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Lietuva 
v • rampų šviesoje 

Čekų rašytojas apie 
„mažuosius totalitarizmus" 

Totalitarinė era oficialiai baigė
si, bet jos našta dar nepradingo. 
Lietuvius ir visus Vidurio-Rytų 
europiečius tebegaubia dar galu
t inai neišsiaiškintos, nesupras
tos, ar, kaip vokiečiai sakydavo 
apie nacių laikotarpį, „neap
valdytos", praeities migla. Kaip 
totalitarizmas mane paveikė? Ko
dėl tamsiaisiais metais aš elgiau
si taip, o ne kitaip? Kokia totali
tar inės radiacijos dozė įsiskverbė 
į mano organizmą? Bemėginant 
atsakyti į tuos klausimus, kas
dien keičiasi praeities kontūrai, 
vertybių rikiuotė, asmenų pro
filiai. 

Žymus čekų rašytojas Bohumil 
Hrabal buvo laikomas vienu savo 
tautos kultūrinės rezistencijos 
simbolių. Be atvangos persekio
tas ir cenzūruotas, su kūryba 
spausdinama savilaidoje, jis sten
gėsi likti ištikimas savo sąžinei ir 
meniniam pašaukimui. Toksai 
Hrabal išliko gyvas čekų atmin
tyje, total i tarinei santvarkai 
subyrėjus. Tačiau iš dabar Prahos ' 
žurnale Tvorba pradėtų spausdin
ti Hrabal 'o atsiminimų iškyla 
skirtingas, ne taip „herojiškas", 
bet visgi giliai žmogiškas rašyto
jo atvaizdas. 

Hrabal 'o ekskursija į praeitį 
taikliai pavadinta „Totalitarinės 
baimės". Atsakydamas į danų 
žurnalistės klausimą, kaip jis 
išliko gyvas per pastarąjį dvide
š imtmetį totalitarizmo metų, 
prozininkas jai padėkoja „už 
galimybe naujai išgyventi visas 
savo baimes ir baisumus, tuos 
mažyčius totalitarizmus, kurie 
galiausiai mane būtų išvarę iš 
proto, jeigu nebūtumėm susi
laukę 'aksominės revoliucijos'." 
J i s atvirai atpasakoja savo su
sit ikimus su slaptąja policija, 
atskleidžia savo silpnybes ir kom
promisus su sąžine. Hrabal'o 
išpažintis padeda suprasti ir visos 
čekų tautos elgesį totalitarinėje 
eroje. 

Štai būdingas pavyzdys, kokių 
gausu ir Lietuvos netolimoje 
praeityje. Prieš kokius penkiolika 
metų Hrabal su žmona ir drau
gais norėjo praleisti atostogas 
Graikijoje. Vos jam paprašius 
leidimo, atėjo kvietimas į Vidaus 
reikalų ministeriją, kur aukštas 
pareigūnas rėksmingai jį apkal
t ino draugyste su ki tamaniu 
rašytoju Vaculik. Apsispręsk — 
Vaculik'as ar Tesalonika, suriko 
pareigūnas. „Tesalonika", drebė
damas atsakė Hrabal. Ir taip jis 

gavo leidimą praleisti atostogas 
Graikijoje. 

Kitą sykį at let iški saugu
miečiai Hrabal'ą palyginti ne
sunkiai įtikino, kad jis parašytų 
laišką Vaculik'ui bei Vaclav 
Havel'io broliui ir pareikalautų, 
kad jie neplatintų jo raštų savilai
doje. Įmetęs laišką į pašto dėžutę, 
rašytojas iš apmaudo pasigėrė. 
Jam sugrįžus į namus, jo žmona 
jį išbarė: „Kodėl tujų taip labai 
bijai!" „Ir pirmą sykį gyvenime 
aš pravirkau dėl savęs paties", 
prisimena Hrabal. 

„Taip aš pasenau", rašo auto
rius, „praradau savo energiją, 
mane apėmė liūdesys ir pasibai
sėjimas tuo, į ką aš buvau 
įsivėlęs, kodėl aš leidausi įtrau
kiamas į žaidimą, kuriame aš 
nenorėjau dalyvauti ir kurio aš 
bijojausi... taip aš pakliuvau į 
spąstus". 

„Viskas glūdi mūsų tautos ge
nuose", ironiškai aiškina Hrabal. 
„Ir aš pats [tuoj po karo] beveik 
metus buvau komunistų partijos 
apskrities sekretoriumi kultūros 
reikalams. Pagaliau aš paaiški
nau, kad ta pati priežastis, dėl 
kurios aš įstojau į partiją, dabar 
verčia mane išjos išstoti. Taip ir 
su mano tau ta . Savo genuose ji 
turi tai, ką aš turiu manuose... 
polinkį į girtuoklystę ir į ko
munizmą". 

Savo išpažintimi Hrabal pakar
tojo seniai žinomą tiesą, jog 
žmogus tai silpna ir trapi būtybė 
ir kad totalitarinių santvarkų 
tarnai šias silpnybes sugebėjo 
puikiai išnaudoti. Ar ne taip buvo 
ir Lietuvoje? Iš daugumos iš
spausdintų pasisakymų atrodytų, 
jog buvo visai kitaip. Išskyrus 
keletą atvirų balsų — įskaitant 
rašytojo Romualdo Granausko 
jaudinančią išpažintį — dauguma 
totalitarinei santvarkai Lietuvo
je tarnavusiųjų ar su ja artimai 
bendradarbiavusiųjų bei ją liaup
sinusiųjų įtaigauja, jog Lietuvo
je tebuvę užsimaskavę „konradai 
Valenrodai"; labai racionalūs 
žmonės, supratę, jog nėra kitokios 
išeities; arba žmonės, kurie ėjo į 
partiją, „kaip į kokį Černobilį", 
aukodamiesi idant padėtų tėvy
nei. Ir tuose pasisakymuose, be 
abejo, yra tiesos kruopelių, bet kaip 
gera būtų — dažniau išgirsti ir 
tokį tiesų, žmogišką žodį: buvau 
silpnas; mane suvedžiojo totalita
rinė mitologija; pasidaviau, išsi
gandęs nepaprastos galybės; su
sigundžiau režimo dovanomis. 

VIKTORAS NAKAS 

Lietuva yra viena iš mūsų pla
netos skaudžių vietų. Tenai leng
va pajusti pasaulio pulsą. 

Tais žodžiais Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis neseniai 
užbaigė savo prakalbą tarp
tautinėje konferencijoje Švei
carijoje. Tie du sakiniai, nors ir 
trumpi, paprasti, bet labai daug 
pasako apie Lietuvos praeitį. 

Pirmasis apima 50 metų užsi
tęsusį pavergimą, svetimų ka
riuomenių siautėjimus, pasauli
nio karo košmarą, genocidą, 
trėmimus, desperatišką parti
zanų kovą, nekalbant apie tautos 
turto konfiskavimą, jos ūkio 
griovimą, jos žemės, oro ir van
dens užteršimą, jos kultūros 
niekinimą. Per 12 metų, tik 12 
metų, Lietuvos kraštas prarado 
beveik trečdalį savo gyventojų. 
Po to, svetimųjų smūgiai Lietu
vai pasidarė šiek tiek švelnesni, 
retesni; žaizda nustojo pūliuoti, 
nors neužgijo. Ir pasaulis su tokia 
padėtim susitaikė. Tada, norint 
pasaulio pulsą patikrinti, reikėjo 
keliauti ne į Lietuvą, o į Kubą ar 
Vietnamą, ir vėliau į Afganista
ną, Libaną ar Iraną. 

Lietuvos kelias iš tamsos į švie
są, iš bevardės, beveidės, daug 
kam neegzistuojančios tautos į 
lengvai atpažįstamą šalį su 
įžymiais vadais prasidėjo 1987 
metų rugpjūčio 23 dieną prie 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje. 
Tą dieną keli šimtai narsuolių 
susirinko į pirmą susibūrimą. Ne
reikėjo nė metų, kad tie susibū
rimai išaugtų į 50,000 ir 100,000 
dalyvių manifestacijas. Lenkty
nėms už tautinį išsilaisvinimą 
vos prasidėjus, lietuviai perėmė 
estafetę iš estų, ir pasaulis vis 
labiau įdėmiai pradėjo sekti Lie
tuvos demokratizacijos raidą. 

Iš pradžių pasaulio dėmesys 
buvo pagrįstas smalsumu, lyg 
Lietuva būtų kažkokia senai 
dingusi sala, kaip Atlantidė, 
staiga, nelauktai iškilusi iš jūros 
gelmių į žemės paviršių. Nuo 
1989 metų vasario 16 dienos, 
kada Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis pasauliui deklaravo, kad 
jo tikslas esąs Lietuvos valsty
binės nepr ik lausomybės at
statymas, pasaulio pulsas tapo 
vis stipriau jaučiamas Lietuvoje. 
Lietuvos atgimimas nebebuvo 
vien smalsumo objektu. Pasaulis 
pradėjo suprasti, kad taikioji 
Lietuvos revoliucija stoja priešais 

geru gyvenimu ir privilegijomis, 
suklydau. Taip kalbantįjį supras-
tumėm, nes tų pačių silpnybių ir 
pagundų daigai glūdi visuose 
mumyse. j p 

Siame numeryje: 
Rašytojo sąžinė • Lietuva ir pasaulis • Atsisveikinimas su Danute 
Tumėnai te Vasiliauskiene • Fotografui Kaziui Daugėlai 80 metų 
• Juliaus Kelero baladė • Ingeborga Dapkūnaitė Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje 

Michailo Gorbačiovo reformas, 
kad tikroji demokratija ir tautinė 
laisvė priešpastatoma lozungi-
nei demokratijai, užmaskuojan
čiai nors ir švelnesnę, bet vis vien 
autoritarinę ir imperinę politiką. 
Užimponavo pasaulinę spaudą 
Dovydo prieš Galijotą įvaizdis. 

Tiek Dovydas, tiek ir Galijotas 
buvo pasaul iui pa t rauklūs . 
Dovydas buvo remtinas už jo he
rojišką ryžtą eiti į dvikovą su 
priešu, kuris materialiai bei fi
ziškai buvo daug stipresnis. Dvi
dešimto amžiaus galo Galijotas, 
Michailas Gorbačiovas, žymiai 
skyrėsi nuo savo pirmtako tuo. 
kad jis buvo pasaulio numylė
tinis. Pasaulis matė jo šypseną, 
bet pamiršo jo kolegos pastabą, 
kad toji šypsena dengia gele
žinius dantis. 

Įžvalgesni stebėtojai pradėjo su
prasti, kad Dovydo-Galijoto įvaiz
dis nėra tik metafora konfronta
cijai tarp mažiuko ir milžino, bet 
kad toji Senojo Testamento is
torija galinti tikrai iki galo 
pasikartoti. Lietuva savo princi
pingumu, savo bekompromisiniu 
ats isakymu atsižadėti pilnos 
nepriklausomybės ir t ikros 
demokratijos, galėjo savo pavyz
džiu ir pasiaukojimu kitiems pa
vergtiems dovydukams duoti tokį 
akstiną, kuris ilgainiui būtų toly
gus mirtinam smūgiui Kremliui. 
Užtat pasaulio širdies plakimas 
Lietuvoje darėsi vis stipresnis. 

Lietuvos išgarsėjimo raidoje 
. buvo dar vienas etapas. Lietuvai, 
esant dvasiškai stipriai, bet 
neturint realios jėgos gintis nuo 
milžino, teko apeliuoti į Vakarų 
pasaulio sąžinę, ieškoti sąjun
gininkų Europoje ir kituose že
mynuose. Engiama vienos didž-
valstybės, jinai ieškojo paramos iš 
kitos. Jeigu anksčiau pasaulis 
stebėjo Lietuvą ir klausė, ar 
Dovydas gali nugalėti Galijotą, 
tai dabar klausimas buvo šitaip 
apibrėžiamas: ar Lietuva taps 
politinės kovos lauku tarp dviejų 
didžgalybių? Šis gyvai disku
tuojamas klausimas tapo vienu 
ne tik Lietuvos, bet ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių istorijos pus
lapių. 

Lietuva dar vienu, kitokiu 
būdu paveikė Amerikos politikos 
raidą. Nors kai kas nori, kad 
Amerika prisiimtų visus nuo
pelnus už Šaltojo karo laimėjimą, 
didesnė laurų dalis priklauso iš
silaisvinusioms tautoms, visų pir
ma Lietuvai. Būdama demokra
tijos ir tautinio išsilaisvinimo 
avangarde sovietų imperijoje, 
Lietuva turėjo vieną iš pačių 
svarbiausių vaidmenų tos imperi
jos susprogdinime. Nereikia 
užmiršti, kad ne visi politiniai 
sluoksniai šioje šalyje buvo entu
ziastingai nusiteikę už imperijos 
visišką žlugimą. Tiek Maskvoje, 
tiek Washington'e politinis gyve
nimas buvo paprastesnis ir tam 
t ikrais aspektais lengvesnis, 
kuomet pasaulyje buvo dvi didž-
galybės. Bet dabar Amerika liko 
vienintelė, ir tai turės nepapras
tai svarbių pasekmių jos vidaus 
bei užsienio politikai. Užtat jos 
politinė inteligentija intensyviai 
ieško kelio, kuriuo ji turėtų vesti 
savo šalį. Turbūt Amerika būtų 
prie šios kryžkelės priėjus anks-

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautai Landsbergis su savo vertėju Viktoru Naku spaudos 
konferencijoje New York'e per Jungtinių Tautų sesiją praėjusių metų rugsėjo mėnesį, kurioje Lietuva buvo priimta 
i Jungtines Tautas. Vytauto Maželio nuotrauka 

čiau ar vėliau, nors prieš pen
kerius metus kažin ar kas jį 
numatė. Nėra klausimo, tačiau, 
kad Lietuva tą procesą pa
spartino. 

Ką visa tai bendro turi su 1918 
metų vasario 16-aja? 

Gyvenime būna laikotarpių, 
kuomet dera rašyti istoriją, ir 
laikotarpių, kuomet reikia kurti 
istoriją. 1918-1921 metų laiko
tarpis, lygiai kaip ir 1990-1992 
metų laikotarpis, buvo metas 
kurti istoriją. Gyvendami pasta
ruoju laikotarpiu, galime šiek 
tiek geriau suvokti pirmąjį laiko
tarpį, jam būdingą dinamiškumą, 
netikrumą, optimizmą, sudėtin
gumą, džiaugsmą, ryžtą, rietenas, 
žaibišką įvykių raidą. 

Apžvelgiant praėjusio penk
mečio įvykius Lietuvoje ir jų 
pasekmes, darosi aišku, kokią 
milžinišką svarbą turėjo Vasario 
16-osios Aktas. Prieš penkerius 
metus buvo galima dažnai Vaka
rų spaudoj užtikti tokį sakinį apie 
Lietuvą: „Jinai vos dvidešimt 
metų egzistavo kaip nepriklau
soma šalis". Taškas. Lyg Vasario 
16 diena paženklino pradžią 

Skulptoriau* Gedimino Jakubonio 
Adonio Mickevičiaus statula Vilniuje, 
prie kurios 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
vyko pirmosios Lietuvos Atgimimo 
manifestacijos. 

Vytauto Maželio nuotrauka 

vieno labai trumpo, riboto laiko
tarpio — nepavykusio bandymo 
gyventi nepriklausomai — kuris 
aiškiai užsibaigė 1940 metų 
birželio 15 dieną. 

Šiandien matome, koks klai
dingas buvo tas požiūris. Aišku, 
jog be Vasario 16-osios Akto 
Lietuva ne tik nebūtų buvusi 
nepriklausoma iki 1940 metų, bet 
ir būtų netekusi nepriklausomo 
gyvenimo patirt ies bei istorinės 
atminties tos patirt ies, kuri ją 
guodė ir kurią jį išsaugojo per 50 
metų vergijos. Be Vas~«io 
16-osios ir tarpkarinės nepriklau
somybės nebūtų buvę ir Baltijos 
šalių inkorporacijos nepripaži
nimo politikos. O be patirties 
nepriklausomai gyventi, be is
torinės atminties ir be nepripa
žinimo politikos, a r yra rimto pa
grindo manyti, kad Lietuva (kar
tu su Estija ir Latvija; būtų 
tapusi tautinio išsivadavimo ir 
demokratijos pirmūnė? Be Vasa
rio 16-osios ar būtų įvykusi Kovo 
11 diena? Ar būtų prireikėję 
Kremliui bandyti nuversti de
mokratinę Lietuvos valdžią 1991 
metų sausio 13 dieną? Ar biitų 
reikėję po to Gorbačiovui su 
respublikų vadais ieškot; kom
promisu, kurie tiek išgąsdino jo 
buvusius sąjungininkus reakcio
nierius, kad jie bandė jj patį nu
versti ir nenorom pagreitino ko
munistinės imperijos suirimą? 
Jei ne Vasario 16. ar šiandien, 
šiuo momentu mes kalbėtume 
apie Sovietu Sąjungą kaip apie 
buvusia imperija, buvusią vals
tybe? 

Kai kas gal norės papriešta
rauti ir įrodinėti, kad nors nė 
viena iš 12 buvusių sovietiniu 
respublikų neturėjo laimės įsi
tvirtinti kaip nepriklausoma 
šalis šio amžiaus pirmoje pusėje, 
bet visos sugebėjo pastaruoju 
metu sukurti nepriklausomas 
valstybes. Tačiau pavyzdys ir 
akstinas joms turėjo iš kažkur 
ateiti, iš dangaus neiškrito. Štai 
kaip The New York Times ko
respondentas, ap ibūdindamas 
praėjusių metų gruodžio mėnesį 
įvykusius rinkimus Ukrainoje, 
kuriuose buvo patvirtintas spren
dimas kurti nepriklausomą vals
tybe, citavo ukrainiečio vado 
samprotavimus apie sąryšį tarp 
Lietuvon ir Ukrainos nepriklau
somybės: " 'Jei ne Lietuva, tai 
niekad nebūtų buvę įmanoma", 
sakė Tanjuk, opozicijos rinki
mines kampanijos vadovas. Jis 
kalbėjo apie Baltįjos respubliką, 
kuri pirmą kartą prieš kelerius 
metus atkakliai tvirtino, kad 

p i lna nepriklausomybė esąs 
pasiekiamas tikslas. ,Mes esame 
labai dėkingi", jis tvirtino, ,nes 
Lietuvos pasipriešinimas buvo 
toks s t iprus praėjusį sausio 
mėnesį, kai tankai buvo pasiųsti 
į Vilnių' " (The New York Times, 
1991.12.03) 

Taigi per pastarąjį penkmetį 
Vasario 16-oji buvo būtina sąlyga 
sva rb iaus ių jų įvykių ra ida i 
Lietuvoje, ir ne vien tik tenai. 
1990 metų kovo 11 dienos veiks
mų bendri bruožai buvo labai 
panašūs į tai, kas įvyko 1918 
metų vasario 16 dieną — okupuo
tos Lietuvos vadai susirenka ir 
iškilmingai deklaruoja Lietuvos 
valstybės atstatymą. Ir po vienos, 
ir po kitos deklaracijos vyksta 
kova tai nepriklausomybei įtvir
t inti . 

Tačiau istorija iki galo niekad 
nesikartoja. Moderniame amžiu
je Lietuva pasiekė savo politinį 
apogėjų per pastaruosius penke
r ius metus. Nei Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas va
sario 16 dieną, nei nepriklau
somybės įtvirtinimas ir kles
tėjimas iki 1940 metų neturėjo 
tokios įtakos tuometiniams Lie
tuvos kaimynams bei pasauliui 
aplamai, kiek Lietuvos Atgimi
mas. Persitvarkymo Sąjūdis ir de
mokratiškai išrinkta vyriausybė 
turėjo šiais laikais. Kovo 11-osios 
dienos Lietuva, pasisemdama 
stiprybės iš Vasario 16-osios 
Lietuvos, su kitais kartu paklup
dė Gorbačiovo vadovaujamą 
imperiją. Tarpkarinė Lietuva ne 
t ik negalėjo vadovauti jėgoms, 
norinčioms visiškai suardyti ca-
ristinę imperiją ir išlaisvinti 
visas jose įkalintas tautas, bet ir 
neturėjo galios užkirsti kelią nau
jos leninistinės imperijos sukū
r imui . Per pastaruosius kelerius 
metus Lietuva tapo svarbi?, tema 
t iek pasaulinei spaudai, tiek 
didžgalybių vadams bei k (tiems 
t a r p t a u t i n ė s politikos veiks
niams. Trumpai tariant. Vasario 
16-osios Lietuva niekad tiek 
pasauliui nerūpėjo, kiek Kovo 
11-osios Lietuva. 

Kodėl dabartinė Lietuva atsidū
rė dėmesio centre, rampų šviesoje, 
o tarpkarinė Lietuva liko šešėlyje? 
Apie vieną priežastį jau kalbėta 
— Lietuva stojo į pirmas eiles, ki
toms tautoms rodė kelią ir dau
giausia rizikavo. Bet yra ir kitos 
dvi svarbios priežastys. 

Viena iš jų — Michailas Gor
bačiovas. Tai vienas iš moder
nios eros prasčiausių politinių 
šachmatininkų. Tapus Sovietų 

(Nukelta į 2 psl.) 

• 
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Lietuva rampų šviesoje 
(Atkelta iš 1 psl.) 
Sąjungos vadu, jo pagrindinis 
siekis buvo reformuoti stagnaci
joje įklimpusią komunistinę san
tvarką, bet tuo pačiu išsaugoti ir 
sustiprinti SSRS valstybe. Išėjo 
taip, kad Gorbačiovo pakarto
tinės klaidos pasmaugė jo gydo
mą ligonį komunizmą, o Lietuvai 
suteikė sąlygas daryti įtaką, 
neproporcingai didelę pagal 
krašto ūkį ir gyventojų skaičių. 
Pavyzdžiui, jeigu Gorbačiovas 
būtų supratęs, kokią įtaką jo atvi
rumo ir persitvarkymo politika 
turės Lietuvoje ir kitose Baltijos 
šalyse, kad vietoj kuklių eko
nominių reformų įsiliepsnos tau
tinio atgimimo judėjimai, kurie 
greitai pereis iš spaudimo dėl 
politinės autonomijos į reika
lavimus už visišką nepriklauso
mybę, tai jis ko gero iš viso ne
būtų prasidėjęs su ta nauja 
politika arba būtų ją griežtai 
apribojęs 

Pasiryžusiam vis dėlto tęsti at
virumo ir persitvarkymo politiką 
ir pradėjusiam suvokti, kokią 
įtaką tai turi Lietuvai, jam 
reikėjo jau 1990 metu pradžioje 
eiti į derybas su Vilnium, susi
tarti, kad Lietuva ir Baltijos šalių 
atvejis esąs išskirtinas nuo kitų 
pavergtų tautų Sovietų Sąjungoje 
ir su Lietuva atsisveikinti. Už tai 
Gorbačiovas būtų galėjęs reika
lauti, kad Lietuva nesikištu i 
Sovietų Sąjungos ..vidaus reika
lus", neagituotų kitų respublikų 
pasekti jos demokratizacijos ir 
tautinio išsivadavimo pavyzdžiu 
Tokią taktiką jam siūlė patys jo 
patarėjai. Užuot to. Gorbačiovas 
1990 metais stengėsi paklupdyti 
Lietuvą, priversti ją atsiimti 
savo Nepriklausomybės atsta
tymo aktą. To tikslo jis nepa
siekė. Kitos respublikos tai ste
bėjo ir padarė išvadą, kad Krem
lius nebesugeba primesti savo 
valios. 

Tokį įspūdį patvirtino 1991 
metų sausio 13 dienos įvykiai. 
Jeigu Gorbačiovo tikslas buvo 
žūt būt išsaugoti visą vidinę 
imperiją, įskaitant Baltijos šalis, 
tai nusprendus nuversti Lietuvos 
valdžią, reikėjo eiti iki galo. 
Sausio 13 dienos nesėkmingas 
pučas sustiprino Lietuvos val
džią, atnaujino lietuvių tautos 
ryžtą už visišką nepriklausomybę 
ir įkvėpė ukrainiečius bei kitų 
tautybių žmones. Kruvinasis sek
madienis dėl diametraliai prie
šingų priežasčių pakirto Gor
bačiovo autoritetą tarp reak
cionierių ir demokratų Sovietų 
Sąjungoje. Pirmiesiems jis ne
buvo užtektinai ryžtingas, an
triesiems gerasis caras tapo 
kruvinuoju autokratu. Nelabai 
patogiai jautėsi ir tie žmonės 
Vakarų pasaulyje, kurių delnai 
tebeskaudėjo po karštų aplo
dismentų, sutinkant žinią, kad 
Nobelio taikos premija skiriama 
Kremliaus vadui. 

Kiekvienas iš šių Gorbačiovo 
klaidingų posūkių didino Lietu
vos vaidmenį Sovietų Sąjungos 
politiniame sūkuryje, iškėlė jo 
profilį tarptautinėje arenoje. 

• 

Vasario Šešioliktosios iškilmės Vilniuje 1989 metais, kada Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė buvo pirmąkart Lietuvoje viešai švenčiama. 

Algimanto Žižiūno nuotrauka „Vasario 16" iš ciklo „Atgimimas" — eksponuota 
Lietuvių fotografų metinėje parodoje, Chicago'je, 1990 metų rudeni. Parodos 
tema - „Šventes". 

Trečioji priežastis, kodėl dabar
t inė Lietuva galėjo atsidurti pa
saulio dėmesio centre, o tarpka-
rinė Lietuva negalėjo, yra ta, kad 
pats pasaulis per pastaruosius 75 
metus yra radikaliai pasikeitęs. 
Gyvename globaliniame kaime, 
kuriame tai, kas vyksta kitame 
pasaulio kampe, ar tai būtų 
Medininkų pasienio poste, ar 
Irako dykumose, ar Tiananmen 
aikštėje, Beidžinge, žaibišku grei
tumu perduodama visam pasau
liui. Lietuvos vadai ir emisarai 
gali bet kada įsėsti į lėktuvus ir 
po kelių valandų būti Downing 
gatvėje, Londone, ar Baltuosiuose 
rūmuose, Washington'e. Nors sis
tema toli gražu netobula, bet 
Lietuva telefonu, telefaksu ir 
teleksu gali palaikyti nuolatinius 
ryšius su bet kuria pasaulio šali
mi. 

I tą globalinį kaimą Lietuva 
pilnai įsijungė tik per pastaruo
sius kelerius metus. Kai 1987 
metais buvo bandoma iš Ameri
kos telefonu pasiekti disidentą 
Lietuvoje, tai skambutis išvis 
nepraeidavo ar, telefonistei su
jungus, saugumas pokalbiui daž
nai trukdydavo ar net jį nutrauk
davo. Palyginkim tai su 1991 me
tų sausio 13 diena, kuomet Va
karų televizija ir spauda, susirin
kus Vilniuje, liudijo įvykius prie 
televizijos bokšto. Tarptautinės 
komunikacijos priemonių tobulė
jimas reiškia, kad globalinio kai
mo gyventojų ryšiai darosi ar
timesni. Tai turėtų ypač būti į 
naudą mažoms šalims, kaip Lie
tuva, nes turėtų užtikrinti, kad 
jos nebus didžiųjų ignoruojamos. 

Sunku ir pavojinga bandyti 
pranašauti ateitį. Tačiau pasta
rųjų penkių mėnesių įvykiai rodo 
tam tikrą kryptį, kuri ko gero 
tęsis ateityje. Po 1991 metų rug
pjūčio mėnesio nesėkmingo pučo 
Maskvoje, sąlygos pasidarė itin 
palankios Vakarų šalims pripa
žinti Lietuvos nepriklausomybę 
ir su ja užmegzti diplomatinius 
ryšius. Lietuvą, Latviją ir Estiją 
priėmus į Jungtines Tautas , 
spaudos dėmesys Lietuvai smar
kiai sumažėjo. Rampos šviesos, 
kurių priekyje Lietuva stovėjo, 
užgęsta. Nebent Lietuvą ištiktų 
kokia nors baisi nelaimė — avari
ja Ignalinoje ar buvusios sovieti
nės armijos kareivių siautėjimas 
— peršasi išvada, kad pasaulinė 
spauda apie Lietuvą pranešinės 
t ik kar tkar tėmis . Svarbiausi 
tarptautinės politikos mūšiai 
vyksta nebe Vilniuje, nebe Lietu
vos teritorijoje, o Maskvoje ir Ki
jeve. Atrodo, kad taikingos, hero
jiškos, net ir romantiškos kovos 
už laisvę etapas, prasidėjęs 1987 
metų rugpjūčio 23 dieną, eina 
prie galo ir gal jau net dabar yra 
pasibaigęs. Kategoriškai tai tvir
tinti neleidžia tiktai dešimtys 
tūkstančių buvusių raudonarmie
čių dislokavimas Lietuvos terito
rijoje. 

Matyti Lietuvoje kontūrai nau
jo etapo, per kurį yra įmanoma 
pradėti susidoroti su daugybe 
problemų be baimės, kad kiekvie
ną minutę gali būti naujas Krem
liaus pasikėsinimas į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą, į vyriau
sybę ir į tautą. 

Pačių Lietuvos vadų įsitikini-

SauMo tryliktąja sovietiniai desantininkai prie Lietuvos Parlamento rūmų Vilniuje. 
Aleksandro Juozapaicio nuotrauka 

mu, opiausia problema yra išvesti 
buvusią sovietinę kariuomenę iš 
Lietuvos. Padėtį komplikuoją tai, 
kad kai kurie iš Vokietijos išve
dami kareiviai laivu atplaukia į 
Klaipėdos uostą. Ligi šiol Lietuva 
negalėjo šio proceso kontroliuoti. 
Negalėjo užkirsti kelią kariniams 
daliniams, atplaukiantiems į 
Klaipėdos uostą, ir negalėjo 
už t ikr in t i , kad jie visi bus 
pervežti iš Klaipėdos į vieną iš 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos respublikų. Taigi Lietu
va net nežino tiksliai, kiek yra 
svetimos armijos kareivių jos teri
torijoje. Gali būti 50,000, gali bū
ti 100,000. 

Nesunku įsivaizduoti Lietuvai 
du pavojingus scenarijus, susiju
sius su tais kariniais daliniais. 
Jie gali tapti renegatais, oficialiai 
nepriklausomais nuo jokios vals
tybės, šių dienų bermontininkai. 
Tokie atskalūnai galėtų tapti 
eiliniais kriminalistais, terori
zuojančiais Lietuvos piliečius, iš 
jų vogdami maistą, pinigus ir žu
dydami tuos, kurie jiems pastoja 
kelią. Jau dabar Sandraugos ar
mijos karininkai Lietuvoje viešai 
skelbia, kad jie nepaklus savo 
aukščiausiųjų vadų įsakymams 
apleisti Lietuvą, jeigu jiems ne
bus garantuojamos gyvenvietės 
naujose dislokavimo vietose. 

Antras pavojus esąs tai, kad 
Maskvoje gali būti naujas pučas, 
taikomas prieš Jelciną ir jo 
sąjungininkus demokratus. Kai 
kurie pučo šalininkai jau sukasi 
aplink ekstremistą Vladimirą 
Žirinovskį, kuris pernai rinki
muose į Rusijos prezidentus 
surinko kelis milijonus balsų ir 
kurio populiarumas augs skau
džių ekonominių permainų laiko
tarpiu. Žirinovskis jau dabar 
grasina Baltijos šalims. Jeigu 
karininkų tarpe būtų užtektinai 
revanšistų, ypač 'tokių, kurie 
svajoja Lietuvoje pastoviai gyven
ai, nors neturi Liefctrvos piliety
bės, tai kariuomeftė, kartu su 
pogrindin sulindusiais kagėbis
tais ir buvusiais Juodųjų berečių 
nariais, galėtų tapti pučistų 
agresijos įrankiu Lietuvoje. Sau
sio mėnesį Sandraugos armijos 
karininkų suvažiavime Maskvo
je, 71 nuošimtis dalyvių pasisakė 
už atkūrimą Sovietų Sąjungos 
valstybės, kurios sudėtyje būtų ir 
Baltijos šalys. 

Sunku įsivaizduoti, kad San
draugos karinės pajėgos Lietuvos 
teritorijoje, Žirinovskio ar bet 
kurio kito valdomos, sugebėtų 
laikrodį atsukti atgal, sugrąžinti 
Lietuvą į padėtį, kurioje ji buvo 
prieš 1990 metų kovo 11 dieną. 
Neginčijama tačiau, kad tų karei
vių buvimas Lietuvos teritorijoje 
yra destabilizuojantis veiksnys ir 
kad jeigu reikalai pasuktų labai 
bloga kryptim, galėtų būti daug 
kraujo praliejimo ir daug aukų. 

Lietuvos laimei, Prezidento Bo
riso Jelcino vadovaujama Rusija 
yra perėmus atsakomybę už San
draugos karines pajėgas Baltijos 
šalyse ir dėl to tarėsi oficialios 
Lietuvos-Rusijos delegacijos ir 
sutarė, kad vasario mėnesį bus 
pradėtas karinių pajėgų išvedi
mas. Kokiu mastu ir kokiu grei
čiu tos pajėgos bus išvestos dar 
per anksti pasakyti. 

Antras savo svarbumu uždavi
nys Lietuvai yra pilnai įvesti 
rinkos ekonomiją ir plėsti preky
binius ryšius su Vakarais. Numa
toma, kad iki šių metų galo du 
trečdaliai valstybinių įmonių bus 
privatizuojami. Tikimasi Šiais 
metais sugrąžinti žemę tūkstan
čiams ūkininkų. Kainos jau pa
leistos pernai. Laukiama tinka
mo momento įvesti.litą. Aukš
čiausioji Taryba pakeitė užsienio 
investicijos įstatymą, kad jisai 
būtų patrauklesnis galimiems in-
vestoriams. Tiesa, kai kurie 
deputatai priešingi labai palan
kių sąlygų sudarymui užsienio 
investoriams, nes jie bįjo, kad už 
lietuvius turtingesni užsieniečiai 
bandys supirkti Lietuvos žemę ir 
nekilnojamą turtą, o Lietuvos 
gyventojai liks bežemiais, betur
čiais tarnais. 

Tačiau baimė įsileisti užsienio 
investorius susiduria su kita 

(Nukelta į 4 psl.) 

Sudie Danutei Tumėnaitei Vasiliauskienei 
Artimieji ją vadino Dana. 0 

Victorville Valley Community 
kolegijos studentai — Madame V. 
Liauna, trapi, tačiau milžiniška 
savo vidine energija. Draugiška 
pašnekovė, sugebanti aristokra
tiškai išlaikyti pusiausvyrą. Iš 
jos raiškių akių matydavai, kaip 
įdėmiai ji klausosi ir su kokiu 
rūpestingu užsiangažavimu šne
ka. 

Rainer Maria Rilke vieną savo 
sonetų Orfėjui pradeda šitaip: 
Sei allem Abschied voran, als 

ivaere er hinter 
dir, wie der Winter, der eben geht. 

Nebandysiu versti poetiškai. 
Čia Rilke nurodo, kad kiekvieną 
atsisveikinimą reikia priimti iš 
anksto* lyg jis būtų praėjęs, kaip 
ir žiema, kuri vyksta dabar. 

Šias eiles prisiminiau tada, kai 
paskutinį kartą vieną gruodžio 
rytmetį telefonu kalbėjausi su 
Dana. įKalba sukosi apie jos 
studiją apie poetę Liūne Sutemą 
ruošiamai išeivijos kritikos an
tologijai. Protarpiais, kai jos 
balsas susilpnėdavo, ji užsiminda
vo apie savo artėjančią mirtį. Tai 
tiesa — atsisveikinimui su gyve
nimu ji buvo jau užbėgusi į 
priekį. Ir tai nestebėtina, nes 
Danos egzistencialistinėje pa
saulėžiūroje žmogaus minties 
galios vaidino didelį vaidmenį. 
Kūnas turi paklusti žmogaus 
psichei. 

Miniu Rilke, žinodamas, jog tai 
vienas iš jos mėgiamiausių poetų. 
Kaip Henrikas Radauskas iš lie
tuvių lobyno. Danutė žavėjosi tik 
aukšto lygio muzikos, literatūros, 
dailės kūryba. Toks išprusęs 
žvilgsnis į meną susiklojo dau
giausia jos namų aplinkos ir 
auklėjimo dėka. . - . 

Danutė gimė 1925 m. rugsėjo 
19 d. Kaune profesoriaus Antano 
Tumėno šeimoje. Jau vaikystėje 
pramoko prancūzų ir vokiečių 
kalbas. 1943 metais baigusi 
Kauno VIII gimnaziją, išvyko į 
Viennos konservatoriją mokytis 
šokio meno. Deja, susižeidimas 
nutraukė svajonę tapti balerina. 
Sovietų kariuomenei užėmus 
Vienną, šeima persikėlė į Pa
ryžių. Lankydama Ėcole du 
Louvre, Danutė galutinai išmoko 
prancūziškai. 

Su savo vyru Gediminu susi
pažino Chicago'je 1960 metais. 
Susituokę jiedu tuoj persikėlė į 
Kaliforniją. Gyveno Santa Moni-
ca, paskui Thousand Oaks mies
te. Čia Dana 1971 metais baigė 
studijas Kaliforniios liuteronu 
kolegijoje (CLC) baka lauro 
laipsniu sumina cum laude, su 
dekano pagyrimo žymeniu. įstojo 
į University of California — Los 
Angeles (UCLA). 1974 metais 
gaudama prancūzų literatūros 
magistrės diplomą. Be to, 1972 
metų vasarą praleido Paryžiaus 
universitete, studijuodama fo
netiką. 

Danutė Tumėnaitė Vasiliauskienė 
(1925-1992) 

įvairiose Pietų Kalifornijos mo
kyklose dėstė prancūzų kalbą ir 
literatūrą. Jos pamokos pasižy
mėjo nepaprastu intensyvumu: 
klasėje buvo kalbama tik mo
koma kalba. Apie Danos suge
bėjimą perteikti savo žiningumą, 
apie jos entuziazmą rašė Linda 
Noreli laiške CLC rektoriui: „Jos 
išmintis kyla iš intelektualaus ir 
kūrybingo mintijimo, taip pat iš 
darbo, ištvermės bei patirties 
aruodų". 

1989 metais Vasiliauskienė, 
gyvendama su šeima Lucerne 
slėnyje, buvo pakviesta perimti 
pilnalaikę katedrą Victorville 
Valley kolegijoje — dėstyti ne t ik 
prancūzų, bet ir vokiečių kalbos 
bei literatūros kursus. Dėl ligos 
iš ten pasitraukė 1991 metais, 
palikusi neišdildomą įspūdį stu
dentams. Claudia Basha prisime
na: „Madame V. klasėje buvo 
neįmanoma būti pasyviam. Jos 
mokymas kiekvieną apgaubdavo 
žodžių bei veiksmų audra, buvo 
neįmanoma atsispirti." 

Danutei buvo itin brangi lietu
vių modernioji literatūra. Skaitė
me Metmenyse, Aiduose, Akira
čiuose Danos Vasiliauskienės 
protingus, drąsia įžvalga kibirkš
čiuojančius straipsnius. Rašė ji 
apie tuos, kuriuos labai vertino: 
Liūne Sutemą, Radauską, Nyką-
Niliūną, Tomą Venclovą, Macei
ną, dailininką Virkau ir kt. Savo 
nuomonę reiškė be užuolankų, at
kakliai gynė tai, kuo tvirtai 
tikėjo. 

Š ta i a ts iverčiu Metmenų 
39-ame numeryje išspausdintą jos 
studiją apie Liūne Sutemą, ne t ik 
jos mylimą poetę, bet ir artimą 
draugę. Randu čia Danos minti
jimui būdingą braižą, nevengian
tį stilistinių puošmenų: „Gėriuosi 
Radausko poezija. Mane žavi jo 
mocartiškas tyrumas ir formos to
bulumas. Negaliu atsistebėti, 
kaip Venclova išminko kaip molį 
žodžius, kaip supina jų plotmes — 
garsinę, vizualinę ir semantinę — 
išdirbdamas savitą ženklų siste
mą. Sutemos eilėraščiai priklauso 
kitokiam menui. Nors vaizduotės 
pasaulis yra jai absoliuti pirminė 
pirmaujanti tikrovė, jos žvilgsnis 
iš esmės visad nukreiptas į kitą 
žmogų, visad rašo ji kitam, ' t ik 
Tau ir Tau' ". 

Žvilgsnio nukreipimu į artimą 

žmogų pasižymėjo ir Danutės 
būdas, sakyčiau, jos egzistencija. 
Ne tiek dėl etinės nuostatos, kiek 
dėl įgimtos savybės įsijausti į 
kitų, ypač menininkų situaciją. 
Stebėjausi, kaip nuoširdžiai ji 
susidomėjo jai atvežtais kelių 
dailininkų darbais, kaip su Gedi
minu atrinko tai, kas ją žavi, 
nupirko ar prikalbino savo bičiu
lius kai kur iuos paveikslus 
įsigyti. Darė ji tai vos kelias 
savaites prieš mirtį. Mirė sausio 
2 dieną. 

Dvidešimtas amžius, visaip te-
riojamas ir kruvinamas „žmogiš
kojo" blogio, lyg atsvarai išvystė 
ypatingo etinio subtilumo filoso
fiją — egzistencializmą. Jos 
dorovinis pagrindas — pats savy
je kurk žmogiškumą, pats apsi
spręsk gėriui — atitiko Danutės 
minties ir širdies sąskambį. J i 
labai domėjosi didžiuoju egzisten
cialistu Jean-Paul Sartre. Ruošė
si apie jį rašyti veikalą lietuvių 
kalba. Pablogėjusi vėžio liga 
neleido šį projektą įkūnyti. 

Liūdi dukra Rasa ir žentas 
Tomas Bernotas, dukraitė Mari
ja. Liūdi vyras Gediminas Vasi
liauskas, slaugęs ją kaip retas 
kitas. Laiške iš kalnuose žiemo
jančio Wrightwood*o Gediminas 
rašo: 

„Nujausdama artėjantį savo gy
venimo galą, nuoširdžiai ėmė 
ieškoti paguodos religijoj. Serra 
Retreat Malibu prieglobstyje su
sitiko su dvasišku tėvu Tang, 
OFM, kuris padėjo jai herojiškai 
priimti likimą. Mirė Danutė be 
galo ramiai, su meile visiems. 
Pageidavo nedaryti nereikalingų 
išlaidų [...) Prašė pasiūlyti norin
tiems ją prisiminti siųsti aukas 
naujam žurnalui Lietuvoje pa
r emt i , a n t r a š u : Naujajam 
Židiniui — Aidams, c/o Father 
Leonardas Andriekus, 361 High-
land Blvd. Brooklyn, N.Y. 
11207..." 

Neseniai ji klausė mano nuo
monės, ar geri yra pavadinimai 
turimiems paveikslams: ,,Ruduo 
pro langą" arba ,,Auksiniai 
lapai"; „Nakties paukščiai" ar 
„Orchidėjų naktis": „Bangos ir 
p u t o s " . Nudž iugau , kai ji 
pavadino „Pasakų pieva" spal
vingą Virginijos Šiaučiūnaitės 
monotipiją, kurią pakabino sve
tainėje. Tuo ji t inkamai įvardijo 
po dangaus skliautais susitelku
sių žolių ir žiedų įvairybę, sken
dinčią rožinėje šviesoje. Pritarė 
Radausko tikėjimui pasaka. 

Anot Gedimino, Danutė mėgda
vo deklamuoti Radausko neilgą 
eilėraštį „Balti malūnai" iš poeto 
pomirt inės knygos. Ypač to 
eilėraščio pabaigoje patetišką 
klausimą: 
Ir kas dabar pasieks tą šalį. 
Kur faunas miega tarp gėlių 
Ir mėnuo groja rageliu? 

Tikėkime, kad jos siela dabar 
sklando išsvajotoje pasakų šalyje. 

P r a n a s Visvydas 

Sausio tryliktąją laidotuves Vilniuje 1991 m. sausio 16 d 
Vinco Korkučio nuotrauka 
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Laimingieji fotomenininko 
Kazio Daugėlos metai 

Jo aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga 

A L F O N S A S N A K A S 

Vasario gale Kazys Daugėla 
švenčia savo 80-ąjį gimtadienį. 
Prieš pasakojant jo biografiją, 
tenka paskelbti keletą mėnesių 
slėptą žinią: Nashua mieste, New 
Hampshire, veikiantis Charles 
Zylonio fondas 1991 m. spalio 1 d. 
Kaziui Daugėlai išrašė penkių 
tūkstančių dolerių čekį, kaip 
subsidiją dvikalbiam savo nuo
traukų albumui išleisti. Apie 
Charles Zylonį, jo fondą ir iš
leisimą knygą-albumą šio rašinio 
gale papasakos pats sukaktu
vininkas. Bet pirma susipa
žinkime su Kaziu Daugėla — 
žmogumi ir fotomenininku. 

Jis gimė 1912 m. vasario 23 d. 
Radviliškyje. Jau būdamas gim
nazijoje, svajojo apie svečias 
šalis, „platųjį pasaulį". Proga j 
„platųjį" greit atsirado po to, kai 
1930 metais baigė Šiaulių gimna
ziją. Vyresnis brolis Vladas, 
gabus kultūrtechnikas, su vals
tybine stipendija siunčiamas 
studijų gilinti Viennos Aukštojoje 
žemės ūkio mokykloje, sutiko 
Kazį kartu paimti ir kurį laiką 
stipendija su juo dalintis. Badmi-
riauti ilgai neteko: akademi
niams gabumams išryškėjus, sti
pendija paskirta ir Kaziui. 
Tėvynėn grįždamas, 1936 me
tais parsivežė kultūrtechnikos 
inžinieriaus diplomą. Nuo 1937 
iki 1941 metų darbavosi Žemės 
ūkio ministerijos Melioracijos 
departamento kultūrtechniku, 
vėliau referentu, tuo pačiu laiku 
mokytojaudamas Kėdainių Aukš
tesniojoje kultūrtechnikos mo
kykloje. Pasitraukęs į Vokie
tiją, su žmona Stase, operos solis
te, ir mažamete dukrele Rūta ap
sigyveno Kempten'o išvietintųjų 
stovykloje. Ten 1946-1949 metais 
mokytojavo lietuvių gimnazijoje 
ir kartu dėstė svetimų kalbų kur
suose. 

Į JAV išvyko 1949 metų pa
vasarį. Apsigyveno Naujojoje 
Anglijoje, netoli Boston'o. Keletą 
mėnesių sunkiai dirbo apleis
tame ūkyje ir dar sunkiau — 
poroje nereikšmingų įmonėlių. 
Netrukus tapo inžinierium pro
jektuotoju Davison rangovų 
bendrovėje, Manchester'y, New 
Hampshire, kur darbavosi beveik 
22 metus, iki 1981-ųjų. Darbo 
pozicijas ger indamas, 1962 
metais įgijo inžinieriaus, o 1970 
— registruoto matininko teises. Ir 
išėjęs į pensiją tebetalkina inži
nerijos bendrovėms kaip kon
sultantas. 

Gyvena Bedford'e, New Hamp
shire. Laiškuose mini dalyvaująs 
dviejuose choruose (anksčiau 

Kazys Daugėla 

dainavęs iškart trijuose, o tris 
sezonus — keturiuose!). Su vienu 
gieda bažnyčioje, su kitu dainuo
ja senelių prieglaudose, ligoni
nėse. Nuosavam kieme kapstosi 
apie krūmus, medelius, gėles. Il
gos, gilios New Hampshire žiemos 
teikia apsčiai progų pasportuoti 
sniegą stumdant... Veda plačią 
korespondenciją su artimaisiais 
Lietuvoje, draugais Amerikoje. 
Amerikiečių laikraščiams dažnai 
rašo atvirus laiškus Lietuvos te
momis ir jie visi išspausdinami 
(rankose turiu kelių kopijas; visi 
taiklūs, dalykiški!). Mūsų laik
raščiams bei žurnalams rašo 
fotoparodų recenzijas, rašinius 
aplamai apie fotografiją. Tai tik 
dalis darbų bei įsipareigojimų, 
užpildančių ir menkiausią lais
valaikio spragą. 

Šit jau priėjau prie fotografijos! 
Prie temos, kuri man per didelė 
ir per sunki, bet sukaktuvininkui 
pati svarbiausioji. Norėdamas šią 
temą paliesti, susipažinau su 
keletu interviu, Kazio Daugėlos 
duotais išeivijos bei Lietuvos 
spaudoje. Jais naudojuosi. 

Fotografuoti jis pradėjo Vienno-
je, gal 20-ies metų. Grįžęs 
tėvynėn, geresnes nuotraukas 
ėmė rodyti bendradarbių kultūr
techniku fotoparodose. Greit buvo 

pastebėtas, įvertinamas premi
jomis. Prišaudęs lietuviškos gam
tos vaizdų, keletą 1939 metais 
pasiuntė Fotomeno olimpiadai 
Vokietijon. Čia buvo pirmas svai
ginantis laimėjimas: iš 35,000 
ekspozicijų, susiųstų viso pa
saulio fotografų, jo viena gavo 
penktąją vietą, o kita pateko į 
rinktinių nuotraukų albumą /m 
Zauber des Lichtes. Tai pirmas 
pripažinimas už tėvynės ribų. 

Apsigyvenęs po karo Kemp-
ten'e, nors be gero aparato, be 
tinkamų kitų priemonių, ne-
atlaidžiai fiksavo stovyklinį 
gyvenimą, istorijai palikdamas 
žmones, jų buitį, aplinkos buta
foriją. Jo nuotraukose — rašy
tojai, sportininkai, šeimininkės 
virtuvėje, motinos su kūdikiais, 
duonos dalintojai ir jos ėmėjai, 
spekuliantai, malkakirčiai, gir
tuokliai, aktoriai, kur visus beiš-
skaičiuosi. Visos tos nuotraukos 
po daugiau kaip 40 metų jau 
brangus archyvinis turtas, ir jų 
vertė su kiekvieneriais metais 
kils, ypač tėvynėje. 

Amerikoje jis kasmet dalyvauja 
keliolikoje tarptautinių foto
parodų ir dažnai apdovanojamas 
premijomis. Už nepremijuotas 
nuotraukas gauna vienos, dviejų 
ar daugiau žvaigždžių žymenis 

BALADĖ SU SAPNU 

žvakė su elementorium 
ant stalo 

ant stalo kamaroj į lėkštę sulašėjusi žvakė 
ir elementorius priėmęs samdinę 

kuri sapną ant kelių pasidėjus skaito 
vienmarškinė vaikystės savo sapną 

regi tėvužį ir motulę 
kurie kryžium suaugusias rankas į ją tiesia 

šilto pieno puodynėlė rankose 
ir baltos drobės skepeta 

skepeta motulės širdies žaizdai 
sužeidė ją ponas vargas 

nusilenk ponuliui iki žemės 
dukrele 

ir aprišk motulei širdį 
pirmą paskutinį sykį pražydėjusią raudonai 

matai jau nebegali eiti 
čia ir sustos 

čia ir sustos alksnyne suvisam 
žaizdos nebeužgydžiusi atvargusi savo 

o Dievo motina 
priglauski savo galvą prie tėvužio 

tėvuži* už rekrūto slapstymą 
po bizūnu gulsis žemelės bučiuoti 

po bizūnu kuriuo plakami gyvuliai 
kris nebeprisikeldamas 

broleliai ak broleliai mano 
ant dalgio ašmens padėjot galveles 

kad būtų dilgėlėms balandoms usnims 
aštresnis ant Lietuvos nugarėlės 

jau ir taip skaudžiai 
oi skaudžiai nuplaktos 

sakytum už pačią didžiausią nuodėmę 
sukilimą dėl tėvynės gyvenimo 

broleliai 
brolužėliai 

Kazio Daugėlos nuotrauka „Už vandenyno — mano Lietuva' 

akmenį nuo kelio kas nuritins 
ubago šešėliui atslenkant iš šiaurės 

tėvuži 
tėvužėli 

atlekiant kaimynų ar svečių vežimams 
kas vartus atkels 

motule motinėle 

kas pamelš ožkelę 
marškinius senus sulopys dailiai 

dėkui pasakys už palabinimą 
ir už obuolį raudonais šonais dėkui 

dukrele dukterėle 
sekmadieniais kai būsi apsiruošus 

iškepk pyragą supjaustyk padalink 
tarytumei visai šeimynai mūsų 

bet neišskirstyk riekėm 
tegu lieka sudėtas 

į vieną daiktą 
amžinam į vieną 

. i 

„Sutartinis trūkis" Kazio Daugėta* nuotrauka 

(žvaigždžių skaičius reiškia, kiek 
į tą parodą jo nuotraukų priimta). 

Turiu daug medžiagos apie 
jubiliato proveržius į Lietuvą. Bet 
kadangi visa tai vienu ar kitu 
kartu skelbta spaudoje (ir šiame 
dienrašty), bepriminsiu, kad 
Lietuvoje 1988 metų rudenį buvo 
surengta individualinė jo nuo
traukų paroda, o 1989 metų gale 
Vilniaus Dailės parodų rūmuose 
jo darbai eksponuoti kartu su ki
tų Lietuvos fotografų darbais. 

Chicago'je 1971 metais įsteigus 
Budrio vardo fotoarchyvą, kuris 
kasmet rengia lietuvių fotografų 
darbų parodą, jis dalyvavo visose 
20 parodų. Jose yra gavęs aštuo
nias pirmąsias premijas ir keletą 
antrųjų. 

Savo varžovams Kazys Daugėla 
ne tik nepavydi, bet fotomeno 
kūrimo patirtimi su jais spaudoje 
dalinasi. Turiu galvoje jo keturis 
rasinius Šio dienraščio kultū
riniame priede. 1987-aisiais 
„Fotografas žiemą", paskui 
„pavasarį", „vasarą", „rudenį". 
Autorius aiškina kaip traktuoti 
saulę ir debesis, kaip elgtis su 
spalvomis ir šešėliais, kaip ir 
kada aparatą naudoti. Jis su 
humoru bei meile prabyla ir apie 
gamtą, jos grožį, gamtos prie
globsty zujančius vabalėlius, žvė
relius, padangėmis nardančius 
paukščius. Stebiesi jo pastabumu 
ir poetiškumu. Norėčiau iš kiek

vieno „metų laiko" šį tą paci
tuoti, bet neturiu vietos. 

Vietos pasilikau būtinai citatai, 
išreiškiančiai Kazio Daugėlos -
fotomenininko filosofiją. Kai 
Salomėja Narkėliūnaitė net ke
liskart šiame dienrašty piktinosi, 
kam Daugėla Kapsuką (pamink
lą) Vilniuje nuo Dailės muziejaus 
perkėlė prie Šv. Kazimiero bažny
čios, jis taip paaiškino (žiūr. 1989 
m. balandžio 15 d. Draugo kul
tūriniame priede): „[...) Aš 
manau, kad fotografas yra 
greičiau panašus į rašytoją, kuris, 
pagal savo norą ar sugebėjimus, 
gali parašyti tikslų aritmetikos 
vadovėli arba fantastinį romaną, 
kuriame Kapsuko paminklas bus 
pastatytas prieš Kremliaus var
tus. Mano nuotraukose Kapsukas 
prieš Dailės muziejų (tolygus 
.aritmetikos vadovėliui') tiktų 
Vilniaus miesto .Kelionių vado
vui'. Kapsuką su Šv. Kazimiero 
bažnyčios bokštais galiu sugre
tinti su .rašytojo novele' [...]". 
Šios citatos tęsiniu dar eina pa
aiškinimas apie Jurgaičių Kryžių 
kalno sukomponavimą su Šv. 
Onos bažnyčia Vilniuje ir pava
dinimą jo „Šv. Onos kryžiais" 
(šalia pridėta nuotrauka). Nuo
traukoje „Už vandenyno — mano 
Lietuva" į Atlanto bangas su
merkti kryžiai gal irgi piktins 
„matematikus" ar „kelionių va
dovų" sklaidytojus, bet „poetai" 

su kompozicijos kūrėju sutiks, 
kad tai — fotomenas... 

Šitiek apie Kazį Daugėlą — 
fotomenininką. Gaila, kad išėjo 
taip abstrakčiai, užuominomis, ne
nurodant, kada ir kur parodose 
dalyvauta, kas, kur ir kodėl pa
rodose premijuota, ir t.t. Tai būtų 
pareikalavę keliolikos puslapių 
referato. 

Belieka tik keliais klau-
simais-atsakymais pasikalbėti 
apie rašinio pradžioje paminėtą 
fondą ir išleisimą knygą-albumą. 
I čia rašančiojo klausimus atsako 
pats Kazys Daugėla. 

— Jūsų nuotraukų albumui-
knygai subsidiją suteikė Charles 
Zylonio fondas. Būtų {domu iš
girsti, kas per vienas tas mūsų 
tautietis ir kada jo fondas atsi
rado? 

— Charles Zylonis (Lietuvoje 
galėjo būti Kazimieras Žilionis) 
gimęs 1890 metais, į Ameriką at
vyko 1912 metais. Nashua, 
mieste, New Hampshire, jis 
išgyveno 66 metus. Priklausė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijai. 
Mirdamas (1978 metais) jis paliko 
stambią sutaupų sumą, iš kurios 
ir sudarytas Zylonio fondas lie
tuvybei remti. Atrodo, kad šis 
šaunus lietuvis, Amerikoje iš
gyvenęs porą pasaulinių karų ir 
depresijos laikotarpį, ne tik gyvas 
būdamas mokėjo verstis, bet ir 

mirdamas savo šaknų nepa
miršo... 

— Kada šis fondas atsirado, 
kokiajo paskirtis ir koks veikimo 
akiratis? Gal tarnautų visos 
Amerikos lietuviams? 

— Kai teismas 1982 m. rugsėjo 
2 d. testamentą legalizavo, tik
riausiai nuo tos dienos ir fondas 
gimė. Jis įpareigotas pirkti 
knygas, periodinius leidinius, 
filmus, vaizdajuostes, rankdar
bius bei dailės kūrinius ir ki
tokius išdirbinius, gaminamus 
Lietuvai bei jos žmonėms. Be to, 
kapitalas gali būti naudojamas 
kultūros įvykių demonstravimui, 
pamokoms bei pratyboms, sti
pendijų bei paskolų teikimui stu
dijoms apie Lietuvą, jos kultūrą-
ir žmones. Deja, fondu gali naudo
tis tik Nashua ir penkių apie 
Nashua, New Hampshire. mies^ 
tų teritorijoje gyvenantieji. 

— Kaip Nashua ir aplinkinių-
miestų lietuviai šiuo fondu naw 
dojasi? 

— Kurį laiką Nashua miesto 
biblioteka (lietuviams) pirko 
knygas bei laikraščius. Bet 
paaiškėjus, kad mažoje lietuvių 
kolonijoje maža skaitytojų, knygų 
srautui sustojus, pajamos iš 
kapitalo ėmė augti. Jo dalį 
pradėjo naudoti Nashua BALF'o 
skyrius, Vasario 16-osios minė
jimams rengti. 

(Nukelta į 4 psl.) 

\ 
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Artistė Dapkūnaitė Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
T O M A S C H A D A R A V I Č I U S 

Kai tuo tarpu daugelio žvilgs
niai prilipę prie TV ekrane 
transliuojamų Olimpinių žaidy
nių iš Prancūzijos, malonu 
atrasti, jog ne vien tik sportas • 
Lietuvą pasaulyje garsina. Lietu
vė aktorė Ingeborga Dapkūnaitė 
buvo pakviesta Chicago's Stepen-
wolf t e a t r e vaidinti vieną 
pagrindinių vaidmenų (Katya) 
spektaklyje ,,A Slip of the 
Tongue" pagal Dusty Hughes pje
se. Vasario 3 dieną Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje buvo 
surengtas susitikimas su In
geborga Dapkūnaite. Susitikimą 
vedė aktorė Nijolė Martinaitytė. 

Nijolė Martinaitytė teiravosi, 
kaip aktorė pateko į Steppenvvolf 
teatrą. Viskas prasidėjo tuo, kad 
Londone šiuo metu dirbanti jau
na lietuvių režisierė [Dalia Ibel-
hauptaitė, režisūros mokslus stu
dijavusi Maskvoje — T. Ch.] visą 
laiką nešiojosi savo rankinuke In
geborgos nuotrauką. Sužinojusi, 
jog „Slip of the Tongue" režisie
rius Simon Stokes renkasi akto
rius savo pastatymui, režisierė 
[Ibelhauptaitė — T. Ch.] paro
džiusi Ingeborgos nuotrauką. 
Simon Stokes paprašęs atnešti 
dar. Po to ėjo sp rend imas 
pamatyti pačią aktorę, ir In
geborga ne be didelių vargų 
nuskrido į Londoną, kur ir buvo 
pasirinkta pastatymui. „Slip of 
the Tongue" — tai drama grįsta 
įvykiais 1989-ųjų Čekoslova
kijoje. 

Aktorė Ingeborga Dapkūnaite, 
vedančiosios paklausta apie savo 
kelią į teatrą, papasakojo, jog pir
mas žingsnis į teatro sceną įvyko 
dėka močiutės, kuri anuomet dir
bo Lietuvos Operos ir Baleto 
teatre. Tąkart Lietuvos Opera 
statė „Madama Butterfly", kur 
buvęs nedidelis vaidmuo vaikui. 
Ingeborgos ir gyventa netoli 
teatro: tad keturmetė buvo pasi
rinkta šiam vaidmeniui. 

Tuokart viskas ir pasibaigė. Tą
sa buvusi, kuomet aktorei sukako 

Per susipažinimo su Lietuvos artiste Ingeborga Dapkūnaite vakarą šių metų 
vasario 3 dieną Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicago'je: vakaro vadovė 
Nijolė Martinaitytė, muziejaus direktorius Stasys Balzekas, J r., įteikiąs Inge
borgai Dapkūnaitei muziejaus pažymėjimą, Ingeborga Dapkūnaite ir Chicago's 
Tarptautinio teatrų festivalio organizatorius Bernard Sahlins. 

Po vakaro su Ingeborga Dapkūnaite Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje: 
Stasys Balzekas, Jr„ Nijolė Martinaitytė, Ingeborga Dapkūnaitė, Bernard 
Sahlins, Dalia Anysienė ir Nijolė Voketaitienė. 

šešiolika. Vienas jos draugų tada 
pasiūlęs kartu nueitį į dramos bū
relį. [Respublikinių Profsąjungų 
Kultūros rūmų Moksleivių liau
dies teatras — T. Ch.] vien todėl, 
kad laikas neitų veltui. 

Svajota apie vertėjos karjerą: 
pasak Ingeborgos, mėgusi anglų 
kalbą; stojamieji egzaminai Vals
tybinėje Konservatorijoje tais me
tais [1981-aisiais - T. Ch.] vykę 

vėliau, negu anglų kalbos univer
sitete, todėl mėginant nebūta ko 
prarasti. Tačiau sėkmė lydėjo jau 
pirmųjų stojamųjų egzaminų me
tu: būsimoji aktorė įstojusi į 
režisier iaus Jono Vai tkaus 
aktoriaus meistriškumo klasę. 
Ingeborgos buvo paprašyta papa
sakoti, kiek vaidmenų ji suvai
dinusi teatruose ir kurie buvę 
išskirtiniausi. Aktorė mieliau 

prisiminė pirmuosius trejus me
tus [pradedant 1985-aisiais — T. 
Ch.]. kuomet dirbusi Kauno Dra
mos tea t re pas režisierių Joną 
Vaitkų; tačiau jai buvo sunku iš
skirti vieną kurį nors. Pastaruo
ju metu Lietuvoje artistė dirbusi 
kartu su Chicago'je jau žinomu 
režisieriumi Eimuntu Nekrošiu
mi. 

[Lietuvoje Ingeborga plačiau 
žinoma kaip kino aktorė. Debiu
tavo 1984-ais metais režisieriaus 
Raimondo Baniomo pirmajame 
filme „Mano mažytė žmona". Vė
liau turėjo daugiau negu 17 vaid
menų, kurių daugelis rusiškaja
me kine — T. Ch.] 

Vedančioji domėjosi, su kokiu 
režisieriumi, aktoriumi — gyvu 
ar mirusiu — aktorė norėtų susi
tikti ar dirbti. Ir čia jai buvę sun
ku atsakyti. Iš salės klausiančių
jų paprašyta pašnekėti angliškai, 
aktorė Dapkūnaitė prabilo visai 
pusėtina anglų kalba. 

Pagaliau aktorė Nijolė Marti
naitytė pasiteiravo jaunesniosios 
kolegės, koks skirtumas tarp 
spektaklių ruošimo Lietuvoje ir 
šiapus Atlanto. Paaiškėjo, jog 
didžiausias skirtumas — ta i lai
kas, per kurį spektaklis paruošia
mas scenai. Lietuvoje tas laiko
tarpis neapibrėžtas: jis gali trukti 
mėnesį, tris, pusę metų; net ir pri
artėjus premjeros datai, režisie
rius bei aktoriai gali nuspręsti 
premjera nukelti , jeigu matytų, 
kad spektakliui nėra t inkamai 
pasiruošta. Tuo tarpu Amerikoje 
— spektaklis mirk gyvenk numa
tytą dieną įvyks, kartą jau bilie
tai buvę parduoti. 

Ingeborga Dapkūnaitė pasi
džiaugė, galėdama susitikti su 
Chicago's lietuviais. Susitikimui 
pasibaigus, aktorė šiltai atsisvei
kino. Suėjimo metu kalbėjo Ber
nard Sahlins, Chicago's Tarptau
tinio teatrų festivalio organizato
rius bei vienas svarbiausių Tarp
tautinio teatrų festivalio Vilniu
je 1993 metais rengėjų. Susi
tikimui pasibaigus, buvo sureng
tos vaišės. 

Laimingieji Kazio Daugėlos metai 
(Atkelta iš 3 psl.) 

— Kaip Jums kilo mintis sub
sidijų iš Zylonio fondo nuotraukų 
knygai prašyti? 

— Puikioje Manchester ' io , 
New Hampshire, meno galerijoje 
pamačiau fotografijų parodą iš 
Nashua l ietuvių praei t ies 
gyvenimo. Perfotografavimo dar
bas buvo profesionalus, pasigėrė
tinas, bet skaičiumi kuklus ir vie
tomis klaidinantis: iškraipytos 
pavardės, elnias pakinkytas į 
Lietuvos žiemos roges... Mačiau, 
kad stambią fondo subsidiją gavo 
parodos rengėjai, nesusipažinę 
su Lietuva. Tai man suteikė 
drąsos... 

Vilniuje man buvo pasakyta, 
kad Lietuvoje paliktas nuotraukų 
rinkinys tiktų fotoalbumui, jeigu 
kas padėtų parūpinti geros rūšies 
popieriaus spaudai. Zylonio fon
dui išdėstęs reikalą raštu, 1991 
m. rugpjūčio 7 d. buvau pakvies
tas į patikėtinių (trustees> posėdį. 
Paaiškinau apie leidinio turinį 
Palyginimui atnešiau parodinių 
nuotraukų originalus ir jų at
spaudus ant menko Vilniaus pa
rodos katalogo popieriaus. 
Rugsėjo 4 dieną raštu pranešė, 
kad 5,000 dolerių subsidija man 
suteikta. 

— Kur, kokia leidykla ir kada 
Jūsų albumą išleis? 

— Dėl fotoalbumo išleidimo 
mane užkalbino Vilniaus „Min 
ties" leidyklos pareigūnai 1990 
metais. Sutarta, kad tas leidinys 
turėtų būt i dvikalbis, lietu-
viškai-angliškas. Projektas nusi
tęsė iki 1991-ųjų rudens, kuomet 
gauta subsidija „sugebėjo su
rasti" popierių. Antanas Skais
giris, mano patikėtinis Lietuvoje, 
lapkričio 28 dieną pasi rašė 

sutartį su „Minties" leidykla 
Vilniuje ir „Spindulio"" spaustuve 
bei va l s tyb in iu popieriaus 
fabriku Kaune. Sutartyje tarp 
kitko pasakyta, kad fundacijos 
pinigus panaudos aukštos 
kokybės popieriui ir greitam 
albumo išleidimui. Manau, kad 
albumas netrukus pasirodys. 

— Gal jau galėtumėte ruošiamą 
leidinį aptarti: koks jo turinys, pa
vadinimas, apimtis, tiražas? 

— Mano albumo tema prasi
deda prieškarinėje Lietuvoje, 
tęsiasi per Vokietijos stovyklas ir 
baigiasi fondo įstatuose numa
tytoje teritorijoje. 

Leidinio pavadinimą parinko 
vilniečiai: Išeiviai iš Lietuvos 
1944-1950 m. „Minties" moksli
ne redaktorė Milda Seškuvienė 
mane įtikino, kad apie savo nuo
traukas aš turiu šį bei tą pa
rašyti, nes buvau artimiausias to 
vaizduojamo laikotarpio liu-
ninkas Ji rūpinosi mano teksto 
(apie 20 puslapių redakcija ir lei
dinio maketo sudarymu. Už tai aš 
esu jai didžiai dėkingas. 

Kruopščiu tekstu be jokio atly
ginimo vertimu į anglų kalbą 
rūpinosi Adolfas Bernotas . 
Associated Press atstovas New 
Hampshire. Jis . kelis vaikystės 
metus praleidęs išvietintųju 
stovyklose, pažino leidinyje vaiz
duojamą gyvenimą. Jam nuošir
dus ačiū. 

Be savo dviejų sūnėnų Vilniuje 
pagalbos vargu ar galėčiau foto-
albumą spaudai paruošti An
tanas Skaisgiris rūpinosi tei
siniais ir komerciniais reikalais, 
o Gediminas Daugėla praleido ne
suskaičiuojamas valandas, retu
šuodamas mano nuotraukas, pa
gamintas iš senų aptrupėjusių ne
gatyvų. Dėkingas dėde turėtų 

juos pakviesti pasisvečiavimui 
New Hampshire. 

Su leidėjais esu susitaręs, kad 
gausiu 500 fotoalbumo egzem
pliorių, iš kurių 100 autografuotų 
turėsiu įteikti Charles Zylonio 
fondui. 

Leidinio apimtis man dar 
nežinoma. Pasitikiu redaktore 
Milda Seškuvienė. Ji , sudariusi 
maketą, mėgins panaudoti visas 
turimas nuotraukas. O tiražas? 
Per preliminarinius pasitarimus 
buvo svarstoma 10,000 egzem

pliorių laida. Jei t rūks popie
riaus, mažins tiražą. 

— Ar leidinys bus platinamas 
išeivijoje, ypač Amerikoje? 

— Kaip leidėjai fotoalbumą 
platins, nežinau. Turbūt ir jiems 
dar neaišku, kokia kaina gali 
būti nustatyta su smunkančiu 
rubliu. J e i tuo tarpu pasirodytų 
litas, paaiškėtų platinimo ga
limybės užjūriuose. 

— Ačiū už išsamius paaiški
nimus! Tikiu, kad skaitytojui jie 
įdomūs. 

Asmeniškai dar niekada nesu
tiktam, t ik per laiškus surastam 
Bičiuliui Kaziui Daugėlai linkiu 
džiaugsmingo jubiliejaus! 

1989 metų Vasario Šešioliktąja. Vilniuje vykstant sventpK iškilmėms, buvo ir 
tyliai besimeldžiančiu Katedroje. 

Lietuva 
rampų šviesoje 

(Atkelta iš 2 psl.) 
realybe — bent 80 nuošimčių 
Lietuvos importų ir eksportų yra 
su Rytais, t.y. su buvusia Sovietų 
Sąjunga. Pastaruoju metu Lietu
vos prekybos partneriai Rytuose 
tapo labai nepatikimi. Nors su
tartys pasirašytos, bet Lietuva 
laiku negauna a r išvis negauna 
nei pašarinių grūdų, nei kuro, nei 
kitų žadėtų žaliavų. Tam yra dvi 
priežastys: pirma, supercentrali-
zuotos ekonominės sistemos sui
rimas ir an t ra , žemesnio ar vidu
rinio rango valdininkų, priklau
sančių senajai nomenklatūrai ir 
parėmusių rugpjūčio mėnesio pu
čą, kerštas prieš Lietuvą ir noras 
griauti Jelcino kuriamą rinkos 
ekonomiją bei demokratinę san
tvarką. Pasekmės Lietuvos eko
nomijai labai rimtos; todėl ji 
ieško, jai būtina ieškoti partnerių 
Vakaruose. 

Prie šių dviejų uždavinių — 
kariuomenės išvedimo ir rinkos 
ekonomijos įvedimo — reikia dar 
du pridėti. Visi keturi susiję su 
Lietuvos desovietizacija. Trečia
sis uždavinys yra geriau apibrėžti 
ir į tvir t int i demokratines in
stitucijas Lietuvoje. Šiuo metu 
Lietuvos politinė santvarka re
miasi Laikinuoju pagrindiniu 
įstatymu, priimtu 1990 metų kovo 
11 dieną. Aukščiausiojoje Tarybo
je ruošiamas naujos konstitucijos 
projektas. Su juo bus susijęs 
klausimas dėl Aukščiausiosios 
Tarybos ateities. Tai sovietinio 
valdymo laikotarpiu primesta 
institucija, kurią galbūt teks 
pakeisti Atkuriamuoju Lietuvos 
Seimu. Taipogi naujoji konstituci
ja galbūt ir patenkins kai kurių 
deputatų norą aiškiau apibrėžti ir 
griežčiau atskirti Lietuvos-vykdo
mosios valdžios funkcijas nuo 
įstatyminės valdžios funkcijų. 

Lietuvoje šiuo metu vyksta gy
vos diskusijos dėl šalies preziden
to institucijos įvedimo. Vieni 
mano, kad užtenka šaliai turėti 
silpną valstybės galvą, koks 
dabar yra Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininko pos
tas. Antri teigia, kad be naujos 
konstitucijos per anksti kalbėti 
apie sustiprintą prezidentūrą, 
nors iš esmės sąvokai pritaria. 
Treti sako, kad kaip tik dabar, 
kuomet Lietuva ir jos kaimynai 
pereina sunkius ekonominius iš
bandymus, Lietuvai reikalingas 
stiprus prezidentas. 

Ketvirtasis uždavinys ko gero 
bus iš visų pats skaudžiausias 
lietuvių tau ta i . Tai praeities 
veiksmų ir elgesio įvertinimas 
bei sprendimas. Bus bandoma nu
statyti kas, kaip ir kiek kolabo
ravo su sovietiniu režimu ir koks 
turi būti jų atpildas už tai. Štai 
ką Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius 
praėjusių metų gruodžio mėnesį 
sakė apie tuos , kurie dirbo 
sovietiniam režimui: 

„Teko kalbėti su SSRS KGB ir 
Lietuvoje dirbusiais KGB parei
gūnais. Sužinojome, kad nuo 
1940-ųjų metų iki šių dienų 
Lietuvoje veikusi KGB agentūra 
— apie 300 tūkstančių žmonių... 
Greta buvo apie 200 tūkstančių 
partijos narių. Dažniausiai šių 
dviejų grupių žmonės nesutampa. 
KGB nuostatos reikalavo never
buoti partinių darbuotojų. Įverti
nę tų žmonių įtaką šeimos na
riams, suskaičiuotume jau dau
giau kaip milijoną žmonių, kurie 
gali būti susiję su senosiomis 
valdymo struktūromis." (Lietuvos 
rytas, 1991.12.12.) 

Iš šios citatos pasidaro aišku, 
kokia didžiulė šios problemos 
apimtis. Vieni baiminasi, kad bus 
siekiama ne teisingumo, o susido
rojimo su praeitimi, raganų me
džioklės. Ki t i tv i r t ina , kad 
praeities veiksmų įvertinimas 
būtinas ir kad tie, kurie tam 
priešinasi, nori susitaikyti su 
baisia ir negarbinga praeitimi, 
kad jie nori užtikrinti, jog niekas 
dėl nieko nebus nubaustas. 

Šio klausimo išsprendimą kom
plikuoja sovietinės santvarkos 

Sausio tryliktąja sovietų kariuomenės tankas prie Lietuvos Parlamento rūmų 
Vilniuje. Aleksandro Juozapaičio nuotrauka 

liekanos, kurios tebenuodija lie
tuvių visuomenės gyvenimą. So
vietai siekė visuomenę atomizuoti, 
suskaldyti į individualius viene
tus, kad negalėtų kilti organizuo
tas pasipriešinimas. Viena to pro
ceso pasekmių — žmonės buvo 
izoliuojami viens nuo kito, ėmė 
nepasitikėti savo kaimynu, savo 
bendradarbiu. Tą problemą šitaip 
aiškina Sąjūdžio seimo tarybos 
narys profesorius Albertas Za
latorius. 

, ,Neišsiugdėme savyje laisvo ir 
atsakingo žmogaus asmenybės... 
Įtarumas mumyse kur kas stip
resnis už pagarbos jausmą. O 
pagarbos jausmas irgi įeina į 
asmens laisvės supratimą. Įtaru
mas mus skaldo į kraštutinius 
polius: mes lyg geriau pasijun
tam, kai regime jėgą, prieš kurią 
galime protestuoti, tarytum pasi
teisiname, kad esame teisesni už 
kitus. Nesakau, kad mes neturė
tume būti budrūs, bet neturėtu
me būti taip patologiškai įtarūs. 
Reikia pradėti nuo tikėjimo žmo
gumi kaip nuo kokios nekaltumo 
prezumpcijos." (Lietuvos aidas, 
1992.1.13) 

Taigi nors Lietuva bent for
malia prasme jau sugrįžo į 
Vakarų pasaulio valstybių šeimą, 
politiniai, ekonominiai ir visuo
meniniai uždaviniai, kuriuos jai 
reikia atlikti, užtikrina, kad jos 
kelias į normalų gyvenimą bus 
sunkus. Iš viso atrodo, kad tota
litarizmo žaizdos kur kas gilesnės 
ir skaudesnės Lietuvoje, negu 
buvo carizmo nuoskaudos. 

Tai svarbu išeivijai žinoti šiuo, 
jos persiorientavimo, laikotarpiu. 
Penkiasdešimt metų jos švenčiau
sias tikslas buvo puoselėti Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
idėją. Prieš penkerius metus ne
priklausomybės atstatymo reali
zavimas buvo apibrėžiamas kaip 
ilgalaikis tikslas. Bet štai tas 
tikslas jau pasiektas. O kas toliau? 

Iš šalies žiūrint, išeivija gali kai 
kam atrodyti truputį pavargusi, 
truputį pasimetusi. Septyniolika 
mėnesių trukęs nervų karas su 
Kremliumi tarp 1990 m. kovo 
mėn. 11 d. ir 1991 m. rugpjūčio 
mėnesio pučo nesėkmingos pabai
gos daug reikalavo ne tik iš 
Lietuvos gyventojų. Reikalavo 
nemažai ir iš išeivijos, ypač 
Amerikoje, kuri ne t ik jaudinosi 
dėl savo tautiečių likimo, bet ir 
vedė intensyvią kampaniją už tai, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės paremtų Lietuvą ir pripažin
tų jos demokratiškai išrinktą 
valdžią. 

Gilios krizės, mirtinai grėsmin
gos krizės naktys ir euforijos 
aušros jau praeityje. Kovos ob
jektai jau nebe tie, kokie buvo. 
Demonstracijas, telegramų siun
tas, telefoninius skambučius se
natoriams ir Kongreso atstovams, 
tankams beriedant ties Lietuvos 
Parlamentu, pakeitė subruzdėji-
mas prieš Amerikos televizijos 
bendrovės nejautrumą, nuspren

dus vietoj Lietuvos iškilmingo 
sugrįžimo į Olimpines žaidynes 
žiūrovams įpiršti dar vieną 
reklamą. 

Dabar Lietuva ieško savęs. 
Jinai nori sugrįžti į Europą kaip 
pilnavertė jos narė. Ir Europa, 
nebebijodama to milžino, kurio 
šešėlis krisdavo ant Lietuvos ir 
visos Rytų Europos, jos laukia. 
Bet š ta i k laus imas: kokia 
Europos šeimos narė ji bus? Pen
kiasdešimt metų tautos burna 
buvo užčiaupta. Dabar, kai paga
liau galima laisvai kalbėti , 
Lietuvoje pasipylė kakofonija 
balsų. 

Išeivija priešingai reaguoja. 
Jinai susimąsčiusi. Šaltojo karo 
metu klausimai ir atsakymai, lie
čiantys Lietuvą, buvo paprasti, 
aiškūs. Sąmoningi lietuviai, jau
ni ir seni, konservatoriai ir 
liberalai, savo raison d'etre 
išreikšdavo dviem tezėm: pirma, 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje, nes 
Lietuvos kultūrą, tapatybę nori 
supančioti ar sunaikinti imperi
jos valdovai, ir antra, paremti 
Lietuvos laisvės bylą. Tada su 
žodžiais besiskaitantys žmonės 
net nedrįso tai pavadinti laisvės 
kova, nes nebuvo aiškių požymių, 
kad tauta pajėgia kovoti su 
totalitariniu režimu. 

O dabar tos dvi tezės, kuriomis 
praktiškai visų diasporoje gimu
siųjų lietuviška veikla buvo 
grindžiama, nebegalioja. Užtat 
išeiviai pradėjo savęs ir kitų 
klausti: kokie bus mūsų ryšiai su 
Lietuva? Kokį iš viso vaidmenį 
dabar turi išeivija? Ar tebeverta, 
tebepageidaujama dirbti lietuviš
ką visuomeninį darbą? Ar tebeap-
simoka vaikus leisti į lituanistinę 
mokyklą? Nesgi šventas karas 
laimėtas, okupantas jau su
traiškytas. 

Į tokius klausimus kiekvienas 
mąstantis išeivis bus priverstas 
asmeniškai atsakyti. Ieškant at
sakymo, būtinai reikia vieno 
dalyko nepamiršti. Taip, karas su 
okupantu laimėtas. Tačiau karas 
su okupacijos pasekmėmis ką tik 
prasidėjo ir su jomis dar ilgai teks 
kovoti. 

Užtat išeiviai, kurie nori giliau 
įprasminti savo lietuvybę, kurie 
nori būti naudingi lietuvių tau
tai, neturėtų abejoti, kad Lietuva 
tikisi jų talkos, kad jie Lietuvai 
yra tikrai reikalingi ir kad 
galimybės Lietuvai padėti per 
pastaruosius trejetą metų išaugo 
ir paįvairėjo. 

Visada buvo galima sugalvoti 
įvairių priežasčių, kodėl neap
simoka būti lietuviu išeivijoje. Ir 
dabar jų netrūksta. Bet pasiteisi
nimas, kuriuo niekas šiandien 
nebegali pasinaudoti — tai, kad 
būti lietuviu yra neaktualu ir 
nuobodu. Vieno kinų vartojamo 
prakeikimo žodžiai labai tinka 
šiai dienai: „Kad tu gyventum 
įdomiais laikais!" Taip, tam mes 
lietuviai esame pasmerkti. Ačiū 
Dievui. 

. 


