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Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Tokia tuometinės 
Lietuvos vyriausybės sandėrio su amerikiečių „Wil
liams” bendrove baigtis, kokią dabar pergyvena Lie
tuva, buvo užprogramuota 1999 metais pasirašytoje 
sutartyje, kuriai apibūdinti Lietuvos spaudoje daž
niausiai naudojamas žodis „idiotiška”.

Derybų su „Williams’u” sąlygos buvo įslaptintos 
ir Lietuvos visuomenė žinojo tik informacijos trupi
nėlius, kuriuos derybininkai sutiko paskelbti. Tačiau 
jų užteko, kad visuomenės dauguma ruošiamą sutartį 
vertintų nepalankiai ir stengtųsi, kad ji nebūtų pasi
rašyta. Tuo tarpu Seime ir Vyriausybėje absoliučią 
daugumą turėję konservatoriai kiti ir negausūs sutar
ties šalininkai aiškino, kad sutartis įves „Mažeikių 
naftoje” tvarką, užtikrins pelningą jos darbą, moder
nizuos rafineriją taip, kad Lietuva Vakarų klientams 
galėtų parduoti ekologiškai priimtinus naftos pro
duktus, o svarbiausia - apsaugos Lietuvos naftos pra- 

. monę nuo rusų kapitalo įsigalėjimo.

: ’ BEGĖDIŠKA APGAVYSTĖ AR 
BEGĖDIŠKAS ŽIOPLUMAS?

Dabar jau net didžiausiems sutarties su „Willi
ams’u” entuziastams^išku, kad sandėris pasibaigė 
visišku fiasco. „Williams’o” valdoma „Mažeikių 
nafta” per tris metus patyrė 750 milijonų lt. nuosto
lių, nežiūrint, kad iki 1998 metų įmonė dirbo pelnin
gai. Žadėtasis rafinerijos modernizavimas praktiškai 
net nepradėtas, o Lietuvos vyriausybė, turėjusi dau
giau kaip 90% bendrovės akcijų, dabar jų beturi tik 
apie 40%. Pati bendrovė atsidūrusi ties bankroto riba. 
Daugiau kaip 50% jos akcijų yra rusų firmos „Jukos” 
rankose. Desperacijoje atsidūrusiems sutarties „kal
tininkams” belieka aiškinti, kad „Williams’as” ap-

Siame numeryje

INDIVIDUALIOJI KRIKŠČIONYBĖ IR 
MODERNIOSIOS PAGONYBĖS PAIEŠKOS

Kodėl sekuliarizuotoje visuomenėje religija tampa 
tarsi preke, pasirenkama pagal madas ir individualų 
poreiki? Ir apie beviltiškas pastangas atgaivinti se
nąją lietuvių pagonybę.

AR LANDSBERGIS BUVO PREZIDENTAS?

Kodėl Konstitucinio teismo sprendimas istorikui at
rodo kontroversinis?

ARTĖJANTYS PREZIDENTO RINKIMAI

Kandidatų kaip niekada daug, bet rinktis ramia šir
dimi galima tik vieną.

SKILTYS, KRITIKA, POLEMIKA
LIETUVIŲ SPAUDOS APŽVALGA

„WILLIAMS’O” PAMOKA LIETUVAI
saugojo Lietuvą nuo „blogųjų rusų” (Lukoil’o) ir ati
davė didžiausią Lietuvos įmonę į „gerųjų rusų” ran
kas... Tačiau tokia desperatiška apologetika nebeįti- 
kina net išmintingiausių konservatorių: partijos Ta
rybos pirmininkas Andrius Kubilius pareiškė, kad už 
tokią sutartį Lietuvos žmonės skaudžiai nubaudė 
konservatorius per praeitus Seimo rinkimus: 141 at
stovų seime absoliučią daugumą turėję konservato
riai dabar beturi vos 8 atstovus. Dabar dažnai jų tarpe 
girdima nuoskauda, kad „Williams’©” pasitraikimas 
iš Lietuvos - begėdiška apgavystė. Parafrazuojant 
kadaise rašytojo V. Petkevičiaus paleistą „sparnuotą 
posakį” („Pasiutusių miltų pasiutus ir košė”) būtų 
galima pasakyti: begėdiškai žiopliems begėdiškos ir 
apgavystės. Deja, iš šitokių apsišaudymų žodžiais 
taip pat nedaug naudos. Daug prasmingesni būtų 
klausimai ar galima buvo numatyti tokią sandėrio su 
„Williams’u” baigtį ir kaip iš padarytų klaidų pasi
mokyti, kad ateityje jų nebekartotume.

TLAIbELĮTlR KLAIDOS ‘
Kad iš klaidų reikia mokytis, manau, visi sutiks. 

Tačiau teiginys, kad sutartį pasirašant jau buvo gali
ma numatyti jos nesėkmingą baigtį, turbūt susilauks 
priekaištų, kad tai - šeštadienį pralaimėtų rungtynių 
laimėjimą užtikrinanti pirmadienio strategija. Tačiau 
Akiračių skaitytojams tokie priekaištai neturėtų kilti, 
nes apie tokią galimą sandėrio su „Williams’u” baigtį 
mėnraštis rašė dar tuomet, kai sutartis buvo tik pasi
rašoma. Štai ką tuo klausimu rašėme 1999 metų lap
kričio mėn. numeryje straipsnyje „Lietuva „Williams 
International” kišenėje:

Visiems, kurie dar tiki šitokiu naivumo ribas per
žengiančiu argumentu (Neprileisim Ivano prie naftos 
kranelių - z.v.r) siūlyčiau pagalvoti apie štai kokią 
galimybę. Bandžiusi apsisaugoti nuo Rusijos [takos 
ir todėl „Mažeikių naftos” nuosavybę perleidusi 
amerikietiškai „Williams International”firmai Lie
tuva vieną gražią dieną sužino, kad „ Williams Inter
national” už geresnę kainą ją parduoda kad ir tai pa
čiai rusų „Lukoil” bendrovei. Sakysite, kad toks sce
narijus neįmanomas. O iš kur jūs žinote? Juk sutartis 
slapta. Tai kodėl viena iš slaptumo priežasčių negali 
būti kaip tik tokie mūsų „strateginio investuotojo” 
ateities planai?...

Lietuva, kaip žinia, labai lengvai patiki viso
kiomis sąmokslų ir konspiracijų teorijomis, todėl iš 
anksto noriu pabrėžti, kad sutartyje su „Williams’u” 
nematau jokios konspiracijos ar nedorų tikslų. „Wil
liams’o” derybininkai dirbo labai profesionaliai ir 
gana sėkmingai stengėsi savo firmai užtikrinti kuo 
palankesnes sąlygas, tikėdamiesi pelningo verslo, iš 
kurio naudos būtų abiems pusėms. Tačiau skirtingai 
nuo Lietuvos derybininkų, aklai įtikėjusių „William
s’o” valdomos „Mažeikių naftos šviesia ateitim, will- 
iamsininkai neatmetė ir priešingos pesimistinės ga

limybės ir todėl į sutartį siigebėjo įrašyti sąlygas, ku
rios nesėkmės atveju leistų „Williams’ui” iš Mažei
kių pasitraukti su kaip galima mažesniais nuostoliais. 
Tos sąlygos ir paskatino mus prieš trejetą metų pra
bilti apie galimą „Williams’o” pasitraukimo iš Ma
žeikių scenarijų. Todėl žvilgterėkime truputį ati
džiau į vieną daug pasakantį williamsininku manev
rą, kurio Lietuvos derybininkai arba nepastebėjo, ar
ba nesuprato.

Už trečdalį „Mažeikių naftos” akcijų 1999 me
tais Lietuva turėjo gauti 150 milijonų dolerių, tačiau 
„Williams’as” sumokėjo tik pusę tos sumos, o už li
kusius 75 milijonus dolerių išrašė vekselį, tai yra pa
siskolino juos iš Lietuvos, už šią skolą mokėjo Lietu
vai palūkanas ir :skolą turėjo grąžinti 2002 metais. 
Tuo pat metu „Williams’as” paskolino „Mažeikių 
naftai”, t.y., Lietuvai, tokią pat sumą - 75 milijonus 
dolerių, už kurią Lietuva jiems mokėjo palūkanas, o 
skolą turėjo grąžinti truputį vėliau. Ką gi iš tikrųjų 
rei^ė^įtokie vaikiški žaidimėliai: viena ranka pasi- 
sKonnu isTietuvos, kita ranka tokią pat sumą pasko
linu Lietuvai. Pasirodo, kad sutartyje buvo sąlyga, 
kad vekselį „Williams’as” padengs tik tuo atveju, jei 
mažeikiai dirbs pelningai. O Lietuva skolą „William
s’ui” dabar turės grąžinti naujajam savininkui - „Ju
kos” bendrovei, nežiūrint visų „Mažeikių naftos” pa
tirtų nuostolių bei sumažėjusios ir nuvertėjusios nuo
savybės dalies.

Už nevykusį nuostolingą „Mažeikių naftos” val
dymą „Williams” bendrovė kasmet sau pasiimdavo 
po 45 milijonus litų, kol galų gale 75 milijonus dole
rių kainavusį pirkinį pardavė už 87 milijonus. „Wil
liams’as’ savo derybininkams priekaištauti negali - 
sandėris, nors nelabai sėkmingas, jiems vis tik davė 
12 milijonų dolerių pelną. O kas liko Lietuvos mo
kesčių mokėtojams - skaičiuoti nuostolius ir keikti 
Lietuvos derybininkus už padarytas klaidas?

KALTININKŲ PAIEŠKOS IR ATSAKOMYBĖ
Keikti už sutartyje su „Williams’u” slypinčias 

Lietuvai nepalankias klaidas ir klaideles reikėtų ne 
tiek derybininkus, kiek tuometinę koalicinę konser
vatorių ir krikdemų vyriausybę, dar deryboms nepra
sidėjus supančiojusią derybininkų rankas. Dery
bininkus galima kaltinti tik tuo, kad jie sutiko derėtis 
tokiomis nepalankiomis sąlygomis ir leido save su
kompromituoti.

Deryboms dar neprasidėjus, Vyriausybė pasam
dė žinomą prancūzų banką BanqueParibas, kuris 
įvertino „Mažeikių naftos” turtą ir paruošė jos priva
tizavimo strategiją. Vyriausybė už tai bankui gerai 
sumokėjo, bet jo pasiūlymais nepasinaudojo. Valsty
bės Gynybos Tarybos posėdyje buvo nuspręsta, kad 
„Mažeikių nafta” bus privatizuojama vadovaujantis 
ne ekonominiais, o visų pirma politiniais kriterijais. 
Praktiškai tai reiškė, kad strateginis investuotojas bus

(tęsinys 13-me psl.)
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I JET| IV A IR IŠEIVIJA 
spaudos VEIDRODYJE

BENDRUOMENĖS BLIZGUČIAI
Šių metų rugsėjo 20-22 dienomis įvyko JAV LB 

XVI Tarybos sesija. Prezidiumo vicepirmininkas 
Bronius Juodelis Drauge (2002 m. rugpj. 15 d.) Ben
druomenę apibūdino taip:

Pati Lietuvių Bendruomenė išeivijoje neša atsa
komybę už lietuvybės išlaikymą už Lietuvos ribų, dė
dama visas pastangas tautinio sąmoningumo palai
kymui, lietuvių kalbos ir rašto puoselėjimui, tautinės 
kultūros ir lietuvybės išlaikymo centrų perdavimui 
mūsų jaunajai kartai išeivijoje.

Taip pat B. Juodelis pranešė, jog

7 vai. v. (rugs. 21 d. - Red.) vyks iškilmingas po
kylis - vakarienė dalyvaujant garbingiems svečiams, 
įteikiant JAV LB ,,Amber Award” ir Gedimino ordi
no apdovanojimus.

Bendruomenininkai save įsivaizduoja „lietuvy
bės išlaikymo už Lietuvos ribų” cerberiais. Tačiau 
nusprendę garbinguosius svečius apdovanoti ginta
riniais blizgučiais, lietuviško pavadinimo tiems bliz
gučiams nesugalvojo. Štai tau ir rūpestis lietuvių kal
bos puoselėjimu...

PRANAŠU SVETUR NEBŪSI
Jeigu, nepaisant jos klystkelių politikoje, popu

liariausia poetė Lietuvoje iki šiol turbūt buvo Salo
mėja Nėris, jos vietą po savo mirties užėmė Bernar
das Brazdžionis. Štai kelios mintys iš Lietuvos spau
dos:

„Lietuvių tauta neteko didelio poeto, kurio pa
vardę didžiosiomis raidėmis reikėtų Įrašyti šalia 
Kristijono Donelaičio, Vinco Mykolaičio-Putino, 
Henriko Radausko, Salomėjos Nėries ir kitų garsių 
pavardžių ”, - kalbėjo K. Bradūnas. (Lietuvos rytas, 
nr. 160).

Poetas mums - Lietuvos išmintis ir sąžinės bal
sas. Aiškus, [kvepiantis, uždegantis. O kas Jam esa
me mes?

Mus augina ta pati protėvių žemė. Mes - savo 
laiką gyvenantys, Brazdžionio pramintu keliu einan
tys Lietuvos žmonės. Bernardas Brazdžionis mums 
kalbėjo, ir mes Jį girdėjome.

Ar giname lietuviškumą? Giname, bet Jaučiame, 
jog silpsta mūsų žodis ir vis sunkiau beatrakina susi
gūžusių, užsisklendusių žmonių širdis. Per mažai 
esame susitelkę, per daug dėmesio sau ir per mažai 
Tiesai, išminčiai. Reikia išlikti, reikia mums gr[žti 
prie Brazdžionio pamokų. („Jis šaukė tautą”, Au
dronė Sučylaitė, Literatūra ir menas, 2002 m. rug
pjūčio 9 d.)

Aprašydamas Brazdžionio laidotuves Kaune, 
Vidmantas Valiušaitis („Atsisveikino su laisvės pra
našu”, Literatūra ir menas, nr. 32) štai ką pasakojo:

Po Mišių buvo giedamas rožinis, bažnyčioje vy-

2

ko literatūros ir muzikos valanda. Anot žodį tarusio 
diplomato Vytauto Dambravos, atsisveikinimas su 
poetu yra „jo pergalės ir mūsų džiaugsmo šventė, 
tautos meilės puota ”. Jis ragino giedoti himną „ Te 
Deum ”, nes Viešpats poeto eilėmis guodė ir stiprino 
tautą, rengdamas ją Lietuvos prisikėlimui.

Taigi anot garbaus diplomato emerito, poeto ei
lėmis kalba pats ponas Dievas...

Kontroversinių minčių į tautos meilės puotą su 
mirusiu poetu įnešė Tomas Venclova. Šių metų lie
pos mėn. Nidoje įvykusiame Thomo Mann’o festiva
lyje Venclova apie išeiviškuosius Brazdžionio tipo 
poetus taip pasakė:

Emigrantai, visaip besistengią išlaikyti ryšį su 
tautos tradicija, laikantys save pranašais, dažniau
siai sustabarėja ir pasidaro nebeįdomūs. Tampa 
prastesni rašytojai, negu buvo tėvynėje (Literatūra ir 
menas, nr. 32).

Bene vienintelis atvirai kritiškai pasisakęs apie 
patriotinę ir išeiviškąją Brazdžionio kūrybą, buvo 
poetas Sigitas Parulskis. Veide („Patriotinės epochos 
pabaiga”, nr. 32) lygindamas Brazdžionio ankstyvąją 
poeziją su išeiviškąją, pastarosios nenaudai Parulskis 
rašo:

„ Grynoji ’’patriotinė poeto kūryba toli gražu jau 
neprilygsta anksčiau minėtajai savo gyliu ir egzisten
cinėmis įžvalgomis; retoriška, deklaratyvi, vietomis 
operetiška, prikamšyta tuščiavidurių žodžių monoto
niško dundesio. Be abejo, negalima visiškai nuvertin
ti ir patriotinės tokios poezijos reikšmės, nes ji labai 
tinkama [kaitinti minioms, kai jos trokšta kuo papras
tesnių bendrumo vardiklių, tačiau „pavojų metas” 
praeina, tauta ima pjautis dėl gardesnio kąsnio ir po
etas pranašas gali savo butaforinį kartoninį kalaviją 
pakabinti ant sienos (beje, Maironis savo „ tautos ža
dintojo ” karjerą irgi baigė liūdnai - piktomis satyro
mis naujosios Lietuvos adresu).

Kitas svarbus aspektas, susijęs su B. Brazdžionio 
vaidmens lietuvių kultūroje dvilypumu, yra poetas 
pranašas emigracijoje. Josifas Brodskis rašytojo 
tremtinio gyenimo žanrą vadina tragikomedija: „De
mokratija, kurion jis atvyko, daro jį fiziškai saugų, 
bet visuomeniškai bereikšmį. O reikšmingumo stoka 
yra tai, su kuo joks rašytojas, tremtinys ar ne, negali 
susitaikyti ”.

Apverčiant lietuvišką priežodį aukštyn kojom, 
galima būtų pasakyti, kad pranašu gali būti tik savo 
namuose.

ATEINA RUSAI
Lietuvos spaudoje pasirodė pranešimų, kad 

pastaruoju metu į Lietuvą ėmė plūsti rusų kapitalas. 
Audrius Bačiulis Veide („Kol žvalgėmės į Vakarus, 
atėjo rusai”, 2002, rugpjūčio 29 d.) rašo:

Šių metų balandį pasirodęs „ Veido ” straipsnis 
„Rusai ateina aplinkeliais” šiandien skamba tarsi 
pranašystė, nors to tikrai nesiekta. Tebūtų užtekę pa
sižiūrėti į straipsnyje pateiktus Statistikos departa
mento (SD) skaičius, rodančius, kad jau penkerius 
metus Rusijos tiesioginės investicijos į Lietuvą auga 
tiesiog šuoliais - nuo 51,5 mln. litų 1997 metais iki 
167,1 mln. litų 2001-aisiais ir viskas būtų aišku.

Tiesa, reikia pripažinti, kad Rusijos kapitalas į 
Lietuvą atėjo staiga ir labai tyliai. Dar balandį pagal
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savo investicijas Lietuvoje kaimyninės šalies versli
ninkai buvo vos 18-oje vietoje, o dabar, kaip burtų 
lazdele mostelėjus, pakilo į trečią. Beje, ir rusiškojo 
kapitalo apskaitos požiūriu Lietuvoje dedasi kažko
kių keistų dalykų: jau minėtame „ Veido ” rašinyje 
Rusijos investicijų dydis, remiantis SD duomenimis, 
beveik dvigubai didesnis, nei to paties SD pateikti 
duomenys 2002 metų balandį (kuriuos skelbia „ Vers
lo žinios ”) - vos 79,7 mln. litų (20,9 mln. JA V dolerių 
pagal tuometį kursą). Tuo tarpu Rusijos prekybos at
stovybės duomenimis, neskaičiuojant „Jukos” pla
nuojamo kontrolinio „Mažeikių naftos” akcijų įsigi
jimo bei „ Gazprom ” ketinimų įsigyti „Lieuvos dujų ” 
akcijų bei Kauno elektrinę, rusiško kapitalo investi
cijos siekia net 190,253 mln. JAV dolerių, o ne litų. 
Pasak šios atstovybės, vien „ LUKOIL Baltija” į de
galinių tinklą investavo arti 90 mln. JA V dolerių. Tie
sa, šie pinigai į Lietuvą atėjo ne tiesiai iš Rusijos, o 
per Vakarų Europos bankus.

Matyt, būtent investavimas aplinkeliais ir paaiš
kina rusiško kapitalo įsiskverbimo į Lietuvą netikėtu
mą, tad vertinant jo dydį reikėtų kliautis ne tiek mūsų 
Statistikos departamentu, o pačių rusų duomenimis. 
Išties kam, jei ne jiems, geriausiai žinoti, kas slypi už 
bankų „rojaus ” Šveicarijos (85,6 mln. JA V dolerių), 
mikroskopinio Liuksemburgo (67,3 mln. JAV dole
rių), Kipro (8,3 mln. JAV dolerių) ir ant uolos įsikū
rusio Gibraltaro investicijų Lietuvoje.

Teisybę pasakius, rusiškas kapitalas šiuo metu 
užplūdo ne tik Lietuvą, bet ir kitas Vidurio bei Rytų 
Europos valstybes. Toks masiškas Rusijos kapitalo 
įsigalėjimas Lietuvoje potencialiai gali tapti politiš
kai pavojingas. Naujajame židinyje (2002, gegužė) 
pateiktame pasikalbėjime su buvusiu aukštu KGB 
pareigūnu Olegu Gordijevskiu, dabar gyvenančiu 
Anglijoje, sakoma:

Be abejo, subyrėjus didžiulei Šaltojo karo opozi
cijai tarp Rytų ir Vakarų, subyrėjimo pavojaus jaus
mas gerokai aprimo.

Tačiau taip manyti gal ir būtų galima kokioje 
Anglijoje ar Vokietijoje, bet ne Baltijos valstybėse.

akiračiai nr. 9 (343)
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Baltijos respublikose turėtų būti visiškai akivaizdu, 
kad Rusija yra tiesiog kolosali grėsmė jų saugumui 
visais atžvilgiais -politiniu, ekonominiu, moraliniu - 
visiškai visais atžvilgiais.

Gal Gordijevskio baiminimasis yra šiek tiek per
dėtas. Viskas priklausys, ar rusai sugebės sėkmingai 
įsilieti į Vakarų rinkos sistemą ir tapti pavaldūs jos 
dėsniams. Juk šiuo metu ketvirtadalis „Jukos” akcijų 
priklauso Vakarų investuotojams. Neatmestina gali
mybė, kad kada nors Vakarų investuotojams priklau
sys pusė arba dauguma tų akcijų. Pagyvensim - 
pamatysim.

DYVAS DYVIJASI
Kažkoks Vytautas Dyvas Tėviškės žiburiuose 

(2002, rugpjūčio 27 d.) aptardamas lietuvių poečių 
kūrybos vertimų į vokiečių kalbą rinkinį Aus dem 
Rauten gaertchen dyvijasi:

Iš tikrųjų vertėjas subūrė visą „daržą” lietuvių 
poečių, net 65. Randame veteranes ir klasikes: Mari
ją Aukštaitę, Gražiną Tulauskaitę, Salomėją Neri, 
Sofiją Čiurlionienę-Kymantaitę, Oną Baliukonytę, 
Dalią Umevičiūtę, Juliją Švabaitę, Janiną Degutytę, 
Alę Rūtą ir kitas. Bet yra ir mažai ar net visai (bent 
išeivijoje) negirėtų, pvz.: Julija Icikonaitė, Regina 
Biržinytė, Teresė Pautieniutė ir daug panašių.

Argi Teresė Pautieniutė visai negirdėta išeivi
joje? 1969 m. Ateitis išleido šio žurnalo išaugintų 
jaunųjų poetų rinkinį Tiltai ir tuneliai. Jų tarpe buvo 
ir Teresė Pautieniutė. Jos poeziją aptarė Antanas Vai
čiulaitis Aiduose („Turi nuosavą balsą”, 1979, nr. 2). 
Taip pat jos kūrybai paskirta pusę puslapio K. Bra- 
dūno ir R. Šilbajorio redaguotoje knygoje Lietuvių 
egzodo literatūra 1945-1990. Prieš išdrebiant ant 
laikraščio puslapio kas užeina ant seilės, gal reikėtų 
pirma savo faktus ir nuomones pasitikrinti.

APIE KUTLŪRĄ IR JOS PRISTATYMĄ
Vaido Jauniškio pokalbyje Kauno dienoje (2002, 

rugpjūčio 17 d.) su religijotyrininku Gintaru Beres
nevičiumi buvo paliesta ir išeivija. Į Jauniškio teiginį

Kažkodėl gan skeptiškai žiūrime į mūsų emi
grantus, ypač gyvenančius JA V, kurie mato Lietuvą 
kaip kaimo sodybą, papuoštą gintaro karoliais. Tuo 
negalėtume lygintis su tarkime, žydų aktyvumu

Beresnevičius reaguoja štai kaip:

- Lietuviai sugeba būti mobilūs, bet, persikraus- 
tę kitur, atkuria tą struktūrą ir laiką, kuriuos išsinešė. 
Mūsų emigrantai išsivežė 1930-1940 m. šimoniškos 
Lietuvos paveikslėli. Ir man didelė dalis emigrantų - 
nekalbu apie šviesiuosius atvejus - mąsto kaip Vilija- 
mo-Folknerio aprašytieji Pietų Amerikos fermeriai. 
Tautinis sustingimas užsiklojo ant protestantiškos 
kultūros sąstingio ir įgavo tam tikrą paskatinimą. 
Man labai gaila, kad tas egzilis nesikoncentravo Pa
ryžiuje, kokią laimę turėjo lenkai ir rusai. Amerikos 
pasirinkimas mūsų kultūrai buvo nevaisingas. Emi
grantai JA V nesugebėjo pasauliui pristatyti lietuvių 
kultūros, literatūros daugiau, negu ji buvo prezen- 
tuojama per sovietinę matricą.

Apie lietuvių kultūros pristatymą šį mėnesį 
vyksiančioje Frankfurto knygų mugėje Metuose 
(„Apie muges ir juokdarius”, 2002, nr. 8-9) rašo Gin
taras Grajauskas:

Tas niekaip nepraeinantis kepurinių-klumpakojų 
sindromas visiems puikiai žinomas. Reikia tik 
džiaugtis, jog nebuvo sugalvotas koksai agrariškas 
performansas ir patiems rašytojams. Argi ne gražu 
būtų, jei visa lietuvių rašytojų delegacija atžygiuotų 
prie stendo šmykšuodama botagais ir stūgaudama 
„ralio, ralio”? Pasisekimas garantuotas - bent jau 
tarp radikalių žaliųjų ir sadomazochistų.

Grįžtant arčiau Frankfurto mugės: teko pabuvo
ti vienam tokiam seminare su vokiečių poetais; čia, 
pas mus, Lietuvoje. Kažkoks berods žurnalistas ėmė 
ir sumąstė jų paklaust - kaip ten toje Frankfurto mu
gėje viskas vyksta, gal jie galintys lietuviams ką nors 
konkretaus patarti? Poetai nejaukiai susižvalgė, pa
tylėjo, pakraipė galvas. Galų gale vienas jų, toksai 
Uvė, gūžtelėjo pečiais ir pasakė: „Na... tai yra tie
siog paprasta knygų mugė, tik labai didelė ”. O Ulri- 
kėpridūrė: „Žinote, ten būna baisiai daug žmonių ir 
žvėriškai karšta, todėl verčiau apsirenkite kokiais 
lengvesniais drabužėliais ”.

Ir turiu pripažinti, jog tai vienas šauniausių ma
no girdėtų patarimų. Kalbant metaforiškai, mums vi
siems jau seniai laikas apsirengti lengvesniais dra
bužėliais. Nes jei ir toliau pirmūniškai stropiai pūkš
dami formuosime tokį be galo rimtą, be galo dvasin
gą, monumentalų kaip arklio pasturgalis lietuvio 
įvaizdį, tai iš tiesų netruksim prajuokinti tiek Frank
furtą, tiek ir visą Europą.

Iš tikrųjų, lietuviai savo kultūrą ir aukščiausio ly
gio dvasingumą dažniausiai supranta agrarine forma, 
tai yra, apautą vyžomis ir traukiančią liaudies dainą, 
kurią įsivaizduoja esant gražesnę už kitų tautų dai
nas. Tokią lietuvių kultūrą ir dvasingumą mes norė
tume ir kitiems pristatyti. Kitos tautos, pvz., ameri
kiečiai, didžiuojasi savo gyvenimo būdo ir santvar
kos pranašumu. Amerikiečiams šie dalykai repre
zentuoja, o gal ir sudaro „kultūrą”. Kad būtume ge
riau suprasti ir įvertinti pasaulio, gal ir mums žen
giant į XXI-ąjį šimtmetį reikėtų primiršti etnografiją, 
pasirausti giliai savo istorijoje ir susirasti Lietuvos 
Statutą, Lietuvos baroko meistrus ar Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės religinę toleranciją. Gilesnį 
įspūdį kitiems padarysime prisistatydami bendra- 
žmogiškomis vertybėmis, o ne kaimo egzotika.

LIUDININKO PASAKOS
Draugo kultūriniame priede („Kreipiuosi tik į 

tikinčiuosius”, 2002, rugsėjo 7 d.) Audronė V. Škiu- 
daitė kalbėjosi su 1941 m. sukilimo dalyviu, šią vasa
rą apdovanotu Vyčio Kryžiaus ordinu Pilypu Na
ručiu. Pokalbio metu P. Narutis pareiškė:

Man nepatinka jaunų istorikų pozicija. Jie ne
sprendžia to laiko situacijos, jie žiūri iš tolo - kaip iš 
Marso. Jie laikosi hipotezės, kad amžininko liudiji
mai nieko nereiškia ir ieško dokumentų. Dokumentų 
apie 1941 m. sukilimą nėra, nes mes viską darėm 
staptai ir dokumentų netgi vengėme. Dokumentus da
rė Berlynas. Ten buvo parašyta netgi LAFprograma, 
nors mes jos nežinojome. Aš pirmą kartą tą progra
mą perskaičiau 1972 m., kai Škirpa manęs paprašė 
davinių apie sukilimą.

Toliau P. Narutis pasakoja:

Istorikai remiasi dokumentais. A. Damušis atra
do seną dokumentą apie Laikinosios Vyriausybės su
darymą, ant kurio yra ir jo parašas. Jis buvo kartu su 
kitais senelių prieglaudoje ir pasirašė kartu su pulk 
Vėbra. Tai vienintelis dokumentas, kuris liudija, kad

Lietuvių Aktyvistų Fronto Stakes, vardu visų lietuvių, 
sukilusių prie* rusų bolAevikų okupacijų, skelbia, kad 1940 
m. birželio »ėn. 15 d. bolževikų okupacijos suspenduota 
Lietuvos Respublikos Konstitucija nuo 1941 b. birželio Bin. 
23 d. veikia toliau ir pagal jų Lietuvos Valstybe tvarko 
sekančios sudėties laikinoji Hinisterių Taryba:

1. Ministeris Pirmininkas • pulk. Škirpa Kasys
2. Krežio Apsaugos Ministeris • div. gen. Ražtikis >t.
3. Užsienių Reikalų Ministeris - Skipitis Rapolas
4. Vidaus Reikalų Ministeris - Nasevičlus Vlsdas
5. Švietimo Ministeris • dr. Ambrazevičius J.
6. Finansų Ministeris ■ Matulionis Jonas
I. Pramonės Ministeris * dr. inž. Danui1s 
B. Prekybos Ministeris - Statkus Vytautas
9. žemės Oklo Ministeris ■ prof. Vitkus Balys
10. Darbo ir Soc. Aps. Ministeris - dr. Pajaujis Juozas
II. Komunalinio Oklo Ministeris * inž. Liandsbergis Vyt.

sukilimas įvyko.

P. Naručio minimą dokumentą savo knygoje 
Lietuvos Laikinoji Vyriausybė (1941.06.22-08.05) 
110 psl. paskelbė Algimantas Liekis. Dokumente 
pik. J. Vėbros parašo nėra. Mūsų žiniomis, Vėbra šį 
dokumentą pasirašė tik 1992 metais... Taip pat P. 
Naručio galima būtų paklausti: jeigu LAF’as sovietų 
okupacijos metu laikėsi griežtos konspiracijos ir do
kumentų nerengė, kaip 1941 m. birželio 23 dieną, kai 
buvo parengtas šis dokumentas, atsirado „Lietuvių 
Aktyvistų Fronto Štabo” antspaudas? Per pusdienį 
antspaudo nepadarysi, o jo gaminimas pogrindyje 
okupacijos sąlygomis - didelis aktyvistų neapdairu
mo pavyzdys. Šiame dokumente pirmą ir vienintelį 
kartą minima „Laikinoji Ministerių Taryba”. Visuose , 
kituose Laikinosios vyriausybės dokumentuose, nau
dotuose blankuose ir kt. minimas tik „Ministerių 
Kabinetas”.

Pokalbyje su A. Škiudaite Narutis mums patei
kia ir didelę naujieną apie žydus. Jis sako:

- Lietuva buvo okupuota 50 metų. 50 metų visi 
Lietuvos piliečiai - ir lietuviai, ir žydai - buvo ver
gai. 1941 m. sukilime dalyvavo ir žydai. Aš turėjau 
ryšius su žydų korporacija „Jordanas”. Stud. Šako- 
vas buvo ryšininkas. Kai sukilimu Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę (LLV) išstatėm, vokiečiai ją nušalino, su
kilėlius nuginklavo ir kovojusius metė į kacetus ir ka
lėjimus, o žydus ėmė žudyti.

Jog kai kurie žydai veikė pogrindyje sovietų ok
upacijos metu visai tikėtina, bet kad jie dalyvavo 
1941 m. sukilime prieš sovietus... Šį teiginį turbūt 
paneigs kiekvienas žydas. Na, o jeigu iš tikrųjų žydai 
sukilo drauge su lietuviais, ar nebuvo aktyvistų kaip 
krikščionių pareiga savo ginklo brolius bent žodžiu 
užtarti, kai vokiečiai juos ėmė žudyti. Apie tai mes 
irgi nesame girdėję. Todėl susipažinę su P. Naručio 
kreipimusi į „tikinčiuosius”, liekame „netikinčiųjų” 
pusėje.

PONO PILVELIO VALSTYBĖS 
LAIKRAŠTYJE

Pono Algirdo Pilvelio Vilniuje leidžiamas Lietu
vos aidas, save „valstybės laikraščiu” vadinantis, gy
vena ne pačias geriausias dienas. Trūksta prenumera
torių, trūksta pinigų, trūksta reklamos, trūksta ben
dradarbių ir straipsnių, todėl laikraščio savininkas 
yra ir vyr. redaktorius, ir pagrindinis reporteris, ir po
kalbininkas, ir fotografas, ir dar kas tik norite.

(tęsinys sekančiame psl.)
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Kita vertus, toks individualus krikščionis, Kristų 
pavertęs savo gyveninio centru, neapdraustas nuo tos 
papildomos religinės aplinkos, kuri veikia ir tradiciš
kai tikintįjį, vaikštantį į bažnyčią, ir indiferentą, ir ju
dėją, ir musulmoną, ir ateistą.

Turiu omenyje pseudoreligijas, pirmiausia to
kias, kuros susijusios su bendru erzacinių Rytų mo
kymų lauku, eksportiniu induistinių mokyklų veikla. 
Bet nebūtinai tai turėtų būti konkrečios grupės - yra 
gausi meditacinės technikos kursų pasiūla, jogos pra
džiamoksliai, feng-shui, būsto apstatymo vadovėliai, 
yra okultizmui ir parapsichologijai skirti leidiniai ir 
knygynėliai, pravažiuojantys lektoriai iš rytų ir vaka
rų, gastroliuojantys guru ir panašiai. Labai gyvybin
ga astrologija - sunku rasti komercinį periodinį leidi
nį, kuris apsieitų be astrologinių prognozių, ir sunku 
rasti žmogų, kuris, kad ir spjaudydamasis, ir netikė
damas astrologija, neperskaitytų savo ženklo prog
nozės. Egzistuoja būrimai, burtų salonai, viešai rek
lamuojasi raganos, parapsichologai, nekromantai ir 
pan.

Esame tokioje pat padėtyje kaip ir Vakarų civili
zacijai priklausančios šalys - religinė pasiūla ne ma
žiau įvairi nei gaivinamųjų gėrimų. Kai kurios iš šių 
disciplinų apsimeta mokslais -„scientologija”, „dia- 
netika”, astrologija. Pastaroji, kad ir kokia keista be
atrodytų ir kokiom absurdiškom fizikiniu požiūriu 
prielaidom besiremtų, nėra iš esmės nepasitvirtinan
tis reiškinys, kaip ir būrimai kortomis, stiklo rutuliu 
ir pan. Žmonės, pripratę prie pragmatiško požiūrio į 
supančią aplinką, iš religinės prekės reikalauja veiks
mingumo, kad ji veiktų ir duotų greitus rezultatus. 
Greičiausius rezultatus, beje, duoda magija ir todėl 
maginės doktrinos, prie kurių priskirčiau visų pirma 

. būrimus iš kortų, kerėjimus ir burtus, amuletus ir 
užkalbėjimus, veikia geriausiai ir yra populiariau
sios. Galima sakyti, kad tai nėra religiniai dalykai, 
deja, religijotyra, susidūrusi su aibe panašių pseudo- 
religinių ar kvazireliginių reiškinių, yra priėjusi vie
nos pagrindinės išvados: jei žmogaus intencija, nu
kreipta į mokymą, objektą, yra religinė, paremta tikė
jimu ir reiškinio absoliutinimu, nekritišku priėmimu, 
kalbame jau apie religinį santykį, taigi ir religiją. Ne- 
demonizuoju situacijos, bet eidamas pas būrėją tu jau 
esi magiją pripažinęs kaip religiškai galiojantį dėme- 
nį. Galimas dalykas, pats sau mesdamas I-Gingo 
monetas dar nesi tų durų pravėręs, bet elgiesi pagal 
daosizmo modelį. Kalbėdamas apie „karmą” jau var
toji induistinį terminą, o „karma” jau pasidarė dažnai 
vartojamas žodis lietuvių kalboje. Krepšinio sirga
liai, vadindami juodaodį krepšininką Lietuvos dievu, 
jam tą akimirką suteikią dievybės kategoriją. O jei 
vartosime induistinę terminologiją, tai Sabonis būtų

LIETUVA IR...
(atkelta iš 3-io psl.)

Daug ką turėjo gerokai nustebinti šių metų rug
sėjo 14 dienos Lietuvos aido pirmame puslapyje iš
spausdintas Tomo Venclovos straipsnis „Emigran
tė”. Tai eilėraščiu proza parašytas nekrologas. Tačiau 
labiausiai nustebo pats T. Venclova, sužinojęs, kad 
„bendradarbiauja” laikraštyje, kuriame energingai 
reiškiasi profesorė Voverienė ir kiti į ją panašūs Li
etuvos spaudos „žymūnai”. Prie straipsnio išspaus
dinta ir Venclovos nuotrauka, o taip paprastai „pama
loninami” nuolatiniai laikraščio bendradarbiai.

Iš tikrųjų, T. Venclovos straipsnis paimtas iš 
Šiaurės Atėnų, kur jis buvo išspausdintas prieš kelis 
metus. Persispausdintas autoriaus neatsiklausus ir net 
nenurodžius iš kur straipsnis paimtas. ■

RELIGINGUMO RAIDA LIETUVOJE: INDIVIDUALAUS 
PLIURALIZMO LINK

(Pabaiga. Pradžia praėjusiame „Akiračių” numeryje)
avataras - įsikūnijęs Dievas. Kaip ir dalis sportinin
kų, ypač žaidybinių sporto rūšių, tų kovų, kurios mi
tologiškai spaudinėją mygtukus ir tu emociškai daly
vauji pirmapradėje, kosmogoninėje gėrio ir blogio 
kovoje, kauniesi su titanais ar požemių pabaisomis. 
Suprantama,visa tai niekai, tačiau multireliginė 
aplinka kaip ir prekių fetišizavimas sukuria tokią si
tuaciją, kurioje religiškai išsilaikyti yra labai sunku. 
Todėl nereikia stebėtis, kad politikos apžvalgininkas 
ar istorikas vartoja „karmos” terminą, sporto aistruo
lis garbina įsikūnijusias dievybes, naujas plaukų 
šampūnas suteikia maginio meilės gėrimo efektą, tik 
jo gerti nebūtina, ir žmogus, ryte skaitantis astrologi
nę prognozę, vakare einantis pas būrėją, automobily
je prisitvirtinantis tibetietišką amuletą, prieš miegą 
medituojantis lotoso poza, skaitantis parapsichologi
nes knygas, sakosi esąs katalikas. Nes dar švenčia 
Velykas. Lygiai taip pat lengvai jis gali pasivadinti 
induistu, ar budistu, ar magu - požymių užtenka bet 
kam.

Net save kontroliuojantis asmuo, religiškai mo
nolitiškas, sunkiai gali išvengti multireliginės aplin
kos įtakų. Žmogus, kurio religingumas iš esmės siur
bia iš aplinkos viską, kas yra ir pragmatiška, ir dva
singa, gauna ir stebuklingus akmenis, ir auros foto
grafijas, ir Ošo mokymą - ką tik bepanorėtų ir neretai 
- netyčiom. Žmogaus religingumas gali būti netyčių 
sinkretikos rezultatas. Gal jo name įsikūręs meditaci
jos klubas, gal pas jį užėjo sektantai ar sužavėjo mor
monai ar munistai, gal jo bičiulis vedasi jį į zen praty
bas, o gal jis lanko pusiau religinį karatė būrelį.

Žmogaus religingumas gali formuotis iš pagrin
dinės prielaidos, kurią visi esame girdėję ir kuri gali 
būti įvertinta kaip šiuolaikinis lietuvio tikėjimo išpa
žinimas, beje, visiškai sutampantis su šiuolaikinio 
vakariečio credo: „Aš tikiu, kad yra kažkas aukštes
nio”, „tikiu aukštesne jėga”, „tikiu, kad viską tvarko 
Likimas”. Viena tokių frazių po to mechaniškai pa
pildoma, nors dažniausiai be jokių pastangų pati ap
limpa šukėmis - okultizmu, spiritizmu, magijos, kar
mos, predestinacijos, likimo idėjomis, Kristaus mo
kymu spalvotos karamelės pavidalu, budizmo nirva
nos idėja, Tibeto Mirusiųjų knygos studijomis, ruo
šiantis nuosavai pomirtinei kelionei, statant baldus 
pagal madingiausios tuo metu mokyklos siūlymus ar 
kviečiant bioenergetiką. Tai natūralistinis sinkretiz
mas. Religiniu požiūriu - aklavietė. Bet kokios re
ligijos požiūriu, tarkime, to paties budizmo.

Dar vienas reiškinys - individualus, sąmoningai 
išdėstytas sinkretizmas, pavyzdžiui, budizmo, ve
dantas ir krikščionybės mišinys ar koks kitas pagal 
sudarinėtojo individualų skonį ir pomėgius suplaktas 
kokteilis. Sąmoningas kelių religijų principų citavi
mas savo sieloje, psichėje, elgsenoje. Tačiau tas są
moningas sinkretizmas visų pirma atmeta tai, kas to
se religijose žmogų baido, atstumia. Ir dažniausiai 
bus atmetami esminiai dalykai. Budistinė kančia ir 
askezė bus atmesti greičiau, nei gana neįpareigojan
tis nirvanos siekis ar meditacija; iš katalikybės tikrai 
bus išmestos mintys apie savo turto išdalijimą varg
šams ir besąlygišką sekimą absoliučiu socialiniu ne
prisitaikėliu Kristumi, o alegorijos bus išaiškintos 
pagal nuosavus poreikius; Kalno pamokslas pavirs 
lengvu anuometinėms žiaurioms laiko sąlygoms teti
kusiu etikos pasiūlymų sąvadu; radikaliausieji Kris
taus reikalavimai bus adresuojami kitiems, o ne tai

komi sau; iš vedantas bus paimta nieko nereiškianti 
viso visame koncepcija, kuri europiečio sąmonėje iš
sivystys į filosofinį panteistinį, o ne santykio ir tos 
realios pajautos diskursą.

Su tokiu sinkretizmu nesutiks jokia religija ir jau 
daug geriau religiniu ir psichologiniu požiūriu tiktų 
kad ir kokia nors denominacija ar kultas, ar - drįsčiau 
tarti - sekta. Ten bent kelis metus verda individuali 
religinė aistra, o pojūčių intensyvumas duoda ne ma
žesnes religines nuojautas ir priartėjimus, nei haliuci
nogenai, kurie rekomenduotini tik ypatingomis są
lygomis, Carloso Castanedos aprašytomis. Deja, 
Castanedos sąlygos ir pasakojimai yra blefas, ir pa
vojingas blefas. Europoje yra „grybininkų” kultai. 
Šie haliucinogeniniai kultai, nesantys toli nuo šama- 
niškųjų, Lietuvoje turi negausius pasekėjų būrelius. 
Visa bėda, kad haliucinogeniniai kultai reikalauja 
milžiškos valios ir, svarbiausia, labai patikimo ir pa
tyrusio mokytojo, o ne pusdebilio apdujusio narko
mano priežiūros. Tokių mokytojų yra, bet jie skai
čiuojami ant rankos pirštų, o apsišaukėlių „grybinin
kų” gausu ir jie pavojingesni už narkotikų platinto
jus. Tiesa, mes neturime tradicijos perdavimo, bet kai 
kurie grybai Lietuvoje turi haliucinogeninį poveikį ir 
tikriausiai buvo naudoti.

Apie okultizmą kalbame su ironija. Bet gal okul- 
tistiniai dalykai nėra visi atmestini išsyk, nes ir miru
siųjų bendravimas, ir telepatija, ir sąmoningas sielos 
išėjimas iš kūno, ir levitacija yra seniai religijose ži
nomi reiškiniai - tik jie niekada nebuvo savitiksliai. 
Jie buvo viena iš dvasinio tobulėjimo detalių ir prisi
rišimas prie vienos reiškė dvasinio tobulėjimo žlugi
mą. Dabar levitacijos klubai ar ekstrasensų būreliai, 
kontaktus pavertę savo tikslu ir pragyvenimo šalti
niu, levitacijos užuomazgas paverčia cirku. Tai visa
da lydėdavo dvasinį tolėjimą, bet nebūdavo tikslas. 
Ką tik Jono Pauliaus II-jo kanonizuotas garsiausias 
XX a. šventasis Padre Pio slėpė savo stigmas, budistų 
vienuoliai slepia savo paranormalius sugebėjimus, 
Buda primygtinai nedarė stebuklų, nei Maghometas. 
Kristus juos darydavo tik jau visiškai prispirtas į 
kampą. Net Sai Baba, plūstantis stebuklais, sakosi 
darąs juos, nes miniai to reikia, bet pats neteikiąs 
jiems jokios reikšmės. Tuo tarpu okultizmas siekia 
stebuklo kaip saldainio ar cukruoto obuolio nuo kalė
dinės eglutės. Beje, būtent taip stebuklus apibūdino 
Martynas Liuteris.

Okultizmas galėtų būti religinės prigimties feno
menas, tačiau tapęs verslo ir šou biznio dalimi, jis 
gresia tapti savitiksliu paranormalių reiškinių, lydin
čių visas religijas, komplektavimu, stebuklų ir meto
dikų apeiti gamtos dėsnius kolekcionavimu, o tai pra
silenkia su religijos siekiu - begaliniu aistringu Die
vo ir gėrį lemiančių jėgų ieškojimu. Okultizmas nu
stebęs stovi prieš traktorių ir analizuoja jo sudėtines 
dalis, o traktorių fabriko ir jų konstruktoriaus neima 
domėn. Okultizmas yra labai arti mokslo, kaip ir jo 
pagimdyta mokslinė parapsichologija, tačiau net ir 
pastarosios kritinės atmainos virtimo mokslu nelei
džia viena aplinkybė - eksperimentai, vykstantys to
se pačiose sąlygose, nepasikartoja. Tad vienas stulbi
nantis ir dokumentuotas pasisekimas tuoj pat su
griaunamas daugybės nesėkmių. Leisdamas sau kiek 
nukrypti nuo temos, pasakysiu - anapusybė nesilei
džia atakuojama mokslinio eksperimento būdu.

Vienintelis būdas ją pasiekti yra religinis ir ne-
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sinkretiškos prigimties. Individualus ėjimas Dievop, 
idant neįgytų sinkretiškumo, įmanomas tada, kai ei
nama savo vieninteliu keliu, kuris dar nėra pramin
tas. Iš išorės tai greičiau gali priminti atsiskyrėlio ar 
poeto ieškojimus, nei religiškai save deklaruojančio 
asmens garsios ir dundančios paieškos. Sorenas 
Kierkegaardas buvo toks ieškotojas, pramynęs savo 
taką ir nuėjęs juo. Visi kiti - epigonai, nuo to tako 
matantys tik filosofinę lapiją, kuri buvo atkirsta kaip 
nereikalinga ir trukdanti braunantis per aklinas 
džiungles. Vienintelis kelias buvo ir Sokrato nueitas, 
Platonas - jau epigonas, jei Sokratas išminčius, Pla
tonas - filosofas.

Individualistinė religija, nukreipta į Kristų yra 
įmanoma, bet tai jau sava rizika, savas kelias, sava 
klaidingo ėjimo galimybė. Didžioji dalis religiškai 
gyvenančių žmonių gyvena arba bendruomeninį gy
venimą, kuris teikia grupės socialinę ir psichologinę 
apsaugą, arba individualų primityvų paviršutinišką 
sinkretizmą, siekiant įvairiausiais, kas išvertus reikš
tų - madingiausiais būdais užtikrinto santykio su 
amžinybe. Būtent užtikrinto, tai yra, apmokėto kelio, 
apmokėto bilietais į gastroliuojančių gurų ar hipno- 
tikų koncertus, teigiamą karmą gaminančiais dei
mantais, aurą valančiomis krištolinėmis piramidėmis 
ar užkalbėjimais.

Taigi religinė situacija būtų tokia: tradicinės re
ligijos, į kurias įeiname per šeimą ir kurios nekelia 
individualios atmetimo reakcijos; retkarčiais vyks
tantys individualūs prasiveržimai iš indiferentiškos 
būklės, galintys atvesti į tiesioginį kontaktą su Kris
tumi. Tačiau tiesioginis kontaktas ar manymas, kad 
jis yra apčiuoptas, nereikalauja bažnyčios tarpininka
vimo. Kitokie prasiveržimai nevyksta, jie tiesiog plė
tojami iš išankstinių bendrų „tikėjimo tiesų” - „tikiu, 
kad yra kažkas aukštesnio” ir pripildomi pačiais įvai
riausiais turiniais.

Jaunimo kultai, priartinantys prie kitabūtės, 
efektinės transinės būsenos, duoda religinius postū
mius, tačiau jie dažniausiai reikalauja tolimesnio 
transo - alkoholinio, narkotinio, vegetarinio, blaivi- 
ninkiško, susilaikymo, apsivalymo transo, kuris 
įgauna religinį galiojimą ir kurio siekiama. Pavyzdys 
- sveikuoliai, religiškai panirę į kūno kultą, esantys 
kažkur pačios žemiausios hatha jogos atmainos pir
mos klasės parengtinukai. Taigi jaunimo kultą perė
jęs ir išgyvenęs jo potyrius asmuo toliau ieškos to pa
ties ir ras ar sektoje, ar apsipirkimo ir turtėjimo tran
se, loterijose ir reklamose, sveikame gyvenime, sek
se ir taip toliau. Tačiau jo kelias neves į katalikybę, 
kadangi kol kas niekas nesugeba perteikti, adaptuoti 
to milžiniško asketinių transų ir mistinių ekstazių pa
veldo, kurį krikščionybė yra sukaupusi per du tūks
tantmečius. Tai nepopuliaru, o ir pati KB bent jau 
Lietuvoje tos dalies drovisi. Bet kokiu atveju, ne tik 
Lietuvoje žmogus, kunigų seminarijos priėmimo ko
misijai pareiškęs, kad nori būti kunigu, nes jį lanko 
angelai, būtų ištrenktas pro duris o gal net išvežtas su 

* sirenomis. Tuo metu krikščionybėje angelai savaime 
suprantamas dalykas. Tuo metu, kai ji kūrėsi, angelai 
Judėjoje ir Romoje grūste grūdosi, palikdami spūsty
je pamestas plunksnas.

Apibendrinus, religiškumas klesti, religijos pati
ria sunkius nesupratimo, nesusikalbėjimo laikus. 
Daugsyk moderniųjų laikų civilizacijų religinė padė
tis lyginta su Romos imperijos sinkretizmu jos žlugi
mo išvakarėse. Nieko nauja prie šio apibūdinimo ne
galiu pridėti. Tik standartiškai pabaigti, priminda
mas, kas tuo metu įvyko.

Religinis sinkretizmas, religinė sumaištis religijų 
istorijoje yra pokyčių artėjimo ženklas. Reformos,

2002 m. spalio mėn.

mesijo, naujos sąmonės įsiveržimo.

LIETUVIŠKOS PAGONYBĖS KLAUSIMU
Lietuvoje savo teisės būti pripažinta valstybės 

remiama religija laukia pagonybė, senasis lietuvių ti
kėjimas, šiuo atveju įsikūnijęs Jono Trinkūno vado
vaujamoje „Romuvos” religinėje bendruomenėje. 
Šios bendrijos istorija žinoma, ji prasideda nuo 1967 
m. Iš esmės tai garbinga, rezistencinė tradicija, re
mianti etniškumą, tautiškumą, ypač aktuali globali
zacijos laikotarpiu ir besirengiant stoti į NATO, ES ir 
pan.

Tačiau pagonių „valdiška” registracija kol kas 
pakibusi ore ir kelia greičiau neigiamas emocijas. 
Pastebėjimas - kuo ilgiau ji kabo, tuo labiau imama, 
užuot tiesiogiai smerkus, susimąstyti. Globalizacijos 
rėmuose įterpta Lietuva pateks į pavojų prarasti iden
titetą, o tokios grupės kaip „Romuva” mūsų identi
tetą palaikyti kaip tik ir gali. Yra žmonių, kurie tiki 
kartojantys, tęsiantys senąją mūsų protėvių religiją. 
Pagrindinis priekaištas jiems - tradicija pertrūkusi, 
ką gi jie čia beprikels?

Klausimas šiuo metu formuluojamas taip: ar tra
dicinės lietuvių pagonybės išpažinėjai gali būti vadi
nami tradicinės Lietuvos ar lietuviškos religijos išpa
žinėjais?

Klausimas viena vertus absurdiškas. Tradicinė
mis Lietuvos religijomis pripažintos tos religijos, ku
rios atėję „iš šalies”, iš Izraelio, Krymo, Romos, Me
kos ir Medinos. Tradicinės ir teisėtos, nes čia gyvuo
ja ilgą laiką, turi pasekėjų ir išpažinėjų, turi šimta
metę tradiciją Lietuvoje, šventyklas, dvasininkus, 
šventraščius, šventes, apeigas bei ritualus, tradicijas. 
Bet dabar situacija vis labiau darosi keistesnė. Ką tik 
valstybiniu mastu įregistruota metodistų bažnyčia, 
kylanti iš JAV ir turinti juokingą religijai amžių - po
ros ar pusantro šimtmečių. Metodistų Lietuvoje yra 
apie 300. Tai priekaištų nesulaukianti bažnyčia, tyrų 
siekių, neabejotinai krikščioniška ir geranoriška. Tai 
jau dešimta Lietuvai valstybine prasme reikšminga 
religija.

Klausimas dėl senovės lietuvių religijos išpa
žinėjų tada iškyla visiškai nauju kampu - jų daug 
daugiau, ir kodėl, įregistruodami metodistų grupelę, 
bijomės savos tradicijos entuziastų?

Štai išnyra lietuvių senosios religijos išpažinė
jai, teigiantys išpažįstu tą pačią tradiciją, kuri XIII- 
XIV a. buvo oficiali Lietuvos valstybinė religija ir 
kuri brutaliai buvo nutraukta Lietuvos krikšto metu, 
įsikišus užsienio jėgoms ir vykdžius jų valią, o anks
čiau būta Lietuvos ar baltų religijos (ar religijų) nuo 
neatmenamų laikų.

Neatitikimas akivaizdus - logika čia neatsilaiko. 
Lietuvių pagonybė negali nebūti tradicinė religija, jei 
tokiomis yra didesnę ar mažesnę reikšmę ir santyki
nai nedidelį išpažinėjų skaičių turinčios kitos religi
jos. Juk visos Lietuvoje tradicinėmis pripažintos ir 
atitinkamas religines teises įgijusios religijos yra vie
nu ar kitu metu įvežtos, importuotos, t. y. genetiškai 
svetimos. Vienintelė genetiškai sava religija, senoji 
lietuvių religija, nepripažinta tradicine. Iš esmės 
nesąmonė.

Bet pagrįsta istoriniu faktu - kad ir kokiu žiauriu 
- senoji religija pasibaigė. Pasibaigė XIV/XV a. 
sankirtoje, sunaikinus žynių luomą, atliekantį kulto 
apeigas, perduodantį iš kartos į kartą šventąją, religi
nę, mitologinę tradiciją, svarbiausias šventavietes ir 
šventoves, įsteigus tegu ir iš pradžių retą parapijų 
tinklą, bet vis dėlto ėmus krikščioninti kraštą. Iš tie
sų, tai, kas susidaro iš senosios religijos ir mitologi
jos reliktų, valstietiško religingumo, paveikto ir tra

dicijos, ir katalikybės, burtų, apeigų, mišių, pamoks
lų mišinio, galime pavadinti geriausiu atveju sinkre
tizmu. Blogiausiu - religine maišatimi, kurioje apie 
tam tikrus Dievo, Jėzaus, Marijos, Juozapo, daugelio 
šventųjų paveikslus akumuliuojasi archaiškos tradi
cijos ir universalių žemdirbiškų tikėjimų bei mitolo- 
gemų šleifai. O gal ir atvirkščiai arba kai kuriais atve
jais atvirkščiai - apie senąją dievybę, pakeitusią var
dą, bet nepakeitusią funkcijų, telkiasi kažkokios 
šventės ar apeigos, laikomos krikščioniškomis, visiš
kai patekusios į krikščioniškųjų tikėjimų ir ritualų 
erdvę. Kiekvienas toks ir panašus atvejis yra toks su
dėtingas, kad tradicinio substrato nuo krikščioniškų 
apnašų ar atvirkščiai, krikščioniško branduolio nuo 
tradicijos sukurtos formos neįmanoma atskirti. At
skirais atvejais tokią analizę, atskyrimą gali atlikti et
nologija, tautosaka, choreografija, kiek daugiau gali 
nuveikti mitologijos tyrinėjimai, ieškantys bendres
nių vaizdinių sąsajų, o dar daugiau - religiniai istori
niai ir apskritai religijotyriniai tyrinėjimai, kurie 
klausia ne tik apie vaizdinius, dievų vardus bei funk
cijas, kultą ir žynius, bet ir visos šitos įvairovės funk
cionavimą, t. y., į religiją žvelgia kaip į gyvą, istoriš
kai veikiantį ir istoriškai kintantį organizmą, turintį 
centrines ir periferines zonas, panteono ir žynių hie
rarchijas, atitinkamus reagavimo į šventybę būdus 
etc.

Tokie moksliški įvedinėjimai reikalingi tam, kad 
pabrėžtume, jog religija pernelyg sudėtinga ir kom
pleksiška, kad būtų perduota ne kitaip, nei tradicijos 
keliu. O jei tradicijos nėra, negalime kalbėti apie reli
gijos atgaivinimą. Jei būtų likę šventraščiai, neper
traukiama žynių grandinė, nepertraukiami aukojimai 
viename atokiame centre, kurių metu recituojami mi
tiniai pasakojimai ir vardijami dievai - kita kalba. 
Dabar viso to neturime, tenka pripažinti kad gyvos 
tradicijos nėra.

Tradiciją mėgina atkūrinėti mokslas, tačiau rei
kia turėti omenyje, kad mokslas atkuria detales, sche
mas (bet dažniausiai tik detales), kur kiekvieną re
konstrukciją galima keisti kita, besiremiant kitais 
principais ir gaunant kitokį rezultatą, kitokį vaizdą. 
Tačiau net ir tobuliausių metodologijų atkurtas mo
delis, kaip ta religija galėjo atrodyti, kaip ji galėjo 
veikti, bus neteisingas - duomenų pernelyg mažai. 
Net tobuliausiu atveju atkūrę garvežį ar galvoje, at
siminimuose įstrigusį jo vaizdą įkūniję metale, gausi
me tik metalo luitą, nors ir struktūrišką, bet jei nebus 
nei bėgių, nei anglies, šis atkūrimas liks negyvas ir 
tuščias. Antra vertus, juokingai atrodytų religinė ben
druomenė, savo veiklą grindžianti moksline mono
grafija.

Čia reikia apreiškimo, kitaip religija nesujudės, 
bėgiai nesudundės. O apreiškimo nėra. Dievai, jei ir 
reiškėsi, jų raiška baigta. O mokslas rekonstruoja 
vaizdinius ir schemas, kuria skulptūras, bet mokslo 
tikslai nėra Pigmaliono tikslai ir joks dievas neįkvėps 
mokslininko kaltuvu išrėžtai Galatėjai gyvybės. 
Mokslas sau tokių tikslų nekelia, antraip jis virstų 
maginiu okultizmu.

Antras kelias, kuriuo galime eiti kalbant apie 
Tradicijos atkūrimą - mėginti ją išlukštenti iš gyvos 
etnografinės-tautosakinės tradicijos, kuri buvo gyva 
dar labai neseniai, o salelėmis tebegyvuoja ir dabar, 
su papročiais, ritualizuota elgsena, burtais, žolinin
kyste, raganyste ir kerėjimais. Tačiau tai ne tiesiogi
niai saitai, vedantys nuo pat senosios religijos į šian
dieną, o ryšiai su senojo maginio elgesio salelėmis, 
kurios gali būti ir labai archaiškos. Jos nieku gyvu

(tęsinys sekančiame psl.)
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RELIGINGUMO...
(atkelta iš 5-to psl.)
nesusidėsto į sistemą ir juolab neatstovauja senosios 
religinės sistemos. Galimas dalykas, kad maginiai 
dalykai (žinia, išskyrus ateities spėjimus, ir pan.) ne
buvo toleruojami, o raganystė niekada nebūna religi
nės sistemos pripažinta dalimi.

Yra etnografini o-folklorinio elgesio sistema, iš
likusi gal tikrai iš seno laikotarpio, su savo šventė
mis, apeigomis, tikėjimais - bet tai etnografija, ne re
ligija. Ar šokiai, žaidimai, Rasos/Joninės ar Užgavė
nės yra gyvos šventės? Ar čia daugiau nėra tuščio 
barškėjimo, už kurio slypi ne dievų simbolai, o bui
tiški ir vėlyvi Kanapinis su Lašininiu, kažkas pana
šaus į XIX a. komiksų herojus? Klausimas, į kurį da
bar neatsakinėsime, juolab kad vienintelis šiandien 
besiperšantis atsakymas būtų - kiekvienam tikriau
siai atrodytų savaip.

Etnografijos, etnografinės elgsenos nutęsimas į 
XXI a. nebūtų ne tik juokinga ar gėdinga - tai būtina, 
norint išsilaikyti, o be to, tai autentiška (XIX-XX a. 
pirmosios pusės prasme). Bet tai etnografija, ne reli
gija.

Taigi trumpai tariant, mokslinės rekonstrukcijos 
tradicijos neatgaivins. Žemdirbiški papročiai, etno
grafijoje bendri daugeliui Europos tautų, irgi nėra sa
vasties, juolab religinės savasties pagrindas.

Tokiu būdu nėra jokios prasmės ieškoti pagrindo 
tradicijos atgaivinimui, tokio pagrindo, kuris leistų, 
tarkime, išdėstyti tradicinę doktriną ir prie jos prisi
jungti. Vis dėlto matau kitą kelią, nei jį mato dalis 
vadinamųjų pagonių. Tačiau nors tas kelias ir yra, ne
išvengiamai atsidūręs miglose negalėsi atsakyti, kas 
yra kur ir kur pats atsidūrei: Tai yra distiliato kelias, 
jei jau svetimžodį reikėtų pavartoti. Bet šis žodis ge
rai nusako procesą, kuriame, manau, mūsų pagonys 
ir suvokia susiduriantys su kitokybe, kuri savaime ir 
yra religinė, kadangi gretutinio religinio potyrio, 
ypač stipraus, su kuriuo tą jauseną būtų galima paly
ginti, nėra.

Prisipažįstu, kažkuria prasme man nesvetima 
panaši jausena. Kasdien dirbdamas, susiliesdamas, 
mąstydamas kitokybę, šiuo atveju senąją religiją, tu 
negali nepradėti jos jausti. Lygiai kaip ir gilindama
sis į sakmių pasaulį, ypač jausdamas magišką, ste
buklingą ar net mistišką kai kurių dainų poveikį, 
ypač kai autentiškas dainas atlieka autentiški folklo
riniai ansambliai. Nesakyčiau, jog tai sukrečiantis, 
bet stiprus, intensyvus išgyvenimas, kurio aprašymas 
ir atpasakojimas sudėtingas, ir gal geriau su tokiais 
dalykais neprasidėti - jie beverčiai. Vertę turi tai, kas 
neišsakoma. Pridėkime nuolat švenčiamas, tą potyrį 
gaivinančias ir tvirtinančias kalendorines šventes, 
dievų meditacijas, gamtos ir kosmoso šventumo pa
jautą. Išties įmanoma patirti tai, kas tegali būti lygi
nama su tokiais jausmais ar potyriais, kaip religija, 
kaip meilė, kad ir kaip sentimentaliai tai beskambėtų. 
Tokio potyrio objekto iš esmės nėra, yra būsena, pa
gal kurią tu gali interpretuoti pasaulį kitaip: naujau, 
intymiau liesdamasis su juo.

Šis distiliatas iš folkloro, etnografijos, tradicijos 
likučių šaltiniuose, sunkiai apibūdinamas nesąmo
ningas tradicijos perdavimas iš kartos į kartą, jude
siais, mentaliteto bruožais, archetipais, genais - tai ir 
gali būti ieškoma tradicija.

Tai nėra senoji religija ir tokia negali būti. Bet tai 
yra kažkoks išgyvenimas, neaišku ar religinis, bet 
tikrai ne profaniškas. Gal tai ypatingas, sakralizuotas 
savęs ir aplinkos santykių, mums nežinomų esinių, 
artumo ar tolumo išgyvenimas, bet greičiausiai - 

šventumo gamtoje išgyvenimas, netapatintinas su tik 
filosofine kategorija - panteizmu, bet gal įvardytinas 
kaip potyris, kad šventybė yra aplink, reiškiasi, ir 
viena iš jos apraiškų yra meilė. Ir šį potyrį išgyventi 
įmanoma, jis be jokios abejonės dvasinį gyvenimą 
praturtina.

Tik ar tai religinis potyris? Kažką panašaus tu 
gali išgyventi paniręs į aukštą poeziją, gal į muziką, 
gal tiesiog laukinio kalnų peizažo fone. Antra vertus, 
pagonybės destiliatas gali apimti ir poeziją ir muziką. 
Kodėl gi ne?

Tik tokie du pagonys negalės pasidalyti tarpusa
vyje potyrių bendrumu - tie potyriai, kaip sakiau, 
sunkiai išreiškiami žodžiais ir sunkiai perduodami. 
Net ir tarp bendraminčių. Vienas pagonybe gali va
dinti visai kitus išgyvenimus, nei kitas ar trečias, ir 
vienam pagonybė, grubiai tariant, išsidestiliuos iš Jo
ninių nakties šventės, kitam - iš skudučių sąskambių, 
trečiam - iš eilėraščio ir visus šiuos - vadinkime 
juos sakraliais - potyrius vadinti religiniais, pagoniš
kais ar tradiciniais nėra jokio pagrindo.

Tai greičiau šiuolaikinio žmogaus atsakas į iš 
praeities atskambančius šventus garsus, į tuos pačius 
garsus, aidinčius iš gamtos - pagonys ypač atviri 
gamtai ir gali juos pajausti. Atviri jie ir ritualuose, 
papročiuose slypimiems sakraliniams turiniams, bet 
iš viso to nesusidėsto religija. Jei kas ir susiklosto - 
tai naujojo, moderniojo žmogaus mėginimas atsakyti 
sakralybei profaniškoje aplinkoje, kaip atsakyti gali

ŽYDŲ STEREOTIPAS LAIKRAŠTYJE 
„Į LAISVĘ”

(Pabaiga. Pradžia „Akiračių” praėjusiame numeryje)

„LIETUVA ĮSTOJO Į DIDYJĮ A. HITLERIO 
VADOVAUJAMĄ VAKARŲ EUROPOS ŽYGĮ”

Kaip galima matyti iš pavadinimui pasirinktos 
citatos, Į laisvę pareiškimai formuluojami kategoriš
kai, beveik nepaliekant jokių „bet”. Aiškiai nurodo
mi bendražygiai ir priešai, kartu teigiant, kad Vokie
tijos armija ir jos valdžia yra palankūs Lietuvai (nors 
vis labiau vokiškieji krašto vadai tik įsakinėjo, toly
džio mažiau tardamiesi su lietuviais). Žodžiu, ir čia 
išryškėja anksčiau aptartos spaudos funkcijos: remti 
nustatytas (šiuo atveju vis dar kuriamas) normas ir 
autoritetus. Ryžtingas kalbėjimas visada imponuoja 
ir šiuo atveju tai taip pat ne išimtis. Visgi V. Bran- 
dišauskas pastebi, jog retoriką reikėtų skirti nuo el
gesio. Anot jo, retorikos būta agresyvios (čia galima 
pridėti ir sugestyvios), tačiau elgesio būta gana nuo
saikaus.27 Toliau autorius savo mintis plėtoja taip:

Antisemitiniai teiginiai beveik nepalietė Lietuvos 
masių sąmonės. Nors, prasidėjus karui, neišvengta 
antisemitizmo apraiškų, bet tai sąlygojo daugiau 
vietinės priežastys, o ne antisemitinė LAF-o retori
kai

Žinoma, reikia sutikti, kad antisemitizmą skatino 
„vietiniai reiškiniai”, tačiau visgi manytina, kad anti
semitiniai teiginiai „masių sąmonei” įtakos turėjo.

27 V. Brandišauskas. Lietuvių ir žydų santykiai 
1940-1941 metais. Darbai ir dienos. 1996.2 (11) p., 
52.

28 Ibid. p. 52.

ma šiandien, o ne kaip buvo atsakinėjama prieš šimt
mečius arba ištisus tūkstantmečius.

Remtis senove, nuoširdžiai įgyvendinti ją šian
dien, remiantis šventumu gamtoje, stengtis jį išgirsti, 
įsigilinti, įsiklausyti ir jame būti. Bet tai - sekulia- 
riojo moderniojo pasaulio apsiėjimas su sakralybe, 
žmogaus mėginimas ištrūkti iš šiandienos, o iš šios 
dienos ištrūkti gali siekti tik moderni religija, mo
demus religingumas, galiausiai - moderni sąmonė.

Todėl šią pagonišką tradiciją suvokti galėčiau, 
jei ji pasivadintų tokia, kokia yra - naująja pagonybe, 
o ne senosios religijos atgaivinimu, tradicijos prikė
limu. Senoji tradicija čia gali būti suvokiama kaip 
gaivinantis mažas šaltinis, o ne plūstanti versmė. 
Naujoji pagonybė turi vietą ir kontekstą pasaulinia
me New Age fone, o Europoje, JAV tokių prikeltų 
religijų gana daug. Valstybiškai jos įregistruotos ir 
Latvijoje, ir Islandijoje, ir kitur Europoje.

Lietuvos religinę ateitį matyčiau kaip taikų mo
derniosios katalikybės ir pagoniškojo santykio mo
delį, abipusiai tolerantišką, kur pagonybė greičiau 
primintų japonų šintoizmą ar zenbudizmą, juolab jau 
šiandien daug švenčių (Vėlinės, Žolinė, Velykos) 
vienodai švenčiamos ir katalikų, ir pagonių.

Tai yra mano minėto sinkretizmo, šiuo atveju pa
goniškai krikščioniško, pripažinimas. Faktas jau įvy
kęs, tradicijos susiliejusios.

Gintaras Beresnevičius

Tiesa, LAF nebuvo pirmasis skleidęs tokio pobūdžio 
teiginius (užtenka pavartyti laikraštį Verslas), bet šie 
teiginiai papildo iki tol egzistavusį „žinojimą”, kas 
yra žydas ir kaip su juo elgtis. Antisemitiniai teiginiai 
ir iš jų kylančios nuostatos sluoksniavosi „masių 
sąmonėje” ir, situacijai pasikeitus29, visi šie teiginiai, 
dar paskatinti spaudos iškilo į paviršių ir ėmė diktuoti 
atitinkamą elgesį, t.y. norą atsikratyti nepalankiais 
elementais. Taigi sąveikos greičiausiai būta abipu-

29 Pasikeitusią situaciją norėtųsi aiškinti „anomi- 
jos” pagalba. Anomie - E. Durkheimo pasiūlytas 
konstruktas, nusakantis normų nykimo būvį. Panašiai 
galėjo atsitikti ir Lietuvoje. Sovietų valdžiai pasi
traukus ir dar nepasirodžius vokiečiams, Lietuva tar
si „pakibo” ore. Iki tol diktuotos gyvenimo normos 
tapo nepriimtinos, bet nesinaudota ir įprastu varian
tu: istoriniu tęstinumu atkuriant valstybę. Tiesa, Lai
kinoji Vyriausybė sakėsi skelbianti Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą, tačiau nebandant Lietuvos sieti su 
iki tol buvusiu valstybingumu: Smetonos Lietuva, 
ikiliublijine LDK ar pan. Matyt, bijota neišlaikyti 
taip įvardinto valstybingumo (ar nepatiko buvusi 
valstybės santvarkos organizacija), todėl pasirinktas 
kitas variantas: Lietuvą matyti kaip naują valstybę 
Vokietijos kuriamos naujosios Europos kontekste, o 
tam, kaip jau minėta, reikėjo naujo identiteto. Pasta
rąjį atitinkama retorika išreiškusi Laikinoji Vyriau
sybė, nors ir skelbėsi kontroliuojanti padėtį, papras
čiausiai nebuvo pajėgi valdyti situacijos ir užkirsti 
kelio vietinėms antisemitizmo apraiškoms (jei tai jai 
ir būtų atrodę prasminga).
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sės: iš vienos pusės agresyvi retorika, tačiau nesuke
lianti agresyvaus veiksmo, iš kitos pusės - lavina lo
giškai nepaaiškinamų žmogžudysčių ir nesant pačiai 
stipriausiai retorikai, t.y., Į laisvę neragina tiesiogiai 
žudyti.30

Situaciją būtų galima bandyti aiškinti duomenų 
kaupimo principu: brukamas stereotipas ir grasi reto
rika nusėda atmintyje, bet agresyvumas lieka latenti
nis. Be to, dar esama pakankamai galingų tvarkos 
normų ir jų saugotojų, tad išpuolių organizatoriai gali 
būti nubausti. Situacijai keičiantis atmintyje užfik
suotą informaciją patvirtina įvykiai (žydai palankiau 
sutinka Raudonąją Armiją, po to pastarajai traukian
tis jie taip pat juda į Sovietų Sąjungą ir pan.) ir dabar 
aktualizuojamas prieš tai gautas žinojimas, kitaip sa
kant, įsitikinama, jog žydai nėra lojalūs Lietuvai. To
kiu atveju sprendimas jau taip pat yra nusakytas 
anksčiau girdėtomis retorinėmis konstrukcijomis. Šį 
svarstymą šiek tiek patvirtina Į laisvę medžiaga:

Pirmosios karo dienos pavakary įžygiavus į 
miestą vokiečių kariams iš žydų langų pasipylė šū
viai. Tai iššaukė griežtą atsakymą ir miestas natūra
liu būdu (pabrakta mano - L.V.) buvo apvalytas nuo 
pragaištingo žydų elemento P

Iš citatos galima nuspėti, kad tas „natūralus bū
das” buvo paprasčiausias žydų iššaudymas. Taigi žy
dų stereotipai ir nuorodos, kaip reikėtų elgtis su tau
tai nepalankiais elementais, suformuoja specifinį 
mąstymą, kuris net ir žudynes laiko natūraliu būdu 
naujai valstybei kurti, nes atsikračius tais, kurie yra 
nepatikimi, valstybė taps saugi, o kartu ir nauja, įgy
vendinant rasistinį principą - „valstybės ir tautos ri
bos turi sutapti, o mažumos tautinėje valstybėje visa
da yra svetimas kūnas”.32

Žinoma, toks elgesys nėra aksioma, žydai ne vi
suomet buvo naikinami iš karto, ir dabar atrodo isto
riografijoje jau sutariama, jog prie naikinimo inicia- 
vimo prisidėjo vokiečių propaganda33 ir vokiečių val
džia Lietuvoje. Situaciją galbūt taikliausiai įvardija 
S. Sužiedėlis, teigdamas:

Vieni talkininkavo grobio tikslais, kiti - keršy
dami už išvežtus į Sibirą, neskirdami žydo nuo bolše
viko, kalto nuo nekalto, treti - vokiečių įsakyti ir 
prievartaujami.34

Talkininkų būta, bet jų motyvacija vis dar tirtina. 
Kita vertus, galbūt tam tikrą nusiraminimą ir norma- 
lumo pajautimą teikė vaizduojami panašūs įvykiai ir

30 Grasinančios retorikos pavyzdžių galima rasti 
nemažai, pvz., V. Brandišauskas. Siekiai atkurti Lie
tuvos valstybingumą (1940.VI-1941.IX) V., 1996, p. 
151. S. Atamukas. Lietuvos žydų kelias: nuo XIV 
amžiaus iki XX a. pabaigos. V., 1998, p. 246-247 ir

x kitur.
31 Iš visos Lietuvos. Vilkaviškis. Į laisvę. 

1941.VII.29.
32- S. Tarvydo mintys. Plačiau žiūrėti - V. Bran

dišauskas. Lietuvių ir žydų santykiai 1940-1941 me
tais. Darbai ir dienos. 1996.11 (11), p. 49.

33 Žr. S. Ginaitė. Žydų tautos tragedijos Lietuvo
je pradžia. V., 1994. Pvz., puslapiuose 5-6 autorė tei
gia: „Antižydiška propaganda iš nacistinės Vokieti
jos keliavo į Lietuvą dar prieš karo pradžią”. Taip pat 
p. 38: „Tiesioginiai žydų genocido Lietuvoje kalti
ninkai yra nacistų politikai ir ideologija”.

34 S. Atamukas. Min., veik. P. 240.

kitur Europoje, o tai leido eiti į kompromisus su są
žine. Visgi jei visos retorinės konstrukcijos būtų 
paverstos darbais, situacija būtų dar liūdnesnė.35

Ilgainiui, nepamirštant žydams prikabinti kokio 
nors pajuokiamojo žodžio, Į laisvę eilutėse pateikia
ma informacija, kaip vienam ar kitam miestui ar apy
linkei sekasi tvarkytis. Žinoma, potekstė išlieka ta 
pati - žydai yra kenkėjai, todėl juos reikia izoliuoti. 
Žydo kaip kenkėjo ir nedraugiško (bolševikiškai nu
siteikusio) stereotipas išlieka. Bet ar tai buvo lietu
vių žurnalistų mintys, ar tiesiog vokiečių valdžios 
primesta nuomonė, reikia tirti nuodugniau. V. Bran- 
dišausko išsakyta mintis: „Spauda, kaip pagrindinė 
ideologijos skleidėja ir formuotoja, vos tik užėmus 
Lietuvą vokiečiams atsidūrė jų priežiūroje”36 leistų 
nuimti dalį atsakomybės ir teigti, kad laikraščiai rašė 
tai, ką jiems rašyti diktavo vokiečių administracija. 
Tiesa, autorius kalba apie asmeninę atsakomybę tų 
žmonių, kurie dirbo spaudoje. Vis dėlto net pačioje 
pradžioje lietuviškosios spaudos retorika buvo miela 
vokiečių ausiai, todėl kartais pastarosios net nerei
kėdavo per daug keisti. Juk, kaip jau minėta, per 
spaudą norėta parodyti lojalumą ir situacijos suprati
mą bei pritarimą Vokietijos politikai, todėl galimas 
daiktas, kad Laikinoji Vyriausybė (žinoma, ji nereiš
kia visos lietuvių tautos) jau pradžioje turėjo paruo
šusi savo retoriką tokią, kuri patiktų vokiečiams. Vė
liau, viltims nepasiteisinus, lietuviškoji pozicija kito 
ir jau nebuvo tokia palanki vokiečiams, bet šio lūžio 
įvardinti čia nesiimama.

Keičiantis laikraščio autoriams jo tonas išliko 
panašus, straipsniuose įvedant kai kurių naujovių - 
tai jau minėtos tvarkos įvedimo ir „žydų klausimo” 
sprendimo žinutės:

Teroro nė iš vietos komunistų, nė is žydjaunimo, 
nė iš politrukų nebuvo - nespėjo. Valdžia savo parei
gas eina. Žydai dirba prie viešųjų darbų. Įmonės, įs
taigos veikia (...)

Ukmergės žydams yra įsakyta per tris dienas 
išsikraustyti į Smilių priemiestį (...)

Beveik visi žydai izoliuoti.31

Tokio pobūdžio straipsniuose kalba apie žydus 
lakoniškoj a - kalbama trumpai ir aiškiai, bet tai nėra 
aksioma. Kita vertus, ir pati rubrika reikalavo la
koniškumo, juk ja norėta apžvelgti svarbiausius die
nos įvykius Lietuvoje. Taigi I laisvę galima rasti ne 
tik įvairių retorinių vingrybių, bet ir sauso kancelia- 
riškumo, kiek panašaus į dokumentams būdingą raiš
ką.38

Šiais straipsniais galbūt norėta parodyti du daly-

35 Gana populiariai cituojama SS generolo Štala- 
kerio mintis, jog „išjudinti vietos antisemitines jėgas 
sekėsi gana sunkiai”, pvz., S. Atamukas. Min. veik. 
P. 242, ir kitų istorikų darbai.

36- V. Brandišauskas. Lietuvių ir žydų santykiai 
1940-1941 metais. Darbai ir dienos. 1996.11.11, p. 
52.

31 ■ Tai vienos dienos rubrika „Iš visos Lietuvos”, 
kurioje kalbama apie padėtį Marijampolėje, Ukmer
gėje ir Pasvalyje. Į laisvę. 1941.VII. 18. Citata pa
kankamai gerai atskeidžia ir kitų laikraščio numerių 
nuotaikas šiuo tvarkos įvedimo klausimu.

38 Galima palyginti dokumentų tekstus: „Areš
tuojami visi vyriškos lyties žydai ir mokomi dirbti 
naudingą fizinį darbą”. 1941 m. birželio sukilimas. 
Dokumentų rinkinys. Sudarė V. Brandišauskas. V., 
2000, p. 132, taip pat p. 223.

kus: vieną (jau anksčiau minėtą), kad pačioje Lietu
voje ir naujojoje Europoje sinchroniškai įvedinėjama 
tokia pat nauja tvarka (šiuo požiūriu laikraštis skatina 
inovaciją), ir kita, kad įvedus naują tvarką gyventi 
daug geriau (čia laikraštis bando formuoti ir palaikyti 
bendras vertybes bei koordinuoti atskiras veiklas, ro
dydamas, kaip yra tvarkomasi, ir kad tai duoda tei
giamus rezultatus):

Visų lietuvių akyse žiba džiaugsmo ašaros, visi 
susikaupę, pasiryžę. Miestelyje tik žydų kaip ir nėra, 
bet jų lietuviai nebepasigenda.3^

Taip aiškiai parodomos žmonių nuotaikos. Žino
ma, ir oficialus tonas palaiko tokią tendenciją, t.y. žy
dus aiškiai atskiria. Juk žydus siekta surinkti vienoje 
izoliuotoje vietoje ir tinkamus naudoti darbui, o ne
tinkamus palaipsniui žudyti. Norint surinkti žydus, 
jiems uždraudžiama migracija, neleidžiama keisti 
gyvenamosios vietos. Tuo pat metu net ir viešuose 
skelbimuose žydai išskiriami iš visų:

Nuo šio mėnesio 18 d. atidaromas keleivių susi
siekimas linijoj Kaunas - Vilkija. Žydai garlaiviu ne
vežami. (Pabraukta mano - L.V.)40

Išvadą galima padaryti gana vienrareikšmę: žy
dai nėra pageidaujami, ypač viešajame gyvenime, 
taip pat žydai nebeturi jokių teisių, išskyrus tuos at
vejus, kai jiems parodoma „malonė” (pvz., A. Tory 
galėdavo palikti Kauno geto teritoriją, bet tik tuomet, 
kai buvo kviečiamas vokiečių valdžios, ar vykdyda
mas jos nurodymus). Aiški ir kita nuostata - žydai 
neturi gyventi veltui, jie turi dirbti:

Žydai paskirstyti ūkiuose ir duoną užsidirba 
savo rankomis. (...)

Žemės ūkio darbus privalo dirbti atsiųsti žydai ir 
miesto darbininkai4}

Tam, kad žydus būtų galima atskirti ir kad jie 
taptų visur matomi, jiems buvo įsakyta nešioti gelto
nas Dovydo žvaigždes iš priekio ir nugaros:

Žydai jau nešioja dvi žvaigždes ir vaikšto gatvių 
pakraščiais.42

Tokiomis žinutėmis galėjo būti rodomas lojalu
mas valdžiai ir įsakymų vykdymas, iš kitos pusės tai 
turėjo būti (jau minėtas) pavyzdys dar neįvedusiems 
naujos tvarkos. Taip tvarkytas! miesteliuose, o štai 
trijuose miestuose Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bu
vo įsteigti žydų getai. Arkivyskupas J. Skvireckas 
įsakymą apie žydų teisių suvaržymą ir nurodymą nuo 
1941 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. persikelti į 
Vilijampolę (kur buvo įkurtas Kauno getas), paskelb
tą Į laisvę, pavadino „baisiuoju prieš žydus nukreiptu 
įsakymu”.43

(tęsinys 12-me psl.)

39. Iš visos Lietuvos. Į laisvę. 1941.VII.8.
40. Iš Kauno pradeda plaukioti garlaiviai. Į 

laisvę. 1941 VII 18.
41. Iš visos Lietuvos. Į laisvę. 1941.VII.31 ir Iš 

visos Lietuvos. Pilviškiai. Į laisvę. 1941.VIII. 1.
42. Iš visos Lietuvos. Prienai. Į laisvę. 1941. 

VIII. 15.
43. Arkivyskupo J. Skvirecko dienoraštis, p. 

282. 1941 birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys. 
Sudarė V. Brandišauskas. V., 2000.

2002 m. spalio mėn. 7

7



REPORTAŽAS

2002 M. GEGUŽĖS 31 D.
Važiuojame iš Vilniaus į Minską, kuriame nesu 

buvęs nuo universiteto laikų. Baltarusija yra egzotiš
kiausią Europos šalis (gal neskaitant Albanijos), so
vietizmo rezervatas, Lukašenkos karalystė, Černoby
lio zona - jai galima parinkti ir daugiau panašių var
dų. Mudu su žmona veža - anaiptol ne nauju, bet va
karietišku automobiliu - fotografas Dzianisas Rama- 
niukas, gyvenantis Vilniuje, vedęs lietuvaitę ir pats 
gerokai sulietuvėjęs. Sakosi esąs unitų tikėjimo, bet 
tai grynai politinis pasirinkimas, nes bažnyčios jis 
nelankąs. Klausiu, ar esama Minske unitų šventovės. 
Šiokios tokios esama, bet privačiame name.

Kaip daugumai baltarusių inteligentų, Vilnius 
Dzianisui yra šventas miestas, tikra tautinė Jeruzalė 
(Minskui geriausiu atveju tenka Tel Avivo vaidmuo). 
Jis yra parengęs Vilniaus stogų albumą, kurį nori iš
spausdinti su prakalba keliomis kalbomis. Prašo, kad 
išverščiau tą prakalbą lietuviškai - mielai sutinku, 
juoba kad suprantu kiekvieną baltarusišką žodį, nors 
tos kalbos niekad nesu mokęsis (rusų ir lenkų kalbų 
mokėjimo užtenka, norint susigaudyti tekste). Ne per 
seniausiai miręs Dzianiso tėvas taip pat buvo foto
grafas ir žymus etnologas, parengęs baltarusiškų tau
tinių rūbų bei kryžių albumus. Kryžių albumą - nea
bejotinai puikų - Dzianisas mudviem pademonstruo
ja. Baltarusiai turi paprotį kabinti ant kryžių rank
šluosčius, net drabužius - dėl to kryžiai atrodo be
veik kaip žmonės, o jų grupės virsta kone karnavalo 
scenomis. Albumas išleistas daugiausia londoniškės 
diasporos lėšomis, nors šiaip jau Ramaniuką seniorą 
pamalonindavo ir Lukašenka - skyrė jam valstybinę 
premiją ir taip toliau.

Sieną ties Medininkais kertame be didelių kliū
čių. Lietuviai, anot Dzianiso, praleidžią greitai, balta
rusiai ne visada, bet mums sekasi. Turiu Baltarusijos 
vizą, bet paaiškėja, kad vyresniems negu 60 metų 
Lietuvos piliečiams jos nė nereikia. Plentas neblogas, 
bet tuštokas. Kadaise į Minską važiuodavau per Aš
meną, dabar prie naujojo (sovietinio) plento prieina 
vos keli Ašmenos namai, nematyti nė bažnyčios. 
Anais laikais ta katalikų bažnyčia buvo be stogo, ją 
aiškiai rengtasi nugriauti, bet dabar ji esanti atstatyta. 
Pamaldos joje vykstančios lenkiškai - toji „repoloni- 
zacija” Dzianisui aiškiai ne prie širdies. Kaip beveik 
visi mano sutikti baltarusiai, jis karštas patriotas. 
Klausiu jį, kas yra geriausi baltarusių dailininkai. At
sakymas truputį pritrenkia: Kazimiras Malevičius ir 
Markas Chagall’as. Abu, kiek žinau, gimė ir kurį lai
ką dirbo Baltarusijos teritorijoje, bet pirmasis visada 
buvo laikomas lenkų kilmės rusu, o antrasis - žydų 
kilmės prancūzu. „O rašytojai?” „Maksimas Bahda- 
navičius, Janka Kupala - na, žinoma, ir Adomas 
Mickevičius”. „Kaip dėl Dostojevskio?” „Dosto- 
jevkis - kiek sudėtingesnis reikalas”.

Mano žmona Tania sakosi įsimylėjusi čionykštį 
kraštovaizdį. Tikrai, epiškos erdvės aplinkui atsive
ria kartais net 380 laipsnių kampu. Kelią siaučia tai 
pušynai, tai mėlynuojantys viržai, tai dobilai. Dobilų 
prižėlusi ir Krėvos pilis, kuri nuo dabartinio plento 
yra vos per tris kilometrus. Esu ją lankęs prieš gerus 
keturiasdešimt metų. Kaip ir tada, leidžiamės į gilią 
daubą, kurioje vos bematyti kaimelis ir pilies griu
vėsiai. Visa tai, berods, nepasikeitę, šviečia tik nauja 
(ar atnaujinta?) balta bažnytėlė ir cerkvė. Plikų ak
menų sienos laikosi iš paskutiniųjų - bet lygiai taip 
pat jos laikėsi anuomet, gal net ir prieš porą šimt
mečių. Tebėra Kęstučio bokštas (Kęstutį, kaip ir visą 
jo giminę, baltarusiai priskiria prie savo tautinių did
vyrių).

Sodžiai čia nykūs ir labai sovietiški. Kolūkinis
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vargas pavadavo lenkiškųjų „kresų” vargą. Užrašai, 
tiesa, visur baltarusiški, o ne rusiški. Ar esama priva
čių savininkų? Esama, bet nedaug; Lukašenka visur 
paliko senąją kolchozų tvarką, o privatininkus ir iš 
viso verslą smaugia suvaržymais bei mokesčiais. Ta
čiau jis šiek tiek flirtuoja su tautiškumu ir ypač su 
stačiatikių hierarchais (net pasišaipoma, jog netrukus 
būsiąs kanonizuotas). Šalia plento matyti visai soli
džių statomų cerkvių. Esą įkurti neblogi Mickevi
čiaus muziejai Naugarduke ir bene Zaosėje, kur jis 
gimęs. Rodos, dar sovietmečiu atstatyta Lydos pilis, 
o Myro pilis įtraukta į pasaulinės vertės paminklų są
rašą ir joje rengiamasi steigti taiptautinių konferen
cijų centrą. Kiek blogiau su Nesvyžiaus pilimi, nes 
ten būsianti asmeninė prezidento - atseit Lukašenkos 
- rezidencija.

Įvažiuojant į Minską, kaip tik matyti naujosios 
religinės politikos rezultatas - šviežiai paauksuoti 
kupolai. Čia renčiama didžiulė cerkvė, savo mastu 
galinti konkuruoti su maskviške (neseniai atstatyta) 
Kristaus Išganytojo šventove. Daugiaaukščiai kvar
talai, apsupę senąjį stalinišką centrą - grynai mask- 
vietiško užmojo ir tokio pat bjaurumo. Gyvento
jų skaičiumi miestas prilygsta Varšuvai. Yra net dvi 
metro linijos (mano laikais jų nebuvo). Architektūros 
požiūriu visa tai - vientisa entropinė košė be jokių 
išsiskiriančių pastatų. Nebent miesto viduryje atpa
žįstu konstruktyvistinius, dar prieškarinius vyriau
sybės rūmus. Vienas Vilniuje matytas baltarusis va
dino Minską „gražiu miestu” - ko tik tas patriotizmas 
žmogui nepadiktuoja!

Tebėra Lenino paminklas ir Dzeržinskio biustas, 
tebėra ne tik senieji KGB rūmai, bet ir pats KGB. Nei 
šiukšlių, nei elgetų, visai kaip sovietiniais laikais. 
Prospektai erdvūs, nes jų neužgožia kioskai ir visokia 
smulkioji prekyba: be to, automobilius leidžiama 
statyti tik kiemuose (pagaliau ir tų automobilių ne 
per daugiausia). Parduotuvės senamadiškais pava
dinimais - rodos, tik valstybinės. Prie duonos - eilė. 
Visai pakenčiamas duonos kepalas kainuoja 180 vie
tinių rublių, vadinamųjų „zuikučių” (dešimt ameri
koniškų centų); na, bet ir vidutinis uždarbis čia tėra 
šimtas dolerių per mėnesį. Kitas maistas labai pras
tas: mums pataria pirkti tiktai „daktarinę dešrą”, ku
rią atsimenu nuo jaunystės - ja bent neapsinuodysi. 
Kredito kortelė yra praktiškai nepažįstamas daiktas. 
Beje, internetas - taip pat.

Centrinė Lenino gatvė vis dėlto pervadinta vil
niečio Pranciškaus Skorinos - baltarusių Mažvydo 
vardu. Esama ir nepriklausomybės aikštės. Bet kaip 
tik joje, priešais vyriausybės rūmus, stūkso juodas II- 
jičius - anot čionykščių, stebi, ar ilgai toji nepriklau
somybė truks.

Mus pasitinka Alesis Ancipenka, susišnekame 
angliškai arba rusiškai su baltarusių kalbos prie
maiša. Sykį esu matęs baltarusių patriotą, kuris griež
tai atsisakė kalbėti „imperialistų ir okupantų rusų 
kalba”: bendravo tik angliškai, nors tai jam buvo la
bai sunku. Paprašiau, kad kalbėtų baltarusiškai - aš 
suprasiu. Paaiškėjo, kad baltausiškai jis paprasčiau
siai nemoka. Alesis - žmogus be tokių tautinių kom
pleksų. Jis vadovavo čionykščiam Soroso fondui, o 
dabar tvarko „Belaruski Kalegium” - laisvą universi
tetą aštuoniasdešimčiai studentų, kuriame visas 
mokslas vyksta baltarusių kalba (yra ir kitų laisvų 
universitetų, bet jie rusiški). Nakvosime tos kolegijos 

patalpose.
Ilga ir įdomi diskusija su kai kuriais vietos inte

ligentais. Jie, kiek suprantu, linkę į „organinį darbą”, 
naujoviškai mąstančio elito auklėjimą, ilgalaikius 
projektus. Pakeisti režimą, jų manymu, dabar nėra 
vilties. „Į Vilnių mes, žinoma, nepretenduojame, tos 
pretenzijos didele dalimi buvo provokacinis Krem
liaus žaidimas. Integracijos su Rusija irgi nėra ko 
laukti. Rusijai reikalinga ne integracija, o tik mūsų 
degradacija. Pigios dujos ir panašūs daiktai mums 
teikiami kaip narkotikas - kad įpastume ir kitaip ne
begalėtume. Žinoma, reikalas turi ir karinę dimensi
ją. Sorosas yra tvirtinęs, kad Rusija padėsianti mums 
demokratizuotis - na, šito tikrai nebus. Deja, opozici
ja labai silpna, nerimta ir suskilusi. Zianonas Paznia- 
kas yra legenda, bet politinės reikšmės seniai nete
ko”. Tasai Pazniakas „perestroikos” laikais buvo tau
tinio sąjūdžio vadas, maždaug čionykštis Vytautas 
Landsbergis (dabar jis gyvena emigracijoje).

Klausiu, ar minskiečius kitaminčius labai vargi
na policija. „Dabar priežiūra nelabai juntama, nes 
stinga ir politinio fermento. Bet gatvėje dėl viso pikto 
būkite su pasais - bepasį gali ir sulaikyti”.

BIRŽELIO 1 D.
Dienos pradžia Kurapatuose. Tai vietovė, kurią 

baltarusiai atmena kaip lenkai Katynę ar lietuviai 
Rainių miškelį, tik žymiai didesnio masto - joje guli 
daug tūkstančių Stalino aukų. Trečiajame XX am
žiaus dešimtmetyje šalyje vyko „baltarusizacija” - 
vietinė kalba buvo įtvirtinama kaip valstybinė, kūrėsi 
tautinis, nors ir prižiūrimas mokslas bei menas. 
Į Minską grįžo galybė emigrantų, pasiryžusių daly
vauti toje veikloje (beje, dažnas tada parvyko iš Kau
no - pavyzdžiui, filologas ir istorikas Vaclovas Las- 
tauskis, mūsų Marijos Lastauskienės - Lazdynų Pe
lėdos vyras). Ketvirtajame dešimtmetyje „baltaru
sizacija” buvo staigiai nutraukta ir beveik visi joje 
dalyvavę inteligentai sunaikinti. Daugelis jų turbūt 
ilsisi Kurapatuose, nors toli gražu ne jie vieni. Vieto
vę rado ir išpopuliarino kaip tik Pazniakas - tai buvo 
svarbiausias įvykis naujojo baltarusių nepriklauso
mybės sąjūdžio laikais. Lukašenka ir jo šalininkai da
bar bando įrodyti, kad Kurapatuose palaidotos ne 
Stalino, o Hitlerio aukos (lygiai tokia pat taktika, 
kaip savo metu Katynėje).

Pakeliui mus vis dėlto patikrina policija - gal 
dėl to, kad važiuojame automobiliu su lietuvišku nu
meriu. Kapinynas ne ypač toli nuo Minsko centro. 
Per patį Kurapatų vidurį tiesiamas asfaltuotas plentas 
- dėl to vyko daug protesto demonstracijų, bet dabar 
jų įkarštis jau praėjęs. Tačiau opozicionieriai dieną 
naktį budi palapinėje prie įėjimo, kad kapai nebūtų 
visai sunaikinti. Ne per seniausiai palapinė buvo pa
degta, vienas žmogus joje žuvo: degėsiai virto nauja 
memorialine vieta, aptverta virvėmis, už kurių matyti 
anglių klodas.

Girioje iškilminga biblinė rimtis. Šimtai vienodų 
medinių kryžių, didokų ir nedažytų. Dauguma jų ap
rišti rankšluosčiais, vos prie vieno kito lentelės su pa
vardėmis - beveik visi čia sušaudytieji nežinomi. Ant 
kalnelio Golgota - trys juodi mediniai kryžiai, ka
talikų, stačiatikių ir unitų. Į juos veda kryžių alėja. 
Keli vyrai čia pat darbuojasi dailidės Juozapo įran
kiais - daro naujus kryžius, po to lėtai neša juos šlaitu 
į viršų, kur tikriausiai atsiras daugiau alėjų. Viskas
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vyksta oriai, bažnytiškoje tyloje, vyrų veidai susikau
pę ir gražūs. Junti, kad sankirta su režimu čia rimta, 
žūtbūtinė, aršesnė negu senojo sovietinio disidentiz- 
mo laikais.

Šone, įkalnėje, stūkso suoliukas iš juodo ak
mens, kurį dovanojo čia apsilankęs Bilas Clintonas. 
Suoliuką naktį kažkas buvo perskėlęs per pusę, bet jį 
suremontavo. Prieina nepriklausomo radijo korė- > 
spondentė - nežinau, ar ji mūsų laukė, ar tai tik suta
pimas. Klausia, kaip Lietuvoje prižiūrimi tremtinių ir 
partizanų kapai. Papasakoju, ką žinau.

Grįžus į centrą, daugiau reikalų su nepriklauso
mu radiju. Neišvaizdžioje gatvelėje patenku į priva
čią garso įrašymo studiją - iš čia įrašai vėliau, gana 
painiu būdu (detalių neminėsiu) patenka į eterį. Stu
dija neįregistruota, taigi virš jos kybo Damoklo kar
das, bet policija kol kas jos neliečia - priešingai, 
šiandien jai net pavyko atidaryti savo tinklapį, todėl 
darbuotojai nusiteikę šventiškai. Klausiu, kokių re
presijų galima tikėtis, jei valdžia pasiryš jas taikyti. 
Gali būti paprasčiausiai nutrauktas nuomos kontrak
tas (studija nuomoja privatų butą): tada tektų ieškoti 
naujų patalpų ir brangiau už jas mokėti. Bet štai Gar
dine teisiami nepriklausomi žurnalistai, kuriems gre
sia bent pora metų kalėjimo „už prezidento įžeidimą” 
(prokuroras reikalauja penkerių).

Duodu interviu ir pasikalbu su studijos vadovu, 
kuris dėsto man čionykštes problemas. Ekonomikoje 
situacija truputį primena Lenino laikų nepą (naująją 
ekonominę politiką): vyriausybė kontroliuoja „ko
mandines aukštumas”, tačiau esama ir laisvosios rin
kos salelių, kurios, tiesa, sunkiai verčiasi. Nepriklau
somas radijas savo bendradarbiams moka net geriau 
už valstybinį, bet nereguliariai, su didelėmis pertrau
komis. Kiek panaši ir spaudos padėtis. Oficiozas, ei
nąs nepasikeitusiu pavadinimu Sovetskaja Belorussi- 
ja, perkamas dėl pigumo; yra daug antirežiminių 
laikraščių, daugiausia baltarusių kalba, bet apie juos 
net ne kiekvienas žino. Beje, šiandien buvau užėjęs į 
didelio viešbučio vestibiulį - ten radau bent trisde
šimt rusiškų laikraščių, pardavėja po ilgos diskusijos 
sumeškeriojo vieną baltarusišką ir vieną dvikalbį. 
Vakarietiškų laikraščių visai nematyti. Bet, anot ma
no pašnekovo, cenzūros kaip ir nėra, nebent rinkimų 
periodu.

Lukašenka buvo išrinktas prezidentu 1994 me
tais. Vėliau, referendumu pakeitus konstituciją, jo 
valdymas buvo pratęstas. Nuo 2001 metų prasidėjo 
naujas prezidentavimo terminas, pagal konstituciją 
jis turėtų būti paskutinis; bet kada žurnalistai Luka
šenką paklausę, ar bus ir trečias terminas, jis atsakęs: 
„Niekas nėra neįmanoma”. Beje, prezidentui vos ke
turiasdešimt septyneri.

Režimas pilnas paradoksų. Baltarusiai juokauja, 
kad jie „lengviausiai iš visų respublikų gavo nepri
klausomybę ir sunkiausiai jos netenka”: šnekos apie 
integraciją su Rusija trunka jau šešerius metus, o tos 
integracijos kaip nėra, taip nėra. Privatizacijoje daly
vaująs rusų kapitalas, bet Lukašenka stabdąs jo 
skverbimąsi į šalį (žinoma, kaip ir visame posovie
tiniame pasaulyje, toje sferoje galybė skandalų bei 
sukčiavimų). Su Iraku prekiaujama gyvai, jam par
duodama ginklų už milijonus ir net milijardus, bet 
pinigų režimui vis dėlto stinga, visos algos išmoka
mos pavėluotai. Prie Berezinos upės (per kurią anuo
met keldamasis patyrė didelių nuostolių Napoleonas) 
dabar vykstą kariniai manevrai, nukreipti prieš 
NATO - atseit, lyg ir prieš Rusiją, kuri juk virto 
NATO sąjungininke. Administracinis krašto padali
jimas liko grynai sovietinis ir Rusijos sričių guberna
torius Lukašenka priima net su didesne pompa, negu

užsienio šalių vadovus. Na, ir taip toliau.
Man visada atodė, kad svarbiausioji Baltarusijos 

problema - tai, kad baltarusiams pristigo „kritinės 
masės” išsiugdyti tautinę savimonę ir pasijusti sava
rankišku etniniu vienetu. Priežasčių čia labai daug ir, 
žinoma, ne paskutinioji - Stalino represijos bei 
Chruščiovo ir Brežnevo pratęsta rusifikacijos kam
panija. Bet yra ir kitokių: pavyzdžiui, kalbos artumas 
rusų kalbai. Buvau tikras, kad tą kalbą jau ištiko se
nųjų prūsų kalbos likimas - niekas jos nebevartoja, o 
bandymai ją gaivinti yra beviltiški. Dabar šį požiū
rį esu linkęs kiek pakoreguoti. Minskas - rusiškai 
kalbantis miestas, bet visa, kas įdomu, jame vyksta 
tik baltarusiškai. Neseniai per surašymą net 80% ša
lies gyventojų pasisakė laiką baltarusių kalbą gimtą
ja, o visai nemažas patriotinės inteligentijos sluoks
nis sąmoningai vartoja pirmiausia ją. Nors ta kalba 
yra ir turbūt ilgokai liks antrojoje vietoje, ji funkcio
nuoja ir vystosi - mirusia jos nepavadinsi. Lukašen
kos režimas, sakyčiau, ją paradoksaliai sustiprino, 
nes ji virto opozicijos ir pilietinio sąmoningumo sim
boliu. Augant tam sąmoningumui - o jis be abejonės 
pamažu auga - naujų jėgų bei prestižo įgyja ir kalba, 
nes pirmiausia ja platinamos demokratinės idėjos.

Kaip klostosi opozicijos santykiai su pasauliu? 
Pasak mano pašnekovo, JAV nelinkusios atiduoti 
Baltarusijos Lukašenkai, o Vakarų Europa su jo val
džia susitaikiusi. Lenkijos politika sekanti ameri
kietiškąjį modelį, Lietuvos politika - europietiškąjį. 
Beje, viza į Lietuvą dabar kainuojanti trisdešimt do
lerių: tuo pačiu Lietuva atsiskirianti nuo Baltarusijos 
geležine uždanga, palikdama kraštą jo paties lemčiai, 
kaip vokiečiai ar prancūzai. Tarp Vilniaus ir Aš
menos arba, tarkime, Vilniaus ir Naugarduko nieka
da nėra buvę valstybinės sienos - nei Mindaugo ar 
Gedimino, nei senosios Respublikos, nei caro laikais, 
nei lenkmečiu, nei vokietmečiu, nei sovietmečiu 
(nebent 1939-40 metais, kai Lietuva dar buvo nepri
klausoma, o Vakarų Baltarusija jau sovietiška - bet 
tai truko labai neilgai). Dabar siena itin juntama.

„Kai grįžtu į Minską 
iš Varšuvos, mane visada 
apima depresija”, sako 
pašnekovas. „O iš Vil
niaus?” „Irgi, nors ma
žiau”. „Iš Kijevo?” „Kije
ve taip pat truputį geriau, 
negu Minske”. „O kai 
grįžtate iš Maskvos?” 
„Ne, tada depresijos ne
būna”. „Bet juk Maskva 
vis dėlto žymiai turtinges
nė ir laisvesnė”. „Taip, 
bet aš jos nemėgstu”.

Pietaujame restorane 
„Bulbianąja”, iškilminga
me ir visiškai nepasikei- 
tusiame nuo kokių 1975 
metų: sovietinio stiliaus 
keraminės krosnys su tau
tišku atspalviu, tas pat 
meniu... Gurkšnojame 
neblogą Lydos alų, valgis 
irgi visai pakenčiamas - 
keturiems amenims atsi
eina trisdešimt tūkstan
čių „zuikučių” arba šešio
lika septyniolika dolerių.

Susitinkame su čio
nykščiu filosofu Akudo- 
vičium, parašiusiu knygą

Manęs nėra - apie tai, kad baltarusių valstybės, kal
bos ir pačios tautos nebuvimas teikiąs jiems ypatingą 
statusą ir šansą. Knyga (išleista baltarusiškai, nors 
neigianti tos kalbos egzistavimą) yra virtusi kulto ob
jektu. Kita pažintis - literatas Valerka Bulhakovas, 
leidžiąs eilinį baltarusišką žurnalą Arche. Berods, jis 
ne Michailo Bulgakovo, o Vilniaus fotografo Jano 
Bulhako (kurį čia irgi laiko baltarusiu) giminaitis.

Namuose, atseit kolegijos patalpose, Tania pa
stebi, kad rankšluostis perkeltas į kitą vietą, o antklo
dės kamputis užlenktas ne taip, kaip ji buvo užlen
kusi. Iš bičiulių čia niekas nesilankė, taigi galima 
įtarti buvus kratą. Bet gal tai persekiojimo manija. 
Sovietiniais laikais stengdavausi jai nepasiduoti, tai
gi stengiuosi ir dabar.

BIRŽELIO 2 D.
Dairausi po kolegiją. Kranų negalima už

sukti, šaldytuvo nėra, vakarykštis maistas jau suge
dęs -jo nelabai gaila, nes didelio apetito jis nekėlė. 
Ant lentynų ir stalų keli šimtai lenkiškų knygų, viena 
kita angliška ir rusiška. Paryžiaus Kultūros numeriai, 
gana daug antropologijos ir sociologijos, pagaliau 
Georges Bataille’o raštai (ekstremali erotika a la de 
Sade). Vakar klausiau Alesį, ar baltarusiai pažįstami 
su Popperiu, Hannah Arendt, Isaiah Berlinu. Pažįs
tami, bet minimaliai - kiekvieno jų išversta po du tris 
tekstus periodikoje.

Einu bent pieno nusipirkti. Šalia namo stovi
niuoja keli omonininkai - po šimts pypkių, gal neat
sitiktinai? Bet ne, omonininkų ir specnazininkų - at
seit, visokių specialios paskirties būrių - mieste gy
vas velnias. Prie parduotuvės jaukiai piktžodžiauja 
nesiskutę bene Antrojo pasaulinio karo veteranai. 
Pieno kartonas kainuoja 285 „zuikučius” - apie 15 
centų.

Dvyliktą atvyksta Dmitrijus Bartosikas - rusas, 
virtęs baltarusiu patriotu ir iš principo kalbąs tik bal-

(tęsinys sekančiame psl.)

Tomas ir Tania Venclovai Krėvos pilyje (Dz. Ramaniuko nuotr.)
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EGZOTIŠKIAUSIO JE...
(atkelta iš 10-to psl.)
tarusiškai. Šiandien numatyta dviejų valandų ekskur
sija po Minsko senamiestį. To senamiesčio kaip ir 
nėra. Prie užtvenkto Svisločiaus, toje vietoje, kur į jį 
įteka Nemiga (upelė, minima dar „Sakmėje apie Igo
rio žygį”), tvyro plati pieva - joje kadaise būta pilies. 
Anapus vandens restauruotas Troicos rajonas, o šia
pus - Aukštutinio miesto likučiai su pora barokinių 
bažnyčių. Visa tai keistokai prisišlieję prie socrealis- 
tinių ir postsocrealistinių „buildingų”. Nemiga jau 
seniai paslėpta po grindiniu, nors krantinėje gali 
įžiūrėti jos žiotis. Įtakriu, kad ir Nemiga, ir Menka 
(kitas upokšnis, nuo kurio gal kilęs Minsko - Mensko 
vardas) - baltiški toponimai: labai jau lengva juos 
etimologizuoti. Tačiau nebūdamas kalbininku nesi
ryžtu ginti tų „liaudies etimologijų”.

Mudviejų gidai - pagyvenęs vyras, kuriam opo
zicija yra numačiusi polukašenkinio kultūros minis
tro vietą, ir entuziastiškas studentas. Abu kalba tik 
baltarusiškai - anot jų pačių, „kaip Jogaila kalbėjo 
Krokuvoje”. Troicos rajonas - socialistinės falsifi
kacijos pavyzdėlis, maždaug kaip Varšuvos sena
miestis ar Rytų Berlyno Nikolai-Viertel. Gana spal
vingas ir jaukus, su visokiomis statulėlėmis vietinių 
herojų atminimui, bet visiškai netikras. Kadaise, be
je, čia būta žydų kvartalo. Viena iš trijų čionykščių 
gatvelių vadinasi Starovilenskaja, arba Senoji Vil
niaus. Šalia, Svisločiaus saloje, stūkso naujutėlė sta
čiatikių koplyčia Afganistane žuvusių karių atmini
mui, dekoruota niūriais juodais reljefais. Į Čečėniją 
baltarusiai tuo tarpu dar nesiunčiami, nes, šiaip ar 
taip, gyvena ne Rusijoje, o kitoje valstybėje.

Aukštutiniame mieste išsiskiria du balti dvibokš- 
čiai pastatai, gana panašūs vienas į kitą - dvi katalikų 
bažnyčios (viena iš jų seniai perėjusi stačiatikiams). 

.Toji, kuri liko katalikiška, sovietmečiu buvo apgriau
ta ir paversta sporto sale (altoriuje, kaip įprasta, 
įrengti tualetai ir dušas). Bet dabar jos išnašūs, labai 
vilnietiški bokštai atstatyti. Skambina varpai, gatve 
slenka Dievo Kūno procesija su bažnytinėmis vėlia
vomis, žygiuoja pirmajai komunijai parėdytos mer
gytės. Lukašenka šiaip jau varžo katalikų religines 
procesijas, bet mums pasisekė: šioji gausi ir iškilmin
ga, tarsi būtų ne Baltarusijoje, o Lenkijoje - arba ir 
Lietuvoje.

Dar keli rūmai, susiję su Tomo Žano ir Moniusz- 
kos vardais, paskui dailininko Wankowicziaus dva
relis medinėmis kolonomis. Zanas, Moniuszko ir 
Wankowiczius, žinoma, irgi laikomi baltarusiais. 
Notabene, Minske gimė ir Jerzy Giedroyc. Pora dul
kėtų gatviūkščių, egzistuojančių nuo XI šimtmečio. 
Visai greta, užgoždamas tą menkutį senamiestį, kyšo 
įžūlus Respublikos palocius, bjaurumu beveik pri
lygstąs dvilypiam statiniui senosios Karaliaučiaus pi
lies vietoje. Čionykščiai jį vadina sarkofagu.

Minske gausu vietų, primenančių istorines kata
strofas. Visai greta piliavietės - metro stotis „Nemi
ga”. Prieš trejus metus grūstyje po koncerto čia buvo 
mirtinai sutrypti penkiasdešimt trys asmenys, dau
giausia merginos. Jiems atminti įrengtas reljefas su 
kryžiumi ir juodo metalo rožių puokštė ant juodo ak
mens. Pataikėme beveik per pačias nelaimės metines, 
stotyje ta proga pilna grafiti, kažkas iškabino ir savo 
darbo eilėraštį.

Stengiuosi įsižiūrėti į kitas miesto detales. Gat
vių pavadinimai visur tik baltarusiški, bet metro var
tojamos abi kalbos, netgi su rusiškosios persvara. 
Styro keli dangoraižiai su angliškomis reklamomis. 
Bet ko visiškai nematyti, tai užsieniečių. Nebent 

,,Kaukazo tautybės asmenys”, kurie čia, kaip ir visoje 
posovietinėje erdvėje, užvaldė smulkiąją rinką. Pa
pročiai gana žiaurūs - jei eisi skersai gatvę nelauk
damas žalio signalo, tave nedelsiant suvažinės. Bar- 
tosikas parodo mums įtvirtinimą, likusį iš vokiečių 
okupacijos laikų, ir Marytės Melnikaitės gatvę - ką 
gi, taip pat unikalūs paminklai (Melnikaitė, manau, 
dabar jau nebe lietuvių, o baltarusių tautinė didvyrė). 
Gigantiškas rašytojo Jakubo Kolaso monumentas, 
aiškiai likęs iš buvusios epochos - užmojis toks, lyg 
būtų minimi Stalingrado gynėjai. Pasitaiko viena kita 
įdomesnė iškaba: šit vaistinė „Blagovest” (tai religi
nis terminas, reiškiąs „gerą naujieną”, taip pat ir 
varpų giesmę), šit kavinaitė „Sotus vaikutis” (yra dar 
„Sotus tėtė” ir „Soti mamytė”). Užsukame į antikva
ro krautuvėlę - beje, visai neblogą, Vilniuje tokių 
turtingų nesu matęs.

Operos teatras iš tų socrealizmo laikų, kada jis 
dar pynėsi su konstruktyvizmu. Stalinas liepęs teatrą 
sumažinti (tiksliau, nebedavęs pinigų), kada paaiš
kėję, kad jis savo mastu pranokstąs maskviškį Didįjį. 
Beje, ir sostinę tada norėta perkelti į Mahiliovą, nes 
Minskas buvęs per arti lenkų sienos. Įdomu, kad ir 
dabar kai kas planuoja paversti sostine Polocką, tra- 
diciškesnį negu Minskas miestą.

Pietūs sovietiško stiliaus rūsyje, brangesniame ir 
prastesniame negu vakarykštė „Bulbianaja”. Bet 
bjaurų maistą kompensuoja oficiantas, kuris išrėžia 
ištisą politinį monologą. „Jūs laimingi žmonės, nes 
turite normalų prezidentą - Kwasniewskį”. „Ne, mū
sų prezidentas - Adamkus”. „Vis vien, ir jis norma
lus. O mūsiškis - šūdas. Jo vieta Haagos tribunole, 
ne prezidento rūmuose!” Vox populi - vox Dei. Jei 
tikėti tuo priežodžiu, Lukašenkos amžius nebeilgas, 
bet gal oficiantas tiesiog yra saugumo provokatorius. 
O jeigu ir ne, tai jis atstovauja, taip sakant, sąmonin
gą proletariatą, tuo tarpu rinkimuose viską lemia 
tamsesnieji.

Į pavakarę dar du susitikimai. Baltarusių PEN 
klubo vadovas Adamas Maldzis vaišina vietiniu 
spanguolių likeriu. Kilęs jis daugmaž nuo Gervėčių, 
susikalba lietuviškai ir, tiesą sakant, yra lietuvis. 
Žmogus, be abejo senosios formacijos (jis gerai pa
žinojo mano tėvą ir Kostą Korsaką), bet dabar taip 
pat įsivėlęs į politiką: vietiniai juodašimčiai PEN 
klubą nuolat atakuoja - tvirtina, kad jis „tarnauja 
patys žinote kam”. Paskui kavinaitė gatvėje - atmo
sfera joje beveik tokia pat, kaip kur nors Monmartre 
arba Schwabinge. Keli postmodemistai, gaminantys 
visai efektingą baltarusišką meno žurnalą PARTizan. 
Bene žymiausias jų yra Artur Klinau, pašaipių Luka
šenkos portretų autorius.

Bartosikas, pritardamas gitara, dainuoja savo kū
rybos dainas - reikia pripažinti, puikias, nors imituo
jančias Okudžavą ir Vysockį. Visi tekstai baltarusiš
ki. Viena daina - „Razvitanne z Vilnaj”, atseit, „Atsi
sveikinimas su Vilniumi” - įsimins ilgam. Retai pa
galvojame, kad baltarusių nostalgija Vilniui gal net 
skaudesnė, negu lenkų - ir, beje, šviežesnė, vos ke- 
lerių metų senumo.

Pakeliui į stotį matome dar vieną tipišką Minsko 
memorialinę vietą - gatvę, kur 1948 metais saugu
miečiai nužudė žydų aktorių Solomoną Michoelsą. 
Tatai ženklino Stalino antisemitinės kampanijos pra
džią (Michoelsas buvo tokia įžymybė, jog net Stali
nas nesiryžo jo suimti ir sušaudyti kaip kitų - insce
nizavo „banditų užpuolimą”). Gatvė pramoninė ir 
apleista, joje ir šiandien būtų galima sukti siaubo fil
mus. Jokio paminklo ar atminimo ženklo nėra.

Minsko stotį atsimenu nuo vaikystės. Dabar ji vi
siškai perstatyta, supermodemi - Vilniaus stotis jai 

nė iš tolo neprilygsta. Bet šalia tebestovi stalininiai 
neūžaugos dangoraižiai. Siena tarp Baltarusijos ir 
Rusijos atvira, dokumentų niekas netikrina. Rusų vi
zą turiu, bet į Maskvą įvažiuoju lyg ir nelegaliai, be 
atžymos pase. Tiesą sakant, galėčiau įvažiuoti ir be 
vizos.

Tomas Venclova

BE DEDIKACIJŲ
Nors daugelis politologų ir apžvalgininkų būsi

mus Lietuvos Prezidento rinkimus linkę vadinti ne
sunkiai prognozuojamais ir neįdomiais, tačiau „įdo
mybių” netrūko jiems dar nė neprasidėjus.

Visuomenės apklausų rezultatai akivaizdžiai by
loja Valdo Adamkaus naudai, tuo itin erzindami jo 
oponentus. Gal dėl to pastaruoju metu padaugėjo ne 
faktais ar analize, o emocijomis pagrįstos kritikos.

Kai kas net fariziejiškai prisiminė Brežnevo lai
kus. Dar gerokai prieš rinkimų startą tokiu epitetu 
buvo palydėtas Valdą Adamkų remiančių kultūros, 
mokslo ir visuomenės žmonių pasirašytas laiškas, ra
ginantis Valdą Adamkų ryžtis dar vienai kadencijai. 
Ko gero, nereikėtų tuo stebėtis, nes prie ne partinių, 
pilietinių veiksmų visuomenė dar tik pratinasi. Kas 
gali trukdyti piliečiams viešai pareikšti savo norą dar 
vienai kadencijai matyti nepartinį, politinės korupci
jos šešėlio nepaliestą Prezidentą? Tačiau, atrodo, pa
tys skeptikai dar neišaugę,,homo sovieticus” marški
nėlių.

Ne mažesnis irzulys spaudoje plykstelėjo, pasi
rodžius „Aidų” leidyklos išleistai knygai „Lietuva 
prie Adamkaus”. Joje įvairių politinių pažiūrų ir skir
tingų kultūrinių grupių autoriai pažvelgia į Valdo 
Adamkaus kadenciją. Įdėmiau ją perskaičiusieji rastų 
ne tik pagiriamąjį žodį Prezidentui, bet ir kritiškų 
pastebėjimų, pasvarstymų apie tai, ką buvo galima 
padaryti kitaip. Deja, kai kurie kritikai, turbūt dar nė 
dorai jos neperskaitę, ėmė ir užkibo už paantraštės 
„Dedikacijos Prezidentui”.

Reikia pripažinti, kad leidinio sudarytojui Vy
tautui Ališauskui pritrūko politinio įžvalgumo ir sko
nio. Paantraštė neabejotinai padarė „meškos paslau
gą”. Ji disonuoja su daugumos autorių tekstais. Juo
lab kad daugelis jų tikrai nepanašūs į jokias dedikaci
jas ar panegirikas. Pavyzdžiui, istoriko Egidijaus 
Aleksandravičiaus, filosofų Kęstučio K.Gimiaus ir 
Leonido Donskio žvilgsnis krypsta į skirtingas Prezi
dento veiklos kryptis, nevengiama analizės, kritinių 
pastabų. Istorikai, politologai, meno žmonės, žurna
listai, net „nesutaikomų” pažiūrų politikai Gediminas 
Kirkilas ir Algirdas Patackas - tokia autorių mozai
ka. Negi galima juos įtarti pataikavimu?

O gal oponentus labiausiai erzina tai, kad knygos 
tekstai - ne unisonu giedama šlovės giesmelė kokiam 
nors partiniam lyderiui, o polilogiškas kalbėjimas 
apie ryškią politinę, bet ne partinę figūrą?

Lietuva „prie Adamkaus” tapo kitokia. Dar ne 
tokia, kokios norėtume, bet jau kur kas aktyvesnė ir 
pilietiškesnė, mažiau verkšlenanti.
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Literatūros tyrinėtoja profesorė Viktorija Daujo
tytė rašo: „Prezidento valia veikti. Prezidento valia 
tikėti savo sunkaus darbo prasme. Ir būtinybė pasi
tikėti pasitikėjimo vertais. Atrodo, kad būtent taip, 
veikiant tikėjimui ir pasitikėjimui, susidaro būtinas 
ryšys tarp Prezidento ir piliečių, kontroliuojančių ir > 
pasitikėjimo formomis. Taip pat ir moralinės kon
trolės forma.”

Būtent toks pasitikėjimas šiandien yra labai svar
bus, nes tai priešingybė savo galia besipuikuojančios 
žiniasklaidos cinizmui.

Pamenu, vienos žurnalistės repliką, kad Lietuvo
je visi, kurie daro ką nors gera, po kurio laiko pasiro
do besą sukčiai, tvirkintojai ar apsišaukėliai. Tad pa
gal tokią logiką neverta imtis nei atsakomybės, nei 
gerų darbų, nei girti tų, kurie jų imasi. Kur kas pa
togiau ciniškai pamokslauti iš „dramblio kaulo bokš
to”.

Birutė Garbaravičienė

ŽYDŲ- LIETUVIŲ SANTYKIAI ŠIANDIEN
Rugsėjo mėnesį teko dalyvauti prezidento 

Adamkaus susitikime su JAV žydų vadovais New 
Yorke. Susitikimą organizavo Amerikos Žydų Ko
mitetas, didžiausia žydų politinė organizacija šioje 
šalyje, į kurį buvo pakviesti ir kitų organizacijų atsto
vai. Po Prezidento pranešimo buvo pasikeista nuo
monėmis abiem pusėm aktualiais klausimais. Žydų 
atstovai dar kartą pareiškė paramą Lietuvos kandida
tūrai į NATO bei Europos Sąjungą ir valstybės vado
vo paprašė remti Izraelį tarptautinėje politikoje, ypač 
Jungtinėse Tautose. Susitikimas praėjo šiltoje ir nuo
širdžioje atmosferoje. Abi pusės nekėlė klausimų, 
kuriuos galima būtų pavadinti kontroversinais. Nors 
nuo nepriklausomybės atstatymo santykiai su Ameri
kos žydų vadovais bendrai paėmus buvo neblogi, vis 
dėlto per panašius susitikimus aštresnių komentarų 
netrūkdavo.

Taigi kokios yra lietuvių santykių su Amerikos 
žydais pagerėjimo priežastys? Pirmiausia reikia pri
siminti, jog pastarieji visada rūpinosi savo tautiečių 
gerbūviu nepriklausomoje Lietuvoje. Be to, jiems 
buvo svarbus Vilniaus požiūris į Holokaustą praeity
je ir dabar. Nuo pat Atgimimo pradžios skirtingos 
Lietuvos valdžios nebuvo abejingos žydų interesams. 
Paminint tiktai svarbiausius įvykius, Vytautui Lands
bergiui vadovaujant Aukščiausiai tarybai, buvo pri
imti įstatymai, smerkiantys Holokaustą ir garantuo
jantys pilnas teises mažumoms. Prezidentas Brazaus
kas nuvyko į Izraelį ir viešai atsiprašė žydų už tuos 
lietuvius, kurie dalyvavo Holokauste. Prezidentui 
Adamkui pradėjus savo kadenciją žydų-lietuvių san
tykių gerinimo procesai tęsėsi, bet dar buvo daug ne
išspręstų problemų. Pavyzdžiui, asmenų, apkaltintų 
masinėmis žudynėmis, teismo procesai buvo įklim
pę, torų grąžinimas nejudėjo į priekį, sistemiškas Ho
lokausto istorijos tyrinėjimas ir mokymas neeg
zistavo.

Per paskutinius penkerius metus daugelis šių ir 

kitų problemų žydų-lietuvių santykiuose buvo iš
spręstos arba jų sprendimai- pajudėjo į priekį. Neno
riu sudaryti įspūdžio, kad tik Prezidentas buvo atsa
kingas už progresą. Seimas ir vyriausybė daugeliu at
vejų prie šio proceso prisidėjo. Kitaip ir būti nega
lėjo, nes valstybės vadovas neturi konstitucinių galių 
priimti įstatymų ir tvarkyti biudžeto. Visos Lietuvos 
valdžios, nuo koservatorių iki dabartinės, buvo pa
lankios žydų-lietuvių santykių gerinimui. Prezidento 
Adamkaus indėlis buvo daugiausia moralinis. Jis 
dažnai kreipdavosi į visuomenę, ragino valstybės in
stitucijas priimti rekalingus sprendimus, išplėtė kon
taktus su užsienio žydų organizacijomis; tai yra, vys
tė naują atmosferą abiejų tautų santykiuose, pagrįstą 
pasitikėjimu ir vieni kitų supratimu. Vienas iš pirmų
jų prezidento žingsnių buvo sudaryti Komisiją Sovie
tų genocidui ir Holokaustui Lietuvoje tirti. Jos pasky
rimas buvo svarbus įvykis žydų-lietuvių santykiuose 
nes lietuvių ir žydų nuomonės skyrėsi dėl to, kas atsi
tiko vokiečių okupacijos metu. Pradžioje Komisija 
susilaukė priekaištų iš abiejų pusių. Tačiau ilgainiui 
neliko abejonių, jog ji bando objektyviai ištirti šį 
abiem tautom tragišką laikotarpį.

Po Prezidento Adamkaus išrinkimo suaktyvėjo 
Holokauste ir sovietų genocide dalyvavimu apkaltin
tų asmenų teisminiai procesai. Tačiau bylų nagrinėji
mai iš esmės dar ilgai neprasidėjo, nes kaltinamieji, 
daugiausia seni, silpnos sveikatos žmonės, negalėjo į 
teismą atvykti arba ten save efektyviai ginti. Proble
mą išsprendė Seimas, priimdamas įstatymą, kuris lei
do kaltinamuosius teisti už akių. Įstatymas numato, 
jog tokiu būdu nuteistiesiems bausmė nebūtų vykdo
ma, kol jie negalės atvykti į teismo salę ir tiesiogiai 
dalyvauti antrame jų bylos nagrinėjime. Jei antras 
procesas pasibaigtų išteisinimu, pirmo teismo spren
dimas ir bausmė būtų panaikinti; antro nuteisimo at
veju bausmė būtų vykdoma.

Kitas žydų-lietuvių santykius sunkinantis klausi
mas lietė torų gražinimą. Toros yra šventos malda
knygės, kurios tikintiems žydams yra svarbios dėl jų 
religinės ir simbolinės reikšmės. Per Antrąjį pasau
linį karą Lietuvoje išliko keli šimtai torų, kurios buvo 
atiduotos Mažvydo bibliotekai. Žydams paprašius jas 
grąžinti vietinėms ir užsienio žydų religinėms ben
druomenėms, Lietuvos valdžia atsisakė tą padaryti, 
motyvuodama tuo, kad toros yra lietuviškos kultūros 
paveldo dalis ir kaip tokios turi būti saugomos šalies 
bibliotekose bei kitose kultūrinėse institucijose. Il
gainiui Lietuvos valdžia pakeitė savo poziciją ir šiuo 
metu dauguma torų jau yra grąžintos žydams.

Viena iš dar neišspręstų lietuvių-žydų santykiuo
se problemų yra nekilnojamos nuosavybės restituci
ja. Kaip ir kitoms tradicinėms Lietuvos religijoms, 
žydams bus arba jau buvo grąžinti maldos namai ir su 
jais tiesiogiai susiję kiti pastatai. Bendruomeninė 
nuosavybė nėra grąžinta ir dabar aiškinamasi ar ji 
skiriasi nuo religinės. Šiuo klausimu žydai teigia, kad 
pirmosios nuosavybės negalima atskirti nuo antro
sios, o valdžia - kad visa bendruomeninė nuosavybė 
neturėtų būti sutapatinama su religine. Reikia tikėtis, 
kad ir ši problema bus netrukus išspręsta abiem pu
sėm priimtinu kompromisu.

Tačiau galbūt svarbiausi pokyčiai žydų-lietuvių 
santykiuose įvyko visuomenės pažiūrose į Lietuvos 
piliečius žydus, kurie Antrojo pasaulinio karo metu 
patyrė sunkiai įsivaizduojamą tragediją. Vis daugiau 
žmonių Holokaustą pradeda suprasti ne tik kaip vie
nos tautos katastrofą, bet ir kaip istorinį įvykį, kuris 
Lietuvai turi didelę neigiamą įtaką. Karo metu žuvo 
virš dviejų šimtų tūkstančių žydų, o su jais ir jų indė
lis į Lietuvos kultūrą, ekonomiką, mokslą, švietimą.

Be to, yra klausimų, apie kuriuos dar neseniai buvo 
vengiama kalbėti. Klausimai, liečią lietuvių vaidme
nį žudynėse, gelbėtojų skaičių ir motyvaciją, tradi
cinių lietuviškų institucijų pažiūrą į žydų naikinimą 
ir daug kitų. Šiandien apie Holokaustą jau nebetyli
ma. Lietuvoje yra rengiamos svarbios tarptautinės 
konferencijos, pavyzdžiui, neseniai įvykusios žydų 
nuosavybės restitucijos, pasaulio litvakų bei Holo
kausto atminties ir studijų. Prezidento komisija vo
kiečių ir sovietų nusikaltimams tirti paskatino Lietu
vos istorikus šia tema susidomėti, rengti studijas bei 
knygas. Holokausto dėstymas yra palaipsniui įtrau
kiamas į mokyklų programas. Trumpai tariant, per 
paskutinius penkerius metus, lietuvių-žydų santykiai 
įžengė į naują etapą, kuriame ankščiau nesprendžia
mos problemos ir nediskutuojamos temos dabar pasi
darė sprendžiamos ir plačiai diskutuojamos.

Julius Šmulkštys

TE1giNIĄI I 
IR x IARgumentaI Į

MARKSISTINIS EUROKRATO ĮVAIZDIS
Lietuvoje niekas nemėgsta biurokratų. Tačiau 

biurokratijos, taip pat ir europietiškos, kritikoje, gal
būt nesąmoningai kartojami labai panašūs teiginiai į 
tuos, kuriuos yra išdėstęs K. Marksas. Taigi kaip be
sigintume, kad sovietinio mentaliteto nėra, jis yra 
mūsų, gyvenančių Lietuvoje, kolektyvinės pasąmo
nės dalis. Net ir neigiami eurokratų vertinimai - iš
ankstinė nuostata, inspiruojama sovietinio (komunis
tinio) auklėjimo įkūnytų rezultatų. Kai kas, beje, to 
nė nesirengia slėpti nei nuo visuomenės, nei nuo sa
vęs. Antai socialistų partijos (stakvilevičininkų) vi
cepirmininkas M. Bugakovas Europos Sąjungą verti- - 
na remdamasis leninistine dialektika ir nurodo, kad 
valdantysis tipas čia yra eurobiurokratas, kurio nie
kas į jo postą nerinko ir kuris laisvai bei privilegijuo
tai migruoja iš vienos šalies į kitą su portatyviniu 
kompiuteriu portfelyje ir su kreditine kortele kišenėje 
bei kuris nurodinėja ir dalina namų užduotis buvusių 
nacionalinių valstybių vadovams. Pasak Bugakovo, 
jeigu skaičiuotume, kiek Lietuvos žmonėms kainuos 
kai kurių ES reikalavimų vykdymas, tarp jų ir euro- 
biurokratijos išlaikymas, tektų smarkiai suabejoti fi
nansine narystės nauda.

O ką gi sakė K. Marksas? Jis rodė grynai nihilis
tinę nuostatą valstybės atžvilgiu. Pasak jo, valstybės 
tarnautojai neišvengiamai yra pilietinės visuomenės 
priešai. Valstybinės valdžios sutelkimas biurokra
tijos rankose veda į tai, kad ši valdžia atsigręžia prieš 
visuomenę. Hierarchija yra pagrindinis valstybės 
piktnaudžiavimo būdas. Gynybiniai hierarchinės biu
rokratijos veiksmai, kuriais stengiamasi apsisaugoti 
nuo pavienio valdininko ydų, iš tikrųjų apima klai
das, kurias neišvengiamai pagimdo pati hierarchija. 
Nustatyti konkrečių valdininkų kaltę, jos dydį hiera- 
chinėje sistemoje yra labai sunku. Klaidų anonimiš
kumas - biurokratijos gynybinių veiksmų rūšis, nes 
trūkumų šalinimas gimdo dar didesnius trūkumus. 
Valdininkijos tarpe įsivyrauja supratimas, kad ji ir 
yra galutinis valstybės tikslas. Biurokratai siekia pa-

(tęsinys sekančiame psl.)
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TEIGINIAI...
(atkelta iš H-to psl.)
rodyti, kad visuomenė neprotinga, o protas sutelktas 
valstybės viršūnėje. Biurokratija negali vykdyti pro
tingos politikos, nes jos motyvai yra savanaudiški ir 
materialistiški. Visuomenėje turi nelikti savanaudiš
kų interesų apskritai, tada išnyks pilietinės visuome
nės ir valstybės prieštara. Tokia K. Markso pagrin
dinių minčių santrauka, o kur atvedė pagrindinė išva
da, išbandėme savo kailiu. Bet pažiūrėkime, kokie 
panašūs aukščiau išdėstyti teiginiai į dažnai girdimus 
Lietuvoje priekaištus biurokratijai dėl jos neatsakin
gumo ir panašiai. Tie priekaištai tikrai ne visada pa
grįsti. Ar ne marksistinė kartais yra neapykanta besi
formuojantiems Lietuvos eurokratams, kurią R. Ozo
las išreiškia taip: „Kas yra mūsų valdžios įstaigose 
sėdintys mūsų integratoriai? Tai dažniausiai jauni 
žmonės, vos po universitetų iššokę į ministerijų ir de
partamentų skyrių vadovų postus. Teisinga kadrų po
litika! Jie visai nepažįsta gyvenimo, svajoja apie 
Briuselio kaklaraiščius ir batus, praktikuojasi angliš
kai, jau Lietuvoje viešai prabildami nelietuviškai 
(tarsi jau nebebūtų Valstybinės kalbos įstatymo) - 
tad ar patirs jų sąmonė ir sąžinė kokį nors diskomfor
tą? Ne. Visa realybė jiems - geras integracijos proce
so aptarnavimas, uoliai vykdant ES nurodymus ir iš
radingai atmušinėjant blogųjų euroskeptikų nuomo
nes bei ignoruojant ištisus tautos sluoksnių lūkesčius 
ir viltis. Dabar, kai jau paskelbta, kad Briuselis pra
deda telkti savo biurokratinėn tarnybon nacionalinius 
kadrus, jų uolumas dar didėja.” Visiškai nesupranta
ma pagieža, kažkokia iracionali, persunkta pavydo 
galbūt ne viską tobulai darantiems, bet norintiems 
dirbti ir matyti savo darbo rezultatus jauniems ga
biems žmonėms.

Saulius Pivoras

MAN ARTIMAS TREČIAS ASMUO
Nuo Jo niekad negaliu atitrūkti. Kaip ir nuo Jos - 

tauriosios Euridikės. Vienatvė yra tik poetinė iliuzi
ja. Niekad nesu vienas. Mintyse visad su manimi 
žengia Jis arba Ji. O žingsniams reikia ritmo ir tam 
tikro grakštumo. Nėra tai ryžtingas maršas, nei kokia 
trypčiojanti polka. Nei aistringas tango.

Tik Jis ir Ji mane prilaiko nuo per didelio ben
dravimo su dabartine pasaulio politika. Bijau apsi- 
krėsti žiniasklaida. O kas joje? Ogi - nesantaika vi
sur. Patalogiški nusikaltimai. Cinizmas, neapykanta, 
kai kurių ideologijų veidmainiškas radikalizmas, ma
sinis prietarų šlovinimas, kuris nei gamtai, nei dau
gėjančiai žmonijai niekuo nėra pagelbėjęs, garbini
mas. O kaip pagelbės, jei dievybė tėra tik metafizinė 
sąvoka, abstrakcija, tik moralinis fasadas, legenda, 
tradicija. Jei kas gero žemėje padaroma, tai tik pa
čių žmonių konkrečiomis pastangomis. Ir būtinybės 
dėka. Be aukščiausių galių malonės. Jei ir būna furor 
divinus, tai tik žmogaus viduje - entuziazme dirbti, 
nesužlugti.

Nereikia būti filosofu, kad suprastum, jog tautų 
ir individų likimai priklauso nuo beatodairiško („be

širdžio”) gamtos vyksmo ir nuo pačių žmonių ar gru
pių biologinės sąrangos ir elgsenos. Pavyzdžiui, š.m. 
sausio mėn. įvykęs žemės drebėjimas Indijoje pasi
glemžė daugiau kaip 20,000 gyvybių. New Yorke 
rugsėjo 11-osios žudynės įrodė, ko galima tikėtis iš 
pikta dogma apnuodytų fanatikų. Dar taip neseniai 
Ruandoje sukapotų, sušaudytų 800 tūkstančių žmo
nių tik patvirtina Dievo meilės fikciją žemėje. Per 
amžius sukaupta moralinė išmintis ničnieko nepa
deda, kai žmonių smegenis apvaldo šėlsmas keršyti. 
Tada kitų žmonių gyvybė neturi reikšmės. Kyla kov
inga psichozė naikinti. Socialinė nuostata tampa pa
jungta neapykantai tiems, kurie yra kiti: gyvena sėk
mingiau, turtingiau, tiki kitokia dievybe, mylisi ne 
taip, kaip jie. Išvardijus, išeitų perdėm ilga litanija to, 
kas kitų tarpe yra nekenčiamo.

Tokioje terpėje ir klesti niekšiškas terorizmas ir 
civilizaciją griaunantys karai. Kas to nežino! Ezra 
Pound’o eilėraštyje „Sestina: Altaforte” didikas Ber- 
trans de Bom, kurį Dante Alighieri už vaidų kursty
mą patupdė pragare, sako: „Damn it all! all this our 
south stinks peace”. Tokiam personažui ilgametė tai
ka dvokia.

Negalime sakyti, kad visa planeta serga nepa
kantumu taikai. To nėra. Normaliose šalyse bent da
bar žmonės įprato džiaugtis taikos malonėmis. Pa
kanka užsiėmimų: sporto, festivalių, kultūrinių pra
mogų, niekam žalos nedarančio erotinio hedonizmo. 
Bet yra nemažai valstybių, kur žiaurūs kruvini kon
fliktai tęsiasi ištisus dešimtmečius ir nėra vilties, kad 
kada nors pasibaigtų. Būtent, katalikiškoje Kolumbi
joje. Sprogdinami, šaudomi nekalti žmonės. Arba 
laukinio džihado apsėstose bendruomenėse.

Net nepatogu minėti šiuos nuolat regimus, skai
tomus dalykus. Juk neretai krūtinę užgniaužia prie
kaištingas įtūžis - negi jie neturi nė lašo gėrio, negi jų 
protavimas yra toks primityvus. Pasirodo, primityvus 
žiaurumas tebesiaučia dabar net šalyse, kurių diplo
matai trina kėdes JTO sesijose. Dar vis pasitaiko, kad 
pagal senovinį Islamo kanoną moteris, nusikaltusi 
moterystei, yra mirtinai apmėtoma akmenimis.

* * *
Iš šio viso informacijos kanalais plūstančio jova

lo ieškau išvadavimo. Ir randu bendraudamas su man 
artimu trečiuoju asmeniu - Juo arba Ja. Tegul tai bū
na fiktyvi literatūra. Jųdviejų draugystė, pagrįsta ne
paprasta ištikimybe, tiesia man bendrumo ranką. Tar
si Friedrich'o Schiller’io eilėraštyje „Die Būrgshaft”, 
(Užstatas), kur pabaigoje tironas, nuostabios drau
gystės sujaudintas, ištaria: „Ich sei, gewahrt mir die 
Bitte, / in eurem Bunde der Dritte”.

Savo gyvenime niekad nesu pamiršęs šios žmo
giškos frazės. Despotas prašo tų dviejų, vienas kitam 
pasišventusių vyrų, bičiulystės. Mano atveju skirtu
mas tas, kad šioje bendrybėje dalyvauja moteris - 
Euridikė. Mintyse ši mitologinė persona niekad ne
sensta, o aš jau esu įdiržęs pensininkas, su despotiš
komis ydomis... Jos nekantrusis dainingas draugas 
yra mano sielos bičiulis. Kaip Ji, irgi jaunas. Nedaug 
tetrūko jų laimei pasiekti, jei ne tas Jo atsisukimas. 
Šiuo judesiu jis yra toks žmogiškai nekantrus. O Ji - 
taip kilniai grįžtanti atgal į Jai mirties skirtą pasaulį.

Taip ir lieka širdyje meniškai supinta mirties ir 
gyvenimo draugystė. Ir aš pageidauju tapti jos dali
mi, būti tuo trečiuoju asmeniu, gal akimirką pava
duojančiu Hermį, atsitolinęs nuo nūdienių rietenų, 
visa savo egzistencija smerkiąs nekaltų žmonių žu
dymą. Tegul tai būna irgi savotiška tikyba, ginkdie - 
neradikali, be jokio besaikio metafizikos garbinimo.

Pr. Visvydas

ŽYDŲ...
(atkelta iš 7-to psl.)

Taip palaipsniui žydai pranyko iš viešojo gyve
nimo. Juos buvo galima matyti tik varomus į darbus 
ar vežamus šaudyti. Todėl 1942 metų Į laisvę žydų 
temai skiriama mažiau dėmesio, gana dažnai aprašo
mi pasaulio žydų imperialistiniai tikslai. Tačiau prieš 
tai buvusios propagandos, Sovietų Sąjungos valdy
mo ir laikraščio Į laisvę atliktos šių dviejų fenomenų 
sintezės (bei papildomo „žinojimo” pateikimo) paka
ko, kad dvi bendruomenės - žydų ir lietuvių - būtų 
(kaip tuomet atrodė) perskirtos amžinai. Štai ką savo 
1943 m. vasario 16 dienos įraše pasižymėjo A. Tory:

Šiandien lietuviai švenčia nepriklausomybės die
ną. Lietuvos suverenumo neliko nė pėdsako. (...) Nie
kaip negaliu suprasti, kodėl lietuvių nepriklausomy
bės dieną sustiprinta sargyba gete. Ar kas nors galė
tų manyti, kad mes, Lietuvos žydai, puoselėjame šil
tus jausmus Lietuvos ir jos nepriklausomybės atžvil
giu? Argi neaišku, kad visa, kas susiję su Lietuva 
daugiau nebeegzistuoja? (...) Galima kalbėti apie 
neapykantos ir keršto jausmus viskam, kas susiję su 
Lietuva. Galima kalbėti apie prakeiksmus, kuriuos 
širdyje kiekvienas iš mūsų taria tai Lietuvai, kuri 
savo rankomis išnaikino Lietuvos žydiją.44

Ši in extenso pateikta citata gerai iliustruoja 
1943 metų padėtį Lietuvoje - „Lietuvos suverenumo 
neliko nė pėdsako”, ir labai aiškiai išsako žydų po
žiūrį į lietuvius. Dabar galima įžvelgti ir stereotipo 
kūrimo atvirkštinę reakciją: turimas ir vis modifikuo
jamas stereotipas apie žydus lietuvių sąmonėje prigi
jo. Manyta, kad žydai atsidavę bolševizmui, visaip 
kenkia ir išnaudoja lietuvius, todėl jais reikia atsikra
tyti, bet tuo pačiu metu žydų sąmonėje formavosi lie
tuvio, nepalankaus žydui ar net lietuvio žudiko ste
reotipas. Taigi pradžioje buvę palankūs ar neutralūs 
lietuvių atžvilgiu, žydai jiems pajuto priešiškumą. 
Šiaip žydai gana ramiai gyveno Lietuvos respubli
koje ir buvojai lojalūs. Tas pats A. Tory aprašo žydų 
veiksmus prasidėjus karui:

Kaip jau minėjau, daugelis žydų vis dar laukė 
nurodymų iš vyriausybės ir kitų oficialių įstaigų.45

Citata leistų paklausti, ar iš tiesų žydai puolė 
bėgti paskui Raudojąją armiją. Vienaip ar kitaip, per 
du metus galima pastebėti labai ryškų posūkį lietu- 
vių-žydų santykiuose, kuriuos, viena vertus, nulėmė 
klaidingi stereotipai apie žydus, kita vertus, ir patys 
žydai susiformavo atitinkamus stereotipus apie lietu
vius.

1943 metais situacija pasikeičia. Tiesa, šių metų 
laikraščio egzempliorių yra vos keletas. Tačiau dabar 
laikraščiui rūpi mobilizuoti tautą, raginti nepaklusti 
kai kuriems vokiečių įsakymams (pvz., dėl savisau
gos batalionų formavimo). Dabar jau nebelieka žydų 
stereotipo teigimo, net krypstama į nepalankią laiky
seną vokiečių atžvilgiu46:

Vokiečių siautėjimas įgauna ligi šiol dar negir-

44. A. Tory. Kauno getas: diena po dienos. V., 
2000, p. 223.

45. Ibid., p. 4.
46. Siaubingi vokiečių banditizmai. Į laisve. 

1943.VU.28.
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dėtą pobūdi, toli pralenkdamas didžiąją bolševiką 
trėmimą žiaurumus.

Žydai beveik pamirštami ir jau nebe vaizduojami 
pavojingi, vis dėlto kartais tam tikra panieka jų at
žvilgiu matyti:

Mes nesame žydai ir duobtą sau nekasimeN

Šiuo atveju žydai kiek pajuokiami dėl to, kad ne
sipriešino savo skriaudėjams, straipsnio tonas yra ga
na karingas ir raginantis lietuvius nepasiduoti augan
čiai vokiečių valdžiai. Dar viena žinia apie žydus yra 
grynai informacinio pobūdžio. Tiesa, ji nėra linksma, 
bet tonas šioje vietoje lieka neutralus ir išvadas pa
sidaryti paliekama pačiam skaitytojui:

Iš Kauno geto vokiečiai išvežė apie 4000 žydą, 
parinktą pačios geto savivaldos. Vyai išvežti [ rytus 
apkasą kasti, moterys, seniai ir vaikai [ Lenkiją. Spė
tina, kad ją laukia krematoriumas, Kauno gete dar 
yra likę apie 10.000 žydą.

- Varšuvoje vokiečiai skubiai baigia statyti kelis 
krematoriumus, kurie galės perdirbti po 1500 lavoną 
per dieną.

- Kauno miesto žydai ligi š.m. lapkričio 1 dienos 
priklausė Kauno miesto komisariatui. Nuo lapkričio 
1 dienos jie perėjo Kauno koncentracijos lagerio ko
mendantūros žinion.

- Lapkričio mėnesio pradžioje iš Šiaulią geto į 
[vairias apylinkes išvežė 8 sunkvežimius žydą ir juos 
sušaudė J*

Šios žinios galbūt atlieka tik žinių funkciją, t.y. 
informuoja apie padėtį šalyje. Kita vertus, jei laikraš
čio bendraautoriai dar puoselėjo nepriklausomybės 
viziją, ši informacija turėjo rodyti vienų iš potencia
liausių priešų - žydų padėtį, idant Lietuvai tapus sa
varankiška, būtų žinoma, kokie gyventojai ją sudaro. 
Kad taip galėjo būti rodo kitas laikraščio straipsnis:

Jie nepasikeitė - nei raudonieji, nei rudieji. Ir 
mes neturime keistis.^

Lietuva vėl matoma vieniša, bet pasirengusi ko
voti tiek su Sovietų Sąjunga, tiek su Vokietija. Žydai 
neminimi kaip sąjungininkai, todėl greičiausiai 
požiūris į juos liko tas pats - žydams Lietuvoje ne 
vieta.

Įtikinus, kad žydai nėra palankūs Lietuvai, imti 
įgyvendinti jų izoliavimo planai, apie taip informuo
jant ir spaudoje. Taip procesą bandyta sinchronizuoti 
ir paskatinti tuos, kurie dar nespėjo įvesti naujų tvar
kymosi būdų, nes nauja tvarka reiškė naujo mentali
teto, o kartu ir identiteto priėmimą: tvarkomasi pagal 
naujosios Europos kanonus.

Sovietų valdžios patirties ir spaudos propagan
dos sąsajoje žydus imta suvokti kaip visiškai sveti
mus, todėl jų gailėta mažai, imta net žudyti. Tačiau 
reikia turėti omenyje, jog žudynės nekilo vien dėl 
spaudos įtakos, nesantaikos būta ir anksčiau.50 Ta
čiau spauda galėjo skatinti nesantaiką ir teisinti

47. Mobilizacija ir kas toliau? Į laisvę. 1943.III. 
17.

48. j laisvę. 1943.XI.23.
M. j laisvę. 1943.X.30.
50. Žr. J. Mardosa. Lietuvių ir žydų santykiai 

Lietuvos mieteliuose ir kaimuose (1920-1040). P., 
374-381. Atminties dienos. V., 1995.

grubų ar net žiaurų elgesį.

IŠVADOS
Kaip ir šiandieninėje visuomenėje, taip ir aptar

tuoju laikotarpiu, spauda vaidino gana svarbų vaid
menį, tad galima sutikti su vienu iš metaforinių jos 
vardų - langas į pasaulį. Nuo spaudos diskretiškumo 
priklauso, kokį pasaulio vaizdą turės jos skaitytojas. / 
laisvę diskretiškumu nepasižymėjo. Laikraščio lai
kysena vis dar tirtina, aiškinantis kiek būta lietuvių 
minčių, o kiek vokiečių diktato. Tačiau pastebėjimas, 
jog dar iki visiškos vokiečių spaudos kontrolės per
ėmimo joje jau skambėjo provokiškos mintys, atrodo 
turiningas. Vokiečiams patinkančią orientaciją nu
lėmė Laikinosios Vyriausybės geopolitiniai tikslai: 
atkurti Lietuvos nepriklausomybę su Vokietijos pa
galba. Norint įgyvendinti šiuos tikslus reikėjo pasiro
dyti lojaliems ir mąstantiems tomis pačiomis kate
gorijomis.

Prisiminus anksčiau aptartas spaudos funkcijas 
tokia raiška, matyt, siekta dviejų dalykų: per spaudą, 
kaip visuomenės veidrodį, vokiečių valdžiai parody
ti, jog visa lietuvių tauta mąsto naujomis kategorijo
mis, aiškiai suvokia esamą padėtį ir yra pasirengusi 
integruotis į naująją Europą. Kita vertus, homogeni- 
zuoti tautą ir jai įdiegti naują identitetą bei mentali
tetą. Kaip matyti, spauda yra nepaprastai imli ir vienu 
metu gebanti atlikti net kelias funkcijas.

Tai, kad Į laisvę neatitiko visų bendrų spaudai 
keliamų reikalavimų, pvz. laikraštis išreikšdamas 
naują kultūrą visiškai nepaliko vietos subkultūrų 
pripažinimui ir pan., rodo jog pastarojo įsteigimo 
tikslas buvo ne bendras informacijos teikimas, bet 
tarnavimas ideologijai, formuojant aiškią įdoktrini- 
zuotą pasaulėžiūrą, skatinančią inovacijas, tačiau 
vėlgi pagal vienintelį, aiškiai suformuluotą modelį, 
visiškai neleidžiant nukrypti į šoną.

Dėl jau minėtos šalies geopolitinės orientacijos 
stereotipo raiška aiškiai atitiko Vokietijos poreikius, 
žydai tapatinami su bolševikais, vėliau, su visomis 
antinacistinio bloko valstybėmis. Jie viehreikšmiškai 
suprantami kaip blogis, kurio reikia atsikratyti, o kad 
tai vyksta ir kaip tai vyksta, turėjo parodyti spauda.

Lietuvos padėtis užėmė išskirtinę vietą ir buvo 
itin dėkinga stereotipui suvešėti, nes čia teoriniai 
modeliai - žydai siekia įsigalėti ir naudojasi įvairio
mis priemonėmis (Lietuvoje tai Sovietų valdžia) 
įgavo empirinį patvirtinimą: Sovietų Sąjungos inter
vencija ir jos valdžios metai sudarė klaidingą įspūdį, 
jog yra būtent taip. Todėl čia susikūrė daugiabriaunė 
situacija: tradicinio antisemitizmo prisiminimai, So
vietų valdžios interliudas, vietinių lietuvių-žydų in
teresų sankirtos bei viso šito sintezė ir legitimacija 
oficialios spaudos puslapiuose (be kita ko, Lietuvą 
įrašant į naujosios Europos kontekstą) iššaukė dalies 
lietuvių neapykantą ar net keršto troškimą, todėl, 
anot vokiečių valdininkų raportų, Lietuva tapo viena 
iš pirmųjų šalių, kur buvo išpręstas „žydų klausi
mas”.

Aukščiau padaryti pastebėjimai leidžia įžvelgti 
stereotipų sugestyvumą ir ypač tuomet, kai stereoti
pams kurti naudojama autentiška patirtis. Žydų, lo
jalių Sovietų Sąjungai įspūdis, netruko pavirsti aklu 
tikėjimu, suformuluotu stereotipu ir noru apsivalyti 
nuo nepageidaujamo ar pavojingo elemento. Taigi 
dėl keliolikos žydų partinių visa Lietuvos žydija su
tapatinta su bolševizmu ir čia labai aiškiai pasireiškia 
stereotipo savybės - jis visuomet linkęs į apibendri
nimą ir tik labai mažu laipsniu atitinka faktą, kurį 
bando „pristatyti”.

Lietuviams stereotipo padiktuota elgsena su žy- 

dais pastarųjų tarpe taip pat formavo atitinkamus ste
reotipus ir santykį su lietuviais. Deja, šių stereotipų 
įtaką galima justi ir šiandien, santykiai vis dar nėra 
aiškūs. Dalis lietuvių šalinasi praeities, nors čia no
rėtųsi pritarti L. Donskiui, kad Lietuvos žydijos ka
tastrofa lygiai tokia pat skausminga yra ir lietuviams. 
Ir šitai reikėtų suvokti.

Vokiečių valdžiai vis labiau ignoruojant lietuvių 
aspiracijas, Vokietija ėmė praradinėti sąjungininkės 
ar gelbėtojos vaidmenį. Tuo metu keičiasi ir retorika, 
kuria reiškiamos mintys apie žydus - ji įgauna neu
tralesnį atspalvį. Tačiau iš turimos medžiagos galima 
daryti išvadą, jog nepriklausomybės siekis vis dar ak
tualus, vis dėlto čia žydai nelaikomi potencialiais są
jungininkais ir nepriklausomoje Lietuvoje, atrodo, 
ketinama gyventi be jų.

Linas Venclauskas

„WILLIAMS’O”...
(atkelta iš 1-mo psl.)
pasirinktas ne konkurso būdu ir kad juo turės būti 
žinoma Amerikos naftos bendrovė. Tuometinės 
valdžios nuomone, tik stambaus Amerikos kapitalo 
atėjimas gali apsaugoti Lietuvą nuo per didelės rusų 
kapitalo įtakos ir su tuo susijusių politinių pavojų. 
Tai ir buvo svarbiausia „Mažeikių naftos” privatiza
vime padaryta klaida, ne tik neapsaugojusi mūsų nuo 
per didelės rusų įtakos, bet tiesiog atidavusi „Mažei
kius” rusų kapitalui. Taigi pirmoji skaudi pamoka: 
ekonomines problemas sprendžiant reikia vadovautis 
visų pirma ekonominiais kriterijais; politinių kriteri
jų įvedimas į ekonomiką rizikingas ir pasekmės gali 
būti labai skaudžios.

Antra nedovanotina klaida buvo ta, kad nutarimo 
politizuoti „Mažeikių naftos” privatizavimą vyriau
sybė net nebandė įslaptinti. Tokiu būdu „William
s’o” derybininkams jau iš pat pradžių buvo aišku, 
kad konkurentų jie neturės ir kad ekonomines su
tarties sąlygas jie gali griežtinti tol, kol Lietuvos Vy- . 
riausybė nebeatlaikys vidaus politinio spaudino. Taip 
ir atsitiko: premjero R. Pakso atsistatydinimas ir bu
vo ženklas „Williams’o” derybininkams, kad jie iš 
Lietuvos išspaudė viską, ką buvo galima išspausti.

NEIŠMOKTA PAMOKA
Šiuo metu Lietuvos spaudoje dėl „Mažeikių naf

tos” vyksta smarkus žodžių karas. Dėl nevykusio ir 
daug nuostolių kraštui padariusio sandėrio kaltinimai 
daugiausia taikomi konservatorių partijai. Todėl nors 
prabėgomis žvilgterėkime, kaip į tai reaguoja patys 
konservatoriai. Pradžioje, kaip jau minėjome, jie 
teisinosi, kad „Williams’as” juos begėdiškai apgavo. 
Tačiau šio pasiteisinimo buvo labai greitai atsisaky
ta, nes politiškai jis buvo nenaudingas: apsukresnieji 
paprastai apgauna žioplesnius. Tada kurį laiką teigta, 
kad sandėris su „Williams’u” vis tik buvo naudingas, 
nes taip „Mažeilkių nafta” buvo apsaugota nuo „Luk- 
oil’o (t.y., dar „blogesnių” rusų), tačiau ir šitoks aiš
kinimas nedaug ką teįtikino. Todėl konservatoriai 
galų gale nusprendė, kad puolimas šiuo atveju būtų 
geriausia taktika. Užuot teisinusi dėl savo padarytų 
klaidų būnant valdžioje, žymesnieji konservatoriai 
dabar puola A. Brazausko vyriausybę, kad ji negina 
ekonominių Lietuvos interesų ir neatperka pusės „Ju
kos” firmai parduotų akcijų, ką jį pagal sutartį su 
„Williams’u turėtų teisę daryti. Ar šitokia puolimo 
taktika konservatoriams duos naudos, tesprendžia jie

(tęsinys sekančiame psl.)
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NUOMONĖS IR SVARSTYMAI

Spalio mėn. bus paminėtas dešimtasis dabartinės 
Lietuvos konstitucijos jubiliejus. Kadangi ši konsti
tucija, mano paskaičiavimu, yra dešimtoji Lietuvoje 
veikusi konstitucija nuo Lietuvos Tarybos įsteigimo 
1917 m., manau, kad ši sukaktis turėtų nukreipti 
žvilgsnį į Lietuvos valstybės vystymąsi. Tokiam 
žvilgsniui įdomesnį kampą suteikia, žinoma, keistas 
šių metų vasaros Konstitucinio teismo sprendimas, 
aiškinantis, jog 1990-92 metais Vytautas Landsber
gis ne tik kad nebuvo Lietuvos prezidentas, bet ir ne
buvo “valstybės vadovas”. Taigi lyg ir derėtų pana
grinėti 1990-92 Lietuvos konstitucinę sąrangą - ko
kia buvo Lietuvos valstybės struktūra pagal devintąją 
konstituciją?

Mano nuomone, 1990-92 metai buvo pereinama
sis laikotarpis iš sovietinės valdžios į naują sant
varką. Nors lietuviai mėgsta sakyti, kad senoji san
tvarka buvo panaikinta 1990 kovo 11 d., tačiau, ma
nau, kad šis procesas vyko kur kas lėčiau. Beje, ka
dangi Konstitucinis teismas nusprendė, jog V. 
Landsbergis 1990 m. nebuvo „valstybės vadovas”, 
teismas turėtų ir paaiškinti, ar iš viso tuo metu egzis
tavo kažkokia Lietuvos „valstybė”. Sutinku, kad pa
gal pereinamojo laikotarpio konstitucinę santvarką 
Landsbergis nebuvo prezidentas, bet jis tikrai buvo 
valstybės vadovas tokiu metu, kai Lietuvos valsty
bingumas laipsniškai perėjo nuo partijos valdomos 
valstybės į daugiau tradicinių bruožų turinčią vals
tybę. Landsbergis buvo vadovas tos Lietuvos valsty
bės, kuri tada egzistavo.

Sovietinėje santvarkoje valstybės valdymo apa
ratas buvo pavaldus partijai. Tradiciniai konstituciški 
vadovai, k.a. ministras pirmininkas ar parlamento 
pirmininkas, buvo pavaldūs partijos generaliniam ar 
pirmajam sekretoriui. Kaip žinia, 1989 gruodžio 
mėn. Lietuvos Aukščiausioji Taryba, siekdama tokią 
padėtį panaikinti, pakeitė Lietuvos sovietinę konsti- 

‘tuciją, o po kelių mėnesių Michailas Gorbačiovas 
pradėjo panašų TSRS konstitucijos pakeitimą. Vis 
dėlto, neturėtume pasiduoti socialistinio realizmo 
galvojimui ir ketinimų pareiškimą sulyginti su įvyk
dytu faktu: kadangi mes nutarėme šitaip daryti, reiš
kia, kad tai jau įvykęs faktas, ir nuo rytojaus pradė
sime taip ir gyventi. Partinės valstybės mentalitetas 
išliko, nepaisant formalių konstitucinių pakeitimų.

Itin įdomu yra tai, kaip 1990 m. žmonės numatė 
tą perėjimą nuo vienos santvarkos į kitą. Ypač įsimi
nė vieno garbingo teisės žinovo teiginys, jog sovieti
nė teisinė sistema buvo paremta netikra socializmo 
struktūra ir dėl to Lietuvoje neveiks tikroji teisingu
mo sistema tol, kol neveiks rinkos ekonomika. Toks 
marksizmo apvertimas, kuris sakė, kad ekonomika 
diktuoja kultūrinę, teisinę, socialinę, politininę, net 
gal ir kalbinę terpę, lyg ir teigtų, kad įstatymai, drau
džiantys žmogžudystę, neturėjo jokios esminės ver
tės sovietmečiu ir negti pereinamuoju laikotarpiu iš 
tikrųjų neveikė žmogžudystę draudžiantys įstatymai. 
(Įžvelgiu truputėlį tokio galvojimo šią vasarą pri
imtame Konstitucinio teismo sprendime, tačiau tos 
temos neketinu čia gvildenti.)

Vis dėlto padėtis kito. Pats Algirdas Brazauskas 
įkūnijo šio kitimo pirmąjį tarpsnį. 1988 m. rudenį 
Brazauskas, kaip partijos sekretorius, bet ne premje
ras ar parlamento pirmininkas, tapo aukščiausiuoju 
Lietuvos pareigūnu. 1990 m. sausio mėn. jis perėmė 
parlamento pirmininko pareigas, o kai jis perdavė 
šias pareigas Landsbergiui, jis neteko valdžios, nors 
ir tebevadovavo partijai. Kita vertus, liko dar ilgas 
kelias. Nors struktūra jau buvo pakitusi, mentalitetas 
dar nebuvo pasivijęs šio pasikeitimo.

Čia dera pažvelgti į Sąjūdžio (arba kaip 1988 m.

LIETUVOS KONSTITUCINE ISTORIJA
vadinosi Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio) istoriją. 
Pirmomis Sąjūdžio dienomis Iniciatyvinės grupės 
nariai tikino, kad Sąjūdis tėra laikina organizacija, 
kuri netrukus išnyks. Tačiau iki 1988 m. rudens Sąjū
dis jau buvo tapęs masine politine jėga, kuri metė iš
šūkį komunistų partijai. Pagaliau 1990 m. kovo mėn. 
Sąjūdis buvo ta varomoji jėga, kuri atvedė prie Aukš
čiausiosios Tarybos Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo paskelbimo. Lietuvos politinė sistema perėjo 
nuo LKP valdomos partinės valstybės prie Sąjūdžio 
dominuojamos partinės valstybės.

Sąjūdžio organizacijos vystymasis atspindėjo 
komunistų partijos struktūrą. Sąjūdis užaugo neturė
damas valdžios, o po rinkiminių pergalių ir valdžios 
perėmimo 1989 ir 1990 m. Sąjūdis diktavo valstybės 
politiką įprastu būdu. (Labai reikšmingu laikiau iš to 
kilusį lietuvių supratimą, kad opozicija ir pozicija yra 
dvi pagrindinės politinės valdžios koncepcijos: Sąjū
dis perėmė poziciją, kurią anksčiau buvo užėmusi 
LKP.) 1990 kovo mėn. Aukščiausioji Taryba atkūrė 
1938 m. konstituciją, vėliau ją suspendavo, priim
dami laikinąją konstituciją, paremtą buvusia sovieti
ne konstitucija.

Aukščiausiosios Tarybos deputatai, kurie dirbo 
remdamiesi sovietmečiu subrendusiu politikos su
pratimu, regis, labai jautė pereinamojo laikotarpio 
sąlygas ir sunkumus, vystant naujas formas ir mąsty
mą. V. Landsbergis pareiškė, jog nenorįs tapti prezi
dentu. Spėju, kad jis turėjo omeny tai, jog nenorėjo 
tapti prezidentu tokioje dar iš dalies sovietinėje 
struktūroje. Parlamentinėje diskusijoje, kilusioje po 
to, kai deputatas suabejojo, ar Aukščiausioji Taryba 
yra įgaliota rašyti laišką Gorbačiovui, Landsbergis 
iškėlė mintį, jog konstitucija gal nėra „adekvati”, ir 
todėl deputatai, kaip liaudies atstovai, buvo įgalioti 
veikti taip, kaip jiems atrodė reikalinga. Nepamirški
me, kad Sąjūdžio deputatai priverstinai pakeitė Lie
tuvos televizijos vadovybę, o po to apie tai informa
vo parlamentą. Parlamentas turėjo tapti Sąjūdžio va
dovų įrankiu.

Psichologinio persiorientavimo procesas vyko 
lėtai. 1990 liepos mėn., Gorbačiovui atšaukus bloka
dą, su Sąjūdžio vadovais ginčijausi dėl Sąjūdžio 
vaidmens Lietuvos visuomenėje ir politikoje. Man 
atrodė, kad Sąjūdis turėtų būti skėtis, po kuriuo vys
tytųsi politinės partijos, o jie tvirtino, kad Sąjūdžio 
tikslas turėtų būti skatinti visuomenę palaikyti val
džią. Tuo metu jie turėjo omeny parlamento pirmi
ninko, o ne premjero, palaikymą. (Taip pat manau, 
kad tuo metu populiarus šūkis „Pirma nepriklauso
mybė, o tik tada demokratija” padarė daug žalos. 
Lietuvai būtų buvę žymiai geriau, jei Tėvynės sąjun
ga būtų įsikūrusi 1990 m., o ne 1993 m.) Dar Trečio
jo Sąjūdžio suvažiavime 1991 gruodžio mėn. kai ku
rie tiesmukiški sąjūdiečiai reikalavo, kad Sąjūdis 
kaip viršvyriausybinė organizacija turėtų savo vardu 
imti valdžią. Nepaisant to, Sąjūdis jau byrėjo, o 
valstybės politinė struktūra, priešingai, tapo vis 
tvirtesnė.

Sąjūdis, veikdamas konstitucinės struktūros rė
muose, vis tiek bandė suteikti daugiau valdžios 
Landsbergiui referendumo keliu. Nors Landsbergis 
kadaise ir buvo paneigęs norą tapti prezidentu, jis ar
gumentavo, kad jam turėtų būtų suteiktas prezidento 
titulas atstovaujant Lietuvai santykiuose su kitomis 
valstybėmis, ir parėmė naujos konstitucijos rengimą, 
kuri įsteigtų prezidento pareigybę. 1992 m. referen
dumas bandė užbėgti naujajai konstitucijai už akių, 
siekdamas įsteigti šią pareigybę dar užsilikusios 

sovietinės struktūros rėmuose. Šios pastangos, kaip 
žinia, nepavyko, ir tik 1992 spalio mėn. konstitucija 
įsteigė šis pareigas.

Dirbdamas Aukščiausiosios Tarybos pirmininku 
1990-1992 m. Vytautas Landsbergis prižiūrėjo 
perėjimo nuo partinės į konstitucinės valstybės už
baigimą. Jis tęsė Brazausko pradėtą procesą, kartu 
vadovaudamas Sąjūdžiui ir užimdamas parlamento 
pirmininko pareigas, tą procesą užbaigė, likdamas 
parlamento pirmininku po Sąjūdžio subyrėjimo. 
1990 m. parašytame ir neseniai paskelbtame knygoje 
„Darbai ir dienos” (30:227) laiške Prancūzijos prezi
dentas Francois Mitterrand’as kreipėsi į Landsbergį 
abiem titulais: Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos Pirmininke ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Seimo Tarybos Pirmininke.

Šio laikotarpio apžvalga perša kelis klausimus, 
kuriuos Lietuvos politinės bei konstitucinės raidos is
torikai turėtų nagrinėti. Tarp jų būtų paties Sąjūdžio 
įvaizdis pereinamuoju laikotarpiu, tarpusavyje kon
kuruojantys konstitucijos projektai ir, žinoma, sudė
tingumas, susijęs su konstitucijos priėmimu visuoti
niame balsavime praėjus vos dviem savaitėm po jos 
teksto paskelbimo.

Mane ypač domina išskirtinis Sąjūdžio, kaip po
litinės jėgos, istorijos klausimas. Neseniai Akira
čiuose buvo išspausdintas Virgilijaus Čepaičio laiš
kas, kuriame jis aiškina savo, kaip Kovo 11d. akto, 
signataro statusą. Būdamas Sąjūdžio sekretoriumi, 
Čepaitis suvaidino itin svarbų vaidmenį Sąjūdžio rin
kiminėse pergalėse 1989-1990 m., o po to, kaip jis 
pažymėjo interviu Akiračiams, jis vadovavo Sąjū- 

. džio deputatų klubo veiklai Aukščiausioje Taryboje. 
Aš linkęs manyti, kad jeigu Čepaitis nebūtų buvęs 
išstumtas iš politikos 1991 m. rudenį, tai visai gali
mas daiktas, kad Landsbergio referendumas būtų pa
vykęs. *

Nors sąmoningai siekiu, kad mano samprotavi
mai šia tema būtų provokuojantys, manu, kad nė vie
na iš čia išdėstytų mano minčių neturėtų būti konto- 
versiškesnė, nei šią vasarą priimtas Konstitucinio 
teismo sprendimas.

Alfred Erich Senn

„WILLIAMS’O”...
(atkelta iš 13-to psl.)
patys. Lietuvai toks sprendimas būtų pražūtingas. Vi
sų pirma, Lietuva tam tikslui neturi pinigų. Bet ir tu
rėdama pinigų ji tuo būdu atgautų akcijų daugu
mą firmoje, kuri yra atsidūrusi ties bankroto riba. 
„Jukos” firmai tokiu atveju užtektų sumažinti naftos 
tiekimą Mažeikių rafinerijai ir tada norom nenorom 
turėtume jai tas akcijas pusvelčiui grąžinti.

Man atrodo, kad šitaip elgdamiesi konservatoriai 
arba nesupranta, arba nenori suprasti savo padarytų 
klaidų. Jokie, kad ir rafinuočiausi išsisukinėjimai ne
pakeis fakto, kad Lietuvos ūkiui padaryta didžiulė 
žala ir kad tai padarė anuometinė vyriausybė. Mano 
nuomone, geriausia taktika šiuo atveju būtų atviras 
prisipažinimas, kad smarkiai suklysta. Toks prisipa
žinimas priverstų atsistatydinti dabartinę partijos va
dovybę ir vietą užleisti jaunesniems, nesusikompro
mitavusiems partijos nariams. Toks žingsnis būtų 
naudingas ne tik konservatorių partijai, bet ir Lietu
vai, nes dabar krašte labai trūksta dešiniosios parti
jos, kuria piliečiai galėtų pasitikėti.

Z. V. Rekašius
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jos istoriją.

Lietuvos čigonai. Tarp praeities ir dabarties. Švietimo kaitos fondo biblioteka. 
Sudarytojas Vytautas Toleikis. Gamelis. Vilnius. 2001. 142 psl.

Ši knyga siekia atkreipti dėmesį į Lietuvos čigonų istoriją ir kultūrą, aktualias 
čigonų švietimo problemas, čigonų bendrijų bei valstybinių institucijų ir nevyriau
sybinių organizacijų abipusio bendradarbiavimo galimybes.

S.C. Rowell. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vi
durio Europoje, 1295-1345 metais. Iš anglų kalbos vertė Osvaldas Aleksa. Baltos 
lankos. Vilnius. 2001. 381 psl.

Ši knyga buvo išleista 1994 metais Cambridge „Viduramžių gyvenimo ir idė
jų” serijoje. Nuo 1999 metų rudens, knygos autorius dirba Lietuvos istorijos insti
tute. „Ši monografija siekia išryškinti, kaip Lietuva pirmąsyk įgijo tarptautinę 
reikšmę”, įžanginiame žodyje sako S.C. Rowell.

Severinas Vaitiekus. Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944-1947). 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 2002. 311 
psl.

Prakalbinta praeitis. Moksleivių rašiniai konkursui „Lietuvos kovų už laisvę, 
kariuomenės bei netekčių istorija”. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras. Krašto apsaugos ministerija. Vilnius. 2002. 399 psl.

Andriuškevičius. Beresnevičius. Geda. Parulskis. Radvilavičiūtė. Siužetą siū
lau nušauti. Romanas. Sudarytojas Sigitas Geda. Baltos lankos. Vilnius. 2002. 173 
PSl."’ ---------------- '• ■' " - r — -- TV** -» .

Sudarytojas S. Geda „Pratarmėje” sako: „O iš principo tai juk gali egzistuoti 
toks daiktas: romanas, kurį rašo penki autoriai, beveik net nesusitarę...

Groti, džiazuoti, improvizuoti juk įmanu ne keliais, o keliolika būdų, juoba 
siužetą siūloma nušauti...

Tai nėra koks novelių romanas. Įmanųjį vadinti tekstų romanu, flirtu, rituali
niais šokiais...”

Bronius Kašelionis. Dainavos partizanai. Šarūno rinktinė, dokumentai ir 
prisiminimai. Lazdijų rajono savivaldybė. Vilnius. 1999. 518 psl.

Įvadiniame žodyje knygos autorius rašo: „Knygoje sudėta autentiški MGB 
dokumentai ir prisiminimai taip sugretinant du priešingus polius, kad ši paralelė 
sukurtų skaitytojui kiek įmanoma tikresnį ir gyvesnį Laisvės kovų vaizdą.

...Manau didžiausia mįslė ne fizinės kovos istorija, o to meto psichologija, 
kurią vargu ar įmanoma iki galo atskleisti ir paaiškinti”.

Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi. Geriausi moksleivių rašiniai, skirti Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečiui. Baltos lankos. Vilnius. 2000. 126 
psl.

Ši knyga susideda iš tekstų, kuriuose atsiskleidžia autentiškas Lietuvos moks
leivių pasaulis. Jie atsirado neatsitiktinai. Prezidentūros ir Švietimo kaitos fondo 
rūpesčiu organizuotame konkurse dalyvavo moksleiviai iš visos Lietuvos. Šis rin
kinys - ir grožinė kūryba ir dvidešimtojo amžiaus pabaigos dokumentas. Doku
mentas, kuriame paliudyta kartais skaudi, kartais viltį telkianti, tačiau negailestin
gai atvira ir išgyventa tikrovė.
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PREZIDENTO RINKIMAI-BE INTRIGOS?
Socialdemokratų lyderiui premjerui Algirdui 

Brazauskui pareiškus, kad jis nedalyvaus Prezidento 
rinkimuose, ilgai laukta intriga subliūško. Preziden
tas Valdas Adamkus tapo aiškus rinkimų favoritas. 
Jau pirmosios apklausos parodė, jog V. Adamkaus 
reitingas tarp kandidatų į Prezidentus yra aukščiau
sias - 27,2 procento. Šis procentas turėtų dar kiek pa
augti, nes sužinojęs, kad valstybės vadovas pagaliau 
apsisprendė dalyvauti rinkimuose, konservatorių 
kandidatas Andrius Kubilius iškart nusprendė atsiim
ti savo kandidatūrą V. Adamkaus naudai.

Buvęs valstybės vadovo varžovas 1998 metų an
trajame prezidento rinkimų rate, Seimo pirmininkas 
ir socialliberalų lyderis Artūras Paulauskas rugsėjo 
viduryje būtų gavęs tik 12,4 proc. balsų. Į 9 proc. bal
sų pretenduotų partijos „Lietuvos krikščionys de
mokratai” pirmininkas ir buvęs VLIK’o pirmininkas 
Kazys Bobelis. Ekspremjeras Rolandas Paksas gautų 
8,1 proc. balsų. Socialdemokratų kandidatas Vytenis 
Andriukaitis - 6,3 proc., o liberalas Eugenijus Gent
vilas - 5,8 proc. balsų.

Visi kiti kandidatai, o iš viso jų šiandien jau yra 
net 21 asmuo, pasiryžę bent mėnesį kitą pavaidinti 
politikus ir kandidatus į prezidentus, vargu ar gali 
pretenduoti bent į vieną procentą balsų. Ko tik tarp jų 
nėra. Partijų ir partijėlių vadai, humoristinės televizi
jos laidos vedėjas Vytautas Šerėnas, broliai - Seimo 
narys Algimantas ir buvęs televizijos laidos vedėjas, 
bedarbis žurnalistas Vytautas - Matulevičiai.

Kokie jų tikslai, galima tik spėlioti. Antai siekti 
prezidento posto nusprendė niekam nežinomas Vil
niaus rajone Mickūnuose gyvenantis buvęs pedago
gas, o dabar pensininkas 67 metų Antanas Mickevi
čius. 1998 metais šis žmogelis dalyvavo rinkimuose į 
1996-2000 metų kadencijos Seimą vienmandatėje 
Vilniaus-Trakų apygardoje. Tuomet jis surinko net 
(!) 173 balsus.

Tad vienintelė intriga kol kas liko, ar sugebės šis 
gausus marginalų būrys surinkti privalomus 20 tūkst. 
piliečių parašų, leidžiančius tapti oficialiu kandidatu 
į šalies vadovus. Prezidento rinkimų istorija rodo, jog 

. be rimtos partijos paramos tai padaryti praktiškai ne
įmanoma. Pavyzdžiui, 1993 metais to nepavyko pa
daryti netgi K. Bobeliui.

Ar pavyks V. Adamkui laimėti jau pirmajame 
rinkimų rate gruodžio 22-ąją? Vargiai tikėtina. V. 
Adamkus nėra siejamas su jokia partija, jo potencia
lius rinkėjus labai sunku vienareikšmiškai ideologiš
kai apibūdinti. Tarp jų nėra daug arba beveik nėra as
meninių Prezidento fanatikų, kuo gali pasigirti kiti 
pretendentai. Todėl dar ne vienas galimas jo šalinin
kas iki gruodžio 22-osios gali perbėgti į kitą stovyk
lą, ir atvirkščiai, jis gali pavilioti daug kitų kandidatų 
rėmėjų. Daug kas priklausys nuo Prezidento rinkimų 
štabo taktikos ir politinės padėties šalyje.

Situacija V. Adamkui tuo pat metu yra ir labai 
palanki, ir nepalanki. Palanki todėl, kad atsisakius 
kandidatuoti A. Brazauskui, kairieji prarado vienin
telį lyderį, savo asmenybe galintį patraukti rinkėjus. 
Nors A. Paulauskas tik 12 tūkst. balsų tenusileido V. 
Adamkui 1998 metų rinkimuose, per penkerius me
tus, praėjusius nuo rinkimų, iš socialliberalų vadovo 
baliono nuolat ėjo oras. Šis veikėjas taip ir nesugebė
jo paaugti rinkėjų akyse, be to, jis pats ir ypač jo par
tija įsivėlė į daugybę kvailų korupcijos ir įstatymų 
pažeidimų skandalų. Todėl šiandien jis yra praradęs 
pagrindinį savo 1997-98 metų prezidento rinkimų 
ginklą - politinį šviežumą ir netikėtumą. Vargu ar jis 
gali bent kiek rimčiau pasipriešinti V. Adamkui.

Bet ir V. Adamkus turi silpnų vietų. Ypač jo 
priešininkai ir apskritai visi kiti kandidatai eskaluoja 
„Williams” atėjimo į “Mažeikių naftą” temą. Prezi
dentas kaltinamas, jog jis tokio sandėrio nesustabdęs. 

Šis kaltinimas V. Adamkui kainuos nemažai poten
cialių šalininkų. Bet nebus lemiamas. Viena vertus, 
tai buvo labai seniai - prieš trejus metus. Kita vertus, 
pagrindinis priekaištas dėl „Williams” vis tiek yra 
skirtas tuomet šalį valdžiusiems konservatoriams. 
Trečia, jau baisiai daug tarp kandidatų yra žmonių, 
bandysiančių užsidirbti iš „Williams” temos. Tad į 
to paties JAV bendrovę „Williams” ir amerikonus 
keikiančio rinkėjo balsą be A. Paulausko ar V. An
driukaičio pretenduos Seimo nariai R. Paksas ir K. 
Prunskienė. Į jį dar taikosi V. Šustauskas, J. Veselka, 
broliai A. ir V. Matulevičiai. Daugoka, norint tai pa
versti rimtu koziriu prieš V. Adamkų, ar ne?

Antras minusas - Prezidento amžius. Antros ka
dencijos pabaigoje V. Adamkui bus 81 metai. Todėl 
daugelį, ypač jaunesnių rinkėjų tai gali pristabdyti, 
prieš atiduodant balsą už V. Adamkų. Jeigu tik tarp 
kandidatų būtų bent vienas jaunesnis politikas, pana
šus į tą, koks anuose rinkimuose buvo A. Paulauskas, 
V. Adamkaus galimybės laimėti būtų lygios nuliui.

Bet tokio politiko nėra.
Todėl galima numanyti, kad surinkęs 25-35 

proc. balsų V. Adamkus pateks į antrą rinkimų ratą, 
gerokai atsiplėšęs nuo kairiojo kandidato - ar tai būtų

SANTAROS - ŠVIESOS 49-TASIS
Suvažiavime daugiausiai buvo kalbama ir skai

toma apie literatūrą. Ne literatūrinius programos ga
balus, kaip sakoma, buvo galima suskaičiuoti ant vie
nos rankos pirštų. Penktadienį (IX-6) jų buvo du: 
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjas Julius Šmulkštys kalbėjo apie „Ateinančius 
rinkimus Lietuvoje”, o Vincentas Vobolevičius - 
apie organizacinius tinklus ir prekybos bei pramonės 
orientaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje (Networks 
and Trade Orientation in the Former Soviet Union).

Programą pradėjo Ilinojaus Universiteto prof. 
Violeta Kelertienė, klausytojus supažindinusi su 
Lituanistikos katedros studente Dalia Cidzikaite (da
bar kartu su Aušra Veličkaite iš anglų kalbos į lietu
vių kalbą verčiančia Irenos Guilford romaną The Em
brace), kalbėjusia apie „Filmo anotaciją (kylančią) iš 
paribio į vis labiau populiarėjantį žanrą”. Iš tikrųjų ji 
daugiau lietė literatūrinę sritį... Vėliau buvęs Vil
niaus Universiteto literatūros magistrantas Rimas Ži
linskas, iš anglų kalbos jau išvertęs bent 8-ias knygas 
ir taip pat prižiūrėjęs Balio Sruogos raštų leidimą, 
kalbėjo tema „Neperskaitytas Algimantas Mackus: 
negrų klausimas ir tautinės literatūros kritikos ribos”.

Rimvydas Šilbajoris savo paskaitoje „Katekiz
mo prasti žodžiai” analizavo šios (pirmosios lietuviš
kos) knygos įžangą... Stasys Goštautas supažindino 
klausytojus su Pietų Amerikos rašytoju Jorge Luis 
Borges, ypač pabrėždamas jo amerikiečių rašytojų 
(kaip E. Poe, H. Melville, R. Emerson, E. Heming
way, etc.) pamėgimą... Kęstutis Keblys supažindino 
publiką su nauja Rimo Vėžio knyga Šešėliai veidro- 
dyje^

Šeštadienio programą irgi pradėjo Lituanistikos 
katedroje studijuojanti Audra Savickaitė, kalbėjusi 
apie Antano Škėmos dramą Pabudimas. Diena bai
gėsi Literatūros vakaru, kuriame Vitalija Bogutaitė 
skaitė savo poeziją iš naujos knygos Apmąstymai ar
ba pokalbis su savimi, Birutė Putriūtė-Serota angliš
kai skaitė novelę „Lucy in the Sky” (parodiją apie 
Marijos apsireiškimą) iš savo naujo rinkinio, Rimas 
Vėžys - kelioliką eilėraščių iš knygos Šešėliai veid
rodyje, o Raymond Filip (angliškai ir lietuviškai) 
skaitė iš knygos Bockseateter, komišką įvadą į savo

A. Paulauskas, ar V. Andriukaitis, kurio išrinkimo, 
kaip rodo daugelis ženklų, nelabai trokšta net ir pati 
valdančioji socialdemokratų partija.

V. Adamkui ypač patogus momentas yra tas, kad 
Prahos viršūnių susitikimas dėl NATO plėtros įvyks 
lapkritį, prieš pat prasidedant rinkimų kampanijai. 
Regis, nėra jokių kliūčių tam, kad Lietuva taptų 
NATO nare. Už stojimą į NATO pasisako apie 58 
proc. šalies gyventojų. Lietuvos priėmimas net ir kai 
kuriems NATO priešininkams galiausiai atrodys 
kaip gera žinia, kurių Lietuvoje nėra daug. Tad jei V. 
Adamkaus rinkimų štabas sugebės pasinaudoti šia 
žinia, savo kandidatui jie gali uždirbti nemažai kol 
kas neplanuotų balsų. Pavyzdžiui, iš euforijos gali at
eiti balsuoti tie jaunuoliai, kurie šaindien sako, jog 
neturi už ką balsuoti.

Vis dėlto turėtų prireikti antrojo rinkimų rato. Jei 
tik, žinoma, praktiškumo nestokojantys lietuviai ne
nuspręs, jog viskas ir taip aišku, tad kodėl iškart 
nebalsavus už tą patį Prezidentą? Bet net jei ir bus 
antrasis ratas, jį turėtų laimėti V. Adamkus. Jeigu, sa
vaime suprantama, neįvyks kokių nors nenumatytų 
dalykų.

Viskas panašėja į kalambūrą: kandidatų kaip 
niekada labai daug, bet iš jų visų ramia širdimi gali
ma rinkti tik vieną.

Rimvydas Valatka
2002.X. 1, Vilnius 

poemą apie golfą ir gabalą apie save, parašytą dar aš
tuoniolikmečio.

Prieš vakarienę A. Veličkaite pravedė pasi
kalbėjimą su angliškai rašančiais lietuviais: Irena 
Guilford, Birute Serota, Raymondu Filip ir Antanu 
Šileika. Ilgiausiai ir įdomiausiai kalbėjo A. Šileika 
(lietuviškai), jau keletą knygų išleidęs angliškai. Vi
sos šių autorių knygos pirmiausia ir buvo išgaudytos 
nuo prekystalio.

Šeštadienį Horstas Žibąs su Ofelija Vainiene 
kalbėjosi apie „Investicijas Lietuvoje: norus ir gali
mybes”. Paaiškėjo, jog investicijoms labiausiai truk
do bedarbystė bei korupcija valdžioje, bankuose ir 
teismuose. Pasak jos, 75% jaunimo nori iš Lietuvos 
išvažiuoti. Kaimyninėmis valstybėmis, tokiomis kaip 
Rusija, Gudija ar Lenkija jie nesidomi, važiuodami 
toliau... Algimantas Gureckas nušvietė „Globaliza
cijos pavojus demokratijai ir individo laisvei”, paste
bėdamas, kad demokratija geriausiai tarpsta mažes
nėse valstybėse.

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adam
kaus pasveikinimą perskaitė jo patarėjas Raimundas 
Mieželis.

Apie savo patirtis Lietuvoje pasakojo Indrė Bis- 
kytė ir Rasa Avižienienė. Indrė Lietuvoje dirbusi 
kaip Taikos korpuso savanorė. Ypač įdomiai kalbėjo 
Rasa, pasisakiusi vėl norinti kuo greičiau grįžti į Lie
tuvą ir ten dirbti.

Sekmadienio priešpietyje Algimantas Valantie- 
jus, skaitęs paskaitą „Intelektinės ir socialinės reflek- 
tyvumo sąlygos šiandieninėje Lietuvoje”, jos pa
baigoje pažymėjo, jog ji (kaip tikriausiai ir ne viena 
čia jau minėta paskaita), bus išspausdinta Metme
nyse.

Penktadienio organizaciniame posėdyje buvo 
priminta, kad valdyba ir suvažiavimo rengimo komi
tetas pernykščiame suvažiavime buvo išrinkti dve
jiems metams. R. Šilbajoris kalbėjo apie Vytauto Ka
volio, o Marija Paškevičienė apie Metmenų fondų 
veiklą.

Suvažiavimui baigiantis sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Algirdas T. Antanaitis
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