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Kodėl tokia keista antraštė? Nejau tarp šių dviejų 
»y-vokų, antraštėje sujungtų jungtuku „ir”, yra kas 

pubendra? O jeigu taip, tai koks tas ryšys tarp ne- 
I. clausomybės ir alkoholio? Kokie fizikos ar meta- 

*!U kos dėsniai šiuos du žodžius riša vieną prie kito? 
L.lbu apie šiandieninę Lietuvą.

I
 Dalis išeivijos skaitytojų (ko gero, gal net daugu- 
! ryšį tarp šių dviejų žodžių išaiškintų gana nesun-

• j d: sovietmečiu Lietuva okupantų buvo sąmoningai 
lai doma, nes prasigėrusią tautą lengviau pavergti ir 

1 v:Ūdyti, o atgavusi nepriklausomybę Lietuva kiek 
t į - y - mgia kovoja su girtavimu. Deja, pažangos nedaug: 

j uu, kurie buvo prasigėrę sovietmečiu, geria ir toliau, 
!• • -mintelė viltis - jaunimas, gimęs ir augęs jau nepri- 
; r ausomoje Lietuvoje.

Lietuvoje šitoks aiškinimas susilauktų tik atlai- 
į . i rios šypsenos: na, ir naivūs jūs, išeiviai, matote tai, 
$ norite matyti. O gyvenimas turi savas ir visai kito

mis tiesas: niekada dar Lietuvoje nebuvo tokių pa-
i.imkių sąlygų plisti alkoholizmui kaip dabar. Ir tos 
• y lygos nepaveldėtos iš sovietų. Ne, tai savos, mie- 
i 5, lietuviškos valdžios nuopelnas.

APIE BLAIVYKLAS - SOCIALISTINES IR 
KAPITALISTINES

Sovietinės valstybės būdingiausias bruožas - 
i ūkumai. Komunistinėje santvarkoje trūkdavo vis
ką, nuo laisvės iki buitinių prekių. Todėl alkoholis 
! > jvo naudojamas kaip viena iš priemonių susigrąžin- 

pinigus į iždą ir išvengti infliacijos.
Atsikračius sovietinės valdžios ėmė pilnėti par-
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PREZIDENTAI IR BURTININKĖS

Patekusi į Europos Sąjungą Lietuva joje bus vienin
telė valstybė, kurios Prezidento sveikata rūpinasi iš 
Gruzijos importuota burtininkė. Po inauguracijos 
prezidentas R. Paksas išskubėjo į Afganistaną, tarsi 
norėdamas ten tarnaujančių Lietuvos karių atsipra
šyti, kad Seime balsavo prieš jų siuntimą.

PRO PADIDINAMĄJĮ STIKLĄ 
M

Žvilgsnis į poetą, disidentą, mokslininką, keliautoją, 
apie kuri sakoma, kad jis augo tėvo spintoje, brendo 
socialistiniame realizme ir tapo bene vakarietiškiau- 
šiu lietuvių rašytoju.

RYŠIŲ SU LIETUVA PROBLEMA IŠEIVIJOS 
ATEITININKŲ SPAUDOJE

Kas gąsdino vyresniąją išeivijos ateitininkų kartą ir 
kodėl jaunesniesiems kartais būdavo suprantamesnė 
Santaros-Šviesos laikysena ryšių su Lietuva klau
simu.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI
KRITIKA IR POLEMIKA

NEPRIKLAUSOMYBE IR ALKOHOLIS
duotuvių lentynos, todėl atrodė, kad žmonės mažiau 
gers, o pinigus išleis prasmingiau. Be to, blaivyklos 
buvo ir savotiškas sovietinės praeities simbolis. To
dėl gal ir nereikėtų labai stebėtis, kad jau pačioje at
kurtos nepriklausomybės pradžioje pradėta ne tik 
leninai nuo pjedestalų vartyti, bet ir uždarinėti blai
vyklas. Šiuo metu visoje Lietuvoje belikę tik trys 
blaivyklos, o didžiuosiuose miestuose jų visai nebė
ra. Tačiau nebėra ir entuziazmo uždaryti tas tris liku
sias. Priešingai, pasigirsta balsų, kad blaivyklos pra
verstų ir dabar.

Nežinau, ar su nepriklausomybe sumažėjo alko
holikų mėgėjų skaičius, bet profesionalų alkoholikų 
- tokių, kurie geria tol, kol nebepastovi ant kojų - 
netrūksta ir dabar. Griuvinėjančius, šlitinėjančius, 
pavojų sau ir aplinkai keliančius pijokėlius sovietme
čiu milicija veždavo į blaivyklas. Dabar Lietuva grį
žo į Vakarų kultūrą, kurioje alkoholizmas laikomas 
ne nusikaltimu, o liga. Todėl policininkai ant kojų 
nebepastovinčius pijokėlius veža į ligonines. O ten 
juos prižiūri daugiausia moterys: slaugės ir gailetin- 
gosios seserys. Jos dažniausiai ir nukenčia nuo „savo 
laisvę ginančių” karingų alkoholikų. Nepajėgdamos 
susitvarkyti su įsiaudrinusiais „pacientais” jos šau
kiasi gydytojų vyrų pagalbos. Tačiau ir jiems dažnai 
tenka pajusti girto kumščio skonį. Praeitą vasarą 
Biržų ligoninėje karingai nusiteikęs girtuoklis ėmė 
daužyti viską, kas „po ranka pakliuvo”. Nuostolis li
goninei - apie 20 tūkstančių litų.

Blaivyklose šitokių problemų nekildavo - nei 
geležinių lovų, nei tvirtų diržų nepaklusniesiems pri
rišti kad ir kaip norėdamas nesudaužysi.

Tarp sovietinės blaivyklos ir kapitalistinės blai- 
vyk..., atsiprašau, ligoninės yra ir dar vienas reikš
mingas skirtumas. Išsipagiriojęs pijokėlis už nakvy
nę blaivykloje turėdavo užsimokėti. Dabar Lietuvoje 
tas pačias paslaugas ligoninės teikia veltui. Tai yra, 
už jas sumoka kiti mokesčių mokėtojai...

Tiesa, yra viena maloni išimtis. Vilniuje ant kojų 
nebepastovinčius piliečius policija veža ne į ligoni
nes, o į nakvynės namus. Ten girtuokliai išsiblaivo, o 
reikalui esant gauna ir medicininę pagalbą. Ir svar
biausia, kad sekantį rytą prieš atsisveikindami turi 
užsimokėti už nakvynės namų paslaugas. Tačiau 
mokesčio neužtenka nakvynės namams išlaikyti, to
dėl jie subsidijuojami miesto savivaldybės. Kiti Lie
tuvos miestai ir miesteliai sakosi neturį pinigų pa
našiems nakvynės namams išlaikyti, todėl pijokėliai 
ten vis dar „gydosi” ligoninėse.

ŽUVIS GENDA NUO GALVOS
Sakoma, kad žuvis pradeda pūti nuo galvos. O 

demokratija? Lietuvos atveju turbūt reikėtų sakyti, 
kad demokratija pūva nuo Seimo.

Demokratijoje seimas yra (arba turėtų būti) tarsi 
pamatai, ant kurių pilietinė visuomenė stato demo
kratinės valstybės rūmą. Kuo palankiau piliečiai ver
tina savo parlamentą, tuo stipresnė krašto demokrati
ja. Ir priešingai. Tačiau Lietuvoje ši taisyklė, atrodo, 
negalioja. Demokratija Lietuvoje atrodytų tvirtai įlei
dusi šaknis: seimo, prezidento ar savivaldybių rinki
mai vyksta sklandžiai, viešai beveik negirdėti dik

tatūros šalininkų balso, konstitucinis teismas nelei
džia nei seimui, nei valdžiai per toli nukrypti nuo pa
grindinio įstatymo. Tačiau dar net neperžvelgę nau
jausių gyventojų apklausos duomenų, jau galime būti 
beveik tikri, kad ten teismai, partijos ir seimas bus 
populiarumo lentelės apačioje.

Priežasčių, kodėl seimas Lietuvoje yra toks ne
populiarus, yra daug. Viena iš pačių svarbiausių tur
būt yra nesunkiai pastebimas daugumos seimūnų rū
pestis visų pirma dėl savo privilegijų, o ne valstybės 
gerovės. Faktas, kad daugelį seimo priimtų įstatymų 
reikia lopyti, taisyti ar keisti, jiems tik įsigaliojus (o 
kartais net dar anksčiau), taip pat nemažai prisideda 
prie nepalankios nuomonės apie seimą formavimosi. 
O įstatymai, tvarkantys alkoholio gamybą, prekybą ir 
vartojimą yra vieni iš blogiausių. Na, bet grįžkime į 
nepriklausomybės pradžią.

KIEKVIENAM PIJOKĖLIU1 PO DVI 
KARČIAMĖLES

Neišsigąskite, taip blogai dar nėra. Tačiau po ne
priklausomybės atstatymo vietų, kur prekiaujama al
koholiniais gėrimais, labai padaugėjo. Laisvame 
krašte, kur tvarkomasi pagal rinkos ekonomikos dės
nius, kitaip ir būti negali - pasiūla ir paklausa pati 
susiranda ekonomiškai optimaliausią parduotuvių 
skaičių. Tačiau rinkos ekonomika neužtikrina, kad 
alhoholis nebus parduodamas paaugliams ar net vai
kams. Šia prasme, alkoholio, kaip ir tabako gaminių, 
narkotikų, vaistų, ginklų prekybą reikia kontroliuoti 
ir reguliuoti. Tačiau kai atsiranda per daug vietų, pre
kiaujančių, tarkim, alkoholiniais gėrimais, kontrolė 
tampa nebeįmanoma. Juk nepastatysi po policininką 
prie kiekvieno pardavėjo. O parduotuvių Lietuvoje 
šiuo metu yra kelis kartus daugiau negu sovietmečiu. 
Barų, kavinių, restoranų, viešbučių, užeigų, naktinių 
klubų - net keliasdešimt kartų daugiau. Be to, mies
tuose pristatyta daugybė kioskais vadinamų būdelių, 
kur taip pat pardavinėjamas alus. Prie kai kurių iš jų 
„ištroškusieji” pradeda rinktis nuo ankstyvo ryto. Ta
čiau numalšinus troškulį nėra kur „nusisausinti”, to
dėl šitie reikalai vietinių atliekami čia pat, už kampo. 
Užsieniečiai kartais būna išrankesni. Prieš porą metų 
dviems britų policininkams vienintelė tam tikslui 
„pakankamai džentelmeniška” vieta Vilniuje buvo 
prezidentūros rūmų kampas...

VYRAI GĖRĖ, VYRAI GERS, KOL 
MERGAITĖS PASIGERS

Prieš keturiasdešimt metų Švento Povilo mieste 
Minesotos valstijoje su dvidešimtmete žmona buvo
me išprašyti lauk iš visai padoraus klubo, į kurį užė
jome pavakarieniauti. Mat, pagal tuometinius Mine
sotos įstatymus, patalpoje, kur geriamas alkoholis, 
neturėjo teisės būti jaunesni negu dvidešimt vienerių 
metų.

Žinoma, ne visose Amerikos valstijose įstatymai 
tokie griežti, tačiau yra vietų, kur jie dar griežtesni. Ir 
ne tik Jungtiniuose štatuose”. Kai kuriose Kanados 
provincijose, pavyzdžiui, draudžiama gerti alkoholi-
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SPAUDOS APŽVALGA

APIE VIENO LAIKRAŠČIO NUOSMUKĮ
Tėviškės žiburiuose (2003, sausio 28 d.) keturi 

išminčiai - J.P. Kedys, dr. Jonas Kunca, Antanas Ku- 
čys ir Henrikas Paulauskas aptaria ne tik naujai iš
rinkto prezidento Rolando Pakso svarbiausius užda
vinius bei pageidautinus įgūdžius, bet ir Valdo 
Adamkaus pralaimėjimo prezidento rinkimuose 
priežastis bei galimą jo vaidmenį valstybės politinia
me gyvenime po pralaimėjimo.

Antanas Kučys apie Adamkaus pralaimėjimo 
priežastis štai ką rašo:

Rinkimų dienos rytą žiniasklaidos žurnalistai 
apklausinėjimu užfiksavo, kaip balsavo Algirdas 
Brazauskas ir Artūras Paulauskas. Smalsūs reporte
riai paklausė pirmąjį, ką jis atidavė savo balsą. 
Algirdas Brazauskas sovietiniu įpročiu atsakė „už 
geriausiąjį ”. Po to jis patikslino, kad už tą, kuris at
vedęs Lietuvą į NATO ir į Europos sąjungą. Be to, 
tam kandidatui jis priskyrė ir eilę kitų nuopelnų, vi
siems suprantant, kad tai Valdas Adamkus.

Artūras Paulauskas kaip kirviu nukirto: „ Už 
Valdą Adamkų ”. Žinoma, kad niekas negali žinoti 
kaip iš tikro tuodu aukščiausieji politikai balsavo, ta
čiau tai galėjo būti geras paskatinimas ir kitiems už 
ką balsuoti. Visiems yra gerai žinoma, kad Algirdas 
Brazauskas ir Artūras Paulauskas yra kairieji. Kai 
jie taip tvirtai pasisakė už Valdą Adamkų kaip savo 
politinį vienmintį, tai balsuojantieji piliečiai turėjo 
suprasti, kad Valdas Adamkus yra kairysis. Ir taip 
manantieji atidavė savo balsus už Rolandą Paksą.

Bet tai galėjo būti ir rinkiminis triukas, padaręs 
V. Adamkui „ meškos patarnavimą ”.

Perskaičius Antano Kučio išvedžiojimus peršasi 
mintis, kad nors Valdas Adamkus Lietuvoje prezi
dentavo penketą metų, balsuotojams vis dar nebuvo 
aišku ar jis kairysis, ar ne. Tik po rinkimų, sužinoję, 
kaip balsavo Brazauskas ir Paulauskas, balsuotojai 
nusprendė, jog V.Adamkus yra kairysis, ir tada (po 
rinkimų!) balsavo už R. Paksą. Be to ponui Kučiui ir 
Vytautas Landsbergis turbūt kairysis, nes jis viešai 
rėme Valdą Adamkų.

Henrikas Paulauskas rinkimus pralaimėjusiam 
Valdui Adamkui numato naujas pareigas. Jis rašo:

Reikia siūlyti ir reikalauti, kad R. Paksas į Lietu
vos užsienio reikalų ministerio vietą nedelsdamas 
pakviestų Valdą Adamkų. Tuo būtų išsaugotas užsie
nio politikos tęstinumas, nutiltų įsiaudrinę priešiškų 
pusių ginčai pačioje Lietuvoje. Reikia išnaudoti di
džiulę V. Adamkaus politinę patirtojo turimus asme
ninius kontaktus su žymiausiais Vakarų Europos ir 
JA V valstybiniais veikėjais. Mes matome, kokie sėk
mingi buvo V. Adamkaus darbai kelyje į NA TO ir Eu
ropos ekonominę bendriją. Tegul šiuos darbus jis ir 
toliau sėkmingai tęsia užsienio reikalų ministerio pa
reigybėje. Juk pats V. Adamkus tuoj po rinkimų vie
šai pareiškė, kad jis nori ir gali dirbti Lietuvos labui. 
Ne pareigos ir vieta vainikuoja veiklos sėkmę, jeigu

skaitome, kad kiekvienas darbas yra garbingas.
Mes turime tiek Lietuvoje, tiek užsienyje palai

kyti ir skatinti šią idėją, rašyti laiškus, siųsti telegra
mas, diskutuoti spaudoje ir per TV, kad prezidentas 
V. Adamkus nebūtų beviltiškai atribotas nuo valsty
binės veiklos. Pagaliau protingam žmogui nebūtų 
per menka ir Lietuvos pasiuntimo JA V pareigybė.

Paulausko entuziazmo užkrėsti, Tėviškės žiburių 
redaktoriai neiškenčia prie jo straipsnio nepridėję 
šios pastabos:

Red. pastaba. Prezidentas Valdas Adamkus yra 
pareiškęs, kad ir toliau pasilieka Lietuvoje darbuotis 
jos gerovei. Praktinės galimybės yra įvairios. Jas pa
diktuos pats gyvenimas. Viena tokių galimybių - pa
tarėjo pareigybė prezidentūroje, kur jo balsas turėtų 
būti svarus.

Henriko Paulausko ir kompanijos norėtume pa
klausti, ar jie yra kada nors girdėję, kad Vakarų de
mokratijoje po kietų rinkiminių kovų, kur kartais ra
dikaliai kertasi požiūris dėl krašto valdymo, laimėto
jas kviestų pralaimėtoją tapti jo ministru ar patarėju? 
Ką pagalvotų už laimėtoją balsavę rinkėjai? Nors ap
skritai, sumanymas, kad prezidento rinkimų laimėto
jas pralaimėtojui pasiūlytų patarėjo pareigas gal ir 
neblogas. Pvz., jei JAV prezidento rinkimus pralai
mėjęs A. Gore šiuo metu būtų prezidento G. Bush’o 
patarėjas, gal Amerika taip galvotrūkčiais neskubė
tų į karą su Iraku, gal nebūtų taip sparčiai griaunamas 
vyresnių Amerikos piliečių socialinis aprūpinimas?

J.P. Kedys iš tolimos Australijos laimėjusio rin
kimus Rolando Pakso prioritetus numato taip:

Pirmas Rolando Pakso uždavinys — sumažinti V. 
Adamkaus išpūstą prezidentūros „dvarą ”! Preziden
tas turėjo 30 patarėjų, spaudos atstovę, spaudos 
tarybą, 40 automobilių parką ir 1.1.

J.P. Kedys teisus - Lietuvos prezidentais turėtų 
būti renkami tik genijai, kuriems patarėjų nereikia. 
Labai įžvalgi J. P. Kedžio pastaba sumažinti 40-ties 
automobilių parką. Automobilių perteklium Adam
kui rinkimų kampanijos metu nepriekaištavo nei 
R.Paksas. Prezidentūros automobilių parkas naujam 
prezidentui valdant turėtų bent vienu automobiliu su
mažėti, nes Rolandas Paksas mėgsta važinėti moto
ciklais.

Dr. Jonas Kunca naujajam prezidentui turi „svar
bių” patarimų:

Užsienio politika pareikalaus iš naujo preziden
to didelio apdairumo, takto ir tarptautinės padėties 
supratimo. Jis atstovaus Lietuvai priiminėdamas 
užsienio atstovus, aukštus pareigūnus ir kitų valsty
bių vadus. Čia kaip tik jis galės parodyti savo kompe
tentingumą ar jo stoką. Diplomatui ir politikui labai 
naudinga pagalvoti prieš atidarant burną, kaip pa
taria istorijoje pasižymėję valstybės vyrai. Naują 
mūsų prezidentą stebės užsienio atstovai ir spaudos 
darbuotojai, kurie ieško sensacijų. Taigi santūrumas 
ir kartu geras elgesys prisidės prie sėkmės.

Pagalvoti prieš atveriant bumą reikia kiekvie
nam mirtingajam, ne tik prezidentui. Tą mums pata- 

v ria paprasta liaudies išmintis. Nereikia žvalgytis po 
„istorijoje pasižymėjusių valstybės vyrų” raštus, kad 
ją atrastum. Pagalvoti derėtų ir gerbiamam daktarui 
Kuncai, prieš drebiant ant popieriaus banalybes.

Kadaise Tėviškės žiburiai atrodė geriausias išei-
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vijos laikraštis. Dabar, sprendžiant iš čia cituotų ke
turių V. Adamkaus bedarbyste susirūpinusių politi
kos išminčių, laikraštis baigia nusiristi iki liūdnos at
minties Martyno Gudelio redaguotų Naujienų lygio. 
Gaila.

REFERENDUMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ 
BELAUKIANT

S.m. gegužės mėn. Lietuvoje įvyks referendu
mas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos spauda 
pastebi, kad iki šiol valdžia per daug nesirūpino pasi
ruošimu šiam referendumui, pasikliaudama sociolo
ginių apklausų duomenimis, kurie sako, kad 67.7 
proc. apklaustųjų pasisako už stojimą į ES. Audronė 
Kanapickienė Kauno dienoje (2003 m. sausio 25 d.) 
apie tai rašo:

...dažniausiai eurooptimistai diskutuoja su euro- 
optimistais. Visi susirenka, pažeria vieni kitiems op
timistiškų skaičių. Niekas nemalonių ir sudėtingų 
klausimų nepateikia - pasidaro dar ramiau. Visi pa
ploja katučių ir mandagiai atsisveikina. Tarsi ir veik
ti nėra ką. O kas diskutuoja su euroskeptikais? Kokia 
diskusija ar konferencija buvo skirta tiems, kurie 
abejoja dėl narystės Europos Sąjungoje ar apskritai 
nusiteikę neigiamai? Jiems neskiriama nė dešimtoji 
dalis dėmesio, kuris dosniai seikėjamas tiems, kurie 
ir taip balsuos „ už ”.

Reiktų nepamiršti paskutiniųjų rinkimų rezulta
tų, kurie akivaizdžiai parodė, kad Lietuvoje yra dvi 
Lietuvos - tai sostinė su privilegijuotųjų kastomis, 
aukštuomenės gyvenimo būdu ir problemomis, ir li
kusioji — nusivylusioji, skurstanti ir praradusi geres
nės ateities viltį Lietuva. Ar šis atotrūkis netaps pa
vojingu plyšiu ir balsuojant dėl narystės Europos Są
jungoje? Žinoma, Vilniuje sklinda euforija - narystė 
ES kvepia naujais postais Briuselyje, milžiniškų ES 
lėšų administravimu, kuris, be abejonės, koncentruo
sis sostinėje, dar geresnėmis karjeros galimybėmis ir 
kt. O kokios nuotaikos provincijoje?

Ko gero, euroderybininkai ir politikai daro dar 
vieną klaidą — žmonėms reikia pateikti ne vien roži
nę, optimistinę informaciją apie ateinančius milijar
dus ir narystės ES naudą, bet ir neigiamus aspektus,
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kurie lydi bet kokį reformų procesą. Vien rožinės 
spalvos ir giesmės apie šviesią ateiti ~ tal Jau girdėta 
sočiai, ačiū. Vienpusiška informacija ne vieną verčia 
suklusti ir [tarti, kad kažko nepasakoma. O juk prisi
taikymo sunkumai neišvengiami ir žemdirbiui, ir vil
kiko vairuotojui, ir vaistininkui. Tačiau iki praktinio 
lygio diskutuojant ES temomis nenusileidžiama. Jei
gu net „ Vilniaus prekybos ” vadovai pasigenda prak
tinio aiškumo dėl narystės ES pasekmių, tai ką kalbė
ti apie smulkesnio verslo atstovus.

Prisimenant, kas atsitiko renkant prezidentą, 
pasikliauti vien sociologinėmis apklausomis nederė
tų, kad netektų nusivilti. Lenkijoje kairiųjų valdžia, 
bendradarbiaudama su Katalikų bažnyčia bei versli
ninkų organizacijomis, veda kampaniją už Europos 
Sąjungą. Ir mums vertėtų pasekti jų pavyzdžiu.

TAUTIŠKUMO PAIEŠKOS
Kai kuriems vyresnės kartos išeiviams atrodo, 

kad lietuvybė ir tautiškumas iš šiandieninės Lietuvos 
greitai išnyks. Apie tai Tėviškės žiburiai (2003, nr. 4) 
net parašė vedamąjį. Kad esamai padėtis būtų page
rinta ir Lietuvoje būtų atstatytas prieškario tautišku
mas, siūloma kviesti į pagalbą išeivius, mokyklose 
įvesti tautinį auklėjimą. Norint suvokti šio užmojo 
sudėtingumą verta žvelgti į poeto Sigito Pamiškio 
(gimęs 1965 m.) atsiminimų pluoštą iš jo vaikystės 
tolimame šiaurės Aukštaitijos užkampyje („Mirusios 
sielos”, Veidas, 2003, sausio 30 d.). Neseniai poeto 
išleistas romanas Trys sekundės dangaus apie tar
nystę sovietų oro desanto daliniuose sulaukė nemažo 
Lietuvos skaitytojų susidomėjimo. Parulskis rašo:

Jokio tautinio sąmoningumo neatsimenu. Kas 
buvo trispalvė, Gedimino stulpai, Vytis ir kita nepri
klausomą Lietuvą atmenanti atributika, mums buvo 
visiškai nežinoma. Ir nė vienas disidentas nevaikš
čiojo aplink mokyklą su sąmoningumą skatinančia 
literatūra ir pan. Tamsu buvo kaip, atsiprašant, subi
nėje.

Tačiau kai manęs apie tą laikotarpi klausia taip, 
tarsi būčiau anuomet „ kažką padaręs ”, arba - tai 
būdinga užsienio žurnalistams - labai nukentėjęs, 
neturiu ką pasakyti. Man nė akimirką nebuvo gėda, 
kad buvau spaliukas, pionierius, komjaunuolis, kad 
buvau kaip visi. Kadangi būti šių kvailų organizacijų 
nariu visiškai nieko nereiškė, t.y. nereiškė politikuoti 
arba tikėti kokiais nors komunizmo idealais, juo la
biau ką nors žeminti, [skųsti, tremti ar žudyti. Pionie
riškas kaklaraištis netgi netrukdė lankyti bažnyčios, 
nors Dievo ten būta ne daugiau nei Lenino jaunųjų 
leniniečių sueigose. Šizofreniškas laikas, bet jis ma
no, mano atminties laikas.

Kalbu tai galvodamas tik apie tuos žmones, ku
riems visa mūsų, gyvenusių anais laikais, praeitis at
rodo kaip nesusipratimas ir kvailystė. Bet aš apie sa
vo vaikystę ar ankstyvąją jaunystę taip galvoti nega
liu ir nenoriu. Nenoriu galvoti, kad ištremtas žmogus 
turėtų būti geresnis ir garbingesnis už tą, kurio neiš
trėmė, arba, neduok Dieve, jis dar buvo ir komunis
tas (apie nusikalstamą šios partijos ir jos veikėjų 
veiklą - atskira šneka). Gali būti, kad man vaidenasi, 
kad intuicija klaidina mane, bet nesmagu matyti pa
gyvenusius žmones, kurie verčiami gėdytis vien to, 
jog jie gyveno ideologiniu atžvilgiu šūdinais laikais. 
Ideologija sau, gyvenimas sau: buvo gyventa, mylė
ta, svajota, o kad buvo iškrypėlių, šunsnukių, men
kystų - tai jų ir dabar netrūksta. Tik anuomet kaltę 
buvo galima versti Leninui, Stalinui, Brežnevui, okupan
tams, o dabar telieka miglota „rinkos ekonomika

MINĖJIMAI IR PINIGAI
Vasario 16-tosios minėjimai išeivijoje - pinigų 

rinkliavų metas. Minėjimus rengia visi kas išmano - 
ALT’a, Bendruomenė, Vyčiai ir t.t., o jų metu renka
mi pinigai Lietuvai pagelbėti. Šį kartą Čikagoje vyko 
net šeši Vasario 16-tosios minėjimai. Žinoma, būtų 
efektyviau susiburti į krūvą ir surengti vieną grandio
zinį minėjimą. Tačiau ... veiksniai niekuomet negali 
susitarti kaip pasidalinti per minėjimą surinktus pini
gus. Apie tai Draugo vedamajame „Dar negreit su
lauksime vienybės žiedų” (2003 m. vasario 13 d.) ra
šo redaktorė Danutė Bindokienė:

Tai nereiškia, kad nebuvo mėginta, net sukvietus 
įvairių organizacijų atstovus į posėdį ir pasiūlius 
tartis, planuoti, kartu dirbti. Tačiau jau pačioje posė
džio pradžioje buvo aišku, kad iš „tų šiaudų nebus 
grūdų ”. Galbūt nebūtų taip liūdna, jeigu bendras 
renginys būtų nesusiklijavęs dėl kokių kitokių prie
žasčių, bet pati didžiausia kliūtis-pinigas! Ne rengi
nio išlaidos, kuriomis visi būtų turėję dalintis, bet 
pelnas, kuriuo dalintis niekas nenorėjo...

Ir ši graži, vienybę ugdanti mintis buvo palaido
ta po komercine velėna. Pasirodo, kad mūsų organi
zacijos (neminėsime jų vardų, nes visi ir be jų žino, 
apie ką kalbama) pasinaudoja Vasario 16-osios 
šventėmis papildyti savo iždą. Ir tai iš esmės geras 
dalykas, nes pinigų veiklos darbams visuomet trūks
ta, o žmonės, susirinkę į paminėjimus, visgi gana 
dosniai aukoja.

Ateis laikas, kai JAV Kongresas patvirtins Lie
tuvos įstojimą į NATO, nebeliks gyvybinių kraštui 
padėti uždavinių, per minėjimus niekas nebeaukos 
pinigų ir veiksniai bus priversti užsidaryti. Tad ar 
padėdami Lietuvai Washington’e veiksniai nepjauna 
šakos, ant kurios patys sėdi?

APIE „SKUBŲ PRAŠYMĄ” SKUBIAI
JAV aviacijos atsargos majoras Algirdas V. Ka- 

nauka, kažką veikiantis Lietuvos kariuomenėje, ap- 
šaudęs išeivijos spaudą „skubiais prašymais” dabar 
savo veiklą perkėlė į Lietuvą. Vilniuje leidžiamoje Į 
laisvę (2003, sausis) vėl pasirodė jo „Skubus prašy
mas: kur tarpukario Lietuvos istorija anglų kalba?” 
Savo „prašyme” Kanauka pakeltu tonu, pamokyda
mas bei pabrėždamas savo intelektą, porina tą pačią 
pasaką: kaip Austrijos karo atašė Lietuvai prašęs Lie
tuvos 1918-1940 m. istorijos, kaip Kanauka visur 
lakstęs ir teiravęsis, įskaitant ir M. Mažvydo biblio
teką, ir kaip niekas negalėjęs jam pagelbėti. „Skubų 
prašymą” Kanauka užbaigia šiais žodžiais:

Kyla klausimas, dėl ko mes tokie nerangūs ir ne
aprašome mums svarbių [vykių vakarietiškomis kal
bomis, o patys sau rašome apsčiai, negailėdami 
energijos ir iki pedantiškų smulkmenų diskutuodami 
apie tarpukario nepriklausomybės laikotarpį ir tos 
nepriklausomybės atkūrimą 1990 metų kovo II die
ną. Užsieniečiams kyla klausimas: ką mes atkūrėme? 
Mes jiems negalime atsakyti literatūriniu lygmeniu. 
Atsako už mus kiti, mums nepalankūs žmonės. Pra
laimime intelektualinę ir informacinę kovą, tačiau 
pykstame, kad apie mus mažai kas žino. Vadiname 
tuos nežinančius neišsilavinusiais istorijos ir geo
grafijos srityse.

Aviacijos majoro ir visų periodinių leidinių, 
negalėjusių jam pagelbėti, įskaitant ir {laisvę, žiniai 
turime džiugią naujieną - Lietuvos 1918-1940 m. is
torija parašyta anglų kalba egzistuoja. Tai prestižinės 

akademinės leidyklos St. Martins Press 1998 metais 
New York’e išleista Lithuania in European Politics - 
The Years of the First Republic, 1918-1940. Jos auto
riai: istorikas, buvęs Lietuvos ambasadorius JAV ir 
dabartinis ambasadorius Izraeliui Alfonsas Eidintas; 
istorikas, turbūt vienas iš geriausių tarpukario Lietu
vos diplomatijos istorijos žinovų, dabartinis Lietuvos 
generalinis konsulas Kaliningrade Vytautas Žalys ir 
istorijos profesorius emeritas Wisconsin’© universi
tete Alfred Erich Senn’as. Knygą iš lietuvių į anglų 
kalbą vertė Edvardas Tuskenis. Joje pateikiama tar
pukario Lietuvos vidaus ir užsienio santykių istorija; 
prieduose pateikiami visų ministrų kabinetų sąrašai, 
svarbiausios Lietuvos istorijos datos. Šią knygą pa
lankiai vertino žinomas politologas Zbigniew Brze
zinski, istorikas Andrejs Plakans ir kiti. Prieš trejetą 
ar ketvertą metų šios knygos pasirodymas buvo pa- 

" minėtas Akiračių „Atsiųsta paminėti” skyriuje. Ir dar.
Algirdui V. Kanaukai anuomet nebūtų reikėję Vil
niuje ieškoti Akiračių. Jis paprasčiausiai galėjo nueiti 
į Lietuvos istorijos institutą ir ten būtų gavęs reikia
mą informaciją. Deja, ši vieta jam, atrodo, kol kas yra 
terra incognita.

GREITOS SKYRYBOS
Vasario mėn. Akiračių „Spaudos apžvalgoje” ra

šėme apie Literatūros ir meno savaitraščio ir Al
donos Žemaitytės redaguojamo Dienovidžio vedy
bas. Tačiau vedybos truko neilgai - vos penketą sa
vaičių. Kaip Veide („Vedybos iš išskaičiavimo, 2003 
m. nr. 6) rašo Renata Baltrušaitytė, Dienovidis neiš
tvėręs „diskriminacijos”, spruko iš kieto Rašytojų są
jungos savaitraščio (redaktorius poetas Kornelijus 
Platelis) glėbio. Spruko į nežinią, nes kol Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas neapsispręs, kaip 
padalyti lėšas, paskirtas bendram Literatūros ir meno 
bei Dienovidžio projektui (200 tūkst. Lt), Dienovidis 
lieka be finansavimo šaltinių, taigi šio savaitraščio 
skaitytojai nesulauks. R. Baltrušaitytė rašo:

„Literatūros ir meno” vyriausiojo redaktoriaus 
Kornelijaus Platelio nuomone, savaitraščių jung
tuvės galėjo abiem leidiniams išeiti į naudą, jei būtų 
nors kiek pasistūmėta vieningo leidinio link ir racio
naliau pertvakytas dviejų paralelinių techninių cen
trų darbas. Kitaip „ vedybinę sąjungą ”, matyt, įsi
vaizdavo „Dienovidžio” redaktorė Aldona Žemai
tytė, jau pirmame bendrame numeryje kalbėjusi apie 
„abu savaitraščius, sudėtus drauge” ir netgi užsimi
nusi, jog, atkakliausieji vieno iš jų skaitytojai antrojo 
galės ir neskaityti. Nepaisant autoritetų - Valentino 
Sventicko ir Viktorijos Daujotytės - „ vestuvinių svei
kinimų ”, tai buvo rimtas būsimų konfliktų ir nesuta
rimų signalas. (...)

„Dienovidžio ” redaktorė „ Veidui” teigė „sutar
ties žeminančiomis sąlygomis ” su Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondu nepasirašysianti, nes įta
rianti piktus K. Platelio kėslus gavus paramą sutartį 
su „Dienovidžiu” nutraukti. „Literatūros ir meno” 
redaktorius teigė nebijantis vėl gresiančios „vien
gungio ” lemties, nes tikisi, jog fondas greitai ras bū
dą numatytuosius pinigus savaitraščiams teisingai 
padalyti. „ Teisingai ” šiuo atveju nereikštų „po ly
giai ”, nes povestuviniuose numeriuose du trečdaliai 
puslapių būdavo parengiama jo vadovaujamoje re
dakcijoje.

Skyrybos akivaizdžiai skaudesnės „Dienovi
džiui”, kurio redaktorė skaitytojams yra pažadėjusi 
ir ketvirtinį to paties pavadinimo žurnalą. Išplatinta

(tęsinys sekančiame psl.)
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NEPRIKLAUSOMYBĖ...
(atkelta iš 1-mo psl.)
nius gėrimus neuždarose patalpose.

Šioje vietoje turbūt reikėtų atlikti trumpą „išpa
žintį” ir pasiaiškinti, kodėl apie tai rašau, kad nepa
galvotumėte, jog čia dar vienas „blaivybės apaštalas” 
bando jus atversti į abstinenciją. Pats nesu blaivinin
kas, progai pasitaikius neatsisakau su draugais išgerti 
prancūziško konjako ar vokiško brendi ir esu šventai 
įsitikinąs, kad „Kalnapilis” yra vienas iš pačių tau
riausių gėrimų. O šį straipsnį rašau todėl ir tik todėl, 
kad noriu, jog ir mano tautos santykis su alkoholiu 
būtų toks, koks jis yra daugelyje civilizuotų kraštų.

Minėtą nuotykį Minesotoje prisiminiau prieš tre
jetą metų Vilniuje, jaukioje kavinėje pietaudamas su 
ta pačia žmona. Skanus maistas, geras alus, padavėjai 
mandagumo mokyklą baigą magna cum įaudė - ko 
daugiau reikia. Dėmesį patraukė patalpos viduryje 
prie stalo lyg ir truputį per garsiai klegantis jaunimė
lis - šešiolikmetis ar septyniolikmetis vyrukas ir trys 
maždaug keturiolikmetės merginos. Na, tegul sau 
klega ir džiaugiasi gyvenimu, kol jauni -pagalvojau. 
Vis geriau, negu jau tautine tradicija tapą suaugu
siųjų verkšlenimai. Nustebino padavėjas, šiam ket
vertui atnešąs keturis stikliukus skaidraus bespalvio 
skysčio. O kad tai nebuvo koks nors švąstas minerali
nis vanduo, paaiškėjo netrukus, klegesiui pakilus 
maždaug dešimčia decibelų. Na ir drąsūs kavinės šei
mininkai, nebijo už alkoholio pardavinėjimą nepilna
mečiams prarasti teisą prekiauti alum, vynu ir „vel
nio lašeliais”. Bet vienas kartas nemeluos, praras li
cenziją, pagalvojau tada ir pradėjau atidžiau spaudo
je skaityti pranešimus apie nusikaltimus, kuriuose 
dalyvavo (ar nukentėjo) girti nepilnamečiai.

Truko beveik tris metus, kol užtikau žinutą, kur 
nagrinėdamas girto nepilnamečio nusikaltėlio bylą 
teismas (ar prokuratūra?) susidomėjo, kas šiam ne
pilnamečiui nusikaltėliui pardavė alkoholio. Tai pa
dariusi parduotuvės tarnautoja buvo nubausta 100 li
tų baauda. Tai nebuvo didžiausia bauda, teismas atsi
žvelgė į tai, kad nusikaltimą padarė vieniša motina, 
auginanti du mažamečius vaikus. Jei nebūtų atsi
žvelgus į šią švelninančią aplinkybą, teismas ją gale-

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

jo prenumerata, o galimybės ištesėti pažadus prenu
meratoriams dabar tampa itin miglotos.

Rašinį apie dviejų ką tik vestuves atšokusių sa
vaitraščių skirybas užbaigdama R. Baltrušaitytė dar 
pašmaikštauja, kad „lova tai šeimyninė, bet paklodės 
vis dar nesuglamžytos”. Bet juk dažniausiai taip bū
na, kai vestuvės ne iš meilės, o dėl pinigo...

Aldonai Žemaitytei tai ne pirmas nesėkmingai 
pasibaigąs žurnalistinis romansas. Prieš gerą dešimt
metį, tikėdamasi finansinės naudos, Žemaitytė prisi
šliejo prie išeivijos Fronto bičiulių, leido savaitraštį, 
vėliau ketvirtinį, Dienovidį. Jame propagavo bičiulių 
ideologiją, skelbėjų raštus. Dar ir dabar ji redaguoja 
Lietuvoje leidžiamą, tik labai nuideologėjusį bičiulių 
Į laisvę žurnalą. Visa tai davė apčiuopiamos naudos - 
fmansiną paramą, prenumeratas, keliones į Ameriką. 
Tačiau ir Fronto bičiulių piniginiai aruodai baigia 
išsekti. Todėl susiporuodama su „Litmeniu” Žemai-v 
tytė bandė sau užsitikrinti papildomą pragyvenimo 
šaltinį. Tačiau Kornelijus Platelis - jaunikis ne pės
čias, paliko ją su kiauru pinigų maišu. g 

jo nubausti iki 300 litų bauda.
Ką visa tai reiškia? Tai reiškia, kad yra įstatymai, 

kurie „saugo” Lietuvos jaunimą nuo alkoholizmo pa
vojų. O ką šitokie įstatymai sako alkoholiu prekiau
jančiam verslininkui, kuris neturi moralinių skrupulų 
ir rūpinasi vien tik pelnu? Tokiam verslininkui šito
kios baudelės - tai tik paskatinimas ir toliau alkoholį 
pardavinėti nepilnamečiams, nes iš tokios prekybos 
gautas pelnas keleriopai atsvers vieną kitą baudelą. 
Todėl nereikia stebėtis, jei ir policija tokiems nusi- 
kaltimėliams neturi laiko. Yra rimtesnių nusikal
timų...

Apie tai, kad civilizuotame pasaulyje už alkoho
lio pardavinėjimą nepilnamečiams atimama teisė ku
rį laiką prekiauti alkoholiniais gėrimais ir kad tai yra 
labai efektyvi priemonė kovoti prieš jaunimo girdy
mą, Lietuvos įstatymų leidėjai atrodo dar nėra girdė
ją. O gal, kartais, nenori girdėti?

GĖRIAU DIENĄ, GĖRIAU NAKTĮ...
Jeigu dar egzistuotų Sovietų Sąjunga, tai lietuvių 

išeivija turėtų jos atsiprašyti už tai, kad savo spaudo
je nepagrįstai ją šmeižė, tvirtindami, kad sovietai 
mūsų tautą baigia paskandinti alkoholyje. Juk sovie
tinėje Lietuvoje vis tik buvo įstatymai, kurie ribojo, 
kur ir kada galima prekiauti alkoholiu. Visą naktį ge
rą pijokėliai, paryčiais pritrūkę alkoholio, būdavo no
rom nenorom priversti išsipagirioti, belaukdami, kol 
galės parduotuvėje papildyti atsargas. Dabar kitaip. 
Dabar laisvė, viskas galima. Ir alkoholiu prekiauti 
galima 24 valandas per dieną, septynias dienas per 
savai tą. Tik gerk ir norėk. Profesionalas alkoholikas 
geriau niekur neras.

Sakysite, kad šitaip alkoholį iš įstatymų prie
spaudos išlaisvinąs Lietuvos Respublikos seimas pa
sielgė ne labai išmintingai. Neskubėkite, nes čia tik 
pradžia. Išgirdąs, kad Seimas priėmė įstatymą, lei
džiantį alkoholiu prekiauti degalinėse, tokį įstatymą 
pavadinau beprotišku. Ir dabar dar už tokį Seimo 
„garbės ir orumo įžeidimą” nesu linkąs atsiprašyti. 
Nes netrukus laikraštyje perskaičiau žinutą, kad sun
kias vorą priekabą tempiančio vilkiko vairuotojas ties 
posūkiu nesuvaldė sunkvežimio ir nuvirto į griovį. 
Atvyką ugniagesiai iš sulamdyto vilkiko ištraukė 
sveikutėlį vairuotoją. Šalia buvo rasta atidarytas 
alaus butelis. Tai tik dar kartą patvirtino liaudies iš
mintį, teigiančią, kad girto velnias neima, o ir ponui 
Dievui nereikia...

Šitokio nuotykio scenarijų nesunku įsivaizduoti. 
Iš vakaro gerokai pasilinksminusį vairuotoją iš ryto 
kamuoja troškulys. Tačiau su sunkiasvore priekaba 
klaidžioti miestelio gatvėmis, ieškant, kur nusipirkti 
alučio, nelabai patogu. O degalinės prie kelio, į jas 
patogu įvažiuoti ir išvažiuoti. Ir laiko nereikia gaišin
ti, tuo pačiu metu variklio troškulį numalšini dizeli- 
nu, o savo - na, sprąskite patys...

Šiuo metu Seimas svarsto atstovės D. Teišersky
tės pasiūlytą įstatymo projektą, kuris Lietuvoje lega
lizuotų naminės degtinės gamybą. Seimas net buvo 
nusiuntus delegaciją į Austriją, susipažinti, kaip Aus
trijos ūkininkai sugeba pagaminti geros kokybės deg
tiną. Apie tai, kad alkoholio kultūra Austrijos kaime 
skiriasi nuo šiandieninės Lietuvos, kaip dangus nuo 
žemės, reikėtų taip pat pagalvoti, prieš svarstant to
kius įstatymus. Pavyzdžiui, kiek girtų alkoholikų 
Austrijos kaime per metus peiliais subado savo sugė
rovus? Ir dar daug panašių „kiek”... Kodėl, pavyz
džiui, 100 tūkstančių gyventojų Lietuvoje tenka dau
giau savižudžių, negu kur kitur pasauluje?

ALKOHOLIS, SAVIŽUDYBĖS,

NUSIKALSTAMUMAS
Štai trumpa ištrauka iš 2002 metų spalio 8 dienos 

Lietuvos ryto:
Žinia, kad pagal savižudžių skaičių pirmauja Ry

tų Europos valstybės, o lyderės pozicijos šiame rei
tinge neužleidžia Lietuva, plačiai sklinda užsienio 
žiniasklaidoje. Didžiosios Britanijos dienraštis 
„ The Independent" savižudybių temą nagrinėja rem
damasis Pasaulio sveikatos organizacijos neseniai 
paskelbtu pasauliniu tyrimu „Prievarta ir sveikata".

Pasaulio sveikatos organizacijos tyrime teigia
ma, kad didžiausiu savižudybių skaičiumi 100 tūkst. 
gyventojų pasižymi Rytų Europos valstybės. Tuo tar
pu dienraštis dar įvardija, kurios tai šalys.

Pirmoji yra minima Lietuva, po to Baltarusija ir 
Estija. Šiose valstybėse savižudybių rodiklis keturis 
kartus didesnis nei, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijo- 
j e. (...)

Pasaulio sveikatos organizacijai 1998-2000 me
tais pateiktais duomenimis, Lietuvoje 100 tūkstančių 
gyventojų teko 44,1 savižudybės. Baltarusijoje savi
žudybių skaičius 100 tūkst. gyventojų buvo 34, Es
tijoje - 32,5, Latvijoje - 32,4, Rusijoje - 35,5, Lenki
joje -15, Didžiojoje Britanijoje - 7,5, Kinijoje - 6,8, 
JAV - 11,3, Suomijoje — 23,4.

Panaši turbūt būtų ir nusikalstamumo statistika. 
Ir klausimas, kokia dalis savižudybių ir nusikaltimų 
yra vienaip ar kitaip susiją su alkoholizmu. Statisti
kos šiuo klausimu, atrodo, nėra, bet kad tiesioginis ar 
netiesioginis ryšys tarp savižudybių ir alkoholizmo 
yra, rodo gausūs pavyzdžiai. Štai visai neseniai, jau 
šiais metais Lietuvą pašiurpino dviejų šešiolikme
čių moksleivių mirtis. Jie rasti lauke, pasikorę ant tos 
pačios obels šakos. Žemėje mėtėsi tuščias dviejų litrų 
stipraus alaus butelis.

Panaši koreliacija, manau, yra ir tarp girtuoklia
vimo ir nusikalstamumo. Skaitant kronikos žinias 
apie automobilių avarijas man susidarė įspūdis, kad 
bent pusą jų padaro girti vairuotojai.

Net ir policininkai kartais įkliūva girti vairuoda
mi automobilį arba girtuokliaudami tarnybos metu. 
Objektyvumo dėlei reikia pastebėti, kad policijos va
dovybė tokiais atvejais reaguoja greitai ir griežtai: 
įtartas neblaivumu policininkas tuoj pat nušalinamas 
nuo pareigų ir, jeigu pasitvirtina įtarimai, metamas 
lauk.

Daug sunkiau sekasi Švietimo ministerijai atsi
kratyti alkoholiu piktnaudžiaujančiais pedagogais. 
Jau seniai galioja Švietimo ministro įsakymas, drau
džiantis mokyklų patalpose laikyti ir gerti alkoholį. 
Tačiau mokyklų patalpose dar vis pasitaiko išleis
tuvių, pabaigtuvių, kolegų vardadienių ir gimtadie
nių, kur be alkoholio neapsieinama. Neseniai dėmesį 
atkreipė Kauno dienoje pasirodęs ilgokas sraipsnis 
apie vienos šio miesto gumnazijos direktorių, gar
sėjanti savo neblaiviais nuotykiais. Kartą mokyklos 
tikrinti atvažiavusi komisija užtiko direktorių pamo
kų metu girtuokliaujanti. Tačiau kad ir ne visai blai
vus direktorius sugebėjo iš mokyklos pabėgti. Ir tik 
kai Kauno diena paskelbė gerai dokumentuotą 
straipsnį apie girtuokliaujantį ir tuo nepatenkintus 
mokytojus persekiojanti direktorių, gerb. alkoholikas 
pats „savo noru” atsistatydino.

Neseniai vienoje kaimo vidurinėje mokykloje iki 
4 valandos ryto vyko diskoteka. Paryčiais namo grįž
damas vyresnis moksleivis nužudė kartu su juo ėjusį 
jaunesnį moksleivį. Išsiblaivąs nusikaltėlis negalėjo 
policijai paaiškinti, kodėl jis taip padarė. Tardyme 
paaiškėjo, kad paryčiais mokykloje šokusių berniukų
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diskotekininkų tarpe blaivių nebebuvo. O kas po to 
atsitiko mokyklos vadovybei? Atrodo, kad nieko. 
Tyla

Manau, kad Seimas, prieš svarstydamas naujus 
alkoholizmui plisti palankius įstatymus, turėtų pasi
domėti ir panagrinėti kiek įtakos nusikalstamumui ir 
savižudybėms turi jau dabar veikiantys įstatymai, 
prieš pradėdamas rūpintis „samagonščikų” bėdomis 
ir vargais.

JAUNIMAS - TAUTOS NEVILTIS
Prieš baigdamas norėčiau dar žvilgterti į ateitį: 

kas laukia Lietuvos, kai užaugs nauja, jau nepriklau
somybėje augusi ir brendusi karta.

Vaizdas nelinksmas ir Lietuvos ateitis man pie- 
šiasi labai tamsiomis spalvomis. Būčiau labai laimin
gas, jei kas nors įrodytų, kad mano žvilgsnis per daug 
pesimistiškas, kad padėtis nėra tokia bloga, kaip kad 
iš tolo atrodo.

Labai blogai, pesimistiškai mane nuteikia praei
tos vasaros įvykiai Vilniuje. Nors panašūs dalykai 
darėsi ir kitur. Tik Vilniuje jie lengviau pastebimi.

Yra Lietuvoje paprotys šiltesniu metų laiku or
ganizuoti visokias šventes, kur žmonės parkuose ar 
aikštėse linksminasi ir išgeria daug alaus. O kai nebė
ra progų, verslininkai skelbia tiesiog alaus šventes. 
Viena tokia „šventė” Vilniuje pasibaigė ne labai 
linksmai. Viduryje šviesios dienos matant daugybei 
žmonių girtas nepilnametis peiliu nudūrė kitą nepil
nametį ir dingo, minioje. O girtų nepilnamečių netru
ko. Šeši dešimtmečiai taip nusigėrė, kad nukrito į Ne
rį ir būtų nuskendę, jei ugniagesiai nebūtų spėję jų 
laiku ištraukti ir nuvežti į ligoninę.

Kilus skandalui spauda ėmė kaltinti šios masinio 
nepilnamečių girtuokliavimo orgijos organizatorius, 
kodėl jie nepasirūpino tvarkos palaikymu ir pardavi
nėjo alų nepilnamečiams. Rengėjai aiškinosi, kad jie 
iš anksto apie renginį informavo policiją, bet policija 
nesutikusi veltui skiti papildomų policijos pajėgų. 
Įsiplieskus ginčams, kas kaltas ir kodėl, Vilniaus 
meras A. Zuokas padarė logišką išvadą - uždraudė 
iki kitų metų renginius po atviru dangum, kuriuose 
būtų pardavinėjami alkoholiniai gėrimai. O po Naujų 
metų šį draudimą pratęsė neribotam laikui.

Būtų gerai, jei Vilniuje sutilptų visa Lietuva, nes 
- panašūs dalykai vyksta ir kitur. Ten, kur merai nenori 

ar napajėgia kovoti su alkoholį gaminančiais ar juo 
prekiaujančiais verslininkais. O girti keturiolikme
čiai ar penkiolikmečiai Lietuvoje jau nieko nebeste
bina. .

JEIGU NEBŪTŲ „PURVASKLAIDOS”
Daug kas tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje kaltina 

spaudą, radiją ir televiziją, pravardžiuoja jas „purva- 
sklaida” už tai, kad jose per daug informacijos apie 
nusikaltimus, negeroves, netvarką ir kad toji infor
macija per daug detali. Tokie kaltintojai save laiko 
dorais, patriotais, susipratusiais visuomenės narias, o 
daug apie negeroves rašančią žiniasklaidą kaltina, 
kad ji, detaliai aprašydama nusikalstamumą ir kitų 
dorovės normų laužymą, pati skatina skaitytojus taip 
elgtis. Tokiems kaltintojams niekaip neįrodysi, kad 
„purvasklaidos” nėra tik tokioje visuomenėje, kurio
je nėra „purvo”.

Iš tikrųjų, pagalvojus apie tą vadinamą „purva- 
sklaidą” mane nukrečiu šiuipas. Ne todėl kad ji yra, o 
kai pagalvoju, kas būtų, jeigu jos nebūtų. Nes žinia- 
sklaida, tiksliau tariant - ta jos dalis, kuri neslepia ir 
nenutyli šių nemalonių reiškinių, yra vienintelė insti
tucija, kuri dar bando su šitomis negerovėmis kovoti. 

Rezultatai, deja, liūdnoki. Bet tai jau ne žiniasklai- 
dos, o valdžios kaltė. Visų pirma - Seimo.

Labai daug spauda rašo apie ištisą dieną ar net 
kelias dienas besitęsiančius girtavimus. Paprastai to
kios „šventės” pasibaigia sugėrovų muštynėmis, 
ypač kai pritrūkstama alkoholio. Tada griebiamasi 
peilių. Nebestebina jau spaudoje užtikta žinutė, kad 
girta motina nužudė mažamečius vaikus, kad girti 
vaikai pakėlė ranką prieš tėvus, kai šie nebedavė pi
nigų alkoholiui, kad iš kelias dienas be perstojo gir
tuokliavusios šeimos teko išvežti į ligoninę sumuš
tus, apleistus ar išbadėjusius mažamečius vaikus.

Kaip į tai reaguoja nepriklausomos Lietuvos Sei
mas? Seimūnai priima įstatymą, leidžiantį alkoholiu 
prekiaut 24 valandas per dieną, septynias dienas per 
savaitę.

Labai daug spauda rašo apie eismo nelaimes, 
ypač tas, kuriose būna žuvusių. Dažnai, labai dažnai 
tokių nelaimių kaltininkai būna girti vairuotojai.

Kaip į tai reaguoja nepriklausomos Lietuvos Sei
mas? Seimūnai priima įstatymą, leidžiantį alkoholį 
pardavinėti degalinėse.

Daug spauda rašo apie nepilnamečių girtuoklia
vimą ir girtų nepilnamečių padarytus nusikaltimus. O 
pernai spaudą užplūdo informacija iš ligoninių apie 
vaikų apsinuodojimus alkoholiu.

Kaip į tai reaguoja nepriklausomos Lietuvos Sei
mas? Seimūnai svarsto įstatymo projektą, siūlantį le
galizuoti naminės degtinės gaminimą.

O KUR BAŽNYČIA?
Jau iš anksto žinau, kad kai gausiu sekančios gy

ventojų apklausos duomenis, atsakymuose į klausi
mą kokia visuomenės institucija labiausiai pasitikite, 
dėl primos vietos varžysis bažnyčia ir žiniasklaida.

Daug ką turbūt nustebins faktas, kad dvi insti
tucijos, kuriomis visuomenė dugiausia pasitiki, gana 
skirtingai reaguoja į toje pačioje visuomenėje papli
tusį alkoholizmą ir kitas su tuo susijusias negeroves. 
Spaudos reakcija atvira, garsi, kartais net agresyvi ir 
provokuojanti. Bažnyčia tuo tarpu laikosi gana atsar
giai ir santūriai. Kodėl taip yra?

Tiesa, kad abiejomis šiomis institucijomis labai 
pasitikima, tačiau tai nereiška, kad jų įtaka visuome
nei yra vienoda. Spaudos įtaka visuomenei iš tiesų 
yra gana didelė, ko negalima pasakyti apie bažnyčią. 
Faktas, kad 77 nuošimčiai gyventojų surašyme pasi
sakė esą katalikais, tačiau tik nedidelė jų dalis (apie 
10 nuošimčių) reguliariai lanko bažnyčią. Daugelis 
joje pasirodo tik porą kartų per metus, per didžiąsias 
šventes. Katalikais save laiko ir tie, kurie tiki burtais, 
reinkarnacija, hyleriais, ekstrsensais, horoskopais ir 
pan. Yra jų tarpe ir visai netikinčių, kuriems kata
likybė nebėra tikėjimas, o tik tradicija. Todėl atsargi 
bažnyčios laikysena ir didesnių viešų akcijų, tarkim 
prieš alkoholizmą, vengimas yra visai suprantamas.

Kai ką galbūt paaiškins štai toks pavyzdys. Per
nai ankstyvą pavasarį viena Kauno gimnazija suorga
nizavo savo moksleivių ekskursiją į Nidą. Įdomiai 
dieną praleidę naujoje vietoje, vakarop moksleiviai 
gerokai nusigėrė ir patraukė Kuršių marių pakrante, 
daužydami naujai pastatytus šviesintuvus. Turbūt 
šiek tiek nustebsite sužinoję, kad taip elgėsi Kauno 
jėzuitų gimnazijos moksleivias. Nekaltinkime dėl šio 
pavyzdžio nei jėzuitų, nei bažnyčios, nei pagaliau 
valstybinių mokyklų, nes ir mokykla yra tos pačios 
visuomenės dalis. Ir jėzuitai per pusmetį ar metus ne
padarys stebuklų ir savo moksleivių įpročių radika
liai nepakeis. Tam reika laiko, kantrybės ir visuome
nės bei valdžios bendrų pastangų.

KUR IŠEITIS?
Kokių nors magiškų receptų, kurie greitai ir 

efektyviai sustabdytų ar bent pristabdytų ypač jauni
mo tarpe dažnėjantį girtuokliavimą, nežinau. Žinau 
tik, kad tam tikslui pasiekti reikia bendrų valdžios, 
bažnyčios, mokyklos ir kitų visuomenės institucijų 
pastangų. Taip pat manau, kad ryškesnių teigiamų 
poslinkų negalime tikėtis tol, kol Seimas nepakeis 
savo proalkoholiškos orientacijos. Ypač svarbu pa
keisti įstatymus, kurie tvarko prekybą alkoholiu ir 
vietoj piniginių baudų pradėti alkoholį nepilname
čiams pardavinėjančius verslininkus alkoholio pre
kybos licenzijų atėmimu. Pradžioje trumpalaikiu li
cenzijos atėmimu, o jei tai nepadės - tada iš pakarto
tinai nusikalstančių verslininkų licenziją atimti ilgam 
laikui ar net „ant visados”.

Šiuo klausimu jau pasakiau viską, ką žinojau, kai 
kur gal ir suklydau, manydamas, kad žinau ko neži-

L \ inau. Būčiau labai laimingas, jeigu šios mano mintys 
paskatintų platesnes diskusijas.

Zenonas V. Rekašius

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 me

tais. Diemedžio leidykla. Vilnius. 2002. 295 psl.

Lietuvos istorijos metraštis 2000 metai. Lietuvos 
istorijos institutas. Vilnius. 2001. 480 psl.

Metraštyje skelbiami svarbiausi 2000 metų Lie
tuvos istorikų darbai, istorijos šaltiniai, naujausių is
torijos knygų recenzijos, aptariamos mokslinės kon
ferencijos, etnografinės ekspedicijos.

Lietuvos istorijos metraštis 2001 metai. Lietuvos 
istorijos institutas. Vilnius. 2002. 328 psl

Juozas Banionis. Lietuvos laisvės byla Vakaruo
se 1975-1990. Istorinė apžvalga. Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 
2002. 318 psl.

Šia knyga siekiama supažindinti skaitytoją su 
Lietuvos laisvinimo pastangomis Vakaruose, išryš
kinti ALT’os, VLIK’o ir PLB veiklą Helsinkio, Bel
grado, Madrido, Vienos konferencijose bei kituose 
tarptautiniuose forumuose. „Prieduose” pateikiama 
pluoštas šią veiklą iliustruojančios informacijos. Išei
vijos skaitytojui daug kas šioje knygoje yra seniai iš
vaikščioti takai. Įdomiausia - KGB požiūris į veiks
nių laisvinimo veiklą ir dokumentacija tuo klausimu; 
taip pat Lenkų saugumo tarnybos požiūris į lietuvių 
veiklą Suvalkų trikampyje.

Genocidas ir rezistencija. 2002. Nr. 2(12). Lei
džia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyr
imo centras. Vilnius. 2002. 254 psl.

Šiame storame tome daug įdomios medžiagos. 
Dėmesį patraukia Arūno Bubnio straipsnis „Holo
kaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės 
Kauno apskrityje”, kur pristatoma dar nežinoma 
medžiaga apie lietuvių dalyvavimą žydų žudynėse; 
Egidijaus Jaseliūno „Vatikano II Susirinkimo nuta
rimų įtaka katalikiškojo pasipriešinimo formavimui
si Lietuvoje”; Šarūno Liekio „Žydai: kaimynai ar 
svetimieji?” Etninių mažumų problematika Lietuvos 
istorijos moksle”. Ypatingo dėmesio verta studento

(tęsinysa 11-me psl.)
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RECENZIJOS

Visokių pramogėlių prasimanoma Lietuvoje. 
Taip šių metų pradžioj pasigirdo kalbos, kad būsiąs 
renkamas „europietiškiausias lietuvis”. Kokie tokio 
konkurso kriterijai ir kas juos nustatė - neaišku, bet 
užtikrinamas balsavimo slaptumas, kadangi jis vyk
siąs intemetiniu būdu.

Išeiviui tokie išdykavimai atrodo frivoliški ir po
draug senamadiški. Pernelyg primenantys nuvalkio
tus grožio karalaičių rinkimus. Atlaidžiau žiūrint, 
nežadantys didesnio kandidatų skaičiaus, kadangi, 
mūsų nuomone, toks tegali būti gal tik vienas asmuo 
- Tomas Venclova.

Atvirai kalbant, jo vainikavimas jau prasidėjęs, 
kadangi užpernai, 2001 metais Seinuose vykusiame 
sąskrydyje jis buvo pripažintas „trijų kultūrų - lie
tuviškosios, rusiškosios ir lenkiškosios - augintiniu”. 
Atseit tobulu Rytų Europiečiu ar, kaip ten buvo aiški
nama - Paribio Žmogumi. Ir tą titulą jam suteikė ne 
kokie anoniminiai interneto naršytojai, bet rimti kul
tūrininkai už jo disidentinę, visuomeninę, kultūrinę ir 
mokslinę veiklą.

Jo raštai verčiami į kitas kalbas ir kai kuriais at
vejais jo kūryba kitur (pvz., Lenkijoje) susilaukianti 
netgi didesnio susidomėjimo negu savame krašte. 
Nenuostabu, kad kartais pranašaujama, jog jis greitai 
bus apdovanotas Nobelio premija.

Praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusi Donatos 
Mitaitės studija Tomas Venclova: biografijos ir kūry
bos ženklai (Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosa
kos institutas, 2002) ženklintų paruošiamąjį tokio ka
nonizavimo etapą. Savo išore leidinėlis kuklokas. 
Veikiau primenantis savišvietos aistruoliams skiria
mus meno ar mokslo populiarizacijos tekstus. Toji 
išorė, pasirodo, yra apgaulinga. Technišku požiūriu 
viskas knygoje apmąstyta. Visų pirma, leidinys aprū
pintas selektyvia bibliografija, santraukėle anglų kal
ba, pavardžių rodyklėmis bei iliustracine, fotografine 
medžiaga. Kita vertus, iš išnašų puslapių paraštėje 
akivaizdu, kad autorė stebėtinai dalykiška. Ne vien 
cituojamos nuorodos į T. Venclovos veikalus bei išs
pausdintą informaciją, bet dažnai siūlomos ištraukos 
iš laiškų, liudininkų pasakojimų, peržvelgiama rank
raštinė dokumentacija.

Nemažesnę nuostabą autorės kruopštumu suke
lia ir nuotraukų leidinyje atranka. Savaime aišku, kad 
joje pirmauja Josifo Brodskio ir Czeslovvo Miloszo, 
tų gerųjų Venclovos „fėjų” atvaizdai, bet šalia jų ma-

PAGAL JI PASAULYJE VERTINAMA LIETUVIU 
KULTŪRA

tome ir eilę kitų veidelių, kurie praėjusiais dešimtme
čiais buvo suvirpinę pasaulį - Ninos Berberovos, 
Michailo Baryšnikovo, Adomo Michniko. Tai tik dar 
padidina skaitytojui įspūdį, kad Mitaitė biografinėje 
apybraižoje pasiekė pasigėrėtino sutelktumo. Tomo 
Venclovos gyvenimo kelio išklotinė brėžiama tvirta 
ranka ir knygos pabaigoje apvainikuojama penketo 
parinktų autoritetų apoteoze. Kiekvienas skyrelis (jų 
esama keturiolikos) aprašo vienos T. Venclovos gy
venimo atkarpos svarbiausius įvykius. Tą chronolo
giją atstatydama Mitaitė nesileidžia į savo herojaus 
vidinį pasaulį, nebando atkurti jo pašnekėsiu su arti
maisiais turinio ir dažniausiai vos keliais atsargiais 
potėpiais fiksuoja gūdausto to meto foną.

Įprasta biografų yda, kaip žinoma, yra polinkis 
besaikiai sutaurinti aprašomąjį asmenį. Paversti jį an
traeilio romano herojumi su prikimštais vata pečiais. 
Mitaitės apybraiža ta yda nepasižymi. Veikiau prie
šingai. Klinikinis jos žvilgsnis ir santraukinis pasa
kojimo būdas nekursto skaitytojo stebėtis Venclovos 
asmenybės išskirtinumu, jo proto aštrumu ar laisvu
mu eseistikoje. Galbūt šis spalvų prigesinimas nebus 
pastebimas žmonėms, pirmąkart susipažįstantiems 
su Tomu Venclova, bet jis sunkiau suprantamas Aki
račių ir ypač Metmenų skaitytojams, turėjusiems 
progą metų metais sekti poeto straipsnius, pasisaky
mus ar kelionių reportažus. Konspektinis, prokrusti- 
nis leidinėlio formatas (knyga turi vos 200 puslapių) 
neleidžia Mitaitei užsibūti nei ties paskirais T. Ven
clovos asmeninio gyvenimo etapais, nei išsamiau 
apibūdinti jo kūrybinės veiklos. Pavyzdžiui, iškelti jo 
pedagoginio darbo ar vertimų laimėjimų, prisidėti 
prie jų vertinimų. Knyga pavojingai priartėja prie 
chronologinės lentelės. Tradicinis akademinis jos sti
lius, neleidžiantis jokių puošmenų, jokio pašmaikš
tavimo, taip būtino autobiografiniam veikalui, dar 
padidina skaitytojui įspūdį, jog knygoje permalama 
sena medžiaga, visoks, „deja entendu”.

Susiduriame su viena iš biografinio žanro ydų. 
Memuaristikoje įmanoma šiaip taip, pasitelkus au- 
toironiją, perteikti asmenybės kaitos dinamiką. Bio
grafijos autoriui tokios galimybės labai ribotos, ne
bent pasidavus į trivialių anekdotėlių pasakojimą. 
Mitaitė tokiu keliu nesusigundo, todėl neišvengiamai 
jos T. Venclovos portretas tampa monochromatiniu, 
nepadoriai rimtu.

Tai nereiškia, kad D. Mitaitės apybraiža yra nuo
bodi. Kaip sakėm, autorė įstabiai valdo itin gausią 
bibliografinę medžiagą (interneto atmintinėje esama 
virš 2570 „pozicijų”), įterpia nemažai niekur ne
skelbtos informacijos ir knyga skaitoma be mažiau
sio pasidygėjimo. Pažintiniu požiūriu ji tikrai vertin
ga. Ypač pirmai pažinčiai.

Netikėtumai prasideda nuo pat pirmųjų puslapių, 
kuriuose, kaip įprasta, apžiūrimas geneologinis me
dis. Pasirodo, Tomo senelis iš motinos pusės buvo 
Merkelis Račkauskas, žmogus, kurio pavardę maty- 
davom ant lotynų kalbos vadovėlių, bet kurio intere
sai nesiribojo vien klasikine filologija, kadangi jis iš
vertė Erazmo Roterdamiečio Pagiriamąjį žodį kvai
lybei ir yra palikęs, pasak Mitaitės, „talentingai pa
rašytą atsiminimų rankraštį”. Kitas giminė iš motinos 
pusės buvo kur kas plačiau žinomas Merkelio brolis 
Karolis Vairas-Račkauskas, pagarsėjęs savo verti
mais, jų tarpe ir Hiavatos giesme, kurios ištraukas 
mokėjome atmintinai vaikais būdami.

Vokietmečiu daug kam Vilniuje buvo žinoma, 

kad Eliza Venclovienė slapstosi su Tomuku Jeruza
lės kaime, vilniečių lietuvių sodyboje. Mažiau žino
mas buvo faktas, kad ją kaip žydę įskundė buvusi tar
naitė ir kad jai teko kalėti virš pusantro mėnesio. Mi
taitė konstatuoja kuriozą, kad Šiai vargšei moteriai te
ko kentėti tautiečių pažeminimus kaip bolševikų ko
misaro žmonai, o vėliau ne mažiau patyčių patirti 
kaip nuožmaus Tarybų šalies priešo mamai. Nuosta
bu tačiau, kad daugiau apie ją knygoje neužsimena
ma, nors jos vyro santykiams su sūnum skiriamas iš
tisas skyrius.

Gana detaliai knygoje aprašomi pirmieji Tomo 
Venclovos metai gimnazijoje. Sužinome, kad Vil
niuje buvo nesaugu eiti pro sugriautą Vokiečių gat
vės rajoną ir Tomą lydėdavęs Virgilijus Noreika, ku
rio dėka jis buvo perkeltas į vyresniąją klasę. Čia 
susiradęs draugų, kuriems išlikęs ištikimas visą gy
venimą: Ramūną Katilių, P. Morkų, Zenoną But
kevičių.

Kitaip nei daugelis biografų, Mitaitė nepasi
duoda pagundai sureikšminti savo herojų. Keliose 
vietose leidžiama suprasti, kad Tomas veikiau pritar
davęs draugų iniciatyvoms ir būdavęs projekto girnų 
sukėju, ar tai būtų koks jaunųjų almanachas ar trum
putis filmukas Drugelis, pašiepiantis sovietinę biuro
kratiją.

Apie Tomą Venclovą vėliau bus kalbama, jog jis 
„išaugęs tėvo spintoje”. Ten jam įsirangyti padėjo 
gimnazijos rusų kalbos mokytojas Michailas Šneid
eris, kuris naujais metodais klasėje analizavo futuris
tą Majakovskį. Susidomėjęs tuo poetu, Venclova 
ėmęs jį skaityti ir jo tekstuose suradęs užuominų į ei
lę rusų poetų, apie kuriuos jam niekas nekalbėjo: 
Chlcbnikovą, Achmatovą, Pasternaką, Bloką. Tėvo 
spinta įdiegusi jam supratimą, kad be saviauklos 
žmogus yra nulis. Bejėgė indoktrinacijos auka.

Šiaip gimnazijoj mokslo lygis nebuvęs beviltiš
kai žemas, mokiniai suvokę būtinybę gerai mokytis, 
idant išvengtų tarnybos šlovingoje raudonojoje armi
joje-

Universiteto lankymo Vilniuje metai Mitaitės 
aprašomi gana detaliai, neužmirštant slapto diskusijų 
būrelio, Aleksandro Ginzburgo apsilankymo Vil
niuje, ieškant savo žurnalui Sintaksis bendradarbių, 
vėliau Pušis, kuri juokėsi atsiradimo istorijos. Dides
nių atodangų čia nesama, išskyrus nebent tai, kad To
mą Venclovą galime laikyti mūsų savilaidos patri
archu. Pirmoji jo eilių knyga, pasirašyta Andriaus 
Račkausko slapyvardžiu ir talpinanti 17 eilėraščių, 
pasirodė 1958 metais keturių egzempliorių tiražu.

Mitaitė leidžia suprasti, kad T. Venclovos 
susidūrimas su KGB paskatinęs jį persikelti gyventi į 
Maskvą, kur jo išbūta ketvertą metų ir susidraugauta 
su vadinamaisiais „šestidesiatininkais”. inteligentais, 
kurie neturėjo jokių iliuzijų, kad galima kaip nors su
lopyti komunizmą. „Koks ten socializmas, turintis 
žmogaus veidą?! Monstras lieka monstru, ką jis 
beturėtų - snukį ar veidą”, ramiai aiškindavo jie. Tas 
diskusijas Tomas ne kartą prisimins grįžęs į Lietuvą, 
sankirtose su mūsų intelektualais, su „tautiškai nusi
teikusia inteligentija”, kalbant Mitaitės terminais. 
Autorės manymu, T. Venclova bendraminčių tarp 
lietuvių rasdavęs nedaug. „Aiškinu jiems, aiškinu, 
kad socialinis-kultūrinis pavojus daug didesnis už 
demografinį, kad rusai labiau okupuoti negu lietuviai 
(nors patys dažniausiai to nesupranta) ir jokių rezul
tatų!” Venclova pamažu ėmė įsitraukti į įvairiatautį
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disidentinį sąjūdį, suvokdamas, kad „Reikalas yra 
beviltiškas, jeigu jis nėra bendras” (p. 60).

Grįžęs iš Maskvos į Vilnių 1965 m., Venclova 
bando, pasak Mitaitės, susirasti nišą, kurioje galėtų 
dirbti kultūrinį darbą, neprievartaujamas ir neverčia
mas daryti kompromisų. Tai jam iš dalies pavyksta, 
pasukus į vertimų sritį, nors jo darbo vaisiai, pava
dinti Balsais, bus išleisti tik 1979 metais Čikagoje. 
Rasit, tai našiausias ir smagiausias jo gyvenimo 
periodas. Vėliau jis atsivers korespondentui: „truputį 
su gailesčiu prisimenu tuos laikus, kai gyvenau Lie
tuvoje, kai vieną dieną versdavau Eliotą, kitą Borge- 
są, dar kitą Nonvidą, kai viskas buvo nauja, svarbu, 
kai viso to, parafrazuojant Mandelštamą, „dar nebu
vo lietuviškai”. Tuos tekstus buvo sunku gauti, dar 
sunkau prastumti juos į spaudą - kiekviena publi
kacija buvo įvykis mano asmeniniam gyvenime, ir, 
tikiuosi, šioks toks įvykis Lietuvos kultūroje. Tada 
jaučiau, kad kai ką reikšminga dirbu, kažkuo esu 
naudingas žmonėms, savo kraštui”, (p. 55)

Venclovos vertimai susilaukė palankaus vertini
mo visuomenėje, bet Mitaitė paskiria jiems vos porą 
puslapėlių, siekdama kuo geriau atskleisti skaitytojui 
savo herojaus gyvenimo peripetijas. Sužinome, kad 
Venclova susidomi semiotika, kad ima galvoti apie 
mokslininko karjerą ir persimeta į slavistiką, išlaikęs 
Tartu universitete reikiamus egzaminus.

Mažiau žinomas dalykas yra tai, kad juo, kaip se
miotikos aistruoliu, susidomi Paryžiuje prof. Grei
mas ir visais būdais, net tris kartus mėgina jį išsi
kviesti Vakarų Europon. Deja, visos tos pastangos 
buvo perniek.

1972 metais pasirodo vienintelė pro sovietinės 
cenzūros cerberius prasmukusi T. Venclovos lyrikos 
knygelė Kalbos ženklas. Tam įvykiui Mitaitė paski
ria ištisą skyrelį. Jos nuomone, „Po Radausko Venc
lova pirmas toks ryškus ir sąmoningas į rusų akme- 
istų tradiciją besiorientuojantis poetas. Literatūrinė 
T. Venclovos gencologija, aišku, nesiriboja Radaus
ku ir Mandelštamu, tačiau jis akivaizdžiai artimas jų 
poetinis giminaitis”. Savo tezei paremti Mitaitė cit
uoja eilę T.V. posmų, rasdama juose sąšaukų tai su 
Mandelštamu, tai su Pastenaku ir prieina tokios išva
dos: „T. Venclovos Kalbo^ženklas iš esmės yra apie 
laiką, mirti ir kalbą. Kaip yra sakęs A. J. Greimas. 
Venclovos poezijoje rūpi nebe jausmų išraiška, nebe 
grožio ieškojimas, o tiesos išsakymas”.

Skyrelis „Tėvas ir sūnus” nuvils skaitytoją, lau
kiantį intymių paslapčių atvėrimo. Tomo laikysena 
tėvo atžvilgiu seniai išsakyta: „Reikalauti, kad sūnus 
smerktų tėvą, yra mėginimas įamžinti Pavliko Moro
zovo mentalitetą. Šito nebus!”

Mitaitė sumaniai operuoja liudininkų pasako
jimais, epistoline medžiaga, kad nušviestų, kas jung
davo ir skirdavo tėvą ir sūnų. Kaip visada, fragmen
tai. kuriuose kalbama apie susitaikymą yra labiausiai 
paveikūs, bet įdomiausias Mitaitės surastas faktas 
yra šis:

„Ir tėvas, ir sūnus mėgo keliauti; neretai, kol To
mas buvo visai jaunas, jie kur nors vykdavo kartu. 
1956 metais po vienos bendros kelionės j lietuvių gy
venamas vietas Baltarusijoje, A. Venclova parašė 
raštą Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 
sekretoriui, aukščiausiai tuometinės Lietuvos val
džiai, pasipiktinęs, kad lietuviai, kurių Ostroveco ra
jone gyvena apie keturis tūkstančius, neturi lietuviš
kos mokyklos, negauna lietuviškų laikraščių ir kny
gų. Prieš siunčiant tą raštą, Tomas persispausdino jį 
mašinėle iš tėvo rankraščio. Ši istorija sūnui buvo 
viena iš pilietinio aktyvumo pamokų. Bet po poros 
dešimtmečių, pats įsitraukęs į žmogaus teisių gynėjų 

gretas, T. Venclova jau netikėjo komunistų partijos 
sekretorių gera valia, o apeliavo į pasaulio visuome
nės nuomonę” (p. 78). Iš Mitaitės knygos nepaaiš
kėja, kada įvyko lemtingasis lūžis. Vytautas Kubilius 
savo XX amžiaus literatūroje teigia, kad „Jis ėmęs 
kritiškai vertinti sovietinę santvarką paveiktas 1956 
m. vengrų sukilimo bei kritiko P. Juodelio pasako
jimų apie Sibiro lagerius”. Mitaitė tų pokalbių su 
Juodeliu visai nemini.

Kitas dalykas, kuris pasakojamas šiame skyre
lyje, yra labiau komiško pobūdžio. Retas kas išeivij
oje prisimena, kad Antanas Venclova yra bandęs 
kurpti eiles. Išleidęs net kelis jų rinkinius. Pasirodo, 
kad kartais „Pater Familias” jas skaitydavęs žmonai 
ir sūnui ir klausdavęs jų nuomonės. Jaunystėje sūnus 
pradėjo jausti tų eilėraščių trūkumus, bet tėvui jų 
beveik nekritikuodavo, nenorėdamas užgauti.

Šį šeimos idilės vaizdelį temdo Mitaitės pripa
žinimas, kad nežiūrint jo aklos ištikimybės partijai ir 
Stalinui, komisaras Venclova pasijusdavęs smulkiu 
sraigteliu didžiojoje bolševizmo mašinoje. Taip, 
pvz., jam nepavyko išgelbėti nuo išvežimo savo tikro 
brolio. (Apie jo likimą knygoje nekalbama.) Antanas 
Venclova net būgštavęs, kad jo laukia brolio dalia. 
Mitaitė taip pat pakartoja poeto Eug. Matuzevičiaus 
prielaidą, kad Rašytojų Sąjungos atsisakymas suteik
ti Tomui narystę pagreitinęs tėvo Antano mirtį. Vis 
tai fakteliai, kurių dauguma iki šiol nebuvo žinomi.

Skyreliuose, aprašančiuose T. Venclovos išvyki
mą iš Lietuvos, pritapimą prie amerikietiškų tempų ir 
darbo sąlygų, didesnių atradimų nesama. Gimęs po 
laiminga žvaigžde. Tomas išvengė darbo menkai 
apmokamuose darbeliuose, alinančiuose sielą ir bu
kinančiuose protą. Jam taip pat neteko pergyventi at
leidimų iš darbo, nors, pasirodo, tokia grėsmė jam 
kartą egzistavo: „Buvo ir man silpnybės minučių 
(pneš metus Kalifornijoje), kai atrodė, kad neteksiu 
darbo, ir išsigandau žymiai daugiau negu bet kada ir 
bet ko. per visą savo amžių” (p. 124).

Nors detaliau neanalizuodama Venclovos įna
šo į išeivijos kultūrinį gyvenimą. Mitaitės studija pri
pažįsta. kad poeto įsijungta be didesnio vargo į lietu
viškąją bendruomenę ir mėginta pakeisti jos menta
litetą, pašalinant nuvalkiotus žydų, rusų ir lenkų ste
reotipus. Knygos privalumas yra tas. kad joje per
spausdinami kai kurie Venclovos publicistikos frag
mentai, atskleidžiantys jo avangardišką tautiškumo 
sampratą. Nežinomas daugeliui faktas yra tai, kad 
garsusis jo tekstas „Žydai ir lietuviai”, pasirodo, bu
vo rašytas dar Lietuvoje ir pirmą kartą atspausdintas 
pogrindiniame žydų laikraštyje Tarbut. Paaiškėja 
taip pat, kad kitaip nei kiti Lietuvos intelektualai. 
Venclova užmezga tvirtą kontaktą su lenkų Solidar- 
nosc sąjūdžio vadais. Jis taip pat daug keliauja, kas 
stebina į sėslumą linkusius tautiečius. Tos publicisti
kos Mitaitė nekomentuoja, apsiribodama mokslinės 
Venclovos karjeros atpasakojimu. Vienas jos liudiji
mas skamba ypač reikšmingai. Aptardamas Venclo
vos dėstymo skirtyumus nuo vietinių profesorių tra
fareto, vienas kolegų (R. Bird) apibūdina jį šitaip: 
„Bendraudamas su juo, jauti tau nepasiekiamą žinių 
gilumą ir tų aplinkybių, kurios suformavo mūsų laiko 
kultūrą (bent jau Rytų Europoj) supratimą”. Ši aliuzi
ja į senamadišką europietišką erudiciją bematant iš
šaukia vaizduotėje tokių profesorių, kaip L. Karsavi
nas, įvaizdį.

Mitaitei būdinga kruopščiai ir sąžiningai regis
truoti Venclovos raštus. Todėl ji neužmiršta paminėti 
ir Tomo veikalo, kuris galbūt mažiau susilaukė dė
mesio mūsų išeivijos spaudoje. Tai straipsnių rin
kinys apie rusų literatūrą, pavadintas rusiškai So- 

besedniki na piru {Pašnekesiai puotoje), kuriuo, pa
sak Mitaitės, Venclova aplamdo nemažai stereotipų. 
Rusų literatūros specialistai pripažįsta išskirtinę 
Venclovos savybę remtis plačiu kultūriniu kontekstu. 
Mitaitė rašo: „Nors jis ir pripažįsta buvęs pavadintas 
’struktūralizmo dinozauru’, turbūt arčiau tiesos kitas 
apibūdinimas”. Vienas kolegų net pareiškė, kad aš 
sukūriau naują mokslo kryptį, „struktūralizmą su 
žmogaus veidu”. Mitaitės teigimu Venclovos studen
tai niekad jo formalistiniu dėstymu nesibaisėję.

Kaip minėjome, leidinį užsklendžia penkių 
Venclovos draugų atsakymai į Mitaitės klausimus. 
Poetas Marcelijus Martinaitis prisipažįsta buvęs su
jaudintas Venclovos dėmesingumo, kai pasirodė jo 
eilių rinkinys Saulės grąža ir to žesto neužmiršęs tuo 
metu, kai kiti poetai ėmė nuo Tomo šalintis:

„Vienijo žingsniui pritarė, kiti, net intelektualai, 
Tomą smerkė, kad jis arogantiškas, užaugęs Šiltna
myje, tėvo knygų spintoje, kad niekas jam netrukdė 
rašyti, versti, kas būtų buvę labai pravartu Lietuvai, 
jos kultūrai ir pan. Be to, ir jo charakteris daug kam 
neįtiko, sunkiai jį perprasdavo. Eina šalia, pasakoja, 
aiškina, tu nori įsiterpti, o Tomo jau nėra, drožia kita 
gatvės puse, tu nežinai, ar supyko, ar tai iš mandru- 
mo. O tai reiškia, kad ta tema viskas pasakyta.

Buvo ir slapto pavydo, kad kitoks, labiau apsi
skaitęs, kad ir aplinka kita, daugeliui nežinoma, ar 
mažai pažįstama, kad bendrauja, atseit, su rusais, su 
žydais, ir dar ne Lietuvoje, o Maskvoje ir Leningra
de. Tomui visai nesvarbu, kas tu. rusas, lenkas, žy
das. nes jam buvo ir tebėra svarbiau intelektinis kon
taktas. Buvo pasakojama, kad jam nesvarbu Lietuva, 
kad jis kosmopolitas, kai kas tą jo disidentavimą su
prasdavo kaip žydišką reikalą, kas ir iki šiol jam vis 
dar kabinama. Toks uždaro mąstymo sindromas ir 
stūmė Tomą iš Lietuvos”.

Czeslowas Miloszas prisipažįsta, kad šalia tokių 
rafinuotų įgūdžių, kaip sugebėjimas gerti nepasige
riant. jis iš Tomo išmokęs ir nemažai kitų. Jo nuomo
ne. Tomas esąs geras mokslininkas, o tai poetų tarpe 
retas reiškinys. Jis norėjęs jį išsivilioti iš rusų litera
tūros sferos į polonistiką. bet jam nepavykę...

Tenka pripažinti, kad kaip apklausinėtoja Mi
taitė čia pasirodo kaip patyrusi žurnalistė, ir tas me
nas užmegzti kontaktą ypač ryškus jos pašnekesyje 
su vengru filologu ir vertėju Endre Bojtaru. Pastara
sis sakosi pažinęs Venclovą per savo draugą Ale
ksandrą Štromą. Kai Venclova 1986 metais lankėsi 
Budapešte, jis parašė eilėraštį apie Vengrijos sukili
mą. kurį Bojtaras laiko pačia geriausia poema ta te
ma. Bojtaras įpiršo leidyklai Venclovos poezijos rin
kinį. tvirtindamas, kad jų autorius būsiąs kada nors 
Nobelio premijos laureatu. To įsitikinimo jis ir dabar 
neatsižadąs. Paragintas paaiškinti, kuo jam patraukli 
Venclovos poezija, Bojtaras pareiškia, kad Tomas 
jam vienintelis poetas, kurio eilėraščiuose žmogus ir 
gamta esą labai panašūs ir išreiškią kažkokią tamsią 
metafiziką. „Venclova nekalba apie metafiziką, bet ji 
jaučiama kiekviename žodyje. Man tai patinka. Jo 
poezija - filosofija be filosofijos. Ji stipri, racionali, 
už jos jaučiamos labai tamsios jėgos” (p. 200).

Nemažiau palankios nuomonės Bojtaras yra ir 
apie Tomą Venclovą kaip žmogų ir, manding, Mi
taitė elgiasi teisingai, parinkdama tokį jo pasisakymą 
efektingai knygos užsklandai:

„Manau, kad nuolat būti greta jo nelengva. Jis 
sunkus žmogus, ambicingas, kaip beveik visi poetai. 
Bet man tai neaktualu, aš - ne jo žmona.

Tomas nepaprastai protingas, nepaprastai išsila-

(tęsinys sekančiame psl.)
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XX a. šešto dešimtmečio pabaigoje, pasikeitus 
sovietų valdžios ryšių su užsieniu politikai, lietuvių 
išeivijai atsirado reali galimybė bendrauti su kraštu.

Išeivijos visuomenėje nebuvo vieningos nuomo
nės išeivijos ir krašto santykių klausimu. Tai tapo il
gų diskusijų, svarstymų objektu. Išeivijos ir krašto 
santykių problema buvo aptariama ir ateitininkų peri
odiniuose leidiniuose. Jie ir tapo pagrindiniu infor
macijos šaltiniu, ruošiant šį tekstą.

Buvo peržvelgti 5-9-ojo dešimtmečių Ateities, 
Gaudeamus, Aidų numeriai. Pastarojo atveju, reikia 
pastebėti, kad Aidai nėra ateitininkų periodinis leidi
nys (nors šio žurnalo redaktoriais dažnai buvo ateiti
ninkai) ir jame spausdinti tekstai netraktuotini kaip 
atspindintys ateitininkų pažiūras.

Suprantama, ateitininkų periodikoje esantys 
tekstai išeivijos ir krašto santykių klausimais liudija 
tik dalies ateitininkų poziciją. Istorinių darbų šiuose 
tekstuose nepavyko rasti, tačiau kai kuriuose (Kazio 
Ambrozaičio, Kęstučio Trimako, Viktoro Nako) re
fleksyvaus pobūdžio straipsniuose jaučiama istorinės 
analizės perspektyva.

Šio rašinio tikslas - apžvelgti išeivijos ateitinin
kų periodiniuose leidiniuose atsispindėjusią išeivijos 
ir krašto santykių dinamiką, tuo pačiu bandyti rekon
struoti išeivijos ateitininkų požiūrį į išeivijos ir krašto 
santykius.

Susipažinus su ateitininkų periodiniuose leidi-

PAGAL JĮ...
(atkelte iš 7-to psi.)
vinęs žmogus. Be to, nepaprastai sąžiningas, turbūt 
tai ir yra jo būdingiausias bruožas. Jis ir savo paties, 
ir kitų atžvilgiu nepermaldaujamai sąžiningas ir at
viras. Tai neretai įžeidžia. Jei Tomas užima kokią 
nors poziciją, jis ją gina iš visų jėgų. Jis labai racio
nalus. Galbūt galima sakyti, kad jis genijus, o genijai 
- sunkūs žmonės, argi ne taip?

Aš jį sutikau Vilniuje, kai išėjo jo pirmoji knyga, 
kai jo nepriėmė į Rašytojų sąjungą. Mane pritrenkė, 
kaip žmogus ištveria gyvenimą tokioje vienatvėje. 
Jis ir pats rašė, kad jei nebūtų Josifo Brodskio ir rusų 
inteligentų, nebūtų ištvėręs. Jis labai drąsus žmogus.

Jūs pažįstate lietuvių literatūrą, ar T. Venclova 
Jums neatrodo vieniša figūra?

Jau devintojo dešimtmečio pradžioje Gintaro Pa
tacko poezijoje jaučiama Venclovos įtaka. To pakan
ka, tai pradžia. Tomas lietuvių poezijai padarys įtaką 
vėliau, po dvidešimties trisdešimties metų.

Tačiau šiuo metu Lietuvoj jis neretai atstumia
mas.

Aišku, nes jis drąsus ir vienintelis (buvo vienin
telis, tikiuosi, kad toks jau nebėra) tokio tipo žmogus 
Lietuvoje; toks žmogus, kuris nelūžta, nelinksta. To
kių niekur nemėgsta. Kita vertus, manau, kad Tomas 
turi draugų, daug jo nepažįstamų draugų gyvena 
Vengrijoje, Lenkijoje. Pagal jį pasaulyje vertinama 
lietuvių kultūra, o ne pagal Mikelinską. Jis kažką 
naują pradėjo lietuvių kultūroje, o pradininkai visada 
nemėgstami, jie visada vieniši... Bet toks gyvenimas! 
Būtent pats Tomas turi mokėti už tai, kad dirbo lietu
vių kultūrai. Įprastinė istorija”.

Vytautas A. Jonynas

Donata Mitaitė. Tomas Venclova: biografijos ir 
kūrybos ženklai. Vilnius. Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institutas. 2002. 223 psl.

IŠEIVIJOS IR KRAŠTO SANTYKIŲ PROBLEMA
ATEITININKŲ PERIODIKOJE

niuose esančiais tekstais, formuojasi nuomonė, kad 
išeivijos ir krašto santykių vertinimo raidą lėmė kele
tas tarpusavyje glaudžiai susijusių faktorių: tėvynės 
ilgesys ir noras aplankyti Lietuvą, 6-ojo dešimtmečio 
pabaigoje atsiradusi galimybė išeivijai ir kraštui 
glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti, 1972 m. ir 
vėlesni įvykiai Lietuvoje bei pačių ateitininkų pa
žiūrų šiuo klausimu atspindys.

Tėvynės ilgesys ir noras grįžti ar aplankyti oku
puotąją Lietuvą buvo aktualus visą aptariamą laiką. 
Ateitininkai, kaip ir didžioji dauguma lietuvių išei
vių, nuo pat emigracijos pradžios svajojo apie grįži
mą į laisvą nepriklausomą Lietuvą.

1948 m. Mykolas Krupavičius užtikrino moks
leivius ateitininkus, kad jis gyvena „visuomet stipriai 
tikėdamas, jog Lietuvos bylą laimėsime ir grįšime į 
laisvąją Lietuvėlę”.1

1956 m. Simas Sužiedėlis išsakė gana griežtai 
formuluotą nuomonę: „Ateitininkui tautinio susipra
timo kriterijus tėra vienas ir jį tegali pritaikyti tik 
kiekvienas sau, subjektyviai ir nuoširdžiai: ar esu nu
sistatęs grįžti laisvon Lietuvon, ar ne?”2

1961 m. Ateityje Laima Gliosaitė klausė, „Ar ge
ras lietuvis turėtų grįžti į Lietuvą?”, ir atsakė: „Kiek
vienas lietuvis, o ypač geras, turėtų grįžti į Lietuvą. 
Tik, žinoma, jis negali ir neturi grįžti į okupuotą Lie
tuvą, nes tuo atveju, jei ir nepatektų tuoj pat į Sibirą, 
jis turėtų tarnauti okupantams ir savo jėgas bei svei
katą paaukoti jų labui, ir tuo didintų jų išteklius ir 
stiprintų jų jėgas, kurias jie telkia pasaulio pavergi
mui.”3

Ateitininkų, kaip ir daugumos kitų išeivių, svajo
nės susidurdavo su okupuotos, atitvertos „geležine 
užtvara” Lietuvos realybe. Tačiau 6-ojo dešimtmečio 
pabaigoje SSRS iniciatyva išeivijai atsirado galimy
bė glaudžiau bendrauti su kraštu. Lietuvių išeiviją, be 
abejo veikė noras aplankyti gimtąjį kraštą, tačiau 
drauge bijota, kad bendravimas su okupuotu kraštu 
gali pakenkti Lietuvos laisvinimo bylai.

Retrospektyviai žvelgiant, ryšių su Lietuva pa
laikymo iniciatyva priklausė Santaros-Šviesos orga
nizacijai, tuo tarpu ateitininkai tokia iniciatyva nepa
sižymėjo. Viktoro Nako nuomone, „Ateitininkai nuo 
ryšių plėtojimo susilaikė ir tik vėliau pradėjo sekti 
santariečių pavyzdžiu, turbūt dėl to, kad jie iš esmės 
buvo labiau konservatyvūs ir, be to, pribijojo skilimo 
tarp narių, kuris būtų įvykęs, jei jie būtų nusprendę 
tapti ryšių plėtimo pradininkais”.4

Ilgametis Ateities redaktorius Kęstutis Trimakas 
yra pastebėjęs, kad atsiradus galimybei aplankyti 
Lietuvą „(...) Lietuvių išeivių visuomenėje nuomo
nės skyrėsi: lankyti kraštą ar ne. Ateitininkų tarpe 
aiškią persvarą ėmė nuomonė šia galimybe atsargiai 
ir sąmoningai pasinaudoti”.5

Ateitininkų periodikoje nėra daug tekstų, kuriuo
se tiesiogiai būtų plėtojama išeivijos ir krašto santy
kių tema. Vienas šio reiškinio paaiškinimų galėtų bū
ti tai, kad daugelis ateitininkų šiuo klausimu pritarė 
ateitininkų ideologų išsakomoms mintims. Be abejo, 
ateitininkų periodiniuose leidiniuose spausdinti teks
tai, jų autoriai ir tų periodinių leidinių skaitytojai bu
vo įtakojami ateitininkų ideologų nuomonės išeivijos 
ir krašto santykių klausimu. Tad vertėtų trumpai pri
statyti Juozo Girniaus ir Antano Maceinos poziciją 
šiuo klausimu.

Juozas Girnius 1961 m. pasirodžiusioje knygoje 

Tauta ir tautinė ištikimybė teigė, kad išeivijai yra rei
kalingas gyvas ryšys su tauta: „Ryždamiesi išlikti gy
vi tautos nariai, išeiviai privalo ne užsidaryti nuo tė
vų krašto, o drauge gyventi su visa tauta.”6 Tuo pačiu 
jis pastebėjo, kad „Palaikyti normalius santykius su 
tėvyne šiuo metu yra neįmanoma.”7 J.Gimiaus nuo
mone, išeivijos ir krašto ryšių atveju iškyla „sambū
vio (koegzistencijos) su okupacine administracija” 
problema. Vis dėl to J. Girnius ragino nepaversti „pa
starojo sambūvio baimę” „savęs izoliacija nuo tautos 
ir jos rūpesčių bei laimėjimų”.8 Atsižvelgdamas į su
dėtingą išeivijos ir krašto santykių padėtį, J. Girnius 
teigė: „Tačiau, kokie bebūtų okupanto motyvai ir ko
kios ribotos galimybės palaikyti ryšius su tėvyne, 
tenka jas išnaudoti”.9 Tarp tų „ribotų galimybių” mi
nimi laiškai, siuntiniai, iš krašto gaunama spauda, 
„dailioji literatūra”, moksliniai veikalai, o taip pat ir 
„vieno kito” apsilankymai krašte.10

Panašias mintis J. Girnius formulavo ir 1966 m. 
išleistoje knygoje Idealas ir laikas: Žvilgsnis į dabar
ties ateitininkiją ir lietuviškąją išeiviją: „Bendradar
biavimo su okupantu mintį mes atmetame. Tačiau 
šiuo klausimu nepakanka tik neigiamo nusistatymo. 
Tenka griežtai skirti santykius su sovietiniu okupantu 
ir santykius su pavergtąja tauta. Nenorime broliautis 
su mūsų tėvynės pavergėjais. Bet kiek galint reikia 
jausti tautos padėtį vergijos priespaudoje”.11

J. Girniaus svarstymus apie išeivijos ir krašto 
santykius papildė kitas ateitininkų ideologas Antanas 
Maceina. Jis antrino J.Girniui teigdamas, kad egzis
tuoja „dvi neabejotinos tiesos”: viena jų - „reikia ry
šių su tėvyne”, o antroji - „nereikia ryšių su tėvynės 
pavergėju”.12 A. Maceina aptarė ir „lankymosi pačio
je tėvynėje” klausimą, kuris, jo nuomone, yra kebles
nis, „negu priėmimas atvykstančių iš Lietuvos moks
lininkų, menininkų ir sportininkų”. Filosofas išeivių 
lankymesi krašte įžvelgė egzistencinę prasmę: „Ieš
koti, lankantis tėvynėje, Lietuvos kaip Didžiojo Pras- 
mens yra pagrindinis lankymosi uždavinys ir giliau
sia jo nauda”.13

J. Girniaus ir A. Maceinos tekstuose apie išeivi
jos ir krašto ryšius lyškėja dvi tendencijos: išeivijai 
reikalingas ryšys su tėvyne, tačiau šis ryšys neturi 
tapti bendradarbiavimu su Lietuvos okupantu.

6-ojo dešimtmečio pabaigoje atsiradusi galimy
bė glaudžiau bendrauti su kraštu ateitininkų perio
dikoje (žvelgiant iš santariečių pozicijų) buvo sutikta 
gana rezervuotai. Pagrindine to priežastimi buvo ne
noras bendrauti su krašto okupantu. Štai Rimvydas 
Šliažas (vėliau prisidėjęs prie Akiračių kūrimo) teigė: 
„Čia mes turėkime stiprią nuomonę apie kultūrinį 
bendradarbiavimą su pavergta Lietuva, kuris atrodo 
gana viliojantis, tačiau vis dėl to būti santykiuose su 
ta jėga, kuri atsakinga už 200.000 mūsų tautiečių gy
vybių”.14 Nenoras bendrauti su okupantu nustelbė 
norą bendrauti su pavergtąja Lietuva.

Išeivijos pozicijas bendraujant su kraštu turėjo 
detalizuoti 1966 m. pradžioje priimta Cleveland’© 
deklaracija, tačiau ji dar labiau supainiojo ir taip su
dėtingą išeivijos ir krašto santykių klausimą.

Aptardamas Cleveland’© deklaraciją, A.R. sla
pyvardžiu pasirašęs asmuo kritikavo 2-ąjį deklaraci
jos punktą, kad laisvų lietuvių bendradarbiavimas su 
pareigūnais iš Lietuvos reiškia tų lietuvių atsisakymą 
nuo „Lietuvos respublikos tęstinumo ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo”.15
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1967 m. vykęs Studentų ateitininkų sąjungos 
(SAS) suvažiavimas „pareiškė nuoširdų susidomėji- 
mą Amerikoje esančių ir iš Lietuvos atvykstančių bei 
ten likusių lietuvių nuomonių bendradarbiavimo 
klausimu” ir prašė „Ateitininkų Federacijos valdybos 
bei kitų sąjungų pasisakymų ir nurodomųjų gairių”.16 
Šis kreipimasis rodo studentų ateitininkų susido
mėjimą išeivijos ir krašto santykių galimybe, o kartu 
ir baimę pakenkti Lietuvos laisvinimo bylai. Ši dile- 
ma išliko aktuali visą išeivijos ir krašto santykių 
svarstymo laiką. „Nurodomųjų gairių” poreikis išliko 
ir 1968 m., nes tais metais SAS leistame Gaudemus 
išsakyta nuomonė, kad ateitininkai neturi aiškios po- 

Izicijos santykių su kraštu klausimu.17
Nepaisant svajonių apie laisvą nepriklausomą 

Lietuvą, ilgainiui bendravimas su kraštu intensyvėjo. 
O emigracijoje augant kartai, kuri nebuvo mačiusi 
Lietuvos, kylant nutautėjimo, lietuvybės nevertinimo 
problemoms, krašto lankymas tapo priemone stiprin
ti jaunosios generacijos lietuvišką identitetą. 1978 m. 
Arvydas Žygas prisipažino: „iš tikrųjų yra labai sun
ku mylėti abstrakciją, nes mes iš tikrųjų nežinome, 
kas iš viso ta Lietuva yra. Pamatę Lietuvą ir susipaži
nę su tikrais broliais lietuviais, patyrę nors truputį jų 
vargą, susipažinę su jaunuoliais, pajutę iš tikrųjų ne- I paprastą krašto grožį, mums ta Lietuva pasidaro rea
lus daiktas”.18

Sesės Geltonkasės slapyvardžiu pasirašęs asmuo 
pastebėjo, kad kelionės į Lietuvą yra naudingos ne 
tik išeiviams, bet ir okupuotoje Lietuvoje gyvenan
tiems žmonėms. „Aš buvau Lietuvoje. (...) Man atro
do, kad kelionės į Lietuvą reikalingos ne tik mums, 
bet ir esantiems Lietuvoje. (...) nuvažiuodami pasi- 
kalbam ir nuvežam jiems žinių apie platųjį pasaulį, 
kuris jiems nepasiekiamas. (...) patvirtina jiems, kad 
mes jų nepamiršome ir tai juos nustebina ir moraliai S! paremia”.19

Tad palaipsniui ryšiuose su kraštu įžvelgiama vis 
daugiau teigiamų bruožų, nors baimė pakenkti Lietu
vos laisvinimo reikalui išlieka. K.Trimakas teigė: 

I „Ateities puslapiuose imta spausdinti kraštą aplan
kiusiųjų pasisakymai. (...) Po kelių studentų pasisa
kymų padaryta tokia išvada: „Visi matė Lietuvos ne
laisvę ir skirtumą tarp valdžios reklamuoto fasado ir 
nepatenkintų žmonių nuotaikų. Daugumas grįžo su
stiprėję lietuvybėje. Nė vienas nebuvo suklaidintas. 
Ta prasme atsilankymai okupuotoj Lietuvoj krikščio- 

j niškai-lietuviškai sąmoningiems studentams ateiti
ninkams yra teigiamas reiškinys” (... )20

1972 m. ir vėlesnių metų įvykiai Lietuvoje (Ro- 
mo Kalantos susideginimas, Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos, o vėliau ir kitų pogrindžio leidinių 
atsiradimas) davė naują impulsą ryšių tarp išeivijos 
ir krašto vertinimui ateitininkų spaudoje. K. Trimako I redaguotos Ateities 1973 m pirmas numeris pradėtas 
straipsniu „Gyvoji Lietuva”.21 Konstatuota, kad Lie
tuvoje vyksta pozityvūs pokyčiai.22

Okupuotoje Lietuvoje leista pogrindžio spauda 
teikė peno apmąstymams, kokią gi ateities Lietuvą 
įsivaizduoja okupuotos Lietuvos gyventojai ir ar ši 
vizija suderinama su vakarų pasaulyje vyraujančio
mis nuomonėmis. Tokio turinio Sauliaus Sužiedėlio 
straipsnis buvo išspausdintas 1983 m. Ateityje.121 
Straipsnyje ne tik pristatyta pogrindžio spaudos atei
ties Lietuvos vizija, bet ir kritikuoti kai kurie nede
mokratiniai teiginiai.

9-ame dešimtmetyje išeivijos ateitininkų perio
diniuose leidiniuose pasirodė keletas straipsnių, ku
riuose istoriškai vertinta ateitininkijos pozicija išeivi
jos ryšių su kraštu klausimu.

Kazys G. Ambrozaitis ir Viktoras Nakas konsta-

2003 m. kovo mėn.

tavo, kad neišsivysčius glaudžiam ateitininkų ryšiui 
su kraštu, daugelis Lietuvoje vykstančių dalykų išei
vijos ateitininkams tapo nesuprantami: „Nesupranta
mi dėl ryšio nutraukimo pokario metu, nes iš vienos 
pusės susitikimas ir susižinojimas bebuvo galimas, o 
iš kitos pusės - mes bebėgdami nuo raudonojo siau
bo, tiek įsibėgėjome, kad bijome į Lietuvos pusę net 
atsisukti, o iš ten atvykusį kiekvieną įtarėme ir ven
gėme jo išklausyti ar jam paduoti ranką. Per eilę me
tų pasikeitė žmonės, aplinka. Kadangi tuo pakeitimu 
per mažai domėjomės, tai iš ten atvykusių pradėjome 
nebesuprasti, o ir nuvykę sunkiai supratom jų sąly
gas”.24

Apmąstydamas ateitininkų poziciją išeivijos ir 
krašto santykių klausimu, V. Nakas siūlė ateitininka
ms nedubliuoti santariečių, o užimti konkrečią ryšių 
tarp išeivijos ir krašto nišą - „gerai pažinti Lietuvos 
Bažnyčią ir Lietuvos tikinčiųjų padėtį”. Pastebėtina, 
kad šios V. Nako mintys apie ateitininkų, kaip orga
nizacijos, angažavimąsi okupuotoje Lietuvoje vei
kiančios Katalikų Bažnyčios atžvilgiu nebuvo naujos 
galimos ateitininkų veiklos svarstymų lauke. Štai 
1960 m. Ateityje dr. S.A. Bačkis (tuometinis Ateiti
ninkų federacijos garbės teismo pirmininkas) teigė: 
„Ateitininkų Federacijos gyvavimo ir veiklos užda
viniai lieka tie patys: kova už lietuvybę, kova už Lie
tuvos valstybės nepriklausomybę ir laisvę, kova už 
religijos ir Katalikų Bažnyčios teises ir veikimo lais
vę Lietuvoje, kitaip sakant, amžina ir nuolatinė kova 
už tuos kilnius idealus, kuriems ginti ir įgyvendinti 
Ateitininkų Federacija įsikūrė”.25

Tad atradęs ateitininkams, kaip organizacijai, 
tinkamą nišą išeivijos santykių su kraštu erdvėje, 9 
dešimtmečio pabaigoje V. Nakas kreipė ateitininkus 
pasirinkti ryšį su kraštu.”26 (Santariečiai tai padarė 7 
dešimtmečio pradžioje).

Laikui bėgant, ateitininkų periodiniuose leidi
niuose sutinkami išeivijos ir krašto santykių vertini
mai keitėsi: nuo pakankamai atsargaus išeivijos ir 
krašto ryšių vertinimo 7 dešimtmečio pradžioje iki 
įsakmaus raginimo bendrauti su kraštu 9 dešimtme
čio pabaigoje.

Ilona Bučinskytė

Šio straipsnio autorė Ilona Bučinskytė yra Vy
tauto Didžiojo universiteto istorijos doktorantė. Jos 
disertacijos tema - „Ateitininkai emigracijoje”. Čia 
spausdinamas straipsnis paruoštas pagal I. Bučins- 
kytės pranešimą, skaitytą mokslinėje konferencijoje 
„Lietuvių išeivijos ir okupuotos Lietuvos ryšiai 
(1945-1990) ”, kurią 2002 metų spalio mėn. pradžio
je surengė Lietuvių išeivijos institutas Kaune - Red.
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SKILTYS

VARGAS DĖL REFERENDUMŲ
Ne kažin kiek laiko liko iki lemtingojo referen

dumo dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Apie 
tai plyšauja ir TV, ir spauda. Nepaisant to, regis, visi 
bent kiek išmintingesni skirtingų partijų politikai, net 
dvasininkai sutaria, kad būtina padaryti viską, jog 
niekas nesutrukdytų peržengti ES slenkstį, tačiau juo 
arčiau referendumas, juo labiau baiminamasi, kad dėl 
piliečių pasyvumo Lietuva gali neišnaudoti istorinės 
progos. Nepaisant to, kad visuomenės apklausos tiki
na, jog už ES pasisako apie 60 proc. tautos, juos at
vesti prie balsadėžių - didžiulė problema.

Tokias baimes sėja menkas praėjusių rinkimų 
aktyvumas. Išsyk po jų „Vilmorus” atlikti visuome
nės nuomonės tyrimai parodė, kad net 18,9 proc. pi
liečių rinkimuose nebalsavo, nes neva sirgo, 11,8 
proc. buvo išvažiavę, o 11,4 proc. nematė prasmės. 
Net 44,8 proc. apklaustųjų nežino, kokia partija lai
mėjo rinkimus jų miesto ar rajono savivaldybėje. To
kia „nežiniukų” gausa byloja ne tik tai, kad žmonėms 
mažai rūpi vieno ar kito politiko partinė priklauso
mybė (ypač, kai jie taip dažnai keičia partijas), bet ir 
elementarus nesuvokimas, kad nuo jo paties balso ir 
pasirinkimo kas nors priklauso.

Gal tokios išvados kiek kategoriškos, tačiau ste
bint, kaip Lietuvos kaimo žmonės diriguojami kai 
kurių valdininkų ir politikierių, dezinformuojami ir 
gąsdinami ES baubais, darosi neramu. Nepaisant to, 
kad oficialiai dabar tarp valstybės vadovų ir neliko 
euroskeptikų, rinkimų metu ant populizmo malūno 
papilta migla dar neišsisklaidė. R. Pakso ir K. Pruns
kienės, nekalbant apie visokio plauko „Veselkas” ir 
buvusius kolchozų pirmininkus, euroskeptiškos 
užuominos žmonėms įsikalė į galvas.

Lietuvoje madinga nepasitikėti valdžiomis. Tad 
jei visos valdžios galvos nepailsdamos agituoja, tai 
eilinis nepatiklusis tautietis puls elgtis atvirkščiai. 
Kad ir kiek stengtųsi Europos komitetas skleisti in
formaciją po Lietuvą apie ES, euroskeptiką padaryti 
euroentuziastu sudėtinga. Ypač kaime, kur vietos au
toritetai gąsdina kalbomis apie užsienio prekeivių in
vaziją. Sunkaus gyvenimo nukamuoti žmonės baido
si ES dėl pieno bei mėsos supirkimų kainų ir 1.1. Ne
žinia, kiek reikia oratorių, dokumentų bei argumentų, 
kad tokį žmogų įtikintų, jog būtent ūkininkai labiau
siai išloš iš narystės ES. Juk užtenka palyginti: para
mos iš ES pernai Lietuvai buvo skirta 203 mln. litų, o 
2004 numatyta - 1,2 mlrd. litų.

Laikas, informacija, sveikas protas gali gerokai 
sumažinti euroskeptikų skaičių, jei tam netrukdys 
kartais it girnapusės dirbantys valdininkai, kurių pa
reiga ir būtų padėti eiliniam kaimo žmogui susivokti 
europrojektuose, jei iš rietenų neišsikapstantys politi
kai neprikurs nesąmonių, darydami iš savęs gelbėto
jus ir sėdami nepasitikėjimą mistiniu, neva pernelyg 
vakarietiškomis madomis užsikrėtusiu elitu.

Statistika rodo, kad vos penktadalis lietuvių tiki, 
kad jie atsakingi už savo gyvenimą. Tad tiems neti
kintiems dabar turėtų padėti tikintys, kad nuo mūsų 
apsisprendimo priklausys, ar išties realiai sugrįšime į
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Europą, ar atsikratysime praeities baubų. Pagaliau, ar 
suprasime, kad Europos parama mums reikalinga ne 
kaip išmalda, o tam, kad per kelerius metus susitvar
kytume savo žemės ūkį, ekonomiką, kad atsikratytu- 
me polinkio verkšlenti. Bet tam reikia piliečių, nelau
kiančių, kad valdžia ar koks vietinis caras jais pasirū
pins.

Deja, kol vieni politikai bando suremti pečius 
prieš istorinį šaliai momentą, kiti tęsia pigius popu
listinius žaidimus, tikėdamiesi prisiauginti reitingus 
prieš būsimus Seimo rinkimus ir bandydami tautai 
deklaruoti savo meilę. Štai garsusis Kėdainių oligar
chas, Seimo narys V. Uspaskichas, pasikvietęs tal
kon K. Bobelį ir vis dažnesniais išsišokimais garsė
jantį narystės NATO priešininką R. Pavilionį, ketina 
šaukti tautą į referendumą prieš demokratinę daugia
partinę sistemą, t.y. dėl Seimo rinkimų tvarkos keiti
mo. Jei valdžią ir „blogiečius” Seimo narius keikianti 
tauta nutartų, kad reikia atsisakyti proporcinės rinki
mų sistemos, demokratijos griovimo neišvengtume. 
Panaikinus rinkimus pagal partijų sąrašus, Seime ne
beliktų stabilios daugumos, kad ir kokia ji būtų. Nai
viems žmonėms metama patraukli korta - neva taip 
pati visuomenė taptų aktyvesne politikos dalyve. Ta
čiau tai tik paistalai ir V. Uspaskicho svajos turėti dar 
daugiau tokių kaip jis vietinės reikšmės carų. Kalbos 
apie dar vieną referendumą paties svarbiausio Lietu
vai istorinio apsisprendimo išvakarėse atrodo mažų 
mažiausiai kaip bandymas pakišti valstybei koją.

Birutė Garbaravičienė

PASAULIS - IR TEN, IR ČIA
Kaip visada, Vasario 16-osios minėjimas už

baigtas Maironio giesme „Lietuva brangi”. Visai sa
lei atsistojus, susikabinus rankomis ir linguojant, lė
tai plaukia ilgesinga tėvynės meilės melodija. Apima 
geras, graudokas solidarumo jausmas.

Viena šios giesmės eilutė man sukelia šypsnį. 
„Šalis, kur miega kapuos didvyriai”. Suprantu, šitaip 
poetas anuo metu pagerbė praeityje žuvusius ar miru
sius Lietuvos karius. Manau, ne vien ginklu už šalies 
gerovę kovojusius lietuvius. Ar į didvyrių grupę ga
lim įterpti ir moteris, kad ir spaudos draudimo laikų 
motinas-auklėtojas, prie ratelio mokinusias vaikus 
skaityti lietuvišką raštą? Manau, kad taip, nors kalba 
moteris nuo seno apribojo.

Iš tiesų šypsaus iš mielo veiksmažodžio „miega” 
- seniausios žmonijos metaforos, vaizduojančios 
didvyrių egzistencijos amžinumą. Jie nemirė. Jie ra
mių ramiausiai miega. O kaip su tais, kuriuos pagal 
seną lietuvių pagonių tikybą sudegino? Atsakymas 
paprastas: jų pelenai ilsisi dausose. Vėlių pavidalu. 
Taipogi tauriai ir prasmingai! Vaizduotė gražių gra
žiausiai viskam suranda vietelę. Priglaudžia. Pateisi
na visokias kombinacijas.

Jei ko negaliu pateisinti, tai tik dabarties „didvy
rių” miego, neretai po triukšmingo dainingo išgėri

mo, pagal Dionizo formulę: „Vyrai gėrė, vyrai gers, 
kol žemelė apsivers”. Kai atsisuku į savo jaunystę, 
šitokios heroikos kadrų bei epizodų surandu ištisą 
dokumentinį filmą. Kartais, kai puota deramai įsisiū
buodavo ir kai to pageidaudavo „chebra”, traukdavau 
garsiąją ariją: „Buvo mūs penki šimtai, plėšikavom ir 
bujojom”. Kokia bravūra! Koks geismas įvykdyti 
kažką vyriškai didaus. Ir švintant galingai užmigti. 
Bet kur.

Be abejo, vaišinimosi apeigos vyrijai visada ma
lonios. Juk tai gera proga atstatyti pusiausvyrą. Įro
dyti savo svarbumą. Ir tai nieko blogo, jei tik išlai
komas saikas. Jei tik nedaužomos vitrinos ir nede-1 
ginami kitų žmonių automobiliai.

* * *
Žmonijos rūpestis, kad mūsų planeta Žemė tikrai 

„neapsiverstų” nuo kokios fanatikų sukeltos kata
strofos, nūdien itin sustiprėjo. Baisūs ginklai tapo 
prieinami daug kam. Net ir religiniams savižu- 
džiams. Moralinių nuostatų knygos (Biblija, Talmu
das, Koranas), fanatiškų šventikų kreivai interpretuo
jamos, gali ugdyti savižudžių ryžtą žudynėms. Kad 
tai įvyktų, tereikia tam tikros paranoiškos minčių su
irutės. Masės tam visada pribrendusios.

Nenusimanymas, pavydas, neapykanta, kerštas 
yra tokios suirutės svarbiausi veiksniai. Tik jų įkvėpti 
rugsėjo 11-ąją Islamo savižudžiai klastingai užklupo 
nebudėjusią Ameriką. Už tai, kad ši nuolat remia Iz
raelį ir neatsižvelgia į palestiniečių arabų siekį bet 
kuria kaina išdraskyti žydų valstybę ir atgauti praras
tas žemes. O tiesa šiame konflikte yra paini, kaip ir 
visa biblinė istorija.

Taip, ten ilgus amžius gyveno palestiniečiai. 
Taip, ten dar anksčiau gyveno izraelitai. Taip, toji Je
ruzalė priklausė vieniems ir kitiems, bet istoriškai 
pirmiausia žydams. Panašiai Vilnius LDK valdovų 
laikais buvo Lietuvos sostinė, ilgainiui drauge su visa 
Vilnija patekusi lenkų kalbos ir kultūros įtakon. Da
bar galime džiaugtis, kad mūsų kaimynų - lenkų ir 
baltarusių - tarpe neatsiranda fanatiškų grupuočių 
(panašiai į Islamo džihadą), kurios išprotėjusios tero
ro priemonėmis siektų Vilnijos krašto „sugrąžini
mo”. Istorija visada yra paini, pavojingai pagrįsta 
kurstytojų ir masių emocijomis.

Man, gyvenančiam Amerikoje dvigubai ilgiau 
nei tėvynėje ir gerai pažįstančiam nuolatinę ameri
kiečių pagalbą karų ir gamtos katastrofų siaubiamam 
pasauliui, yra sunku suvokti šiandien Lietuvoje vis 
dažniau pastebimą antiamerikietiškumą. Tarsi šiuo
laikinis blogis sklistų tik iš šių demokratiškų JAV. 
Argi šiąja antipatija Amerikai norima prisiderinti 
prie Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje (Amerikos 
ekonominių varžovių šalyse) vyraujančių nuotaikų? 
Štai Kauno dienoje inžinierius.Vitas Vasiliauskas 
taip įvertina JAV specialiąsias tarnybas: „reikia skai
tytis su visu pasauliu, o ne žingsniuoti per musulmo
nų galvas, prisidengiant kova su terorizmu”. Argi po
nas V. V. nežino, kad tie New Yorko dvynius sus
progdinę savižudžiai buvo ne eskimai, bet uolūs mu
sulmonai? O Gerdos Vaitkūnaitės manymu: „Ameri
kai reikėjo tokio smūgio, nes negerbia kitų šalių 
tradicijų, gyvenimo būdo. Teršia orą, neprisiima at
sakomybės dėl globalinio atšilimo”.

Kiek žinau, Amerikoje dar daug ko nepadaryta 
Žemės atmosferai švarinti. Tačiau teigti, kad visų 
tautų bei religijų tradicijos yra lygiavertės ir bet koks 
gyvenimo būdas gerbtinas, yra nesąmonė. Neseniai 
su šia dilema susidūriau skaitydamas flamandų eseis- 
to Wim van Rooy rašinį „Europa be pabaigos” (Kul
tūros barai, 2003, nr.l). Jis parafrazuoja filosofo

akiračiai nr. 3 (347)

10



4

SKILTYS

Leszeko Kolakovskio nuomonę: tie, „kurie tvirtina, 
kad visos kultūros lygios, normaliom sąlygom ne
turėtų geisti, kad už mokesčių nuslėpimą jam būtų 
nukirsta ranka arba (...) už įteisintos santuokos pa
žeidimą vyras „viešai būtų nuplaktas” (...), moteris, 
(...) užmušta akmenimis”.

Savo ruožtu galiu priminti G. Vaitkūnaitei ir 
amerikiečių išvaikytų Talibų Afganistane puoselėtą 
tradiciją: drausti mergaitėms lankyti mokyklą. Ar tai 
irgi pagarbos vertas gyvenimo būdas?

Pr. Visvydas

I

■

I

I

I

DAR KARTĄ APIE RINKIMUS
Šią skiltį rašant jau buvo pasirodę šimtai įvai

riausių interpretacijų, analizių ir šiaip komentarų 
apie neseniai Lietuvoj įvykusių prezidento rinkimų 
rezultatus. Taigi kam apie juos dar kartą rašyti? At
virai pasakius, didelio reikalo nėra, bet yra noras įkiš
ti savo trigrašį ir klausimų forma pristatyti savo teigi
nius.

Kodėl Prezidentas Valdas Adamkus pralaimėjo?
Ar jo rinkiminės kampanijos organizacija buvo 

neefektyvi? Taip, bet per tris mėnesius sunku suda
ryti gerą organizaciją, neturint tiesioginės partijos ar 
partijų paramos.

Ar nebuvo per daug pasitikima visuomenės ap
klausų rezultatais, kurie rodė didelį ir pastovų Prezi
dento populiarumą? Taip, bet tai tik dar kartą parodė, 
jog Lietuvoje, kaip ir kituose Rytų Europos kraštuo
se, balsuotojai neretai viena sako, o kita daro.

Ar toks pasitikėjimas turėjo įtakos rezultatams? 
Taip, dėl jo Prezidento rinkiminė kampanija prasidė
jo vėlai ir iš pradžių nelabai intensyviai.

Ar per didelis pasitikėjimas, jog Prezidentas an
trame ture laimės, įtaigojo dalį jo rėmėjų rinkimuose 
nedalyvauti? Taip.

Ar nutarimas rinkiminės kampanijos metu nesu
mažinti Prezidento valstybinių įsipareigojimų buvo 
klaida? Po rinkimų atrodo, kad taip. Tačiau šiuo 
klausimu Prezidentas neturėjo didelių abejonių.

Ar rinkimų kampanijų finansavimas buvo svarbi 
pralaimėjimo priežastis? Taip. Nors oficialiai Prezi
dento varžovas savo kampanijai išleido ne ką dau
giau, žurnalistų apskaičiuotais neoficialiais duome
nimis jos finansavimas buvo bent kelis, jei ne kelioli
ka kartų didesnis negu Prezidento.

Ar prezidento galių išpūtimas ir iš to išplaukę 
populistiniai pažadai buvo reikšmingas faktorius? 
Be abejonės.

Ar Prezidento penkerių metų kadencijos suta
patinimas su žymiai nepagerėjusia ekonomine padė
timi prisidėjo priėjo pralaimėjimo? Taip, didele da
limi.

Ar rinkimų rezultatai parodė, jog taip vadinamo 
elito tariamas ar tikras dėmesio nerodymas provinci
jai ir žemės ūkiui nulėmė rinkimų rezultatus? Nenu- 
lėmė, bet buvo viena iš priežasčių.

Ar rinkimuose neatsispindėjo žmonių nusivyti-

2003 m. kovo mėn.

mas partijomis ir apskritai politika? Taip, ir tas ne
buvo palanku Prezidento kandidatūrai.

Ar didesniųjų partijų kandidatų, išskyrus vieną, 
pasisakymas už Prezidentą antrame ture įtaigojo bal
suotojus? Ne. Antrame ture Prezidentas gavo dau
giau balsų negu jo varžovas tik iš dviejų grupių - tų, 
kurie pirmame ture balsavo už Kazį Bobelį ir Kęstutį 
Glavecką.

Ar Lietuvos „šventų karvių” ir daugelio „veršiu
kų” parama Prezidentui padėjo ar pakenkė? Padėjo, 
bet gana mažai.

Ar Lietuvos pakvietimas į NATO ir Europos Są
jungą bei Prezidento Bušo apsilankymas Vilniuje tu
rėjo rinkimams įtakos? Taip, bet ji nebuvo didelė.

Ar penkis metus Prezidento vesta politika, inte
gracija į Vakarus ir vidinės reformos padėjo per rin
kimus? Taip, bet ne tiek, kiek buvo tikėtasi.

Ar premjero A. Brazausko tiesioginis Prezidento 
kandidatūros antrame ture parėmimas būtų pakeitęs 
rinkimų rezultatus? Manau, kad ne. Tačiau jei toks 
premjero pasisakymas būtų paskatinęs socialdemo
kratų organizacijos tikrą, o ne tik žodžiais paskelbtą 
paramą Prezidentui, galimybė rinkimus laimėti būtų 
padidėjusi.

Ar mažumų balsai buvo reikšmingi? Aišku, nes 
dauguma jų buvo atiduoti už Prezidento varžovą. 
Tarp lietuvių jis gavo truputį mažiau balsų negu Val
das Adamkus.

Ar „Williams” afera nepakenkė Prezidento šan
sams rinkimus laimėti? Taip, šiek tiek, bet mažiau 
negu jo oponentai tikėjosi.

Ar Prezidento „amerikoniška” praeitis buvo 
pliusas ar minusas? Greičiausia minusas. Ji kartais 
buvo svarstoma „Williams” aferos kontekste.

Ar kandidatų asmeninės savybės buvo svarbus 
faktorius? Turbūt. Porinkiminiai sociologiniai tyri
mai parodė, jog už Prezidentą balsavo tie, kuriems 
buvo svarbi patirtis ir sąžiningumas, o už jo varžovą 
-jaunatvė ir energija.

Ar debatai televizijoje buvo reikšmingi? Nela
bai. Nors įvairūs stebėtojai nevienodai vertino kandi
datų pasirodymą, didelio skirtumo nebuvo.

Ar rinkimų rezultatuose atsispindėjo Lietuvos 
elektorato nesusigaudymas Vakarų vertybių skalėje? 
Ne, nes ir rinkėjai Vakaruose nustebina prognozuo
tojus balsuodami už „antiestablišmento” kandidatus, 
vadovaudamiesi savo tikrais ar įsivaizduotais intere
sais.

Julius Šmulkštys

-r-:
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ARgumenTAI

AR EUROPĖJAME?
Lietuvoje jau ant nosies referendumas dėl na

rystės .Europos Sąjungoje. Už aktyvų dalyvavimą ja
me pasisakė net Romos katalikų bažnyčia. Lietuvos 
vyskupų konferencija priėmė specialų kreipimasį, 
kurį parapijose paskelbs klebonai. Toks aktyvumas 
įdomus, juolab kad Briuselyje, tiek ES parlamente, 
tiek ES ateities konvente, jau nuo rudens lenkų ini
ciatyva diskutuojamas pasiūlymas į ES konstituciją 

įrašyti, kad Europos vertybių pamatą sudaro krikš
čionybė.

Propaganda ir agitacija už ES Lietuvoje įgavo 
aiškią kryptį. Bet lietuviškos diskusijos apie Europos 
Sąjungą atrodo kažkokios dirbtinės. Greitai išaug
siančių investicijų ir paramos Lietuvai pabrėžimas 
reiškia trumpalaikę perspektyvą, vyraujančią narys
tės Europos Sąjungoje vertinimuose. Besiginčijan
čios pusės pernelyg emocionaliai žiūri viena į kitą. 
Euroskeptikai - nihilistiškai, o eurooptimistai - aro
gantiškai, leisdami suprasti, kad tik pakankamai in
formacijos neturintys žmonės gali pasisakyti prieš 
narystę Europos Sąjungoje. Tad įtarimas, kad Euro
pos Sąjunga - elito projektas, eiliniams lietuviams 
tikrai gali virsti garsiai neišsakomu įsitikinimu. Neiš
sakomu garsiai dėl to paties nepasitikėjimo elitu, ku
ris buvo ryškus prezidento rinkimų metu.

Tikros diskusijos apie Europos Sąjungą Lietuvos 
viešajame gyvenime kaip ir nėra. Racionalus narys
tės pranašumų ir silpnybių svarstymas galbūt žino
mas tik siauroje specialistų-ekspertų aplinkoje. Lie
tuvoje apskritai silpna racionalių svarstymų kultūra. 
Neretai kartojami „pasigauti”, t. y., iš kitų šalių žinia- 
sklaidos atėję argumentai už ar prieš narystę, giliau 
jų nepagrindžiant. Specialistų aiškinimai pasižymi 
perdėm technokratišku žargonu.

Europėjimą tikriausiai galima apibūdinti kaip 
kasdieninių kontaktų su Vakarų Europos šalimis tvir
tumą. Tai kur kas tikresnis rodiklis už bendras kul
tūrines vertybes ar panašiai. Šia prasme galima sa
kyti, kad tokie kontaktai tikrai dar nėra labai įsišakni
ję Lietuvos kasdienybėje. Faktinis Lietuvos sueuro- 
pėjimas yra kur kas mažesnis negu Suomijos, Švedi
jos ar Austrijos prieš jas priimant į ES 1995 m. Ne
paisant derybų dėl narystės rezultatų, kurie gali būti 
vertinami kaip gana palankūs Lietuvai, Lenkija, be 
abejo, taip pat yra labiau sueuropėjusi, palyginus su 
Lietuva. Net vadinamoji darbo migracija į ES šalis iš 
Lietuvos palyginti yra nedidelė. Kontaktų prasme 
Lietuva gal daugiau suamerikonėjusi, negu sueuro
pėjusi. Žinoma, narystė ES ir europėjimas - gana 
skirtingi dalykai. Bet narystė Europos Sąjungoje gali 
sudaryti geresnes sąlygas tolesniam Lietuvos euro- 
pėjimui.

Saulius Pivoras

ATSIŲSTA...
(atkelta iš 5-to psl.)
Valdemaro Klumbio originali studija „Pogrindžio 
leidinys „Perspektyvos” (1978-1981): intelektualio
sios savilaidos pradžia Lietuvoje”.

Jevsejus Ceitlinas. Ilgi pašnekesiai laukiant lai
mingos mirties. Iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitie
kūnas. Vaga. Vilnius. 271 psl.

Dramaturgas ir literatūros kritikas Jokūbas Josa- 
dė mirė Vilniuje 1995 metais sulaukęs 84 metų. Lite
ratūrologas Jevsejus Ceitlinas, atvykęs iš Rusijos į 
Lietuvą, užrašė paskutinių penkių Josadės gyvenimo 
metų apmastymus apie jo gyvenimą ir ateinančią 
mirtį. Išėjo nuostabi knyga, kažkas tarp dienoraščių 
ir romano, sulaukusi plataus pripažinimo ir už Lietu
vos ribų. Knygos apimtis: Lietuvos žydų (litvakų) 
dvasinio pasaulio specifika; lietuvių-žydų santykių 
psichologija; stalinizmo epochos košmariškų baimių 
apmastymas; generacijų kaitos problematika; na ir 
mirčiai besirengiančio žmogaus sąmonės paradoksai.

Knygoje telpa ir įdomūs užsklandos žodžiai: 
Sigito Gedos „Pokalbiai, kuriuose mirčiai nėra vie
tos” ir Alfonso Bukonto „Raktas nuo užtrenktų durų”.
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Čia skelbiamas išviešintas dokumentas yra geras 
pavyzdys gausios dokumentacijos, kurią internetas 
siūlo istorikui šiandieną. Pažymėtas „Išviešinta”, šis 
dokumentas yra informacija prezidentui Bush’ui 
vyresniajam, paruošta 1990 m. gegužės mėn. dėl mė
nesio gale vyksiančio susitikimo su Michailu Gorba
čiovu. Tačiau, kaip ir kiekvienas dokumentas, jis pra
šosi paaiškinimo dėl jo paskirties formuojant Ameri
kos užsienio politiką.

To laikmečio fonas yra gerai dokumentuotas. 
1990 m. gegužės 14 dienos The New Yorker straips
nyje Elizabeth Drew aprašė, kaip apstulbo JAV Val
stybės departamentas, sužinojęs, kad Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir kad Gorbačiovas į šį žingsnį at
sakė Lietuvos blokada. JAV vyriausybė nebuvo pasi
rengusi drąsiam Lietuvos žingsniui ir griežtai Gor
bačiovo reakcijai.

Lietuvos klausimas užėmė svarbią vietą gegužės 
mėn. vykusiuose pasitarimuose, kai Amerikos Vals
tybės Departamento sekretorius James Baker lankėsi 
Maskvoje, kad atliktų parengiamąjį darbą netrukus 
įvyksiančiai abiejų valstybės vadovų konferencijai. 
Šių diskusijų aprašai yra išlikę Baker’io, Gorbačio
vo, Amerikos ambasadoriaus Jack Matlock’o ir tuo
metinės Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės 
memuaruose. Iš jų pasakojimų sužinome, kad Gorba
čiovas norėjo Lietuvos klausimą laikyti antraeiliu, 
tačiau Baker’is ir Matlock’as, pasitarę su Prunskiene, 
sutarė, kad lietuviai turėtų neatšaukti nepriklauso
mybės, o prezidentas Bush’as turi rasti būdų paska
tinti abipusį susitarimą.

Šis dokumentas yra vykusių diskusijų bei pasi
tarimų išdava. Čia randame Baker’io ir Matlock’o 
pranešimų atgarsius. Pažymėtinas sakinys - „aš 
žinau, kad jūs atmetėte Prunskienės pasiūlymą”. 
Baker’io memuaruose pažymėta, kad dokumento

BUSH’AS IR GORBAČIOVAS APIE LIETUVĄ 
1990-AISIAIS

parnešėjas Peter Hauslohner’is buvo Dennis Ross’o 
„padėjėjas”, kuris, savo ruožtu, buvo vienas iš Bake
r’io „svarbiausių politikos patarėjų”. Hauslohner’is 
turėjo patirties ruošiant svarbius pareiškimus diplo
matijos srityje. Valstybės departamento padaliniai 
dažnai keičiasi, tačiau S/P buvo ir yra „State Policy 
and Planning” (Valstybės politika ir planavimas). 
Baker’is William Bums’ą pavadino „vienu iš jau
niausių ir sumaniausių FSO (Užsienio tarnybos 
pareigūnų)”, dirbusių su Ross’u. Šiame dokumente 
EUR/SOV/SOBI greičiausiai yra įstaiga, kurios sritis 
yra Sovietų Sąjungos reikalai.

Bush’o atsiminimuose apie šį viršūnių susi
tikimą nesunku pastebėti, kad tardamasis su Gorba
čiovu jis laikėsi gairių, nustatytų šiame dokumente. 
Viešai jis jau buvo pareiškęs, jog Gorbačiovo išsilai
kymas valdžioje jam buvo svarbiau negu Lietuvos 
nepriklausomybė. Tačiau taip pat jis išsitarė, kad „aš 
negalėjau nepaisyti Lietuvos”. Svarbiausia problema 
amerikiečiams viršūnių susitikime buvo Vokietijos 
suvienijimas. Lietuvos klausimą konferencijoje Bu
sh’as susiejo su Gorbačiovo noru Sovietų Sąjungos- 
Amerikos prekybiniuose ryšiuose gauti palankiai 
traktuojamos valstybės statusą. Jis Gorbačiovui pa
reiškė, kad palankiai traktuojamos valstybės statusą 
„Kongresas jam suteiktų per vieną minutę”, jeigu 
Gorbačiovas atšauktų Lietuvos blokadą. Gorbačio
vas melodramatiškai atsakė - „Jūs duodate pirme
nybę Baltijos kraštams, ne man”. Pasitarimų išdava 
buvo slaptas susitarimas. Bush’o žodžiais, „Privati 
arba slapta susitarimo dalis buvo, kad mes nesiųsime 
prekybos sutarties [Kongreso] patvirtinimui, kol ne
bus pradėtos derybos su lietuviais ir Maskva neat

šauks ekonominės blokados”. Bush’as kritiką, kurios 
jo valdžia susilaukė dėl vengimo pareikšti nuomonę 
Lietuvos reikalu, pavadino „frustruojančia”, tačiau, 
kaip jis rašo, „mes nenorėjome sovietų pažeminti 
viešai susiedami Lietuvą su JAV prekyba”.

Slaptas susitarimas dėl Lietuvos Gorbačiovą, 
šiam rašant savo atsiminimus, paveikė taip, jog jis 
apskritai to susitarimo neminėjo, o tik pabrėžė savo 
tvirtą laikyseną, kai Bush’as turėjęs rinktis tarp jo ir 
Baltijos kraštų. Gorbačiovas taip pat plačiai komen
tavo Bush’o nusiskundimą dėl Vytauto Landsbergio, 
pažymėdamas, jog Amerikos prezidentas turėjęs 
nuogąstavimų dėl lietuvių elgesio. Kita vertus, Bu
sh’o padėjėjai visuomet pabrėžia, kad Amerikos pre
zidentas pakartotinai kėlęs Lietuvos klausimą. Šis 
dokumentas parodo, kaip atsargiai jis tą darė.

A. E. Senn
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IŠVIEŠINTA

TEMINIS PRANEŠIMAS: BALTIJOS VALSTY
BĖS
1990 m. gegužės 21 d.

Konfrontacija Baltijos šalyse tebedidėja. Ne tik 
Lietuva, bet ir Latvija, ir Estija aktyvėja. Nors judėji
mo ženklų yra abiejose pusėse, kol kas nėra priežas
čių tvirtai manyti, kad šalys pasistūmės taip toli, kad 
būtų pradėtas dialogas, arba taip greitai, kad Maskva 
nebegalėtų didinti spaudimo.

Krizė prasidėjo kovo 11 d., kai naujai išrinktas 
Lietuvos Parlamentas oficialiai paskelbė savo nepri
klausomybę. Maskva pasmerkė šį veiksmą kaip ne
teisėtą, tačiau lietuviai nepasidavė ir patvirtino eilę 
vienas po kito išleistų įstatymų, tiesiogiai metusių 
iššūkį Maskvos valdžiai. (Tikriausiai grėsmingiau
sias veiksmas buvo tas, kad lietuviai atsisakė tarnauti 
prievartinėje sovietų armijoje). Maskvos atsakas bu
vo kariniai manevrai, pastatų užgrobimas, užsienie
čių išvarymas iš šalies bei sienų uždarymas. Atrodo, 
kad šiais veiksmais Maskva norėjo pabrėžtinai paro
dyti de facto kontroliuojanti teritorijas ir sienas, kas, 
tikriausiai neatsitiktinai, yra vienas JAV valdžios kri
terijų, suteikiant diplomatinį pripažinimą. Galiausiai, 
balandžio 18 d. Maskva gerokai pristabdė kuro ir kitų 
valiuta perkamų prekių tiekimą; nors oficialiai em
bargas nebuvo įvestas, kitas tiekimas buvo taip pat 
sumažintas. Vilnius mėgino blokadą apeiti, tačiau jos 
poveikis buvo vis labiau jaučiamas; gegužės pradžio

je nedarbas pasiekė 23.000 ir, pasak ambasados 
Maskvoje, toliau augo.

Estijoje ir Latvijoje įvykiai klostėsi lėtesniu tem
pu, iš dalies dėl drausminančio Lietuvos pavyzdžio, 
iš dalies dėl sudėtingesnės demografinės situacijos 
(t.y. didesnio rusų ir kitų mažumų gyventojų procen
to). Naujai išrinkti abiejų valstybių parlamentai, 
užuot iš karto ėję iki galo, paskelbė pereinamojo 
laikotarpio einant visiškos nepriklausomybės link 
pradžią. Kaip ir Lietuva, Latvija bei Estija įvedė įsta
tymus, jų nederinę su Maskvos valdžia, tačiau pasi
stengė, kad įstatymų formuluotė nesukeltų didelės 
konfrontacijos su Maskva. Vis tik pagrindinė kryptis 
buvo ta pati ir per paskutines kelias savaites įtampa 
išaugo ir ten. Maskvos požiūris į tai toks pat, kaip ir 
Lietuvos atveju - imtasi aiškinti įstatymus. Rusai ir 
kitos mažumos išėjo į gatves protestuoti (beveik aiš
ku, kad nebuvo apsieita be tam tikrų nuorodų iš Mas
kvos), tuo toliau didindami įtampą.

Maskvos linija dėl kai kurių dalykų svyravo, ta
čiau pagrindiniu - suverenumo - klausimu ji liko pa
stovi. Nors Maskva ir neatmetė galimybės, kad Balti
jos šalys taptų visiškai nepriklausomos, tačiau ir ne
rodė tam jokio pritarimo. Vietoje to, ji pabrėžtinai 
kalbėjo apie reformuotos federacijos galimybę ir net 
specialaus statuso federacijoje suteikimą Baltijos ša
lims. Maskva taip pat parodė lankstumo dėl detalių 
(pvz., kalbėjo apie nepriklausomybės deklaracijos ir 
po jos sekusių „nekonstitucinių” įstatymų laikiną at
šaukimą, o ne panaikinimą). Tačiau yra požymių, 
kad neseniai Maskvos pozicija sugriežtėjo. Dėl pa

grindinio klausimo nėra jokių neaiškumų: Maskva 
neis į derybas su Baltijos šalimis kaip su „nepriklau
somomis” valstybėmis. Maskvos nuomone, jos vienu 
ar kitu būdu turi grįžti ir vėl tapti pavaldžiomis sovie
tų konstitucijai; tik tuomet bus įmanomas dialogas.

Konfrontacijai augant, JAV rodė vis daugiau su
sirūpinimo ir ieškojo būdų, kaip abi puses įtikinti, 
kad reikia susitarti taikiai, dialogo būdu. Mes ir toliau 
laikomės politikos, kuri nepripažįsta priverstinio 
Baltijos šalių inkorporavimo į SSSR ir remiame Bal
tijos šalių apsisprendimo teisę. Tačiau mes taip pat 
suprantame, kad per 50 metų sukurti ryšiai su Sovie
tų Sąjunga ir interesai negali būti nukirsti tuojau pat; 
mes pripažįstame, kad potencialūs maištai kitose vie
tovėse reikalauja iš Gorbačiovo kurti tokį procesą, 
kurį jis galėtų kontroliuoti ir kuriame nebūtų igno
ruojami visos Sąjungos interesai.

Taigi keletoje susitikimų su Baltijos šalių vado
vais, Sekretorius ir Prezidentas pabrėžė, kad reikia 
imtis realių ir praktiškų žingsnių, kurie vestų į dery
bas, pvz., galimo referendumo ir savanoriško laikino 
nepritarimą sukėlusių įstatymų sustabdymo. Sovie
tams JAV pabrėžė, jog reikia patikinti Baltijos vals
tybes, kad veiksmai iš jų pusės sukels atitinkamą 
Maskvos atsaką, kad smurto panaudojimas turės itin 
neigiamą poveikį mūsų dvišaliams santykiams ir šis 
klausimas bus kaip rakštis JAV-Sovietų santykiuose 
tol, kol Baltijos šalinis nebus suteikta apsisprendimo 
teisė.

Neseniai įvykę Sekretoriaus susitikimai Mas
kvoje suteikė progą iškelti šiuos klausimus aiškiau
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nei anksčiau bei tikrai svarbiems žmonėms tiesiogiai. 
Be to, Gorbačiovas buvo įspėtas dėl galimo viršūnių 
susitikimo komplikacijų (tarp jų - demonstracijų) ir 
fakto, kad jo politika Lietuvos atžvilgiu pradeda kelti 
abejones dėl sovietų vadovo įsipareigojimų demo
kratizacijos procesui bei perestroikos sėkmei.

Gorbačiovas pasakė Sekretoriui (kaip ir Lietu
vos ministrei pirmininkei Prunskienei), kad suspen
davus nepriklausomybės deklaraciją, iš karto pilnu 
pajėgumu galės prasidėti derybos, įskaitant specia
lias komisijas karinio saugumo bei ekonominiais 
klausimais. Tačiau Gorbačiovas ir toliau neįsiparei
gojo dėl to, kad Maskva priimtų nepriklausomybės 
galimybę. Prunskienė atsakė, kad ji galėtų remti ne
pritarimą sukėlusių įstatymų suspendavimą, tačiau 
atsisakė minties suspenduoti pačią kovo 11 -osios de
klaraciją. (Lietuvos parlamentas atsisakė tai padaryti 
gegužės 19 d.)

DALYKAI, KURIUOS REIKIA PABRĖŽTI
• Žinote, kad mes stengėmės išlaikyti santūrią po
ziciją Lietuvos atžvilgiu, netgi po jūsų ekonominės 
blokados.
• Taip pat žinote, kad mes stengėmės remti dialo
gą ir padaryti taip, kad jūs ir Lietuva pradėtumėte 
tarpusavyje kalbėtis.

Mes ėmėmės politinės rizikos privačiai skatinda
mi lietuvius imtis praktiškų žingsnių, kurie vestų dia
logo link - ne tik siūlėme jiems suspenduoti nepri
klausomybės įstatymus, bet ir realiai tai padaryti.
• Tačiau aš nebeturiu erdvės. Kritika ir spaudimas 
man auga, ypač Kongrese.
• Tiesą sakant, esu susirūpinęs. Mūsų santykiai la
bai svarbūs ir aš labai stengiausi, mėgindamas įtikin
ti Amerikos žmones, kad turime išlaikyti savo suba
lansuotą požiūrį į šiuos klausimus.
• Bet Jūs man nepadedate.
• Jūs užsikirtę savo teisės klausimuose ir savo 
konstitucijoje - tai aš galiu suprasti tik iki tam tikro 
lygio.
• Tai, ką dabar matome, nėra krizė tik Lietuvoje, 
tai krizė ir Latvijoje bei Estijoje.
• Jūsų politika neveiksminga.
• Žinau, kad traktuojate Lietuvą, Latviją ir Estiją 
taip pat, kaip Gruziją, Moldaviją ar Ukrainą.
• Kaip žinote, mūsų požiūris kitoks. Mes nuosek
liai atsisakinėjome pripažinti Baltijos šalių inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą 1940-aisiais kaip teisėtą ir 
mes tvirtai remiame Baltijos tautų apsisprendimo 
teisę.

Todėl mums sunku rekomenduoti lietuviams su
spenduoti savo Nepriklausomybės deklaraciją. Jų 
nuomone, tai būtų taš pats, kas savanoriškai įstoti į 
Sovietų Sąjungą.
• Todėl tikiuosi, kad bus rastas kažkoks kelias, 
apeinantis teisinius ginčus ir atvedantis šalis į dialo
gą-
• Turiu jums pasakyti, kad čia, Jungtinėse Valsti
jose, Jūsų politika pradeda kelti abejonių Jumis ir 
Jūsų perestroika.

Kuo ilgiau trunka krizė, tuo labiau amerikiečiai 
ima svarstyti, ar jūs rimtai nusiteikęs dėl demokrati
zacijos.

Ir tuo labiau žmonės ima svarstyti, ar jūs galėsite 
leisti demokratiškai reikštis tautiniams siekiams ir ar 
tai netaps perestroikos Achilo kulnu.
• Jūs turite suprasti vieną dalyką - amerikiečiai iš 
tikrųjų myli demokratija ir ja tiki.

Niekas jūsų programoje neturėjo tiek poveikio 
amerikiečiams kaip glasnost, laisvė, kuria džiaugiasi 
vis daugiau ir daugiau politinių grupių, ir Jūsų laisvi 

rinkimai.
• Dėl to ir dėl pasikeitimų, kuriuos jie matė savo 
pačių akimis, daugeliui amerikiečių labai suprantama 
jūsų pozicija ir sunkumai, su kuriais jūs susiduriate.

Iki šiol jie buvo linkę Lietuvos klausimu jus su
prasti.
• Tačiau tai gali greitai pasikeisti, nes mūsų visuo
menės nuomonė labai nepastovi.
• Jei lietuvių patiriami sunkumai didės arba jei jūs 
imsite naudoti jėgą, norėdami primesti jiems savo va
lią, daugumai amerikiečių bus labai sunku suprasti, 
kaip tai gali derintis su demokratija ir perestroika.
• Taigi, pasakysiu dar kartą: svarbu, kad prasidėtų 
tikras dialogas su lietuviais, taip pat ir su latviais bei 
estais.
• Ne man sakyti, kokiai būdais jūs turėtumėte tai 
daryti.

Aš vis dar manau, kad Kohl’io-Mitterand’o for
mulė galėtų pasiūlyti išeitį.
• Žinau, kad atmetėte Prunskienės požiūrį. Tiesą 
sakant, manau, kad lietuviai nuėjo tiek toli, kiek tik 
buvo įmanoma.

LIETUVIAI IR LIETUVA PARODOJE
MANIFESTA 4”

SKAIDRĖS
„Ar galima pastoti, kai myliesi stovėdama?”, 

„Ar padidės krūtinė, jeigu gersiu cappuccino?”, „Aš 
miegu su savo pusbroliu, ar tai normalu?”. Apie 50 
tokių ir panašių paauglių ranka rašytų klausimų iš 
sekso srities galėjai pamatyti skaidrėse, o jeigu lietu
viškai nesupranti, jų angliškų vertimų pasiklausyti 
užsidėjęs ausines praeitą vasarą tris mėnesius Frank
furte vykusioje Europos modernaus meno bienalėje 
„Manifesta 4”.

Kaip paaiškino šio kūrinio autorė Laura Stasiu- 
lytė (gimusi 1977 m.), studijuojanti Vilniaus dailės 
akademijoje, tokius klausimus Panelės žurnalui siun
čia 12-17 metų mergaitės. Mintis jais pasinaudoti jai 
kilo pastebėjus, kad žurnalas Panelė turi Lietuvos są
lygomis gana didelį 60 000 egzempliorių tiražą. 
Skaitant jame spausdinamus mergaičių klausimus, 
jai pasirodė, kad sekso problemos paauglių mergai
čių tarpe yra labai aktualios (berniukų klausimų ta te
ma vos vienas kitas). Pasigilinusi ji labai greitai pa
stebėjo, kad brendimo stadijoje esančios mergaitės 
nei iš tėvų, nei iš mokyklos kvalifikuotų atsakymų į 
joms rūpimus klausimus negauna. Tėvai dažniausia, 
kaip sovietmetyje buvo įprasta, patys apie seksą žino 
tik „iš gatvės” - bendraamžių pasakojimų bei patir
ties, o mokytojai dar ir dabar gėdinasi apie tai kalbėti 
(geriau aiškina apie „biteles”... ). Sekso vadovėlių 
yra, bet juos namie daugumai reikia skaityti slapta, 
taip kaip pornografiją...

VIDEO
Gintaro Makarevičiaus meninis videofilmas at

skleidžia visiškai kitą nūdienos Lietuvos aspektą. Čia 
rodomi seni propagandiniai dokumentiniai filmai 
apie Vilniaus elektros skaitiklių fabriką, ypač jo val
gyklą (kurios direktoriumi yra buvęs Lietuvos Lais
vės Lygos vadas A. Terleckas).

Dokumentinėje filmo dalyje, kur susodinti fabri
ko darbininkai, kaip vištos šiuolaikiniuose kiaušinių 
fabrikuose, montuoja skaitiklius, aišku, iškeliamas 
komjaunuolis spartuolis. Vėliau rodoma valgykla ir 
virtuvė, kur dideliuose katiluose gaminamas valgis, o 
savitarna porodoma kaip komunizmo pažanga.

• Atrodo, kad jų siūlymas suspenduoti Jums neri
mą keliančius įstatymus yra nuoširdus ir atveria kelią 
į tikrą dialogą. __ __
• Tačiau, jei jūs nerasite būdo išspręsti tai taikiai ir 
neįeisite Baltijos šalims naudotis apsisprendimo tei
se, tai ši problema ir toliau liks kaip rakštis, kenkianti 
mūsų santykiams, kuri anksčiau ar vėliau neišvengia
mai pavirs rimtesne, nei yra dabar.

VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMO TEMOS: Baltijos 
kraštai
Sudarytojas S/P: P. Hauslohner
5/21/90 SESOVFO 1303
Patvirtinta: EUR/SOV/SOBI: A. R. Vershlow 

EUR/SOV/SOBI: A. M. Stephenson 
EUR/SOV/SOBI: J. S. Struble

EUR: J. F. Dobbins
S/P: W. Bums 
S/P: J. Holmes 
C: C. Schroeder 
P: A. Wolff

Spalvotoje antroje filmo dalyje autorius sukvietė 
likusius fabriko darbininkus, daugiausia rusakalbius, 
į „paskutinę vakarienę” su tuometiniais sovietiniais 
patiekalais, tik, aišku, šį kartą su aptarnavimu. Po vi
sų tradicinių tostų, iš žmonių pokalbių, verčiamų į 
anglų kalbą, sužinai, kad ne kokia ateitis jų tame fab
rike laukia, nes jis, berods, baigia savo dienas.

Vieni dar tikisi stebuklo, kiti (dauguma vyresnio 
amžiaus) jau atrodo susitaikę su padėtimi. Visas 
veiksmas vyksta be perdėto, teatrališko emocijų išsi
liejimo, kurio tikėtumeisi, kai kalbama apie tokį 
svarbų žmonių egzistencijos klausimą.

INTERNETAS
Nomeda ir Gediminas Urbonai savo meninei kū

rybai naudoja šiuolaikines komunikacijos priemo
nes: kompiuterius, internetą. Jie kuria intemetines 
svetaines (galite „nusileisti” - www.transaction.lt). 
„Nusileidę” į jų intemetinę svetainę randame tris 
spyruokles: filmai, moterys ir psichiatrai. Su pelyte 
užėjus ant žodžio „filmai”, atsidaro vėduoklė, o kiek
vienoj jos ląstelėje po sovietmečio filmą, pradedant 
nuo pokario Marytės ir vėlesni. Visų filmų ištraukose 
yra pavyzdžių, kaip sovietmečiu buvo žiūrima į 
moteris, jų vaidmenį visuomenėje ir t.t. Antroje spy
ruoklės vėduoklėje savo nuomones apie tas filmų 
ištraukas pasako įžymios šiandieninės Lietuvos mo
terys: Gražina Arlickaitė, Živilė Pipinytė, Lolita Sut- 
kaitienė ir kitos.

Trečioje spyruoklės vėduoklėje galite susipažinti 
su garsiausiais Lietuvos psichologais ir psichiatrais, 
kurie, žiūrėdami tuos vaizdus prieš juos esančiame 
televizijos ekrane, irgi pareiškia savo nuomones apie 
filmų ištraukas ir pasisakiusias moteris.

Nomeda (g. 1968) ir Gediminas (g. 1966) iki šių 
metų sausio buvo Štutgarto meno akademijos stipen
diatai, ruošia projektus, parodas. Jie yra vieninteliai 
lietuviai iš Lietuvos (iš užsienio dar yra Jonas Me
kas), dalyvavę prestižinėje kas penkis metus Kasely- 
je vykstančioje modernaus meno parodoje „Docu
menta H”. Praeitų metų spalio mėnesį vykusioje

(tęsinys 15-me psl.)
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<: Chicago, II. 6C«2Ū-56417

DAR APIE LIETUVIŲ KALBOS 
PRATURTINIMĄ

Š.m. sausio mėn. Akiračiuose (nr. 1) teko skaity
ti žymių asmenų pasisakymus („Skoliniai kalbą 
praturtina”) apie Amerikos lietuvių susirūpinimą kal
bos teršimu anglicizmais ir begale tarptautinių, t.y. 
internacionalinių, žodžių Lietuvos spaudoje. Šiau
lių universiteto Lietuvių kalbos didaktikos katedros 
docentas St. Tumėnas aiškina, kad nereikia iš savo 
žodyno išbraukti skolinių (atėjusių į kalbą prieš šimt
mečius), kaip pvz., agurko, bulvės, košės, šeško, ir 
jiems ieškoti lietuviškų pakaitalų. O poetas prof. T. 
Venclova sako, kad „... dauguma žodžių iš lietuvių 
kalbos iš valyta... valymo norėtųsi išvengt...naujoje 
istorinėje situacijoje...gera proga lietuvių kalbai to
bulėti”.

Turbūt mūsų senieji kalbininkai persistengė, iš
valydami „zerkolą”, „dziegorių”, „čyščių”, „peklą”, 
„abrozdą”, „adyną”, „nedėlią”, „torielką”, „vidal- 
čių”, „saldotą”, „bromą”, „utamiką”, „četvergą” ir 
dar daug panašių kalbą turtinančių (?) žodžių. Dabar
tiniai Lietuvos kalbininkai, atrodo, tokios klaidos ne
daro, ir Lietuvos spauda bei žmonės rašo ir kalba pa
tobulinta kalba, vartodami nevalomus žodžius (ku
riems jau seniai yra sukurti geri lietuviški atitikme
nys) kaip: nacija, asociacija, hospitalizacija, trauma, 
stresas, lyderis, komisaras, servisas, suicidiška ten- 
tencija, prioritetas, inicijuoti, žvejų botas, pabas, 
marketingas, aukcionas, komfortas, grafikas, degus
tuoti ir pan.

Daugelis Amerikos lietuvių nėra tokie naivūs, 
kad norėtų „sulietuvint” šimtametę „bulvę” ar gal 
tūkstantmečius „šešką” ir „košę”, kaip doc. St. Tu
mėnas juokauja. Tačiau vis dar „senoviškai” rašy
dami bei kalbėdami stebisi dabartine „naujakalbe”, 
nerimaudami ar ji kartais (dvelktelėdama senuoju 
skoliniu „šešku”) neperša lietuvių kalbai pavojingų 
„suicidiškų tentencijų”?

Nijolė Užubalienė 
Chicago, II

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Noriu išreikšti keletą minčių dėl straipsnelio 

„Skoliniai kalbą praturtina”.
Pono Venclovos nuomone, lietuvių kalboje yra 

galybė skolinių iš įvairiausių laikų. Mano supratimu, 
kai kurie žodžiai tikrai yra skoliniai, pasisavinti vys
tantis bendravimui, prekybai. Bet yra daug pana
šių žodžių į rusų, lenkų, indų ir kitų tautų. Nemanau, 
kad tai yra skoliniai. Greičiausia, pasekmė tolimos 
bendros praeities. Lietuvių kalba yra seniausia in
doeuropiečių kalba. Atrodo, kad kadaise gyvenome 
kartu arba netoliese ir kalbėjome, jei ne vienodai, tai 
bent labai panašiai. Bet laikui einant, kai kurios gen
tys atsiskyrė, nukeliavo toliau. Turbūt su slavais gy
venome gana ilgai, o ilgiausiai su latviais. Tūkstan
čiai metų ir neperžengiami plotai sukūrė tautas ir sa
vitas kalbas, bet praeities pėdsakai dar randami to
limuose Europos kampuose ir Azijoj.

Kalbininkas Stasys Tumėnas rašo: „Oi kaip aš 
Amerikoje lietuviams įrodinėjau, kad jeigu išbrauk
sime iš savo žodyno atkeliavusius iš svetur žodžius,

tai nebeturėsime asiūklio, burės, šeško (atkeliavusio 
iš suomių kalbos), ūso, guzo, anūko, miesto, bajoro, 
pono, asilo, seimo, kurapkos, agrasto, agurko, bul
vės, buroko, blyno, cukraus, košės, kruopų, bažny- 
v • 57
C1OS .

Ūsas, guzas, kurapka, šeškas tikrai neatrodo sko
liniai, nes visai surišti su artimiausia aplinka. Gamin
ti košę ar kruopas gal ir išmoko iš kaimynų. Bajoras, 
ponas, seimas, bažnyčia lengvai atpažįstami kaip 
skoliniai.

Nejaugi tokius žodžius, kaip galva, nosis, akys, 
lūpos, rankos, saulė, žvaigždės, rasa, vyras, kurie turi 
daug panašumo su kitom kalbom, ponas Tumėnas 
priskirtų prie skolinių? Ar tie žodžiai nėra paveldas iš 
tolimos bendros indoeuropiečių kalbos?

E. B. Vengianskienė 
Lakeside, Mi

Gerb. Akiračių Redakcija,
Esu ilgametis Akiračių skaitytojas ir prenumera

torius. Skaitau visą išeivijos spaudą ir iš Lietuvos 
gaunamus dienraščius Lietuvos rytą, Respubliką ir 
žurnalą Veidas.

Įdomu, kad Lietuvos dienraščių puslapiai kiek
vieną dieną mirga žiniomis apie vykstančius nusikai
timus. Vagystės, žmonių žudymas Lietuvoje ir užsie
nyje, banditizmas, automobilių pagrobimai ir vieti
nių gyventojų, ir užsieniečių, moterų ir narkotikų 
pardavinėjimas. Užsieniečių, viešinčių Lietuvoje, 
apvogimas ir sumušimas. Nusikalstamo elemento 
ryšiai su gangsteriais Čikagoje ir 1.1.

Būtų įdomu, kad Akiračiai, kuris yra atviro žo
džio mėnraštis su tikrai gera redakcine kolegija, Aki
račiuose parašytų ir pakomentuotų priežastis ir ap
linkybes, kodėl įvairių nusikaltimų skaičius nemažė
ja, bet didėja. Išeivijoje užtenkamai prisiklausome tų 
„geraširdžių” lietuvių, kurie aplankę Lietuvą ir grįžę 
į Ameriką, vien tik „liaupsina” dabartinį Lietuvos gy
venimą.

Su pagarba,
Vytautas Šeštokas 

Los Angeles, Ca
I

Vytautas Šeštokas savo laiške palietė aktualią 
temą - kriminalinių nusikaltimų situaciją Lietuvoje 
šiandieną. Si tema reikalauja išsamaus straipsnio ar 
straipsnių, kurie tikimės Akiračiuose anksčiau ar vė
liau pasirodys. Tačiau kol šis straipsnis/straipsniai 
yra rengiami, pasitenkinkime keliomis apibendrinan
čiomis pastabomis. Pirmiausia, jeigu sakome, kad 
Lietuva pasižymi kriminalinių nusikaltimų gausa, tai 
tada klauskime - lyginant su kuo? Apskritai, nusikal
stamumų padėtis Centro-Rytų Europoje, kaip pažymi 
stebėtojai, blogėja keliaujant iš Vakarų l Rytus, pvz., 
Lietuvoje ji blogesnė negu Čekijoje, o Rusijoje blo
gesnė negu Lietuvoje. Žinoma, nusikaltimų skaičius 
šiandieną Lietuvoje yra didesnis negu prieškario pir
mojoje Respublikoje. Priežastis paprasta: dabar 
dauguma Lietuvos gyventojų gyvena miestuose, o 
miestuose nusikalstamumas visuomet buvo didesnis 
negu kaimiškoje visuomenėje.

Ieškant konkrečių nusikalstamumo priežasčių, 
reikia pažymėti, kad buitinio smurto atvejais svar
biausia priežastis yra plačiai paplitęs alkoholizmas. 
Begeriant prieinama prie tokios ribos, kad draugas 
nužudo draugą, žmona vyrą, vaikai tėvus ir 1.1. Daug 
nusikaltimų (vagystės, apiplėšimai) padaro jauni
mas, kur[ veikia „greito pralobimo” sindromas. Nu
sikalstamumo plėtrai taip pat poveikį daro kuklūs fi
nansiniai ištekliai, skiriami policijai. Pavyzdžiui, 

kaip gali policininkas pagauti nusikaltėli, jeigu ribo
jamas benzino kiekis jo tarnybiniam automobiliui? 
Prie kitų priežasčių, padedančių nusikalstamumui 
plisti Lietuvoje, reikėtų dar paminėti korupciją tei
sėsaugos sluoksniuose bei baudžiamojo kodekso ne
tobulumus, kai bausmės kartais yra nelygios nusikal
timams. Kita vertus, galima pastebėti ir teigiamų 
poslinkių. Pavyzdžiui, prieš dešimti metų buvo labai 
paplitęs verslininkų „reketavimas”, tai yra prievarti
nis reikalavimas duoklių už verslo „ apsaugą Da
bar tokų atvejų rečiau pasitaiko. Sumažėjusi ir di
džiųjų nusikalstamų grupuočių veikla. - Red.

Mieli Akiračiai,
Lyg tie lenktynių dviračiai ir toliau pirmaukite 

lietuviškos spaudos lenktynėse (o jos labai naudin
gos) su šmaikščiu žodžiu, tikrais faktais per 2003 
metus.

Bronius Juodelis 
Willowbrook, II

Didžiai Gerbiamieji Akiračiai,
Turbūt aš vienas esu likęs akiratininkas 

Jungtinėje Karalystėje. (Pagal Europos Sąjungos tai
sykles nebegalima Anglijos vadinti D. Britanija). O 
kai Mr. Blair išvarys karalienę pas rusus, tapsim res
publika Su geriausiais linkėjimais,

S. Kasparas 
Londonas, Anglija

Gerb. Akiračiai,
Ačiū Dievui, kad dar lieka „popieriniai” Akira

čiai. Nors internetas jau ir mums - senajai kartai - 
nėra didelė paslaptis, bet niekad neatstos tikro laik
raščio ir formatu, ir išvaizda. Žinau žinau, svarbu 
esmė, bet ... Akiračius skaitau nuo pirmo numerio. 
Žinoma, kai kada norisi su Jumis ir nesutikti, ir pa
siginčyti, bet čia ir yra laikraščio įdomumas, nes ran
di ir žinių, ir jų perdavimo įvairovę. Pirmiausiai per
skaitau turinį ir jei randu V. Jonyno knygų apmąsty
mus, nusišypsau iš pasitenkinimo ir pradedu nuo jų. 
Prisimenu, visuomet ginčydavaus su mama, kodėl 
negalima pietus pradėti valgyti nuo „trečio”. V. 
Jonyno straipsniai man yra tas „trečias”. Pradedu nuo 
jo ir niekas nebara, kad darau „nežmoniškai”. O pas
kui viską iš eilės. Nusirašiau, kaip ir pritinka mano 
kartos žmogui.

Su nuoširdžiais linkėjimais.
Maria Vasiliauskas 

Toronto, Ont.

Gerbiamieji,
Jūsų leidinys kaip visuomet labai įdomus ir lau

kiamas. Sėkmės visiems Akiračių darbuotojams!
Su pagarba,

Elena Baliulienė 
Hamburg, Vokietija

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS 
DEMOKRATIŠKUMO

Esu Akiračių skaitytojas nuo pat pirmųjų Jūsų 
numerių, t.y., apie pusę savo gyvenimo. Visuomet 
skaitau su susidomėjimu ir dažniausia su pritarimu. 
Tačiau norėčiau pakomentuoti vieną sakinį Algiman
to Gurecko straipsnyje apie globalizaciją ir demo
kratiją (2002 m. lapkričio nr.).

Ponas Gureckas rašo apie Europos Sąjungą (ES): 
„Ji nėra ir nebus demokratiška, kol nebus apvaldyta 
Briuselio biurokratija sujos centralizuotomis tenden
cijomis. Tik ES narės, kurios yra gyvybingos tautinės 
ir demokratinės valstybės, gali būti jos demokratijos
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patikimas pagrindas”.
Gaila, kad Jūsų bendradarbis kartoja klaidingą 

britų „euroskeptikų” teiginį, būtent kad Briuselio 
biurokratai viską tvarko. ES valdymo stuktūra yra la
bai sudėtinga ir paini, bet gan demokratiška. Yra ke
turi organai: Europos Taryba, Ministrų Taryba, Par
lamentas ir Komisija („Briuselis”). Tiesa, dar yra ir 
Vyriausias Teismas.

Europos Tarybą (ET) sudaro valstybių vyriausy
bių galvos, prezidentai ar premjerai, pagal konstituci
jas. Patys svarbiausi sprendimai daromi šioje Tary
boje, kuri suvažiuoja kas pusmetį. Pavyzdys: Lietuvą 
pakvietė tapti ES nare Kopenhagos Taryba. Plėtros 
Sutartį pasirašys Atėnų Taryba šį pavasarį.

Ministrų Tarybą (MT) sudaro valstybių vyriau
sybių ministrai, pagal jų kompetenciją, pvz. Vidaus 
Reikalų, Užsienio Reikalų ir t.t. Mūsų santvarkoje, 
ministrai yra rinkti parlamento atstovai (ne skirti, 
kaip JAV). Ministrų Taryboje vyksta nuolatinės de
rybos tarp ES valstybių. Po stojimo į ES ir Lietuvos 
ministrai įeis į MT sudėtį. Europos Parlamento narius 
renka ES valstybių piliečiai. Sekantys EP rinkimai 
bus 2004 m. birželio mėnesį. Lietuvos piliečiai rinks 
savo atstovus į EP taip, kaip dabar renka į Seimą. Ko
misijos vadovybę, t.y. komisionierius, skiria kiekvie
na narė valstybė. Po ES plėtros Komisiją sudarys 25 
komisionieriai, vienas iš kiekvienos valstybės. Ko

misija turi teisę daryti pasiūlymus kitiems organams, 
bet tik kiti trys organai gali juos patvirtinti.

Kaip matome, iš keturių ES organų, tris sudaro 
demokratiškai rinkti asmenys. Tad nemanau, kad ga
lima teigti, jog ES nėra demokratiška. Bet tiesa, kad 
turime baisiai sudėtingą biurokratinę santvarką, ir 
rinkėjai toli nuo sprendėjų.

Su pagarba
Aleksas Vilčinskas 

Londonas, Anglija

Gerb. Redaktorių,
Man niežti liežuvį pagirti Akiračius ir Amerikos 

lietuvi (kurį Baltimorėje gaunu dieną ar dvi po išlei
dimo, todėl malonu skaityti).

Gavau 2003 m. vasario 4 d. Lietuvių balsą. Ten 
rašoma: „Per Lietuvių balsą sužinome, kaip tiksliai 
Nostradamus prieš 400 metų išpranašavo Stalino- 
Hitlerio suokalbį, Baltijos valstybių kančias, Lenino 
pasirašytos Rusijos-Lietuvos taikos sutarties sunai
kinimą” ir panašias nesąmones. Tas pats asmuo yra 
kartą rašęs, kad lietuvio dėka astronautai nuskrido ir 
grįžo iš mėnulio.

Jei nerašysite apie mėnulį ir Nostradamus, priža
du kol būsiu gyvas prenumeruoti Akiračius.

Algirdas Skudzinskas 
Baltimore, Md

LIETUVIAI...
(atkelta iš 13-to psl.)
Frankfurto knygų mugėje jie dalyvauti negalėjo - lie
tuvių ruošos komitetas ir Kultūros ministerija jų atsi
sakė, nes jie nepakankamai lietuviški...

„Manifesta” parodos vyksta kas dveji metai. Pir
moji surengta Roterdame, vėlesnės vyko Liuksem
burge, Liublianoje, o šiais metais - Frankfurte. Jose 
dalyvavo apie 200 menininkų iš 46 valstybių. Daly
vius pasirenka nepriklausomi šių parodų kuratoriai, 
renginius finansuoja miestas, kuriame paroda vyksta, 
Europos Sąjunga, privačios firmos, dalyvaujančių 
šalių kultūros ministerijos bei pasiuntinybės (Lietuva 
dar nėra nė karto prisidėjusi).

Apie atskirus menininkus ir jų darbus gana pla
čiai rašo laikraščiai, daug diskusijų transliuoja radi
jas, televizijos irgi skiria daug vietos savo kultūrinėse 
programose - juk tikrai įdomu sužinoti, ką daro šiuo
laikiniai menininkai. Atrodo, ir Lietuvoje, kaip iš po
kalbių su „Manifesta 4” dalyviais lietuviais teko su
žinoti, bręsta įdomi netradicinė (sovietinė) meninin
kų karta. Tik namie valdininkai (Kultūros ministerija 
ir kiti) to nesugeba suprasti. Nenuostabu, ypač ma
tant, kaip senukams (ir jauniems pasenusiems) siau
bą kelia kompiuteris ir internetas...

Romas Šileris

- Tai vis tik turime naują valdžią 
Lietuvoje, nors tu, Dogai, ir nemanei, 
kad taip bus.

- Valdžia, Šnauzeri ta pati, tik pre
zidentas kitas...

- Girdėjau, kad ir naujų ministrų 
bus. Bent vienas tai tikrai...'

- Jei jau keis kokį ministrą, tai tik
riausiai - sveikatos. Bereformuojant 
ministeriją, atrodo, jam pačiam sveika
tos pritrūko...

- Sveikatos apsauga Lietuvoje taip 
susipainiojusi, kad ją atraizgyti ir pats 
velnias vargu ar pajėgtų. Reikia vyro 
su geležine sveikata ir geležiniais ner
vais. O kur tu tokį Lietuvoje rasi?

Drausmės sargyboje

APIE SENUS IR NAUJUS ANEKDOTUS
- O kodėl būtinai reikia vyro? Ko

dėl sveikatos ministru negalėtų būti 
moteris?

- Tu per daug feminizmo prisiskai
tei. Be to, turėtum žinoti, kad moterys 
racionalesnės už vyrus. Sveiko proto 
moters tu į tą ministeriją nepriviliotum 
nei su pyragu, nei su botagu...

-'O tu taip kalbi todėl, kad Lietu
vos spaudos neskaitai. Jeigu skaitytum, 
tai žinotum, kad nereiks nei ieškoti, nei 
vilioti. Tiesą sakant, nei skaityti nerei
kėtų. Užtektų tik pažvelgt į nuotrauką 
ir viskas paaiškėtų. Sėdi trise: kairėje 
prezidentas Paksas, dešinėje premjeras 
Brazauskas, o viduryje abiem į parankę 
įsikibusi sėdi ji - geriausia Lietuvoje 
sveikatos žinovė.

- Tu mali, mali, tarsi aplink krū
mus bėgiotum, kišenėje naujų užuo
minų ieškodamas. Sakyk tiesiai švie
siai, kas ji tokia ir kodėl geriausia?

- Visa Lietuva žino, kad ji - Lena 
Lolišvili. O geriausia sveikatos žinovė 
yra todėl, kad medicinos žinių semiasi 
ne iš knygų, o pasikalbėdama su Dievu.

- Sakyk geriau, kiek samanės pri

silakei, kol tokią kvailą istoriją sugal
vojai. Žiūrėk tik, kad į cypę nepakliū
tum už aukštų pareigūnų šmeižimą. Su 
tokiom, kurios „su Dievu kalba”, prezi
dentai Lietuvoje nesifotografuoja. To
kias žinai kur uždaro...

- Ne tik kad fotografuojasi. Lenuš- 
ka sakosi būsimą prezidentą nuo nepa
gydomos ligos išgydžiusi. Žinoma, su 
Dievu pasišnekėjusi... Užtai dabar ir 
Prezidentas, ir Prezidentienė tiki į Die
vą. O anksčiau, sako, nežinoję net su 
kuria ranka persižegnot reikia...

- Na, tai turės dabar juoko lands- 
bergininkai, sužinoję, kad Prezidentas 
pas burtininkes sveikatos ieško...

- Kas, kas, o lansbergininkai tai 
tikrai nesijuoks. Nes ir pats Profesorius 
neseniai Lenušką aplankė. Ir ne vienas, 
o su Vytautėliu. Šis žada filmą apie ste
bukladarę susukti. O ir Lenuška nese
niai pas Landsbergius svečiavosi. Su 
Profesorium ir visais jo anūkėliais nu
sifotografavo...

- Jeigu iš tikrųjų taip yra, kaip tu 
sakai, tai man pradeda patikti tavo siū
lymas Leną Lolišvili paskirti Lietuvos 

sveikatos ministre. Tik pagalvok, įsto- 
jam į Europos Sąjungą ir staiga pasau
lis sužino, kad mūsų sveikatos ministrė 
ne tik ligas gydo, bet ir su Dievu pasita
rusi politinę krašto ateitį išpranašauja...

- Visai kaip tame sename anekdo
te, kur jaunas psichiatras, užėjęs į pala
tą, klausia prie durų gulinčio ligonio, 
kuo šis vardu.

- Aš Napoleonas,- atsako šis net 
nemirktelėjes.

- Koks gražus vardas. XIX šimt
metyje Prancūzijos imperatorius taip 
pat buvo...

- Tai aš,- net sakinio baigti dakta
rėliui neleidžia guvus pacientas.

- O kas tau sakė, kad tu imperato
rius?

- Dievas man sakė.
Nejaukią tylą nutraukia balsas iš 

palatos kampo: - Meluoji, nesakiau.
Naujoje šio seno anekdoto versijo

je ligoninė, tai Lietuva. O palata - pre
zidentūra. Gydytojo pareigos naujoje 
anekdoto laidoje, be abejo, tenka dr. 
Lenai. Bet kam naujame anekdote ten
ka Dievo vaidmuo?

- Neklausk manęs. Su Dievu kol 
kas aš dar nesitariu...

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 

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

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

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

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

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

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

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka............ $........
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ŠEŠTASIS PREZIDENTAS IŠAUKŠTINO
BURTININKĘ

Vasario 26-ąją prisiekęs šeštasis valstybės prezi
dentas 47 metų Rolandas Paksas tautą tą dieną nuste
bino dukart. Pirmąjį - savo kalbomis Seime ir S. 
Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros. Jose nebuvo 
nė lašo rinkimų metu taikytos populistinės retorikos. 
Netgi galima teigti, jog R. Pakso kalbos buvo parašy
tos panašiu principu ir panašiomis intencijomis kaip 
ir V. Adamkaus inauguracinės kalbos prieš penkerius 
metus. Pavyzdžiui, nors R. Paksas prieš kelis mėne
sius, kai dar buvo Seimo narys, balsavo prieš Lietu
vos karių būrio siuntimą į Afganistaną, savo kalboje 
Seime jis pažymėjo, jog Lietuva ne tik ateina į Euro
pos Sąjungą bei NATO, kad naudotųsi jų skėčiu, bet 
ir yra pasiryžusi kartu su visu demokratiniu pasauliu 
ginti civilizacijos vertybes.

Aiškus posūkis nuo rinkimų retorikos. Dar vie
nas įrodymas - jau trečiąją savo prezidentavimo die
ną R. Paksas išskrido su vizitu ne į Lenkiją, kaip bū
davo įprasta, o į Afganistaną - aplankyti karių, prieš 
kurių vykimą į ten jis pats balsavo. Afganistane Pre
zidentas teigė taip pat besidžiaugiantis „puikiai” ver
tinamu Lietuvos karių darbu: „Tai yra labai didelis 
įvertinimas mūsų krašto apsaugos sistemos tarptau
tiniu mastu”.

Antrąkart R. Paksas nustebino Nepriklausomy
bės aikštėje prie Seimo viešai išbučiavęs savo paties 
ir visos šeimos aiškiaregę, gruzinę Leną Lolišvili, 
kuri neva išgydžiusi kažkada sunkiai kasos uždegimu 
sirgusį ir Austrijoje operuotą R. Paksą ir išbūrusi, jog 
jis būsiąs dukart Vilniaus meras, dukart Lietuvos 
premjeras ir dukart prezidentas.

Lena Lolišvili per mišias Vilniaus Arkikatedroje 
buvo pasodinta garbingiausioje vietoje - šalia Almos 
Adamkienės. Įdomus faktas - Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas su žmona sėdėjo už jos. Kaip tokiais 
atvejais sakoma: „Be komentarų”.

Aiškiaregė burtininkė, beje, ne kartą buvusi ir 
JAV, kaip išsiaiškino Lietuvos rytas, yra būrusi ir 
premjerui Algirdui Brazauskui. Dar tuomet, kai jis 
buvo tik kompartijos sekretorius. Vėliau A. Brazaus
kas suteikė L. Lolišvili Lietuvos pilietybę. Su ja ry
šius palaikė dabartinis užsienio reikalų viceministras 
J. Paleckis, dabartinis R. Pakso patarėjas užsienio po
litikos klausimais Alvydas Medalinskas, R. Pakso 
žmona Laima, daug kitų garsių šalies žmonių. Ir jau 
visai perkūnas trenkė iš giedro dangaus, kai tas pats 
Lietuvos rytas pranešė, jog pas L. Lolišvili apsilankė 
Vytautas Landsbergis su visa šeima.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis vieną vakarą 
per televiziją buvo priverstas cituoti Šventą Raštą: 
„Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių 
kailyje, o viduje yra plėšrūs kaip vilkai”. Marijos že
mėje burtininkai pasirodė stipresni nei Katalikų Baž
nyčia.

Tuo tarpu politikoje žadėto karo tarp naujojo 
Prezidento ir kairiųjų daugumos, regis, nebus. Prezi
dentas R. Paksas jau antrą dieną po to, kai A. Bra
zauskas įteikė simbolinį atsistatydinimo raštą, pasi
rašė dekretą, kuriuo pasiūlė Seimui premjeru skirti 
daugiau kaip pusantrų metų šias pareigas einantį A. 
Brazauską. Naujajame ministrų kabinete nebus tik 
sveikatos apsaugos ministro Romualdo Dobrovols
kio, kurį, tiesą pasakius, iš posto reikėjo vyti jau ge
rokai anksčiau.

Tiesa, socialliberalai, kurių partijos narys yra 
sveikatos apsaugos ministras, lyg ir žadėjo jį ginti. 
Bet tai Seimo pirmininkas A. Paulauskas darė tik 
puse lūpų: „Mes nepasiruošę aukoti savo deleguotų 
ministrų. Norime girdėti argumentus ir esame pa
siruošę pateikti kontrargumentus. Kol kas aš jokių 
argumentų negirdėjau, bet mes nenorime ir kon

frontacijos”.
Regis, didžiausias R. Pakso rūpestis dabar - kad 

tik laimėtų gegužės 10-11 dienomis skelbiamas refe
rendumas dėl šalies narystės ES. O juk rinkimų metu 
jis ES taip pat negailėjo kritikos. Bet dabar R. Paksą 
suprasti galima - jei Lietuva netaps ES nare, jo paža
dai pagerinti žmonių gyvenimą nueis vėjais. Bet ar 
kaimas, pavyzdžiui, patikės R. Pakso raginimais bal
suoti už narystę ES? Įsitikinimo nėra, nors pagal ap
klausas, už narystę ES pasisako tarp 63-68 nuošimčių 
Lietuvos gyventojų. Tačiau menkas piliečių aktyvu
mas renkant prezidentą politikus ne juokais išgąs
dino.

„Neturėtume pasikliauti palankiais apklausų re
zultatais ir sėdėti rankas sudėjus arba dar blogiau - 
organizuoti valdišką, biurokratinę informacinę kam
paniją be aiškios vizijos”, - teigė užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis.

Seimas jau sumažino pergalės slenkstį. Anksčiau 
įstojimo į ES patvirtinimui reikėjo pusės visų rinkėjų 
būtino dalyvavimo, bet nemažiau kaip 900 tūkst. bal-

ANTISEMITINIAI KLIEDESIAI IEŠKO 
LEIDĖJO

Turbūt nereikėtų labai stebėtis, kad Vokietijoje 
dar vis atsiranda aiškinimų ir teorijų, kurių tikslas - 
kaltę už nacistinės Vokietijos nusikaltimus suversti 
kam nors kitam. Sunku, pavyzdžiui, prisipažinti, kad 
už masines žydų žudynes kalti esame mes, vokiečiai, 
arba mūsų tėvai ir seneliai. Apie vieną tokią teoriją, 
tiksliau kliedesius, neturinčius nieko bendra su tikro
ve, rašėme praeitame ir užpraeitame Akiračių nume
ryje. Tai Heinecke Kardel’o pastangos įrodyti, kad 
dėl žydų Holokausto Europoje kalti ne naciai vokie
čiai, o patys grynakraujai žydai arba tie, kurių gyslo
mis teka bent dalis „žydiško kraujo”. Prie tokių „ne- 
grynakraujų” vokiečių Kardei’as priskiria ir Adolfą 
Hitlerį, kuris, anot Kardel’o, suteršė garbingą Vokie
tijos nacionalsocialistų vardą.

Daug keisčiau, kad tokie kliedesiai randa atgarsį 
buvusių nacistinės Vokietijos priešų tarpe. Pasirodo, 
kad H. Kardel’o „bestseleris” Adolf Hitler - Begrūn- 
der Israels (Adolfas Hitleris - Izraelio (kūrėjas) yra 
išversta į rusų kalbą ir išleista vienos Maskvos lei
dyklos. Iš ten, atrodo, „išminties” semiasi ir lietuviai 
„kardelininkai”. Dabar kažkoks literatas Vaclovas 
Mikailionis ją išvertė į lietuvių kalbą ir praeitą mėne
sį Vilniuje vykusioje knygų mugėje sakėsi ieškosiąs 
leidėjo.

Kas paskatino lietuvį V. Mikailionį domėtis anti
semitiniais H. Kardel’o kliedesiais, versti juos į lietu
vių kalbą, ieškoti leidėjo, jų autorių reklamuoti spau
doje? Atsakymų į šį klausimą gali būti keletas. Tai, 
visų pirma, antisemitizmo liekanos. Nebereikia ieš
koti Holokausto kaltininkų ar patiems teisintis dėl 
abejingumo didžiosios žydų tragedijos akivaizdoje - 
dėl masinių žydų žudynių kalti patys žydai ar pus- 
žydžiai. Kita galima priežastis - sovietmečiu išsi
ugdytas nepasitikėjimas oficialia informacija ir po
linkis kurti visokiausias konspiracijų teorijas. Kuo 
konspiracijos teorija ne įtikinamesnė, tuo ji įdomesnė 
ir tuo labiau ja tikima. Ne paskutinėje vietoje yra ir 
buvusio vokiečių kariuomenės leitenento ryšiai su 
lietuviais ir Lietuva. Lietuvos žiniose vasario 22 d. iš- 
pausdintas žurnalistės Brigitos Balikienės pasikal
bėjimas su V. Mikailioniu iš tikrųjų atskleidžia įdo
mias ir intriguojančias šių ryšių detales. Pasirodo, 

sų „už”. Dabar užteks pusės balsų nuo ne mažiau 
kaip pusės būtinai turinčių atvykti balsuoti visų balso 
teisę turinčių žmonių. Tai - apie 650 tūkst. balsų.

O ką dabar veikia prezidento įgaliojimus trečia
dienį R. Paksui perdavęs Valdas Adamkus? Pirmąją 
kovo savaitę jis išvyko į Šveicariją, iš kur keliaus į 
Jungtines Amerikos Valstijas skaityti pranešimų 
tarptautinėse konferencijose.

Kovo 5 dieną kadenciją baigęs Prezidentas daly
vaus konferencijoje Ciūriche, kur skaitys pranešimą 
apie Lietuvos ateitį Europos Sąjungoje. Paskui V. 
Adamkus vyks į JAV, kur kovo 8 dieną dalyvaus 
Amerikos baltų nacionalinio komiteto renginyje 
Vašingtone. Šis renginys skirtas Baltijos šalių pa
kvietimui į NATO bei transatlantinio saugumo klau
simams.

Kovo 13-ąją V. Adamkus skaitys pranešimą Či
kagoje, renginyje, skirtame Mindaugo karūnavimo 
750-sioms metinėms. Paskui dar savaitę V. Adamkus 
su žmona pasiliks Čikagoje, kur jie ilgą laiką gyveno 
prieš atvykdami į Lietuvą. Į Vilnių V. Adamkus grįš 
kovo 21 dieną. Tuo metu Lietuvoje jau turėtų būti pa
tvirtinta A. Brazausko vyriausybė.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 2003.III.2

1945 m. pavasarį leitenentas H. Kardel’as Rytprū
siuose pateko į nelaisvę ir buvo laikomas belaisvių 
stovykloje Vilniuje. Ten susirgo šiltine, maliarija ir 
plaučių uždegimu. Ligoninėje jį slaugė lietuvaitė, ku
rią Kardel’as vadina „angelu, vardu Onutė”. Pa
sveikęs Kardel’as pabėgo iš stovyklos ir nuo 1945 m. 
gruodžio iki 1946 m. rugpjūčio su Dzūkijos partiza
nais kovojo prieš sovietus. Partizanai jį buvo praminę 
Juozu Vokiečiu. Po to jis paliko partizanus ir slapčia 
nukeliavo iki Vokietijos.

Slaugydama H. Kardei’ą Onutė, atrodo, įsimylė
jo, tačiau buvo sovietų pagauta ir kaip „vokiečių kek
šė” nuteista dešimčiai metų priverčiamo darbo urano 
kasyklose, kur susirgo odos vėžiu ir mirė. Dabar 
Hamburge gyvenantį H. Kardei’ą apie Onutės mirtį 
pernai painformavo jos sesuo. Savo dienoraštyje 
Onutė rašė, kad gyvenime buvo įsimylėjusi tik vieną 
kartą, nors Kardel’as tvirtina, kad jiedu nebuvo net 
pasibučiavę.

Žmogišku požiūriu tai įdomus, sentimentalus ir 
tragiškas nuotykis, ir nieko blogo, jei H. Kardel’as 
apie jį rašo savo atsiminimuose. Tačiau tai jokiu bū
du nepateisina jo antisemitinių kliedesių apie Holo
kaustą leidimo lietuvių kalba.

Paklaustas, kodėl jis tikisi rasti leidėją, kuris „ry
šis išspausdinti jo vertimus”, Mikailionis neabejojo, 
kad tai jam pavyks: „Juk Juozas Vokietis praliejo 
kraują kaudamasis už Lietuvą”.

Jei 1941 metais buvo naivuolių, tikėjusių, kad 
vokiečiai kovoja ir už Lietuvą, dar galima suprasti. 
Bet H. Kardel’as partizanų eilėse kovoje ne už Lietu
vą, o tik nenorėdamas pakliūti į belaisvių stovyklą.

Sovietai per visą okupacijos laikotarpį prieš juos 
kovojusius lietuvių partizanus vadino banditais, hit
lerininkais, nacių talkininkais ir kitais paniekinan
čiais vardais, bet tai neprilipo. Tačiau ir dabar dar pa
sitaiko kaltinimų, kad lietuviai kolaboravo su vokie
čiais ir buvo nejautrūs dėl Lietuvos žydų tragedijos. 
Šitokios antisemitinės knygos lietuvių kalba pasiro
dymas tokius priekaištus tik dar labiau paskatintų. 
Apie tai turėtų pagalvoti ir galimi šių antisemitinių 
kliedesių leidėjai.

Z. V. Rekašius
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