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Kai Akiračių skaitytojas skaitys šį tekstą, Seimo 
rinkimų rezultatai jau bus žinomi. Tiesą pasakius, šių 
rinkimų rezultatai buvo daugmaž aiškūs jau ir prieš 
pusmetį - aiški rinkimų favoritė nuo pat įsikūrimo 
buvo iš Rusijos atvykusio veikėjo Viktoro Uspaski- 
cho įkurta Darbo partija. Apklausos ir sausį, ir rugsėjį 
rodė, jog už šią partiją rengiasi balsuoti 26-33 proc. 
rinkėjų. Tiesa, šie procentai reiškia tik 70 iš 141 Sei
mo vietų pagal partijų sąrašus. 71 vienmandatėse 
apygardoje daug kas galėjo klostytis kitaip.

Iki rinkimų likus kelioms dienoms, telieka klau
simas ar Darbo partijai užteks balsų suformuoti Vy
riausybę, ar dar prireiks Kazimieros Prunskienės par
tijos, o gal ir paksininkų likučių, ar vis dėlto V. Us- 
paskichas bent jau formaliai pasislėps už socialde
mokratų ir socialliberalų koalicijos bei premjero Al
girdo Brazausko pečių?

Kodėl populiari ši, tik Rolando Pakso skandalo 
įkarštyje įkurta, partija? Populiariai kalbant, ji žada 
visiems ir viską pagerinti: verslininkams - sumažinti 
mokesčius, pensininkams - padidinti pensijas, 
studentams - pagerinti studijas.

Kas už ją rengėsi balsuoti?
Maždaug tas pats rinkėjas, kuris prieš ketverius 

metus atvedė į valdžią dabartinio Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko vadovaujamą socialliberalų partiją, 
kurioje viena svarbiausių figūrų buvo pats V. Uspas- 
kichas. Tai žmonės, kurių gyvenimas per ketverius 
metus nepagerėjo.

Tuo tarpu vieni socialliberalai iš kraštutinės po
pulistinės partijos per ketverius metus virto valstybi
ninkais, o kiti, kuriems kalbėjimas nuo bačkos liko

Siame numeryje

JEIGU POLITIKA BŪTŲ TEATRAS

„Žaldokynė” buvo neatskiriamas lietuviškojo dra
mos teatro stabilumo simbolis ne tik sovietmečiu, bet 
ir dar ilgai po jo. Todėl ir Rolando Pakso skrydis ir 
nuopolis, iš kurio politikai nieko nepasimokė, kai 
kam primena „Žaldokynę”.

NEKLASIŠKI KLASIKO KLAIDŽIOJIMAI

Kaip Vincas Krėvė-Mickevičius JA V Kongreso Ker- 
steno komitetui aiškino savo vaidmenį 1940 m. Lietu
vos tragedijoje.

MANO KAIME, KAIME ŽALIASIS

Ten, kur dirvonuose žydi piktžolės, kur išdaužyti kul
tūros namų langai ir durys, kur degalinėse pardavi
nėjamas alus, vynas ir degtinė, kur alkoholikų trobo
se auga būsimieji banditai ir prostitutės. Kas kal
tas?!!!

SKILTYS, KRITIKA, POLEMIKA 
LIETUVIŲ SPAUDOS APŽVALGA

TIES RIBA. KEISČIAUSI SEIMO RINKIMAI
vienintelė suprantama politinės veiklos priemonė, 
išsibėgiojo į įvairias puses, tarp jų - ir į Darbo partiją. 
Niša pažadukams liko laisva. Ją ir užėmė Darbo 
partija.

Jei Darbo partija automatiškai perėmė nepaten
kintųjų balsus, ar tai reiškia, jog gyvenimas per ket
verius metus Lietuvoje nepasikeitė? Skaičiai rodo, 
jog pasikeitė, ir netgi labai.

Prieš ketverius metus Lietuva gyveno pagal va
dinamąjį skurdo biudžetą, sudarytą dar Andriaus Ku
biliaus vyriausybės. Nacionalinio biudžeto pajamos 
ir išlaidos sukosi apie 9 mlrd. litų. Dabar kitų metų 
nacionalinis biudžetas viršys 15 mlrd. litų. Ketverių 
metų infliacija neviršija 1-2 procentų. Vadinasi, prie
augis lygus maždaug trečdaliui.

Nedarbas šių metų rugsėjo mėnesį sumažėjo dar 
0,4 proc. ir spalio 1 dieną jau siekė tik 6 procentus. 
Prieš ketverius metus nedarbas sukosi apie 15 proc. 
žymą. Tokiuose miestuose, kaip Mažeikiai ar Drus
kininkai, nedarbas per ketverius metus sumažėjo dvi
gubai, o Trakų rajone ar Elektrėnuose neviršijo 1,5 
procento. Vien per devynis šių metų mėnesius, tarpi
ninkaujant Darbo biržai, buvo įdarbinta 97,5 tūkst. 
žmonių, o kai kurių profesijų atstovų, pavyzdžiui, 
statybininkų, jau seniai Lietuvoje trūksta.

Tad kodėl taip svyrama į Darbo partijos pusę, 
juolab, kad šiai partijai vadovauja svieto perėjūnas iš 
Rusijos ir ši partija atvirai linksta į Rusiją?

Atsakymas - ne viską lemia vien ekonomikos 
skaičiai. Nemaža Lietuvos dalis po šalies perėjimo į 
laisvąją rinką taip ir neprisitaikė prie laisvos konku
rencijos ir, drįsčiau teigti, jau neprisitaikys. Todėl 
jiems gyvenimas laisvėje iki grabo lentos bus blogas, 
kad ir kas valdytų; tą patį V. Uspaskichą pirmieji pa
laidos jo aršiausieji rinkėjai. Šie žmonės savo gerovę 
sieja su gyvenimu nelaisvėje. Sakinys „prie ruso bu
vo geriau” nusako tiek jų dabartinę būtį, tiek buitį.

Antra, visos šalį valdžiusios partijos, tarp jų ir 
kairiosios, vardan valstybės strateginių tikslų - na
rystės NATO ir ES - dažnai buvo priverstos aukoti 
socialinę politiką, pagaliau ir valstybės galimybės 
dalyti pašalpas ir pensijas nebuvo itin didelės, ypač 
po Rusijos finansinio sušlubavimo, kuris neprisitai
kiusiųjų sąmonėje paliko ypač gilią psichologinę 
traumą.

Trečia, valdančiąją daugumą, apskritai visas tra
dicines vakarietiškas partijas krėtė skandalai, ypač 
korupcijos. Nepatenkintųjų dalis padidėjo ir dėl to. 
Žmonės korupcijos skandaluose kol kas geba įžvelgti 
tik negatyviąją pusę („visi jie vagys”), o nemato po
zityviosios („demokratija yra gera, nes vis dėlto jie 
įkliūna”).

Ketvirta, nemažai įtakos turėjo suaktyvėjusi im
perialistinė Rusijos veikla Baltijos šalyse. Atėjus į 
valdžią KGB papulkininkiui Vladimirui Putinui, 
Rusija sugrįžo prie įtakos darymo politikos ir tai jai 
palyginti neblogai sekėsi. Jei ne R. Pakso žlugimas, 
galima būtų sakyti: „Puikiai sekėsi”. Bent trys parti
jos, turinčios prašokti 5 proc. baijerą rinkimuose į 

Seimą, yra aiškiai prorusiškos orientacijos. To iki 
šiol niekada nebuvo, nors konservatoriai tokias etike
tes savo laiku yra klijavę ne tik LDDP ir socialdemo
kratams, bet ir liberalams bei centristams.

Penkta, pasirodė, jog nemaža lietuvių dalis ne
turi įgimtos tautinės savigarbos.

Viską kartu sudėjus, turime vaizdą, kurį gavome 
spalio 10-osios vakarą. Ar tai tragiška, nepataisoma 
padėtis?

Drįsčiau teigti, kad sunkiausius laikus Lietuva 
jau išgyveno. Kad ir kaip norėtų Rusija, kad ir kokie 
neatsakingi bei neprofesionalūs žmonės ateitų į Lie
tuvos valdžią, pats gyvenimas daug ką sustatys į savo 
vietas.

Viena vertus, dabar jau ne 1992-ieji, Lietuva yra 
NATO ir ES narė. Pakeisti tai praktiškai yra neįma
noma. Kita vertus, šalyje susikūrė nors ir nedidelis, 
bet gyvybingas vakarietiškas visuomenės sluoksnis, 
kuris, ir būdamas visiškoje mažumoje, iki šiol suge-N. 
bėdavo neutralizuoti neatsakingus ar net antivals
tybinius valdžioje esančių politikų veiksmus. Pana
šiai bus ir šį kartą.

Be abejo, kova su ateinančiu gaivalu kainuos lai
ko, nervų ir pinigų, o mokės už tai tie patys nepa
tenkintieji, kurie ir vėl atvedė neprofesionalų, net ne
lietuvišką gaivalą į aukščiausias valstybės valdymo 
institucijas.

Sąskaita už tingumą mąstyti - pati didžiausia.

Rimvydas Valatka
2004.X.7, Vilnius

PROFESORIUS KAZYS 
PAKŠTAS FTB PINKLĖSE

Tarp su Antruoju pasauliniu karu susijusios ar
chyvinės medžiagos, laikomos Jungtinių Amerikos 
Valstijų Valstybės Departamento archyve, yra J. Ed
gar Hoover’io 1943 m. rugsėjo 15 dieną rašytas ra
portas apie Kazio Pakšto veiklą 1943 metais (Valsty
bės Departamento dešimtainė kartoteka, 860m. 
20211/5). JAV Federalinis tyrimų biuras (FBI red.) 
gavo Yale universiteto lingvistikos profesoriaus Ge
orge L. Trager’io skundą, kuriame profesorius rašė, 
jog K. Pakštas bei jo leidžiamas Lithuanian Bulletin 
yra „atvirai antirusiški ir provokiški”. Savo skunde 
G. Trager’is teigė, kad vokiečių kontroliuojamuose 
Baltijos kraštuose yra „daug kolaborantų ir išdavi
kų”, o Lietuvos Tautinės Tarybos nariams yra „pri
imtinesnė vokiečių okupacija ir bloga valdžia nei 
bendradarbiavimas su Sovietų Sąjunga”. Anot G. 
Trager’io, tokia „propaganda vokiečių naudai yra 
griaunančio ir nesantaiką kurstančio pobūdžio ir to
dėl turi būti sustabdyta”. FTB pareigūnai nusprendė 
pradėti tyrimą.

(tęsinys 15-me psl.)
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POETAS VERSLININKAS
Dauguma Lietuvos poetų ir literatų, ypač iš vidu

riniosios ir vyresniosios kartos, save įsivaizduoja lie
tuvių kultūros bei dvasingumo žyniais ir puoselėto
jais. Kai kurie jų anksčiau nesikuklindavo savo vizti- 
nėse kortelėse pažymėti „poetas” ar „kritikas”, lyg 
rašyti poeziją ar kritiką būtų profesija. Nemažai jų 
dar ir šiandieną niurna, kad valstybė per mažai pinigų 
skiria kultūrai, tai yra jų kūrybinėms stipendijoms. Jų 
nuomone, lietuviško dvasingumo puoselėjimas turė
tų būti remiamas iš valstybės aruodų.

Visai kitokia literato padėtis Vakaruose. Čia 
žmogus poeziją rašo laisvalaikiu nuo pragyvenimą 
atnešančios profesijos. Pavyzdžiui, Wallace Stevens, 
vienas iš žymiausių dvidešimtojo amžiaus amerikie
čių poetų, iš profesijos buvo advokatas, vėliau parda
vinėjo gyvybės draudimą ir tapo vienos iš didžiausių 
gyvybės draudimo firmų Amerikoje viceprezidentu. 
Tačiau Stevens’o profesija nekliudė jam laisvalaikiu 
rašyti gerą poeziją.

Jaunesnių Lietuvos poetų tarpe taip pat paste
bime teigiamus savivokos pokyčius. Pavyzdžiui, dvi
dešimt devynerių metų poeto Gintaro Bleizgio antra
sis eilėraščių rinkinys Su grojančiom kraujo gėlėm - 
viena geresnių ir įdomesnių pastarojo meto knygų. 
Vilniaus universitete lituanistiką baigęs Bleizgys 
pradžioje sukinėjosi literatūrinės periodikos leidinių 
redakcijose, kol prieš trejetą metų jo gyvenimas pa
krypo kita linkme. Jis įkūrė verslo konsultacijų įmo
nę ir ėmėsi verslo. Šioje srityje Bleizgys sėkmingai 
dirba iki šiol. Su Gintaru Bleizgiu kalbėjosi Lietuvos 
ryto (2004 m. birželio 22 d.) „Mūzų malūnas” („Min
tys apie pinigus neslopina poezijos proveržių”):

- Šiais laikais skaityti ir rašyti poeziją nėra po
puliaru. Kodėl jūs, būdamas verslininkas, rašote ei
lėraščius?

- Kadangi gyvenimas nuo literatūros pakrypo 
kita linkme, o studijavau lituanistiką, man iš ano gy
venimo teliko kūryba. Pastaruoju metu knygas skai
tau tik savo malonumui, rašydamas eilėraščius su 
niekuo nekonkuruoju. Todėl man kūryba yra kažkoks 
grynas ir švarus dalykas.

Kitaip tariant, manyje liko kūrybinis pradas, ku
ris gali reikštis įvairiose srityse. Juk ir verslas yra 
savotiška kūryba.

Čia irgi viską reikia sugalvoti, išpiešti iš dan
gaus ar oro, o vėliau tai įgyvendina specialistai.

- Vis dėlto kaip suderinate šias tarsi ir visai ne
derančias veiklos sritis?

- Kurį laiką aš nuo savo verslo partnerių, kolegų 
apskritai slėpiau, kad rašau eilėraščius. Ir dabar ne- 
siąfišuoju. Bet kai ko nors pasieki kitoje srityje, tai ir 
poezija gali būti tam tikras pliusas.

Aš esu dirbęs su literatūra susijusį darbą „Lite
ratūroje ir mene ", „Metuose". Tie metai kūrybai bu
vo patys prasčiausi.

Galybės tekstų skaitymas, redagavimas, mano 

manymu, užmuša pačią kūrybą. Dėl tos literatūrinės 
rutinos nesunku degraduoti kaip poetui.

Kad ir ką veiktum gyvenime, literatūra ir kūryba 
visada traukia. Ji tiesiog manyje yra. Su ja negali ko
voti. Gali apsimesti, gali nerašyti per prievartą. Bet 
tada įmanoma atsidurti ir psichiatrijos ligoninėje.

Šioje knygoje yra skyrių, kuriuose prisipažįstu, 
koks esu silpnas, ko bijau, kas mane slegia. Kai tai 
prisipažįsti, pasidaro truputį lengivau.

*

— Galima spėti, kad kūryba — savotiška terapijos 
forma?

- Taip, kūryba man — savotiška terapija dauge
liu prasmių. Ji padeda atitrūkti nuo darbo.

Taip pat tai yra tam tikra baimių terapija. Juk 
kiekvienas žmogus bijo ligų, galimos artimųjų ir savo 
mirties. Šiuo požiūriu kūryba yra ir gynyba nuo tų 
baimių.

Man labai artimas ankstyvųjų modernistų gy
venimas. Jie dienomis trindavo alkūnes į įvairių biu
rų stalus, o kurdavo tik vakarais. Žinoma, jie taip pat 
neatsisakydavo ir bohemiško gyvenimo, kuriuo aš dėl 
sveikatos ir darbo negaliu mėgautis.

G. Bleizgio atveju moralas labai akivaizdus: pra
gyvenimui gali užsidirbti darydamas bet ką ir kartu 
rašyti gerą poeziją. Be to, kūryba kartais atlieka ir te
rapijos funkciją.

ŠV. PETRO BAŽNYČIA BOSTONE BUS 
UŽDARYTA

Atrodo, kad nežiūrint visų Bostono lietuvių 
pastangų bei prašymų, net kreipimosi į Vatikaną, Šv. 
Petro bažnyčia šiame mieste bus uždaryta. Apie tai 
Amer ikos lietuvyje („Mea culpa”, 2004 m. rugpjūčio 
28 d.) rašė Stasys Goštautas:

(...) Kas toliau Bostone su Šv. Petru? Buvo gau
tas atsakymas iš Vatikano, kurio, aišku, neskaitė Šv. 
Tėvas, kuriame kardinolai apgailestavo, kad taip įvy
ko (įvyks), ir buvo gražiai pažadėta, kad jie pasimels. 
Bostoniškiai pusiau juokais, pusiau piktai pasakė, 
kad kai ateis kardinolo prašymas aukoti, mes visi vie
toj aukų pasiūlysim pasimelsti...

Dar blogiau - šimto metų nuo Šv. Petro parapi
jos įkūrimo minėjimo mišios ir banketas įvyks pasku
tinę dieną prieš uždarant bažnyčią. Tai rugsėjo 12 
dieną. Po Šventų Mišių, 10 vai. ryto, visi susirinks at
švęsti dvigubą absurdą: bažnyčios gimtadienį ir baž
nyčios laidotuves albanų (buvo vedęs lietuvaitę) pra
šmatnioje svetainėje, visiems lietuviams gerai žino
mame „Anthony s Pier Four Restautant ". Arkivysku
pas O ’Malley, dėl neaiškių priežasčių, nedalyvaus 
tose iškilmėse - jis pasiūlė alternatyvą: atvykti ketu
rias dienas prieš uždarymą, rugsėjo 8 dieną, trečia
dienį, 7 vai. vakaro. Vienintelė gera naujiena tai, kad 
nėra jokių najienų, nes kai kurios parapijos jau gavo 
galutinį laišką, kuriame išdėstoma data ir nurodoma 
uždarymo procedūra, kaip Šv. Jurgio parapija Nor
wood ’e, Mass. Ji bus galutinai, be jokios apeliacijos, 
uždaryta rugpjūčio 29 dieną, ir visi ne kulto objektai 
išdalinti, [domu, kur nukeliaus lietuviški „kryžiaus 
keliai ” ir didelis kryžius, atliktas pagal Juliaus Špo
kevičiaus nubraižytą projektą?

Tuo tarpu Zarasuose bandoma išgelbėti vienin
telę miesto bažnyčią, kuriai reikia kapitalinio remon
to, nes sienos pradėjo griūti. Ten reikia vitražų ir ge
rų dekoracijų. Ironiška, kad kol išeivių bažnyčios 
puikiame stovyje yra griaunamos, parduodamos ar 
uždaromos, Lietuvoje nespėja jų atstatyti; tiek metų
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apleidimo duoda savo vaisių.

Geras bostoniškių sumanymas - kitą kartą, kai 
ateis aukštųjų Bostono hierarchų prašymas aukoti - 
pasiūlyti jiems pasimelsti... Na, o JAV LB fronte šv. 
Petro bažnyčios uždarymo reikalu nieko naujo. 
Drauge (2004 m. rugpjūčio 24 d.) buvo įdėtas JAV 
LB Religinių reikalų tarybos pirmininkės sės. Mar
garitos Bareikaitės Bendruomenės Religinių reikalų 
tarybos veiklos pranešimas, skirtas JAV LB XVIII 
tarybos sesijai 2004 m. Phoenix, Az. Jame Šv. Petro 
bažnyčios atėmimas prisimintas vos keliais sakinu- 
kais:

Ypač skaudžiai visi išgyveno, kai buvo paskelbta, 
kad lietuviška Šv. Petro parapija So. Boston bus už
daryta. Visi lietuviams skaudūs dalykai buvo iškelti 
lietuvių ir anglų spaudoje. Religinių reikalų tarybos 
narės aktyviai dalyvauja lietuviškoje ir angliškoje 
spaudoje bei radijo laidose.

Religinių reikalų tarybą prie gėdos stulpo! - be
veik norisi sušukti, paskaičius, kaip gražiai čia už
glaistytos negražių dalykų nedoros priežastys ir vi
siška Bendruomenės Religinių reikalų tarybos ne
veikia.

FRONTININKŲ BĖDOS
Lietuvių fronto bičiuliai, sovietmečiu išeivijoje 

buvę turbūt viena iš pajėgiausių jėgų, net pretendavę 
į kovo 11 dieną atgimusios nepriklausomos Lietuvos 
ideologinį vadovavimą, šiais laikais išgyvena ne pa
čias geriausias dienas. Fronto bičiulių Lietuvoje lei
džiamo organo Į laisvę (2004m. liepa) redaktorė Al
dona Žemaitytė vedamajame „Liūdnas mūsų kai
mas” rašo:

Atsakomybės ir pareigos stoką sutiksi kiekvie
name žingsnyje, o atsidavimo ir kūrybinės energijos 
reikia gerokai paieškoti. Ar ne dėl panašių priežasčių 
Lietuvoje nė iš vietos nejuda „Į laisvę” fondo ir Lie
tuvių fronto bičiulių reikalai? Saujelė bendraminčių 
nepajėgia, o gal nemoka, pramušti žmonių abejingu
mo, užkrėsti juos naujomis idėjomis, kurias ženklintų
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kilnios patriotizmo, valstybingumo, moralumo verty
bės. Ar tikslinga tampa veikla dabar vystoma per 
studijų savaites, Į kurias susirenka vis tie patys?... Ar 
reikalingas žurnalas, kuris beveik nepasiekia Lietu
vos skaitytojų, nes neturi reklamos ir net intemetinio 
puslapio, o Amerikoje vis mažėja jo prenumerato
rių...

Lietuvoje knibždėte knibžda partijų ir partijėlių, 
organizacijų ir organizacijėlių, visuomeninių ir kito
kių judėjimų. Šių judėjimų jūroje nuskęs LFB ir „Į 
laisvę ” fondas, jei nebus iš esmės permąstytos jo 
veiklos Lietuvoje formos. Keletas žmonių, dirbančių 
kone iš inercijos, tikrai neišgelbės padėties. Apie tai 
reikia visiems šio sambūrio dalyviams labai kritiškai 
pamąstyti. Ir kuo greičiau.

Tame pačiame Į laisvę numeryje išspausdintame 
A. Žemaitytės pasikalbėjime su dr. Juozu Kazicku 
žurnalo redaktorė klausimų forma frontininkams 
paberia daugiau karčių pastabų:

„l laisvę". Iš šono žvelgiant į mūsų bičiulių veik
lą užjūryje susidaro [spūdis, kad kai kuriais atvejais 
skiriasi atskirų skyrių (pavyzdžiui, Čikagos ir Kali
fornijos) nuomonės dėl dabartinio LFB statuso, dėl 
LFB ir „[laisvę ’’fondo santykio su dabartine Lietu
va. Reikia tikėtis, kad tie nuomonių skirtumai nėra 
esminiai, o tik dėl detalių.

Į redaktorės klausimą dėl bręstančio konflikto 
tarp kalifomiečių ir čikagiečių frontininkų gerbiamas 
daktaras neturi nieko doro pasakyti. Apskritai, J. Ka
zickas atrodo šiek tiek Fronto bičiulių kasdienybėje 
pasimetęs. Tačiau Žemaitytėje nepaleidžia:

„Į laisvę". Koks Jūsų asmeninis požiūris [fron
tininkų sambūrių Amerikoje likimą? Šiek tiek keista, 
kad tokie sambūriai plačiau nesireiškė nei Europoje, 
nei Australijoje (bent neteko girdėti)... Kokia fronti
ninkų vieta būtų šiandieninės Lietuvos istorijoje ir 
dabarties gyvenime?

Juozas Kazickas. Gal mano bendraminčiams 
kolegoms ir nepatiks šis mano teiginys, bet manau, 
jog buvo padaryta klaida nesistengiant frontininkų 
dvasią, kurią užlaikė mano karta, perteikti jaunes
nėms kartoms. Buvo galima formuoti būrelius, ne
būtinai lietuviškai kalbančius, bet turinčius istorin[ 
pajautimą, kad jie yra lietuviai, kad pripaž[sta tam 
tikros krypties ideologiją. Lietuvoje ši ideologija gali 
būti atgaivinta, jei atsirastų tam reikalui pasišventu
sių ir pasiryžusių energingų žmonių, sugebančių į sa
vo veiklą [traukti intelektualus, kurie organizuotų 
konkursus, skaitytų paskaitas studijų savaitėse. Kad 
išsilaikytų, ši ideologinė grupė privalo turėti tam tik
rą politinę jėgą. Jeigu ji neturės kūrybinės energijos, 
jeigu jos veikloje nedalyvaus žmonės, užimantys 
aukštas pozicijas, pamažu ji darysis nelabai reikš
minga ir bus neveiksminga. Ir beliks konstatuoti, kad 
ji pasireiškė tam tikru metu ir kad jos laikas jau pra
ėjo...

Dr. J. Kazickas neprisivertė pasakyti, kad jau da
bar Fronto bičiuliai Lietuvoje nėra „veiksminga” po
litinė jėga. Iš A. Žemaityės vedamojo pastabų žino
me, kad „pasišventusių ir pasiryžusių žmonių” suge
bančių puoselėti frontininkų veiklą Lietuvoje neatsi
rado. Net ir veiklusis Vidmantas Valiušaitis kažkur 
pradingo.

Keisčiausias yra A. Žemaitytės ir J. Kazicko 
nuomonių pasikeitimas dėl Fronto archyvų likimo.

2004 m. spalio mėn.

„Į laisvę". ...Ar nevertėtų raginti bičiulius fron
tininkus pasirūpinti jais taip, kaip pasirūpino dr. A. 
Damušio šeima - atidavė Išeivijos institutui, esan
čiam prie Vytauto Didžiojo universiteto. Tada jie bū
tų prieinami ne tik būsimiems LFB istorijos rašyto
jams, bet ir kitiems tyrinėtojams, rašantiems mūsų 
valstybės ir valstybininkų istoriją ar darantiems [vai
rias politines analizes.

Juozas Kazickas. Tai labai puiki idėja - perkelti 
frontininkų archyvus [ Išeivijos institutą VDU. Su 
šiuo universitetu mus sieja istoriniai ryšiai. Reikėtų 
paraginti per žurnalą, kad žmonės susirūpintų savo 
archyvų likimu ir siųstų juos [ Lietuvą. Reiktų net 
skirti lėšų šį darbą atlikti. Tų archyvinių dokumentų, 
memuarų šiandien gal niekas nepanaudos, bet po 50 
ar daugiau metų kas nors, analizuodamas Lietuvos 
istoriją pirmosios nepriklausomybės metais ar išeivi
joje XX amžiaus antrojoje pusėje, turės puikios me
džiagos. O tai yra labai svarbu.

Bėda dėl sumanymo frontininkų archyvus per
kelti į Išeivijos institutą VDU yra ta, kad frontininkai 
nutarė tuos archyvus atiduoti Jono Račkausko Pa
saulio lietuvių archyvui Čikagoje... Čikagiškiai 
frontininkai yra šio archyvo direktoriai ir čia turbūt 
bus rašoma Fronto žygdarbių istorija. Žemaitytės ir 
Kazicko pasisakymas už VDU Išeivijos institutą - 
dar vienas atvejis, kai dešinė ranka nežino, ką daro 
kairė.

APIE ANTRĄJĄ LIETUVĄ
Laimantas Jonušys Šiaurės Atėnuose („Apie an

trąją Lietuvą”, 2004 m., nr. 21) įdomiai aptaria „an
trąją Lietuvą” - tą, kuri dar nelabai europietiška:

Mūsų visuomenė yra labai kontrastinga, nehar
moninga, kai kuriomis savo ypatybėmis artimesnė 
Rusijai arba Lotynų Amerikos šalims, o ne toms tur
tingiausioms ir - pabrėžiu - kultūringiausioms pa
saulio šalims, į kurių dvi didžiąsias tarptautines or
ganizacijas Lietuva gal nelabai pelnytai [stojo. Pa
našumą su Lotynų Amerika rodo ne tik dideli turti
niai kontrastai, bet ir tai, kad esama aukšto lygio 
profesionalios kultūros, meno, yra nemažas intelek
tualių ir kultūringų žmonių sluoksnis, o kartu yra di
delė skurdžių ir tamsių žmonių masė, didelis nusi
kalstamumas.

Dalykas tas, kad XXamžiaus viduryje tauta buvo 
nusiaubta, sutrypta, visiškai demoralizuota. Daugu
ma geriausių lietuvių buvo arba sunaikinti, arba emi
gravo į Vakarus. Iš likusiųjų padorumas buvo išmuši
nėjamas galingu ir nepermaldaujamu sistemos bul
dozeriu. Kasdieninis melas ir vogimas (iš valstybės) 
buvo tapę visuotine gyvenimo norma. Kolektyvisti- 
nius idealus demagogiškai skelbusi santvarka realiai 
skatino brutalų cinišką savanaudiškumą, ir tai truko 
ilgus dešimtmečius. Tam tikra prasme mes esame 
moraliniai našlaičiai, nebrendėliai.

(...) Prieškarinė Lietuva nebuvo šviesos ir kultū
ros idealas, bet padorumo buvo kur kas daugiau, ir 
nebuvo tokio reiškinio kaip chamizmas plačiausia šio 
žodžio prasme (jo, beje, nėra, pvz., šiandieninėje Če
kijoje). Internete matomas „liaudies balsas" visu 
gražumu atskleidžia dalies jaunimo kultūros lygį. Le
onidas Donskis cituoja Tomą Venclovą, jam sakiusį, 
kad „ mūsų intemetiniai komentarai byloja apie tokį 
sąmonės, viešosios moralės ir kultūros lygį, kurio 
dar ilgai nepakeis ir Lietuvos [stojimas į Europos Są
jungą bei jos vertybių erdvę”. (...) Ir dar - antroji 
Lietuva, neretai atvirai reiškianti panieką ne tik de

mokratinei politikai, bet ir inteligencijai, protui, pa
dorumui, nebūtinai sutampa su skurdesniąja visuo
menės dalimi. Yra daug gana skurdžiai gyvenančių 
inteligentų, išlaikančių orumą, atsakomybę ir nepa
siduodančių populistinei neapykantai.

Pritariant Laimanto Jonušio mintims galima bū
tų pasakyti, kad sovietinė Lietuva dar per mažai stu
dijuojama, dar vengiame atidaryti Pandoros skrynią 
ir pažvelgti į nueitą kelią, iš kur mes atėjome. Geres
nis savęs pažinimas būtų pirmas žingsnis esamai pa
dėčiai pakeisti.

IEŠKANT POLITIKOJE POZITYVUMO
Neseniai buvo pašalintas Lietuvos prezidentas, 

dalis seimūnų įtariami korupcija, Specialiųjų tyrimų 
tarnyba ir prokuratūra politikuoja - Lietuva pergyve
na politinę krizę. Tačiau Veido (2004 m., nr. 31) re
daktoriaus pavaduotojas Gintaras Sarafinas šioje be
viltiškai atrodančioje politinėje situacijoje mato ir 
prošvaisčių:

Gaila, kad geras vardas, moralė, etika, visuome
nės interesai ir kitos panašios vertybės didelei daliai 
Lietuvos politinio elito niekada nebuvo jokia siekia
mybė. Pasirodo, daugumos Lietuvos politikų tikslai 
visiškai nesiskiria nuo jų taip kritikuojamo Viktoro 
Uspaskicho užmačių, tik šis nuoširdesnis, nes net ne
vaidina „skaidraus”.

Ir vis dėlto džiaugiuosi, kad gyvenu Lietuvoje. 
Tokio smūginio apsivalymo dar nebuvo nė vienoje 
valstybėje. Visiškai aišku, kad politikų korumpuotu- 
mas - ne tik Lietuvos liga. Ši yda Latvijoje, Lenkijoje 
ar Rumunijoje gal net stipriau išplitusi, o ką jau kal
bėti apie Rusiją, tačiau šios valstybės vaidina, kad 
jose tvarka, sistema esą veikia sklandžiai. Mano nuo
mone, sklandžiai sistema vis dėlto veikia Lietuvoje. Ir 
mes esame laipteliu aukščiau nei tie, kurie gyvena iš 
pirmo žvilgsnio ramų, rutininį gyvenimą, tačiau iš 
tikrųjų užkulisinis gyvenimas ten net verda nuo [tam
pos. Žmones visada labiausiai kamuoja nežinia, taigi 
lietuviai apie savo išrinktuosius žino kur kas daugiau 
nei jų kaimynai.

Iš tikrųjų, rutina ir ramuma kartais gali būti labai 
apgaulingos.

„LIETUVOS AIDAS” GIRIA USPASKICHĄ
(...) o kokie gi dar miestai Lietuvoje dabar spar

čiai juda į priekį? Ir kodėl, kas tarp jų bendro? Prisi
miniau Vilnių su dangoraižiais, Kėdainius... Juos 
tvarko šiems miestams vadovaujantys gudrūs jaunes
nės kartos verslininkai, kurių verslo interesas dažnai 
sutampa su valstybės interesu. Taip Druskininkuose 
sanatorinį verslą sėkmingai plėtojanti Malinauskų 
šeima paskui savo verslą tempia ir visą miestą... Taip 
ir nekilnojamojo turto specialistas Artūras Zuokas 
savo verslo patirtį Užupyje išplėtęs bei kur kas dides
niais masteliais pritaikęs ir visai sostinei. Viktoras 
Uspaskich Kėdainių rajone irgi tvarkosi tarsi savo 

fermoje - ir reikalai juda į priekį. Gal nepasisekė tik 
nušalintajam prezidentui Rolandui Paksui, kuris vi
soje Lietuvoje bandė tvarkytis tarsi Restako įmonėje 
(...)

Taip simpatiškai apie Lietuvą gąsdinantį Darbo 
partijos vadą V. Uspaskichą Lietuvos aide (2004. IX. 
17) rašo Vytautas V. Landsbergis, kurį mėgsta cituo
ti vienas išeivijos dienraštis. O 60-metis Liet, aido 
redaktorius A. Pilvelis turi bėdų su jaunomis studen
tėmis, jį kaltinančiomis seksualiniu priekabiavimu...
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SVARSTYMAI

KELIOS PASTABOS DĖL PAVADINIMO
Spektaklis „Žaldokynė” Lietuvoje gali būti vadi

namas specifiniu stabilumo simboliu. Sunku ji pava
dinti šedevru, tačiau jis buvo neatsiejama dramos tea
tro repertuaro dalis per didžiąją sovietmečio dalį, jis 
taip pat buvo rodomas ir atkūrus Nepriklausomybę. 
Keitėsi pagrindinių vaidmenų atlikėjai, bet spektaklis 
buvo rodomas ir rodomas. Pažįstu ne vieną žmogų, 
kuris tą spektaklį matė ne vieną ir ne du kartus. Dide
lė publikos dalis atmintinai žinojo spektaklio fabulą, 
tačiau vis vien eidavo - pasigrožėti mėgstamais akto
riais.

„Žaldokynės” fenomeną prisiminiau, kai buvau 
paprašytas pasidalinti mintimis apie Lietuvos politinį 
gyvenimą ir jau buvo tapę aišku, ką galima atsakyti į 
pavasarį garsiai keltą klausimą - ko politikai pasimo
kė iš Rolando Pakso skrydžio bei nuopuolio? Aki
vaizdu, jog realiai nepasimokė nieko. Situacija prieš 
šiuos prezidento rinkimus praktiškai niekuo nesisky
rė nuo tos, kuri buvo prieš praėjusius, politikai kalbė
jo praktiškai tomis pačiomis klišėmis, taip pat klydo 
ir paskui atsiprašinėjo dėl savo klaidų - politinis gy
venimas atrodė stabilus kaip „Žaldokynė”.

Taigi šio teksto pavadinimą siūlau suprasti kaip 
atodūsį dėl to, jog politinis gyvenimas Lietuvoje nėra 
toks, kokį norėtume matyti. Noriu pradėti atodūsiu, 
bet labai tikiuosi juo nepabaigti, nes dūsavimas dėl 
„to beprotiško politikos teatro” yra gerokai atsibodęs 
šio teatro elementas. Taip pat iš karto noriu atsiprašy
ti tų, kuriems patinka spektaklis „Žaldokynė”. Tekste 
nevertinsiu nei „Žaldokynės” scenarijaus, nei kūrinio 
meninės vertės. Paprasčiausiai apeliuoju į tas asocia
cijas, kurias tiems, kam teko gyventi sovietmečiu, su
kelia „Žaldokynės” pavadinimas. Beje, neturėtume 
pamiršti, kad ir Lietuvos politinė „Žaldokynė” daug 
kam patinka. Priešingu atveju - negi Lietuvos politi
nis gyvenimas būtų taip užsispyrusiai atsparus per
mainoms?

Aš vis dėlto esu tvirtai įsitikinęs, kad Lietuvos 
politiniame teatre reikalingos esminės permainos. 
Didesnės, nei aktorių trupės atnaujinimas ar dekora
cijų perdažymas. Kažkas šiame teatre yra ne taip, jei 
jame gali būti statomi tokie tragikomedijomis virs
tantys spektakliai, kaip „Rolandas Paksas”, jei kon
trolieriumi įdarbintas Valentinas Junokas spektaklio 
metu lipa į sceną inventorizuoti rekvizito, jei meno 
kūrinius išstumia Viktoro Uspaskicho farsai. Tenka 
pripažinti, kad kiekvieni rinkimai apnuogina tiesą, 
kad vis dar liekame „laukinio socializmo” (dėkui 
Vytautui Radžvilui už šį naujadarą) erdvėje, vis dar 
esame kryžkelėje. Nors kišenėje ir turime bilietą į 
Vakarų erdvę, bet patys vis dar liekame karantino zo
noje ir panašu, jog giliai širdyje dar galutinai neapsi
sprendėme už kitokį gyvenimą.

Kokios permainos reikalingos politiniame teatre 
ir kaip jas galima įgyvendinti? - tai sudėtinga disku
sijos tema. Šiuo tekstu tikrai nesitikiu nurodyti aiškių 
permainų kontūrų bei receptų, veikiau kurstau disku
sijos ugnį ir kartu bandau pademonstruoti, ką galima 
apie Lietuvos politinį gyvenimą pasakyti, pasirinkus 
ne politologo, bet teatro kritiko žodyną.

VISAS POLITINIS GYVENIMAS -TEATRAS?
Politinio gyvenimo kaip teatro metafora nėra 

nauja. Labai dažnai ir politikai elgiasi taip, tarsi poli
tika ir būtų ne daugiau kaip teatras, o vienintelis pub
likos siekis - maloniai praleisti laiką. Tačiau, mano 
galva, neturėtume pamiršti, kad teatro metaforos 
tikslas - pabandyti pažvelgti į politinį gyvenimą nau
ju kampu, tačiau tikrai nebandyti įteigti, kad teatro 
metafora pasako viską apie politiką.

Solidžiame teatre publikos linksminimas tikrai

APIE „ŽALDOKYNĘ” LIETUVOS 
POLITIKOJE

nėra vienintelis tikslas. Bet kuriuo atveju teatre este
tinis lygmuo vyrauja prieš etinį. Tačiau politika, ma
no įsitikinimu, pirmiausia yra etikos, o ne estetikos 
srities dalykas, nepaisant to, kad pastaruoju metu 
populiarėja kalbos apie politikos estetiką. Nesu kon
cepcijos „menas menui” šalininkas teatre, bet manau, 
kad ši koncepcija pakankamai solidi. Tačiau jokiu 
būdu nesutiksiu, kad ir apie politinę veiklą galima 
kalbėti kaip apie savitikslę. Aišku, politiniai veikėjai 
dažnai elgiasi taip tarsi būtų tvirtai įsitikinę, kad jų 
veikla savaime vertinga ir kitoks tikslingumas net 
nereikalingas. Neretai politikai elgiasi taip tarsi spek
takliai, kuriuos jie vieną po kito atlieka, neturėtų tar
pusavyje jokių sąsajų, jokio tęstinumo. Tačiau visa 
tai, mano įsitikinimu, yra patologiniai atvejai, o ne 
įrodymas, kad bet kurie viešieji veiksmai gali būti 
vadinami politiniais.

Politinį gyvenimą galima lyginti su skrendančiu 
lėktuvu. Pastarasis neišvengiamai skrenda tam tikra 
kryptimi ir, mano įsitikinimu, skrydžio sėkmė turi 
būti vertinama pirmiausia pagal tai, ar lėktuvas pasie
kė tikslą, o ne pagal tai, ar keleiviai buvo skaniai 
maitinami ir ar stiuardesės gražiai šypsojosi.

Aišku, egzistuoja ir kitokios politikos sampratos. 
Neabejoju, kad kai kurie skaitytojai yra įsitikinę, jog 
politika tėra galios apraiška bei siekis manipuliuoti 
publikos nuomone. O kiek sėkmingai politikai su
geba pasiekti savo tikslus, yra vienintelis jų veiklos 
vertinimo kriterijus. Tokių skaitytojų įsitikinimu, jei 
politinį gyvenimą ir galima lyginti su skrydžiu lėktu
vu, tai turėtume pripažinti, kad tokį lėktuvą visada pi
lotuoja teroristai, kurie jį kreipia tik jiems žinoma 
linkme. Tačiau manęs toks vaizdinys neįtikina, nors 
ir sutinku, kad vienas iš svarbiausių demokratinės 
politikos uždavinių: apsaugoti lėktuvo skrydį nuo 
dviejų pavojų - kai pilotu tampa patraukliausias ke
leivis, o ne tas, kuris moka valdyti lėktuvą, taip pat 
neleisti lėktuvo užvaldyti teroristams. Uždavinys su
dėtingas, tačiau juk niekur nepasakyta, jog demokra
tinėje santvarkoje gyventi paprasta.

Bet grįžkime prie teatro metaforos. Kiek supa
prastindamas noriu išskirti bent keturis tarpusavyje 
labai susijusius teatro elementus: sceną, aktorius, 
publiką ir administraciją.

Kiekvienas iš šių elementų yra vertas atskiros 
studijos. Taip pat iš karto noriu perspėti, jog nesiti
kiu, išnarstęs politinį gyvenimą į elementus, atrasti 
labiausiai sugedusį, kurio pataisymas pašalintų ben
drąją disfunkciją. Visi keturi elementai politiniame 
teatre yra glaudžiai susiję ir jų aptarimas paeiliui tėra 
siekis kiek susisteminti šį tekstą.

SCENA
Pokomunistinis būvis - labai specifiška scena 

politiniams spektakliams. Pirmiausia, ji yra labai ne
stabili, taip pat turime pripažinti, kad pasikeitė tik 
scenos dekoras, bet personažų kostiumai vis dar siu
vami pagal rytietiškas madas.

Atgimimo laikotarpiu būta labai stiprios iliuzi
jos, kad Nepriklausomybės atkūrimo deklaracija tarsi 
egzorcizmo seansas panaikina visus mumyse slypin
čius sovietmečio demonus. Vėliau karčiai nusivilta ir 
pripažinta, kad problema glūdi „mūsyse”. Pastarai
siais metais vėl labai daug vilčių siejama su tuo, kad 
narystė ES bei NATO iš esmės pakeis mūsų visuo
menę. Vakarų parama, prasiplėtęs akiratis, vakarie
tiškos politinės kultūros standartai neišvengiamai 
keičia visuomenę, tačiau tikrai sunku tvirtai pasakyti, 

kiek toli šie pokyčiai pasistūmės. O gal pokomunisti
nės būklės kempinė sugebės juos absorbuoti, „nu
kenksminti” ir esminių pokyčių Lietuvos politiniame 
teatre nesulauksime?

Skepsis išlieka pirmiausia dėl to, kad kol kas eu- 
ropietiškus standartus priimame kaip „Humanistas” 
labdarą - priimame vien dėl to, kad ji teikiama veltui, 
bet jos nepaverčiame savastimi. Labai dažnai Vakarų 
parama, užuot puoselėjusi mūsų savarankiškumą, tik 
dar labiau sustiprina servilizmą.

Aišku, bendra ekonominio augimo tendencija 
stabilizuoja sceną. Per keturioliką metų ji tapo daug 
patogesnė ir suteikia aktoriams vis didesnę kūrybinę 
laisvę. Taip pat turime pripažinti, jog Apkaltos skan
dalas parodė, kad bent procedūrinė demokratija Lie
tuvoje veikia. Viso to nevalia pamiršti. Tačiau kartu 
neturėtume būti lengvabūdiškai abejingi ir gana tiks
lingoms pastangoms veikti mūsų sceną iš šalies. Tu
riu galvoje „Lukoil”, „Gazprom” skverbimąsi į Lie
tuvą. Deja, kai šiandien kalbame apie Rusijos ekono
miką, privalu prisiminti, jog šioje šalyje ekonomika 
ir politika vis dar lieka susiliejusios sritys. Taip pat 
dėmesingiems Rusijos ekonominei invazijai verčia 
būti ir gana ryški sovietmečio nostalgija Lietuvoje. 
Pastaroji neretai dirbtinai pakurstoma, spekuliuojant 
teze, kad visos dabartinės socialinės problemos yra 
prasto savarankiško tvarkymosi, išsiveržus iš Sovietų 
Sąjungos, padarinys.

Galima įžvelgti stiprią tendenciją kritikuoti sce
nos galimybes. Lietuvoje tipiška politinio teatro už
valdymo taktika - tvirtinti, kad per Nepriklausomy
bės laikotarpį scena buvo nedovanotinai suniokota. 
Raginama daryti scenos kapitalinį remontą, o tai pa
prastai reiškia siūlymą nugriauti visą teatro pastatą ir 
gavus kreditą (iš „Lukoilo” ar ”Gazpromo”?) statyti 
naują. Pagrindiniu kritikų taikiniu tarnauja dideli 
socialiniai nelygumai visuomenėje. Iš tiesų, Lietuvo
je socialinė diferenciacija daug didesnė, nei demo
kratinėse Vakarų valstybėse. Tačiau tokio pobūdžio 
scenos kritika - tipiškas pavyzdys, kai vaistai, kurie 
siūlomi, yra pavojingesni už gydyti bandomą ligą.

Labai svarbu pripažinti, kad scenos trūkumai di
džiąja dalimi yra ne pastarųjų keturiolikos metų pa
darinys, bet veikiau liudijimas to, kad iš sovietmečio 
paveldėta scena yra daug labiau sutręšusi, nei atrodė. 
Galima drąsiai teigti, kad reformų buvo ne per daug, 
bet per mažai. Šiandien problema yra ne ta, kad scena 
tapo per daug vakarietiška, bet veikiau ta, kad kol kas 
daugiau dėmesio buvo skiriama fasado, bet ne vidaus 
pokyčiams.

AKTORIAI
Aktoriai yra matomiausia politinio teatro dalis. 

Gal todėl jie dažnai pasipūtę ir mano, kad visas pa
saulis sukasi aplink juos. Beje, neturėtume pamiršti, 
kad Lietuvai, veržiantis iš sovietmečio, teko išrasti 
politiką (komunistų partijos diktatūrą visuomenėje 
nesu linkęs vadinti politika) ir politikus. Politinis eli
tas atsirado tuščioje vietoje. Kiek supaprastinant situ
aciją, galima išskirti du pagrindinius elito formavi
mosi šaltinius: poetiškai nusiteikę disidentai bei ko
munistinė nomenklatūra. Politikai-poetai neturėjo 
supratimo kaip valdyti valstybę, bet daugeliu atvejų 
turėjo daug entuziazmo bei idealizmo. Komunistinė 
nomenklatūra (politikai-pragmatikai) paveldėjo fi
nansinį veiklos pagrindą, geriau nei „poetai” susi
gaudę valstybės valdyme, tačiau daugelio jų vertybi
nis stuburas buvo gerokai aptirpęs.

Šių dviejų dalių kokteilis ir pagimdė Lietuvos
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politinę „Žaldokynę”, kurioje vertybės tapo deklara
cijomis, patriotizmas - priešų medžiokle, o pragma
tizmas degradavo į cinizmą. Įvairių deklaracijų, ma
nifestų gausa bei ciniškas istorijos perrašinėjimas, iš
randant „vidinės rezistencijos”, kurią esą vykdė Lie
tuvos komunistai, sąvoką - pokomunistinio politinio 
aktorinio meistriškumo bruožai.

Per keturioliką metų situacija, aišku, keitėsi. At
sirado naujas supratimas, kas yra vykęs, o kas nevy
kęs autorius, tačiau išliko - didžiąja dalimi pagrįsta - 
nuostata, kad politiniai aktoriai vaidina prastai ir į jų 
spektaklius tenka vaikščioti tik dėl to, kad nėra kito 
pasirinkimo. Taip pat, deja, tenka pripažinti, kad ir 
patys aktoriai skyrė ir skiria ypač menką dėmesį 
svarstymams, kaip jie turėtų vaidinti, koks jų kuria
mų spektaklių tikslas.

Nenuginčijama tai, kad teatrališkų scenų Lietu
vos politikoje tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, per stei
giamąjį liberalcentristų suvažiavimą Artūras Zuokas 
prieš TV kameras ir fotoobjektyvus išneša Rūpinto
jėlį, Rolandas Paksas reklaminiame filme žengia 
aukštai iškėlęs fakelą tarsi Prometėjas, Tėvynės są
jungos pirmininkas Andrius Kubilius šv. Kalėdų iš
vakarėse ant savo kabineto durų, sušaukęs žurnalis
tus, prikala „Dešimt tezių antipopulistams”. Beje, jos 
ten kaba vos vieną dieną. Valdo Adamkaus rinkimų 
štabas organizuoja baltmarškinių išvyką į Šatrijos 
kalną, kur deginama kaliausė. Šį sąrašą galima tęsti ir 
tęsti. Tačiau paminėsiu dar tik vieną teatrališką 
veiksmą, kuris tinka nebent absurdo teatrui - milijo
nieriai varguolių gelbėtojai į susitikimus su skurdo 
Lietuva važiuoja prabangiais limuzinais. Išlipę iš 
prabangių automobilių ir brangiai apmokamos ap
saugos lydimi jie valandai „susilieja su liaudimi”. 
Įdomiausia, kad varguoliai dažnai tikrai juos priima 
kaip „savus”.

Politinio gyvenimo teatralizavimas susijęs su įsi
tikinimu, jog įvaizdžiai demokratinėje politikoje 
svarbūs ne mažiau kaip idėjos. Sunku su tuo ginčytis. 
Prisiminkime, kad pirmieji viešųjų ryšių specialistai 
atsirado kartu su politika senovės Graikijoje. Sofistai 
teikdavo mokamas ginčo meno pamokas. Demokra
tinėje politikoje iš tiesų labai daug agonistinio ele
mento. Taip pat ir ypatingas publikos vaidmens su
reikšminimas demokratinėje sistemoje verčia daug 
dėmesio skirti pastangoms paveikti publikos nuo
monę norima kryptimi.

Lietuvos politiniame teatre įvaizdžių kautynės 
tikrai neprasidėjo tik nuo Rolando Pakso rinkimų 
technologijų. Prisiminkime patriotų ir komunistų eti
ketes Atgimimo laikotarpiu, Vytauto Landsbergio 
kaip griovėjo įvaizdį 1992 metais. Esu įsitikinęs, kad 
1996 metais konservatoriai laimėjo Seimo rinkimus 
ne dėl savo programos svarumo. (Beje, kiek pamenu, 
skelbta, kad jų sukurta net 17 - visoms sritims. Ta
čiau vėliau nė viena jų taip ir neįvykdyta.) Rinkimų 
kampanijoje vyravo kregždutės, kuri iš tiesų sėkmin
gai skrido į tikslą, simbolis.

1997 metais išvydome pirmuosius profesiona
lius į politinio įvaizdžio specialistus pretenduojan
čius asmenis kandidato į prezidentus Artūro Paulaus
ko komandoje. Jie sugebėjo kandidatą įtikinti, kad 
šypsena daugeliu atveju svarbiau, nei tai, ką politikas 
sako. Šypsena iš tiesų tik per plauką nenukonkuravo 
Valdo Adamkaus programos. Na, o vėlesnis A. Pau
lausko šūkis „Nusipelnėme gyventi geriau” pradėjo 
tobulai beprasmių šūkių erą.

Dar vienas labai ryškus teatralizuotos politikos 
pasirodymas - virš galvų burzgiantis R. Pakso ma
lūnsparnis, kuris, be kita ko, atskleidė aiškią tenden
ciją: politiniuose spektakliuose Lietuvoje specialių 
efektų nuolat daugėja, o efektingi pirotechnikų dar-

2004 m. spalio mėn.

bai užgožia spektaklių turinį.
Žvelgiant į priešlaikinius Prezidento rinkimus 

(ypač į Vilijos Blinkevičiūtės ir Petro Auštrevičiaus 
rinkimų kampanijas) galima teigti, kad ypač jaunie
ji” Lietuvos politikai šiandien yra įsitikinę, jog ne
verta investuoti į sudėtingus draminius kūrinius, vei
kiau reikalingos lengvos operetės su kuo daugiau gri
mo bei specialiųjų efektų. Beje, verta prisiminti ir so
cialdemokratų atodūsį po birželio 13 dienos rinkimų: 
„mes publikai pasiūlėme per mažai žaidimų”.

Nenoriu įrodinėti, kad publikai, kokia ji yra šian
dien, nereikalingi žaidimai, neneigiu viešųjų ryšių 
svarbos demokratinėje politikoje. Visgi, mano įsiti
kinimu, viena iš Lietuvos politinio gyvenimo proble
mų yra ta, kad politikai pernelyg įsijautė į vien tik 
publikos linksmintojų vaidmenį, pamiršdami, jog 
žmonių problemas reikia ne tik išklausyti, bet ir jas 
spręsti.

Verta prisiminti pasakėčią apie išminčių Nasre- 
diną. Pasakojama, jog kartą mokiniai jį aptiko įnirtin
gai ieškantį rakto. Mokiniai puolė gelbėti ir kartu ap
ieškojo visą kiemą. Tik vėliau vienas mokinys pa
klausė: „Mokytojau, o kur Jūs pametėte raktą?” Nas- 
redinas atsakė: „Kažkur name”. Mokiniai labai nu
stebo: „Tai kodėl ieškote jo lauke?” Nasredinas atrė
žė: „Čia šviesiau”.

Ar jums nesusidaro įspūdis, kad dauguma Lietu
vos politikų rakto į realias žmonių problemas ieško 
ten, kur šviesiau, efektingiau - teatralizuotuose pub
likos gundymuose, bet ne ten, kur jį iš tiesų galima 
atrasti - ilgalaikėse programose, paremtose aiškio
mis vertybinėmis nuostatomis?

Publiką aktoriams sugundyti pavyksta. Bet neil
gam ir ji, po tam tikro laiko pasijutusi apkvailinta, 
keršija gundytojui ir ieško naujo Mesijo. O kojai kito 
ieškotis, jei patys politikai į programinius ginčus žiū
ri kaip į atgyveną? Mano įsitikinimu, bene skau
džiausia Lietuvos politinio teatro problema yra ta, 
kad patys aktoriai netiki, jog egzistuoja pamestas 
raktas ir apie politinius konkrečių problemų sprendi
mus kalba kaip apie Šventąjį Gralį, kurio nesitiki ras
ti. Sakoma, kad šiandien politinis teatras Lietuvoje 
dūsta nuo idėjų trūkumo, tačiau patys aktoriai įsitiki
nę, kad viską lemia ne idėjos, bet įvaizdžiai. Kyla na
tūralus klausimas - ar iš tiesų politinė „Žaldokynė” 
nepriimtina aktoriams? O gal jie jau neįsivaizduoja, 
kad galima kurti kitokius politinius spektaklius?

Mes kalbame apie partijų krizę Lietuvoje, tačiau 
galbūt problemos šaknų ieškome nepakankamai gi
liai. Man atrodo, jog tiksliau būtų kalbėti net ne apie 
partijų, bet apie politikos krizę. Juk problema ne ta, 
kad partijos buvo geros, o vėliau tapo blogos. Vei
kiau galima teigti, kad partijos teikė vilčių, o vėliau 
pasirodė, kad perspektyvūs aktoriai ir toliau liko tik 
perspektyviais aktoriais. Kartais sakoma, kad Lietu
vos žmonės pavargo nuo politikos. Tačiau, iš tiesų, 
mes pavargome nuo to, kad vietoj politikos iki šiol 
mums buvo siūlomi įvairūs pakaitalai. Juk politika - 
tai viešų reikalų tvarkymas, pasitelkiant skirtingų 
požiūrių varžytuves. Drįstu teigti, kad sovietmečiu 
nebuvo politikos, tebuvo vienos partijos diktatūra. 
Nepriklausomybės laikotarpiu politiką turėjome at
rasti iš naujo, ją subrandinti. Kol kas tai nepavyko.

Tenka pripažinti, kad perskyra tarp tradicinių ir 
netradicinių partijų Lietuvoje žymi ne tiek politinio 
veikimo būdą, kiek cinizmo laipsnį. Netradicinės 
partijos ciniškesnės. Kunkuliuojant Rolando Pakso 
nusikaltimų sukeltam skandalui atrodė, kad didelė 
aktorių dalis suprato, jog teatre reikalingos permai
nos. Deja, tas supratimas pasirodė labai keistas. 
Užuot įtvirtinę vertybinius saugiklius, kone visi poli
tikai pradėjo pirkti R.Vanagaitės-A. Katkevičiaus 

viešųjų ryšių produkciją.

PUBLIKA
Demokratinėje visuomenėje publikai tenka ypač 

svarbus vaidmuo. Ji karūnuoja ir nušvilpia, teatre jai 
suteikti ypatingi įgaliojimai. Politikai puikiai supran
ta, kad jų karjera tiesiogiai priklauso nuo to, kiek 
jiems pavyks įrodyti publikai savo naudą. Todėl tai, 
kad politinio teatro aktoriai viešai linkę sakyti kom
plimentus publikai - nėra vien Lietuvos specifika.

Tačiau neapsigaukime, kai publikai žeriami 
komplimentai. Labai dažnai už jų slypi panieka. 
Komplimentai paprastai dalijami, nes taip nurodė 
viešųjų ryšių agentūra, nes vadovaujamasi įsitikini
mu, kad publika nori būti giriama, jog ji tėra avių 
banda, kuriai reikalingas gudrus piemuo. Manau, 
daugelis prisimenate Rolando Pakso komandos narių 
elgesį Prezidentūros skandalo metu. Kai jie dalyvau
davo viešose debatuose, jie stengdavosi kalbėti ne 
tiek su pašnekovais, kiek sakyti dramatinius monolo
gus publikai. Na, o be formulės „rinkėjai visada tei
sūs” neapsieidavo nė vienas viešas jų pasirodymas.

Beje, noriu atkreipti dėmesį į vieną nedidelę Lie
tuvos politikų retorikos detalę. Jie labai retai vartoja 
žodžius „piliečiai”, bet daug dažniau kalba apie „rin
kėjus”. Galima spėti, kad daugumai politikų aplink 
esantys žmonės pirmiausia yra potencialus balsų per 
rinkimus šaltinis, o ne tos pačios politinės bendruo
menės nariai, kurių problemas spręsti ir yra pagrindi
nė politikos užduotis.

Kita vertus, ir publika dažnai elgiasi pakankamai 
keistai. Kalbant apie pokomunistinės visuomenės po
litinio teatro publiką, man norisi priminti nutikimą, 
apie kurį, tikiu, daugelis esate girdėję. Po liberalų de
mokratų suvažiavimo, kuris vyko Nacionaliniame 
dramos teatre, politikams buvo parodytas spektaklis. 
Jo metu publika girtuokliavo, replikavo, kalbėjosi te
lefonu. Aktoriai pasipiktino tokia publika. Panašiai 
kaip Lietuvos politikai privačiuose pokalbiuose 
mėgsta piktintis ir mūsų visų nesupratingumu.

Tačiau ko daugiau galime tikėtis iš publikos, ku
riai nuolat pataikaujama, kurios nebandoma ugdyti? 
Beje, ir aktoriams tokiai publikai nėra sunku vaidinti. 
Nėra reikalo stengtis. Juk svarbu, kad be sutrikimų 
veiktų bufetas. Tačiau jau ir politikai pradeda įsisą
moninti, ką jau seniai yra patyrę aktoriai. Nevalyva 
publika nėra reikli, bet labai įnoringa. Ją labai leng
vai persivilioja kiti teatrai, kiek atpiginę kainas bufe
te ar paryškinę neonines reklamas. Absurdiška tokią 
publiką moralizuoti, kad mes vaidiname klasikus, o 
anas teatras nevykusias pjeses. Tokio pobūdžio mo
ralistams telieka priminti, kad jie patys pernelyg at
sainiai žiūrėjo į savo darbą ir nesivargino ugdyti pub
likos skonio.

Problemą, jog piliečiai vis labiau transformuoja
si į įvaizdžių vartotojus, patiria praktiškai visi dabar
ties politiniai teatrai, tačiau Lietuvoje kai kurios su 
publika susijusios problemos dar aštresnės, nei ilga
metę demokratinę tradiciją turinčiuose kraštuose.

Pirmiausia, tenka kalbėti apie ypač didelį tarpu
savio nepasitikėjimą ir visuomenės atomizaciją „lau
kinio socializmo” būvyje. Čia vyrauja „visų karo 
prieš visus” sąmonė ir yra labai išbujojęs cinizmas, 
sustingdantis daugumą altruistinių iniciatyvų. Publi
ka nesijaučia esanti viena politinė bendruomenė, o 
save suvokia veikiau kaip chaotišką socialinių atomų 
Sangrūdą. Lietuvoje galima drąsiai kalbėti apie ben
dro rūpesčio erdvės eroziją. Žmones į grupes veja ne 
tiek bendras rūpestis, bet bendros fobijos ar instink
tai.

Taip pat turime pripažinti, kad Lietuvos publika
(tęsinys sekančiame psl.)
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APIE „ŽALDOKYNĘ”...
(atkelta iš 5-to psl.)
yra labai provinciali, egocentriška ir kompleksuota. 
Mūsų beveik nedomina, kas vyksta už Lietuvos ribų. 
Per savo istoriją jaučiamės patyrę daug nepelnytų 
kančių ir mėgstame klausytis užuojautų, tačiau patys 
itin nenoriai priimame informaciją apie tuos, kurie 
kentė ir kenčia daugiau, nei mes. Egocentrišknmą ir 
provincialumą puikiai parodo mūsų dienraščių pir
mieji puslapiai. Labai retai į juos patenka visai pa
saulio bendruomenei reikšmingas įvykis. Daug mie
liau redaktoriai ten deda vietinių kriminalų aprašy
mus. Beje, publiką, atrodo, tai tenkina.

Publikos kompleksus rodo tiek nenoras savikri
tiškai svarstyti savo veiksmus, tiek dažnos antisemi
tizmo, ksenofobijos apraiškos. Mes didžiuojamės sa
vo užkariavimais Mindaugo ar Vytauto laikais, bet 
labai nenoriai gilinamės į „tamsesnius” istorijos pus
lapius. Net ir patriotizmas Lietuvoje paprastai suvo
kiama kaip istorijos romantizavimas, o ne ištikimybė 
savo kraštui su visais jo pasiekimais bei trūkumais.

Dar vienas svarbus Lietuvos publikos bruožas - 
jai gerokai trūksta supratimo, ko ji turi reikalauti iš 
aktorių. Ne kartą Lietuvoje teko girdėti sakant „Jei 
politikai nori, kad aš eičiau į rinkimus...” tarsi rinki
mai būtų tik politikų reikalas. Dar gražiau, kai žmo
nės sako - „nuobodu, trūksta intrigos”. Panašu, jog 
šiuo atveju politika painiojama su gladiatorių kovo
mis. Kiek suprantu, politinio gyvenimo tikslas tikrai 
nėra griauti monotoniją, bet veikiau spręsti viešo gy- 

’ venimo problemas. Na, o pastaruoju metu labai išpo
puliarėjo supratimas, kad rinkimai - tai geriausias 
būdas atkeršyti valstybei už visa tai, kas nepatinka ar 
kas nepavyko gyvenime. Paradoksalu, bet už popu
listus žmonės neretai balsuoja ne dėl to, kad tiki jų 
pažadais, bet dėl to, kad nori atkeršyti tiems politi
kams, kurie nepateisino jų lūkesčių.

Beje, apie lūkesčius reikėtų kalbėti atskirai. Ne
paisant to, kad pastaraisiais metais Lietuvoje gerokai 
padaugėjo politinio teatro kritikų (politikos apžvalgi
ninkų), kurie bando išaiškinti publikai, ko verta tikė
tis iš vieno ar kito spektaklio, akivaizdu, jog didelė 
žmonių dalis turi neadekvačius lūkesčius. Natūralu, 
kad jų patenkinti neįmanoma ir tai didina nusivylimą 
visu politiniu teatru. Aišku, negalima nepastebėti, 
kad patys aktoriai, norėdami patikti ar patraukti pub
likos vaidmenį, dažnai lengvai dalina neįgyvendina
mus pažadus. Paprastai jie sugrįžta bumerangu, ta
čiau Lietuvoje įprasta galvoti tik apie artimiausių rin
kimų perspektyvą.

Išsakiau tikrai sudėtingas problemas, kurios kan
kina Lietuvos publiką. Telieka dar kartą apgailestau
ti, kad patys aktoriai apie publikos ugdymą galvoja 
pernelyg mažai. Veikiausiai dėl to, jog toks ugdymas 
reikalauja kryptingos ir ilgalaikės veiklos. Kita ver
tus, patys politikai neretai sąmoningai siekia bukinti 
publikos pilietinius įgūdžius, nes atbukintą publiką 
lengviau valdyti. Puikiausias tokio elgesio pavyzdys 
- „elito” ir „runkelių” schema. Pradžioje ji prime
tama, paskui publikai leidžiama įsijausti į „runkelių” 
vaidmenį ir ji skatinama elgtis kaip „runkeliai”, o 
tada jau bandoma „runkelius” kreipti norima krypti
mi. Galima teigti, kad tokia strategija bus veiksminga 
tol, kol pakankamai didelę publikos dalį sudarys 
„protesto grupė”. Pagrindinis tokios grupės viešo 
veikimo variklis - noras atkeršyti valdžiai bei tiems, 
kurie gyvena geriau, nei šios grupės atstovai.

ADMINISTRACIJA
Vienas iš problemiškiausių politinio teatro ele

mentų. Formaliai politiniame gyvenime veikia savo

tiškas rinkos modelis, kai viską lemia publikos pa
klausa. Politiniai personažai parenkami demokrati
nių rinkimų metu. Pasirinkę personažus, mes tarsi tu
rime pagrindą spėti, kokie spektakliai bus vaidinami 
scenoje. Tačiau - banalu, bet svarbu - egzistuoja tam 
tikri galios centrai, kurie siekia įtakoti įvykius sce
noje, pretenduoja į administracijos, kuri sudaro re
pertuarą, kišasi į režisierių, aktorių darbą, vaidmenį.

Administracijos poveikis politiniams spektak
liams gali būti vadinamas politine korupcija. Įvairios 
grupės siekia, kad politikai sudarytų joms palankes
nes „žaidimo taisykles”. Tenka pripažinti, kad poko
munistinėse valstybėse neformalaus poveikio val
džiai intensyvumas ypač didelis. Be kita ko, ir dėl 
kritinės pusiausvyros tarp politikos, verslo ir žinia- 
sklaidos sferų trūkumo. Taip pat ir dėl publikos abe
jingumo tokiam poveikiui. Panašu, kad Lietuvos 
publika yra susitaikiusi su mintimi, kad teatras be ad
ministravimo neįsivaizduojamas. Paaiškėjus asme
nims ar grupėms, kurios daro poveikį valdžios spren
dimams, tipiška reakcija - savotiškas pavydas jų ga
lios. Nepamirškime, kad vienas iš kaltinimų Rolan
dui Paksui ir buvo tas, kad jis nepuoselėjo visiems 
lygiai teisingų politinio žaidimo taisyklių, bet padėjo 
atskiroms, jam artimoms grupėms. Prisiminkime, 
kad didelė Lietuvos žmonių dalis į tokį kaltinimą rea
gavo gūžčiodami pečiais - esą nieko neįprasto, ranka 
ranką plauna. Lietuvos politinio teatro ypatybe, deja, 
tenka vadinti tai, kad didelė žmonių dalis susitaikė, 
jog valdžia tarnauja ne bendram gėriui, o savo ar 
draugų interesams.

Paprastai administracija stengiasi būti nepastebi
ma, o politiniai aktoriai siekia „išlaikyti veidą” ir įro
dyti, kad vaidina publikos, o ne administracijos ma
lonumui. Tačiau kartais administracijos puikybė ir 
nebaudžiamumo jausmas tokie stiprūs, kad adminis
tratoriai vaikštinėja po sceną spektaklio metu ar gar
siai patarinėja aktoriams. Taip buvo Jurijaus Boriso
vo atveju. Iš dalies tai susiję ir su tuo, kad realiai 
turėtume kalbėti apie įvairias grupes, konkuruojan
čias tarpusavyje dėl administravimo teisių. Dažnu 
atveju įvairioms politinėms institucijoms didžiausią 
įtaką turi skirtingos interesų grupės. Taigi atviras 
savo įtakos demonstravimas neretai yra sudėtinė ko
vos su kitomis grupėmis dalis.

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos politinio teatro 
administravimas rūpi ir įtakos grupėms už Lietuvos 
ribų. Administruoti ar įtakoti Lietuvos politinį teatrą 
stengiasi tiek Rytuose, tiek Vakaruose esančios vals
tybės. Skirtumas tik tas, kad Vakarų administravimas 
dauguma atvejų formalizuotas, o Rytų - ne.

Vakarų administravimas reiškiasi labai įvairiais 
pavidalais: per kursus Lietuvos karininkams, politi
kams, valstybės tarnautojams, per įvairių tarptautinių 
organizacijų rekomendacijas, fondų veiklą. Šis admi
nistravimas paprastai pateikiamas kaip politinė so- 
cializacija. Išvertus į teatro metaforų kalbą - vakarie
čiai mus moko savų aktorinio meistriškumo, sceno
grafijos, dekoracijų technikų.

Rytų administravimas neformalus. Didžiąja dali
mi ir dėl to, kad Lietuvos politinis teatras formaliai 
yra paskelbęs, kad orientuojasi į Vakarus ir iš jų mo 
kosi. Rytų dramaturgai ne kartą yra deklaravę, kad 
jiems ne tas pats, kas vaidinama Lietuvos politiniame 
teatre ir tikisi įtakoti spektaklius - pirmiausia per po
veikį scenai. (Žr. skyrius SCENA).

Kaip rodo pastarųjų metų įvykiai, Rytų drama
turgų užmojai Lietuvos teatre didėja. Yra pagrindo 
teigti, kad šie užmojai paremiami nemažomis inves
ticijomis. Jų tikslas yra ne tik keisti sceną, „prisi
jaukinti” aktorius, bet ir įtvirtinti visuomenėje tam 
tikras schemas, leidžiančias lengviau manipuliuoti 

publikos jausmais. Dar vienas svarbus dalykas - 
kvislingų - žmonių, kurie pasiruošę už galimybę už
lipti į sceną prisiekti ištikimybę bet kuriam šeiminin
kui, nepaisant jo požiūrio į Lietuvos valstybingumą, 
egzistavimas. Jiems terpę sukuria ir kryptingai die
giamas „sovietmečio kaip prarastojo rojaus” mitas.

AR PASIKEIS LIETUVOS POLITINIO TEATRO 
REPERTUARAS?

Scenos pokyčiai tikrai dideli. Lietuvos įsijungi
mas į svarbiausias tarptautines politinių teatrų sąjun
gas yra svarbūs ir tikrai reikalingi rėmai. Didėja tiek 
aktorių, tiek teatro kritikų išprusimas, daugėja prie
laidų įveikti provincialumą. Atrodo, galima kalbėti 
apie didėjantį ekonominį Lietuvos politinio teatro 
stabilumą. Tačiau jau turėjome progos įsitikinti, kad 
politinė Žaldokynė lengvai prisitaikanti. Kartu turime 
pripažinti, kad pavojų kelia didelė Lietuvos politinio 
teatro priklausomybė nuo Rytų energetinių išteklių.

Svarbu ir tai, kad bent jau didėja suvokimas, jog 
nors mes ir išsiveržėme iš sovietinės erdvės, Rusija 
nuo mūsų nepabėgo, yra šalia ir ten gyvena drama
turgai, kurie nori daryti įtaką mūsų gyvenimui. Aki
vaizdu, jog tokios įtakos reikšmė tiesiogiai priklauso 
nuo mūsų vidinio gyvenimo stabilumo.

Kita vertus, turime pripažinti, kad teks nuolat 
kovoti su administracijos noru veikti politinio teatro 
repertuarą bei atskirų herojų vaidybą. Administraci
jos veikimo galimybes didina tai, kad technologijų 
vystymasis daro politiką vis brangesne. Sėkminga 
kova viešųjų ryšių lygmenyje reikalauja vis daugiau 
pinigų. Tai atveria galimybes turtingiems gerada
riams siekti ekonominį kapitalą paversti politiniu. 
Čia labai svarbu ne tik visuomenės nepakantumo ko
rupcijai stiprinimas, bet ir griežtos teisinės priemo
nės politinio gyvenimo finansavimo srityje.

Įvertinus dabartinę situaciją, tenka pripažinti, 
kad sunkiausia tikėtis aktorių inicijuotų permainų. 
Tiek visą teatrą, tiek aktorius keistis gali paskatinti 
pokyčiai publikoje. Juk nepaisant visų publikos ydų, 
apie kurias rašiau, publika šiandien nėra patenkinta 
tuo, kas vyksta politiniame teatre. Didelei daliai pub
likos politinė „Žaldokynė” jau atsibodo, tačiau dar 
trūksta nuovokos, kuoją galima pakeisti ir dar labiau 
trūksta publikos bendrumo jausmo.

Kaip padėti keistis publikai? Vieno recepto čia 
negali būti. Tačiau banali tiesa, kad kiekvienas turi
me pradėti nuo savęs. Taip pat svarbu visomis išgalė
mis stengtis lipdyti bendrojo rūpesčio erdvę. Esu įsi
tikinęs, kad būtina daugelio grupių santalka šiame 
veiklos bare. Įvairios pilietinės organizacijos šian
dien turi ne pirštu rodyti į tarpusavio skirtumus, bet 
ieškoti bendros veiklos galimybių.

Bandžiau atskleisti kai kurias nacionalines Lie
tuvos politinio teatre ypatybes, tačiau nepamirškime, 
kad metaforos yra ir akiniai, ir veidrodis vienu metu. 
Kai šaipomos iš politinio teatro veikėjų, nepamirški 
me, jog kartu šaipomės ir iš savęs. Nes svarbus skir
tumas tarp teatro publikos ir mūsų visų - „mes” ir 
Jie” perskyros trapumas. Politikos teatre scena ne
turi aiškių ribų ir mes visi dalyvaujame spektaklyje. 
Tiems, kam šis spektaklis atrodo itin nevykęs, noriu 
priminti senovės Kinijos išminčiaus žodžius apie ka
ro meną: „Kad ir kokia kritiškai situacija, kurioje at
sidūrėme, būtų, niekada nepasiduokite nevilčiai. Juk 
būtent tada, kai pavojus glūdi visur, nieko nebereikia 
bijoti, būtent tada, kai nebeturite jokių priemonių 
keisti situaciją, galite ją keisti bet kokiomis priemo
nėmis. Tada, kai esate prislėgtas ir nežinote, ką dary
ti, galite elgtis visiškai laisvai ir savo elgesiu kelti su
maištį priešų stovykloje”.

Andrius Navickas
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APIE 1940 M. ĮVYKIUS LIETUVOJE

DOKUMENTAI APIE V. KRĖVĖS 1953 M.
LIUDIJIMĄ JAV KOMISIJAI

Priedas Nr. 1
Konfidencialiai

PRO MEMORIA
Kaip jau žinoma, rugsėjo 21 d. 11 vai. ryto buvo 

numatyta pradėti parengiamuosius liudininkų ap
klausinėjimus Kersteno Investigacijos Komisijai. 
Kadangi buvau apsiėmęs atvežti po operacijos nepil
nai pasveikusį Generolą Pundzevičių, kuris dar nepa
jėgia keliauti autobusais ir traukiniais, tai atvykau 
apie pusę vienuolikos ryto. Atvykęs, be Gen. Konsu
lo p. Budrio, radau veik visus L. L. Komiteto narius, 
Prof. V. Krėvę-Mickevičių, p. Mašalaitį, ir po kelis 
asmenis iš Free Europe latvių ir estų komitetų, Latvi
jos Charge d’Affaires Dinbergs iš Vašingtono, p. 
Acker iš Free Europe, o vėliau atėjo ir Sidzikauskas. 
Apie 11 vai. atvyko ir Kersteno Komisijos techniško
jo personalo nariai: p. William Allen, su rekordavi- 
mo aparatais, p. Richard Walsh, p. Charles Baroch ir 
stenografistė iš Free Europe p. Jean Ruffin. Apie 12 
vai. p. Acker visiems susirinkusiems pranešė, kad 
lietuviai liudininkai bus apklausinėjami pirmieji, nes 
Lietuva buvo pirmoji, nuo kurios Sov. Rusija pradėjo 
Baltijos Valstybių okupaciją.

Apklausinėjimas prasidėjo apie pirmą vai. po 
pietų. Pirmasis buvo klausinėjimas p. Vacį. Sidzi
kauskas. Klausinėjo p. Aller ir p. Walsh. Klausinėji
mas vyko prie specialių rekordavimo aparatų mikro
fonų taip, kad kiekvienas klausėjo ir atsakytojo žode
lis pateko ant rekordojamosios juostelės. Sidzikaus
kas savo parodymą, davė angliškai, kuris užėmė apie 
valandos laiko - prirekorduotos dvi pusvalandinės 
juostelės.

Po pertraukos užkandžiams apie 3 vai. buvo 
klausinėjamas p. Mašalaitis, kuris parodymus davė 
lietuvių kalboje, o vertėju buvo Dr. A. Trimakas. Jo 
parodymas, kaipo buvusio Ministrų Kabineto Rei
kalų Vedėjo, lietė laikotarpį pradedant Sov. Rusijos 
ultimatumu Lietuvai ir baigiant jo pašalinimu iš tų 
pareigų.

Sekančiu liudininku buvo prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius, kuriam vertėju teko man pabūti. Jis pa
sirodė vienu iš savotiškiausių liudininkų dalinai 
dėlto, kad daugelį detalių (įvykių datas ir asmenų pa
vardes) yra pamiršęs, o ypatingai dėl savotiškų pa
žiūrų į tą laikotarpį, kai jis kaipo Vice Premjeras ir 
Užs. Reik. Ministeris ėjo ir Ministerio Pirmininko 
pareigas.

Iš p. Sidzikausko ir kitų girdėjau, kad jau sekma
dienio vakare Liet. Laisvės Komiteto patalpose įvy
kusiam liudytojų pasitarime prof. Mickevičius prieš
taravęs p. Mašalaičiui svarstant su Rusijos invazija ir 
okupacija surištus įvykius. Mat, prof. Mickevičius 
įsitikinęs, kad jo vadovautoji vyriausybė buvusi lais
va Lietuvos vyriausybė ir kad jam niekas nieko nenu- 
rodinėjęs ir nedirigavęs, nežiūrint į tai, kad dėl tos 
vyriausybės sudarymo ir sąstato buvo kalbamasi ir 
deramasi Sov. Rusijos Pasiuntinybėje Kaune.

Kadangi jo parodymas buvo ilgas, užsitęsęs veik 
dvi valandi, tai bandysiu sutrumpintai atpasakoti es
minius to parodymo bruožus.

Prof. Mickevičius pradėjo liudijimą nuo to kaip 
vieną dieną (datos neprisimena) paskambinęs p. An
tanas Merkys, jo artimas bičiulis, ir pasakęs, kad jis 
esą numatomas Vice Premjeru ir Užs. Reikalų Minis- 

teriu, į ką profesorius, manydamas, kad Merkys iš
daigas krečia atsakęs „eik po velnių”. Deja, tą pačią 
dieną paaiškėję, kad Merkys išdaigų nekrėtė, nes va
kare apie 11 vai. nakties, kai jau profesorius gulėjo 
lovoje, suskambėjęs telefonas ir į jį prabilęs Sov. Są
jungos Ministeris Lietuvai Pozdniakovas, kuris po 
trumpaus pasikalbėjimo trūbelę perdavęs iš Maskvos 
atvykusiam Dekanozovui. Šis išdėstęs, kad esą pro
fesorius numatytas naujosios Lietuvos Vyriausybės 
Vice Premjeru ir Užsienių Reikalų Ministeriu ir kad 
tam esą reikalingas jo sutikimas. Profesorius nenorė
jęs sutikti ir prašęs reikalą atidėti kitai dienai, bet De
kanozovas aiškinęs, kad šis reikalas negalįs būti ati
dėtas ir turįs būti dar šį vakarą išspręstas. Tam tikslui 
jis atsiusiąs automobilį profesorių nuvežti į Sov. Pa
siuntinybę. Vos jis baigęs rengtis, kai jau automobilis 
buvęs prie durų. Pasiuntinybėje Pozdniakovas išėjęs 
į kitą kambarį neva užkandžių ruošti, o derybas vedęs 
Dekanozovas. Pasikalbėjimo metu profesorius pa
klausęs, kokiu gi pagrindu Dekanozovas siūląs jam 
vadovauti Lietuvos vyriausybei, juk jis negi Lietuvos 
prezidentas.

Pasikalbėjimas pasiuntinybėj užtrukęs iki antros 
valandos ryto, bet profesorius dar vis nedavęs sutiki
mo ir pažadėjęs savo sprendimą pranešti grįžęs na
mo. Pasitaręs su žmona čia pat paskambinęs, kad ne
sutinkąs, bet Dekanozovas grasinančiai siūlęs apsi
galvoti. Tą pačią dieną pasimačius Merkys pataręs 
būtinai įeiti į Min. Kabinetą ir bandyti gelbėti kas dar 
galima išgelbėti. Buvę jo ir Merkio nutarta reikalauti 
iš Dekanozovo, kad Kabinetui pristatytų asmenų są
rašą pakeistų ta prasme, kad į jį būtų įtrauktas arba 
Ernestas Galvanauskas, arba profesorius VI. Jurgutis. 
Dekanozovas sutikęs, kad įeitų Galvanauskas, kuris 
kvietimą įeiti į Kabinetą greitai priėmęs. Kabinetas 
susirinkęs 12 vai. dieną posėdžiui, kuriame jokių nu
tarimų nebuvę išnešta, o tik, nuvykus į Prezidentūrą 
Merkys priėmęs naujojo kabineto narių priesaiką. 
Tos pat dienos septintą valandą vakare įvykęs darbo 
posėdis, bet profesorius neatsiminė, kas jame buvo 
svarstyta.

Klausinėtojas (p. Allen) paklausė, o kuriam gi 
posėdyje buvo svarstomi trys svarbūs klausimai, apie 
kuriuos kalbėjo anksčiau liudijęs p. Mašalaitis. Tie 
klausimai buvę: 1) Konkordato su Vatikanu nutrau
kimas; 2) Pervedimas Lietuvos sienos saugoti rusų 
sargybiniams ir 3) Sovietų valiutos įvedimas į Lietu
vą-

Čia profesorius kategoriškai pareiškė, kad tie 
klausimai nebuvę svarstomi pirmuosiuose posė
džiuose. Tuo metu pasibaigė rekorduojanti juostelė, 
tai pertraukos metu buvo galima pasitarti su atsakinė- 
toju bandant išvengti aiškaus prieštaravimo prieš jį 
liudijusiam Mašalaičiui. Pakeitus juostelę ir tęsiant 
apklausinėjimą toliau buvo įrekorduota, kad profeso
rius gerai neatsimena, bet mano, kad tų klausimų 
svarstymas buvo atidėtas.

Toliau, matomai turėdamas kabineto sudarymo 
aplinkybes prieš akis, paklausė, kam esą priklausęs 
valstybėje aukščiausias autoritetas, kai profesorius 
buvęs marionetinės (puppet government) vyriausy
bės galva. Į tai profesorius kategoriškai atsakė, kad 
aukščiausiojo valdžia priklausiusi jam pačiam ir kad 
jam Dekanozovas jokių reikalavimų nestatęs. Mato
mai norėdamas išgauti atsakymą, kad vis tik Dekano-
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zovas buvo aukščiausias autoritetas Lietuvoje p. 
Allen paklausė, ar profesorius nemano, kad tuo metu 
Maskvos gubernatorių (viceroy) Lietuvoje buvo De
kanozovas. Ir čia profesorius atsakė neigiamai, bet 
nenuginčijo, kad Dekanozovas, nors tiesioginiai į jį 
spaudimo ir nedarė, tą galėjo daryti per prezidento 
pareigas einantį Paleckį, kuris pasiūlydavęs kabinete 
svarstytinus klausimus.

Toliau profesorius pasakojo, kad jis pasitaręs su 
Galvanausku, Petkevičių ir kitais nutaręs vykti į 
Maskvą pasimatyti su Molotovu.

- Koks buvo Tamstos su Molotovu pasimatymo 
tikslas? - paklausė p. Allen lyg norėdamas atkreipti 
dėmesį į tai, kad negi reikėjo važiuoti į Maskvą, jei 
Dekanozovas į Lietuvos vidaus reikalus nesikišo.

- Svarbiausias mano kelionės tikslas - atsakė 
profesorius - buvo prašyti Molotovą, kad sudraustų 
Lietuvoje raudonosios armijos sauvaliavimą.

- Kuom tas sauvaliavimas pasireiškė? - pak
lausė p. Allen.

- Konfiskacijomis ir valdininkų bei žmonių 
terorizavimu.

k i*
Tolesniame pasikalbėjime buvo išaiškinta, kad 

Molotovas pasakęs profesoriui, jog nutarta esą Lietu
vą, Latviją ir Estiją inkorporuoti į „broliškųjų tarybi
nių tautų šeimą” ir kad tam nesą reikalo priešintis ir 
bandyti bet kokius priekaištus daryti.

Iš Maskvos grįžęs profesorius bandęs delsti rin
kimų įstatymo priėmimą, bet kai tas jam nesisekę, tai 
įteikęs Paleckiui rezignaciją, kuri nebuvusi priimta ir 
tik po pakartotinos rezignacijos jis buvęs paleistas 
vienam mėnesiui atostogų, po kurių į vyriausybę ir 
nebegrįžęs.

- Kokiais sumetimais, Tamstos manymu, rusai 
panorėjo, kad kaip tik Tamsta įeitum į tą marionetinę 
jų vyriausybę?

- Manau, kad dėl to, jog jie norėjo Užs. Reikalų 
Ministeriu turėti vakarų kultūros žmogų. Be to, aš 
Lietuvoje buvau labai populiarus ir žinomas, kaip 
profesorius ir kaip rašytojas. Didelis skaičius Lietu
vos jaunimo yra perėję per mano rankas, nes keturio
lika metų išbuvau Humanitarinių Mokslų Fakulteto 
dekanu, o mano kūriniai buvo nagrinėjami visose 
Lietuvos mokyklose. Po eilės klausimų ir atsakymų 
liečiančių jo kaip rašytojo karjerą p. Allen vėl pa
klausė:

- Iš kur tai esu girdėjęs, kad Tamsta priklausėte 
kokiai tai sovietų draugiškumo organizacijai, pana
šiai kaip kad Amerikoje veikianti Soviet-American 
Friendship Society.

- Aš tokiai organizacijai priklausiau, bet ji nebu
vo prokomunistinė, o tik buvusio Užsienio Reikalų 
Ministerio Stasio Lozoraičio raginimu susikūrusi or
ganizacija. Joje nebuvo nė vieno komunisto.

Profesorius nebeatsiminė organizacijos pavadi
nimo, bet priminus kad tai buvo Draugija Sovietų 
Tautų Kultūrai Pažinti jis pasisakė buvęs jos vice pir
mininku.

- Ar p. Lozoraitis buvo komunistas?
- Ne, komunistu jis nebuvo, bet būdamas Užsie

nio Reikalų Ministeriu sukvietė įtakingesnių asmenų 
pasitarimą siūlydamas tokią draugiją įsteigti. Min. 
Lozoraičio svarbiausias argumentas buvęs tas, kad 
panašios draugijos egzistuojančios veik visose kitose 
šalyse, tai draugiškumo mūsų didžiojo kaimyno žen- 
klan panaši draugija esą ir Lietuvoje turinti egzistuo
ti.

- Ar daugiau tos draugijos narių buvo Tamstos 
vadovaujamoje vyriausybėje?

-Ne.
(tęsinys sekančiame psl.)

2004 m. spalio mėn.
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DOKUMENTAI...
(atkelta iš 7-to psl.)

Tuo ir baigėsi prof. Vinco Krėvės Mickevičiaus 
apklausinėjimas.

Kai kas į tokį lyg ir Sov. Rusiją teisinantį liudiji
mą išsireiškė, kad esą ir įsitikinęs bolševikas blogiau 
nepaliudytų. Viską persvarsčius reikalas taip baisiai 
neatrodo. Žinoma, būtų buvę daug gražiau, jei profe
sorius būtų liudijęs, kad vis tik jis nesijautė esąs vy
riausybės galva ir kad Dekanozovas buvo tikrasis 
Lietuvos gubernatorius (viceroy, kaip jį vadino klau- 
sinėtojas). Nežiūrint profesoriaus priešingų tvirtini
mų, iš detalaus klausinėjimo vis tik išryškėja, kad 
profesorius kaip valdžios galva nebuvo suverenas, 
kad jis veikė Dekanozovo spaudimo įtakoje, nors tas 
ir buvo daroma per Paleckį.

Blogiausia tai visiškas prieštaravimas Mašalai- 
čio liudijimui nuneigiant, kad tie trys svarbieji klau
simai (konkordato nutraukimas, rusų sargybos Lietu
vos sienoms ir rusų valiutos įvedimas) nebuvę svars
tomi ar pateikti svarstyti. Mašalaitis gi tvirtina, kad 
jis ne tik puikiai atsimena, bet dargi turi tų laikų užra
šus.

Dabartinis yra tik bandomasis apklausinėjimas, 
iš kurio aiškėja ir mūsų liudininkų kai kurie trūku
mai, kuriuos bus galima pašalinti ruošiantis viešam 
Kongreso Komisijos apklausinėjimui. Tuojau po tų 
bandomųjų liudijimų prof. Mickevičius ir Mašalaitis 
bandė vienas kitam priminti užmirštus prieštaraujan
čius faktus. Sidzikauskas pasisakė prie pirmos pro
gos vyksiąs į Philadelphiją ir aprūpinsiąs profesorių 
visomis reikalingomis detalėmis ir bandysiąs jį nu
teikti taip, kad ateityje neįvyktų prieštaravimų tarp 
Mašalaičio ir prof. Mickevičiaus parodymų.

Po prof. Mickevičiaus buvo klausinėjamas Gen. 
Pundzevičius, kuriam vertėju buvo Sidzikauskas. 
Kai jis buvo baigtas klausinėti, tai jau buvo veik 
devinta valanda.

Kalbantis apie sekančios dienos darbus p. Allen 
išsitraukė bloknotą, kuriame surašyta eilė lietuvių 
pavardžių, kurie yra numatyti ar pasisiūlę būti liu

Priedas Nr. 2
Konfidencialiai 

1953 m. rugsėjo 24 d.
New York.

PRO MEMORIA
Kersteno Komisijos veikla

Vakar buvo išsiuntinėtos mano ir vice kons. A. 
Simučio pro memoria. Ši pro memoria - tąsa ir papil
dymas.

Po apklausinėjimo tardytojai pasidalino pirmais 
įspūdžiais. Visų parodymais buvo patenkinti. Dėl 
Krėvės, sako: - Visų mūsų įspūdis, kad jis yra net ir 
dabar „ Fellow Traveler”, todėl mes iš jo parodymų 
panaudosime tik jo pasikalbėjimą su Molotovu, viską 
kitą brauksime. Baltų liudininkų bus daug, gal net per 
daug, reikia ieškoti liudininkų rusų, ypač jei galima 
rasti pabėgėlių iš NKVD - tai vertingiausi liudinin
kai. Mes vieną tokį jau užsirašėme - tai pulk. Bogo- 
liepovas, jo žmona - estė. Ar nežinote daugiau?

Aš paminėjau Kršovą, kurio žmona, būk tai, lie
tuvė. Užsirašė - būtinai pašauksime, sako: p. V. Si
dzikauskas suminėjo Petrovą, kuris per spaudą ( 
„Joumaj de Geneve” ) aprašė savo veiklą „Baltijos 
kraštuose”. Aš radau pask. „Eltos” biuletenyje (Nr. 
26. rugs. 20 d.) apie karininką Alshwang ar Olsvang, 

dininkais. Ta proga Allen išsireiškė, kad jie tiek daug 
gauna laiškų iš visos Amerikos, jog susidaro įspūdis, 
kad visi lietuviai nori liudyti. Čia Sidzikauskas pri
dėjo, kad visi lietuviai jaučia patrijotinę pareigą liu
dyti. Tuo momentu Audėnas pasisako, kad rytoj jis 
numatytas liudininku.

- Ak tai Tamsta p. Audėnas, kuris man rašėte pa
sisiūlydamas liudyti, kaip tik Tamstos pavardę ir tu
riu sąraše.

Mat, tie ponai investigatoriai yra labai nuste
binti, kad tiek daug savanorių liudininkų atsiranda. 
Jie yra pripratę, kad tų Kongreso komisijų amerikie
čiai bijo kaip velnias kryžiaus, o čia dabar lietuviai 
patys siūlosi. Žinoma, investigatoriai užmiršta tą 
begalinį skirtumą, kad amerikiečius prieš komisijas 
šaukia apklausinėjimui ryšium su įvairiais nusikals
tamais veiksmais (veikimas komunistų organizacijo
se, narkotikų prekyboje, dalyvavimas juodoje rinkoje 
ir t. t.), tuo tarpu lietuviai kiekvienas jaučia pareigą 
paliudyti, kaip jo kraštas buvo neteisėtai okupuotas.

New York, N. Y.
1953 m. rugs. 22 d.

(Parašas) SIMUTIS
VICE KONSULAS

Lietuvos Centrinis Valstybinis Archyvas Lietu
vos generalinio konsulato Niujorke Fondas 658. 
Apyrašas 1. Byla L Lapai 130-133.

M. TAMOŠAIČIO PRIERAŠAS:
Aukščiau pateikiamas V. Krėvės liudijimas apie 

Lietuvos 1940 m. tragediją, kurį jisai davė JAV Kon
greso sudarytai J. Ch. J. Kersteno komiteto komisijai. 
Tuomet lietuvių diplomatams bei amerikiečių kon
gresmenams pasidarė aišku, kad buvęs svarbių įvy
kių dalyvis kalba netiesą. Apie tai byloja apačioje 
esantis dokumentas - Lietuvos gen. Konsulo Niu
jorke J. Budrio „Pro memoria”.

vedusį lietuvaitę Juozę Genaitytę iš Plungės, buvusį 
vėliau pas marš. Sokolovskį prop, vedėju. Ir su juo 
susisieks - sako, mes jau patys juos surasime. Gal 
kas iš gaunančių pro memorią prisimena kitus?

Tardytojai, dėl geresnio rekordavimo perkėlė to
limesnį apklausinėjimą į „Free Chechoslovakia” pa
talpas ir vakar apklausinėje estus. Vakare priėmė pa
rodymą Dr-o Mykolo Devenio, buvusio kone, stovy
kloje. Šiandien, rugs. 24 d. iš ryto vėl klausinėjami 
estai, jei baigs, po pietų planuoja klausti latvius. Dr. 
A. Trimakui L. L. K-tas pavedė paruošti Henriką Ka
činską, nes iš vienos pusės jis oficialiai kalba vie
naip, o, sako, privačioje draugijoje, prie gėrimų - a la 
Krėvė.

Komisijos invest, išsitarė, jog jie grįš vėl į New 
Yorką kokiai savaitei, nes jiems atrodo tikslingiau ir 
patogiau konsultuotis New Yorke. Atrodo, kad Free 
Europe amer. Vadovybė šiuo klausimu užinteresuo- 
ta, lyg norėdama, kad ir netiesiogiai, dalyvauti Ker
steno darbuose. Tą jau parodo nuolatinis Akerio da
lyvavimas. Jiems tai padės biudžetui ir savo egzisten
cijai pateisinti.

Jonas Budrys
Generalinis Konsulas

LCVA. F.658. Ap.l. B.l. L. 134.

NEBŪTINAI
Nebūtinai būti tuo, kuo esi. Yra įvairių būdų ap

simesti kitkuo. Jei turi pakenčiamą balsą, apsimesk 
dainininku. Rytą virtuvėje, ruošdamas pusryčius, 
jausmingai trauk nesudėtingą romansą. Bandyk prisi
minti visus žodžius. Tai svarbu.

Maišai košę ir dainuoji „Klouno dainą” (Vytauto 
Bložės žodžiai): „Klega juokiasi cirko kupolas. / 
Žmonių marga minia. / Tas gyvenimas, džiaugsmo 
kupinas, / vėl apsupa mane”.

Kokie vis dėlto vaizdingi sakiniai. Kokie platūs 
rimai. Ypač pagauna „kupolas - kupinas”. Antrame 
posme „nuotaika - nuotaka”. Na, ir likiminė eilutė: 
„Vos pražydusi tavo nuotaka / nuėjo su kitu”. Taip 
neretai būna. Geri poetai geba pritaikyti žodžius se
nai nostalgiškai melodijai, palydimai akordeonu ar 
katarinka.

Nebūtinai turi būti dainininku. Kultūroje yra gi 
daugybė įdomių profesijų. Nesiryžtu visų minėti. 
Prieš keliasdešimt metų apsimesdavau menininku. 
Būdavo, švelniai muzikai tylenant, tepliodavau aša
ringas akvareles. Ypač patikdavo mėlynos spalvos 
atspalvių derinimas su žalumo niuansais. Kartais 
įterpdavau mažytį raudoną ar geltoną akcentą. Išei
davo taikus, vėsia paslaptimi dvelkiantis vaizdinys. 
Taip man atrodė. Kažkas panašaus į amerikiečių 
John Marin stilių. Žinoma, be jo meniškos ekspresi
jos.

Niekad neliečiau aliejinių dažų. Bet darbovietėje 
mielai atrinkdavau spalvingus kartono lakštus, į ku
riuos spaustuvininkai, valydami velenus, sviesdavo 
dažais aptekusius skudurus. Įrėmindavau. Išeidavo 
akinančiai juslūs abstraktai. Vieną tokį „masterpiz- 
zą” (taip juos vadinau) pavyko įpiršti dievinamai fir
mos „saleslady”. Už šypsnį ir delno spustelėjimą. 
Ak, trapi juodaplaukė Erleen Ellis. Labai mėgo ab
straktų meną, noriai šnekėdavo apie Platoną. Vėliau 
išvyko į Meksiką studijuoti medicinos, nes čia, vie
tinėse UCLA ir USC, nebuvo vietos. Laukiančių eilė.

Jai dingus, pagalvojau, argi verta vis apsimesti 
filosofuojančiu dailininku, tiksliau tarus, ekscentriš
ku tirštais dažais aptėkštų kartono atraižų rėmintoju. 
Ne! Ne! Juk turi miklias kojas, lankstų liemenį, pojū
tį ritmui, pabandyk apsimesti šokėju. Juk nenustygsti 
vietoje išgirdęs kokį Retro šlagerį ar trinktelėjus 
šiuolaikinio roko magiškam ritmui, kuriam negali at
sispirti bet kokio amžiaus individas, ypač moterys. 
Bet kur: virtuvėje, svetainėje, miegamajame, parapi
jos salėje? Ant tilto, kaip Valdo Papievio romane 
Vienos vasaros emigrantai, kur įsijautrinus liauna 
menininkė Paryžiuje šoka ant Senos tilto „Le pont 
des arts”. Po žvaigždėtu dangum. Ant menų tilto.

Ką reiškia nūdienis rokas? Iš milžiniškų kolonė
lių smingančiai trenkia ritminga muzika. Šokio mo
lekulės apvaldo kūną. Iš pradžių droviai linguoji, ti
peni padais. Matai, kad čia pat visi kiti, kur kas jau
nesni už tave, kur kas drąsiau siūbuoja, kraiposi, ke
lia, mosikuoja rankomis, šūkauja. Pajunti, kad ir pa
čiam dera apsimesti patrakėliu „rokiruotoju”. Paklus
ti ritmo molekulėms. Tegul tie „Pacifiko parko” es-
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SKILTYS

tradoje grojantys „Wailing Souls”, „The Young 
Dubliners” ar „Les Yeux Noirs” duoda garo, nepails
ta. Pritark jiems... Įsijunk į jų šėlsmą. Būk šokėju.

Panašiai įvairaus amželio lietuvius parapijos sa
lėje 2004-ųjų pavasarį šokdino ir gastrolierius An
drius Mamontovas. Kažką dainavo apie dangaus 
skliautus, paukščius, saulę, kelionę, bet tekstų ro
mantika nedaug ką bylojo mano sąmonei, tik ritmas 
veikte veikė sąnarius - kojas, liemenį. Mankštino. 
Kėlė geismą - žūtbūt neišsiskirti iš kitų. Maždaug 
daryti taip, kaip ir jie daro. Vau! Apsimečiau esąs ro
ko sirgalius. Ir dar koks! Su dribtelėjusiomis kelnė
mis, su atlapais marškiniais. Pliku pakaušiu. Atseit, 
šokantis vagantas, kaip pasakytų Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas.

O gal man, senjorui, labiau tiktų dėtis priekabiu 
kalbininku, kurį baisiai erzina pasitaikantis netikęs 
kirčiavimas. Bendrauju su patriotiškai nusiteikusiais 
lietuviais, visad pabrėžiančiais lietuvybės išlaikymo 
reikšmę. Puikūs žmonės. Bet kažkodėl per lietuvių 
šeštadienines radijo laidas dvi darbščios malonios 
pranešėjos kai kuriuos žodžius kirčiuoja ne bendrinės 
kalbos būdu, bet, regis, Kupiškio tarme. Ir niekas dėl 
to nesiskundžia. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Didžio
sios raidės - tai jų kirčiuojami balsiai. Būtent: „per
sekiojimai”, „persiŲsti”, „Lietuvoje”, „paskolo
mis”, „perkainUOjant”, „perdUOti”, „vyrAuja”, „vė- 
trA”, „stogU”, „naftOs”, „medžiagOs”, „katOrga”, 
„departAmentas”, „žaliavOs”, „kainŲ”, „tarptaUti- 
nis”, „komitetas”, „inžinierius”...

Pakaks. Manyčiau, kaip tik radijas turėtų mokyti 
klausytojus tiksliai kirčiuoti, o ne klaidinti. O tai ne
būtinai neįmanoma pareiga mūsų aplinkybėmis. Te
reikia tik pavartyti kirčiavimo žodyną. Tokį lengvai 
galima nusipirkti Lietuvoje.

Galop, sakinys „nebūtinai būti tuo, kuo esi” reiš
kia, kad esi žmogus be jokių savybių, kuriom lemta 
dėtis kitkuo.

Pr. Visvydas

RUSIJA, PARTIJOS IR RINKIMAI
Šių metų Seimo rinkimai buvo unikalūs, nes vy

ko intensyvaus Rusijos spaudimo Lietuvai metu. 
Tiesiogiai ar per kontroliuojamas institucijas, tokias 
kaip žiniasklaida, Kremlius reikalavo uždaryti Čečė
nijos interneto svetainę, panaikinti vizas Maskvos- 
Kaliningrado tranzitui, užmokėti už okupacijos metų 
Rusijos išlaidas ir daug kitų dalykų.

Tokioje grasinimų atmosferoje į prezidentūrą su
sirinko trylika partijų ir pasirašė susitarimą dėl toli
mesnės Lietuvos užsienio politikos. Tai buvo reikš
mingas atsakas Rusijos spaudimui. Susitarime iš es
mės buvo pasisakyta už dabartinės užsienio politi
kos, kuri prasidėjo tuoj po nepriklausomybės atgavi
mo, tęsimą. Be kitų politinių organizacijų, jį pasirašė 
Darbo ir Liberalų demokratų partijos, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija bei Lietuvos rusų sąjunga. Kitaip sa
kant, ir kairė, ir dešinė, klasikinės ir populistinės par
tijos, ir buvusio Prezidento Rolando Pakso oponen-

2004 m. spalio mėn.

tai, ir rėmėjai, runkeliai ir elitininkiai, rusų ir lenkų 
atstovai sutarė dėl užsienio politikos tikslų ir metodų, 
arba taip bent atrodė, kai buvo pasirašytas susitari
mas.

Vos dienai praėjus situacija pradėjo šiek tiek 
keistis. Nors Kazys Bobelis, Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos (VNDPS) atstovas ir 
jos šešėlinio kabineto užsienio reikalų ministras, 
antradienį susitarimą pasirašė sąjungos vardu, trečia
dienį šios organizacijos pirmininkė Kazimira Pruns
kienė pareiškė, kad nežiūrint Bobelio parašo, po rin
kimų partijų užsienio politikos susitarimą reikės pa
koreguoti, nes jame yra „daugybė spragų”.

Čia tuoj peršasi du klausimai: vienas mažiau 
svarbus, kitas daugiau. Atrodo, kad Sąjungos pirmi
ninkė kažkaip nesusikalbėjo su savo galimu užsienio 
reikalų ministru. Jei susitarime tikrai yra spragų, tai 
kam leisti ištikimajam Kaziui pasirašyti dokumentą, 
kuris netrukus bus sukritikuotas. O gal čia ne nesusi
kalbėjimo problema, bet skilimo dėl užsienio politi
kos VNDPS vadovų ir narių tarpe?

Kaip ten bebūtų, Kazimiros Prunskienės požiūris 
į susitarimą yra svarbesnis, negu jos santykiai su ga
limu užsienio reikalų ministru. Taigi kas Sąjungos 
pirmininkei susitarime nepatiko? Trumpas atsaky
mas: daug kas. Su kai kuria jos kritika galima sutikti. 
Kiti komentarai nėra labai svarbūs ir nesukelia kon
troversijos. Tačiau žiūrint į Prunskienės komentarų 
visumą neišvengiamai peršasi dvi pagrindinės tezės: 
susitarimas per daug dėmesio kreipia į JAV bei NA
TO ir per mažai į Europą ir Rytus. Jį reikia sueuro- 
pinti, sako VNDPS pirmininkė, kas, žinant, jog do
kumente Vakarų Europa nėra ignoruojama, tegali 
reikšti skatinimą ieškoti geresnių santykių su Rusija.

Kiek man žinoma, beveik visos partijos nori gerų 
santykių su Rusija. Taigi normaliose sąlygose Pruns
kienės pageidavimas juos gerinti nebūtų nei labai 
unikalus, nei kontroversiškas. Bet Kremliaus spaudi
mui rinkimų metu suaktyvėjus, sunku kalbėti apie 
normalią padėtį. Priešingai, daug kam Lietuvoje susi
darė įspūdis, jog didysis Rytų kaimynas tiesiogiai ar 
netiesiogiai bandė paveikti rinkimų rezultatus. Atro
do, kad jo strategija yra grindžiama ta Lietuvos elek
torato dalimi, kuri į sovietmetį žiūri su tam tikra nos
talgija ir dar nėra visiškai susitaikiusi su atgauta ne
priklausomybe. Šitiems sluoksniams spaudimas gali 
atrodyti kaip noras Lietuvai padėti ateiti į tikrą kelią, 
tai yra, grįžti į Rusijos įtakos sferą su visomis tokio 
žingsnio politinėmis ir ekonominėmis pasekmėmis.

Ar tokia politika Maskvos atžvilgiu atneš norimų 
rezultatų, šią skiltį rašant (porą dienų prieš rinkimus) 
sunku pasakyti. Galima teigti, jog spaudimai daž
niausiai iššaukia priešingą reakciją. Bet jei virš 50 
procentų Lietuvos gyventojų mano, jog sovietmečiu 
buvo geriau gyventi, tai čia galimą reakciją nelengva 
nuspėti.

Socialdemokratas Gediminas Kirkilas yra įsitiki
nęs, jog Prunskienės partijų susitarimo kritika kaip 
tik ir buvo nukreipta į balsuotojus, kurie pageidauja 
artimesnių santykių su Rusija. Su Kirkilu reikia iš da
lies sutikti, bet čia gali būti ir kitų priežasčių. Pavyz
džiui, gerai žinomi VNDPS pirmininkės verslo inte
resai Rytuose. Marksas yra sakęs, jog politika tėra 
ekonomikos atspindys. Jei taip iš tikrųjų yra, tai 
Prunskienės glaudesnių santykių su Rusija noras tuo 
irgi gali būti paaiškintas.

O kaip su ta per didelės Amerikos įtakos baime? 
Ar tai tipiškas europiečio požiūris į šį kraštą, ypač 
karo Irake metu. O gal negalėjimas užmiršti įvairių 
Bush’o senjoro tuometinei premjerei padarytų aki

brokštų Washingtono vizito metu? Šių klausimų ne
galima ignoruoti, nes dabar JAV ir NATO yra svar
biausi Lietuvos nepriklausomybės garantai.Taigi, pa
siūlymai nuo jų Šalintis neturi prasmės, kiek tai liečia 
valstybės interesus, nebent čia žaidžiama didžiojo 
Rytų kaimyno korta.

Ar visa tai reiškia, jog artimesnių santykių su 
Rusija siekimas prilygsta Lietuvos interesų išdavys
tei? Apskritai, atsakymas yra ne. Nors Prunskienė 
nemėgsta NATO, ji bent dabar nesiūlo Lietuvai iš jo 
išeiti, o dėl santykių su Rytais, daugiausia kalba apie 
mūsų valstybės pagalbą demokratijos įtvirtinimui ir 
suartinimui su Europos Sąjunga. Bet yra ir kita me
dalio pusė. Nerimą kelia tradicinės užsienio politikos 
kritika intensyvaus Kremliaus spaudimo akivaizdoje 
bei paskutiniu metu pastebima pirmininkės tenden
cija geresnius santykius su Rusija sieti su traukimus! 
nuo JAV.

Klasikinėms, Darbo, Liberaldemokratų, lenkų ir 
rusų partijoms/sąjungoms susitarimą be išlygų pasi
rašius, tarp rinkimuose dalyvaujančių didesnių politi
nių organizacijų tik VNDPS siekia atsiribojimo nuo 
tradicinės politikos. Kazimira Prunskienė buvo antra 
pagal prezidento rinkimuose gautų balsų skaičių ta
čiau tada už ją balsavo Rolando Pakso rėmėjai ir, tur
būt dauguma klasikinėmis partijomis ir jų valdymu 
nusivylusių žmonių. Pirmininkė turėjo žinoti, jog 
Seimo rinkimuose jos partija visų tų balsų negaus, 
nes antiesteblišmento elektoratas dabar galės rinktis 
tarp paksininkų ir uspaskichininkų. Taigi reikėjo su
rasti pažadą, kuris padėtų išlaikyti bent dalį už Prun
skienę balsavusio elektorato. Jei pirmininkės partija 
laimės Seimo rinkimus, be abejo, viena iš svarbesnių 
priežasčių bus Rusijos korta paremta strategija.

Julius Šmulkštys

POETAS DISTANCIJOS MOKYTOJAS*
I

Devyniasdešimtmečio Czeslawo Miloszo jaunu
tė reporterė kartą paklausė, ar įsimylėjimas turi ką 
nors bendra su meile. Su didžiausia ir, neslėpsime, 
rečiausia Dievo dovana - gebėjimu mylėti. Vienas 
atsakymų - 1954-aisiais proza išguldytas eilėraštis 
„Esse“, kurį cituoju savo išverstą: „žvelgiau įjos vei
dą apstulbęs. Keitėsi bėgančios metro stočių šviesos 
- nemačiau jų. Ką gali padaryti, jeigu žvilgsnis netu
ri tos absoliučios galios, kuri akies mirksniu prarytų 
daiktus, palikdama vien idealios formos tuštumą, 
ženklą, nelyginant hieroglifą, supaprastintą iš paukš
čio ar žvėries piešinio? Vos riesta nosis, aukšta kakta 
su lygiai sušukuotais plaukais, smakro linija - bet 
kodėl žvilgsnis neturi absoliučios galios? - ir rausvoj 
baltumoj išraustos angos, kuriose blizga tamsi lava, 
įsiurbti tą veidą ir tuo pat metu išlaikyti ją visų pava
sario šakų, sienų, bangų fone, ašarose ir džiaugsme, 
pastūmus ją penkiolika metų atgal, trisdešimt metų į

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

ŽVILGSNIS...
(atkelta iš 9-to psl.)
prieky. Turėti. Tai netgi ne geismas. Daiktas lyg dru
gelis, žuvis, augalo stiebas, tiktai dar paslaptinges
nis. Ir atsitik tu man, kad po tiek mėginimų [vardyti 
pasauli temoku nuolat kartoti aukščiausią, vieninteli 
išpažinimą, kurio jokia jėga negali paveikti: aš esu, ji 
yra. Šaukit, pūskit trimitus, surenkit tūkstantines ei
senas, šokinėkit, plėškit nuo savęs drabužius, karto
dami: yra! Ir kam primarginti tie puslapiai, tonos, 
katedros puslapių, jeigu vapalioju tarsi būčiau pir
mas, išniręs iš dumblo ant vandenyno kranto? Kam 
Saulės civilizacijos, raudoni griūvančių miestų pele
nai, ginklai ir motorai dykumų dulkėse, jeigu nieko 
nepridėjo tam garsui: yra?

Išlipo RaspaiTo stotyje. Likau prislėgtas esybės 
naštos. Kempinė, kuri kenčia, nes negali susiurbti 
vandens, upė, kuri kenčia, nes medžių ir debesų at
spindžiai nėra medžiai ir debesys

II
Paskutiniai du akordai - esmingi. Kito tikrovės 

suverenumas pripažįstamas absoliučia vertybe, toji 
tikrovė nepavergiama, ji tik atspindima visu savim. 
Tasai kito sušvytėjimas neįmanomas be mano žvilgs
nio, kuriam duota pažadinti, prikelti, apmąstyti, bet - 
be menkiausių pavergimo perspektyvų. Myliu, vadi
nasi, programiškai laikausi distancijos, be kurios gro
žėtis pasaulio daiktais (įskaitant ir žmones) neįmano
ma. Refleksija ir yra atspindėjimas, įsimyliu - vadi
nasi, įsismelkiu, bet mano grąžtas, mano zondas - tik 
mentalinis. Sukasi sraigto mentės, bet nafta nepasie
kiama. Tikrovė tik kontempliuojama, ja, kaip sakė 
Alberto Giacometti, su kitais nepasidalysi. Joks tva
rinys (o meilė - irgi kūryba) negali būti užbaigtas. 
Todėl bet kokio kūrybos akto prasmė liūdnaveidžiui 
italui siedavosi ne su portretuojamos būtybės ar lip
domos galvutės esme, o su nebaigta paties skulpto
riaus žiūrėjimo į ją istorija. Pats žiūrėjimo aktas tap
davo maldos forma.

Toji vyzdžio malda įgalina tik priartėti prie mo
delio, kurio absoliutus užvaldymas, įskaitant ir įkūni
jimą medžiagoje, deja, tik iliuzija. Žiūrintysis puikiai 
suvokdavo savo būseną - būti nuolat pakibus tarp 
esybės ir tiesos. Czeslawas Miloszas viename eilė
raštyje aprašo keliautoją, sugrįžtantį į kažkada be 
ypatingos priežasties patirto džiaugsmo vietą. At
mintyje išsaugotos topografijos (veidas irgi turi savo 
topografiją!) meditavimas - nuolatinė mūsų poeto te
ma, jo obsesija, jo genijaus pakilimo takas. Ir štai, po 
daugelio metų, jis sugrįžta melsdamas vieno vienin
telio: „Būti gryniausiu ne[vardytu žiūrėjimu, /Be jo
kio laukimo, vilties ir baimių, /Ties riba, kur baigias 
aš ir ne-aš“. Visos subjektyvizmo apnašos ir šiukšlės 
pradingsta, lieka grynoji, nepasakyti budistiška, žiū
ra, kurią Miloszas „pagardina“ jam tokia būdinga 
erotine aura. Ir vėlgi - toksai vietos, daikto ar žmo
gaus įsimylėjimas poetui anaiptol nereiškia gebėjimo 
mylėti. Menininko dalia - būti nuolat įsimylėjusiam. 
Ir sykiu suvokti, kad tarp jo nušvitusio žvilgsnio ir 
geidžiamo objekto - neperžengiamas prasmių (nepa
sakyti - dilgėlių) laukas. Toji praraja, nuolat atsive
rianti tarp žvilgsnio ir žingsnio, ir yra jo lemtis.

III
Šansą būti išgelbėtas turi tik tas, kuriame dar gy

va nuostabos dovana. Czeslawas Miloszas ją vadino 
dieviška, mes toje vietoje turbūt su riobelistu nesigin-
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čysim. Toji būsena, aiman, nėra nuolatinė, mažieji 
apreiškimai, arba mažieji nušvitimai, arba dar tiks
liau - Miloszo epifanijos byloja apie būties patyrimo 
vienkartiškumą. Atveriantį, bet sykiu ir pilną kartėlio 
tą vienut vieną kartą. Ir vėl — naują vienkartybės 
laukimą. Jos palaimingas suvokimas ir iššaukia poe
tinę epifaniją. Paklausykime poeto: „Atmintis buvo 
laikoma visų Mūzų motina — Mnemosyne mater mu- 
sarum. Įsitikinau, jog išties taip ir yra, jog tobulybė 
kviečia, gundo, nepasiekiamoji ji - tai gerai įsiminta 
detalė: glotnus turėklų medis, pro žalumos properšą 
išvystas bokštas, saulės spindulys būtent ant tos, o ne 
ant kitos ežero įlankos paviršiaus. Argi ekstazė eilė
raštyje, tapyboje atsiranda ne iš ko nors kito, bet iš 
įsimintos detalės?“ Poetinis apstulbimas Miloszui 
visada juslinės prigimties, visada iššauktas intensy
vaus daikto kūniškumo pažinimo tame vienkartybės 
atsivėrime, o ne mįslingame idealybės užsivėrime. 
Jano Blonskio žodžiais, „Miloszas myli ne pasaulio 
sielą, o pasaulio odą“. Štai tą tikrovės kūniškumą, pa
tiriamą per nušvitimu matuojamą atstumą, fiksuoja 
poeto atmintis ir įžodina kalba: „Ir jei distancija yra 
grožio esmė, nes per atstumą tikrovė tampa grynes
nė, apvalyta nuo valios gyventi, nuo mūsų plėšraus 
geismo valdyti ir turėti, (...) tai ji (distancija) pasie
kiama būtent tada, kai pasaulis apsireiškia mūsų at
minty “.

Pamatyti, kad įsimintum. Įsiminti, kad aprašy
tum. Geniali Czeslawo Miloszo atmintis išsaugojo 
tai, ką, regis, pajėgi išsaugoti tik neartikuliuota ko
lektyvinė: nuo vaikystės kvapų ir takelių ligi niekie
no nesuprasto miesto, kuris šiandien atsisveikina su 
didžiausiuoju savo poetu, nuo geto akmenų ir val
džios chimerų ligi moters veido metro vagone. Be ši
to literatūros stumbro liudijimų jau neįsivaizduojame 
nei pasaulio išminties, nei pasaulio gėlos.

I \
Rolandas Rastauskas

* Kalba, pasakyta Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje poeto 
laidotuvių dieną, š. m. rugpjūčio 27 d.

VARGAS DĖL RINKIMŲ
Šiemet Lietuvoje ir pavasaris, ir ruduo - audrin

gi. Politinių orų prognozės buvo įvariusios nemažai 
daliai visuomenės nerimo. Populizmo vėjai iš Rytų, 
kurie sklido iš Kėdainių kunigaikštuko griausmingų 
kalbų, skandalų griaustiniai, šalnų pakąstos tradici
nės partijos, visuomenės nusivylimo debesys temdė 
europietiškas viltis. Turiu galvoje visą politinį kon
tekstą, prezidentinę krizę, europarlamento, preziden
to ir Seimo rinkimus. Atokvėpis po prezidento rinki
mų rezultatų, sugrąžinusių stabilumo viltį ir garanti
jų, kad Lietuvos užsienio politika nesikeis, buvo 
trumpas. Naujų rinkimų vajus, vėl priminęs, ką lemia 
rinkimuose dideli pinigai bei vaizdakaliai, žadėjo 
triuškinančią pergalę dar vienai gelbėtojų ir pažadu
kų šviežiai iškeptai partijai, kurios gretose milijonie

riai, uždirbantys minimalias algas ir į politiką žiūrin
tys kaip į verslą.

Arogantiškas gelbėtojų vado vogravimas iš TV 
ekranų sklido kasdien. Nerealūs pažadai, visų buvu
sių valdžioje politikų niekinimas, atmetant savo pa
ties buvimą valdžioje ir klaidas, ciniškas melas ir fa
miliarus elgesys su oponentais šiurpino bent kiek po
litinės nuovokos turintį pilietį. Žinant, kiek Lietuvoje 
dar yra socialinių problemų, kiek susikaupę protesto 
balsų, koks atotrūkis tarp sostinės ir provincijos, kiek 
pastangų savo įtakoje išlaikyti Lietuvą tebėra Rusi
joje, koks subtilus propagandinis karas vyksta, vil
čių, kad pranašo iš Archangelsko žygis bus sustabdy
tas, atrodė likę nedaug.

Tačiau po pirmojo rinkimų rato paaiškėjo - re
voliucija neįvyko. Lietuvos visuomenė, nors ir pati
kėjusi politikos naujokų pažadais, darsyk išlaikė de
mokratijos egzaminą. V. Uspaskichui nepavyko 
triuškinančiai laimėti. Be kitų politinių jėgų, net ir 
pasisekus antrajame ture, jam nepavyks sudaryti dau
gumos. Aroganciją teks pasidėti į kišenę.

Tik antrasis turas duos galutinį atsakymą, kas 
valdys Lietuvą artimiausius ketverius metus. Tačiau 
jau pirmasis rinkimų ratas parodė, kad kai kurios per 
daug pesimistinės prognozės ar įžvalgos, pasigirdu- 
sios ir iš politologų lūpų, nepasitvirtino. Atitolo ir tai, 
ko labiausia bijota prieš rinkimus - ar po jų Lietuvos 
politikos kursas nepasikeis, ar nebus neapgalvotų 
veiksmų ekonomikoje, ar Rusijos įtaka nesustiprės 
mūsų šalyje iki pavojingo lygio.

Regis, to tikrai nebus, nes V. Uspaskichas rinki
mų nelaimėjo. Kol kas gavo 23 vietas Seime. Darbo 
partijai teks pasirinkti - arba atsisakyti nieko bendra 
su tikrove neturinčių priešrinkiminių pažadų ir tapti 
normalia, „sistemine” politine jėga, arba kelti skan
dalus ir pasirinkti Rolando Pakso ir jo partijos likimą. 
Ne vienas apžvalgininkas ir politikas jau yra paste
bėjęs, kad jei Uspaskichas nesikeis, jo ir jo partijos 
laukia toks pat likimas, kaip ir marginalo Vytauto 
Šustausko, kuris buvo užsėdęs Kauno mero ir seimū- 
no kėdes. Jam tada pataikavo net žiniasklaida. O kuo 
jis virto dabar?

Prieš rinkimus buvo baiminamasi, kad Lietuvoje 
nyksta dešinės politinės jėgos? Tačiau svarbiausia 
dešinioji jėga - Tėvynės sąjunga - jau po pirmojo tu
ro turi daugiau vietų Seime, nei turėjo ligi šiol - 11. 
Labai tikėtina, kad po antrojo turo konservatoriai 
gaus maximum dar dvidešimt vietų prie jau turimų. 
Liberalcentristai, kuriuos po visą vasarą griaudėjusių 
skandalų daug kas buvo linkęs visiškai „nurašyti”, 
rinkimuose pasirodė visai neblogai ir antrajame ture 
pretenduoja laimėti ne ką mažiau mandatų nei kon
servatoriai - 9. Pareiškę apie bendrą koaliciją ir pa
ramą antrame rinkimų ture, dešinieji išties gali turėti 
stiprią parlamentinę jėgą.

Valdančioji koalicija irgi neblogai pasirodė - jau 
užsitikrino 18 vietų, išvengusi švytuoklės principo ir 
save laikanti busimųjų koaliciją ašimi, aplink kurią 
dar ketverius metus suksis visa Lietuvos politika. 
Darbo partija, į antrąjį rinkimų turą patekusi su 48 
kandidatais, gali tikėtis pergalės maždaug trečdalyje 
šių apygardų. Iš viso plius minus maždaug 35 man
datų. Valdančioji koalicija iš dabar turimų 23 kandi
datų antrajame ture gali tikėtis 10-15 laimėjimų. Iš 
viso maždaug 30 mandatų, gal keliais daugiau. -

Liberalcentristų ir konservatorių skaičius gali 
taip pat siekti apie 30, o gal net ir daugiau vietų.Taigi 
būsimajame Seime gali susiformuoti net trys maž
daug vienodo pajėgumo politiniai centrai.

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS / LIETUVOS VISUOMENĖ

IŠ ARČIAU
(atkelta iš 10-to psl.)

Tad dienos po antrojo rinkimų turo bus išties 
karštos. Kas formuos Lietuvos vyriausybę, ar valdan
čioji dauguma su rinkimų lyderiais darbiečiais, ar vi
sai įmanoma, nors ir nestabili „vaivorykštės” koalici
ja, priklausys ne tik nuo rinkimų rezultatų, partijų de
rybininkų, bet ir nuo Prezidento. Viena kol kas guo
džia, kad Lietuva savo pasirinkto vakarietiško kurso 
nekeis, kad politikai bus priversti mokytis iš klaidų, o 
visuomenė išties turi šansų tapti pilietine. Tokių re
zultatų vargu ar tikėjosi „strategai” iš Rytų ir visokie 
„laumžirgių” planuotojai.

Birutė Garbaravičienė

BlMilili
RINKIMAI

Lietuvoje spalio mėnesį - rinkimų karštligė. Pir
majame rinkimų ture favoritai buvo naujai sukurta 
Viktoro Uspaskicho vadovaujama Darbo partija. Bet 
iš esmės pasitvirtino ir prognozės, kad absoliučios 
daugumos Seime ši partija neturės. Tai reiškia, kad 
Lietuvoje įsitvirtino reali atstovaujamoji, proporcinė 
demokratija. Aiškių Lietuvos rinkėjų daugumai pri
imtinų prioritetų nepajėgė suformuluoti nė viena po
litinė partija. Prieš rinkimus buvo kalbėta apie tradi
cinių partijų krizę ir tai iš dalies patvirtino rinkimų 
rezultatai. Bet, kita vertus, rinkimuose pralošė visa 
eilė smulkiųjų ekstremistinių partijų, gana solidžiai 
pasirodė dvi dešiniosios - konservatorių ir liberal- 
centristų partijos, kurios, matyt, jau tikrai turi daug
maž stabilų rinkėjų branduolį, o taip pat ir rinkėjų ge
rai žinomas bendrąsias veiklos gaires. Kad šios dvi 
partijos surinko tik apie trečdalį visų balsavusiųjų 
balsų - natūralus rezultatas, nes maždaug tokia 
visuomenės dalis Lietuvoje yra pakankamai socialiai 
užtikrinta, pasitiki savo jėgomis ir žiūri į ateitį, o ne į 
praeitį. Kur kas silpnesnės yra vadinamųjų kairiųjų 
pozicijos. Galima sakyti, kad nors Algirdo Brazaus
ko-Artūro Paulausko koalicija rinkimuose pasirodė 
šiek tiek sėkmingiau, nei buvo tikėtasi, jos ilgalaikiš- 
kesnės perspektyvos nėra labai aiškios. Ypač tuo at
veju, jei bus sudaryta koalicinė Algirdo Brazausko- 
Viktoro Uspaskicho vyriausybė. Vytenis Andriukai
tis, inspiruodamas socialdemokratų susijungimą su 
tuometine demokratine darbo partija, sužlugdė tikrą
ją socialdemokratiją Lietuvoje. Populistinės ar kon
junktūrinės politikos elementai ryškūs Algirdo Bra
zausko vyriausybės veikloje. Jie dar turėtų sustiprėti, 
sudarius koalicinę vyriausybę su Darbo partija. Rea
lus darbo žmonių interesų gynimas ar socialinis soli
darumas - tai, ko gero, artimiausius ketverius metus 
užmirštini dalykai. Apskritai, verta būtų pasakyti, 
kad aiškios strateginės politinės vizijos, išskyrus 
konjunktūrinės ar vadinamosios inkrementinės (t. y., 
laipsniškos ir nežymios pažangos) politikos elemen
tus, šiuose rinkimuose iš esmės nepateikė nė viena 
partija. Visos partijos kalbėjo apie tam tikrus per
tvarkymus atskiruose sektoriuose, bet koks tuos pert

varkymus vienijantis tikslas ar pagrindinė mintis - 
liko neaišku. Įspūdis toks, kad Lietuvos vidaus po
litika jau yra iš pagrindų sutvarkyta ir belieka tik ki
taip sudėlioti jau nusistovėjusių elementų kombina
cijas. Bet kaip tas kombinacijas realizuoti, ne visais 
atvejais liko aišku. Ar iš tiesų pakanka tik įtvirtinti 
jau užimtas vidaus politikos (viešosios politikos) po
zicijas, galima ir abejoti bei ginčytis. Bet partijos rin
kimams ruošėsi taip pat konjunktūriškai, kaip ir for
mulavo savo siekius, gilesnio analitinio darbo iš es
mės nevykdė. Gal jos tam ir nepakankamai pajėgios, 
bet faktas, kad nelabai ir stengėsi.

Kalbant apie vyriausybės sudarymą, teoriškai 
lieka dvi išeitys - koalicinė arba mažumos vyriau
sybė. Pastarosios Lietuvos politinėje praktikoje dar 
nebuvo, nors, tarkim, daug kuo į Lietuvą visuomenės 
struktūros požiūriu panašioje Danijoje mažumos vy

ISTORIJOS PARAŠTES: ATSIMINIMAI APIE 
SOVIETMETĮ IR KAITOS PATIRTYS TRIJUOSE 

LIETUVOS KAIMUOSE1
Pranešimas Santaros-Šviesos suvažiavime, Lemonte 2004.IX.11

ĮVADAS
Akademinė ir politinė mintis dažnai remiasi 

prielaidomis, jog žmonės patyrė sovietmečiu egzista
vusią priespaudą, susvetimėjimą, nemoralumą ar 
neteisingumą. Dažnai aprašant sovietmetį vartoja
mos binarinės apibrėžtys: žmonės ir partija, laisvė ir 
priespauda, totalitarinė kalba ir žmonių kalba, tiesio
ginis rašymas ir potekstė, priespauda ir pasipriešini
mas, tiesa ir apsimetinėjimas, privatus ir oficialus 
asmuo (pig. Yurchak 2003). Šis diskursas sutampa su 
Sąjūdžio oficialiąja retorika paskutiniaisiais devinto 
dešimtmečio ir pirmaisiais dešimto dešimtmečio me
tais. Paradoksalu, tačiau dauguma žmonių trijuose 
tyrinėtuose kaimuose dabar suteikia sovietmečiui ki
tas reikšmes. Vėlyvasis sovietmetis dažniausiai kai
mo žmonių prisimenamas kaip laikas, kai „buvo ge
riau”, t. y., kai žmonės turėjo darbus, socialinių ga
rantijų, jautėsi saugūs, galėjo keliauti (daugiausia, ži
noma, po buvusią Sovietų Sąjungą arba Lietuvos 
miestus). Sanatorijos, kurortai, vaikų vasaros stovyk
los taip pat žymi sovietinio laikotarpio patirtis. Tai 
buvo ir „geri” pinigai už parduotą pieną ar gyvulius, 
pigūs vaistai, nauji drabužiai ir baldai iš parduotuvių 
bei pigios telefono paslaugos. Posovietinis laikotar
pis kaimo žmonėms asocijuojasi su nedarbu, skurdu, 
baime būti apiplėštam ar nužudytam, indėlių ir socia
linių garantijų praradimu, socialinių santykių kaita, 
sumažėjusiomis galimybėmis keliauti ir bendrauti su 
kitais, ateities nežinomybe. Atsiminimai apie praeitį 
yra naratyvai apie dabartį; dabarties patirtys yra min
čių, jog praeityje „buvo geriau”, kontekstas. Visi pa
sakojimai atskleidžia dabarties ir praeities dialektiką.

Naratyvai apie praeitį ir dabartį nusako žmogaus 
santykį su istorija, socialine aplinka ir savimi. Aka
deminiame, publicistiniame ir politiniame diskurse 
šis santykis dažnai įvardijamas „nostalgija praeičiai” 
ar „nepasitenkinimu dabartimi”. Nostalgija ir nepasi
tenkinimas vis dažniau minimi kalbant apie Europoje 
kylantį populizmą ir radikalią dešinę (pvz., Minken- 
berg 2002, Ramet 1999). Tačiau nei „nostalgija”, nei

1 Platesnis straipsnio variantas spausdinamas Po
litologijoje, 2004 m. rugsėjo mėn.

riausybės - pastarųjų dešimtmečių tradicija. Beje, 
Danijoje neretos ir Lietuvoje „vaivorykštės“ terminu 
vadinamos kairiųjų - dešiniųjų koalicijos. Lietuvai 
mažumos vyriausybė būtų visai neblogai, tik beveik 
niekas netiki jos galimybėmis dirbti. Be to, tvirtina
ma, kad rinkėjų pasitikėjimas turėtų būti patvirtintas 
vykdomosios valdžios įgaliojimais. Tad reiktų su
teikti galimybę V. Uspaskichui dalyvauti vyriausy
bės formavime. Greičiausiai taip ir bus. Bet iš ilgalai
kės perspektyvos pažiūrėjus, vienas iš svarbesnių da
lykų būtų stiprinti analitinius partijų sugebėjimus ir 
pajėgumus formuluoti daug konkretesnes, realesnes, 
bet tuo pačiu metu ir strategiškai akcentuotas bei nu
oseklias programas. Tą reiktų daryti, nežiūrint kokia 
būtų vyriausybė ir ne keliems mėnesiams iki rinkimų 
likus.

Saulius Pivoras

„nepasitenkinimas” nepaaiškina vykstančios komu
nikacijos tarp politikų ir žmonių; nepaaiškina, kodėl 
žmonės pritaria ir/ar balsuoja už vadinamuosius po
pulistus ir/ar radikalus. Vartojant šiuos terminus, 
neatskleidžiamas kategorijų turinys, bet įvardijamas 
emocinis žmonių santykis su dabartimi ar praeitimi. 
Šio santykio su dabarties istorija subjektai yra „mo
dernizacijos pralaimėtojai”, dabarties istorijos paraš
čių žmonės. Pati Europos Sąjunga (ES), siejama su 
tolesne modernizacija, oficialiame politiniame dis
kurse pristatoma šiems žmonėms kaip gerovė, išsi
pildysianti ne jiems, bet jų vaikams. Su šia gyvenimo 
vizija jie sutinka, intemalizuodami oficialųjį diskursą 
ir patys teigdami, jog gal jų vaikai gyvens geriau. Ta
čiau balsas „už” ES ir vaikų ateitį nereiškia, kad 
dialogas apie dabartį pasibaigė.

Šiame straipsnyje, remdamasi duomenimis iš tri
jų tyrinėtų kaimų, pateikiu žmonių dialogų apie da
bartį ištraukas, būtent jų prisiminimus apie sovietme
tį ir mintis apie posovietinį laikotarpį. Šie dialogai 
yra svarbi politinės komunikacijos dalis, sukurianti 
kontekstą tokiems rinkimų šūkiams kaip „Nusipelnė
me gyventi geriau” arba „Tvarka bus”2. Dialogai yra 
svarbūs suvokiant paskutiniųjų metų rinkimus, ku
riuose vis dažniau apeliuojama į panašias, kaip kai
muose sutiktos, diskurso bendruomenes, kalbant apie 
europietiškos gerovės Lietuvoje kūrimą, Lietuvą be 
užmirštų žmonių, taiką, Lietuvos suvienijimą ir skur
do mažinimą3.

Straipsnyje pateikiama antropologinių tyrimų, 
atliktų 2003 m. vasarą ir rudenį ir 2004 m. vasarą tri-

 (tęsinys sekančiame psl.)

2 Rinkiminis šūkis „Nusipelnėme gyventi geriau” bu
vo naudojamas A. Paulausko kampanijoje per 1997 
m. prezidento rinkimus. „Tvarka bus” buvo R. Pakso 
kampanijos šūkis per 2003 m. prezidento rinkimus.
3 Prezidento rinkimuose 2004 m. apie europietišką 
gerovę ir Lietuvą be užmirštų žmonių buvo kalbama 
per V. Adamkaus kampaniją, apie taiką per Č. Juršė
no kampaniją. Visi kandidatai į prezidentus per savo 
kampanijas minėjo Lietuvos suvienijimą bei skurdo 
mažinimą.

2004 m. spalio mėn. 11
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ISTORIJOS...
(atkelta iš 11-to psl.)
juose Lietuvos kaimuose, esančiuose Ignalinos, Ša
kių ir Kauno rajonuose, medžiaga. Dauguma kaimų 
gyventojų yra bedarbiai, pensininkai bei atsikėlę iš 
miesto žmonės4. Mažiausiame kaime gyvena 30, vi
dutiniame - apie 100, didžiausiame - apie 745 žmo
nių. Straipsnis remiasi 70 nestruktūruotų interviu, at
liktų kaimuose, taip pat surinktomis gyvenimo istori
jomis ir dalyvaujančiu stebėjimu. Keletas citatų yra 
paimta iš interviu su miestiečiais (kurie į minimus 
skaičius neįeina), norint iliustruoti, jog pristatomos 
temos nėra būdingos tik kaimui. Iš kaimuose ap
klaustų žmonių 16 buvo atsikėlę iš miesto (23% visų 
apklaustųjų)5, 50 buvo moterys ir 20 - vyrai. 15 žmo
nių turėjo aukštąjį išsilavinimą, 55 buvo darbininkai, 
neturintys aukštojo išsilavinimo. 15 buvo dirbantys, 
12 nedirbančių, 42 pensininkai, 1 invalidas, negalint
is dirbti. Visi informantai buvo vyresni nei 35 metų.

APLINKA
Tik atvykus į pirmąjį tyrinėtą Ignalinos rajono 

kaimą ir pasakius, jog mane domina tai, kaip žmonės 
gyvena, pirmoji informante atsakė, jog visi man pa
sakys, jog „prie rusų buvo geriau”, „visi taip sako”. 
Kitą dieną kita moteris pradėjo savo pasakojimą: 
„Labai sunku. Jaunimas tai gal ir norėtų sugrįžt, o 
mums pensininkams tai... Aš, pavyzdžiui, tai nenorė
čiau grįžt”. Aš paklausiau, ar į miestą, moteris atsa
kė: „Na, ne į miestą. Į tuos laikus,” ir tuo būdu man 
parodė, jog kaime egzistuoja kita diskurso ben
druomenė, kuriai aš nepriklausau. Šie pavyzdžiai ro
do, jog pasakymai „prie rusų buvo geriau”, „tuomet 
buvo geriau” ir pan. yra tapę socialine idioma, t.y., 
tam tikroje vietovėje tarp daugumos žmonių populia
riu teiginiu, daugumai bendru žinojimu6.

Apie dabartį dažniausiai kalbama kaip regresą, 
visų pirma reiškiantį matomos aplinkos destrukciją: 
sugriautus kolūkio pastatus, uždarytas mokyklas ir 
kultūros centrus, bei nebaigtus devintojo dešimtme
čio statinius. Viena pakaunės kaimo gyventoja, dabar 
pensininkė, ilgą laiką dirbusi viename iš griuvėsiais 
virtusių plytinių, prisimena:

4 Informantų pavardės ir kaimų pavadinimai nėra pa
teikiami, kadangi vadovaujamasi Amerikos Antro
pologijos Asociacijos etikos kodu (žr., pvz., Fluehr- 
Lobban 1992 „Ethics” in Bernard, Russell H., ed. 
„Handbook of Methods in Cultural Anthropology”. 
Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Altami
ra Press). Taip pat Pitsburgo Universiteto peržiūros 
komisijos (Institutional Review Board, University of 
Pittsburgh) reikalavimais.
5 Dauguma jaunų šeimų, kurios atsikelia iš miesto, 
teigia, jog nebūtų iš tenai kėlęsi, jei būtų galėję išgy
venti. Priežastys yra įvairios, dažniausiai minimos - 
darbo praradimas pirmaisiais dešimtojo dešimtmečio 
metais, susijęs su gamyklų ir įmonių bankrotais ir 
likvidavimais. Persikėlę į kaimą žmonės nesugebėjo 
susirasti kito darbo dėl išsilavinimo stokos ar specia
lizuoto išsilavinimo, kurio negalėjo pritaikyti kitose 
srityse, taip pat dėl amžiaus.
6 Terminu „socialinė idioma” pabrėžiu socialinį kal
bos turinį. Šią kalbą ir žinojimą, išreiškiamą per kal
bą, dalijasi tam tikra bendruomenė, tai bendras, bū
dingas grupei žmonių kalbėjimo apie socialinius reiš
kinius (bendruomenę, valstybę, kaimą ir pan.) būdas, 
kurio, kaip minėta, pagrindinis stniktūruoj antis prin
cipas yra „tuomet (prie rusų) buvo geriau”.

Ir dirbom gi visi. Iš pradžių vyras išėjo į ūkį, pas
kui aš išėjau. Statė, šitiek pinigų įdėjo, o dabar, sa
kau, vaiduoklis. Tai dabar, žiūrėk, jeigu pavagia ma
šiną kokią, nuvaro, tai randa tuoj plytinės griaučiuo
se įvarytą. <...> Tai dabar tiktai vagių gūžta pasi
darė. Na, o buvo? O buvo, klausyk, dirbo tūkstančiai 
darbininkų. Dirbo ir uždirbo, ir... <...> O dabar nie
ko. Nieko nėr, viskas išardyta.

Sugriuvusios fermos, plytinės ir lentpjūvės pri
mena prarastus darbus. Darbo praradimas - vienas iš 
pagrindinių posovietinio gyvenimo apibrėžčių, kei
čiančių žmonių požiūrį į save ir aplinką. Nedirbdami 
žmonės jaučiasi esą nereikalingi, nors sovietmečiu 
visi „turėjo savo vietą”. „Gerai, jog turiu darbą” arba 
Jei dirbčiau, būtų kitaip” yra vienos iš dažnai pasi
kartojančių frazių, nusakančių darbo turėjimo/netu- 
rėjimo reikšmę. Su nedarbu siejami įvairūs socialinio 
gyvenimo reiškiniai, tokie kaip nusikalstamumas, 
migracija, neteisingumas, nemoralumas ar alkoholiz
mas.

Uždarytos mokyklos ir kultūros centrai primena 
švęstas šventes, vykusius susitikimus su žymiais 
žmonėmis, buvusį chorą, šokius ir kiną. Praeityje, 
kaimo gyventojai teigia, galėję nuvykti į Operos ir 
baleto teatrą Vilniuje. Vienos Kauno rajono kaimo 
gyventojos, buvusios atsakingos už kultūros rengi
nius, žodžiais: „Dabar niekas nebeorganizuoja jokių 
išvykų. Net jei ir kas nors organizuotų, bilietas į ope
rą, ar net kiną, bet kur... kainuoja labai daug. Niekas 
niekur žmonių neveža”. Kaimo mokytoja pastebi, jog 
dėl darbo ir pasikeitusio socialinio gyvenimo kaimas 
yra liūdnesnis:

Liūdnesnis kaimas. Ta prasme, kad nebeliko 
darbo vietų žmonėms. <...> Gal tas atlyginimas buvo 
prastesnis, mažesnis, ar dar kažkaip, bet žmogus vis 
tiek buvo garantuotas. Kad praeis laikas, po mėnesio 
aš gausiu kažkiek tai. Dabar dauguma yra bedarbiai. 
Nėra darbo vietų <...> Nėra kultūros namų. Nėra 
kažkokio centro, kur galėtų susirinkti žmonės. <...> 
Šokiai anksčiau vykdavo...<...> galėjo susirinkti 
jaunimas. Ir ten kažkokie koncertėliai būdavo... Ir va 
čia iš kaimo žmonių burdavosi tokia kaip ir bendruo
menė. Buvo ir tos saviveiklos tokios, aišku. Kai buvo 
kolūkis, būdavo, kad organizuodavo įvairias šventes, 
žmonės sueidavo ir vis tiek kažkiek to jau šviesumo 
buvo. O dabar jau ir nėra kur... ” (pakaunės kaimo 
gyventoja, stambaus ūkininko žmona).

Nedirbamą žemę kaimo gyventojai taip pat daž
nai pateikia kaip regreso iliustraciją. Žmonės teigia, 
jog sovietmetyje laukai buvo aparti. Sugriuvus kolū
kiams ir bendrovėms, po žemės reformos, dauguma 
kaimo gyventojų sėja ar sodina mažuose plotuose, o 
didžiąją dalį žemių palieka dirvonuoti. Dirvonuojan
čiose žemėse ima augti pušys, į kurias atkreipia dė
mesį net ir naujai atsikėlę jauni gyventojai iš miesto. 
Naratyvas apie mišku apaugančią žemę dažnai pasi
kartoja: „Matėt, pušaitės jau pradėjo augt, ten lau
kuose. Aš tai čia negyvenau, nežinau. Bet, pasakojo, 
ir bulvės augdavo, ir morkos, ir runkeliai, ir viskas. O 
dabar kas? Nieko. Viskas kiečiam” (Šakių rajono 
kaimo gyventoja).

Gyventojų nuomone, dirbti dideliuose plotuose 
neįmanoma, kadangi jie neturi žemės ūkio technikos. 
Neapsimoka dirbti net ir turint techniką dėl brangios 
jos eksploatacijos ir mažo gaunamo pelno. Laukai 
dažniausiai dirbami arkliais, jie gyventojams yra vie
ni iš „grįžimo atgal” ženklų. Anot Šakių rajono kai
mo zakristijono:

Nu, ką dabar galima pasakyt, kad prie senovės 
einam. Tąsyk rusų laikais net aš pats nenorėjau 
dirbt. Kai savi vyrai dirba, tai kuris nors su traktori
um atvažiavo -purpt purpt purpt nuvažiavo, išravėjo 
bulves. Su mašina... Pradėjom kažkaip tai gyventi su 
ta technika daugiau. A, ir mano mamelė buvo užsi
spyrus tokia. Nu, jai patiko. Sakydavo, man patinka 
kai kombainas mūsų bulves kasa; nekasdavom 
patys...

Žmonės pateikia kai kurias jiems ironiškas gy
venimo inversijas. Zakristijonas prisimena, jog jo gi
minaitė atvykusi iš Rusijos prašėsi nufotografuojama 
ant arklio. „Tam Rusyne žiūrėjo [į nuotrauką - N.K.] 
akis išvertę (juokiasi). Kaip tu čia, sako, ant arklio? 
Nu, jo, sako, ten arkliais dirba, sako. Tiems rusams 
įdomu. Čia, sako, pas mus su traktoriais, su technika, 
kaip čia arkliais čia dirbat?”

SOCIALINIS IR ASMENINIS REGRESAS
Socialinis regresas yra dar viena dabarties regre

so potemė. Žmonės kalba apie vaikus miesto gatvėse, 
elgetas ir banditus:

Dabar pažiūrėkit, vaikai gatvėj. Aš va taip... kai 
einu dabar vakarais ir iš ryto, dieną, tai kiek vaikų ne 
mokykloj. Kas darosi? Vaikeli, baisu. Kaip apsiren
gę, pažiūrėk, kiek prašo centų ant bandelės. (Kauno 
gyventoja, 55 metų pensininkė).

Bet... bet dabar kiek jaunimo be niekur nieko. Ar 
elgetauja, ar šiaip banditai. Argi buvo mūsų jauni
mas banditai? Nebuvo. Jauni gražūs vyrai, pažiūrė
kit, banditai. Banditais išėjo. O tada gi kiekvienas tu
rėjo savo vietą, savo darbą. Ar ten studijas baigė, ar 
galų gale technikumą, bet jis nuėjęs darbininku. 
Aprūpintas buvo. Visos jam buvo sąlygos. O mergai
tės dabar prostitutėm eina. Jaunos, gražios. Neturi 
kaip užsidirbt. Na, taigi čia baisu. (Pakaunės kaimo 
gyventoja).

Kalbėdami apie kaimą žmonės mano, jog kaimas 
„skęsta alkoholizme”. Ne vienas prisimena, kad ir 
sovietmetyje buvo geriama. Kai kurie mano, jog bū
tent tuomet žmonės ir išmoko gerti. Tačiau beveik vi
si sutinka, jog sovietmečiu nebuvo tiek geriama, kiek 
dabar:

Jau tas gėrimas... Kodėl prie rusų šitaip negėrė? 
Šitaip nebuvo? Gal kad labai drausdavo? Šitie negė
rė. Aš nesakau, kad jau visai negėrė. Gėrė. Bet tik ne 
šitaip. Tik ne šitie. O dabar jau baisu. Bedarbystė ši
ta yra baisu. Na, ir labiau drausdavo, drausmė buvo 
kita. O dabar ką tu... (Ignalinos rajono kaimo gyven
toja pensininkė).

Kalbėdami apie dabarties sunkumus kaime, gy
ventojai pasakoja, jog dabar jie geria vandenį iš šuli
nio. Naudojant šulinio vandenį nereikia mokėti mo
kesčių. Kitas posovietinis „išradimas”- žvakės vietoj 
elektros. Anot 35 metų Šakių rajono kaimo gyven
tojos, „mes gyvename tamsoje, kaip kokie urviniai”.

Sovietmečiu žmonės išrasdavo įvairiausius bū- 
, dus, kurie padėdavo jiems išgyventi „trūkumų eko
nomikoje” (žr. Komai 1992). Paradoksalu, tačiau po
sovietiniu laikotarpiu kai kurie turi išgyventi pasirin
kimų gausybėje ir galimybių įvairovėje. Prie minėtų
jų pinigų taupymo nenaudojant vandens ir elektros ir 
nemokant mokesčių už paslaugas galima paminėti 
dar vieną posovietinį reiškinį, vadinamuosius „sku- 
durynus”. Žinojimas apie „skudrynus” taip pat struk- 
tūruojamas dabarties-regreso ir „tuomet buvo ge-
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riau” temų atžvilgiu. Dauguma sutinka, jog „gerai, 
kad tie skudurynai yra”, Jei nebūtų tų skudurų ant 
turgaus, tai nuogi...”, „kuo apsirengt reikėtų?” Ta
čiau skudurai „smirdi”, bet nieko negali padaryti, nes 
„krautuvėj neįmanoma nusipirkt - brangybė baisiau
sia” (60 metų pensininkų šeima, Šakių rajono kai
mas; ir pakaunės kaimo gyventoja, jauna 100 ha tu
rinti ūkininkė).

Mintys apie „skudurynus” nurodo į socialinių 
statusų kaitą. Anot pakaunės kaimo bibliotekininkės, 
anksčiau buvo deficitas, blatas, bet „žmonės po tuos 
skudurynus nesi valkiojo”. Net „ubagai” nepirko. O 
dabar inteligentai padėvėtus apatinius dėvi [nusi
juokia], nešioja. Klausyk, tikrai ir... ir tuos visus 
skarmalus... Žodis „skudurynas” turi neigiamas 
reikšmes, kurių atžvilgių pavadinimai „rūbai iš Va
karų” ar „Ponių laimė”, duodami dėvėtų drabužių 
parduotuvėms, skamba ironiškai.

VALDŽIA IR LIETUVA
Regreso tema kartais apibendrinamos mintys 

apie valdžią ar Lietuvą. Dauguma mano, jog „valdžia 
nepadarė nieko gero”, „viskas ritosi, ritosi, ritosi 
nuosekliai. Ir vis ta Lietuva riedėjo palaipsniui” (Ig
nalinos rajono kaimo gyventoja, pensininkė). Val
džia, personifikuota, kaip cituotame pavyzdyje, ar 
abstrakti, nusakoma kaip tiesiogiai susijusi su vadi
namaisiais kolūkių sugriuvimais, fabrikų uždarymais 
ir panašiais įvykiais:

Kaime išdraskė tuos kolūkius... Kam jie [valdžia 
-N.K.] išdraskė? Kam leido išdraskyt tuos visus fab
rikus? Tikrai tada gerai gyvenom. O dabar ką mes 
turim? Šiukšlynuose žmonės gyvena. Ar gyveno iki 
šiol šiukšlynuose? O kas viską padarė? Tik jie pada
rė, tik jie. Jie savęs žiūrėjo, kad reikia jiems atsiimti 
namus, o dar ir šeimai... Jiems žemes reikia atsiimti, 
o žmogui nieko nereikia. Kodėl? Žmogui reikia, jau
nimas labiau neturi darbo, vaikams neturi ką valgyti 
paduoti. Kodėl šitaip yra? (Šakių rajono kaimo gy
ventoja).

„Valdžia” žmogui yra universalus „kitas”, daž
nai sukonkretinama, jog tai yra „vagys”, „ponai”, 
„melagiai”. Visiems valdžioje pritaikoma ir vis dar 
neprarandanti savo simbolinės reikšmės metafora 
„komunistai”. „Valdžia” paaiškinami sudėtingi po
sovietiniai socialiniai ir ekonominiai pasikeitimai, jie 
pateikiami suprantama žmonėms kalba ir suvoktais 
priežastingumo ryšiais. „Valdžia-kitas”, nežinomas, 
bet magiškas ir turintis galią istorijos dalyvis, patei
kiamas kaip atsakingas už socialinius ir kasdienius 
vyksmus.

Šiame kontekste apie Europos Sąjungą 2003 m. 
(Lietuvai dar netapus ES nare) buvo kalbama kaip iš
sigelbėjimą, kadangi manoma, jog ES „sustabdys 
valstybėje korupciją”. Europos Sąjunga iškyla ir kaip 
būtinybė, kadangi politikai yra „vagys. Jie nežino, 
kaip valdyti, kaip gyventi. Jie turi būti valdomi kitų”. 
Dauguma žmonių mano, kad niekas iš esmės nepasi
keis, kai Lietuva bus ES nare, atsiliepdami į domi
nuojantį politinį diskursą agitacijos už referendumą 
metu, jie teigė, jog gal vaikai ir anūkai gyvens geriau.

Regreso trajektorijos trūkinėjančios, tačiau jos 
apima visą posovietinę erdvę. Anot Vitebsky (2002), 
vietiniai Jakutijos (kaip ir dauguma Rusijos) gyven
tojai kalba regreso, paralyžiaus, krizės ir inertiškumo 
temomis (žr. taip pat Ries 1997). Kasdieniai po
kalbiai būna paįvairinami tokiais žodžiais kaip ras- 
pad (nuosmukis), polnyy krakh (visiškas žlugimas), 
konets sveta (pasaulio pabaiga). Vitebsky cituoja 

pokalbį, kuris prisimena pasakojimus lietuviškame 
kontekste: „Mama, ką mes naudojome kai nebuvo 
žvakių? Elektrą, brangioji” (Vitebsky 2002). Auto
rius daro išvadą, jog „Sovietinė mistika yra demistifi- 
kuota, tačiau posovietinė tik gilėja”; „Kodėl žmonės 
yra tokie nelaimingi dabar, kai jie yra „laisvi”?” (kur
syvas ir kabutės originale), klausia autorius (Viteb
sky 2002).

„GERIAU” REIKŠMĖS
Kaimo gyventojai prisimena vėlyvąjį sovietmetį 

kaip socialinės ir asmeninės gerovės laiką. Prisime
nama, jog sovietmetyje žmonės galėjo keliauti (žino
ma, daugiausiai po buvusią Sovietų Sąjungą), galėjo 
vykti atostogauti kiekvienais metaiss. Pasakojama, 
jog kiekvienas galėdavo gauti darbą, net būdamas 
vyresnio amžiaus. Žmonės galėdavo dirbti keliuose 
darbuose, jei norėdavo. Išsilavinimas, sveikatos ap
sauga buvo nemokami. Dauguma gyveno valdiškuo
se butuose; mokesčiai už patarnavimus buvo maži.

„Valstybė” organizavo ir finansavo atostogas 
vaikams pionierių stovyklose, subsidijavo vaikų dar
želius, skyrė autobusus ekskursijoms ir kelionėms į 
teatrus. Tai, kas dabar yra tapę asmeninės iniciatyvos 
ir atsakomybės objektu, buvo įprasta ir patogu. 35 
metų moters, gyvenančios Šakių rajone, nuomone, 
tuomet jiems nieko netrūko:

Vyrui, va, sakau, du vaikai ėjo Į darželį. Reikėjo 
už darželį sumokėt, reikėjo už butą sumokėti, o vyras 
tai irgi tokio darbo, va, tai kur pamūrydavo. Tai va, 
šitaip... ir už butą sumokėdavom, ir už darželį susi- 
mokėdavom, ir buvom pavalgę, ir sotūs, ir apsirengę. 
Ir tikrai nieko netrūko. O dabar? Dabar aš neskai
tau, kad mes gyvename. Dabar tik egzistuojame. Tik 
egzistuojam. Ir net baisu pagalvoti, kaip bus toliau, 
kaip reikės tuos vaikus išleisti į mokyklą. Nežinau.

Vėlyvasis sovietmetis esąs ir gerovės klestėjimo 
laikas, kai „karvės buvo maitinamos duona”, kai „net 
ubagai turėjo darbus”, „nebuvo benamių”, „kiekvie
nas turėjo pinigų”. Sovietmetis atminty iškyla ir kaip 
progreso laikas, kai žmogus jautė gyvenimo kokybės 
gerėjimą. Keturiasdešimtmetė pakaunės kaimo ūki
ninkė pasakoja, jog baigusi mokslus gavo paskyrimą 
ir darbą. Kolūkis jų šeimai skyrė butą, kiek padirbus 
- namą. O dabar, jos nuomone, „per amžių nesutau
pytum tokiam namui, nes vos ir taip išgyveni”. Tuo
met, 40 metų pakaunės kaimo paštininkės nuomone, 
taip pat buvo galima susitaupyti pinigų ir nusipirkti 
namą ar mašiną. Dabar „yra visko, bet, sakau, pinigų 
nėra. Atstumi dienas ir viskas. Rusų laikais daug ge
riau buvo”.

Mintys, jog „būtų gerai, kad tie laikai sugrįžtų” 
dažniausiai reiškia, jog žmogus norėtų, kad sugrįžtų 
to meto kasdienybė. Tokie ir panašūs pasakymai daž
niausiai nėra teiginiai apie buvusią Sovietų Sąjungos 
valstybę ar santvarką. Pavyzdžiui, buvusi politinė 
kalinė ir tremtinė taip pat mano, jog sovietmečiu bu
vo „gerai”. „Gerai” reiškia duoną ir buitį, tačiau pa
brėžiama, jog žmogus yra laisvesnis dabar:

turėjau ir duonos ir visko, bet nebuvo tokios lais
vės, tu nė žodį pasakysi, nė nieko, kad apie blogiau, 
apie ką, tave gali iš to pačio kolūkio išmest, kaip 
sako. O dabar žmogus laisvesnis... jeigu kas nepatin
ka, galima pasakyt. (Šakių rajono kaimo gyventoja).

Maisto pirkimas ir valgymas yra socialinis pro
cesas, kurį žmonės patiria kasdien, vartodami ir rink
damiesi jie išgyvena posovietinius pasikeitimus.

Nors žmonės kaime nėra alkani (Šakių rajono kaimo 
seniūno žmonos žodžiais), kai kurie jaučia, jog anie 
laikai buvo sotesni, kadangi vaišėms buvo nukrauna
mi stalai, „iš po stalo” buvo gaunama medžiotojų 
dešrelių”, ar, kaip minėta, duona buvo duodama gy
vuliams, tai pat „maistas buvo pigus ir pinigų turėjo
me”. Dabar, žmonių nuomone, maistas yra brangus, 
dažnai girdimas posakis „prekių yra, bet pinigų nė
ra”; jie retai gali nusipirkti bananų ar apelsinų, kurių 
tik kartais „išmesdavo” sovietmetyje. Kai kurie pasa
kytų, jog dabar jie kartais gali nusipirkti, o tada iš vi
so negalėjo. Nors ir nebūtinai patirdami fizinį alkį, 
nors net kartais galėdami nusipirkti, subjektyviai 
žmonės jaučiasi alkanesni dabar.

TVNRKA
„Tvarka” yra simbolis, žmonių dažnai vartoja

mas kalbant apie praeitį ir dabartį. „Tvarkos” simbo
lizmas atsispindi dabarties-regreso ir praeities-ge- 
rovės nuostatas. Dabartis apibrėžiama kaip „betvar
kė” ar „netvarka”. Ji lyginama su praeitimi, kuri reiš
kia geresnį organizuotumą, artikuliuotą teisingumą ir 
nusistovėjusius mechanizmus teisingumui siekti ir jį 
įtvirtinti, reliatyvų saugumą bei tikėtinus žmonių 
santykius. „Tvarka/netvarka” gali žymėti bet kokį 
reiškinį ar asmeninę patirtį. Pavyzdžiui, apie sugriu
vusius pastatus ir nusikalstamumą gali būti pasakoja
ma tvarkos/netvarkos retorika:

Visus gyvulius, va, viską išnaikino. Paleido taip 
žmones į tokią betvarkę. Išardė, išniokojo, kad nei 
žmogui, nei valdžiai - niekam. Kam tie dabar mūrai 
visur? Kiek namų yra ir miestely pristatyta: kur kokia 
muitinė buvo, kur buvo siuvyklos, kur kas. Viskas iš
ardyta, langai išdaužyti, tokia betvarkė. Ir. Be to, tos 
tvarkos ir taip nėra. Kad žmones už nieką nebaudžia. 
Gali ir užmušt, ir papjaut ir nieks nieko. Nieks nieko 
nesako - taip ir turi būt. Pirmiau ta tvarka tai, aš ne
žinau, tai būdavo tai griežtesnė - už viską bausdavo. 
O dabar nieko. (Šakių rajono gyventoja pensininkė).

„Betvarkė/netvarka” pažymi tai, kas yra neįpras
ta, nemėgstama ir/ar sudėtinga. Dažniausia tai, kas 
sudėtinga ir neįprasta, yra neartikuliuoti ir nepatirti 
ryšiai, įvykiai ar reikalavimai. Pavyzdžiui, medici
nos, žemės ūkio, švietimo ir kt. reformos laikomos 
griaunančiomis, nereikalingomis ir absurdiškomis.

Mintys apie tvarką gali būti labai abstrakčios, 
pavyzdžiui, „Aš nenorėčiau, kad tas laikas sugrįžtų. 
Tačiau, žinai, tuomet buvo tvarka”, ir labai konkre
čios, išreiškiančios rūpesčius ir nerimą dėl nedarbo, 
aukštų kainų, korupcijos ar biurokratijos:

Bet tik mane baisiai nervuoja ta valdininkija. 
Jau tų valdininkų prikišta į tokį kambarėlį keturi ko
kie. Ir jie vienas pas kitą varinėja. Na jau šitas tai 
mane nervuoja. Tvarkos nėra. Jau čia netvarka tai 
tikrai. Nei kam pasiskųsi, nei ką gausi. Visi lupa, visi 
kyšininkai. <...> O pirma, prie rusų gi dabar mieste
lyje trys-keturi žmonės buvo. <...> Na, prie rusų tai 
viskas savo vietose. Paprašė - parašei, žino, kas kur 
kaip. O dabar? Tie kompiuteriai, tie visi velniai ir 
tvarkos nėra. (Pakaunės kaimo pensininkė).

Žmonėms pasakojant apie socialinę istoriją, pa
teikiant asmeninę patirtį, „tvarka” yra vienas iš pa
grindinių simbolių, išreiškiančių moralines nuosta
tas, politines pozicijas ar žmogaus jausenas ir eks- 
pektacijas. Net jei ir žmogus nemąsto tokiomis kate-

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVOS VISUOMENĖ

ISTORIJOS...
(atkelta iš 13-to psl.)
gorijomis kaip „tvarka”/„netvarka”, „tvarkos” retori
ka gali apeliuoti ir artikuliuoti jo mintis apie dabartį: 
nusikalstamumą, nesaugumą, nemoralumą, neteisin
gumą ir kitas minėtas dabarties-regreso temos varia-, 
cijas. „Tvarkos” polifoniškumas yra sėkmingai pa
naudojamas rinkimų kampanijose. Tokiais šūkiais 
kaip „Tvarka bus!” politikai pateikia bendrą simbolį, 
su kuriuo žmogus susieja savo konkrečią asmeniną 
patirtį ir mintis.

Dauguma iš informantų, kalbėdami apie 2003 
metų prezidento rinkimus, minėjo, jog jie, balsuoda
mi už tuomet išrinktą prezidentą R. Paksą, tikėjosi, 
kad bus tvarka; kartu atsiliepdami į jo rinkiminį šū
kį7. Taigi „tvarka” kaip simbolis yra vienas iš politi
nės komunikacijos pavyzdžių, kuris sieja žmonių pa
tirtis, jų atsiminimus ir politinį lauką. „Tvarka” yra ir 
kaitos (pasikeitimų) laikotarpio simbolis, susijęs su 
ribos, reliatyviai atskiriančios kelis sąlygiškai stabi
lius laikotarpius ar gyvenimo periodus, patirtimis8 
(pig. Turner 1967). Paradoksalu, tačiau ribos patir
tys, kurios turėtų būti laikinas reiškinys, kaimo gy
ventojams yra tapusios nuolatine būsena.

* * *
Žmonių mintys suponavo distinkciją „regresas”- 

„gerovė”; tai buvo jų pasakojimų padiktuotas socia-

7 Tuo nenorima pasakyti, jog žmonės balsavo už tą 
kandidatą, kuris naudojo „tvarkos” retoriką. „Tvar
kos” simbolis pristatomas kaip sėkmingos komuni
kacijos pavyzdys, nesiekiant paaiškinti, kiek/ar tai 
įtakojo rinkimų kampanijos sėkmę.
8 Sąvoka, kurią vartojo Turner (1967) yra „liminal 
stage”.

lines istorijos prasmių simbolinis ir sąlygiškas 
atskyrimas. Prisiminimai apie sovietinę praeitį yra 
susiję su kaitos išgyvenimu, cituojamos mintys yra 
bandymas suvokti tai, kas vyksta, artikuliuoti sociali
nę istoriją ir lokalizuoti toje istorijoje save. Praeities 
kasdienybės bendruomenės buvo paneigtos oficia
laus posovietinio politinio diskurso ir istorijos, tačiau 
kas atsirado vietoj jų, atsakyta nėra. Praeityje šie 
žmonės galbūt taip pat buvo nepatenkinti valdžia, 
galbūt kai kurie klausydavosi Laisvosios Europos 
radijo. Galbūt kai kurie patyrė baimę, jog gali būti 
išmesti iš darbo, ar turėjo įtarumų, jog gali būti seka
mi. Politinis ir akademinis diskursas pabrėžia šiuos 
aspektus. Kasdienybė yra ir kita buvimo dimensija: 
įprasti darbai, patirtys, emocijos, kurias prisiminęs 
žmogus gali pasakyti socialine idioma kaimuose ta
pusią frazę „tuomet buvo geriau” ir pridurti jiems pa
tiems prieštaravimo nesukuriančią frazę: „nebuvo to
kios laisvės”. Gyvenimas praeityje buvo „savaime 
suprantamas”;.nuolatos besikeičianti dabartis yra nu
krypimas nuo praeities normų. Tai, kas normalu, yra 
tikėtinos ir artikuliuotos patirtys. Tai socialinis ar 
simbolinis kapitalas, kuriuo disponuodamas žmogus 
gali laisvai orientuotis visuomenėje. Priešiškumas 
dabarčiai yra kaitos išgyvenimas, praeities prisimini
mai yra dabarties artikuliacija. Jie yra sąlygiški ir se
lektyvūs, kaip bet kokia atmintis, ir neatsiejami nuo 
dabarties.

Socialinė idioma „tuomet (prie rusų) buvo ge
riau” yra struktūruotas/struktūruojantis mąstymas, 
viena iš pagrindinių dabarties kaimo bendruomenių 
komunikacijos apie valstybę, dabartį, praeitį, visuo
menę ir save tendencijų. Liberalūs politikai šiems 
žmonėms vargu ar ką gali pasakyti jiems suprantama 
kalba. Anot kelių politikų ir vieno partijos ideologo, 
komentavusių mano darytus interviu, „tai nėra ta tik
rovė, į kurią taikosi [pagrindinės - N.K.] politinės 

partijos”. Manyčiau, jog tai yra „ta tikrovė”, į kurią 
taikėsi ir taikosi kitos politinės jėgos, siejamos su R. 
Pakso, V. Uspaskicho, paskutiniuose prezidento rin
kimuose su K. Prunskienės vardais. Tikiuosi, buvo 
įdomu „tą tikrovę” šiek tiek pažinti.

Neringa Klumbytė
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- Sveikas, Dogai! Kaip laikaisi?
- Geriau neklausk. Nekokia nuo

taika, nesiseka mums.
- Kas tau nesiseka? Man tai viskas 

kuo puikiausiai.
- Man irgi neblogai sekasi, bet 

mums, lietuviams, tai jau ne kokie po
pieriai. Štai, pasibaigė olimpiada ir kas 
- tik vienas auksas ir du sidabrėliai. O 
už krepšį net bronzos negavom. Kai 
amerikonams į skūrą davėm, tai ma
niau, kad šį kartą tikrai auksas bus...

- Ne už krepšį, o už krepšinį...
- Taip, taip, pone Pedante, Už 

krepšyyyyynį. Va, jeigu būtų buvusi 
politikos olimpiada, tai Lietuva aukso, 
o prezidentas Adamkus Kalifornijos

Drausmės sargyboje

AUKŠTASIS POLITINIS PILOTAŽAS 
SU ŽEMAIS NUTŪPIMAIS

vyno neturėtų kur dėti.
- Na ir nusišnekėjai, Dogai. Visiš

kai. Už ką gi mes tą auksą būtume gavę 
politinėse varžybose?

- Už aukštąjį politinį pilotažą auk
sas užtikrintas. O kur dar visos kitos 
politinio sporto rūšys?

- Paaiškink gal, apie kokias poli
tinio pilotažo varžybas tu čia sapalioji? 
Visi apie politinę krizę kalba, o tu apie 
aukso medalius. Tarsi iš mėnulio bū
tum iškritęs.

- Aukštasis politinis pilotažas - tai 
skraidymas nuo vienos politinės viršū
nės prie kitos. Pavyzdžiui, nuo vienų 
aukštų pareigų į kitas. Arba iš vienos 
partijos į kitą. Žinoma, jeigu sėkmingai 
nutupi - ne eiliniu nariu, o partijos pir
mininku ar bent pavaduotoju. Blogiau
siu atveju - rinkimų sąrašo pirmajame 
penketuke.

- Tai tu čia turbūt apie Paksą...
- Aišku, kad apie jį. Kur tu rasi ki

tą tokį politinio skraidymo akrobatą? Iš 
kompartijos pas konservatorius - ir iš 
karto Vilniaus meras. O kai Vagnorius 

nusivagnorino, tai ir į premjerus. Tik šį 
kartą jau nebe su konservais. Deja, 
vargšas rašyt nelabai mokėjo. Po Wil- 
liams’u net pasirašyt nesugebėjo. To
dėl atsistatydino, bet Prezidento padrą
sintas ir vėl premjeras. Bet ir vėl ne
laimė: su liberalais nebepataiko į koją. 
Užtai Lenušką susirado. O ši galvelę 
tualetiniu popierių apvyniojo ir sako: 
mesk tu tuos liberalus, steig savo par
tiją ir skrisk į prezidentūrą.

Bet pasibaigė aukštasis politinis 
pilotažas nesėkmingai. Su Borisovu, 
sako, truputį išgėrė ir smigo žemyn. Su 
visa prezidentūra. Sudužo ir ateities 
politinio pilotažo viltys. Su visam. Ant 
amžių amžinųjų amen...

- O aš tai ne apie Paksą? Juk turime 
daug sėkmingesnių politinio pilotažo 
akrobatų. Iš partijos į partiją skraidyti 
pradėjusių dar anapus Atlanto...

- Iš respublikonų pas demokratus? 
Ar priešinga kryptimi?

- Ne, ne. Ir anapus Atlanto galima 
skraidyti lietuviškoje politinėje padan
gėje. Pavyzdžiui, iš ateitininkų pas 

frontininkus. Iš Fronto - pas tautinin
kus. O kai paaiškėja, kad tautininkams 
vadų netrūksta - skrydis pas krikščio
nis demokratus. Iš ten atsiveria durys į 
ALT’os, vėliau ir į VLIK’o pirminin
kus. Galėsi laisvint Lietuvėlę beveik 
iki grabo lentos...

- Bėda tik, kad ta Lietuvėlė pati iš
silaisvino. Bedarbiui pirmininkui teko 
skristi per Atlantą ir darbo ieškoti Sei
me. Tik kad krikdemų partijai Lietuvos 
seime pirmininkų netrūko. Pirminin
kauti pratusiam aukštojo politinio pilo
tažo mėgėjui teko steigti krikdemų są
jungą. Vis geriau negu nieko.

Tik vėl bėda - veisiasi ir dauginasi 
tos krikdemų partijos ir partijėlės be jo
kios kontrolės. Kol beveik kiekvienas 
krikdemas tapo kokios nors partijėlės 
pirmininkas... Ir kiekvienas balsuoja už 
save.

- Į prezidentūrą su krikdemišku 
lėktuvėliu nebenuskrisi. Teko ponui 
Bobeliui- prašyti valstietiškos ponios 
Prunskienės malonės. Vis dar yra šiek 
tiek vilties pakilti į prezidentūrą. Kad ir 
su valstietišku lėktuvėliu. Jei tik kaip 
nors pavyktų atsikratyti tos nelemtos 
Amerikos pilietybės...
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LAIŠKAI

PROFESORIUS...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Tuo metu K. Pakštas buvo išleidęs keturis savo biuletenio numerius. Šiame 
aštuonių puslapių leidinyje buvo spausdinami pranešimai apie Vokietijos okupaci- 
manę politiką Lietuvoje bei smerkiama Sovietų Sąjungos 1940 metais įvykdyta 
Baltijos kraštų aneksija. K. Pakšto raštinė buvo jo nuomojame bute adresu 73 
West 104th Street, New York’e. Pašto tarnautojai FTB pranešė, kad K. Pakštas 
nebuvo gavęs leidimo siuntinėti Lithuanian Bulletin. Vietinis paštininkas pa
reiškė, kad jis buvo gavęs išnešioti daugybę laikraščių, parašytų „svetima kalba”.

Galiausiai FTB agentas apklausė ir patį K. Pakštą. Hoover’is savo raporte re
ziumavo tyrimo rezultatus. Nežinia dėl kokių priežasčių, FTB agentas K. Pakštą 
vadina „Pakštus”.

1943 m. liepos 6 d. buvo apklaustas tiriamos organizacijos sekretorius dr. 
Kari Pakštus. Jis informavo, kad Lietuvos Tautinė Taryba buvo įsteigta Čikagoje, 
Ilinojuje 1942 m. balandžio 8-9 dienomis. Dr. K. Pakštus pareiškė, kad ši organi
zacija buvo įkurta į Čikagą susirinkus atstovams iš įvairių New York ’e, Čikagoje, 
Pittsburgh ’e bei Clevelend’e gyvenančių lietuvių grupių. Šias grupes sudarė lietu
vių pabėgėliai, kurie buvo priveisti palikti Lietuvą po Rusijos invazijos ir „ taip 
vadinamo plebiscito ”, kuriuo Lietuva buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos.

Dr. K. Pakštus pareiškė, kad Tarybos įsteigimo klausimu 1940 m. ir 1941 m. 
jis buvo susisiekęs su Valstybės Departamentu Vašingtone bei Office of Strategic 
Services. Abi šios organizacijos pareiškė neprieštaraujančios tokios tarybos stei
gimui. Taip pat dr. K. Pakštus pareiškė, kad, organizacijai susikūrus, jos štabo 
adresas buvo 6017 South Kinwood Avenue Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, t.y. dr. 
K. Pakštus namų adresas. Šis adresas galiojo iki 1943 m. sausio mėnesio, kuomet 
dr. K. Pakštus išsikraustė į New York’ą, adresu 73 West 104th Street.

Kadangi bendro pobūdžio informacinėse knygose ar žinynuose nerastume in
formacijos nei apie Lietuvos Tautinę Tarybą, nei apie Lithuanian Bulletin, čia no
rėtume pateikti keletą paaiškinimų. Taryba išaugo iš Lietuvos Piliečių Sąjungos - 
JAV gyvenusių emigrantų organizacijos, vienijusios lietuvius ir žydus, kurie siekė 
sugrąžinti Lietuvai nepriklausomybę. Tarybą, šiai įsikūrus 1942 metais, sudarė 
dvylika narių, tarp kurių, anot K. Pakšto, buvo atstovai iš keturių didžiųjų Lietu
vos parlamentinių grupių: krikščionių demokratų, „liberalų” (liaudininkų), social
demokratų ir žydų. Du žydai - Henrikas Rabinavičius ir Jacob Robinson - buvo 
tarp Tarybos narių. Prezidentas buvo pulkininkas Kazys V. Grinius, o sekretorius 
- K. Pakštas.

FTB agentui K. Pakštas pareiškė, kad po kurio laiko Taryba tikėjosi tapti Lie
tuvos vyriausybe išeivijoje, tačiau tuo metu tam dar nebuvo pasiruošusi. Apie Ta
rybos santykius su Antanu Smetona FTB agentas rašė taip:

K. Pakštus pareiškė, kad Taryba nebuvo palankiai nusiteikusi A. Smetonos 
vyriausybės atstatymui, nes A. Smetona buvo pusiau diktatorius ir bijojo liberalios 
demokratijos. Taryba būtų parėmusi A. Smetoną tik tuomet, jei Jungtinės Valstijos 
pripažintų A. Smetonos vyriausybę. K. Pakštus nurodė, kad šiuo metu Taryba su 
buvusiu Lietuvos prezidentu A. Smetona nepalaiko jokių ryšių.

Pats A. Smetona aštriai kritikavo Tarybą, nes laikė ją diplomatinio korpuso ir, 
žinoma, jo paties varžove. 1942 metų balandžio mėnesį rašytame laiške Povilui 
Žadeikiui jis pareiškė: „Va kaip bematant iš falsifikuoto demokratizmo ir putnios 
demagogijos išaugo klerikališka bei socialistiška diktatūra!” K. Pakštą Antanas 
Smetona lygino su intrigantu Juozu Gabriu bei teigė, kad krikščionis demokratas 
K. Pakštas buvo palankiai nusiteikęs sąjungos su Lenkija 1940-1944 metais at
žvilgiu, kaip to ir norėjo Vatikanas (Antano Smetonos korespondencija, 1940- 
1944, p.p. 487-488).

Apie patį biuletenį FTB raportavo taip:

K. Pakštus nurodė, kad buvo išleisti keturi Lithuanian Bulletin numeriai. Taip 
pat jis pareiškė, kad leidinio leisti toliau nebegalima dėl lėšų stygiaus. Keturi iš
leistieji numeriai buvo išleisti jo paties lėšomis, o visus vedamuosius straipsnius 
parašęs taip pat jis pats. K. Pakštus teigė, kad Lithuanian Bulletin buvo dalijamas 
veltui, o reklamųjame nebuvę. Jo teigimu, kiti Tarybos nariai taip pat yra šiek tiek 
prisidėję finansiškai prie biuletenio išleidimo.

Dr. K. Pakštus nurodė, kad už 1000 egzempliorių atspausdinimą jam reikėję 
mokėti 72 dolerius. Paprastai jis ir spausdindavęs po 1000 biuletenio egzemplio
rių. K. Pakštus pareiškė, kad biuletenis buvo siuntinėjamas tik tiems asmenims, 
kurie domėjosi Lietuvos padėtimi.

Lithuanian Bulletin griežtai kritikavo tiek Vokietijos pastangas mobilizuoti 
lietuvius į Wehrmacht’ą, tiek bet kokius ženklus, rodančius lietuvių kolaboravimą

2004 m. spalio mėn.
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su okupacine valdžia. Tačiau taip pat leidinyje buvo sakoma, kad didžiausia grės
mė Lietuvos nepriklausomybei kyla iš Sovietų Sąjungos pusės. Ketvirtajame biu
letenio numeryje K. Pakštas palankiai rašė apie Alijantų stebėtojus Stokholme ir 
citavo jų pareiškimą, kad Jei Stalinas atsižadėtų Rusijos pretenzijų į Baltijos kraš
tus, daugumas iš ten gyvenančių 6 milijonų žmonių liautųsi kolaboravę su naciais 
ir prieš juos sukiltų”.

Ketvirtojo Lithuanian Bulletin numerio data buvo 1943 m. birželio 23 d. Nors

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVA, POLITIKA, 2004
IR KLAIDŽIOJA ATSAKYMAI, NERASDAMI SAVO 

KLAUSIMŲ
Rinkimų šiais metais Lietuvoje netrūksta. Ap

kaltos būdu atstačius vieną prezidentą, teko rinkti 
kitą, o nespėjus atvėsti prezidento rinkimų aistroms, 
ant kulnų jiems lipo seimo rinkimai. Todėl buvo gali
ma laukti, kad žmonės bus rinkiminės kampanijos 
gerokai nuvarginti ir seimo rinkimams neskirs daug 
dėmesio.

Iš dalies maždaug taip ir atsitiko. Faktas, kad pir
majame seimo rinkimų rate dalyvavo tik apie 46% 
balsavimo teisę turinčių rinkėjų, rodo vieną iš dviejų 
dalykų: arba rinkėjų dauguma yra gyvenimu labai 
patenkinti ir iš rinkimų nieko geresnio nesitiki, arba 
yra labai nepatenkinti ir politika bei politikais taip 
nusivylę, kad iš rinkimų taip pat nieko gero nesitiki. 
Tik retkarčiais, maždaug kartą per metus, tėvynėje 
apsilankantis išeivis, pataikęs į rinkimų kampaniją, šį 
kartą galėjo nesunkiai įsitikinti, kad Lietuvos politi
nis klimatas yra gerokai pasikeitęs ir kad iš dviejų ką 
tik minėtų galimybų rinkėjų laikyseną lemia antroji.

Štai šį tą pasakanti empirinė detalė. Debatai tele
vizijoje. Liberalcentristai prieš Brazausko-Paulausko 
koaliciją. Politinė kultūra beveik kaip ir prieš ketver
tą metų: vienam kalbant kiti jį dažnai pertraukia; arba 
abi pusės kalba kartu; kai kurie busimieji seimūnai 
neabejoja, kad jei tik rėks garsiau už savo varžovą, 
tai ir bus išrinkti. Visgi kartais debatus vedantis įtiki
na įkaitusius debatininkus „grįžti į Vakarų Europą”... 
Pagaliau žiūrovai gauna progą paklausti klausimėlį. 
Atsistoja moteriškė ir ramiai, šaltai pradeda dėstyti: 
nesvarbu, kurie laimės, nes visi seimūnai - vagys, vi
si gražiai šneka prieš rinkimus, bet po rinkimų rūpi
nasi tik savimi. Nebetikiu aš jumis... Ir ką gi - klau
sytojai jai ploja. Nesvarbu, kad teiginyje „visi jūs 
vagys” niekada nebūna „visos tiesos”, kad jame visa
da daugiau pykčio, negu tiesos. Ir ploja šiuo atveju ne 
tiesa, o pyktis. Ir spręsk, kad gudrus, žmogau, ar de
mokratijai geriau, jei įpykęs rinkėjas ateina ir balsuo
ja velniai žino už ką, ar kad piktas sėdi namuose ir 
balsuoti nebeina?...

Ir antras pastebėjimas, jau su truputėliu analizės. 
Pradėsiu nuo gerai žinomos banalybės. Priešrinkimi
nės apklausos šį kartą rodė, kad populiarumą prarado 
visos „tradicinės” partijos ir kad laimėti žada nese
niai įsisteigusi Darbo partija, iki šiol nedalyvavusi 
dar nė vienuose rinkimuose. Ir politikai, ir politolo
gai ėmė ieškoti atsakymų į klausimus, kodėl tiek 
daug rinkėjų žada balsuoti už „netradicines” partijas, 
kodėl daugelis žada rinkimuose iš viso nedalyvauti, 
kodėl kaimiečiai remia R. Pakso ar K. D. Prunskie
nės šalininkus.

Pasipylė daugybė „atsakymų”, aiškinančių, ko
dėl prezidento rinkimai pasibaigė R. Pakso pergale, 
kodėl antruose prezidento rinkimuose tiek daug balsų 
gavo D. K. Prunskienė, kodėl tokia populiari V. Us- 
paskicho Darbo partija ir pan. „Atsakymus” šiuo at
veju įspraudžiau į kabutes, norėdamas pabrėžti faktą, 
kad kalbu ne apie rinkėjų atsakymus, o apie politikų 
ir politologų aiškinimus, kodėl rinkėjai pasielgė ar 
žada pasielgti vienaip ar kitaip. Šitokia analizė pati 
savaime nėra nei gera, nei bloga. Jeigu aiškintojai yra 
pakankamai savikritiški ir nelinkę ignoruoti jų išva
doms prieštaraujančių faktų, tokie „iš viršau nuleisti 
atsakymai” (o tiksliau sakant, atsargūs spėliojimai) 
apie rinkėjų motyvaciją gali pasiūlyti naudingų įžval
gų. Deja, rinkimų kampanijos įkarštyje atsarga ir ar
gumentų prieštaravimai per daug dažnai pamirštami. 
Jie užleidžia vietą politiškai naudingiems trump
alaikiams „balsų medžiojimo” argumentams, kartais 
nusiritantiems iki pigios demagogijos. Tiek prezi
dento, tiek seimo rinkimuose tokia pigi demagogija 
buvo žaidimas „rusiška korta”, kartais primindavęs 
Vokietijos nacių žodyną. Aš nesu Viktoro Uspaskico 

šalininkas. Priešingai, manau, kad jo įstegtos Darbo 
partijos daugumos vyriausybė būtų labai pavojinga 
avantiūra Lietuvai. Tačiau kai spauda apeliuoja į lie
tuvių tautinę savigarbą nebalsuoti-už šį „iš Sibiro at- 
sibasčiusi rusą” be jokių kitų argumentų, tai norom 
nenorom pagalvoji, kad Lietuvos Respublikos Kons
titucija visiems piliečiams užtikrina lygias teises, ne
žiūrint jų tautybės, tikybos ar politinių pažiūrų. O ne
seniai sėkmingai pasibaigęs apkaltos procesas rodo, 
kad turime velniškai gerą Konstituciją...

KODĖL PIRMĄ KARTĄ LAIMĖJO 
ROLANDAS PAKSAS?

Kodėl prezidento rinkimouose tuokart laimėjo 
R. Paksas, priežasties nežinau. Manau, kad priežas
čių buvo kelios. Tačiau tai nebuvo balsavimas prieš 
V. Adamkų, nes pagal visas apklausas populiariau
sias to meto Lietuvos politikas ir po pralaimėjimo li
ko populiarumo aukštumoje.

Už R. Paksą balsavo daugiausiai kaimiečiai (be 
reikalo pravardžiuojami runkeliais), kuriems nepri
klausomybė ekonomiškai nebuvo tokia palanki kaip 
miestui, o taip pat ir vargingesnieji miestiečių sluoks
niai. Tai žmonės, kuriems nėra būdinga rafinuota po
litinė analizė. Jie labiau linkę patikėti aiškiais, pa
prastais, kasdieniškais, bet aktualiais pažadais. To
kiais, kaip: Tvarka bus! O jos dar daug kur labai 
trūksta ir tradicinės partijos apie tai nelinkę kalbėti, 
nes tai rodo jų pačių nesėkmę ar apsileidimą. Tačiau 
Lietuvos spaudoje pasirodė išvedžiojimų, kad R. 
Pakso laimėjimas pasiektas Rusijos pinigais finan
suojamos didžiulės propagandos ir juodųjų technolo 
gijų pagalba. Jurijus Borisovas, esą, tebuvęs šitokių 
Maskvos planų vykdytojas. Tačiau šitokiam aiškini
mui labai prieštarauja paties Borisovo laikysena. Jei
gu Borisovas iš tikrųjų būtų buvęs tik gudrių Mas
kvos planų vykdytojas, tai Maskva nebūtų leidusi 
jam taip kvailai elgtis: ką tik atsisakius Lietuvos pi
lietybės ir nemokant lietuviškai, beveik akiplėšiškai 
veržtis į vyriausius prezidento patarėjus, šantažuoti ir 
sužlugdyti R. Pakso prezidentavimą. Maskva savo 
planus būtų sugebėjusi vykdyti subtiliau, užkulisiuo
se, neprovokuodama skandalo.

R. Pakso prezidentavimas buvo kažkoks sveiku 
protu sunkiai suvokiamas nesusipratimas, kuo nesun
kiai galima įsitikinti pažvelgus kad ir į jo prezidentū
ros sudėtį, todėl nereikia stebėtis, kad Rusija bandė 
pasinaudoti šiomis Lietuvos vidaus politikos nelai
mėmis, tačiau daryti išvadas, kad visas R. Pakso iš
rinkimas buvo kažkaip Rusijos surežisuotas, nėra pa
grindo. Savomis kvailystėmis kaimynų gudrumo neį- 
rodysime.

KODĖL 54% NEBALSAVO?
Daug sunkiau paaiškinti, kodėl tiek daug Lietu

vos gyventojų linkę balsuoti už politikoje dar nespė
jusią pasireikšti V. Uspaskicho įkurtą Darbo partiją. 
Todėl pradžioje pabandykime atsakyti į lengvesnį 
klausimą - kodėl tiek daug rinkėjų spalio 10 d. įvy
kusiame seimo rinkimų pirmajame rate visai nebalsa
vo? Juk dar neseniai prezidento rinkimuose piliečių 
aktyvumas buvo gerokai didesnis. Atsakymas beveik 
akivaizdus: pasirinkimas buvo tarp dviejų populiarių 
kandidatų į prezidentus.

Tuo tarpu į seimą daugiamandatėje apygardoje 
kandidatus išstačiusios partijos yra nepopuliarios; iš 
jų rinkėjai sėkmingų reformų nebesitiki. Tai galioja 
ir naujai į politinę areną atėjusiai V. Uspaskicho Dar
bo partijai. Štai ką rodo skaičiai. Už Darbo partiją 
seimo rinkimų pirmame rate balsavo beveik 30%. 
Kadangi rinkimuose dalyvavo tik 46% balsavimo tei
sę turinčių piliečių, tai reiškia, kad tik apie 14% ga
linčių balsuoti už Darbo partiją taip padarė. Kiti 32% 

balsavo už kitas partijas, o 54% visai nebalsavo. To
kiu būdu teiginys, kad ruso V. Uspasakicho partija 
yra labai populiari, neturi pagrindo. Tiesa, ji populia
resnė už kitas dar mažiau populiarias partijas.

KODĖL USPASKICHAS POPULIARESNIS?
Uspaskicho ir jo partijos populiarumas (nors ir 

gerokai išpūstas daugiausia dėl kitų partijų nepopu
liarumo) aiškinamas įvairiai. Labai dažnai nurodo
ma, kad Uspaskichą remia žmonės, kurie apklausose 
sakosi sovietmečiu gyvenę geriau. Labai abejotina 
šių dviejų teiginių koreliacija. Bet jei taip ir būtų, tai 
išvada, kad nepasitenkinimas dabartiniu gyvenimu 
yra sovietiniės santvarkos ilgesys, manau, nevertas 
net rimtos diskusijos. Daugelis nepatenkintų gyveni
mu nepriklausomoje Lietuvoje emigruoja į Vakarų 
kraštus, o emigruojančių į Rusiją ar Gudiją lietuvių 
praktiškai nėra. Geresnis gyvenimas praeityje galėjo 
būti dėl daugelio priežasčių: darbo (ar jo neturėjimo 
šiuo metu), sveikatos, amžiaus, nelaimių ir pan., ku
rios neturi nieko bendra su valstybės santvarka. Tai 
toks pat nelogiškumas, kaip ir tvirtinimas, kad duo
nos prašantis tai daro ne todėl, kad alkanas, o kad il
gisi komunizmo.

Ko prieš šiuos rinkimus Lietuvoje labai pasige
dau, tai rimtos tradicinių politinių partijų savikritikos 
(nebūtinai viešos) rinkiminėje kampanijoje, kuri ne
vestų nusivylusių rinkėjų į rezignaciją ar desperatiš
kų sprendimų ieškojimą.

Z. V. Rekašius

PROFESORIUS...
(atkelta iš 15-too psl.)

K. Pakštas sakė FTB agentui, kad biuletenio leidimas 
buvo nutrauktas, netrukus pasirodė kitu šriftu išleis
tas penktasis jo numeris, kurio data buvo liepos 25 d. 
Tikriausiai K. Paštą įtakojo jo pašnekesys su FTB, 
nes šiame numeryje buvo atspausdintas jo ilgas 
straipsnis, kuriame jis smerkė vokiečių „barbarus”. 
FTB įtariai žiūrėjo ir į pulkininką K. Grinių ir manė jį 
esant provokiškai nusiteikusiu ar bent „paslaptingu 
asmeniu”, nes prieš karą šis buvo Lietuvos karo atašė 
Vokietijoje. Šeštajam biuletenio numeryje, kuris bu
vo išleistas rugpjūčio 25 d., K. Grinius pateikė ilgą 
straipsnį apie Vokietijos ir Sovietų Sąjungos prieška
rinius santykius. K. Grinius griežtai smerkė sovietų 
veiksmus, tačiau tuo pačiu padarė išvadą, kad „mes... 
turėtume nepamiršti, kad vokiečiai ir tik vokiečiai 
buvo tikrieji karo pradininkai.”

K. Pakštas FTB agentui pateikė biuletenio kopi
jas. FTB reziumavo, kad biuletenyje spausdinti 
straipsniai rėmė Amerikos pusę kare. Tačiau vis tik 
FTB raporte sakoma, kad „informatorius [T2] laikėsi 
nuomonės, kad visa [Lietuvos Tautinė] Taryba buvo 
nusiteikusi provokiškai, nes priešinosi Rusijos įvyk
dytai Lietuvos okupacijai 1940 metais.” Dar raporte 
yra toks komentaras: „New York Files esančiame re
viu pastebėta, kad slaptasis informaciją pateikęs as
muo T-2 ir jo atstovaujamas laikraštis yra dominuo
jami ir kontroliuojami komunistų partijos”. (FTB ra- 

. pertuose, kurie laikomi Valstybės Departamento ar
chyve, paprastai kalbama apie tris lietuvių bendruo
menėje veikiančius agentus - T-l, T-2 ir T-3, tačiau 
tik šiame raporte T-2 apibūdintas kaip nusiteikęs pro- 
sovietiškai.) Po prosovietišką Lietuvos Tautinės Ta
rybos kritiką parodančių citatų, raporte pateikta gan 

’ balansuota K. Pakšto veiklos analizė.
K. Pakštas ir toliau leido savo biuletenį, kurį vė

liau perėmė Amerikos Lietuvių Taryba. Akivaizdu, 
kad Hoover’iui ir FTB susirūpinimą kėlė klausimas, 
ar lietuvių antipatija sovietams reiškė, kad jie palan
kiai žiūri į Vokietijos pergalę kare. Atrodo, kad ypač 
jiems buvo įtartinos A. Smetonos pažiūros. Ko gero, 
K. Pakšto atsiribojimas nuo A. Smetonos išėjo jam į 
naudą.

A. E. Senn
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