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KREPŠINIS - TIKROJI
Rugpjūčio 22-oji, sekmadienis, 8 valanda ryto. 

Šalia mano namo Vilniuje jaunimas vis dar geria alų, 
ištiktukais prisimindamas tai, kas dėjosi vakar vėlai 
vakare Atėnuose. Tai vienas, tai kitas iškelia trispal
vę ir pavargusiais, bet džiugiais balsais sušunka „Lie
tuva”.

Lietuva patvarkė iš NBA žvaigždžių sudarytą 
JAV rinktinę 94:90. Lietuviai laimėjo, nors triskart 
atsiliko 9-10 taškų. Likus 3 min. 6 sekundėms NBA 
čempionų „Detroit Pistons” trenerio L. Brown’o va
dovaujama amerikiečių komanda dar pirmavo 5 taš
kais. Bet tada Lietuvos rinktinės įžaidėjas Šarūnas 
Jasikevičius kalė tritaškį su bauda. Po to - dar vieną 
tritaškį. Ir dar vieną. Iš viso Š. Jasikevičius pelnė 28 
taškus, iš jų - 12 per paskutines 3 minutes. O Eureli- 
jus Žukauskas blokavo amerikiečių metimą po savo 
krepšiu.

Pergalė. Vilniuje į gatves pasipila jaunimas.. 
Laksto automobiliai. Virš jų iškeltos Lietuvos vėlia
vos. Šią akimirką prisimenu jauno žurnalisto Virgio 
Savukyno pasiūlymą pastatyti paminklą Sportinin
kui, gal net didesnį nei Knygnešiui. Anot Virgio, jei 
pirmojo tautinio Atgimimo metais Lietuvą kėlė maž
daug 300 džiova sergančių silpnų inteligentų, tai 
šiandien, priešingai, tautinius jausmus gali sužadinti 
tik mūsų atletai, tik sportininkai šiandien gali išvesti 
lietuvius į gatves.

Reiktų patikslinti - ne šiaip sportininkai. Krepši
ninkai. Be abejo, mums labai svarbu, kad Austrą 
Skujytė laimėjo sidabrą lengvosios atletikos septyn-
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Kas atsitinka, kai pamiršę savas bėdas JAV LB 
garbėtroškos ima spręsti globalines lietuvių tautos 
problemas? Integrali tauta - tuščiažodžiavimo ir 
neįvykdytų pažadų dokumentas.
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tuota išeivijos organizacija? Kodėl joje tiek daug 
profesorių ir toks tylus studentų balsas?
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LIETUVIŲ POLITIKA
kovės rungtyje, mes žavėsimės, jei Virgis Alekna vėl 
laimės auksą, mesdamas diską. Bet olimpinės bus ne 
olimpinės, jei krepšininkai grįš be medalių.

Tuo metu, kai Vilniuje ir kituose miestuose šėlo 
jaunimas, Atėnuose apstulbinti JAV žurnalistai klau
sinėjo, kodėl Šarūnas vis.dar ne NBA žaidėjas? „Esu 
storas, lėtas baltaodis, - šaiposi Š. Jasikevičius ir pri
duria: taip, NBA krepšininkai yra atletiški, greiti. 
Bet aš savo komandai galiu daryti kitus naudingus 
dalykus”.

JAV ambasadorius Stephenas Muilas pralošė 
prezidentui Valdui Adamkui dėžę amerikietiško vy
no. Jis kirto su prezidentu lažybų, kad laimės ameri
konai.

Krepšinis dėl kažkokių keistų priežasčių yra la
bai artimas lietuvio sielai. Atrodo, tai - vienintelė sri
tis, kur mes savo, netašytą kaimišką individualizmą 
noriai aukojame komandiniam veikimui ir tai jau 
tampa neįkandama net NBA vyrukams, nors JAV ir 
Lietuvos rinktinių dvyliktukų kontraktų sumos nely
gintinos: amerikonų rinktinės nariai per metus gauna 
maždaug 50 mln. JAV dolerių, Lietuvos - maždaug 
5-6 mln. dolerių.

Tuo tarpu lietuviškoje politikoje dabar velnias 
ragus nusilaužtų.Po Specialiųjų tyrimų tarnybos ak
cijų, kai dėl įtarimų korupcija Seimo narių mandato 
atsisakė socialdemokratas Vytenis Andriukaitis, 
konservatorius Arvydas Vidžiūnas ir socialliberalas 
Vytautas Kvietkauskas, Seimas savo kadenciją bai
gia tarsi žmogus, kurio visi dantys - su atviru nervu. 
Vieną ir tą pačią dieną, per pačius vasaros karščius 
prasidėjusioje neeilinėje sesijoje, bandoma užkirsti 
kelią politikų korupcijai, uždraudus politinę reklamą 
televizijose bei dideles pinigines aukas politikams, ir 
siekiama sutramdyti praktiškai nekontroliuojamas 
specialiąsias tarnybas, kurių veiksmai atvirai balan
suoja ant žmogaus teisių pažeidimų ribos, o gal ir se
niai yra ją peržengę.

Tuo pat metu bandoma dėlioti politinį pasiansą.
Atrodo šių rinkimų ypatybė ir ta, kad rinkimai 

vyks tarsi dviejose lygose, kurias suformavo balandį 
pasibaigęs apkaltos procesas. Todėl formaliai jas ga
lima būtų pavadinti paksininkų ir antipaksininkų 
lygomis. Pirmoji lyga disponuoja maždaug 55 proc. 
balsų. Antroji - 45 procentais.

Paksininkų lygai galima priskirti R. Pakso įkurtą 
Liberaldemokratų partiją, iš Rusijos atkilusio stam
baus kapitalisto Viktoro Uspaskicho Darbo partiją, 
ekspremjerės Kazimieros Prunskienės vadovaujamą 
Naujosios demokratijos ir Valstiečių partijos sąjun
gą, prie kurios šįkart prisiglaudė ir be partijos likęs 
Kazys Bobelis, ir šiaip marginalus, tokius kaip Vy
tautas Šustauskas.

Antipaksininkų lygoje - tradicinės partijos: kon
servatoriai, liberalcentristai, socialdemokratai. Pasta
rieji į rinkimus eina bendru sąrašu su socialliberalais. 
Ši koalicija pavadinta Algirdo Brazausko ir Artūro 
Paulausko vardu, nors pirmuoju numeriu čia įrašytas 
Česlovas Juršėnas.

Nei paksininkų lyga, nei antipaksininkų lyga 
praktiškai neturi galimybių perimti balsus viena iš ki
tos. Balsai gali judėti tik atskirų lygų viduje. Tai - šių 
Seimo rinkimų ypatybė. Ją nulėmė apkaltos proce
sas, Lietuvą padalijęs į dvi maždaug lygias dalis.

Štai tokiomis - sportiškai pakiliomis, o politiškai 
itin bjauriomis - nuotaikomis Lietuva paminėjo 15- 
ąsias Baltijos kelio metines. Ta proga poetas Justinas 
Marcinkevičius spaudos konferencijoje pažymėjo, 
jog nepaisant to, kad daugelis Baltijos kelyje stovėju
sių žmonių mano, jog jie buvo apgauti, Baltijos ke
lias yra amžinas dalykas: „Jis bus tol, kol bus Lietuva 
ir lietuvių. Juo eis visi - ir mūsų turčiai, ir tie, kurie 
šiandien rausiasi šiukšlių konteineriuose”. Poetas 
taip pat išreiškė susirūpinimą dėl lietuvių kalbos liki
mo, tautinės tapatybės.

Vis dėlto, kad ir kaip būtų keista, kad ir daug kas 
su tuo nenorėtų sutikti, daugiausia prie lietuvių kal
bos išlikimo, tautinės tapatybės ugdymo kiekvie
name lietuvyje prisideda mūsų krepšininkai. Ar įsi
vaizduojate, kas dėtųsi Lietuvoje, jei jie iškovotų 
olimpinį auksą? Net tie, kurie dūsauja, jog Baltijos 
kelias juos apgavo, akimirksniu pajustų pasididžia
vimą, jog jie - lietuviai

Jei tokia akimirka būtų, gal iš tiesų nebūtų nuo
dėmė šalia Knygnešio pradėti paminklą Krepšinin
kui? Bet iki to dar yra likusios keturios rungtynės, to
dėl tokia galimybė skaitant šias eilutes gali atrodyti 
arba per daug egzaltuota, arba tiesiog juokinga.

Rimvydas Valatka
2004 m. rugpjūčio 22-oji, Vilnius

ŽYMAUS DLK PILIEČIO 
NETEKUS

Šių metų rugpjūčio 14 dieną Krokuvoje mirė 
lenkų poetas, Nobelio premijos laureatas, žymios 
studijos apie stalinistinio totalitarizmo padarinius in
telektualams Pavergtas protas autorius Czeslaw’as 
Milosz’as. Cz. Milosz’o asmenybėje kūrybiniai lai
mėjimai bei ryšiai su Lietuva bus detaliai aprašyti ki
tur. Čia norėčiau prisiminti Cz. Milosz’o ryšius su 
Akiračiais.

1980 metais Milosz’ui gavus Nobelio premiją už 
literatūrą, Akiračiai, Tomui Venclovai tarpininkau
jant, kalbėjo su Milosz’u. Pokalbis buvo išspausdin
tas 1981 metų sausio mėn. Akiračių numeryje. Jame, 
tarp kitų dalykų, Milosz’as pabrėžė, jog „mano šak
nys Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje, sakyčiau, 
įgalina mane.išsilaikyti tarp svetimųjų, kaip žmogų, 
neabejotinai turintį palikimą”. Tuo jis lyg ir pabrėžė 
savo priklausomybę politinei Lietuvos tautai, egzis
tavusiai ilgus šimtmečius. O kalbėdamas autobio- 
grafiškai Milosz’as prisiminė, kad „vaikystėje savo 
senelių namuose prie Nevėžio patyriau visiškos lai
mės akimirkų, ir tai buvo kontrastas likusiajai mano 
gyvenimo daliai”.

(tęsinys 4-me psl.)
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GRIŪVA AMERIKOS LIETUVIŲ PARAPIJOS
Antrus metus Amerikoje besitęsiantis katalikų 

kunigų pedofilų skandalas smarkiai palietė Bostono 
arkivyskupiją. Amerikiečių žiniasklaida praneša, jog 
pernai rudenį naujasis Bostono arkivyskupas sutiko 
500 teismuose teisybės ieškojusių žmonių sumokėti 
85 milijonus dolerių. Nepajėgdama finansiškai atsi
skaityti su teismuose bylas keliančiais, pedofilų ku
nigų jaunystėje nuskriaustais vyrais, arkivyskupija 
pradėjo masiškai uždarinėti ir pardavinėti Bostono 
katalikų bažnyčias. Ketinama uždaryti ir šiais metais 
100 metų jubiliejų švenčiančią Bostono lietuvių kata
likų šv. Petro bažnyčią. Apie tai ir apie pavojų kitoms 
rytiniame Amerikos pakraštyje esančioms lietuvių 
parapijoms Amerikos lietuvyje (2004 m. liepos 24 d.) 
rašo Laurynas R. Misevičius:

... Bostone birželio mėnesio pradžioje susikūrusi 
miesto katalikų vyskupijos uždaromos lietuvių prieš 
100 metų [kurtos Šv. Petro parapijos gynimo ir išsau
gojimo organizacija (Save St. Peter) rengė ypatingą 
vigiliją-protesto akciją. Pastaroji „nusidriekė" net 
iki Lietuvos: liepos 16 dieną, penktadieni, nemažai 
žmonių susirinko prie Vatikano atstovybės Vilniuje 
patalpų ir susitiko su Šventųjų micato nuncijumi mū
sų šalyje. Tačiau pagrindinis protesto prieš Šv. Petro 
bažnyčios uždarymą piketas buvo suruoštas prie 
Bostono vyskupijos pastato šio miesto Common
wealth aveniu.

Čia nuo pat ryto vienintelę išlikusią aktyvią 
Massachusetts valstijos sostinės ir apylinkių lietu
višką parapiją (o ji paskutiniu metu tapo ne vien tik 
lietuvių katalikų religinių apeigų vieta, bet ir mūsų 
tautos Bostone kultūros centru) remiančiais plaka
tais nešini būriavosi kelios dešimtys tautiečių. Netru
kus čia pasirodė net dviejų - 5-ojo ir 7-ojo - Bostono 
TV kanalų reporteriai. (...)

Tačiau Šv. Petro bažnyčia - ne vienintelė, kuriai 
gresia uždarymas. Kaip paaiškėjo, visai neseniai 
plačiai nuskambėjusių, būtent iš šios apygardos kilu
sių (ne lietuvių) ir aukštas pareigas užėmusių dvasi
ninkų pedofilijos skandalų finansiškai „ išsekinta " 
miesto arkivyskupija užsimojo uždaryti ir parduoti 
net 65 šiame regione prieš keliasdešimt metų pasta
tytas bažnyčias. Iš jų - apie ketvirtadalis etninės kil
mės.

Na, o AL RP redakciją pasiekė nerimastinga ži
nia, kad tuo dar tokio nuožmaus JA V katalikų bažny
čios „puolimo "prieš etnines - tame tarpe ir lietuvių 
- parapijas nesibaigia. Yra atėjusi informacija, kad. 
ruošiamasi uždaryti ir vieną iš trijų Niujorke beliku
sių mūsų tautiečių parapijų - Manhattan 'o širdyje 
Įsispraudusią Vilniaus Mergelės (Our Lady of Vil
nius) bažnyčią. Taigi kitą savaitę pasistengsime pla
čiau informuoti apie galimą šios nedidelės, bet vis 
tiek labai brangios, tiek Niujorko, tiek ir visos Ameri
kos lietuviams parapijos praradimą.

Apie Bostono lietuvių protesto mitingą dėl užda
romos Šv. Petro bažnyčios tame pačiame Amerikos 
lietuvio („Bostonas: išliksime ar išsisklaidysime?”)
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numeryje rašo Aldona Turauskytė:

Aš niekada nemaniau, kad šiais laikais yra žmo
nių, kuriems labiau už viską šioje žemėje rūpi dvasi
niai dalykai, tokie, kaip savo tėvų, ir protėvių tikėji
mas bei tradicijos. Antra vertus, niekada nemaniau, 
kad viskas pasaulyje gali būti ir parduodama - isto
rinė atmintis, ištikimybė, galų gale, Dievo-namai... 
Praeitą šeštadienĮ Commonwealth gatvėje Bostone 
(prie šio miesto vyskupijos vartų) susirinkusi gausi 
Bostono lietuvių bendruomenė - vaikai ir seneliai, 
jauni išvaizdūs vyrai, gražios ir sveikos moterys, o 
kartu ir žmonės invalidų vežimėliuose - visą dieną 
praleido gatvėje. Melsdamiesi ir norėdami atkreipti 
katalikų bažnyčios hierarchų, miesto visuomenės, 
taip pat visų praeivių dėmesį į savo skausmą - mums 
jau uždrausta išlikti bendruomene, mums užvertos 
durys į ateitį... Ko gero, mes-per maža tauta, todėl 
mūsų nuomonė niekam nesvarbi. Uždaroma paskuti
nė Bostono apylinkėse lietuviška parapija ir nužudo
ma paskutinė dabartinių bei būsimųjų lietuvių emi
grantų viltis surasti naujoje šalyje namuose paliktą 
šilumą ir tautos dalelytę, pasiruošusius jiems padėti.

Suprantama, kai bažnyčios yra uždaromos dėl jų 
nelankomumo ar finansinių sunkumų. Tačiau šv. 
Petro lietuvių bažnyčia nėra tokia. Šv. Petro Lietuvių 
Parapijos Rėmėjų organizacijos tinklalapis skelbia, 
jog parapija skolų neturi, jos sąskaitoje virš 200,000 
dol. santaupų, 2003 metais per rinkliavas buvo su
rinkta apie 50,000 dol. Be to, 2002 metais parapi
jiečiai surinko ir paaukojo 25,000 dol. Kalvarijų baž
nyčios Vilniuje remontui...

Kita vertus, kokia prasmė parapijiečiams aukoti 
ir remti savo parapiją, jeigu bet kada vyskupija ją gali 
uždaryti ir maldos namus parduoti, kad padengtų pa
sileidusių kunigų padarytus nuostolius?

O KĄ VEIKIA BENDRUOMENĖ?
Bostono šv. Petro bažnyčią ištikusi krizė - gera 

proga JAV Lietuvių Bendruomenei pamankštinti sa
vo raumenis. Ką gi veikia karingosios JAV LB Val
dyba ir Taryba bei kiti veikėjai, neseniai tiek jėgų iš
eikvoję gindami Bendruomenę nuo Lietuvių fondo. 
Atrodo, kad beveik nieko neveikia.

Pasikalbėjime su Lietuvos rytu (2004 m. birželio 
14 d.) JAV LB Tarybos pirmininkė Regina Narušie- 
nė pareiškė:

- Vienas pagrindinių išeivijos tikslų yra ir visuo
met bus budėti, stebėti, kas darosi pasaulio politiko
je, bandyti daryti įtaką JA V valdžiai, kad niekas nie
kada nebepakartotų Ribbentropo-Molotovo pakto.

Taigi kai Bendruomenės žymūnai budi ir ser
gėja, kad nepasikartotų Ribbentropo-Molotovo pak
tas, Bostono lietuviai palikti vienų vieni. Pasirodo, 
lengviau kariauti su Molotovu ir Ribbentropu, negu 
bent laiškučiu Bostono arkivyskupo paprašyti, kad 
neskriaustų niekuo nenusidėjusios Bostono bendruo
menės...

UŽKIMO IR „DRAUGAS”
Iki šiol apie Bostono šv. Petro bažnyčios bėdas 

Amerikoje rašė Amerikos lietuvis (S. Goštautas, L,R. 
Misevičius, A. Turauskytė), skelbė parapijos gynimo 
komiteto pranešimus. Žinios apie šv. Petro bažnyčios 
negandas pasiekė net Lietuvą ir buvo paskelbtos Lie
tuvos ryto puslapiuose bei internete (DELFI, OMNI). 
Tik vienintelis Šiaurės Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis Draugas tylėjo... Ne tik tylėjo, bet kai
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Amerikos lietuvis skambino pavojaus varpais apie šv. 
Petro bažnyčiai gresiantį uždarymą, JAV LB Religi
nių reikalų tarybos pirmininkė sės. Margarita Barei
kaitė Drauge („Lietuviškų parapijų krizės”, 2004 m. 
birželio 5 d.) rašė apie Naujoje Anglijoje tuštėjančias 
lietuvių parapijas, lietuvių kunigų trūkumą ir dėl šių 
priežasčių joms gresiantį uždarymą. Žinoma, tai 
neliečia šv. Petro bažnyčios nes, anot sės. Margari
tos, ; A-Iii n Vriii

Toje parapijoje darbuojasi jaunas ketvirtos kar
tos lietuvis kun. S. Žukas. Jis gan gerai kalba lietu
viškai, pasišventęs lietuvybei. Nepaisant įvairių pa
rapijoje administracinių reikalų, kun. S. Žukas savo 
atostogas praleidžia Lietuvoje, tobulina lietuvių kal
bą ir susipažįsta su savo protėvių kraštu. Be to, Bos
tono šeštadieninėje lituanistinėje'mokykloje jis dėsto 
tikybą lietuviškai. Jo tikybos pamokos būna po lietu
viškų pamokų, nes mokyklos vadovybė nesupranta 
svarbos melstis lietuviškai.

Kam yra reikalingos lietuviškos parapijos, jei 
jaunimas nemokės melstis lietuviškai? Išlaikyti lietu
viškas parapijas yra svarbu Lietuvių Bendruomenės 
veiklai. Dirbti bei melstis turime sutartinai ir tiems 
patiems tikslams. Visa eilė lietuviškų parapijų buvo 
uždaryta ar perduota kitiems. Bažnyčia negali stovėti 
tuščia, tad vietos vyskupas daro atitinkamus sprendi
mus. Tačiau, jei lietuviai lankys savo šventoves, jos 
nebus uždaromos. Praradę savo parapijas, praran
dame savo kultūros židinius.

Sės. Margarita nė žodeliu neužsiminė, kad So. 
Bostono arkivyskupas kaip tik ir bando uždaryti baž
nyčią, kurioje netrūksta lietuvių parapijiečių, kur pa
rapijos finansinė padėtis yra gera, kur dirba kunigas 
lietuvis, mokantis jaunimą melstis lietuviškai.

Deja, sės. Margaritos straipsnio pabaiga primena 
kartuvių jumorą. Ji rašo:

Dabartinis So. Bostono arkivyskupas, gimęs Phi- 
ladelphijoje ir lankęs lietuvaičių seserų vadovauja
mą parapijos mokyklą, puikiai supranta lietuvių rū
pestį neprarasti savo parapijų. Atsakomybė už lietu
viškas parapijas, priklauso mums visiems. Tad patys
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jas lankykime ir remkime. Kvieskime naujai atvyks
tančius tautiečius i lietuviškas šventoves ir juos pri
imkime draugiškai.

Taigi arkivyskupui, kuris „puikiai supranta lietu
vių rūpestį neprarasti savo parapijų”, kaip tik ir „pa
rūpo” šv. Petro parapija...

• KARALIAUS MINDAUGO PAMOKOS
Pokalbyje su Lietuvos rytu (2004 m. liepos 5 d.) 

Mindaugo karūnavimo dienos proga istorikas, Vy
tauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplo
matijos instituto direktorius Antanas Kulakauskas 
padarė pora dėmesio vertų pastabų, aktualių ir mūsų 
laikams.

- Kas mums, dabarties lietuviams, turėtų būti 
svarbiausia vertinant karalių Mindaugų?

- Aiškus geopolitinės situacijos suvokimas ir 
orientacijos pasirinkimas. Mindaugas mąstė prag-

• matiškai ir proziškai - kas jam naudingiau? Nauda 
reiškė glaustis prie stipresnių - ir politiškai, ir civili
zacijos požiūriu.

Žinoma, tokie motyvai neatitinka to, ką, pavyz
džiui, apie Mindaugą rašo poetas Justinas Marcinke
vičius - kad Mindaugas atstovavo Lietuvos dvasiai ir 
kitiems aukštiems bei-kilniems dalykams.

Taip nebuvo. Tų laikų valdovui valstybė buvo jo 
nuosavybė, o šalyje gyveno ne tauta, bet valdovo pa
valdiniai.

Kita vertus, galime manyti, ką norime, bet būtent 
pragmatiniai motyvai nulėmė ir mūsų laikų Lietuvos 
geopolitinį pasirinkimą.

Mindaugo istorija mūs moko ir to, kad valstybė 
ir jos kryptis - labai trapus dalykas.

- Kur dar rasi pasaulyje šalį, kuri mini net tris 
dienas, susijusias su valstybės įkūrimu. Ar nesame 
šiek tiek net juokingi dėl to?

- Ko gero, pasaulyje iš tiesų daugiau nėra tokių 
valstybių, kurias minėtų net tris lemtingas valstybei 
datas.

Šios šventės galėtų viena nuo kitos skirtis. Pa
vyzdžiui, valstybės vyrai Mindaugo karūnavimo die
ną galėtų minėti vis kitame šalies regione.

Bet yra kaip yra - kol kas sakomos vis tos pačios 
kalbos, dalijami tie patys apdovanojimai, rengiami 
tie patys priėmimai.

- Ką liudija mūsų kabinimasis už istorijos, net 
kelių valstybės atramos taškų joje ieškojimas? 
Pasąmoningų baimę dėl valstybės tvirtumo?

— Žinoma. Mums valstybė yra dar labai trapus 
dalykas. Ji dar nėra visiškai įsitvirtinusi. Mes jos dar 
nesuvokiame kaip natūralaus ir savaime suprantamo 
dalvko.

Vakarų Europos, į kurią atėjome, tautoms tai lyg 
ir į kraują įaugęs dalykas. Tai labai ryškiai iliustruo
ja ką tik pasibaigęs Europos futbolo čempionatas.

Savo komandą palaikanti publika - labai marga, 
didžioji jos dalis ir alaus prisiplempusi. Bet pažiūrė
kite, kaip visi išdidžiai ir nuoširdžiai plėšia savo ša
lies himną. Taip pat ir patys futbolininkai.

Akivaizdu, kad Lietuvai dar toli iki tokio lygio ne 
tik sporte, bet ir daugelyje kitų gyvenimo sričių. Pa
triotizmas lietuviui dar netapo tokiu pat natūraliu 
dalyku kaip maistas ar kvėpavimas.

DARBO PARTIJOS PRIORITETAI
Naujoji Darbo partija yra sparčiausiai auganti 

partija Lietuvoje. Apklausose jos populiarumas toli 
pralenkia kitas partijas; birželio mėn. rinkimuose į 
Europos Parlamentą net 5 iš 13 vietų atiteko šiai par-

2003 m. rugsėjo mėn.

tijai. Liepos 3 d. vykusio Darbo partijos suvažiavimo 
„Rezoliucijoje”, paskelbtoje didžiųjų krašto dienraš
čių puslapio apimties apmokėtuose skelbimuose, sa
koma, kad partijos veiklos įgyvendinimo strategijos 
svarstyme „dalyvavo net per 4,000 įvairių sričių spe
cialistų, aukštesnių mokyklų dėstytojų, ekspertų ir 
buvo pateikta daugiau kaip 360 siūlymų”.

„Rezoliucijoje” sakoma, kad partijos strategijos 
„pristatymuose, pokalbiuose ir diskusijose dalyvavo 
daugiau kaip 50,000 Lietuvos žmonių”. Na, ir kokių 
išvadų ši ekspertų masė priėjo? Savo veiklos priori
tetais Darbo partija laiko:

•Socialinį teisingumą, užtikrinantį žmonių teises 
ir laisves, kovą su skurdu ir nedarbu, socialines ga
rantijas visiems Lietuvos žmonėms.

•Efektyvų valstybės valdymą ir efektyvią regioni
nę politiką.

•Ekonominę pažangą, ekonominį augimą ir atsi
likimo nuo Europos Sąjungos šalių mažinimą.

•Lygiaverčių sąlygų verslui plėtoti užtikrinimą.
•Lietuvai naudingą tarptautinį bendradarbiavi

mą, gerus santykius su užsienio valstybėmis.
•Saugumo užtikrinimą, kuriant subalansuotos 

plėtros, taikos ir teisingumo principais grindžiamą 
pasaulį.

•Bendradarbiavimą su Lietuvos žmonėmis. Kiek
vienas Darbo partijos žingsnis turi būti pagrįstas 
žmonių norais ir interesais.

Po šiais Darbo partijos „prioritetais” galėtų pasi
rašyti bet kuri Lietuvos partija. „Rezoliucijoje” nieko 
nesakoma apie būdus šiuos prioritetus įgyvendinti. 
Aptariant būdus paprastai ir atsiranda nuomonių skir
tumai.

Paskutinis prioritetų punktas skelbia, kad „kiek
vienas Darbo partijos žingsnis turi būti pagrįstas 
žmonių norais ir interesais”. Deja, žmonių „norai ir 
interesai” skiriasi, o dažnai ir vieni kitiems priešta
rauja. Dėl šios priežasties demokratinėse valstybėse 
kuriasi partijos, atstovaujančios bei ginančios skir
tingų visuomenės sluoksnių „norus ir interesus”. Tik 
totalitarinių valstybių ideologai skelbiasi sugebą su
derinti visų žmonių „norus ir interesus”. Nenorėtume 
Darbo partijos kaltinti totalitaristinėmis užmačiomis, 
bet jos skelbiami prioritetai - eilinis populizmas.

VERTINGAI KNYGAI NĖRA RĖMĖJŲ
Šiais metais „Versus Aureus” leidykla išleido 

solidų Remigijaus Misiūno leidinį Barakų kultūros 
knygos: lietuvių DP leidyba 1945-1952. Knygoje 
analizuojama 1945-1952 m. išeivių knygos raida, 
tendencijos, dėsningumai,nusakomos politinės, eko
nominės bei kultūrinės sąlygos, Įėmusios pokario DP 
visuomeninį-kultūrinį gyvenimą, knygų leidybą ir 
platinimą.

Silvija Vėlavičienė Draugo šeštadieniniame 
priede („Kelionė per septynetą lietuvių išeivijos var
go metų”, 2004 m. liepos 17 d.), teigiamai įvertinusi 
autoriaus ilgų metų darbo vaisių, štai ką rašo:

Gaila, kad, mūsų žiniomis, jau senokai spaudai 
parengta knyga keletą metų išgulėjo, autoriui ieškant 
rėmėjų. Apmaudu, kad nebuvo galimybės papildyti 
tekstą naujais duomenimis. Šis faktas iliustruotų lei
dybai finansinę paramą dalijančių institucijų nega
lią, ne visada aiškius ir motyvuotus atrankos kriteri
jus. Galop ir skyrus finansavimą neapsieita be nuos
tolių - lėšų stygius, ribojantis leidinio apimtį, nelei
do išspausdinti autoriaus parengtos asmenvardžių 
rodyklės, be kurios naudojimasis monografija yra 

apsunkintas. Juokaudami galėtume pasakyti, kad nė
ra to blogo, kas neišeitų į gera. Skaitytojas, mėginan
tis rasti informaciją apie konkretų asmenį, bus pri
verstas skleisti lapą po lapo ir tokiu būdu sužinos 
daugybę nepaprastai įdomių ir reikšmingų išeiviškos 

'leidybos Vakarų Europoje smulkmenų, iš kurių lyg 
mozaika susidėlioja DP kultūros vaizdas, taip de
taliai ir patraukliai pateikiamas dr. Remigijaus Mi
siūno.

Išeivijoje abejotinos vertės premijoms išleidžia
me tūkstančius dolerių ir vis aimanuojame, kad Lie
tuva neįvertina mūsų indėlio į lietuvių kultūrą. Ta
čiau Lietuvos mokslininkų pastangoms, siekian
čioms aptarti išeivijos įnašą, liekame absoliučiai kur
ti. Gerai, kad R. Misiūno knygos leidybą parėmė Lie
tuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. Bejos, var
gu ar knyga būtų pasirodžiusi.

DARBININKŲ TRŪKSTA, O PLANO 
TRUKUMĄ PAŠALINTI NĖRA

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą šalyje prade
da trūkti darbo jėgos. Apie tai Veide („Masinės di
desnių pinigų paieškos”, 2004 m. birželio 24 d.) rašo 
Eugenija Grižibauskienė:

Lietuva jau praranda jaunimą. Specialistai įspė
ja, kad ateityje tai atsilieps ne tik demografiniams 
procesams - gimstamumui, santuokoms, bet ir darbo 
ištekliams.

Darbo biržos specialistai atkreipia dėmesį, jog 
laisvų darbo vietų registruojama daugiau nei bedar
bių. Tokia tendencija, pasak Lietuvos darbo biržos 
vadovo Vido Šlekaičio, pastebima jau ne pirmą mė
nesį. Pastaruoju metu ypač sumažėjo jaunų (iki 25 
metų) bedarbių. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, su
siklosčius palankioms sąlygoms iš Lietuvos norėtų iš
vykti dar apie 30proc. gyventojų. Absoliuti dauguma 
-jaunesni nei 35 metų. Ryškiausios emigracinės 
nuotaikos tarp 15-24 metų jaunuolių. Išvykti norėtų 
apie 70-90 proc. šio amžiaus jaunimo.

Ypač darbuotojų stygiumi skundžiasi paslaugų, 
statybų sektoriaus darbdaviai. Ėmė trūkti statybinin
kų: mūrininkų, tinkuotojų, akmentašių, stalių, daili
džių, suvirintojų. Pradėjo brangti kvalifikuotų apdai
lininkų, remontininkų* dažytojų paslaugos. Restora
nuose, kavinėse, viešbučiuose mažėja virėjų, barme
nų, padavėjų, administratorių. Pasak V. Šlekaičio, 
būtent apie 30 proc. užregistruotų laisvų darbo vietų 
priklauso paslaugų sektoriui. Apie 14 proc. laisvų 
darbo vietų yra statybose. Jau niekas nesiginčija, 
kad vienas realiausių žingsnių norint kiek įmanoma 
pristabdyti darbo jėgos nutekėjimą - didinti atlygini
mą. Būtent dėl skurdo didžioji dauguma lietuvių ap
leidžia tėvynę.

Darbo jėgos trūkumas turi dar ir kitą pusę - dar
bininkų iš kitų šalių į Lietuvą imigraciją. E. Griži
bauskienė rašo:

Pasak statvbos bendrovės vadovo, Lietuva bus 
priversta kviestis darbininkų iš trečiųjų šalių. „Ir ne 
tik todėl, kad ten pigesnė darbo jėga, o todėl, kad 
Lietuva jau neturi atitinkamai parengtų specialistų. 
Turim vieną projektą, kuriam reikia kvalifikuotų, 
tarptautinius sertifikatus turinčių suvirintojų. Jų Lie
tuvoje yra ne daugiau kaip 80, o projektui įgyvendin
ti vienu metu reikia apie 150. Teks jų ieškoti svetur”.

V. Juocevičįaus nuomone, Lietuvoje nesistengia-

(tęsinys sekančiame psl.)
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RECENZIJOS

Lietuvos istoriografiją papildė originalus tyrinė
jimas, kuris atskleidžia ryškų sovietų valdžios laiky
senos Romos katalikų bažnyčios (RKB) Lietuvoje at
žvilgiu vaizdą. Šis tyrinėjimas užpildė mūsų istorinio 
žinojimo spragas ir dar kartą iškalbingais faktais 
paliudijo sovietinio režimo represinę prigimtį.

Arūnas Streikus išsamiai nagrinėja sovietų val
džios politiką RKB atžvilgiu Lietuvoje. Knygoje pa
rodoma, kaip formavosi skirtingos tokios politikos 
fazės: nuo radikalių sumanymų griauti institucinę 
RKB sąrangą ir kurti tautinę bažnyčią (stačiatikių 
bažnyčios pavyzdžiu) iki Lietuvos katalikų bažny
čios hierarchinės vadovybės kontrolės mechanizmo 
išpuoselėjimo.

Daug dėmesio knygoje skiriama slaptajai politi
kai, kurią vykdė sovietų saugumo organai. Autorius 
atskleidžia, kad sovietų saugumo policija (KGB) 
pamažu įsitikino, jog lengviausias būdas įveikti RKB 
yra „sugriauti ją iš vidaus“, t. y., valdyti RKB per 
KGB užverbuotus ir kontroliuojamus kunigus, infil
truotus į vadovaujančius postus katalikų bažnyčioje. 
Taip KGB tikėjosi daryti įtaką pačiam Vatikanui. Ta
čiau sovietų saugumas nepasitikėjo ir savo statyti
niais RKB. Antai, Kauno arkivyskupijos valdytojas 
kun. J. Stankevičius ir Telšių vyskupijos valdytojas 
kun. P. Maželis (abu KGB agentai) turėjo sekti vie
nas kitą, o kartu ir vyskupą K. Paltaroką. Pasak A. 
Streikaus, „toks trikampis sudarė palankias sąlygas 
sovietų saugumui manipuliuoti Bažnyčios hierarchi
ja savo interesais“. Vėliau KGB ėmė vykdyti opera
ciją „Apostoly“, kurios tikslas buvo padėti J. Stan
kevičiui ir P. Maželiui tapti vyskupais. Ji pavyko tik 
iš dalies - vyskupu buvo nominuotas P. Maželis, 
šiam mirus jį pakeitė kitas saugumo agentu priverstas 
tapti kunigas - vyskupas J. Matulaitis-Labukas, užė
męs Lietuvos ordinarų kolegijos pirmininko postą. 
KGB nedaug pritrūko, kad būtų įgyvendintas sovieti
nio saugumo strateginis tikslas - katalikų bažnyčios 
valdymo sutelkimas vieno valdžiai parankaus dvasi-

...SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-io psl.)
ma žiūrėti Į perspektyvą. „ Vos pradėjus kilti statybos 
apimtims, švietimo įstaigos, mokymo centrai turėjo 
orientuotis Į darbo rinkoje atsiradusią nišą ”, - Įsiti
kinęs pašnekovas.

Maži atlyginimai yra viena iš darbo jėgos nute
kėjimo svetur priežasčių. Atlyginimai nekils, kol 
Lietuvoje neatsiras profsąjungos, tokios, kokias mes 
turime Amerikoje ar Vakarų Europoje, sugebančios 
organizuoti darbininkiją ir derėtis su dabdaviais dėl 
didesnių atlyginimų bei geresnių darbo sąlygų. Šiuo 
metu Lietuvoje egzistuojančios profsąjungos yra so
vietiniai reliktai, neverti profsąjungos vardo. Nesant 
darbininkiją ginančių organizacijų, darbdaviai visada 
bus linkę didinti savo pelną darbininkų sąskaita.

Dėl kvalifikuotų darbininkų trūkumo kaltė krinta 
ant valdžios pečių. Pavyzdžiui, Amerikoje, ypač De
mokratų partijos valdymo metu, veikė įvairios val
džios išlaikomos perkvalifikavimo programos. Sta
tistikos duomenų pagalba valdžia tiksliai žino, kurio
se srityse yra darbininkų perteklius ir kur jų stinga. 
Nejaugi Lietuvos provincijoje ir kaime, kur egzistuo
ja didžiausias nedarbas, neatsirastų 80 žmonių, ku
riuos būtų galima apmokyti kvalifikuotais, tarptau
tinius pažymėjimus turinčiais suvirintojais? Žinoma, 
valdžia turėtų imtis tokios iniciatyvos. Artinasi Sei-
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ninko rankose. KGB pasiuntė savo agentus ir į Vati
kaną. Kaip nurodo A. Streikus, 1959 m. studijuoti į 
popiežiaus universitetus išvyko kunigai Viktoras 
Butkus ir Romualdas Krikščiūnas, kurie KGB doku
mentuose įvardyti kaip agentai Pušis ir Saulė. Į sau
gumo tinklus patekę kunigai vėliau bandydavo iš jų 
ištrūkti. Katalikų dvasininkų konformizmas, kita ver
tus, daugmaž atitiko visos visuomenės elgseną.

Kita sovietų valdžios strateginė veiklos linija 
buvo izoliuoti RKB nuo visuomenės, kad kunigai ga
lėtų bendrauti su tikinčiaisiais tik bažnyčiose. Tad 
RKB buvo traktuojama tik kaip kulto paslaugas tei
kianti institucija, negalinti turėti moralinio autoriteto 
visuomenėje. Moraliniam RKB autoritetui griauti 
KGB gana efektyviai naudojo kunigystės atsisakiu
sius kunigus. Labiausiai iš tokių pagarsėjo J. Ragaus
kas, kuris, pasak A. Streikaus, buvo saugumo užver
buotas dar 1947 m., tačiau dėl uždaro būdo negalėjęs 
teikti vertingos informacijos. Saugumas pakurstė jį 
paskelbti viešą pareiškimą apie kunigystės atsisaky
mo priežastis.

A. Streikus detaliai aptaria ir dvasininkų pastan
gas priešintis bei kaip jos buvo sovietų valdžios pa
laužiamos. Žinoma, sovietų represijos buvo žiauriau
sios pokario laikotarpiu, 1944-1953 m. buvo nuteisti 
364 kunigai, vien tik 1948-1950 m. nustojo veikti 
nuo 80 iki 120 bažnyčių. Vėliau represijas pakeitė 
įvairūs veiklos suvaržymai ir naujų kunigų rengimo 
ribojimai. Net ir pokario metais RKB negalėjo viešai 
pritarti partizanų karui, tad partizaninio karo metu 
žuvo tik vienas kunigas - Justinas Lelešius. Kita ver
tus, Lietuvos katalikų vyskupai atsisakė ir pasmerkti 
ginkluotą pasipriešinimą sovietų valdžiai. XX a. 6-7 
dešimtmečiais tiesioginių represijų katalikų bažny- 

mo rinkimai. Kuri nors partija perkvalifikavimo pro
gramų įvedimą galėtų įrašyti į savo programą, užuot 
kalbėjusi apie rojaus sukūrimą visiems žmonėms.

ŽYMAUS...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Maždaug prieš dvylika metų mano namuose 
suskambėjo telefonas. Balsas telefono ragelyje anglų 
kalba prisistatė esąs Czeslaw Milosz, norįs užsipre
numeruoti Akiračius. Prašė atsiųsti sąskaitą. Žinoma, 
turėti „paskutinįjį Didžiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės pilietį” savo skaitytojų tarpe mums buvo didelė 
garbė ir iš Milosz’o prenumeratos mokesčio neėmė- 
me. Deja, prieš trejetą-ketvertą metų iš Milosz’o ga
vome laiškutį, kuriame jis prašė sustabdyti Akiračių 
siuntimą, nes dėl silpstančių akių nebegalįs skaityti. 
Vėl prašė atsiųsti sąskaitą. Atrodo, Czeslaw’as Milo- 
sz’as mokėjo lietuviškai, tačiau tuo nesigyrė.

Dažnai mes, lietuviai, vadovaudamiesi pasenu
siais stereotipais, į nuostolius nurašome savo diduo
menę, per ilgus amžius puoselėjusią Lietuvos valsty
bingumą, tuo lyg norėdami išbraukti virš 300 metų 
savo istorijos bei pamiršdami, kad ne tik tauta, bet ir 
valstybė yra vertybė. Czeslaw’ui Milosz’ui Lietuvos 
valstybingumas buvo vertybė, tą jis pabrėžė savo 
1980 metų Nobelio paskaitoje.

Liūtas Mockūnas 

čios ir kunigų atžvilgiu sumažėjo, sovietų valdžia 
siekė aktyviau išnaudoti katalikų bažnyčią savo už
sienio politikos tikslams. Įdomu, kad sušvelnėjusiai 
politikai RKB atžvilgiu labiausiai prieštaravo Lietu
vos komunistų partijos vadovybė. Būtent ji tuo metu 
pasipriešino Maskvos raginimams grąžinti tikintie

siems Vilniaus arkikatedrą. Po 20 metų LKP vadovai 
iš šito grąžinimo susikrovė didžiulį politinį kapitalą.

Vis dėlto analitiškai brandžioje A. Streikaus 
knygoje yra keletas diskutuotinų dalykų. Autorius 
nuosekliai per visą knygą vartoja sąvoką „antibažny- 
tįnė politika“. Tai nėra akademiškai tikslu, nes pats 
A. Streikus pažymi, kad SSRS valdžia, mažindama 
RKB įtaką, bandė remtis stačiatikių bažnyčia. Sovie
tų saugumo Kauno skyrius ragino stačiatikius reika
lauti, kad jiems būtų „grąžintas katalikų užgrobtas“ 
soboras (Įgulos bažnyčia).. Siekiant pagyvinti stačia
tikių bažnyčios veiklą, į Vilniaus šv. Dvasios stačia
tikių vienuolyną buvo grąžintos trijų šventųjų kanki
nių relikvijos, kurios buvo išvežtos iš Lietuvos dar I 
pasaulinio karo metais. Sovietų valdžios pozicija 
(kuri, be abejo, buvo represinė) gali būti vadinama 
„antibažnytine politika“ tik laikantis prielaidos, kad 
vienintelė „tikroji“ bažnyčia Lietuvoje yra katalikų. 
Kita vertus, per 1944-1990 m. laikotarpį sovietų val
džios politika Katalikų bažnyčios atžvilgiu keitėsi; 
nors ir ne itin radikaliai. Nors ir griozdiška, bet tinka
mesnė mokslinė konstrukcija būtų - sovietų valdžios 
politika katalikų bažnyčios atžvilgiu. Suprantama, 
bendrame objektyvios studijos kontekste minėtos są
vokos vartojimas veikiau metaforiška, negu moksli
ne prasme yra gan menkas netikslumas.

Saulius Pivoras

Arūnas Streikus, Sovietų valdžios antibažnytine poli
tika Lietuvoje (1944-1990). Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tuyrimo centras. Vilnius, 
2002. 374 p.
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APIE VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS 1940 M.
POLITINĘ VEIKLĄ LIAUDIES VYRIAUSYBĖJE 

(Pabaiga. Pradžia praeitame Akiračių numeryje)
Analogiškai bendrauta su užsienio valstybių 

akredituotais pasiuntiniais Lietuvoje. Apie tokio po
būdžio V. Krėvės veiklą galima susipažinti jau at
spausdintuose dokumentuose. Dokumentų rinkinyje 
Lietuvos okupacija ir aneksija 1939/1940 įdėtas do
kumentas Nr. 164, „V. Krėvės „Pro memoria”, da
tuotas 1940 m. liepos 13 d., apie jo pasikalbėjimą su 
Vokietijos pasiuntiniu p. Zechlinu. Liaudies vyriau
sybės vadovas ir užsienio reikalų ministras V. Krėvė 
ramino Vokietijos pasiuntinį dėl būsimų rinkimų į 
Liaudies seimą, nurodė, jog rinkimai vyksta demo
kratiškai. Panašios taktikos laikytasi ir liepos 15 d. 
bendraujant su minėtu p. Zechlinu36. Nereikia pa
miršti ankstesnių daugumos autorių atskleistų V. 
Krėvės dezinformuojančių telegramų Lietuvos pa
siuntiniams užsienyje apie nepriekaištingą padėtį ša
lies viduje. Pastarieji atsipeikėjo gana vėlai. Sunkiai 
suvokiama, tačiau Liaudies vyriausybės užsienio rei
kalų ministras ragino pasiuntinius sugrįžti į Lietuvą. 
Kitaip tariant, juos siuntė į pražūtį. Laimei, pasiunti
niai, prisidengdami tariamomis ligomis, į tokius ragi
nimus nekreipė dėmesio37. Netolima ateitis parodė 
pasiuntinių blaivią logiką.

Dokumentinė medžiaga kategoriškai paneigia V. 
Krėvės sukurtą ir kitų autorių nuolat kartotą Lietuvos 
gelbėjimo akciją ir išryškina klasiko nuolatinę soli- 
darizaciją su okupantu, veikimu ne savo tautos nau
dai, kai kada net prieš atskirus asmenis. Ne paslaptis, 
kad V. Krėvė nekentė A. Smetonos ir jo režimo, nuo 
kurio ne kartą teko pačiam tarpukariu nukentėti. Ne 
išimtis ir paskutinis Nepriklausomos Lietuvos Minis
tras pirmininkas A. Merkys, kuriam kairiųjų inteli
gentų veiksmai prieš okupaciją turėjo būti žinomi. A. 
Smetona pasitraukė, o A. Merkys kurį laiką buvo dar 
Lietuvoje. Liepos 9 d. A. Merkys su šeima išskrido į 
Rygą, iš kur ketino pasiekti Stokholmą, o iš ten pa
siekti JAV. Planas žlugo. Rygos oro uoste, V. Sidzi
kausko teigimu, sovietų saugumiečiams užkliuvo A. 
Merkio diplomatinis pasas ir jis su visa šeima nuo
savu automobiliu, lydint saugumiečiams, buvo par
gabentas į Kauną38. Netrukus ištremtas į Sibirą. Dėl 
A. Merkio nelaimės V. Sidzikauskas kaltę suvertė 
sovietų saugumui, nenurodydamas kitų kaltininkų.

Knygoje Lietuvos okupacija ir aneksija 1939/ 
1940 įdėta (dokmentas Nr. 156) užsie
nio reikalų ministerijos Generalinio 
sekretoriaus P. Glovacko 1940 m. lie
pos 9 d. „Pro memoria”, kurioje nuro
doma, kad P. Glovackas Lietuvos pa
siuntiniui Latvijoje P. Dailidei įsakė 
tučtuojau susisiekti su Latvijos vidaus 
reikalų ministerija ir paimti iš A. Mer
kio diplomatinį pasą, o patį A. Merkį 
grąžinti Lietuvon. P. Dailidė įsakymą 
be priekaištų įvykdė. Iš šio dokumento 
aišku, kad ne tik sovietai kalti dėl A. 
Merkio nelaimės. Deja, šioje tragiškoje 
istorijoje tai dar ne viskas. P. Glovac
kas įsakymą P. Dailidei davė ne savo 
paties iniciatyva, o pildė savo šefo, už
sienio reikalų ministro V. Krėvės nuro
dymą. V. Krėvė liepos 9 d. 12:55 vai. 
telefonu paskambino P. Glovackui ir 
informavo apie A. Merkio išskridimą į

Rygą, davėjam nurodymus: „įsakyti mūsų (Lietuvos 
- M. T.) Pasiuntinybei Rygoje paimti iš p. Merkio 
diplomatinį pasą ir sugrąžinti į Lietuvą. Be to, p. 
URM-eris liepė paimti iš visų, kas anksčiau gavo, 
diplomatinius pasus”39. (Išsamiau žiūr.: Priedas Nr. 
1). Paradoksalu, tačiau archyve esantis V. Krėvę 
kompromituojantis dokumentas į aukščiau minėtą 
dokumentų rinkinį nepakliuvo. Kaltė dėl A. Merkio 
tragedijos vienpusiškai priskiriama P. Glovackui, ne
sigilinant -į V. Krėvės nusikalstamus veiksmus.

V. Krėvė pernelyg neapkentė savo asmeninių ir 
politinių priešininkų, apie save gerai galvojo, su
reikšmino tuometines savo pareigas. Neatsitiktinai 
Antrojo pasaulinio karo metais parašytoje apysakoje 
„Miglose. Iš priešbolševikinių laikų reportažas” au
torius neįžvelgė nieko teigiamo daugiau kaip dvide
šimtmetį gyvavusioje nepriklausomoje tarpukario 
Lietuvoje, visur parodomos tamsios spalvos bei mig
los, į kurias, kaip rodo istoriniai šaltiniai, buvo pa
kliuvęs pats kūrinio autorius40. Kitą panašią neigiamą 
V. Krėvės veiklą antruoju etapu plačiau nušvietė is
torikas L. Truska41. O kur V. Krėvės parašai po Lie
tuvos valstybingumą griaunančiais įstatymais, su 
kurių originalais galima susipažinti LCVA bei Vy
riausybės Žiniose. Dėl jų patikimumo V. Krėvė nie
kada nekėlė jokio klausimo ir į kritiką po Antrojo pa
saulinio karo visai nereagavo arba visa tai įvardijo 
„šmeižtu”42. Atkreiptinas dėmesys, kad didesnių su
sidorojimų ar eksesų prieš lietuvių tautą 1940 m. lie
pos mėnesį nebuvo. Naiviai tikėta Liaudies seimo 
rinkimų rezultatais. Tik paaiškėjus tikrosioms naujo 
seimo užmačioms, protestuoti pradėjo Lietuvos pa
siuntiniai.

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 
LIKVIDACIJOS PIRMININKAS

1999 m. išleistoje kapitalinėje knygoje Lietuvos 
užsienio reikalų ministrai 1918 - 1940 istorikas J. 
Skirius V. Krėvės atsistatydinimą iš Liaudies vy
riausybės datavęs liepos 22 d., tolimesnių jo politinių 
veiksmų Liaudies vyriausybėje neįžvelgė. Esą, „lie
pos 22 d. jis paprašė vieno mėnesio atostogų 
sveikatai pataisyti. Atostogas gavo. Taip profesorius 
pasitraukė iš politinės veiklos, nors iš principo bol

Priedas Nr. 1
Kaunas, 1940 m. liepos mėn. 9 d. 

Konfidencialiai
/P. Glovacko, Generalinio 
Sekretoriaus ir Politikos De
partamento Direktoriaus/ 

Pro memoria
Š. m. liepos 9 d. pasikalbėjimas telefonu su Ministro Pirmininko 

Pavaduotoju ir Užsienių Reikalų Ministeriu prof. Krėve-Mickevičium/

Šiandien 12,55 vai. paskambino man prof. Krėvė - Mickevičius ir 
pranešė, kad į Rygą išskrido p. Merkys. Liepė įsakyti mūsų Pasiuntiny
bei Rygoje paimti iš p. Merkio diplomatinį pasą ir sugrąžinti į Lietuvą.

Bė to, p. URM - eris liepė paimti iš visų, kas anksčiau gavo, diplo
matinius pasus.

LCVA F. R-1019. Ap. 1. B. 17. L. 171.

ševikams jis jau buvo nereikalingas”43. Ši data nau
jausiuose tyrimuose laikoma galutine. Kartu, istoriko 
teigimu, „nors Krėvė ir pasitraukė, bet ir toliau doku
mentuose buvo deklaruojamas kaip užsienio reikalų 
ministras iki pat Ministerijos panaikinimo. Tai buvo 
•naudinga bolševikams. Prisidengiant jo vardu buvo 
išleistas ne vienas svarbus Ministerijos dokumentas. 
Tai klaidino daugelį ne tik to meto, bet ir vėlesnės 
Lietuvos veikėjų ir istorikų, kurie vertindami to laiko 
įvykius nurodydavo dokumentus su V. Krėvės pavar
de, kai iš tikrųjų su šiais dokumentais jis jau nieko 
bendra neturėjo”44. Šie žodžiai neatitinka tiesos. V. 
Krėvė, kurį laiką pasitraukęs iš Liaudies vyriausybės, 
konkrečiai nuo liepos 23 d. (nors po juridiniais doku
mentais pasirašė iki liepos 26 d.), vėl į ją sugrįžo lik
viduoti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, kaip 
nurodė Darbo Lietuva rugpjūčio 10 d.45. To neslėpė 
pats V. Krėvė. 1942 m. rugjūčio 30 d. viešame antita
rybiniame susirinkime skaitydamas pranešimą apie 
Liaudies vyriausybės sudarymą ir netiksliai nurody
damas savo atsistatydinimą, pabaigoje pažymėjo: 
„grįžau tik likviduoti Užsienio reikalų ministeriją ir 
rūpintis surasti darbo buvusiems tos ministerijos 
bendradarbiams”46. Šiais žodžiais V. Krėvė tarsi pa
neigė savo paties versiją apie greitą atsistatydinimą. 
Iš tikrųjų jis atostogavo kiek daugiau kaip dvi savai
tes, nuo liepos 23 d., tiksliau liepos 26 d., iki rugpjū
čio 9 d. ir darbą pradėjo rugpjūčio 10 d.. Kaip teigia 
istorikas L. Truska, nuo rugpjūčio 13 d. V. Krėvė vėl 
dalyvavo Liaudies vyriausybės, tuomet jau pasivadi
nusios Ministrų Tarybos, posėdžiuose, kuri sprendė 
antraeilius klausimus47. Ne visai taip. Šį kartą jam 
teko paskutinis svarbus vaidmuo - vadovauti Lietu
vos užsienio reikalų ministerijai.

Istoriografijoje neretai klaidingai nurodoma, kad 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos likvidavimo 
pirmininkas buvo jos Generalinis sekretorius P. Glo
vackas48. Su tuo nesinori sutikti. Teisi istorikė R. 
Žepkaitė, kuri, remdamasi archyvine medžiaga, nu
statė, kad 1940 m. rugpjūčio 9 d. Ministrų Taryba su
darė ministerijos likvidacinę komisiją, o jos pirmi
ninku paskyrė V. Krėvę. Rugsėjo 19 d. komisija bai
gė dirbti savo darbą, ministerijos patalpas perdavė 
Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto žinion, 
o automobilius - Ministrų Tarybai. Likvidacijos ko
misijos pirmininkas, jo paties prašymu, iš pareigų at
leistas49. Vadinasi, V. Krėvė, daugiau kaip dvi savai
tes pailsėjęs, sugrįžo į savo ankstesnes pareigas ir pa
grindinį dėmesį skyrė savo vadovaujamos užsienio 
reikalų ministerijos likvidavimui.

Tokie V. Krėvės veiksmai negalėjo 
būti nežinomi Lietuvos pasiuntiniams 
užsienyje. 1989 m. JAV lietuvių spaudo
je kilo diskusijos dėl buvusio diplomato 
E. Turausko politinių memuarų, kur jis 
nurodė, jog 1940 m. rugpjūčio 19 d. apie 
Lietuvos pasiuntinybių Berlyne ir Pary
žiuje likvidavimą iš Kauno buvo praneš
ta V. Krėvės ar P. Glovacko ir, kad pa
siuntinybės turi būti perduotos iki rug
pjūčio 25 d. (neparašyta kam)50. K. Janu
ta JAV lietuvių laikraštyje Dirva, prista
tydamas E. Turausko knygą, neigiamai 
vertino autorių, kuris Krėvę skelbė „Lie
tuvos įstaigų užsienyje griovėju”, nes tai 
esą „prasimanymas”. K. Januta nei
giamai vertino Lietuvos diplomatijos še
fą S. A. Bačkį, parašiusį E. Turausko 
knygai įvadą ir nepamačiusį, jo teigimu,

(tęsinys sekančiame psl.)
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APIE VINCO KRĖVĖS...
(atkelta iš 5-to psl.)
netiesos. K. Januta E. Turausko teiginius atrėmė V. 
Krėvės atsiminimais, pasitikėdamas paties buvusio 
Liaudies vyriausybės ir užsienio reikalų ministro su
kurtu mitu apie tariamą greitą jo atsistatydinimą: 
„Krėvė liepos pradžioje, grįžęs iš Maskvos po pasi
kalbėjimo su Molotovu, priešinosi Liaudies seimo 
įstatymo svarstymui, nepritardamas sovietizacijai, 
atsistatydino iš ministerio pareigų. Kai buvo paliepta 
pasiuntinybes perduoti sovietams, ne tik Krėvė nebe
buvo ministeriu, bet ir užsienio reikalų ministerijos 
nebebuvo, Lietuva jau buvo įjungta į Sovietų Sąjun
gą (Mano pabr. - M. T.)”51. Tokia klaidinga V. Krė
vės sukurta versija - pagrindinis koziris, leidžiantis 
klasiką laikyti Lietuvos gelbėtoju tragiškomis lietu
vių tautai dienomis 1940 m. vasarą. Tikėta V. Krėvės 
žodžiais, nesigilinta į konkrečią jo veiklą. Dešimt
mečiais V. Krėvės politinę veiklą teigiamai vertinan
tys autoriai nurodė vieną bendrą, tačiau tendencingą 
faktą - V. Krėvės greitą pasitraukimą iš Liaudies vy
riausybės. Mažumos prieštaraujantis balsas nebuvo 
išgirstas52.

E. Turausko knygai įvadą parašęs Lietuvos dip
lomatijos šefas S. A. Bačkis laiške Dirvai pagrįstai 
nurodė, kad minėtoje knygoje nemato V. Krėvę 
šmeižiančio fakto ir K. Janutai prikišo, jog šis nenu
rodė tikrosios buvusio Liaudies vyriausybės ir Už
sienio Reikalų Ministro politinės veiklos 1940 m. va
sarą. S. A. Bačkis nurodė, kad po sugrįžimo iš Mask
vos V. Krėvė atsistatydino, tačiau atsistatydinimas 
nebuvo priimtas ir jam teko pareigas eiti iki pat rug
pjūčio 25 d., kada kartu su J. Paleckiu pasirašė po 
LTSR konstitucija. Remdamasis Vyriausybės Žinio
mis S. A. Bačkis nurodė kitus neigiamus V. Krėvės 
veiksmus: „Prof. V. Krėvės parašas figūruoja Vyr. 
Žinių 1940.VII.22 Nr. 719 po „Deklaracijos apie 
valstybės santvarką” ir po „Lietuvos įstojimo į So
vietų Soc. Resp. Sąstatą deklaracija” kartu su J. Pa
leckio parašu. Vien prof. V. Krėvės parašas 1940. 
VIII. 15 d. Vyr. Žinių Nr. 725. psl. 629 yra po sąrašu 
asmenų, kuriems nutarta atimti Lietuvos plietybę, už
drausti grįžti Lietuvon ir konfiskuoti jų turtus. Išvar
dinti asmenys buvo šie: K. Škirpa, B. K. Balutis, P. 
Žadeikis, V. Gylys, S. Lozoraitis, S. Girdvainis, K. 
Graužinis ir J. Šaulys 53. S. A. Bačkis nurodė ir kitą 
neigiamą V. Krėvės veiklą, likviduojant užsienio 
valstybių pasiuntinybes Lietuvoje bei Lietuvos už
sienio reikalų ministeriją. Daugiausiai rėmėsi buvu
sio Prancūzijos Pasiuntinio Lietuvoje D. Dulong 
1955 m. prancūzų spaudoje išspausdintais atsimini
mais, kur pateikiama ištrauka apie Prancūzijos pa
siuntinybės Lietuvoje likvidavimą. Ištraukoje pažy
mima, kad „Lietuvos Užsienio Reikalų Ministras 
prof. V. Krėvė-Mickevičius 1940 m. rugpjūčio 20 d. 
raštu jam pranešė, kad dėl 1940 m. rugpjūčio 3 d. 
Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungą santykiai su 
Prancūzija nustojo egzistuoti ir kad Prancūzijos Pa
siuntinybė turi likviduoti savo reikalus ligi 1940 m 
rugpjūčio 25 d.” Ministeris D. Dulong apleido Lietu
vą rugsėjo 5 d. Laiške nurodoma, kad analogiškus' 
raštus iš V. Krėvės gavo kiti svetimų valstybių atsto
vai Lietuvoje, išskyrus Vokietijos atstovą. Baigda
mas S. A. Bačkis lietuvių visuomenei paaiškino ne
pagrįstus K. Janutos teiginius, tačiau Lietuvos diplo
matijos šefas susilaikė nuo asmeninio V. Krėvės po
litinės veiklos vertinimo Liaudies vyriausybėje, šią 
teisę palikdamas patiems skaitytojams: „skaityto
jams patyrus aukščiau išvardintus dalykus apie prof. 
V. Krėvės-Mickevičiaus vaidmenį-jo parašą po do

kumentais, kuriais buvo Lietuvos nepriklausomybė 
naikinama, - bus aišku, kad Kazio Janutos tvirtini
mas, jog E. T. (Edvardas Turauskas - M. T.) apšmei
žė prof. V. lėvę-Mickevičių, yra toks prasima
nymas, kuris negali būti pateisinamas”54. Dalį S. A. 
Bačkio teiginių po trijų metų, remdamasis Ministrų 
Tarybos posėdžių protokolais, patvirtino istorikas L. 
Truska55.

Kaip vertinti tokią Lietuvos diplomatinio šefo S. 
A. Bačkio laikyseną V. Krėvės atžvilgiu? Galima 
teigti, kad pasielgta diplomatiškai. 1989 m. objekty
viai įvertinti visus Krėvės politinius žingsnius 1940 
m. vasarą ir revizionistiškai pažvelgti į tautos trage
diją būtų buvęs pernelyg ankstyvas veiksmas. Lietu
va priklausė Sovietų Sąjungai, nebuvo galimybės su
sipažinti su archyvine medžiaga, reikėjo laiko, kuris 
išugdytų pilietinę lietuvių tautos visuomenę, nebijan
čią atvirai pažvelgti į netolimą praeitį. Kita vertus, S. 
A. Bačkio, aukščiausio Lietuvos diplomatijos šefo, 
pateikta reakcija išryškina dar vieną aspektą - V. 
Krėvės politiniai veiksmai Liaudies vyriausybėje lie
tuvių diplomatų tarpe vertinti gana prieštaringai ir 
daugiau iš neigiamos pusės. Tačiau apie tai viešai 
visuomenei vengta pranešti. Puikus pavyzdys - V. 
Krėvės prieštaringas liudijimas 1953 m. JAV Ch. J. 
Kersteno Komiteto komisijai apie pirmąjį sovietmetį. 
S. A. Bačkis bene pirmasis?iš lietuvių diplomatų, juo 
labiau būdamas Lietuvos diplomatijos šefu, oficialiai 
paneigė V. Krėvės sukurtą greito atsistatydinimo iš 
Liaudies vyriausybės versiją (Lietuvos diplomatinės 
tarnybos šefu S. A. Bačkis tapo tik J983 m., mirus S. 
Lozoraičiui vyresniajam - Red.). Tai svarbus žings
nis gilinantis į tolimesnę V. Krėvės politiką pirmuo
ju sovietmečiu. Anksčiau dėl šio V. Krėvės veiksmo 
diplomatų tarpe nekildavo abejonių. Užtenka prisi
minti minėto Ch. J. Kersteno Komiteto komisijos ap
klausą. Į dar 1945-1946 m. B. Railos ilgą studiją JAV 
lietuvių spaudoje rimtai nepažiūrėta, kur anonimu 
prisidengęs autorius pagrįstai nurodė žymiai ilgesnę 
V. Krėvės veiklą Liaudies vyriausybėje, negu pats 
klasikas bandė pirmą kartą nurodyti 1942 m. rugpjū
čio 30 d. viešame antitarybiniame atsišaukime, o po 
Antrojo pasaulinio karo - politiniuose atsimini
muose. Tikėta žodžiais, nesigilinta į konkrečius V. 
Krėvės veiksmus.

Aukščiau pateiktus Lietuvos diplomatinio šefo S. 
A. Bačkio teiginius visiškai patvirtina LCVA saugo
ma istorinė medžiaga. Be minėtų instrukcijų Prancū
zijos pasiuntiniui D. Dulong galima aptikti ir daugiau 
dokumentų, įrodančių aktyvius V. Krėvės veiksmus 
likviduojant Lietuvos užsienio reikalų ministeriją. Šį 
darbą tuometinis Lietuvos užsienio reikalų ministras 
V. Krėvė dirbo kartu su Generaliniu sekretoriumi P. 
Glovacku. Todėl istoriografijoje, nurodant jo gausias 
pasirašytas instrukcijas užsienio valstybių pasiunti
niams, klaidingai visi „nuopelnai” šiame darbe pri
skiriami vienam Generaliniam sekretoriui.56 Nuo 
savo pavaldinio neatsiliko V. Krėvė. Archyve nema
žai jo pirmomis vardo ir pavardės raidžių inicialais 
juodu rašikliu pasirašytų instrukcijų, kuriomis V. 
Krėvė Lietuvoje reziduojančius pasiuntinius infor
mavo apie Lietuvos įstojimą į Sovietų Sąjungą ir pra
nešė, kad Lietuvos užsienio reikalų ministerija yra 
likviduojama. Todėl diplomatiniai santykiai tarp Lie
tuvos ir užsienio valstybių „nustoja egzistavę”. (Pla
čiau apie tai kitame Akiračių numeryje - Red.). To
kio pobūdžio instrukcijas 1940 m. rugpjūčio 12 d. V. 
Krėvės ranka inicialais pasirašytas gavo Vokietijos, 
Rumunijos, Latvijos, Japonijos, Turkijos ir kitų Lie
tuvoje rezidavusių užsienio valstybių pasiuntiniai, 
kurie savo darbą baigti ir įstaigas likviduoti turėjo iki 

rugpjūčio 25 d.57. Ne visi suspėjo iki nurodyto termi
no tai padaryti. Ministrų Taryba, pasivadinusi Lietu
vos TSR Komisarų Taryba rugpjūčio 27 d. posėdyje 
užsienio reikalų ministerijos likvidavimo terminą nu
tarė pratęsti iki rugsėjo 15 d.58. Todėl Užsienio 
reikalų ministerijos Politikos Departamento direkto
rius J. Jurginis pokalbyje su Vokietijos pasiuntiniu p. 
Cechlinu rugsėjo 10 d. pagrįstai nurodė, kad užsienio 
reikalų ministerijos likvidaciją iki rugsėjo 15 d. tiki
masi baigti. Cechlino paklaustas, ar V. Krėvė tebėra 
užsienio reikalų ministras, J. Jurginis atsakė teigia
mai ir nurodė, kad „užsienio reikalų ministeris komi
sarų tarybos posėdžiuose nedalyvauja”59. Kaip aukš
čiau nurodyta, pati užsienio reikalų ministerijos lik
vidavimo komisija su V. Krėve priešakyje buvo pa
naikinta rugsėjo 19 d._

Užsienio reikalų ministerijos likvidavimui va
dovavęs V. Krėvė tuo pačiu pradėjo įsitraukti į tary
binės santvarkos kultūrinį gyvenimą. 1940 m. rug
pjūčio 14 d. didžiajame mokytojų suvažiavime Kau
no sporto salėje vyriausybės vardu sveikindamas su
sirinkusius, išreiškė viltį, kad „mokytojai aktingai 
padės sukurti laimingą šviesią Tarybų Lietuvą, kad 
nuo dabar mūsų gyvenimas bus pagrįstas šviesa, kuri 
viešpataus visur”60. Krėvės kalba beveik niekuo nesi
skyrė nuo kitų prelegentų. Po dviejų dienų Lietuvos 
TSR Rašytojų sąjungos organizacinio komiteto se
kretorius P. Cvirka Lietuvos komunistų partijos Cen
tro Komiteto vadovui K. Preikšui, siūlydamas į so
vietiniais pagrindais reorganizuojamos Lietuvos 
Rašytojų draugijos organizacinį komitetą papildomai 
įtraukti V. Krėvę-Mickevičių ir T. Tilvytį, apibūdino 
pirmojo nepriekaištingas nuotaikas sovietinės sant
varkos atžvilgiu: „pastaruoju metu, ypač, mažiau 
berodo svyravimų tarybinės santvarkos atžvilgiu. Iš 
pasikalbėjimų su Krėve man teko patirti, kad jis nuo
širdžiai ir su džiaugsmu dirbs naujos, socialistinės 
kultūros kūrimo darbą”61. P. Cvirkos pateiktą V. Krė
vės charakteristiką geriausiai iliustruoja praktinė jo 
veikla. Klasikas pasinėrė į sovietinės kultūros staty
mo darbą, daug prisidėjo prie LTSR Mokslų Aka
demijos įsteigimo; buvo išrinktas šios aukščiausios 
mokslo įstaigos pirmuoju prezidentu. Tai nesutrukdė 
būti išrinktam deputatu į SSSR Aukščiausią Tarybą. 
Vargu, ar tokią klasiko veiklą lydėjo grasinimai.

Savo atsiminimuose bei laiškuose po Antrojo pa
saulinio karo V. Krėvė ne tik klaidingai nurodė savo 
veiklos prokomunistinėje vyriausybėje laiką, bet ir 
niekur nenurodė, savo tikrosios veiklos pobūdžio. O 
tai dar kartą meta įtarumo šešėlį ant V. Krėvės politi
nių atsiminimų bei jo 1940 m. vasaros aktyvių veiks
mų Liaudies vyriausybėje ir leidžia daryti liūdną iš
vadą, kad jo paties sukurta Lietuvos gelbėjimo versi
ja tebuvo mitas, kuriuo daugiau kaip pusę šimtmečio 
lietuvių tauta tikėjo.
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REPORTAŽAS

Nepaisant to, kad Kaune jau žydi liepos ir lietin
goje vasaros ramybėje skendintis miestas ima pa
našėti į didelį medaus dubenį, mano kambarin įsibru
ka nerimas. Tiesą sakant, patekau į keblią padėtį: tuoj 
tuoj teks rašyti esė, ir ne bet kokį, o apie Santaros- 
Šviesos konferenciją. Gal kas ir pasakys - anokia čia 
problema, tokie rašiniai turi nuo seno susiklosčiusias 
tradicijas ir paprastai, daug nesukant sau galvos, pra
dedami taip: „2004 m. birželio 24 d. Kaune, Vytauto 
Didžiojo universitete, prasidėjo XII Santaros-Švie
sos konferencija. Renginį atidarė prof. Egidijus 
Aleksandravičius; tada visus, susirinkusius į Didžiąją 
aulą, pasveikino tuometinis kandidatas į Lietuvos 
Respublikos prezidentus Valdas Adamkus, Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius prof. Vytautas Ka
minskas ir Kauno miesto meras Arvydas Garbaravi- 
čius. Kauniečiai džiaugėsi svečiais, svečiai dėkojo 
šeimininkams ir visi sutartinai dėliojo Santaros-Švie
sos pirmėiviškumo akcentus...” Šventa teisybė, vis
kas vyko būtent taip. O visgi teisybė ir tai, jog šįkart 
nerimą kelia visai ne įvykių chronologija ar pra
nešimų turinys, o esė žanras kaip toks, kalba, iš ku
rios jis užgimsta, ir netgi pats teksto (pa)rašymo 
(fjaktas.

Prisipažinsiu, tos abejonės buvo pasėtos vos san- 
tariečiams persikrausčius į Anykščius, antrąją konfe
rencijos dieną. Visą pusdienį paskyrus lietuviškai 
eseistikai ir jos kūrėjams, diskutuota apie šio žanro 
bruožus ir ypatybes, funkcijų kitimą istorijos eigoje, 
santykį su giminingais žanrais ir, aišku, pačiu teksto 
autoriumi. Tokioms diskusijoms auditoriją išjudino 
prof. Jūratė Baranova, pabandžiusi atskirti formaliąją 
(objektyviąją) ir personalinę (subjektyviąją) eseisti
ką. Kas jau kas, o lietuviai, pasirodo, personalistai iki 
kaulo smegenų. Mat formaliosios esė kūrėjų mūsuo
se surasti nelengva, o personaliosios - prašom į svei
katą. Gyvais pavyzdžiais tąpo Giedra Radvilavičiūtė, 
ne tik perskaičiusi asmeniškumais išmargintą esė, bet 
dar ir pasidžiaugusi galimybe tekstuose konstruoti 
naują tapatybę, Gintaras Grajauskas, svarstęs muzi
kos/ bliuzo ir literatūros/ bliuznijimo santykį, bei Al
fonsas Andriuškevičius, pateikęs auditorijai čia pat 
suimprovizuotą pranešimą apie savo kaip eseisto 
santykį su kritikais, tekstų tikrintojais, artimaisiais, 
net personažais, ir taip darkart patvirtinęs profesorės 
Baranovos teiginį, kad dabar esė tampa priemone esė 
žanrui aptarti.

Kažkas užsiminė, kad objektyvus esė šiuo metu 
lyg ir labiau pageidautinas negu subjektyvus, kažkas 
pasigedo lietuviškoje spaudoje profesionalių review 
essay. Tokia samariečių pozicija, savaime supranta
ma, privertė susimąstyti ir, prieš imantis rašyti apie 
Santarą-Šviesą, atsakingai rinktis esė rūšį, nes kitaip 
dar būsiu įtarta tyčiniu tendencingumu. Vis dėlto, į 
objektyvumą pretenduoti neverta, kužda mano litera
tūros mokslu apnuodyta sąmonė, jau kuris laikas bet 
kokį rašytinį tekstą apšaukianti fikcija, kitaip tariant, 
šiuo atveju stipriai abejojanti objektyvumo galimybe. 
Tad įsipylusi dar vieną taurę martinio, sklaidau Be
resnevičiaus knygą, dėkingą tuo, kad autorius sukla
sifikuoja lietuviškas personalines esė ir pateikia kon
krečias rekomendacijas kaip jas rašyti. Tiesa, šįmet į 
diskusijas jis pakviestas nebuvo, nes, sako, pernai 
kažkur užkliuvo (sklando gandai, dėl to paties marti
nio), turbūt taip prarasdamas samariečių pasitikėji
mą. Aš gi, šiaip ar taip, nuoširdžiai mėgstu Beresne
vičių ir juo žaviuosi, todėl imuosi studijuoti jo patari
mus. Deja, pagal tai, ką turėčiau parašyti, nė vienas 
grynakraujis lietuviškos esė tipas man netinka.

Gal tai ir ne didžiausia problema, mąstau. Tuo 
labiau, kad konferencijos metu buvo padarytos išva
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dos, jog rašymas - lietuvių nacionalinis bruožas. 
Galima gi sukurpti ir savo pasaulio modelį; na, jei ne 
pasaulio, tai bent esė. Čia irgi labai lietuviška. Kaip 
po savo išsamaus pranešimo apie lietuviškų knygų 
leidybą išeivijoje reziumavo Mykolas Dranga - trys 
lietuviai/ lietuviškos organizacijos, penki laikraščiai/ 
leidyklos. Išanalizavęs išeivių raštus ir jų leidybą, 
pranešėjas apibendrino: pasitaikydavo ir gerų knygų, 
dėmesio vertų tekstų. Be to, esant tokiai demokratijai 
ir galimybei reikštis visiems, buvo sukurtas pliuralis
tinis kultūrinis kontekstas. Vadinasi, man irgi yra vil
ties. Jei ne dėl paties esė teksto, tai bent dėl to, kad 
santarietiškoje dvasioje išugdyti skaitytojai bus tole
rantiški.

Tačiau prieš galutinai apsisprendžiant rašyti per
sonalinę ir kol kas neaptiktos klasifikacijos esė, dar 
reikia apsvarstyti, kaip ji bus rašoma ir - ar tai tikrai 
būtina. Nesunku nuspėti, kad tokias mintis sukėlė 
prof. Arvydo Šliogerio paskaita apie kalbos gyveni
mą ir mirtį. Mirusios kalbos rūšiai, pasirodo, priskir
tina rašytinė, o ypač - kompiuterinė kalba, naikinanti 
bet kokią „gyvatą” ir dusinanti „pirminį liepsnovaiz- 
dį”, nes grynoji informacija yra ne kas kita, kaip 
„svaidymasis kalbos lavonais”. Tam procesui paaiš
kinti buvo pasitelkti ne tik filosofiniai, bet ir rimti 
šiuolaikinės fizikos argumentai, kaip antai, kvarkų 
teorija. Fizikai kraipė galvas ir apdairiai tylėjo, hu
manitarai atidžiai klausėsi ir atsargiai klausinėjo, bet 
galų gale visi vieningai nutarė, jog profesoriaus 
įžvalgos teisingos ir gilios. Todėl paprastam mirtin
gajam, rodos, kone nepadoru darosi imti dabar ir dau
ginti tą bedvasę kalbą, ir dar pasitelkus jos vaiduok
lišką kompiuterinę tarmę. Kita vertus, tyla - irgi ne
gyvosios kalbos porūšis. Todėl guodžia nebent tai, 
kad pats pranešėjas pripažino mirusios kalbos būt- 
nybę - kalbos egzistencijoje gyvenimas irgi neatsie
jamas nuo mirties.

Pamažu imu abejoti Beresnevičiumi, teigiančiu, 
kad netikėto rakurso siekiančiam humanitarai dera 
daug rašyti „apie kosmoso sandarą, kvarkus, fotonus, 
klonavimą ir pan. - svarbiausia, tuose dalykuose per
nelyg nenusimanyti - o tada originalus požiūris ga
rantuotas.” Abejoju ne todėl, kad netikėčiau tarpdis
ciplininių studijų ateitimi ar profesoriumi Šliogeriu, 
o todėl, kad rašančiajam rekomenduojamas neišma
nymas. Anokia čia dorybė tas neišmanymas, bruzda 
mano nuojautos, kurias patvirtina prof. Rimas Vaiš- 
nys. Jis kritiškai įvertino dabartinį filosofijos ir griež
tųjų mokslų santykį, o gamtos filosofus perspėjo, kad 
„pietaudami kitų sąskaita anksčiau ar vėliau susi
lauks atpildo.” Kitaip tariant, užuot piktnaudžiavus 
paviršutinėmis žiniomis ir dėl savo neišmanymo 
privėlus į mokslinį diskursą nedovanotinų klaidų, 
gamtos filosofams būtų pravartu įgyti dar vieną 
mokslinį laipsnį, patvirtinantį jų kompetenciją ir pa
teisinantį pretenzijas ne tik filosofijos, bet ir gamta
mokslio srityje. Pataręs jiems keisti tyrinėjimų ob
jektą, palikus ramybėje mokslui nesvarbias ir neįdo
mias problemas, profesorius Vaišnys tačiau pripa
žino, kad įdomi klaida irgi gali tapti diskusijos pre
tekstu. O diskusija, kaip žinia, suteikia tiesai bent 
menką galimybę būti surastai. Lyg ir išeitų, jog svar
biausia - ieškoti, nes nėra to blogo, kas neišeitų į 
gera, arba, tariant nūdienos kalba, - tegyvuoja de- 
konstrakcija.

Šitaip padrąsinta, bandau rasti ir daugiau argu
mentų, pateisinančių ne visiškai aiškios kilmės ir dar 

priedo mirusia kalba rašomo teksto egzistavimą. 
(Pa)sąmoningas teksto noras gyventi savo autono
mišką gyvenimą kažkodėl asocijuojasi su prof. Algio 
Mickūno aptarta Don Kichoto transcendentalinės są
monės logika. Don Kichotas neklausia „Ar verta 
gyventi?”, jis klausia „Ar verta gyventi tokiame, o ne 
kitokiame pasaulyje?”, t.y. kelia vidinės vertės klau
simą. Be to, mitologizuodamas ir bent jau kalbos lyg
menyje pakylėdamas smukusį pasaulį, Don Kichotas 
išlošia: pasaulis tampa geresniu jau vien dėl to, kad 
nors vienas žmogus siekia nepasiekiamos žvaigždės. 
Kas paneigs, svarstau, kad lietuviams, paskutinie
siems barbarams-pagonims, nebūdingas donkichotiš
kas idealizmas? Turbūt rašymą irgi gali pateisinti 
siekis papasakoti tai, ko kiti dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nematė/ negirdėjo, bet kuo būtų verta 
pasidalinti.

Dalijimosi idėja Santarai-Šviesai ypač svarbi. 
Santara yra ir turi būti atvira sistema, konstatuoju, 
nes tai organizacija, besidarbuojanti visos Lietuvos 
labui, ugdanti pilietinę visuomenę ir kelianti jos są
moningumo lygį. Tad reikia sergėtis, idant ji nevirstų 
uždara sistema, nes tada jai grėstų entropija, prive
danti prie pačios žūties. Kaip tai nutinka, vaizdžiai 
išaiškino prof. Kazys Almenas paskaitoje apie mark
sizmą, darvinizmą ir antrąjį termodinamikos dėsnį. 
Čia itin svarbus antrasis termodinamikos dėsnis, tei
giantis, kad uždaroje sistemoje entropija didėja: tą 
tiesą profesorius įtikinamai iliustravo schemomis ir 
Jono Aisčio poezija. Dėsnis, kaip ir galima tikėtis, 
veikia visose gyvenimo srityse, neaplenkdamas nei 
mamų, nei ekstrasensų, nei keliautojų laike; Santa
ros-Šviesos konferencijos dalyviai taipogi ne išimtis. 
Tuo, beje, buvo visai nesunku įsitikinti praktiškai. 
Bet norint viską nuosekliai išdėstyti, reikalingas 
šioks toks ekskursas į šoną.

Pradėti, ko gero, reikėtų nuo to, jog šįmet santa- 
riečiai kentė tam tikras nepriteklius, o būtent: rengi
nyje trūko Anykščių mero, gero oro ir iki keturių ryto 
veikiančio baro. Mažiausia nesusipratimų ir nuo
skaudų būta dėl mero: visiems buvo savaime supran
tama, kad tuometiniam būsimam, o dabar jau esa
mam Prezidentui Dariaus Gudelio savo komandoje 
reikėjo kur kas labiau. Prasčiau sekėsi susitaikyti su 
pliaupiančiu lietumi - betgi norint išprašyti pagei
daujamo oro, kiek žinau, reikia visokių aukų, maldų 
ir specialių apeigų, kam santariečiai aiškiai neturėjo 
laiko, o gal ir patyrimo. Visgi labiausiai nuotaika bju- 
ro dėl užsidariusio baro, kuriame karaliavo iš pažiū
ros gana rūsti ir sunkiai sukalbama deivė. Neveikian
tis baras dar didesniu akibrokštu pasirodė po Liūto 
Mockūno paskaitos apie lietuviškų Čikagos barų 
subkultūrą. Tame pranešime kiekvienas galėjo rasti 
kažką artimą savo sielai ar bent jau moksliniams inte
resams - medžiagos tyrinėjimams. Pamokančių isto
rijų ir praktinių patarimų buvo pateikta filologams, 
folkloristams, išeivijos kultūros istorikams ir pa
prastiems barų lankytojams. Didžiausią įspūdį vi
siems paliko čia pat pranešėjo atliktos lietuviškos Či
kagos barų dainos. Vienbalsiai pritarus, bematant 
buvo apmestas projektas išlikusią barų dainuojamąją 
poeziją surinkti ir užrašyti - su dangaus ir Išeivijos 
instituto padėjimu, taip sakant. Nepaisant gražios 
projekcijos į ateitį, dabartis rodėsi gana niūri, tad dar
kart ačiū „Rokfeleriams”, sutikusiems praskaidrinti 
santariečių neviltį penktadieniniu muzikos vakaru, 
kad ir ne bare, o „Šilelio” poilsio namų valgykloje.
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Taigi neveikiant barui ir stojus lietingam orui, 
darosi aišku, kodėl ženkliai padidėjo konferencijos 
dalyvių pareigingumas, o posėdžių salė virto nepras
tu uždaros sistemos pavyzdžiu, suteikiančiu gali
mybę praktiškai įsitikinti pragaištingais entropijos 
veikimo padariniais. Pavyzdžiui, visą šeštadienį kon
ferencijos dalyviai kiek įmanydami telkė dėmesį į 
paskaitininkų dėstomas mintis, tačiau jų rimtis aiš
kiai pairo kino vakaro metu, prasidėjus Vytauto V. 
Landsbergio filmo „Niujorkas - mano šuo” premje
rai bei Jono Meko „Lost, lost, lost...”. Entropija didė
jo nesuvaldomai, pasireikšdama krebždesiais, šnabž
desiais, migracija, susijusia su alaus paieškomis, arba 
tiesiog šmirinėjimu, t.y. tam tikru maištu prieš gre
siančią statiką. Ir visai ne todėl, kad publika būtų taip 
reiškusi nepasitenkinįmą filmais ar jų kūrėjais: to
kiais atvejais tiesiog tenka susitaikyti su gamtos dės
niais ir mintimi, kad santariečiai užvis labiau brangi
na ne tik minties, bet ir judėjimo laisvę.

Reikėjo man rašyti patriotinį esė, pamanau, ėmu
si samprotauti apie laisvę. Nes šios konferencijos 
metu buvo ne šiaip sau kalbama apie Lietuvą ištiku
sią politinę krizę, bet ir išplėtota Lietuvos - be aiš- 

. kaus tikslo skrendančio lėktuvo - metafora. Kas šioje 
situacijoje beliko Lietuvos šviesuomenei? Jei ne pa
keisti lėktuvo kursą, tai bent filosofiškai apibendrinti 
jo skrydžio trajektoriją... Tad į politinės situacijos 
analizę buvo pasinerta jau pirmąją konferencijos die
ną. Tiesa, diskusijos prasidėjo kaip visada intriguo
jančiu ir įžvalgiu prof. Leonido Donskio pranešimu 
apie autoritetus, tiesą ir viešąją erdvę. Pasitelkęs Šek
spyro ir Makiavelio herojus, profesorius gretino de
mokratinės visuomenės ir tradicinės gimininės ben
druomenės modelius ir gilinosi į skausmingą jų san
dūrą šiandieninėje visuomenėje. Kadangi gera pra
džia - pusė darbo, santariečiai šį pranešimą sutiko 
kaip pažadą išklausyti įdomią ir intelektualią šiandie
ninės politinės situacijos analizę.

Auditorijos lūkesčiai išsipildė su kaupu - ne taip 
filosofiškai, užtat preciziškai ir profesionaliai šian
dieninių Lietuvos politinių partijų įvairovę ir koncep
cijas tarp dviejų sąjungų apžvelgė Virgis Valentina
vičius. Jo pranešimą sekė diskusija, kurioje dalyvavo 
Lietuvos ir Amerikos lietuviai (prof. Vytautas 
Landsbergis, Vytautas Adomaitis, Edvardas Tuske- 
nis), o taipogi latviai (Olafs Zvejnieks) ir estai (Rein
as Raudas). Žinoma, visi kalbėjo apie negandas, pa
salūniškai slenkančias mūsų link iš nedraugingos Ry
tų šalies, ir grasančias ne tik mūsų nacionaliniam 
saugumui, bet ir visam Pabaltijo regionui. Vėliau 
vienas iš Santaros-Šviesos konferencijos organizato
rių pavadino šias diskusijas sunkiasvorėmis „Auro
romis”. Turbūt toks epitetas galėtų paaiškinti faktą, 
kodėl diskutahtams dar tik įsibėgėjus, pusė auditori
jos, neišlaikiusi įtampos, išsiruošė pietauti. Nežinia, 
atsitiktinai, ar iš anksto numačius, kad auditorija vie
nu kartu negali deramai įsisavinti kiekvienam susi
pratusiam Lietuvos piliečiui gyvybiškai svarbios in
formacijos, politinės diskusijos buvo pratęstos 
Anykščiuose. Ta proga trečioji konferencijos diena 
prasidėjo politinių spektaklių apžvalga. Doc. Gintau
tas Mažeikis ir Andrius Navickas skaitė pranešimus 
apie herojaus spindesį retorinėje scenoje ir „Žal
dokynę” politikoje - politikos ir teatro paralelių bei 
peno tokio pobūdžio apmąstymams Lietuvoje susi
klosčiusi situacija, akivaizdu, teikia pakankamai. Po
litinio spektaklio niuansus užčiuopti mėgino ir po 
pranešimų sekusios diskusijos dalyviai - Leonidas 
Donskis, Darius Kuolys, Mykolas Drunga, Vytautas 
Adomaitis, Reinas Raudas, Linas Tuleikis, Nerijus 
Naudžius. Santariečiai tuo tarpu ne tik klausėsi, bet ir 

nekantraudami laukė prezidento rinkimų rezultatų. 
Vis dėlto, panašu, kad rinkimų rezultatai juos pra
džiugino labiau negu diskusijos - baigiantis konfe
rencijai buvo nuspręsta, kad artimiausioje ateityje 
Santarai-Šviesai nebereikia sunkiosios politinės ar
tilerijos, pakaks ir lengvųjų pėstininkų, galbūt - iš 
Europos parlamento.

Iš tiesų, politines aktualijas galima aptarti ir sub
tiliau, tuo labiau, nedviprasmiškai humanitariniams 
mokslams simpatizuojančioje draugijoje. Užtektų, 
pavyzdžiui, rimčiau aptarti naujas knygas, kuriose 
apstu visuomeninių politinių realijų, formuojančių, 
persmelkiančių ir paaiškinančių kultūros reiškinius 
bei kultūrologinį diskursą. Nors šįmet naujų knygų 
pristatymas vyko keletu etapų (Kaune buvo pristatyta 
Leonido Donskio Pilietinė visuomenė ir jos priešai 
bei Broniaus Vaškelio Žvilgsnis iš arčiau, o Anykšči
uose - Algio Mickūno Visa aprėpianti dabartis bei 
Dovydo Katzo Litvakų Lietuva), tačiau juo konferen
cijos organizatoriai ir dalyviai nebuvo itin patenkinti. 
Tikriausiai bėda tame, kad autoriams aiškinant savo 
naujų veikalų parašymo aplinkybes bei motyvus, 
klausytojai jas dar tik perka ir karštligiškai varto. O 
kiti, žiūrėk, nė nevarto, apsimesdami, kad jų turinį 
jau seniai žino. Šiaip ar taip, vaisingos diskusijos to
kiu atveju, deja, stringa.

Tuo tarpu ne tik rašytinis diskursas, bet ir menai 
postmodernizmo epochoje nelinkę būti jos didenybės 
politikos pavaldiniais. Atvirkščiai, diskursas kaip

ŠVENTĖ, KURI VISADA NE SU TAVIMI
I

„Švęsk šventes” - įsakymas tebėra aktualus, tik 
sunku pasakyti, kuriai bažnyčiai nūnai priskirtinas. 
Štai Lietuvos pajūrio gyventojams jis seniai netekęs 
bet kokių askezės obertonų: pats metų laikas, tiksliau 
- vasara, čia tradiciškai suvokiama kaip šventės plac
darmas kitiems. Šventės, kuriai įsakymus dažniausiai 
skelbia Hedonizmo bažnyčia. Šventės, kuri visada su 
... kitais. Žinoma, yra viena išimtis - garsioji Jūros 
šventė Klaipėdoje, sugalvota visų pirma kaip šventė 
čiabuviams, t.y. - kranto žmonėms. Visas miestas it į 
jūrą išeina kelioms paroms į gatves ir aikštes, kurios, 
savo ruožtu, tampa viena nesibaigiančia užstale. Ar
ba paprasčiau - susisiekiančiais alaus indais. O ka
dangi veiksmas vyksta „Švyturio krašte”, pati šventė 
jau senokai liaudies yra vadinama „Švyturio” švente. 
Pagaliau - ne pavadinimuose laimė. Juk šventės ren
giamos ne refleksijos instrumentams tobulinti. Šven
tė ir mąstymas iš viso sunkiai suderinami. Šventi, va
dinasi, nemąstai. Šventi, vadinasi, dar esi gyvas. Tik
ra šventė niekada negali būti primesta ar dirbtinai 
įdiegta, jos nesukursi jokiais įsakais, neišplausi jo
kiais rėmėjų pinigais. Netgi toks dalykas kaip „šven
tės programa” dažnai atrodo pritemptas, oksimoro- 
niškai nenatūralus ir apskritai mažai kam, išskyrus 
pačius rengėjus, reikalingas. Šventės aurą sukuria da
ly vaujančiųjų gebėjimas laisva valia tarsi „išeiti iš 
savęs” ir tą trumpam atsivėrusią nereglamentuotą 
tuštumą užpildyti džiugesio ir brolybės fantomais. 
Šventėje dalyvaujama, o ne „žiūrovaujama”. Tas žiū

toks gviešiasi būti kertiniu politiką formuluojančiu ir 
formuojančiu veiksniu. Diskusiją apie pakitusį vi
suomenės santykį su menais pradėjo Skaidra Trilu- 
paitytė, pristačiusi Lietuvoje dar naują socialinės dai- 
lėtyros metodą. Kiti diskusijoje dalyvavę menotyri
ninkai (Virginijus Kinčinaitis, Dalia Navikaitė, Lina- 
ra Dovydaitytė) „metodologijų spąstus” šiuolaiki
niams menams taip pat įvardijo kaip konferencijos 
organizatorių triuką - patirtis ir praktika rodo, kad 
menai visada randa būdą pasireikšti, rortiškąjį con
tingency, užtikrinantį kūrybinio prado viršenybę 
prieš gyvenimišką realybę. Šiandieninis menininkas, 
tai žinodamas ar nujausdamas, apsiginkluoja ironija, 
pasilikdamas sau teisę dažniau negu meno kritikas 
provokuoti ir būti radikalesnis pasaulyje, vienu balsu 
apkaltintame pragmatizmu ir nešvariais žaidimais - - 
Ką gi, taip nejučiomis, besvarstydama, prisikasiau 
iki paskutinės šių metų santarietiškos diskusijos. Pa
čiu laiku, nes baigėsi martinis, o ir nerimo kaip nebū
ta - nežiūrint visų svyravimų bei negalimybių (ir ne
išnaudotų galimybių) rašant esė, pats rašymas tebe
veikia kaip terapija. Ir pasaulis tebėra toks, koks jis 
regisi kiekvienam iš mūsų. Jeigu nepasitikite mani
mi, lieka tik apgailestauti (arba pasveikinti, kad gerai 
darote) ir pasiūlyti patiems atvykti į Santaros-Šviesos 
konferenciją ateinančiais metais, paskutinįjį birželio 
savaitgalį, kad susikurtumėte savo Santaros-Šviesos 
paveikslą ir rastumėte savo personalinės esė kryptį.

Kristina Sakalavičiūtė

rėjimas į švenčiančius - irgi ne padorus dalykas, bi
čiuliai. Vojeristams šventėje ne vieta. Perfrazuodami 
Herakleitą galėtume pasakyti: „Už šventę liaudis pri
valo kautis kaip už miesto sienas”. Klaipėdiečiai tai 
žino, todėl Jūros šventę brangina ir popina. Jų mažoji 
dionisija Šiaurę trumpam paverčia Pietumis. Neslėp
sime, tai produktyvus virsmas. Produktyvi ašis. Žy
miai produktyvesnė už mirtinai pabodusią ir nieko, 
išskyrus istorijos bjaurastį ir geopolitikos nuobodį, 
nebenurodančią Rytų-Vakarų ašį.

II
. Įdomu, kad Šiaurę sukergti su Pietumis (tiksliau 

- Baltiją su Adrija), Baltics surimuoti su Balkans 
mūsų platumose panūdo ir tarptautines meno akcijas 
rengianti INTERCULT brigada iš Stokholmo. Pade
dama dar kelių įtakingų europinių „kūnų” (European 
Cultural Foundation, Nordic Cultural Fund, Swedish 
Institute ir kt.), šiųmetinės Jūros šventės dienomis ji 
paleido šiuolaikinio meno visaton naują palydovą - 
festivalį „SEAS/JŪROS”. Atmetus išbujojusią pro
jektinę euroretoriką, iš visų „Jūrų” liktų labiau su er
dve nei laiku susijusi idėja: duokim šansą uostams, 
nors trumpam prikelkim apmarintas postindustrines 
laivų statyklų (įskaitant ir legendinę „Lenino vardo” 
Gdanske) bei remonto dirbtuvių erdves. Tad į 
„SEAS” pirmiausia reiktų žvelgti kaip į specifinės 
vietos projektą. Ir tik po to kalbėti apie meną. Nevel
tui šio projekto iniciatoriai save vadina „space activ
ists'. Džiugu, kad Klaipėdos savivaldybė nepabūgo 
įsileisti „inkliuzo”, atrasdama jaunųjų vietos kurato
rių ir kontroversiškų vietos menininkų asmenyje 
trumpalaikius sąjungininkus, kurie ilgainiui galėtų ne 
tik pakoreguoti, bet ir suformuoti ne vieną regioninio 
mąsto strategiją.

Klaipėdos laivų remonto įmonė ir jos teritorijoje 
esanti piliavietė ne dažnai atsiveria čiabuviams. Tai

(tęsinys sekančiame psl.)
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ŽVILGSNIS IŠ PAJŪRIO
(atkelta iš 9-to psl.)
proginės zonos. Kaip ir kruizinių laivų terminalas, po 
ilgamečių isteriškų vietos valdžios bei verslo ryklių 
pastangų pagaliau priglaudžiantis „Titanikus” vos ne 
miesto širdyje.

Čia, lydimos locmanių žuvėdrų, pro surūdijusių 
laivų korpusus Lietuvon įplaukia ir svetimšalių jach
tos. Jų užutekis su remonto elingu - irgi tos pačios 
topografijos dalis. Jūrinės tapatybės „nesugadintas” 
pilietis čia gali atsiduoti ir egzotiškų kelionių nuojau
tai, irtos nuojautos virpesius sublimuojančiai ribos, o 
iš tikrųjų - erdvės kranto meditacijai. Ženklai, kaip 
pasakytų semiotikai, čia apleidę savo nišas. Ir jų vie
toje stebėtojas laisvas susikurti naujas reikšmes. Ar 
tokioje zonoje bereikia meno invazijos - štai kur 
klausimas. Ar nepakaktų tiesiog BŪTI šitoje postin
dustrinėje pajūrio teritorijoje it kokiam akmenų so
de? Ar galimybė NEATRASTI meno kartais nėra pa
ti didžiausia dovana suvokėjui? Ar šiuolaikinis me
nininkas apskritai pajėgus atlikti stalkerio vaidmenį? 
Toli gražu ne kiekviena meninė provokacija iššaukia 
adresato meditaciją.

III
Galėtume lengvai nuslysti į niekada nelengvą te

orinę plotmę, jeigu nebūtų vieno „bet”. Kažkaip ne
pastebimai Klaipėdoje išaugo nauja mąsli karta, aiš
kiai nebepasitenkinanti greitu kultūros maistu, kurį 
taip mėgsta kičui atnašaujanti provincija. Štai tiems 
jaunuoliams festivalis „SEAS” tapo tikra dovana. 
Meno švyturys kruizinių laivų terminale paskutinę 
liepos savaitę jiems švietė skaisčiau negu „Švyturys” 
alaus reklamoje. Kas kad meno švyturio šaukiniai dar 
nesukrito į rišlesnius sakinius: bent dėl kalbos kelias 
dienas galėjome būti ramūs. Menas šventėje staiga 
tapo priekaištu gyvenimui, kuris kartais tampa nepa
keliamu šventės laukimu. Šventės, kuri visada ne su 
tavimi.

Rolandas Rastauskas

VIS TOS NELEMTOS PARTIJOS
Partijos antrojoje Lietuvos respublikoje niekada 

nebuvo labai populiarios, bet šiuo metu jos yra kalti
namos už nesugebėjimą tinkamai spręsti pagrindines 
socialines ir ekonomines problemas, politikų korup
ciją, rinkiminę demagogiją, politinį nestabilumą ir 
daugelį kitų dalykų. Be to, tradicinės partijos gauna 
pylos dėl nenoro ar nesugebėjimo atsispirti populisti
nėms partijoms ir judėjimams.

Kadangi partijos yra vienas iš pagrindinių mo
dernios vakarietiškos demokratijos ramsčių, svarbu 
panagrinėti kai kuriuos jų dabartinės krizės bruožus. 
Vertinant Lietuvos partijas reikia nepamiršti, jog 
krašto istorijoje beveik nėra partinės valdžios patir
ties. Pirmojoje respublikoje demokratinės partijos 
veikė tik apie šešetą metų. Tačiau dėl įvairių vidinių 
bei išorinių priežasčių ir tas trumpas laikotarpis nesu

darė normalių sąlygų partijų veiklai. 1918 metais ne
priklausomybę paskelbusiai valstybei ilgą laiką rei
kėjo kovoti dėl tarptautinio pripažinimo ir vidaus po
litikos stabilumo. Karo padėtis krašte buvo panaikin
ta tik liaudininkams ir socialdemokratams atėjus į 
valdžią. Daugelis istorikų yra įsitikinę, jog šis nau
josios valdžios žingsnis buvo viena iš svarbesnių 
priežasčių, dėl kurios dar tais pačiais 1926 metais 
įvyko ir buvo sėkmingas karinis perversmas.

Demokratinėje santvarkoje partijų paskirtį gali
ma trumpai apibūdinti kaip ryšio palaikymą tarp val
džios ir visuomenės. Per rinkimus partijos pateikia 
alternatyvas: socialistinę, liberalinę, konservatorišką 
ir daug kitų. Žmonės pagal savo įsitikinimus gali pa
sirinkti vieną iš jų ir jei tą alternatyvą atstovaujanti 
partija laimi rinkimus, alternatyvos turinį sudaran
čios programos yra įgyvendinamos. Bent tokia yra 
teorija. Tačiau kaip ten bebūtų, partijos privalo bal
suotojams sudaryti galimybę įtakoti valdžios politi- 
ką.

Ar Lietuvos partijos gerai atlieka ryšio su bal
suotojais palaikymo funkcijas? Ar jos piliečiams pa
teikia prasmingas ideologines alternatyvas? Pradėki
me nuo alternatyvų. Jos mūsų partijų nėra pakanka
mai išvystytos ir dėl to čia randasi nemažai ideologi
nio nenuoseklumo. Pirmaisiais antrosios respublikos 
metais pats svarbiausias pasirinkimas buvo tarp „bu
vusių” ir „patriotų” dominuojamų partijų. Pirmieji 
norėjo sušvelninti taip vadinamą „laukinį kapitaliz
mą”, o antrieji bandė panaikinti visus sovietinės sis
temos reliktus. Šiandien partijų siūlomos alternaty
vos yra pasikeitusios, tačiau mažiau aiškios. Yra kai
rė, kairės centras, centras, dešinės centras ir dešinė. 
Bent vieną iš šių kategorijų savinasi septynios di
džiausios Lietuvos partijos. Socialdemokratai atsto
vauja kairę, socialliberalai ir Naujoji Demokratija - 
kairės centrą, liberalcentristai - dešinės centrą, kon
servatoriai dešinę, o kartais ir dešinės centrą. Nusta
tyti, kuriom kategorijom priklauso liberaldemokratai 
ir darbiečiai, nėra lengva, bet jie, turbūt, per daug ne
sipriešintų jei būtų priskirti prie ideologiškai silpno 
centro.

Su šia klasifikacija yra ir kitų problemų. Jų svar
biausia - kriterijų nustatymo bei pritaikymo. Pavyz
džiui, jei ideologinė kairė skelbia didelę valstybės at
sakomybę socialinėse bei ekonominėse sferose, tai 
visos partijos, išskyrus galbūt tik liberalcentristus, 
daugiau ar mažiau tilptų į šią kategoriją. Panašios 
problemos iškyla, bandant pritaikyti kitą kriterijų. 
Jei eksperimentavimas su naujomis programomis yra 
būdingas kairei, o noras išlaikyti tradicines vertybes 
ir institucijas yra dešinųjų požymis, tai vėl atrodytų, 
jog iki tam tikro laipsnio visos partijos galėtų preten
duoti ir į kairę, ir į dešinę. Taigi didžiųjų Lietuvos 
partijų ideologinės pakraipos yra daugiau laips
niškumo, negu principo dalykas.

Nesant aiškių ir nusistovėjusių ideologinių alter
natyvų, jos yra pakeičiamos partijų vadais. Turime 
Brazausko, Paulausko, Prunskienės, Pakso, Uspaski- 
cho, Zuoko ir Landsbergio/Kubiliaus partijas. (Tarp 
šių politikų yra ir daug Lietuvai nusipelniusių, ir 
oportunistų). Daug kam šios pavardės daugiau reiš
kia, negu jų vadovaujamų partijų ideologija ar pro
gramos. Tame ir atsispindi Lietuvos partijų silpnybė. 
Balsuodami už asmenybes piliečiai daugiau pasi
kliauja emocijomis, o ne racionalumu. Tradiciškai, 
demokratinėse, santvarkose lyderiai valdžioje labai 
ilgai neišsilaiko, nors, kaip ir visur politikoje, čia yra 
išimčių. Kiekvienu atveju, remdami asmenybes žmo
nės renkasi partijas pagal jų individualias charakte
ristikas ir iš alternatyvų tarp kairės, centro ir dešinės 

padaro pasirinkimą tarp gerų ir mažiau gerų politikų. 
Nenoriu sudaryti įspūdžio, jog asmenybė nėra svar
bus politikoje faktorius, tačiau savo pagrindinę funk
ciją partijos gali atlikti efektyviau, jeigu jų lyderiai 
veikia ideologiniame kontekste.

Partijų ideologija, arba principų ir tikslų sistema, 
iš kurių išsivysto konkrečios programos, yra tas fak
torius, kuris apibrėžia ne vienkartinius, o ilgalaikius 
politikų įsipareigojimus elektoratui. Jei atsakomybės 
klausimas būtų grindžiamas tiktai vienų ar dviejų rin
kimų cikle, priešprieša tarp lyderių ir ideologijos ne
būtų svarbi. Tačiau gyventojų gerbūvio klausimas 
negali būti išsprendžiamas per ketverių ar aštuonerių 
metų laikotarpį. Praėjus keturiolikai metų po nepri
klausomybės atkūrimo, Lietuva vis dar lėtai spren
džia savo ekonomines ir socialines problemas. Už to
kią padėtį dalį atsakomybės turi prisiimti partijos, nes 
jos nesugebėjo išvystyti nuoseklių ideologinių pozi
cijų. Neretai rinkimai pavirsdavo į asmenybių grožio 
ir utopinių pažadų varžybas, kuriuose programiniai 
klausimai užimdavo antraeilę vietą. Ilgainiui lyderių 
kultas ir partijų nuideologėjimas sukūrė palankias są
lygas populizmo plėtrai.

Jei partija nevykdo rinkiminių įsipareigojimų, ją 
reikia reformuoti iš vidaus, o tam nepavykus - rinktis 
kitą ideologiškai artimą partiją. Jei įgavęs valdžią ly
deris pažadų nepildo, vienintelė išeitis yra jį pakeisti. 
Tačiau balsuotojams yra lengviau įvertinti partijos 
programų nevykdymą ir iš to padaryti atitinkamas iš
vadas, negu demaskuoti lyderio savivaliavimą. Pir
muoju atveju kalbame apie formalias, įsisenėjusias, 
demokratiškai priimtas nuostatas, antruoju - vieno 
asmens, laikinai įgavusio žmonių pasitikėjimą, arbi- 
trarinius sprendimus.

Ar modernizacija Lietuvoje būtų greičiau vyku
si, partijoms užėmus nuoseklias ideologines pozici
jas, šiandien tegalime spėlioti. Tačiau per tokias par
tijas ryšys tarp valdžios ir visuomenės būtų pasidaręs 
efektyvesnis ir demokratiškesnis, nes žmonėms būtų 
sudaryta daugiau galimybių valdžią tiesiogiai ir ilga
laikiai įtakoti. Bet ar jie tokiomis galimybėmis būtų 
pasinaudoję, tai jau kitas klausimas.

Julius Šmulkštys

UTOPINĖS NUOTAIKOS
Pasitaikė itin malonus rytmetis. Tarsi vaiskaus 

šalto vandenėlio butelis būsimai dienai. Niekam ne
buvau įsipareigojęs. Jaučiausi laisvas, lyg po ilgos 
bylos išteisintas nusižengėlis. Aplink mieli garsai, 
spalvos, kvapai... Daiktai linkėjo tik sėkmės. Šviesi 
jauki erdvė. Čia pat draugiškos knygos. Neliečiau jų. 
Pro langą veržėsi žalias kaimynų kiemas. Radijas 
transliavo paskutines žinias. Karas! Religinių savižu
džių teroras! Skerdynės Afrikoje!

Tai jie ten kraustosi iš proto. Žudo. Žmonija te
belieka nepasikeitusi. Gal kada nors visur visus pra
dės skiepyti geros valios serumu. Palengva įsigalės 
gerumas. Išnyks blogis. Likimas nusilenks lemčiai. 
Iš tų dviejų sinonimų bus graži pora. Religijos teturės
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pramoginį statusą. Nebus kraupaus aukojimosi nei 
Alachui, nei jo varžovams. Senovėje rašyti šventraš
čiai - Biblija, Koranas. Talmudas, - kai žmonės ma- 
nė, jog žemžFyra plok '-r^Hyravo klaidūs prieta
rai, taps nieko neįpareigojančia literatūra. Švies proto 
gaivinamas kūrybinis tikėjimas ateitimi. Ištobulės 
kova su ligomis.

Ak, tai tik sapninga svajonė. Įspūdis susidūrus su 
taikiuoju rytmečiu. Jo palaimoje tiesiog negali su
vokti to, kas šiuo metu vyksta mūsų planetoje. Nėra 
Irako, Afganistano, Sudano... Nei palestiniečių-izra- 
eliečių konflikto. Nėra Kolumbijos, nei Čečėnijos. 
Nėra nei Dievo, nei Alacho, nei Budos... Nėra ir to
kio rugpjūčio savaitgalio, kai Losandželėse nuo 
gaujų smurto žūsta 17 žmonių.

Ne visi visur visus pažįsta. Bet žmonės dažniau
siai yra palankūs vieni kitiems. O tai didžiulė galia, 
kurią būtina panaudoti. Gal ir atsiras genijus, suge
bantis šią palankumo energiją nukreipti į neapykan
tos naikinimą. To lig šiol nepajėgė padaryti seno rau
go religijų moralistai. Gal tada, kai mokslininkams 
pavyks išrasti gerų norų serumą iš individų sąžinę 
ugdančių genų, visi kūdikiai nori nenori bus juo skie
pijami.

Skamba grėsmingai, lyg kokia globalinė prievar
ta, totalitarizmo aidas. Tačiau ką ndrs radikalaus rei
kia daryti: daug kur gaminami gfiklai, biochemija 
siaubingai daugėja. O fanatiški apsukrūs žudikai, 
šventosios neapykantos veikiami, nesivaržys jų pa
naudoti.

Jaučiu, jog ši tema kertasi su mano vėjuotu cha
rakteriu. Jūs dėl to man nepriekaištaukite. Esu ir bū
siu visad su daug kuo susijęs. Patvirtinti gali žemė ir 
dangus. Ant žemės vaikščioju, į dangų žiūriu ir ieš
kau jūsų mielo palankumo. Kalbu apie visus bičiulius 
ir pažįstamus, bet labiausiai apie ją - Nepažįstamąją. 
To nežino kiti, nei Ji pati. Viskas tarytum dingusioje 
godoje. Niekas tikroviškai neišsipildo. Pastebėjote - 
saulės nėra sapnuojant. Tai svarbi tiesa. Nėra saulės 
sapne. Išgyvename reikšmingą įvykį, vis išsprūstanį 
iš glėbio, rytmečiui palietus pojūčius.

Todėl prisimenu keliolika vyrų ir moterų, gražiai 
apsirengusių, vaikščiojančių salėje. Ant sienų rokoko 
stiliaus rėmuose Rafaelio tapybos reprodukcijos. 
Dvelkia kilnus aristokratiškumas. Scena uždengta 
purpurine užuolaida. Viršuje pro langus veržiasi vė
lyvo rudens šviesa. Girdisi tolima fleita.

Ko jie visi taip išdidžiai vaikščioja, tarytum tūlo 
kunigaikščio rūmų salėje? Niekas niekam neprataria 
nė žodžio. Nejau repetuoja vaidinimą? Ar tik šiaip 
sau miklina kojas ir pratinasi išlaikyti tiesią povyzą? 
Gražu ir baisiai įdomu.

Jei kurio mandagiai paklausčiau, tikriausiai at
kirstų: Nesikišk, šmiki; į mūsų plastišką eiseną. Tad 
ir neklausiu. Tuščia jų. Stoviu nuošalėj netrukdyda
mas jų paradui. Iš tiesų turėčiau nusiimti, pradingti, 
palikti juos ramybėje. Bet smalsumas prikausto vie
toje. Dar kaip. Net neatsisėdu ant kėdės pasienyje.

Jauniausia moteris, dėvinti gelsvą suknią, praei
dama netikėtai nusišypso. Argi man? Regis, kad 
man, nes jokio kito žiūrovo už nugaros nėra, tik aukš
tėliau ant sienos paveikslas, kuriame Madona, apsup
ta kelių barzdotų šventųjų ir angelėlių, švelniai žiūri į 
savo kūdikį. Taigi ne man, o tam kūdikėliui taip nuo
stabiai nusišypsojo. Taip manau, o vis dėlto puolu 
prie jos ir sakau:

- Prašau, sustok bent sekundei, pasakyk, mieloji, 
kodėl jūs visi šitaip tyliai aplinkui vaikščiojate?

Bet ji atšlyja nuo manęs, nustoja šypsotis ir eina. 
Eina tuo pačiu būdu, tuo pačiu ratu, kaip ir kiti. Nie
kas nekreipia į mane dėmesio. Ta jos atsitiktinė

2003 m. rugsėjo mėh.

šypsena nereiškia, kad ji norėjo su manimi kalbėtis. 
Ne ir ne! Jai rūpėjo tik tas Renesanso kūdikėlis pa
veiksle. Suglumęs stoviu. Suprantu, jog yra paslap
čių, į kurias kaišioti nosį nepatartina.

Įvairiai gyvena, įvairiai elgiasi žmonės. Ar iš tie
sų utopijai nėra vietos šioje planetoje?

Pr. Visvydas

BELAUKIANT DAR VIENO GELBĖTOJO
Priešingai kalnui ar, dar tiksliau kalbant, dango

raižiui, partija iš esmės yra fiktyvi realybė, kurią išra
do intelektualūs ar kiti nepritapę bedarbiai. Jie ateina 
į šį pasaulį ir mato, kad jo fizinė realybė, jo dangorai
žiai ir kalnai - viskas užimta. Tad pasirinkimas toks: 
arba laukti, kad gal atsivers kokia properša senojoje 
sistemoje, arba kurti naują, savo alternatyvią sistemą.

Taip, ironiškai samprotaudamas apie tironiją, 
1980 metais rašė Josifas Brodskis. Ką tai turi bendra 
su šiuo metu galios lauke savo potenciją demonstruo
jančiu ir valdžią Lietuvoje į savo rankas ketinančiu 
susišluoti Viktoru Uspaskichu? Paralelės labai aiš
kios - deklaravęs savo ne itin aiškiai susikrautus mi
lijonus, jis ne taip seniai pareiškė norįs savojo politi
nės galios kalno ar savojo dangoraižio, nuo kurio bū
tų geriau matyti ne tik visa Lietuva bei feodalinės 
Kėdainių valdos, bet ir viliojantys Europos Sąjungos 
fondai.

Pirmasis jo žygis į valdžią prasidėjo per praėju
sius rinkimus, prisiglaudus prie tuomet ant populiz
mo bangos išplaukusių socialliberalų. Tapęs Seimo 
ekonomikos komiteto pirmininku, jis apdairiai dalį 
visos Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų gebėjo pa
sukti Kėdainių kryptimi ir toliau mitologizuoti „gero
jo caro“ įvaizdį. Tačiau ilgai šiame krėsle neužsibu
vo, nes, matyt, reikėjo ruoštis naujam savo ar kitų su
galvotam pianui.

Tik pasitraukęs iš atsakomybės ir žinių reikala
vusio posto, dar vis būdamas Seimo nariu, jis pradėjo 
regzti referendumą, siekusį sugriauti daugiapartinę 
sistemą. Šiam triukui nepavykus, ponas Uspaskichas 
puolė į kitą kraštutinumą - įkūrė savo Darbo partiją, 
kuri iškart atsidūrė reitingų viršūnėje. Seimo narys, 
buvęs vieno iš įtakingiausių komitetų pirmininkas, 
teigė, kad jis ir jo bendrapartiečiai dar „nesusitepę“ 
valdžia. Tačiau neseniai paaiškėjus, su kokia gi nu
galėtojų komanda jis rengiasi pergalingam žygiui į 
rinkimus, ėmė bliūkšti mitas apie „naujus veidus“ ir 
nesusitepusias valdžia rankas. Pasirodo, kad sąraše 
puikuojasi ne tik partiniai perbėgėliai ar nevykėliai, 
bet ir menkai valstybės valdymą išmanantys pilie
čiai, ne vieną kartą nesėkmingai bandę patekti prie 
valdžios lovio ir net kai kurie neblogai iš jo pasrėbę.

Ar nenutiks su jais taip, kaip ir su Europos Parla
mentą pasiryžusią užkariauti darbiete Ona Juknevi
čiene. Tik po rinkimų, jau Briuselyje garbioji ponia 
suprato, kad jos žarstyti pažadai neįgyvendinami 
vien dėl to, kad tai ne ES parlamento, bet Lietuvos 
Vyriausybės kompetencijoje. Kol kas jai pavyko tik 
išgarsėti rietenomis su kita lietuve europarlamentare.

Tačiau nepaisant kontroversiško sąrašo ir miglo
tos partijos programos, ponas Uspaskichas jau dabar 
elgiasi taip, tarsi jau būtų valdžioje 
kiančiai. STT pradėtas tradicinių
korupcijos skandalas jam tik į naudą. V diUtJVM -4. 
ištroškusiems rinkėjams galima baksnoti - „Visi jie 
Seime vagys“. Tarsi jis pats nebūtų buvęs valdančio
je koalicijoje.

Bet kažin ar verta stebėtis tokiu arogantišku „ge
rojo caro“ elgesiu. Visuomenėje, kuri net ir po popu
listo Pakso žlugimo vis dar laukia gelbėtojų, taip elg
tis patogu. Kita vertus, net didysis gelbėtojas A. Bra
zauskas pripažino, kad daugiau nei trečdalis Lietuvos 
gyvena sunkiai, tad ko norėti iš žmonių, trokštančių 
permainų ir geresnio gyvenimo. Juolab, kad ir toliau 
mokesčių mokėtojų pinigai dosniai žarstomi Valdo
vų rūmams, o ne visuomenės švietimui.

Tačiau stebina ne visuomenės naivumas ir per
galingai augantys Uspaskicho partijos reitingai, bet 
pataikavimas dar nenugalėjusiam nugalėtojui. Ir nors 
partijų lyderiai po vasaros štilio gal kiek ir ėmė pavė
luotai nepatenkinti muistytis, akivaizdu, kad jau da
bar nujaučiantieji, iš kurios pusės pučia politiniai vė
jai, ploninasi liežuvius ir užsimerkia prieš naujojo 
valdovo nuodėmes. Kad ir kokia pamatuota vieno ki
to politiko kritika Uspaskicho adresu, jam tai tik į 
naudą. Tokia lietuviška realybė: kritikuoti Uspaski- 
chą - savižudiška. Net TV ir spauda spurda, neatlai
kiusi murkiančio „gerojo ruso“ gražbylysčių. Iš
skyrus vieną kitą dantingąjį žiniasklaidos vilką, be
veik kiekvienas Seimo milijonieriaus krustelėjimas 
atlaidžiai apdainuojamas. Jis gali sau leisti net gra
sinti nelankyti Seimo posėdžių, jei kartais jam nepa
tinka priimamas įstatymas.

Deja, istorija kartojasi, gaila, kad šlubuoja ne tik 
kai kurių politikų, bet ir rinkėjų atmintis. Juk dar taip 
neseniai ir valdžios vyrai bei moterys, ir visuomenė 
buvo atlaidi graudžiabalsiui partijų pilotui Paksui. Ir 
dabar į savąjį galios kalną besiropščiančio naujojo 
gelbėtojo principai mažai kam rūpi. Akių dūmimo 
taktika ir strategija, nors ir neapšviesta fakelų ar ne
tikrų erelių, vėl akina. Kad tik praregėjimas nekai
nuotų per brangiai. Fiktyvių dangoraižių statyba gali 
pristabdyti net ir Baltijos tigro šuolį.

Birutė Garbaravičienė

TEIGINIĄĮ

ARgumentAI
KAS LAUKIA PARTIJŲ LIETUVOJE?

Šią vasarą Lietuvoje kilo eilinė politinė krizė, iš
aiškėjus galimai kai kurių politikų korupcijai. Žy
miems politikams mesti įtarimai dar labiau sumažino 
pasitikėjimą įtakingiausiomis politinėmis partijomis. 
Dėl to kaltos ir jos pačios. Seimo narys A. Gricius 
taip komentavo dabar susiklosčiusius partijų veiklos 
bruožus: „politinės partijos kuo toliau, tuo labiau 
tolsta nuo organizacijos, kurios narius vienija bend
ros politinės idėjos, modelio ir tampa panašios į sa
votiškas verslo bendroves, kurios su gausia finansine

(tęsinys sekančiame psl.)
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Lietuva - tarsi kažkoks užkeiktas kraštas, kurį 
jau trečias šimtmetis štai masiškai apleidžia lietuviai. 
Vieni bėgo nuo Sibiro, kiti - kad nereikėtų pusės gy
venimo atiduoti caro kariuomenei, gausių šeimų sū
nūs ir dukros važiavo Amerikon darbo ir duonos ieš
koti. O jau nepriklausomybės metais, kai užsidarė 
emigraciniai vartai į Jungtines Amerikos Valstijas, 
emigrantų srovė pasuko Kanados, Argentinos, Brazi
lijos link.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, bėgdami 
nuo bolševikų, Lietuvą apleido arti 70 000 inteligen
tų ir labiau pasiturinčios klasės žmonių. Jiems pa
sisekė geriau, negu kitiems išeiviams, nes jų daugu
ma įsikūrė JAV, Kanadoje, Australijoje ar kituose 
ekonomiškai stipresniuose Vakarų kraštuose. Tuo 
tarpu daug Lietuvoje likusiųjų patyrė prievartinę 
„emigraciją” - trėmimus į Sibirą ir kitas tolimas bu
vusios Sov. Sąjungos sritis. Dabar ir vėl, praradę ge
resnio gyvenimo viltį savame krašte, masiškai iš Lie
tuvos bėga jauni žmonės...

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo 
įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti (DULR), 
kuri turėjo rūpintis emigrantų kultūriniu ir visuome
niniu gyvenimu, padėti jiems palaikyti ryšius su tė
vyne ir nenutautėti. 1940 metais sovietams okupavus 
ir aneksavus Lietuvą, DURL nustojo veikusi, išei
viams teko patiems rūpintis savo likimu. Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) parašė Lie
tuvių Chartą, kuri skelbė, kad visi užsienyje gyve
nantys lietuviai sudaro Lietuvių bendruomenę (LB). 
Visur, kur tik apsigyveno daugiau pokario išeivijos 
lietuvių, ėmė kurtis LB apylinkės, apygardos, buvo 
renkamos kraštų valdybos ir tarybos. Pamažu prie 
LB artėjo ir prieškarinės emigracijos žmonės.

IDEALISTAI IR GARBĖTROŠKOS
Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti pradinį LB

TEIGINIAI...
(atkelta iš 11-to psl.)
parama tikisi įgyvendinti pagrindinį savo tikslą - pa
imti valdžią“. Visuomenės nuomonės apklausos pro
gnozuoja pergalę Seimo rinkimuose neseniai susikū
rusiai populistinei V. Uspaskicho Darbo partijai. Gali 
būti, kad socdemų šiuose rinkimuose laukia toks pats 
likimas, koks ištiko konservatorius prieš ketverius 
metus. Socdemų jungimasis su soclibais ir pasivadi- 
nimas A. Brazausko-A. Paulausko koalicija, matyt, 
nedaug tepadės, gal netgi priešingai, dar labiau su
mažins aiškiai nebe socialinės, o tik valdžios partijos 
rinkėjų skaičių.

Rugpjūtį susirinkusi neeilinė Seimo sesija bandė 
išspręsti tas partijų veiklos problemas, kurios tiesio
giai sukėlė krizę. Pirmiausia, pertvarkyta partijų fi
nansavimo tvarka, daugiau lėšų partijoms skiriant iš 
valstybės biudžeto. Sugriežtinta disponavimo šiomis 
lėšomis tvarka. Kaip šį dalyką komentavo finansų 
ministras Algirdas Butkevičius, partijos tapo asigna
vimų valdytojomis, kaip ir kitos valstybės instituci
jos. Tai, be abejo, žingsnis, kuris parodo, jog partijos 
nėra tik atsitiktiniai žmonių sambūriai, o svarbi vals
tybės mechanizmo dalis. Bet šis žingsnis jau gerokai 
pavėlavęs, apskritai atskleidžiantis, kad Lietuvoje 
nebuvo ir iki šiol nepakanka dėmesio daugpartinės 
sistemos puoselėjimui.

Faktas, kad partijų finansavimo tvarkos pakeiti
mai jau neatkurs partijų prestižo. Kita vertus, jie ga
lutinai neišspręs ir korupcijos problemų. Žinoma,
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TRUPUTĮ KITOKIOS BENDRUOMENĖS
ILGESYS

kūrimosi Amerikoje laikotarpį, tam tikslui pasirink
čiau žodį „idealizmas”. Iš tiesų, reikėjo iš nieko su
kurti organizacinę struktūrą, o tai iš LB entuziastų 
pareikalavo daug darbo ir pastangų. Ir svarbiausia, 
buvo dirbama be jokio atlyginimo, dažnai nesusi
laukiant net pagarbos ar moralinio įvertinimo. O dar
bo buvo su kaupu, nes LB nebuvo pati sau tikslas. 
Reikėjo kurti lituanistines mokyklas, rengti mokyto
jus, leisti vadovėlius, organizuoti kultūros kongresus, 
tautinių šokių ir dainų šventes, kitus masinės kultūros 
renginius, rūpintis lėšų telkimu. Visa šios rūšies 
veikla išeivijoje apibūdinama kaip lietuvybės išlai
kymo pastangos.

Kol Lietuva buvo sovietų okupuota ir aneksuota, 
išeivija (išskyrus LB kūrimosi pradžioje dar egzista
vusias negausias senosios išeivijos komunistuojan
čias grupes, populiariai vadintas bimbininkais) buvo 
sau užsikrovusi dar vieną pareigą - būti Lietuvos 
„ambasadoriais” užsienyje. Kadangi okupuota Lietu
va pati negalėjo ginti savo teisės į nepriklausomybę ir 
ieškoti politinės paramos užsienyje, šį darbą už ją tu
rėjo atlikti Vakaruose gyvenanti išeivija. Kad Lietu
vos laisvės reikalas nebūtų patogiai pamirštas, buvo 
lankomasi Vakarų šalių vyriausybėse, rengiamos 
protesto demonstracijos, renkami peticijų parašai ir 
vykdoma kitokia veikla, populiariai vadinta Lietuvos 
laisvinimo pastangomis. Pradžioje ir ši veikla traukė 
LB idealistus, bet ilgainiui ji pritraukė ir šiek tiek 
garbėtroškų, norinčių į save atkreipti visuomenės dė
mesį ne darbu LB, o tik buvimu vadinamoje politinė- 

partijų veiklos skaidrumas padidės. Tačiau politikos 
ir verslo interesų suaugimas, kuris dabartinės kaden
cijos Seime pasireiškė verslininkų veržimusi į Seimą, 
taip lengvai nesuardomas. Vadinasi, politinė korup
cija sumažės gana nežymiai. Mano nuomone, reikėtų 
kurti tokį mechanizmą, kuris aiškiai ir griežtai nusta
tytų verslo interesų raiškos būdą priimant politinius 
sprendimus. Toks mechanizmas yra biurokratinis, 
bet mažinantis korupciją, yra ne lobistinės veiklos 
reglamentavimas, o korporatyvistinių interesų at
stovavimo kanalų apibrėžimas. T. y., turėtų būti nu
matyta, kokiu būdu kiekviena suinteresuota grupė 
galėtų ir turėtų pareikšti savo nuomonę dėl kiekvieno 
įstatymų projekto. To kol kas iš esmės nėra. Ar bus - 
nežinia.

Populizmas - pasitikėjimo partijomis mažėjimo 
išdava. Čia irgi buvo galimi radikalūs sprendimai, 
kurie kol kas nepadaryti. Partinę sistemą, tarkim, 
stiprina grynai proporcinė rinkimų sistema. T. y. Lie
tuvoje reikėtų naikinti vienmandates rinkimų apygar
das, nes ši tariama atsvara ar nuolaida populizmui iš 
tikrųjų prisidėjo prie dabartinės politinės krizės. Bū
tent vienmandačių apygardų sistema atvedė į Seimą 
ekscentriškus politikus ir kai kuriuos verslininkus. 
Galima tarti, kad antrojo rinkimų turo grąžinimas, 
kuris jau bus įgyvendintas šių metų rinkimuose, yra 
tik kosmetinė priemonė, tobulinant rinkimų sistemą.

Partijų ateitis Lietuvoje pakankamai miglota. 
Ypač daug reiks nuveikti, kad visuomenė patikėtų 
stabiliai dirbančių nuolatinių politinių partijų reika
lingumu demokratinėje valstybėje.

Saulius Pivoras 

je veikloje ir įsiamžinti nuotraukose su lietuviškų 
švenčių proga mūsų pasveikinti ar paguosti atėju
siais vietinio krašto valdžios atstovais.

Štai kodėl po 1990 metų, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ir LB, ir kitoms politine veikla užsi
imančioms išeivijos organizacijoms iškilo nemalo
nus klausimas: ką toliau daryti?

LAISVĖ ATĖJO NE IŠ VAKARŲ
Išeivijos vizija apie Lietuvos išsivadavimą iš So

vietinės priespaudos buvo grindžiama Vakarų valsty
bių parama, o Lietuva nepriklausomybę atstatė savo 
pastangomis, sumaniai pasinaudojusi M. Gorbačiovo 
pradėta radikalia Sov. Sąjungos reforma, tiesioginės 
paramos iš Vakarų taip ir nesulaukusi. Iš tikrųjų buvo 
dar blogiau: nenorėdami pakenkti M. Gorbačiovo pa
stangoms šiek tiek liberalizuoti tą „blogio imperiją”, 
Vakarai Lietuvos nepriklausomybės atstatymą pa
sitiko gan skeptiškai, lietuviams patardami neskubėti 
ir išstojimo iš Sov. Sąjungos klausimą spręsti prisi
laikant sovietinės konstitucijos nuostatų.

Kad Lietuva atgavo nepriklausomybę, džiaugėsi 
praktiškai visa JAV lietuvių išeivija, neišskiriant nė 
tų, kurie visą savo energiją buvo pašventę vadinamai 
laisvinimo veiklai. Tačiau Lietuvos išlaisvinimo ir 
atstatymo planuose numatę sau svarbų vaidmenį, jie 
staiga pasijuto nebereikalingi.

Turbūt skausmingiausiai tai išgyveno VLIK’as, 
po nepriklausomybės paskelbimo'dar pusantrų metų 
toliau „vadavęs Lietuvą”, kol galų gale, tapęs pašai
pos objektu, nutarė likviduotis. Senyvo amžiaus 
VLIK’o politiniams veteranams kitokio pasirinkimo 
praktiškai ir nebuvo (tik VLIK’o ,jaunimo atstovas” 
K. Bobelis grįžo į Lietuvą ir aktyviai įsijungė į te
nykštį politinį gyvenimą).

Gerokai jaunesni JAV LB politinės veiklos entu
ziastai, kurių tarpe netruko ir garbėtroškų, nebuvo 
linkę taip lengvai pasitraukti iš visuomenės dėmesio 
centro, o norėjo vienaip ar kitaip save įkomponuoti į 
Lietuvos politinę mozaiką. Tuo tikslu ir buvo sugal
vota keista „dviejų Lietuvų teorija”.

VIETOJ VIENOS - DVI LIETUVOS
„Dviejų Lietuvų teorija” teigia, kad yra dvi Lie

tuvos, kuriose gyvena lietuvių tauta. Pirmoji - tai ne
seniai nepriklausomybę atgavusi Lietuvos Respubli
ka, o antroji - po platųjį pasaulį išsisklaidžiusi lietu
vių išeivija. Todėl klausimai, bendri visai lietuvių 
tautai ir jos ateičiai, turi būti bendrai sprendžiami 
abiejų Lietuvų. Tam tikslui prieš aštuonerius metus 
JAV LB pasiūlė Lietuvos Seimui sudaryti bendrą ko
misiją, kuri posėdžiautų du kartus per metus ir globa
lines lietuvių tautos problemas spręstų bendrai pri- * 
imamais nutarimais. Komisiją sudaro 4 Lietuvos sei
mo ir 5 JAV LB atstovai. Jai pirmininkauja du pirmi
ninkai - vienas seimūnas ir vienas LB atstovas. Ko
misijos nutarimai priimami vienbalsiai (panašiai, 
kaip kadaise bajorų seimeliuose, vienas atstovas gali 
sugriauti geriausius ir svarbiausius nutarimus). Ko
misija sudaroma 4 metų laikotarpiui, todėl šį rudenį 
naujai išrinktas Seimas turėtų šį žaidimėlį pratęsti 
dar keturiems metams. -

Jeigu ir pritartume šitai „dviejų Lietuvų teorijai”, 
tai praktiškame jos įgyvendinime logikos tektų ieš-

akiračiai n r. 8 (362)

12



IŠEIVIJOS GYVENIMAS

koti su mikroskopu. Kodėl, pavyzdžiui, teisę atsto
vauti po daugelį kraštų išsisklaidžiusiai išeivijai 
uzurpavo JAV LB? Juk logiškai mąstant čia turėtų 
būti vieta ne JAV LB, o Pasaulio lietuvių bendruo
menei (PLB). Atrodo, šio sumanymo pradininkai, 
JAV LB valdyba, pabijojo, kad įsileidus į šią „abi 
Lietuvas valdančią” komisiją PLB atstovus, jų pačių 
vaidmuo ir svarba sumažės. Užtai, norėdami išvengti 
uzurpavimo priekaištų, labai kvietė į šią „globalinę 
valdžią” įsijungti Kanados LB, bet ši tos garbės atsi
sakė.

Kitas akis rėžiantis šių „dviejų Lietuvų” praktiš
ko bendradarbiavimo nelogiškumas - JAV LB part
nerio Lietuvos Respublikos valdžioje pasirinkimas. 
Kodėl pasirinkta ne vykdomoji, o įstatymų leidžia
moji Lietuvos valdžia? Galime nesunkiai rasti pavyz
džių, kur išeivijai būtų naudinga Lietuvos vykdomo
sios valdžios (Švietimo, Užsienio reikalų, kitų minis
terijų, Išeivijos departamento) parama. Ir priešingai, 
išeivija taip pat galėtų aktyviau prisidėti prie kai ku
rių Lietuvos problemų sprendimo. Bet JAV LB vei
kėjų pretenzijos kaip nors įsiterpti į Lietuvos Res- 

. publikos įstatymų leidybos procesą yra, mano nuo
mone, jau nesveikos politinės vaizduotės išraiška. Be 
to, Lietuvos seimo atstovai yra gyventojų renkami, 
tuo tarpu JAV LB atstovai yra į komisiją skiriami.

Kita vertus, nereiktų stebėtis, kad šitokios „daly
vavimo Lietuvos valdyme” ambicijos kyla kai kurių 
JAV LB vadų galvose, bet neranda pritarimo kitų 
kraštų LB. Tai jau būdingas JAV kultūrai reiškinys. 
Amerikiečiams dažnai prikišamas noras būti pasau
lio policininkais, nors tai ne visada tiesa, nes protar
piais noras tvarkyti pasaulį JAV mąstysenoje užlei
džia vietą izoliavimosi politikai. Bet noras mokyti ki
tus kraštus, kaip reikia gyventi (ir nenoras būti kitų 
mokomais), yra pastovus, nekintamas amerikietiškos 
mąstysenos parametras. Tai savo kailiu patiria be
veik kiekvienas naujai į JAV atvykęs emigrantas, ku
ris atsakymą į neišvengiamą klausimą - kaip patinka 
Amerika? - pabando detalizuoti. Tikimybė, kad jūsų 
pašnekovas bus linkęs išklausyti ir neigiamąją atsa
kymo dalį, nėra labai didelė...

SOCIALIZMAS IŠ AMERIKOS
Tai ką gi veikia dukart per metus Vilniuje susi

renkanti, dviejų pirmininkų - vieno seimūno ir vieno 
JAV „elbūno” - pirmininkaujama komisija? Pirmas 
mano dėmesį atkreipęs komisijos svarstytas klausi
mas - tai gan agresyviai JAV bendruomenininkų 
Lietuvos valdžiai išsakytas priekaištas: kodėl Lietu
vos valdžia neplatina išeivijos spaudos? Šiuo atveju 
stebino ne mūsų bendruomenininkų pademonstruo
tas spaudos reikalų neišmanymas (ir arogancija to
kius klausimus klausti, nepasitarus su čionykštės lie
tuvių spaudos leidėjais), o Lietuvos derybininkų nuo
lankumas. Niekas iš Lietuvos seimūnų nepaklausė 
bendruomenės derybininkų, kiek ir kokios užsienio 
spaudos platina JAV kongresas. Aš žinau tik vieną 
valstybę, kur valdžia labai kruopščiai rūpindavosi, 
kad nė vienas užsienio spaudos egzempliorius nepa
siektų skaitytojo be valdžios žinios. Tai pirmoji 
pasaulyje socialistinė valstybė, iš kurios „globos” 
Lietuva 1990 metais pagaliau išsprūdo. Ir sakyk tu 
man, kodėl iš kapitalistinės Amerikos į laisvos rinkos 
ekonomika kvėpuojantį Vilnių atkeliavę bendruome- 
nininkai ima ir pasiilgsta... socializmo. Ne kodėl val
džia neplatina spaudos, o kodėl bendruomenės dery
bininkai tokius klausimus klausti nesigėdija?

O gal mes per daug kritiškai vertiname pirmuo
sius Komisijos žingsnius? Gal dabar, po aštuonerių

2003 m. rugsėjo mėn.

metų praktikos ir patirties, viskas vyksta Sklandžiau, 
sėkmingiau, prasmingiau? Gal šį kartą, užuot kritika
vę, turėtume pasidžiaugti Komisijos darbo rezulta
tais? 

%

ŠIS TAS APIE IDEOLOGINĘ 
ORIENTACIJĄ

Žvilgtelkime į Komisijos vėliausių posėdžių, vy
kusių Vilniuje, Seimo rūmuose, šių metų balandžio 
19-23 dienomis atpasakojimą Drauge („Tikrosios 
durys tarp užsienio lietuvių ir tėvynės”, 2004.V.4), 
kurį dienraščio korespondentei Audronei Škiudaitei 
papasakojo JAV LB derybininkų pirmininkas Gedi
minas Leškys. Pradėkime nuo paskutinės, penktosios 
dienos:

Dar buvo paminėtas oro užterštumas, o paskuti
nę dieną - Lietuvių išeivijos instituto Kaune veikla.

Tai ir viskas. Visai penktajai posėdžių dienai - 
pusė sakinio. Reikia būti visai aklam ir kurčiam, kad 
nepastebėtum, jog gerb. JAV LB derybininkų pirmi
ninkas labai nenori, kad paprasti JAV lietuvių ben- 
druomenininkai sužinotų, kokias Išeivijos instituto 
paslaptis ten aptarė Komisija. O kuo didesni „val
džios” norai ką nors paslėpti, tuo didesnė pagunda 
spaudai paslaptį bent truputėlį „apnuoginti”. Mūsų 
žiniomis, penktoji posėdžių diena buvo skirta aptarti 
Kaune prie VDU veikiančio Lietuvių išeivijos insti
tuto problemoms. Tiksliau tariant, JAV LB derybi
ninkai išdėstė kai kurių, daugiausia Pietų Kaliforni
joje gyvenančių, išeivių susirūpinimą netinkama šio 
Instituto ideologine orientacija.

Ideologinė orientacija?! Daugiau kaip 40 metų 
praleidau besidarbuodamas JAV universitetuose ir 
institutuose ir nė karto neteko girdėti, kad kokia nors 
JAV valdžios komisija atvažiuotų Tikrinti akademi
nės įstaigos ideologinės orientacijos. Tiesa, kažkada 
seniai kažką panašaus išdarinėjo senatoriaus Joseph 
McCarthy pirmininkaujama JAV senato komisija, iki 
kol garbusis respublikonas vieną gražią dieną pa
reiškė, kad jam nepriimtina ir JAV kariuomenės 
„ideologinė orientacija”. Tada jį pasmerkė respubli
konų senatorių dauguma. Tuo ir pasibaigė jo „ideolo
ginė inkvizicija”. Tačiau joje vis tik nedalyvavo už
sienio atstovai. O dabar Vilniuje...

Sovietmečiu Lietuvos universitetų ir institutų 
„ideologinę orientaciją” stropiai prižiūrėjo komunis
tų partijos Centro komiteto ideologinio skyriaus dar
buotojai. Tačiau gal JAV LB vadovybė galėtų JAV 
lietuviams paaiškinti, kodėl dabar šias sovietines tra
dicijas tęsia JAV LB komisija?!

BAILIOS BENDRUOMENĖS DRĄSI 
KOMISIJA

Visų LAV LB komisijos žygdarbių aprėpti mes 
nepajėgsime, bet dar vieną vis tik norėtume paminėti, 
nes jis parodo didelį dalies JAV bendruomenininkų 
bailumą ir neeilinę komisijos narių drąsą. Jei minėta
me Draugo straipsnyje A. Škiudaitė teisingai pateikė 
pirmininko G. Leškio mintis, tai, pasirodo, Komisija 
rūpinasi ir Lietuvos sveikatos apsauga. Kodėl? To
dėl, kad ji „tiek pat svarbi ir užsienio lietuviams, nes 
jie lankosi Lietuvoje ir daug kas bijo atvažiuoti, nes 
sklando nuomonės, kad (...) yra paplitusios (...) džio
vos ligos ir galima užsikrėsti.” Dėl to, esą, ir daugelis 
norinčių grįžti į tėvynę bijo ryžtis...

O Komisijos nariai ryžosi! Neišsigando, nuva
žiavo ir iš kolegų seimūnų sužinojo, kad pavojaus 
nėra:

Buvome nuraminti, kad atvykusieji į Lietuvą ne
turi baimintis, nes jie tikrai nesusisieks su tos ligos 
perdavėjais. Reikia saugotis tik spjaudančių žmonių, 
o per maistą užsikrėsti džiova tikrai negalima. Pla
nuojančius važiuoti į Lietuvą ar grįžti į Lietuvą gy
venti ta prasme turiu nuraminti.

Išdrįsęs nuvažiuoti į Lietuvą ir iš ten medicinišką 
nuraminimą mums parvežęs JAV LB komisijos pir
mininkas yra ... elektros inžinierius. O kodėl išeivijos 
gydytojai negalėjo gerb. Pirminininkui paaiškinti, 
kaip galima ar negalima užsikrėsti džiova? Nebūtų 
tada reikėję baladotis per Atlantą ir gaišinti Lietuvos 
seimūnų laiko vienbalsiai priiminėjant „nuramini
mus”. Juk Lietuvos seime netvarkos pakanka ir be 
išeivijos talkos...

GLOBALINIAI ŽAIDIMAI SUAUGUSIEMS 
VAIKAMS .

Atviras ir neslepiamas šio rašinio sarkazmas kai 
kam gali kelti klausimą, kodėl tų „dviejų Lietuvų teo
rijos” žaidėjų nepaliekame ramybėje. Nes pateikti 
pavyzdžiai aiškiai rodo, kad į Vilnių posėdžiauti su 
Lietuvos seimūnais suvažiavę JAV LB atstovai netu
ri apie ką kalbėti ir desperatiškai ieško problemų ide
ologinės džiovos globaliniame pavojuje ar panašios 
svarbos klausimuose. Juk kas čia blogo, jei ir suaugu
sieji kartais pažaidžia vaikiškus žaidimus. Ir įsiam
žina fotografijose. Kada nors jų vaikaičiai ar vai
kaičių vaikai vartys senus laikraščius ir albumus ir 
žavėsis: štai čia Darius ir Girėnas; jie nugalėjo At
lantą, o čia - mano senelio ar bobutės tėvai, kartu su 
Lietuvos Respublikos seimo komisija nugalėję džio
vos bacilas...

Vis dėlto šitokia veikla padaro nemažai žalos. Ir 
ne tik išeivijai, bet ir Lietuvai. Juk ir šiaip Lietuvos 
žmonių nuomonė apie seimą yra nekokia. O dar, ne
duok Dieve, sužinojęs apie Komisijos veiklą, piktasis 
Vytautas Petkevičius ims ir parašys kokiame opozi
cijos laikraštyje, kad į seimą vėl atplaukė išeivijos 
„Durnių laivelis”... Ir ką tada - nei bėgt, nei rėkt! Bet 
svarbiausia Komisijos Lietuvai daroma žala yra ta, 
kad išeiviškos jos dalies skambi, plati ir, deja, tuščia 
retorika palieka Lietuvoje labai klaidinantį vaizdą 
apie JAV išeivijos galią ir pajėgumą. Milijonas lietu
vių! O gal tiksliau - skruzdėlė liūto kailiniuose...

Daug didesnė šitokios „veiklos” žala pačiai JAV 
lietuvių išeivijai. Kai po 15 atgautos Lietuvos nepri
klausomybės metų JAV LB siunčia komisiją suži
noti, ar galima nuvažiavus į Lietuvą užsikrėsti džio
vą, tai norom nenorom siūlosi išvada, kad 14 metų 
JAV LB miegojo ir nepastebėjo, kiek tūkstančių JAV 
lietuvių per tą laiką apsilankė Lietuvoje. Ir nė vienas 
džiovininkas po to neprašė LB paramos... Todėl ne 
vienas rimtas žmogus suabejoja veiklos LB prasmin
gumu. O ir tarp tų, kurie šitokia veikla gaišina ir sa
vo, ir Lietuvos seimūnų laiką, yra žmonių, kurie, 
atsikratę „globalinės valdžios” ambicijų” galėtų LB 
dirbti kuklų, bet labai reikalingą darbą.

DARBŲ MILIJONAI, DARBININKŲ NĖRA
O darbų JAV LB, kurie laukia darbininkų, labai 

daug. Atvirai kalbant, turbūt niekada dar JAV LB 
„vidaus reikalai” nebuvo taip apleisti, kaip dabar. 
Bent prabėgomis žvilgterkime į sprendimų dar vis 
laukiančias problemas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę prasidėjo tre
čioji emigracijos banga iš Lietuvos į JAV. Pradžioje 
jungėsi karo ir okupacijos išskirtos šeimos, vėliau iš-

(tęsinys sekančiame psl.)
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IŠEIVIJOS GYVENIMAS

TRUPUTĮ KITOKIOS...
(atkelta iš 13-to psl.)
populiarėjo transatlantinės vedybos, po to prasidėjo 
„žalias korteles” laimėjusių šeimų kelionės. O tarp jų 
visų - ir gausi „nelegalų” banga. Ši trečioji emi
grantų banga pradžioje nerodė didelio susidomėjimo 
„antrosios bangos” rankose esančia LB. Dabar 
padėtis gerėja, daugiausia ten, kur iniciatyvos vie
niems kitus suprasti imasi LB apylinkių veikėjai. 
Manau, kad net ir dabar didesnis Krašto valdybos 
dėmesys šiuo reikalu duotų nemažai ilgalaikės nau
dos.

Kita visu aštrumu neseniai iškilusi problema - 
patalpų LB apylinkių veiklai klausimas. Jau ir anks
čiau kai kur lietuviškos parapijos virsdavo teritorinė
mis parapijomis, kur lietuviai pradžioje dar turėdavo 
šiokias tokias kampininko teises, bet vėliau kitatau
čiai klebonai ir tai atimdavo. Padėtis dar pablogėjo 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Pirmą smūgį 
patyrė New Yorko bendruomenių apylinkės, kai su 
LB parama pastatytą Kultūros židinį vienuoliai pran
ciškonai pardavė ir išsikraustė į Lietuvą, New Yorko 
apylinkių lietuvius palikdami be patalpų lietuviškai 
veiklai ir švietimui. Vėliausias toks smūgis ištiko 
Bostono LB, kuri glaudėsi prie gausios, finansiškai 
pajėgios ir tautiškai susipratusio, ketvirtos kartos 
JAV lietuvio klebono vadovaujamos šv. Petro para
pijos. Šią, kaip ir daugelį kitų bažnyčių Bostono arki
vyskupas priverstas parduoti, kad galėtų sumokėti 
teismų priteistas milijonines baudas už tai, kad jo 
pirmtakas kardinolas slėpė nepilnamečius seksualiai 
tvirkinusius pasileidėlius kunigus, juos perkeldamas 
į kitas parapijas ir tuo sudarydamas jiems sąlygas to-" 
liau tęsti nusikalstamą veiklą. Už šitų ištvirkėlių nuo
dėmes dabar turi nukentėti niekuo nekalti Bostono 
lietuviai, kurie dar vis bando, nors ir beviltiškai, gin
tis. Tuo tarpu JAV LB Krašto valdyba ir Taryba net 
juos užtariančio laiškučio neturi laiko parašyti. Užtai 
į Vilnių nuvykę jos vadeivos turi laiko „rūpintis”, 
kad Lietuvoje vėl nepasikartotų Molotovo-Ribben- 
tropo paktas. Mat toks „rūpestis” iš karto garantuoja 
vietą nuotraukai internete ir laikraščių pirmuosiuose 
puslapiuose...

Atrodo, kad panaši nelaimė netrukus gali ištikti 
ir Čikagos Jaunimo centrą (JC), tik ne dėl kokių ne
dorų jėzuitų tikslų, o todėl, kad ir jėzuitai serga „ma
žakraujyste” ir nebeturi kas tą JC prižiūrėtų. Ir jeigu 
JAV LB neras noro ir jėgų JC išgelbėti, tai turėsime 
dar vieną „buvusį Kultūros židinį”. O visi ženklai ro
do, kad ir kitose vietovėse JAV katalikų bažnyčios 
finansinė padėtis sunkėja. Todėl jei JAV LB nesuge
bės vienaip ar kitaip išspręsti patalpų bendruomeni
nei veiklai klausimo, tai su sekančia karta pasibaigs 
ir bet kokia JAV LB veikla. Kol kas JAV LB, užsiė
musi Lietuvos problemomis, ir šiam klausimui, atro
do, neturi laiko.

Šioje vietoje būtų galima baigti šį mūsų gan kri
tišką žvilgsnį į JAV LB, palinkėti naujai jos vadovy
bei nusileisti iš globalinių Lietuvos problemų spren
dimų padangės, pradėti vėl rūpintis žemiškomis, kas
dieninėmis savo kiemo problemomis ir padėti tašką.. 
Tačiau jei taip pasielgčiau, būčiau, turbūt, apkaltintas 
didžiulio bendros Lietuvos Seimo ir JAV LB Komi
sijos darbo - Integralios Tautos projekto - ignoravi
mu. Taigi pabaigai žvilgsnis į šį keistą dokumentą.

INTEGRALI TAUTA
1996 metų rugsėjo 2-6 dienomis Vilniuje vyko 
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antroji sesija, kurioje priimta „Integralios tautos” 
principų, nuostatų ir projektų visuma, kuri, pasak 
Komisijos narės Liudos Rugienienės, yra lietuvių to
limesnio gyvenimo vizijos metmenys ir jų įkūnijimo 
konkretūs projektai, kuriems įgyvendinti telkiamos 
pajėgos visame pasaulyje. Dokumentas paskelbtas 
Gimtojo krašto 1996 m. nr. 22. Jame visko daug, nuo 
visiško tuščiažodžiavimo iki rimtų ir svarbių uždavi
nių, kuriuos įgyvendinus būtų daug naudos ir išeivi
jai, ir Lietuvai.

Ne visai aišku, kam šis grandiozinis dokumen
tas, apimantis daugybę sričių, nuo nacionalinio sau
gumo iki sporto ir etninių reikalų, skirtas. Visų tuo
metinio Komiteto narių pasirašytame pareiškime 
teigiama, kad „dokumente pažymėtos tik pagrindinės 
darbo kryptys”, kurios bus tikslinamos ir plėtoja
mos, bet „visų pirma vykdoma tai, kas užsibrėžta, 
pradėta ir nekelia abejonių”. Iš to galima būtų spręsti, 
kad dokumentas - tai paties Komiteto darbų planas ar 
jų metmenys. Tačiau tokiai interpretacijai prieštarau
ja teiginys, kad „Integrali tauta” yra paremta Lietuvių 
Chartijos ir Lietuvos Konstitucijos nuostatomis. 
„Dokumentą aprobavo JAV lietuvių bendruomenės 
įgalioti atstovai, o iš Lietuvos pusės - visų Seime at
stovaujamų partijų atstovai. Taigi, tai yra ir politinio 
vienijimosi pastanga kultūros ir tautos labui”. Čia tai 
jau globalinė „dviejų Lietuvų” politikos manifestaci
ja: abiejų Lietuvų (ir išeivijos Lietuvos, ir Lietuvos 
Lietuvos) įgalioti (!) atstovai skelbia, kad abi visuo
menės integruojasi į vieną lietuvių tautą, kurios atei
ties viziją nubrėžia „Integralios tautos” dokumentas.

PREZIDENTO PRIEŽIŪRA
Nežiūrint, kad Lietuva yra parlamentinė respub

lika, yra dvi valstybės gyvenimo sritys, už kurias yra 
tiesiogiai atsakingas Respublikos prezidentas. Tai 
gynyba ir užsienio politika. Tačiau „Integralinės tau
tos” dokumento autoriai dideles teises ir didelę atsa
komybę šiose srityse pasiliko sau. Štai paragrafas 2.1 
Nacionalinis saugumas skelbia: „... santykių su 
Ukraina gerinimo priežiūra”. Prezidentui čia pasirin
kimo nebėra, nori nenori, santykius su Ukraina priva
lo gerinti. O ar prezidentas ir jam pavaldi Lietuvos 
diplomatija tuos santykius gerina pakankamai gerai, 
teisę prižiūrėti Komitetas pasilieka sau.

Panašių JAV LB nurodinėjimų, kokią užsienio 
politiką turi vesti Lietuva, šitame keistame doku
mente yra ir daugiau. Štai programa 2.1.3. „Vidurio 
Europos sandraugos telkimo programa: tarptautinės 
konferencijos Vidurio Europos klausimu organizavi
mas, (...) Karaliaučiaus problemos sprendimo prie
žiūra.” Kai ir Karaliaučiaus problemos sprendimas 
jau yra, belieka tik jį prižiūrėti, tai, turbūt, nebereikia 
įrodinėti, kad visas šis dokumentas padiktuotas ne
sveikų politinių ambicijų. Ambicijų kaip nors sulip
dyti kokią nors, kad ir keisčiausią politinę struktūrą, 
kurioje, tarsi kokioje scenoje, kartu su keliais Lietu
vos Seimo atstovais, būtų galima vaidinti kažkokią 
visų lietuvių supervaldžią.

Pastangos viską aprėpti kartais duodavo „links
mesnių” rezultatų. Kai dideliems planams pritrūkda
vo „didelių” žodžių, gaudavosi kažkas panašaus į 
sviestuoto sviesto sviestavimą. Štai pavyzdėlis:

2.5.6 Televizijos ir radijo programa:

programų specialioms programoms paruošimo 
projektas.
Panašių tuščiažodžiavimo pavyzdžių būtų gali

ma prirankioti ir daugiau. Tačiau pažvelkime į „Inte
gralinę tautą” iš teigiamos pusės. Kas šiame doku

mente geriausia? Be jokios abejonės, teigiamiausiai 
vertintini tie projektai, kur JAV LB įsipareigoja pati 
ką nors konkretaus atlikti, užuot sirgusi kitų (šiuo 
atveju Lietuvos valdžios) ligomis. Štai kodėl skaitant 
„Integralios tautos” planus, akis pirmiausia užkliūna 
už 2.4 paragrafo:

2.4. Švietimas
2.4.1. Studijų programa:
lietuvių studijos JA V aukštosiose mokyklose.
JA V lietuvių studijos Lietuvoje.
JA V piliečių studijos Lietuvoje, aukščiausių 
kvalifikacijų įgijimas.
Šiai studijų programai galėtume palinkėti kuo 

geriausios kloties, jeigu šalia šių gražių žodžių, 1996 
metais įrašytų į „Integralinės tautos” tolimesnio gy
venimo viziją, JAV LB būtų bent pirštą pajudinusį jų 
įgyvendinimui.

Pačioje Akiračių gyvenimo pradžioje, kai Lietu
va dar buvo tvirtose Sovietijos replėse, Vilniaus uni
versiteto vadovybei (konkrečiai rektoriui Jonui Ku
biliui) užsiminiau apie vasaros lituanistinius kursus 
išeivijos studentams. Užtruko du ar tris metus, kol 
Universiteto vadovybei pavyko įveikti sovietų biuro
kratijos ir saugumo kliūtis, kol šešių savaičių vasa
ros kursai Universitete pradėjo veikti. Kasmet juos 
lankydavo apie 20 studentų. Bailieji išeivijos sluoks
niai be reikalo jaudinosi: komunizmo bacilomis kur
suose neužsikrėtė nė vienas studentas. Priešingai, 
prasidėjus atgimimui ir Sąjūdžiui ėmus kelti nepri
klausomybės atstatymo reikalavimus, ne vienas lair- 
santas atskubėjo į talką: dirbo vertėjais, palaikė ry
šius su Vakarų spauda, kai kurie ilgainiui užsiliko 
Lietuvoje ir ten sėkmingai įsikūrė. Daugelis kitų 
šiandien yra aktyvūs LB nariai ar net jos vadovai. Vi
sa tai miniu, norėdamas pabrėžti; kad ir dabar Ben
druomenei būtų labai svarbu turėti būrelį studentų ar 
kursantų Lietuvos universitetuose, kurie grįžę į JAV 
galėtų papildyti retėjančias LB veikėjų gretas, bebai
giančius išnykti JAV lietuviškų laikraščių redakto
rius ir net bendradarbius, nes spaudos padėtis jau yra 
beveik katastrofiška - jei nebūtų Lietuvoje gyvenan
čių autorių straipsnių ar tiesiog persispausdinimų iš 
Lietuvos laikraščių, tai JAV jau beturėtume tik vieną 
laikraštį - trečiabangių leidžiamą Amerikos lietuvį. 
Štai kodėl JAV LB būtų į sveikatą baigti visus žaidi
mus valdžia ir užuot rūpinusis Lietuvos gynyba ir už
sienio politika, pradėti daugiau dėmesio kreipti į 
bendruomenės vidaus problemas.

Viena sritis, kur „Integralinės tautos” pažadų 
JAV LB dar nepradėjo vykdyti ir, tikiuosi, niekada 
nepradės, yra kultūrinės programos etnografinė dalis:

2.5. Kultūra.^Hk^
2.5.1............ ................................ ...............
JA V lietuvių etninio savitumo pristatymas 
Lietuvoje,
etninio savitumo raiškos gyvenimo būde fiksa
vimas (etnografinės ekspedicijos JA V lietuvių 
bendruomenėse ir JA V lietuvių dalyvavimas 
Lietuvos etnografinėse ekspedicijose).
Sanitarinės ekspedicijos, paprastai vyksta ten, 

kur nėra patogių, higienos normas atitinkančių vieš
bučių ar nakvynės namų ir sanitarinių tarnybų prižiū
rimų restoranų ar valgyklų. Todėl JAV didmiesčiuo
se užaugusiam Amerikos lietuvių jaunimui (o senu
kai į etnografines ekspedicijas juk nevažinėja) tokio
se ekspedicijose gali kilti ne tik „džiovos”, bet ir rim
tesnių pavojų. Kaimietiška 19 amžiaus etnografija 
miestietišką 21 amžiaus JAV jaunimą gali ilgam at
baidyti nuo Lietuvos.

Šį rudenį baigiasi antrosios JAV LB ir LR Ko-

akiračiai nr. 8 (362)
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LAIŠKAI

misijos kadencija. Lietuvai Komisijos posėdžiai duo
da labai iškreiptą vaizdą apie JAV LB įtaką ir gali
mybes. JAV lietuvių išeivijai jos veikla žalinga, nes 
atitraukia JAV LB vadovybės dėmesį nuo susikaupu
sių savų problemų. Be to, neturėdama galimybės 
svarstomais klausimais pasitarti su specialistais, JAV 
atstovai kompromituoja išeiviją. Tikiuosi, kad į visa 
tai atsižvelgdamas LR Seimas nebepratęs Komisijos 
darbo dar keturiems metams.

Zenonas V. Rekašius

VISI MATO TAI, KĄ NORI
Liepos trečią dieną suėjo penkiasdešimt penkeri 

metai, kai aš, penkiolikos metų jaunuolis, išlipau 
. Amerikos svetingame krante. Nuo tada domėjausi 

viskuo, kas darosi aplinkui, bet, tiek metų čia išgy
venęs, nė karto nemačiau dalykų, apie kuriuos pasa
koja, du tris mėnesius Amerikoje pabuvus, Akira
čiuose pacituota 26-rių metų turistė Inga Merkytė 
(2004 m. birželio numerio „Lietuva ir išeivija”).

i,Man baisus visas tas lietuvių gyvenimo stilius 
čia”, sako ji, „tas pats įsikinkymas į rutiną - 13-16 
arba 24 valandas darbo, lova, darbas, savaitgalį - nu
sigėrimas iki žemės graibstymo, nuo pirmadienio vėl 
tas pats. Baisus pavydas tarp visų, apkalbinėjimas ir 
pan”. Inga sako, jog daug maloniau gyventi ten, kur 
žmonės „šypsosi nuoširdžiai... ir nevalgo tris kartus 
per dieną McDonald’s”.

Jei mes - žmona, trys vaikai ir aš - būtume tin
gėję namuose valgio pasigaminti ir tris kartus per 
dieną būtume valgę McDonald’s, tai jau seniai bū
tume elgetauti išėję. Vienintelė paguoda būtų buvus, 
kad tikriausia nuo tokio maitinimosi seniai visi bū
tume iškeliave ten, kur valgyti nebereikia.

Tai klausiu savęs ir Akiračių skaitytojų, kodėl aš, 
žvalus ir smalsus žmogus, tokių dalykų niekur nema
čiau ir tokio „lietuvių gyvenimo stiliaus” niekur ne
sutikau? Gyvenau Cleveland© lietuvių tarpe, pažįstu 
gausybę lietuvių visuose telkiniuose nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno, bet per visą tą laiką nesu matęs 
nei vieno, kuris, kas savaitgalį „iki žemės graibsty
mo” buvo nusigėręs. Kur ta Inga tokių lietuvių ir 
rado? *

Amerikos lietuviai, kuriuos teko sutikti ir pažin
ti, dirbo geresnius ar prastesnius - dažnai, nelengvus 
ir ne pagal turimą išsilavinimą tinkamus darbus, bet 
po darbo jie dar rado laiko ir į laikraščius parašyti, ir 
tuos laikraščius leisti, redaguoti ir prenumeruoti, ir 
knygas rašyti, spausdinti ir skaityti, ir šeštadieninėse 
mokyklose mokyti ar mokytis, ir skautus, ateitinin
kus, bei sportininkus organizuoti, jaunimo stovykla
vietes įgyti ir, savo „išeigines” atostogas paaukojant, 
kas vasarą stovyklas organizuoti, fondus steigti, lie
tuviškas parapijas, namus, jaunimo ir senimo centrus 
kurti ir nuolat jų išlaikymui aukoti, vaikus į aukštuo
sius mokslus išleisti, ir, kaip mano mama ir teta, iš 
savo tikrai kuklių uždarbių susidėję, po 300-400 dol
erių „muito” sumokėdamos, dar siuntinius kelis kar
tus per metus į Lietuvą pasiųsti. (Mama, Lietuvoj bu
vusi mokytoja, seselių vienuolyne skalbinius laidy
dama, per savaitę uždirbo 40 dolerių. Tai, ir prieš 
trisdešimtį metų, nebuvo kažkokie „dideli pinigai”.)

Ir tokia „rutina” ir „stilius”, ir „įsikinkymas” ne 
per du tris mėnesius, bet per daugelį metų, kažkaip 
niekam neatrodė „baisūs”. Tiesa, dabar vis mažiau, 
bet tokių lietuvių - ir naujai atvykstančių tarpe - 
Amerikoje dar yra. Jų buvo nuo tų dienų, kada pir
mieji imigrantai iš Lietuvos dirbo anglių kasyklose ir 
skerdyklose - dvi vietos, kur trečios bangos atvykė
lių su žiburiu nerasi.

Aiškiai, Inga buvo patekusi į pavydo ir palaidų 
liežuvių pilną, tikriausia stachanovietiško darbo na
šumo dialektinių materialistų ir besaikių girtuoklių 
kompaniją, ir turėtų kuo greičiau iš tų net Lewis Sin
clair pasakojimuose nerandamų džiunglių bėgti, kol 
čia sutikti draugai jos sofistikuotos, aukštai išlavintos 
ir vien tik „nuoširdžiai besišypsančios” asmenybės 
nesugadino tiek, kad ji liktų Amerikoje. (Lietuvoje 
esu kelis kartus buvęs, tad dėl to šypsojimosi leiskite 
kiek suabejoti, nors kiekvieną kartą atsilankant, besi
šypsančių ten vis daugiau.) Tada, namo sugrįžus, įs
pūdžiai gal būtų geresni ir tikroviškesni.

Kaip ir visada, lieku nuoširdžiai šypsodamasis.

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, Va.

Prašome nesiųsti Akiračių kai pasibaigs šie me
tai. Gaila, bet Akiračiai jau nėra išeivijos laikraštis, o 
Lietuvos. Kitą spaudą prenumeruojame.

D. ir R. Korzonai * 
Palos Hills, II.

Prenumerata. Su linkėjimais ilgai išsilaikyti!

A. N. Kulpavičius
Burlington, Ont., Canada

Ačiū už laišką, siunčiu prenumeratos čekį. Labai 
nenorėčiau laikraščio nustoti. Skaitau ir džiaugiuos.

V. Kruzas 
Mitcham, Australija

Didžiai Gerbiamieji,
Ačiū už puikų žurnalą.

Osvaldas Nagelė 
Hot Springs, Ar.

Su malonumu siunčiu už prenumeratą ir auką 
Akiračiams. Linkiu geros sveikatos ir kantrybės vi
siems visiems, kurie prisideda savo darbais, išleis
dami puikų laikraštį.

B. Brasauskas 
Baltimore, Md.

Gerbiamieji,
Lietuviškai spausdinamų laikraščių pas mus la

bai trūksta (ypatingai gerų). Na, turbūt, dabar yra 
mažiau negu bet kada Amerikoje nuo 1890-jų metų. 
Amerikos lietuviai, kaip atrodo, atpranta nuo savo 
spausdinto žodžio.

Laikykitės ilgai.
Edv. Šulaitis 

Cicero, II.

Iš tikrųjų sakau jums, kad kai kurių Akiračiuose 
spausdinamų filosofų-poetų straipsnių visiškai ne
galima suprasti. Jiems tiktų mano lietuvių kalbos 
mokytojo patarimas: „Rašyk taip, kad ne tik save, bet 
ir kiti tave suprastų”.

V. Šarka

Omaha, Ne.

Nepažymėta, kiek kainuoja prenumerata! Pasi
laikykite kiek lieka aukai.

Apie Jūsų leidinį:
1) Straipsnio autorius turėtų būti pažymėtas str. 

pradžioje (o ne gale).
2) Skaityti begaliniai ilgus straipsnius kartais 

yra nuobodu. Trumpinkite!
3) Rašote vien apie Lietuvos reikalus. Būtų ge

rai paminėti, kas dedasi sakykime ir JAV, kur kai ku
rie ir mūsų gyvena.

Viso geriausio.
Hypatia Y. Petkus 

Albuquerque, NM

VARDU NEPAISANTYS AUTORIAI
Alfonsas Eidintas, aptardamas Lauryno Jonu- 

šausko knygą, pastebėjo, „...kad autorius nebuvo iki 
galo dėmesingas visoms, kartais ir labai smulkioms 
detalėms, ypač pateikiant žmonių vardus ir pavar
des”. (Akiračiai, 2004 m. balandžio mėn. 7 psl.). Ei
dintas toliau nurodo, kad Jonušausko minimas P. 
Gabrys yra ne koks P., o Juozas Gabrys -Paršaitis.

Aš čia noriu pateikti porą atvejų, kur autoriai, 
man atrodo, bus visiškai pasimetę asmenvardžiuose. 
Vienas tokių autorių yra Mindaugas Tamošaitis, ku
ris, nei iš šio, nei iš to, rašytoją Petronėlę Orintaitę 
pavadina Prane (Kultūros barai, 2004, 2). Nepaste
bėjom, kad ši stambi klaida būtų atitaisyta sekančiuo
se Kultūros barų numeriuose. Aš bandžiau tai pada
ryti, pasiųsdamas elektroninį laišką redaktoriui, ku
ris, atrodo, jo nepasiekė. Be to, Kultūros barai neturi 
skyriaus „Laiškai”. Praverstų jiems pasekti Akira
čiais.

Kitas asmenvardžių sumaišymo atvejis yra Do
mo Kauno svarioje studijoje: Mažosios Lietuvos kny
ga. Lietuviškos knygos raida 1547-1940. (Vilnius, 
Baltos Lankos, 1996,767 p.). Joje D. Kaunas mini V. 
Kaupo darbą apie periodinę spaudą Die Presse Li- 
tauens. Th 1, Bd 1, Klaipėda, 1934,2305. (30 p.) Vė
liau to darbo autorius V. Kaupas padaromas Vladu 
Kaupu (719 p.). Iš tikrųjų, jis buvo ne Vladas, o ma
no pusbrolis Viktoras Kaupas.

Vladas Kaupas 
Clearwater, Fl.

AČIŪ
Ir vėl turime malonią progą padėkoti Akiračių 

mėnraščio rėmėjams. Štai jie:

Dr. Vladas Kaupas $ 100.00
(a.a. Alfonsui Petručiui atminti)
Rimas ir Roma Česoniai $ 100.00
V. Gruzdys $100.00
Elena Bamet $88.00
Kęstutis Chesonis $88.00
Dr. Edvardas Kaminskas . $88.00
Ada Sutkus $88.00
Gražina Siliūnas $76.00
Emilijus Holenderis $63.00
Liucija Beržinskas $50.00
B. Brasauskas $50.00
Irena Kairytė $50.00
Jonas Palukaitis $50.00

Dėkojame ir visiems kitiems, mus parėmusiems 
kuklesne, bet ne mažiau nuoširdžia suma.

Akiračių Adm.

2003 m. rugsėjo mėn. 15
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ATSIŲSTA
Vincas Rastenis. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lie

tuvos ir Amerikos. Straipsnių rinkinys. Sudarytoja ir 
įvadinio straipsnio autorė Daiva Dapkutė. Atsimini
mų apie Vincą Rastenį autoriai Leonas Sabaliūnas ir 
Zenonas Rekašius. Versus aureus. Vilnius. 2004. 686 
psl.

Si stambi knyga - tai žymaus lietuvių išeivijos 
žurnalisto, politiko ir visuomenės veikėjo Vinco

Rastenio (1905-1982) straipsnių rinkinys. Straipsniai 
buvo spausdinti įvairiuose išeivijos laikraščiuose ir 
žurnaluose, daug jų ir Akiračiuose, iki šiol plačiajai 
Lietuvos visuomenei yra mažai žinomi. Tai atviras 
žvilgsnis į įvairias Lietuvai ir išeivijai svarbias prob
lemas, asmenybes, politines organizacijas, įvykius, 
aktualijas. Prieš 30 ir daugiau metų rašyti straipsniai 
yra paremti griežta logika, dalykiška argumentacija, 
plačiu įvykių kontekstu, savitomis interpretacijomis, 
pajudina ne vieną mūsų visuomenėje gyvą stereotipą 
ir išlieka aktualūs iki šių dienų. V. Rastenio straips
niai suteikia nemažai informacijos apie išeivijos 
gyvenimo aktualijas, sukelia naujų idėjų išeivijos is
torijos tyrinėtojams ir yra įdomūs visiems, kurie do
misi lietuvių išeivijos istorija.

Genovaitė Kazokas. Lithuanian Artists in Aus
tralia 1950-J990. Europe-Australia Institute. Mel
bourne. 2003. 320 psl.

Kruopšti studija apie lietuvių dailininkus, emi
gravusius į Australiją. Knygoje detaliai aptariami 
menininkų biografiniai faktai bei jų meninė veikla. 
Autorė taip pat kalba apie menininkų stilistinį braižą 
bei jo kaitą laiko bėgyje. Studija gausiai iliustruota 
spalvotomis ir juodai-baltomis nuotraukomis.

Alfred Erich Senn. A Research Seminar in Black 
and White. VDU leidykla. Kaunas. 2004. 222 psl.

A.E. Senn’as šią knygą vadina politinių mokslų 
ir istorinių studijų vadovu. Jo vadovas susideda iš 
įvairių straipsnių, pasirodžiusių akademinėse pub
likacijose, taip pat ir Akiračiuose. Kai kas paimta tie
siai iš kompiuterio ir prieš tai nebuvo niekur išspaus
dinta. Ne vienas straipsnis palydimas komentarais 
apie parašymo aplinkybes. Straipsniai knygoje suri
kiuoti tematiškai: galios piramidė, valstybingumas,

PAMINĖTI
politika kaip scena, diplomatija, Lietuvos mažumos, 
einamieji įvykiai, politinė vadovybė, emigracijos is
torija, sporto istorija, kai kurie dokumentai ir 1.1. 
Knyga palydima išsamiu įvadu „Mintys apie mokslo 
tiriamąjį darbą”. Dauguma šios A.E. Senn knygos 
straipsnių liečia Lietuvos naujausių laikų istoriją.

Jūratė Kiaupienė. Mes, Lietuva. Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir 
privatus gyvenimas). Kronta. Vilnius. 2003. 303 psl.

Knyga susideda iš dviejų skyrių „Teoriniai prob
lemos metmenys” ir „Bajoriškojo pasaulio profiliai”. 
Pirmajame skyriuje autorė aptaria teorines šio laiko
tarpio problemas pvz., XVI amžiaus LDK: viduram
žiai ar ankstyvieji Naujieji laikai, feodalizmas XVI a. 
LDK: norma ar fenomenas? „Bajoriškojo pasaulio 
profiliuose” J. Kiaupienė aptaria XVI amžiaus LDK 
bajorų savimonę, pasaulėvoką, pasaulėjautą, gyveni
mo būdą, aspiracijas liudijančius šaltinius.

Siberia. Mass deportations from Lithuania to the 
USSR. Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas 
Tracevskis. Genocide and Resistance Research Cen
tre of Lithaunia. Vilnius. 2004. 51 psl.

Įspūdingomis Genocido aukų muziejaus nuo
traukomis iliustruota brošiūra anglų kalba apie lietu
vių Sibiro tremtį 1940-1953 metais. Pridėtas ir žemė
lapis, rodantis lietuvių įkalinimo vietas Sibire. Keista 
tik, kad anglakalbiui skirtame žemėlapyje upės, jū
ros, miestai, vietovės ir t.t. yra lietuvių kalba...

Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis. The Un
known War. Armed anti-Soviet resistance in Lithua
nia in 1944-1953. Genocide and Resistance Research 
Centre of Lithuania. Vilnius. 2004. 50 psl.

Gausiai iliustruota brošiūra anglų kalba apie par
tizanų judėjimą Lietuvoje pokario metais. Pridėtas ir 
žemėlapis, nurodantis partizanų apygardų veikimo 
ribas.

Antanas Šileika. Woman in bronze. A novel. 
Random House Canada. Toronto, Ont. 2004. 387 psl: 
Knygą galima užsisakyti internetu: <<www. 
chapters.ca» arba «www.indigo.ca».

Kanadoje gyvenančio ir angliškai rašančio lietu
vio romanas. Jame trečiojo dešimtmečio pradžioje 
jaunas lietuvis skulptorius Tomas Stumbras apleidžia 
gimtąjį kraštą ir apsigyvena tarp Paryžiaus meninin
kų. A. Šileika vaizduoja, kaip žmogus metasi į kraš
tutinumus, kol pagaliau virsta tikru menininku.

Genocidas ir rezistencija. Nr. 1 (15). Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 
Vilnius. 2004. 190 psl. ' '

Šį kartą Valentinas Brandišauskas rašo apie Lie
tuvos žydų turto likimą Antrojo pasaulinio karo me
tais, Arūnas Streikus - apie ideologinę cenzūrą Lie
tuvoje 1956-1989 m. Pažymėtinas Lino Venclausko 
straipsnis „Lietuvos įvaizdžiai antinacinėje lietuvių 
spaudoje”. Jame bene pirmą kartą bandoma aptarti 
įvairių krypčių pogrindžio spaudos projektuotas Lie
tuvos vizijas bei būdus valstybingumui pasiekti.

KARTAIS TENKA 
APSIRIKTI

Man taip atsitiko praeitame Akiračių numeryje, 
straipsnyje „Valdas Adamkus turėjo laimėti pirmaja
me rinkimų rate”. Kadangi pirmame rinkimų rate da
lyvavo truputį mažiau negu pusė balsavimo teisę tu
rinčių piliečių, Valdas Adamkus būtų buvęs išrink
tas, jeigu už jį būtų balsavę ne mažiau kaip trečdalis 
visų rinkėjų. Suklaidino manė lietuvių kalbos „plo
nybės”. Pamaniau, kad visi rinkėjai yra visi balsa
vusieji pirmame rate, o pasirodo, kad visi rinkėjai yra 
ir tie, kurie balsavo, ir tie, kurie galėjo balsuoti, bet ta 
teise nepasinaudojo. Tokiu būdu iki trečdalio visų 
rinkėjų balsų V. Adamkui buvo dar labai toli ir lai
mėti rinkimų pirmame rate jis negalėjo. Ačiū Rimvy
dui Valatkai, pastebėjusiam šią mano klaidą, o skai
tytojų, kuriuos suklaidinau, atsiprašau.

Zenonas V. Rekašius

16


	2004-nr08-AKIRACIAI-0001
	2004-nr08-AKIRACIAI-0002
	2004-nr08-AKIRACIAI-0003
	2004-nr08-AKIRACIAI-0004
	2004-nr08-AKIRACIAI-0005
	2004-nr08-AKIRACIAI-0006
	2004-nr08-AKIRACIAI-0007
	2004-nr08-AKIRACIAI-0008
	2004-nr08-AKIRACIAI-0009
	2004-nr08-AKIRACIAI-0010
	2004-nr08-AKIRACIAI-0011
	2004-nr08-AKIRACIAI-0012
	2004-nr08-AKIRACIAI-0013
	2004-nr08-AKIRACIAI-0014
	2004-nr08-AKIRACIAI-0015
	2004-nr08-AKIRACIAI-0016

