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Lietuviška 
revoliucija 

ALFREDAS SMAILYS 

BroacLvvay ir Sevilijos užuominos 
Lietuvos kultūrai 

Kaip liuksusinis, bet prakiuręs, 
transatlantinis laivas, šį pavasa
rį, teatro kritikų išjuoktas, nu
skendo lenkų miuziklas „Metro"; 
keli milijonai dolerių iš Varšuvos 
perėjo į New York'o kišenę. Taip 
pat šį pavasarį Sevilijos tarptau
tinėje mugėje originaliausiu ir 
įdomiausiu pastatu buvo pri
pažintas vengrų paviljonas. Tie
du, paviršutiniškai žiūrint, nesu
siję įvykiai yra ir komentarai 
apie Rytų Europos bei Lietuvos 
kultūros formas. 

Nelaimingasis „Metro" buvo 
jauno lenkų milijonieriaus Viktor 
Kubiak pasaulėžiūros kūdikis. Jo 
žvilgsnis buvo nukreiptas į ateitį, 
kurią jam įkūnijo amerikiečių 
pop kultūra. Pagrindiniai „Met
ro" modeliai buvo amerikiečių 
miuziklai, jo muzika ir teatrinė 
estetika neturėjo beveik nieko 
specifiškai lenkiško, išskyrus 
vietovę, veikėjų vardus ir stan
dartines užuominas apie pastaro
jo penkmečio pasikeitimus. Tą iš 
amerikiet iškų „pop" atliekų 
sulipdytą spektaklį Kubiak'as 
atvežė į Broadway kaip samovarą 
į Tūlą. Amerikiečiai į jį atsakė 
žiovuliu... 

Vengrų paviljono Sevilijoje 
is tori ja v isa i sk i r t inga . Šį 
tradicinių vengrų kaimo bažnytė
lių įkvėptą pastatą. Vienas ame
rikiečių architektūros žinovas 
aprašė kaip „virš mugės kakofo
nijos pakylančią svaigią fanta
ziją". Paviljono interjeras padaly
tas į dvi dalis, simbolizuojančias 
į Rytus ir į Vakarus atkreiptus 
Vengrijos veidus, pavaizduotus 
skirtingais stiliais. Vakarų pusė
je stovi ir iš vengrų mitologijos 
pažįstamas „Gyvybės medis", 
kurio šaknys kerojasi po per
matomomis grindimis. Kaip Belą 
Bartok muzikoje a r modernioje 
vengrų poezijoje, čia pajuntame 
archaikos, tradicijos ir eksperi
mentinio modernizmo kontra
punktą. 

Lenkų miuziklas ir vengrų pa
viljonas — estetinis pralaimėji
mas ir estetinė pergalė — išreiš
kia skirtingus dabartinio Rytų-
Vidurio Europos meno impulsus 
bei polinkius. Ir Lietuvoje išgirs
tame balsų, kad mūsų menas ir 
visa kultūra per daug įsižiūrėję į 
praeitį. Toksai „tautinis roman
tizmas", ar „neoromantizmas" 
esantys būdingos mūsų provin-
ciališkumo apraiškos, atsitikimo 

išdavos. Pažangi kultūra gręžiasi 
į ateitį, kuria absoliučiai naujas 
formas... 

Vadovaujantis tokiomis gairė
mis, menininkui lieka du pagrin
diniai keliai — išreikšti save pop 
kultūros formomis, arba, sekant 
Vakarų Europos ar Amerikos pa
vyzdžiais, kultivuoti grynąjį 
avangardizmą, kuris visiškai 
atmeta praeitį ir tradiciją. Abudu 
keliai veda į akligatvius. Šian
dien jau išsisėmęs Vakarų moder
nizmas dėvi sterilumo ir maivy
mosi kaukes. Pop kultūrą apglė
biantieji menininkai kitą rytą 
pabunda komercinių spekuliantų 
glėbyje. 

„Mes pakeisime Broadway ir 
žmonės kreipsis į mus, ieškodami 
naujų idėjų", prieš savo miuziklo 
katastrofą kalbėjo prodiuseris 
Kubiak. Tai būdingas pototalita-
r i n ė s eros nuvorišo ba lsas . 
„Laisvos rinkos" formulė jam 
reiškia, jog jis nusprendžia, kas 
tautos kultūroje vertinga, ir gali 
naudotis laisve meną paversti 
preke. Taip Kubiak'as supranta 
ir „naujosios Europos" viziją: 
„Mes dabar laisva šalis — galim 
kalt i pinigus", krykščia vienas 
„Metro" veikėjas. 

Tokios „naujo šaunaus pasau
lio" vizijos įkvėptas, Kubiak'as į 
lenkų teatro klasikus — Mickevi
čių, Slowackį, Krasinskį — žiūri 
iš aukšto, kaip į „praeit ies 
atgyvenas". Tai kas, kad jie 
palaikė lenkų dvasią carinės ir 
totalitarinės priespaudos laikais; 
k a m rūpi, kad juose glūdi dar 
Vakarų neatrasti meniniai turtai. 
Kubiak'as paaiškino, kad Lenki
jos Valstybiniame teatre tų kla
sikų pasižiūrėt teateina koks 
tuzinas žmonių, o paties Kubia-
k'o „Metro" spektakliai Varšuvo
je perpildyti. Todėl — klasikus į 
šiukšlyną! 

Prieš maždaug dvidešimtį metų 
tuos pačius klasikus į New 
York'ą buvo atvežęs lenkų reži
sierius Jerzy Grotowski. Ameri
kiečiams visiškai nepažįstamo 
lenkų tautinio romantizmo ir 
Grotowski'o sceninio avangardiz
mo akistata scenoje žiūrovams 
padarė nepaprastą įspūdį. Gas
trolės virto išskirtiniu teatriniu 
įvykiu. Taip Grotowski's su klasi
kais laimėjo kai neva šiuolaikinis 
Kubiak'as prakišo. 

Ateinančiais metais Vilniuje 
įvyks svarbiausia ku l tū r inė 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Ar naudingas mūsų patyrimas 
kitoms tautoms, kovojančioms už 
laisvę? Manau, kad taip — jeigu 
tautos kova pasaulio politikos 
teatre tampa ryškiai matoma. 
Juk mes iš savo liūdnos patirties 
galime pasakyti, kad pokariniais 
metais pas mus būdavo dienų, kai 
per vieną naktį buvo nužudoma 
daugiau žmonių nei 1991 metų 
sausio 13-ąją prie Televizijos 
bokšto Vilniuje, bet tos žudynės 
buvo vykdomos tamsoje, esant 
suformuotam palankiam požiū
riui į Sovietų Sąjungą. Todėl 
mūsų begalinės aukos neiššauk
davo didelio politinio rezonanso 
pasaulyje, Mes buvom vienų 
vieni ir priešinomės, neturėdami 
didelių vilčių. Mes tikėjomės, kad 
galbūt III Pasaulinis karas mus 
išgelbės. Deja, tai buvo iliuzijos. 

Tačiau tos aukos, kurios buvo 
sudėtos pokariniais metais tam
soje, nenuėjo veltui. Jos sudarė tą 
ontologinę mūsų atspirtį, parem
tą pirmapradėmis vertybėmis, 
kuriomis pasinaudodami, susikū
rus Sąjūdžiui, didžiuliai tautos 
būriai išėjo į kovą už laisvę. Ir 
nereikėjo čia organizuoti revoliu
cijos iš viršaus, nes ji, kaip ir 
būdinga tikroms revoliucijoms, 
vyko iš pačių tautos gelmių. Ir 
nežiūrint to, kad vietiniai kolabo
rantai ir okupantai darė visokias 
kliūtis mūsų žmonėms, pergalė 
buvo pasiekta. (Tik šiuo atveju 
norėtųsi pasakyti, kad Lietuvos 
vyriausybė, didžiai gerbdama 
sausio 13-osios ir Medininkų 
didvyrius, turėtų lygiai t a ip 
pagerbti ir buvusių partizanų, 
Sibiro tremtinių, rezistentų 
atminimą, savo kaulais ir kančio
mis nugrindusių kelią į mūsų 
laisvę. Aš manau, kad Vyčio 
kryžiumi turi tuojau pat būti ap-

šventė po Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo — Tarptautinis 
teatro festivalis. Ar pasaulis taip 
susidomėjo Lietuvos teatru todėl, 
kad jis yra universalaus avangar
dizmo variantas ir ištikimai 
pamėgdžioja Vakarų modernizmo 
madas? Kažin... Lietuvių teatrui 
ypatingą skonį ir polėkį suteikia 
jo kūrėjų talentas, vaizduotė, 
meninė drąsa ir neprarasta kul
tūrinė atmintis. Ta pati archaiš
kumo ir modernizmo dialektika, 
kuria žavimės Sigito Gedos ar 
Marcelijaus Martinaičio poezijo
je. Tai, kas vengrų paviljoną 
išskiria iš kitų Sevilijos mugėje. 
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dovanoti tokie partizanų vadai, 
ka ip Vanagas-Ramanauskas , 
Daumantas-Lukša ir daugelis 
kitų, žuvusių už Lietuvos laisvę.) 

Turime pripažinti, kad nors 
mes ir sukūrėme tautinę valsty
bę, laimėjome kovą su centru, 
esančiu išorėje, tačiau dar nesam 
nugalėję mūsų centro — biurokra
tiško ir žiauraus — kuris yra 
mūsų viduje. Žmogaus dvasios 
kilnumas, mentali tetas nepri
klauso nuo socialinės ir politinės 
laisvės. Jam ta i nieko neduoda, 
jeigu neapykanta, pavydas nuodi
ja žmogų iš vidaus. Jis tuomet 
tėra vergijoje. Su tokiais jausmais 
negalima sukurt i tobulai vei
kiančios valstybės. Tokiomis są
lygomis ir valstybė nepajėgi ga
rantuoti pilietinių laisvių, gyven
tojų apsaugos. J i susiduria su vi
suomene, ir to susidūrimo pasek
mės visados būna tragiškos. Jei
gu visuomenės grupės, partijos 
nesilaiko įstatymų, tarp savęs 
kariauja, jos pakerta valstybės 
egzistencijos pagrindus, išsaukia 
valstybės susiskaldymą. Esant 
anksčiau minėtoms situacijoms, 
visuomenei gresia chaosas ir net 
pilietinis karas. Todėl valstybės 
ir visuomenės kompetencijų iš
ryškinimas abipusės sutarties 
pagrindu, dora ir įstatymų ger
bimas yra sąlygos, kurios gali 
užtikrinti tolesnį laimėjusios re
voliucijos sukurtos valstybės 
klestėjimą. 

Deja, galima pasakyti ir tiems, 
kurie dar ir dabar tebegalvoja 
apie galimą rojų žemėje, sukurtą 
sprendžiant tik socialines pro
blemas — tai neteisingas kelias, 
jis veda į utopizmą, valstybės 
apmirimą ir chaosą. O mūsų da
bart inė politinė situacija yra 
būdinga dar ir tuo, kad Lietuvo
je egzistuoja tautinės mažumos, 
kurios piktų jėgų buvo panaudo
jamos anksčiau ir dabar, siekiant 
sutrukdyti kurti mūsų tautinę 
valstybę. Tautinių mažumų klau
simu mes turime remti tokią 
politiką, kuri gintųjų kultūrinius 
ir socialinius interesus, bet mes 
negalėsime niekad palaikyti to
kių veiksmų, kada besidangstant 
tautinių mažumų interesais būtų 
siekiama suskaldyti ir sunaikin
ti Lietuvos valstybę. 

Kalbant apie mūsų revoliuciją, 
negalima nepaliesti išeivijos 
klausimo. Mūsų išeivijos reikš
mę, kovojant už mūsų nepriklau
somybę, sunku pervertinti. Nors 
pabėgę į Vakarus mūsų inteligen
tai susilpnino mūsų tautos inte
lektualinį potencialą, bet dauge
lis iš jų ten gerai įsitaisė, yra ger
biami, išmokslino savo vaikus ir 
visokiais būdais rėmė pavergtą 
tėvynę. Gal kitų tautų emigran
tai , nepatyrę tokios priespaudos, 
kurią patyrė mūsų pabėgėlių tė
vynė, elgėsi savos tėvynės atžvil
giu abejingiau, o mūsų gi pabėgė
liai visokiomis politinėmis akci
jomis, pastoviomis radijo laidomis 
prisidėjo prie to. kad Lietuvos by
la tapo žinoma visam pasauliui. 
Bene didžiausias ju nuopelnas 
buvo, kad jų teikiama informaci
ja budino mūsų tautinę sąmonę ir 
ją palaikė gyvybingą ligi to mo-

Kryžiaus nešimas per Lietuvą 1990 mr-tų birželio 14 dioną. 

mento, kada mes stojome į mirti
ną kovą už mūsų laisvę. Jeigu jų 
nebūtų buvę — mūsų tautiečių 
svetimose šalyse — mūsų laisvę 
būtų buvę labai sunku pasiekti. 

Tačiau mes su liūdesiu taip pat 
turime konstatuoti, kad dalis 
mūsų išeivių Lietuvos okupacijos 
ir jos kančių tarytum nematė, 
tarytum regėjo Lietuvą pro ruža-
vus komunistinės propagandos 
akinius, bičiuliavosi su lietuviš
kais kolaborantais, Kompartijos 
vadais. Vergijoje žmonių pojūčiai 
išdavikų atžvilgiu būna labai 
įjautrinti, ir todėl be kompromisų 
jie — šie politiniai tartiufai ir 
išdavikai — anksčiau ir dabar yra 
griežtai smerkiami. 

Kita lietuviškos revoliucijos 
savybė yra jos tautiškumas, kuris 
užtikrino kartų sąsają ir tamprų 
ryšį tarp praeities ir dabarties. 
Buvęs sovietinis laikotarpis šitą 
ryšį, besidangstydamas socializ
mo vardu, mėgino sunaikinti ir 
visokiais būdais stengėsi pasiek
ti to, kad tauta neprisimintu 
savos praeities ir savo egzisten
cijos nenutrūkusio prado. Tai 
buvo ne teorinis teiginys — buvo 
naikinami antkapiai, šventyklos, 
paminklai, prisiminimai apie 
praeitį, iškraipomi istoriniai fak 
tai. Buvo mėginama atiduoti pra 
eitį viską naikinančiam laiko 
srautui, aukojant tautos atminti 
būsimam utopiniam komuni/ 
mui. Sovietizmas dievino ateit), 
kuri . neturėdama atramos praei 
tyje ir amžinybėje, pavi r to 
miražu. Komunistai nesuprato, 
kad. kuriant istorija, lygiateisiais 
pagrindais dalyvauja ir mirusio^ 
dabar gyvenančios, ir gyven? 
čios kartos. Tautos praeities 
žinojimas išryškina amžinybės 

pajautą, kurios akivaizdoje pa
vienio žmogaus ir tautos veiks
mai įgauna prasmę. Lietuviškoji 
revoliucija atgaivino tikėjimą, 
kuris tą kar tų ryšį tarp gyvųjų ir 
mirusiųjų pasaulių laiko esminiu 
Kristaus mokslo elementu. Lietu
viškoji revoliucija atstatė teises 
tų, kurie žuvo už Lietuvą ir guli 
jau po žeme. Ji padarė tai , kad 
mirusių balsas hutu išgirstas. 
Tačiau lietuviška revoliucija, 
nors ir konservatyvi, atstatyda
ma istorinių vertybių tęstinumą, 
atmetė inertiškumą ir nepaslan
kumą, išaukštino individualinę ir 
tautinę iniciatyvą, pažemintai 
tautai suteikė orumo ir kūrybiš
kumo elementų, atstatė tėvų ir 
vaikų ryšius, suteikė dinamikos 
dabarčiai ir ateičiai. 

Šiandien pasauly kiekviena 
revoliucija stengiasi pasivadinti 
demokratine. Tačiau tauta negali 
būti charakterizuojama vien tik 
demokratinėmis sąvokomis. Tau
tos atgimimo keliai yra k u r kas 
sudėtingesni ir paslaptingesni 
nei demokratijos formulės. Jie 
remiasi tautos valia, t au tos 
dvasia, nes r tos valia 
formuoja tautos prisikėlimo ir 
išsilaisvinimo idėjas, o demokra
tija y r a formali tos va l ios 
išraiška, todėl tautiniu atgimimo 
revoliucijų priežastis būna ir 
slepiasi reišfcipic gi lumoje , 

mc cine 
tautos energija. ^ .ivai.iu- jos 
jėga. mėginanti pasireikšti istori 
joje. nes tauta >ra i s tor inė 
kategorija, kurią laikas gali 
užmušti arba sustiprinti Da-
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realizavimą, tautos Kasią susti
prina, o jeigu jos tauta nesirūpi-

Vytauto Butkaus nuotrauka 

na, jos tautą nužudo. Tik tautos 
interesams tarnaujanti revoliuci
ja savyje turi laimėjimo prero
gatyvas. 

Revoliucija naudojasi ir blogio 
jėgos. Tai patvir t ina kad ir 
dabartinės mafijos ir korupcijos 
suklestėjimas kai kuriose naujos 
valdžios struktūrose ir mūsų 
tautinio judėjimo sluoksniuose. 
Tai nepaprastai diskredituoja 
mūsų revoliuciją ir tuos žmones, 
kurie kūrė ir vadovavo šiai 
revoliucijai. įsigalėjusi korupcija 
tvirtais ryšiais sucementuoja 
nusikaltėlius, parlamentarus ir 
aukštesnius visuomenės sluoks
nius, juos tarytum sumonolitina, 
sukuria pabaisą, sunaikinančią 
teisėtvarkos pagrindus, įstaty
mus, teisinę valstybę. Sukles
tėjusi korupcija materialinių 
gėrybių trūkumo ir skurdo fone 
grindžia kelius ilgalaikei mafijos 
egzistencijai, kuri yra pasiruošusi 
palaidoti viską, kas yra kilnu, ir 
garbina t ik šią dieną, viską ver
tina per materialinių gėrybių 
prizmę Jos buvimas — tai visuo
menės ir valstybės vėžys, kuris 
vėliau ar anksčiau iššaukia val
stybės, moralės, teisės žlugimą. 
Mafijos egzistencija mažai pri
klauso nuo valstybinės san
tvarkos pobūdžio. Mafija — tai 
nėra judėjimas iš apačios, bet tuos 
apatinius sluoksnius ji suaktyvi
na, iškelia j paviršių nusikaltė
lius, duoda galimybę pasireikšti 
žemiems visuomenės instink
tams, neribotai neapykantai ir 
nuveda žmones ten, iš kur kelio 
atgal jau nėra. 

Pagrindinis suverenas demo
kratijoje yra tautos valia Valios 
turinys, prasmė tampa viršžmo-

(Nukelta į 2 psl.) 
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39-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė 
R A M U N Ė KUBILIŪTĖ 

Ar dar yra reikalo lietuviams, 
gyvenantiems už Lietuvos ribų. 
ruošti didesnio masto studijų sa
vaites ir suvažiavimus kitur, 
negu Lietuvoje? Šiomis dienomis 
daug kas galvoja, kurie išeivijos 
renginiai ir projektai dar verti 
mūsų pas tangų. Kai kurių 
žurnalų leidyba ir redagavimas 
perkeltas į Lietuvą, kai kurios 
organizacijos vėl bazuojasi 
Lietuvoje. Tokios diskusijos iški
lo ir per šių metų Europos 
lietuviškųjų studijų savaitę, 
ypač ap t a r i an t a te inančių 
metų — 1993 studijų savaite. 

Studijų savaitės dalyviai 

Šių metų Studijų savaitė vyko 
nuo rugpjūčio 16 iki 23 dienos 
Bervvang miestelyje. Austrijos 
Tirolio srity. Savaitės pagrindinė 
organizatorė buvo Irena Joerg, 
jau trečią kartą organizavusi 
studijų savaitę Austrijoje. I sa
vai tės programą suplaukė 
maždaug 80 dalyvių. įskaitant 
beveik tuziną iš JAV ir vieną iš 
Kanados. Dalyvavo gal tiek pat 
dalyvių ir prelegentų iš Lietuvos 
(vienas šiuo metu tarnybos 
reikalais gyvena Italijoje), tarp jų 
Lietuvos Švietimo ir kultūros mi
nistras Darius Kuolys. Kiti buvo 
iš Vokietijos, Šveicarijos, Aust
rijos, Prancūzijos ir Ispanijos. 
Pasigedom dalyvių iš Anglijos. 
Olandijos. Belgijos ir Švedijos 
Šią vasarą studijų savaitė vyko 
vėliau negu įprastai. Paprastai ji 
vyksta rugpjūčio mėnesio pra
džioje. Gal todėl savaitėje ir buvo 
mažiau dalyvių (kaidaise būdavo 
iki 175). Studijų savaitės metu 
paprastai pasinaudojama proga 
šaukti įvairius posėdžius. Šiemet 
susiėjo Lietuviu fronto bičiuliai. 
Mat jie yra ir buvę šių studijų sa
vaičių iniciatoriai. Šiemet nesu
siėjo draugėn ateitininkai, nepo
sėdžiavo Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybų pirmininkai, 
kaip praeityje. Tuo pačiu laiku 
vyko JAV Lietuvių Bend
ruomenės rengiama savaitė Birš
tone, tad gal kai kurie šiemet 
pasuko Lietuvos link. Kiti atvyko 
jau po kelionių į Lietuvą, kai 
kurie, net negrįžę namo, tiesiai 
vyko į Austriją. 

Kalnų gamta 

Studijų savaitės dalyviai trau
kiniais ir automobiliais atvyko į 
Bervvang miestelį, kuris turi gal 
tik 250 nuolatinių gyventojų. 
Tačiau nepaprastai graži ir 
maloni gamta p r i t r a u k i a 
maždaug du tūkstančius turistų 
žiemą ir vasarą į šį Austrijos 
kampelį, kuris taip arti Vokie
tijos sienos. Bervvang miestukas 
ir jame pastatyti viešbučiai pri
pratę priimti svečius iš Vokie
tijos, Olandijos, Prancūzijos ir 
Italijos. Viešbučiuose foent šią va
sarą) dirba čekai, kroatai ir kiti. 
Rytų europiečiai pakankamai 
pramokę vokiečių kalbos, kad 

Simpoziumas Europos lietuviškųjų studijų savaitėje: kairėje — moderatorius Kęstutis Girnius. 
Ramunės Kubiliūtės nuotrauka 

Studijų savaitėje kalba Lietuvos Švietimo ir kultūros ministras Darius Kuolys (trečias iš kairės). 
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gali p a t a r n a u t i t u r i s t a m s . 
Studijų savaites dalyviai išnaudo
jo progą pasivaikščioti po kalnus, 
pasivažinėti, pasimaudyti kalnų 
ežeruose, apžiūrėti Alpių kalny
no gėles . Kai kurių ypač 
laimingųjų dalyvių kambariai su 
balkonais kaip t ik žvelgė mies
telio ir kalnų link. Rytais buvo 
galima stebėti rūką, kai vieną 
vakarą lijo — žaibus. Viešbučio 
vadovybė gyrėsi, kad viešbutis 
turi patį didžiausią viduje įreng
tą baseiną visoje Austrijoje. Kitus 
domino biliardo, stalo teniso ar 
aus t r i ška is t o r t a i s papuoš t i 
stalai. Kitaip sakant, buvo ką 
veikti ir kuo grožėtis Studijų sa
vaitės pertraukų metu. Studijų 
savaitės rengėjai šįmet neorga
nizavo grupinių ekskursijų kaip 
dažnai praeityje. Gali, kas nori, 
juoktis iš turistų, bet, atvykus 
tokį kelia, norisi laisvalaikio 
metu ir apylinkę apžiūrėti. Taip 
ir padarėm. Vieni privačiais au
tomobiliais, kiti pasisamdę šoferį 
ir mažą autobusiuką, iškylavo 
apžiūrėti Alpių gėlių darželius 
kalnuose, pakilti ligi Zugspitz 
viršūnės. 

Savaitės programa 

Studijų savaitės rengėjai iš 
pradžių rūpinosi, kad gal neturės 
savaitei kapeliono, kuris kasdien 
aukotų šv. mišias. Tačiau vys
kupas Antanas Deksnys kasdien 

(ir kun. Jonas Dėdinas vieną 
rytą) aukojo neilgai trunkančias, 
bet įspūdingas šv. mišias. Tikin
tieji galėjo pasisemti minčių iš 
tu r in ingų pamokslų, pritaikytų 
tos dienos šventojo prisiminimui, 
a rba kitom temom. 

Atrodytų, kad dvi paskaitos per 
dieną labai nedaug. Vis vien 
Studijų dienos prabėgo labai 
sparčiai. Kasdien po pusryčių — 
šv. mišios tada pirmoji paskaita, 
a r t i esančioje ,,Hotel Jagdhaus 
Li t t " salėje. (Iš pradžių labai 
kri to į akis medžiotojų laimikiai 
— visokių gyvulių ragai, pakabin
t i ant sienų, po kiek laiko ap
sipratome.) Antroji paskai ta ar 
ki tokia programa būdavo po, o 
kartais prieš, vakarienę. Dalyviai 
praleido nemažai laiko viešbučio 
r e s to rane . P a p r a s t a i Studijų 
savaitės dalyviai apnakvydinami 
kokių nors rekolekcijų namų 
patalpose, kur pragyevenimas ir 
mais tas yra gan paprastas. Šie
met nakvojome keturių žvaigž
džių viešbutyje ir valgėme kaip 
kara l ia i . Viešbučio šeimininkai 
labai nuoširdūs net ir pora sykių 
dalyvius pavaišino skaniu vynu. 

Paskaitos , s impoziumai 

Sunku aptart i ir net paliesti 
įvairių paskaitų turinius. Reikia 
t ikėtis , kad paskait ininkų temos 
ateityje pasirodys spaudoje ir 

Berwanj{ miestelio, Austrijoje, vaizdas aplinka, kurioje vyko 39-oji Europos lietuviškųjų studijų savaite. 
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moksliniuose leidiniuose. Atrodė, 
kad kai kurie paskaitininkai yra 
savo sričių žinovai ir jau kurį 
laiką aprašo ir tyrinėja specifines 
savo srities temas. Kalbantis su 
Studijų savaitės rengėjais, teko 
suprasti, kad šiemet susidarė tam 
tikrų problemų, koordinuojant 
paskaitų ciklus. Tačiau galutinis 
rezultatas visai geras, žinant, 
kaip sunku buvo jį „pagaminti". 

Darius Kuolys skaitė paskaitą 
„Istorinė ir politinė lietuvių 
tautos savivoka". Klausytojai 
buvo kviečiami pasvarstyti 16-ąjį 
— 17-ąji amžių. Kada iškilo lietu
vių tautos savivokos bruožai? Re
nesanso banga keitė Europos 
mentalitetą, valstybė nebebuvo 
laikoma Dievo duota. Paskaiti
n inkas aptarė kul tūr in ių ir 
istorinių tekstų svarbą (Stri-
kovskio, metraščių, laiškų ir 
pan.) Klausantis paskaitininko 
nagrinėjimo, kaip „tauta išlieka 
pasaulyje, grumdamasi už laisvę 
ir kultūrą, kaip ieškoma atspir
ties pačių tautiečių", koks yra 
sektinas heroizmas, kokia atneš
tinės kultūros idėja ir jos natūra
lus kelias, dalyviams turbūt ne
išvengiamos buvo mintys apie tų 
laikų panašumą su dabartine 
Lietuva. 

Vincas Natkevičius yra il
gametis Studijų savaičių dalyvis, 
moderatorius ir paskaitininkas. 
Siemt jis kalhejo apie Lietuvos 
pokario partizaninėse kovose žu
vusio Broniaus Krivicko poeziją. 
Ne viena ši p -kaita sujaudino: 
žinioms apie šio jauno poeto gy
venimą ir žiaurią mirtį citatoms 
iš jo eilių. Tai buvo į partizanus 
įstojęs kritikas, filosofas ir poetas, 
išduotas 1952 metais (ar 1953), 
pagal kai kuriuos duomenis, ku
rio rankraščiai neseniai rasti. 
Krivickas užaugo didelėje šeimo
je, jis rašė Ateityje, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
dėstė gimnazijoje iki 1945 metų. 
Paskaitininkas jo poezijos bruo
žus palygino su Putino, Miškinio, 
Mačernio ir kitų kūryba, tačiau 
pabrėžė, kad Krivickas iš jų 
nesiskolino. 

Paskaitininkas Alfred Bam-
mesberger pradėjo teigdamas, 
kad Vokietijos lietuviai jį tiesiog 
įsūnijo. Šis anglis t ikos pro
fesorius taip gerai pramokęs 
lietuvių kalba, kad 1987 metais 
pirmą kartą Studijų savaitėje 
skaitė paskaita 1992 metais jo 

pasirinkta tema — „Archeologija 
ir lyginamoji kalbotyra". Paskai
tininkas, tarp kitko, pabrėžė, kad 
izoliuotų žodžių palyginimas nie
ko nereiškia, nes tai gali būti 
skoliniai, svarbiau yra morfologi
ja. Bendroji kalba yra ilgo kelio 
rezultatas. J i s labai palaiko inter-
disciplinarinį bendradarbiavimą 
mokslo srityje. 

Vytautas Ališauskas kalbėjo 
tema „Lietuvos katalikų inteli
gentijos padėtis". Paskaitininkas 
iš Lietuvos, berods, metus studi
javo Catholic University of Ame
rica, Washington'e, o šiuo metu 
yra Lietuvos pirmasis sekretorius 
prie šv. Sosto. Vatikane šios 
paskaitos pristatymas ir tema 
sukėlė nemažai diskusijų. 

Kas yra inteligentas Lietuvoje? 
Paskaitininką . teigė, kad tai tarp
sluoksnis: ne proletarai, ne vals
tiečiai. Jei sakytum, kad in
teligentas yra tik tas, kuris turi 
aukštosios mokyklos diplomą, tai 
netikslu, nes kai kurie Nobelio 
premijos laureatai nebūtų įtrau
kiami j tą sąrašą. Reikia pažvelg
ti į nuolatinę kartų kaitą, į 
vidutinio amžiaus mokytojo ir 
mokinio ryšius. Paskaitininkas 
pateikė minčių 
mečio grandį 
pradėjo veikt i 
pasaulinį karą, 
kaimo kultūros rato. Po Valan
čiaus buvo karta su savimone. 
Buvo vėliau karta (Mačernis, 
Krivickas, Indreliūnas), kuri 
davė naują toną. Po karo buvo 
išplėštoji karta: ji žuvo, buvo 
ištremta, pabėgo į Vakarus. Tai 
sudarė baisų plyšį Lietuvos kul 
tūroje. Lietuvoje grandis buvo 
sutraukyta. Dabar Lietuvoje yra 
ir identiteto problema: ką reiškia 
būti krikščioniu inteligentu Baž
nyčioje? Bijoma peržengti savo 
kompetentingumą. 

Juozas Tumelis kalbėjo tema 
..Lietuva nuo r inkimų iki 
rinkimų". Paskaitininkas Lietu
voje eina daug pareigų: Sąjūdžio 
seime, Lietuvos Nacionalinėje 
bibliotekoje, KGB archyvų su
grąžinimo komitete. Tumelis 
teigė, kad Lietuvoje mūsų laukia 

(Nukelta į 3 psl.) 

Lietuviška revoliucija 

apie šio šimt 
- tuos, kurie 
prieš Antrąjį 
kurie atėjo iš 

(Atkelta iš 1 psl.) 
giška vertybe. Retai pagalvo
jama, kad ir tautos valią galima 
visaip manipuliuoti, kad ji gali 
būti naudojama ir negeriems 
tikslams. Kad tautos valia ne 
viską apsprendžia, mes matome 
iš š iandieninių nesan t a ikų . 
Anksčiau mūsų visuomenės valia 
buvo nukreipta į nepriklausomy
bės siekį, o dabar, kada nepri
klausomybė pas iekta , m u s 
jungiantis tikslas lyg ir išnyko, ir 
prasidėjo susiskaldymo procesai. 
Įvairios grupės šiuo metu įvairiai 
supranta demokratiją, tautos ir 
liaudies valią, ir mažai kas ver
tina kokybines ir dvasines žmo 
gaus ir tautos ypatybes. 

Absoliuti tiesa tokioje chaotiš
koje situacijoje tampa antraeiliu 
faktoriumi. Aukščiausia tiesa ir 
įstatymu tampa tautos ir liaudies 
valia, kitaip sakant, tiesa nule
miama balsų dauguma. Baisa vi 
mas yra pagrindinis demokrati
nės sistemos instrumentas, bet 
mes turime pripažinti, kad ne 
visada dauguma būna teisi. Ki
taip sakant, demokratija tai yra 
kiekybės instrumentas. Kiekybė 
čia turi viršenybę prieš kokybę, o 
tai ir parodo kiekybinių tiesos 
kriterijų nevertingumą. Mecha 
ninė balsų suma tampa bendra 
liaudies valia. Liaudies suvereni
tetas niekad neišreiškia tautos ir 
visuomenės vieningos minties, 
jame dingsta pavienis žmogus. 
Ypač demokratijos neefektyvumą 
demonstruoja tarp savęs bekovo 
jančios partijos, kurių politinės 
pažiūros kartais būna diametrą 
liai priešingos, ir ginčų spren
dimas t iktai balsavimo būdu 
dažniausiai nesukuria kokybiš
kai naujos valdžios. Faktiškai 
demokratinėje sistemoje liaudies 
valia būna suskilusi į dalis ir 
tiktai bekintančios koalicijos jas 
jungia netvirtais ryšiais. De
mokratiniame Parlamente pasto
viai kovojama už grupių in
teresus ir už valdžią, ir todėl 
parlamente mes retai išgirstame 
vieningą tautos balsą. 

Gaila, tačiau turime pripažinti 
ir ta i , kad geresnės santvarkos, 
kaip demokratija, šiuo metu dar 
niekas nesugalvojo. Nevaldoma 
demokrati ja visados krypsta 
chaoso link, į mažumos teisių 
pažeidimus, į pavienio žmogaus 
teisių ignoravimą. Todėl iš to 
eina, kad demokratinės revoliuci
jos eigoje, norint išvengti jos 
idealų žlugimo, visados reika
linga stipri vykdomoji valdžia, 
kuri galėtų užtikrinti mažumos ir 
pavienio individo teises. Siekiant 
g a r a n t u o t i žmogaus te ises , 
reikia, kad tautos valia būtų 
nukreipta į gėrį. Jeigu visuome
nės daugumos valia yra pajungta 
blogiui, kerštui, gobšumui, ta i 
tokia visuomenė ir tokia tauta 
niekados nebus laisva. Žmogaus 
sudievinimas yra ne tas kelias, 
kuriuo einant, būtų galima kur
ti tobulą valstybę. 

Vienintelis būdas, kuris leistų 
patobulinti demokratinę sistemą 
ir sukurt i tobulesnę teisinę 
valstybę, tai žmogaus pozityvio
sios ir prigimtinės teisių bei 
dekalogo sintezė. Bet šiame 
straipsnyje mes apie tai nekalbė
sime, tai politinės teorijos, kurią 
mėginame kurti, sfera. 

Reziumuojant, galima pasaky
ti, kad lietuviškoji išsivaduojamo
ji revoliucija yra naujas preceden
tas mažų tautų istorijoje. Tačiau 
ji, smarkiai veikiama įvairių 
konfrontuojančių vidaus jėgų bei 
išorinių grėsmingų impulsų, ky
lančių iš kaimyninių valstybių, 
išgyvena sunkią krizę. Ir jeigu 
mes, siekdami savo politinių 
tikslų: privatizacijos, dekomuni-
zacijos, valstybės sustiprinimo, 
savo kariuomenės sukūrimo, sve
timos kariuomenės išvedimo — 
nesugebėsime susivienyti, t a i 
gali turėti mūsų tautai ir visuo
menei katastrofiškų pasekmių. Ir 
todėl šiuo metu mes manome, 
kad šių tikslų realizavimą pa
lengvintu prezidentinė instituci
ja su deramais įgaliojimais ir 
konstitucinis teismas. 
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Verslo vadybos mokslo projektas Lietuvai 
Kalbamės su Purdue universiteto profesorium dr. Feliksu Palubinsku 

Percy Bysshe SheUey (1792-1822) 

ODĖ VAKARŲ VĖJUI 
Draugo šių metų rugpjūčio 7 

dienos laidos pirmajame puslapy
je skaitėme apie didelę US Infor
mation Agency paramą („grant"), 
kuri, USIA tvarkoma, r išama su 
Purdue universitetu (Indiana). 
Buvo malonu sužinoti, kad to 
„grant" pagrindinis iniciatorius 
ir administratorius yra Purdue 
University — Calumet verslo va
dybos profesorius dr. Feliksas 
Palubinskas. I jį kreipėmės su 
pluoštu klausimų. 

— Gal galėtumėte papasakoti, 
kuriam tikslui šios USIA lėšos 
yra skiriamos? 

— USIA lėšos yra skirtos vady
bos mokymo ir praktikos pageri
nimo Lietuvoje projektui įvykdy
ti. Kadangi šio projekto pilna 
vertė yra daugiau kaip milijonas 
dolerių, tai du trečdalius vertės 
padengs Purdue universitetas ir 
Lietuvos institucijos. 

Pramatoma, kad šioje pro
gramoje dalyvaus 70 asmenų: 10 
Lietuvos profesorių, 10 viešosios 
administracijos darbuotojų ir 50 
verslo vadovybės žmonių. Bus 
stengiamasi, kad verslo dalyviai 
būtų iš įvairių Lietuvos vietovių, 
įvairių verslo sričių ir galbūt tik 
po vieną iš vienos kurios nors 
bendrovės. 

— Kokiais būdais minėti tikslai 
bus siekiami? 

— Programa tęsis pusant rus 
metus. I ją įeina trylika inten
syvių vienos savaitės kursų — 
vienas kursas per mėnesį. Pi rma 
ir antra mėnesio savaitės bus 
praleidžiamos su dviem atskirom 
programos dalyvių grupėmis. 
Trečioji savaitė bus skiriama dar
bui su Lietuvos profesoriais. 

Kursus dėstys septyni pro
fesoriai iš Purdue University-
Calumet ir šeši Amerikos lietu
vių parinkti iš atsiliepusiųjų 
Lietuvai norinčių padėti reziume 
rinkinio. Lietuviškai nekalban
čiųjų paskai tos„bjus ver tė jų 
perteikiamos lietuviškai. Taip 
pat kiekvienam kursui medžiaga 
bus išspausdinta lietuvių kalba. 
Pagaliau paskaitos bus filmuo
jamos, kad, norui esant, pro
gramos dalyviai galėtų paskaitų 
pasiklausyti antrą kartą. 

Taigi mūsų tikslas yra ne tik 
kuo efektyviau medžiagą per
duoti programos dalyviams, bet ir 
kuo daugiau jos palikti Lietuvo
je galimam naudojimui ateityje. 
Gale programos šeši Lietuvos pro
fesoriai praleis po tris savaites 
Purdue University-Calumet, ste
bėdami mokymo metodiką klasė
se, naudodamiesi knygyno rinki
niais, bendraudami su verslo pro
fesoriais ir lankydamiesi verslo 
bendrovėse. 

— USIA spaudai skirtoje žinio
je buvo minima, kad bus ruošiami 
verslo mokslų vadovėliai lietuvių 

• kalba. Ar jau suplanuota, kokie 
vadovėliai bus ruošiami ir ko
kiems studentams jie bus 
skiriami? 

— Tai bus poros šimtų puslapių 
monografijos, paruoštos kiek
vienam iš trylikos programos 
kursų. Ši medžiaga bus naudinga 
programos dalyviams iš anksto 
pasiskaityti apie dėstomą dalyką. 
Taip pat ši medžiaga bus naudin
ga ir Lietuvos vers lo pro
fesoriams, nes ji bus lietuvių 
kalba. Pagaliau gal t a i bus 
paskata ir k i t iems paruoš t i 
daugiau verslo vadovavimo me
džiagos lietuvių kalba. 

Stengsimės, kad ši medžiaga 
būtų ne tik tiksli žinių atžvilgiu, 
bet ir būtų parašyta kuo švaresne 
ir t iks lesne l ietuvių ka lba . 
Nenorime prisidėti prie dar 
daugiau svetimžodžių įvedimo 
lietuvių kalbon, kurie tik skur 
dina mūsų kalbą ir kultūrą. 

._ Ar vadovėliai bus ruošiami 
visiškai nauji, ar bus bandoma 
bazuotis kokiais nors klasikiniais 
pavyzdžiais? Ar galvojama ruošti 
ir vertimus iš anglų kalbos? 

Profesorius dr. Feliksas Palubinskas 

— Kiekvienas profesorius pa 
rašys savo kurso medžiagą anglų 
kalba . Tai bus profesoriaus 
mokomosios medžiagos užrašai. 
Amerikoje tai būtų gan standar
tinė medžiaga. Tačiau, kai ji bus 
išversta į lietuvių kalbą ir išleista 
monografijos forma, tai bus nau 
jas įnašas į verslo literatūrą 
lietuvių kalba. 

— Kok ios yra Jū s ų pare igos ry
šium su šiuo projektu? 

— Mano pareigos prasidėjo nuo 
minties išvystymo ir tęsis iki pro
jekto užbaigimo. Pirmiausia 
reikėjo sustatyti siūlomos pro
gramos rėmus ir gauti Purdue 
University-Calumet kanclerio 
James Yackel pritarimą. Po to, 
buvo kelionė į Lietuvą ir pokal
biai su Lietuvos universitetais 
bei JAV ambasada. Gavęs jų pri
tarimą, paruošiau detalų pasiūly
mą US Information Agency, kad 
duotų projektui reikiamą pinigi
nę paramą. Kadangi parama yra 
duodama konkurenciniu pagrin
du ir būna daug prašančiųjų, tai 
buvo keletas mėnesių įtempto 
laukimo. 

Dabar, žinoma, pasiliko tik pro
jekto įvykdymas. Programos de
talės jau išdirbtos ir profesoriai 
suverbuoti. Liko Lietuvos univer
sitetų ir Purdue University-
Calumet pastangų koordinacija-
kad numatyti darbai būtų įvyk
dyti tiksliai ir efektyviai. Todėl 
praleisiu beveik visą programos 
laikotarpį Lietuvoje — aišku, su 
dideliu malonumu. 

— Ar šis projektas bus vykdo
mas tik Lietuvoje, ar taip pat iš 
dalies ir JAV? 

— Didžiausia projekto dalis bus 
vykdoma Lietuvoje. Yra gerokai 
pigiau nuvežti 14 žmonių j 
Lietuvą negu atvežti 70 žmonių 
iš Lietuvos. Aš esu už tai, kad 
Lietuvai skirti pinigai atneštų jai 
kuo didžiausią naudą. 

— Kas spausdins paruoštus va 
dovėlius? 

— Monografijos bus verčiamos 
į lietuvių kalbą ir spausdinamos 
Lietuvoje. Ten bus pigiau tuos 
darbus atlikti. Taip pat keletas 
lietuvių tokiu būdu gaus darbo. 

— Kalbant apie laiką — kokie 
yra projekto parametrai? Kiek 
laiko skiriama projektui įgy
vendinti? 

— Oficialiai projektas praside
da 1992 m. rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 
1994 m. vasario 28 d. Du pirmie
ji mėnesiai bus praleidžiami, 
plačiai pranešant Lietuvoje apie 
programą, per spaudą kviečiant 
besidominčius paduoti prašymus 
ir įvykdyti programos dalyvių 
atranką. Pirmosios paskaitos 
prasidės lapkr ič io mėnesio 
pradžioje. Po to, kiekvieno 
mėnesio pradžioje bus pristatoma 
vis nauja tema („module"). Pro
gramos gale, 1994 metų sausio ir 
vasario mėnesiais, šešetas Lietu
vos profesorių praleis po trejetą 
savaičių Pu rdue University-
Calumet. 

— Ar šiais metais dėstysite 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune? 

— Buvau žadėjęs pradėti dėsty
ti ten nuo šio rudens, bet dėl 
vadovavimo šiam projektui dabar 
to negalėsiu padaryti. Tačiau 
padėdamas Lietuvos profeso

riams persiorientuoti į laisvosios 
rinkos sąlygas, manau, kad irgi 
padarysiu vertą įnašą j Lietuvos 
universitetinį mokymą. 

— Ar Jūsų administruojamas 
projektas yra dalis USIA pro
gramos Rytų Europai? Ar pana
šūs projektai vykdomi latvių ir 
estų, ar lietuviai su Jūsų projektu 
yra pirmieji šioje srityje? 

— Šis projektas yra dalis USIA 
programos Rytų Europai. Girdė
jau, kad latviai ir estai gavo lėšų 
šiek tiek mažesniems panašaus 
pobūdžio projektams, ir kad šie 
pro jek ta i išsivystė iš mūsų 
pasiūlymo. Paprastai visos trys 
valstybės gauna progą prašyti 
panašaus pobūdžio projektų. 

— Kalbant apie latvius ir estus: 
kokia yra verslo mokslų padėtis 
Latvijoje ir Estijoje? Ar yra 
ko nors iš jų ir lietuviams pa
simokyti? 

— Ten nebuvus ir nemačius — 
sunku pasakyti. Bet iš to. ką 
skaičiau ir ką girdėjau, atrodytų, 
kad jie labiau vertina verslo 
mokslus ir yra toliau pažengę 
šioje srityje. Taip pat atrodo, kad 
jų institucijos yra labiau lin
kusios j tarpusavj bendradar
biavimą. 

Ir Lietuvoje universitetai turė
tų daugiau bendradarbiauti vieni 
su kitais, vykdydami įvairias pro
gramas. Tai būtų labai naudinga, 
nes lėšų ir pajėgų trūksta, o dar
bo daugiau negu šiuo metu gali 
atlikti. O ateityje to darbo dar bus 
daugiau. Bendradarbiaudami iš 
esamos užsienio pagalbos turėtų 
daug daugiau naudos. Ko gero, 
net daugiau tos pagalbos ir 
susilauktų. 

— Kai atliksite šį didelį projek
tą, kokius tolimesnius projektus 
pramatote? 

— Minčių projektams yra. Pa
vyzdžiui, reikėtų paruošti gerą 
lietuvių kalbos verslo terminų 
žodyną, parašyti išsamesnius 
verslo sričių vadovėlius lietuvių 
kalba, suformuoti lengvai priei
namą pramonės ir prekybos infor
macijos centrą, gal net lavinimo 
ir patarimų institutą mažiesiems 
verslininkams. 

Būdamas Lietuvoj, mėginsiu 
sužinoti, ko Lietuvai šiuo metu 
labiausiai reikia, ir pagal tai kur
ti projektus bei ieškoti pagalbos 
jiems įvykdyti. 

— Profesoriui Feliksui Palu
binskui dėkojame už duotą progą 
„Draugo" skaitytojams susipažin
ti su USIA finansuojamu verslo 
vadovavimo programos projektu, 
skirtu Lietuvos ekonominei gero
vei kelti. 

Įšėlęs vėjau, rudeniu alsuojąs, 
Tu mirusius lapus pakilt verti 
Lyg šmėklas, burtininkui joms pamojus. 

Geltoni, kruvini, palši, juodi, 
Lyg maro išguldyti jie: Smurtu 
Į šiurpią lysvę žiemai tu meti 

Tą lakų derlių, glaudžiamą šaltų 
Kapų, kur kaip numirėliai miegos, 
Kol, grojant žydrai sesei trimitu, 

Pavasaris vėl žemei sugiedos, 
Lyg lauko bandos oru mis žiedai, 
Skęs pievos, kalvos spalvose, kvapuos: 

Laukų dvasia, kuri visur skraidai, 
Klausyk, klausyk, kai griauni ir statai! 

II 

Tau skriejant danguje grėsmė matyti: 
Lyg genda lapai debesys tiršti, 
Nuo jūros ir erdvių šakų nukritę, 

Žaibų ir liūčių angelai siųsti: 
Tavos vilnies paviršiuje žydram, 
Lyg nuo galvos plaukai kad pakelti 

Kokios šiurpios menadės temstančiam 
Akiraty, lig pat gelmių dangaus, 
Audros plaukai padryksta. Mirštančiam 

Tu metui giedi reąuiem, tuoj siaus 
Naktis jį kapo didelio skliautu, 
Kurį garų kaupta jėga išskliaus: 

Klausyk, kai iš erdvių tų prikauptų 
Ims krist lietus, ugnis, kruša kartu! 

III 

Tu žadini iš vasaros sapnų 
Viduržemio ažūrines marias, 
Kai žybčioja kristalas vandenų, 

Liūliuoja Bajos įlankoje pas 
Vulkano salą; pilys bunda ten, 
Pajutę marių stipresnes bangas. 

Žydrom jos samanom, gėlėm išvien 
Apaugę, joms vaizduot jausmai silpni! 
Tu, kurs žvelgi Atlanto net gelmėn, 

Sau taką prasiskyręs, kur dugne 
Sužydę jūros gėlės, medžiai, tik 
Be sulčių lapais liula vandeny, 

Tačiau išblanksta, šaukiant tau, išsyk 
Ir dreba, ir paliegsta: o. klausyk! 

IV 

Jei būčiau miręs lapas, kur nešies, 
Ar su tavim skrist greitas debesis, 
Arba vilnis uždusus prie tavęs, 

Pajust kad ir silpniau tave, kuris 
Toks didis, nesuvaldomas! Ak, net 
Jei pasijausčiau dar vaiku, kai jis 

Percy Bysshe Shelley 

Taip džiaugdavos tau lekiant mėlyne, 
Jog rodės jam pralenkt tave niekai; 
O, niekados tada nebūčiau, ne, 

Taip reikale maldavęs, kaip nūnai. 
Kaip vilnį, lapą, deb^ ; pakelk 
Mane: žeidžiuos aš žemėj kruvinai! 

Supančiotas grandinėm aš laike, 
Veržiuos, kaip tu, pakilt mintim lakia. 

Paversk, kaip mišką tą, mane lyra: 
Tai kas, jei mano lapai, kaip jo, kris! 
Tavo didžių harmonijų audra 

Abiejų rudenio aidais tęsk lis 
Žavingai, nors liūdnai. Didi dvasia, 
Būk mano tu, kurią — kas suvaldys! 

Kaip tuos lapus, pasaulio erdvėse 
Nešk tu žodžius, kad naujas metas gims! 
Ir ką dabar giedojau eilėse, 

Kaip pelenus ir žiežirbas žmonėms 
Skleisk lyg iš židinio, kuris nedus! 
Ir mano lūpomis dar miegantiems, 

O vėjau, pranašo trimitą pūsk: 
Jei jau žiema, pavasaris greit bus! 

Vertė A L F O N S A S T Y R U O L I S . 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822). anglų 
romantinės srovės poetas, kurio gimimo dviejų 
šimtų metų sukaktį šįmet švenčiame — rugpjūčio 
4 dieną. Daug jo kūrinių parašyti Italijoje, kaip ir 
čia spausdinama ..Ode to the West Wind". parašyta 
poeto labai kūrybingą 1819 metų vasarą. Shelley 
nuskendo su visa būrinio laivo „Ariel" įgula 1822 
metų liepos 8 dieną, plaukiant namo į Lerici iš 
kelionės pasisvečiuoti pas Byron ir Hunt Livorno 
mieste. 

Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė 

I* nerijos „Turguj" (11) 
Aleksandro Macijausko nuotrauka 

(Atkelta iš 2 psl.) 
dar ne vienas politinis žemės 
drebėjimas. Sąjūdis nebėra varo
moji jėga, jis nenori būti ištikima 
tarnaitė ar nuolankus valdžiai. 
Prelegentas padarė lūžio apžval
gą—po 1990 m. kovo 11 d. vis
kas pradėjo kilti į viršų, prasi 
dėjo žiauri, nelengva kasdienybė, 
susidarė koalicijos „su kuo, už ką. 
prieš ką". Stebėtojai užėmė prie
šingas pozicijas, reformos neįvy
ko, priimti įstatymai nesiriša 
vieni su kitais. Poliarizavosi 
kairė ir dešinė. Kur centras? 
Nebūtinai pavadinimas atitinka 
turiniui. Kas gi toliau? Reikia 
žiūrėti i tai per ateinančius mė

nesius, o ne vien puoselėti 
tolimesnę viziją. Išeivijos ryšiai. 
bendravimas — keblus ir sudėtin
gas klausimas. Nors paskaitinin
kas nuvertino tolimesnės vizijos 
svarbą, jis citavo vieną išeivį, 
kuris pasakė: „Galvosim apie 
amžiną Lietuvą..." 

Kazimieras Motieka kalbėjo 
apie Lietuvos pilietybės įstaty 
mus. Paskaitininkas nutraukė 
ryšius su komunistų partija 1989 
metais. Šiuo metu aktyviai reiš
kiasi Lietuvos teisininkų draugi
joje Jis teigė, kad lietuvių visuo 
menė nepatenkinta, jog įtvirtini 
mo darbai šlubuoja, kad visuome 
nė izoliuojama nuo politikos. Pa 

ska i t i n inkas temą p rap lė t ė . 
Didesnę dalį dienos praleidžiame 
darbovietėse, bet Lietuvoje jų 
įmonių įsigyti negalima. Valdžios 
apara tas dvigubai padidėjęs, 
tačiau, kai prekybininkai nekal
ba su ministrais, jie per „žemi— 
reikia būtinai susitikti su Vytau
tu Landsbergiu — kažkas negerai 
Teisininkams šiuo metu tur i 
rūpėti turto grąžinimas žydams, 
a t imtos savanor ių žemės -
nuosavybės ir kitos problemos. 
Tačiau Motieka teigė, kad nėra 
politinių jėgų atstovų Parliamen-
te. Kone viską galima supolitin-
ti - pavyzdžiui, viena senutė 
pyko. kad jos serbentai neauga. 
Lietuvoje vasarą buvo sausra ir 
trūko lietaus — už tai ji kaltino 
Landsbergį. 

(Pabaiga ateinantį šeštadienį i 
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Naujos knygos 
• Stasys Šalkauskis . RINKTI
NIAI RAŠTAI II. Pedagoginės 
studijos. Redagavo Juozas Gir
nius. Išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Piazza della 
Pilotta 4, Roma, ltalia. Tomas 
didelio formato, per devynis 
šimtus puslapių, išleistas 1991 
metais. Kaina nepažymėta. 

Šalia Juozo Kapočiaus Lietuvių 
enciklopedijos daugiausia mokslo 
veikalų išeivijoje yra išleidusi per 
visus pokario dešimtmečius Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
ja, tomų skaičiumi net lenkianti 
pačią Enciklopediją. Ir tai vis yra 
daugiausia humanitarinių moks
lų sritys, ant kurių kone iki 
pastarųjų metų tėvynėje buvo 
labiausiai užmestas marksistinis 
apinasris. O Akademijos leidiniai 
bent dalinai anuliuoja tą tam
siosios epochos blogybę ir lietuvių 
kultūros slinktį susieja su nor
maliais pasaulio vieškeliais. Per 
ilgas būtų sąrašas, rodant čia 
visų išleistų veikalų autorius ir 
knygų pavadinimus. Bet štai 
bent keli pastarieji: istoriko 
Konstantino Avižonio Rinktiniai 
raštai jau trys tomai; istoriko 
Zenono Ivinskio Rinktiniai raštai, 
keturi tomai; kalbininko Antano 
Salio Raštai, j au trys tomai; 
Stasio Šalkauskio Rinktiniai raš
tai, jau du tomai; Antano Ma
ceinos Filosofijos kilmė ir nrasmė 
ir kt. O visa ta i p - *aryta 
nesireklamuoiant. nepra^ ^nt vie
šuose forumuose aukų. Žinoma, 
ir neatsisakant šviesių bei gera
valių mecenatų, kai norima tą ar 
kitą išliekantį leidybinį darbą 
paremti. Štai ir šito Stasio Šal
kauskio Rinktinių raštų antrojo 
tomo spaustuvės išlaidos apmokė
tos, prof. dr. Kaziui Alminui ir 
kun. dr. Justinui Vaišvilai pri
sidėjus. 

Aplamai pastaraisiais metais 
dėmesys daugiau ar mažiau šiam 
filosofiniam bei pedagoginiam 
sektoriui padidėjo, sąlygoms at
siradus ir Lietuvoje. Todėl yra 
visai natūralu, kad ten periodiko
je persispausdinami Šalkauskio. 
Maceinos, Girniaus raštų gaba
lai, pakartojamai leidžiamos jų 
ankstesnės knygos. Tačiau jau 
užčiuopiama šiam reiškiniui ir 
opozicija. Ir net keista, ne tiek 
pačioje Lietuvoje, kiek išeivijoje. 
Bet kai keliamos problemos, šak
nys jaučiamos klausime: kodėl 
Šalkauskis, Maceina ir Girnius, 
kodėl ne mes ir ne mūsų — tai 
vargu ar verta prie tos situacijos 
ilgiau ir besustoti. Juk laisvos 
Lietuvos kultūriniam gyvenime 
turbūt nestokos vietos visiems. 

O Šalkauskio pedagoginių stu
dijų tomo išleidimas pataikė kaip 
tik pačiu laiku, kai lietuviškosios 
mokyklos marksistinių griuvėsių 
vietoje reikia ieškoti pačios ge
riausios krypties arba net iš kelių 
pasirinktųjų formuoti visai naują 
ir savą lietuviškojo ir bendražmo-
giškojo auklėjimo atradimą. 

Šio didžiulio pedagoginių studi
jų tomo recenzija turėtų būti pati 
jau kone studija. Laikraštiniuose 
rėmuose tai neįmanoma. Todėl 
skaitytoją supažindinsime tik su 
knygos padalų bei skyrių antraš
tėmis, kad bent kiek būtų galima 
nutuokti, kokios apimties, gylio 
ir pločio yra šitas Šalkauskio 
užmojis. 

Įvedamoji pedagogikos dalis: 
Pedagogika ka ipo moks las ; 
Pedagogikos pagrindinės sąvo
kos; Ugdymo tikslai ir idealai; 
Ugdytinis kaipo ugdymo veiki-
nys-veiksnys: Vykdantieji ugdy
mo veiksniai ir veikėjai; Formuo
jantieji ugdymo veiksniai. Pilnu
tinio religinio ugdymo pagrindai: 
Religinė pedagogika ir jos ob
jektas; Rel iginis l av in imas . 
Fizinis lavinimas ir jo tikslai: 
Fizinio lavinimo teorija, kaipo 
pedagogikos mokslo dalis; įveda
mieji paaiškinimai apie fizinį 
lavinimą; Bendras fizinio lavini
mo tikslas ir atskiros ugdomosios 
jo vertybės; Žvilgsnis į fizinio 
lavinimo tikslų realizavimo tvar 

Stasys Šalkauskis 

ką. Geopolitinė Lietuvos padėtis ir 
lietuvių kultūros problema: Lietu
vos geopolitinė padėties ypatybės; 
Tautinės lietuvių kultūros užda
viniai. Lavinimo mokslas: Didak
tikos mokslas ir jo savybės; Pro-
tinimo supratimas ir jo tikslai; 
Protinimo organizacija; Bendroji 
protinimo organizacija; Bendroji 
protinimo metodika. Visuomeni
nis auklėjimas: Visuomeninis 
auklėjimas ir jo svarba mūsų lai
kais : Visuomeninio auklėjimo 
tikslai; Pagrindinės visuomeni
nio auklėjimo priemonės; Ben
drieji 'visuomeninio auklėjimo 
uždaviniai; Specialieji visuomeni
nio auklėjimo uždaviniai: Visuo
meninio auklėjimo veiksniai. 
Lietuvių tauta ir jos ugdymas: 
Tautybės esmė; Istorinio lietuvių 
tautos likimo ypatybės; Tautinė 
lietuvių civilizacijos problema; 
Rytų persvara Lietuvoje; Vakarų 
persvara Lietuvoje; Taut inis 
lietuvių atgimimas ir jo idealas; 
Lietuva politinės -geografijos 
šviesoje; Tikrasis patriotizmas ir 
jo reiškimosi lytys; Tautinis 
auklėjimas; Tarptautinis auklėji
mas; Visuomenės vadovybės ug
dymas lietuvių tautoje; Svar
bieji lietuvių tautos ugdymo 
uždaviniai. 

Ta i tik stambiosios knygos 
dalys ir jų skyriai, kurie savo 
keliu vėl dalomi į skyrelius bei 
poskyr ius , čia nesuminė tus 
Tomo gale skaitytojui parankiai 
pateikfa asmenvardžių ir vieto
vardžių rodyklė. Tačiau kiek
vienam, ypač pedagogui, bus dar 
daugiau paranki ši Stasio Šal
kauskio pedagoginių studijų 
visuma, ieškant turinio ir formos 
šiandieniniam auklėjimui, nenu-
s igręž ian t in nuo prae i t i e s 
paveikiu ir nesenstančiu lai
mėjimų. 

(k. brd.) 

• J u s t i n a s P i k ū n a s . NUO 
ASMENS IKI ASMENYBĖS. { 
Redagavo Gražina Kriaučiūnie 
nė. Dailininkė Irena Ambrose, 
Chicago: ..Ateities" leidykla, 
1990. Spaudė „Draugo" spaustu 
vė Čikagoje. Knyga minkštais 
viršeliais. 172puslapiai. Ka ina -? 
doleriai. Gaunama „Drauge". 

Dr Justinas Pikūnas, Univer-
sity of Detroit profesorius emeri 

merkia, nesipiktina žmogiškom 
silpnybėm, neverkšlena, kokioj 
neapsakomoj ašarų pakalnėj 
mums reikia gimti, augti, gyven
ti, pasenti ir mirti — jis, kiek tai 
įmanoma, paguodžia į visokias 
nelaimes patekusius, paklydu
sius, kelio lauk nerandančius, 
padrąsina, nešykšti praktiškų 
patarimų, panaudodamas savo 
ilgą profesinę patirtį ir nuovoką 
aiškiai nubrėžia tiesius kelius j 
žmogaus vertą gyvenimo būdą. 

O svarbiausia (nors j is knygoje 
to niekad tiesiogiai neišreiškia) 
šiuo savo darbu jis vykdo galbūt 
pačią reikšmingiausią savo pro
fesijos paskirtį — diegti ir tvirtin
ti žmonių sielose viltį ir pasitikė
jimą, kad Dievo sukurto pasaulio 
struktūros yra pakankamai stip
rios, įstengiančios (nors, be abe
jo, dažniausiai t ik su kitų gerų 
žmonių pagalba) palaikyti ir 
neleisti galutinai ir neišperkamai 
sugniužti net ir trapiausiai asme
nybei, į pasaulį, aišku, ne savo 
noru pašauktai , o tačiau vis tiek 
jau su jai uždėta žmogiška at
sakomybe už save pačią. Tai itin 
vertingas skaitinys kiekvienai 
lietuviškai šeimai, o tuo pačiu ir 
paliudijimas psichologijos mokslo 
vertės, kada jo žinios ir įžvalgos 
ateina iš sąžiningų rankų ir iš 
savo artimą mylinčios mokslinin
ko širdies. 

• Vy tau t a s Bagdanav ič ius . 
T I K Ė J I M O , IŠMINTIES IR 
TAIKOS DVASIA. Religinių 
straipsnių rinkinys. Chicago: Lie
tuviškos knygos klubas, 1991. 
Viršelis — dailininko Petro Alek
sos. Spausdino „Draugo" spaus
tuvė Čikagoje. Knyga minkštais 
viršeliais, su aplanku. 203 pusla
piai. Kaina — 9 doleriai. Gauna
ma „Drauge". 
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Vytautas Bagdanavičius 

TIKĖJIMO, 
IŠMINTIES 
IR TAIKOS 
DVASIA 

• Aleksandras Kadžius. KE
LIAUJAME ABU, MĖNULI. 
Eilėraščiai. Viršelis ir vinjetės 
dailininko Pauliaus Jurkaus . 
Brooklyn, New York: „Dar
bininkas", 1991. Spaudė Pranciš
konų spaustuvė. Knyga minkš
tais viršeliais, su aplanku. 64 
puslapiai. Kaina — 6 doleriai. 
Gaunama „Drauge". 

• Kazimieras Barėnas. PA
TI APATINĖ KOPA. Novelės. 
Aplankas Kęstučio Kizevičiaus. 
Chicago: Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas, 1992. 
Spaudė Mykolo Morkūno spaus
tuve Čikagoje. Knyga kietais 
v i ršel ia is , su ap lanku . 243 
puslapiai. Tiražas — 600 egzem
pliorių. Kaina — 12 dolerių. 
Gaunamas „Drauge". 

Naujoji knyga — Anglijoje gy
venančio rašytojo Kazimiero 
Barėno, didžiojo Ignaco Kaušpėdo 
gyvenimo epo k ron ik in inko 
(stambios trilogijos — Tūboto 
gaidžio metai, Beragio ožio metai. 
Meškos maurojimo metai auto
riaus) grakščių novelių ir pasako
jimų rinkinys. Knygoje jų yra 
sudėta devynios. Viena iš pačių 
sugestyviausiu, galbūt subtiliau
siai parašytų, „Dingusi upė", 
praėjusiais metais buvo išspaus
dinta Draugo k u l t ū r i n i a m e 
priede. 

PATI A P VI I M 
P4KOP 3 

Kultūrinė kronika 

KEUAUJAME ABU, 
iMĖNULij 

tus knygoje išsamiai nagrinėja . 
vaiko asmenybės pradus, forma
vimąsi ir brendimą. J is kalba 
apie lemtingus tarpsnius vaiko 
auklėjime, mokinių elgesį mo
kykloje ir jų psichologiją, lietuvių 
jaunimo problemas, subrendimo 
kriterijus, inteligentą ir jo užda
vinius šiandieniniame pasaulyje. 

Ypač skaitytoją psichologiniam 
dėstymui knygoje priimliai nutei
kia autoriaus šiltas požiūris į 
žmogų ir nuoširdus atjautimas — 
kūdikių, vaikučių, paauglių, su
augusiu ir senelių — sutinkamų 
vis naujų kliūčių pakeliui į painų 
žemiškąjį pasaulį ir atgal iš jo. 
Autorius nepamokslauja, nes-

Knygoje, suskirstytoje į 50 
neilgų straipsnelių, autorius, 
kaip visada, jam būdingu įžvalgu
mu ir nepaprastai šviežiai inter
pretuoja ir aiškina Naujojo Testa
mento Apaštalų darbus, Laiškus 
ir kai kuriuos ki tus Naujojo Tes
tamento t ek s tu s , p raka lb in
damas juos tikinčiajam taip, kad 
jie tikrai tampa tikėjimo, išminties 
ir taikos tiek asmeniui, tiek ben
druomenei versme. Visi straips
niai buvo anksčiau, bet jau gana 
seniai, spausdinti, todėl dabar, 
surinkti vienoje knygoje, j ie 
sudaro vieną iš pačių vertingiau
sių šiuolaikinės lietuviškos reli
ginės lektūros šaltinių. 

Kiekvienas iš penkių šio rinki
nio ciklų pradedamas šv. Pranciš
kaus Asyžiečio iš traukaiš „Sau
lės giesmės" (vertimas Stasio 
Santvaro). Ciklai pavadinti: Pė
dos planetoje, Palmių pavėsy, 
Kennebunkporto akvarelės, Bad-
lands, Žvaigždininko užrašai. 
Šiame rinkinyje Aleksandras Ra-
džius keliauja ne tik žvaigždynų 
takais, bet pasisvečiuoja ir šios 
planetos vietovėse: Alsėdžiuose, 
Kempten'e, Toronte, Amerikos 
Vakarų prerijose, tačiau žemės 
padangė vis traukia jo žvilgsnį ir 
poezijos posmus, o po kiekvieno 
ciklo pavadinimu — mėnulis: jau
natis ir priešpilnis, pilnatis, del
čia... 

Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejui Čikagoje buvo suteikta 
Illinois Humanities Council pa
šalpa padėti surengti paskaitų 
seriją apie šių laikų Lietuvos is
toriją ir nepriklausomybės judėji
mą. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus kasmetinių paskaitų 
ciklų programai vadovauja mu
ziejaus darbuotojas, istorikas dr. 
D o v y d a s F a j n h a u z a s . J o 
pastangomis buvo išrūpinta ir ši 
piniginė pa rama iš I l l inois 
Humanities Council. 

• S tasės Pe tersonienės reda
guotų atsiminimų apie a.a. kuni
gą Alfonsą Lipniūną knyga, kuri 
buvo išleista Čikagoje prieš pen
kerius metus, dabar buvo iš
spausdinta Lietuvoje 15,000 ti
ražu. Leidėjai — „Vilniaus susi
vienijimo" ir „Minties" leidyklos. 

UNESCO/PEN paskelbė pasau
linį novelės konkursą, kuriame 
kviečiami dalyvauti visi autoriai, 
kurių gimtoji kalba nėra anglų 
(airiai, valai, škotai dalyvauti 
negali). Novelė turi būti parašyta 
anglų kalba, ne išversta. Ilgis — 
nedaugiau 1,500 žodžių. Pirmoji 
premija — 3,000 JAV dolerių, an
troji - 2,000 JAV dolerių ir 
trečioji — 500 JAV dolerių. 

Ra 

Dr. Dovydas Fajnhauzas 

Konkurse gali dalyvauti ir ne 
Tarptautinio PEN klubo nariai. 
Premijos bus į teiktos „PEN 
Tarptautinės rašytojų dienos" 
iškilmėse Londone, Anglijoje, 
ateinantį pavasarį. 

Novelių tekstus prašoma siųsti 
iki 1992 m. l apkr ič io 15 d. šiuo 
adresu: Jonas Zdanys, 31 Ap-
pletree Lane, North Haven, Con-
neetieut 06473. 

Dėl Vilniaus 
senamiesčio 
restauracijos 

Trečią kartą lankydamas Lie
tuvą, ne svečiavausi, nelankiau 
giminių bei pažįstamų, bet no
rėjau pagyventi Vilniaus gyven
tojo gyvenimu. Vaikščiodamas 
pėsčia po senamiest i , lankiau 
bažnyčias, vienuolynus ir žy
mesnius ku l tū r in ius pasta tus . 
Taip širdį suspaudė, kad tiek 
daug garsių savo archi tek tūra 
pastatų stovi apleisti, apgriuvę. 

Vilniaus lietuvių intelegenti-
ja, ma tydama sostinės sena
miesčio apverktiną padėtį, ėmė
si remontuoti , restauruot i ap
leistus pasta tus . Įsteigė draugi
ją tuos pas ta tus res tauruot i , 
remontuoti ir t am darbui padėti 
pakvietė Amerikos lietuvius: 
Angelę Nelsienę ir Kazį Pa
bedinską. A u g u s t i n i j o n ų 
vienuolyną ir apleistą bažnyčią, 
statytą 1768 metais, komunistų 
naudotą kaip mėsos sandėlį, 
Lietuvos vyriausybė perleido 
Lietuvių katal ikų mokytojų są
jungai, kuri pasiryžus įsteigti 
lietuvių gimnaziją, pavadintą 
Vyskupo Valančiaus vardu. 

Apskaičiuota, kad remonto 
darbai ir patalpų pr i ta ikymas 
gimnazijai ka inuotų 200,000 
dolerių. Pusę tos sumos pažadėjo 
vyriausybė, o l ikusius pinigus 
Lietuvių katal ikų mokytojų są
junga pati tu r i susir inkti iš 
aukų. I kurgi kreipsis tų aukų, 
jei ne į mus, lietuvius išei
vius, įgaliodami mane tas aukas 
rinkti. Dėl platesnių informa
cijų apie šį projektą galima 
kreiptis į Kazį Pabedinską, 
7151 South California Avenue, 

Chicago, I I60629. (312>434-0211 
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