. Tai 
ypač pavojinga tuomet, kai stereotipas susiklosto ne 
pats savaime, bet yra išgalvojamas ir naudojamas 
ideologiniais sumetimais.

Mūsų nagrinėjamu atveju visa žydų bendruome
nė redukuojama iki „bolševikų ir jų sąjungininkų”, 
„lietuvių tautos parazitų” ir t.t. Šios etiketės taikomos 
visiems žydams be išimties. Iš viršaus nuleidžiama 
nuomonė apie palankesnę žydų reakciją įžengusios 
Raudonosios Armijos atžvilgiu. Tokiu būdu sudaro
mas įspūdis, kad žydai buvo labiau palankūs Sovietų 
Sąjungai, o ne Lietuvos Respublikai. Įspūdis paver
čiamas aiškiai fiksuotu faktu, jam suteikiant aksio- 
minį pobūdį. Taigi ideologiniais sumetimais dar 
įspūdžio lygmenyje esantis fenomenas savotiškai ka- 
talizuojamas, jam suteikiant stereotipo statusą. Tas 
stereotipas nuolat gaivinamas ir papildomas naujais 
„įrodymais”, kad siekiama kažkam naudingų tikslų.

Dabar galima pasekti žydų stereotipo konfi
gūracijas laikraščio Į laisvę puslapiuose.

„NES BOLŠEVIZMAS IR ŽYDAI YRA VIENAS 
IR TAS PATS NEPERSKIRIAMAS DALYKAS”

1941 birželio 24 dieną vokiečių kariuomenė 
įžengė į Vilnių. Tą pačią dieną pasirodė pirmasis [

3. Tarptautinių žodžių žodynas. N., 1985, p. 465.
4. L. Kuzminskaitė. Etniniai stereotipai, p. 57.
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laisvę - Laikinosios Vyriausybės leidžiamo laikraš
čio - numeris. Vedamasis skirtas įvardyti pasikeitu
siai situacijai, sveikinama su Raudonosios Armijos 
pasitraukimu ir Vokietijos pajėgų pasirodymu šalyje, 
pastarasis faktas traktuojamas kaip palankus atsta
tytai Lietuvos nepriklausomybei:

Reiškiame padėką Didžiajai Vokietijai, jos Armi
jai ir Vadui Adolfui Hitleriui už mūsų išlaisvinimą 
nuo baisaus jungo, vėl turime teisės šaukti:

„ Tegyvuoja Nepriklausoma ir Laisva Lietuva ”.5

Laikinoji Vyriausybė jautėsi atkūrusi Lietuvos 
nepriklausomybę ir Vokietijos armiją norėjo pasta
tyti prieš įvykusį faktą, juk sukilimas prasidėjo dar 
birželio 22 dieną. 1940.VI.15 Lietuva prarado savo 
valstybingumą ir nuo pat tos akimirkos imti brandinti 
planai jo atstatymui. Čia remtasi klasikiniu modeliu 
istorijoje: mažosios valstybės ieško didžiųjų para
mos, idant sukūrus jėgų pusiausvyros mechanizmą. 
Taigi hitlerinė Vokietija nepriklausomybės siekian
tiems lietuviams atrodė realiausias partneris kovoje 
prieš Sovietų Sąjungą.

Noras įtikti Vokietijai iš vienos pusės ir per me
tus laiko Lietuvoje susidaręs naujas žydo įvaizdis iš 
kitos, padėjo susiformuoti naujo pobūdžio retorikai:

Galvotrūkčiais bėga ir bolševikų sėbrai žydai, 
kuriems komunizmas buvo geriausioji priemonė iš
naudoti kitus ir valdyti, NES BOLŠEVIZMAS IR ŽY
DAI YRA VIENAS IR TAS PATS NEPERSKIRIAMAS 
DALYKAS.6

Kaip jau minėta, pirmasis numeris buvo dalina
mas nemokamai, todėl jį perskaityti galėjo ir pinigų 
neturintys. Sunku pasakyti, kaip šios eilutės veikė 
žmonių sąmonę, vis gi greičiausiai jos nebuvo tuščias 
šūvis, nes per Sovietų okupacijos metus antagoniz
mas tarp žydų ir lietuvių sustiprėjo, skirtingi geopoli
tiniai interesai nesutaikomai perskyrė lietuvių ir žydų 
bendruomenes. Lietuviams ėmė atrodyti, kad žydai 
vis labiau įsigali viešajame gyvenime, kad jie noriai 
ir uoliai dirba šaliai okupantei. Tuo tarpu Sovietų Są
junga žydams atrodė saugi ir pajėgi ginti juos nuo vo
kiškosios agresijos. Čia pasinaudota skaldyk ir val
dyk principu: lietuviai nelabai noriai ėjo dirbti sovie
tams (žinoma, būta ir kitokių), tuo tarpu esama situa
cija rodė didesnį žydų palankumą, todėl ir sužaista 
šia korta. D. Levin rašo:

Atėjus naujai valdžiai, žydai ne tik pajuto santy
kini fizini saugumą, bet buvo panaikinti ir iki tol ga
lioję apribojimai bei žydų mažumos diskriminacija.1

Tačiau tai tik pirmas įpūdis, deja, būtent jis ir už
sifiksavo lietuvių sąmonėje. Pradžioje parodžiusi pa
lankumą žydams ir įsitvirtinusi Lietuvoje, Sovietų 
Sąjunga pradėjo spartų sovietizacijos procesą, kuris 
neaplenkė ir žydų. Jau minėtas D. Levin teigia, kad 
žydai nukentėję net labiau:

Dėl ypatingos padėties ekonominėje, religinėje, 
kultūrinėje ir švietimo srityse sovietizacijos pasek
mės žydų visuomenei buvo atšiauresnės ir lėmė esmi
nes permainas.8

5. Priespaudą numetant. [ laisvę. 1941.VI.24. Čia ir 
kitur spaudinių kalba neaisyta.
6. Priespaudą numetant. Į laisvę. 1941.VI.24.
7. D. Levin. Trumpa žydų istorija Lietuvoje. N2000, 
p. 146.
8. D. Levin, ibid. p. 147.

Dalinis žydų traukimasis paskui Raudonąją Ar
miją buvo suprastas kaip dar vienas lojalumo Sovietų 
Sąjungai įrodymas. Taigi tokia įvykių seka (žydų 
„įsigalėjimas” esant Sovietų valdžiai, o po to trauki
masis paskui Raudonąją Armiją) tapo gera terpe ste
reotipui suvešėti, nes čia gyventojų patirtis labai stip
riai sutapo su bandomu įtvirtinti teoriniu modeliu - 
žydai Lietuvoje tapo personae non gratae. Toks sta
tusas suponuoja atitinkamą elgesį, norą apsivalyti. 
Savaime suvoktas dalykas dar buvo ir paskatintas:

Broliai lietuviai! Imkitės ginklo ir padėkite vo
kiečių kariuomenei krašto vadovavimo darbe.9

Bėda ta, kad kai kurie „broliai lietuviai” ir be šio 
raginimo „suprato”, ką reikia daryti, taigi tame pačia
me pirmajame laikraščio numeryje susilaukta tokio 
pobūdžio žinutės:

Pastebėta, kad aktyviai ir su ginklu rankose vei
kiantieji šauliai ir partizanai per dažnai vartoja gin
klą, bando, nereikalingai šaudo. Tuo keliama neri
mastis gyventojų tarpe. ( Pabraukta mano - L.V.) 
Ginklą galima vartoti tik reikalo atveju. Taip pat pa
stebėta, kad norima suvedinėti sąskaitas su nepatiki
mais asmenimis. (Pabraukta mano - L.V.) Griežtai 
draudžiama patiems vykdyti teismą. Visi gaivalai, 
kurie yra nusikaltę lietuvių tautai, sulauks savo atpil
do teismo sprendimu.

Taigi čia aiškiai fiksuojama tikrovė, kruvini 
1941 metų vasaros įvykiai, savotiškai bandoma sure
guliuoti padėtį. Tačiau pati žinutė yra gan dvipras
miška ir miglota, ją paskaičius lieka daug neaiškumų. 
Pavyzdžiui, ką reiškia „ginklo vartojimas reikalo at
veju” - ar tik ganybos tikslams, ar buvo galima gink
lą vartoti šalį valant nuo priešų, kurių kategorijon pa
teko ir žydai? Sunku suprasti ir ką koduoja „neri
mastis gyventojų tarpe”, tuomet pavojingiausia buvo 
žydams, bet vargu ar jie laikyti gyventojais, belieka 
viltis, kad situacija buvo nepatenkinti dalis lietuvių. 
Ryškus ir dar vienas dalykas: įsakymai visuomet 
spausdinami pasirašyti, čia parašo nėra. Galimas 
daiktas, jog nepasirašyta bijant pasirodyti nepopulia
riu, taigi tai greičiau kuklus pastebėjimas, bet ne ban
dymas reguliuoti situaciją.

Tiesa, antrame numeryje pasirodo J. Bobelio pa
sirašytas įsakymas, mirties bausme grasinantis įsilau
žėliams ir vagims. Ir vėl paradoksali situacija: daiktai 
ir materialinės gėrybės ginami labiau, nei žmonių gy
vybės.10 Nors, žinoma, galima klausti, ar žydai ir bol
ševikai tuomet buvo laikomi žmonėmis, vertais pa
garbaus elgesio. Mažų mažiausiai jie tapdavo pa
juokų objektu:

(...) ant arklio, kokiu seniau po mūsų kaimus va
žinėdavo skudurus perkąs žydelis, rimtai Įsitvirtinę 
jojo du „nenugalimosios armijos” atstovai.11

Citata parodo, kad žydai lengvai sukeičiami su 
bolševikais, raudonarmiečiais ir abi grupės dalijasi 
tuo pačiu geru. Citata įdomi ir kitu aspektu, netiesio
giai ji parodo žydų padėtį: „važinėdavo” reiškia, jog 
dabar nebevažinėja, nes negali - bijo, o gal to žydelio

9. Viskas Lietuvai. Į laisvę. 1941.VI.24.
10. Kauno karo komendanto įsakymas Nr. 6. Į laisvę. 
1941.VI.25.
11. Kaip vokiečių kariuomenę sutiko Kaunas, j laisvę. 
1941.VI.26.

ir gyvo nebėra, kita pusė t.y., bolševikai, raudonar
miečiai taip pat gėdingai traukiasi, vadinasi, išsiva
davimas jau čia pat.

Beje, šis procesas vyksta kartu su vokiečių armi
jos įžengimu, nes, anot laikraščio, sukilėliams pradė
jus veikti dar aktyviai priešinosi tiek bolševikai, tiek 
žydai. Pastarieji vaizduojami dar pavojingesni:

O partizanai pradeda valyti miestą nuo pasislė
pusių bolševikų karių ir ne tik šautuvais, bet ir kul
kosvaidžiais ginkluotų, nuolat partizanus apšaudan- 
čių žydų, (Mano pabraukta - L.V.) ir kitokio priešiš
ko elemento)1

Laikraštyje nesidrovima daryti ir ryžtingų api
bendrinimų. Nesigilinant į padėtį ir esamas nuotaikas 
teigiama, kad visi lietuviai be išimties laukė sukilimo 
ir „kiekvienas lietuvis prieš sukilimo ženklą jau buvo 
sukilėlis ir graužėsi, kad niekur negauna ginklo”.13 
Anot to paties straipsnio, sukilimą paskatino „rusiš
kai žydiško bolševizmo neapykanta”.

Sukilimo prasmingumui parodyti ir sukilėlių el
gesiui pateisinti straipsniuose grįžtama į neseną pra
eitį - bolševikų valdžios metus - rodant kaip žydai 
po truputį kėlė galvas ir tapo vis arogantiškesni lietu
vių atžvilgiu:

Net ir maži neužleisdavo lietuviams vietos šali
gatvy’, užkabinėdavo praeivius, erzėdavo visokias žy
diškas talabuškas. Dideli ir gražūs šaulių namai tuo
jau gavo žydišką Įvaizdį: išdaužyti langai kreida ap
teptos sienos. O viduje žydiška švara.14

Vėl galime įžvelgh žeminančią tendenciją teks
te, net užčiuopti rasizmo: „neužleisdavo lietuviams 
vietos šaligatvy”. Tai, kas lietuviam yra svarbu, žy
dai išjuokia ir apverčia aukštyn kojom. Vis dėlto čia 
tik vieno pobūdžio tekstai, labiau orientuoti į simbo
lines mąstymo plotmes, savotišką erdvių perdalijimą: 
lietuviai gyvena harmoningoje, sakralioje erdvėje, 
bet j on patekę žydai neša destrukciją ir netvarką. To
dėl tokius tekstus atkoduoti kiek sunkiau. Šie tekstai 
galėjo sukelti nepasitenkinimą žydais, tačiau ne vi
siems skaitytojams žydai galėjo pasirodyti gyvybiš
kai pavojingi: žydas kaip vandalas, viešosios tvarkos 
griovėjas. Už tai galima ir reikia bausti, tačiau žydas 
čia nepasirodo kaip žudikas, kuriuo reikia kaip gali
ma greičiau atsikratyti. Tačiau nevengta ir tokio po
būdžio minčių. Bėjau aptarto žydo - aršaus kovotojo 
su sukilėliais stereotipo,- dar vaizduojamas ir žydas 
kolaborantas - informatorius:

Žydukas kumpa nosimi su pasididžiavimu giria
si, kad jis galėjęs miegoti tik 2-3 valandas paroje. • 
Jam nebuvę laisvo laiko. Reikėję sudarinėti sąrašus, 
nurodinėti žmones. Turėjęs sušilti. Dabar jam malo
nu vėsinti ištroškusį liežuvį. Jo sąžinė tyli, veidas ra
mus. Tik akys plėšrios it vanago ar kalnų aro, kuris, 
iškėtęs nagus, jau laukia naujos aukos)5

Tremtis, žinoma, reiškė mirtį ir čia žydas vaiz
duojamas jos dalininku, o už tai dovanoti labai sun
ku; veikia taisyklė „dantis už dantį” ir ypač tuomet,

(tęsinys sekančiame psl.)

,2. Partizanai užima Kauną. Į laisvę. 1941.VI.27.
,3. Didysis žygis prieš bolševizmą Lietuvoje. Į laisvę. 
1941.VI.30.
14. Iš visos Lietuvos. Dusetos. Į laisvę. 1941.IX.26.
15. Baisiojo siaubo paskutinės dienos. Į laisvę. 1941.
VII.4.

2002 m. rugsėjo mėn.
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ŽYDŲ...
(atkelta iš 7-to psl.)

kai situacija nėra stabili. Ką jau kalbėti, jei skriaudas 
primena ir stereotipo statusą sutvirtina ir aukštąjį iš
silavinimą turintys žmonės:

Šiandien sunku pas mus rasti lietuvišką šeimą, 
kurios nebūtų palietusi žydiškai bolševikiško budelio 
ranka. Vykdydami mūsų tautos bei jos gerovės nai
kinimo darbus jie negailėjo nei moterų, nei senių, nei 
mažų vaikų/6

Daugumoje aptartų atvejų kalbėtojas lieka neį
vardytas, tai tiesiog įvykių konstatacija, žinios. Ta
čiau dalis straipsnių emociniu požiūriu yra artimesni, 
nes jų herojai arba autoriai įvardijami kaip paprasti 
kaimo žmonės. Pagal socialinį statusą nepriklausyda
mi elitui, šie žmonės vaizduojami mąstą bendromis 
kategorijomis, t.y., turi aiškią savo nuomonę, kuri nė 
kiek nesiskiria nuo oficialiosios. Ir vėl galima įžvelg
ti bandymą mąstymą daryti identišku - visa tauta be 
išimties kenčia ir visa tauta be išimties yra nepaten
kinta tokia situacija, ryždamasi ją keisti arba laukda
ma išgelbėjimo:

Kaimynas veža stotin. Jis vos pajudina botagą ir 
klaikiom akim dairosi aplink. - Nebėra gyvenimo, 
nebėra. Viską atims, visus išvarys, kad tik karas grei
čiau... Bet mes nenujautėme, kad išvadavimas čia 
pat. Po septynių valandų prasidėjo karas... Jis vėl 
linksmas ir gyvas kaip seniau. Kieme kaimynas vėl 
taiso ratus naujiems ūkio darbams. Dabar šienauja. 
Dabar tiek daug darbo. Ir tiek noro dirbti...

Taigi vaizduojamas kasdienis gyvenimas ir pa
starojo pokyčiai prieš karą ir po jo. Kartu tai savotiš
ka modelinė situacija: baimė ir apatija prieš karą ir 
džiaugsmas jam prasidėjus, juk tikėta, kad vokiečiai 
bus palankūs lietuviams, leis būti šeimininkais savo 
žemėje. Tiesa, čia žydai neminimi kaip engėjai, visgi 
šitai pasakyti neužmirštama kituose straipsniuose, ir 
vėlgi paprasto žmogaus - 16 ha. žemės turinčio ūki
ninko palei Rokiškį - lūpomis: „Žydai lietuvių nebe
veš į Sibirą”.18

Gana dažnai skyrelyje minėtam bendrumo jaus
mui kurti pasitelkta ir liaudies kūryba. Vėl tikslas tas 
pats - parodyti, kad visa tauta jaučia tą patį, todėl 
bandantis savaip mąstyti žmogus galėjo pasijusti ne
jaukiai, klystąs ir elgtis taip, kaip visi. Liaudies kūry
boje susipina du motyvai: pajuoka okupantams ir no
ras bei rengimasis kovai:

Pirmyn, bedieviai kruvinieji, / Beždžionių armija pir
myn, / Suki Iki t drąsiai fariziejai, /Žydelio Markso ve
dami19. Leninas maišą nešė, / Stalinas atrišo, / visoj 
Lietuvoj daug driskių priviso. / Jau prakiuro kelnės / 
ir nuplyšo lopai/Staline „ tėveli ”, /kodėl nesulopai. / 
Sunku akmenėliui/ant kelio gulėti, / dar sunkiau pri
spaudė / Lietuvos pilieti. / Sode obelėlė / aukšta ir 
šakoka... / Verkia tėviškėlė / priešų nuniokota. Bet 
ateis adyna / daug prikalta plieno, /nepaliks tėvynėj /

,6. Prof. Balio Vitkaus kalba, pasakyta liepos 2 d. 
ūkininkams per radiją, / laisvę. 1941 VII 3.
I7. Paskutinės siaubo dienos kaime. Į laisvę. 
1941.VII. 8.
,8. Mano tėvas vėl išeis arti, / laisvę. 1941.VII.2.
,9. Beždžionių internacionalas, / laisvę. 1941.VII.3.
20. Leninas maišą nešė, / laisvę. 1941.VII.29.

žydbernio nė vien. / Su Paleckiu arsim, / Gedvilu akė- 
sim, / o su Pozdniakovu / vagas varinėsim2Q

Taigi kaip matyti iš pastarosios citatos, tautoje 
susidaręs įspūdis, jog žydai palankūs Sovietų Sąjun
gai, ideologiniais sumetimais - ir čia pakankamai 
svarią įtaką turėjo spauda - buvo paverstas stereoti
pu, kad žydai ir bolševizmas yra tas pat. Ši citata taip 
pat parodo, kad stereotipas buvo įsisavintas. Prisime
nant, jog pastarasis visuomet linkęs į apibendrinimą, 
teiginys dar labiau patvirtinamas: visi rodę prielan
kumą Sovietų valdžiai, tame tarpe ir J. Paleckis, liau
dyje krikštijami „žydbemiais”.

Šiame skyriuje galėjome pasekti, kaip buvo for
muojamas žydo-bolševiko, pasipriešintojo stereoti
pas. Juo buvo stengiamasi apimti visą visuomenę ir 
tuo pačiu parodyti, jog visa visuomenė mąsto būtent 
taip. Charakteringa tai, kad tokia tendencija, itin bū
dinga pirmiesiems numeriams, vėliau ji truputį kinta 
ir, nepamirštant, kad kiekvienas bolševikas yra žydas 
ir atvirkščiai, imama kalbėti apie žydų internaciona
lą, jų buvimą visur ir norą valdyti pasaulį. Šio kiek 
skirtingo nuo prieš tai buvusio stereotipo apžvalga ir 
sudarys kito skyrelio pagrindą.

„JINAI SIEKIA TIK VIENO TIKSLO: 
PASAULIO TAUTAS PAIMTI SAVO 

VALDŽION”
Pabandžius suvienodinti nuotaikas šalyje imtasi 

projektuotis ir į pasaulinę sferą. Žvalgos prizmę, ži
noma, davė Vokietija. Kadangi Laikinoji Vyriausybė 
vis dar tikėjosi savivaldos malonės iš šios šalies, ji 
propagavo tai, kas gali patikti Vokietijai. Taigi žydas 
nuo Lietuvos okpanto išauga iki pasaulio pavergėjo, 
o šalia lietuviškų straipsnių atsiranda versti iš vokie
čių kalbos. Neabejotina, kad nemažai tautos daliai 
tuo metu spauda buvo vienintelis langas į pasaulį, nes 
norint klausytis radijo reikėjo mokėti užsienio kalbų. 
Vietinio radijo programos turbūt mažai kuo skyrėsi 
nuo spaudoje pateikiamos informacijos. Taigi nuo 
pastarosios priklausė, kokį pasaulio vaizdą turės 
skaitytojas, / laisvę jį pateikė gan savotišką, arba to
kį, koks buvo naudingas vokiečių valdžiai. Šioji rė
mėsi paprastu principu: kas ne su mumis, tas prieš 
mus. Pradžioje svarbiausias priešas buvo Sovietų Są
junga, taigi ji imta vaizduoti perdėm žydiška valsty
be:

Žydai Sovietų Sąjungoje -ponų sluoksnis.21

Po to į antifašistinį bloką jungiantis kitoms ša
lims žydiškas sabotažas netrunka ir jose pasireikšti:

Čia ir matyti už proletariatinio internacionaliz
mo žydiškas internacionalizmas, kur bolševikinė pro
letarinė Kremliaus žydija susitinka su plutokratine 
lordine Londono žydija. Kur žydas su žydu nesusi- 
uosto?22

Tokiame kontekste / laisvę skaitytojui belieka 
tik džiaugtis, jog jis pagaliau nusikratė „žydijos jun
go”. Dar daugiau, jis yra toje stovykloje, kuri stato 
naują Europą, t.y. vykdo šventą misiją, bent jau tokį 
įspūdį buvo norima sudaryti. Vėlgi toks tonas galėjo 
kiek nuraminti - visa Europa elgiasi taip, vadinasi, 
tai teisinga:

Kodėl visa Europa stovi po raidės „ V” - Victo-

21. /laisvę. 1942.11.29.
22. /laisvę. 1941.VII.2.
23. / laisvę. 1941.VII.26. 

ria ženklu? Nes tatai yra pergalė prieš bolševizmą, 
žydus ir plutokratus, vis tiek, kurioj šaly jie bebūtų.23

Nežinia, kiek tai buvo svarbu paprastam žmogui, 
bet oficialiame lygmenyje norėta parodyti visišką lo
jalumą ir norą integruotis į Naująją Europą, taigi su
sikurti naują identitetą. Tokio pobūdžio straipsniai 
kaip tik tam ir turėjo tarnauti. Identiteto kūryboje vi
suomet dalyvauja „kitas”, kadangi šį identitetą for
mavo Vokietija, „kitu” tapo žydija. Taigi mąstyta 
dviejose plotmėse: laisva Lietuva ir laisva Lietuva, 
kaip naujosios Europos dalis. Abiem segmentam rei
kėjo patvirtinimo, t.y. identiteto, kurio tikrumą turėjo 
įvertinti Vokietija. Tai veikiausiai jį parodant kaip 
visaeuropinį reiškinį. Lietuvą laikraštis rodo kaip ly
giavertę partnerę, turinčią ką pasakyti šiuo klausimu:

Be to, kuo skubiausiai reikia parodyti kultūrin
gajam pasauliui žydiškojo bolševizmo žiaurumus ir 
jo pavojų civilizacijai ir kultūrai.2*

Iš kitos pozicijos žvelgiant kova su žydais atrodė 
itin reikšminga, nes Lietuva buvo patyrusi „žydijos 
jungą” viena iš jos formų: „žydo-bolševiko” vaizdą. 
Tačiau kaip jau minėta, bolševizmas nebuvo vienin
telis būdas žydijai įsigalėti:

Šiandien nebegali būti abejonės, kad užpakalyje 
vadovaujančių Anglijos, Prancūzijos ir JA V politikų 
stovėjo pasaulio žydija, kuri siekė sunaikinti vokiečių 
tautą - savo mirtiną priešą, kad paskui juo lengviau 
galėtų įvykdyti savo planus pasauliui užvaldyti. Ar 
toji žydija pasireiškė bolševizmo, masonerijos ar 
tarptautinių kapitalų, bei biržų pavidalu, jinai siekė 
tik vieno tikslo: pasaulio tautas paimti savo valdžion.

Tuo metu kai bus palaužtas žydų viešpatavimas 
pasaulyje, pasaulio tautų tarpe įsiviešpataus taika ir 
tvarka.25

Taigi iš pateiktos citatos gana aiškiai matyti, 
kaip įsivaizduota naujoji Europa. Bendraeuropinis 
modelis turėjo tapti ir Lietuvos tvarkymosi modeliu. 
Ir vėl, kad ji nesijaustų vieniša, ar ką daranti ne taip, 
pateikiami pavyzdžiai apie naujosios Europos tvar
kos įvedimą kitose šalyse. Štai draudimas Prancū
zijoje žydams rodytis viešose vietose ir kiti jų teises 
varžantys nutarimai pateikiami kaip džiaugsmingi ir 
laukti prancūzams:

„Aujoud’hui” sakoma, kad nutarimai žydų 
atžilvgiu aiškiau negi ligi šiol įrodą, kad prancūzai 
nori būti saviškių tarpe ir negalį kęsti žydų machi
nacijų, kurios prancūzų bendruomenei buvusios tok
ios žalingos. „Aujoud’ui ”pareiškė, kad šis įsakymas 
yra pirmas žingsnis į visišką tvarką.26

Tokio pobūdžio straipsniais Lietuva buvo „įrašy
ta” į europinį kontekstą, savotiškai pateisinant jos el
gesį, parodant, jog visur taip, ar panašiai elgiamasi ir 
stengiamsi tvarkytis pagal naujosios Europos kano
nus, Kaip tai vyko Lietuvoje ir bus bandoma pa
žvelgti kitame skyrelyje.

Linas Venclauskas

(Pabaiga kitame „Akiračių” numeryje)

24. Dėl leidinio apie partizanų veiklą ir bolševikų 
žiaurumus. / laisvę. 1941.VII.4.
25. Kova dėl naujos Europos santvarkos. / laisvę. 
1941.VII.26.
26. Suvaržymai Prancūzijos žydams. / laisvę. 1941. 
VII. 16.
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POLEMIKA

SOVIETINĖ MORALĖ IŠEIVIJOS 
SPAUDOJE

Kartais gyvenime pasitaiko atvejų, kai tylėti ne
beleidžia sąžinė.

Paskutinį kartą man taip atsitiko šių metų liepos 
mėnesį. Grįžęs iš Lietuvos ir pradėjęs vartyti susi
kaupusią išeivijos spaudą, užkliuvau už kažkokios 
profesorės Onos Voverienės straipsnio „Su šer
mukšnio rykšte”. Straipsnis išspausdintas liepos 6 
dienos Drauge, ir ne bet kur Drauge, o toje dalyje, 
kuri skirta literatūrai, menui, mokslui... Šitame fana
tizmo ir juodos neapykantos padiktuotame straips
nyje man labiausiai užkliuvo paragrafas, kurį paci
tuosiu:

Kai A. Sniečkaus augintinis ir jo idėjų tęsėjas 
Aleksandras Štromas ir genetinis tautos nedraugas 
Tomas Venclova raudonojoje V. Matulevičiaus lai
doje „Krantas” prie kryžiaus kalė poetą Justiną 
Marcinkevičių, kad šis parašęs poemą „Pušis, kuri 
juokėsi”, neva KGB užsakymu - vėl gimė naujas 
štampas „ dešinieji skriaudžia poetus ”.

Koks [žūlus tai buvo melas, toli pranokstantis 
gebelsišką - niekas nenorėjo mąstyti. O šių štampų 
autoriai iš džiaugsmo trynė rankas (...)

Šitaip „profesoriškai” susukta ponios Voverie
nės demagogija su šių įvykių užkulisiais nesusipaži- 
nusį skaitytoją galį privesti prie visai absurdiškų iš
vadų. Tomas Venclova - žymus lietuvių poetas, so
vietmečiu turėjęs daug nemalonumų su tuometine 
valdžia, galų gale išguitas iš Sovietijos be teisės ten 
sugrįžti, per tardymus patyrė skriaudos ir neteisybės 
iš KGB. Išvada: poetus skriaudžiantys dešinieji - 
KGB... Tiesa, yra šiandieninių Lietuvos dešiniųjų, 
kurie sovietmečiu vaikščiodavo so komunistų parti
jos bilietu kišenėje. Tačiau tarp komunisto ir kagė
bisto visgi yra šioks toks skirtumėlis.

Na, juokai juokais. Reikalas, deja, perdaug rim
tas, kad viską būtų galima nuleisti juokais. Užkliuvo 
man ir Aleksandrui, ir Tomui profesorės prikergti 
epitetai. Tokio šmeižto ir melo jau seniai nebuvau 
skaitęs.

Pradėkime nuo Venclovos. Pradžioje sudėkime 
lygybės ženklus ten, kur jų reikalauja gramatinė (ne
draugas = priešas) arba sovietinė (tautos priešas = 
liaudies priešas) logika. Tad teiginio „tautos nedrau
gas” kilmę nesunku atsekti. Sovietai tokius „tautos 
nedraugus” vadindavo liaudies priešais. O svarbiau
sia, taip ex catedra paskelbus pilietį liaudies priešu, 
įrodymų nereikėdavo. Jeigu laikraštis parašė, kad jis 
- liaudies priešas, tai reiškia, kad toks ir yra. Analo
gija pakankamai aiški: jei profesorė Voverienė laik
raštyje paskelbė, kad Venclova - tautos nedraugas, 
tai reiškia, kad toks ir yra. Tik sovietai tokius „pra
keikimus” dalindami nesitituluodavo profesoriais. O 
mes, vakariečiai, prie tokios rašliavos nepripratę, da
bar sukame galvas - kokia gi tos profesorės specialy
bė?

Profesorės specialybę iššifruoti labai padeda jos 
nuoroda, kad Venclova ne bet koks, o genetinis tau
tos nedraugas. Tai reiškia, kad nedraugiškumas tautai 
yra užprogramuotas jo genuose, kad tai - paveldėta 
savybė, o tai savo ruožtu reiškia, kad jis ir norėdamas 
kitoks negalėtų būti. Ir visa tai mūsų „genetike” diag
nozuoja paciento net neapžiūrėjusi. Net ir labora
toriniai tyrimai Draugo kultūrtpriedžio. genetikams 
nereikalingi. Užtenka pasiskaityti, ką apie šį genetinį 

„nedraugą” rašė kiti laikraščiai arba pamatyti jį tele
vizoriaus ekrane...

Kai kurių genetikų genialumui, pasirodo, ribų 
nėra.

Žymiai sudėtingesnis Aleksandro Štromo atve
jis. Jei Tomo Venclovos atveju profesorės logika ima 
šlubuoti užkliuvusi už daiktavardžių ar būdvardžių, 
tai Aleksandras Štromas jai koją pakiša veiksmažo
džiais. Visų pirma A. Sniečkus, kurio augintiniu ir 
idėjų tęsėju profesorė vadina Aleksandrą Štromą, jau 
seniai miręs. Šio Lietuvos komunisto Nr. 1 idėja - 
komunizmas, pasaulinė revoliucija, proletariato dik
tatūra mirė 1991 metais kartu su Sovietų Sąjungos 
valstybe. Aleksandras Štromas buvo ko gero vienin
telis Vakarų pasaulio politoloigas, išpranašavęs grei
tą komunizmo ir Sovietų Sąjungos žlugimą. Nejaugi 
gerb. profesorė nori pasakyti, kad ir A. Sniečkus, 
kaip ir jo „idėjų tęsėjas”, laukė ir tikėjosi greito So
vietijos subyrėjimo?! Atrodo, jog ji nežino, kad taip 
jos apšmeižtas ir apmeluotas A. Štromas taip pat jau 
miręs ir todėl pats nuo melo ir šmeižto nebeapsigins.

Nei Štromui, nei Venclovai gintis ir teisintis nėra 
reikalo. Jų nuopelnus Lietuvai, jos mokslui ir kultū
rai, jų disidentinę ir antikomunistinę veikla aprašyti 
neužtektų turbūt ir kelių Akiračių numerių. Už juos 
kalba jų parašytos knygos, o taip pat ir knygos apie 
juos. Tik profesorė Voverienė jų atrodo neskaito. Ži
nau, kaip profesoriai priverčia studentus prieš rašant 
pasikaityti ir susipažinti su aprašomu klausimu. 
Tačiau kaip priversti profesorius (šiuo atveju profes- 
sores) prieš rašant bent truputėlį susipažinti su tuo, ką 
rašai, deja nežinau. Mano akademinėje aplinkoje to
kių keistenybių nepasitaikė.

* * *
Kodėl rašau šį straipsnį. Tikrai ne todėl, kad ką 

nors įrodyčiau profesorei Voverienei. Žmogui, kuris 
nesigėdina rašyti, kad į Lietuvą dabar sugrįžo sovietų 
valdžia, kad didžiausia partija Lietuvos seime - ko
munistai, kad dabartinei nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybei vadovauja draugas A. Brazauskas, kad 
Seimas priėmė įstatymą nacionalizuoti tremtinių ir 
politinių kalinių turtą, deja, jau nieko nebeįrodysi. 
Politiniai kliedesiai priklauso tai pačiai kliedesių ka
tegorijai, kurie bet kokią diskusiją daro neįmanoma. 
Man tik rūpi, kaip tokie kliedėjimai rado kelią į išei
vijos spaudą.

Straipsnį pradėdamas maniau sugėdinsiu Drau
go dienraščio kultūrinio priedo redaktorių, kad 
spausdina tokio žemo lygio rašliavą. Nejaugi kartą 
per savaitę pasirodančiam kultūriniam priedui taip 
labai trūksta medžiagos, kad redaktorius straipsnius 
spausdina jų net neskaitęs. Tačiau neseniai sužino
jau, kad čia mūsų aptariamą Draugo kultūrinį priedą 
redagavęs kun. A. Trimakas išvyko į Lietuvą, o prie
do redagavimą perėmė dienraščio vyr. redaktorė D. 
Bindokienė. Tad priekaištauti dabartinei redaktorei 
užjos pirmtako padarytas „nuodėmes” būtų lyg ir ne
padoru. Tačiau ramiai ir šaltai pasvarstyti šitokių iš 
Lietuvos importuotų išpuolių galimą žalą išeivijos 
skaitytojui, manau, būtų pravartu.

Pirmas dalykas, kuris man užkliuvo skaitant mi
nėtą prof. Voverienės straipsnį katalikiškame laikraš
tyje - tai jo prieštaravimas kai kurioms pamatinėms 
prielaidoms, kuriomis remiasi katalikų tikėjimas. Juk 
ar ne katekizme - savotiškame katalikybės elemento

riuje - parašyta, kad Dievas sukūrė žmogų pagal sa
vo paveikslą ir davėjam laisvą valią. Tai reiškia, kad 
žmogus gali pasirinkti būti doras ar nedoras, kalbėti 
tiesą ar sąmoningai meluoti, būti kieno nors draugas 
ar priešas. Tuo tarpu T. Venclova tokio pasirinkimo 
neturi, jo nedraugiškumas lietuvių tautai užprogra
muotas jo genuose. Tad kaip čia dabar yra su ta laisva 
valia? Ar, pagal prof. Voverienę, Tomas Venclova 
nėra žmogus, ar laisvą valią Kūrėjas davė visiems, iš
skyrus Tomą Venclovą?

Kita nemažiau klampi profesorės mintis - apie 
sovietų valdžios sugrįžimą į Lietuvą. Jeigu Lietuvoje 
dabar sovietų valdžia, tai ir Valdą Adamkų turėtume 
vadinti ne Lietuvos, o Sovietų (=Tarybų) Lietuvos 
prezidentu. Nes jis ne tik ramiai prezidentauja ir visai 
dėl sovietų grįžimo nesijaudina, bet kandidatuoja dar 
vienai kadencijai. Tuo tarpu Draugo redaktorė ragina 
skaitytojus remti Adamkaus kandidatūrą. Aš taip pat 
už Adamkų ir tiesiog žado netekau, sužinojęs, kad ir 
pati prof. Voverienė už Adamkų... Nežiūrint, kad jam 
prezidentaujant į Lietuvą „sugrįžo sovietų valdžia”...

Dar painesni reikalai su privatine nuosavybe, ku
rią kapitalistai, ypač iš dešiniųjų partijų, laiko šventa 
neliečiama teise. Ir štai, pagal profesorę Voverienę, 
atsiranda kairiųjų valdžia, kuri tą nuosavybę bando iš 
žmogaus atimti vien todėl, kad jis sovietmečiu buvo 
ištremtas ar sėdėjo kalėjime. O dešinieji tyli! Tik vie
na prof. Voverienė dar bando jų turtą gelbėti...

* * *
Skaitytojai turbūt pastebėjo, kad aprašydamas 

profesorės Voverienės išpuolius tai dariau su nesle
piama kreiva šypsena: Ką darysi - apie nerimtus da
lykus rimtai kalbėte nėra lengva. O kreiva šypsena šį 
nemalonų darbą truputį palengvina. Tačiau užbaigti 
norėčiau truputį rimtesne gaida.

Didžioji dalis lietuvių išeivijos gyvena Vakarų 
kultūros ir civilizacijos kraštuose. Todėl jų elgsena ir 
galvosena yra veikiama vakarietiškos civilizacijos. Iš 
sovietų priespaudos išsilaisvinusi Lietuva taip pat la
bai sparčiai vakarietiškėja ir išeivijai šiuo požiūriu 
jau nebenusileidžia. O Vakarų kultūroje požiūris į 
kritiką yra teigiamas, tačiau tik jei kritika, polemika 
ar ginčai spaudoje vedami prisilaikant vakarietiškų 
taisyklių. Svarbiausias vakarietiškos kritikos reikala
vimas - kritikuoti ne žmogų, o jo darbus. A d rem, ne 
ad hominem\

O ką išeivijoje augęs ir brendęs jaunas žmogus, 
studentas ar neseniai studijas baigęs randa lietuviška
me laikraštyje (jeigu jis lietuviškais reikalais dar do
misi). Atsivertęs išeivijos lietuvių laikraštį jis sužino, 
kad rašytojas, kuris poeziją kuria lietuviškai ir kurio 
kūryba verčiama į anglų, rusų, lenkų, vokiečių, švedų 
kalbas, kuris taip pat yra mokslininkas, prestižinio 
JAV Yale universiteto profesorius, vienas iš pasau
lyje žinomiausių lietuvių intelektualų tėra viso labo 
tik „genetiškas lietuvių tautos nedraugas”. Ir nieko 
daugiau: nei argumentų, nei bandymų įrodyti šitokią 
neįrodomą charakteristiką. Tokios rašliavos net kriti
ka nepavadinsi. Tai jau paprastas tyčiojimasis iš 
žmogaus.

Arba žinomo politologo, disiudento, anrtikomu- 
nisto pavadinimas A. Sniečkaus augintiniu. O ką 
1944 metais iš Kauno geto pabėgęs 14 metų vaikinu
kas, tik per stebuklą gyvas išlikęs, turėjo daryti - pa
sirinkti geresnius globėjus. Ir šitaip tyčiojamasi iš 
mirusio žmogaus, nors Vakarų kultūroje apie miru
sius blogai kalbėti lyg ir nepriimta.

Vakarų kultūroje užaugusį žmogų tokie rašiniai 
gali nuo lietuvių spaudos tik atbaidyti.

Z. V. Rekašius

2002 m. rugsėjo mėn. 9

9



RECENZIJOS

ANŲ DIENŲ GRIMASOS
Manai, kad ašarom girtom pravirkęs
Nuplausi kelio dulkes taip lengvai?

Vytautas Rudokas
Poezijos pavasaris ’82

Kratausi praeities, o ji, neramuolė, vis beldžiasi į 
duris iš dar neišmestų užrašų, lapiūkščių, žurnalų, la
biausiai - iš keliasdešimties dienoraščių tomų, kur 
slapstosi nuodėmingo likimo šmėklos. Retai tyros, 
dažnėliau drumstos situacijos.

Neseniai paskambino bičiulis V. Z. Viskanta iš 
Rancho Palos Verdes ir sako: apie patį negražiai ra
šoma iliustruotame Ekstra žurnale (2002.VII.22), 
Audronės Urbonaitės pokalbyje su Genocido ir rezis
tencijos tyrimo departamento direktoriumi Arvydu 
Anušausku. Tema: kaip sovietmečiu KGB ypatingą 
dėmesį skyrė Bernardui Brazdžioniui, didžiausiam 
Lietuvos laisvės šaukliui.

Atsigrįžkime į 1982-uosius metus. Tada Krem
liaus soste sėdėjo L. Brežnevas, o Vilniuje - P. Griš
kevičius. Tų metų rudenį poetė ir dramaturge Violeta 
Palčinskaitė vieną savaitę viešėjo Los Angžele pas 
Praną ir Raišą Urbonus. Ją, kaip ir anksčiau pas mane 
kelis mėnesius viešėjusią dukterėčią, saugumas įpa
reigojo įsidėmėti, ką tie Amerikos lietuviai išeiviai 
kalba. Iš tokių kelionės įspūdžių buvo kurpiamos kai 
kurių asmenų charakteristikos. Parankiam KGB ar
chyvui.

Nežinau, ar tam tikslui, ar grynai literatūriniam, į 
sueigą su poete buvo pakviestas B. Brazdžionis. Ta
da jis gyveno Vištoje, bet savaitgalius praleisdavo sa
vo name netoli Šv. Kazimiero bažnyčios. Jam kiek
vienas susitikimas su Lietuvos poetais suteikdavo 
daug džiaugsmo. Iš tėvynės jis gaudavo bene visą 
poezijos dovį.

Truputį nukrypdamas nuo to įvykio, pacituosiu 
šitokį 1982 metų dienoraščio skirsnį: „Vėlus vakaras. 
Klausausi Mozarto. Valgau slyvas, čiulpdamas kau
liukus, ir skaitau Sigito Gedos Žydinčią slyvą Snaigy- 
no ežere. Man ją atsiuntė Bernardas Brazdžionis. 
Joje įklijuotas auksinis Exlibris: poetas su žibintu ir 
knyga, šalia Vaidila Valiūnas su gumbuota lazda”. 
Brazdžionis žinojo, kad aš dievinu S.G. poeziją. Vi
sad buvo dosnus knygomis. Ačiū jam.

Lapkričio 4 dienos įraše, po įžangėlės apie va
sarišką orą ir karštą Santanos vėją, dėstau: „Vakar 
vakare atsidūriau pas Praną ir Raišą Urbonus, gyve
nančius Eagle Rock priemiestyje. Kvietė Vincas Do
vydaitis: poetė Violeta Palčinskaitė skaitys savo eilė
raščius. Visur ieškojau jos paskutinio, iš Alinos gau
to rinkinio Beldimas į duris. Darbovietėje laikomų 
knygų dėžėj tesuradau 1969 m. išleistą rinkinį Krei
dos bokštai. Pasiėmiau ir gavau nuoširdų įrašą.

Netikėjau surasti tiek daug vietinių lietuvių 
kultūrininkų. Buvo ir Brazdžionis, ir Vincas Trumpa, 
E. ir A. Arbai, ir Los Angeles dramos sambūrio na
riai. Šnekučiavau su gražuole aktore Sigute - Siga.

Poetei 39. Pasinešusi į lengvą tuktelėjimą. Bet 
jai šis pilnumas ir veido odos švytėjimas prie rausvo 
dailaus drabužio lyg ir tinka. Atrodė rimta, bet drau

ge ir simpatiška švelnioji mama. Jos vaikams pa
rašytą poeziją klausytojai priėmė kur kas šilčiau nei 
suaugusiems. Šią ji skaitė iš paskutinės knygos Bel
dimas i duris. Prisipažinsiu, ne viską aiškiai išgirdau. 
Violetos skaitymas nekoks. (...) Giliai melodingą ei
lėraštį nelengva sukurti.

Bernardas B. padarė didelę staigmeną. Manda
giai svečių paklausė, ar leistų jam atnešti ir parodyti 
Violetos knygas, turimas savo bibliotekoje. Sugrįžęs 
atnešė popierinį portfelį. Iš jo ištraukė šūsnį Pal
činskaitės leidinių - suaugusiems ir vaikams. Svečiai 
stebėjosi gausa, iliustracijų puošnumu ir margumu. 
Kai kur to veržlaus margumo, užgožiančio tekstą, 
buvo per daug.

V. Trumpa ją pavadino „Wunderkindu”, nes 15 
metų būdama pradėjo spausdinti poeziją, o rinki
nį išleido aštuoniolikametė.

Per diskusijas išsišokau su klausimu „Kodėl Po
ezijos pavasario almanache daugelis poetų rašo tokią 
liūdną poeziją? Ar tai oras kaltas, ar kažkas kitko? 
Juk sekr. Griškevičius ką tik išspausdino straipsnį 
„Po socializmo saule”. Kaip gi galima liūdėti po šito
kia saule?” (Tai buvo tik linksmas režimo ir poezijos 
nuotaikų sugretinimas, dabar, manau, viešnios atveju 
netaktiškas).

„B.B. tuoj ėmė aiškinti, kad liūdesys yra lietuvių 
poezijos tradicija: gyvenime yra daug tragizmo, poe
tams rūpi apie tai eiliuoti; jie pergyvena skausmą jau
triau nei eiliniai žmonės. Žodžiu, jis gynė mūsų poe
zijos graudumą.

Jis teisingas, bet meniškame eilėraštyje, net ir 
liūdniausiame, liūdesys negali būti kišamas į pavir
šių. (...) Liūdną nuotaiką ar susimąstymą dera per- ’ 
teikti originaliomis metaforomis, įvaizdžių škicais, 
užuominomis. Kiekvienas poetas turi surasti būdą tai 
savaip padaryti. Sakymas, kad graudu ar liūdna, nėra 
menas.”

Tokia tada buvo manoji nuomonė, naiviai iš
reikšta. Nieku būdu nenųjaučiau, kad ji taps puikia 
ataskaitine medžiaga saugumui, šiek tiek sufab
rikuota. Žodžiu, jų akyse tapau lietuvių poezijos nie
kintoju, su tuo arogantišku kreipiniu „tamsta”, kurio 
niekad nevartoju, su pavardės galūne „a”. Bemaž 
priešas. Tas posakis „po socializmo saule” man atsi
rūgo. O iš tiesų, tuomet poetams tikrai švietė „leidy
bos saulė”. Jų rinkinius leisdavo 10 ar daugiau tūks
tančių tiražu. O šiandien reto poeto knyga (gal tik pa
siturinčio eiliuotojo pensininko) pasiekia tūkstantį. 
Bet laisvė svarbesnė už tiražus.

Štai keli dalykai iš minėto Ekstra žurnale 
straipsnio:

Darnią pokalbio atmosferą sutrikdė Visvydą. Jis 
gana iššaukiančiai metė frazę: „Menininkas poetas, 
kurį norėčiau čia matyti, tai Sigitas Geda. Na, gal 
dar V. Bložė. Ar tamsta negali pasakyti, kodėl jie čia 
neatvyko?” „O ar tamsta juos kvietei?” „Nekvie
čiau ”, tarė pasimetęs Visvydą. Svečiai prapliupo 
juokais „Ir nekvies” išgirdau kažkieno linksmus žo
džius. - „Šykštus ”.

Tai teisybė - buvau šykštus. Tiksliau, „frugal”. 
Nuomininkas, ne nuosavybių lordas. O dėl minėtų 
poetų - tąsyk tik išreiškiau norą, kad jie būtų kada 
nors pakviesti. Tačiau saugumui sumestame poetės 
reportaže šis draugiškas niuansas virto įžūliu prie
kaištu ir visa tonacija dramaturgiškai nukrypo mano 
nenaudai.

Visvydą neatlyžo. Jam dar rūpėjo išsiaiškinti, 
kodėl, anot jo, mūsų paskutinė Poezijos pavasario 

knyga „liūdna”, t.y., kodėl mūsų poetai rašo liūdnus 
eilėraščius. Čia jau apkaušusį išsišokėli ėmė maldyti 
kiti jo kolegos.

Nežinau, ar tie kolegos, išskyrus Brazdžionį ir 
Alę Rūtą, buvo bent pavartę Poezijos pavasario 82 
almanachą, kur graudulio tiek, kiek lietaus Lietuvoje, 
nors kartais ir įtaigaus. H. Čigriejus: „Bet verkiant 
reikia turėti / Kokioj nors palaukėj gimtinę, / Kokiam 
rudeny savo klėtį / Ir savo erškėtį”. P. Rasčius: „ - 
Smaugia, lyg smauglys, / širdį graudulys”, V. Baltuš- 
kevičius: „Plastėdamas sparneliais / Verkia viever
sys”. Onė Baliukonytė: „Padovanok man auksinio / 
Liūdesio žiedą su vos įžiūrimu vilties smaragdu”. Ža
vinga eilėraščio įžanga. J. Strielkūnas: „Šviesa didi 
kaip šviesmečiai, / Vidudienio ramybė. / Bet liūdna 
sielai, šviečiančiai / Tą trumpą amžinybę”. Jaudinan
ti išmintis.

Pakaks. Ginkdie, nemaištauju prieš kilnų poetų 
liūdesį. Tik abejodamas klausiu: kodėl mums lemta 
liūdėti - tada ir dabar, ten ir čia, jiems ir man? Taip 
gera užsiimti liūdesio menu.

Pr. Visvydas

RUSIJOS EKSPERTAS
Prieš kiek laiko Amerikos diplomatas Strobe 

Talbott’as parašė knygą apie Clinton’o administraci
jos santykius su Rusija. Autorius yra geras buvusio 
Prezidento draugas, su kuriuo studijavo Oxford’e ir 
gyveno viename bendrabutyje. Clinton'ui rinkimus 
laimėjus, jis buvo paskirtas specialiu ambasadoriumi 
Rusijos reikalams, o vėliau Valstybės departamento 
pasekretoriumi, t.y., antrose pagal svarbą departa
mento pareigose. Prieš ateidamas į valdžios darbą 
Talbott’as ilgus metus buvo Time žurnalo reporteris 
Maskvoje, kur gerai išmoko rusiškai ir susipažino su 
tuometinės Sovietų Sąjungos vidaus ir užsienio poli
tika. Jo knyga pavadinta Russia Hand, laisvai išver
tus reikštų „Rusijos politikos ekspertas”. Prieš prade
dant ją skaityti atrodytų, jog tokiu ekspertu Talbot
t’as laiko save patį, bet dar pirmame skyriuje jis pa
stebi, kad ekspertas yra ne kas kitas, o prezidentas 
Clinton’as.

Knyga yra svarbi, nes joje randamas autoritetin
gas Amerikos prezidento politikos Rusijos atžvilgiu 
aprašymas. Dėl Talbott’o objektyvumo, ypač kiek tai 
liečia JAV vidaus politiką ir jos įtaką santykiams su 
Rusija, galima ginčytis, bet čia didelių problemų nė
ra. Be to, nors Russia Hand rasime palyginti mažai 
naujo, tai jos reikšmės nesumažina. Įdomu tai, kad 
daug dalykų, apie kuriuos buvo spėliojama, čia yra 
patvirtinta arba paneigta, išplėsta, detalizuota ir inter
pretuota žmogaus, kuris pats tame procese dalyvavo.

Vienas iš pagrindinių knygos teiginių: Clinton’o 
Rusijos politika iš esmės buvo nukreipta į vieną as
menį. Didžiausias administracijos rūpestis ir tikslas 
buvo Jelciną ginti nuo vidinių priešų ir kaip galima 
ilgiau išlaikyti valstybės vadovo vietoje. Tam buvo 
imtasi įvairių priemonių, nuo finansinės pagalbos iki
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SKILTYS

Rusijos prezidento įvedimo į Vakarų aukščiausio ly
gio tarptautines struktūras. Clinton’as tikėjo, jog ne
žiūrint visų jo silpnybių, Jelcinas buvo vienintelė 
viltis Rusijoje išvystyti demokratiją ir normalizuoti 
santykius su Vakarais. Vykdydamas šią politiką 
Amerikos Prezidentas neretai ignoravo savo patarėjų 
įspėjimus visų, taip vadinamų, kiaušinių nedėti į vie
ną krepšį tai yra, politikos Rusijos atžvilgiu negrįsti 
vieno žmogaus kultivavimu. Čia Clinton’as rizikavo, 
nes jo pastangos galėjo subliūkšti, jei Jelcinas būtų 
nuverstas arba savo neprognozuojamu elgesiu radi
kaliai pakeistų požiūrį į žmogų, kurį vadino „my 
friend Bill”.

Talbott’as labai vaizdžiai aprašo dviejų Prezi
dentų santykius, nuo kurių efektyvumo iš dalies pri
klausė ne tik Rusijos modernėjimas, bet ir Vakarų 
pasaulio politinis saugumas bei ekonominis stabilu
mas. Tie santykiai ne visada buvo tokie, kokių Clin
ton’as norėjo. Autorius mini situacijas, kur, nežiūrint 
ankstyvesnio susitarimo tarp abiejų Prezidentų pata
rėjų, o retsykiais ir tarp pačių valstybės vadovų, nie
kada nebuvo žinoma ar spaudos konferencijose bei 
kitokiuose viešuose pareiškimuose Jelcinas laikysis 
susitarimo. Neretai Rusijos prezidento galutinė ir 
viešai išreikšta pozicija priklausė nuo jo girtumo 
laipsnio arba gerų santykių su Vakarais priešininkų 
galimybių paskutiniu momentu prieiti prie Jelcino ir 
jo pažiūrą pakeisti.

Išrinktas į prezidentus, Clinton’as netrukus pra
dėjo Jelciną spausti dėl Rusijos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o kiek vėliau dėl 
jų priėmimo į NATO. Amerikos prezidento pagrin
dinis argumentas buvo remiamas prielaida, kad im
perializmo atsisakymas sustiprins demokratinių in
stitucijų vystimąsi, o santykiuose su Vakarų valsty
bėmis Kremlius įgaus pasitikėjimą ir finansinę pagal
bą. Kitaip sakant, kariuomenės išvedimas yra svar
bus ne tik Baltijos valstybėms, bet ir naujai Rusijai.

Amerikos Prezidento pastangos apeliuoti į Jelci
no demokratinius instinktus bei norą būti pripažintu 
vienu iš didžiųjų industrinių valstybių lyderiu atnešė 
iš esmės teigiamus rezultatus, nors, kaip jau minėjau, 
netrūko ir problemų. Kai kurie Rusijos Prezidento 
patarėjai nebuvo įsipareigoję nei reformoms krašto 
viduje, nei imperializmo atsisakymui užsienio po
litikoje. O be jų dar buvo parlamentas, kuriame im
perialistinės ir antireforminės grupės greit perėmė 
kontrolę. 1993 metų Jelcino konfrontacijoje su Dūma 
Clinton’as jį besąlygiškiai rėmė, nežiūrint, kad parla
mentas vis dėlto buvo demokratiškai išrinktas.

Galbūt pats orginaliausias Russia Hand aspektas 
yra Clinton’o aktyvumo ir užsiangažavimo santykiu
ose su Rusija parodymas. Dar studijuodamas univer
sitete jis domėjosi Sovietų Sąjunga ir lankėsi 
Maskvoje, už ką vėliau respublikonų buvo kritikuo
jamas. Rusijos klausimais Clinton’as buvo sava
mokslis, bet tai nesumažino jo pasitikėjimo savimi ir 
pasiryžimo šioje srityje pačiam formuoti ir vykdyti 
politiką. Per 1992 metų prezidento rinkimus Demo
kratų partijos kandidatas kritikavo Bush’o senjoro 
požiūrį į Baltijos valstybes. Konkrečiai buvo mini
mas Amerikos pavėluotas jų nepriklausomybės 
pripažinimas. Kaip iš tikrųjų būtų buvę, mes niekada 
nesužinosim, bet galima spėti, jog išrinkus Respub
likonų kandidatą, spaudimas Rusijai dėl NATO plėt
ros ir kariuomenės išvedimo būtų buvęs silpnesnis, o 
jo išdavos daug kuklesnės. Bush’o santykiai su Jelci
nu anksčiau buvo ir, tikriausia, būtų palikę visai kito
kie, negu Clinton’o. Pastarajam Rusijos Prezidentas 
buvo iššūkis Amerikos ir viso Vakarų pasaulio inter
esų kontekste tam tikriems užsienio politikos tiks- 

lams pasiekti. Ar Bush’as iš viso būtų norėjęs glau
džius asmeninius santykius užmegzti su žmogumi, 
kurio charakteris buvo diametraliai priešingas jo aris
tokratiškam stiliui, labai abejotina. Per laimingą is
torinį sutapimą greit po Baltijos kraštų išsilaisvinimo 
Bilas ir jo draugas Borisas pasidarė savo valstybių 
vadovais ir dėl to galėjo prisidėti prie neseniai atgau
tos Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo.

Julius Šmulkštys

TEIGENIĄJ I 
ARgumenTAI Į

POLITINĖ SPAUDA
Vis labiau bulvarėjant Lietuvos dienraščiams, 

manau, ne vienas pasiilgsta įdėmesnio, visapusiškes- 
nio, žodžiu, analitiškesnio požiūrio į Lietuvos politi
nį gyvenimą. Iš dabar Lietuvoje leidžiamų spaudinių 
tokį, atrodo, atstovauja tik savaitinis žurnalas Veidas 
ir savaitraštis Atgimimas (apie elektroninę spaudą čia 
nekalbu). Kažkada dar buvo Gimtasis kraštas, savait
raštis, vėliau savaitinis žurnalas, dabar jau keli metai 
nebeleidžiamas ir užmirštas. Per pastaruosius kelis 
metus ypač įdomus tapo Veidas. Čia paprastai daug 
gerų apžvalginių rašinių, nagrinėjančių verslo ten
dencijas, aktualiausias ir problemiškiausias Lietuvos 
gyvenimo sritis. Apie verslą tiek daug, ko gero, nera
šo joks kitas Lietuvos laikraštis, aišku, išskyrus Vers
lo žinias. Profesionaliai narpliojami politikos klausi
mai, nesivaikant vien tik didesnių sensacijų ar skan
dalų. Straipsniai įdomūs ne tiek dėl to, kad yra pro
bleminiai, o todėl, kad yra aštrūs, kandūs ir žaismin
gi, lengvai skaitomi. Aišku, žurnalui lengviau pa
traukti dėmesį gausiomis spalvotomis iliustracijo
mis. Veidas sumaniai šiuo faktoriumi manipuliuoja. 
Kiekviename numeryje netrūksta įvairios statistinės 
ir lyginamosios medžiagos. Lietuvos padėtis pasto
viai parodoma Baltijos šalių kontekste, lyginant ne
darbą, darbo užmokesčius, pensijas ir kt. Lietuvos su 
Latvijos ir Estijos atitinkamais rodikliais. Veido 
medžiagos pakanka kelti prielaidai, jog iš Baltijos ša
lių kol kas su daugiausia socialinių problemų susidu
ria Latvija, o Lietuva ir Estija yra maždaug viename 
lygyje. Stiprios Veido komentatorių skiltys. Iš tikro 
rimtas kolektyvas čia suburtas: Eduardas Vilkas, An
drius Kubilius, Gediminas Kirkilas, Sigitas Parul
skis, Audrius Bačiulis. Su Ričardu Gaveliu, vienu iš 
to būrio, Veidas netikėtai turėjo visam laikui atsis
veikinti. Veido redaktorius netekties proga prisiminė, 
kad kažkada sutikęs vieną kunigą, kuris sakėsi ieškąs 
tos Respublikos, kurioje būna R. Gavelio komenta
ras. Iš pradžių atrodė keista: kunigas ir ciniškas R. 
Gavelio komentaras. Vėliau paaiškėjo: protingam 
žmogui rūpi gauti peno savo minčiai.

Atgimimas taip pat pretenduoja į analitinius lei
dinius. Jis turi garbingą praeitį, buvo pirmasis nesa- 
vilaidinis Sąjūdžio laikraštis, ypač įdomus Rimvydo 
Valatkos ir Valentino Mitės redaktoriavimo laikais. 
Tačiau jau iš pat pradžių pirmojo redaktoriaus Ro
mualdo Ozolo Atgimimas buvo pernelyg orientuoja
mas į periodinei spaudai nelabai būdingą dokumen- 
talistiką. Vėliau ši orientacija laikas nuo laiko pra

simušdavo ir darydavo savaitraštį pedantiškai nuobo
džių, negyvu. Dabar savaitraštis, mano manymu, te
beturi daug problemų ir nedaug skaitytojų, vargu ar 
jo laukia šviesi ateitis, jeigu ir toliau bus išlaikoma 
esama situacija. O ji tokia, kad Atgimimui pastoviai 
rašo tik kokie 5-6 bendradarbiai, visi besispeciali- 
zuojantys gana siaurose srityse ir turintys nedidelę 
žurnalistinę patirtį. Visi jie turi pretenzijų į aukštesnį 
analitinį lygį, bet tai nemaža dalimi yra tik širma. 
Gana sausu stiliumi rašomi rašiniai yra neįdomūs, 
nors informatyvūs. Politiniai Atgimimo komentarai 
kartais gerokai banalūs, apie dalyką, kurį galima nu
sakyti keliais sakiniais, prirašomi ištisi puslapiai, tą 
pačią mintį kitais žodžiais išsakant kelis kartus. Žino
ma, pasitaiko ir įdomių, gyvų straipsnių, pagau
nančių skaitytojo dėmesį. Bet kaip visuma laikraštis 
- nykus. Pagrindinė priežastis - siauras vienodo aki
račio bendradarbių ratas, nebandant patraukti dau
giau autorių, ne tik žurnalistų, kurie gal rašytų ir labai 
retai, bet aiškiai paįvairintų leidinį. O ir pagrindinių 
bendradarbių straipsniai turėtų būti ne tokie „sun
kiasvoriai”. Tada gal Atgimimas ir galėtų konkuruoti 
bent jau su Veidu, o dabar yra atsidūręs ties visiško 
neskaitymo riba.

Saulius Pivoras

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pamažu įsigali pažiūra neva jaunųjų katalikų 

1936 metų deklaracija „Į Organiškosios Valstybės 
Kūrimą”* yra fašistinis dokumentas. Kaip žinote, šia 
linkme su įniršiu dirbta ir Akiračiuose.

Kol kas man nepavyko jūsų įtikinti, jog deklara
cijos organiškumo negalima suprasti fašistine pras
me, jog tai tėra nuoroda į tradicinį katalikiškosios so
cialinės doktrinos prigimtinių bendruomenių pa
brėžimą. Gal leisite man dar kartą mėginti?

Vienas iš deklaracijos autorių buvo Pranas Die- 
lininkaitis, miręs 1942 metais, ir, kadangi nedalyavo 
išeivijos tarpusavio kovose, užmirštas. Neseniai pa
sirodė lietuviškas vertimas Mokyklos laisvė ir valsty
bė (Šiauliai: Saulės delta, 2000), jo 1933 metais Sor- 
bonoje apgintos disertacijos ir tais metais prancūziš
kai išleistos. Manau, kad šis veikalas turėtų padaryti 
galą bet kokiems gandams apie deklaracijos fašizmą.

Dielininkaičiui rūpėjo mokyklų valdymas - kon
krečiai, jų finansavimas. Tuo tikslu, jis studijavo 
įvairių kraštų švietimo sistemas, ieškodamas tokios, 
kuri patenkindama teisėtus valstybės interesus, ap
saugotų įvairių bendruomenių kultūrinius interesus. 
Tokiame kontekste Dielininkaitis svarsto ir tautinių 
mažumų problemą. Štai keli jo samprotavimai.

Prieš didijį karą egzistuojančios valstybės buvo 
„etiniu-tautiniu požiūriu” gana heterogeniškos. Jose 
„pabudusi tautinė sąmonė dažnai išprovokuodavo 
perdėtas dominuojančių tautų nacionalistines tenden
cijas, savo interesus jos daugmaž sutapatindavo su 
tos epochos absoliutinės valstybės interesais, todėl jų 
politika atvirai ar slaptai linko į valstybės vykdomą 
asimiliaciją” (p. 206). Po karo, atsiradus naujom 
valstybėm, padėtis nepagerėjo, nes dažnai buvo tapa
tinamos politinės sienos su „psichologinėmis popu-

(tęsinys 13-me psl.)

* Naujojoj Romuvoj (1936, nr. 9) Deklaracija vadina
ma „Į organiškosios valstybės kūrybą”, ne „kūrimą”, 
kaip rašo K. Skrupskelis.

2002 m. rugsėjo mėn. 11
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LIETUVOS LAIVYNAS

Čia ne apie patį filosofą, bet apie puikų okeani
nės žvejybos laivą, pavadintą jo vardu. Man būnant 
Lietuvoje 2001 metų vasarą į rankas pakliuvo pluoš
tas dokumentų, atskleidžiančių nesenus, bet dabar 
jau beveik istoriniais virtusius įvykius, kuriuos visgi 
verta pristatyti visuomenei.

Kai sovietinė imperija iširo ir Lietuva prieš dau
giau nei dešimtį metų tapo nepriklausoma, Klaipėdos 
laivų registre buvo apie 42 prekybiniai laivai ir apie 
220 okeaninių žvejybos laivų (neskaitant mažesnių, 
dirbančių tik Baltijos jūroje). Suprantama, tas laivy
nas liko Lietuvos valstybinė nuosavybė. Prekybiniai 
laivai buvo priskirti naujai įsteigtai Susisiekimo mi
nisterijai, kuri sukūrė Lietuvos laivybos bendrovę 
firminiu vardu „LISCO”, išdalindama apie 10% ak
cijų darbuotojams, o likusios akcijos liko valdžios ži
nioje. Bendrovė pelningai ir sėkmingai veikė iki pra
sidėjo taip vadinama „privatizacija”.

Žvejybos laivynas nuėjo kitu keliu. Dar nežino
ma, kieno ir pagal kokią logiką jis buvo priskirtas 
Žemės ūkio ministerijai ir, deja, bankrotui. Pirmiau
sia iš to laivyno išskyrė šaldytuvinius transporto ap
rūpinimo ir iš dalies apdirbimo laivus, kurių buvo 
apie 20. Jie surinkdavo žuvį iš daugiausiai atlanti- 
niuose žvejybos plotuose dirbančių žvejybos laivų ir 
gabendavo į Klaipėdą paskirstymui ar perdirbimui. Iš 
tų šaldytuvinių laivų buvo sudaryta prekybinė laivy
bos įmonė „Klaipėdos Transporto Bendrovė”, kuri, 
nors ir Žemės ūkio ministerijos žinioje, gana ne
priklausomai veikdama ir dėl gero to tipo laivų pa
reikalavimo pasaulinėje transporto rinkoje, neblogai 
verčiasi iki šiol, nežiūrint pastarųjų metų privatizaci
jos išdaigų. Tačiau, atrodo, tų šaldytuvinių laivų at
skyrimas nuo žvejybos laivyno pastarajam neišėjo į 
gerą - sutrikdė įsigyvenusią veikimo schemą.

Kas nutiko likusiems maždaug 200 įvairaus dy
džio okeaninių žvejybinių laivų? Jie buvo sutelkti į 
administracinį vienetą - bendrovę, pavadintą „Jūra”, 
ir per kelis metus paprasčiausiai dingo. To neįtikė
tino išgaišimo laikotarpiu buvau Lietuvoje du kartus. 
Mėginau susekti ir suvokti tą kataklizminį vyksmą, 
bet kai vėliau manęs paklausdavo, kaip visa tai atsiti
ko, jausdavausi bejėgis paaiškinti tokį džiunglinį 
procesą. „Jūros” bendrovė turėjo savo administraci
ją, bet apskritai žvejybos pramonė buvo tvarkoma 
Žemės ūkio ministerijos žvejybos departamento, ku
rio viršininku ilgą laiką buvo Algirdas Rusakevičius. 
Jo įstaiga 1993 m. vasarą dar buvo Klaipėdoje, bet 
ruošėsi išsikelti į Vilnių. Man tuo laiku teiraujantis 
dėl žvejybos laivyno pakrikimo, įsiskolinimo ir nuo- 
stolingumo paaiškino keletą svarbiausių priežasčių:

1. Dyzelinio kuro pabrangimas (sovietiniais lai- ' 
kais laivams nereikėjo tuomi rūpintis).

2. Panaikinimas galimybės žvejoti daugelyje 
ūkinių zonų, dėl kurių sovietinė administracija buvo 
sudariusi sutartis. Sovietijai žlugus sutartys nustojo 
galioti.

Šios dvi priežastys, be abejo, buvo svarbios, bet 
jokiu būdu ne lemiančios. Jas buvo galima įveikti, o 
bilijoninės vertės turtą išsaugoti ir naudoti šalies la
bui.

To žvejybos laivyno vertė buvo milžiniška, ne 
vien pačių laivų, bet ir pastatų bei laivų inventoriaus, 
kuris normaliai kainuoja trečdalį laivo pastatymo 
kainos. Tokio dydžio žvejybos laivynas padarė Lie
tuvą, jūrinio ūkio galybe. Tokio laivyno sunaikini
mas per palyginti trumpą laiką primena ispanų Nenu
galimosios armados žlugimą 16-tojo amžiaus antro
joje pusėje. Ispanams tai atsitiko dėl audros, dėl britų 
didesnio patyrimo, ryžto ir jų laivų geresnio manev
ringumo. O mums? Istorija, deja, dar per šviežia, bet
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ir dabar retkarčiais šis tas prašvinta.
Jau prieš 10 metų dar Prunskienės vyriausybės 

laikais, ji vienoje savo kalboje per radiją pareiškė, 
kad žvejybos laivynas Lietuvai nereikalingas, tuo su
glumindama 18000 tiesiogiai su tuo verslu susijusių 
darbuotojų, neskaitant žuvies apdirbimo ir kitokios 
pagalbinės pramonės. Toks nusiteikimas ir galvosena 
greičiausiai buvo padiktuotas neišmanymo. Nedaug 
geresnis nusiteikimas buvo ir Vagnoriaus bei Šleže
vičiaus vyriausybių metais. Šiokį tokį tokios galvo
senos paaiškinimą pateikė Aukščiausios tarybos de
putatas Stasys Malkevičius {Klaipėda 1992, kovo 
17). Pasiremdamas labai abejotino teisingumo skai
čiais tame straipsnyje jis įrodinėjo žvejybos laivyno 
nerentabilingumą ir neperspektyvumą.

Parvaryti į Klaipėdą ir vienas šalia kito po 5 ir 
daugiau surišti okeaninės žvalgybos laivai trukė ir 
buvo labai nuostolingas apkrovimas Klaipėdos uos
tui. Paliktiti gamtos ir žmogaus naikinančioms jė
goms, kaip matant jie buvo galutinai apiplėšti ir ap
leisti, rūdijo ir puvo. Žiemos metu trūkinėjo jų vamz
džiai, vanduo sunkėsi į vidų. Kai kurie laivai net 
skendo. Fiktyviose varžytinėse juos pradėta pusvel
čiui pardavinėti metalo laužui. Vieno kapitono žo
džiais tariant, beieškodamas savo apynaujo laivo 
(10-ties metų amžiaus), kuriam vadovavo keletą 
metų, užtiko jį vienoje laivų remonto įmonėje pjaus
tomą. Nusišluostęs ašaras iš savo kabinos atminimui 
pasiėmė stalelį ir kėdę...

Dalis tų laivų iš viso negrįžo į Klaipėdą, įvai
riuose pasaulio uostuose jie buvo sulaikyti už skolas 
ir parduoti iš varžytinių. Vienas po kito to laivyno 
generaliniais direktoriais buvo skiriami žmonės, 
anksčiau neturėję nieko bendra su jūrų žvejyba. Klai
pėdos uostas pasidarė laivų kapinynu.

1993-iais metais šiam laivynui vadovauti buvo 
pakviesti keli žvejybos kapitonai. Geras ir pasižymė
jęs kapitonas nebūtinai bus ir geras didelės žvejybos 
įmonės vadovas, na, bet geriau negu visai nieko apie 
tą pramonę neišmanantis. Kapitonas Algirdas Paroč- 
ka buvo paskirtas laikinu laivyno generaliniu direk
torium ir išbuvo tose laikinose pareigose apie 6 mė
nesius; kap. Žydrūnas Naujokas buvo paskirtas lai
vyno kapitonu ir saugaus plaukiojimo tarnybos virši
ninku ir t.t.. Tačiau parodyti iniciatyvą jiems nebuvo 
leista. Sprendimai buvo daromi ministerijose ir net 
Seime, bet dažniausiai nebūdavo jokių sprendimų - 
tik nepaisymas. Į paraginimus ar pasiūlymus buvo 
nereaguojama, net neatsakoma. Dalykai riedėjo to
liau į bedugnę. Tik vėliau paaiškėjo tų kapitonų pa
kvietimo priežastis ir logika. Kai laivynas jau buvo 
baigiamas sužlugti ir jį perėmė likvidatoriai, kapito
nui Paročkai per kitus penkis metus viena po kitos 
buvo iškeltos 14 bylų už išeikvojimus dideliu mastu. 
Pagaliau 15-tos bylos metu (2002 gegužės mėn.) 49 
metų vyras pasimirė nuo širdies priepolio. Jo žmonai 
reikėjo pasiskolinti pinigų jo laidotuvėms. Kapitonas 
Paročka buvo reikalingas prokurorų žaidimui. Nors 
niekad jo nenuteisė, betgi reikėjo pūsti dūmus, kad 
būtų užmaskuoti tikrieji kaltininkai.

Tokiame fone ant scenos pasirodė būrelis is
landų su savo bendrove „Deep Sea Products Ltd.” (jų 
vyriausybė pirmoji pripažino Lietuvą nepriklausoma 
valstybe). Tai buvo naujai įsisteigusi įmonė, žvejo
janti ant kontinentinio šlaito. Tradiciškai buvo žvejo- 
jama atabrade (angį, shelf), kurio gylis - iki 200 m. 

Tai lyg kontinento pratęsimas po vandeniu, nes gylis 
didėja labai lėtai. Nuo maždaug 200 m. izobaros 
(gylio linijos) dugno gylis pradeda gilėti gana staigiai 
iki vandenyno įdubos. Ruožas tarp atabrado ir įdubos 
vadinasi kontinentiniu šlaitu (continental slope). 
Toje zonoje anksčiau beveik nebuvo žvejojama. Po 
karo įsigyveno „ekonominės zonos”, kuriose pa
krančių šalys gali uždrausti žvejoti kitų valsty
bių žvejams iki 200 km. nuo kranto. Tai labai ap
sunkino daugelio šalių okeaninę žvejybą. Kaip tik 
tuo laiku (apie šeštą praeito amžiaus dešimtmetį) 
buvo surastas vandenynuose gyvenantis ešerys 
(„Redfish”) ant kontinentinio šlaito maždaug 400- 
500 m. gylyje, pakankamai gausus komercinei žvejy
bai.

Minėtoji islandų įmonė kaip tik ir pasuko į tą 
kontinentinio šlaito žvejybą. Žvalgėsi pirkti ar nuo
moti atitinkamų laivų. Išgirdę apie pūvantį Lietuvos 
laivyną susidomėjo. Siūlė steigti bendrą įmonę, kuri 
naudotų Lietuvos laivus, o islandai parūpintų ka
pitalo pradžiai veikimo ir patyrimo tarptautinėje žve
jybos rinkoje. Taip pat siūlė nuomoti išperkamąja 
nuoma. Tačiau Žemės ūkio ministerija neparodė jo
kio susidomėjimo. Tada buvo atsiribota paprastu 
nuomavimu.

1994 m. vasario 12 d. pasirašyta preliminarinė 
sutartis pagal „Baltime” 1939 m. laivų nuomavimui 
nustatytus standartus.

Negavus Lietuvos vyriausybės leidimo nei steig
ti bendrą įmonę, nei nuomuoti išperkamąja nuoma, 
buvo sudaryta galutinė paprasto nuomavimo sutartis. 
Laivas „Vydūnas” išplaukė į Gdynią sutaisymui ir 
parengimui žūklei. Žvejybos laivynui vadovauti atė
jo generalinis direktorius V. Stonkus. Nuomuojamus 
laivus pagal tą nuomavimo sutartį tvarkyti Lietuvoje, 
Kaune buvo sukurta dvišalė bendrovė „Jūrų Liūtas” 
vadovaujama Eugenijaus Milčiaus.

Yra daug dokumentų, rodanančių žvejybos lai
vyno desperatišką būklę. Raštas iš 1993 metų rudens 
Rusakevičiui, pasirašytas dar Patročkos, nusakantis, 
ko reikia laivynui ateinančiai žiemai. Kitas raštas, 
panašiu reikalu pasirašytas jau Stonkaus, Naujoko 
raštai parodo laivų apsaugojimo sunkumus. Ke
lių Buenos Aires uoste areštuotų laivų įgulos negali 
grįžti į Lietuvą, reikia 25000.00 U.S. dolerių, o „Jū
ra” jų neturi. Tos įgulos jau pusę metų ten laukia iš
gelbėjimo. Pirmasis raštas nukreiptas į Lietuvos gar
bės konsulą Argentinoje Algimantą Rastauską ir 
Artūrą Mičiūdą, Lietuvos įgaliotinį Argentinoje eko
nominiams reikalams. Iš to, atrodo, nieko neišėjo. 
Kiti 2 laiškai adresuoti „Deep Sea Produkts Ltd”, 
prašantys pagalbos duodant tuos pinigus „Vydūno” 
nuomos sąskaiton, išskaitant iš nuomos. Islandai tuos 
pinigus suteikė.

Įdomi sutartis iš mano turimų dokumentų yra 
tarp „;Jūros” generalinio direktoriaus R. Zažeckio 
(nebe Stonkaus) ir A. Čejausko, antrinių metalų įmo
nės „Įkrova” direktoriaus komercijai. Parduodamas 
metalo laužui laivas „Biržionas” už 42 000 Lt. Meta
lo laužo svoris 1 400 tonų po 30 Lt. už toną. Rinkos 
kaina už metalo laužą tuo metu buvo 50 US dol. už 
toną. Tos sutarties data 1994 gruodžio 19, o jau 1994 
gruodžio 30 to paties Zažeckio pasirašyta sutartis 
perveda 25 geriausius ir naujausius laivus Žemės 
Ūkio Bankui (toliau ŽŪB) už skolas, o su tais laivais 
ir pats nueina dirbti į ŽŪB. Tame sąraše yra ir laivas
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LIETUVOS LAIVYNAS

„Vydūnas”, statytas 1988 metais, 120 metrų ilgio, 
tuščio laivo svoris (dead wight) 5800 tonų, neto tal
pa - (register tonos) 2329, 2 varikliai po 3600 A.J.), 
bei „Anykščiai”, (statytas 1983 m., 62 m. ilgio, 1740 
DW, 569 RT, 2 varikliai po 1200 A.J.), kuris vėliau 
buvo išnuomuotas islandams panašiomis sąlygomis 
kaip ir „Vydūnas” ir panašiai atnaujintas bei aprūpin
tas įranga ir reikmenimis.

„Jūra” buvo skolinga ŽŪB 15 milijonų Lt, bet 
bankas priskaitė baudas ir pakėlė savo reikalavimus 
iki 75 milijonų Lt. Tačiau tarp mano turimų doku
mentų yra įvertinimai, rodantys, kad tų laivų pradinė 
vertė buvo 140 milijonų Lt, o likutinė vertė, t.y. lai
vus perimant, 125 milijonai Lt, plius inventorius. Iš 
viso 177 milijonai Lt. Visi tie laivai perduodami 
draugišku susitarimu, dviem parašais, iš kurių vienas 
atstovauja bankui, o kitas „Jūrai”, bet tuo pat metu 
pereinantis dirbti į banką. Yra žinoma, kad ŽŪB tuo 
metu buvo arti bankroto. Ar tokios sumos jiems rei
kėjo parodyti savo balanse kad atitolintų bankrotą?

Vykstant deryboms dėl nuomavimo iš vieno 
anglų specialisto buvo gautas „Vydūno” įvertinimas. 
Naujai pastatyti tokį laivą tuomet būtų kainavę 25 
milijonai US dol., o toks, koks tada buvo su žvejybos 
licencija kurioje nors ekonominėje žonoje, buvo 
įvertintas 2.5 milijonų US dol.; jei be licencijos - 1.5 
milijonų US dol. Identiškų laivų buvo dar trys: „Si
monaitytė” , „Daukantas” ir „Maironis”. Jie visi 
buvo atiduoti ŽŪB. Skaitant žemiausią tų 4 laivų 
vertę (1.5 milijonus US dol. kiekvienam) susidaro 24 
milijonai Lt plius inventorius, iš viso 32 milijonai Lt. 
Vien tik 4 laivai sudaro daugiau nei dvigubai ŽŪB 
originalios paskolos „Jūrai”. Kaip tas perdavimo 
„hokus-pokus” buvo padarytas ir yra dalis džiungliš- 
kumo. Kas tą leido, kam rūpėjo? (ir kas galėjo?) 
gelbėti banką, paaukojant žvejybos laivyną ir naujas 
žvejybos galimybes ant kontinentinio šlaito, beveik 
visada nepriklausomą nuo ekonominių zonų ir pa
kankamai arti nuo Klaipėdos.

1996 kovo 20 d. laivas „Vidūnas” vadovaujamas 
kapitono Leonavičiaus, plaukęs į Airiją iškrauti žu
vies po sėkmingo darbo, gauna tokią radiogramą, pa
sirašytą neaiškaus ŽŪB tarnautojo:

KLAIPĖDA 395 16 20/3 0830=
LABAI SKUBI
VYDŪNAS KAP LEONAVICIUI=
ĮPLAUKTI I CORK UOSTA DRAUDŽIU ĮSAKAU 
PLAUKTI I KLAIPEDA VYKDYMĄ PATVIR- 
TINKITE=02/25 NESTERENTKO=

Telegrama buvo rusų kalba, čia pateiktas jos lie
tuviškas vertimas. Leonavičius tuoj pakluso. Matyt 
tas pranešimas buvo laukiamas ir nežiūrint „Deep 
Sea Product Ltd” direktoriaus Rafinson’o buvimo 
ant laivo, nieko jam nepranešęs, pasuko į Klaipėdą, 
kartu prieš jų valią gabendamas 4 islandijos piliečius. 
Paimamas laivo krovinys ir daugybė kuro - islandų 
nuosavybė; apie 2 milijonai US dolerių, investuo
tų į laivus ir inventorių ir net asmeniškų islandų 
daiktų. Paskui panašiu būdu grįžo į Klaipėdą ir 
„Anykščiai”. Tuoj Klaipėdoje prokurorų sutaisoma 
teismo byla islandams. Jie ten laikomi, tampomi ir 
stumdomi po teismus, kol direktorius Rafmson’as 
suserga. Galų gale jiems leidžiama grįžti į Islandiją 
net neapmokant jų kelionės išlaidų.

Keletą dienų po „Vydūno” parplaukime kapito
nas Leonavičius išvyksta į Kanarų salas perimti va
dovavimo rusų laivui „Večemii Leningrad”. Kartu su 
juo vyksta 30 buvusių „Vydūno” jūreivių, dalyvavu
sių laivo pagrobimo sąmoksle. Leonavičiui reikėjo 

tokios grupės, nes bijojo, kad įgula gali pasipriešinti.
Apskritai, įgula buvo patenkinta ir laiminga 

dirbdama su islandais dėl gerų darbo sąlygų, maisto 
ir algų (procentų nuo žūklės). O minėtoji grupė buvo 
tam paruošta Leonavičiui atvykus ant laivo. Viskas 
surežisuota gerai ir atlikta sklandžiai. Visas tas pirati
nis planas ir jo vykdymo aplinkybės rodo neabejoti
nus pašalinių jėgų pėdsakus. Patyrusių rankų ma
nipuliaciją. Planas buvo kruopščiai paruoštas.

ŽŪB tą reikalą Lietuvos teismuose tampė gana 
ilgai, mėgindamas delsti ir išvengti arbitražo teismo 
Londone, bet galiausiai turėjo pasiduoti. Islandų 
ieškinys buvo 4.5 milijonų US dolerių. Tačiau suži
noję, kad ŽŪB yra ant bankroto ribos, sutiko priimti 
vieną milijoną dolerių ir bylą užbaigti.

Taip pasibaigė paskutinė proga ir galimybė ką 
nors iš to didžiulio laivyno išgelbėti ir padaryti šaliai 
naudingą darbą. Laivyną, kurio potenciali gamyba 
buvo 300 000 tonų žuvies per metus. Tas reiškia 175 
tūkst. tonų grynos žuvienes (filetuotos). Tas savo 
ruožtu reiškia US detalios prekybos rinkoje 1 750 
milijonų dol. O Japonijoje būtų dar žymiai brangiau 
- maždaug 2 bilijonai dol. arba 8 bilijonai Lt jei 
pridėti 100 000 tonų žuvies miltų pašaroms ir trą
šoms. Skaitykime, kad laivynas sumokėjęs visus 
mokesčius ir kitas išlaidas ir atskyręs pakankamai 
išteklių laivyno atnaujinimui, gauna dar 5% pelno;

LAIŠKAS...
(atkelta iš 11-to psl.)
liacijų sienomis” (p. 207). Ir todėl siekta tarptautinėje 
teisėje įtvirtinti įvairias mažumų teises ginančias 
nuostatas. Dielininkaitis cituoja A. Mandelštamo ini
ciatyva 1929 metais paskelbtos deklaracijos sekantį 
paragrafą: „Kiekvienos valstybės' pareiga yra pripa
žinti visų individų lygią teisę į gyvybę,, laisvę ir nuo
savybę ir savo teritorijoje visiems suteikti visišką 
šios teisės apsaugą, nediferencijuojant tautybių, ly
čių, rasių, kalbų ar religijų” (p. 207).

Pasirodo, jaunųjų katalikų dažnai minima kultū
rinės autonomijos sąvoka iškilo tarptautinės teisės 
kontekste. Kultūrinė autonomija įgyvendinta tada ka
da mažumos džiaugiasi visomis tarptautinės teisės 
nustatytomis teisėmis. Šiuos svarstymus Dielininkai
tis apibendrina taip: „Įtraukiant mažumų apsaugos 
klauzules į konstitucinę valstybių teisę, šiomis sutar
timis realizuojamos istorinės sintetinio sprendimo 
sąlygos. Žvelgiant iš sociologijos pozicijų, jose api
bendrinta organiškos valstybės koncepcijos ir struk
tūros idėja” (p. 211). Taigi pagal vieną iš pagrindinių 
1936 metų deklaracijos autorių, organiška valstybė 
yra tokia, kurioje visos bendruomenės - tautinės, 
lytinės, rasinės, kalbinės, religinės - turi tarptautinės 
teisės pripažintas teises, kurių visumą Dielininkaitis 
vadina kultūrine autonomija.

Abejoju ar atsiras daug akiratininkų, kurie ma
nim patikės. Todėl siūlau štai ką. Patys suraskite mi
nėtai knygai recenzentą. Tegul jūsų pačių žmogus 
paaiškina, kaip reikalavimas mažumoms tarptautinės 
teisės pripažintų teisių yra tolygus fašizmui.

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC

Savo laiško pradžioje Kęstutis Skrupskelis ban
do [taigoti, jog 1936 metų deklaracija „[organiško
sios valstybės kūrybą " praeityje yra buvusi viena iš 
pagrindinių Akiračių kritikos objektų. Iš tikrųjų nėra 

tas sudarytų 160 milijonų Lt metinio pelno). Lietu
vos mastu tai gana dideli skaičiai. Ar jie realistiški? 
Absoliučiai. Vien japonai mielai tą žuvį supirktų.

♦ * *
Ką matome žvelgdami atgal? 30, o gal ir 40 

tūkstančių papildomų bedarbių, jokio žuvies apdirbi
mo ir kitokios pagalbinės pramonės, svetimiems 
atiduotas laivų statybos įmones, jokio laivyno, ne
naudojamą didžiulio skaičiaus žmonių patyrimą ir 
įgūdžius (begalinis turtas!). Tik tuštuma ir buvusių 
kapitonų klubas, kur jie retkarčiais susirenka pasi
kalbėti apie jūrą ir laivus kurie dabar jau atrodo kaip 
miražas. Ir išgerti alaus...

Kas dar? Tiesa, dar lieka klaikiai supteptas Lie
tuvos įvaizdis labai geranoriškoje islandų tautoje. Na 
tai kas! Lietuvon grąžintam apsivogusiam lietuvaiči
ui iš kokio nors Ispanijos, Anglijos ar Norvegijos vi
sa tai neturi reikšmės...

Atrodo, kad reikia gero istoriko, o gal ir proku
roro, kad įstatytų tą žvejybos laivyno likvidavimo 
vyksmą į tiesią istorinę perspektyvą. Kitaip atrodysi
me ateinančioms kartoms kaip bušmenai. Islandų 
epizodas buvo nuslėptas ypatingai sklandžiai. Jam 
reikėtų išskirtino dėmesio. Geros kloties tam ar 
tiems, kurie šį reikalą tirs.

Dr. P. A. Mažeika

visai taip. Iki šiol deklaracija „[organiškosios vals
tybės kūrybą ” Akiračiuose buvo minėta tik vieno 
straipsnio vienoje pastraipoje. Ir ten užsiminta tik 
apie kelius Deklaracijos fašistiniai bruožus, tačiau 
teigta, kad ji „nėra (mūsų pabraukta) Jašfctims doku
mentas ”. 1936-ųjų metų Deklaracija, kaip ir dauge
lis ketvirtojo dešimtmečio Europos katalikų politinių 
programų, per daug miglota ir svyruojanti tarp auto
ritarizmo ir fašizmo, kad ją galima būtų be užuolan
kų vadinti „fašistine ”. P. Dielininkaičio rūpestis ma
žumų teisėmis yra pagirtinas, tačiau jo įnašas Į Dek
laraciją yra tik vieno iš daugelio. Apskritai, dekla
racija „[organiškos valstybės kūrybą "sudaro tik fo
ną vėlesniems įvykiams. Pavyzdžiui, Akiračiams kur 
kas Įdomiau LAF ’o fašistinė programa, dienraščio Į 
laisvę antisemitizmas ar Laikinosios vyriausybės ke
liai ir klystkeliai. Apie šiuos dalykus Akiračiai praei
tyje plačiai rašė ir ateityje rašys, kol bus apie ką 
rašyti. Vertėtų ir K. Skrupskeliui jais pasidomėti - 
Akiračių Red.

AČIŪ
Ir vėl mums trenka maloni pareiga padėkoti 

mėnraštį stambesne auka parėmusiems mūsų skaity
tojams. Štai jie:

Liucija ir Kęstutis Česoniai $ 100.00

Dr. A. Kelertas $100.00

Lola Januškis $88.00

Edvardas Kaminskas $88.00

Dėkojame ir visiens kitiems, mėnraščio leidimą 
parėmusiems kuklesne, bet ne mažiau nuoširdžia 
auka -, Akiračių” adm.

2002 m. rugsėjo mėn. 13

13



JUOKAI PRO AŠARAS

Gyveno kartą (taip visos pasakos 
prasideda) Mažeikių kaime mergina 
vardu Nafta. Kaimynai malonybiškai 
Naftute vadino. Tvirta, daili geltonka
sė, tikra lietuvaitė. Kaimo davatkos 
kartais viena kitai į ausį pašnabždėda
vo, kad tėvas buvęs rusas, tik motina 
čionykštė. Bet ką čia supaisysi visų da
vatkų plepalų. O vyrai pro šalį praei
nančią akimis palydėdavo, paskui susi
ėję blevyzgodavo: merga nors ir nebe 
pirmos jaunystės, bet grieko dar verta...

Tokias kalbas išgirdę kaimo davat
kos nejuokais susirūpino: reikia Naftu- 
tei ieškot jaunikio. Nes ką žinai, dar 
šaus kokiam seniui velnias uodegon... 
Jei turėtų brolių, seserų, tai gal tie pa
dėtų, o dabar vargšelė pati viena, kaip 
pirštas. Tėvai prieš kelis metus Rusijon 
nusibaladojo ir dingo. Gal jau ir gyvų 
nebėra.

Padėtis dar labiau susipainiojo, kai 
jaunimas pastebėjo, kad pas Naftutę 
pradėjo atvažinėti kažkoks pirklys nuo 
Maskvos. Pavarde Lukoilovas ar pa
našiai. Davatkos nejuokais susirūpino. 
Dar to betrūko, kad šauniausią kaimo 
merginą kažkoks ruskis paviliotų. Ne! 
To tai tikrai nebus! Nusprendė pačios 
jai vyro ieškoti, nors liaudies išmintis ir 
sako, kad jei boba piršlys - šliūbą vel
nias duoda.

Naftutė apie vestuves nė girdėt ne
nori. Jeigu tekėsiu, sako, tai tik už tur
tingo. Milijonieriaus. Bet kur tu tokį ra
si? Nei Mažeikiuose, nei Lietuvoje to
kių nėra.

- Bet užtat Amerikoj yra. Kiekvie
nas amerikonas bent trijų milijonų ver
tas. O yra ir dar brangesnių...

Davatkų liežuviai, pasirodo, ilgi, 
net Ameriką pasiekia. Vieną gražią 
dieną ir atvažiuoja toks ponaitis Vili- 
jamsonas Naftutės pasižiūrėti. Net iš 
pačio Amerikos vidurio, iš Oklahomos. 
O vyras kaip reikiant: skrybėlė už liet
sargį platesnė, ant deršinės rankos trys 
dideli auksiniai žiedai, kairėje auksinis 
laikrodis su auksine apyranke. Po deši
ne ausim didžiulis auksinis auskaras 
pakabintas - iš tolo matyti, kad vyras 
auksu lietas. Sakosi Oklahomoj turįs 
didžiulę rančą, dar didesnę farmą Tek
sase ar Tenesyje, du didelius dvarus 
vakarinėje Kanados dalyje, dar fabri-

Drausmės sargyboje
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„BE BAŽNYČIOS, BE ALTORIŲ, BE 
SUMAINYMO ŽIEDŲ”

Pasaka vaikučiams nuo 16-kos iki 66-šių
kus Australijoje ir Venezueloje...

- Hau du ju du? - pasveikina Naf
tutę oklahomiškis.

- Judu, judu, - žemaitiškai su an
glišku akcentu jam atsako Naftutė, dro
viai nuleidusi akis...

Kaimas nekantriai ima laukti šimt
mečio vestuvių. Ką čia šimtmečio, pas
kutinį kartą tokios iškilmės buvo gal 
prieš porą šimtų metų, kai kaimyninės 
Sedos parapijos grafaitis mažeikiškių 
baudžiauninkų dukrai pasipiršo. Tris 
dienas ir naktis tuokart visas kaimas 
uliavojo: valgė, gėrė, šoko ir dainavo, 
kol visas svodbines dainas išdainavo. 
Ne blogiau juk bus ir šį kartą.

Bet pakvietimų į vestuves mažei
kiečiai laukė nesulaukė. Sužinojo tik, 
kad vestuvės bus privačios, bus šešta
dienį ir ne bažnyčioje, o buvusiuose 
kolchozo kultūros namuose įsikūrusio
je civilinėje metrikacijoje. Be pamer
gių ir pabrolių, be kunigo ir be bažny
čios... Visai kaip tame Raudonukės Sa
lomėjos eilėraštyje:

Be bažnyčios, 
Be altorių.
Be sumainymo žiedų...

* * ♦
Nuėjau šeštadienį prie metrikaci

jos bent pasižiūrėti, kaip Naftutė su 
jaunyste atsisveikina. O prie durų stovi 
kažkos pilvūzas, sakosi esąs pono Vi- 
lijamsono advokatas ir vidun neleidžia. 
Šiaip taip išsiprašiau, kad bent pro pra
vertas duris žvilgterėti leistų. O viduje 
keistas vaizdas. Vienoje ilgo stalo pu
sėje sėdi visa kuopa perukais apsikars
čiusių advokatų ir kažko ginčijasi. Ki
toje pusėje stovi ponas Vilįjamsonas su 
naująja ponia Vilijamsoniene ir kažko
kius popierius pasirašinėja. Tai dėl tur
to, jeigu kada prireiks išsiskirti, - pa
aiškina storulis. Nufotografuosiu, sa
kau, tą vaizdą. Bus Akiračiams iliustra
cija prie vestuvių aprašymo. Bet storu
lis ištraukė man iš rankų aparatą ir 
sviedė tolyn. Pataikė į medį ir iš mano 
paveikslavimo mašinos tik šukės liko. 
Vestuvių fotografuoti negalima. Foto
grafuos mūsų fotografai, o tamsta gau
si nuotraukas iš mūsų. Tas, kurias lei
sime rodyti, - rėkė dabar jau visai ne
draugiškai nusiteikęs storulis. Lyg ne
žinotų, kad visuomet įdomesnės tos, 
kurių negalima rodyti...

Buvau nuėjęs pas patį poną Vili- 
jamsoną. Ne dėl nuotraukų, o kad už 
sudaužytą aparatą sumokėtų. Bet mili
jonierius nesileidžia į kalbas. Kreipkis, 
sako, į arbitražą Londone. Priteis - su
mokėsiu, o jei ne - špygą tau.

Apsigyveno jaunavedžiai Mažei

kiuose, Naftutės dvare. Tik kad tas Vi- 
lijamsonas namie sėdėt nelinkęs. Vis 
kažkur išvažiuoja. Žmonės kalba, kad 
išvažiavęs mergas kirkina. O Naftutė 
sėdi namuose ir laukia savo milijonie
riaus sugrįžtant. Nusigyveno vargšelė 
visai, net pavalgyti nebegali nusipirkti, 
eina skolintis pinigų pas kaimynus. O 
tas jos milijonierius aiškina, kad dabar 
blogi laikai: kapitalas apyvartą ar apy
varta kapitalą prarijo, reikia restruktū- 
rizuotis. O po restruktūrizacijos gyven
sime kaip inkstai taukuose.

Kartą iš kelionės į namus ponas 
Vilijiamsonas grįžo ne vienas. Kartu 
atvažiavo ir kažkoks išsidabinęs ponai
tis, kurį ponas Vilijamsonas pristatė 
kaip žymų Rusijos verslininką poną 
Jukosinskį. Tas ponas atsisėdęs prie 
lango dairosi ir tyli, lyg besiartinanti 
audra jo visai neliestų. O ponas Vili
jamsonas pradeda Naftutei aiškinti jų
dviejų šeimos restruktūrizavimo prin
cipus. Mes su ponu Jukosinskiu jau pa
sirašėme naują šeimos restruktūrizavi
mo sutartį. Tik tu, va, padėk čia savo 
parašėlį ir gyvensime globalizuotai, pa
gal atviros rinkos principus.

Tai kokia gi bus mūsų šeima po vi
sų tų restruktūrizacijų ir atvirų rinkų, 
klausia Naftutė, nieko nebesuprasda
ma.

Ponas Vilijamsonas kantriai aiški
na, kad norint pakliūti į NATO ir Euro
pos sąjungą reikia liberalizuoti ne tik 
ekonomiką, bet ir politiką, šeimą, gra
matiką ir visas kitas gyvenimo sritis. 
Visus monopolinius santykius reikia 
pakeisti atviros rinkos principais, kon
kurencija, daugiavalstybiniais jungi
niais. Tai va, iki šiol aš mūsų šeimoje 
turėjau monopolines vyro teises, o da
bar pusę šių teisių perduodu ponui Ju- 
kosinskiui. Jis už tai pasižada šeimą 
aprūpinti valgiu ir gėrimu bei apmokėti 
komunalinių paslaugų sąskaitas.

Ar tu iš proto išėjai su tokiu pasiū
lymu? Nori, kad iš manęs juoktųsi visi 
kaimo piemenys,- šaukė iš pykčio pa
raudusi ponia Vilijamsoniene. Bet po
nas Vilijamsonas kantrus. Jis vėl karto
ja tą pačią istoriją, kad dabar kitokie 
laikai, laikas modemizuotis, prisitaiky
ti prie laiko sąlygų. Pagaliau, sako, pa
žvelk į didžiuosius Lietuvos politikus. 
Visi jie jau ne su pirma žmona gyvena. 
Tik Adamkus senamadiškas - dar vis 
su ta pačia.

Šis paskutinis argumentas ponią 
Vilijamsonienę išgąsdino. O kas bus, 
jeigu nepasirašysiu? Ko gero, dar sky
rybų paprašys. Geriau jau du vyrai, ne
gu nei vieno...

Taip ponia Vilijamsoniene tapo 

Vilijamsoniene-Jukosinskiene. Nežiū
rint, kad kaimo seniūnų taryba ir buvo 
išleidusi įstatymą, draudžiantį lietu
vaitėms tekėti už rusų. Pono Vilijamso- 
no advokatai išaiškino, kad įstatymas 
galioja tik dvinarėms šeimoms. Trina
rėms negalioja...

Kaimo piemenys kažkodėl į šias 
vedybas nereagavo. Tik davatkos deja
vo, kad artinasi pasaulio pabaiga, o 
konservatoriai ir liberalai pasigedo 
tvirtesnės valdžios rankos. Esą, tokių 
vedybų, griaunančių valstybės pama
tus, valdžia turėtų neleisti. O kaimo 
staliai suko galvas: kaip išskaptuoti pa
kankamai plačią lovą, kad joje tilptų 
visa trinarė šeima...

♦ * *
Pamažu Mažeikių kaimo gyveni

mas ėmė grįžti į normalias vėžes. Gy
ventojai vėl ėmė rūpintis buitiniais rei
kalais, ubagų partijos vadas Tušauskas 
pareikalavo sumažinti Bobelinės deg
tinės kainą. Priešingu atveju žadėjo vėl 
organizuoti protesto žygį. Krikščionių 
davatkų partija nusprendė, kad drau
dimai naudos neduos ir paragino kaimo 
gyventojus daugiau melstis už mo
nogamijos išlaikymą. Liberalai, prie
šingai, pareikalavo, kad valdžia ne
sikištų į privačius vedybinius reikalus. 
Kiekviena senmergė turi pati susirasti 
sau jaunikį, valdžia neturi teisės užsii
minėti jaunikio paieškomis, susirin
kusiems žiniasklaidos atstovams pa
reiškė partijos seniūnas Stepas Ponavi- 
čius. Dėl to griežtai protestavo Mažei
kių kaimo senbernių asociacijos prezi
dentas. Toks senmergiškas įstatymas, 
jo nuomone, diskriminuotų senbernius.

Radikaliausią pasiūlymą pateikė 
Mažeikių konservatorių atstovas tary
boje S. Kietakaktys, pasiūlęs Tarybai 
paskelbti islamą Mažeikių valstybine 
religija. Taip, esą, būtų išspręsta susi
dariusi painiava dėl daugpatystės. Ta
čiau pasiūlymą sukritikavo kaimo pie
menys: vyrai galėtų turėti net po ketu
rias žmonas, o žmonai turėti daugiau 
kaip vieną vyrą vis tiek būtų nelegalu...

Kartais atsitinka taip, kad politi
kams nesugebant išspręsti kokios nors 
problemos, klausimas pats išsispren
džia. Vakar p. Vilijamsonas ir p. Juko- 
sinskis pasirašė naują šeimos sutartį. 
Pagal ją ponas Vilijamsonas atsisako 
teisių (įskaitant ir valdymo teisę) į savo 
žmoną N. Vilijamsonienę-Jukosinskie- 
nę. Nuo šiol Naftutė vadinsis Jukosin- 
skiene, o sutartis įsigalios, kai p. Juko- 
sinskis už šeimyninių teisių perleidimą 
sumokės p. Vilijamsonui 85 auksinus. 
Ekonomistai apskaičiavo, kad tokiu 
būdu už trumpalaikes vedybas p. Vili
jamsonas uždirbo 10 auksinų.

♦ ♦ ♦
O aš labai atsiprašau, kad pasakos 

pabaigos dar neparašiau.
Dogas Buldogas

akiračiai nr. 8 (342)
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ATGARSIAI

GAJAUSKAITĖ IR VOVERIENĖ PLAUNA 
LIETUVIŲ SMEGENIS

Paskutiniu laiku išeivijos lietuvių spaudoje pa
sipylė Gajauskaitės ir Voverienės straipsniai, kuriuos 
skaitydamas sąmoningas išeivijos lietuvis turi arba 
juoktis, arba keiktis.

Negi tos dvi straipsnių rašytojos yra tokios nai
vios arba sąmoningos melagės, kad skaitytojas joms 
patikėtų. Klausimas, kodėl jų straipsniai nespausdi
nami Lietuvos spaudoje?

Kodėl R. Gajauskaitė savo straipsniuose nei vie
nu žodžiu nemini teroristo Bin Ladeno ir jo sėbrų, 
kurie Amerikoje subombardavo du New York’o dan
goraižius ir Vašingtono Pentagoną? To pasekmė - 
žuvo trys tūkstančiai civilių nekaltų amerikiečių.

Antroji rašeiva, O. Voverienė svaisčioja, kad 
Raudonoji Gvardija - penktoji kolona - yra okupa
vusi Lietuvos Seimą. Tuo pačiu O. Voverienė kalba 
ir apie 1927 metais Rusijos penktosios kolonos išpro
vokuotą valdžios krizę Lietuvoje.

Kas gali patikėti, išskyrus O. Voverienę, kad A. 
Smetonos vyriausybę ištiko valdžios krizė, kurią iš
provokavo Rusijos penktoji kolona.

Jeigu išeivijos lietuvių laikraščiai spausdina šių 
rašeivų straipsnius, tai bent turėtų pridėti savo pas
tabas, kad laikraščių redakcijos atsiriboja nuo jų 
straipsnių ir komentarų.

v Vytautas Šeštokas
Los Angeles, Ca

Skaitant trečiąjį š.m. Akiračių numerį negalima 
nepastebėti Leonido Donskio į akademinę paskaitą 
taikančios „esė” - „Tarp tradicijos ir modemybės: 
Lietuva XXI amžiaus pasaulyje”. Tai ilgiausias to 
numerio rašinys, bet negeriausias, neaktualiausias ir 
neįdomiausias.

Per ilgesnį laiką stebint ir atidžiai skaitant Dons
kio rašinius Metmenyse ir Akiračiuose, matosi, kad 
jis ima atsikratyti mokslinio ar siauros specializacijos 
žargono. Jo tiesiog neįskaitomi „paragrafiniai” saki
niai siekiantys iki šimto žodžių, ima trumpėti. Kar
tais viename sakinyje būdavo įvestos trys abstrakčios 
sąvokos, kurios ir atskirai paėmus „paprastam mir
tingam” skaitytojui buvo sunkiai suprantamos. Atsi
menu vieną tokį Donskio sakinio ir sąvokų rezginį 
vienas Akiračių skaitytojas buvo pateikęs šiame laiš
kų skyriuje ir prašė redakcijos jį „iššifruoti”. Redak
cijos atsakymas, - kad ir mes patys nesuprantame...

Nors L. Donskis savo raštuose propaguoja mo

dernizmą, pažangą ir globalizmą, vienu aspektu jis 
yra užsispyręs tradicionalistas (o gal tik į narcizmą 
linkusi asmenybė?) - jis nesugeba suvaldyti savo 
šiems laikams netinkamo daugiažodiškumo. Jis dar 
senamadiškai galvoja: kuo rašinys ilgesnis, tuo jis 
geresnis, tobulesnis, ir t.t.

Ir dar viena yda ištęsianti jo straipsnių ilgį, yra 
pamėgimas įvesti nebūtinai reikalingus „autoritetus”, 
pavyzdžiui šiame straipsnyje: „Šioje vietoje būtų 
pravartu prisiminti, kad lenkų filosofas Leszckas 
Kolakowskis...” (pabraukta mano). Susidaro įspū
dis, kad autorius nori pademonstruoti savo platų apsi
skaitymą. ..

Dar blogiau, kad jis nevengia lengvai pramato- 
mo įsiteikimo mūsų žinomoms kūrybinėms asme
nybėms. Cituoju: „lietuvių kultūra...yra subrandinu
si mąstytojų ir rašytojų, kuriuos sunku pavadinti kaip 
nors kitaip nei didžiausiais europiečiais. Paminėsiu 
čia bent keletą jų - tai Algirdas Julius Greimas, Vy
tautas Kavolis, Aleksandras Štromas, Tomas Ven
clova”.

Amerikiečiai ar anglai tai pavadintų „namedrop- 
ping”. Iš kur Amerikos provincinio universiteto pro
fesorius sau suteikia galią Europos vardu (?) dėstyti 
„didžiųjų europiečių” karūnas ant trijų JAV gyvenu
sių, o vieno ir dabar tebegyvenančio kūrėjo galvų?! 
Gal geriau palaukti, kol Europos Taryba, Prancūzų 
Akademija, ar kokia nors anglų karališkoji draugija 
(Royal Society) ar skandinavų atatinkama institucija 
tą garbę suteiks. Leonido Donskio dalinimas „di
džiųjų europiečių” titulų man skamba kaip provin
cinė arogancija. Be to, dar antifeministiška. Kodėl 
buvo pamiršta Marija Gimbutienė ir dar gyva tikriau
siai garsiausia ir žinomiausia lietuvių kilmės mok
slininkė Birutė Galdikas?

Šis išpūstas penkių tūkstančių žodžių rašinys yra 
kaip kokia viduramžių misterija, kurioje gėris kovoja 
su blogiu. Pirmasis - Vakarų liberalinės demokrati
jos angelas, o antrasis - konservatyvus nacionaliz
mas plius šėtoniški „islamistai”. Net neegzistuojantis 
Lietuvos kaimas, jo suidealintas prisiminimas baugi
na Donskį. Bet, pasirodo, visai be reikalo jis mus 
baugina, nes pabaigoje su pilnu Tomo Venclovos au
toritetu jis mus užtikrina, kad Lietuva, „Tomo Venc
lovos žodžiais tariant, per pirmąjį nepriklausomybės 
dešimtmetį, kad ir ne taip greitai ir sklandžiai tampa 
normalia Europos šalimi”. Tai kuriems velniams rei
kėjo penkių tūkstančių žodžių, jei visą tą buvo gali
ma pasakyti per pusę mažiau laiko? Apie Vakarų ir 
ypač Amerikos, t.y. JAV demokratiją Donskis ir kiti 
turėtų pasiskaityti Lewis H. Lapham, John Kenneth 
Galbraith, mūsų Česlovo Milašiaus raštus ir Sven 
Lindquist Exterminate All the Brutes knygą plius 
Noam Chomskį.

Genius Procuta 
Toronto, Kanada

Vienas laiškas dėl vieno „Akiračių ” straipsnio, 
o kiek tulžies - Red.

Nepastebėjau, kad iš mano skaitomų laikraščių 
kas nors pralenktų ar net prilygtų nešališku atvirumu 
Akiračiams. Reiškiu pagarbą.

Antanas Valiuškis
Barrington, RI

Mano mielieji,
Prašome nebesiųsti laikraščio, nes mano vyras 

A. A. Jonas Keraminas mirė birželio 11 dieną 2001 
metais. Pridėjau jums 50 dolerių auką, skirtą Jono 
Keramino atminimui, kuris labai mėgo jūsų laikraštį 
skaityti. Su pagarba dėkoju.

Ann Keraminas
Rockford, II

Ačiū už auką ir gerą žodį - „Akiračių ” adm.

Dear Administracija,
I find it hard to read Akiračiai because of poor 

eyesight. Please cancel my subscription. Thank you.
Amelia Juskovic

Middletown, NY

Gerbiama Administracija!
Su malonumu pratęsiame prenumeratą. Taip pat 

noriu padėkoti už supažindinimą su Amerikos lietu
vių savaitraščiu. Jis yra, bent man, antras indomiau- 
sias laikraštis Amerikoje. (Pirmas yra Akiračiai). 
Taigi dėka Akiračių ir užsiprenumeravome Amerikos 
lietuvi. Ta menka auka ... kai bus kokia proga (ar ir 
jei nebūtų) išmeskite po taurelę į mano sveikatą. 
Linkiu jums sėkmės ir toliau.

Jūsų skaitytojas.
Algirdas Skudzinskas 

Baltimore, Md

Kas atsitiko Dogui Buldogui? Susirgo? Jis buvo 
jau senas! Užuojautos. O gal sveikinimai?

Julius Lintakas 
Oak Lawn, II.

Dogas dar gyvas, tik truputi aptingo. Užtai šiam 
numeriui prirašė net su kaupu - Red.

Amerikos lietuvyje skaičiau apie jūsų galvojimus 
Akiračius perkelti į Lietuvą. Mano galvojimu tai būtų 
tikrųjų Akiračių laidotuvės, nes Akiračiai ten praras
tų savo veidą. Antra: Akiračiai tikriausiai netektų sa
vo didžiausios skaitytojų dalies Amerikoje. Ir trečia, 
galimybės gana mažos, kad skaitytojų Lietuvoje at
siras tūkstančiai.

Jau keli laikraščių persikėlimo bandymai parodė 
kad viskas baigėsi nesėkmingai. Tam yra gana daug 
priežasčių. Tos priežastys Lietuvoje dar greitai nesi
baigs. O gal taip galvodamas aš esu klaidingas?

V. Šarka 
Omaha, Ne

P.S. Laikykitės kol kas Amerikoje, nors ir žemė 
drebėtų.

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 

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

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

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

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

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

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

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka............ $........
Chicago, Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $........

2002 m. rugsėjo mėn. 15
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PO OSKARO MILAŠIAUS ŽENKLU

RLp 1951

Lietuvos kultūrinio gyvenimo kontekstas šiemet 
ryškiai buvo paženklintas garsiojo poeto, filosofo ir 
diplomato Oskaro Milašiaus ženklu. Minėjimai, ke
lios knygos, žiniasklaidos dėmesys.

Jo gimimo 125-ųjų metinių proga Kėdainių rajo
ne, Šeteniuose, kito žymaus XX amžiaus poeto, No
belio premijos laureato Česlavo Milošo gimtinėje su
rengtoje tarptautinėje konferencijoje kaip niekur ki
tur ryškiai nuskambėjo šių dviejų nepaprastų asme
nybių, paskutinių Lietuvos Didžiosios kunigaikštys
tės piliečių, kurių šaknys glūdi krašte prie Nevėžio, 
kūrybos ir likimo sąsajos. Tarptautinei konferencijai, 
kurią globoti ėmėsi Kultūros ministerija, o surengė 
Česlavo Milošo gimtinės fondas (šį fondą globoja 
prezidentas Valdas Adamkus), Lenkijos „Pogranic- 
ze” fondas ir Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, 
neatsitiktinai pasirinkta O.Milašiaus giminaičio, poe
to Česlavo Milošo gimtinė. Čia veikia modemus kul
tūros centras, kuriame pranešimus skaitė Lietuvos ir 
Lenkijos literatūros tyrinėtojai, istorikai.

Konferencijos dalyviams per savo brolį, režisie
rių iš Varšuvos Andžejų Milošą sveikinimus perdavė 
pats Česlavas Milošas:

. I

125 metai, prabėgę nuo šio poeto gimimo, buvo 
pilni [vykių, kurių baisumus pateisina jo nuojauta 
apie Apokalipsę. Buvo tai du pasauliniai karai su sa
vo nesuskaitomais milijonais nužudytų žmonių bei gi
mimas ir nuopuolis dviejų totalitarinių santvarkų, 
kurios savo koncentracijos stovyklose sunaikino dau
giau žmonių nei patys karai. Tai sau galvoju dabar, 
jog laimingi yra žmonės, susirenkantys seminare 
Šeteniuose, nes jų viltys, susietos su mūsų Europos 
dalimi, yra labiau nei kada nors pagristos.

Žymusis Nobelio premijos laureatas savo sveiki
nime konferencijos dalyviams pastebėjo, kad O. Mi
lašius niekada nebuvo abejingas politiniams įvy
kiams, prisimenąnt, kad jis, pripažindamas Lietuvos 
teisę į Vilnių, tuo pačiu stengėsi siekti Lietuvos ir 
Lenkijos draugiškų santykių. Savo mistiniuose ap
mąstymuose jis numatė karą, kalbėjo apie įvykį, kurį 
šiandien siejame su atominio gunklo išradimu, net 
svajojo apie Europos valstybių sąjungą, kuri šiandien 
yra reali.

Č.Milošas pats yra išvertęs keletą savo garsiojo 
giminaičio kūrinių, tarp jų metafizinius tekstus „Ars 
Magna,, ir „Les Arcanes”, kurie buvo išspausdinti 
1985 m. Amerikoje O.Milašiaus rinktinių raštų tome 
The Noble Traveler.

Konferencijoje Šeteniuose Andžejus Milošas pa
pasakojo apie Milošų giminės istoriją, pranešdamas 
susirinkusiems, kad jis ketina kartu su lietuve, doku
mentinių filmų režisiere Vita Žalakevičiūte sukurti 
lietuvių, lenkų ir prancūzų filmą apie Oskarą Milą- 
v • SIU.

Pranešimus konferencijoje skaitė prof. Egidijus 
Aleksandravičius („Paskutiniai LDK piliečiai: Oska
ro Milašiaus pasirinkimas,,), doc. Saulius Pivoras 
(„Oskaras Milašius ir Baltijos šalių vienybės idėja,,), 
dr. Elina Naujokaitienė („Praeities ir ateities pradme
nys Oskaro Milašiaus kūryboje Česlavo Milošo es
eistikos kontekste,,), Krokuvos Jogailos universiteto 
prof. Aleksandras Fiutas („Meistras ir pameistrys,,), 
dr. Irena Skurdenienė ( „Oskaras Milašius. Poezija ir 
avantiūra,,).

Simboliška ir tai, kad O. Milašiaus jubiliejinė 
konferencija buvo surengta Č. Milošo gimtinėje Še
teniuose. Čia iš griuvėsių prikeltas buvęs senasis 
dvaro svirnas. Jame dabar įrengtas modemus kultū
ros centras. „Česlavo Milošo gimtinės fondo,, direk

toriaus Algirdo Avižienio, Vytauto Didžiojo univer
siteto pastangomis ir kai kurių energingų žmonių pi
lietinio lobizmo dėka ši vieta pamažu tampa intelek
tinės traukos centru.

Konferencijoje pažvelgta ne tik į O. Milašiaus 
kūrybinį palikimą, bet ir į abiejų Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės palikuonių kūrybos sąsajas. Konfe
rencijos dalyviai pirmieji išvydo „Baltų lankų” 
leidyklos ką tik lenkų ir lietuvių kalbomis išleistą O. 
Milašiui skirtą Č.Milošo poemą „Pameistrys”. Lite
ratūros ir muzikos vakare eiles skaitė aktorius Liu
bomiras Laucevičius, griežė styginių kvartetas „Col
legium”. Šio renginio išvakarėse Kauno Vytauto Di
džiojo universitete atidaryta paroda, skirta Oskarui 
Milašiui. Konferencijos dalyviai aplankė O. Mila
šiaus ir Č. Milošo protėvių - Juozo ir Artūro Milošų 
kapus Vandžiogaloje.

* * *
Abu šiuos praėjusio amžiaus kūrėjų likimus su- 

saistė Milošų giminės, kurios protėviai ilsisi Kauno ir 
Kėdainių žemėse, buvusio Serbynų dvaro apylinkė
se, istorija, turėjusi didžiulės įtakos jų kūrybai. Tos 
šaknys nusidriekia ir į dabartinės Baltarusijos terito
riją, kur didikų Sapiegų giminę menančiame Čerėjos 
dvare gimė Oskaras Milašius.

Tad pirmąjį liepos sekmadienį grupelė Kultūros 
ministerijos ir Č. Milošo gimtinės fondo suburtų 
žmonių išsiruošė į beveik mistika dvelkiančią ir ga
nėtinai avantiūristišką Čerėjos dvaro paiešką. Nepai
sant visų ganėtinai egzotiškų kelionės į Lukašenkos 
valdas detalių, verta buvo per vieną dieną sukarti be
veik tūkstantį kilometrų vien tam, kad Čerėjoje, be
ieškant sugriuvusio dvaro ženklų, pajustum srūvant 
patį laiką.

Leidžiantis saulei prie unitų vienuolyno griuvė
sių, kai minskietis menininkas Todoras Kažkurievi- 
čius pravirkdė senovinę liutnę, kartu su piligrimais iš 
Lietuvos keliavęs Krokuvos Jogailos universiteto 
profesorius Aleksandras Fiutas tarstelėjo, kad galbūt 
dėl šios ypatingos nuotaikos „kalta” paties Milašiaus 
mistiškoji dvasia.

Skurdžiame Čerėjos kaimelyje niekas nežino 
apie Oskarą Milašių, beveik niekas negirdėjo apie 
kadaise garsų dvarą. Vaikai, gimę šiame krašte, žino 
tik, kad šiose apylinkėse vyko partizanų ir fašistų ko
vos. Vienintelis paminklas - cementinė stalinietiškos 
stilistikos stovyla ant partizanų kapų. Prie šio baltai 
nuteplioto paminklo prisėdęs prof. Algirdas Avižie
nis sakė nė kiek nenusivylęs kelione. Atvirkščiai, sa
kė tikįs, kad lietuviškas „desantas” bent kiek prabu
dino kaimelio gyventojų smalsumą, kuris galbūt 
paskatins pasidomėti, kas gi toks buvo iš šio karšto 
kilęs Oskaras Milašius.

Net nuo 1920 metų Čerėjoje gyvenusi ir penkias
dešimt šešerius metus mokytoja dirbusi Ana Pavlova 
nieko nežino nei apie Milošą, nei apie Milašių. Tiesa, 
ji bandė pasakoti, kaip atrodė karo metais sudegęs 
ponų dvaras, kuriame buvusi mokykla. Koklinės 
krosnys, liepų alėja, erdvūs langai... Neliko nieko. 
Neva dvaras sudegė, kai „fašistai kovėsi su partiza
nais”.

Kultūros ministerijos programų koordinatorė 
Ona Šaltytė padovanojo senosios mokytojos anūkei 
plakatų su Oskaro Milašiaus portretu ir ką tik Lietu
voje išleistą Česlavo Milošo poemą apie Oskarą Mi
lašių „Pameistrys”. Mergaitė stebėjosi tuo ne mažiau 
nei niekada jai nematytu „Neoplan” autobusu, kuriuo 
atkeliavo keisti atvykėliai.

Andžejus Milošas, puikiai žinantis kiekvieną 
Milošų istorijos detalę, apleistose kapinėse tikėjosi 

atrasti bent ženklą buvusios Sapiegų koplyčios. Prie 
pat ežero apgriuvusią kriptą suradome, bet galėjome 
tik spėlioti, ar čia kada nors ilsėjosi didikų palaikai.

LRTV režisierius Juozas Javaitis, it pėdsekys 
klausinėjęs vietinius gyventojus, dar entuziastingai 
bandė atrasti, išsiaiškinti, kur buvo Čerėjos bažny
čios, Lukomlės dvaro vieta. Visa tai sulyginta su že
me.

Vieninteliai likę maldos namai Čerėjoje - pravo
slavų cerkvė. Kadaise čia, matyt, meldėsi unitai, pas
kui buvo sandėlis. Nė ženklo neliko katalikų bažny
čios, cerkvės ir sinagogos, o ant unitų vienuolyno 
griuvėsių rėkte rėkia užrašas „Alpinizm - škola 
mužestva”. Oskaro Milašiaus apdainuotoje Čerėjoje, 
deja, teliko tokie XX amžiaus skersvėjų ženklai.

Vietinius gyventojus Baltarusijoje stebino „keis
ti” atvykėliai iš Lietuvos. Net milicininkai kelyje su
stabdę autobusą klausinėjo, ko „egzotiški” keliauto
jai iš Lietuvos čia ieško. Tačiau kur kas egzotiškesni 
patiems keliautojams atrodė Baltarusijos miestų 
vaizdai.

Minskas sovietmečio dar nepamiršusiems eks
kursijos dalyviams priminė „tarybinę praeitį”. Nepai
sant to, kad diktatoriaus Lukašenkos mieste gatvės 
ganėtinai švarios, tačiau daugelis statinių ir architek
tūros „šedevrų” priminė betoniniu šalčiu dvelkiančią 
gigantomaniją.

Stebino vargana kaimo buitis ir graudino vietinių 
žmonių skurdas. Aplink namus stebėtinai daug tvar
kingai prižiūrimų daržų. Ir tai suprantama, nes kaip 
gi kitaip pramistų žmogus, kurio senatvės pensija 
siekia vos 8 JAV dolerius.

Tačiau viena detalė ryškai badė akis - daugybė 
naujai statomų pravoslaviškų cerkvių. Apie jų archi
tektūrinį lygį, vargu ar verta kalbėti, bet jų gausa iš
ties stebino. Mūsų palydovas minskietis menininkas 
T. Kažkurievičius paaiškino, kad tokią politiką labai 
skatina Lukašenkos režimas. Matyt, taip norima 
„priartėti” prie Rusijos ir pakirsti bet kokį baltarusių 
tikėjimą savo europietiškom šaknim.

Ilgą ir mistišką sekmadienio kelionę gražiausiai 
įprasmino vakarienė gamtoje, prie apleistų unitų vie
nuolyno griuvėsių, civilizacijos beveik nepaliestose 
liūdnosios Čerėjos apylinkėse.

Birutė Garbaravičienė

PROGRAMA
Gegužės 31 d.
10-10.30 - dalyvių registracija
10.30 - konferencijos atidarymas.
Moderatorius - doc. Antanas Kulakauskas
11 - 11.30 - 14.50 - 16 - pietūs
16 - 18 - literatūros ir muzikos vakaras. „Baltų lankų,, 
naujai išleistos č. Milošo poemos (skirtos O. Milašiui) 
„Pameistrys” pristatymas. Dalyvauja: leidyklos „Bal
tos lankos" direktorius dr. Saulius Žukas, aktorius 
Liubomiras Laucevičius, styginių kvartetas „Col
legium”.

Birželio 1 d.
10- 11 - konferencijos diskusijų apibendrinimas
11- 13 - išvyka į Vandžiogalą, aplankant Oskaro Mi
lašiaus ir Česlavo Milošo protėvių Jozefo ir Artūro Mi
lošų kapus
13-14 - paskaita „Oskaras Milašius - Lietuvos poe
tas " ir koncertas Kėdainių krašto bendruomenei. Da
lyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Retorių teatras 
(vadovė - Irena Skurdenienė)

Konferencijos rengėjai:
Česlavo Milošo gimtinės fondas 

„Pogranicze,, fondas 
Vytauto Didžiojo universitetas
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