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Iš ko prieš kelerius metus buvo galima spręsti, 
kad Lietuvos visuomenė tebėra smarkiai apsikrėtusi 
antisemitizmo bacilomis? Iš vieno kito straipsnio 
spaudoje. Dažniausiai - mažai įtakingoje, nors ir di
džiojoje tokių tekstų tikrai pasitaikydavo. Iš vienos 
kitos knygos - tokios, kurių beveik niekas neskaito. 
Pvz., spec, knygos V. Lileikiui apginti. Dar iš rašyto
jo Jono Mikelinsko, kurio raštuose antisemitizmas 
eina raudona gija. Ir, žinoma, iš privačių pokalbių. 
Savaime suprantama, ir iš vieno kito Seimo nario pa
sisakymo - tokių buvo daugiau, ir ne tik Vytauto 
Šustausko, bet ir tokios, sakytume, europinės parti
jos, kaip Lietuvos krikščionys demokratai, ar dabar 
valdžioje esančių socialliberalų.

Bet net viską kartu sudėjus, europietiškos laiky
senos lietuvis dar galėjo pasiteisinti, sakydamas: 
„Taip, antisemitizmo recidyvų yra, bet kur jų nebūna, 
o šiaip kentėti galima, Lietuvos valdžia ir jos aukš
čiausi asmenys antisemitizmu tikrai neserga”.

Rugsėjo mėnesį tapo aišku, jog „kentėti” nebeiš
eina. Antisemitizmas yra toks gajus ir toks artimas 
1941 m. žudynių dvasiai, kad bent kiek tolerantiš- 
kesniam žmogui plaukai turi šiauštis, kaip iki to aps
kritai buvo galima prisigyventi.

Šiuolaikinio lietuviško antisemitizmo liudytoju 
tapo pati šiuolaikiškiausia žmonijos komunikavimo 
priemonė - interneto pokalbių svetainės.

Kaip tai paaiškėjo?
Minint 60-ąsias Vilniaus žydų geto sunaikinimo 

metines, į Lietuvą buvo atvykęs Izraelio Kneseto pir
mininkas Reuvenas Rivlinas. Izraelio parlamento va
dovas Vilniuje pasakė dvi kalbas. Vieną - Seime, ki-
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tą - Paneriuose, kur buvo sušaudyta didžioji dalis 
Vilniaus žydų bendruomenės.

Po šių kalbų pristatymo spaudoje, skaitant anoni
minius atsiliepimus internete, atrodė, jog už lango ne 
2003-ieji, o 1941-ieji. Tūkstančiai intemautų skelbė 
ne šiaip antižydiškus šūkius, o atvirai solidarizavosi 
su lietuvių tautos padugnėmis, prieš 60 ir daugiau 
metų su pasimėgavimu šaudžiusiais Lietuvos pilie
čius.

Antisemitizmas atsiliepimuose pasiekė tokį apo
gėjų, kad „Delfi” portalo vadovai, nebeišmanydami, 
ką daryti, net kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, pra
šydami tokį anoniminių intemautų elgesį įvertinti tei
siškai.

Bet gal R. Rivlinas pasakė kažką tokio, kad 
neišlaikė lietuvių nervai ir jie iš pykčio prišnekėjo to, 
ko atvėsus jausmams dabar gėdijasi? Netenka abejoti 
tuo, jog R. Rivlinas išties jaunystėje nebuvo lankęs 
mandagumo ir diplomatijos mokyklų. Jo kalbų tonas 
buvo pakeltas, ypač Paneriuose (tą reiktų suprasti), o 
vietomis ir visai prokuroriškas. R. Rivlinas kalbėjo, 
jog „nepriklausoma ir demokratinė Lietuva turi at
skleisti savo nepagražintą praeitį ir įsigilinti į jos 
prasmę”.

Be to, Kneseto pirmininkas apgailestavo, jog 
Lietuvoje tebėra manančių, kad „keturiasdešimt ar 
penkiasdešimt sovietinės valdžios metų gali atleisti 
tautas nuo jų istorinės atsakomybės”. Bet iš esmės R. 
Rivlinas nepasakė nieko naujo ir nieko neteisingo.

Be to, jis pagyrė dabartinį premjerą Algirdą 
Brazauską, kuris prieš aštuonerius metus, būdamas 
prezidentu, per vizitą Izraelyje atsiprašė žydų tautos 
už lietuvių dalyvavimą žudynėse: „Mes, izraeliečiai, 
neužmiršime jo nuoširdžių ir jausmingų žodžių, ne
užmiršime, kaip įsimintinai prieš aštuonerius metus 
visos lietuvių tautos vardu jis prašė atleidimo”.

Daug kam nauja ir netikėta galbūt buvo tik tai, 
kad R. Rivlinas pareiškė, jog Izraelis neužmirš ir žy
dų turto grąžinimo klausimo. „Aš taip pat turiu jums, 
kaip demokratiškai išrinktų narių parlamentui, visiš
kai paprastai pasakyti, kad Lietuvos žydų išgrobstyto 
turto grąžinimo keliems likusiems palikuonims, kuris 
jiems teisėtai priklauso, klausimas nebus išbrauktas 
iš mūsų šalių santykių darbotvarkės”, - sakė Kneseto 
vadovas Lietuvos Seimo nariams.

Bet šį klausimą bent kiek išprusęs žmogus taip 
pat turėjo nujausti, o nujausdamas įsiklausyti. Juk 
būdami sąžiningi ir atviri, turėtume kalbėti ne tik 
apie turto grąžinimą buvusiems Lietuvos piliečiams 
žydams bei jų palikuonims, bet taip pat ir lenkams ar 
vokiečiams.

Lietuvos restitucijos įstatymai nuo pat pradžių 
buvo sukti, negerbiantys šventos nuosavybės teisės, 
nes nuosavybę susiejo su turima de facto pilietybe, o 
tai iš principo neteisinga. Anksčiau ar vėliau resti
tuciją reiks įvykdyti iki galo. Protingiau būtų įsipa
reigoti tai padaryti jau dabar, nes pats nekilnojamojo 
turto grąžinimas, kaip rodo ir restitucija savų piliečių 

atžvilgiu, yra baisiai ilgas ir varginantis procesas.
Bet grįžkime prie interneto. Ką rodė atsiliepi

mai? Skaitant juos ne tik R. Rivlinui sunku būtų įro
dyti, jog Holokausto temai Lietuvoje skirta speciali 
švietimo programa. Aš pats nustojau tikėti šiomis 
programomis. Švelniai kalbant, geriausiu atveju, 
arba toks švietimas mūsų šalyje yra visiškai nepavei
kus, arba mokytojai vis dar aiškina, jog Lietuvoje bu
vo tūkstančiai žydų gelbėtojų ir tik 50 žydšaudžių. 
Todėl, kad intemautai, kurių dauguma turėtų būti 
jaunesni kaip 30 metų, su įsitikinimu kartojo visas 
antisemitizmą maitinančias doktrinas ir prietarus, 
pradedant krikščionių krauju macams ir baigiant 
„Siono išminčių protokolais”. Bjauri „dvigubo geno
cido” teorija tarp jų buvo pati inteligentiškiausia, jei 
šis žodis neskamba per daug makabriškai.

Esmė - žydai kalti dėl visko, net dėl Holokausto. 
Ką jau kalbėti apie 1941-ųjų lietuvių trėmimą. Su 
nuostaba teko konstatuoti faktą, jog informacija, kad 
tarp 28 tūkst. tuometinių tremtinių 7 tūkst. buvo žy
dai, Lietuvoje tebėra tokia pat nežinoma, kaip ir so
vietmečiu.

Kaip į tai reagavo Lietuvos valdžia? Intelektu
alai? Suskliaudę ausis tylėjo visi Lietuvos vadovavo 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas net stojo anti
semitų pusėn, pareikšdamas, kad R. Rivlino kalba 
Panerių memoriale buvo „pilna kaltinimų, pilna nuo
skaudos”, todėl įnešė nepagrįstos įtampos į dviejų 
valstybių santykius. Seimo pirmininkas bandė įtikinti 
tautą ir pasaulį, kad Lietuva daug nuveikė, jog jauni
mas suvoktų Holokausto tragediją. Jei „suvokimas” 
2003 metais reiškia atvirą solidarizavimąsi su žyd
šaudžiais, tai kas tuomet pagal A. Paulauską būtų 
„nesuvokimas”?

Bet dar baisiau, jog į tūkstančius atvirų antisemi
tinių ir rasistinių pareiškimų internete praktiškai vie
nintelis atsakas Lietuvoje tebuvo dienraščio Lietuvos 
rytas vedamasis. Šis laikraštis, neskaitant poros treje
to straipsnių interneto spaudoje, vienintelis išdrįso 
parodyti savo griežtą ir aiškią poziciją dėl antisemi
tizmo.

Turime tiek mėgstančių moralizuoti filosofų, re
žisierių, rašytojų, profesorių, bet rugsėjo 24-ąją atro
dė, jog visi jie išmirė. Niekas nesiveržė su atkirtį an
tisemitizmui duodančiais tekstais nei į televiziją, nei į 
laikraščių redakcijas. Atrodo, mūsų intelektualai yra 
drąsūs tik tuomet, kai reikia keikti spaudą ir žurnalis
tus. Nerasi Lietuvoje save gerbiančio intelektualo, 
kuris po triskart per dieną nerėktų, jog „visa spauda 
bulvarinė”.

Kodėl nei garbūs poetai, nei jauni eseistai nesku
bėjo pasakyti, jog antisemitizmas ir masinis dalyva
vimas žydų žudynėse yra šlykščiausią dėmė lietuvių 
tautos istorijoje? Bijojo susitepti kolaboravimu su 
„bulvarine” spauda? Viena iš dviejų - arba jie tik bi
jojo kišti pirštus tarp girnų, arba taip, kaip ir daugu-

(tęsinys sekančiamme psl.)
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS PLEČIASI, 
O PATALPŲ NĖRA

Vita Malinauskienė ir Ramunė Rakauskaitė 
Amerikos lietuvyje („Lituanistinės mokyklos plečia
si”, 2003 m. rugpjūčio 2 d.) rašo:

Kai Jaunimo Centre įsikūrusi Čikagos lituanisti
nė mokykla vasarą paskelbė naujų mokinių registra
cijos dieną, negalėjome patikėti, kad per porą valan
dų sąrašai jau buvo pilni. Visi norintys niekaip nega
lėjo sutilpti dėl patalpų stokos, buvo užvestas ilgas 
„laukiančiųjų sąrašus”. Tą pačią dieną apsilankiu
siems Maironio lituanistinėje mokykloje Lemonte ir
gi nebuvo aišku, ar naujiems mokinukams atsiras pa
pildomų vietų. Tokia padėtis paskatino pasidomėti, 
ar artėjant mokslo metams buvo surasta naujų patal
pų šiose mokyklose, o taip pat - kokia padėtis trečio
joje Ilinojaus lituanistinėje mokyklėlėje, vos pernai 
duris a tvė rus i oje Libertyville, II.

Kai naujasis PLB pirmininkas Gabrielius Žem
kalnis rezga grandiozinius planus, kaip pritraukti 
naujuosius ateivius į lietuvių bendruomenes, šie, ne
laukdami nutarimų ką daryti, plūsta į lietuviškus tel
kinius, masiškai siunčia savo vaikus į lituanistines 
mokyklas. Apie patalpų stygių lituanistinėse mokyk
lose V. Malinauskienė ir R. Rakauskaitė rašo:

Viena didžiausių ateinančių mokslo metų naujie
nų yra ta, jog mokykla gavo papildomai patalpų iš 
Tėvų Jėzuitų. Tai įvyko tėvo Antano Saulaičio dėka 
bei noru prisidėti prie lietuvybės palaikymo. Čikagos 
lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė 
džiaugėsi, kad gali papildomai suburti dar keturias 
klases ir priimti visus, pageidavusius lankyti jos va
dovaujamą šeštadieninę mokyklą. Direktorė apgai
lestavo, kad pažadai dėl patalpų gavimo vis atideda
mi. Ji pabrėžė, kad Jaunimo Centre yra kabinetų, ta
čiau jie skiriami archyvams laikyti, o ne vaikams mo
kyti. „Jaunimo Centras buvo sukurtas jaunimui. Da
bar kartais tuo galima ir abejoti ”, - sakė J. Dovilie
nė.

Labai teisingai Jūratė Dovilienė sako, kad Jauni
mo centras buvo sukurtas jaunimui, o ne archyvams. 
Ne paslaptis, kad Jaunimo centro patalpose yra ar bus

INTERNETAS...
(atkelta iš 1-mo psl.)
ma intemautų piktinosi, kad visą pasaulį valdantys 
žydai neteisingai kaltina „vargšę” Lietuvą?

Abi pozicijos nepuošia. Pravardžiuoti tokius 
kukliai tylinčius mūsų proto ir civilizuotos laikyse
nos pranašus „bulvariniais” būtų per didelė jiems 
garbė, net įvertinant tai, kad šiuos žodžius sako la
biausia intelektualų „bulvariniu” krikštijamo Lietu
vos ryto žurnalistas.

Rimvydas Valatka 
Vilnius, 2003.X.7 '
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laikomi JAV LB archyvai... PLB Seime Vilniuje ki
tas Bendruomenės valdybų senbuvis J. Ardys pos
tringavo, jog pribrendo laikas atnaujinti PLB viziją. 
Dabar, kai Lietuva jau 13 metų laisva, stovint ant Eu
ropos Sąjungos sklenksčio, mūsų bendruomenei dera 
įskelti naują kibirkštį, numatyti, ką mes duosime mū
sų jaunimui, - sakė J. Ardys (Draugas, 2003 m., rug
pjūčio 7 d.). Ponas Ardy, duokite lituanistinėms mo
kykloms naujų patalpų! - norisi sušukti.

Lituanistinės mokyklos turi ir kitų bėdų. Kaip 
rašo straipsnio autorės:

I. Špokienė (Libertyville, Illinois lituanistinės 
mokyklos direktorė - Red.) apgailestavo, kad neturi 
galimybių gauti knygų ir vadovėlių iš Lietuvos. Ji šią 
vasarą buvo nuvykusi į Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventę su „Klumpės ” ansambliu ir turėjo pro
gos pamatyti Lietuvos knygynuose vadovėlių gausą. 
Keletą knygų bei pratybų sąsiuvinių parsivežė kaip 
pavyzdžių. Direktorės nuomone, JAV LB Švietimo 
Tarybos leidžiami vadovėliai nelabai beatitinka šių 
dienų vaikų poreikius, nes dauguma mokinukų yra 
neseniai atvykę iš Lietuvos, ir jų žinios yra kur kas 
platesnės, nei pateikiama vadovėliuose. Tad tenka 
daug dirbti papildomai ir kūrybingai.

Ką veikia JAV LB Švietimo taryba - miega ant 
savo laurų? Ir apskritai, Švietimo tarybos vadovybę 
turėtų sudaryti ne nuo Lietuvos gyvenimo atsilikę 
antrabangiai, bet nauji imigrantai.

ATEITININKAI KLESTI, BET KUNIGŲ NĖRA
Šių metų liepos 11-13 d. Kaune įvyko XIV-asis 

Ateitininkų federacijos kongresas. Ateitininkai tur
būt yra didžiausia ir veikliausia jaunimo organizacija 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Drauge (2003 m. rugpjūčio 
23 d.) kongreso dalyviai, šios organizacijos pirminin
kai dalinasi savo įspūdžiais su ateitininkų tinklalapio 
redaktoriumi Romualdu Kriaučiūnu.

RK: Susidaro įspūdis, iš tolo, ten nebuvus, kad 
per daug dėmesio skirta garbingai ateitininkijos 
praeičiai prisiminti. Kokia Jūsų reakcija į šią užuo
miną?

L. Šeštokaitė: Dr. Damušio prisiminimas buvo 
labai gražiai suruoštas ir davė progą jaunesnėms 
kartoms susipažinti su svarbiu ir įtakingu žmogumi. 
Dr. Rastenio knygos pristatymas, man atrodo, irgi 
buvo vietoje. Bet sutinku, kad mums taip pat reikia 
kreipti žvilgsnį į ateitį. Mums reikia atnaujinti ir 
ugdyti savo veiklą, susidūrus su naujomis gyvenimo 
sąlygomis. Per kongresą mes pradėjome užmegzti 
ryšius - konkrečius ryšius - su Lietuvos ateitininkais. 
Pradėjome betarpiškas diskusijas apie bendradar
biavimą. Tai gera pradžia.

RK: Koks buvo iškiliausias kongreso momentas 
jums asmeniškai?

L. Landsbergis: Tai buvo per tarybos rinkimus. 
Galutiniame sąraše buvo berods penki kandidatai, 
kurie buvo kunigai. Prieš rinkimus arkivysk. Tamke- 
vičius paprašė prezidiumo, ar jis negalėtų prabilti 
kongresui. Jis trumpai priminė ateitininkams, kad 
mūsų organizacija yra pagrindinai pasauliečių orga
nizacija ir pasiūlė, kad nebūtų daugiau kaip vienas 
kunigas taryboje. Šis pasisakymas iš tokio aukšto 
Bažnyčios pareigūno paliko man didelį įspūdį.

Iš tikrųjų, kongrese ir ateitininkams prijaučian-
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čioje spaudoje, pvz., Į laisvę (2003 m. liepos mėn.) 
apie Brazaičius, damušius bei dielininkaičius prirašy
ta tiek daug ir taip pakiliai, kad dabar belieka laukti 
jų kanonizavimo.

Prieš 90 metų, kai įsikūrė ateitininkai, šios orga
nizacijos tikslas buvo kova su ateizmu. Ateizmui su
sikompromitavus atsirado sekuliarizacija. Su ja ko
voti sunkiau. Net ir patys ateitininkai tampa sekulia
rizuoti. Dabar didžiausia Bažnyčios problema - nėra 
kunigų aptarnauti tikinčiuosius. Išeivija lietuvius ku
nigus importuoja iš Lietuvos. Kaip nebūtų keista, per 
50 su viršum metų pokario išeivių Amerikoje gyva
vimo laikotarpį, veikiant tokiai gausiai ir įtakingai, 
religiją palaikančiai organizacijai kaip ateitininkai, iš 
antrosios išeiuvijos bangos kilusius kunigus, įšven
tintus Amerikoje galima suskaičiuoti ant vienos ran
kos pirštų. Arkivysk. S. Tamkevičiaus pageidavimas, 
kad ateitininkų taryboje nebūtų daugiau kaip vienas 
kunigas yra labai liberalus ir atspindintis gyvenimo 
nuotaikas, tačiau kai kunigų taryboje buvo daugiau, 
jų daugiau buvo ir bažnyčiose...

KODĖL LIETUVA NENUTAUTO?
Veide (2003 m., nr. 21) mūsų redkolegijos narį 

Tomą Venclovą kalbina Audrius Bačiulis apie Lietu
vos provincialėjimą.

- Lietuviai, kaip tauta, susiformavo tik XX am
žiaus pradžioje beveik išimtinai iš valstiečių, kurie 
niekuomet nebuvo atviri naujovėms.

- Viena didžiausių Lietuvos ydų yra ta, kad lietu
vių etninė visuomenė niekuomet nebuvo pakankamai 
diferencijuota. Lietuviai visuomet buvo valstiečiai - 
turtingesni ar mažiau pasiturintys, bet valstiečiai. 
Miestuose vyravo kitos tautos, kurios su lietuviais 
nedaug ryšio turėjo. Gal tik žydai šiek tiek daugiau.

Mes atėjome į XX a. be bajorijos, be miestiečių, 
be verslininkų. Labai nežymūs daigai ėmė rastis tik 
praėjusio amžiaus pradžioje, pirmosios nepriklauso
mybės laikotarpiu. Dabar tų daigų kur kas daugiau, 
bet apskritai žmonių mentalitetas gan atsilikęs.

* t . • . .
c

- Ne veltui sakoma, kad tikru miestiečiu tampa
- x ■ •' c- , .. • . • . - -s.;- -
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tik tas, kurio senelis gyveno mieste.

- Taip. Visi supranta, kad tikrai nesu didelis 
Karlo Marxo gerbėjas, bet jis, kaip ir visi mąstytojai, 
tarp daugybės niekų pasakydavo ir visai protingų da
lykų, yra kalbėjęs ir apie kaimo gyvenimo idiotizmą. 
Pas mus, deja, egzistuoja (ir ypač sustiprėjo soviet
mečio pabaigoje) polinkis tą kaimo idiotizmą laikyti 
kone stiprybės bei gėrio šaltiniu. Mano požiūriu, tai 
niekad nebuvo nei ypatingas gėris, nei ypatinga stip
rybė. Pas mus atsiras naujos žmonių kartos, kurios 
nuo tokio požiūrio Į kaimą išsilaisvins. Tik aš to vei
kiausiai jau nebesulauksiu. O jei sulauksiu, tai ačiū 
Dievui.

- Bet nemažai nuogąstaujant, kad ta naujoji 
karta pabėgs iš Lietuvos. Galimas dalykas, būtent 
nuo to idiotizmo.

— Pats to bijau. Pasakysiu toki kontroversišką 
dalyką - vadinamąja tautos išlikimo prasme, kuri 
daug kam rūpi, [stojimas [ Europos Sąjungą gali būti 
pavojingesnis nei [stojimas [ Sovietų Sąjungą.

Pas mus egzistuoja mitas, kuriuo grindžiama vi
sa didžioji Lietuvos politika, kad lietuviams, kaip 
tautai, ir lietuvių kalbai SSSR egzistavo mirtinas pa
vojus. Esą buvome prie išnykimo ribos. Mano many
mu, nieko panašaus nebuvo. Tas mitas, žinoma, pra
vertė -juo remiantis lengviausia buvo mobilizuoti 
tautą kovai prieš netikus[ režimą. Bet jis vis dėlto bu
vo mitas.

Taip, tauta demoralizavosi, nuskurdo, visais at
žvilgiais nusmuko, bet ji išliko maždaug tokio pat dy
džio kaip ir nepriklausomybės laikais. Išliko ir lietu
vių kalba, gal netgi stipresnė nei nepriklausomybės 
laikais.

Dabar gali būti blogiau. Žinoma, tai nereiškia, 
kad esu už sovietų okupaciją, kuri padarė nepapras
tai daug žalos. Bet - ne tautine prasme. Moraline, 
etine, intelektualine, ekonomine - taip. Bet tautine 
prasme viskas buvo pakenčiama.

Tuo tarpu dabar, kai [stojome į ES, galima ne
sunkiai prognozuoti, kad atsivėrus sienoms ir esant 
platesnėms galimybėms gauti darbo Vakaruose, ten 
vyks šimtai tūkstančių. Ar tie žmonės grįš? Klausi
mas lieka neatsakytas. Teko skaityti, kad bus kaip su 
jugoslavais, - išvažiuos, užsidirbs ir grįš. Žinote, - 
ne visada. Dažnai nusiperka namuką, būna patenkin
ti aukštesniais gyvenimo standartais, kokių dar ilgai 
nebus Lietuvoje. Tad daugelis gali ir negrįžti. Taigi 
tauta gali pastebimai sumažėti.

Nepaisant to, balsavau už stojimą į ES. Nes neį
stojus būtų dar blogiau. Iš dviejų blogybių visuomet 
reikia rinktis mažesnę.

Sovietmečiu išeivija ir mes, susibūrę apie Akira
čius, manėme, kad nutautimas buvo didžiausias Lie
tuvai gresiantis pavojus. Si nuomonė buvo ne visai 
tiksli. Nutautimas, jeigu anuomet jis grėsė, tai tik 
kaip netiesioginė sovietizacijos pasekmė. Mes žino
me, kad sovietmečiu buvo surusintos mūsų kaimynės 
Estija, Gudija ir Latvija. Tačiau lietuvių tautai ir kal
bai mirtinas pavojus anuomet negrėsė, kaip sako 
Venclova. Kam turime dėkoti, kad taip neatsitiko - 
pokario partizanams, Sniečkaus „faktoriui” ar dar 
kam nors? Venclova į šį klausimą neatsako. Nekalba 
apie tai ir lietuvių istorikai. Tačiau kalbėti būtina, kad 
žinotume iš kur ateiname, kas esame ir ko galime 
tikėtis ateityje, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

ANTRABANGIŲ NEREIKIA
■ ' 'A \ ’ * • £< . . , ’ • » -
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Amerikos lietuvyje („Jau eteryje!”, 2003 m. rug
sėjo 6 d.) R.R. Zepp praneša, kad šių metų rugsėjo 1 
d. Čikagoje į eterį išėjo pirmoji Savo Radijo laida. 
Tai neseniai į Ameriką atvykusio lietuvių jaunimo 
radijo laida. Savas Radijas susilaukė plataus naujųjų 
ateivių pritarimo, pirmųjų laidų metu nesiliovė 
skambučiai į studiją.

R. R. Zepp rašo:

Čikagos lietuvių kultūros gyvenimo kontekste tai 
buvo tikrai pozityvus įvykis. Naujo radijo [kūrėjai su
gebėjo parodyti naują požiūrį bei profesionalumą 
tiek radijo šaukinių, tiek reklamų kūrimo estetikoje. 
Suprantama, kad Lietuvoje, kur visos pramoginės ra
dijo stotys ar reklamų agentūros, kuriančios rekla
mas, jau niekuo nenusileidžia pasauliniam lygiui, tai 
nieko nenustebintų. Tačiau Čikagos — o ir visos Ame
rikos - lietuvių veiklos rėmuose tai buvo ne tik nauja, 
bet ir gana pažangu bei perspektyvu.

Baigiasi laikai, kai spaudoje ir radijuje užteko tik 
skleisti lietuvybę, propaguoti lietuvių kalbą bei kul
tūrą. Naujoji karta bei naujoji emigrantų banga nori 
išgirsti šiuolaikinės lietuvių muzikos, išsakyti savo 
nuomonę, vertinti, diskutuoti, būti radijo gyvenimo 
dalimi, girdėti naujausias žinias iš Lietuvos. Atėjo 
laikas plėstis visai kulūrinei veiklai. Šalia gražias tra
dicijas turinčių renginių jiems norisi išvysti ir pro
fesionaliai organižuotų pramogų. Lietuvos me
nininkų pasirodymų, šiuolaikinių menų puoselėtojų. 
Gal Savas Radijas ir bus išeivijos gyvenime švytu
rys, paįvairinantis čionykštį kultūrinį gyvenimą nau
jais vardais, naujoms mintims. Ir naujais „kultūros 
gyvenimo kontekstais”... Įdomu tik, kiek dar laiko 
truks, kol najai sąvokai išreikšti nebeužteks trijų ei
lėn surikiuotų daiktavardžių?

Savo Radijo steigėjų netenkina nuo seniau Čika- 
gojeveikiančios lietuviškos radijo programos, taip 
kaip Amerikos lietuvio steigėjų netenkino egzistuo
janti antrabangių spauda. Tikėkimės, kad Savo radijo 
patenkins įjuos dedamas viltis.

KOHABITACIJA IR JOS PADARINIAI
Lietuvos mokslų akademijos leidžiamame žur

nale Filosofųa-Sociologija (2003 m., nr. 2) Sociali
nių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro va
dovė Vladislava Stankūnienė ir to centro darbuotojai 
Aiva Jonkarytė bei Algimantas Mitrikas straipsnyje 
„Šeimos transformacija Lietuvoje: požymiai ir veiks
niai” aptaria Lietuvos šeimos krizę.

„Išvadose” jie rašo:

Nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios vyks
tantys spartūs ir esminiai socialinės, ekonominės, 
kultūrinės aplinkos pokyčiai Lietuvoje sąlygojo šei
mos transformaciją. Nyksta tradicinės šeimos bruo
žai, ryškėja nauji, jau tam tikrą laiką būdingi Vakarų 
šalims, vis labiau įsigali moderni šeima.

Postūmis šeimos tranformacijai prasidėti buvo 
dešimtojo dešimtmečio pradžios socialiniai ekonomi
niai pokyčiai, socialinių garantijų netektys, ekonomi
nio nuosmukio sunkumai, tačiau jų plitimo universa- 
lėjimą lemia būtent vykstančių pokyčių esmė - ėji
mas į liberalią ir rinkos ekonomikos visuomenę su 
gilėjančiais individualizacijos reiškiniais.

Liberalėja ir visuomenės požiūris į modernius 
šeimos bruožus. Kiekviena jaunesnė karta vis neutra
liau vertina poras, kurios gyvena nesusituokusios, 
nyksta akivaizdi netolerancija joms. Nors neregis
truotos santuokos iki šiol Lietuvoje dažniausiai trun
ka neilgai ir yra arba preliudija vedyboms, arba lai

kina alternatyva registruotoms, tačiau jau įžiūrimi 
požymiai, kad tokia vedybinė elgsena gali virsti nor
ma, o neregistruotos santuokos - universaliu reiški
niu.

Svarbiausia naujiena „Išvadose” yra ta, kad, kaip 
įžanga į vedybas, Lietuvoje plinta kohabitacija (gy
venimas susidėjus) ir tuo pačiu daugėja ne santuoko
je gimusių vaikų nuošimtis. Vienoje prie straipsnio 
pridėtoje lentelėje nurodoma, jog 1985 ir 1990 me
tais buvo 7 procentai ne santuokoje gimusių vaikų, 
1995 metais - 12,8 procentai, 2000 metais - 22,6 
procentai, o 2001 metais net 25,4 procentai. Žinoma, 
galima siųsti pagraudenimus bei prakeikimus dėl 
nykstančios tradicinės šeimos ir pragaištingų Vakarų 
vertybių įsigalėjimo. Tačiau pagraudenimai ir rankų 
grąžymas nepadės. Gal geriau būtų pataisyti įstaty
minę bazę, pavyzdžiu imant kad ir Prancūziją, kur 
kohabitacija plačiai paplitusi, kad būtų apsaugoti ne 
santuokoje gimę vaikai ir jų teisės.

APIE MIESTŲ KULTŪRĄ
Kultūros barų žurnalo redakcijoje įvyko pokal

bis apie Klaipėdos miesto kultūrinius laimėjimus ir 
lūkesčius. („Reliavyti uostamiesčio kultūros politi
kos sėkmė centralizacijos šešėlyje”, Kultūros barai, 
2003 m., nr. 8/9). Štai kelios ištraukos:

Laima Kanopkienė, Kultūros barų skyriaus re
daktorė: Grįžkime prie vietinių realijų. Nepaisant jū
sų visai pagrįsto skepticizmo, Klaipėda daro ypač 
judraus, kultūriškai kaip reta paslankaus ir moder
naus miesto įspūdį. Manyčiau, vilniečiai galėtų kai 
ko pasimokyti iš klaipėdiškių. Turiu omenyje tą ne
maloniai nuteikiantį faktą, kad per vadinamąsias 
Sostinės dienas miestas virsta kaimu: garuoja didž
kukulių katilai, aikštėse ir gatvėse ilgesingai groja
ma armonikomis ir prekiaujama namudine su- 
miesčionėjusio sodžiaus produkcija - nuo šakių iki 
vyžų. Susidaro nykiai apgailėtinas vaizdas. Mano su
pratimu, Klaipėdos masinės šventės yra mies- 
tiškesnės - turi daugiau miesto kultūrai būdingų 
bruožų.

Nijolė Laužikienė, Klaipėdos savivaldybės Kul
tuos skyriaus vedėja: Klaipėda iš tikrųjų puoselėja 
kiek kitokią dvasią. Galbūt tai lemia senosios euro
pietiško - laisvo ir liberalaus - miesto tradicijos, 
galbūt jūros oras, tačiau čia gyvena laisvesni, gal 
kiek avantiūristiški žmonės, laisvesnis ir jų bendravi
mas - tą daug kas pastebi. Klaipėda linkusi į drąses
nius, net drastiškesnius eksperimentus. Tas minties 
laisvumas, atsipalaidavimo ir iššūkio atmosfera 
mieste nėra kokia nors savaiminė vertybė, matyt, ji 
nulemta uostamiesčio specifikos. Į Klaipėdą atvyks
tantys svečiai yra nusiteikę poilsiui ir pramogoms, o 
klaipėdiečiai stengiasi suteikti atvykėliams visa, ko 
šie trokšta, ir dar daugiau... Mieste sukurta tarsi am
žinosios šventės atmosfera. Visiems atrodo, kad čia 
jie patirs kažką nepaprasta, ko nėra niekur kitur, ta
čiau jie pamiršta, kad būtent pramogauti čia ir atvy
ko. Tai tiesiog apgaulingas, nors ir patrauklus, pa
viršius, o fundamentalusis sluoksnis, manyčiau, yra 
senos ir tvirtos europietiškos tradicijos, kurių veikia
mas miestas brendo, pats jas turtino ir puoselėjo 
daug šimtmečių. Švenčių tradicijos Klaipėdoj siekia 
prieškario laikus, yra išsaugotas miestietiškas šventi
mo būdas.

Tomas Venclova ir kiti yra daug rašę ir kalbėję

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVA IR...
(atkelta iš 4-to psl.)
apie Lietuvos miestų nelietuvišką pobūdį. Pavyz
džiui, Vilniuje yra paminklų, žyminčių Lietuvos val
stybingumą, tačiau etniškos tautinės kultūros požiū
riu tai italų baroko ir lenkų bei žydų kultūrinio pavel
do miestas. Todėl nenuostabu, kad per Sostinės die
nas Vilnius virsta kaimu. Norint tradiciškai tautiškai 
pasiskardenti nieko kito ir nebelieka. Nei valstybiniu, 
nei kultūriniu požiūriu Klaipėda niekada lietuviška 
nebuvo. Tai grynai vokiškas miestas. Todėl reikia 
sveikinti Klaipėdos miesto savivaldybę, sugebėju
sią įkomponuoti vokiškuosius europietiško miesto 
elementus ir sukurti naują lietuviškos miestietiškos 
kultūros variantą. Gal Klaipėdos pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir Vilnius?

IR VĖL „MAŽEIKIŲ NAFTA”
Dėl prokuratūros ketinimų atnaujinti nusikaltė

lių paieškas „Mažeikių naftos” privatizavimo istori
joje vėl atgijo žurnalistų dėmesys šiam įvykiui. Gerai 
paruoštame straipsnyje „Amžinos kovos dėl nepri
klausomybės įkaitai” Eugenija Grižibauskienė ir Al
gimantas Šindeikis Veide (2003 m. rugpjūčio 28 d.) 
rašo: '

Lietuvos konservatoriai su savo dviem lyderiais 
V. Landsbergiu ir A. Kubiliumi buvo „ Williams ” at
vedimo [ Lietuvą motorai ir smegenys. Ją pozicija 
buvo kategoriška: „ Williams ” dėl ją spekuliatyvaus 
mąstymo buvo visiškai sutapatinta su Lietuvos narys
te NATO.

Šią naivią politinę idėją visiškai sukompromita
vo tie patys amerikiečiai, pardavę MN Rusijos ben
drovei „Jukos ”. Pardavę slaptai ir visai nesirūpin
dami Lietuvos „politiniais interesais”. Jie pardavė 
ne vien MN akcijas, bet ir visą konservatorią energi
ją, kurią V. Landsbergis, A. Kubilius bei prezidentas 
V. Adamkus išeikvojo keičiant Lietuvos [statymus ir 
pasirašant vergiškas valdymo ir ekonominio absurdo 
pilnas sutartis. Ypač groteskiška, kad ta patriotinė 
energija parduota tiems, kurią labiausiai bijojo 
„ Williams ” atėjimo krikštatėviai. Ir, kaip visada bū
na panašiais atvejais, politiką sukurta pridėtinė ver
tė išprievartaujant valstybės biudžetą ir šalies [staty
mus leido tiek „ Williams ”, tiek aplink š[ sandor[ be- 
sisukinėjantiems vertelgoms (H. Gailiui, J. Kazickui) 
uždirbti. Uždirbti iš mūsą naivią jausmą ir nuojautą. 
Troškimo būti nepriklausomiems nuo Rusijos.

Tokia yra tikroji „ Williams ” atėjimo ir išėjimo iš 
Lietuvos istorija. Gal ir liks amžina m[slė, ar „Ma- 
žeikią naftos” privatizavimo istorija yra tik politinio 
naivumo pavyzdys, ar tiesiog apsukrią vertelgą pui
kiai realizuotas planas, bet tai negali atimti iš Lietu
vos piliečią galimybės bandyti suprasti, kas vis dėlto 
atsitiko ir kaip mūsą jausmais buvo manipuliuojama.

Artėjant Seimo rinkimams, „Mažeikių naftos” 
privatizavimo istorija, teigiamas savo vaidmens joje 
nušvietimas, tampa aktualus ir konservatoriams. Ta
me pačiame Veido numeryje, bandydamas atremti 
kaltinimus, kad jis bene labiausiai prisidėjo, jog visa 
su „Williams” susijusi informacija būtų įslaptinta, 
Vytautas Landsbergis aiškina:

Iš tikrąją yra priešingai, V. Landsbergis nuolat 
ragino „ Williams-Lietuva ” žmones — Randy Major- 
są, Darią Šilą, kad skelbtą dokumentus, visą kom
plektą, ir taip atremtą skleidžiamus gandus, prasima
nymus ir iškraipymus. Juk buvo sukurta ištisa mito

logija, prieš kurią sudrebėjo, akimirką susvyravo net 
ramusis valstybės vadovas. (V. Adamkus - Red.). 
Nekalbėsim čia plačiau, kad R. Majorso komanda 
kai kuriais atvejais ne tik negudriai, bet ir blogai 
(mūsų pabr.) elgėsi.

Be reikalo buvęs valdančiosios konservatorių 
partijos vadas dėl vergiškos ir labai nuostolingos su
tarties slėpimo nuo Lietuvos visuomenės kaltina 
„Williams” pareigūnus ir bando dėmesį nukreipti į 
kažkokias tik jam vienam težinomas „mitologikjas”. 
Juk sutartį pasirašė du partneriai. Tai kodėl jos turinį 
nuo savo žmonių slėpė tuometinė Lietuvos valdžia?

Iki šiol buvęs prezidentas Valdas Adamkus apie 
„Mažeikių naftos” privatizavimo istoriją tyli. JAV 
įprasta kadenciją baigusiems prezidentams rašyti at
siminimus. Būtų gerai, jei ir V. Adamkus pateiktų sa
vą šios istorijos versiją ir pabandytų pašalinti ant jo 
prezidentinės praeities krintančią dėmę.

TOKIO „ŽURNALIZMO” GALĖTŲ 
NEBŪTI

Nors „geležinės uždangos” seniai nebėra ir kiek
vienas norėdamas gali nesunkiai susipažinti su Lie
tuvos gyvenimo tikrove, išeivijos spaudoje vis dar 
pasitaiko rašinių, kurie tenykščio gyvenimo faktus 
bando pritaikyti prie iš anksto susidarytų išvadų. To
kiuose rašiniuose dažnai švaistomasi nepagrįstais 
kaltinimais, užgauliojimais Lietuvoje gyvenančių 
žmonių, vietoje faktų naudojant ideologines fan

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS POLITINĖ
TAUTA, JOS ISTORIJA IR ŠIANDIENINĖ

RECEPCIJA
Per pastaruosius metus Vidurio ir Rytų Europoje 

įvykusios permainos palietė ne tik šio regiono šalių 
ekonomiką, politiką, bet ir vėl suaktualino diskusijas 
dėl tautinio identiteto. Istorija, istorinės tradicijos, 
bendrai kultūrinis palikimas ir anksčiau vaidino svar
bų vaidmenį Vidurio Rytų Europos gyventojams, ta
čiau tik prieš 10 metų šie klausimai tapo viešų disku
sijų objektu. Diskusijos apie praeitį nuošalyje nepa
liko nė vienos istorinės epochos, tačiau svarstant tau
tinio identiteto problematiką dominavo ir šiandien 
dominuoja Viduramžių ir Naujųjų laikų istorijos 
klausimai.

Diskusijos dėl tautinės vienos ar kitos valstybės 
priklausomybės nuėjo taip toli, kad kai kuriais atve
jais tapo rimtomis politinėmis problemomis. Bene 
aštriausiai iškilo Kijevo Rusios klausimas, ieškant at
sakymo, kas buvo šios valstybės kūrėjai - rusai ar 
ukrainiečiai?

Aukščiau pateiktas pavyzdys iš rusų-ukrainiečių 
santykių istorijos nėra vienintelė tokio pobūdžio dis
kusija. Kaimyninėje Baltarusijoje dar ir šiandien ne
sivaržant tvirtinama, jog pirmoji baltarusių valstybė 
buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė.

Kas tokioje situacijoje teisus, o kas klysta? Pa
bandykime į šį klausimą atsakyti remdamiesi naujau
siomis istorikų teorijomis.

Reikia pažymėti, kad politinę tautą tyrinėjantys 
istorikai kur kas stipriau nei moderniųjų tautų tyrinė
tojai akcentuoja pačios tautos dirbtinumą, t.y., jie lai
kosi nuomonės, kad tauta viduramžiais ar Naujaisiais 
laikais neatsirado pati savaime, o buvo sukurta. Aiš

tazijas. Vėliausias tokios rašliavos pavyzdys - Jono 
Daugėlos „Lietuva kreivais keliais į ES” {Draugas, 
2003 m. rugsėjo 30 d.). Ten skaitome:

Atgimimo sąjūdžio kovotojai stengėsi visoje ša
lyje paskleisti tautinės valstybės ilges[ ir ryžtąją su
kurti. Tik labai gaila, kad tą valstybę sukurti buvo 
patikėta komunistą partijos veikėjai. Ji [ vyriausybę 
sukvietė bolševikinio auklėjimo savo draugus, kurie 
buvo išmokyti, kad valstybės turtai priklauso jiems. 
Jie pradėjo savo įgytas teises naudoti ir beatodairiš
kai tą valdžios turtą grobti. Tuo būdu ir prasidėjo 
valdininką sauvalė, kuri tarptautiniam žodyne pa
vadinta „ korupcijos ” vardu.

K. Prunskienė premjere išbuvo nepilnus metus ir 
jau daugiau kaip dvylika metų vyriausybėje jos nėra. 
Ir per tą laiką niekam Lietuvoje netoptelėjo į galvą 
mintis, kad dėl iki šiol neišnaikintos koprupcijos kal
ta K. Prunskienė. Nejaugi visi Lietuvos antikominis- 
tai yra tokie žiopli, kad iki šiol nepastebėjo to, kas p. 
Daugėlai taip aiškiai matyti iš už jūrų marių?

Mes ilgą laiką buvome pratinami prie minties, 
kad nepriklausomą valstybę beveik vienas pats sukū
rė tuometinis Aukšč. Tarybos pirmininkas, o dabar p. 
Daugėla ėmė ir atskleidė taip rūpestingai slėptą pas
laptį, kad tą uždavinį kažkas patikėjo K. Prunskie
nei...

Su tokiomis erezijomis draugų tarp Lietuvos 
konservatorių p. Daugėla tikrai neras...

kiai įvardijami ir tos tautos „išradėjai“. Vidurio ir 
Vakarų Europoje didžiausi nuopelnai, kuriant tautinę 
savimonę, priskiriami dvasiškiams. Šventųjų kultų 
pagalba per valdančios dinastijos atstovų sureikšmi
nimą yra stiprinama tautinė savimonė, o kartu ir ple
čiamas tos savimonės turėtojų ratas. Svarbų vaidme
nį kuriant tautinę savimonę vaidina tautų kilmės teo
rijos, kai kada tokių teorijų egzistavimas yra svarbus 
rodiklis, liudijantis pačių tautų egzistavimą. Kilmės 
teorijų reikšmė yra beveik savaime suprantamas da
lykas. Jos buvo savotiškas ideologinis bendrų diduo
menės veiksmų pagrindimas, savotiškas bendrumo 
ne tik dabartyje, bet ir praeityje patvirtinimas. Kal
bant apie tautų kilmės teorijas pažymėtina, kad jų už
davinys - visos politinės visuomenės akyse patvirtin
ti tuo metu politiškai dominuojančios diduomenės 
reikšmę, remiantis argumentais iš praeities įteisinti 
jau valdančių giminių valdžią. Pačios kilmės teorijos 
neretai tarnauja ir istorinėms pretenzijoms į tam tik
ras teritorijas pagrįsti. Todėl galima pastebėti, kad 
keičiantis politiniams siekiams, gali keistis ir pačių 
tautų kilmės teorijų turinys.

Politinių tautų Viduramžiais ir Naujaisiais lai
kais tyrinėtojai laikosi vieningos nuomonės, kad 
gimtoji kalba politinės tautos formavimuisi neturi di
desnės reikšmės. Ji pati dažnai yra jau egzistuojan
čios tautos kūrinys. Tuo tarpu rašto kalbai beveik visi 
tyrinėtojai skiria išskirtinį dėmesį, bejos, kaip mano
ma, sunku būtų įsivaizduoti pačią politinę tautą. Raš
to kultūra yra svarbus instrumentas, kurio pagalba 
kuriama bei platinama tautinė savimonė.
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Tai, kad politinė tauta apima tik diduomenę, o 
valstiečiai, kaip ir didesnioji dalis miestiečių yra už 
šio darinio ribų, atrodytų, yra neginčijamas faktas, ta
čiau jį reikia dar kartą pakartoti, jau vien dėl to, kad 
panašios klaidos nuolat kartojamos, dažniausiai tyri
nėtojų, kurie ieško tautiškumo apraiškų modernios 
tautos kūrimosi išvakarėse.

Jeigu pabandytume apibendrinti tyrinėjimų re
zultatus Viduramžiais ir Naujaisiais laikais, turėtume 
pagrindo išskirti tris tautą konstruojančius elemen
tus: diduomenę, tikėjimą ir dvasiškių luomą bei di
nastiją.

Nors politinės tautos modelis ir atrodo gana pa
prastas ir nesudėtingas, jis visgi nėra pajėgus atsi
žvelgti į pavienius atvejus, savotiškas išimtis. Iš 
anksčiau išsakytų minčių nesunku pastebėti, kad po
litinės tautos modelis yra sukurtas remiantis, visų pir
ma, istorine medžiaga iš Vidurio ir Vakarų Europos, 
pasižyminčios etniškai homogeniškomis visuomenė
mis, kuriose akivaizdžiai dominavo vienas etnosas, 
pagrindu. Šio teorinio modelio kūrėjai neatsižvelgė į 
tai, kad greta dominuojančio etnoso būta ir „svetimų 
elementų“ ir net nepabandė aptarti „savųjų ir sveti
mųjų“ santykio politinėje tautoje. Žinoma, tokie kal
tinimai galbūt yra pernelyg griežti, ypač žinant to 
meto šaltinius, kurie beveik nieko arba labai mažai 
kalba apie diduomenės iš kitų etninių grupių vaidme
nį tokiame darinyje kaip politinė tauta. Galbūt todėl 
istorikai, analizavę politinių tautų problematiką Vi
durio ir Rytų Europoje, ir nekreipė dėmesio į tas 
problemas, kurios keliamos šio straipsnio įžangoje.

Tačiau tokios problemos yra aktualios. Norint 
geriau suvokti „savųjų ir svetimųjų“ vienoje tautoje 
sąveiką, reikia imtis komplikuotesnių situacijų tyri
nėjimo.

Mano supratimu, bendram politinių tautų funk
cionavimo Europoje suvokimui galėtų daug pasitar
nauti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės 
tautos (toliau - LDK) tyrinėjimai.

LDK istorija, bent jau bendrais bruožais, yra vi
siems pakankamai žinoma. Tačiau tautos kūrimesi 
nepakankamai įvertintas Lietuvos krikštas. Pats 
krikštas, o ypač jo padariniai LDK politinės tautos 
formavimuisi yra svarbus dar dviem aspektais:

1) Neigiamas. Lietuvos krikštą įgalino 1385 m. 
Lietuvos ir Lenkijos sudaryta personalinė unija Krė
voje, turėjusi didžiulės įtakos ne tik visai LDK visuo
menei, bet, visų pirma, bažnytinėms struktūroms 
Lietuvoje. Iki pat XV a. vidurio - XVI a. pradžios 
bažnyčios hierarchijoje svarbiausius postus užėmė 
atvykėliai iš Lenkijos, t.y., Lenkijos Karalystės poli
tinės tautos atstovai.
2) Teigiamas. Kartu su krikštu LDK susiformavo 
didžiojo kunigaikščio raštinė ir visuomenėje įsitvirti
no rašto kultūra. Pastebėtina, kad jos egzistavimo 
pradžioje buvo vartojamos bent 4 kalbos: gudų, loty
nų, lenkų ir vokiečių, kas tam tikru mastu sunkino 
komunikaciją tarp aukščiausių visuomenės sluoks
nių.

Trumpai tariant, galima pažymėti, kad XIV a. 
pabaigoje iš trijų politinę tautą formuojančių elemen
tų - diduomenės, tikėjimo ir dvasiškių luomo bei di
nastijos - LDK nebūta antrojo itin svarbaus elemen
to: visą visuomenę konsoliduojančio tikėjimo bei 
vietinės dvasininkijos, kitaip tariant, šiame laikotar
pyje LDK neturėjo tautinės savimonės kūrėjų ir tau
tiškumo idėjos multiplikatorių visuomenėje! Be to, ir 
pagrindinis instrumentas, kurio pagalba „išrandama“ 
tauta - raštas - Lietuvos visuomenėje paplito palygi
nus vėlai, be to, kalbiniu požiūriu, buvo labai nevie
nalytis.

2003 m. spalio mėn.

Teoriškai mąstant, atrodytų, kad LDK politinė 
tauta negalėjo atsirasti, tačiau naujausių tyrinėjimų 
duomenys liudija ką kita. Lietuvos diduomenės tauti
nės savimonės, o kartu ir LDK politinės tautos egzis
tavimą nuo XVI a. pradžios paliudija ne vien įvairios 
kronikos bei kitokio pobūdžio tekstai, bet ir to meto 
diduomenės atstovų pasisakymai šiuo klausimu. Pa
galiau LDK politinės tautos egzistavimą tiesiogiai 
liudija ir Lenkijos-Lietuvos valstybės oficialus pava
dinimas - Abiejų Tautų Respublika (Rzeczpospolita 
Obojga Narodow).

Didžiausias nuopelnas kuriant tautinę ideologiją 
LDK, be jokios abejonės, priklausė didžiojo kuni
gaikščio, Lietuvos magnatų aplinkai. Taigi Lietuvos 
politinės tautos kūrėjai buvo išsilavinę pasauliečiai. 
Labiau nei tautos kūrėjų klausimas mus turėtų do
minti priemonės, kurių pagalba buvo kuriama poli
tinė tauta. Čia vėl susiduriama su tam tikra LDK spe
cifika, nemaža dalimi priklausiusia nuo pačių kūrėjų 
užimamos padėties valstybėje bei pačios valstybės 
multietniškumo. Akivaizdu, kad šventųjų kultai, vie
niję tautas Vidurio ir Vakarų Europoje, LDK vaidino 
kur kas menkesnį vaidmenį. Nors šis klausimas dar 
reikalauja papildomų tyrinėjimų, šiandien visgi gali
me nurodyti vieną svarbų asmenį, tam tikra prasme 
kompensavusį visoje valstybėje išplitusių šventųjų 
kultų nebuvimą. Tas faktorius - Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto kultas. Mūsų temai svarbu tai, 
kad jo garbinimas buvo išplitęs ne tik visoje LDK, 
bet ir apėmė net tokias mažas etnines grupes, kaip 
Lietuvos totoriai. Kur kas svarbesnis momentas - 
skirtingas Vytauto kulto turinys. Jeigu lietuviai ir že
maičiai garbino Vytautą už jo Vakarų politiką, vidi
nes reformas ir bent jau nuo XVI a. priskyrė jam Lie
tuvos krikštytojo ir net šventojo funkcijas, tai gu
dams buvo kur kas svarbesni šio kunigaikščio nuo
pelnai kovoje su totoriais bei jo visa Rytų politika. 
Dar kitokius nuopelnus Vytautui priskyrė Lietuvos 
totoriai, o galbūt ir karaimai, ir žydai. Tokiu būdu ir 
čia, kaip ir pačios tautos kūrėjų atveju, kur kas dides
nį vaidmenį suvaidino pasaulietinės istorijos, o ne 
šventųjų garbinimas. Žinoma, suvesti politinės tautos 
susiformavimą tik į Vytauto patrauklumą būtų perne
lyg didelis komplikuoto klausimo suprastinimas. Di
delį vaidmenį tautinei savimonei atsirandant suvaidi
no ir kiti faktoriai: Lietuvos statuto sukurta vieninga 
teisė, dalyvavimas seimuose, karai su svetimaisiais ir 
t.t., tačiau tai priklauso jau prie bendrųjų veiksnių, 
įtakojusių politinių tautų visoje Europoje kūrimąsi.

Apie LDK visuomenės multietniškumą jau buvo 
čia užsiminta, tik reikia pažymėti, kad ir LDK politi
nė tauta susidarė kelių etnosų pagrindu, jeigu tai įvy
ko ir ne iš karto. Reikėjo nemažai laiko, kol į šį etno- 
politinį darinį buvo integruotas gudiškasis elementas. 
XIV a. pabaigoje LDK politiniame gyvenime dar 
akivaizdžiai dominavo iš etninės Lietuvos ir Žemaiti
jos kilusi diduomenė, tai liudija ypač aktyvi jų diplo
matinė veikla. Iš visų LDK bajorų, aktyviai besireiš- 
kusių politinėje veikloje, net 96% sudarė etniniai že
maičiai ir lietuviai. Tačiau per XV šimtmetį situacija 
gerokai pasikeitė ir gudų dalis nuo 4% padidėjo net 
iki 40%. Pastebimas ne tik padidėjęs diduomenės iš 
slaviškųjų žemių politinis aktyvumas, bet ir jų identi
fikavimasis su LDK politine tauta. 1501 m. pasira
šant Melniko sutartį LDK atstovavo tik gudai, nepai
sant to, sutartis prasideda akivaizdžia tautine dek
laracija: „Nos Lituani“.

Žinoma, sudaryta iš skirtingų etnosų, LDK poli
tinė tauta nebuvo vienalytė. Kaip rodo ir LDK kuni
gaikščio titulas, LDK buvo tarsi pasidalijusi į tris da
lis: lietuviškąją, žemaitiškąją ir gudiškąją. Be jokių 

abejonių, kiekvienas iš šių trijų etnosų, be susitapati
nimo su politine tauta, turėjo ir aiškiai išreikštą regio
ninį identitetą. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, gudai, 
deklaruodami savo priklausomybę politinei tautai, 
kartu neatsisakė savo gudiškojo identiteto ir tai nebu
vo kliūtis LDK politinei tautai funkcionuoti.

Regioninė savimonė buvo stiprinama ne vien tik 
įvairių politinių teorijų pagalba, bent jau Lietuvoje ir 
Žemaitijoje svarbų vaidmenį vaidino šventųjų kultai, 
ypač šventojo Kazimiero. Šiandien sunku pasakyti ar 
panašių, visus gudus vienijančių stačiatikiškų šven
tųjų kultų būta slaviškose LDK teritorijose. Norint 
atsakyti į šį klausimą, reiktų atlikti papildomus tyri
nėjimus.

Nesunku pastebėti, kad konfesinis LDK visuo
menės susiskaldymas į katalikus ir stačiatikius buvo 
didžiulė visos valstybės problema. Nuo XIV a. pra
džios netruko bandymų iš LDK valdovų pusės per
imti stačiatikių bažnyčios Lietuvos valstybėje kon
trolę į savo rankas, tai tik dar kartą akivaizdžiai paro
do, kad į konfesinį visuomenės susiskaldymą buvo ■ 
žiūrima pakankamai rimtai. Bažnytinė stačiatikių ir 
katalikų bažnyčių unija XVI a. pabaigoje tokiu būdu 
vertintina ne tik kaip svarbus politinis laimėjimas, 
bet ir kaip įvykis, ženkliai prisidėjęs prie visuomenės 
susiskaldymo panaikinimo bei politinės tautos LDK 
konsolidavimo.

Nepaisant visų pastangų stiprinti LDK tautinę 
savimonę, svarbu neužmiršti, kad politinė LDK tauta 
buvo pakankamai trapus darinys. Stiprus regioninis 
identitetas ne visada tik papildydavo tautinę savimo
nę, neretai regionališkumas galėdavo veikti ir kontra- 
produktyviai. Todėl nereikėtų stebėtis, kad derybų 
dėl Liublino unijos metu Lenkijai užėmus dalį LDK 
žemių, jose nekilo tautiniai diduomenės bruzdėjimai; 
Lietuvos politinė tauta, nors jos egzistavimu ir nerei
kėtų abejoti, buvo dar pakankamai gležnas etnopol- 
itinis darinys, kuriuo ir normaliomis sąlygomis rei
kėjo nuolatos rūpintis. Tautinio identiteto stiprinimas 
buvo susijęs su nuolatiniu darbu, kuris ne visados 
duoda geidžiamų vaisių.

Politinės tautos konsolidacija buvo vykdoma ne 
vien tik politinių priemonių pagalba. Prie bendros 
tautinės savimonės kūrimo ženkliai prisidėjo ir po
litinės tautos ideologijos kūrėjai. Išskirtinis vaidmuo 
naikinant ideologinius skirtumus tarp atskirų etnosų 
LDK teko sarmatiškajam modeliui.

Sarmatiškojo LDK kelio šalininkams gimtosios 
kalbos klausimas nebuvo pati didžiausia problema. 
Šios teorijos centre atsidūrė visi LDK gyvenantys et- 
nosai: tiek gudiškoji, tiek lietuviškoji tautos dalys bu
vo traktuojamos kaip lygiateisiai partneriai, į kuriuos 
ir orientavosi sarmatiškosios teorijos kūrėjai. Jie aiš
kiai skyrėsi nuo lenkų ir tuos skirtumus buvo siekia
ma pabrėžti. Riba tarp Lietuvos ir Lenkijos politinių 
tautų nebuvo kalbiniai skirtumai, labiau buvo akcen
tuojama skirtinga istorinė patirtis, tradicijos, taigi 
skirtumus tarp lietuvių ir lenkų buvo siekiama pa
brėžti visų pirma ideologinėje plotmėje. Nesunku pa
stebėti, kad XVI a. sarmatiškosios teorijos šalininkai 
matė ir daug bendrumų tarp šių dviejų tautų: labai 
buvo vertinama bendra lietuvių-lenkų santykių isto
rija, tačiau konfliktinių momentų interpretavimas 
šioje istorijoje buvo labai skirtingas. Ne vien tik isto
rijos samprata skyrė lietuvius nuo lenkų. Giliu grio
viu tarp šių dviejų politinių tautų buvo ir Abiejų Tau
tų Respublikos vizijos. Jeigu lenkams be galo svar
bios buvo bajorijos politinės laisvės, lietuviai norėjo 
matyti bendrą valstybę labiau centralizuotą, bendros

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVOS DIDŽIOSIOS...
(atkelta iš 5-to psl.)
valstybės idealu jiems buvo stiprios rankos valdoma 
Vytauto laikų Lietuva. Iš esmės valstybės valdžios 
sampratoje ir atsispindėjo esminiai lietuviškojo ir 
lenkiškojo sarmatizmo skirtumai.

Labai svarbu pastebėti, kad šios teorijos šalinin
kai ne tik laikė lietuvius ir gudus pilnateisiais valsty
bės kūrėjais, bet ir aiškiai skyrė pastaruosius nuo 
maskolių. Jei diduomenei iš gudiškųjų žemių buvo 
atleidžiamas net jų nepaklusnumas centrinei valdžiai, 
tai Maskvos kunigaikštystė ir jos pavaldiniai tokių 
simpatijų negalėjo tikėtis. Maskolių įvaizdis LDK 
politinės tautos ideologijos formuotojų akyse buvo 
išimtinai neigiamas ir jeigu lenkai buvo vaizduojami 
kaip lietuvių sąjungininkai, tai maskolių atveju jau 
XVI a. susiduriame su lietuvių tautos priešų įvaiz
džiu.

Sarmatiškosios teorijos analizė leidžia mums da
ryti ir kai kurias platesnio pobūdžio išvadas, visų pir
ma, apie asimiliacijos ir akultūracijos santykį. LDK 
pavyzdys labai aiškiai rodo, kad akultūracija toli gra
žu nereiškė asimiliacijos, tai yra pats Lietuvos diduo
menės lenkiškosios kultūros perėmimo faktas dar ne
reiškė, kad Lietuvos diduomenė prarado savo tautinį 
identitetą ir virto lenkų tautos dalimi. Net jeigu nuo 
XVI a. II pusės tam tikra Lietuvos bajorų dalis savo 
gimtąja kalba laikė lenkų, jie ir toliau išliko lietuviais 
politinės tautos prasme.

Kitas svarbus pastebėjimas yra susijęs su sarma
tiškosios teorijos kūrėjų kilme. Tam tikra jų dalis, pa
vyzdžiui, Motiejus Stryjkovskis ar Jodas Vislicietis 
gimė Mozūrijoje, t.y., ne LDK. Tokio fakto konstata
vimas bei aktyvus šių asmenų dalyvavimas kuriant 
LDK politinės tautos ideologiją leidžia bent hipo
tetiškai svarstyti galimybę, kad atskiri asmenys, tok
ie, kaip, pavyzdžiui, M. Stryjkovskis, galėjo būti li
tuanizuoti. Kad ir kaip neįprastai skambėtų tokia hi
potezė, ji visiškai įmanoma, tautiškumo pagrindiniu 
požymiu laikant savimonę, o ne kalbą ar kultūrą, t.y., 
tuos kriterijus, kurie pagal naujausius politinių tautų 
tyrinėjimų rezultatus Viduramžiais ir Naujaisiais lai
kais nevaidino didesnio vaidmens asmenų savęs 
identifikacijai. Tokiu būdu tautos ir kultūros sąvokų 
atskyrimas iš esmės leidžia pradėti naujus tyrimus 
apie asimiliacinius procesus ne tik LDK, bet visoje 
Europoje, ypač įdomių rezultatų tikintis etniškai ne
vienalyčiuose regionuose.

Ankstesniuose tyrinėjimuose apie lietuvių-lenkų 
santykius nuo XV a. buvo daug dėmesio skiriama 
Lietuvos visuomenės, bajorijos polonizacijai, šiam 
terminui teikiant asimiliacijos ir akultūracijos pras
mę, tačiau šiandien, atrodo, įmanoma pradėti tyrimus 
visiškai kita linkme. Tai tinka ne tik Lietuvai, bet ir 
visai Vidurio Europai, t.y., laikas pradėti tyrimus ne 
tik apie lenkų lituanizaciją LDK, bet ir vokiečių čeki- 
zaciją Čekijos ar Lenkijos karalystėse. Ir ne vien tik 
aukščiau nurodytose valstybėse. Asimiliacijos proce
sai abiejomis kryptimis vyko visuose regionuose, ku
rie buvo užkariauti kitų valstybių ir keitė savo valsty
binę priklausomybę ir kur pirminį diduomenės prie
šiškumą naujų užkariautojų atžvilgiu keitė prisitaiky
mas prie naujos valdžios ir pagaliau integracija į kitą 
valstybę. Žinoma, nereikėtų per daug koncentruotis 
vien tik ties nukariavimo atvejais, natūrali diduome
nės migracija iš vienos valstybės į kitą buvo arba 
bent jau galėjo būti tampriai susijusi ir su tautybės 
pakeitimu, perimant kitos politinės tautos savimonę.

Nepaisant įvairių kitų asimiliacijos tyrinėjimo 
krypčių, vienas perspektyviausių regionų tokio pobū

džio tyrinėjimams ir toliau liktų LDK, ypač jos ry
tinės teritorijos. Akivaizdu, kad šiose žemėse asimi
liacijos procesai buvo tapę kasdienybe, tačiau apie 
juos ligi šiol žinome be galo mažai. Tyrinėjimų lau
kia ir kitas ne mažiau svarbus klausimas: ar užimant 
rytines teritorijas LDK valdovai jose susidūrė su ki
tomis (kita) tautomis, kitaip tariant, vienas iš svarbi
ausių uždavinių toliau tyrinėjant LDK politinę tautą 
lieka gudiškojo ar bendrai rytų slavų tautiškumo pro
blematika iki LDK užkariavimo. Svarbiu ir ligi šiol 
neatsakytu klausimu lieka LDK politinės tautos nu
nykimo, o galbūt peraugimo į modernią tautą proble
ma.

Kaip matyti iš trumpos tyrinėjimų istorijos pri
statymo, klausimus apie ankstesnes tautiškumo ap
raiškas iki modernios tautos susidarymo Vokietijoje 
ir Lietuvoje, visų pirma, kėlė moderniųjų tautų tyri
nėtojai. Geresnis ankstesnio tautiškumo formų paži
nimas gali daug duoti ir analizuojant moderniąsias 
tautas bei atsakyti į klausimus, kurie buvo keliami 
straipsnio pradžioje.

Akivaizdu, kad moderniąsias tautas nuo politinių 
tautų Viduramžiais ir Naujaisiais laikais skiria di
džiulė praraja, moderniųjų tautų susiformavimas, net 
jeigu jos ir integravo senąjį politinį elitą, reiškė naujų 
procesų pradžią ir todėl istorijos praeities vertini
muose moderniosios tautos susiformavimas turi būti 
laikomas riba, nuo kurios keičiasi tokio vertinimo 
kriterijai. Rytiniame Vidurio Europos pakraštyje, ku
riam priskiriamos šių dienų'Lietuva, Baltarusija ir

APIE LIETUVĄ TIK GERAI, ARBA...
Tokia tema diskusija šiemetiniame Santaros - Šviesos suvažiavime Amerikoje susilaukė ne

mažo klausytojų dėmesio. Tai nebuvo bandymas užgniaužti kritiką ar priekaištauti tiems, kurie 
kelia Lietuvos gyvenimo negeroves. Tačiau temos pasirinkimas buvo savotiška suvažiavimo 
rengėjų reakcija į Lietuvos, o ypač išeivijos laikraščiuose tendencingus bandymus dabartini Lie
tuvos gyvenimą vaizduoti tik iš neigiamos pusės. Tokie bandymai skaitytojams palieka įspūdi, 
tarsi ten nebūtų nieko gero ar teigiamo, nors iš tikrųjų vyksta daug labai teigiamų pokyčių.

Šiame numeryje spausdiname dviejų diskusijos dalyvių, Rasos Avižienienės ir Liūto Mockūno 
pasisakymus - Red.

Rasa Avižienienė:
Ruošdamasi šiam pokalbiui, nerimavau, kad 

kiekvienai išsakytai gerai minčiai apie Lietuvą bus 
atsakyta, „Taip, bet.... ”. Taip tikrai galima atsakyti.
Ir turbūt žmogiška norėti taip atsakyti. Tačiau noriu 
pabrėžti, kad kalbėjimas apie gerus dalykus nenuver
tina sunkumų ar blogybių; nereiškia, kad galima ra
miai rankas sudėjus sėdėti ir džiaugtis, nespręsti 
visuomeninių, politinių, socialinių problemų, kurių 
yra aibės. Antra vertus, įsigilinus į problemas, sunku 
matyti visumą. O dar sunkiau prisiminti, kaip buvo, 
iš kur pradėta, su kuo lyginame. Tačiau kalbėti apie 
gerus dalykus ir pasiekimus yra būtina, norint objek
tyviai įvertinti nepriklausomos valstybės vystymosi 
procesą, kuris, beje, vyksta dar tik dešimt metų.

Taigi ryškiausi pokyčiai yra materialiniai. Nesu
tinku su pažiūra, kad kalbėti apie buitinius dalykus 
yra banalu. Daugeliui žmonių šie buitiniai dalykai 
užima nemažą dalį laiko. (O sovietiniais laikais jie 
užimdavo žymiai didesnę žmogaus gyvenimo dalį. 
Dabar tas laikas dažnai praleidžiamas rimtai dirbant).

Lietuvoje prekybiniai tinklai sparčiai vystosi ir 
net plečiasi į kaimynines valstybes, o prekių gausa ir 
įvairove prilygsta Europai. Kai kadaise grįžusi į 
Ameriką nueidavau į parduotuvę, akys raibdavo nuo 

Ukraina, tokiu ribiniu laikotarpiu buvo XIX-XX a. 
sandūra. Tik nuo šio laikotarpio galima taikyti gimto
sios kalbos, kultūros terminus modernioms tautoms 
atpažinti. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, atrodo 
nepagrįsta Kijevo Rusią laikyti ukrainiečių valstybe, 
kaip ir LDK - baltarusių: Kijevo Rusia buvo rutėnų, 
o LDK - lietuvių valstybė, naudojant šiuos terminus 
plačiąja politinės tautos prasme. Vadovaujantis to
kiais pačiais kriterijais būtų galima reviduoti ir Len
kijos kresų tautinę priklausomybę. Ne visus kresus 
lenkai gali pagrįstai laikyti savais: Vilnius, Gardinas 
(jeigu reiktų apsiriboti tik keliais pavyzdžiais) yra 
lietuvių, plačiąja to žodžio prasme, kultūrinis pavel
das, nors savo turiniu ir yra nemaža dalimi lenkiškas. 
Tikrai lenkiškais šie regionai buvo tik trumpą laiką, 
XX a. pirmoje pusėje, kada jie buvo apgyvendinti ir 
toliau formuojami moderniosios lenkų tautos at
stovų.

Tačiau manant, kad modernių tautų susiformavi
mas buvo nulinė valanda, kultūrinio paveldo proble
matiką reikėtų vertinti vadovaujantis kitais kriteri
jais, išeities tašku imant istorinį regioną. Tik istorinio 
regiono kontekste LDK galima vadinti lietuvių ir bal
tarusių bendru kultūriniu paveldu, kaip ir Kijevo Ru
sią - ukrainiečių. Būtent istorinio regiono principas ir 
leidžia nenusižengiant istorizmo principams inte
gruoti Viduramžiais ir Naujaisiais laikais egzistavu
sias valstybes į bendrą Lietuvos, Baltarusijos ar Uk
rainos istoriją.

Alvydas Nikžentaitis

prekių pasiūlos, taip dabar raibsta akys nuėjus Vil
niuje į parduotuvę. Gal net labiau raibsta, nes maisto 
prekės dažnai šviežesnės, kokybiškesnės ir įvai
resnės negu tos, kurias randu čia nuėjusi į „Jewel”. 
Ypač gausu mėsos, dešrų bei pieno produktų, duonos 
gaminių. Naujas apsipirkimo ir pramogų centras Vil
niuje, „Akropolis” gali drąsiai varžytis su eiliniu 
„mali” Amerikoje ir, sakyčiau, jis net skoningiau ir 
įdomiau įrengtas. Ir tai yra gerai.

Vystosi nekilnojamo turto rinka, vyksta komer
cinių pastatų ir gyvenamųjų namų statyba. Atsiran
dančios galimybės saugiai gauti paskolą būstui įsigy
ti yra ypatingai teigiamas reiškinys. Po truputį jaunos 
šeimos gali įsigyti gyvenamą plotą ir nebereikia trim 
kartom gyventi trijų kambarių butelyje, nykiame 
daugiabučiame name dar nykesniame mikrorajone. Ir 
tai yra gerai.

Vilniaus miestas rūpestingai sutvarkytas, sure
montuotas, patrauklus ir įdomus. Čia norėčiau pa
brėžti, kad, kaip toje Mamontovo dainoje, „Kaip žiū
ri, taip ir matai”. Prisimenu gyvenimišką istoriją, kai 
važiuojant senamiestyje, prie Universiteto, kuris, be
je, visais laikais buvo gana gražiai prižiūrimas, ma
čiau kelis turistus (vokiečius?, amerikiečius?) links
mai besifotografuojančius prie duobės grindinyje.

6 akiračiai n r. 9 (353)
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SVARSTYMAI

Tiesiog norėjosi išlipti iš mašinos ir duoti į akį: 
„Žmonės, kur jūs žiūrite!?”

Žinoma, dar ne visur yra atrestauruota ir gražiai 
sutvarkyta; kai kur dar labai apleista. Bet Vilnius jau 
gali ramiai lygiuotis tarp kitų Europos, ypač mažų 
valstybių, sostinių. Ir tai yra gerai.

Lietuva, o ypač Vilnius kasmet patraukia vis 
daugiau turistų. Ir ne tik turistų. Jau ne viena užsienio 
kino studija yra Lietuvoje sukusi filmus, sukurdama 
darbo vietų vietiniams ir palikdama nemažas sumas 
viešbučiuose, restoranuose bei kitose įstaigose. Ko
kybė daugelyje restoranų, kavinių yra gera ir aptarna
vimas malonus, nors ne visada nuoseklus. Ir žmonės 
jau tikisi ir reikalauja malonaus aptarnavimo. Ir tai 
yra gerai.

Tačiau keičiasi ne tik išorė, bet ir sąmonė, ir ma
tome teigiamų pokyčių kitose srityse, pvz., socialinė
je srityje. Švietimo reforma tikrai vykdoma - naujai 
sukurtos nepolitizuotos programos; paruošti ir išleisti 
nauji vadovėliai; nustatyti švietimo standartai; pa
ruošta ir įdiegta valstybinių egzaminų sistema; kuria
si nevalstybinės švietimo įstaigos. Jaunimas baigia 
vidurines mokyklas gerai išlavintas. Nauja karta au
ga naujose sąlygose. Ji turi ir turės savų siekių, ambi
cijų bei troškimų, kurie pagrįsti savita patirtimi, įgyta 
augant jau nepriklausomoje valstybėje. Ir tai yra la
bai gerai.

Nė vienoje valstybėje valdžia nepajėgia pati vie
na susitvarkyti su socialinėmis problemomis. Todėl 
kuriasi nevalstybinės nepelno organziacijos. Jos ku
riasi ir veikia įvairiose srityse. Vienas pavyzdys yra 
Paramos Vaikams Centras, įsikūręs prieš aštuonerius 
metus. Centras pradėjo savo veiklą, įgyvendindamas 
Atviros Lietuvos Fondo remiamą Big Brothers/Big 
Sisters Lietuvoje programą. Tai pirmoji tokia progra
ma, veikianti už Šiaurės Amerikos ribų. Daugeliui 
regiono valstybių BB/BS Lietuvoje yra tapusi pavyz- . 
džiu, kaip kurti, diegti ir vystyti panašaus profilio 
programas. Šiandien Centras yra išplėtęs savo veiklą 
ir teikia ne vien įvairią tiesioginę paramą vaikams ir 
šeimoms, bet ir skleidžia profesines žinias, moko ir 
konsultuoja įvairius specialistus, dirbančius su vai
kais; įgyvendina informacinius bei patariamuosius 
projektus vaikų teisių politikos ir apsaugos srityje. 
Tai tik vienas pavyzdys. Yra daug tokių organizacijų, 
kurios užsiima šalpa vargstantiems, parama žmo
nėms su negalia, prieglauda mušamoms moterims 
bei skriaudžiamiems vaikams, ir t.t. Nors ir kaip 
norėtųsi, kad nebūtų tų reiškinių, kurie skatina šių or
ganizacijų steigimą, jie yra. Ir tai, kad kuriasi ir 
veikia tokios organizacjos, yra gerai.

Įvairiausių sričių specialistai ir studentai tobuli
nasi ne tik semdamiesi žinių užsienyje, t.y., Vakaruo
se, bet ir dalindamiesi savo žiniomis su kolegomis 
tiek iš Vakarų, tiek iš Rytų. Dirbdama žmogiškųjų re
sursų ir darbuotojų paieškos srityje (human resources 
and recruiting), žinau, kad bendrose su Vakarais 
įmonėse bei tose, kurios siekia dirbti „vakarietiškai”, 
yra tikrai gabių ir gerų specialistų, kurių profesinės 
žinios yra išsamios ir šiuolaikiškos. Ir tai yra gerai.

Kultūrinis gyvenimas Lietuvoje, ypač Vilniuje, 
yra labai gyvybingas ir įvairus. Paskutiniame dešimt
metyje ištuštėjusios teatro, kino bei meno salės dabar 
vėl pritraukia daugybę žiūrovų. O kultūrinių renginių 
pasiūla tolygi bet kokiam Vakarų didmiesčiui - nuo 
festivalių senamiesčio gatvėse ir kiemuose iki pa
saulinių žvaigždžių pasirodymų ir koncertų. Pa
prasčiausiai Lietuvoje gyventi yra tikrai įdomu.

Aš čia dalinuosi tik savo asmenine patirtimi. Ma
no kartos žmonės, tie kurie yra profesionalai, gyvena 
geriau. Dauguma dirba savo srityse, gali išvykti į 

užsienį ne tik į komadiruotę, bet ir savo malonumui. 
Jie gyvena suremontuotose butuose arba namuose, 
kurie skiriasi vienas nuo kito apdaila ir baldais. Ir 
linksmai prisimena (nors vis rečiau), kaip ištisas va
landas laukdavo eilėse „gauti” tualetinio popieriaus 
arba konservuotų žirnelių. O jų vaikai jau tokių da
lykų nelabai prisimena. Ir tai yra gerai.

Dešimt metų iš tikrųjų yra labai trumpas laikas. 
Ir per tą laikotarpį išgyventa daug sunkumų, reika
laujančių kantrybės ir darbo. Buvo žiemų be šilumos 
ir šilto vandens, staigūs ir neįprasti kainų kilimai, nu
sikalstamumo didėjimas, bankų griuvimai, Rusijos 
ekonominė krizė... Bet per šį laikotarpį Lietuva su
gebėjo labai daug pasiekti, būti pakviesta į NATO ir 
Europos Sąjungą, išlaikyti puikius santykius su kai
myninėmis valstybėmis. Tai padarė ramiai, be dide
lių rimtų neramumų bei trūkčiojimų. Ir tai yra gerai.

* * *

Liūtas Mockūnas:
Pasiūlymą kalbėti apie teigiamą Lietuvą aš priė

miau kaip savotišką iššūkį. Nejaugi tiktai Lietuvoje 
nėra nieko gero?

Pirmiausia, aš nekalbėsiu apie Lietuvos politiką 
ir buitinius dalykus. Pavyzdžiui, kad anksčiau, tai yra 
sovietiniais laikais, vieši „tulikai” (išvietės) Lietu
voje smirdėjo, o dabar kvepia, kad Vilniaus sena
miestis gražiai išdažytas, o Gedimino prospek
tą puošia naujas grindinys, kad parduotuvės pilnos 
prekių ir t.t. Lietuvoje per trumpai būnu, kad su
prasčiau visas politikos plonybes, o apie buitį galima 
sužinoti ir iš keliauninkų įspūdžių Drauge.

Nepriklausomoje Lietuvoje esu pastebėjęs porą 
teigiamų dalykų. Vienas jų susijęs su netolima, bet 
vis labiau tolstančia mūsų praeitimi. Kaip žinome, 
visų mūsų pasididžiavimas ir prieškario kartos di
džiausias ilgesio objektas - mūsų sostinė Vilnius - 
niekados nebuvo lietuviškas. Bet kuriuo metu anks
čiau Vilniuje gyveno ne daugiau kaip keli procentai 
lietuvių. Molotovo-Ribbentropo pakto ir Stalino 
kaprizo dėka 1939 metais Vilnius atiteko Lietuvai. 
Pradžioje Stalinas buvo nutaręs Vilnių atiduoti Bal
tarusijai, bet vėliau pakeitė nuomonę. Kito Stalino 
kaprizo dėka penktojo dešimtmečio antroje pusėje 80 
procentų Vilniaus lenkų emigravo į Lenkiją. Dėka 
sovietmetyje intensyviai vykusio Vilniaus atlietuvi- 
nimo proceso prasidėjus „perestrojkai” mieste gyve
no virš 50 procentų lietuvių. Prisiminkime dar, kad 
Antrojo pasaulinio karo metu buvo sunaikinta Lietu
vos žydų mažuma, o Klaipėdos krašto vokiečiai iš
sikėlė iš šios srities. Tuo tarpu sovietmečiu rusakal
bių gyventojų skaičius nepadidėjo dramatiškai: nuo 
2.5 procento 1923 m. iki 8.9 procento 1979 m. Kaip 
nebūtų keista, 1990-tais metais atgavus nepriklauso
mybę, po visų genocidų ir praradimų, išsipildė filo
sofo Antano Maceinos svajonės - Lietuva tapo etniš
kai tautinė valstybė su atlietuvinta sostine Vilniumi, 
egzistuojanti beveik natūraliose savo teritorijos ribo
se. Lietuviai joje sudaro virš 80 procentų gyventojų.

Kokios to pasekmės Lietuvai? Svarbiausia, ma
no nuomone, lietuviai prarado mažavertiškumo kom
pleksą, tauta įgavo daugiau pasitikėjimo savimi, 
padidėjo tolerancija mažumoms. Prisiminkime, kaip 
prieš Antrąjį pasaulinį karą nekentėme lenkų bei žy
dų, bijojome lenkų kultūros įtakos, pasitikėjimą savi
mi ramstėme Vytauto Didžiojo kultais. Dabar šie 
kompleksai dingo. Šiuo metu lietuviai yra savimi pa
sitikinti tauta, žino savo silpnybes bei pliusus ir sto
dama į Europos Sąjungą pasiryžusi savo problemas 
spręsti europietiškais metodais. Labai svarbus faktas, 

kad po nepriklausomybės atgavimo Lietuva atstatė 
savo istorinę draugystę su Lenkija, tapo Lenkijos ly
giaverčiu partenriu.

Geras to naujo lietuvių pasitikėjimo savimi pa
vyzdys yra Gintaro Beresneičiaus knygutė Imperijos 
darymas - lietuviškos ideologijos metmenys. Joje Be
resnevičius barbarams* lietuviams siūlo po įstojimo į 
Europos Sąjungą perimti Sąjungos vadovavimą ir 
užimti ten vyraujančią poziciją nes Vakarų Europa 
pamažu degeneruoja ir žlunga.

*Žodį „barbarai” G. Beresnevičius vartoja gerąja 
prasme - tai gyvybingi, aktyvūs bei veržlūs žmonės.

Gerbiamieji,
Jau 57 metai prabėgo nuo Akademinio Jaunimo 

Sambūrio įsteigimo Tūbingene, o netrukus ir Švedi
joje, Šveicarijoje, Prancūzijoje bei Italijoje. Sambū
ris savo veiklą apribojo visuomenine, kultūrine, indi
vido tolerancijos, žemiškumo ugdymo sritimis. Vė
liau, daugeliui aktyvių narių persikėlus į JAV, Sam
būris pasirinko sau artimiausią bendrininką, Santarą, 
su kuria tęsė veiklą vienoje organizacijoje. Neišven
giamas, aišku, buvo susijungimas, davęs naują at
spalvį, tačiau nesukompromitavęs organizacijos pir
minių principų.

Laikas bėga gyvenimas keičiasi. Tempora mu- 
tantur et nos mutamus in Uis. Ryškiausi pasikeitimai 
įvyko Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Santara- 
Šviesa buvo vienas iš tų sąjūdžių kuris per ištisą 
sovietinės okupacijos metą stovėjo arčiausia Lietu
vos. Savaime aišku, kraštui nepriklausomybę atga
vus, reikėjo pagalbos ir pagalbininkų visose srityse. 
Lietuvių tauta turi pakankamai savų gabių ir darbščių 
žmonių. Reikia tikėtis, kad Santara-Šviesa, savo ke
lyje padėti Lietuvai, pastebės ir klaidas, kurias yra 
padariusi.

Artėdamas prie savo gyvenimo ribos, pastebė
jau, kad pas mane yra išlikę keli archyvinės svarbos 
turintys laiškai ir kt. Būsiu dėkingas jei pridėtą me
džiagą panaudosite.

Mudu su žmona linkime Akiračiams ne tik ilgo 
amžiaus, bet, svarbiausia, sėkmingai persikelti į Lie
tuvą ir ten susilaukti dėmesio.

Jonas Kalpokas
Rye, Victoria, Australija

Akiračiuose visada randu ką skaityti. Pastarąjį 
numerį „privertėte” perskaityti ištisai. Perskaitęs 
visada atiduodu Rašytojų sąjungos bibliotekai.

Valentinas Sventickas
Vilnius

Gerbiamieji,
Laikraščio medžiaga gera. Tik dažnai sunku 

skaityti Rimvydo Valatkos mintis, kurios nuspalvin
tos tik jam suprantama spalva. Bet tas, žinoma, nieko

(tęsinys sekančiame psl.)

2003 m. spalio mėn.
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REPORTAŽAS

Jeruzalės pilies (prie Jaffos vartų) muziejuje sto
vi kryžiuotis. Tiksliau tariant, ten pilnu ūgiu ir gink
luote atvaizduoti keturių - Tamplierių, Joanitų, šv. 
Lozoriaus ir Teutonų - riterių ordino nariai. Ir tai vi
sai suprantama - visų šių sukarintų vienuolių ordinų 
įsteigimas susijęs su Jeruzale. Jų pirminis tikslas bu
vo apsaugoti piligrimus, keliaujančius į Šventąją Že
mę. Teutonų (Kryžiuočių) Ordino užuomazgą galime 
atsekti iki 1143-ųjų metų, kai jie Jeruzalėje valdė pi
ligrimams iš Vokietijos skirtą prieglaudą. Tas pats 
ordinas 1233-aisiais pradėjo karą prieš Prūsus, 1377- 
aisiais jų kariuomenė pirmą kartą pasiekė Vilnių.

Tai pats seniausias ryšys tarp miesto Judėjos kal
nų keteroje ir miesto Neries ir Vilnios santakoje, ku
riam neretai prisegamas „Lietuvos Jeruzalės” vardas. 
Toli vienas nuo kito tie miestai, jie itin skirtingi, ta
čiau Jeruzalės vardas juos sieja teisėtai. Iš tiesų, buvo 
laikotarpis, ir visai netrumpas, kai žydiškosios tradi
cijos išlaikymo, jos gyvybingo vystymosi prasme 
„Lietuvos Jeruzalės” įnašas buvo svaresnis už ke
liais tūkstantmečiais vyresnę tikrąją Jeruzalę pietuo
se. Apie šią sąsają rašyta nemažai, tad paminėsiu ją 
čia tik fragmentiškai. Kitaip ir negaliu, nes mano ži
nios apie žydiškosios tradicijos vystymą ribotos, be

LAIŠKAI
(atkelta iš 7-to psl.)
naujo. Nes jo redaguojamas (aišku, ne vien tik jo) 
Lietuvos rytas, irgi dažnai nesuprantamas, nors kai 
kurių straipsnių užsakytojus galima iššifruoti. Norė
damas pritraukti daugiau skaitytojų, tas laikraštis 
linkęs nesiskaityti su rimtai spaudai trinkamu stan
dartu. Su pagarba

Edvardas Šulaitis 
Cicero, II.

VIENOS SKAITYTOJOS PASTABOS
1. Susimildami venkite ilgų kelių puslapių 

straipsnių, tokių, kaip pvz., „Šešėlių žaismas” šių 
metų 6-me nr. Juos skaityti darosi nuobodu.

2. Venkite nemandagių asmeniško pobūdžio už. 
sipuolimų, pvz., Lietuvos prezodento, nes tai jums 
nedaro garbės.

3. Geras straipsnis, nei per ilgas, nei per trumpas, 
apie moterų pavardes. Manau, kad galūnės „ienė”, 
„aite” ir pan. visai nereikalingos. Mano parašas spau
doje ar kitur beveik visada buvo ir bus

Hypatia Yčas Petkus 
Albuquerque, N.M.

Didžiai gerbiamas p. redaktoriau,
Arūnas Borisas „Provokiškojo Lietuvos laisvini

mo kelio susiformavime 1940 metais” (Akiračiai, 
2003/4) du kartus mini nepaprasto pasiuntinio ir įga
lioto ministro Prancūzijai Petro Klimo tik pavardę - 
Lietuvos diplomatinės tarnybos narių susitikime 
Berne 1940 m. rugpjūčio 9-11 d. ir vad. Romos kon
ferencijoje 1940 m. rugsėjo 19-25 d., o diplomatinės 
tarnybos narių susitikime Berne 1940 m. lapkričio 
mėnesį Petras Klimas visai pradingsta, nors jis ir ten 
dalyvavo.

Žinant, kad P. Klimas ir apie K. Škirpos liniją, ir 
apie vokiečius turėjo savo nuomonę, už tai 1943 m. 
rugsėjo 18 d. pakliuvo į vokiečių kalėjimą, ponas A. 
Borisas savoO reikalą mionėtame straipsnyje pristato 
gan keistokai.

Žibuntas Mikšys 
Paryžius, Prancūzija

JERUZALĖ II

JUDĖJOS IR LIETUVOS JERUZALĖS
to, suprantu, jog tokioje srityje vien tik žinojimo ne
pakanka.

Šiuos miestus sieja ne tik praeitis. Tūkstantme
tėje abiejų miestų istorijoje (ir Vilniui, iš tiesų, jau 
arti tūkstančio) atsirado dar vienas panašumas. Neži
nau, kaip j į pavadinti- simbolinis, analoginis, istori
nis? Viena aišku - jis esminis. Abi tautos, žydų ir 
lietuvių, savo istorines sostines šimtmečių bėgyje 
prarado ir abi jų ne tik nepamiršo, bet jų atgavimą 
pakėlė į simbolinį lygmenį:

„Mes be Vilniaus nenurimsim!”
„Tegu mano ranka nudžiūva, jei aš tave pamirš

čiau, Jeruzale...”
Tai sakralinės frazės. Jos tapo tikslu ir malda, jų 

garsas kilo į dangų, ir jos pasiekė tai, kas panašu į 
stebuklą. Nežiūrint to, kad priešiškosios jėgos buvo 
nepalyginamai didesnės (tik pažvelkit į jėgų santykį 
iš devyniolikto amžiaus perspektyvos!), abi nedide
lės tautos atgavo savo sostines.

Viską racionaliai bandantys sverti istorikai teigs, 
jog abiem atvejais lėmė „istorinės aplinkybės”. Be 
abejo, taip, tačiau taip pat tiesa, kad „istorinių aplin
kybių” toli gražu nepakako. Gal net ne jos buvo svar
biausios. Variklis, kūręs progas ir jomis pasinaudo
jęs, buvo būtent tas karštas troškimas. Nemanau, kad 
verta bandyti svarstyti, ar sąlygos buvo sunkesnės 
žydams ar lietuviams. Pagal tai, ką sversime, vienoje 
srityje išeis vienaip, kitoje - kitaip. Esmė ta, kad tai, 
kas dvidešimto šimtmečio pradžioje atrodė beveik 
neįmanoma, bet ko abi tautos nenumaldomai troško, 
šimtmečio eigoje tapo realybe. Mes grįžome į savo 
Jeruzalės.

Ir praėjusio šimtmečio pradžioje, ir pirmame jo 
trečdalyje tai atrodė dar mažai tikėtina. Tą įdomiai 
paliudija Antanas Poška, kuris Izraelyje nepraleis
davo progos pasikalbėti su iš Lietuvos atvykusiais 
žydais. Štai kaip kalba vienas jų:

Dvasinio ir tautinio susipratimo atžvilgiu Lietu
vos žydai pirmauja tarp Palestinos žydų. Lietuvos žy
dai, prisižiūrėję Lietuvos atgimimo, net dalyvavę ko
vose dėl Lietuvos nepriklausomybės, patys dega ir ki
tus užkrečia ta ugnimi - troškimu sukurti nuosavą tė
vynę Palestinoje, (psl. 57)

Gal kiek ir pasaldinta, bet tikra teisybė, jog Lie
tuvos žydai, ypač jei kalbama apie žydų vadinamą 
„Litą”, t.y., Lietuvą LDK prasme, labai svariai, gal 
net lemiamai, prisidėjo prie Izraelio atkūrimo. Beje, 
anot Poškos, įtampos dėl Vilniaus, kurios tuo metu 
netrūko Lietuvos dvasiniame gyvenime, atsispindėjo 
ir Izraelyje:

Mes sunkiai sugyvename ir vis dėl Vilniaus peša
mės su Lenkijos žydais, - įsikišo į kalbą žmona, (psl. 
80)

Nors Poškos kelionės metu (1938-aisiais) nė vie
na tauta dar nevaldo savosios Jeruzalės, lietuviai yra 
pasiekę daugiau. Jie jau turi nepriklausomą valstybę; 
žydai tą pasieks 1948-ais. Tam reikia nugalėti ne tik 
išorinius priešiškumus. Štai Jeruzalėje Poška kalbasi 
su viešbučio savininku, gimusiu Ukmergėje. Jis išvy
kęs prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir jam sunkiai sekasi 
įtikėti, kad Lietuva gali būti nepriklausoma, kad ji 

turi net savą kariuomenę ir savus ministrus:
-Niu, gal. Anie taip pat nori ir Palestinoje pada

ryti. Ale aš netikiu, kad žydelis gali būti ministras.
- O kodėl ne? Juk greit jūs turėsite Palestinoje 

žydų valstybę. Turėsit savo ministrus...
- Nieko iš to nebus. Mes neleisime, kad tą šventą 

mūsų žemę valdytų visokį bedieviai. Jie valgo viso
kius nekošer valgius, jie nebešvenčia subatos, jie 
vaikšto apsinuoginę kelius. Ui, ui - susiėmė galvą 
mūsų žydelis, (psl. 78)

Nuo pat Izraelio valstybės atkūrimo užuomazgų 
egzistavo įtampa tarp sekuliarizuotų žydų ir įvairių 
ortodoksijos atmainų. Ji atsispindi ukmergiškio pasi
sakyme ir dar toli gražu yra neišblėsusi iki šiol.

* * *
Bet štai dvidešimt pirmojo šimtmečio pradžioje 

abi tautos valdo savas Jeruzalės. Beje, tautos tuose 
miestuose toli gražu ne vienos. Gal taip ir geriau. Šia
me daugiakultūriniame, globalizuotame pasaulyje 
teigiama, jog gyventojų margumas miestui suteikia 
dinamiškumo ir įvairovės. Dėl pirmo teiginio būtų 
galima pasiginčyti, tačiau antrasis - paprasta tautolo
gy a. Šitoje srityje Vilniaus įvairovė nė iš tolo nepri
lygsta Jeruzalės įvairovei. Neprilygsta ir problemos, 
kurias tai atneša. Kai kurias jų paminėsiu, pabandy
siu pasvarstyti, kuo šie miestai skiriasi ir kuo jie 
panašūs.

Pradėkime nuo geografijos. Ne tos, savaime aiš
kios: šiaurė - pietūs, vienur karštoka - kitur šalčiau. 
Ne apie tai kalbu, o apie miestų padėtį savame land
šafte. Ta prasme jie labai skiriasi. Vilnius įkurtas vie
tovėje, kurioje miestai įprastai statomi. Tai yra, dvie
jų upių santakoje, geroje gynybinėje vietoje. Prie jo 
galima priplaukti, netrūksta vandens. Netenka daug 
sukti galvos, kodėl buvo parinkta ši vieta. Su Judėjos 
Jeruzale kitaip. Ji stūkso kalnagūbrio keteroje, apie 
700-800 metrų aukštyje. Klimatas ten sausas, tad 
vandens trūko iš pat pradžių. Teko kasti cisternas, ti
esti vandentekius. Gynybinė vieta nebloga, bet ne
ypatinga. Netoliese galima rasti geresnių. Kodėl ten 
prieš maždaug 4000 metų įsikūrė moabiečiai, niekas 
dorai ir nežino. Jie išnyko, taip ir nepasiaiškinę. Ko
dėl ten atsirado žydai, jau aiškiau. Prieš maždaug 
3500 metų šią vietovę užkariavo karalius Dovydas ir 
ten perkėlė savo sostinę. Saliamonas joje pastatė 
šventyklą ir taip nusprendė Jeruzalės likimą visiems 
tūkstantmečiams, kurie jai skirti.

Jeruzalės geografinė padėtis daug ką lemia. Ant 
kalnagūbrių žemės nedaug. Uola, akmenys, šlaitai, 
statoki skardžiai, sausa, dieną karšta, nors vakarai vi
sai pakenčiami. Žiemos metu gali būti net žvarboka. 
Vienintelis pliusas tas, kad į visas puses toli matyti. 
Gal kaip tik tokios vietos reikėjo šventovei?

Abu miestai šiuo metu turi panašų gyventojų 
skaičių, abiems panašiai svarbus senamiestis. Skam
ba paradoksaliai, tačiau Vilniaus naujamiestis senes
nis už Jeruzalės. Jo amžius siekia XVII-XIX šimt
metį, o Jeruzalė beveik iki pat XIX amžiaus pabaigos 
tilpo savo sienose. Abiem atvejais senamiesčiai nėra 
vien turistams skirta dekoracija, bet svarbiausioji 
miestų dalis. Abu senamiesčiai panašaus dydžio; iš 
tiesų, Vilniaus kiek didesnis. Tačiau tuo panašumai 
pasibaigia. Klaidžios, siauros Vilniaus senamiesčio 
gatvelės perkeltos į Jeruzalę taptų vieškeliais ir bul
varais.
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Čia viskas kur kas labiau suspausta, daugelis gat
velių dengtos. Vilnius, kaip ir kiti Europos miestai, 
avo viduramžišką sieną išardė, jos liko tik fragmen- 
ai. Tad senamiestis iš visų pusių atviras. Jeruzalės 
senamiestį dar juosia masyvios šviesių, tašytų akme
ni sienos. Įeiti galima tik pro kelerius vartus. Jei į 
Vilniaus senamiestį paprastai ateini ir vaikštai, tai Je
ruzalėje prasmukęs pro vienus vartus tarsi nerte pasi
neri į senamiestį.

Patekus į vidų dar savotiškiau. Mat Jeruzalės sie
nose telpa ne vienas senamiestis, bet visi keturi. Net 
paviršutiniškai susipažinus, jie itin skirtingi. Atrodo, 
tarsi būtų kažkuo panašūs, bet ir itin skirtingi pasau
liai, kuriuos akmeninės miesto sienos suspaudė taip 
stipriai, kad jie atsirado vienas šalia kito. Šiaurinę 
dalį ir buvusią šventovės teritoriją užima arabai, 
vakarinę - krikščionys (lotynų ir ortodoksai), pietinę, 
prie Raudų sienos, - žydai, ir galop pietvakariuose 
savo kvartalą turi armėnai. Kvartalai neatskirti, 
gatvelės dažniausiai be jokių pažymėjimų ar nuorodų 
pereina iš vieno į kitą, bet skirtumas akivaizdus. 
Ypač ryškus skirtumas pereinant nuo naujai perstaty
to žydų kvartalo į arabų.

Grįžus manęs klausė, kurio miesto senamiestis 
gražesnis? Man, spėju ir daugumai šiauriečių, gra
žesnis bus Vilniaus. Čia yra panoraminių vaizdų, gali 
apžvelgti namų fasadus, matosi bažnyčių bokštai, 
daug žalumos. Būdamas Jeruzalės senamiestyje ma
tai tik ribotą erdvę. Patį miestą apžvelgti tegali iš 
„Dovydo bokšto” viršaus arba nuo Alyvų kalno. Iš 
ten, kur Jėzus žvelgė į Jeruzalę ir apraudojo jos liki
mą. Matai šviesiai pilką, saulės nutviekstą miestą, 
kyšo keletas bokštų, stūkso paauksuotas „Uolos” 
šventovės kupolas, o šiaip - stogai, stogai, stogai... 
Net gatves įžvelgti sunku. Šis neįtikėtinai įvairus 
miestas iš toliau atrodo gana vienspalvis. Tačiau es
tetikos samprata subjektyvi, tad su pietinių miestų es
tetiką įsimylėjusiais ginčytis nežadu.

* * *
Grįžkime prie esmės. LDK teritorijoje žydai gy

vena bent nuo 14-to šimtmečio ir per tą ilgą laiką gy
vavo įvairūs žydų centrai; pavyzdžiui, žydų „Vaa- 
das” (tai kahalų veiklą koordinuojanti institucija) il
gokai laikėsi Lietuvos Brastoje. Tačiau ilgainiui Vil
niuje veikiančių rabinų autoritetas išaugo tiek, kad 
dvasiniu, o po to ir administraciniu žydų centru tapo 
Vilnius. Tai įtakojo ir 1648 metais Žečpospolitos pie
tuose kilęs prieš lenkus dvarininkus ir jų samdomus 
žydus nukreiptas kruvinas maištas. Tuo metu daug 
žydų Ukrainoje žuvo, bet turtingesnieji pasitraukė, 
dalis jų persikėlė į Vilnių. Ukrainoje užsimezgęs ka
ras 1655 m. nusiaubė ir Vilnių, nukentėjo visi gyven
tojai, įskaitant ir nespėjusius pasitraukti žydus, tačiau 
Vilniaus žydų bendruomenė jau buvo pakankamai 
stipri, nes vos po dešimties metų renesansiniu stiliu
mi buvo perstatoma Didžioji sinagoga. Po to, iki pat 
Antrojo pasaulinio karo išvakarių, Vilnius tampa vie
nu iš pagrindinių, o kai kuriais periodais ir pagrind
iniu žydų religiniu ir mokslo centru. Jis pagarbiai va
dinamas „Lietuvos (Litos) Jeruzale”.

Tačiau kodėl „Jeruzale”? Tikroji Jeruzalė gi dar 
stovi Judėjos kalnų keteroje ir žydai meldžiasi, kad 
ten būtų leista sugrįžti. Tai tiesa. Tačiau po Kryžiaus 
karų baigties per ilgus šimtmečius, nežiūrint savo re
liginės svarbos, Jeruzalė tampa vargingu mahome
tonų valdomu provincijos miestu. Valdomu iš Da
masko, iš Kairo, galop iš Otomanų imperijos sostinės 
Istanbulo. Tokią ją aplanko Radvila Našlaitėlis. Grį- 
žusiems žydams jau nebegresia mirties bausmė, kaip 
kad romėnų laikais, tačiau jie vos toleruojami. Gyve

na ten daugiausia itin religingi senyvo amžiaus žydai, 
grįžę į Jeruzalę numirti. Devyniolikto amžiaus vi
duryje vėliau kitais savo veikalais išgarsėjęs Londo
no Times korespondentas taip aprašo jų būklę:

Niekas negali prilygti tam vargui ir pažemini
mui, kuri kenčia Jeruzalės žydai. Jie gyvena labiau
siai apskretusioje miesto dalyje, vadinama Hareth- 
el-yahoud, išvertus tai reiškia „šiukšlių” kvartale, 
tarp Ziono kalvos ir Moriah (?), kur yra jų sinago
gos. Jie nuolat engiami mohametonų, juos įžeidinėja 
graikai (pravoslavai) ir niekina lotynai (katalikai). 
Išsilaiko jie tik iš menkos pašalpos, kurią atsiunčia 
jų bendraminčiai iš Europos. ( Karl Marx, 1854 )

Vilniuje visai kitaip. Ten per tuos šimtme
čius ir žydų skaičius didesnis. Bet ne tai svarbiausia, 
nes vien dėl skaičių Jeruzale netampama. Kažkur 
skaičiau, kad litvakas - tai žydas su kokybės ženklu. 
Įtariu, jog šis sparnuotas posakis paskleistas būtent 
pačių litvakų, nes sąmojaus jiems netrūksta. Kaip ir 
kitų talentų. Ne tiek skaičiumi, kiek savo veikla jie 
įgauna vis didesnį autoritetą. Ypač „Lietuvos Jeruza
lę” iškelia 18-to amžiaus viduryje gyvenęs ir veikęs 
išskirtinio talento išminčius Elijahu, istorijoje žino
mas kaip „Vilniaus Gaonas”. Jis reformuoja sustaba
rėjusią, smulkmenose paskendusią Talmudo scholas
tiką, kovoja prieš daugiau jausmu, negu protu besiva
dovaujančius hasidus, jis ir jo pasekėjai tampa žydų 
religinės minties kelrodžiais. Jo laikais Vilnius vi
siškai teisėtai pavadinamas „Lietuvos Jeruzale”.

Čia veikia garsios ješivos, kuriama pagrindinė tų 
laikų žydų biblioteka, spausdinamos knygos, įstei
giamas plačiai pagarsėjęs, vėliau į New York'ą per
keltas JIVO (Jidiš mokslo institutas). Vėliau ši veikla 
perauga į sionistinių ir kitokių organizacijų kūrimą, 
įsteigiama pirma pasaulyje jidiš kalba veikianti gim
nazija.

Nuo 19-to šimtmečio pabaigos Izraelyje pradeda 
keistis padėtis. Sionizmo ideologijos skatinami į sa
vo istorinę tėvynę pradeda gausiau grįžti žydai. Prie 
to judėjimo svariai prisideda žmonės bei intelektuali
nis kapitalas, sukauptas „Lietuvos Jeruzalėje”. Ta
čiau, bent iš pradžių, Judėjos Jeruzalei šis poveikis 
ribotas. Energingiausieji iš grįžtančiųjų yra sekuliari
zuoti, neretai prieš ortodoksiją nusistatę žydai. Jie 
kuria kibucus, įsisavina apleistas žemes derlinges
nėje šiaurės Palestinos dalyje, įkuria ir plečia Tel 
Aviv’o miestą. Grįžimas į Jeruzalę paspartėja po 
1917 metų, Palestiną, Siriją ir Jeruzalę užėmus bri
tams. Siena apjuostame senamiestyje žydai teturi 
Marx’o aprašytą varganą kvartalą. Ten atvykėliai jau 
nebetelpa, tad šiaurėje ir vakaruose pradeda augti 
naujasis Jeruzalės miestas. Tokią Jeruzalę 1938-aisi- 
ais aplanko Antanas Poška.

* * *
Antrasis pasaulinis karas tampa neperžengiama, 

tragiška takoskyra. Apie „Lietuvos Jeruzalės” sunai
kinimą rašyta nemažai. Šiuo metu problema yra ne 
informacijos stoka, o tai, kad ji tampa įprasta ir nuo 
jos atbunkame. Pastebėjome, jog ir Izraelyje žydai, 
ypač jaunesnioji karta, Holokausto istorija (o jos Lie
tuvos stende buvo nemažai) ne itin domisi. Tai nė 
trupučiu nesumenkina tragedijos masto, o veikiau 
parodo, kad žmogus privalo ir sugeba gyventi net ir 
po didžiausių tragedijų. Laikas eina, Izraelyje pro
blemų netrūksta, ten gyventantiems visų pirma reikia 
rūpintis dabartimi ir galvoti apie ateitį.

Tad „Lietuvos Jeruzalės” sunaikinimas neišven
giamai slenka į istoriją. Kol dar likę gyvųjų, kurie tai 

atsimena, likę jų vaikų, kurie tą tragediją pergyveno 
per tėvų pasakojimus, tai bus daugiau negu istorija. 
Bus opi, skaudanti, nepamirštama praeitis. Vyresnie
ji lietuviai, tie, kurie tuo metu buvo vaikai, taip pat 
kažkokius atgarsius prisimena. Girdėjo, ką ta tema 
kalbėjo vyresnieji, gal kai ką ir patys matė. Tai suža
dina savotišką gentinį kaltės jausmą. Tai ne tik pago
niškos, bet ir Senojo Testamento pasaulėžiūros at- 
švaistas, prakeikimas, jog kaltė kris ant Jūsų ir jūsų 
vaikų iki septintos kartos”.

Naujajame Testamente, kurio šaknys vėlgi siekia 
Jeruzalę, jau kitaip. Kaltė nebepaveldima, ji nebeuž- 
gula kitų šeimos narių. Tai lemia ir mūsų dabartinę 
teisingumo sampratą. Geriau taip, tačiau yra pavojus, 
kad naujosios generacijos nebūtinai gali pasakyti 
garsiai, bet pagalvos, jog „Nusibodo mums tas Holo
kaustas. Palikit mus ramybėje”, ir lengva ranka nu
stums ne tik šį tragišką įvykį, bet ir visą „Lietuvos 
Jeruzalės” istoriją į pasakojimų apie praeitį paribį. 
Kažkur šalia karaimų atkeliavimo į Lietuvą bei Žygi
manto su Barbora romano.

Būtų gaila, jei taip įvyktų. Ne tik dėl „istorinio 
teisingumo”, bet kad šitaip būtų nuskurdinta Vilniaus 
miesto, mūsų miesto istorija. „Lietuvos Jeruzalė” nė
ra tik atskiras istorinis epizodas, tai visa epocha. Tai 
Vilniaus istorijos dalis, kuri visiems laikams susieja 
mūsų miestą su keliais tūkstančiais metų senesne 
Jeruzale Judėjoje. Neįvertinus to įnašo, neįmanoma 
pilnavertiškai pristatyti Vilniaus istorijos nuo septy
niolikto šimtmečio vidurio iki pat Antrojo pasaulinio 
karo. „Lietuvos Jeruzalės” sunaikinimo tragedijai pa
minėti pastatyta paminklų ir įkurta skyrių muziejuo
se. Gal jų reikia daugiau arba bent jau įtaigingesnių, 
bet labiausiai dabar reikia paminėti „Lietuvos Jeru
zalės” gyvavimą, jos įnašą į žydų, į mūsų miesto, į 
mūsų šalies istoriją.

Šis tas ta linkme daroma. Vilniaus universiteto 
Daukanto kieme jau keleri metai veikia „Vilniaus 
jidiš institutas”, kur kaupiama su Vilniaus jidiš kul
tūra susijusi medžiaga, rengiami jidiš kalbos kursai. 
Pasišventusių entuziastų pastangomis ruošiami pro
jektai tuščiose po karo likusiose senamiesčio erdvėse 
bent fragmentiškai atkurti „Lietuvos Jeruzalę” pri
menantį paveldą. Tos pastangos privalėtų susilaukti 
mūsų paspirties ir paramos. Ne tik istorinės aplinky
bės, bet ir mūsų atkaklumas lėmė, kad grįžome į savo 
sostinę. Dabar su tokiu pat atkaklumu turėtumėm sie
kti, kad jos pilnaverte istorija galėtumėm pasi
džiaugti patys ir perduoti ateinančioms kartoms.

Kazys Almenas

AČIŪ
Akiračiai vėl susilaukė savo skaitytojų paramos. 

Štai stambesnieji mūsų rėmėjai:

V. Gruzdys $100.00
Gražina Siliūnas $88.00
Balys Brasauskas $50.00
Irena Kairytė $50.00
Adolfas Sabaitis $50.00
Ada Sutkuvienė $50.00.

Ačiū jiems, o taip pat ir visiems kitiems, iš kurių 
susilaukėme kuklesnės, bet ne mažiau nuoširdžios 
paramos.

Akiračių adm.
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DVITAŠKIS
Anądien paskambinęs sužinojau: vėl du į Kauną 

siųsti laiškai nepasiekė gavėjų. Vieno voką surado 
numestą tame pačiame name atplėštą, be kortelės ir 
nuotraukos viduje. Vadinasi, ne paštas, o tūlas aplin
kinis ilgapirštis kaltas. Menkniekis, o vis dėlto pikta. 
Galvoje rūgsta niūrūs moralai. Klausausi vėjo klie
desio: daug kur mūsų tykoja įvairi niekšybė, chamiz
mas; priimk akibrokštą stoiškai, kadaise gi dievinai 
Seneką. Blogis yra nepagydoma liga. Fanatikai dabar 
žudo šimtus nekaltų žmonių, o tavo laiškų vagystė - 
tik nusičiaudėjimas į veidą.

Kas vėjo sumanyta, glūdi širdyje. Po šio sakinio 
derėtų pastatyti dvitaškį. Ne tašką, o dvitaškį. Jei bū
tų vienas taškas, nieko neglūdėtų. O dabar, štai, vir
šutinis taškas paneigia tašką apačioje ir po to sakinys 
ar keli žodžiai paaiškina priežastį. Argi? Juk samplai
ka „vėjo sumanyta” nieko konkretaus nepasako. Gal 
tik parodo, jog vyksta vėjavaikiškas žaidimas premi
somis.

Gerbiu ir vertinu nepailstantį ligi šiol pernelyg 
knyginį dramaturgą Kostą Ostrauską. Produktyvus. 
Išradingas. Teberašo nuo pat klasikinio absurdo tea
tro laikų (prieš maždaug pusšimtį), kai stengtasi pasi
šaipyti iš žmogaus gyvenimo paikybių. Ostrausko vi
sur pilna. Atsiverti Kultūros barų žurnalą - Kostas. 
Atsiverti mėnraštį Metai - Kostas. Gauni išeivijos iš
tvermingus Metmenis, ir čia beveik kiekviename nu
meryje - Ostrauskas. Vis darniai sustyguoti, glausti, 
šaipokiški dialogai, situacijos. Lyg ir pabodę mitolo
giniai ir literatūriniai siužetai. Sofismai, paradoksai, 
minčių inversijos, šmaikštavimas. Neretai viską pa
lydint klasikine, kad ir Bacho, muzika. Vėl toji pasi- 
žodžiavimo mankšta, tarsi tik šitokioje kiblių žodžių, 
sakinių, pauzių sandaroj išsilukštens tai, kas mums, 
žmonėms, yra nepaprastai svarbu, kas slegia, ar džiu
gina... Vyksta išsivadavimo paieškos.

Bet yra siena... Kosto Ostrausko šmaikštaujan
čio teatro tiesų meniškam išlukštenimui reikia subti
laus režisieriaus ir subtilių, į teksto muzikinį ritmą 
įsigyvenančių aktorių. Žinoma, ir pakankamai inte
lektualios auditorijos. Supraskime, jis yra didžiai 
mąslus autorius, kol kas netinkąs dabarties emoci
joms.

Nesu dramaturgas, nei rimtas poetas (kad tokiu 
taptum reikia išleisti bent vieną rinkinuką). Deja, tu
riu paikią ydą. Jau seniai, užėjus ūpui, į sąsiuvinį 
rašinėju tiesmukus sakinius, kuriuos gal galima būtų 
paversti dialogais. Gal? Be įgūdžio - ne! Tai, ką ra
šau, priskiriu „naivumo mokyklai”. Ji reikalinga 
tiems, kurie šiame pasaulyje įsivaizduoja esą skait
meniniai tvariniai. Toks ir esu, įsitikinęs, kad visata 
yra sukurta tik savaimingų skaitmeninių formu
lių dėka. Dievas - skaitmeninė metafizika. Ar verta 
dėl jos dogmų žudytis ir tuo kitus žudyti? Tai skau
dus karamazoviškas klausimas.

Todėl, malonioji Madam (toji, kuriai dingo anas 
jai rašytas meilės laiškas su nuotrauka), jūs klausiate, 
ar aš nuobodžiauju? O ne, mon amour, aš niekada ne
nuobodžiauju, net ir be jūsų šalia. Man stinga laiko, 
nes vis dažniau viską pradedu iš naujo. Kiekvieną 

dieną slegia busimoji. Pasaulis vis kitoks. Kol kas tik 
Lemtis palieka mane rytojui. Daug laiko sueikvoju 
pusbalsiu sapaliodamas įvairius truizmus, kuriuos 
net ir truizmais pavadinti gėda. Jie giminiuojasi su si
metriška kvailybe. Štai:

Tamsa yra tamsi. Šviesa yra šviesi. Tamsai brau
nantis į šviesą, tamsėja. Šviesai skverbiantis į tamsą, 
šviesja. Kadangi apie tai dėstau žodžius, jaučiuosi 
šviesesnis. Dingsta viską pritemdantis nerimas. Ar 
galiu su šia kazuistika kam nors įtikti? Ne! Negalit, 
atsako Madam. Ačiū už atvirumą.

Šie sakinukai kažkaip nuveda pas K. Osatrauską. 
Atsiverčiu Metmenyse (nr. 83) jo pjesės „Labirintas” 
tęsinį. Toje pjesėje (muzikinėje) pagrindiniai herojai 
yra Kvarteto nariai: I, II, III ir IV. Skaitau kad ir šito
kį jų pokalbį: „I. Ar jums neatrodo, kad tamsa dar la
biau patamsėjo? IV. Tamsėja tamsa? L Nejaugi visiš
kai užgeso šviesa? III. Kokia šviesa? IV. Tamsoje 
šviesa ištirpsta. I. Ne tik šviesa - viskas. II. Ką gi, 
jeigu jau kartą esame tamsoj, tai gal numikim? III. 
Gerai sakai: kas miega, nieko nemato ir negirdi... III. 
... nieko nejaučia ir nesikankina. IV. Nebent tiktai 
sapnuos. L Numigti? Jokiu būdu? Miegas - mirties 
brolis. IV. Nežinau, kokia jų giminystė, tačiau tikrai 
žinau, jog miegas yra mirties atvaizdas. I. Tamsoje 
nėra - ir negali būti - jokio atvaizdo. Tamsa yra tam- 
sa .

Gana įtikinamai ir poetiškai suręstas pokalbis. 
Kur kas labiau prašokantis mano sausus postringavi
mus. Tamsa yra tamsa. Kaunas yra Kaunas. O Kostas 
Ostrauskas - lankstus dramaturgas. Jo personažų 
mintijimas pagrįstas Abejone. Ji čia - kaip kramto
moji guma.

Dabar suprantu, ką reiškia tas antraštės dvitaškis 
- mums būtinai reikia išeiti iš nuolat klaidinančio la
birinto.

Pr. Visvydas

LIETUVIAI, IŠEIVIJA IR KITATAUČIAI
Neseniai perskaičiau Draugo (2003.IX. 19) 

Bičiulystės skiltį ir sužinojau, jog išeivija ir lietuviai 
yra skirtingos kategorijos. Tuoj po to mane pradėjo 
kamuoti nejaukios mintys. Jei išeiviai - ne lietuviai, 
tai gal jie - kitataučiai? Bet skyriaus redaktorė savo 
klausimuose lietuviškos statybinės firmos vadovui 
ne tik lietuvius ir išeivius pristato kaip atskiras gru
pes, bet ir kitataučius. Taigi neišvengiamai kyla kitas 
klausimas, jei išeiviai yra nei lietuviai, nei kitatau
čiai, kas jie?

Gal šią maišatį būtų galima šiek tiek sumažinti 
trumpai pažvelgus į taip vadinamų išeivių vardo ge
nezę. Pradžioje tie, kurie 1944-45 metais pasitraukė į 
Vakarus dėl besiartinančios Raudonosios armijos, 
buvo vadinami politiniais pabėgėliais, dipukais ir net 
tremtiniais. Šiuose varduose yra šiek tiek tiesos, nors 
ir ne visuose vienodai. Politinis pabėgėlis turbūt tiks
liausiai nusako lietuvių karo metu ar tuoj po karo, at
siradusių Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir kitose 
valstybėse padėtį. Iš Lietuvos buvo bėgama norint iš
vengti stalinistinio teroro ir dėl to nereikia niekam at

siprašinėti.
Dipukų, nuo displaced persons (išvietintieji as

menys), vardas pirmą kartą pasirodė UNRRA išlai
komose stovyklose, kuriose laikinai gyveno ir nema
žas lietuvių skaičius. Tačiau pavadinimas tiko tik 
tiems, kurie dėl įvairių priežasčių buvo prievarta į 
Vokietiją išvežti, o tokių lietuvių buvo mažuma. Čia 
reikia pridurti, jog po karo nemažai pastarųjų atsi
sakė grįžti į okupuotą Lietuvą.

Kiek prisimenu, tremtinių vardas pasidarė ypač 
populiarus atvykus į Ameriką. Jis turbūt mažiausiai 
atitiko realybę, nes vis dėlto dauguma į Vakarus pasi
traukusių lietuvių buvo ne ištremti, o savo noru išvy
kę. Žinoma, galima argumentuoti, jog jei pabėgėliai 
neturėjo kito pasirinkimo, kaip išvengti teroro, jie 
tam tikra prasme buvo tremtiniai, tai yra, žmonės, 
kurie buvo priversti išvykti.

Iki Atgimimo pradžios Amerikoje buvo dvi lie
tuvių kategorijos: senieji (atvykę prieš karą) ir nau
jieji (pabėgėliai, dipukai, tremtiniai). Apskritai san
tykiai tarp abiejų emigracijų nebuvo blogi, tik jie 
galėjo būti glaudesni. Naujieji įsijungė į kai kurias 
senųjų organizacijas ir kartu veikė, užtikrindami jų 
tęstinumą. Eventualiai naujieji ėmė kurti savas orga
nizacijas, kurios anksčiau neegzistavo. Vienas iš ryš
kiausių tokių pavyzdžių buvo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės įsteigimas.

Daug dalykų ėmė keistis Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. Atsirado ir naujas vardas „išeiviai”, 
pavadinantis užsienio lietuvius. Pradžioje jis ne vi
siems užsienyje patiko, bet laikui bėgant su juo, nors 
ir nenoromis, buvo susitaikyta. Ar pabėgėliai, dipu
kai, tremtiniai ir ekonominiai emigrantai iš tikrųjų iš 
Lietuvos „išėjo”, galima ir dabar pasiginčyti. Bet jei
gu ir tie, kurie ėjo, bėgo, emigravo, buvo išvietinti ar 
tremti, yra lietuviai, čia nėra didelės problemos. Ji at
siranda tik, kai laikraščių skyrių redaktoriai iš išeivių 
padaro kažkokią neaiškią kategoriją: nei lietuviai, nei 
kitataučiai.

Dabar į Ameriką atvyksta trečioji banga, dau
giausia ekonominiai emigrantai, ieškantys geresnio 
materialinio gyvenimo. Ir jie dėl šių motyvų nieko 
neturėtų atsiprašinėti, nes, be viso kito, naujausi emi
grantai tam tikra, labai plačia, prasme irgi yra tremti
niai, jeigu šį terminą pritaikysime visiems, kurie dėl 
įvairių priežasčių yra priversti palikti savo tėvynę. 
Čia reikia pastebėti, jog neretai vėliausi emigrantai 
būdavo ir dar yra vadinami „tarybukais”, netinkamu 
ir įžeidžiančiu vardu, bet niekas, kiek man žinoma, 
nėra kėlęs klausimo, ar jie lietuviai.

Kol kas santykiai tarp pokarinių ir naujų atvy
kėlių galėtų būti geresni. Problemos atsispindi įvai
riose srityse, įskaitant vardų maišatį. Vardai yra veid
rodis ir svarbus faktorius žmonių santykiuose. Jei 
vieni kitus vadinsime žeminančiais, pajuokiančiais ar 
iš piršto išlaužtais vardais, nei vienai, nei kitai pusei 
didelės naudos nebus.

Šiame kontekste aš siūlyčiau išbandyti neutra
liau skambančius vardus, siekiant tiksliau nusakyti 
trijų emigracijų lietuvius Amerikoje. Bangų ir jų su
trumpinimų (Amerikoj įprasta vardus trumpinti tau
pant laiką) pavadinimai galėtų objektyviai ir be įžei
dinėjimų nurodyti, apie kurią emigraciją kalbame.

Taigi prieškarinius emigrantus galėtume vadinti 
pirmabangiais (PB arba pibukais), tuoj po karo at
vykusius - antrabangiais (AB arba abukais), o nau
jausius - trečiabangiais (TB arba tibukais). Jei nepa
tiktų įprasti „ūkai”, juos galima pakeisti į „ykus”, tai 
yra, į „pibykus”, „abykus” ir „tibykus”. Nors kai ku
rie šių pavadinimų gali truputį juokingai skambėti, 
tačiau juose atsispindi visos Amerikos lietuvių isto-
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rinės emigracijos, o ne mus skaldančios, neva skir
tingos, išeivių ir lietuvių kategorijos.

Bet lietuviai mėgsta nostalgiją. Todėl kai kam 
gali nepatikti atsisakymas senųjų vardų. Jiems siū
lyčiau ir toliau vadintis dipukais, tarybukais, tremti
niais, pabėgėliais ar net išeiviais, jei pastarasis vardas 
nebūtų naudojamas nurodyti neaiškios tautybės žmo
nes, nes kaip save bevadintume, pabandykime su
prasti ir įsisąmoninti, jog visi esame lietuviai.

Julius Šmulkštys

AGURKŲ KARALIAUS AMBICIJOS - NAUJA 
PARTIJA

Turtingiausias Lietuvoje Seimo narys, buvęs Se
imo ekonomikos komiteto pirmininkas, dar tituluoja
mas „agurkų bei ledų karaliumi” - Viktoras Uspaski- 
chas įkūrė savo nuosavą Darbo partiją. Pavasarį jam 
nepavyko surengti referendumo dėl Seimo rinkimų 
tvarkos pakeitimo ir sugriauti daugpartinės rinkimų 
sistemos. Dabar aršusis partijų kritikas sumanė su
kurti savo asmeninę partiją ir taip toliau siekti oligar- 
chinių tikslų.

... .... Tačiau naujos Darbo partijos atsiradimas, deja, 
labai primena vieną vaikystėje skaitytą pasaką apie 
Molio Motiejų - žmonių karalių. Jis pradėjo savo 
„karjerą” įkaldamas vinį, vėliau, ant jo pakabinęs ke
purę, užsimanė daugiau, kol prie vinies buvo „prika
binta” visa karalystė.

Apie neprognozuojamus iš partijos į partiją per- 
bėginėjančių politikų žaidimus prisiklausėme ir pri
sižiūrėjome į valias. Užuot prisiėmę atsakomybę už 
savo padarytus ir nepadarytus darbus, kai kurie poli
tikos šou personažai puldinėja blogą valdžią ir valdi
ninkus, tarsi patys su tuo nieko bendra neturėtų. Jau 
beveik norma tampa tai, kad visas įstatymų ir vykdo
mosios valdžios vadeles savo rankose turintys politi
kai, lenktyniaudami dėl žinisklaidos dėmesio, susir
gę TV žvaigždžių liga pamiršta savo tiesioginį darbą 
ir atsakomybę.

Ponas V. Uspaskichas, bemaž trejus metus try- 
nęs Seimo ekonomikos komiteto kėdę, nesugebėjo 
atlikti nieko pozityvaus. Tačiau būdamas valdančio
joje koalicijoje jis nesidrovėjo pareikšti, kad pasta
ruosius trejus metus šalis buvo valdoma blogai. Kalta 
valdžia? O kur buvo jis pats? Pranašo balsu su akcen
tu vograujantis politikas tikina, kad ir įstatymai buvo 
blogi. Tačiau kur dingojo, parlamentaro, atsakomy
bė?

Įdomu, kokį darbą šlovins naujoji Uspakicho 
partija ir kiek perbėgėlių bei neaiškaus plauko nevy
kėlių ji sutrauks? Net nereikia abeojti, kad bus ir to
kių, kuriems didžiausia ideologinė vertybė ir masalas 
bus darbo žmogaus gynėjo Uspaskicho milijonai. Ki
ta vertus, dar vienos partijos atsiradimas neturėtų ste
binti. Mažoje Lietuvoje daugybė mažų ir neįtakingų 
partijų. Bus dar viena. Kaip jai seksis, parodys atei
tis.

Tačiau ar tai nėra savo silpnumo, negebėjimo 
veikti ir neslepiamo savanaudiškumo įrodymas? Ne

veiklumui pateisinti griebiamasi blogos valdžios ar
gumento. Belaukdama vis naujų valdžių, „gerų” par
tijų ir tvarkdarių, visuomenė naiviai tiki, kad bus ge
riau, kad kažkas stebuklingai nukirs Gordijaus maz- 
gan susivijusių problemų kamuolį.

Valdžioje esantieji neretai ne tik neturėdami įgū
džių, bet ir pamiršdami atsakomybę, pasijunta tar
naujantys ne visuomenei ir valstybei, o sau, savo di
dybei ir ambicijoms. Bloga valdžia tampa gyvenimo 
norma, o jos užkulisių gyvenimas - įdomiausiomis 
žiniasklaidos naujienomis.

Panašu, kad mūsų padangėje tebėra gajos feoda
linio klano liekanos, pasireškiančios vietinių kuni- 
gaikštukų ambicijomis. Intelektualinis potencialas, 
principai - tiesiog nemadinga atgyvena. Ko vertas 
valstybės parlamentas, gaištantis laiką savo ambicijų 
tenkinimui?

Dž. Svifto Guliverio ironija nė kiek nepaseno, 
nes teisūs regisi jo Glubdubribe sutikti karaliai, tvir
tinę kad per visą savo karaliavimą nė karto nebuvo 
paskyrę į tarnybą vertingo žmogaus, nebent per apsi
rikimą arba dėl išdavystės kokio patikimo ministro, 
tačiau įrodinėję, kad be papročių sugedimo negalima 
išlaikyti karaliaus sosto ir kad drąsus ir atkaklus bū
das, keliantis žmogaus dorybes, yra tik nuolatinė 
kliūtis valdyti kraštą.

Viltis, kad mūsų visuomenė pajėgi pati keisti 
padėtį - kol kas labai menka. Juk daugelis vis dar pa
galbos laukia iš valdžios koridorių ir „kieto” tvark
dario. Nuolankiai arba abejingai, kartais šiek tiek pa- 
niurzgant viliamasi, kad kas nors kada nors pasikeis. 
Tačiau jei piliečiai nesugeba patys savęs apginti ir 
įrodyti nesantys baudžiauninkai, vargu ar verta tikė
tis, kad valdžia ims tarnauti savo valstybės pilie
čiams, o ne sau.

Birutė Garbaravičienė

JiiSiiffiiili
DAR APIE KORUPCIJOS ŠAKNIS

Korupcijos kilmė.
Korupcija - tai pirmykščio iki valstybinio papro

čio keistis dovanomis atmaina. Beje, barbarams buvo 
svetimas vienpusio dovanojimo vaizdinys - jie pripa
žino tik pasikeitimą dovanomis. Pasikeitimas turtu, 
vaišėmis ir paslaugomis, išreiškiantis ir sutvirtinantis 
ištikimybę bei draugystę, buvo universali socialinio 
bendravimo forma. Jinai, beje, buvo tą bendravimą 
reguliuojanti forma, nes išorinės reguliuojančios jė
gos nebuvo. Gimininė santvarka pripažino tik saviš
kius, kurių savumą lemia kraujo ryšiai. Bendruome
nės egzistuoja, bet jos tarp savęs gali tik kariauti. Nes 
iš vienos bendruomenės į kitą pereiti negalima. Tai, 
beje, barbarų epochos realybė, kai genčių nuolatiniai 
karai buvo kasdieninis gyvenimas. Atsiradus valsty
bei, papročiai pasikeitė. Pasikeitė ta prasme, kad do
vanų vietą užėmė įstatymai. Įstatymai užtikrino negi- 
mininės, atviros visuomenės egzistavimo sąlygas. 
Bet toliau visą laiką gyvavo prieštara tarp giminyste 
ir įstatymais paremtų socialinių ryšių. Įstatymų leidė
jai nuolat stengėsi griauti gimininę organizaciją.

Senovės Atėnai.
Čia žinomi vieni pirmųjų ryžtingų žingsnių atvi

ros visuomenės link. Solonas įvedė įstatymus, įteisi
nusius laisvą disponavimą privačia žeme. Tai buvo 
rimtas smūgis ankstesnei tvarkai, kada išimtinai gi
minė spręsdavo žemės nuosavybės klausimus.

Klistenio reformos - antras žingsnis į demokra
tiją (509 m. prieš Kr.). Pirmoji Klistenio reforma bu
vo Atikos padalijimas pagal teritorinį principą. Atiką 
buvo suskirstyta į tris teritorines apygardas: 1) Atėnų 
miestas su priemiesčiais, 2) vidurinis centrinis ruožas 
ir 3) pakrantės ruožas. Kiekviena apygarda susidėjo 
iš dešimties įvairių dalių - tritijų. Trys tritijos, po vie
ną iš kiekvienos apygardos, sudarė vieną naują filę. 
Taip susidarė dešimt teritorinių filių. Vadinasi, Klis
tenio filė buvo ne ištisinė teritorija, bet lokaliai iš
skaidytų piliečių grupių, susivienijančių balsavimo 
metu, sujungimas. Reformos tikslas - sumaišyti gy
ventojus, suskaldyti gimines ir tuo pačiu susilpninti 
įtakingųjų narių, t. y., eupatridų galią.

Judėja.
Jošijo reformos (622 m. prieš Kr.), daug ankstes

nės nei Atėnuose, reiškė įstatymų valdžios įtvirtini
mą. Jošijas paskelbė vėliau pagarsėjusią taisyklę: 
„Vienas Dievas, viena tauta, viena žemė, viena šven
tykla, vienas įstatymas”. Kiekvienam anksčiau po 
ranka buvusį ir vis dar į giminės patriarchą panašų 
Dievą pakeitė Jeruzalės šventyklos Dievas.

Reformacija.
Pradinis motyvas - kova prieš sugedimą, t. y., 

bažnyčios korumpuotumą. O jis amžininkų buvo ge
rai matomas. Popiežius Julijus II (1503-1513) pradė
jo milžiniškos šv. Petro katedros statybą. Jo įpėdinis 
Leonas X, kilęs iš garsios Medičių giminės (1513- 
1521), pasižymėjo pasaulietiniu gyvenimo būdu, jo 
rūmuose buvo rengiami teatro spektakliai, kuriais 
mėgaudamasis popiežius naudojosi ką tik išrastu lor- 
netu. Norėdamas gauti lėšų katedros statybai, popie
žius smarkiai išplėtojo indulgencijų pardavinėjimą 
Vokietijoje, kur buvo sakoma, kad Roma statosi vo
kiečių nuodėmių sąskaita. Tuo pat metu dvasininkijai 
buvo leista išpirkti bet kokią nuodėmę už piniginę iš
pirką (dispensaciją). Popiežiaus kanceliarija gausiai 
pardavinėjo tokius atleidimus nuo nuodėmių dvasi
ninkams. Liuteris vėliau rašė, kad Romoje gyventojai 
yra labiausiai sugedę pasaulyje. Įvairios Reformaci
jos srovės stipriai rėmėsi Senuoju Testamentu, kur 
(Penkiaknygėje) buvo akcentuojamas įstatymų laiky
masis.

Švedija.
Galima sakyti, kad tai būtų pavyzdys, kur para

pijiniu lygiu buvo sukurtas viešojo intereso užtikrini
mo mechanizmas. Vykstantys besibylinėti su val
džios institucijomis žmonės paprastai būdavo įgalio
jami ginti parapijos teisę ir gerovę. Tai - stereotipinė, 
daugelyje dokumentų besikartojanti formulė. Teisi
nės mąstysenos įsigalėjimas - nemaža dalimi liutero
nų bažnyčios nuopelnas. Parapijiniai susirinkimai, 
kuriuose galėjo dalyvauti visi žemės savininkai - 
vietinės demokratijos šaknys. Jie taip pat susiforma
vo kaip liuteronų bažnytinės savivaldos pasekmė. 
Susiformavo būdingas lygybės nepaisant prigimties 
skirtumų diegimas. Lygios pareigos - visiems vieno
dai lygus įstatymas.

Lietuva.
Skirtingai nuo nusistovėjusios nuomonės, kad 

korupcija čia yra sovietmečio, na, gal dar carinės val
džios laikmečio paveldas, reikia pasakyti, kad jos 
šaknys slypi bajoriškoje Lenkijos ir Lietuvos respub-

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

TEIGINIAI...
(atkelta iš 12-to psl.)
likoje. Įstatymų nuvertėjimą čia gerai parodė XVI a. 
rašytojas Mykolas Lietuvis. Rašydamas apie teismus 
jis nuolat kartoja veiksmažodį „ima” (capit). Ėmimo 
aistra persiėmęs teismo pirmininkas ir kiti tarnauto
jai:

„Ir tas teisėjo tarnautojas, kuris vykdo nuospren
džius, ima dešimtinę nuo ginčijamo daikto ir net to
kiu atveju, kai teismo svarstymas visai nereikalingas. 
Ir teismo raštininkas beveik dešimtinę paima už pa
rengiamuosius raštus ir už bet kokį patarnavimą rei
kalauja atlyginimo: už vieną tik antspaudą šaukimui į 
vieno grašio bylą jis pareikalauja keturių grašių 
Pagrindinė korupcijos priežastis, pasak Mykolo Lie
tuvio, - nuo atskirų visuomenės grupių nepriklauso
mos valstybinės valdžios nebuvimas.

Saulius Pivoras

BRIUSELIO KOPŪSTAI 
I

Buvęs Veido feljetonistas (rubrikos pavadinimas 
„Sielos langas“, žinoma, labiau tiktų Arvydui Juozai
čiui) Sigitas Parulskis sykį parašė tekstą, kurį keliuo
se namuose mačiau išplėštą ir pagarbiai paguldytą 
ant rašomųjų stalų tolesniam studijavimui ir prepara- 
vimui. Žurnalas pasiunčiamas į šiukšliadėžę, o tavo 
opusas paliekamas gyventi - didesnio įvertinimo 
skiltininkui nėra ko tikėtis. Sigitas Parulskis su jam 
būdingu intelektualinio provokatoriaus ir grabe va
dovėlines vertybes bei gerą toną matančio tikrovės 
kritiko užsidegimu abejoja „ėjimo“ į Europą, kaip 
pastangų žūtbūt atitikti primestus standartus ir fiziš
kai pasislinkti erdvėje, mitu. „Jokios sąjungos, jokie 
eurai, jokie nauji simboliai nepadarys mūsų pasaulio 
piliečiais, jeigu mūsų galvose bus tokia tamsa, jeigu 
mus kaustys primityvūs kompleksai ir gėda dėl savo 
„neprestižinės“ tautybės“, - teigia autorius, prieš tai 
išklojęs vienos savo „tamsios“ pažįstamos, po savai
tės viešnagės Vokietijoje pargrįžusios į „nemazgotą 
tėvynę“, įspūdžius. Vokietijoje net žiemą švaru ir šil
ta, o čia viskas pilka ir sniegas geltonas („Geltonas 
sniegas“ - taip pavadintas feljetonas). Be to, ten pui
kios diskotekos, ir vyrai nesigėdija šokti. „Kažkokie 
niekai,- komentuoja tamsuolės įspūdžius feljetonis
tas, - visiškai nesusiję su fundamentaliosiomis euro- 
pietiškomis vertybėmis, kurių ilgesys periferijoje 
esančias tautas taip magiškai traukia“. Vėliau tos ver
tybės išvardijamos: išsilavinimas, sąmoningumas, 
orumas, tolerancija ir savigarba. „Tik būdamas natū
ralus, tik būdamas savimi (o tai be galo sunku) žmo
gus gali tobulėti ir siekti aukščiau minėtų europietiš
kų vertybių, - teigia autorius. - Ir tai yra, kad ir kaip 
bjauriai (? - RoRa.) skambėtų, vidinė, dvasios kelio
nė, nesusijusi su geografiniu (ar politiniu, ekonomi
niu, kultūriniu etc.) turizmu“. O ir vokietis „siusiotų 
ant sniego atsilošęs, jeigu nebijotų“, ir Jeigu to snie
go būtų tiek, kiek pas mus“. Išvada akivaizdi: „Euro

pai nereikia ją mėgdžiojančių tautų; jai nereikia ir 
mūsų darbo jėgos, ir mūsų istorijos, mūsų Čiurlioniu 
ir basanavičių - ten visko per akis (...). Pagaliau ir 
pačios Europos nėra - tik mitas, tik idealas (tiesą sa
kant, irgi ne be trūkumų), kuris mums reikalingas 
norint įveikti savo tamsumą, savo baimes, savo skur
dą (visų pirma intelekto, mentaliteto lygmeniu), bet 
to tikrai neįmanoma pasiekti perdėm save niekinant 
arba aukštinant“.

II
Parulskį cituoju gausiai, nes jis nebijo pasakyti 

to, ką pasilaiko sau daugelis Briuselio kopūstlapiais 
pasirengusių misti busimųjų „euroišlaikytinių“ ir 
„stipendiantų“. Ypatingos erdvės polemikai lyg ir 
nematyti - na, tarkime, dėl vadinamosios darbo jėgos 
(įskaitant ir krepšininkus) galėtume ginčytis: iš mūsų 
provincijos į Airiją ar pagaliau į tą pačią Vokietiją 
tuntais bėgančios jaunos moterys, be abejo, bėga ne 
dėl jau minėto „tamsumo“ ir nepajėgumo leistis į „vi
dinę kelionę“. Bėgama turbūt dėl normalaus gyveni
mo pažado, kuris europiečiui yra natūralus ir su pa
čiais jo egzistencijos pamatais susijęs dalykas, o 
mums - vis dar iliuzija, siekiamybė. Net jeigu tas 
„pažadukas“ - suteneris jugoslavas, baro savininkas 
turkas ar Sofoklio negirdėjęs graikas, vis tiek anapus 
kad ir tokios „europinės iniciacijos“ Ritai ir Daivai 
šviečiasi geresnio gyvenimo viltis.

Ar reikalinga mūsų istorija Europai - priklauso 
tik nuo istorikų. Štai išleido ką tik Normanas Davie- 
sas vieno miesto - Mikrokosmosas. Vidurio Europos 
miesto portretas. Wroclaw Breslau Vratislavia - is
toriją lenkiškai, ir ji jau verčiama į daugelį kalbų. 
(Plungės istorija būtų ne menkesnis bestseleris, o ne
sumeluota daktaro Basanavičiaus ar M.K.Č. biogra
fija papuoštų kad ir Frankfurto knygų mugės sten
dus!). Dėl fundamentaliųjų europietiškų vertybių, 
kurias, pasak Pamiškio, žmogus tarsi savaime patirs 
ir įsiurbs tik būdamas „natūralus“ (t.y., savimi) irgi 
tarsi viskas aišku. T.y., aišku, kol sėdi už rašomojo 
stalo kambaryje arba medituoji ant Ūlos kranto. Ir 
žymiai sudėtingiau, kai susiduri su mokesčių arba ke
lių inspekcija, Seimo ar savivaldybės augūrais ir duk
ters brendimą įdėmiai stebinčiais miestelio banditais. 
Štai ta prasme (pastatykime populiariausią visų laikų 
lietuvišką pertarą į vietą!) mūsų sniegas išties gelto
nas - turiu omeny tai, ką grafas Čaadajevas kada ka
dės vadino „dorovine būtimi“, įvairiausių jausenų 
pavidalu drauge su motinos glamonėmis, žaidimais ir 
įkvepiamu oru įsiskverbiančia į kūdikio esybę dar 
prieš jam įžengiant į pasaulį ir visuomenę. Pačiame 
ore (Pamiškio atveju - sniege), sako Čaadajevas, jau 
tvyro pareigos, įstatymo, tiesos ir tvarkos idėjos. Jos 
ir sudaro Vakarų atmosferą, jos yra kažkas daugiau 
nei istorija ar psichologija - tai, pasak Čaadajevo, 
„Europiečio fiziologija“. Ne iš baimės ar dėl sniego 
stygiaus nesiusioja vokietis - padommo nuostata jo 
įsiurbta drauge su motinos pienu. (Be abejo, ir vokie
čių visokiausių esama.) Sniego stygius irgi niekuo 
dėtas - kur nors Alpėse galėtų siusioti į valias. (Pre
zidentūrą apšmirkštę britai šiek tiek iškreipia įkvėptą 
paveikslą; galbūt jų fontanėlius legitimuoja: 1) įgim
tas ekscentriškumas: na, mėgsta jie kartais apnuogin
ti genitalijas, ir tiek; 2) pisuarų stoka senamiestyje; 3) 
šioks toks nūnai Europos patiriamas nuopuolis - plg. 
su senu anekdotu apie prie Kremliaus sienos į diplo
matus šiušiojančius ang(e)lus, kurie nenorėję trukdy
ti rašalą išvietėj geriantiems vietos „džentelme
nams“.)

III
Ar įtikėjusi nekvestionuojamu Kito tikrumu, 

Pamiškio „tamsuolė“ pažįstama iš tikrųjų automatiš
kai užbraukia savo vertingumą ir tapatybę? Ar iš tik

rųjų jos neartikuliuotos patirtys neturi nieko bendra 
su „fundamentaliosiomis“ Europos vertybėmis? At
sakymas, mano galva, daug paprastesnis, negu įsi
vaizduojame. Ten tos vertybės čiabuviams nepaste
bimos, nes jos - kraujyje. (Ateiviai - ypač moterys - 
jas greičiau pajunta, negu pamato, išsyk. Galima kal
bėti netgi apie tam tikrą kasdienybės patiną, apie su
stojusio laiko palaimą, kurią kaitos demonų gena
moms būtybėms niekas netrukdo vadinti nuobodžiu.) 
Čia (t.y., Lietuvoje) apie jas nuolat galvojama, nes te
besame pakabinti, nes niekada negyvenome (turiu 
omeny, visų pirma, savąją kartą) normalios teisinės 
valstybės ir pilietinės visuomenės pasaulyje. (Tas 
pats sovietmetis žmonių bendravimo plotmėje buvo 
žymiai „šiltesnis“ ir Jaukesnis“, negu turtiniu pa
grindu drastiškai besisluoksniuojanti „pokovinė“ de
kada.)

Negana to - net dekalogas kažkaip nejučiom iš- 
sivadėjo, o siekis bet kuria kaina įsitvirtinti pasaulyje 
dažnai su žmogiškumu nebeturi nieko bendra. Tai, ką 
Sigitas Parulskis vadina vidine kelione, gruzinų filo
sofas Merabas Mamardašvilis yra pavadinęs vidiniu 
balsu arba žodžiu. Įsiklausyk į tą balsą, sek juo - ir 
Dievas tau padės kelyje. Nėra kitų ramsčių bei garan
tijų. Mamardašvilio išvada: „Mes, neturintys tokio 
išsivysčiusio kūno, t.y., tokios sudėtingos ir struktū
ruotos visuomenės, labai gerai suprantame, jog bū
tent tai reikia turėti. Tačiau tai galima turėti tik isto
riškai, t.y., galima tik pradėti, pakibti įtempus jėgas ir 
išlaikyti tą pastangą, padaryti taip, kad tai gimtų er
dvėje, kurią apibrėžia toji pastanga“. Galbūt Europai 
ir nereikia mūsų istorijos, tačiau jos istorijos reikia 
mums. Su visais jos kataklizmais ir utopijomis. Su 
politikų aklumu ir intelektualų bejėgyste. Bet visų 
pirma - su vadinamojo paprasto žmogaus nuolatine 
ir artikuliuota pastanga būti savimi. T.y., - žmogumi. 
T.y., - europiečiu. Europietis - tai labai labai labai 
labai labai labai labai ilga pastanga.

IV
Kol vyrai galvoja apie fundamentaliąsias verty

bes, moterys galvoja apie vyrus, kurie pakviestų jas 
šokiui.

Rolandas Rastauskas

KAS GROBIA VAIKUS?
19-tojo amžiaus antisemitai mėgdavo pasakoti, 

kad žydai grobia krikščionių vaikus, nes jiems reikia 
krikščioniško kraujo macams kepti. Dabar antisemi
tizmas nebemadingas, todėl plinta panašios antiko
munistinės nesąmonės. Štai kažkokia Violeta Rut
kauskienė, prisiskaičiusi bulvarinės rusų spaudos, 
Drauge (2003 m. rugsėjo 26 d.) ilgame straipsnyje 
aiškina:

Dar NKVD gyvavimo laikmetyje specialūs žmo
nės iš užslaptintos Lubiankos laboratorijos atidžiai 
žvalgėsi ir ieškojo vaikų, kurie turėjo ekstrasensolo- 
ginių gabumų.

Tokie vaikai būdavo apmokomi specialiose šni
pų mokyklose. Kaip tie vaikai buvo surenkami, p. 
Rutkauskienė nežino, bet spėja, kad jie būdavo va
giami ir grobiami, o apmokyti turėjo tarnauti savo 
grobikams. Dabar, esą, panašią ekstrasensinę veiklą 
tęsia Rusijos žvalgyba.

Nereikia turbūt aiškinti, kad šitokios ekstrasen- 
siškos, aiškiaregiškos, parapsichologiškos nesąmo
nės nerastų vietos katalikiškame laikraštyje, jei nebū
tų įvilktos į antikomunistinius drabužėlius.

z.v.r.
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KAIMYNYSTĖJE

Su malonumu skaitau K. Almeno straipsnius 
apie jo kelionių įspūdžius kitose šalyse. Jo išeities 
taškas yra Lietuva. Kitus kraštus mato lietuvio aki
mis. Mano žvilgsnis kitoks: vykstu į Lietuvą ir ap
rašau svetimtaučių įspūdžius Klaipėdos krašte.

Nežinau statistikos, bet spėju, kad vokiečiai su
daro bene didžiausią Lietuvoje apsilankančiųjų turis
tų grupę. Bent jau Klaipėdoje ir Nidoje jų tikrai dau
giausia. Lietuvoje esu dažnai, bet retai turistiniais su
metimais. Šį kartą mudu su žmona nutarėme prisidėti 
prie vienos turistinės-pažintinės kelionės, kurios 
maršrutas ėjo nuo Šiaurės Vokietijos iki Lietuvos. 
Šią kelionę organizavo „Academia Baltica”, įvardi
jusi ją būsiant literatūrinio pobūdžio. Visos ilgesnio 
sustojimo vietos buvo susijusios su kokiu nors garsiu 
rašytoju: Hiddensee sala su Gerhart Hautpmann, 
Dancigas su Guenter Grass, Nida su Thomas Mann. 
Šie trys Nobelio premijos laureatai yra praleidę ilges
nį ar trumpesnį laiką šiose vietovėse, kurios daugiau 
ar mažiau atsispindi ir jų kūryboje. Bet literatūrinis 
atspalvis šioje kelionėje buvo tik tam tikras kelrodis 
ir atramos taškas. Esminis kelionės tikslas buvo pa
justi Baltijos pajūrio bendrą kultūrinį klodą, gauti in
formacijos apie Vokietijos pastangas sugyventi su 
kaimynais ir susipažinti su šiandienine šių kraštų pa
dėtimi. Kaip tik šie aspektai mus suviliojo. Buvo 
gera proga per kelias dienas pamatyti, kaip buvusi 
Vokietijos demokratinė respublika, Lenkija, Kalinin
grado sritis ir pagaliau Lietuva prisitaikė prie kapita
listinio gyvenimo sugriuvus Sovietų Sąjungai. Taip 
pat norėjosi tiesiogiai susipažinti su vokiečių-lenkų, 
vokiečių-rusų ir vokiečių-lietuvių šiandieniniais ry
šiais, prie kurių gerėjimo stipriai prisideda ir „Acade
mia Baltica”. Kiek išsamiau pristatysiu šios akade
mijos įsikūrimą ir jos veiklą.

Vokietijoje netrūksta įvairių neuuniversitetinių 
akademijų. Jas išlaiko partijos, bažnyčios, fondai ir 
net privatūs asmenys. Jos ruošia suvažiavimus ir ke
liones, leidžia knygas ir aktyviai prisideda prie de
mokratijos bei pilietiškumo stiprėjimo. „Academia 
Baltica” įkurta neseniai, tik 2001 metais. Ji yra tie
sioginė “Ostsee-Akademie” (Baltijos akademijos) tą- 
sa.Ta akademija buvo Pomeranijos žemiečių ben
druomenės nuosavybė. 1991 m. perėmus vadovauti 
dr. Dietmar Albrechtui, ji išplėtė savo veiklą į visus 
aplink Baltijos jūrą esančius kraštus. Ypač daug pa
stangų dėta į santykių gerinimą su rytiniais Vokieti
jos kaimynais. Akademija greitai tapo centrine vo
kiečių, lenkų, lietuvių, latvių, estų ir rusų susitikimo 
ir susipažinimo vieta. Tarp kitų, čia beveik kas metai 
vykdavo ir specialūs kongresai, skirti Lietuvai, taip 
kad toje akademijoje bus apsilankę visi Lietuvos in
telektualai, kaip nors susiję su Vokietija ir Europa. 
Tokius suvažiavimus rėmė Vokietijos federacinė 
valdžia ir Šlezvigo-Holšteino kraštas. Tačiau pasi
keitus Pomeranijos bendruomenės vadovybei nauji 
vadai pradėjo atsisakyti tokios, jų akyse, Pomerani
jai nebūtinos veiklos. Kilus kivirčams, 2000 m. Al
brechtas buvo atleistas. Tai dar vienas vokiečių pabė
gėlių organizacijų konsevatyvios laikysenos ir užsi- 
skleidimo pavyzdys. Su Liubeko miesto parama Al
brechtas greitai įkūrė šią naują akademiją ir dabar tę
sia pradėtą darbą kiek kuklesnėmis sąlygomis.

Albrechtas yra išskirtinė asmenybė, politologas 
ir sinologas, bet jau daugiau kaip dvidešimt metų ski
ria savo gyvenimą Vokietijos ir Vidurio bei Rytų Eu
ropos geresniems santykiams. Jis gerai susipažinęs 
su šių kraštų istorija, kultūra ir politika. Ypač mėgsta 
ruošti keliones rašytojų ir kultūrininkų pėdsakais. Ir 
šiai kelionei jis pats vadovavo, smulkmeniškai pasa
kodamas tūkstančius faktų apie pravažiuojamas vie-

KO IEŠKO VOKIEČIAI TURISTAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTE?

toves ir jų įdomybes. Tokių kelionių metu vyksta se
minarai, susitikimai su vietinėmis organizacijomis ir 
asmenybėmis, aplankomi Vokietijos renginiai kituo
se kraštuose. Taip ir šioje kelionėje mes susipažino
me su trim centrais, kur susitinka vietiniai krašto gy
ventojai su vokiečiais. Įvairiomis progomis vien tik 
Albrechtas skaitė net aštuonias specialias paskaitas 
apie rašytojus, vokiečių santykius su rytiniais kaimy
nais ir apie kraštų savybes. Tad informacijos netrūko. 
Kas geidžia daugiau susipažinti su tokio pobūdžio 
kelionėmis, patarčiau perskaityti 1998 m. lietuviškai 
išleistą jo knygą „Keliai į Sarmatiją”.

Skaitytojo nekamuosiu kelionės aprašymu iki 
Nidos. Gal tik pora bendrų pastabų. Važiuojant nuo 
Stralsundo per visą Pomeraniją, Kašubiją ir buvusią 
Rytų Prūsiją vis mėginau palyginti šių kraštų šiandie
ninę būklę su Lietuva. Lietuva nedaug atsilieka nuo 
naujų Vokietijos kraštų, pralenkia Lenkijai patekusią 
Pomeranijos dalį ir, žinoma, šimteriopai - vargingą 
Kaliningrado sritį ir maždaug lygiuojasi su Kašubija 
ir Dancigo sritimi. Diskutavome dėl priežasčių, ko
dėl kai kurios sritys, net ir toje pačioje valstybėje, at
silieka, o kitos ryškiai atkunta. Manyta, kad išsivys
tymą pristabdo naujas krašto apgyvendinimas. 
Trūkstant istorinio tęstinumo ir atminties, naujaku
riai dar vis nesugeba prisiimti atsakomybės už savo 
naują tėvynę. Bet tokiai minčiai prieštarautų Dancigo 
ir Klaipėdos krašto išsivystymas, nors ir čia beveik 
neliko senbuvių. Geresnio gyvenimo pagrindu šiais 
laikais reikėtų laikyti industrializaciją. Lietuvoje ga
lima palyginti Klaipėdos ir Vilniaus kraštus. Vilniaus 
kraštas - išskyrus patį Vilnių - kaip buvo vargingas, 
taip ir liko, o Klaipėdos kraštas, nors pokaryje apleis
tas, dabar greitai atsigauna, nes čia sulaukta daugiau 
investicijų. Dancigą galima lyginti su Vilniumi. Dan
cigas įrodo, kad verta pavienius pastatus ir net visą 
miesto centrą atstatyti pagal senus planus. Taip Dan
cigas tapo lyg ir pasakų miestu: atstatytas gotikos re
nesanso stiliumi, pastatus pritaikant moderniai pa
klausai. Į tai turėtų būti atsižvelgta ir Vilniuje, atsta
tant Valdovų rūmus. Užtenka istorinio fasado, viduje 
visas įrengimas turi būti pritaikytas šiandieninei pa
skirčiai.

Didžiausią šios kelionės problemą kėlė Kalinin
grado sritis. Buvo net galvota iš viso vengti šios sri
ties ir ją apvažiuoti. Bet rasta išeitis - nuo Dancigo 
važiuota maršrutiniu autobusu. Nereikėjo ilgai laukti 
prie sienos. Net netikrino lagaminų. Rusijos konsulas 
Dancige per pažintį ir tikriausia „patepus” išdavė 
grupės dalyviams vizas ir mes per dvi valandas pasie
kėme Kaliningradą, kur mūsų laukė autobusas iš Lie
tuvos. Nors esu Kaliningrado srityje nebuvęs jau de
šimt metų, bet ir dabar beveik nesimatė pagerėjimo 
ženklų. Tiesa, centrinėje miesto gatvėje jau yra kele
tas modernių parduotuvių, vienas kitas naujas namas 
miesto pakraštyje, atstatyta katedra ir statomas sta
čiatikių soboras. Bet šiaip gūdu. Kaliningrade aplan
kėme vokiečių-rusų namus. Juos norisi kiek plačiau 
pristatyti, nes jų pareiga rūpintis vokiečių kilmės as
menimis šiame krašte, taigi jie galėtų būti pavyzdžiu 
Lietuvai, kuri taip pat galėtų rūpintis lietuvių kilmės 
piliečiais. Į Vokietijos konstituciją įtrauktas para
grafas, kad kiekvienas vokiečių kilmės asmuo turi 
teisę į Vokietijos pilietybę ir gauti paramą. Tad iki 
sovietinės sistemos subyrėjimo į Vokietiją kaip nors 
patekę asmenys, galį įrodyti savo šeimoje esant kokį 
nors vokiečių kilmės ainį, būdavo be problemų įpilie- 

tinami. Bet sugriuvus sovietinei imperijai, Vokietiją 
užplūdo šimtai tūkstančių tokių tautiečių, kurie nei 
kalbos nemoka, o ką jau bekalbėti apie vokiškos kul
tūros išlaikymą. Išsigandusi tuometinė valdžia įpilie- 
tinimą suvaržė. Dabar pirma reikia gauti įpilietinimo 
dokumentus ir tik tada galima atvykti į Vokietiją, 
prieš tai išlaikius kalbos ir kultūros egzaminus. O kad 
visiškai neatstūmus vokiškos kilmės asmenų, nutarta 
juos remti gyvenamuose kraštuose. Taip Vokietijos 
Vidaus reikalų ministerija (ne užsienio, nes parama 
vokiečių kilmės asmenims yra vidaus problema!) be
veik visose Rytų Europos valstybėse įrengė panašius 
namus kaip Kaliningrade.

Čia rengiami vokiečių kalbos kursai, remiamos 
vokiškos mokyklas ir šiaip visokeriopai rūpinamasi 
vokiečių kilmės žmonių padėtimi. Kaliningrado 
krašte šiuo laiku gyvena apie 7000 Rusijos vokiečių, 
daugiausia atvykusių jau po 1990 metų. Šalia šių na
mų krašte veikia dar devyni susitikimo centrai. Vo
kiečių-rusų namų vadovas pabrėžė, kad jie neklausia 
žmonių jų kilmės ir padeda kiekvienam, taigi ir rusui, 
besidominančiam vokiečių kultūra ar kalba. Mat 
Kaliningrade nėra Goethe instituto, kuris išlaikomas 
Užsienio reikalų ministerijos vokiečių kultūros plė
tojimui. Taip vokiečių-rusų namai tylomis perima jo 
pareigas. Bendrai Vokietija Kaliningrado srityje el
giasi labai atsargiai, bijodama sudaryti įspūdį, kad 
vokiečiai vėl norėtų krašte įsitvirtinti. Tik dabar Vo
kietija numatė čia įsteigti savo konsulatą.

Iš Kaliningrado mus pasiėmė liuksusinis autobu
sas iš Lietuvos. Šis pirmas svečias iš Lietuvos grupės 
dalyviams suteikė įspūdį, kad Lietuva labai turtinga. 
Pakeliui dar aplankius visai nuskuriusią Rasytę, Nida 
atrodė nuostabiai. Išties, visiems vokiečių turistams 
reikėtų pirma parodyti Kaliningradą ir tik po to Li
etuvą. Nidoje praleidome keturias dienas, taigi bu
vome ten ilgiausiai ir keliautojai turėjo laiko susipa
žinti su Nida. Tomo Manno namelyje mūsų grupei 
buvo pasiūlyti trys seminarai: apie Tomo Mano čia 
praleistas vasaras, Kuršių Neringos ypatumus ir vo
kiečių-lietuvių santykius. Paskutinę dieną dar apva
žiuotas Klaipėdos kraštas, susipažinta ir su Klaipė
dos miestu. Išskyrus mūsų kiek didesnius intelektin
ius poreikius, mes ne ką skyrėmės nuo kitų turistinių 
kelionių, kur gėrimasi gražia gamta, aplankomos is
torinės įžymybės ir padūsaujama, kad visur gražu, 
kur pats negyveni. Ir išvykstama nepasikalbėjus nė 
su vienu vietiniu ir nesusipažinus su dabartine Lietu
va. Bet kaip tik šiuo atžvilgiu ši kelionė skyrėsi nuo 
tokių, kurias siūlo turistinės firmos arba senbuvių or
ganizacijos Vokietijoje. Mūsų vadovas skyrė daug 
dėmesio šiandieninės Lietuvos padėčiai ir labai daug 
aiškino apie Mažosios Lietuvos, dviejų kultūrų kraš
to, ypatumus. Dalyviams svarbūs buvo pokalbiai su 
Tomo Manno kultūrinio centro moksline darbuotoja, 
kur buvo diskutuojama apie šio centro veiklą ir gali
mybes Lietuvoje pasitarnauti vokiečių ir lietuvių kul
tūriniams ryšiams. Iš esmės, Tomo Manno name 
veikia dvi skirtingos įstaigos: Tomo Manno namelis 
ir Tomo Manno kultūrinis centras. Namelis su savo 
paroda priklauso ir yra išlaikomas Neringos savival
dybės, o centro veikla finansuojama Vokietijos ir 
Lietuvos organizacijų. Centras ruošia koncertus, 
skaitymus, paskaitas ir festivalius, kur susitinka vo
kiečių ir lietuvių kultūrininkai. Iki šiol jo veikla ribo-

(tęsinys sekančiame psl.)
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KAIMYNYSTĖJE

KO IEŠKO... 

(atkelta iš 13-to psl.)
josi Nida, nors yra planų ją išplėsti į Lietuvą. Tai bū
tų labai prasminga, nes Nidoje renginius lanko be
veik vien tik turistai, nėra platesnio atgarsio Lietuvos 
visuomenėje. Šalia Goethe Instituto Vilniuje Tomo 
Manno kultūrinis centras Nidoje yra bene svarbiausia 
vokiečių ir lietuvių susitikimo vieta Lietuvoje.

Bendrai mūsų grupės dalyviai pozityviai vertino 
lietuvių pastangas perimti ir išlaikyti Klaipėdos kraš
to istorinį palikimą ir kurti savą, jau ryškiai lietuvišką 
kultūrą. Tai, žinoma, priklausė ir nuo grupės sudėties 
ir nuo vadovo. Į Klaipėdos kraštą atvykstančius vo
kiečius skirstyčiau į dvi grupes. Viena grupė - tai 
senbuviai ir jų vaikai, palikę šį kraštą arba Rytų Prū
siją 1944-1945 metais, iš dalies 1958-1960 m. Ilgą 
laiką ši grupė sudarė didesnę atvykstančių turistų 
daugumą, bet dabar jų dėl amžiaus vis mažėja. Visgi 
jų dar yra. Šie asmenys gana kritiški Lietuvai ir ben
drai nelabai domisi šiandienine Lietuva, o daugiau 
ieško praeities žymių. Kita grupė turistų, kuri šian
dien sudaro jau gal net du trečdalius, atvyksta jau vi
sai kitais motyvais. Jie nori paatostogauti arba tiesio
giai susipažinti su jiems iki šiol visai svetimu kraštu. 
Be abejo, ir šie žmonės domisi vokiškuoju krašto pa
likimu, tačiau vertinąjį gana kritiškai ir vietoj to dau
giau linksta sužinoti apie šiandienines Lietuvos prob
lemas. Mūsų grupėje nebuvo nė vieno asmens, kilu
sio iš Klaipėdos krašto. Keletas buvo dar gimę buvu
siuose Vokietijos rytiniuose kraštuose, bet dauguma 
neturėjo net tokių saitų. Vienai dalyvei net įgriso mū
sų pokalbiai apie vokiečių santykius su kitomis tau
tomis, o ypač apie praeitį. Jai norėjosi būti neutralia 
turiste, besidominančia tik gamta ir kultūra. Deja, bū
damas vokiečiu Europoje neišvengsi konfrontacijos 
su praeitimi. Nenuostabu, kad ta moteris iki šiol daž
niau lankėsi Azijoje, nei Rytų Europoje. Bet apskritai 
dalyviai buvo žingeidūs tiek praeičiai, tiek ir dabar
čiai. Tačiau perdėm kritiški ir nemėgstą bet kokių li
aupsinimų. Žiūrėdami dar 1994 metais susuktą filmą 
apie Kuršių Neringą, kur perdėtai buvo keliamas šio 
krašto grožis, jie tiesiog pasipiktino neteisingais tei
giniais (pvz, kad Neringos kopos yra aukščiausios 
Europoje ir tt.) ir perdėtu patriotizmu. Kita vertus, la
bai gerai vertino Lietuvos pastangas dėl gamtos ap
saugos ir lietuvių sugebėjimą sutvarkyti aplinką. Mū
sų grupė pasižymėjo tuo, kad jie patys norėjo suži
noti apie lietuviškąsias krašto tradicijas ir dabartinį 
gyvenimą. Tuo jie labai skyrėsi nuo kitų grupių ir pa
vieniui atvykstančių vokiečių turistų, kurių domėji
masis dabartimi lieka gana paviršutiniškas.

Pačiu Klaipėdos krašto likimu, be abejo, dau
giausia domisi senbuviai. Jie dar vis ryškiai skiria 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos. Šiuo atžvilgiu kiek 
daugiau sukalbami yra pokaryje čia gyvenę klaipė
diečiai, į Vokietiją persikėlę tik po 1958 metų. Šie 
moka lietuviškai, dažnai turi net giminių šiame kraš
te, tad jie kur kas geriau susigaudo naujose sąlygose. 
O asmenys, kraštą palikę 1944-1945 m., daugiausia 
ieško savo pačių pėdsakų ir dabartį priima gana ne
noriai. Tokią apsilankančių senbuvių laikyseną Lie
tuvos ir lietuvių atžvilgiu gal geriausiai parodys šis 
nuotykis. Buvusiame garsiame Blodės viešbutyje Ni
doje, kur prieš karą viešėjo ne vienas vokiečių meni
ninkas, paskutinio savinininko duktė prieš porą metų 
įrengė mažą parodėlę. Sukabintos kai kurių paveiks
lų kopijos su informacija. Su žmona čia užėję radome 
šią senbuvę kalbantis su dviem senyvo amžiaus vo
kiečiais. Jie tarpusavyje taip koneveikė dabartinę 
Lietuvos ir ypač Nidos valdžią, kad mes neiškentę
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įsikišome į jų pokalbį ir paprašėme bent jau nejuo
dinti visų lietuvių, o pasitenkinti pavienių asmenų 
kritika. Kilo rimta diskusija. Sulaukėme teiginių, kad 
mudu nieko nežinome, kaip čia elgėsi lietuviai prieš 
karą, tačiau ir šiandien ne daug kas pasikeitė. Įsikarš
čiavusi pradėjo net teigti, kad kaip buvo lietuviai azi
jatai ir be kultūros, taip ir pasiliko. O ta ponia - ne 
toks jau eilinis asmuo. Ji yra Anikės iš Taravos drau
gijos pirmininkė, taigi viena iš pabėgėlių funkcionie
rių, kurie turi tam tikrą įtaką vokiečių tarpe. Draugija 
Lietuvoje rūpinasi paminklų atstatymu. Šiai organi
zacijai vadovaujant Heinzui Radziwillui ir vėliau 
Gerhardui Willoweitui ši draugija kaip tik pasižymė
jo draugiškumu lietuviams ir tuo maloniai išsiskyrė 
iš kitų. Perėmus vadovauti šiai poniai draugija susilp
nėjusi, nes visi tolerantiškesni nariai išjos išstojo. 
Jos šiuolaikinės problemos Nidoje surištos su Nerin
gos savivaldybės nenoru šią parodėlę įteisinti ir ap
mokėti jos išlaikymą, nes įrengtas jau naujas Nerin
gos muziejus, kur išsamiai pristatyta ir Blodės vieš
bučio svarba Nidai. Žinoma, šiame muziejuje nepa
miršti ir lietuviai menininkai, kurie tais pačiais me
tais lankėsi Nidoje, tik, žinoma, ne šiame viešbutyje.

Nenoriu juodinti visų senbuvių, nes, iš tiesų, jie 
ar jų tėvai patyrė įvairių skriaudų, o gimtinės praradi
mas kankina juos iki dabar. Be to, ir jų tarpe yra lietu
vių atžvilgiu draugiškai nusiteikusių asmenų. Vis 
dėlto juos nuo kitų šį kraštą apsilankančių vokiečių 
skiria tai, kad jie, anot jų pačių, vyksta ne į Lietuvą, o

ATSIŲSTA
Krasnogruda. nr. 13 ir 14. Leidžia Fundacija 

„Pogranicze”. Vyriausias redaktorius Krzysztof Czy- 
zewski. Seinai. 2001. 279 ir 292 psl.

Centrinės Europos rytinės dalies thutų kūrybos ir 
kultūros žurnalas lenkų kalba. Šiuose numeriuose 
spausdinama Ričardo Gavelio, Dovido Katzo, Jurgio 
Kunčino, Tomo Venclovos ir Marko Zingerio kūry
ba; pristatoma ir aptariama Jono Meko bei Eimunto 
Nekrošiaus kūryba; rašo E. Aleksandravičius, G. Be
resnevičius, E. Bojtar, L. Donskis, Cz. Milosz, V. 
Toleikis ir daug kitų.

į Klaipėdos kraštą. Jiems vis dar Lietuva prasideda 
tik už Gargždų ir Tauragės. Problemų susidaro tada, 
kai jiems pasiseka prie savęs pritraukti dar ir dabar 
Klaipėdos krašte pasilikusius senbuvius. Taip, pa
vyzdžiui, Nidoje vykę kivirčai tarp evangelikų ir ka
talikų parapijų, kurios abi ilgą laiką naudojosi senąja 
evangelikų bažnyčia, tikriausia būtų visai nekilę, šiai 
poniai neįsikišus. Ji parūpino pinigų bažnyčios re
montui, bet kartu per evangelikų parapijos vadovybę 
visaip stengėsi, kad neleistų katalikams pasistatyti 
savo altoriaus ir kryžiaus kelių. Ji norėjo išlaikyti 
evangeliškos bažnyčios menines savybes. Pabodus 
katalikams po jų pamaldų išsinešti savo simbolius, 
jie šiemet pasistatė savo bažnyčią. Tai ne vienintelis 
atvejis, kad ten, kur prisideda Vokietijoje gyvenančių 
senbuvių organizacijos, kyla dar didesni nesutarimai.

Kaip bebūtų, išvykusių senbuvių gretos mažėja. 
Vis daugiau iš Vokietijos atvažiuoja žmonės, tiesio
giai nesusiję su Klaipėdos kraštu. Jie išties važiuoja 
jau į Lietuvą, nors natūralu, kad ir jie domisi ankstes
niu vokiečių ir lietuvių sugyvenimu. Tačiau šie žmo
nės atvažiuoja, pabūna ir išvažiuoja, nepalikdami čia 
savo širdies. O buvusieji klaipėdiečiai ir rytprūsiečiai 
dar ir dabar dėl savo gimtinės sielojasi ir neretai an
gažuojasi kokiai nors veiklai. Tad svarbu jų neat
stumti, nežiūrint, kad kartais nelengva su jais disku
tuoti. Abiejų pusių gerais norais galima sumažinti dar 
vis iškylantį nepasitikėjimą ir nesusipratimus.

Artūras Hermann

PAMINĖTI
Cz. Milosz’as aptaria situaciją poeto, kuriančio 

svetima kalba. Savo straipsnyje Milosz’as konstatuo
ja analogiją, egzistuojančią tarp airių poeto ir poeto, 
priklausančio Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
kultūrinei tradicijai. Apskritai, žurnalas skirtas kai
myninių kultūrų savitarpio pažinimui ir supratimui.

Birutė Jonuškaitė. Žalčių tiltas. Apysaka ir ap
sakymai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Vil
nius. 2002. 149 psl.

Jonas Kunca. Vienas gyvenimas, vienas pasau
lis. Užsienio lietuvio prisiminimai, išgyvenimai, 
mintys. Danielius. Vilnius. 2003. 173 psl.

Darius Staliūnas. Visuomenė be universiteto? 
(Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: 
XIX a. vidurys - XX a. pradžia). Lietuvių atgimimo 
istorijos studijos nr. 16. Lietuvos istorijos institutas. 
Vilnius. 2000. 215 psl.

Šioje knygoje analizuojami aukštosios mokyklos 
atkūrimo bei sukūrimo projektai Lietuvoje sociokul
tūrinių ir politinių procesų kontekste.

Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija 
XIX-XX a.). Lietuvių atgimimo istorijos studijos nr. 
17. Lietuvos istorijos institutas. Vilnius. 2001. 203 
psl.

Šioje trikalbėje knygoje spausdinami Lietuvos, 
Vokietijos bei Lenkijos istorikų straipsniai, kuriuose 
analizuojama kokiomis socialinėmis-kultūrinėmis 
priemonėmis nacionalinis judėjimas, o vėliau ir na
cionalinė valstybė Lietuvoje bei Lenkijoje formavo 
bei palaikė individų lojalumą tautinei bendruomenei. 
Iš lietuvių istorikų rašo: Alvydas Nikžentaitis „Jogai
los įvaizdis lietuvių visuomenėje”, Giedrius Viliūnas

akiračiai nr. 9 (353)
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„Vytauto Didžiojo kultas tarpukario Lietuvoje”, Darius Staliūnas „Žuvusių karių 
kultas tarpukario Lietuvoje” ir Vladas Sirutavičius „Šventės nacionalizavimas. 
„Tautos šventės” atsiradimas Lietuvos Respublikoje XX amžiaus 4-ajame dešimt
metyje”. Šis straipsnis buvo anksčiau spausdintas Akiračiuose.

Zita Čepaitė. Moters istorija. Romanas. Tyto alba. Vilnius. 2003. 337 psl.
Šiame romane mūsų laikų, paskutinio dešimtmečio, istorija, įtikinamai, paga

viai ir šmaikščiai papasakota keturiasdešimtmetės moters. Nerasdama sau vietos ir 
nepritapdama dabartinėje Lietuvos visuomenėje, ji išgyvena vidinę dramą.

Antanas Škėma: polilogas kultūrų sankirtose. Straipsnių rinkinys. Vilniaus 
universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas. 2002. 210 psl.

Kolektyvinis straipsnių rinkinys, skirtas žymaus išeivijos rašytojo Antano 
Škėmos gimimo 90-mečiui ir mirties 40-mečiui. Straipsnių autoriai - įvairių Lie
tuvos mokslo institucijų literatūrologai ir filosofai. Rinkinyje bandoma aprėpti A. 
Škėmos kūrybos visumą. Ypač daug dėmesio skiriama filosofiniams pasaulė
žvalgos pagrindams, pasaulio filosofinės bei literatūrinės minties kontekstui, lite
ratūrinės technikos problemoms. Knyga skiriama filologijos mokslo specialis
tams, mokytojams, studentams.

Įdomu pasekti dviejų asmeninių priešų, poeto Bernardo Brazdžionio ir Anta
no Škėmos likimus ponepriklausomybinėje Lietuvoje. B. Brazdžionis oficialiose 
sferose bei liaudies masėse milžiniško populiarumo poetas: jo laidotuvės buvo 
grandijozinės, Lietuvos rašytojų sąjungos XX-to amžiaus dešimties geriausių Lie
tuvos rašytojų „reitinguose” Brazdžionis užėmė 6-tą vietą.

Antanas Škėma Rašytojų sąjungos „reitinguose” nefigūravo, tačiau filologų 
iki 40 m. amžiaus (tarp jų ir studentų) tarpe Škėma geriausių XX-to amžiaus lietu
vių rašytojų dešimtuke užima 3-čią vietą (žiūr. Laimantas Jonušys, „Geriausių ra
šytojų beieškant”, Kultūros barai, 2003 m. nr. 7) Jaunesnės kartos lietuvių litera
tūros žinovų dėmesį A. Škėmai patvirtina ir šios knygos pasirodymas. Bandant 
šiuolaikinėje literatūrinėje spaudoje rasti Brazdžionio kūrybos analizių, tektų ge
rokai pasirausti. Spėjame, jog apskritai jų nėra...

Alvydas Nikžentaitis. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuo
menėse. Aidai. 2002. 143 psl.

Kaip Jogaila tapo „tautos išdaviku” ir lenkų herojumi? Kaip Vytautas be išly
gų pripažintas Didžiuoju? Kaip susidaro tautiniai mitai Lietuvoje ir Vidurio Eu
ropoje? Į šiuos ir kitus klausimus bandoma atsakyti šioje knygoje.

Laurynas Jonušauskas. Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzi- 
lyje veikla 1940-1991. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cen
tras. Vilnius. 2003. 414 psl.

Remdamasis gausiais dokumentų šaltiniais, įskaitant ir S. Lozoraičio asmeni
nį archyvą Romoje, autorius analizuoja Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklą 
1940-1991 m., išryškina svarbiausius jos bruožus, atskleidžia sudėtingus LDT 
santykius su VLIK’u, užsienio valstybių požiūrį į jų šalyse veikusias Lietuvos 
diplomatines atstovybes, atstovavimo Paryžiuje peripetijas, opią LDT finansavi
mo problemą. Knygoje nušviesta diplomatijos šefo S. Lozoraičio, diplomatų S.A. 
Bačkio, B.K. Balučio, K. Graužinio, K. Škirpos, P. Žadeikio ir kitų veikla.

Kita vertus, L. Jonušauskas savo knygoje vengia aptarti P. Žadeikio įpėdinys
tės problemą. 1957 metais, mirus Lietuvos nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotam 
ministrui JAV Povilui Žadeikiui, Lietuvos pasiuntinio JAV postą turėjo perimti 
Stasys Lozoraitis vyresnysis. Natūralu, kad anuomet svarbiausią diplomatijos pos
tą perimtų diplomatijos šefas ir, turbūt žymiausias anų laikų Lietuvos diplomatas. 
Remdamasis J. Kajecko 1957 m. rugpjūčio 9 d. atmintine Jonušauskas rašo, kad 
JAV Valstybės departamentui buvo nepriimtina S. Lozoraičio kandidatūra (p. 
149). Tikra teisybė. Jo kandidatūra Valstybės departamentui buvo nepriimtina, nes 
sužinoję apie Lozoraičio sprendimą tapti Lietuvos atstovu JAV, suvedinėdami se
nas sąskaitas emigracijos krikdemai ir Naujienų socialistai išeivijos spaudoje
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APIE ŽAIDIMUS: VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ
Tokia jau žmogiška prigimtis: vaikystėje berniu

kai žaidžia kareivėlius, mergaitės vysto lėles. O ką 
žaidžia suaugę vaikai? Arba dar geriau: kokie žaidi
mai domina į antrąją jaunystę grįžtančius vyrus ir 
moteris?

Kokio nors visiems bendro atsakymo į šiuos 
klausimus turbūt nerasime. Ir ne vien todėl, kad ne 
visi suaugusieji grįžta į antrąją jaunystę net ir labai 
garbaus amžiaus sulaukę. Pomėgiai taip pat priklau
so ir nuo aplinkos. Amerikos lietuvių bendruomenėje 
populiarūs du žaidimai. Vienas - dukart per metus 
nuvažiuoti į Lietuvą ir tenykščius seimūnus pamoky
ti, kaip tvarkyti Lietuvą. Juk mes - amerikonai, mes 
viską žinome... Tačiau šis žaidimas daug žaidėjų ne
pritraukia. Vis tik kelionė, nors ir labai malonus ego 
trip, ne pigiai kainuoja, o prisigretinti prie kokių nors 
fondų ne visada ir ne visiems pavyksta. Užtat kitam 
žaidimui tolimų kelionių ir didelių išlaidų nereikia, 
nes žaidžiamas jis čia pat, savos JAV bendruomenės 
kieme (nebent kartais apima pagunda pasižvalgyti ir 
viso pasaulio kieme). Šis žaidimas vadinamas Gar
bės teismu. Apie jį ir noriu čia pakalbėti.

Proga tokiems svarstymams atsirado sužinojus, 
kad JAV lietuvių bendruomenės Garbės teisme ne
trukus gali būti svarstoma viena tokia byla. Žinomas 
šios Bendruomenės veikėjas, ką tik Krašto valdybos 
pirmininko pareigas baigęs Algimantas Gečys nese
niai kreipėsi į Garbės teismą, prašydamas pripažinti 
kaltu ir nubausti kitą gerai žinomą Bendruomenės 
veikėją Vytautą Kamantą. Savo skunde p. Gečys nu
rodo ne tik bausmę, kokią teismas turėtų skirti p. Ka- 
mantui, bet ir jo nusikaltimus. Žodžiu, žaidžiama pa
gal dostojevskišką scenarijų: jeigu yra bausmė, turi 
būti ir nusikaltimas... Taigi

BAUSMĖ IR...
Tikrame teisme pradžioje svarstomi nusikalti

mai; tik įrodžius kaltę einama prie bausmės. Tačiau 
čia žaidžiama tik „ant garbės”, todėl galima ir kitokia 
eiga. Visų pirma susipažinkime su p. Kamantai gre
siančia bausme, nes po to bus lengviau suprantami jo 
nusikaltimai.

P.Gečys prašo Garbės teismą, kad šis
a) įspėtų p. Kamantą dėl jo vedamos destrukty
vios veiklos,
b) jį papeiktų, ir
c) trims metams atimtų iš jo teisę dalyvauti
JAV LB institucijų veikloje.
Dėl įspėjimo ir papeikimo - tiek jau to. Tačiau 

trečioji „garbės bausmė” skamba gan įdomiai. Lietu
voje prieš karą teismai kartais bausdavo sunkiųjų 
darbų kalėjimo bausme. Gavęs, tarkim, trejų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo bausmę nusikaltėlis žinoda
vo, kad tuos trejus metelius teks sunkiai dirbti. Ir be 
atlyginimo... Tuo tarpu p. Gečys siūlo Kamantai tris 
metas atostogų nuo sunkios ir neapmokamos Ben
druomenės veiklos. Jo vietoje būdamas aš nesigin- 
čiau ir nesiteisinčiau, o gerb. Teismui padėkočiau ir 
paprašyčiau bausmę pailginti bent iki penkerių metų.

Nuo bausmės pradėjau todėl, kad čia viskas aiš
ku ir paprasta. Tuo tarpu p. Kamanto nusikaltimai - 
jau daug painesnis reikalas. Jų p. Gečys randa net 
penkis. Tačiau nė nuo vieno jų p. Gečys nėra pats 
nukentėjęs, todėl jo pareigas Garbės teisme turbūt 
reiktų vadinti garbės prokuroro pareigomis. Taigi su
sipažinkime bent prabėgomis, kuo garbės prokuroras 
Gečys kaltina garbės nusikaltėlį Kamantą.

...NUSIKALTIMAS
1. P. Kamantas, „būdamas įtakingu Grand Ra

pids LB apylinkės valdybos nariu, veikė, kad vieto
vėje surinktos aukos Vasario 16-sios minėjimo proga 

neatitektų JAV LB Krašto valdybai”. Prisipažinsiu, 
kad nežinau, ar p. Kamantas baustinas todėl, kad 
„veikė” ar kad buvo „įtakingas”. Tačiau vadovauda
masis dėsniu, kad atsarga gėdos nedaro, būsimiems 
LB apylinkių valdybų nariams, nenorintiems pakliūti 
į teismą, patarčiau ir nieko neveikti, ir stengtis būti 
neįtakingais.

Daug aiškesnis ir suprantamesnis yra kaltinimas 
nr. 2. Jame teigiama, kad, tapęs PLB valdybos vice
pirmininku, p. Kamantas „įtaigojo JAV LB Lemento 
apylinkės valdybos pirmininką Kazį Laukaitį Vasa
rio 16-sios proga surinktas aukas nukreipti į PLB 
valdybą”. Čia jau daug sunkesnis kaltinimas, nes 
įtaigoj imas - rimtas nusikaltimas. Tik man atrodo, 
kad p. Gečys čia padarė gana didelę gramatikos klai
dą, kaltinimą parašydamas būtuoju kartiniu laiku. O 
reikėtų rašyti busimuoju laiku, nes man velnias kuž
da ausin, kad p. Laukaitis dar nebuvo apylinkės pir
mininku. Taigi, p. Kamantas „įtaigos (būsimą) JAV 
LB Lemento apylinkės valdybos pirmininką...” ir 
taip toliau. Nors šiaip kaltinimas visai neblogas. Juk 
visi žinome, kad geras tėvas vaikui išperia kailį ne už 
tai, ką šis padarė, bet už tai, ką jis dar padarys.

Kaip matome, kaltinimu nr. 2 p. Gečys reiškia 
savo rūpestį JAV LB ateitimi. Tuo tarpu kaltinimas 
nr. 3 mus grąžina į gilią senovę, į praeitą šimtmetį, 
kai „1980 metais p. Kamantas tapo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo pirmininku”. Pasirodo, kad šis 
„p. Kamanto vadovaujamas PLB fondas konfliktavo 
su JAV LB Krašto valdybos bei jos institucijų prave
damais vajais ir tik 2000 metais teikėsi prisilaikyti 
tvarkos”, o 2002 metais ir vėl pakenkė JAV LB pra
vedamam Vasario 16-osios vajui.

Šis kaltinimas, deja, atsigręžia ir prieš p. Gečį, 
nes jis, matydamas kokią žalą JAV Bendruomenei 
daro p. Kamanto netvarkingumas, net du dešimt
mečius tylėjo ir tik dabar atskleidė visuomenei šį 
nusikaltimą. O juk tylėjimas matant nusikaltimą yra 
talka nusikaltėliui. Nebent p. Gečys galėtų įrodyti, 
kad jis per tuos du dešimtmečius buvo prisnūdęs ir 
tik dabar pastebėjo, kiek žalos JAV Bendruomenei 
per tą laiką padarė p. Kamanto netvarkingumas.

Teismuose prokurorai paprastai pradeda nuo 
sunkiausių kaltinimų, lengvesniuosius pasilikdami 
atsargai. Jei prireiks... P. Gečys pasirinko priešingą 
taktiką: kuo toliau, tuo kaltinimai sunkesni. Ketvirtas 
kaltinimas atkreipia Garbės teismo dėmesį į p. Ka
manto 2001.XII.30 laišką PLB valdybos nariams, 
kuriame išvardinama „dvylikos JAV LB iždų su
mos”, tuo norint JAV lietuvių visuomenę suklaidinti, 
kad JAV LB disponuoja „virš milijono dolerių su
ma”. Iš tikrųjų p. Kamanto nusikaltimas daug dides
nis, nes jis atskleidė dar vieną nemalonią paslaptį, 
kiek JAV bendruomenei kainavo bylinėjimasis su 
Klivelando lietuvių Sodyba. O čia tai jau rimtas rei
kalas. Sužinoję, kad besibylinėdama tikruose (ne 
garbės) teismuose JAV LB išleido 5106,274.70 ben- 
druomenininkai gali tokiems pinigų švaistūnams ne
beaukoti.

Žinoma, p. Kamantą reikėtų pabarti, o gal ir 
nuteisti, jeigu jis būtų visuomenei paskelbęs neteisin
gus faktus. Tačiau p. Gečio kaltinimuose nėra nė 
krislelio užuominos, kad faktai neteisingi. Jis tik tei
gia, kad „p. Kamanto iškreiptų finansinių faktų są
moningas platinimas neigiamai atsiliepia į JAV LB 
institucijų pravedamus finansinius vajus”. Jei faktai 
būtų neteisingi, tai šį konfliktą būtų galima išspręsti 
taikiai: užtektų p. Kamantai spaudoje paskelbti klai
dingų faktų atitaisymą, na, ir gal dar atsiprašyti už 
klaidas LB kontrolės komisijos. Tačiau nemanau, 
kad bet koks laikraštis spausdintų iškraipytų faktų iš- 
tiesinimą. Tuo labiau, kad iškraipymas nelygus iš

kraipymui. Jeigu faktai buvo iškreipti kairėn, tai gal 
ir galima būtų pabandyti juos ištiesinti į dešinę, bet 
dešinėn iškreiptų faktų atitiesinimo kairėn tikrai ne
spausdintų joks patriotinis išeivijos laikraštis...

Ir paskutinis p. Kamanto garbės nusikaltimas - 
jo 2002 m. rugsėjo 10 d. laiškas Lietuvių fondo advo
katai V. Kirvelaičiui, kuriame „p. Kamantas reiškia 
nuomonę, kad LF įstatai tari būti pakeisti” ir kad LF 
tari būti visiškai nepriklausoma korporacija.

Čia tai aš jau kapituliuoju, nes pačioje šio rašinio 
pradžioje, net nepasitaręs su advokatu, išreiškiau 
nuomone, jog šitoks bendruomenės reikalų aiškini
masis garbės teisme yra vaikiškas žaidimas. Dabar 
bijau, kad už šitokį nusikaltimą ir aš galiu atsidurti 
garbės teisme. Nors tos bendruomeninės garbės ne
daug betariu, nesinorėtų prarasti ir tuos paskutinius 
jos trupinėlius.

* * *
Atidus skaitytojas turbūt pastebėjo, kad rašyda

mas šį rašinėlį stengiausi bendruomenininkų tarpe at
siradusį „garbės pyktį” atskiesti kuo tirštesne sarkaz
mo doze. Tai dariau sąmoningai, nes, mano nuomo
ne, bendruomenę sudaro labai įvairūs žmonės, su 
skirtingomis nuomonėmis, pažiūromis, charakteriais. 
Norėdami bendrai dirbti, turime išmokti būti toleran
tiški, atsikratyti neklaidingumo monopolio, o iškilu
sius skirtumus aiškintis kultūringai argumentuodami, 
savo požiūrio nesistengdami primesti kitiems. O jei 
kiekvieną kartą bendruomenėje susikaupusiam pyk
čiui išlieti bėgsime į garbės teismus, tai jau iš anksto 
galime pradėti ruoštis šitokios bendruomenės ir šito
kio bendruomeniškumo laidotuvėms.

Z. V. Rekašius

ATSIŲSTA...
(atkelta iš 15-to psl.) 

užvedė prieš Lozoraitį šmeižto kampaniją. Į 
Valstybės departamentą pasipylė gerai suorkestruoti 
skundai bei protesto laiškai. Kad būtų nuramintos 
išeivijos visuomenėje kilusios aistros, S. Lozoraitis 
tada Lietuvos astovu JAV paskyrė pasiuntinybės 
klerką Juozą Kajecką. Šį gėdingą epizodą išeivijos 
„kovoje už Lietuvos laisvę”, savo atsiminimuose, 
spausdintuose Lietuvos aide maždaug dešimtojo 
dešimtmečio viduryje, detaliai aprašė Albertas Geru
tis, 1957 metais su Lozoraičiu lankęsis Amerikoje ir 
gerai susipažinęs su šios aferos užkulisiais. Apie tai 
Laurynas Jonušauskas savo knygoje tyli. Sunku 
patikėti, kad jis Geručio atsiminimų nėra matęs.

Ir dar. L. Jonušauskas savo knygoje rašo: „Beje, 
po P. Žadeikio mirties JAV Valstybės departamentas 
nesutiko J. Kajecko paskirti (mūsų pabr.) pasiunti
niu, o tik reikalų patikėtiniu” (p. 149). Kaip galėjo 
JAV „paskirti” Lietuvos atstovą?! Valstybės „skiria 
pasiuntinius į kitas šalis, o šalys kurioms tie pasiunti
niai skiriami, juos „priima” arba „atmeta”. URM’e 
dirbančiam autoriui tas turėtų būti elementaru. Tokie 
dalykai menkina šiaip kruopščiai atliktą darbą.

Prezidentas Valdas Adamkus. Sudarytojas Sau
lius Žukas. Įvado autorius Egidijus Aleksandravi
čius. Baltos lankos. Vilnius. 2003. 89 psl.

Prezidento Valdo Adamkaus foto albumas, api
mąs jo gyvenimą ir veiklą.

Lietuvos žydai. Atspaudas iš Darbų ir dienų. T. 
34. Parengė Leonas Gudaitis. Vytauto Didžiojo uni
versitetas. Kaunas. 2003. 139 psl.

Įvairių autorių staipsnių rinkinys apie Lietuvos 
žydų gyvenimą ir likimą. K
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