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Dideli žodžiai 
mažose knygelėse

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Vaclav Havel apie 
politiką ir moralę

Gilus rūpestis dėl dabartinės 
padėties Čekoslovakijoje, nepa
laužtas tikėjimas jos ateitimi — 
tokie yra pagrindiniai dalies 
prezidento pareigas tada dar 
ėjusio Vaclav Havel straipsnio 
„Prarastas rojus” išeities taškai. 
Šis straipsnis pasirodė The New 
York Revieu) of Books (1992 m. 
balandžio 9 d.) po dažnų užuomi
nų Amerikos spaudoje, jog Ha- 
vel’io populiarumas jo tėvy
nėje nuolatos mažėjantis.

Čekoslovakijoje, anot Havel’io, 
dedasi keisti dalykai:

„Visuomenė išsivadavo, bet kai 
kuriais atžvilgiais ji elgiasi blo
giau negu tada, kai ji buvo 
supančiota. Kriminalizmas spar
čiai kerojasi, masines informaci
jos priemones, o ypač geltonąją 
spaudą užliejo srutos, istorinių 
pasikeitimų laikais visada 
patvinstančios iš kolektyvinės 
sąmonės padugnių. Bet kiti simp
tomai dar rimtesni ir pavo
jingesni: neapykanta tarp tautų, 
įtarinėjimas, rasizmas, net fašiz
mo ženklai; arši demagogija, 
intrigos ir sąmoningas melas; 
piktnaudžiavimas politika, neža
botos, savanaudiškos varžybos, 
paremtos siaurais grupiniais 
interesais; valdžios alkis, nuogos 
ambicijos, visokiausias fana
tiškumas; nauji ir nematyti plė
šikavimo būdai, įvairiausios ma
fijos; bendra pakantumo, supra
timo, skonio, nuosaikumo, ra
cionalumo stoka. Daugelį vėl 
vilioja ideologijos, tartum mark
sizmas būtų palikęs didelę, 
drumsčiančių tuštumą, kuri turi 
būti užpildyta bet kokia kaina”.

Visa tai, rašo prezidentas Ha
vel, atsispindi ir Čekoslovakijos 
politinėje scenoje. Nedaug laiko 
belikus iki nauju rinkimų, poli
tinę veiklą nuspalvino valdžios 
ištroškusiųjų pastangos suvilioti 
sumišusius rinkėjus, juos 
apipilant kuo margiausių 
nesąmonių pažadais. Politiniai 
varžovai svaidosi neribotais kal
tinimais, pasmerkimais ir šmeiž
tais. Rimtą analizę iš spaudos iš
stumia skandalų vaikymasis. 
(Bet kokia parama vyriausybei, 
net ir kai ji siekia gero, laikoma 
beveik gėdingu dalyku; vyriausy
bę spardantieji apdovanojami 
pagyrimais.) Daugelis buvusios 
nomenklatūros narių, kurie dar 
neseniai apsimetė siekiantys 
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socialinio teisingumo ir besi
rūpinantys darbo klase, nusiėmė 
savo kaukes ir viešai tapo „spe
kuliantų bei vagių klase”. Ne 
vienas anksčiau baimę įkvėpęs 
komunistas šiandien jau nežabo
tas kapitalistas, besišaipantis iš 
tų darbininkų, kurių interesus jis 
kadaise tvirtino gynęs. O eiliniai 
piliečiai vis labiau visu tuo bjau
risi, ir nenuostabu, kad jų pasi
piktinimas nukrypsta prieš 
demokratinę vyriausybę, kurią 
jie patys išrinko.

Ką tokioje padėtyje turi daryti 
politiniai veikėjai? Vaclav Havel 
tebetiki, kad Čekoslovakijoje te
bėra nepaprastai daug gerų norų 
ir dar nepažadintos geros valios. 
Todėl, sako jis, politinių veikėjų 
pareiga yra pažadinti tas gyvy
bines jėgas, pasukti jas reikiama 
kryptimi, jas padrąsinti ir su
teikti joms vilties.

Anot Čekoslovakijos prezi
dento, buvęs režimas sistemingai 
mobilizavo pačias blogiausias 
žmogiškas savybes: savanau
diškumą, pavydą, neapykantą. Ir 
todėl politikai šiandien atsakingi 
už dorovinę visuomenės būklę, jie 
turi ieškoti to, kas visuomenėje 
geriausia, tai puoselėti ir stip
rinti. Klysta tie, kurie tebetvir
tina, kad politikos pagrindas tė
ra galybės ir viešosios nuomonės 
manipuliavimas ir kad politiko
je nėra vietos moralei.

Tikra politika Havel’iui tai 
„tarnyba bendruomenei ir tiems, 
kurie ateis po mūsų”. Tokios poli
tikos giliausios šaknys yra do
rovinės. Dveji metai prezidentū
roje nepakeitė jo ankstesnės 
nuomonės, kad politiką reikia pa
jungti tiesai ir sąžinei. Tvirtini
mai, jog politinis veikėjas neiš
vengiamai turi meluoti ir intri
guoti, yra visiška nesąmonė — 
teigia Havel’is. Jis pats patyrė, 
jog politikui būtinas taktas, 
tinkami instinktai ir, ypač, geras 
skonis. Politikui nebūtina suge
bėti meluoti: jam tereikia būti 
jautriu ir žinoti, kada, kam ir 
kaip sakyti tai, ką jis turi sakyti. 
„Morale paremtos politikos 
kelias yra dažnai nelengvas, bet 
tai, ką aš patyriau ir stebėjau, 
patvirtina, jog tokia politika yra 
įmanoma”, — rašo Čekoslovaki
jos prezidentas Vaclav Havel.

JP

Lietuvos poetų mūzai šiandien 
dar užtenka žodžių ir įkvėpimo, 
bet, atrodo, pritrūko popieriaus ir 
pinigų. Užtat nauji eilėraščių 
rinkiniai, ypač kada jų autoriai 
dar jauni, nepasiekę, sakykim, 
Justino Marcinkevičiaus arba 
Eduardo Mieželaičio dydžio ir 
kvadratūros, jau kuris laikas 
spausdinami mažomis knygelė
mis, maždaug 10 cm skersai ir 14 
cm išilgai, tarp 120 ir 150 pus
lapių. Raštas jose gana smulkus, 
bet užtat žodžiai dideli, siekian
tys išmatuoti visą egzistencinę 
gilumą ir platumą, ir ne vien tik 
paskiro asmens arba Lietuvos, ar
ba pasaulio, bet ir visatos mastu, 
dabarties ženkle, bet ir praeities 
gelmėj, iki pat seniausios pa
saulio mitologijos dugno. Prieš 
juos žydėjusi (atsiprašau, tebe
žydinti) poetų karta: Gedos, Mar
tinaičio, Degutytės, Bložės, Vai- 
čiūnaitėfe ir jaunesnė Kajoko, Jo
nyno ir kitų, žinoma, irgi plačiais 
sieksniais matavo savo poetinį 
pasaulį, bet jie mėgo ir paglosty
ti žolę, nulaužti rupios duonos 
kąsnį, pasižiūrėti, kur už miško 
pelėdos dvi akys, ir aplamai 
pasaulio makrokosmą suvokti 
per lietuviškos Arkadijos prizmę 
ir mitą.

Stebėdamasis šių poetų jaunys
te ir užmoju, šį kartą vis vien tik 
prabėgomis tepaminėsiu keletą 
pavardžių su rinkiniais, išėjusiais 
tik prieš porą metų arba net ir 
šiemet. Nesakydamas, kad kiti, 
čia neužsiminti, būtų kuo nors 
blogesni, atrinksiu tuos, kurių 
kūryboje ryškiausiai atsispindi 
susimąstymas ties savimi, istori
ja ir visata. Po to, kiek ilgiau ap
sistosime prie Gražinos Cieškai- 
tės 1991 metais išėjusios knyge
lės Auka žvaigždžių vainikui, nes 
ji yra, tarp kitų autorių, gal 
daugiausia „filosofiška”, ir jos 
kūrybos centre vyksta kosminio 
masto pokalbis su savimi apie 
meną, Dievą, mitą ir kitas pa
slaptis, tūnančias šešėliuose tarp 
būties ir nebūties.

Viena iš įdomiausių temų tiems 
jauniems mūsų poetams yra jie 
patys, apsiausti istorija. Pavyz
džiui, Aidas Marčėnas mėgsta su
sikaupti prie savo poetinio „aš”, 
apšviesto blankios, iš toli atė
jusios Tomo Venclovos semiotinio 
pasaulio šviesos, susimąsčiusio 
ties sąmonės ir pajautų niuansais 
akistatoje su mirtimi, poeto žo
džiais tariant, prie paslapties ku
ri iš nieko imas / sudaro ženklus

* Paskaita, skaityta Lituanistikos 
instituto suvažiavime, vykusiame šių 
metų spalio 10 dieną University of 
Maryland, College Park, Maryland. 

— aš juos teskaitau. Edmundas 
Kelmickas rašo tartum permato
mais žodžiais, kabančiais kaip 
uždanga, pridengusi istorijos ir 
mitologijos klasikinę panoramą, 
kuri tada persišviečia asmeniško 
susimąstymo spalvomis. Panašiai 
ir Kęstutis Navackas sėdi prieš 
kultūros istorijos horizontus su 
melancholįja širdyje, slegiamas 
izoliacijos jausmo dėl savo 
nepajėgumo tos kultūros raidoje 
dalyvauti su savo (arba ir visos 
Lietuvos) reikšmingu indėliu. 
Kultūros istorija domisi ir Ro
landas Rastauskas savo rinkiny 
Albumas. Rastausko metaforinė 
vaizduotė yra tartum pati per sa
ve tam tikras pasaulis ir tekstas, 
savaip santykiaujantis su teks
tais, susidedančiais iš pasaulinės 
mitologijos ir kultūros. Taip jis 
sukuria didelę savitarpio sąveikų 
sistemą, kurią jis tada tobulina 
tol, kol visos jos detalės nepaste
bimai suplaukia viena į kitą, ir 
skaitytojui susidaro savotiška 
„slidaus paprastumo” iliuzija.

Tarp istorikų rasime ir Vladą 
Braziūną, užsimenantį kraujo 
auką, ir Kornelijų Platelį, ku
ris, kaip ir Vytautas Bložė rin
kiny Miko Kėdainiškio laiškai 
sau pačiam, nežiūri į Lietuvos 
istoriją vien kaip į temą, bet ir 
stengiasi sukurti istorijos dimen
siją lietuvių poezijoj, gal pirmą 
kartą iš naujo po lenkų romanti
kų ir po Atgimimo patriotų. Tuo
mi jie grąžina kraštui tėvynės is
toriškumo pąjautą, kurios vieton 
sovietų laikotarpis grūdo neegzis
tuojančio proletarų internaciona
lo tuščią retoriką.

♦ * *

Gražina gi Cieškaitė savo mažoj 
knygelėj susimąsčiusi eina aštria 
briauna tarp grožio ir tiesos, at
siremdama pirštais į žvaigždes ir 
žemę, lydima juodo ir balto ange
lo plačioje visatoje, panašioje į 
Čiurlionio viziją jo paveiksle 
„Žvaigždžių sonata. Andante”.

Skaitytoją iš karto patraukia 
pakili Cieškaitės poezijos vyksmo 
ekstazė: Aš nieko nežinau... o iš 
gyvybės semia / ekstazėje mane 
kiekvienas žodis —- tarsi / skaisti 
širdies našta priartintų ne žeme, 
/o erdve danguje... Tu, gėri, susi
tversi/ iš grožio ir tiesos... (p. 11). 
Čia tuoj pat ir susitinkame su vie
nu iš pačių būdingiausių Cieš
kaitės poezijos bruožų: džiaugsmo 
ar kokio kito jausmo galingas 
antplūdis taip perkeičia mums 
gerai žinomų žodžių prasmių 
sąveikas, kad tariamai paprastas 
ir aiškus sakinys iš tiesų reika
lauja rūpestingo ir dažnai neleng
vo išgvildenimo. Šiuo atveju iš 
karto susiduriame su paradoksu: 
poeto „aš” nežino nieko, bet gali 
savimi maitinti, reiškia, turiniu 
užpildyti, žodžius, kurie neišplau
kia, kaip normaliai manytume, iš 
eilėraščio personos, žmogaus, bet 
ateina lyg iš šalies, iš kažkokios 
žodžių visatos, kad iš gyvybės pa
sisemtų būtent žmogų, poetiškąjį 
„aš”. Šalia to susiduriame ir su 
filosofinio pobūdžio metafora: 
turime prileisti, kad nėra izoliuo
tos asmeniškos, numirštančios 
gyvybės, bet yra nelyg koks šal
tinis ar srovė, iš kurios pasisėmę 
žodžiai mus ir sukuria atskiru ir

Gražina CieSkait*

išbaigtu asmeniu. Kitaip tariant, 
kūrybos aktas yra žmogumi tapi
mo aktas, įvykstantis žodžių įsi- 
prasminimo ekstazėje. Tuo pat 
metu ant šių eilučių užsideda ir 
dar vienas filosofiniB klodas, 
būtent jau seniai žinoma esteti
kos mokslo formulė, kad menas 
yra gėris, išaugęs iš grožio ir tie
sos. O labiausiai stebėtina, kad
su visu tuo dideliu minties 
krūviu eilutės lieka lengvos, 
lakios ir šviesiai, džiaugsmingai 
lyriškos.

Čia panagrinėtos eilutės yra 
paimtos iš vieno bevardžio eilė
raščio vidurio. Jo pradžioje ran
dame šios žmogumi per žodį tam
pančios gyvybės srovės pirminę, 
nelyg paruošiamąją, formą:

Kai vakaro žolė iš mano kraujo dygo, — 
aš sužeista buvau, visas kančias suėmus 
į širdį, — tai iŠ jos — iš purpurinės knygos — 
pasklido mintyse juodųjų saulių dėmės. 
Poeto išmintis — po ateitį dairytis 
trečiąja akimi, kol jos dar neužtnerkė 
juodoji neviltis... Kiek žodžiuose teisybės — 
tiek laisvės mumyse, o gėri, — susitverki 
vienatvėje, kuri atskirs nuo balto juodą, 
įamžindama tai, kas mintyse raudojo, (p. 11))

Taigi džiaugsmas kyla iš širdies 
kraujo, skausmo žmogiškos šilu
mos. Kaip matome, iš skausmo ir 
ekstazės Cieškaitės eilėse susifor
muoja kažkas panašaus į filosofi
nę dimensiją, nes „trečioji akis” 
yra sąvoka, reikalaujanti kokios 
nors išmąstytos prielaidos, gal 
apie aiškiaregę dvasios būklę, iš
reiškiamą trečios, dvasinės akies, 
gal net Apvaizdos metaforą. Kiek 
žodžiuose teisybės — tiek laisvės mu
myse jau ir iš tiesų skamba kaip 
filosofinio kalibro posakis, kaip 
išmintis iš lūpų pranašo, užtikto 
kalno viršūnėje.

Iš tiesų tačiau Cieškaitės poezi
ja nėra filosofinė ta pačia prasme, 
kaip, sakykim, garsusis Hamleto 
monologas „Būti ar nebūti”, nes 
savimi neišreiškia racionalios 
problemų analizės, nesutraukia 
nieko į sintezę sąvokinėj plotmėj 
ir neveda prie logiško klausimų 
ir atsakymų suformulavimo. Ei-

Algimanto ŽliiSno nuotrauka konkrečiu reiškiniu „gyvybė”, ir* 
abi frazes taip ir jungia žodis• 
„kartoti”. Trečioje abstraktus, 

lėraštis „Filosofinis pasaulis” (ei- vyksmas „iš sielos tvėriau ateitį” , 
lutės 16-20)* iš tiesų tai geriau- interpretuojamas konkrečiais , 
šiai ir paliudija: įvykiais, kurie tačiau turi tik,

ir- ii. r r i r

Filosofinis pasaulis? — dykuma iš juodo smėlio, — 
kiek miražų susiliejo... Žemės sapnui prasiskleidus, 
Veriasi Šventųjų kūnuos paskutinės laiko žaizdos, 
amžinybėje užgyja, kraujas auksu geidžia virsti... 
neišmąstomas pasaulis juo pakausto aklą mirtį (p. 47)

Aišku, kad prieš mus ne prota
vimo, o įvaizdžio semantika. Juo
do smėlio dykumos ir jų miražai 
egzistuoja tik poezijoj, lygiai kaip 
atsiveriančio sapno ir žaizdų 
tapatybė šventume. O kada žiū
rime į mąstymo reikalaujančias 
užuominas, tokias kaip kraujas 
auksu geidžia virsti, atpažįstame 
ne filosofus, o senovės alchemi

kus, prietaruose ieškojusius filo
sofinio akmens, kurių ne prote, o 
aistroje glūdėjo magiškos galios 
svąjonė.

Tuo ir Cieškaitės filosofija yra 
kaip tas alchemikų akmuo: miste
rija ir magika, kur prieš mus ne 
minties veiksmas, o vizijų vyks
mas; reginiai kuriasi ir kinta tar
tum kažkokio visuotinio teatro 
scenoje, kur autoriaus „aš” yra 
kartu žiūrovas ir aktorius, akty
viai dalyvaujantis iš didelių gel
mių iškylančiam dialoge su visais 
regimais, nujaučiamais, suvokia-

* Tekste cituojami autoriaus pla
čiau komentuojami trys Gražinos 
Cieškaitės eilėraščiai ištisai išspaus
dinti antrame šio numerio puslapy
je sunumeruotomis eilutėmis, kad 
skaitytojas tiksliai orientuotųsi, 
sekdamas autoriaus detalią tų eilė
raščių sklaidą, kai specifinės eilutės 
minimos, nurodant jas atitinkančius 
skaitmenis. 

mais ir nesuvokiamais visatos 
reiškiniais. O tie reiškiniai vyks
ta pagal juos kontroliuojančią, jų 
esmę sudarančią ir šalia auto
riaus sąmonės centro stovinčią 
įvaizdžio logiką, o ne pagal filo
sofinio protavimo nuostatus.

Bet vis viena savo stilium Cieš-. 
kaitės eilėraščių kalba primena, 
daugiau mintijimo procesus ne
gu tiesioginius išgyvenimus to-' 
dėl, kad jos įvaizdžiai, nors ir. 
atliepia į jausmus, neša, kaip ma-. 
tėme, sąvokų krūvį. Pavyzdžiu' 
galėtume paimti kad ir patį: 
pirmąjį eilėraštį, nes ten visos’ 
poetinės kalbos priemonės ir 
stilistika labai panašūs į likusį 
rinkinio tekstą. Pirmasis saki-* 
nys, kaip iš rimų schemos atpa
žįstame, atliekantis posmelio', 
funkciją, skamba šitaip:

i 
Aš gyvenau menu — jame

kartojas ■ 
harmonijos gyvybė įkvėptoji, ‘ 
visatos formų deriniai... tarytum, 
iš sielos tvėriau ateitį, sudygo 
po mano delnu samanotos > 

knygos... . 
judėjau kaip dangus į žemės 

rytą.
Pirmoj eilutėj konkretus žodis* 
„gyvenau” yra abstrakčios są
vokos dalis: „gyvenau menu”.' 
Antroje ta pati konstrukcija kar-. 
tojasi atvirkščiai — abstrakti idė- ■ 
ja „harmonija” derinama su 

simbolišką prasmę: sudygo / po * 
mano delnu samanotos knygos...' 
Poetinės kūrybos aktas (iš sielos - 
tvėriau) pratęsia save išreiškiantį • 
įvaizdį žodžiu „knyga” ir tuomi * 
poetas paverčia žemę žodžiu, o" 
žodis savo ruožtu kuria poetą — * 
eilėraščio gale skaitome: harmo- - 
nįjos gyvybė įkvėptoji / mane tory- • 
tum vaisių pakartojo / ant šamano- • 
to pažinimo medžio. Šitaip į savo - 
paties vaizdų ir simbolių sistemąJ 
įpintas poeto „aš” tuo ir skiriasi „ 
nuo tradicinio lyriško poetiško , 
„aš”, nes jis yra sąvoka tarp są- * 
vokų, integruota dalis vaizdų sis-; 
temos, o ne kaip nors jausmais ar , 
mintimis į ją reaguojantis stebė- J 
tojas. Kitaip tariant, Cieškaitei« 
peozija yra dinamiškos pasaulio 
ir žodžio tapties išsakymas, o ne 
lyriško asmens konfrontacija su r 
tuo, kas nėra jis pats.

Pati gi eilėraščio struktūra, per ‘ 
„kartotis”, remiasi daliniu jo pra- * 
džios pakartojimu (eilutės 1-5 ir J 
19-24). Tiek panašumas, tiek ir 
skirtumas tarp pradžios ir galo ; 
aprašo eilėraščio vyksmą, progre- * 
są rezoliucijos link, turinčios savy
je ir filosofini aspektą. O dalimi * 
šio progreso yra gilaus religinio 
konteksto išvystymas — užuomi
na į pažinimo vaisių ir medį, ro- ’ 
jaus medį iš Biblijos.

Galime šiame eilėraštyje įžiūrė- ■ 
ti ir dar vieną iš pagrindinių - 
Cieškaitės poetinių priemonių, .■* 
būtent pakartojimų ir pasikartoji- ■ 
mų sistemas, veikiančias ir inter- ’ 
tekstualiai, tarp vieno eilėraščio -* 
ir kitų, ir intratekstualiai — to 
paties eilėraščio viduje. Anksčiau > 
kalbėjome apie poetinės kūrybos « 
aktą, apsireiškiantį ekstaze, o -

(Nukelta į 2 psl.)
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Pokalbis su George Soros Iš Gražinos Cieškaitės „Auka žvaigždžių vainikui"

ALGIRDAS 
LANDSBERGIS

Spalio pradžioje Vilniuje antrą 
gimtadieni atšventė Atviros Lie
tuvos fondas (ALF), vienas iš 
daugelio vengrų kilmės JAV fi
nansininko ir filantropo George 
Soros remiamų fondų. Juos sieja 
bendra idėja — kurti atvirą pilie
tinę visuomene, įtvirtinant demo 
kratiją rinkos ūkio sąlygomis. 
Šiems metams Soros paskyrė 
Atviros Lietuvos fondui vieną 
milijoną dolerių.

Pasimatymui su Soros’u kyla
me aukštyn — pro 19-ą aukštą, 
kuriame driekiasi jo Fondo įstai
gos (ir kur neseniai teko susitikti 
su čia viešėjusia ALF vicedirek- 
tore Irena Veisaite), į 33-čią. Čia 
Soros’o finansinio organizmo 
smegenys. Pro stiklines sienas at
siveria ir į šiaurę nusidriekia 
New York’o Centrai Park, jo va
kariniu pakraščiu oriai išsiri
kiuoja vienas patrauki i ųjų, Woo- 
dy Allen’o susižavėjusio aparato 
filmuotų, didmiesčio architektū
rinių ansamblių.

Ar apie tokį vaizdą sapnavo į 
New York’ą tuoj po Antrojo pa 
saulinio karo atvykęs septy
niolikmetis imigrantas Soros? 
Atsakymo reikia truputį palauk
ti. Suskamba telefonas, tarpdury
je pasirodo .japiški” profiliai, 
pasigirsta finansinio esperanto 
žodžiai: lira, frankas, markė, 
popierius, akcijos...

Vos tik pasisveikinęs, Soros — 
jaunatviškas, vengriškai dina 
miškas — kaip išdidus tėvas 
įteikia naujagimį: ką tik Vilnių 
je išleistą Jąįin Gray knygą Libe
ralumas, kurią iš anglų kalbos i 
lietuvių išvertė Antanas Degutis. 
„Tai pirmasis planuojamos 29 
pavadinimu ‘Pažinties’ serijos 
tomelis, po kurio išeis knygos 
apie konservatizmą, fenomenolo 
giją, psichoanalizę ir kt. Greta 
„Pažinties” bus leidžiama ir 
„fundamentalių” veikalų serija
— „Atviros Lietuvos knyga”.

Pokalbį pradedam jo įspūdžiais 
iš Lietuvos ir apie ją. Soros 
kukliai prisipažįsta, kad, nepai
sant jo trumpos viešnagės, jis dar 
apie šią šalį „nedaug” težinąs. 
Pagrindinis jo šaltinis — vengų 
intelektualo, artimo Lietuvos bi
čiulio Endre Bojtar’o straipsniai 
ir knygos. (Pokalbiui įpusėjus, pa
aiškėja, kad mano pašnekovas 
visai neblogai informuotas apie 
Lietuvą.)

—Birželio mėnesį Jūs Kijeve la 
bai atvirai perspėjot ukrainiečius 
apie jiems gresiančius pavojus. 
Kokius pavojus matote Baltijos 
valstybėse?

Soros’ui atrodo, kad Lietuva 
sėkmingiau negu Latvija ir Esti
ja sprendžia rusų ir kitų mažumų 
klausimą. Sudėtingesnė esanti 
buvusio komunistinio aparato 
narių problema, jų traktavimas. 
Lietuva turi per mažai intelek 
tualų, ekspertų, įgudusių žmonių
— ji, ir praktiškais sumetimais, 
negali diskriminuoti tokios dau
gybės žmonių. Prisiminęs Vaclav 
Havel’io posakį, jog tikrieji rėžis 
tentai paprastai būdavo dosnesni 
ir atlaidesni, Fondo pirminin
kas pataria prie šio klausimo eiti 
pragmatiškai.

— „Atleist ir pamiršt”? Bet ar 
pragmatizmas nėra labai ribota 
filosofija? Ir kaip su pokarine Vo 
kietija? Besistengdami beveik 
viską pamiršti, vokiečiai išugdė 
jauną kartą be istorinės dimensi
jos; iš nesuprastos praeities išpli
to moralinė tuštuma.

— Niekad nepamiršt, — prita
ria Soros. — „Nepamiršt, bet 
atleist” — toksai būtų geriausias 
sprendimas.

Pašnekovas priduria, jog jo Fon
das šiuo buvusių komunistų trak
tavimo klausimu ruošia stambią 
konferenciją, kuri įvyks lapkričio 
mėnesį Varšuvoje. Paruošiamąjį 
tyrimo darbų atlieka Lenkijoje 
veikianti Helsinki Apsaugos gru 
pė. Konferencijoje dalyvaus buvęs 
JAV prezidentas Jimmy Carter,

George Soros

Argentinos prezidentas Alfonsin 
ir kiti žymūs asmenys.

Kas dar kelia Soros’ui nerimą?
Prekybos su Rusija iširimas, 

bendros ūkinės problemos, gre- 
siantis ekonominis chaosas. Jis 
deda vilčių į spalio mėnesį įvyk
siančią Tarprespublikinę preky
bos konferenciją, kuri gal pa
dės sutvarkyti prekybinius 
santykius.

Ką jis pataria daryti su valiuta? 
— Nors jis girdėjo, kad estų pir
mieji žingsniai su sava valiuta 
esantys labai sunkūs, ją atstatyti 
labai svarbu. Be savos valiutos, 
nėra ir rinkos ūkio. Kuo greičiau 
ji bus atstatyta Lietuvoje, tuo 
geriau.

Kas pašnekovui kelia nerimą 
visoje išsilaisvinusioje Vidu
rio-Rytų Europoje? — Nauja šo
vinizmo, antisemitizmo banga, — 
atsako jis, — Vengrijoje buvo 
girdėti kaltinimų, jog ir jo paties 
Fondas esąs „žydų-masonų są- 
•mokslo” įrankis.

Paminiu, jog pastarieji 50 ne
laisvės metų buvo ir savaip nau
dingi. Pavergtosios tautos ar
timiau susipažino, išplėtė kultu 
rinį bendradarbiavimą, glaudžiai 
bendravo kovoje už laisvę. Dabar 
atsiranda pavojus, kad jos vėl ims 
atitolti? Ar Soros’o Fondas skati
na jų draugystę ir bendradar
biavimą?

—Taip! Fondas turi „Rytų-Va
karų” ir „Rytų-Rytų” šakas. 
Pastarajai skiriame ypatingą 
dėmesį, — kalba Soros. — Rytų 
Europos tautų draugystę ypač 
svarbu išlaikyti. Būtina ištausoti 
1989 metų dvasią — „dainuojan
čios revoliucijos”, „solidarumo” 
polėkį. Todėl Fondas padėjo Ven
grijoje įsteigti Vidurio Europos 
universitetą. Nemėgstu instituci
jų, bet šiuo atveju negalėjau at
sispirti, — prisipažįsta Fondo 
steigėjas.

Rytų Europos tautoms dabar 
daug reikia mokytis ir skolintis 
iš Vakarų. Bet ar Vakarai nega
lėtų ir iš jų pasimokyti?

Taip, Rytų Europa turi labai 
daug ko duoti Vakarams, ypač 
etikos ir kultūrinių vertybių 
srityje. Ten kai kuriais atžvil
giais išliko dar 19-ojo šimtmečio 
Teisybes ir Neteisybės, Blogio ir 
Gėrio pajutimas. Pačiam patyrus 
pragmatizmo ribas, stebint doro
vinę krizę ir kraštutinį reliatyviz
mą Vakaruose, Rytų Europos 
žmonės man atrodė labai 
patrauklūs, pasakoja Soros.

Deja, priduria jis, Rytų Eu 
ropoję ryškėja dar didesne mora
line krizė Anksčiau žmonės ten 
buvo pasiryžę kovoti, aukotis. 

Taip jiems pavyko nuversti ko
munizmą. Bet dabar praran
damas aukojimosi pagrindas. Jį 
pakeičia vertelgavimo įkarštis, 
pinigo kultas. Praeityje šią Euro
pos sritį patrauklia darė jos 
moralinis charakteris. Tai prade
dama prarasti.

Dar vienas žvilgsnis į Centrai 
Park; dar vienas klausimas. — 
Kam Soros’o Fondas? Į Ameriką 
atvykote labai jaunas, praturtė- 
jote. Daugelis Jūsų vietoje būtų 
atsukę nugarą Vengrijai, Vidu
rio Rytų Europai, pasauliui; 
užuot steigę fondus ir fundacijas, 
būtų plėtę plantacijas. Kas 
paskatino jus nepamiršt, rūpin
tis, duot? Ar atsakymas Jūsų 
asmeninėje patirtyje, kultūroje?

Fondo pirmininkas vėl kukliai 
patikslina, kad jis į filantropiją 
pasuko tiktai po 32 metų, kai jau 
buvo praturtėjęs ir susikaupęs 
antviršinio kapitalo. Fondo 
veikla prasidėjo šalpa juodųjų 
gyventojų švietimui Pietų Afriko
je. Tolimesnis žingsnis buvo sti
pendijos Rytų Europos disiden
tams. Ir taip išsikerojo didelis 
kultūros, švietimo, demokratijos 
medis, kurio viena šaka žydi ir 
Lietuvoje.

Pagrindinis pavyzdys ir etinio 
įkvėpimo šaltinis Soros’ui buvojo 
tėvas. Teisininkas, tarnavęs ka
rininku Austro-Vengrijos armijo
je, jis buvo patekęs rusams į 
nelaisvę, ten išgyveno 1917 metų 
revoliucijas. Taip jis pažino 
totalitarinį „žvėrį”, — pasakoja 
Soros, — ir taip susiformavo jo 
dorovinis kodas. Kai 1944 metais 
Vengriją okupavo naciai, jo tėvas 
buvo pasiruošęs, žinojo kaip elgtis 
neteisėto režimo naguose. Jis iš
saugojo savo šeimą, išgelbėjo 
daug kitų žmonių, savo sūnui 
išliko pavyzdžiu.

Dar pasišnekučiuojame apie tą 
ypatingą gentį — Vengrijos žydų 
inteligentiją, jos liberalias 
tradicijas. Užsimenu, kad kai 
kuriuos iš jų neblogai pažįstu 
kaip savo gyvenimo bendrakelei
vius. (Žurnalistas Emil Lengyel 
mane pasamdė dėstyti Fairleigh 
Dickinson universitete, kuriame 
praleidau 27 metus; rašytojas 
Paul Tabori buvo mano gidu ir 
globėju Tarptautinio PEN klubo 
ir Londono literatų labirintuose.) 
Ir vėl sugrįžtam prie Soros’o 
tėvo. Jis dabar savo sūnumi 
didžiuotųsi

♦

Taip baigiasi pašnekesys, kurį 
nutariame dar tęsti. (Kaip atrodo 
Centrai Park iš pastato 33-čio 
aukšto žiemą?)

1 Aš gyvenau menu — jame kartojos
2 harmonijos gyvybė įkvėptoji,
3 visatos formų deriniai., tarytum
4 iš sielos tvėriau ateiti, sudygo
5 po mano delnu samanotos knygos...
6 judėjau kaip dangus į žemės rytą.
7 Žiūrėjo žvaigždės į mane kas naktį,
8 aš — į mėnulio gintarinį žvakę,
9 kol tarė balsas: iš pasaulio tyro

10 tu nematai, kaip dvejinasi grožis,
11 o gėris — savo ateitį užgožęs, —
12 netrokšta meno — pilnaties vampyro.
13 Sutverk pasaulį iš audringo sapno,
14 įamžinki bepradį laiko tapsmą —
15 ir žmogų nugalėtą tu išaukštink
16 tylos žodžiu... pasaulis pakartojo
17 tave, o lyg žydėjimą rytojui,
18 nes tavo sieloje lemtingai aušta---------
19 Aš gyvenau menu... Paskui panūdo
20 bemiegė atmintis gyvybės grūdo —
21 ir išpažino paslaptį bepradę —
22 harmonijos gyvybė įkvėptoji
23 mane tarytum vaisių pakartojo
24 ant samanoto pažinimo medžio.

1 Kai vakaro žolė iŠ mano kraujo dygo, —
2 aš sužeista buvau, visas kančias suėmus
3 į širdį, — tai iš jos — iš purpurinės knygos —
4 pasklido mintyse juodųjų saulių dėmės.
5 Poeto išmintis — po ateitį dairytis
6 trečiąja akimi, kol jos dar neužmerkė
7 juodoji neviltis... Kiek žodžiuose teisybės —
8 tiek laisvės mumyse, o gėri, — susitverki
9 vienatvėje, kuri atskirs nuo balto juodą,

10 įamžindama tai, kas mintyse raudojo.
11 O esamybe, tu, — mus praeitis išduoda,
12 kai vakaro žolė iš kraujo — raudonoji.
13 Aš nieko nežinau... o iš gyvybės semia
14 ekstazėje mane kiekvienas žodis — tarsi
15 skaisti širdies našta priartintų ne žemę,
16 o erdvę danguje... Tu, gėri, susitversi
17 iš grožio ir tiesos, poetui pažiūrėjus
18 į ateitį — tenai, kur nieko neįvyko,
19 kur balta ir šviesu nuo įgimtos idėjos:
20 tu nemylėk, širdie, erškėtrožių vainiko...
21 kai sužeista buvai, kančias nūnai ištvėrus, —
22 bedugnėj gyvenai, — pasaulis tau grūmojo;
23 Zodiako migloje matei žvaigždynų žvėris...
24 Kokia rūsti galia visatoj — raudonojoj
25 jos bangoje puta — likimas tavo tyras...
26 o nemylėk, širdie, erškėtrožių vainiko,
27 kai sudegi viena, pilnatvėje patyrus:
28 tau praeities šviesa, tau niekas neišnyko.

FILOSOFINIS PASAULIS

1 Filosofinis pasaulis neišmąstomas, — nujausti
2 po sustingusiojo saule savo praeitį kaip skausmą,
3 esamybėje dairytis — lyg į magišką paveikslą
4 tavo sielos dalelytės susijungę tebeklausia
5 apie ateitį bedugnę, kur vaiduokliškai boluoja
6 amžinybė — it šventovė ant griuvėsių tobuloji.
7 Filosofinis pasaulis... daiktui savyje prinokus,
8 pažini jo nekaltybė, iš kurios dvasia išmoko
9 nuodėmę tarytum klaidą slėpti už likimo vartų,

10 kad gyvenimas lemtingai tavo sieloj susitvertų,
11 kad visų daiktų ramybėj tu įžvelgtumei ne vieną
12 proto tykančią apgaulę, — o daiktingoji jų siena
13 ji — pavirstanti ne vartais — užraktu, kurį sudaužius —
14 kaip eretikui tau šoka purpurinis laiko laužas, —
15 jis aukoja amžinybei tavo išmintį kaip vėlę.
16 Filo80finis pasaulis? — dykuma iš juodo smėlio, —
17 kiek miražų susiliejo... Žemės sapnui prasiskleidus,
18 veriasi šventųjų kūnuos paskutinės laiko žaizdos,
19 amžinybėje užgyja, kraujas auksu geidžia virsti...
20 neišmąstomas pasaulis juo pakausto aklą mirtį.
21 Nežinia yra likimas, mes kartu nežinom nieko,
22 tik vienatvėje tarytum savo išnaras paliekam, —
23 jos — tai mintys apie viską, ko nėra, — išdrįsk nujausti
24 filosofinio pasaulio akmeninę širdį, — skausmo
25 sklidina kadais ji buvo, nuo kančių suakmenėjo, —
26 tas akmuo paverstų auksu dykumos geltoną smėlį.
27 Mintys jungiasi, miražais tampa ateities tolybėj...
28 filosofiniai aklieji mūsų protai, — begalybės
29 neįmanoma užverti, formuluoti, išmąstyti, —
30 o tegalima pratęsti savo sielos dalelytę.
31 Kas — iš kraujo pasisėmęs? — budelis, kuris nuraško
32 savo auką. O pavirsta į beribį laiko tašką
33 amžinybėje, kur lieka tik nenykstantis kristalas, —
34 filosofinis pasaulis — panašus į baltą salą,
35 į kurią pateko vienas, kai sudaužė laiką bangos, —
36 tas vienintelis užmigo ir sapnavo tuščią dangų,
37 daiktą savyje regėjo, virstantį uola, — tarytum
38 per vaizdų ledinę miglą jis judėjo... uždarytas
39 į auksinį narvą paukštis blaškėsi, giedoti ėmė...
40 saulė virto į auksinę angelo šešėlio dėmę.
41 Filosofinis pasaulis — vien metafora bežodė, —
42 įsikūnyti ji trokšta, kaip gyvatei keičiant odą,
43 lyg pasineriant į kančią, su kuria gyventi — jausti
44 neišmąstomą likimą, aklojo bežadį skausmą:
45 viskas keičiasi — tarytum puotoje, kai siaučia maras, —
46 sutvėrimas sutvėrėją teįamžina... nujausti
47 filosofinį pasaulį — išgyventi jį kaip skausmą.

Šie eilėraščiai iš Gražinos Cieškaitės naujausio poezijos rinkinio Auka 
žvaigždžių vainikui (Vilnius, 1991) analizuojami šiame numeryje spaus
dinamame Rimvydo Šilbąjorio straipsnyje, todėl palengvinti skaitytojui jų 
nagrinėjimą sekti jų tekstai pateikiami sunumeruotomis eilutėmis.

TA • J 1 • v 1 v • •Dideli žodžiai 
mažose knygelėse

(Atkelta iš 1 psl.)

dabar tas pats aktas pratęsia 
save išreiškiantį įvaizdį žodžiu 
„knyga” (irgi daiktas, turįs 
prasmę tik žodžio visatoje), ir 
tuomi samanota žemė pati tampa 
knyga; žemė taip pat kuria poetą. 
Viduje gi, eilėraščio struktūra re
miasi dinamiškais pakartojimais, 
nes jie tęsia vyksmą tolyn, taigi: 
mane tarytum vaisių pakartojo / 
ant samanoto pažinimo medžio. 
Pažinimo vaisius ir pažinimo 
medis, tapę eilėraštyje tolygūs, 
yra iš tiesų irgi pasikartojimai, 
grąžinantys mus į pirmojo žmo
gaus kūrybos akto (nesgi Ado
mas, sakoma, viską pavadino var
dais) ir jo pirmosios nuodėmės 
ciklą. Dėl to kūrybos aktas tam
pa tam tikru lyg ir žmogaus nuo
puolio į mirtį aktu. Antra vertus, 
kaip jau prieš tai aptartame ei
lėraštyje matėme, tas pats kūry
bos aktas išreiškia ir pačią Prisi
kėlimo mistiką, nesgi matėme, 
kaip žodis iš kraujo ir iš gyvybės- 
versmių suformavo asmenį, reiš
kia, žodis tapo kūnu ir gyveno 
tarp mūsų, per savo tapimo pro
cesą pavirtęs menu.

Dėka šios nuosekliai ir gausiai 
vartojamos pakartojimų poetinės 
priemonės visa Cieškaitės knyga 
susiformuoja skaitytojo sąmonėj 
kaip vienas, ištisas tekstas, kurio 
kiekviena detalė atsišaukia į 
visas kitas ir pakartojamai jose 
visose įsiprasmina poetinės 
emocijos pavidalu, išreikštu eilė 
raščio forma. Tuo būdu, galima 
tiesiog sakyti, kad, anot pačios 

Cieškaitės, jos visa poezija yra 
„žodingas širdies branduolys”.

Cieškaitės eilėraščių tankus 
audinys sudaro savotiško „nepri
einamo paprastumo” iliuziją, 
nelyg stovėtume prieš kažkokį 
elegantiškai vientisą užrašą 
nesuprantama kalba. Antra ver
tus tačiau, galima ir suvokti, kad 
ta jos poetinė kalba ir iš tiesų yra 
paprasta, visai nedeformuota, bet 
mes jos nesuprantame todėl, kad 
ji išsako mūsų niekad nejaustą 
emocijų sistemą, paklusnią tik 
pačios poetės vidinio pasaulio 
dėsniams, ir mes turime išmokti 
skaityti ne tiek jos eiles, kiek ją 
pačią, kaip žmogų, per žodį tapusį 
menu. Šitaip intymiai, bet savo
tiškai ir nepasiekiamai skamba 
eilutė: o pranašų tylos nematoma
sis groži (p. 18), pasikartojanti 
kitoje vietoje: o naktis / atsispin
dėjo akyse, ir buvo amžinybė — / 
akloji pranašų tylėjimo žindyvė (p. 
36). Kitur vėl skaitome: pažadin
ta mirtis — o alkana kaip stabas 
(p. 29). Alkanos mirties metafora 
yra nesunkiai atpažįstama, bet 
tenka kiek susimąstyti ties krikš
čionybės ir pagonybės santykiu 
su mirtim, kad suvoktum, kaip 
mirtis gali būti alkana „kaip 
stabas”.

Taigi, mėginant susumuoti kai 
kuriuos Cieškaitę beskaitant su 
kilusius įspūdžius, visų pirma 
sakytume, kad jos knyga nešioja 
filosofijos apsiaustą, bet nėra iš 
tiesų filosofinė, todėl, kad ji 
nevyksta racionalios analizės 
Dlotmėi ir neveda prie tokio klau

simų suformulavimo, kad protas 
galėtų į juos atsakyti. Ji tačiau 
yra knyga vizinio-misterinio po
būdžio, todėl, kad prieš mus ne 
minties veiksmas, o vizijų vyks 
mas; reginiai kuriasi ir kinta, 
pačiam eilėraščio „aš” į tą vyks
mą įsitraukus. Bet jie vyksta pa
gal juos kontroliuojančią, jų esmę 
sudarančią ir šalia autoriaus są
monės centro stovinčią įvaizdžio 
logiką, o ne kaip išdava filosofinio 
protavimo. Jau anksčiau minėtas 
eilėraštis „Filosofinis pasaulis” 
visų geriausiai tai aprašo (eilutės 
41-47):

Filosofinis pasaulis — vien metafora bežodė, — 
įsikūnyti ji trokšta, kaip gyvatei keičiant odą, 
lyg pasineriant į kančią, su kuria gyventi — jausti 
neišmąstomą likimą, aklojo bežadį skausmą: 
viskas keičiasi — tarytum puotoje, kai siaučia maras, — 
prarasta būties galybė nebūties nektarą geria, 
sutvėrimas sutvėrėją teįamžina... nujausti 
fdosofinį pasaulį — išgyventi jį kaip skausmą, (p. 48)

„Reveliacjja” — Vitalijaus Butyrino nuotrauka iš šiuo metu vykutančjoa 
21-moaios Lietuvių fotografų parodos Čikagoje.

* * *

Iš kitos gi pusės, įvaizdžius su
darantys ir vykstantys reiškiniai 
yra, autoriaus žodžiais kalbant, 
„išdaiktinti”, nustoję būti tikrais 
daiktais ir tapę simboliais ir sąvo
komis, nešančiomis daiktų var
dus. Tokiais pavirtę, jie sudaro gi
miningą semantinį klodą su visą 
knygą tvirtai išlaikančiu žmoni
jos kultūros ir religijos tradicijų 
pamatu, dominuojančiu poetės 
simbolinį pasaulį.
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Naujausios žinios apie Trakus
JURGIS GIMBUTAS

Trakų miestas ir pilys — tokį 
veikalą išleido „Mokslo” leidykla 
Vilniuje 1991 metais (duota rink
ti 1990.6.20). Autoriai trys: Algir
das Baliulis, Stanislovas Mikulio
nis ir Algimantas Miškinis. Kny
ga turi 296 puslapius, 206 iliust
racijas. Priešlapiuose išspausdin 
tas Trakų ežeryno ir artimosios 
apylinkės schematinis žemėlapis 
be kelių ar gatvių, be mastelio. 
Užsklandoje įdėtas schematinis 
Trakų miesto planas su gatvėmis 
be vardų, tačiau parodyta 45 
svarbiausios vietos ar pastatai ir 
pateiktas jų sąrašas. Ir tas planas 
be mastelio, tad negalima suvokti 
atstumų. Knygos tiražas didelis: 
30,000. Rūpestingai sudarytas 
veikalas apie Trakus nuo pat 
gyvenvietės ir pilių įkūrimo iki 
mūsų laikų yra trijų specialistų 
darbas tokia tvarka: „A. Baliulis 
surinko didžiumą archyvinės ir 
publikuotos medžiagos, išvertė 
ją į lietuvių kalbą, [...] aprašė 
gynybos komplekso kūrimosi isto
rines sąlygas. S. Mikulionis pagal 
savo atliktus tyrimus, pilių res
tauravimo projektus, surinktą 
archyvinę ir publikuotą medžia
gą išsamiai apibūdino Trakų 
pilių ir svarbiausių miesto pas 
tatų statybos raidą ir architektu 
rą. A. Miškinis sudarė knygą, 
aprašė gynybos komplekso ir 
miesto urbanistinę raidą, o iš 
visos medžiagos parengė knygos 
rankrašti” (cituota iš „Įvado”).

Knygos turinys toks: (1 )Trukai 
iki 1382 metų; (2) — iki 15 o 
amžiaus pabaigos; (3) — iki 17 o 
amžiaus vidurio; (4) — iki 18 o 
amžiaus pabaigos; (5) — iki Pir 
mojo pasaulinio karo; (Į5^— tar
pukaryje; (7) — po Antrojo pašau 
linio karo. Knygos pabaigoje 
duotas Trakų vaivadų sąrašas 
nuo 1413 metų Jono Jauniaus iki 
1795 metų Juozapo Radvilos. Yra 
asmenvardžių ir vietovardžių ro
dyklės. Nėra įprastinių santrau 
kų svetimomis kalbomis. Yra 
tarptautinis bibliografinis in
deksas ISBN 5-420-00508-5. Gau
sūs literatūros ir archyvinių 
šaltinių sąrašai pridėti kiekvie 
nos veikalo dalies pabaigoje. Dau
giausia naudotasi CVIA — turbūt 
Centriniu valstybės istoriniu ar
chyvu? Iliustracijose matome iko
nografinių ir retrospekcinių 
piešinių, brėžinių, graviūrų. Įdėti 
rotušės (statyta 1587 metais), 
bažnyčių, kenesos padidinti vaiz 
dai iš T. Makovskio graviūros, da
rytos apie 1600 metus. Žemėlapių 
— tikrosios būklės ir projektinių 
planų — pateikta nuo 1800 metų 
iki 1984 metų, iš viso 24 brėži-

Trakų pilis šiandien Antano Sutkaus nuotrauka

Trakų pusiasalio pilies rekonstrukcija, sudaryta architekto Stanislovo Mikulionio.

niai. Aktualūs generaliniai 
Trakų miesto planai, paruošti 
1971 ir 1985 metais, išspausdinti 
labai sumažinti, vos įskaitomi. 
Tas pats nutiko ir pastarųjų laikų 
senamiesčio regeneravimo plane 
liams. Viskas be mastelių. Mato 
me Trakų salos pilies restauruo 
tojo architekto B. Krūminio brė 
žinius: perspektyvinę rekonstruk
ciją, fasadus, pjūvius, bet nėra 
plano. Randame ir architekto 

,tštanislovo Mikulioniosukurtas 
pusiasalio pilies rekonstrukcijos 
schemas.

Knygoje labai daug fotografijų, 
pradedant 1910-1914 metų J. 
Strazdo nuotraukomis, 20-ojo 
amžiaus pradžios atvirukais ir 
baigiant dabartinės būklės vaiz
dais, kuriems skirta net 38 pus 
lapiai. Būtų pakakę jų, gerokai 
panašių, mažiau, o taip sutau
pyta vieta galėjo būti skirta di
desnėms žemėlapių bei planų re
produkcijoms. Istorikai recenzen
tai spręs, ar autoriai tinkamai 
išnaudojo prieinamus šaltinius. 
Mums bus įdomu pastebėti nema
žai šiaip jau mažai žinomų faktų 
apie Trakus, kurių suregistruota 
šioje knygoje įspūdingai daug. 
Dar vis nepavyko nustatyti tiks
lios Trakų pilių užuomazgos laiko 
ir aplinkybių. Pirmasis Trakų 
paminėjimas rašytiniuose šalti
niuose žinomas iš 1337 metų. 
Archeologų nuomone, Trakai 

buvę vienas svarbiųjų Lietuvos 
žemių centrų dar 1 I-ame 
12-ame amžiuose, tad jau tada 
galėję būti kokių nors pilių. 
Esama duomenų, kad Senųjų 
Trakų pusiasalio mūrinę pilį 
pastatydinęs Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas 1321 
metais. Didysis Lietuvos kuni 
gaikštis Kęstutis perkėlęs savo 
sostinę iš Senųjų Trakų į Naujuo
sius 1375-1380 metais. Salos pi
lis .buvusi pastatyta prieš 1377 
metus.

Šiame urbanisto Miškinio ir jo 
kolegų veikale daug dėmesio 
skirta Trakų miesto istorijai ir 
kaitai. Pakaitomis tasai miestelis 
klestėjo ir nyko, buvo naikinamas 
įsiveržusių priešų ir gana greit 
atstatomas. Būta daug amatinin
kų, net pinigų kalykla 16-ame 
amžiuje. 1655 metų vasarą 
Trakus užėmė ir sudegino Ivano 
Zolotarenkos kazokų būriai. Tada 
abi pilys — salos ir pusiasalio, 
vadovaujamos tijūno Samuelio 
Oginskio, buvo atiduotos priešui 
be kovos. Dokumentai teikia 
daugiau duomenų apie Trakų gy
ventojus karaimus, totorius, 
žydus, negu apie krikščionius.
15-ojo amžiaus trečiojo dešimtme
čio plano retrospekcinėje sche 
moję Miškinis nurodo lietuvių 
teritoriją buvus greta totorių. 
Lygiagrečiai miestą administra
vo bent du vaitai: pirmasis žino

mas krikščionių buvo Nikelis 
Prokopovičius (1509) ir karaimų 
Mordechijus Eskovičius (1522). 
1661-1794 metų burmistrų sąra 
še yra pora lyg ir lietuviškų pa 
vardžių: J. Kalenda, S. Sinkevi 
čius, gal ir M. Vaškevičius.

Nežiūrint visokių negandų, 
Trakų gyventojų skaičius augo: 
1782 metais — iki 400; 1804 
metais — 1,267 (mokykloje 40 
vaikų); 1914 metais — 4,915 
(2,913 katalikai, 585 karaimai). 
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą 
Trakuose buvo $40 amatininkų, 
tarp jų trys dešriai, viena 
modistė, vienas šikšnius, du 
knygrišiai, arkliagydis, 36 
kepėjai, aštuoni policininkai. Tai 
jau miestas, nebe miestelis. Tar-

Naujos knygos
• „Aplinka, darbas ir svei

kata Vidurio-Rytų Europoje” 
(Environment, Work and Health 
in Centrai and Eastern Europe: 
Translating Science into Policy 
and Action) — tokiu pavadinimu 
šiems metams baigiantis Ame 
rikoje pasirodys aktuali knyga. 
Joje spausdinami šią vasarą Pul- 
tusk’e, Lenkijoje, įvykusioje 
mokslinėje konferencijoje skaityti 
pranešimai. Knygą šiuo metu dar 
galima užsisakyti papiginta kai
na — už 18 dolerių (vėliau bus 

pukaryje Lenkijos okupuotuose 
Trakuose gyventojų sumažėjo iki 
maždaug 2,600. Maždaug po 50 
metų gyventojų skaičius pasiekė 
apie 6,200. Trakams tapus rajo
no centru ir išaugusiam Vilniui 
artima „turistine baze”, buvo 
pastatyta apie du šimtai mūrinių 
pastatų, bet dauguma liko 
mediniai ir iš dalies išlaikė 
istorinį tradicinį charakterį. Nors 
1969 metais miestui buvo 
suteiktas „vietinės reikšmės 
urbanistinio paminklo” ir 
„respublikinės reikšmės sena
miesčio” statusai, „nedaug 
nutarimų buvo vykdoma, todėl 
Trakai vis dar augo kaip eilinis 
rajono centras Į...] ypač greitai 
nyko miesto mediniai pastatai; 
reikiamas dėmesys buvo skiria
mas tik salos piliai” (cituota iš p. 
223). Knygoje yra nemaža kriti
kos, kad sovietmečio statybos pa
kenkusios miesto sąveikai su 
gamta, kuri yra unikali — iš visų 
pusių ežerai. Ir tai nenauja 
kritika, o skelbta aštuntajame 
dešimtmetyje. 1981-1983 metais 
buvo parengti principai, kaip 
suderinti gamtos, istorijos ir 
architektūros vertybes su dabar
tinio gyvenimo reikalais. Tą 
tiriamąjį ir rekomendacinį darbą 
atliko geografas profesorius 
Česlovas Kudaba, architektai 
Algimantas Miškinis, Marija ir 
Martynas Purvinai, R. Zakaitie 
nė. Iškelta mintis paskelbti na
cionaliniu parku Trakų mieštąjį 
supanti ežeryną su miškais ir 
salomis. Iki 1987 metų salos pilis 
baigta restauruoti ir atgavo 15 o 
amžiaus vaizdą — kiek jį pavyko 
atkurti. Pusiasalio pilis tebety- 
rinėjama, sienų liekanos uždeng
tos, du bokštai restauruoti — vis
kas pagal architekto Mikulionio 
brėžinius.

Knygos užsklandoje „Dėl Tra
kų ateities” Algimantas Miškinis 
siūlo nuosekliai realizuoti nacio
nalinio parko projektą, įjungiant 
į tą teritoriją ir Senuosius Tra
kus, kur tebėra apleista gyven
vietė su apniokiota senąja pilia 
viete.

$24). Rašyti: Barry Levy, Man- 
agement Sciences for Health, 400 
Centre Street, Newton, Massa- 
chusetts 02159.

Vieno iš knygoje spausdinamų 
pranešimų autorius yra dr. Pau
lius Landsbergis iš New York’o. 
Jo iniciatyva konferencijoje daly
vavo Kauno medicinos akademi
jos vicedirektorius Linas Kup 
činskas ir du Lietuvos Sveikatos 
ministerijos atstovai. Prieš kon
ferenciją Landsbergis Kauno Me
dicinos akademijoje kalbėjo apie 
sveikatos apsaugą JAV darbovie 
tėse. 1993 metais konferencija ta 
pačia tema įvyks Vilniuje arba 
Kijeve.

• Algirdas Gustaitis.DNIEPRO 
UPĖ IR APLINKA NUO PRIEŠ- 
KR1STINIŲ LAIKU- Iš autoriaus 
pateiktų originalų išleido „Raštija”. 
278 puslapiai, 96 žemėlapiai ir 97 
brėžiniai. Surinkta kompiuteriu ir 
apipavidalinta Aleksandro Pakalniš
kio. Spaudė „Ryto” spaustuvė Klai
pėdoje. Kaina — 8 rubliai.

Šioji knyga yra 1990 metais iš
leistos knygos Kunigaikščio Rad
vilo žemėlapis tęsinys. Autorius 
įvade rašo: „Šių laikų lietuviui 
Dniepro upė skamba svetimai, 
nors ji yra buvusi Lietuvos upė. 
Susipažinkime su įrašais, išdėsty
tais apie žemutinę tos upės dalį 
nuo Čerkesų iki Juodosios jūros. 
Tada bus aiškiau, kodėl Lietuvos 
kunigaikštis M. K. Radvilas 
(Našlaitėlis) Dniepro upę įtraukė 
į jo pastangomis paruoštą ir 
1613 metais išspausdintą Lietu
vos žemėlapi — tuo norėjo at
kreipti dėmesį į tą lietuviams 
reikšmingą upę ir vietovę”.

Pirmasis knygos skyrius ir ski
riamas kunigaikščio Radvilo 
Našlaitėlio žemėlapiui. Prie 
Dniepro upei skirtų dviejų žemė
lapio dalių yra lotyniškas skai
tytojui pasveikinimas, į lietuvių 
kalbą išverstas Pauliaus Jatulio, 
kurio vert imas dedamas šalia ori-

SENI KAPELIAI NAKTĮ

Kai sugrįžtu aš Lietuvon, 
padangėn kyla Gulbė, 
ir suplasnoja ties šilu ,
senų kapelių vėjas.

Tvora aplūžusi, varteliai, 
palinki; tamsūs kryžiai 
mieguisti glaudžias prie Sietyno, 
zenito žiburėlio.

O koplytėlėje suskilęs 
Rūpintojėlis rymo. 
Jo veidu perbėga šviesa 
ankstyvosios A ušrinės.

Ir taip grįžtu aš Lietuvon 
po Šiaurės Kryžiumi, ‘
ištroškęs žemės šilimos 
šventų kapelių tyloje.

IŠEIVIO ATSISVEIKINIMAS

Dabar jau laikas atsisveikinti 
su akmeniu, žole ir vandeniu, 
kuris senoj Žemaičių žemėj 
toks mielas ir brangus man buvo, 
kai džiaugsmo upės srovėje 
plukdžiau mėnulio pilnatį 
ir saulės šviesų veidų.

Jau laikas tart sudie ir pamojuot iš lengvo 
per vandenynų platumas ir gelmę: 
jau senos kojos nebegrįš sodybon, 
kur mano broliai, žemės darbininkai, 
gyvena, džiaugias ir kartoja 
gyvybės ciklų ir tų pačią giesmę, 
tą pačių maldą rytmetinę.

Reikės užmigt tarp svetimųjų Loudon parke, 
reikės per amžius širdyje laikyti 
kryžiais žydintį Telšių kalnelį.

ginalaus lotyniškojo teksto. 
Antrasis skyrius pavadintas 
„Dniepras ir aplinka”, trečiasis
— „Indoeuropiečiai”, ketvirtasis
— „Lietuva šimtmečiuose”, penk 
tasis — „Vytauto Didžiojo Lietu 
va”, šeštasis „Praeitis ir da
bartis”.

Knyga gausiai iliustruota ir 
švariai išspausdinta. Gaila tiktai, 
kad knygos popierius yra labai 
plonas, todėl antroje pusėje iš
spausdintas tekstas ir iliustra
cijos kartais rungiasi su skai
tomojo puslapio tekstu ir iliustra
cijomis. Aišku, pati knyga dėl to 
yra dokumentas popieriaus sty- 
gio metams Lietuvoje. Knygos 
apipavidalinimas kompiuteriu 

-

rodo, kad šioji technologija irgi 
jau yra subrendusi ir Aleksand 
ro Pakalniškio meistriškai 
valdoma. Knygos vardynas taipgi 
yra vertas skaitytojo dėmesio, nes 
autorius prie kai kurių vardų la
bai smulkiomis raidėmis prijun
gęs ministraipsnius (žvilgterk po 
„Stalin”). Tiesa, jeigu knygos 
kaina tokia, kaip pažymėta: 8 
rubliai, tai dabartiniu dolerio 
kursu būtų galima nupirkti už 
porą centų. Amerikoje spausdin
ta tokia knyga kainuotų bent dvi
dešimt dolerių. Labai gaila, kad 
Lietuvoje spausdintos knygos 
mums Amerikoje dar taip sunkiai 
prieinamos — ta prekyba abiems 
pusėms būtų labai naudinga.
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Jaunųjų talentų popietė „Draugo” dienraščiui Diskusijos apie Lietuvos bei 
Vidurio-Rytų Europos ateitį

DALIA KUČĖNIENĖ

Brandaus rudens popietę, spa 
lio 25 dieną, Čikagos Jaunimo 
centro patalpose įvyko kone ste- 
buklas. Stebuklas ne todėl, kad 
prisirinko pilna salė ir balkonas 
žiūrovų, bet todėl, kad ne tik 
scenoje, bet ir auditorijoje buvo 
ypač daug jaunimo. Gal tai įvyko 
todėl, kadangi koncerto progra
mos dalyviai buvo jaunieji meni 
ninkai, skirią savo talentą Drau 
go dienraščio paramai, kad buvo 
taurus tikslas, gera reklama, o 
gal ir todėl, kad koncertą rūpes
tingai organizavo energingoji 
giedrininkė Indrė Tijūnėlienė.

*

Talentų popietėje dalyvavo tris 
dešimt trys atlikėjai: (alfabetine 
eile) Janina Adickaitė, Petras Ag 
linskas, Vainis Aleksa, Algiman 
tas Barniškis, Alvydas Blinstru 
bas, Vilija Bogutaitė, Daina Če 
rauskaitė, Laima Šulaitytė Day. 
Dalia Eidukaitė Fanelli, Alek 
sandra Gražytė, Sheila Gražulie- 
nė, Marius Gražulis, Rita Kaz 
lauskaitė, Linda Veleckytė Ker 
pienė, Dalia Lietuvninkienė, Lo 
reta Maištininkienė, Daiva Mar
kelytė, Maureen Mickienė; Rai
mundas Mickus, Robertas Moc
kus, Vida Momkutė, Kazys Mote
kaitis, Manigirdas Motekaitis, 
Saulius Palionis, Darius Polikai 
tis, Lidija Rasutienė, Geo^e Ra 
dosavljevic, Vytautas ikaus- 
kas, Rasa Sutkutė, Gediminas 
Vaičekauskas, Alvydas Vasaitis, 
Sonata Zubovienė ir Rokas Zubo
vas.

Kiekviena scenoje sublizgėjusi 
žvaigždė buvo publikos nuošir
džiai, šiltai vertinama. Buvo 
nuostabių akimirkų, kuriomis 
prasiveržė savita kūryba, tikra 
muzika, užtikrintas menas.

Tokiam jaunimo pasirodymui, 
matyt, buvo pribrųndęs laikas, 
kai scenoje darniai sutilpo ir 
skautai, ir ateitininkai, ir Ame 
rikoje, ir Lietuvoje gimęs jau
nimas, sunešę savo talentus kaip 
dovaną Draugo gimtadieniui.

Programa buvo įvairi: daina, 
žodis, ansambliai, poezija, instru
mentinė muzika. Užtruko tris 
valandas, girdėjome netoli ke 
turiasdešimt „opusų”, nuo 
originalios poezijos iki trankių 
polkučių, nuo liaudies dainų iki 
Beethoven’o sonatos. Klausėmės 
nuo jauniausių šešiolikmečių iki 
vyresnių akompaniatorių, atėju
sių į pagalbą jauniems solistams 
bei instrumentalistams. Dau
giausia čia dalyvavo Čikagoje ir 
apylinkėse gyvenantis jaunimas, 
išskyrus Sheila ir Marių Gražu
lius iš Detroito.

Koncertą pradėjo giedrininkė 
Raminta Marchertienė, pasi
džiaugdama tokio talentingo jau
nimo rudens derliaus dovana

Muzikas Petras Aglinskas groja gitara jaunąją talentų popietėje.
Jono Kuprio nuotrauka

Jaunųjų talentų popietėje artistė Laima Šulaitytė-Day deklamuoja M. Venclausko baladę „Žvejas ir mergaitė '.

Jono Kuprio nuotrauka

i

Kazys Motekaitis smuikuoja jaunųjų talentų popietės programoje.
Jono Kuprio nuotrauka

Draugui ir visiems susirinku
siems. Uždarymo žodį tarė kun. 
Viktoras Rimšelis, Draugo vardu 
padėkodamas jauniesiems talen
tams ir rengėjoms — ateitininkių 
korporacijai Giedrai.

Įstrigo atmintin žodžiai iš. Vili
jos Bogutaitės skaitytos savos po
ezijos: „ir likau viena su plaštakių 
tuščiu tinklu...”, o mes, koncerto 
dalyviai, likome su ypatingos 
reikšmės renginio prisiminimu, 
kuriame jaunieji talentai tarsi 
pavasario plaštakės sublizgėjo 
scenos šviesose, ir Draugas neliko 
su tuščiu tinklu... Anaiptol, kaip 
iš stebuklingo gausybės rago, pa
sipylė rėmėjai, prenumeratoriai, 
klausytojai ir margaspalviai jau
nieji talentai.

Stipendijos studentams 
Lietuvos universitetuose

Aukštasis mokslas Lietuvos 
universitetuose artėja prie kritiš
kos stadijos. Sunki Lietuvos eko
nominė padėtis užkerta kelią 
daugeliui tęsti aukštąjį mokslą. 
Verslai, prekyba, juodoji rinka, 
nelegalus uždarbiavimas užsie
nyje pasidarė patrauklus užsiė
mimas Lietuvos jaunimui. Šis at
sitraukimas jaunimo nuo aukš
tojo mokslo silpnins Lietuvos 
perspektyvas siekiant demokrati
nės santvarkos ir ekonominės ge
rovės. Lietuvos universitetų fi
nansinė būklė yra gan sunki ir 

tik mažuma studentų gauna fi
nansinę paramą.

Atsižvelgiant į šias universite
tų ir studentų problemas, prieš 
pusę metų buvo įsteigtas JAV lie
tuvių akademinis fondas pagelbė
ti studentams Lietuvos univer
sitetuose. Pagrindinis tikslas — 
įkurti tiesiogines stipendijas 
magistro ir daktaro laipsnių sie
kiančių studijoms. Suma vienos 
stipendijos yra 200-250 dolerių 
per metus. Tai yra gun maža su
ma, bet ji iš dalies padengtų 
vieneriems metams studento/es 
pragyvenimo ir mokslo išlaidas. 
Stipendijos yra įkuriamos pagal 
mecenato pateiktą pavadinimą, 
mokslo sritį ir parinktą universi
tetą. Universiteto paskirtas ko
mitetas įteikia šias stipendijas 
gabiausiems studentams. Univer
sitetas ir studentas/ė informuoja 
mecenatą apie jo/jos stipendijos 
padėtį. Pirmų šešių meni ių lai
kotarpiu buvo įkurta apie 40 šios 
formos stipendijų. Lietuvos uni
versitetai ir studentai yra dėkin
gi rėmėjams, kurie suprato, k ad 
Lietuvos ateitis priklausys nuo iš
lavinto jaunimo, ir aukšto lygio 
intelekto išugdymo. Tautos, ku
rios nualino aukštąjį mokslą, yra 
sužlugusios, be ateities perspek
tyvų. Mes, Amerikos lietuviai, 
turime suprasti, šios problemos 
svarbą ir prisidėti prie aukštojo 
mokslo vystymo laisvoje Lietuve 
je. Jūsų parūpinta stipendija bus 
geriausia dovana tam jaūnuo- 
liui/ei, suteikianti galimybę baig
ti studijas ir įsijungti į Lietuvos 
dvasinį, kultūrinį ir ekonominį 
atkūrimą

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, ateinantį 
ketvirtadienį, lapkričio 5 dieną, 
7:30 v.v. įvyks svarstybos tema: 
„Naujoji Vidurio ir Rytų 
Europa”.

Pagrindinis prelegentas bus 
James Yuenger, Chicago Tri
būne užsienio žinių skyriaus ve
dėjas, kuris skaitys paskaitą: „Vi
durio ir Rytų Europos ateitis”. 
James Yuenger yra tarptautinio 
masto žurnalistas. Jo žinioje yra 
20 Chicagos Tribūne biurų 
pasaulyje. Jis pats yra rašęs ko
respondencijas iš 50 šalių. Yuen
ger yra giliai susipažinęs su pa
starųjų metų Lietuvos kova dėl 
nepriklausomybės. Lanky
damasis Lietuvoje, jis artimai 
susipažino su šiuolaikinėmis 
lietuvių tautos problemomis ir 
politiniais siekimais.

Antrasis prelegentas bus Uni
versity of Wisconsin profesorius 
Alfred E. Senn, Jr. Jo 
tema: „Lietuvos vieta Rytų Eu
ropoje”. Profesorius Senn yra 
Lietuvos istorijos žinovas, puikiai 
•jsipažinęs su 1987-1992 metų 

įvykiais Lietuvoje. Jo knyga 
Lithuania Atvakening yra geriau
sias pastarųjų metų šaltinis apie 
lietuvių tautinę kovą. Šiuo metu 
jis ruošia veikalą apie Gorbačio
vo politikos žlugimą Lietuvoje. 
Profesoriaus Senn’o nuomone,

Nauji leidiniai
• Į LAISVE (1992, ruduo). Nr. 

114 (151). Žurnalas leidžiamas 
Lietuviškų studijų centro tris 
kartus per metus. Redaktorius — 
Juozas Baužys. Prenumerata JAV ir 
Kanadoje — 10 JAV dolerių; 
Australijoje, Pietų Amerikoje ir 
Europoje — 15 JAV dolerių. Ad
ministracijos adresas: Jonas 
Prakapas, 14 Thelma Drive, Bakers- 
field, CA 93305.

Numeris pradedamas Lietuvių 
fronto bičiulių Tarybos prezidiu
mo kreipimusi į Lietuvą, kuria
me sakoma: „Tikime, kad rinkė- 
jai, gerai susipažinę su kandidatų 
praeitimi, užsitikrins, kad renka
mieji yra tyros asmeninės ir poli
tinės praeities žmonės, asmeninį 
integralumą pademonstravę dar 
sovietinio valdymo metais ir ne
bendradarbiavę su sovietinėmis 
įstaigomis kaip VSK (KGB). Esa
me taip pat įsitikinę, kad vien tik 
priklausymas Komunistų partijai 
praeityje nelaikytinas ištikimu
mo tautai ir valstybei pažeidimu 
ar net nusikaltimu. Apie atskirų 
asmenų nusikaltimus palikime 
spręsti teismams. Tačiau 
laukiame, kad rinkėjai nepasiųs

Dalis jaunųjų talentų popietės praėjusį sekmadienį, spalio Aglinskas, Janina Adickaitė, Algimantas BarnUlds, Daina 
44 dieną, Jaunimo centre, Čikagoje, programos dalyvių: Čerauskaitė, George Radosavljevic, Vilija Bogutaitė, 
(14 kairės) Daiva Markelytė, Dalia Eidukaitė-Fanelli, Petras Kazys Motekaitis ir Rita Kazlauskaitė.

Jono Kuprio nuotrauka

Studentams remti tiesioginės 
stipendijos yra įsteigtos keturiuo
se universitetuose: Kauno tech
nologijos universitete, Vilniaus 
universitete, Vilniaus technikos 
universitete, Kauno Vytauto Di
džiojo universitete.

Stipendijų koordinaciją išeivijo
je atlieka Rimas Vaičaitis, Co- 
luinbia universiteto profesorius.

Alfred Erich Senn, Jr.

Lietuva neatidėliotinai turėtų 
įvertinti savo vietą tarpvalstybi
niuose santykiuose. Tačiau ir 
Amerika, savo ruožtu, turėtų 
daug giliau suprasti santykių 
esmę tarp naujai susikūrusių 
Rytų Europoje valstybių, supras
ti, kad šiame komplekse Lietuva 
vaidina svarbų vaidmenį. Lietu- 

į seimą senojo nomenklatūrinio 
stiliaus ar dogmatinio in
telektualizmo vadovų, kurie vien 
tik dėl politinių aplinkybių ar 
tautos spaudimo rėmė Lietuvos 
nepriklausomybės siekius 1988 
91 metais.”

Redaktoriaus vedamasis „Rin
kimų į seimą belaukiant” labai 
aktualus neseniai įvykusio pir
mojo seimo rinkimų roundo pa
raštėje. Vidmantas Valiušaitis 
straipsnyje „Pilnutinė demokra- 
tįja ir jos bičiuliai” apžvelgia Į 
Laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti istoriją. Kazys Am
brozaitis savo žodyje „Vieningo
je lietuviškos kultūros jungtyje” 
pažymi: „Grįždami tuo dar gana 
siauru kultūriniu tiltu į Lietuvą, 
randame naują jos gyvenimo vei
dą ir neišvengiamai pastebime, 
kiek mes visi esame pasikeitę, 
nežiūrint ar mes grįžtume iš 
Vakarų, ar iš Rytų. Tas tiltas, 
tiesiamas per marias, tebūna ta 
jungtis ir tetarnauja bendram 
darbui. Turime Lietuvą iš naujo 
pažinti ir suprasti. Ir po pirmųjų 
žingsnių jau džiaugiamės, kad 
Lietuva liko gyva, gaji ir di-

Pasaulio Litetuvių Bendruome
nės fondas suteikia finansinius 
patarnavimus, pervedant stipen
dijų pinigus į Lietuvos univer
sitetus. Lietuvos universitetams 
yra atidaryta bankinė sąskaita ir 
užregistruota JAV federalinėje 
valdžioje (IRS). Visą paaukotą 
sumą galima nurašyti nuo įplau
kų, mokant federalinius mokes

va turi išspręsti nelengvas pro
blemas su Lenkija, Gudįja, Kara
liaučiumi, o taip pat turi rimtai 
atsižvelgti į augantį rusų na
cionalizmo pavojų. Kalbėtojas 
taip pat bandys įvertinti neseniai 
įvykusių rinkimų į seimą rezul
tatus.

Trečias svarstybų prelegentas 
University of Illinois at Chi
cago profesorius John Kul- 
czycki. Jis skaitys paskaitą: 
„Lenkiškas požiūris — Lenkija 
ir jos kaimynai”. Profesorius 
Kulczycki yra vienas žymiausių 
Lenkijos istorijos specialistų 
Amerikoje. Jo manymu, pagrin
dinį Rytų , Europos ateities 
klausimą sudaro santykiai tarp 
šios srities valstybių. Susikū
rusiomis pastaraisiais metais 
sąygomis iškilo galimybė nusta
tyti naujais pagrindais tarpvals
tybinius ryšius Rytų Europoje 
(Lenkija — Lietuva, Lenkija — 
Ukraina ir kt.). Suprantama, kad 
ir tautinių mažumų problemos 
Lenkijoje (lietuvių ir kitų) turi 
įtakos santykiams tarp Lenkijos 
ir jos kaimynų. Šia prasme prele
gentas paskirs daug dėmesio san
tykiams tarp Lietuvos ir Lenki
jos, o taip pat aštriems lietu
vių-lenkų konfliktams Lietuvoje.

Po svarstybų bus vaišės. 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus paskaitų ciklų programa yra 
remiama šių įstaigų: Illinois 
Humanities Council, The Natio- 
nal Endowment for the Humani
ties, Illinois General Assembly.

namiška, nors ir ilgai jos rankos 
buvo surakintos.”

Perspausdinamas Julijono Bū
tėno „Atsišaukimas į politinę 
sąžinę” iš Į Laisve žurnalo pirmo
jo numerio 1953 metais. Eduar
das Pašakinskas pasidalina savo 
prisiminimais apie Julijoną 
Būtėną. Vladas Nasevičius rašo 
apie profesoriaus Leono Kar
savino mirtį. Melanija Stankai- 
tienė rašo apie Ariogalos par
tizanus. Jonas Algirdas An
tanaitis nurodo kelio į socialinę 
demokratįją pagrindines gaires. 
Vytautas Volertas straipsnyje 
„Šis ir anas krantas” svarsto 
dabar labai aktualius kultūros ir 
politikos klausimus. Pilypas 
Narutis gvildena Karaliaučiaus 
ir Raudonosios armįjos klausimą. 
Antanas Musteikis pateikia min
čių apie mokslininką svetimoje 
aplinkoje. Jonas Pabedinskas 
žvelgia į politinę ir ekonominę 
Lietuvos transformaciją. Straips
nis ypač aktualus. Česlovas 
Grincevičius prisimena prieš 
keturiasdešimt metų žuvusį 
poetą Bronių Krivicką. Taip pat 
spausdinama pora Broniaus Kri
vicko eilėraščių.

čius. Čekį rašyti: Lithuanian 
World Community Foundation. 
Jį siųsti šiuo adresu: Professor 
Rimas Vaičaitis, 14 Mallard 
Drive, West Nyack, New York, 
10994. Telefonas: dienos metu — 
212-854 2396, vakarais 914-634- 
8923. Pageidaujant daugiau in
formacijų, rašyti ar skambinti 
profesoriui Rimui Vaičaičiui.
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