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DIDYSIS PASITRAUKIMAS

LIETUVA PO V. LANDSBERGIO
Vytautas Landsbergis išėjo Taip, tai faktas 

Konservatorių lyderis laikėsi duoto žodžio pasi
traukti iš Tėvynės sąjungos pirmininko pareigų iš
kart po to. kai nebeliko kliūčių Lietuvai tapti Euro
pos Sąjungos (ES) ir NATO nare

Lietuva po fantastišku rezultatu pasibaigusio 
gegužės 10-11 dienos referendumo del stojimo j 
ES (91,07 proc. ..už”), jau viena koja ES ir NATO 
Todėl 71 metų konservatorių partijos pirmininkas 
gegužės 24 dieną užleido partijos vadovo postą 46 
metų ekspremjerui Andriui Kubiliui.

Baigėsi penkiolikos metų etapas, kurj profeso
rius muzikologas V. I andsbergis praleido didžio
joje politikoje, kai tapo žinomas ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje Vaizdžiai kalbant, V 
I andsbergio 15 metų politikos kreivės abu galiniai 
taškai - beveik toje pat Vilniaus vietoje. I9KX m 
birželio 3 d Gedimino prospekte (tuomet - V. Le
nino pr.) esančioje Mokslų Akademijos salėje jis 
buvo išrinktas Sąiūdžio iniciatyvinės grupės nariu. 
Sjmet. gegužės 24 d., tame pat prospekte, tik kitoje 
gatvės pusėje esančiame Akademiniame dramos 
teatre V. Landsbergis pareiškė nebesieksiąs būti 
perrinktas konservatorių lyderiu

Suvažiavime V. Landsbergis paragino nesu- 
reikšminti partijos vadovų kaitos: ,.Į vadovų kaitą 
turime žiūrėti kaip galima paprasčiau Landsbergis

Šiame numeryje
KARAS DĖL PAVARDŽIŲ

V moters pavardė turi pasauliui skelbti apie jos šei
myninę padėtį7 O gal ir vyrams turėtume sugalvoti 
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'edę. ar ne7

GINČAS DĖL PARTIZANINIO KARO
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š| tą padare ir perduoda vadovavimą Andriui (Ku
biliui BNS). Pirmyn Andriau, tegul tau seka
si”.

Kalbėdamas apie partijos perspektyvas. V 
Landsbergis sakė ..Stiprėsimc ir eisime laimėti 
Seimo rinkimų”.

Dabar konservatoriai išgyvena pačius juo
džiausius savo laikus per visą 10 metų istoriją Bu
vusi valdančioji partija Seime tun tik 9 vietas iš 
141 Apklausos rodo, jog už konservatorius dabar 
balsuotų tik X.6 proc rinkėjų

Ar pavyks modernesniam A Kubiliui pasukti 
partijos liniją nuo privalomos ištikimybės buvu
siam lydenui | platesnius politinės veiklos vande
nis? Dauguma apžvalgininkų sutana, jog tai nebus 
lengva Konservatonų gretos ir taip nebuvo jau
nos, o dabar i partiją turėtų Įsilieti Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga, kurios dauguma iŠ 40 tūkstan
čių narių - garbingo amžiaus kovotojai ir tremti
niai. kūne bet kokias modemybes vertina kaip nu
krypimą nuo nepnklausomybės idealų.

Be to. V. Landsbergis išeidamas taip pat lyg ir 
pasilieka Pasitraukusiam iš pirmininko posto V 
Landsbergiui įsteigtas specialus Partijos politikos 
komitetas, kūnam pavesta rūpintis partijos tapa
tybe ir jos politikos tęstinumu Partijos politikos 
komitetui suteikiama teisė vertinti ..partijos centri
nių valdymo institucijų pnimamų sprendimų bei 
užimamų pozicijų padanmus”. Komiteto išvados 
turės būti pavalomai svarstomos prezidiumo ir ta
rybos posėdžiuose, jis gali pareikalauti sušaukti 
šių institucijų neeilinius posėdžius, siūlyti sušaukti 
neeilini suvažiavimą.

Konservatorių suvažiavime buvo pristatyta 
naujojo partijos pirmininko A Kubiliaus parengta 
knyga ..Dešinioji alternatyva Sėkmės Lietuva”, 
kurioje dėstoma naujoji Lietuvos konservatorių 
politinė programa, šalies vizija Vakarų pasaulyje 
Naujais konservatonų politinės programos tikslais 
deklaruojami stipri pilietinė visuomenė, stipri 
valstybė ir stipn ekonomika Programoje raginama 
ryžtis „lietuviškam tigro šuoliui” ekonomikoje, ke
liami ambicingi tikslai per 15 metų pnlygti Euro
pos Sąjungai, pasivyti ir aplenkti Estiją. Lenkiją ir 
Amją

Programoje taip pat keliamas politinis tikslas 
neleisti, jog naudodamiesi žmonių nusivylimu per 
lėtai gerėjančio padėtimi kitus Seimo rinkimus lai
mėtų populistai ir neaiškios kilmės pinigų finan
suojami bei neaiškių interesų turintys politiniai da- 
nniai.

Bet su kuo žada A. Kubilius pasiekti šiuos di
delius tikslus, neaišku, nes po kelių partijos skili
mų bei dalies partinių perbėgimo j Liberalų sąjun
gą. konservatonų stovykloje praktiškai neliko ga

bių jaunesnio amžiaus politikų, galinčių patraukti 
rinkėjus Juolab, kad patys nnkėjai taip pat pasi
metę,

Net 23.4 proc Lietuvos gyventojų j klausimą, 
koks politikas geriausiai atstovauja jūsų intere
sams. vis dar iš inercijos atsako: „Prezidentas Val
das Adamkus”, nors jis jau tik pensininkas, neuž
imantis jokių postų ir nedalyvaujantis jokios parti
jos politinėje veikloje.

Rolandą Paksą savo didžiausiu gynėju nurodo 
vos 0.2 nuošimčiais daugiau rinkėjų.

Pozicijas pamažu praranda A. Brazauskas Po 
skandalo, del kūno turėjo atsistatydinti vidaus rei
kalų ministras Juozas Bernatonis. A, Brazausko 
politiniai reitingai smuko daugiau kaip dešimtada
liu Ateityje premjero laukia ne geresni laikai. Pa
staruoju metu ji spaudžia stambieji ūkininkai ir iš
likusios žemės ūkio bendrovės, reikalaudamos 
smukusioms pieno kainoms atstatyti papildomai 
140 mln litų iš valstybės biudžeto Vyriausybė ne
sutiko patenkinti šių reikalvimų. Todei daugiau pi
nigų iš valstybes reikalaujantys l ictuvos žemdir
biai gegužės 22-ąją pradėjo greitkelių ir pasienio 
punktų blokadas, kūnas po kelių dienų nutraukė 
tik sulaukę naujų Vyriausybės pažadų.

Susidarė labai nervinga padėtis, nes panašu, 
jog žemdirbius remia prezidentas R Paksas. kūno 
vienas patarėjų Jonas Ramonas, būdamas Žemės 
ūkio rūmų prezidentu, yra vienas šios ant i įstaty
minės akcijos įkvėpėjų.

Tiesa, pneš pat akciją J Ramonas atsistatydi
no iš Prezidento patarėjų, bet pats Prezidentas ir jo 
įkurta Liberalų demokratų partija aktyviausiai 
palaiko žemdirbių reikalavimus. Todėl A. Bra
zauskas blaškosi vieną dieną jis sutinka su žem
dirbių reikalavimais, kitą dieną atsimeta nuo paža
dų Žemdirbiams vykdymo

Premjeras mielai suteiktų žemdirbiams papil
domas subsidijas, bet valstybės biudžete tokių pi
nigų nėra. t<xJėl juos tektų atimti iš švietimo arba 
sveikatos apsaugos, o tai sukeltų naują pasipiktini
mo bangą ir kitų nuskriaustųjų reikalavimus.

Tuo tarpu R Paksas. atrodo, tikisi, jog tokia 
padėtis gah paversti premjerą susikompromituoti. 
Pavyzdžiui, jei užsitęsus kelių blokadoms vežėjai 
pareikalaus įvesti tvarką keliuose ir policija nu
šluos blokadas, premjerą gali užgauti kntikos lavi
na kaip politiką susidorojusi su savo Šalies pilie
čiais Tokiu atveju Prezidentas galėtų atsikovoti 
bent dalj premjero rankose esančios valdžios, o gal 
net ir sulaukti A. Brazausko pasitraukimo.

Nors kol kas viskas savo vietose, pneš penke
rius metus apie pasitraukimą iš didžiosios politi
kos paskelbęs A. Brazauskas vis dar valdžioje, o 
jo amžinas oponentas V. Landsbergis - jau net 
nebe partijos vadas Bet prasidedanti vasara ir A. 
Brazauskui žada būti labai nerami.

Rimvydas Valatka 
2003.V.26, Vilnius r
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KĄ RAŠO MOTERŲ ŽURNALAI
Lietuvos Mokslų akademijos leidžiamame žur

nale Filosofija - sociologija (2002, nr. 4), išeinančia
me kartą per tris mėnesius, Vilniaus universiteto So
cialinės teorijos katedros doktorantė Aušra Maslaus- 
kaitė straipsnyje „Moterims skirtos žiniasklaidos rai
da Lietuvoje” rašo apie Lietuvoje leidžiamus mote
rų žurnalus, savo didžiausią dėmesį skirdama žurna
lams Moteris ir Laima. Pasak Maslauskaitės, šie lei
diniai, kaip ir daugelis panašaus žanro leidinių Vaka
ruose, didžiausią dėmesį skiria lytiniams santykiams. 
Todėl ir Maslauskaitės straipsnis mirga, marga pa
antraštėmis: „Seksualiniai lyčių santykiai”, „Sekso 
technika”, „Seksualinė fiziologija”, „Seksualiniai 
vaidmenys”, „Integralus seksualumas” ir taip toliau. 
Ji rašo:

Tikslinga trumpai apžvelgti ir abiejų žurnalų 
strategiją kuriant pasakojimus apie seksualumą. Abu 
jie turi savą leidybinę tradiciją, lemiančią ir šios ly
čių santykių sferos aptarties būdus..,,Laimos ”pusla
piuose seksualumo temos yra kur kas dažnesnės, nei 
„Moteryje". „Naujajai žiniasklaidai" atstovaujanti 
„Laima" daugiau dėmesio skiria seksualumo aptar- 
čiai tarpasmeninių santykių kontekste ir seksualinių 
technikų, fiziologijos klausimams. Pastarasis intere
sų derinys lyg ir neutralizuoja vartotojišką seksualu
mo sampratą. Seksualiniam gyvenimui suteikiamas 
ne tik malonumo skonis, bet ir moralinė įsipareigoji
mo žymė. „Moteris " daugiau dėmesio skria seksuali
niams vaidmenims, fiziologijai ir sekso technikoms. 
Joje rečiau nei „Laimoje ” aprašomos techninės sek
so detalės. Ši strategija įgalina samprotauti apie tam 
tikrą žiniasklaidos nesugebėjimą adekvačiai reaguo
ti i dabarties gyvenimo erotizacijos, seksualumo iš
šūkius. Problema susiaurinama iki stereotipizuotų 
seksualinių vaidmenų aprašymų. Paradoksalu, jog 
būtent „Motelyje " socialiniai psichologiniai lyčių 
santykių klausimai dažniau aptariami alternatyvioje 
individualistinei vartotojiškai pasaulėžiūrai šviesoje.

Ir šiame A. Maslauskaitės, ir kituose Filosofija - 
sociologija tekstuose apstu naujakalbės, dažnai Lie
tuvoje užtinkamos į moksliškumą ar intelektualumą 
pretenduojančiuose straipsniuose. Kadaise Goerge 
Orwell’as rašantiesiems patarė: nevartok ilgo žodžio, 
jeigu tą patį gali pasakyti trumpu žodžiu; nevartok 
moksliško žargono, jeigu jį gali pakeisti paprastu an
glišku (mūsų atveju - lietuvišku) atitikmeniu ir t.t. Jo 
patarimai galioja ir šiandieną.

Na, o įsigilinus į sekso tematiką būtų įdomu su
žinoti, kas yra tie „dabarties gyvenimo erotizacijos, 
seksualumo iššūkiai”. Deja, straipsnio autorė to ne
paaiškina.

PREZIDENTAS APIE ŽMONIŲ SVEIKATĄ
Kaip praneša BNS {Draugas, 2003, gegužės 1 

d.), prezidento Rolando Pakso atstovai teigia, kad 
valstybės vadovas „kaip stebuklo” laukia naciona
linės sveikatos priežiūros kokybės politikos, orien
tuotos į žmogaus sveikatos poreikių tenkinimą, prin-
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cipų paskelbimo. Nesulaukęs stebuklo prezidentas 
pats ėmė mąstyti ir sumąstė „Patariamąją žmogaus 
teisių apsaugos medicinos srityje tarybą”. Kaip rašo 
Draugas’.

Patariamąją Žmogaus teisių apsaugos medici
nos srityje taiybą R. Paksas sudarė šios savaitės pra
džioje siekdamas „skatinti visuomenės ir valstybės 
institucijų dialogą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
sveikatos politikos klausimais ”.

Pagrindinėmis tarybos veiklos kryptimis prezi
dentas dekrete [vardijo žmogaus teisių apsaugos me
dicinos srityje būklės tyrimą, siūlymų dėl sveikatos 
priežiūros pasalugų prieinamumo ir kokybės gerini
mo teikimą, aktyvaus visuomenės dalyvavimo [gyven
dinant žmogaus teises medicinos srityje inicijavimą 
ir partnerystės tarp valstybės gyventojų ir medikų 
plėtojimą.

Abejojame, ar tokie ir panašūs Prezidento pos
tringavimai pasinaudojant biurokratinio leksikono 
dūmų uždanga padės Lietuvoje sergančiam žmogui.

APIE TUŠTYBĘ IR TUŠTĖJANČIĄ LIETUVĄ
Amerikos lietuvis (2003, nr. 15) pateikia pluoštą 

čikagiškio Kornelijaus Jazbučio naujų eilėraščių. 
Štai vienas jų:

Mažiau
Tuščias kambarvs •z

Ant tuščio stalo tušti buteliai
Išgertos tuščios taurės
Į tuščią gatvę ištuštinę viską išėjo draugai 
Rytoj išvažiuoju Chicagon 
Vienu mažiau
Tuštėja Lietuva

(Kaunas, 1997)

Poetui Kornelijui išvažiavus iš Lietuvos, ten liko 
vienu poetu mažiau. Tai, be abejo, didelis nuostolis 
Lietuvos kultūrai, nors į Ameriką grįžusio poeto Lie
tuvos spaudoje per šešetą metų kol kas dar niekas ne
pasigedo...

AUDRINGAS LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Kaip rašo Vaiva Ragauskaitė Amerikos lietuvyje 
(„Jubiliejinis LF narių suvažiavimas - su nerimo 
prieskoniu”, 2003 m. gegužės 10 d.) ir Bronius Juo
delis Drauge („Istorinis Lietuvių Fondo suvažia
vimas”, 2003 m. gegužės 17 d.) 40-tame metiniame 
Lietuvių Fondo suvažiavime, įvykusiame gegužės 3 
d. Lemonte, buvo aštrių nesutarimų. Anot V. Ra
gauskaitės, suvažiavimo metu salėje net girdėjosi 
šūksniai „gėda fondui!” Sąmyšį sukėlė fondo vado
vybės pasiūlymas, kad patariant amerikiečių advo
katų firmai būtų pakeisti Fondo inkorporavimo doku
mentai ir JAV Lietuvių bendruomenė būtų pašalinta 
iš Fondo. Lietuvių Fondas, kaip ne pelno siekianti or
ganizacija su stambiu kapitalu, gali būti tikrinama Il
linois valstijos (ten ji yra įsikorporavusi) bei 
mokesčių inspekcijos (IRS), o Bendruomenės praei
tis audringa - nusėta bylomis ir teismais. Potencialiai 
tai gali ateityje kelti problemų. Be to, kaip Vytautas 
Kamantas suvažiavimo metu pastebėjo, ne visi LB 
nariai, net ir įeinantys į LB Tarybą bei Valdybą, pri
klauso Fondui... Žinoma, prieš fondo įstatų pakeiti
mą piestu stojo bendruomeninkų kohorta.

- Šiandien nerimą JAV LB-nei kelia Lietuvių 
fondo suvažiavimo darbotvarkėn [trauktas inkorpo-
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ravimo dokumento pakeitimų priėmimas. Lietuvių 
Bendruomenė save laiko Lietuvių fondo partnere, 
įstatai (Lietuvių fondo) ją su Lietuvių fondu riša pel
no skirstymo, likvidacijos ir [statų keitimo punktuose. 
Niekas nesiteikė su LB kalbėtis, informuoti, atsi
klausti nuomonės. Kreipiuosi [jus, gerbiamieji suva
žiavimo dalyviai, prašydamas nesuteikti eigos darbo
tvarkėje [rašytam inkorporavimo dokumento pakeiti
mo punktui. Siūlau grąžinti j[ [ LF [statų komisiją, su 
nurodymu konsultuotis su JA VLB-ne...

Taip suvažiavimo dalyvius graudeno Bendruo
menės pirmūnas Algimantas Gečys. Keistai skamba 
Gečio „graudūs verksmai”, nes iš visų organizacijų 
Bendruomenė iš Fondo gauna daugiausia pinigų, tik 
išeivijos spaudoje nesame matę ataskaitos, kaip ji 
tuos pinigus panaudoja. Kaip visuomet atsitinka, LF 
inkorporavimo įstatų klausimas buvo išspręstas bal
savimu. 8,321 balsuojant už, 1,473 — prieš buvo nu
tarta Fondo įstatus pakeisti.

TEOLOGINĖ AIŠKIAREGYSTĖ
Teologijos, aiškiaregystės ir stebuklingų išgydy

mų temomis Lietuvos spaudoje daug rašo kino reži
sierius Vytautas V. Landsbergis. Dažniausiai savo 
rašinius jis spausdinia sunkia žurnalistinės maža
kraujystės forma sergančiame Lietuvos aide, tačiau 
beveik tokius pat rašinius sugeba įpiršti ir kitiems 
laikraščiams, neišskiriant nė išeivijos Draugo. Dar 
visai neseniai jis buvo Lietuvoje turbūt pats entuzias
tiškiausias gruzinės burtininkės ir pranašės Lenos 
Lolišvili garbintojas ir propaguotojas, tačiau dabar, 
kilus Pakso-Lolišvili skandalui, šios aiškiaregės pa
vardės vengia.

Šių metų gegužės 5 dienos Lietuvos aide, straips
nyje „Orvydų sodyba 2045 m.” jis pranašauja, kokia 
Lietuva bus 2045 metais:

(...) visi dievai ir deivės kaip [manydami stengsis 
šiam kraštui padėti. Tiesa, 2045 metais Lietuvos ka
talikų bažnyčia jau bus atsiskyrusi nuo Vatikano, lie
tuviai patys rinksis savo popiežių ir vyskupus, patys 
valdys savo bažnyčias ir tvarkysis jose. Tuo metu jau

akiračiai nr. 6 (350)
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bus seniai panaikintas celibatas, kunigai turės žmo
nas ir vaikus, tarp kunigų bus nemažai ir moterų ku- 
nigių, o iškrypėliškus pedofiliškus ar kitokius seksua
linius santykius, dominavusius kunigų luome XX am
žiuje, Lietuvos žmonės prisimins tik kaip tolimų laikų 
košmarišką sapną... Savaime suprantama, kad tie 
kunigai, kurie nenorės vesti bei norės tarnauti Vieš
pačiui likdami nevedusiais, tokiais ir liks, nes Laisvė 
- tai pagrindinė privati kiekvieno Lietuvos piliečio 
teisė suteikta Dievo ir nevaržoma jokiais svetimų val
stybių Įstatymais... Visi tuomet jau tik juoksis, prisi
minę kažkada Lietuvoje dominavusius nesąmoningus 
kažkada Lietuvą okupavusių svetimų valstybių Įstaty
mus, vis dar egzistavusius Lietuvoje XX amžiuje ir 
prieštaravusius Lietuvos Konstitucijos pagrindiniam 
teiginiui, esą visų Lietuvos žmonių teisės yra vieno
dos.

Reikia pripažinti, kad dar XX amžiuje tebegyve
nančio režisieriaus „teologinės” nuostatos yra gan 
pažangios, beveik avangardistinės. Tačiau grįžkime 
atgal į „teologinius” pasivaikščiojimus su ponu Vy
tautu V.:

Visos Lietuvos popiežium lietuviai patys išsi
rinks tą savo mėgstamiausią kunigą, iš kurio širdies 
sklis didžiausia dieviškos meilės šviesa. Taip pat bus 
išrinkti ir kardinolas bei vyskupai.

Įvairaus pobūdžio dvasios centrai veiks visoje 
Lietuvoje, ten atvykę žmonės išsivalys savo minčių 
bei organizmo purvus. Ten jie mokysis iš gamtos stip
rybės, medituos tyloje, kol pažins begalines gamtos 
paslaptis, kol susipažins su gamtos dvasiomis, kol iš
moks nieko nebevertinti ir nebeteisti, kol taps viena 
su viskuo, ką aplinkui sukūrė nuostabusis Dievas. 
Toms meditacijoms vadovaus vietinės reikšmės aiš
kiaregiai, kokių bus kiekviename didesniame kaime- 
lyje.

Tokioje idiliškoje Lietuvoje ir burtininkių svei
katos ieškantiems valdžios vyrams nebereikės im
portuoti iš Gruzijos, kai aiškiaregių bus pilni Lietu
vos kampai ir užkampiai. O toje idiliškoje Lietuvoje:

Šėtonas bus nugalėtas, ir Lietuvos žmonės gy
vens šypsodamiesi plačiai, net nesuprasdami, - Lie
tuva čia ar koks rojus...

APIE GYVENTOJŲ, ŠUNŲ IR VALDININKŲ 
TEISES

Gegužės mėnesio pabaigoje Lietuvą sujaudino 
kraupi tragedija Klaipėdoje. Ten nelegaliai laikomas 
rotveilerių veislės kovinis šuo perkando šeimininkų 
devynių mėnesių amžiaus dukters galvą. Mergaitė 
mirė pakeliui į ligoninę. Delfi tinklalapyje «www. 
delfi.lt» gegužės 28 d. apie tai rašoma:

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny
bos patvirtintas taisykles kovinius šunis Įvežti drau
džiama, tačiau tokie šunys Į Lietuvą Įvežami ir ne
trukdomai veisiami. KovinĮ arba agresyvų šunį gali
ma Įsigyti pagal skelbimą laikraštyje.

Pernai Lietuvoje gyvuliai apkandžiojo beveik 11 
tūkstančių žmonių. Iš jų - 80 nuošimčių šunys. Yra, 
tiesa, šunų laikymo ir priežiūros taisyklės, kurios rei
kalauja, kad šunys būtų pririšti arba laikomi užtverti, 
o vedžiojami - tik su antsnukiais. Tačiau, kaip rodo 
minėti skaičiai, praktiškai tų taisyklių nesilaikoma, 
nes už tai gresia tik baudelės nuo 50 iki šimto litų. 
Daug didesni nemalonumai gresia piliečiui, kuris 

gindamasis jį užpuolusį šunį užmuštų ir dėl to šuns 
savininko būtų patrauktas teisman.

Nuostabą kelia ne tik mikroskopinės baudelės 
laikymo taisyklių nevykdantiems šunų savininkams, 
bet ir didžiulės įstatyminės logikos spragos. Jeigu 
įstatymas draudžia į Lietuvą įvežti kovinių veislių 
šunis, tai turėtų jų importuotojus priversti šiuos „ne
legalus” iš Lietuvos išvežti arba juos sunaikinti. Ta
čiau taip nėra. „Nelegalai” čia lieka ir toliau veisiasi. 
O „nelegalų” atsivesti šuniukai tampa legaliais... 
Panašiai, kaip ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tik 
ten šitaip humanistiškai traktuojami šalies teritorijoje 
gimę nelegalių emigrantų vaikai, automatiškai gau
nantys JAV pilietybę, o Lietuvoje panašių „privilegi
jų” susilaukia šuniukai. Busimieji piliečių kandžio- 
tojai...

Už šitokią padėtį labiausiai atsakingi pareigūnai, 
kurie ne tik aplaidžiai vykdo šunų laikymo taisyklių 
priežiūrą, bet ir neatkreipia Vyriausybės bei Seimo 
dėmesio į būtinas įstatymų pataisas. Pasirodo, kad už 
šunų laikymo taisyklių priežiūrą atsakingas Vidaus 
reikalų ministerijos sekretorius Jonas Liaudanskas, 
neseniai pasižymėjęs (kartu su eksministru Juozu 
Bernatonių) nesėkmingomis pastangomis iš pareigų 
„iškandžioti” Vyriausiąjį policijos komisarą Vytautą 
Grigaravičių, o po to „apkandžiojęs” Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską, vienoje televizijos progra
moje pasiūlydamas žiūrovams pasidomėti, kokios jė
gos į „didžiąją politiką” atvedė dabartinį Seimo pir
mininką...

Seimo pirmininkas žadėjo kreiptis į teismą, jeigu 
J. Liaudanskas šio teiginio neįrodys arba neatšauks, o 
socialliberalų frakcija Seime pareikalavo J. Liau- 
dansko atsistatydinimo arba atleidimo iš pareigų.

Liaudansko ginti išėjo tiesioginis jo viršininkas, 
naujasis Vidaus reikalų mininstras Virgilijus Bulo
vas. Pagal Omni tinklalapio <<www.omni.lt>> 
gegužės 28 d. informaciją, minstras pareiškė, kad

„Kai žmogus per visą tarnybą nėra turėjęs nė 
vienos nuobaudos, tai pirma nuobauda - atleidimas 
iš darbo - vis dėlto yra didelė. Todėl jam buvo pa
reikštas griežtas papeikimas, bet tikrai taškas nėra 
padėtas ”, - pažymėjo ministras. Vidaus reikalų mi
nistras tą patį pakartojo ir vėliau vykusiame susiti
kime su Seimo pirmininko Artūro Paulausko vado
vaujamos NS frakcijos nariais.„Jis pasakė, kad sek
retoriaus J. Liaudansko reikalas nėra užbaigtas. Mes 
pritariame tokiai pozicijai ”, - BNS sakė NS frakcijos 
seniūnas Alvydas Ramanauskas. Jis patvirtino, jog 
frakcija sieks vidaus reikalų ministro (Ministerijos 
sekretoriaus? - Red.) atstatydinimo.

„Sekretorius turėti{pats atsistatydinti arba turė
tų būti imtasi atitinkamų priemonių. Įvertinant Vals
tybės tarnybos Įstatymo nuostatas, aš manau, nieko 
kito nelieka ”, - teigė A. Ramanauskas. „Jeigu sekre
torius sugeba mesti kaltinimus aukščiausiems valsty
bės pareigūnams, tai kaip galėtų apsiginti paprastas 
pilietis, jeigu prieš jį būtų panaudoti tokie svertai, 
kokius jis (J. Liaudanskas - BNS) dabar turi”, -pa
žymėjo NS frakcijos seniūnas.

Ministerijos sekretorius apie atsistatydinimą ne
galvoja. Net dėl griežto papeikimo už valdininkui ne
priderančius viešus politinius pareiškimus J. Liau
danskas teigė svarstysiąs galimybę kreiptis į teismą. 
O dabar J. Laudanskas griebėsi standartinės į bėdą 
pakliuvusių biurokratų taktikos - apsirgo ir dėl to iš
ėjo atostogų. Kol ponas Sekretorius pasveiks, skan
dalas dėl šunų ir dėl nevaldomo liežuvio nuslinks už
marštin, o sergančio pareigūno negalima atleisti iš 

pareigų, nežiūrint, kokią kiaulystę jis būtų iškrėtęs...
Kai valstybėje mažiausia teisių turi šunų apkan

džioti piliečiai, šiek tiek daugiau jų tenka šunims, 
nors ir „nelegalams”, o pareigas aplaidžiai atliekan
tys biurokratai yra beveik nepajudinami, tai nereikia 
per daug stebėtis, kad praeitus prezidento rinkimus 
laimėjo Rolandas Paksas, pažadėjęs valstybėje įvesti 
tvarką. Ir jei jam pavyktų pažaboti biurokratiją bei 
priversti Seimą taisyti netobulus įstatymus, tai jis, ko 
gero, gali būti perrinktas ir antrai kadencijai, nežiū
rint, kad dauguma jo prieš rinkimus dosniai žarstytų 
pažadų yra praktiškai neįgyvendinami...

KAI PRABYLA PINIGAI...
Gegužės mėn. 28 dienos Lietuvos ryte Virginija 

Petrauskienė plačiai aprašo į tėvynę su penkiais vai
kais grįžusios Vilmos Miskovos vargus:

Penkis vaikus auginanti Panevėžio rajono gy
ventoja 34 metų Vilma Miskova beveik kasdien kurį 
nors savo sūnų ar dukterį išlydi Į gatvę elgetauti. Vie
nintelis šeimos pragyvenimo šaltinis yra elgetavi
mas. Ir juo verčiasi vaikai. Niekur nedirbanti ir Lie
tuvos pilietybės neturinti moteris neišmano, kaip ki
taip galėtų pramaitinti savo atžalas. Tiesa, vasarą ji 
kartais gauna darbo pas ūkininkus ir taip užsidirba 
maisto arba dešimt litų per dieną.

Lietuvė V. Miskova ir jos penki vaikai yra Kaza
chijos piliečiai. Dėl šios priežasties jie negali preten
duoti Į mūsų valstybės paramą. Ištekėjusi moteris ke
liolika metų gyveno šioje buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikoje. Prieš pusantrų metų lietuvė su savo 
penkiais mažyliais slapta atvyko Į Lietuvą. Jos vyras 
tuo metu jau buvo sukūręs kitą šeimą. Jis liko Kara
gandoje. .........................

VMiskova nelegaliai kirto Lietuvos sieną. Mote
ris atvyko Į Naujamiesčio seniūniją, kur gimė pati ir 
gyvena jos tėvai. Seniūnijos darbuotojai pasigailėjo 
motinos su būriu vaikų ir leido apsigyventi Pašuojo 
dvaro pastate. Ten ji Įsikūrė dviejuose seniūnijai pri
klausančiuose kambariuose.

Pagrindiniai šeimos maitintojai yra 15 metų Al
gimante, 13 metų Fiodoras, 10-metis Olegas, 8 metų , 
Michailas. Mažiausias moters sūnus 2 metų Egidijus 
dar per mažas elgetauti.^..)

Dažniausiai vaikai elgetauja Panevėžyje, kuris 
yra keliasdešimt kilometrų nuo jų namų. Neretai Į 
darbą juos palydi motina. Kol jos vaikai prašo išmal
dos, V.Miskova tūno kur nors netoliese. Moters nuo
mone, geriau vaikams elgetauti, negu vagiliauti.

Didžioji šeimos maitintoja yra Algimante. Kar
tais turguje mergaitei prekiautojai pasiūlo padirbėti 
- padėti sukrauti ir panešioti prekes. Tuomet paauglė 
keliasi 4 valandą ryto ir pakeleivinga mašina pasie
kia Panevėžį. Anksti pradėjusi darbą, ji uždirba 10 
litų. (...)_

Pernai nė vienas iš nelegaliai atvykusios moters 
vaikų nelankė mokyklos. Jie atvyko į Lietuvą, kai 
mokslo metai jau buvo Įsibėgėję. Šiais metais keturi 
vyresnieji vaikai ėmė lankyti pirmąją klasę. Lietuviš
kai rašyti jie pradėjo mokytis nuo abėcėlės. (...)

Iš Kazachijos nelegaliai grįžusi Į Lietuvą, V. 
Miskova neturi jokių dokumentų, kurių pagrindu ji ir 
jos vaikai galėtų gauti Lietuvos pilietybę.

Skaitant šios į tėvynę su penkiais mažamečiais 
vaikais grįžusios lietuvės kol kas dar vis nesėkmin
gas pastangas atstatyti Lietuvos pilietybę, prisimena 
kitas nesenas pilietybės atstatymo atvejis. Neseniai

(tęsinys 4-me psl.)
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LIETUVOS GYVENIMAS

Iš istorinės perspektyvos žiūrint, lietuvių-žydų 
santykius galima suskirstyti į daugelį etapų. Nuo Ge
dimino laikų, kai pirmieji žydai apsigyveno Lietuvo
je, šie santykiai skirtingais laikotarpiais buvo geri, 
blogi arba kažkur per vidurį. Antro pasaulinio karo 
metu virš devyniasdešimt procentų Lietuvos žydų 
buvo sunaikinti. Sovietmetyje į žydų tragediją iš viso 
nebuvo kreipiama daug dėmesio. Dėl to atgavus ne
priklausomybę Lietuvos valdžia turėjo nutarti, kaip 
reaguoti į moralines, politines, teisines ir psicholog
ines holokausto pasekmes.

Sąjūdžiui spaudžiant, dar prieš nepriklausomy
bės atgavimą buvo imtasi žygių atgaivinti žydų kul
tūrą, atidarant jų mokyklas bei muziejų. Vėliau Vil
nius besąlygiškai pasmerkė žydų genocidą, įteisino 
jam paminėti dieną, priėmė įstatymus dėl žydų kapi
nių ir žudynių vietų sutvarkymo, bausmių žydų nai
kinimo dalyviams ir žydų gelbėtojų apdovanojimo. 
Be to, buvo įsteigtas sovietų ir nacių nusikaltimams 
tirti genocido ir rezistencijos centras bei genocido 
aukoms remti fondas; žydų religinėms bendruome
nėms buvo sugrąžinti prieš karą turėti pastatai. Ne
galima nepaminėti ir prezidento Algirdo Brazausko 
valstybinio vizito į Izraelį ir jo metu viešo atsiprašy
mo už žydų naikinime dalyvavusius lietuvius.

Atrodo, kad priėmus minėtus sprendimus Lietu
vos valdžia priėjo išvadą, jog lietuvių-žydų santykių 
sferoje ji padarė daugmaž viską, ką reikėjo padaryti. 
Bet jei iš tikrųjų toks galvojimas egzistavo, tai buvo 
labai apsirikta. Greit iškilo problemos, kurios nebuvo 
lengvai išsprendžiamos ir kėlė reakcijas Lietuvoje ir 
užsienyje.

Viena iš pirmųjų kontroversijų kilo ryšium su 
sovietmetyje nuteistų asmenų reabilitacija. Tuometi
nėms Lietuvos valdžioms atrodė, jog totalitarinėje 
sistemoje už politinius nusikaltimus nuteisti asmenys 
buvo nekalti ir todėl turėjo būti masiškai reabilituoti. 
Izraelis su ta prielaida nesutiko ir apkaltino Vilnių ar-

...VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-io psl.
prezidentas R. Paksas išimties tvarka suteikė Lietu
vos pilietybę Kaune esančios sraigtasparnių remonto 
dirbtuvės savininkui milijonieriui J. Borisovui. Bori
sovo firma perka iš Rusijos karinių formuočių re
montuotinus sraigtasparnius ir juos atremontavusi 
pelningai parduoda trečiojo pasaulio kraštams. Bo
risovas kilęs iš Rusijos ir nors Lietuvoje jau išgyveno 
40 metų, lietuviškai dorai nepramoko. Tačiau kaip 
buvęs sovietų okupacinės kariuomenės kariškis lik
damas Lietuvoje jis automatiškai gavo Lietuvos pi
lietybę. Tik dabar paaiškėjo, kodėl net lietuviškai 
beveik nemokantis milijonierius staiga taip susido
mėjo Lietuvos vidaus politika, kad būsimo preziden
to R. Pakso rinkiminei kampanijai paaukojo 
1.200.000 litų. Pasirodo, kad verslo sumetimais Bori
sovas neseniai priėmė Rusijos pilietybę, tokiu būdu 
prarasdamas iki šiol turėtą Lietuvos pilietybę. Įver
tindamas didelius jo nuopelnus (?) Lietuvai, prez. R. 
Paksas šiam Rusijos piliečiui išimties tvarka suteikė 
ir Lietuvos pilietybę. Taigi, pinigai kalba ir kuo pini
gai didesni, tuoju kalba greičiau išgirstama... O pini
gų neturinčios Vilmos ir jos elgetaujančių vaikų bal
są kol kas išgirdo tik geraširdžiai kaimynai, Nauja
miesčio seniūnija ir Lietuvos ryto žurnalistė.

„MAŽEIKIŲ NAFTOS” PELNAS
Ne visiems turbūt bus labai maloni žinia Respub-

POLITINIAI FAKTORIAI LIETUVIŲ-ŽYDŲ 
SANTYKIUOSE

Pranešimas, skaitytas 12-me Mokslo ir kūrybos simpoziume
ba nesidomėjimu žydų aukomis ir jų žudikais, arba 
bandymu nuslėpti taip vadinamas istorijos baltas dė
mes. Kaltinimų kulminacija buvo pasiekta, kai svar
biausiame Amerikos dienraštyje The New York Ti
mes, tuo klausimu buvo išspausdintas Lietuvai iš es
mės nepalankus straipsnis. Netrukus Vilnius pripaži
no, jog reabilitacijos procesas nebuvo užtenkamai 
kruopštus ir kad pro jį galėjo pralysti vienas kitas po
tencialus karo nusikaltėlis. Procesas buvo peržiūrė
tas, o Izraelis pristatė virš šimto įtartinų žmonių sąra
šą. Vėliau buvo nutarta iš Lietuvos ir Izraelio atstovų 
sudaryti reabilitacijos klausimams svarstyti komisiją. 
Deja, ji savo darbo nepradėjo ir pažiūrų skirtumas dėl 
nereabilituotinų asmenų dar ir šiandien oficialiai 
neišspręstas. Lietuvos prokuratūra nustatė, jog iš visų 
Izraelio pateiktų asmenų tik prieš kelioliką buvo 
užtenkamai medžiagos jų bylas peržiūrėti. Bylas 
peržiūrėjus, vienu atveju buvo nustatyta, kad reabi
litacija turi būti atšaukta.

Masinėmis žudynėmis apkaltintų asmenų teisi
mas Lietuvos ir užsienio žydų tarpe patraukė kur kas 
daugiau dėmesio, negu reabilitacija. Šiuo klausimu 
išsivystė stipriausias Vilniui spaudimas. Didelė dau
guma apkaltintųjų buvo iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų deportuoti arba nuteisti deportuoti. Formaliai 
šios valstybės teismai teturėjo nustatyti, ar kaltina
mieji melavo duodami prašymus vizai į Ameriką em
igruoti arba jos pilietybei gauti. Dokumentų klasto
jimui įrodyti reikėjo teismo proceso, nagrinėjančio 
kaltinamųjų veiklą karo metu. Pavyzdžiui, jei buvo 
nustatyta, kad jie priklausė masines žydų žudynes 
vykdžiusiems policijos batalionams, tai reiškė, jog 

likoje (2003.V.5), kad rusų kapitalo valdoma „Ma
žeikių nafta” per pirmą šių metų ketvirtį gavo 115,81 
milijonų litų gryno pelno. Tiesa, Lietuvos kapitalas 
„Mažeikių naftoje” dabar turi tik šiek tiek daugiau 
negu trečdalį nuosavybės, todėl ir beveik du trečda
liai pelno teks pagrindiniam savininkui ir įmonės val
dytojui - „Jukos” koncernui.

Pernai dar amerikiečių „Williams” bendrovės 
valdoma „Mažeikių nafta” per visus metus patyrė 
114,3 milijonų litų nuostolių. Dabar pelningai dir
banti įmonė Lietuvai sumoka daugiau mokesčių, o be 
pertrūkių dirbančios-rafinerijos darbininkai daugiau 
uždirba.

Ta pačia proga reikia prisiminti ir tai, kad per 
tuos trejetą metų, kai „Mažeikių naftą” valdė ameri
kiečių „Williams’o” bendrovė, Lietuva, t.y., jos mo
kesčių mokėtojai patyrė daugiau negu milijardą litų 
nuostolių. Tokie milžiniški nuostoliai susidarė ne 
vien dėl to, kad amerikiečių valdoma įmonė dirbo 
nepelningai, bet svarbiausia dėl to, kad su „William- 
s’u” Lietuva buvo surišta nepaprastai jai nepalankia 
sutartimi. Už įmonės valdymą Lietuva „Wlliams’ui” 
mokėjo sutartą 45 milijonų litų sumą, nežiūrint kaip 
gerai ar blogai jie įmonę valdys. O kadangi sutartyje 
buvo ir dar viena sveiku protu tiesiog nesuprantama 
sąlyga, kad jeigu amerikiečių valdoma „Mažeikių 
nafta” dirbs nepelningai, tai už trečdalį „Mažeikių 
naftos” akcijų jiems teks sumokėti tik pusę sutartos 
kainos. To reikėtų nepamiršti bent iki sekančių seimo 
rinkimų...

aplikantas anketoje melavo, nepaminėdamas narys
tės nacių organizacijoje. Dėl šių teisinių subtilumų 
paplito nuomonė, jog deportuoti asmenys jau buvo 
pripažinti kaltais, o Lietuvoje jie atsirado vien dėl to, 
kad pagal Amerikos įstatymus teismas turi vykti ta
me krašte, kur buvo padarytas nusikaltimas.

Aleksandrui Lileikiui atvykus į Lietuvą, žydai ti
kėjosi, kad jis bus greit patrauktas į teismą ir nuteis
tas. Bet taip neatsitiko. Prokuratūra neturėjo kitos iš
eities, kaip pradėti palyginus ilgai nusitęsusį medžia
gos ieškojimą dėl įkalčių sudarymo Lileikiui ir ki
tiems Amerikos pilietybės netekusiems asmenims. 
Tarptautinės žydų organizacijos, Izraelio ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų valdžios, tiesiogiai ar netiesiogiai, 
Lietuvą apkaltino bylų vilkinimu. Tačiau ir įkalčius 
pateikus, procesas toli nepajudėjo, nes atsirado nau
jos kliūtys, jų svarbiausia - kaltinamųjų sveikata ir 
galimybės save efektyviai teisme ginti.

Ar teisimo procesas buvo sąmoningai vilkina
mas, sunku pasakyti. Aš spėju, kad ne. Jo metu iški
lo procedūrinės problemos, kurios ir Vakaruose ne
būtų lengvai sprendžiamos. Priešingai, čia greičiau
sia atsirastų dar daugiau sunkumų, nes bylas reiktų 
spręsti pagal nusistovėjusias procedūrų ir individo 
teisių garantijas. Lietuvoj buvo ypač sunku sudaryti 
ekspertų komisijas kaltinamųjų sveikatos būklei 
įvertinti. Užsienis situacijos nepalengvino primyg
tinai reikalaudamas, jog dalis komisijos narių būtų 
kitų valstybių piliečiai. Po ilgų ir dažnai vienas kitam 
prieštaraujančių komisijų sprendimų, Lileikiui paga
liau buvo įsakyta atvykti į teismą, kuriame, bylos 
eigai tik prasidėjus, jis pradėjo alpti. Tada procesą 
reikėjo dar kartą atidėti.

Karo nusikaltėlių teisime Lietuvos valdžiai atsi
rado nauji iššūkiai, neegzistavę reabilitacijos kontro
versijoje. Spaudimas iš užsienio nesiribojo vien Izra
eliu. Genocidu apkaltintų asmenų patraukimas į teis
mą pasidarė tarptautinio, viso Vakarų pasaulio, dė
mesio objektu. Daugelis Europos valstybių Lietuvai 
leido suprasti, jog kol šis klausimas nebus išspręstas, 
jai gali būti sunkumų patekti į Europos Sąjungą. Pa
našios užuominos buvo daromos ir dėl narystės 
NATO.

Kita kontroversija atsirado dėl torų. Tai yra 
šventos žydų maldaknygės, kurių keli šimtai Lietu
voje išliko per vokiečių ir sovietų okupacijas. Po ne
priklausomybės atgavimo toros buvo patalpintos Vil
niaus M. Mažvydo bibliotekoje. Žydai primygtinai 
reikalavo torų sugrąžinimo jų religinėms bendruo
menėms, o lietuviai tam priešinosi argumentuodami, 
jog jos yra Lietuvos valstybės kultūrinio paveldo da
lis. Iš Vilniaus pusės buvo padaryti geros valios žes- 
tai nutarus kelias toras grąžinti bei rabinams leidus jų 
būklę patikrinti ir sugedusias palaidoti pagal žydų re
ligines apeigas. Tačiau dauguma torų pasiliko spe
cialiame M. Mažvydo bibliotekos kambaryje.

Kitos kontroversijos priežastis buvo populiariai 
vadinama Istorinio teisingumo komisija (pilnas pa
vadinimas: Tarptautinė komisija nacių ir sovietų 
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertin
ti). Dar nepasibaigus Pasauliniam karui išryškėjo 
skirtingos žydų ir lietuvių pažiūros dėl pastarųjų da
lyvavimo holokauste. Besitęsiantys nesutarimai šiuo 
klausimu yra viena iš pagrindinių problemų lietuvių-
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žydų santykiuose. Rygoje susitikę trys Baltijos val
stybių prezidentai nutarė imtis konkrečių žingsnių, 
kad išsamiai ir objektyviai būtų išsiaiškinti visi vo
kiečių ir sovietų okupacijų metu prieš žmogiškumą 
padarytų nusikaltimų aspektai. Taip gimė Istorinio 
teisingumo komisija, kurios objektyvumą turėjo ga
rantuoti jos tarptautinė sudėtis. Lietuvos ir užsienio 
žydai entuzijastingai pasisakė už karo meto įvykių 
tyrimą, bet tuoj iškilo kontroversija dėl sovietų ir na
cių nusikaltimų nagrinėjimo toje pačioje komisijoje. 
Izraelis ir kai kurios Amerikos žydų organizacijos 
teigė, jog tokia Komisijos struktūra suponuoja prie
žastinį sovietinio genocido ir holokausto tęstinumą, 
arba teoriją, kad lietuvių dalyvavimas žydų naikini
me buvo pastarųjų išprovokuotas; tai yra, tariamai 
kolaboruodami su okupantais žydai nusipelnė savo 
likimo. Dėl to struktūros kritikai reikalavo atskirų 
komisijų sudarymo.

Čia paminėtos tik pagrindinės lietuvių-žydų san
tykių problemos po nepriklausomybės atkūrimo. Pa
vyzdžiui, iš žydų pusės yra nusiskundimų, kad nežiū
rint įvairių valdžių pažadų, žydų karo metų žudymo 
vietos nėra tikamai sutvarkytos. Tačiau taip pat reikia 
pastebėti, jog lietuvių-žydų santykiuose yra sričių, 
kuriose daug pasiekta be didesnių kontroversijų. Vi
ena iš jų - švietimas. Į vidurinių mokyklų Lietuvos 
istorijos vadovėlius yra įtraukta ir Lietuvos žydų is
torija, pabrėžiant jų tragediją vokiečių okupacijos 
metais. Be to mokytojams yra rengiami pasirengimo 
holokausto dėstymui paruošti seminarai.

* * *
Kaip jau minėjau, Antrojo pasaulinio karo metu 

istorinė Lietuvos žydų bendruomenė buvo beveik su
naikinta. Lietuvos valstybė tuo metu buvo svetimos 
kariuomenės okupuota, todėl teisiškai ji už holo
kaustą nėra atsakinga. Tačiau žydai buvo Lietuvos 
piliečiai, naikinimas vyko Lietuvoje ir jame dalyva
vo kai kurie lietuviai. Čia ir glūdi pagrindinės prie
žastys, kodėl Lietuva žydų katastrofos negali igno
ruoti. Pirmaisiais nepriklausomybės metais paskelb
tose deklaracijose valdžia pasmerkė holokaustą ir pa
darė žydams palankių sprendimų. Bet to neužteko, 
jei taip galima išsireikšti, kad žydams būtų kompen
suota už nacių ir sovietų okupacijų metais padarytą 
žalą. Tuo metu Lietuvoje gyveno tik apie penkis 
tūkstančius žydų ir jų įtaka krašto politiniame gyven
ime nebuvo didelė. Ji dramatiškai padidėjo Izraeliui, 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir privačioms orga
nizacijoms įsijungus į vietos žydų interesų gynimą. 
Lietuvių-žydų santykiai pateko į naują politinį kon
tekstą. Grubiai tariant, valstybė atsidūrė prieš Vakarų 
pasaulį. Kadangi, nepažeisdama savo suvereniteto, 
Lietuva visų užsienio reikalavimų negalėjo priimti, 
jos ir vietos žydų interesus reikėjo derinti derybų, 
kompromisų, o retkarčiais ir nuolaidų bei principinio 
pozicijų nekeitimo būdu.

Kontroversija dėl reabilitacijos buvo pirmas žen
klas, jog problemos lietuvių-žydų santykiuose nebus 
sprendžiamos vienų lietuvių. Tačiau šis klausimas 
buvo svarbesnis neseniai iš Kremliaus išsilaisvinu
siems lietuviams negu patiems žydams. Pastarieji 
kvestijonavo reabilitacijos procesą, tačiau patys neb
uvo tikri, ar Izraelio sąraše pateikti asmenys galėjo 
būti pamatuotai įtariami dalyvavę masinėse žudynė
se. Be to, Jeruzalė turėjo žinoti, kad sovietiniuose 
teismuose politiniais nusikaltimais apkaltintiems 
žmonėms nėra suteikiamos Vakaruose egzistuojan
čios elementarios teisės. Reabilitacijos problema, 
nors ir svarbi, nebuvo tokia kontroversinė, kaip kitos

2003 m. birželio mėn.

lietuvių-žydų santykių problemos.
Apskritai, visos Lietuvos valdžios stengėsi iš už

sienio ateinančius pageidavimus patenkinti. Tokią 
politiką buvo ypač galima matyti karo nusikaltimais 
apkaltintų asmenų teisime. Užsieniui reikalaujant bu
vo intensyviai ieškoma įkaičiams medžiagos, paski
riamos mišrios (lietuvių ir užsieniečių) ekspertų ko
misijos, glaudžiai bendradarbiaujama su Jungtinių 
Amerikos Valstijų specialių tyrimų įstaiga (mūsų 
prokurorai vyko į Washington’ą, o jų į Vilnių), bet 
pastangos neatnešė siekiamų rezultatų, nes kaltina
mųjų amžius, pašlijusi sveikata ir laiko nuotolis jų 
teisimui sudarė sunkiai nugalimas kliūtis. Idant iš 
šios aklavietės išėjus, Seimas priėmė įstatymą, lei
džiantį kaltinamuosius teisti už akių. Tokiam įstaty
mui precedento demokratiniuose Vakaruose dar nėra 
buvę. Įdomu, jog Lietuva šį sprendimą padarė be di
desnio spaudimo. Jungtinių Amerikos Valstijų kon
stitucija teisimą už akių specifiškai draudžia. Ta 
turbūt ir buvo svarbiausia priežastis, kodėl šiuo 
atveju iš Washington’© pretenzijų beveik nebuvo. 
Įstatymą priėmus, kontroversija dėl deportuotų as
menų teisimo pasibaigė.

Visai kitokia situacija susidarė ryšium su Istori
nio teisingumo komisija. Dviejų komisijų reikalau
jantiems užsienio žydams buvo paaiškinta, jog tyri
mas bus vykdomas skirtingų padalinių, vieno vokie
čių, kito sovietų okupacijai, ir kad iš anksto nebus da
roma jokių prielaidų. Kurį laiką nuomonių skirtumai 
tęsėsi, bet eventualiai kritikai įsitikino, jog komisija 
savo darbą atlieka objektyviai, išsamiai ir be išanksti
nių prielaidų. Šiuo metu ji užsienyje ne tik nesukelia 
abejonių, bet yra laikoma vienu iš geriausių pozity
vios iietuvių-žydų kooperacijos pavyzdžiu.

Torų grąžinimas buvo be reikalo Lietuvos pusės 
vilkinamas. Mažai kas kvestijonavo teiginį, jog toros 
yra valstybės kultūrinio paveldo dalis, bet kaip mu
ziejinį pavyzdį tik kelias jų užteko sau pasilikti. Žy
dų religinėms bendruomenėms neatiduoti iš naikina
mų sinagogų pagrobtas arba paslėptas šventas malda
knyges nebuvo įtikinančių moralinių, politinių ar tei
sinių argumentų. Čia valdžia pasidarė sau problemą, 
kuri palyginus ilgai temdė lietuvių-žydų santykius. 
Po kelių metų oficialių ir neoficialių derybų, buvo 
nutarta beveik visas toras žydų religinėms bendruo
menėms grąžinti.

Nekilnojamos žydų prieškarinės nuosavybės 
grąžinimo klausimas potencialiai gali būti gana keb
lus. Dėl grynai religinių objektų - sinagogų, ješivų, 
prie jų esančių pastatų - tarp valdžios ir žydų nesuta
rimo nėra. Kontroversija atsiranda dėl atsakymo į 
klausimą, ar visa buvusi žydų visuomeninė nekilno
jamoji nuosavybė kartu yra ir religinė, kaip teigia 
Amerikos žydų organizacijos, ar tik visuomeninė, 
kaip mano Vilnius. Kitaip sakant, ar žydų sporto klu
bų, bibliotekų, laikraščių ir t.t. pastatai gali būti lai
komi religine nuosavybe? Šiandien dar nėra žinoma, 
kaip šis klausimas bus išspręstas. Greičiausia reikės 
surasti abiems pusėms priimtiną kompromisą. To 
galima tikėtis, žinant, jog dabar lietuvių žydų-san- 
tykiai yra kur kas geresni, negu kad buvo prieš šeše
rius ar septynerius metus.

* * *
Reikia pripažinti, jog nuo paskutinio dešimtme

čio vidurio Vilniaus lietuvių-žydų santykių politika 
buvo daugiausia užsienio inicijuojama arba inspiruo
jama. Tas, žinoma, nereiškė, kad šioje sferoje visais 
klausimais nuomonės ar pozicijos sutapo. Kai kurie 
žydų interesus atstovaujančių valstybių ir organizaci
jų reikalavimai/pasiūlymai buvo atmesti, kiti priimti 

su pakeitimais, dar kiti priimti beveik nepakeisti. 
Pradžioje tarp žydų organizacijų ir Lietuvos egzista
vo pastebima įtampa ir nepasitikėjimas. Tačiau pa
laipsniui abi pusės pradėjo suprasti, jog viena kitai 
yra reikalingos, nes jų tikslai nors ir ne visiškai vie
nodi, bet iš esmės neprieštaringi. Ir lietuviai, ir žydai 
norėjo santykius tarp abiejų tautų gerinti ir sutiko, 
jog pastarųjų tragedijos pasekmės turėjo būti ne tik 
jų, bet ir lietuvių rūpestis. Skirtumai daugiausiai ma
tėsi metoduose, o ne tiksluose. Tiek lietuviai, tiek žy
dai laikui bėgant pradėjo suprasti ir įvertinti vieni ki
tų pozicijas. Lietuvos valdžios inicijuotas ir priimtas 
įstatymas leido masinėmis žudynėmis apkaltintus as
menis teisti už akių. Juo buvo pasiektas vienas iš 
svarbiausių užsienio žydų reikalavimų. Tačiau nežiū
rint nemažo spaudinio, Istorinio teisingumo komisi
jos struktūra pasiliko ta pati, nes lietuviai ir Lietuvos 
žydai buvo įsitikinę, jog Komisijos tikslus galima pa
siekti struktūros nekeičiant. Toros buvo sugrąžintos, 
kai Vilnius savo klaidą suprato ir nutarė ją atitaisyti.

Nors pradžioje buvo šiek tiek bijoma, kad lietu
vių-žydų santykiai nepasidarytų politiniu futbolu ir 
faktorium rinkimuose, to neatsitiko. Net radikalių žy
dų veikėjų, tokių kaip Efraimo Zuroffo, pareiškimai 
ilgesnių emocijų nesukėlė. Lietuvos žmonės, išsky
rus marginalias ir politiškai nereikšmingas grupes, 
parodė pilietinės visuomenės principų supratimą. Ši
oms pažiūroms formuotis padėjo krašte vis gausiau 
pasirodančios knygos, straipsniai, studijos, šaukia
mos konferencijos bei organizuojami seminarai apie 
holokaustą ir žydų įnašą Lietuvos istorijoje. Daugė- 
jantys kontaktai su užsienio institucijomis ir orga
nizacijomis taip pat prisidėjo prie geresnio lietuvių- 
žydų santykių problematikos supratimo.

Lietuvos vyriausybės ir didžiosios partijos lietu
vių-žydų santykių klausimais vedė pozityvią politi
ką. Tas nereiškia, jog tarp jų nebuvo tam tikrų takti
nių skirtumų ir tarpusavio kritikos. Bet, kas svarbiau
sia, vyriausybių pozicijose atsispindėjo augantis ša
lies politinio elito užsiangažavimas lietuvių-žydų 
santykius gerinti.

Lietuvos žydų pusėje tarp įvairiųjų interesus at
stovaujančių institucijų buvo daugiau nuomonių 
skirtumų, negu tarp lietuvių. Įtakingos Jungtinių 
Amerikos Valstijų žydų organizacijos skirtingai žiūri 
į lietuvių-žydų santykius. Lietuvai palankiausias yra 
Amerikos žydų komitetas, didžiausia ir liberaliausia 
Amerikos žydų organizacija. Jos vadovai palaiko ar
timus ryšius su Washington’u ir neretai išreiškia Bal
tųjų rūmų, įtakingų Kongreso narių, Valstybės bei 
Teisingumo ministerijų pozicijas. Mažiausiai Lietu
vai palanki yra Izraelio užsienio reikalų ministerija ir 
ypač tos valstybės pagrindinė litvakų organizacija, 
kuri su ministerija palaiko glaudžius ryšius. Tačiau 
pagrindiniais tikslais žydų institucijų pozicijos ne
siskiria, skirtumai egzistuoja tiktai jų pasiekimo bū
duose.

Lietuvių-žydų santykiai greičiausia ir toliau ge
rės. Buvusios problemos yra daugiausia išspręstos, o 
naujų nedaug atsiranda. Pastarųjų sprendimui abi pu
sės jau turi nemažai patirties ir santykių atmosfera 
šiandien yra visai kitokia, negu kontroversijos dėl ka
ro nusikaltėlių teisimo pradžioje. Nauja situacija atsi
spindėjo neseniai Paryžiuje įvykusioje konferencijo
je. Joje Izraelio delegacijos vadovas prisipažino, jog 
praeityje jis Lietuvos institucijų veiklą vertino nega
tyviai, o dabar istorinio teisingumo ir tolerancijos at
vejais ją mato kaip modelį kitoms Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms.

Julius Šmulkštys
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VYRŲ IR MOTERŲ TEISĖS

Klausimas dėl moterų pavardžių kilo iškart, kai 
Lietuva atgavo nepriklausomybę. Buvau viena pir
mųjų prieš 10 metų keletą publikacijų pasirašiusi Zi
tos Čepės pavarde ir šis poelgis užtraukė man kai ku
rių asmenų nemalonę. Su mano vardu buvo siejamas 
vyrų nekenčiančios, bjaurios, priekabios feministės- 
senmergės įvaizdis. Bent kiek normalesnė diskusija 
ne vien pavardžių, bet ir kitais požiūrį į moterį susiju
siais klausimais tais laikais buvo neįmanoma. Pa
mačiusi, kad reakcija nėra normali, nustojau pasiraši
nėti Čepe - neturiu pomėgio erzinti žmones vien dėl 
erzinimo.

Po dešimties metų moterų pavardžių keitimo by
loje man vėl teko tam tikras vaidmuo - draugių pa
skatinta kreipiausi į Moterų ir vyrų lygių galimybių 
komisiją, kad ši išnagrinėtų, ar moterų pavardžių for
mos, sudaromos atsižvelgiant į vedybinę moters 
padėtį, nediskriminuoja moterų ir ar nepažeidžia jų 
teisės į privatumą. Lygių galimybių komisija pripaži
no, jog diskriminacijos ir asmens privatumo pažeidi
mo aspektai moterų pavardžių formose egzistuoja. Ši 
išvada buvo paskelbta šių metų gegužės viduryje.

LYGIŲ GALIMYBIŲ KOMISIJOS TYRIMAS
Tyrimo metu komisija kreipėsi į Teisingumo 

ministeriją, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, Vil
niaus universiteto Lyčių studijų centrą, Lietuvių kal
bos institutą, VU Lietuvių kalbos ir Lituanistinių stu
dijų katedras, prašydama paaiškinti, kokios yra Lie
tuvoje mergaičių ir moterų pavardžių sudarymo 
tradicijos, kokie teisės aktai reglamentuoja mergaičių 
ir moterų pavardžių sudarymą su atitinkamomis prie
sagomis. Lietuvių kalbos specialistų paprašyta pa
teikti nuomonę, kaip galėtų būti sudaromos mergai
čių bei moterų pavardės, kad šios pavardės neteiktų 
galimos informacijos apie vedybinį statusą. Lietuvių 
kalbos instituto padalinių vadovės V. Macijauskienė 
ir D. Mikulėnienė atsakė, kad nereikėtų keisti šių pa
vardžių darybos taisyklių, nusistovėjusių lietuvių 
bendrinėje kalboje, nes tai esą vienas iš kalbos savi
tumų, unikalių, saugotinų ir išlaikytinų dalykų.

Moterų pavardžių klausimas buvo svarstytas 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ir nu
spręsta, kad taisyklės nekeistinos, nes aptariamoji 
problema esą sietina ne tik su kalbos, bet su psicho
loginiais ar socialiniais dalykais. Tačiau daroma 
prielaida, kad kaip alternatyvą būtų galima vartoti ir 
neutralias moterų pavardžių formas.

Moterų ir mergaičių pavardžių priesagos yra nu
rodytos knygoje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba”, 
kuri Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu 
1996 m. pripažinta norminiu leidiniu. Būtent šiuo lei
diniu remtasi rengiant įstatymo „Dėl vardų ir pavar
džių rašymo asmens dokumentuose patvirtinimo” 
projektą. Nors šis projektas, pradėtas rengti 1997 m., 
taip ir liko projektu, į jame esančias nuostatas atsi
žvelgiama sudarant pavardes šiuo metu. Jokio kito 
įstatymo, reglamentuojančio pavardžių sudarymą, 
nėra. Civilinis kodeksas, kuriuo praktiškai remiamasi 
sudarant pavardes, nurodo, jog jos sudaromos pagal 
bendrinės lietuvių kalbos taisykles.

Tyrimo metu Lygių galimybių komisija atkreipė 
dėmesį į tai, kad norminiu laikomame leidinyje „Lie
tuvių kalbos rašyba ir skyryba” teigiama, kad netekė
jusių moterų ir mergaičių pavardės turi priesagas - 
aite, -ytė, -iūtė (po j -ūtė), o ištekėjusių moterų pa
vardės daromos iš vyriškų pavardžių vartojant prie
sagas -ienė, -(i)uvienė. Vadinasi, moterų pavardžių 
daryba skirstoma į dvi rūšis: netekėjusių moterų ir 
mergaičių bei ištekėjusių moterų. Taigi pavardės su 
atitinkama priesaga suteikimą lemia moters santuo-

DĖL MOTERŲ PAVARDŽIŲ
kine padėtis. Šiuo požiūriu lietuvių kalbos rašybos 
taisyklės jau formuoja visuomenės nuomonę, kad tik 
ištekėjusi moteris gali turėti pavardę su priesaga - 
ienė, o netekėjusią moterį galima atpažinti pagal pa
vardę su atitinkama priesaga. Minėtos taisyklės ne
numato, kad vyrų pavardžių daryba kištų priklauso
mai nuo vedybinio statuso. Moterų ir vyrų lygių gali
mybių įstatymo 8 straipsnis draudžia reikalauti iš 
darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę 
padėtį, amžių, privatų gyvenimą ar šeimos planus. 
Bet norėdama įsidarbinti moteris (turinti mergaitės ar 
ištekėjusios moters pavardę) automatiškai priversta 
pateikti darbdaviui žymiai daugiau informacijos apie 
save, t.y. šeiminę padėtį, privatų gyvenimą, nei ji to 
norėtų,- rašoma Lygių galimybių komisijos išva
doje.

Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija įpa
reigojo Valstybinę lietuvių kalbos komisiją papildyti 
norminį leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” 
ir numatyti, kad greta netekėjusių moterų ir mergai
čių bei ištekėjusių moterų pavardžių darybos būtų 
numatytas alternatyvus pavardžių darybos variantas, 
kur mergaičių ir moterų pavardės būtų sudaromos 
taip, jog neteiktų galimos informacijos apie vedybinį 
statusą.

UNIKALI TRADICIJA
Sprendimas dėl moterų pavardžių sukėlė daugy

bę atbalsių ir diskusijų. Straipsnis Lietuvos ryto dien
raštyje sulaukė arti 300 komentarų, o intemetiniame 
Delfi puslapyje paskelbta per 500 atsiliepimų. Už
gauliojimų užtenka, tačiau nemaža pritarimo, palai
kymo ar tiesiog pakantumo, galiausiai - didesnio jau
trumo moterų situacijai:

„Gaila man vyrų, kurie jaučiasi blogai dėl šio 
reikaliuko. O aš džiaugiuosi, kad mano žmona galės 
turėti mano pavardę be jokių suš... galūnių”.

„Aha, ištekėjau, gavau tą priesagą -ienė. Po sky
rybų norėjau turėti tą pačią pavardę kaip ir mano vai
kai, todėl teko likti -iene. Jei buvęs vyras ves, bus dar 
viena tokia -ienė. Ir aš gyvendama viena be jokio vy
ro tampausi su ta -iene. Tai neteisinga. Užkniso tos 
archaiškos lietuvių kalbos taisyklės. Jos nebetinka 
šiems laikams. Aš už neutralias pavardes. Tai žings
nis pirmyn”.

Vienas iš atžvilgių, kuris iškilo kalbant apie mo
terų pavardes - tradicijos vertė. Daugeliu atvejų yra 
pabrėžiama, kad tai unikali lietuviška tradicija, todėl 
saugotina ir brangintina:

„Gaila, kad atsiranda tokių moterų, kurioms 
svarbiau asmeninės ambicijos ir neaiškios feminiz
mo idėjos, nei lietuvių kultūra”.

Išties, būtų įdomu ir pravartu, jei išsivystytų rim
ta diskusija, kokia yra tradicijų ir kultūros prasmė. Ar 
tradicijos yra prasmingos savaime, ar jų prasmė pri
klauso nuo to, kokiu mastu jos sukuria kuo palankes
nę terpę kiekvieno asmens individualybės sklaidai ir 
saviraiškai. Dabartiniai populiarūs aiškinimai, kad 
pasauliui esam įdomūs dėl unikalių pavardžių, skam
ba keistokai, nes tokie argumentai lengvai pateisina 
iš praeities paveldėtos prievartos, ypač jeigu ji unika
li (pvz. kanibalizmas), įtvirtinimą:

„Taip visuomenė spaudžia moteris tekėti, kurti 
šeimą ir auginti vaikus. Taip skatinama tautos repro
dukcija. Lietuvoje tą preso vaidmenį atliko tik pavar
dės. Prieš jį naikindami pagalvokim apie šį aspektą”.

Pastarasis komentaras parodo, jog aiškiai suvo
kiama, kad skirtingos mergaičių ir moterų pavardžių 

formos turi prievartos atspalvį, ir ši „unikali tradici
ja” nėra jau tokia nekalta.

ILGAS KELIAS IKI PAPRASTO SPRENDIMO
Moterų pavardžių byla - ne šių dienų naujiena ir 

ne 21a. iškrypimas. Tarpukario Lietuvos moterys ne 
kartą yra kėlusios pavardžių klausimą. 1937 m. rašy
toja Petronėlė Orintaitė-Vaidilutė rašė: „Ypatingai 
ausį rėžia šiandie tos oficialioje kalboje tebevartoja
mo mažybinės ar maloninės netekėjusių moterų pa
vardžių priesagos (-aite -ytė, -utė). Jos į dabartinę 
vartoseną yra atkilusios iš visai kitokios gyvenimo 
epochos, kada jos gana tiksliai atžymėdavo moterų 
visuomeninę vietą. Bet dabartinėmis sąlygomis jos 
yra nepakenčiamos, nes jau visiškai neatitinka savo 
reikšmės. (...) Mūsų moterys baigia aukštuosius 
mokslus ir pasižymi savo asmeniu kartais aukščiau 
vyrų kaip mokslininkės ar menininkės, daugelis gy
vena visai skyrium nuo savo tėvų šeimos, turi savo 
pažiūras, savo atskirą vietą visuomenėje kaip nepri
klausomo žmogaus vienetas - tai būtinai reikia skai
tytis su tuo naujojo gyvenimo faktu ir būtinai jį reikia 
fiksuoti (...) Ta mažybinė priesaga dabartinei sava
rankiškai moteriai yra tik kaip jos paniekinimo lieka
na, ją žeminąs archaizmas.”

Šiuos P.Orintaitės žodžius gana plačiai pacita
vau todėl, kad jie ir šiandien skamba visiškai šiuolai
kiškai, tarsi niekas per tuos 60 metų nebūtų pasikeitę.

Pavardžių reikalo prieš ketvertą metų rimtai ir 
atkakliai ėmėsi Danutė Vailionytė-Narkevičienė, ku
ri kreipėsi į Kauno rajono civilinės metrikacijos biurą 
ir paprašė jos pavardę iš Vailionytės pakeisti į Vailio- 
nę. Biuro vedėja atsiklausė Teisingumo ministerijos 
ir negavusi jos pritarimo prašymo nepatenkino. Vals
tybinėje kalbos komisijoje buvo sudaryta darbo gru
pė, kuri pareiškė, kad reikia be išlygų palikti tradici
nę moterų ir mergaičių pavardžių darymo tvarką. 
Motyvuodama teisės į privatų gyvenimą pažeidimu, 
numatytu Europos žmogaus teisių konvencijos, prieš 
trejus metus D. Vailionytė kreipėsi į žmogaus teisių 
teismą Strasbūre. Tuomet jai buvo pasiūlyta pasinau
doti visomis teisinėmis galimybėmis Lietuvoje - ieš
kinį pakeisti pavardę iš pradžių paduoti šalies teis
mams. Bet D. Vailionytei per trejus metus nepavyko 
sėkmingai baigti teisinių procedūrų Lietuvoje ir ji 
prarado galimybę pakartotinai kreiptis į Strasbūrą.

Kol D. Vailionytė kovojo teisinėmis priemonė
mis, keletas kitų moterų legaliais ar pusiau legaliais 
būdais pasikeitė savo pavardes į joms patinkančias 
formas.

PAVARDŽIŲ ĮVAIROVĖ LIETUVOJE
Šiuo metu moterų pavardėms oficialiai vartoja

mos trys formos: mergaičių pavardės su priesagomis 
-aite, -utė, -ytė, moterų pavardės su priesagomis - 
ienė ir vyriškos formos moterų pavardės, nes užsie
nyje susituokusios (arba užsienyje gimusios) mote
rys gauna vyriškas pavardes. Viena įdomybė - kai 
viešumon iškilo svarbių valstybės asmenų sekimo 
skandalas, daugelis atkreipė dėmesį į tai, kad Bra
zauskas, įvardindamas žmones, apie kuriuos neva 
buvo renkama informacija, pirmą kartą viešai pa
minėjo oficialiąją A. Adamkienės pavardę - Alma 
Adamkus. Ir išties, penketą metų, t.y. per visą V. 
Adamkaus kadenciją, jo žmona buvo vadinama 
Adamkiene.

Dar vienas pavyzdys - Lietuvoje augusi ir čia iš
tekėjusi žurnalistė Aurelija Simutis, kuri nenorėjo
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pavardės su priesaga -ienė ir padarė viską, kad gautų 
vyriškos darybos pavardę. Dabar beveik kas vakarą 
televizijos ekranuose matome simpatišką moterį su 
lietuvio ausiai neįprastai skambančia pavarde, tačiau 
ji įteisinta dokumentuose, ir niekur nedingsi. Beje, 
nemažai jaunesnės kartos lietuvių kilmės moterų at
vykusios iš užsienio nemėgsta, kai jas pervardina pa
gal lietuviškas tradicijas į -aites ar -ienes. Pavyz
džiui, Karia Gruodis, kol gyveno Lietuvoje, visas sa
vo publikacijas pasirašinėjo tik tokia - vyriškos for
mos - pavarde.

Galima sakyti, jog šiuo metu turime keistą situa
ciją- vyriškos formos moterų pavardės prasismelkė į 
oficialiąją kalbą, nes tai tegu ir nepageidautina, ta
čiau egzistuojanti realybė, o „normalesnės” formos 
su moteriška galūne ir be priesagų oficialiose doku
mentuose vartoti neleidžiama. Ji galima tik kaip lite
ratūrinis vardas, slapyvardis ar pravardė. Štai poetė 
Onė Baliukonytė visai neseniai pradėjo vadintis Ba- 
liukone, būtent pastarąja pavarde, o tiksliau įvardi
jant, literatūriniu pseudonimu išspausdindama pas
kutinįjį savo eilių rinkinį.

Dėmesio vertas ir Violetos Urmanavičiūtės pa
vyzdys - užsienyje ji pristatoma kaip Violeta Urma- 
na, o Lietuvoje - kaip Violeta Urmanavičiūtė-Urma- 
na. Gal tai rodo, kad esame labai prisirišę prie sudė
tingų formų, kurios ne tik apsunkina bendravimą su 
kitais, bet ir mums patiems kaip reikiant sujaukia 
gyvenimą.

UŽSIENIEČIAMS ĮDOMU
Moterų pavardžių tradicijas ginantys asmenys 

dažnai teigia, kad toks moterų pavardžių sudarymo 
būdas, ištekėjusias atskiriant nuo netekėjusių, pasau
lyje neturi analogų ir dėl to Lietuva esanti įdomi ki
toms šalims. Deja, viskas šiek tiek kitaip. Susidomė
jimas lietuvių pavardėmis Europoje kilo ne dėl jų 
unikalumo, o dėl to, kad moterys vis garsiau ėmė 
reikšti nepasitenkinimą vedybinį statusą nurodan
čiais pavardžių priedais ir reikalauti teisės turėti neu
tralias pavardes. Jiems svarbi ne archaiška tradicija, 
savyje įšaldanti, išsauganti ir iš kartos į kartą perduo
danti ne tik pavardžių formas, bet ir nuo praeities lai
kų užsilikusį požiūrį į moterį kaip į nesavarankišką, 
tėvui ar vyrui priskirtiną būtybę, o moterų išsilaisvi
nimo užmojai, kova už savo teises, t.y., ir už teisę pa
sirinkti tokią pavardės formą, kokia labiau priimtina. 
Apie moterų pavardžių tradicijas Lietuvoje rašė 
prancūzų dienraštis Liberation, reportažą apie tai pa
rengė TV kanalas „France 3”.

Pavardžių klausimas užsieniečiams įdomus dar 
ir todėl, kad jiems sunku suprasti, jog, pvz., Butkus, 
Butkuvienė ir Butkutė yra vienos šeimos nariai. Vi
siškai neseniai Lietuvoje nuskambėjo istorija, kad į 
Ameriką įvažiuoti nebuvo leista p. Zubruvienei, nes 
niekas negalėjo patikėti, jog ji - sportininko Zubraus 
motina; Zubrus ir Zubruvienė jiems atrodė visiškai 
skirtingų asmenų pavardės.

KALBOS ŽINOVŲ POZICIJA
Kalbininkų, kaip ir visos visuomenės, pozicija 

moterų pavardžių klausimu nėra vieninga. Sovietme
čiu kalbininkai visais įmanomais atvejais tvirtino, 
kad priesaginės, vedybinį statusą nurodančios mote
rų pavardės atskleidžia, kokia turtinga yra lietuvių 
kalba, ir tai buvo tarsi argumentas prieš gresiančią 
rusifikaciją. Unikali moterų pavardžių daryba buvo 
savotiškas patriotizmo įrodymas. Kalbos turtingumo 
ir unikalumo argumentai gajūs iki šiol. Juos sustipri
na ir konservatyvių kalbininkų gana plačiai atstovau
jama nuomonė, kad „... pavardė yra visuotina ir būti

na, galutinai nusistovėjusi bei nekeičiama žmogaus 
įvardijimo dalis.” ( V. Maciejauskienė „Lietuvių pa
vardės: istorija ir dabartis” 1992.VII.16 Lietuvos ai
das). Prieš dešimtį metų šis požiūris buvo galutinis ir 
neapskundžiamas. Dabar viršų ima liberalesni svars
tymai ir nuomonės. 2003 m. vasario mėnesį Gimtojo
je kalboje buvo išspausdintas P. Kniukštos straipsnis 
„Apie moterų pavardes”. Straipsnyje atkreiptas dė
mesys į tai, kad žiniasklaidoje vis dažniau sutinka
mos vyriškos formos moterų pavardės: pvz. Aurelija 
Simutis ar Goda Ambrazas. Kalbininkas pastebi, kad 
taisyklių nenustatytų pavardžių randasi savavališkai 
ir nesilaikant jokios tvarkos ieškoma būdų jas įteisin
ti. Straipsnyje daroma išvada, kad moterų pavardės, 
turinčios vyrų pavardžių formą, netelpa į lietuvių kal
bos taisykles ir griauna jos sistemą. Tačiau jis daug 
liberalesnis, kai kalba apie moterų pavardes be vedy
binį statusą nurodančių priesagų, bet su moteriškos 
giminės galūne -ė. Pagalbon Kniukšta pasitelkia net 
kalbininką A. Salį, kuris 1939 m. straipsnyje „Mote
rų pavardinęs priesagos” rašė apie kadaise vartotas 
formas Derkintė, Šimkė, ir užsimena, jog apie tai yra 
kalbėjęs net Jablonskis, tačiau siūlyti vartoti jų nesi
ryžęs.

Kiti kalbininkai būtinai pasigauna mintį, kad 
Aukštaitijoje moterų pavardės be priesagų ir su ga
lūne -e turėjo negatyvų atspalvį ir dažniausiai buvo 
vartojamos pasileidusioms merginoms, kurios susi
laukdavo nesantuokinių vaikų, įvardinti. Bet šiais lai
kais, kai daugiau kaip trečdalis moterų vienos augina 
vaikus, tokie argumentai ar greičiau bauginimai var
gu ar gali ką išgąsdinti.

P. Kniukšta minėtame straipsnyje teigia, kad 
moterų pavardės su galūne -ė neardo kalbos sistemos 
ir tenkina pagrindinį reikalavimą, kad moters pavar- 

• dė nerodytų jos šeiminės padėties. Įdomu tai, kad šia
me straipsnyje sukuriamas įspūdis, jog prieš -aičių ir 
-ienių tradicijas kovojančios moterys nori vyriškos 
formos pavardės, nesitenkindamos kalbininkų siūlo
ma forma su moteriška galūne. O juk būtent patys 
kalbininkai ilgą laiką nesvarstė jokio kito varianto, 
reikalaudami priesaginių moterų pavardžių formų. 
Atrodo, kad pats gyvenimas verčia juos keisti savo 
nuomonę.

APIE VYRŲ PAVARDES - KĄ DARYTI SU 
SLAVIŠKOM PRIESAGOM?

Kalbant apie moterų pavardes verta prisiminti ir 
pavardžių „atlietuvinimo” bylą, t.y., raginimų atsisa
kyti slaviškos kilmės priesagų, tokių kaip -ausk ar - 
avie, kurios būdavo prikabinamos prie pavardės kaip 
nutautinimo politikos dalis. Apie pavardžių atlietuvi- 
nimą, kaip ir moterų pavardžių darybos reikalus, im
ta kalbėti nuo 90-ųjų metų, pradėjus ruošti lietuviš
kus pasus. Tačiau šioji pavardžių lietuvinimo, kaip ir 
moterų pavardžių „nupriesaginimo”, byla buvo pra
dėta tarpukario Lietuvoje - būtent tada nemažai in
teligentų sulietuvino savo pavardes. Teatrologas A. 
Vengris 1992 m. straipsnyje „Kai gaunam lietuviš
kus pasus” citavo J. Balčikonio dar 1933 m. pasaky
tus žodžius: „Tad kodėl ir suslavintos pavardės, kilu
sios kalbos niekinimo laikais, negali būti nuvalytos 
nuo svetimų pridurkų? Jei kalbos gryninimas tautai 
daro garbę, tai grynos lietuviškos pavardės irgi turi 
daryti...” 1937 m. rudenį Lietuvos Seime buvo pradė
tas svarstyti pavardžių įstatymo projektas, bet darbas 
liko neužbaigtas. Tačiau pavardžių lietuvinimo idėja 
buvo tęsiama - galimybe sutrumpinti savo pavardes 
atmetus nelietuviškas priesagas pasinaudojo nemažai 
išeivių: Arbačiauskas tapo Arbu, Stankevičius - 
Stanke. O žinomiausias V. Adamkaus pavyzdys - su

trumpinta iš Adamkevičiaus. V. Adamkui 1998 m. 
laimėjus prezidento rinkimus buvo juokaujama, kad 
jam padėjo pavardė, nes su Adamkevičiaus pavarde 
šansai būtų buvę kur kas mažesni. Beje, A. Brazaus
ką žmonės vadina tiesiog Brazu, atmesdami priesagą 
-ausk, kuri padaryta iš lenkiškos -ovsk; taip trum
piau ir patogiau.

KAS TOLIAU?
Straipsnio pradžioje minėtą Lygių galimybių ko

misijos išvadą, įpareigojančią norminėmis pripažinti 
ir neutralios formos moterų pavardes, gali apskųsti 
kitos valstybinės institucijos. Ar taip atsitiks, bus ma
tyti. Kita vertus, kol nebus nustatyta, kad „nupriesa- 
ginta” moterų pavardžių forma yra bendrinės kalbos 
norma, tol metrikacijos biurai tokių pavardžių nega
lės įteisinti. O norinčių keistis pavardes yra, ypač tarp 
jaunesnės kartos moterų.

Tačiau iš esmės galima teigti, kad byla dėl mote
rų pavardžių laimėta. Ir akivaizdu, jog visuomenės 
mąstymas pasikeitė, tapo lankstesnis ir atviresnis, o 
atskiri individai pasidarė drąsesni, nebijantys išsakyti 
ir apginti savo pozicijų. Taigi, klausimas dėl moterų 
pavardžių atveria daug gilesnius procesus, kurie ro
do, jog apsimušdami ir apsikandžiodami, vieni kitus 
įtarinėdami ar niekindami pamažėl visgi iriamės de
mokratėjimo, ne vien visuomenės ar valstybės, bet ir 
kiekvieno atskiro individo poreikių ir norų pripažini
mo linkme.

Zita Čepaitė
2003 m. gegužės 24 d.

APIE SEIMŪNO 
BRONIAUS BRADAUSKO

„ORIENTACIJĄ”
Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos kon

trolierės Aušrinės Burneikienės, 2003 m. gegužės 27 
d. Lietuvos Seime skaičiusios metinę ataskaitą, so
cialdemokratų partijos seimūnas Bronius Bradauskas 
paklausė, ar kontrolierė domėjosi, kokios „pakrai
pos” (seksualinės orientacijos - Red.) moterys skun
džiasi dėl vyrų priekabiavimo.

Mums taip pat įdomi „orientacija”, tik ne skriau
džiamų moterų, o kai kurių seimūnų. Ir ne seksuali
nė, o truputį kitokia orientacija. Pavyzdžiui, ar sei
mūnas B. Bradauskas yra skaitęs Lietuvos Respubli
kos Konstituciją, kurioje aiškiai pasakyta, kad valsty
bė užtikrina lygias ir vienodas teises visiems pilie
čiams, nežiūrint jų „orientacijų”, „pakraipų” ar dar 
kokių kitų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima žmo
gų skriausti ar jį diskriminuoti.

Ar klausdamas apie skriaudžiamų moterų „pa
kraipas” ir „orientacijas” seimūnas B. Bradauskas 
norėjo paskatinti valstybės tarnautoją A. Burneikienę 
laužyti Seimo priimtą įstatymą, draudžiantį darbda
viams ir kitiems pašaliečiams reikalauti informacijos 
apie piliečio šeimyninę padėtį ir brautis į žmogaus 
privačius ar intymius reikalus?

Kas kas, o seimūnai turėtų žinoti, kad gyvename 
nebe devynioliktame, bet dvidešimt pirmame šimt
metyje. O be to, jeigu norime būti europiečiais, tai ir 
elkimės taip, kaip pridera elgtis europiečiams, o ypač 
tiems, kurie dar tik pakeliui į Europos Sąjungą - Red.
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RECENZIJA

Pernai rudeniop, pačiame rengimosi Frankfurto 
mugei įkarštyje, kai tiek buvo aimanuojama dėl lietu
vių prozos atsilikimo nuo vakarietiškųjų standartų, 
mūsų visuomenei iškrėstas primityvokas pokštas. Pa
sirodė kolektyvinis leidinys Siužetą siūlau nušauti, 
pavadintas romanu. Jau pati antraštė skambėjo tary
tumei koks avangardistų manifestas, bet nemažiau 
buvo mistifikuojama ir pratarmėje. Skaitytojas buvo 
įtaigojamas pasitikti šį skaitalą ne kaip kokį niekalų 
sudurstymą, bet kaipo pratybas pačiam susikurti „ri
tualinių šokių” miražus.

Rasi kas nors ir susigundė daryti tokią vaizduo
tės mankštą, bet plika akim matėsi, kad turima reika
lų su blefu. Knygoje sudėta paprasčiausiai penkių 
Šiaurės Atėnų bendradarbių - Sigito Gedos, Gintaro 
Beresnevičiaus, Giedros Radvilavičiūtės, Alfonso 
Andriuškevičiaus ir Sigito Parulskio - laikraštienos 
pavyzdžiai. Surasti tarp jų kitokiąjungtį neišėjo. Ne
buvo jie nei kokie ignoruojami talentai, nei tos pat 
kartos žmonės, ir vienintelis bendras dalykas (bent 
daliai jų) buvo tai, kad jie praėjo savo kūrybinį kelią 
nuo eilių rinkinių ir dirbo toje pačioje žiniasklaidos 
„gamykloje”.

Kurioziška, kad netgi pažvelgus į leidinį kaip į 
Šiaurės Atėnų savaitraščio publicistikos atraižų albu
mą, knyga nebuvo reprezentacinė. Nežinia, kodėl 
nepateko ton antologijon ilgametis bendradarbis Jur
gis Kunčinas, vienu metu netgi turėjęs savąją skiltį, 
pasižyminčią lakumu ir humoru. Pasišykštėtą buvo ir 
kitų talkininkų - Laimanto Jonušio, Grintarės Ado
maitytės - kūrybos pavyzdžių.

Leidinio sudarytojas (S. Geda) nesiteikė skaity
tojui paaiškinti, kokiais principais remiantis buvo da
roma spausinamų tekstų atranka, nei kaip pateisinti 
jų nelygią sklaidą (Parulskis - 6, Radvilavičiūtė - 5, 
Geda - 4, Andriuškevičius - 3, Beresnevičius - 2 
tekstai). Panašūs įvairavimai buvo pastebimi ir skai
čiuojant, kiek kiekvienam autoriui skirta puslapių.

Paradoksalu, bet visus tuos apgailestavimus iš
vardinus, visvien tenka pripažinti, kad reklaminis 
Siužetą siūlau nušauti (toliau - SSN) triukas faktiškai 
davė visai pozityvių rezultatų. Visų pirma skaitytojai 
tuo vaikėzišku pokštu nebuvo pastebimiau sužavėti.

ESEISTIKOS
O antra, nors pats leidinys ir nesusilaukė išsamesnių 
aptarimų, jis sukėlė visuomenėje susidomėjimą ese
istika, kaip viena publicistikos porūšių ir pripažinimą 
jai deramos pagarbos. SSN vertė žmones suabejoti, ar 
iš tikrųjų eseistika yra antrarūšė rašliava, palyginus 
su beletristika, juo labiau, kad rinkos duomenys rodė 
nepalyginamai didesnį pirmosios populiarumą.

Sis eseistikos reabilitavimas buvo pastebimas 
tiek įvairių recenzijų potekstėse, tiek Rašytojų Sąjun
gos surengtuose pokalbiuose, kaip, sakysim, gruo
džio 11 d. vakaronėje apie „Laiko pulso estetikoje” 
pagavą, kurios eiga buvo atpasakota spaudoje. Tos 
apžvalgos ir sueigos atvėrė, kita vertus, kai kuriuos 
nelauktus faktus. Bematant metėsi į akis eseistikos 
žanro fetišizavimas, įsakmiai pabrėžiant jos avangar- 
diškumą bei modernumą. Tarytumei ji būtų išdygusi 
kaip koks šungrybis su kepure po dangum visai ne
tolimoj praeityje. Žinant, kad tuose pokalbiuose da
lyvavo literatai, atseit raščiai ir beraščiai knygos bi
čiuliai, norisi stebėtis jų atminties netvarumu. Niekas 
neprisiminė, kad 1986 m. Vyt. Kubiliaus knyga 
Žanrų kaita ir sintezė turėjo specialų skyrelį eseisti
kai ir pripažino, jog „intelektualėjančiai mūsų 
literatūrai signalą ir poetinį postūmį davęs Ed. Mie
želaitis savo Žmogumi ir vėliau Monologais. Jo sekė
jais buvę Marcelijus Martinaitis ir Justinas Marcin
kevičius, kurio Dienoraštis be datų vienu metu buvo 
skaitytojų išrinktas populiariausia 1981 metų kny
ga”.

Dar nesuprantamesnė buvo kita amnezija. Bū
tent, užmiršimas Gintaro Beresnevičiaus teksto, pasi
rodžiusio interneto Omni laike ir perspausdinto Li
teratūros ir meno 2002 m. rugpjūčio 23 d. numeryje. 
Šioje studijoje buvo ne tik nenureikšminama politi
nės publicistikos svarba tautinių atgimimų raidoje, 
bet ir dalykiškai aptariami grynosios eseistikos pir
mūnai - J. Kossu-Aleksandravičius, A. J. Greimas, 
T. Venclova, R. Rastauskas bei kiti - M. Martinaitis, 
S. Šaltenis ir Šiaurės Atėnų bendradarbiai.

Svarstybos literatūrinėmis temomis paprastai su
teikia galimybę išsišokti tam tikram gaivalui ir afi
šuoti savo erudiciją ir familiarumą su įvairių autorite
tingų asmenybių užsienyje (kurie tenai seniai už
miršti) kūryba. Džiugu pripažinti, kad šiuo atveju to
kių diletantiškų ekscesų nebuvo. Deja, kita vertus, vi
siškas nepaisymas to, kas dedasi Vakaruose, didino 
iliuziją, kad mūsuose suklestėjusi esistika yra abso
liučiai unikali, originali ir be dėmelių. Manding, taip 
nėra ir kai kurie palyginimai būtų pravertų. Pirmiau
siai žinotinas pats faktas, kad, sakysim, Amerikoje 
eseistikos rinktinės yra tapusios tęstiniais leidiniais, 
pasirodančiais kasmet, ir tas procesas prasidėjo ma
žiausiai prieš dvidešimtį metų. Kita vertus, aptariant 
pačią eseistikos sąvoką, kiek skirtingai pabėžiamos 
jos esminės savybės. Vakaruose ypač akcentuojama 
eseistikos skirtybė nuo logiško, diskursyvaus mąsty
mo. Jos atsižadėjimas pretenduoti į akademišką rimtį 
ir autoritetingumą. Būdingu jos bruožu iškeliama re
liatyvizmo nuovoka, skepsis, paradoksų akcentavi
mas. Ir tam efektui išgauti pasitelkiamas humoras, 
ironija, savišaipa. Šio dažo mūsiškėje ne kažin kiek.

Kaip žinom, senutė žanrų teorija - tai privilegi
juota akademikų medžioklės zona, ir verčiau į ją ne
lįsti. Juo labiau, kad principiniuose dalykuose dides
nių skirtumų su vakariečių koncepcija nesama.

„Eseistika - tai meditacija, refleksija. Eseistinis 
kūrinys neskiriamas barikadoms. Tai kažkieno klajo
nės po ūkanotą (vidaus) peizažą. Esė yra atsaini ir
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melancholiška raiškos forma. Tai kiaurą dienelę ne- 
atslūgstančios nuostabos virpulys. Tai nenutilsiantis 
dūzgesys. Prisimena tai vienas dalykas, tai kitas” 
(Cynthia Ozick The Best America Essays 1998 Edit
ed and with introduction by Cynthia Ozick, Boston, 
Houghton and Mifflin, 1998).

Tokių nušvitimo, dvasinio nuskaidrėjimo mo
mentų, kai mintys lekioja tarsi kolibris nuo vieno žo
lynėlio prie kito, SSN yra apstu ir tai sudaro jos grožį 
bei žavesį. Kiekvienas esame patyrę gyvenime tokių 
valandų, kai rašosi lengvai, kai pasaulis atsiveria 
naujoje, nelauktoje šviesoje, žodžiai liejasi ant popie
riaus ir nereikia jų dėlioti it šakalių. Paprastai tokias 
dvasines būsenas, kai susivarto perspektyvos, kai 
ima įsižiūrėti tikrovėje nelaukti santykiai, vadiname 
įkvėpimu. Apatariamajam leidinyje jo versmių esa
ma įvairių. Dažniausiai tai vaikystės prisiminimai, 
kelionių įspūdžiai, praeities nostalgija, kartais mė
giamų autorių mintys, nors pastarųjų negausu. Tos 
gyvenimo atkarpos atkuriamos vaizdžiai, įsimintinai. 
Pasidavus asociacijų žaismei, tekstas dažnai įgauna 
lyrinio eskizo pobūdį. Jei kas skiria tuos puslapius 
nuo panašios tematikos puslapių nūdienėje mūsų 
prozoje, tai pažymėtinai tvirtas aptariamųjų eseis- 
tų žodžio valdymas. Sakėme, kad keli jų yra pradėję 
savo rašytojišką karjerą poezijos bandymais. Anot J. 
Brodskio, eilių kurpimas - gera mokykla prozinin
kui, kadangi jis priverčiamas tausoti žodį. Antra ver
tus, poezija nūdien neturi ribų, o eseistui itin svarbu, 
kad jo mintis būtų atspėjama, kad neprasmegtų po 
tauškalo ir mistifikacijos laužu. Liudvikas Jakimavi
čius labai įtikinamai aptarė, kas skiria tuos du žanrus: 
„Esė yra nelengvas žanras. Jei žmogelis gali parašyti 
eilėraštį ar novelę, duok jam parašyti esę ir kaip mat 
pamatysi, kojis vertas. Eilėraštyje dar gali pasislėpti 
už formos dalykų, o čia esi nuogas, nuogesnis už 
nuogą”. Šiuo požiūriu knyga tvarkoj. SSN autoriams 
bendra tai, kad jie vengia pertempimų - retorikos, 
sentimentalizmo įsrūvų, patetikos, grožėj imosi savi
mi ir intelektualizmo, kuris nesutelpa galvoje ir kyšo 
iš ausų.

Pravartu būtų šioje vietoje Akiračių skaitytoją 
pavarginti bibliografinėmis nuorodomis, susikrapš- 
tytomis enciklopedijoje ar kituose žinynuose. Bet tai 
užimtų nemažą gabalą straipsnio erdvės. Būtina vie
nok priminti, kad, išskyrus Giedrą Radvilavičiūtę, vi
si knygos autoriai yra seni spaudos vilkai. Du iš jų 
išleidę savas eseistikos knygas: S. Parulskis - Nuo
gus drabužius, G. Beresnevičius - Ant laiko ašmenų 
ir visai neseniai Vilkų saulutę. Kad G. Radvilavičiū
tės esejistika jiems prilygsta savo brandumu, o kai 
kur yra netgi pranašesnė, yra tikra staigmena ir šven
tiškas įvykis.

Faktas, kad šiuo leidiniu įžengia į mūsų prozą 
ryškus talentas, verčia pamiršti straipsnio pradžioje 
darytus priekaištus. Sunku atspėti, ar eseistikos su
klestėjimas turės poveikio mūsų žurnalistikos atsi
naujinimui, bet kažkokio pokyčio visvien leistina ti
kėtis.

Panašiai, kaip eilių kurpimas brandina prozinin
ką, eseistikos rašymas ugdo beletristo stiliaus kultū
rą, nuvokimą, kad be minties skaidros negali atsirasti 
skaidrus tekstas ir kad hermetizmas retai kada būna 
subtilumo požymiu. Dažniausiai juo dangstomas ste
rilumas ir šarlatanizmas (E. Cioran).

Savaime suprantama, kad SSN autoriai skiriasi 
savo temperametu, juslingumu, atvirybe, išorinio pa
saulio pagavos taiklumu, bet atrodo, kad jie yra tvir-
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tai įsisąmoninę eseistikos žanro poreikius. Jų pasako
jimas paprastas, sklandus, atveriantis minties šuolia
vimus nesišvaistant akademinio žargono įmantrybė
mis ir be nuošliaužų į giliamintiškumą. Prancūzų ra
šytojas Jean d’Ormesson randa, jog žurnalisto ir ra
šytojo amatai yra panašūs, kad tos profesijos reika
lauja visiško atsidavimo. Tą poreikį, tarp kitko, pilnai 
patvirtino Giedra Radvilavičiūtė. Užklausta Rašytojų 
Sąjungos vakaronėje apie eseistikos meną, ji čia pat 
pareiškė, kad tai anaiptol ne smagių patauškų tvėry- 
ba, ne niekų žemoj imas ar jų sureikšminimas. Prie
šingai, tai nemažos savitvardos reikalaujantis ama
tas, kurio ji iki šiol tebesimokanti. Tiesą sakant, ji pa
reiškė, kad „nesiliaujanti iš kitų mokytis kaip rašyti ir 
kaip nerašyti”. O pats rašymas yra gan racionalus ir 
ilgas darbas. Iškeliama užduotis, ir stengiamasi ją 
įvykdyti. Visa kita - spontaniška. Esė yra beletristi
kos žanras, bet metafora neturinti būti savitiksle. Ji 
neturi kurti teksto grožio. Jos tikslas - naujų prasmių 
atvėrimas. Taip pat esė kūrinyje įdomus yra blefas - 
išmonės painiojimas su realiu gyvenimu. Taip gali
ma ironizuoti įvairias reikšmes. Sugalvoti esė užda
vinius nėra sunku, kur kas sunkiau yra juos įvykdyti. 
(„Trys vakarai ir keturi metai” Metų informacija, Me
tai, 2003 sausis , nr. 1).

Nors, kaip sakėme, Giedra Radvilavičiūtė yra 
kylanti mūsų prozos žvaigždė, nors ji yra buvusi ap
dovanota už savo pirmąjį eseistikos ciklą Šiaurės 
Atėnuose 2001 m. Kultūros ministerijos premija, iš
eivijoj jinai mažai žinoma. Jau vien dėl susipažinini- 
mo su ja išeiviui aptariamoji knyga svarbi. Čia jos 
kūryba reprezentuojama penkiais tekstais, iš kurių 
ypač įsimena išeiviui pats pirmasis - „Tėvynė ir jos 
jungtys”. Mat ten kalbama apie naujųjų emigrantų, 
atvykusių karšinti senukus į JAV, buitį. Tema nenau
ja. Visi esam skaitę stirtas rašinių apie naujakurių 
vargus, dvasines krizes, visokį tapimą ir nepritapimą, 
vėliau paprasčiausią sunykimą asimiliacijoje. Radvi- 
lavičiūtės rašinyje to trafareto nesama. Nors kaip ko
respondentei Radvilavičiūtei pasitaiko pertempimų 
(„Kas keli mėnesiai kurios nors valstijos mokykloje 
vaikai pašaudydavo į kitus vaikus”), į naujųjų ateivių 
buitį žvelgiama blaiviai ir dalykiškai, ar būtų vaiz
duojami dirbančiųjų ir darbdavių santykiai, ar patei
kiami „grinorių” savijautos aptarimai. Jokių užuomi
nų į sirgimą nostalgija, jokių paniekos žodžių tų 
žmonių adresu, kurie tvirtina, jog Tėvynėje jie palikę 
visa, kas bloga. Kai dėl nutautimo, tie dalykai vaiz
duojami kaip reto banalumo fenomenas. Neišvengia
mybė, kuriai neverta priešintis. „Po kelerių metų kal
bėti lenkiškai Alicijai atrodys kaip lipti pro langą, kai 
namų durys atviros”. Akivaizdu, kad autorė kalba sa
vo kartos kalba, ir kas džiugu, be jokio taškymosi fe
minizmo su primityvinto dogmų taškalais.

Nemažiau išmaniai Radvilavičiūtė vysto savo 
variacijas ir kitomis temomis. Tekstui „Šventės, ne
sutampančios su progomis” pirmąjį postūmį autorei 
suteikia artėjančių Kalėdų švenčių siaubas. Vis dėlto 
užuot baisėjusi, kaip dažnas, sakralinio išgyvenimo 
pavertimu vertelgų ganiava, užuot nuklydus į vaikys
tės dienų pasaulį ir pasimetus savigailoje, autorė 
šlaistosi kažkur aplinkui, pasiduodama atsitiktinių 
asociacijų veikmei, be jokio loginio sąryšingumo. Jai 
prisimena draugė (kuri netgi nebuvo jokia artima 
draugė) dažydavos kojų nagus, prisimena idiotiška 
sovietinių filmų herojiką ir kaip gydytojas, kuris siū
lėsi nuvesti jas į morgą, jų ten nenuvedęs, kol po visų 
tų piruetų jai švysteli praregėjimas, jog vienintelis 
įvykis, kuris būna jai švente, yra tos draugės-nedrau- 
gės vizitas: „Draugė į mano gyvenimą grąžina pa
žyminius, spalvas, apetitą, drąsą laužyti kai kurias
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normas ir toškimą trumpam prarasti vienuolišką pa
dorumą... Kai ji atvažiuoja ir ant stalo iš ryto, kaip 
generolas armiją, ima rikiuoti spalvingas kosmetikos 
dėžutes, jaučiu, kad mano kasdienybės negatyvas 
virsta šventiniu pozityvu. Ji nemoka bendrauti tylo
mis. Be perstojo ką nors šneka. Paskutiniu metu jos 
pasakojimas buvo apie kažkokią Julką. Julkos aš ne
pažįstu”.

Keliolikos eilučių pastraipoje Radvilavičiūtė pa
sakys ką ji žino apie tą Julką. Tai banalūs dalykai, 
kuriuos autorei reikia papasakoti, nebent kad papil
dytų savo draugės plevėsos charakterio piešinį. Bet 
visi tie smulkmės nuškicavimai atveria moteriškojo 
pasaulio skirtingumą, jo psichologijos neapibėžtybę. 
Raiškiai atkurti rutininio gyvenimo pilksmę neleng
va, bet Radvilavičiūtė tą sugeba. Išjos piešinio dvel
kia atsargi, švelni, bet autentiška autoironija. Prieš- *
priešą Radvilavičiūtės švelnių spalvų mozaikai būtų 
šie Gintaro Beresnevičiaus oratoriški vogravimai:

„Moterys išslysta iš delnų, kaip smėlis tarp pirš
tų, oras ir kalba. Daug kalbėjimo. Jos nori identifi
kuotis, jos kalba, šneka iš siaubo nebūtį. Joms reikia 
kalbėti, antraip jos išnyks, išsisklaidys ore.

... Jos mirusios, jos miruolės, jos ilgu šnekėjimu 
mėgina įrodyti savo buvimą; kartais jos šneka protin
gai, bet tada jų žodžiai yra vyrų žodžiai, pačios jos 
nieko nemoka. Nieko nemoka iki tapdamos Deivės 
dukrom” (Gintaras Beresnevičius, „Nieką apie”, p. 
80).

Kas tai? Patiniško rasizmo manifestas ar jo paro
dija? Provokacija ar absurdeska? Ar intelektualinis 
džiazavimas žodžiais, būdingas mūsų šimtmečiui, 
skiedalas, kurį kai kas vadina „postmodernizmu”? O 
gal tai nevilties išsakymas, nerandant idealios mo
ters, kadangi pasakotojo vaizduotę nesiliauja kamavę 
Ievos dukrų reginiai - duše, vonioj „muiluotoj ir putų 
pridribusioj”, „katalikiškoj” vonioj...

Kita vertus, raudonu siūlu driekiasi jo kaltinimas 
sau. „Aš visas susidedu iš prisiminimų. Nieko dau- 
giau!”(76) „Sakiau jau, kad susidedu vien iš atsimini
mų, kaip koks Jurgis Kunčinas” (79). Esama aliuzi
jų į Afroditę ir Astartę, teiginių, kad moteris ir praei
tis yra viena, bet ką ta vaizdų karusele norima pasa
kyti, išskyrus aiškiai juntamą fizinį dirgulį, nedrįs- 
tumėm tvirtinti. Tai kažkas panašaus į abstrakčią 
tapybą. Paradoksalu, bet tai kartu ir būdingas savo 
daugiareikšmiškumu eseistikos pavyzdys, atkuriantis 
chaosą šiuolaikinio vienišiaus sąmonėje.

Nepalyginamai paprastesnėmis priemonėmis 
kuria savo ir savo draugo S. Pamiškio škicus Alfon
sas Andriuškevičius, atpasakodamas veik reportaži
niu stiliumi jų išvyką į Nidą. Skrupulingai užregis
truojamos jų diskutuotos temos: apie Dievą, apie vy
rų vienatvę, rašytojo darbo rutiną ir amato triukus. 
Gamtos aprašymų nėra, bet, matyt, keliautojus veikė 
tiesiog aptūpusių pakeles merginų, ieškančių meilės 
nuotykių, vaizdas. Ar keliautojai taip pat jų ieško, 
aiškiau nepasakoma. Reportažas dvelkia autentišku
mu, charakterių piešiniai neperforsuoti. Dialoge pa- 
tarpstoma šiek tiek slengo, bet tie įtarpai skamba na
tūraliai. Sukuriama tingios rudenėjančios dienos at
mosfera. Tą idilę sugriauna nugirstas komunikatas, 
kad teroristai trenkė pasiglemžtus lainerius į New 
York’o zikuratus. Veikėjai nuleipsta smarksoti prie 
televizorių. Bet riedant namo visai nesijaučia, kad 
kažkas pasikeitė, kad yra prasidėjusi planetoje nauja 
era. Pakelės tebejuoduoja nuo tų pačių merginų 
spiečių...

Sigito Gedos eseistikoje irgi nemažai kelionių po 
savo kraštą ir užsienį įspūdžių, tapybiškų eskizų. Jo 
tematika ypač įvairi. Mat priešingai nei kiti, jis nau

doja dienoraščio formą, fiksuodamas jame tiek no
stalgiškus vaikystės prisiminimus, tiek sukaupties 
valandą šmėkštelėjusias mintis apie literatūrą, tiek 
draugų psichologinius škicus. Neretai visa tai pažy
mima kone stenografininiu braižu, bet apskritai toji 
realybė perteikiama paveikiai. Labiau nei kuris kitas 
SSN dalyvis, Geda nebijo savo dienoraštyje pažerti 
įvairių komentarų, kontroversinių minčių, skamban
čių pernelyg provokuojančiai, priekabiai. Kaip jau 
minėjome, šiuo bruožu jaunoji lietuviška eseistika 
skiriasi nuo vakarietiškos, kuri polemiško elemento 
vengia:

„Lietuvoje būta daug mokytų ir mokančių rašyti 
eiles. Retas prasibrovė prie unikalių, nepakartojamų 
vaizdinių ar melodijų, o kartojo, kartojo... Ar būtų 
teisinga pasakyti, kad lietuvių poezijos istorija yra 
kelių ar keliolikos klišių istorija? Tik keletas žmonių 
išsimušė iš duoto (ar pasirinkto) pavyzdžio” (p. 66).

Nors aptariamam leidinyje S. Gedos eseisti
niams tekstams suteikiama nemažai erdvės, vargu ar 
parinktieji pavyzdžiai tinkamai reprezentuoja jo es
eistikos visumą. (Ta pati pastaba taikintina ir G. Be
resnevičiaus atveju.) Iš žurnalistinio taško žiūrint, 
Gedos tekstuose nemažai atodangų, kaip, pavyz
džiui, tekste apie Čemobilio katastrofos pėdsakus 
Druskininkuose.

Kur kas giliau atveriamas knygoje Sigito Pamiš
kio kaipo eseisto talentas. Jis yra jauniausias SSN 
vyrijoje, bet jau spėjęs pasireikšti įvairiuose žanruo
se: poezijoje, dramaturgijoje, eseistikoje ir visai nes
eniai kaip romanistas (Trys sekundės dangaus, 
2003). Eseistikos žanre jis imponuoja savo atvirybe. 
Berods, Hemingvėjus, kuris pradėjo savo rašytojo 
karjerą žurnalistikoje, reikalavo iš rašytojo absoliu
taus objektyvumo, neutralumo, netgi aprašinėjant 
artimųjų netektį. Vienas Pamiškio tekstas - „Šiaurės 
kronika” - aprašo kaip tik tokią sceną - tėvo šer
menis, ir tenka stebėtis Pamiškio savistabos niuan- 
suotumu ir apskritai žodžio valdymu.

Panašų paveikumą ir raišką aptinkame ir kitame 
tekste - „Aukojimas”, vaizduojančiame kaimo bui
ties fragmentą - kiaulės skerstuves. Dalyvaudamas 
toje ritualinėje iškilmėje, pasakotojas gyvai jaučia 
laiko tėkmę tėvų senėjime, vaikėjime, savo svetimė- 
jime nuo jų, ir perteikia tą dinamiką pasigėrėtina 
žodžio skalsa:

„Niekad nemačiau ir turbūt nebepamatysiu tokių 
savo tėvų; kai vėliau nuvežiau videomagnetofoną ir 
parodžiau jiems juos pačius, jiedu juokėsi, šūkčiojo, 
kumščiavosi, kaip vaikai, piktinosi ir vėl juokėsi, šai
pėsi vienas iš kito, ir vis rodė man, pažiūrėk, čiagi 
mes, mus rodo!... Tikiu, kad tuo metu tą vieną apgai
lėtiną videolaiko valandą, jie vėl mylėjo vienas kitą 
taip kaip kitados jaunystėje, kai norėjo gyventi kartu, 
kai geidė vienas kito, svajojo turėti vaikų, sūnų”. (58)

Pamlskis nebijo panaudoti savo tekstuose žemo
jo kalbos registro su visomis jo nešvankybėmis, bet 
tas kalbėsenų kryžminimas nedaromas su užgaida šo
kiruoti skaitytoją. Medituojant, prisimenant vaikystę, 
atmintis išplukdo paviršiun užblokuotus fragmentus 
ir jų veikiamas žmogus dar raiškiau pajunta vientisos 
asmenybės fiktyvumą. Šioji dialektika puikiai per
teikiama tekste, pavadintame „Pagirios”. Jis stipria 
doze ataustas vaikystės išdykavimų ir pasimalonini- 
mų prisiminimais. Pasakojama, kaip vaikai pripūsda
vo pagautą varlę ir toji nebegalėdavo nugrimsti, kaip 
rungtyniaudavo, kas toliausiai nusičiurkš. Prisimena
ma, kaip jis buvo neteisingai apkaltintas vagyste mo
kykloje. Pasakotoją persekioja plaukiančio pavan-

(tęsinys sekančiame psl.)

9

9



SKILTYS

PO REFERENDUMO - PROTO IŠEIGINĖS
Lietuvoje žmonės po gerų darbų mėgsta švęsti. 

Referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą sėkmė 
buvo gera proga pasidžiaugti - balsuoti atėjo daugiau 
nei 60 proc. rinkėjų, „taip” pasakė daugiau, nei 90 
proc. atėjusiųjų. Nepaisant nevykusios visų valdžių 
agitacijos ir brangiai kainavusių įvaizdininkų pastan
gų, piliečiai pasirodė pilietiškesni nei tikėtasi. Tačiau 
politikai ir kai kurie politikuoti mėgstantys veikėjai, 
išsyk po referendumo nepagailėję tautai pagyrų, re
gis, užsimiršo ir vėl ėmėsi toli gražu europietiškumu 
nė nekvepiančių savo darbelių.

Mano gimtuosiuose Šančiuose su sveiku protu ir 
logika nesiderinantys dalykai būdavo vadinami „pro
to išeiginėmis”. Toks terminas pasirodė priimtiniau
sias įvardijant netrukus po referendumo iš TV ekrano 
bemurmantį žurnalistą apžvalgininką Artūrą Račą. 
Jis piktinosi referendumo dienomis neva pasirodžiu
sia neleistina agitacija ir užsipuolė Verslo žinias, kur 
užtikęs tokios agitacijos. Vyriausioji rinkimų komisi
ja iškart po referendumo ramino euroskeptikus, kad 
pažeidimų neužfiksuota, bet A. Račas nepasidavė. 
Tačiau jis kažkodėl kukliai tylėjo, kai Prezidento rin
kimų išvakarėse ne Verslo, o bulvarinės Vakaro ži
nios akivaizdžiai dergė Valdą Adamkų. Šiuo atveju 
proto suvokti tokiam „nepastabumui” daug ir 
nereikia: Račas aštriai kritikavo Adamkų ir niurzgė 
dėl narystės Europos Sąjungoje.

Bet „proto išeiginės” - ne tik Lietuvoje. Į Euro
pos Parlamentą išlydėti Seimo nariai Egidijus Va
reikis ir Kazys Bobelis Briuselyje kibo vienas kitam į 
atlapus, kuris yra labiau krikščionis demokratas ir 
kuris labiau tinka atstovauti Lietuvai užsienio reikalų 
komiteto veikloje. Tuo tarpu Marijos žemėje vėl vis
kas grįžo į senas skandalų vagas: išsyk po referen
dumo Prezidentas Rolandas Paksas, ilgai spyriojęsis 
ir koketavęs, nusileido premjero Algirdo Brazausko 
valiai ir patvirtino kontroversiškai vertinamą dar vie-

ESEJISTIKOS...
(atkelta iš 9-to psl.)
deninuį butelio obesesija. Kol iš viso to chaoso išsi
kristalizuoja refleksija: „Juk ir mano kūno inde vargu 
ar kas nors ten aukštybėse uždarė kokį nors pras
mingą pranešimą, prieš išmesdami jį plaukti pasro
viui į ateities horizontą, kurio paprasčiausiai nėra.”. 
Leistina palaikyti tokią jauseną agnostine, ar net 
nihilistine, bet jinai neabejotinai šiuolaikinė ir išsa
koma brandžiai, atvirai ir meniškai.

Vytautas A. Jonynas

Alfonsas Andriuškevičius, Gintaras Beresnevi
čius, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis, Giedra Radvi- 
lavičiūtė. Siužetą siūlau nušauti. Romanas. Sudary
tojas Sigitas Geda. Vilnius. Baltos lankos. 2002. 175 
psl.

ną ištikimą socdemų partijos kareivį Virgilijų Bulavą 
vidaus reikalų ministru. Dvi savaites trukęs koketavi
mas, matyt, buvo skirtas, norint parodyti, jog ir Prezi
dentas ne iš kelmo spirtas ir nepasiduoda absoliu
čiam Brazausko dominavimui.

Prezidento delsimas buvo apaugęs gandais. Būta 
pastebėjimų, jog premjeras neva pagrasino Preziden
tui į Vilniaus mero postą sugrąžinti jo taip nekenčia
mą Artūrą Zuoką. Nepaneigta liko versija, kad Pak
sas, siekdamas padidinti savo autoritetą, naudojosi 
jau išbandytais viešosios nuomonės kūrimo būdais 
bandant pavaizduoti, kad verkšlentis Prezidentas gali 
būti „kietesnis” net už patį charizmatinį lyderį Bra
zauską. Bet net jeigu jam tai ir būtų pavykę, valstybei 
iš to menka nauda: Bulavo diplomatinė kaijera įrodo, 
kad toks veikėjas vargu bau ar kilstelės Vidaus reika
lų ministerijos prestižą.

Premjeras gi ir toliau elgiasi taip, lyg valdytų ne 
europietiškų kryptį pasirinkusią valstybę, o kolūkį. 
Kad sveikas protas ir racionalūs sprendimai Vy
riausybėje užleidžia vietą „proto išeiginėms”, jis įro
dė uždrausdamas teikti informaciją apie alų įvairių 
renginių metu. Tai reiškia, jog dosnūs įvairių švenčių 
rėmėjai - alaus gamintojai - turės paslėpti lauko ka
vinių skėčius ir atributiką, neliks palapinių, pažymė
tų alaus bendrovių prekiniu ženklu. Keista, ar jau nė
ra ko veikti Vyriausybėje, kad užsiimama tokiais nie
kais, ar jau neliko išties rimtų problemų? Ar kaimas 
negeria alkoholio surogatų, valdininkai atsisakė ko
rupcijos? Ar jau viskas padaryta, kad valstybė galėtų 
tinkamai panaudoti ES fondų paramą? Negi neliko 
nieko kita, tik kovoti su skėčiais nuo saulės? O gal 
aludariai nebuvo dosnūs valdančiajai daugumai per 
rinkimus? Tokių retorinių klausimų būtų galima var
dyti ir daugiau.

Matyt, kai kurie valdžios vyrai užsimiršo ir nu
tarė, kad po referendumo su piliečiais ir toliau gali 
elgtis kaip su pavaldiniais. Į šitą „proto išeiginių” 
šėlsmą smagiai įsitraukė ir sveikatos apsaugos minis
tras Juozas Olekas. Užuot rūpinęsis stringančia svei
katos apsaugos reforma, užgauliai menkus atlygini
mus gaunančiais medikais ir pacientais, jis nutarė įsi
jungti į kovą su alaus reklama, pats užmiršęs, kad jo 
dar taip neseniai vadovaujama asociacija pelnėsi iš 
prezervatyvų reklamos, o jo kolegos uždraustų medi
kamentų reklama - net pačioje Seimo salėje.

Panašu, kad po dar neseno skandalo policijos 
„seklių” istorijoje, premjeras nepasimokė, jog reiktų 
paisyti piliečių nuomonės. A.Brazauskas, gėrėdama
sis savo neribota valdžia, matyt, pamiršo, kad nepa
kanka vien grėsmingai trinktelėti kumščiu per Vy
riausybės posėdžius ar visos šalies ekonomikos kili
mą įsirašyti į savo nuopelnų sąrašą. Po referendumo 
laikas būtų rankoves pasiraitojus kibti vykdyti už
delstas sveikatos, pensijų reformas, galvoti, kaip iš 
sukiužusių automobilių į europietiškesnes vėžes per
sodinti skurstančius policininkus, liautis bado dieta 
marinti auštųjų mokyklų dėstytojus ir 1.1..

Daugelį metų žemdirbius maitinęs pažadais, 
premjeras jau turi progos įsitikinti, iki ko gali prieiti 
buvusių kolchozo pirmininkų, nūnai - neva žemdir
bių lobistų savivalė. Iškart po referendumo iš krūmų 
vėl ėmė lįsti Žemės ūkio rūmų lyderio Jono Ramono 
galva. Šis pilietis iš mokesčių mokėtojų kišenės ne- 
sikuklindamas ima kelias profesoriaus algas virši
jantį atlyginimą ir, prisidengęs kaimo interesų at
stovavimu, gina stambiuosius ūkininkus bei pieno 
supirkėjus. Seimo daugumos lengva ranka duotas pa
žadas skirti nerealią sumą pieno supirkėjams vėl gre
sia visuomenės supriešinimu. Į kelius besiruošian
čius blokuoti žemdirbius visiškai pagrįstai šnairuoja 

ne ką lengviau besiverčiantys kitų profesijų piliečiai. 
Nepaisant to, kad ir A. Brazauskas, ir R. Paksas ke
lius blokuojančius ūkininkus pasmerkė, jų lengvais 
pažadais pasėta sėkla jau duoda savo vaisius. Judvie
jų bendrapartiečiai reikalauja išmokėti žemdirbiams 
140 mln. litų, nors finansų ministrė aiškiai pasakė, 
kad tokių pinigų nėra.

Bet tai dar ne visi „proto išeiginių” herojai. It yla 
iš maišo iškart po referendumo dėl ES išlindo Kėdai
nių krašto „caras” ponas Viktoras Uspaskichas. Jis 
atgabeno referendumui dėl rinkimų tvarkos pakeiti
mo reikalingus parašus ir tikisi, kad ir toliau visuo
menę galima mulkinti populistiniais šūkiais bei nuo
taikomis. Jo tikslas - sugriauti esamą daugpartinę 
rinkimų sistemą ir atvesdinti į Seimą vien „žmonių 
išrinktus” seimūnus. Keikiant visas valdžias ir parti
jas, labai patogu įsikinkyti žmonių nusivylimą, kad 
pasiektum savo tikslų - siekti nežabotos valdžios ar
ba sukurti sau palankią partiją. Vienintelė viltis, kad 
paskutinis referendumas parodė, jog valstybės pilie
čiai nėra tokie naivūs, kaip mano kai kurie populiz
mo bangos užliūliuoti politikieriai.

Birutė Garbaravičienė

EUROPIEČIAI IR NACIONALISTAI
Lietuvoje jau baigia nurimti aistros, kurias įkaiti

no referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje 
(ES). Lietuvos žmonės pasirinko ES, nepaisant ne
sklandumų, baimių ir agitacinių perlenkimų. Buvo 
referendumo įstatymo (ypač dėl agitacijos) pažeidi
mų, bet jie nėra tokie jau žymūs, kad būtų galima su
abejoti referendumo rezultatais ar įžiūrėti esminių 
prasilenkimų su demokratija. Kaip po referendumo 
Veide pastebėjo Antanas Kulakauskas, nors demo
kratinės procedūros pažeidimų netrūko, kaip žinoma, 
įtemptose varžybose nusižengimų žaidimo taisyk
lėms pasitaiko dažniau. Žinoma, nemaža dalis žmo
nių galbūt iki galo nesuprato, kas įvyko. Lietuvoje 
trūko ir tebetrūksta analitinio požiūrio į vadinamąjį 
europeizacijos procesą. Intelektualai pastebėjo val
diškos agitacijos už narystę ES perlenkimus. Pavyz
džiui, neigiamai įvertinta tai, kad finansuojama buvo 
tik viena - narystės šalininkų agitacija, kai kitose ša
lyse buvo remiami pasisakantys ir prieš narystę. Vis 
tik reikia pasakyti, kad lietuvių vadinamieji „euro
skeptikai”, bent jau tie, kurie aktyviai reiškėsi viešai, 
pasižymėjo primityvia poza ir tikrai nenusipelnė pa
ramos. Jie nesivaržė, pavyzdžiui, tvirtinti, kad ES su
griaus lietuvių moralę, palaikydama tautinį bei rasinį 
maišymąsi, homoseksualizmą ir pan. Tokia nacisti
nės doktrinos atspalviais švytinti agitacija tikrai ne
nusipelnė paramos iš demokratinės valstybės biu
džeto. Debatai dėl narystės Lietuvoje apskritai buvo 
savotiški, nes labai jau kontrastingi. Viena vertus, 
specializuota biurokratinė narystės ES pranašumus 
aiškinanti kalbėsena, o kita vertus, primityvi populis-
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tinė ir nihilistinė agitacija prieš, kurioje daugiau ape
liuota į emocijas, o ne į kokius nors faktais paremtus 
argumentus. Būta, žinoma, ir rimtesnių argumentų 
prieš narystę, bet iš racionaliai ir įtikinamai nu
rodžiusių ES trūkumus ir narystės pavojus Lietuvai 
galima būtų išskirti matyt tik Romualdą Ozolą. 
Daugelis kitų vadinamųjų euroskeptikų, viešose dis
kusijose kėlusių nacionalistinius šūkius, buvo iš es
mės mažuma, nors to nenorintys pripažinti net patys 
sau.

Apskritai galima pastebėti įdomų ryšį tarp buvi
mo mažumoje ir nacionalizmo. Nacionalistai, tiesą 
sakant, visada buvo mažumoje, nes gindavo ne lyde
rių pozicijas. Šia prasme Jonas Basanavičius - toks 
pats mažumos atstovas, kaip ir Stanislovas Buške
vičius. Tačiau istorinės situacijos logika - visai kita. 
Prieš šimtą metų didelių valstybių mažumų grupės 
buvo stambios ir sutelktos, tai - ištisos potencialios 
tautos. Todėl ir nacionalistinė doktrina, kuria nau
dojosi šios grupės, suvaidino pozityvų vaidmenį iš
laisvindama žymią žmonių dali. Nacionalizmas prieš 
šimtmetį buvo naujoviškas būdas atsikratyti mažu
mos statuso, nemaža dalimi jį kaip tokį pripažįstant, 
bet juo nesitenkinant. Dabartinės mažumos - veikiau 
tam tikri pavieniai individai, kuriems išsilaisvinti 
reiktų kitokių kelių. Bet jie pretenduoja į lyderius, iš
naudodami jau pramintus kelius, tad vietoj kūrybin
gumo demonstruoja primityvizmą. Pasikartojantis 
nacionalizmas, ypač kai jis yra tik negatyvistiškai at
siribojantis, o ne skatinantis augti ir kurti, gerokai 
primena nacizmą, slepia savyje destruktyvią ener
giją. Neįvykęs referendumas būtų reiškęs ne tik ko
kių nors „runkelių” (taip neseniai imta pravardžiuoti 
pilietiškai apatiškus žmones), o ir primityvaus nacio
nalizmo pergalę. Negerai, kad agitacija už narystę ES 
buvo ir tebėra populistinė, tačiau nėra blogai, kad 
mūsų autsaideriai neįpiršo savo primityvaus pasau
lėvaizdžio visuomenei. Lietuvos tautinių interesų gy
nimo poreikis išliks ir Europos Sąjungoje, tačiau ne
pilnavertiškumo kompleksų maskavimas nacionalis
tine kalbėsena yra blogiausias minėtų interesų gyni
mo būdas.

Saulius Pivoras

LAIŠKAI
Ilgąmet rašydavo laiškus draugui į Kanadą. Visi 

jie ten nulėkdavo. Nė vienas nedingo. Ilgąmet rašy
davo plunksnos draugei poetei į Belgiją. Visi laiškai 
ten nuskrisdavo-. Nei vienam nepalūždavo sparnai. 
Susirašinėjo su Vokietijoje gyvenančiu Sergiejum, 
buvusiu Vlasovo armijos karininku, su kuriuo susi
pažino pabėgėlių stovykloje Berlyne (ne UNROS). Ir 
tie laiškai rusų kalba Sergiejų pasiekdavo iki pat jo 
mirties Saaro krašte - buvo nepaprastai religingas 
vyras, senatvėje tapęs diakonu.

Laiškų rašyti nemėgstančios žmonos vardu šiaip 
taip lenkiškai sukomponuodavo sveikinimus uošvei į 
Lenkiją ir jos seseriai. Tie laiškai abi moteris visada 

pasiekdavo, ir jos būdavo laimingos gavusios, su ne 
sykį įsprausta nedidele kupiūra ar nuotrauka. Jis ne
atsimena, kad bent vienas būtų dingęs. Niekas pinigo 
neištraukė.

Tai buvo vargani pokario metai. Išskyrus Belgiją 
ir Kanadą, anas šalis tada slėgė nepriteklius. Sunku 
pasakyti, gal tik jam šitaip laimingai sekėsi. Nei vie
nam vokui nepalūžo pašto sparnai. Nei vieno nesu
naikino koks nors smalsuolis ar ilgapirštis banknotų 
vagišius. Iš Lenkijos atsakydavo: Dziękuję za wklad- 
ką (ačiū už priedą). Žodžiu, abipusis pasitenkinimas.

O gal jis šiek tiek perdeda. Gal kažkaip be pa
grindo idealizuoja tą, kad ir sunkų, bet heroišką po
kario tarpsnį tik dėl to, kad jam per kelis šių metų 
(2003) mėnesius dingo net keturi į Lietuvą giminai
čiams ir pažįstamiems siunčiami laiškai. Du į Kauną, 
vienas į Šiaulius, vienas į Vilnių. O iš nuėjusių laiškų 
buvo ištrauktos nedidelės kupiūros, saugiai įdėtos 
atsilyginant už kokią atsiųstą knygelę. Žinojo, kad 
banknoto, net ir menko, dėti į voką nepatartina. Čekis 
tvarkoj. Didesnei sumai jis ir rašydavo čekį, bet de
šimtinei, pasitikėdamas lietuvių sąžiningumu, to ne
darė. Manė: jei pavogs, tai juk nedidelis nuostolis. 
Nors ir pikta, kad šitaip elgiamasi civilizuotoje vals
tybėje.

Svarstė ir taip: vos atkūrus Nepriklausomybę, 
kai stigo pinigų, kai retai kam buvo mokamos norma
lios algos, be abejo, dažniau pasitaikydavo nesąži
ningumo pašto tarnyboje. O kas čia tokio - atidėti į 
šalį iš užsienio atėjusius laiškus ir vėliau namuose 
juos peršviesti ar tiesiog mikliai atplėšus patyrinėti, 
ar neslypi viduje valiutinis lobis. Ne itin sudėtinga 
procedūra. Jei pavyks vėl užklijuoti, tvarkoj - galima 
bus tą laišką ramiausiai įmesti į adresato dėžutę. O jei 
ne, - sunaikinti. Nedidelė žala: jie ten, užsienyje, vis
ko turi. Parašys vėl. Tesiunčia perlaidą.

Taip buvo tada. O dabar, kai šalis yra išrinkusi 
jau trečią penkiametį prezidentą, kai ekonominė krei
vė kilte kyla į viršų, kai darbuojasi reiklios ministeri
jos, kai jau įteisinta NATO narystė, kai kelias į ES 
sutrumpėjo iki vienerių metų, kai civilizacija ir kultū
ra beveik neatsilieka nuo Vakarų Europos - pašto 
sistemos patikimumas tebėra toks, koks buvo lauki
nio kapitalizmo pradžioje. Tebesiaučia mafijozinė 
„sąžinė”.

Jis pasiteiravo pas savo giminatę: Kodėl šitaip 
prievartaujami laiškai iš užsienio? Argi neįmanoma 
nusikaltėlių iššifruoti, sudrausti, pašalinti iš darbo... 
Jam giminaitė, kuriai yra pražuvęs jau ne vienas laiš
kas iš Amerikos, gan stoiškai paaiškino:

„Tokie dalykai, kaip vagystės, nepateisinami. 
Na, mūsų rajono pašto darbuotojai tai tikrai sąžinin
gi, bet centrinio pašto, ar dar kokio, tai jau matosi. 
Matosi, tiesiog ant voko, kad atklijuotas, čekis jiems 
gi neaktualu, o pinigas jau kitaip. Na, ką darysi, ačiū 
Dievui, kad didesnės kupiūros neįdėjot”.

Taigi, pasak jos, įtarimo šešėlis krenta ant centri
nio pašto, ar, kaip jam vienas viešintis tautietis yra 
pasakęs, ir ant pašto pareigas atliekančios privačios 
firmos žmonių. Sunku supaisyti, kaip ten toje žiny
boje verčiamasi. Ir neverta per daug laiko gaišinti be
sistengiant išaiškinti: juk tokia kriminalumu dvo
kianti laiškų prievartavimo niekšybė Lietuvoje tvyro 
nuo pat atsikūrimo. Žmogiško civilizuotumo spindu
liai dar nėra įsiskverbę į visų makaules. Tolygiai kaip 
ir Amerikoje, kartais ne valstybė su savo kilnia kon
stitucija, bet patys piliečiai sugadina civilizuoto su
gyvenimo ir pasitikėjimo būseną.

Šių minčių sustiprintas, jis ir toliau siunčia gro- 
matas savo artimiesiems į Lietuvą, kada ne kada kito
je voko pusėje smulkiomis raidelėmis užrašydamas: 

Viduje jokių kupiūrų nėra.
Dėl šventos ramybės - jam patarė bičiulis iš 

Šiaulių - nereikia ant voko klijuoti dailių naujos lai
dos markučių. Jos gali sugundyti kurį nors su laiškų 
paskirstymu susijusį filatelistą. Šio hobio žmonių 
Lietuvoje yra apsčiai.

Pr. Visvydas

Chicago, II. 60620-564 F g

Gerbiami Akiračiai,
Siunčiu 20 amerikietiškų dolerių už metinę pre

numeratą, nes nusibodo laikraštį skolintis. Su malo
numu skaitau atvirą žodį jūsų laikraštyje.

Atleiskit už neestetišką popierį, bet rašau pašte.
Su geriausiais linkėjimais.

Viltis Kružienė
Mitcham, Australija

DĖMESIO VERTAS STRAIPSNIS
Paskutiniame (2003 m. kovo mėn.) Akiračių nu- 

mertyje išspausdintas gana įdomus ir aktualus 
straipsnis „Nepriklausomybė ir Alkoholis”. Straips
nio autorius Zenonas V. Rekašius.

Buvo laikai (1997), kai patariau Z.V. Rekašiui 
dažniau skaityti a.a. Br. Railą arba H. Žemelį (V. 
Gedrimą). Vieno žurnalistika, o antrojo komentarai 
daug padės ir su laiku jis bus visai rimtas žurnalistas. 
Straipsnį „Nepriklausomybė ir Alkoholis” aš pers
kaičiau su visu rimtumu ir straipsnis padarė gilų 
įspūdį. Mielas Zenonai, rašyk ir nesimėtyk. Tegul tas 
straipsnis būna pavyzdžiu ateičiai.

Mažiausiai dėmesio kreipk į vieną Akiračių skil- 
tininką. Draugo kultūriniame priede jis parašo, kad 
galima skaityti ir suprasti, bet kai parašo į Akiračius, 
tai nežinai ar juoktis, ar verkti. Beveik toks pat „filo
sofas”, kaip tas klaipėdietis Leonidas Donskis. Bet aš 
apie L. Donskį nerašysiu, nes apie jį labai gerai pa
rašė torontietis Genius Procuta. (2002 rugsėjis, nr. 8).

Šis straipsnis jokių diskusijų nereikalauja. Duo
siu vieną praktišką gyvenimo pavyzdį. Iš mano 5 
pusbrolių: vienas apsuptas stribų (rus. - istrebiteli), 
pasidėjęs granatą po galva susiprogdino, kitas (...) 
gavo 10 metų Sibiro, bet vėliau išsigelbėjo. Iš Sibiro 
atsidūrė Talinn’e, Estijoje. Mirė, nes perdaug gėrė. 
Trečias brolis (jauniausias) - muzikas, buvo apsilan
kęs pas mane JAV, bet iš pirmos dienos paaiškėjo, 
kad yra tikras alkoholikas. Grįžęs namo greitai mirė. 
Ketvirtas pusbrolis prarado gerą darbą, žmoną ir 2 
sūnus. Sūnui užsimušus motociklu, gavo nervų prie
puolį ir daktarai uždraudė visai gerti. Penktas - talen
tingas muzikas, prisigėręs Vilniuje žiemą, atsisėdo 
ant suoliuko ir užmigo. Gavo plaučių uždegimą ir 
mirė. Šeštas (iš motinos pusės) pragėrė kepenis ir 
taip užsibaigė šios žemės kelionę.

Lietuvos įstatymai per daug švelnūs tiems, kurie 
alkoholį pardavinėja nepilnamečiams. Pati pradžia 
turėtų būti padaryta Seime. Pirma bausmė - 500 Lt, 
antra - lauk iš biznio. Gaila, kad jie mūsų spaudos 
neskaito, nes viską geriau žino, o mes čia bejėgiai.

Leonas Baltušis - Baltušauskas 
De Forest, Wi.
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Vargu ar ką nors dar gali nustebinti prof. L. 
Truskos bandymai „griauti altorius”, kartu ir istori
nės sąmonės stereotipus. Tai būtų verta visokeriopos 
pagarbos, jei būtų daroma korektiškai - tiek atren
kant faktus, tiek juos apibendrinant. Deja, rašinys 
„1944-1953 metai: ką davė Lietuvai partizaninis ka
ras?”, mano manymu, neatitinka šių nuostatų. Ti
kiuosi, man bus leista pareikšti kelias pastabas dėl 
gerbiamo profesoriaus teksto.

Pirmiausia nustebino tai, kad pokario istorijos 
baltųjų dėmių užpildymas virto apologija, o argu
mentas tam įrodyti - mokinių rašiniai.

Jau kelerius metus LGGRTC kartu su Krašto ap
saugos ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija 
organizuoja konkursą „Lietuvos kovų už laisvę, ka
riuomenės bei netekčių istorija”, kurio pagrindinis 
tikslas - skatinti moksleivių domėjimąsi krašto isto
rija. Patys mokiniai, mūsų nuostabai, atranda, kad is
torija prasideda nuo jų pačių šeimų, nuo tėvų, senelių 
prisiminimų - ir tai svarbiausias dalykas, kuris, mūsų 
manymu, daro vertingą šį konkursą. Juk taip susidaro 
galimybė, kad tas jaunas žmogus domėsis toliau - te
gul vienas iš dešimties - ir tai jau daug. Geriausi mo
kinių rašiniai išleisti dviem knygomis1. Be jokios 
abejonės, jose daug jaunatviško maksimalizmo, eg
zaltacijos, tam tikro susižavėjimo aprašomais hero
jais. Tačiau tai vertinti kaip vieną iš požymių, kad 
partizanų sąjūdis „...tapo absoliučia vertybe, kuriai 
tik meldžiamasi ir statomi paminklai, kurios negali
ma kritiškai analizuoti...“, - mažų mažiausia negar
binga. Juk daugeliui tų rašinių autorių tai buvo atra
dimai - o atradimo jaudulys neturėtų būti svetimas ar 
taip beviltiškai užmirštas istorikui. Kita vertus, įdė
miau paskaičius minėtas knygas ten galime rasti raši
nių ir apie Sąjūdį, ir apie tautinės kultūros puoselė
tojus, kurių taip pasigenda profesorius2. Taip pat ga
lima rasti ir pakankamai kritiškos minties bei klau
simų, į kuriuos ir daugelis istorikų dar neturi atsaky
mų, pvz., ar Lietuva - didvyrių žemė3, ką mums reiš
kia sausio 13-oji4, kas atsitiko su Lietuvos žydais5 ir 
kt. Tai ir leidžia daryti prielaidą, kad atsakymų į tuos 
klausimus bus ieškoma ir nebereikės dejuoti dėl kri
tinės minties trukumo.

Bet tai ateityje - o šiandien išties gaila, kad pro
fesorius nemato galimybės kritiškai analizuoti parti
zanų karo, aplink girdi tik maldas ir mato tik dygs
tančius paminklus (beje, finansine išraiška - tai kati
no ašaros, lyginant su paminklais kunigaikščiams 
Gediminui, Mindaugui, jau nekalbant apie Valdovų 
rūmų projektą, kuris juk irgi paminklas). O jau „pri
mityvūs patriotai” tik ir taikosi, kaip sukliudyti kritiš
kai minčiai išvysti dienos šviesą ir nuskaidrinti tautos 
protus. Tad kokios gi tos kontroversijos, kurios taip 
sunkiai skinasi kelią į gyvenimą?

Pagrindinė straipsnio (ir kitų prof. L. Truskos ra
šinių apie pokarį) mintis - „blogiečiai” katalikai (be
je, čia būtų galima patarti remtis ne tik L. Mockūnu, 
bet ir K. Girniaus recenzija)6, agitavę nesipriešinti jė
ga vokiečiams, išprovokavo partizanų karą (nepai
sant inteligentų intelektualų pastangų to išvengti), iš 
kurio naudos tautai ir tėvynei - jokios. O štai asmeni
nių sąskaitų suvedinėjimo, beprasmio kraujo liejimo, 
civilių nekaltų gyventojų žudymo (ir vaikų) buvo 
tiek, kad apie nieką daugiau kalbėti ir neverta.

Pirmiausia, negirdėjau, kad kas nors kategoriškai 
neigtų buvus nekaltų aukų - apie jas rašo savo prisi
minimuose bene visi, tai mini buvę laisvės kovų da
lyviai. Kita vertus, nemanau, kad kas nors, taip pat ir 
gerb. profesorius, galėtų pateikti bent vieną pavyzdį 
iš pasaulio istorijos, kai karas - ar klasikinis, ar tuo

ŠEŠĖLIŲ ŽAISMAS
arba kelios pastabos prof. L. Truskos straipsnį „1944-1953 metai: ką davė 

Lietuvai partizaninis karas?” perskaičius

labiau partizanų pasipriešinimas - nenusineštų civi
lių, taip pat ir nekaltų žmonių gyvybių. Žinoma, apie 
tai reikia kalbėti, reikia žinoti statistiką, o mūsų par
tizanų karo atveju - įvertinti MGB metodus ir kiek
vieną atvejį kiek įmanoma pasiaiškinti detaliau. Tada 
šalia emocingų citatų būtų galima pateikti tikslesnius 
skaičius ir apibendrinti aplinkybes bei priežastis. 
Toks tyrimas yra daromas, duomenys bus paskelbti ir 
tai leidžia teigti, kad paslapčių, šešėlių ir kitokių prie
žasčių istorikams būti nekorektiškais sumažės.

Ne viename savo tekste prof. L. Truska teigia, 
kad 1940 m. didžiausia Lietuvos gėda ir bėda buvo 
tai, kad nebuvo tinkamai reaguota į okupaciją - nepa
sipriešinta. Su tuo sunku nesutikti. Pratęsiant galima 
tik pastebėti, kad okupacijos ir aneksijos faktas, šalia 
kitko, reiškė valstybės, kaip visuomenės raiškos for
mos, išnykimą ir ėmė galioti kiti dėsniai: asmuo, jo 
valia, jo nuostatos bei iš to išplaukiantys veiksmai. 
Kad ir kaip melodramatiškai tai skambėtų, nuo tada 
kiekvienas sau turėjo atsakyti į klausimus: kaip elg
tis, priešintis ar prisitaikyti įvertinus pavojų, jei prie
šintis - kaip, kokiomis priemonėmis. Būtent tokie 
imperatyvai lėmė antinacinės rezistencijos organiza
cijų (Lietuvių frontas, Lietuvos laisvės armija, Lietu
vos laisvės kovotojų sąjunga) atsiradimą. Partiniai, 
pasaulėžiūriniai veiksniai lėmė tik vienų ar kitų žmo
nių atsiradimą būtent toje organizacijoje. Šios po
grindžio organizacijos veikė pagal tam tikrą tuomet 
buvusią okupacijos specifiką bei atitinkamą logiką. 
Profesorius teigia, kad antinacinės rezistencijos va
dovai, kvietę nenaudoti smurto nacių atžvilgiu, ta
čiau agitavę už ginkluotą kovą prieš sovietus, elgęsi 
mažiausiai nesąžiningai - ypač turint mintyje dauge
lio jų pasitraukimą į Vakarus.

Pirmiausiai čia, matyt, reikėtų prisiminti, kad 
1940-1941 m. sovietų okupacijos patirtis, kuri lietu
viams, kad ir kaip suksi, buvo skaudesnė, padėjo su- 
simodeliuoti schemai, kurioje priešas Nr. 1 - Sovietų 
Sąjunga (ir tai nieko bendro neturi su didesne ar ma
žesne jėgų persvara). Nors „rudasis” okupantas labai 
greitai parodė nesąs joks išgelbėtojas, buvo laikoma
si laviravimo pozicijos. Patirtis rodė, kad su sovietais 
tokia taktika netinka, tuo labiau, kad kalbos apie po
karinį Europos sutvarkymą remiantis tarptautinės tei
sės principais teikė vilčių atgauti galimybę turėti sa
vo valstybę - tereikia tinkamai pareikšti tokį savo 
siekį.

Tokiame kontekste jau nuo 1943 m. ypač akty
viai imta svarstyti pasipriešinimo sovietams galimy
bė bei taktikos problemos. Ir tai darė toli gražu ne 
vien Lietuvių frontas (ir kiti nedorėliai katalikai), 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas ar Lie
tuvos laisvės armija. Daug rimčiau ir detaliau gink
luoto pasipriešinimo būtinybę įrodinėjo Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos (kurių „katalikais” tikrai 
nepavadinsi) lyderiai L Jurkūnas-Šeinius, A. Vokie
taitis, V. Gylys, J. Lingis ir V. Žilinskas. Pro memo- 
ria, rašytoje 1944 m. gegužės 12 d. Stokholme7. 14 
punktų dokumentas iš esmės skirtas įrodyti, kad ne
pasipriešinus Lietuvos laukia dar baisesnė okupacija 
ir dar didesnės netektys. Negana to, teigiama, kad „... 
Aktingas lietuvių tautos pasipriešinimas turės laikyti 
Lietuvos klausimą tarptautinėje plotmėje ir tuo padės 

mums draugingoms valstybėms ateiti mūsų pagal
bon”. Iš šio dokumento sunku pasakyti, ar buvo 
orientuojamasi į sukilimą, kaip trumpalaikį karinį 
veiksmą, ar ilgesnį aktyvų priešinimąsi. Aišku viena, 
kad visos be išimties pogrindinės organizacijos, gru
pės, nepaisant partinės ar pasaulėžiūrinės priklauso
mybės, rimtai svarstė pasipriešinimo būtinybę, kartu 
aktyvindamos visuomenės dalį. Tad profesoriaus 
šūksnis „o šventas naivume”, kalbant apie Raudono
sios armijos sulaikymą savo jėgomis, gali būti pa
keistas „o sancta simplicita” - tik taikant ne tuometi
nių rezistentų moralizavimui, o iki nuobodumo supa
prastinantiems problemą.

Tereikia įdėmiau paskaityti jau minėtų organiza
cijų, ypač LLA, pačios radikaliausios, ginkluotą pa
sipriešinimą vienareikšmiškai pasirinkusios antinaci
nės organizacijos, 1944 m. dokumentus ir atrasime 
vieną svarbų, esminį momentą - niekas neprojektavo 
ilgalaikio ginkluoto pasipriešinimo, viskas buvo nu
kreipta į sukilimo organizavimą,8 kuris galėtų sustip
rinti Lietuvos pozicijas Taikos konferencijoje. Tiesa, 
LLA vis dėlto akcentuoja pačios tautos dominantę iš
sivaduojant iš bet kokios vergijos savo jėgomis9. Ta
čiau tai greičiau retorika, nei realus situacijos vertini
mas.

Iš dalies galima sutikti su teksto autoriaus nuo
mone, paremta garbingomis citatomis, kad daugelis 
tų, kurie dalyvavo antinacinėje rezistencijoje, rašė at
sišaukimus, promemorijas bei kalbėjo apie pasiprie
šinimą, numojo ranka į idėjas ir pasielgė praktiškai - 
nelaukė, kol sovietai susodins į kalėjimus ir lagerius, 
išveš į Sibirą ar sušaudys, o pasitraukė iš Lietuvos. 
Pagal profesoriaus logiką, tai turėjo būti vertintina 
kaip visai protingas veiksmas - juk priešintis bevil
tiška, o griūti ant ambrazūros ne kiekvienas gali, 
ypač jei tai ne kariškiai, o mokslininkai, menininkai, 
mokytojai, valdininkai ir pan. Ir vargu ar čia korek
tiškas K. Kasparo sparnuotas posakis apie dezertyrus 
ir jų teismus - valstybės nebuvimas kiekvienam iškė
lė asmeninio apsisprendimo klausimą. Garbingai ar 
ne kas nors pasirinko - visai kito, ne teisinio, lyg
mens klausimas.

Iš tiesų, pasitraukusieji su savimi išsinešė savo 
diskusijas apie pasipriešinimą, jo formas. Tačiau su 
kraštu tos, dabar jau teorinės, diskusijos praktiškai 
neturėjo nieko bendro. Nebent kai ryšius su partiza
nais reikėjo panaudoti kaip argumentą prieš politi
nius priešininkus. Todėl ne visai galima sutikti su ci
tuojamu D. Dapkutės teiginiu, kad esą „liberaliosios” 
krypties rezistentai - VLAK, BDPS UD, vėliau LRS 
pasisakė, kad „...partizaninis karas prieš okupantus 
Lietuvoje yra savižudybė, kurią reikia sustabdyti, o 
jėgas tausoti ateičiai”. Iki Baden Badeno, kol ryšius 
su kraštu kontroliavo J. Deksnys & Co, ryšių su ko
vojančiu kraštu argumentu nevengė pasinaudoti ne 
tik liberalai (tuomet kalbėję apie kovojančio krašto 
primatą, o ne kovos nutraukimą), bet ir diplomatai su 
S. Lozoraičiu priešakyje. Beje, vargu ar argumentas 
būtų buvęs toks stiprus, jei krašte nebūtų priešinama
si ginklu. Kai ryšius „perėmė” VLIK’as, liberalų to
nas keitėsi, tačiau ne tiek, kad būtų galima juos vie
nareikšmiškai vertinti kaip jėgų taupymo šalininkus. 
Kaip tuomet paaiškinti jų ryšius su anglų ir švedų
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žvalgybomis rengiant ir permetant į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją desantininkų grupes - be čia veikiančio po
grindžio vargu ar toks permetimas būtų vertinamas 
kaip perspektyvus. Žinoma, čia negalima pamiršti 
VLIK’o ryšių su amerikiečių žvalgyba, kurios in
strukcijas parsivežė J. Lukša. Žodžiu, schema, pa
teikta straipsnyje, yra gerokai supaprastinta, o išeivi
jos organizacijų vadavimo veikla dar nėra tiek išna
grinėta, kad būtų galima daryti galutinius apibendri
nimus, tuo labiau atsainiu tonu pasmerkti. Aišku vie
na, kad retorika labai dažnai skyrėsi nuo veiksmų, 
kuriuos diktavo daugelis aplinkybių.

Sekdami profesoriaus mintį, atsiduriame akla
vietėje, kai randame teiginį, jog partizaninis karas 
prasidėjo gaivališkai, kai jį sukurstė sukilėlių, nacių 
kolaborantų areštai, mobilizacija į Raudonąją armiją 
(o iš to, kas straipsnyje pasakyta anksčiau, atrodė, 
kad jį išprovokavo nenaudėliai „katalikai” - LF, 
VLIK’as, na dar LLA...). Išties galima sutikti, kad 
mobilizacija, o greičiau jos nesėkmės, išprovokavo 
represijas, kurių metu labai suaktyvėjo pasipriešini
mo veiksmai. Tačiau tai tik vienas aspektas.

Niekaip negalima sutikti ir su gaivališka pasi
priešinimo pradžios teorija, kaip sunku sutikti ir su 
kito autoriaus, K. Kasparo, koncepcija apie nuo pir
mos dienos organizuotą, struktūrizuotą pasipriešini
mą, kai LLA iš antinacinio pasipriešinimo organiza
cijos tvarkingai transformavosi į pokario partizanų 
pasipriešinimą su visais jam būdingais elementais.

1944-1945 m. ir organizuotumo, ir gaivališku
mo elementų būta - jų proporcijos įvairiose vietose 
labai įvairios10. Dėl vietos stokos ir taupant skaitytojų 
kantrybę čia tai nebus smulkiai analizuojama - tie
siog viskas vyko kiek sudėtingiau, nei teigiama 
straipsnyje.

Jau tapo chrestomatija K. Girniaus išvardytos 
priežastys, kodėl žmonės ėjo į partizanus, rinkosi patį 
pavoj ingiausią variantą11.

Neabejotina, kad, kaip teigia profesorius, viena 
iš priežasčių, skatinusių aktyvų pasipriešinimo veiks
mą - „... lietuvių tikėjimas išvaduojamąja Vakarų 
misija”, kuri, pasak cituojamo F. Jucevičiaus, buvo 
„... didysis mūsų tautos mitas”, kainavęs per bran
giai. Galima prieštarauti - ne mitas kainavo per bran
giai, o laisvės siekis pareikalavo kraujo (laisvai ci
tuojant T. Jefferson).

Pagrindinis klausimas - kiek buvo pagrįstos Va
karų ir Rytų ginkluoto konflikto viltys, ar iš tiesų lie
tuviai kūrė taipjau beviltišką mitą, o jei taip - tai ko
dėl. K. Girnius teigia, kad tos viltys nebuvo tokios 
nepagrįstos, kaip kai kas teigia, bent jau pirmaisiais 
antrosios okupacijos metais12. Šiai nuomonei pritaria 
N. Gaškaitė13.

Greito karo ir išsivadavimo viltis išties lėmė 
daug. Tačiau jau 1946-1947 m. įžvalgesni vadai 
(pvz., Kazimieraitis)14 suprato, kad tos viltys tirpsta, 
kaip pavasarinis sniegas. Visgi pogrindinėje spaudo
je buvo pilna viltingų straipsnių apie greitą išsivada
vimą - tokios interpretacijos buvo daromos stebint 
kiekvieną krustelėjimą tarptautiniuose santykiuose. 
Sau palankios interpretacijos, pastangos išgirsti „tarp 
eilučių” buvo svarbios jau vien todėl, kad daugeliu 
atvejų (ypač paskutiniaisiais metais) tikėjimas palai
kė eilinius partizanus, kurie kelio atgal iš esmės netu
rėjo, net jei ir būtų norėję.

Necituosiu ir nesiremsiu veikėjais, kurie nebūda
mi Lietuvoje svarstė, mokė, moralizavo, praktiškai 
skaičiavo, kas apsimoka ir kaip būtų geriau. Niekas 
geriau už pačius partizanus negali apibūdinti, ką reiš
kė geros žinios, tegu ir iliuzinės. Liongino Baliuke

vičiaus-Dzūko dienoraštyje 1948 m. birželio 30 d. 
randame tokį įrašą: „Pabaigėm spausdinti laikraštėlį. 
Gaila, kad negalėjom įdėti paskutiniųjų žinių apie 
Kominformo pasiųstą prakeikimą maršalui Tito. Šio
mis dienomis malonu ir radijo klausytis, kaip tie vel
niai pradėjo tarp savęs pjautis. Nesinori tikėti, kad 
Tito atsispirtų Maskvai. Užvakar kažkoks austrų ap
žvalgininkas kalbėjo tema „Aš netikiu, kad bus ka
ras”. Savo išvedžiojimus jis parėmė tuo, kad Rusija, 
girdi, bijanti karo ir dėl to vengianti per daug išsišok
ti. Be to, rusai yra toli pažengę bakteriologinių tyri
nėjimų srityje, dėl to patys amerikiečiai esą smarkiai 
sunerimę. Atseit ir viena pusė bijo, ir kita. Nėra ką ir 
bekalbėti, ką turėtų jausti lietuviai, girdėdami tokias 
kalbas. Mane tokie dalykai kažkaip veikia labai abe
jingai. Aš esu įsitikinęs, kad turi būti konfliktas. Ži
noma, apie šiuos metus aš negalvoju. Jei tai žinotų 
partizanai, mane eretiku apšauktų. Jie visi, kaip ir 
žmonės, dienomis skaičiuoja, kada karas kils”.15 Ži
noma, Dzūkas nebuvo koks išskirtinis atvejis tarp 
partizanų vadų, spaudos leidėjų tuo atžvilgiu, kad ga
na realiai vertino situaciją, tačiau negalėjo kalbėti ki
taip -juk atėmus viltį taip lengva sukelti pačius sun
kiausius padarinius, vedančius į degradaciją - girta
vimą, nedrausmingumą, beprasmes žudynes. 1949 
m. vasario 2 d. Dzūkas rašo: „...Vyrams nušviečiau 
politinę padėtį. Man didžiausias vargas, kai aš turiu 
kam nors kalbėti apie politiką, juo labiau civiliams. 
Man atrodo, jog žmogus tarytum ir laukia, kad aš jam 
pasakysiu karo pradžios datą. Ką jiems gali pasakoti 
pagaliau? Apie konferencijas ar notas? Jie jų nesu
pranta. Politinę padėtį žmonės pratę vertinti pagal 
fantastiškus gandus. Sunku, pasiutusiai sunku pasa
kyti jiems ką nors raminančio. Jau daugiau kaip ket- 
veri metai, kai juos mes guodžiam. Ne taipjau lengva 
kartoti tas pačias frazes. Štai ir aš, šiek tiek žinoda
mas padėtį, nerandu, ką žmogui pasakyti, o ką kalbėti 
apie eilinį partizaną... ”.16

Prašau atlaidumo už tokias ilgas citatas, tačiau 
jose atskleidžiama vilties-tikėjimo mito atsiradimo ir 
viso to reikalingumo esmė. Įsigilinus aiškėja, kad ne
pakanka kartoti, koks pragaištingas buvo tikėjimas 
karu, ar primityviai kaltinti Ameriką neatėjus į pagal
bą: mito atsiradimo priežastis nebuvo tiesioginiai 
pažadai - ateisim per Velykas ar Kalėdas. Beje, 
„Amerikos balsas” lietuvių kalba pradėtas transliuoti 
tik 1951 m. vasario 16 d.17 Tad vargu ar galima teigti, 
kad mitas tapo kraujo liejimo priežastimi - vilties, 
dvasios palaikymas padėjo išvengti dar didesnių, 
greičiausiai nereikalingų aukų, be to, iš dalies padėjo 
išlaikyti rėmimo bazę (jei jau kalbama vien apie 
praktinę reikalo pusę).

Įdomi tema - partizanų ir inteligentų santykis 
(prof. L. Truska brėžia būtent tokią takoskyrą) ir su 
tuo susijusi neginkluoto pogrindžio veikla, nuostatos 
bei partizanų požiūris į ją.

Kalbant apie inteligentiją, kuri, kaip teigia profe
sorius, pasisakė už neginkluotą pasipriešinimą (tik 
neaišku, kur tada priskirti mokytojus, poetus, studen
tus, dalyvavusius ginkluotame pasipriešinime), rei
kėtų nepamiršti kelių aspektų. Pirmiausia, daugelis tų 
žmonių buvo aktyvūs nacių okupacijos laikotarpiu, 
priklausė pogrindžiui, dalyvavo leidžiant spaudą ir 
pan. Taigi jiems buvo suprantama ir žinoma rezisten
cinė tradicija, kai pagrindinis pogrindžio bruožas bu
vo savalaikė reakcija į okupanto veiksmus: mobiliza
cijos boikotas, protestai (pusiau legalūs) dėl vienos ar 
kitos srities suvaržymų ir pan. Išties, pogrindinės or
ganizacijos, daugiausia veikusios miestuose, naudo
jusios klasikinę konspiracijos formą - trejetukų prin

cipą, vienijo intelektualiąją visuomenės dalį. 1943-
1944 m. svarstymuose ir diskusijose apie pasiprieši
nimo sovietams galimybes ir formas diskutavo bū
tent šie žmonės. Vykstant svarstyboms, situacija kei
tėsi - net ir tie pogrindininkai, kurie liko Lietuvoje, 
1944-1945 m. turėjo pripažinti ginkluotą pasiprie
šinimą kaip įvykusį faktą ir savo veiklą modeliuoti 
atitinkamai: nepritarti ir verčiau eiti į kalėjimą (kaip 
P. Šilas - VLIK o atstovas), bandyti užmegzti ryšius 
ir rasti savo vietą besiformuojančioje pasipriešinimo 
schemoje (L. Dambrauskas, M. Bloznelis ir kt.) ar 
kurti organizaciją - traukos centrą, kuri perimtų va
dovavimą ginkluotoms struktūroms ir tuo pat metu 
vykdytų politinio atstovavimo funkciją išsilaisvini
mo atveju (J. Noreikos įkurta Lietuvos tautinė tary
ba, Lietuvos gynimo sąjunga, Lietuvos gynimo ko
mitetas ir pan.). Įdomiausios yra pastarosios - daž
niausiai su mažomis galimybėmis, tačiau didelėmis 
pretenzijomis. Viena iš jų, profesoriaus minima grei
čiausiai dėl to, kad medžiagos paskelbta pakankamai 
ir dėl to sureikšminta, yra Lietuvos tautinė taryba, 
įkurta buvusio Štuthofo kalinio kpt. J. Noreikos, po
grindyje - Generolo Vėtros, kurią išties sudarė inteli
gentai. Savo teiginiams paremti iš konteksto ištrau
kiama citata apie tai, kad LTT tikslas buvo „... nu
traukti partizanų kovą, taip pat terorą ir kaupti jėgas 
sukilimui, kuris prasidėtų kilus Rytų-Vakarų karui”. 
Gal ir buvo toks imperatyvas, tačiau kaip, jei ne reto
rika, galimąjį vertinti, jei tam prieštarauja visi vėliau 
parengti organizacijos dokumentai, pvz., pirmoji di
rektyva, dėl konspiracijos, pavadinta Nr. 5, skatina 
vengti aktyvių veiksmų rinkimų metu.18

Kita vertus, norėdami suprasti kad ir šios organi
zacijos veiklos bei nuostatų ypatybes, neišvengiamai 
turime nagrinėti kiek platesnį kontekstą. Grįžęs iš 
Štuthofo, kpt. J. Noreika apsigyveno Vilniuje, pradė
jo dirbti MA juriskonsultu ir ėmė ieškoti ryšių su po
grindžiu.19 Tai buvo 1945 m. gruodis - tuo metu 
ginkluotas pogrindis jau veikė visoje Lietuvoje, kū
rėsi Tauro ir Dainavos apygardos pietinėje Lietuvoje, 
Žemaičių legionas vakaruose ir 1.1. - iš įvairių šalti
nių susirinkus informaciją paaiškėjo, kad ryšius už
megzti jau buvo su kuo. 1946 m. sausio viduryje 
Onos Poškienės bute buvo įkurtas centras, kuris buvo 
pavadintas Lietuvos tautine taryba, turėjęs sujungti 
visas veikiančias pogrindžio organizacijas, taip pat 
parengti Lietuvos valstybės atkūrimo struktūrą. LTT 
žinioje turėjo veikti ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
vyriausioji vadovybė (LGPVV), kuri vadovautų vi
soms Lietuvoje veikiančioms ginkluotoms grupuo
tėms.20 Sprendžiant iš parengtų dokumentų, iš tiesų 
LTT ruošėsi sukilimui (kaip, beje, ir LLA likę vadai
1945 m. pavasarį) - ne tik siūlė taupyti jėgas, bet ir 
svarstė būsimos vyriausybės planus, netgi sudarinėjo 
personalinę sudėtį. Tai, kad į ją buvo įtraukti asme
nys, nesantys Lietuvoje, o ir esantys nieko nežinojo 
apie tokį „pagerbimą”, galima vertinti kaip nieko 
bendro su realybe neturėjusias iliuzijas, kaip ir siekį 
subordinuoti bei suvaldyti sudėtingus ginkluoto po
grindžio formavimosi procesus. Siekis nutraukti 
partizanų kovą ir tuo pat metu rengtis sukilimui tuo
metinėmis aplinkybėmis - vienas kitam prieštarau
jantys teiginiai, kurie galėjo kilti tik dėl paviršutiniš
ko situacijos vertinimo.

1946 m. kovą organizacija, veikusi vos tris mė
nesius, buvo sutriuškinta, nariai areštuoti, nuteisti, 
kai kurie, tarp jų ir kpt. J. Noreika, mirties bausme. 
Nors šios ir kitų panašių organizacijų greit nebeliko, 
MGB gana tiksliai įvertino ginkluoto ir neginkluoto
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ŠEŠĖLIŲ...
(atkelta iš 13-to psl.)
(inteligentų) pogrindžio santykį - tiek vienų, tiek kitų 
gravitaciją viena kitos link, siekiant spręsti politinio 
segmento problemą. Taip atsirado legendinių centrų 
idėja - pasitelkiant tą patį jėgų taupymo, „legalizaci
jos”, perkėlimo į užsienį propogavimą (kažkaip ste
buklingai čia sutapo inteligentų, liberalų, MGB po
žiūriai). Kodėl prof. L. Truskai nepanagrinėjus, ką 
pogrindžiui davė vien J. Markulio & Co tokios, regis, 
racionalios idėjos?

Svarstymai, reikia ar nereikia priešintis ginklu, 
1945-1946 m. buvo gerokai pavėluoti; tuomet, be ki
ta ko, reikėjo jau svarstyti - o kokia mano pozicija? 
Vargu ar kas nors gali kaltinti pasirinkusius indife
rentišką poziciją ginkluotos rezistencijos atžvilgiu - 
ir tai liečia būtent inteligentus. Partizanų rezervuotas 
požiūris įjuos formavosi ne todėl, o dėl daugeliu at
vejų pasirinktos priešiškos veiklos (bet ne pozicijos). 
Pavyzdžių daugiau nei pakankamai: tas pats J. Mar
kulis, daug ir gražiai kalbėjęs, bet tapęs daugelio mir
čių priežastimi, poetai K. Kubilinskas ir Skinkys, 
mokytojai, išdavinėję, skleidę okupantų melą ir 1.1. 
Bronius Krivickas, partizanas Vilnius, takoskyrą brė
žia skirtingai nei profesorius: „... Kaip visada lemia
mais gyvenimo momentais, taip ir baisiajame šių 
dienų bandyme kiekvienas atskiras žmogus pasirodo, 
kas jis iš tikrųjų yra. Šiuo laiku aiškiau kaip niekad 
sužvilga atskirų žmonių kilnumas ir dvasinė didybė. 
Tačiau šalia to geriau kaip niekad turi progos pasi
reikšti ir atskirų žmonių niekšybė bei dvasios žemu
mas. Paskutiniai reiškiniai, be abejo, meta šešėlį ir 
ant mūsų tautos šiuo herojiškuoju jos gyvenimo mo
mentu. Bei reikia atminti tai, kad tam tikrąją žemąją 
prigimties pusę turi kiekviena tauta ir net kiekvienas 
atskiras žmogus. Tačiau ir anos tamsiosios dėmės ne
gali užtemdyti to, kas yra iš tikrųjų šviesu ir didinga. 
Šie šešėliai greičiau tik paryškina ir suteikia dar di
desnę vertę viskam, kas šioj sunkioj tautos kovoj su
žvilgo tikrojo heroizmo šviesa”.21 Vargu ar kas už
ginčys jo teisę taip rašyti - su tam tikra patetika ir 
nevengiant skambių žodžių. Visa tai jam buvo tikra, 

• kaip buvo tikra jo kūryba, Goethe’ vertimai miške, 
ant kelmo sėdint, kaip jo pasirinkimas žūti („heroj i- 
nė-mazochistinė” samprata, pagal prof. L. Truską).

Savo straipsnyje profesorius pamini Lietuvos 
Katalikų bažnyčios hierarchų rezervuotą požiūrį į 
ginkluotą pasipriešinimą ir pateikia savo interpreta
ciją žymiajam, beje, vieninteliam tokio pobūdžio 
1945 m. Kauno arkivyskupijos valdytojo prelato St. 
Jokubauskio antipartizaniniam pareiškimui. A. Strei
kus 2002 m. išleistoje monografijoje „Sovietų val
džios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990)” 
teigia, kad „... bažnyčiai norint išlikti legaliai vei
kiančia struktūra, jos hierarchai negalėjo viešai pri
tarti partizanų kovai”.22 Ne iš didelio humaniškumo 
St. Jokubauskis paskelbė ganytojišką laišką (huma
niška būtų buvę užstoti ir tremiamus vaikus - jei hu
maniškumas visa apimantis, o ne konjunktūra) po to, 
kai okupacinė valdžia paskelbė legalizaciją. LSSR 
LKT pirmininkas M. Gedvilas, bandydamas panau
doti Bažnyčios autoritetą, kalbėjosi su kiekvienos 
vyskupijos administratoriumi atskirai, bet tokį laišką 
paskelbė tik St. Jokubauskis.23 Ar, pagal prof. L. 
Truską, turėtų reikšti, kad kiti hierarchai buvo men
kesni, o gal ir visai ne humanistai? Dar daugiau - 
A. Streikus teigia, kad tasai laiškas buvo suredaguo
tas bėjo žinios. Beje, tokį patį laišką pavyko išprie
vartauti Latvijoje. Jį pasirašė Rygos metropolitas ar

kivyskupas Antonijus Springovičius.24
Žinoma, vykdydama savo misiją, Lietuvos Kata

likų Bažnyčia skelbė krikščionišką artimo meilę, 
prašė vengti nereikalingų aukų ir pan. Kita vertus, 
kunigai teikė religinius patarnavimus partizanams, 
net išeidavo su jais į mišką, tapdavo jų kapelionais, 
žūdavo tuose pačiuose bunkeriuose, ėjo į lagerius 
(St. Rudžionis, K. Ylius, Z. Neciunskas, A. Močius, 
K. Vasiliauskas ir daugelis kitų). Niekur neteko gir
dėti, kad Bažnyčios hierarchai būtų neigiamai įverti
nę tokią savo pavaldinių veiklą, ekskomunikavę ar 
kitaip ėmęsi represijų prieš tokius kunigus. Ar tai ne 
požymis, apibūdinantis hierarchų požiūrį?

Sutinku su profesoriaus teiginiu, kad beginklių 
civilių asmenų žūtys partizanų karo metu - patys 
skaudžiausi puslapiai, taip pat sutinku, kad apie tai 
reikia kalbėti, tačiau tai ir viskas, su kuo sutinku. Ga
lėčiau taip pat pateikti keliolika puslapių užimsiančių 
pavyzdžių, kai šeimos buvo žudomos kerštaujant, kai 
iš kitos vietovės atėjęs būrys sušaudydavo vietinių 
partizanų rėmėjų šeimą kažkam įskundus, pagaliau 
kaip MGB mėtydavo provokacinius laiškus ir pan. Ir 
tai daryčiau, jei siekčiau suformuoti vienokį ar kitokį 
požiūrį. Taip pat pateikčiau skaičius, ištrauktus iš 
konteksto (kaip iš A. Anušausko lyginamosios pasi
priešinimo judėjimų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir 
Ukrainoje analizės - juk ten skaičiai be konteksto iš
kreipia situaciją iš esmės). Keistas daiktas tie skai
čiai, ypač profesoriaus pateiktas partizanų karo ba
lanso papildymas. Gaila, kad čia nėra nurodyto šalti
nio - juk pateikti itin svarbūs duomenys, kuriais pa
grindžiamas teiginys apie tai, kad partizanai iš esmės 
kovojo su savo tauta. Sunku diskutuoti nežinant, kiek 
tai autoriaus nuomonė ar nuostata (to, deja, ir šiame 
straipsnyje nevengta), kiek skaičiavimas „iš lubų”.

Šiaip ar taip, Lietuvos genocido aukų muziejuje 
yra 18 tūkst. anketų - jas kiekvienam 1944-1953 m. 
žuvusiajam, tiek stribui, tiek sovietiniam kariui, tiek 
civiliui, užpildė KGB specialiai sudarytos grupės 
darbuotojai 1988-1989 m., kai to reikėjo propagan
dai parengti. LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyrius 
antrus metus vykdo tyrimą, kurio tikslas - kiek įma
noma patikrinti kiekvieną tokį atvejį, ištirti visas ap
linkybes. Tik atlikę šį darbą, galėsime diskutuoti apie 
problemą įvairiais aspektais, o svarbiausia - koky
biškai.

Diskusijos kokybei tikrai nepadeda, švelniai ta
riant, pateikiama klaidinanti informacija - profeso
rius teigia, kad „... LGGRTC daugiausiai dėl dalyva
vimo civilių gyventojų žudynėse ir išdavysčių oku
pantams nepripažino karių-savanorių statuso 1041, o 
laisvės kovų dalyvių - 1144 pretendentams”. Neži
nau, kaip autorius skaitė LGGRTC interneto svetai
nėje pateiktus duomenis. Įdomu tai, kad skaičių arit
metinis sumavimas - artimas tiesai, tačiau ir vėl pro
blemos pritempiant interpretaciją. Kad ir kaip būtų, 
manau, jog būtina pateikti faktinę padėtį. Pasiprieši
nimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos, kuri, kaip 
žinia, sprendžia statuso suteikimo klausimus, rašte 
sakoma, kad iki 2003 m. sausio 15 d. įvykusiuose 
110 komisijos posėdžių apsvarstyta 12 630 rezistentų 
pareiškimų. Teisinis statusas pripažintas 8910 rezis
tentų, iš jų 5078 - kario-savanorio statusas (didžioji 
dauguma - po mirties) ir 3832 - laisvės kovų dalyvio 
statusas. Teisinis statusas nepripažintas 2710 asme
nų, iš jų: nusikaltusiems žmoniškumui (bendradar
biavusiems su okupantais civilių žmonių žudyme, 
dalyvavusiems represijose prieš gyventojus) - 38 as
menys; asmenims, kurių veikla neatitinka veikiančio 
įstatymo nuostatų, - 328; asmenims, kurie sulaužė 

priesaiką (registravosi pagal amnestiją, išdavė ben
dražygius), - 426; asmenims, kurie bendradarbiavo 
su vokiečių ir sovietų okupacinėmis represinėmis 
struktūromis, - 66; dėl rezistencinės veiklos įrodymų 
stokos- 1852.

Iš šių skaičių aišku, kad daug pretendentų ieško, 
ko nepametę, ar tiesiog išmirę ar žuvę tie, kurie ga
lėtų liudyti ir pan. Tačiau jie labai jau tolimi nuo pro
fesoriaus straipsnyje pateiktų interpretacijų ir išvadų. 
Nekomentuojant tokio faktų iškraipymo (tikslas pa
teisina priemones?) korektiškumo plačiau, galima 
teigti, kad ir šioje srityje tyrimas-vyksta - ir tai turbūt 
svarbiausia.

JAU yra ir dar bus įvardyti asmenys, vykdę nusi
kaltimus, nesvarbu, kieno vardu besivadinę. Kita 
vertus, reikia tikėtis, kad istorikai nežongliruos nepa
tikrintais ar nepasitvirtinusiais duomenimis, ypač kai 
tai liečia tokius sunkius kaltinimus, kokius prof. L. 
Truska aptariamame tekste meta Tauro apygardos 
vadui A. Baltūsiui-Žvėjui, taip pat kpt. J. Noreikai- 
Generolui Vėtrai. Abu šie rezistentai yra kaltinami 
prisidėję prie žydų žudymo, nors duomenų taip teigti 
aiškiai nepakanka: Žvejas buvo batalione, saugoju
siame Maidaneko koncentracijos lagerį, generolas 
Vėtra sukilimo metu buvo Plungėje25 (nesvarbu, kad 
archyve esančiuose dokumentuose įvardijami visai 
kiti asmenys, vykdę - vadovavę, organizavę, šaudę - 
egzekucijas, nesvarbu, kad net MGB J. Noreikos by
los kaltinamojoje išvadoje to nemini). Ir tokiais pa
vyzdžiais iliustruojamos priežastys, kodėl partizanai 
buvo žiaurūs - suprask, tokiems jau buvo nebesvar
bu, kieno kraują lieti... Ir jau visai nesuprantama - 
juk tai tas pats kpt. J. Noreika, kuris, pasak profeso
riaus, įkūręs LTT norėjo sustabdyti ginkluotą pasi
priešinimą ir kraujo praliejimą...

Kalbėdamas apie partizanų karo reikšmę, padari
nius, profesorius teigia, kad iš esmės tai buvo „... mū
sų tautos nelaimė, jog mistika, iliuzijos, emocijos, t. 
y., iracionalios paskatos, ne kartą nugalėdavo blaivų 
protą. Gal todėl mes ir pralaimėdavome”. Gražiai pa
sakyta. Ką čia bepakeis argumentai apie tarptautinę 
teisę, tautų apsisprendimo teisę, būtinosios ginties 
principus, pagaliau asmens poziciją savo krašto, savo 
vertybių atžvilgiu.

Na, nežinojo vakariečiai aštuntajame dešimtme
tyje apie mūsų partizanų pasipriešinimą, neįtraukė 
žymiausi istorikai jo į savo studijas. Matyt, ne su tais 
bendradarbiavo, kurie galėjo informuoti. Tačiau juk 
mūsų pareiga, kad bent dabar sužinotų (kaip ir dau
gelį kitų dalykų apie mus, kaip ir mes sužinome daug 
naujo apie pasaulį, kuris gyveno be mūsų, ir apie mus 
pačius). O kai sužino, lieka apstulbę. Kai Lietuvoje 
lankėsi politologas Z. Bžezinskis, jam buvo parody
tas Genocido aukų muziejus ir papasakota apie Lie
tuvos partizanus. Ilgai stovėjęs prie žuvusiųjų nuo
traukų pano, šis žmogus ištarė: „Tai turi pamatyti 
kiekvienas pareigūnas, atvykstantis į Lietuvą. Taip 
jūs išvengsite ilgų įrodinėjimų, kodėl turite būti 
NATO ir Europos Sąjungos nariais” (cituota iš at
minties). Ir tai ne vienintelis atvejis. Net jei daugiau 
jokios partizanų karo prasmės nebesuranda Lietuvos 
istorikai, gal ją mums paaiškins kas nors iš šalies?..

Ir galime neabejoti, kad XXI amžiuje rašomose 
XX a. pasipriešinimo istorijose mūsų partizanų ka
ras, kaip ir kovos, vykusios Ukrainoje, Latvijoje, Es- 
tijoje, Lenkijoje, ras savo vietą. Nes pasaulyje, regis, 
dar nėra pamirštos tokios vertybės, kaip pasiaukoji
mas, laisvės siekis, jei reikia, ir gyvybės kaina.

Pabaigai - kartais, ypač kalbant apie reikšmes ir 
prasmes, nuogi skaičiai ir faktai negelbsti. Juk ne vis-
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ką, kas yra, galima pačiupinėti. Čia jau reikalingas 
subtilesnis „aparatas” įžvalgai, o jei jo nėra - nepa
dės nei keistai surikiuoti faktai. Gal tik Br. Krivicką 
ar L. Baliukevičių dažniau reikėtų atsiversti...

Dalia Kuodytė 
NUORODOS

‘Nelaisvės metų atspindžiai, Vilnius, LGGRTC: 2000,654 
p-;
Prakalbinta praeitis, Vilnius, LGGRTC, KAM: 2002, 398 
P-
2 Temų įvairovę liudija vien knygos „Prakalbinta praeitis” 
turinys: probleminiai rašiniai skyriuje „Tai patvirtina fak
tai”; sk.„Nepabuvęs kareivėliu” skirtas Lietuvos kariuo
menei 1918-2001 m.; sk. „Lietuvos žydų lemtis”; sk. 
„Laisvės kovos”; sk. „Tremtis, lageriai”; sk. „Tai įvyko 
sausį”.
3 T. Pelanis, - Ar Lietuva - didvyrių žemė? „Prakalbinta 
praeitis”, p. 8.
4 Sk. „Tai įvyko sausį,,, ten pat, p. 366-381.
5 Sk. „Tai įvyko sausį,,, ten pat, p. 366-381.
6 K. Girnius, „Pavargęs, bet ne herojus...”, Genocidas ir re
zistencija, Vilnius, 1999, nr. 1(15), p. 151-164.
7 „LLKS narių pro memoria apie pasipriešinimo būtiny
bę”, Laisvės kovos 1944-1953, Kaunas, 1996, p. 50-52.
8 Tą liudija LLA dokumentų rinkinys, paskelbtas knygoje 
Laisvės kovos 1944-1953, p. 53-57.
9 Straipsnis „Laisvės karžygio paskirtis” iš LLA laikraščio 
Laisvės karžygys, Laisvės kovos..., p. 66.

PORA PASTABŲ PRIE D. KUODYTES 
STRAIPSNIO

Savo keliomis pastabomis nenoriu veltis į Dalios 
Kuodytės disputą su istoriku Liudu Truska, tik 
norėčiau atkreipti dėmesį į porą jos straipsnyje pasi
taikiusių netikslumų. D. Kuodytė rašo:

Daug rimčiau ir detaliau ginkluoto pasipriešini
mo būtinybę įrodinėjo Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjungos (kurių „katalikais” tikrai nepavadinsi) 
lyderiai I Jurkūnas-Šeinius, A. Vokietaitis, V. Gylys, 
J. Lingis ir VI. Žilinskas Pro memoria, rašytoje 1944 
m. gegužės 12 d. Stokholme.

Teisybė, Algirdas Vokietaitis ir diplomatas Vla
das Žilinskas buvo laisvės kovotojai, tačiau rašytojas 
Ignas Jurkūnas-Šeinius ir Lietuvos pasiuntinys 
Švedijai Vytautas Gylys LLKS niekuomet ne
priklausė. Keisčiausias yra etnologo bei Juozo 
Brazaičio bendražygio Juozo Lingio priskyrimas 
laisvės kovotojų vadams. Bostoniškė Lietuvių encik
lopedija (16 T., p. 232) Lingį apibūdina kaip atei
tininką, šatrijietį ir pavasarininką. Vilniaus univer
siteto rankraštyne saugoma 1947-1951 metų J. Lin
gio ir J. ferazaičio korespondencija. Vien ją paviršuti
niškai pavarčius, Juozo Lingio kitaip nei frontininku

10 K. Kasparas, Lietuvos karas, Kaunas: Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999, 620 p.
“ K. Girnius, Partizanų kovos Lietuvoje, Čikaga: Į laisvę 
fondo leidinys nr. 19, 1987, p. 107-110.
12 K. Girnius, op. cit., p. 111.
13 Partizanai apie pasaulį, politiką ir save. Sud. N. Gaškai
tė-Žemaitienė, Vilnius, LGGRTC: 1998, p. 29-30.
14 Ten pat, p. 29.
15 L. Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis, Vilnius, LG
GRTC: 2002, p. 27.
16 Ten pat, p. 80.
17 J. R. Bagušauskas, „Užsienio radijo laidos tautos kovoje 
dėl laisvės sovietinio režimo metais”, Genocidas ir rezis
tencija, Vilnius, 2001, nr. 2(10), p. 67.
18 V. Ašmenskas, Generolas Vėtra, Vilnius, LGGRTC: 
1997, p. 77-78, 80-84.
19 Ten pat, p. 53.
20 Ten pat, p. 54.
21 Br. Krivickas, Raštai, Parengė V. Gasiiiūnas, Vilnius, 
LGGRTC: 1999, p. 541.
22 A. Streikus, Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lie
tuvoje (1944-1990), Vilnius, LGGRTC: 2002, p. 95.
23 Ten pat, p. 96.
24 Ten pat.
25 Plungės bažnyčios klebonas P. Pukys, duodamas paro
dymus, mini, kad kuriant karo komendantūrą Plungėje ke
letą dienų čia buvo J. Noreika, vėliau vokiečių perkeltas į 
Šiaulių apskritį. P. Pūkio apklausos protokolas, 1945 m. 
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-l, ap. 58, b. 34861/3, 
1. 13.

ar krikščioniu demokratu nepavadinsi. Vladas Žilins
kas rašo, kad 1944 m. liepos 11 d. buvo pagal Švedi
jos potvarkius oficialiai įkurtas anksčiau slaptai 
veikęs Lietuvių Komitetas („Lietuviška Kommit- 
ten”). Komiteto statute įrašyta: „Lietuvių Komiteto 
paskirtis yra dėti visas pastangas ginti lietuvių 
atbėgėlių ir kitų Švedijoj gyvenančių lietuvių 
kultūrinius, socialinius, ekonominius, teisinius ir 
visus kitus reikalus.” Steigiamajame Komiteto 
posėdyje dalyvavo V. Gylys, L Šeinius, A. Vokietai
tis, V. Žilinskas ir J. Lingis. Vėliau dauguma jų įėjo į 
Komiteto valdybą (žiūr. Vladas Žilinskas, 
„Švediškoji paunksnė nacių okupacijos metais”, 
Laisvės besiekiant, p. 158 ir 159). Todėl D. Kuodytės 
minimą Pro memoria greičiausiai pasirašė neoficia
laus Lietuvių Komiteto nariai, o ne laisvės kovotojai.

Aptardama lietuvių tikėjimą išvaduojamąja 
Vakarų misija ir to tikėjimo poveikį formuojantis 
partizanų sąjūdžiui, D. Kuodytė rašo:

Pagrindinis klausimas - kiek buvo pagrįstos 
Vakarų ir Rytų ginkluoto konflikto viltys, ar iš tiesų 
lietuviai kūrė taip jau beviltišką mitą (kad Vakarai 
suteiks paramą - L.M.), o jei taip - tai kodėl. K. Gir

nius teigia, kad tos viltys nebuvo tokios nepagrįstos, 
kaip kai kas teigia, bent jau pirmaisiais antrosios 
okupacijos metais. Šiai nuomonei pritaria ir N. Gaš
kaitė.

Norėdamas pasitikslinti K. Girniaus mintis atsi
verčiau jo Partizanų kovos Lietuvoje. Ir ištikrųjų 111 
puslapyje jis rašo: „Ilgą laiką lietuviai laukė paramos 
iš užsienio, ir ši viltis nebuvo tokia iliuziška ir nepa
grįsta, kaip dabar kartais teigiama”. Po tokio teiginio 
lauki, kad jis bus pailiustruotas ano meto pasaulio 
įvykių raida, kad bus konkrečiai įrodyta jog viltis su
laukti pagalbą iš užsienio buvo pagrįsta. Deja, K. 
Girniaus knygoje to nėra. Jis tik pakartoja partizanų 
iliuzijas: „Ginkluota kova turėjo Vakarams akivaiz
džiai parodyti tautos pasiaukojimą nepriklausomybės 
susigrąžinimui ir bekompromisinį pasipriešinimą so
vietinei okupacijai. Tikėtasi, kad pasipriešinimas pa
gerins Lietuvos padėtį laukiamoje taikos konferenci
joje” ir taip toliau (p. 111). Panašiai samprotauja ir 
Nijolė Gaškaitė. Savo sudarytos knygos Partizanai 
apie pasaulį politiką ir save „Pratarmėje ji mini įvai
rias pokario H. Truman’o bei W. Churchill’io karin
gas kalbas, Molotovo-Ribbentropo skaptųjų pro
tokolų išviešinimą JAV 1948 metais ir pan. N. Gaš
kaitės ir partizanų nuomone, visa tai turėjo būti ar
tėjančio karinio konflikto tarp Rytų ir Vakarų po
žymiai. O iš tikrųjų pasaulio politinė situacija Antro
jo pasaulinio karo ir ankstyvojo pokario metu ne
turėjo niekam anuomet ir neturėtų niekam dabar kelti 
jokių iliuzijų. Dar 1943 metais Casablancos konfe
rencijoje F. D. Roosevelt’as ir W. Churchill’is pa
reikalavo besąlyginės Trečiojo Reicho kapituliacijos 
visuose frontuose. Po to sekė Teherano konferencija. 
Nacių propagandos mašina Lietuvoje visų tų konfe
rencijų nutarimus plačiai reklamavo. Tad lietuvių an- 
tinaciniam pogrindžiui neturėjo kilti viltys apie at
skiras paliaubas su Vokietija ir busimąjį karą su So
vietų Sąjunga. Labai iškalbingas buvo pokaryje pra
sidėjęs ir kelis metus trukęs Nūmberg’o procesas, 
kur buvo teisiami Antrojo pasaulinio karo nusi
kaltėliai. Sovietų Sąjunga ten sėdėjo ne kaltinamųjų, 
bet prokurorų ir teisėjų suole. Pagaliau karinio konf
likto tarp Rytų ir Vakarų galimybes pokaryje ne
reikia burti iš kavos tirščių. Šaltasis karas pasibaigė 
prieš dešimt su viršum metų. Universitetuose dės
toma jo istorija, apie Šaltąjį karą leidžiamos rimtos 
akademinės studijos, kurios naudojasi išviešinta 
Vakarų ir buvusia sovietų dokumentine medžiaga. 
Lietuvių studij ozams aš rekomenduočiau chrestoma
tinę John Lewis Gaddis studiją apie Šaltąjį karą We 
Know Now. Rethinking Cold War History (1997). 
Ten sakoma, kad per 40 su viršum metų truku
sį Šaltąjį karą vienintelis karinio konflikto tarp Rytų 
ir Vakarų pavojus kilo 1962 metų Kubos raketų kri
zės metu, kai partizaninis karas Lietuvoje buvo jau 
seniai pasibaigęs...

Liūtas Mockūnas
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KAI VALSTYBEI ŽMOGUS YRA, BET 
NEEGZISTUOJA

Ar gali taip būti, kad žmogus, gyvenantis vals
tybėje, yra, bet neegzistuoja, nes neturi jokių doku
mentų įrodyti savo tapatybę. Ir nėra galimybės jam ar 
jai kokius nors dokumentus gauti. Kitaip tariant, 
žmogus ir yra, ir jo nėra.

Prieš teigdami, kad tokie atvejai gal ir gali pasi
taikyti kokiame atsilikusiame trečiojo pasaulio kraš
te, bet civilizuotoje valstybėje tokios padėties be išei
ties nėra ir negali būti, paskaitykite Vilmos M. ir jos 
penkių mažamečių vaikų istoriją šio mūsų mėnraščio 
numerio spaudos apžvalgoje. Tai atvejis, kuris jau 
antri metai tęsiasi Lietuvoje, Naujamiesčio seniūni
joje, netoli Panevėžio, ir visiškai tinka „padėties be 
išeities” aptarimui. O Lietuvos, ką tik priimtos į Eu
ropos Sąjungą ir beveik priimtos į NATO, juk nepa
vadinsi necivilizuota valstybe.

Nors gimusi toje pačioje Naujamiesčio seniūni
joje, Vilma M. yra Kazachijos pilietė - ten ištekėjusi 
gyveno, ten gimę ir visi penki jos vaikai. Tačiau šei
ma iširo, buvęs vyras vedė kitą ir nežinia kur šiuo 
metu gyvena. Gauti dokumentus ir legaliai išvykti iš 
Kazachijos Vilma M. negalėjo, nes norėdama pasi
imti mažamečius vaikus turėjo gauti nežinia kur 
esančio jų tėvo sutikimą. Todėl Vilma M. į Lietuvą 
atvyko slapčia ir be dokumentų. Taip susiklostė pa
dėtis be išeities. Tačiau dėl to neskubėkime smerkti 
Lietuvos įstatymų leidėjų, nes kad ir kokie tobuli bū
tų įstatymai, gyvenimas visada gali taip susipainioti, 
kad žmogus pasijus atsidūręs neišbrendamuose įsta
tymų brūzgynuose. Geriau pasidomėkime, ar praei
tyje Lietuvoje yra buvę panašių atvejų. O jeigu taip, 
tai kaip jie buvo išspręsti.

NORIME BŪTI KAREIVĖLIAI
Žurnalistas ir teisininkas, vienas iš Akiračių stei

gėjų ir ilgametis jų bendradarbis velionis Vincas 
Rastenis man papasakojo apie šiek tiek panašų atvejį 
prieškarinėje Lietuvoje. Rastenis anuomet buvo Lie
tuvos aido redaktorius, įtakingas tautininkuose ir ži
nojo daug ką iš valdžios užkulisių.

Atsitiko tai tame pačiame Panevėžyje kažkada 
apie 1938 metus. Vieną gražią dieną į Panevėžio ka
ro komendantūrą atėjo keli dvidešimtmečiai vyrai re
gistruotis privalomai karo tarnybai, taip, kaip reikala
vo tuometiniai Lietuvos įstatymai. Tačiau komen
dantas jų neregistravo, nes busimieji kareivėliai ne
pristatė gimimo metrikų, sakėsi jų neturį ir negalį 
gauti, nes jų iš viso nėra. Čia reikia paaiškinti, kad 
gimimo metrikų prieškarinėje Lietuvoje (išskyrus 
Klaipėdos kraštą, kur veikė vokiški civilinės teisės 
įstatymai) iš viso nebuvo. O nebuvo todėl, kad iki 
1940 metų nebuvo civilinės metrikacijos. Lietuva, 
kartu su Lenkija ir Airija, buvo trys paskutinės kleri
kalizmo citadelės Europoje. Gimimų, mirimų ir ve
dybų registracija buvo palikta religinėms bendruo
menėms. Daugumai gyventojų - katalikams ar kata
likų kilmės piliečiams - gimimo metrikus atstodavo 
krikšto metrikai; kitiems tai būdavo dokumentai, su
daryti jų religinių bendruomenių, vadovaujantis to 
tikėjimo nuostatomis. Tiesa, krikšto metrikuose buvo 
nurodoma ir gimimo vieta bei data, bet tik gan apy
tikriai, nes jau šiek tiek pasivaišinę krikšto tėvai ne 
visada tiksliai prisimindavo detales...

CIVILINĖ METRIKACIJA = PERVERSMAS
Šie jauni vyrai galėjo ir toliau gyventi taip, tarsi 

Lietuvoje jų nebūtų, bet pabijojo, kad gali būti nu
bausti už privalomos karinės prievolės vengimą. 
Todėl kreipėsi į valdžią, klausdami, kaip jiems iš

bristi iš tokios padėties be išeities. Klausimas atsi
dūrė vyriausybėje, kur ir buvo sugalvotas beveik sa
liamoniškas sprendimas: valdžia pasiūlė šiems vy
rams patraukti teisman Panevėžio karo komendantą 
už tai, kad jis neregistruoja jų būtinai karo temybai. 
Atseit, dėl to, ko negali išspręsti vyriausybė sostinė
je, kad ir laikinojoje, tegl suka galvas provincijos tei
sėjai. O teisėjai klausimą visgi išsprendė, ir išsprendė 
taip, kad panašus sprendimas šiandien galbūt padėtų 
ir Vilmai M. sugrįžti į tėvynę ne tik fiziškai, bet ir 
juridiškai. Ir tik jeigu atsirastų advokatas, kuris šią 
sudėtingą bylą sutiktų narplioti veltui, nes elgetau
jančių vaikų „uždarbio” neužtektų kad ir labai kuk
liam honorarui.

Panevėžio teismas tuokart kiekvienam šių vyrų 
priėmė atskirą nutarimą, kad, remiantis liudininkų 
parodymais, pilietis toks ir toks, tokių ir tokių tėvų 
sūnus, gimė ten ir ten tada ir tada. Ir kad šis teismo 
nutarimas turi visas juridines gimimo metrikų galias.

Prisimenu, neiškentęs tada Vinco Rastenio pa
klausiau, kodėl, užuot sprendusi kiekvieną atvejį at
skirai, vyriausybė nepradėjo paprasto ir logiško visos 
problemos sprendimo. Kodėl nesikreipė į tuometinį 
tautininkų valdžiai labai paslaugų seimą, kad šis pri
imtų civilinės metrikacijos įstatymą ir tokiu būdu bū
tų išspręsta daugybė su metrikacijos betvarke susiju
sių problemų. Sakau betvarke todėl, kad, žiūrint iš 
šiandieninės perspektyvos, sunku net įsivaizduoti, 
kaip civilizuota valstybė galėjo išsiversti be civilinės 
metrikacijos.

Atsimenu, dar vaikystėje žinojau, kad Panevėžio 
apskrityje, netoli Piniavos, yra toks Ūtos kaimas, ku
riame gyvena beveik vien bedieviai. O prisimenu tai 
todėl, kad anuomet pagalvojus apie kaimą, kurio 
žmonės gyvena be Dievo, būdavo gana nejauku: jei
gu visas kaimas gyvena be Dievo, tai velniai, žino ką 
dar jie gali prisigalvoti.

Dabar tokie netikėliai nebebaugina, jų tiesiog 
gaila, nes tai buvo visuomenės labai neteisingai dis
kriminuojami žmonės. Jei metrikų klausimą netikin
tiesiems Panevėžio vyrams vargais negalais pavyko 
išspręsti, tai moterims net ir toks sprendimas buvo 
neįmanomas, nes į kariuomenę jų nešaukdavo. Kai 
kas gal pasakys, kad ir bedieviui nenulūš galva, jei 
vien dėl metrikų savo atžalas pakrikštys. Bet gimimo 
metrikai toli gražu nebuvo vienintelė diskriminacijos 
apraiška. Praktiškai iš „nebažnytinių” žmonių buvo 
atimta galimybė sukurti legalią šeimą. Todėl ir minė
tame Ūtos kaime, ir daug kur kitur tokie žmonės gy
vendavo susidėję, be šliūbo, ne moterystėje... Ūžtai 
vienam iš jų mirus, kitam buvo labai sunku įrodyti 
turto paveldėjimo teises. Dar blogiau su paveldėjimu 
būdavo jų vaikams, kurie teisiškai iš viso neegzista
vo.

V. Rastenis tuomet man aiškino, kad nedemo
kratišku keliu į valdžią atėję tautininkai nesijautė 
saugiai ir ieškojo kitų dešiniųjų politinių grupuočių 
paramos arba bent pasyvios laikysenos. Kadangi ka
talikų bažnyčia tuometinėje Lietuvoje turėjo nemažai 
privilegijų (k.a., privalomas tikybos dėstymas mo
kyklose, valstybės mokamos algos kunigams ir kt.), 
katalikiškos partijos nebuvo labai aršūs opozicionie
riai tuometinei valdžiai. Tačiau užuominos apie ci
vilinės metrikacijos įvedimą tuoj pat iššaukdavo la
bai griežtą klerikalinių sluoksnių reakciją: civilinės 
metrikacijos Lietuvoje nebus, o jeigu bandysite ją 
įvesti, mes ruošime perversmą. Todėl tautininkai ne
siryžo šio klausimo spręsti, nors ir buvo įsitikinę, kad 
ansčiau ar vėliau civilinę metrikaciją reikės įvesti.

Civilinė metrikacija į Lietuvą atėjo 1940 metais, 
kartu su sovietine okupacija ir aneksija. Atsimenu, 
kai tą vasarą stojau į gimnaziją, tai reikalingus gimi
mo metrikus gavau ne šv. Petro ir Povilo klebonijoje, 
o Panevėžio valsčiaus viršaičio raštinėje. Vykdomų
jų komitetų dar nebuvo... Po trijų metų, vokiečiams 
išvarius sovietus iš Lietuvos, beveik visi sovietiniai 
įstatymai buvo panaikinti. Išskyrus metrikaciją. O 
metrikacija išliko nepasikeitusi iki 1990 metų. Dabar 
Lietuvoje irgi galioja iš esmės ta pati civilinė metri
kacija, tik pripažįstamos ir bažnytinės vedybos, jeigu 
jos įregistruojamos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Man ir dabar dar labai sunku net pačiam sau pri
pažinti, kad ant Raudonosios Armijos durtuvų 1940 
metais į Lietuvą galėjo būti atnešta ir kas nors teigia
mo. Tuo labiau sunku tai viešai pripažinti. Tačiau, 
kad ir kaip norėčiau, civilinės metrikacijos negaliu 
prisiversti laikyti blogybe. Vis dėlto tai buvo žingsnis 
į priekį, šiokia tokia, kad ir nedidelė, liberalizacija. 
Tai, žinoma, nepateisina kitų sovietų Lietuvai ir jos 
gyventojams padarytų skriaudų.

SKRIAUDA IR KERŠTAS
Tiek išeivijos tiek Lietuvos spaudoje netrūksta 

priekaištų sovietų valdžiai ir komunistams dėl soviet
mečiu bažnyčios ir tikinčiųjų patirtų skrandų. Ir tie 
priekaištai, be abejo, yra pagrįsti. Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika tas skriaudas kruopščiai doku
mentavo. Tik priekaištai ir skundai dėl skriaudų ne 
visada pasiunčiami teisingu adresu. Netikslu, mano 
nuomone, yra dėl religijos padėties sovietmečiu 
kaltinti Lietuvos komunistus, vietinę valdžią. Kaip ir 
visa kita, taip ir antireliginė politika Sovietijoje buvo 
nustatoma Maskvoje. Tik išimtinais atvejais respub
likų valdžiai pavykdavo Maskvą įtikinti kai ką labiau 
priderinti prie vietinių sąlygų. Tačiau politikos vyk
dymas nemažai priklausė ir nuo vietinių vykdytojų 
kruopštumo, aplaidumo ar nuotaikos. Todėl negali
ma visiškai atmesti galimybės, kad labai arši kai ku
rių valstybinio ateizmo prievaizdų laikysena galėjo 
atspundėti ir keršto motyvos: anksčiau jūs skriaudėte 
mus, dabar - mes jus.

Čia aš jokiu būdu nenoriu sulyginti tikinčių
jų priespaudos sovietmečiu su netikinčiųjų patirta 
neteisybe dėl civilinės metrikacijos nebuvimo ikika
rinėje Lietuvoje. Tačiau manau, kad visgi būtų ir tei
singiau, ir garbingiau priekaištaujant sovietams tuo 
pačiu pareikšti bent minimalų apgailestavimą ir dėl 
klerikalizmo išpuolių.

KLERIKALIZMO SAULĖLYDIS
Praeitą šimtmetį reikėtų vadinti klerikalizmo 

saulėlydžio šimtmečių, nes Europoje jau nebėra nė 
vienos valstybės su dar apčiuopiamomis klerikaliz
mo liekanomis. Klerikalizmo reikėtų ieškoti tik isla
mo fundamentalistų valdomuose kraštuose.

Lietuvai 1990 metais atgavus nepriklausomybę, 
bažnyčia nerodė pastangų atstatyti anksčiau buvusias 
santykių su valstybe formas. Liko ir civilinė metrika
cija, tik valstybė sutiko pripažinti ir bažnytines san
tuokas, jeigu jos po to įregistruojamos civilinės me
trikacijos biuruose.

Klerikalizmo tendencijų atsisakymą Lietuvoje 
kai kas aiškima sovietmečiu susilpnėjusią bažnyčios 
įtaka visuomenei. Iš tikrųjų, bažnyčia Lietuvoje per
gyvena ne pačias geriausias dienas. Pavyzdžiui, tik 
apie 10 % apklausose pasisakančių kalalikų sekma
dieniais apsilanko bažnyčioje. Yra ir daugiau ne
įprastų religinės atrankos pavyzdžių. Tačiau 
pagrindinė klerikalizmo sunykimo priežastis - Vati
kano antrojo suvažiavimo nutarimai, atėmę teisę 
partijoms vadintis katalikiškomis.

Zenonas V. Rekašius
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