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ATEITININKAI PASAULYJE IR TĖVYNĖJE
VYTAUTAS DAMBRAVA
Sveikinu idėjos seseris ir bro mums turėti žmonių, kurie jas
lius šiame gražiame ir gausiame vykdytų.
susibūrime. Dėkoju už malonų Ateitininkai, pirmiausia gi
pakvietimą dalyvauti akademi mokslus einanti katalikų jau
niame savaitgalyje, už suteiktą nuomenė ir iš jos išaugusi sen
^garbę prabilti į jus, o drauge mes draugių organizacija, išlaikė
ti žvilgsnį į save, į ateitininkų švento popiežiaus Pijaus Dešim
veiklos sąlygas šiandieniniame tojo šūkį „Visa atnaujinti Kris
gyvenime ir taip pat priminti tuje" (Omnia instaurare in Chrismūsų didįjį rūpestį — Lietuvą ir to), tarnaujant Dievui ir Tėvynei.
Kada Anatoly Dobrynin (išbu jos invazijos. Pagal jį, dešimtme būtiną ateitininkų akciją tė Savo himne sakome, kad „mūsų
vęs Sovietų ambasadorium Jung čiais Kremlius galvojo, kad ko vynėje.
idėjos: tikybos brangybė, moks
tinėms Amerikos Valstybėms ar munistinės jėgos pasaulyje laimi
Nepaprastai džiaugiuosi, galė las, dorumas, tautos reikalai".
ti 25 metų) 1986 metais buvo pa be tarptautinio ginkluoto konflik damas sutikti ir pasveikinti Katalikiškumas ir tautiškumas
sauktas į Kremliaus vyriausybe, to. Gromyko viename savo rašto buvusį ilgametį Ateitininkijos yra pagrindiniai ateitininkijos
jis buvo tiek mėgstamas Wa- paragrafe tai aiškiai išdėsto: vyriausiąjį vadą profesorių dr. principai. Tėvynės meilė, patrio
shington'e, kad tuometinis JAV „Mes turime tęsti savo pastangas Adolfą Damušį. Ši asmenybė — tizmas yra krikščioniškos do
prezidentas Reagan nustebęs pa sudaryti palankiausias sąlygas tai galingas ateitininkų ąžuolas, rybės; mes tikime, kad katali
klausė: „Ar jis tikrai komunis komunizmui statyti. I tai būtina kurio šaknys visuomet buvo kiškumas suteikia lietuviškumui
tas?" Dobrynin'as ne tik buvo įtraukti veiklą stabdyti kylantį giliai jaugusios į Lietuvos žemę, didesnį kilnumą ir atsparumą. Ir
partietis, bet labai nuoširdžiai ir apsiginklavimą ir t.t." Iš tų lako bet kurio kamienas iki šios ateitininkai savęs neriša su jokia
kompetentingai gynės sovietinės niškų sakinių aiškiai matyti, kad dienos stiebiasi į viršų — ten, kur politine partija; tai katalikiško
sistemos reikalus užsienyje. Dip Kremliaus vadai bent tais laikais „Lietuvą Dievas apveizdi ir sios akcijos vienetas.
lomatinį darbą pradėjo prie manė, kad jiems nereikės daug gina".
Ateitininkai gyvena idealui.
Stalino, Antrajam pasauliniam ginklų plėsti komunizmą pasau
Nežinau kitos organizacijos, Tik tas žmogus, kuris savo sielo
karui besibaigiant, ir užsienyje lyje.
kuri būtų davusi tiek daug kilnių je brandina idealą, kurį siekia
išgyveno apie 30 metų. Labai
Dobrynin'as neturi geros nuo vadų ir asmenybių Lietuvai, kaip įgyvendinti, yra apsaugotas nuo
socialus ir simpatingas rusas monės apie Gorbačiovą, ir vieną aštuoniasdešimt metų prašoku laiko nuodų ir skausmų. Ateiti
Dr. Vytautas Dambrava (viduryje) Ateitie* akademiniame savaitgalyje 1986 m. lapkričio S d. Lemont,
dešimtmečius dalijosi pasta knygos skyrių pavadino „Gorba sioje ateitininkų istorijoje. ninkai laikome Kristų viso gyve
Illinois, su dr. Kaziu Ambrazaičiu (kairėje) ir dr. Vytautu Naručiu (dešinėje). Ateities savaitgalio
bomis, įspūdžiais ir kone intymio čiovo politinis bankrotas". Jis čia Pranas Dovydaitis, Kazys Bi nimo centru, palenkdami žmogiš
programos vadovu.
mis diskusijomis su pačiais aukš sako manąs, jog Gorbačiovas zauskas, Stasys Šalkauskis, kąją prigimtį ir kultūrą religijai.
Jono Kuprio nuotrauka
čiausiais visokiausio nusiteikimo nenunvtė, kad visa Rytų Europa Kazys Pakštas, Antanas Macei
Pirmasis veiklos baras visuo
Amerikos politikais.
iškris i Sovietų orbitos per kele na, Simas Sužiedėlis, Juozas Gir met buvo jaunimas, ruošiant jj tas veltui pragyveno savo jau Jaunuosius literatus, ir aš šį juos kritikuoti, palikti juos
Jis savo atsiminimus neseniai tą mėnesių ir kad Varšuvos pak nius, Vytautas Vardys — tai tik tautos ir žmonijos gyvenimą at nystę". Svarbu vėl pabrėžti, kad procesą, bėdos verčiamas, pagrei vienus, nors nedaug ką savo
paskelbė knygoje In Confidence, tas suby ^s. „[Gorbačiovas] tapo keli iškilūs vardai ilgame jų są naujinti Kristuje — taip, kad idealai, kaip medžiai, privalo tinau. Žaibu pavyko iškylą ir ta pasiūlėme. Laikas retino mūsų
kurioje savaip apibūdina daugelį bejėgiu liudininku savo politikos raše. Kanauninkas Povilas Do visuomeniniame gyvenime vado turėti savo šaknis žemėje.
riamą jaunų literatų steigimą gretas, ilgainiui pradėjome senti,
JAV prezidentų, Užsienio reikalų pasekmių". Apskritai paėmus, gelis, prelatas Aleksandras vautųsi laisvės, lygybės ir soli
Ateitininkams gyvenimas yra įpilietinti. Ir mes visi išvengėm lėtinome tempus. Gyvenimas, vė
ministrų ir nemažai Kremliaus Kremlius, pagal Dobrynin'ą, Dambrauskas-Jakštas, vyskupas darumo principais, o krikščioniš ne tik kilni ištvermė ir nuolatinė bausmės ir nemalonumų. Sį epi tydamas ir mėtydamas, skyrė
vadovų. Nieko ypatingo nematyti buvo tada pasimetės; tokiai sui Mečislovas Reinys, kunigas ko auklėjimo dėka taptų pilna kova, bet ir nepaliaujamas dar zodą nutylėjau kapelionui dr. mus vienus nuo kitų. Ne vienam
tuose jo komentaruose, išskyrus rutei nebuvo numatyta jokia pla Alfonsas Lipniūnas — tai vėl keli vertėmis asmenybėmis, turin bas ir dargi kuriamasis darbas. Leonui Lukošiūnui, ir jis man teko išgyventi asmenines krizes,
tai, kad vakarietis skaitytojas nuota reakcija. Gorbačiovas nu didingi ateitininkų dvasios vadai, čiomis išlavintą protą, tvirtą Šalkauskis sako, kad „tiek atski nieko nesakė, tik kartą klasėje, išeivijos audroms blaškant mus.
negali suprasti, kaip didelių dip metės geriausias kortas, skubė o jų yra eilės. Nemaža ateitinin būdą, jautrią širdį.
ras asmuo, tiek ir visa visuomenė kalbėdamas apie melo nuodėmę, mūt-j šeimas, draugus ir pažįsta
lomatinių sugebėjimų ir pasta damas sutikti su Vokietijos susi kų paaukojo gyvybę už Kristų,
„Jaunas žmogus be kilnaus be iniciatyvos, be kuriamojo įspėjo mokinius sakyti tiesą. mus. Ne vienas ateitininkų
bumo žmogus, išgyvenęs Vaka jungimu. Dobrynin'as negalėjo ; kurio ženkle jie tarnavo tėvynei. idealo yra pūvąs kelmas" — užsimojimo, be patvaraus darbo, „Išskyrus Dambrava", — pridėjo. malda šaukėme: „Viešpatie, skęs
ruose apie trisdešimtį metų, suprasti, kaip Ševardnadze sėdėjo Kančia ir krauju pašventinti skelbė jaunimo vadas kunigas be plačios siekimo perspektyvos Klasėje prasidėjo ginčas, kodėl tame. Gelbėk mus". Tiktai Kris
tada ir šiandiena galėjo mastyti rankas sudėjęs, kada Nicolae idealai ir idėjos nemiršta; svarbu Alfa Sušinskas. „Jaunystė skir negali pasižymėti ne tik pro vienam tokia išimtis, tik man tus tildė audras, ir drąsino: „Ne
ir šauniai gyventi, nekreipdamas Ceaucescu (Rumunijos preziden
ta ne tik kūnui brandinti, bet ir duktyvumu, bet ir paprastu buvo aišku, ką jis norėjo pasaky bijok, aš visuomet su Tavim.
dėmesio į Stalino terorą. Nepa tas) siuntė telegramas į Kremlių,
atsparumu gyvenimo varžybose". ti. Netenka stebėtis, kad įstojęs į Kelkis ir dirbk. Pjūtis didelė, o
* Paskaita, skaityta Lietuvos am dvasiai nuteikti herojišku ateities
veiktas Vakarų politinės kul reikalaudamas Varšuvos pakto
Todėl
ateitininkai gyveno ir tebe universitetą studijuoti teisės darbininkų maža". Naujomis ne
gyvenimu". Ir Šalkauskis karto
tūros, per tuos visus metus negei karines intervencijos Lenkijoje. basadoriaus Lotynų Amerikos vals jo: „Kas nedegė jaunu idealizmu gyvena jo reikalavimu „mokėti
mokslų, pasirinkau ateitininkų įprastomis sąlygomis Jis kiek
tybėms dr. Vytauto Antano Dambra
dė savo tautai laisvo apsispren
vienam rodė katalikiškosios akci
Dobrynin'as atsimena, kad vos Ateities savaitgalio programoje ir entuziazmu, tas niekados ne pajusti gyvybingiausius momen korporaciją „Justicia".
dimo ir su pasitenkinimu tarnavo Gorbačiovas 1986 metais PolitPanašius išgyvenimus turėjo jos kelią, ne vienam duodamas
1995 m. lapkričio 5 d. Ateitininkų buvo jaunas, o kas šito idealizmo to reikalavimus ir pasielgti, kaip
Kremliaus vadovybei už gali biurui sakė: Sovietų ekonomiją namuose, Lemont, Illinois.
nepavertė dorinėmis vertybėmis, principai reikalauja".
daugelis sesių ir brolių ateiti gigantiškos jėgos kovoti prieš de
mybe būti aukštu technokratu ir būtinai reikia reformuoti ir nors
Toks tebūnie įvadas, suglaustai ninkų. Burtas, tačiau, buvo mes vyngalvį slibiną — už Kristaus
naudotis jo privilegijomis. Galime mes tiksliai nežinome kaip ją pa
primenant ateitininku filosofiją. tas: mūsų tolimesnis gyvenimas taiką Kristaus karalystėje. Šian
jį palaikyti tipišku nomenkla gerinti, vis tiek reikia pradėti. pasižiūrėti į kai kuriuos buvusius
turėjo vykti katalikų akcijos dien visi matome, kaip tas devyn
tūros nariu, tačiau tokiu, kuris Siūlė Lenino patarimą: „Bet aukštus nomenklatūrininkus ir kritikos tai sistemai arba nesiima
galvis priešas mus supa iš visų
ženkle.
turėjo galimybe nuodugniai kokiame žygyje svarbiausia įsi Lietuvoje, tai taip pat pasimato įtikinančiai ginti Sovietijos gerų
pusių ir kokie negausūs, kokie
Atėjo karas, sovietinė, nacių ir
susipažinti su Vakarų gyvenimu. jungti į kovą ir tokiu būdu tas gerą įspūdį keliantis „virsi bruožų, jei tokių jam pasirodė.
nedrąsūs ir neryžtingi kovoje
Tie, kurie turėjome laimės baig vėl sovietinė okupacija. Tąsyk tebesame.
Rašydamas daba/ visai atvirai, suprasti kas toliau daryti". Iš ninkiškumo" kone pozavimas, Atrodo, kad jis buvo ir pasiliko
daugelis Avinėlio ženklu paženk
jis galėjo pasisakyti, kas jam Dobrynin'o pastabų matyti, kad tas įtikinantis kalbėjimas ir patenkintas savo atliktu darbu ir ti mokslus Lietuvoje, neturėjome
lintųjų neišsigelbėjo: jie kentėjo
Gyvendamas Lotynų Ameri
pasiektais
postais,
nesvarbu,
kas
problemos
gyventi
ateitininkų
nepatiko Amerikos žemyne, kas Gorbačiovas buvo veiklos žmo greitų, kad ir neapgalvotų spren
kalėjimuose, kovojo miškuose, koje matau, kaip gyvenamojo me
dėjosi
Sovietijoje.
Užtat
šiandie
dvasia.
Mūsų
šeima,
pavyzdžiui,
jį žavėjo sovietinėje sistemoje ir gus, tačiau, pagal jį, labai pavir dimų siūlymas. Visa tai tačiau be
trūnijo Sibire. Tiktai Dievas buvo to ir vietos ydos, klaidos ir nuo
kas ne. Be keleto šabloniškų pa šutiniškas, nors darąs gerą įspūd] pamatinių žinių, be tinkamos ną kažin ar galime apginti teze. buvo giliai katalikiška ir tau
jų prieglauda ir tvirtybė, tiktai dėmės veikia žmones, katalikus
kad
ilgainiui,
jei
Sovietijos
no
tiškai
susipratusi
—
kaip
ir
stabėlių jokio pas jį įžvalgumo užsieniečiams.
padėties analizės, bet su liaudį menklatūra būtų turėjusi gali daugelis lietuviškų šeimų. Jis girdėjo tremtinių aimanas ir ir net pačią Kataliku Bažnyčią
tais klausimais nėra. Detaliau
Tarp kitko, toks Gorbačiovo imponuojančiu užtikrinimu. Pa mybes arčiau pažinti Vakarų Vaikystė prasidėjo su angelai šluostė nuo veido suledėjusias
Didelę žalą padarė vadinamoji
siai aprašo derybas tarp Sovietų
apibūdinimas lyg pritiktų ir našiai, kaip Leninas kad siūlė — pasaulį, ji būtų leidusi savanoriš čiais, su nuolatiniu bažnyčios lan ašaras. Partizanų eilėse krito ir laisvinimo teologija. Man pačiam
ir Washington'o. Pasisako, kaip
daugeliui Lietuvos buvusių aukš pirma šokime daryti, o paskui kai greit pakeisti vidaus san kymu, patarnavimu mišioms, o mano kambario draugas Jonas teko EI Salvadore lankyti Krisįvairūs politikai šioje pusėje elgė
to rango nomenklatūristų. Gor žiūrėsime, kas iš to išeis...
tvarką ir atsisakyti savo val nuo pirmųjų gimnazijos klasių — Merkys, ateitininkas. Tauta tologijos kursą. Kalbėdamas apie
si ir kaip su jais reikėjo derėtis
bačiovo karta ir jaunesni no
dančios pozicijos. Galėtume net su moksleiviais ateitininkais, susilaukė naujų šventųjų ir Kristų Lotynų Amerikoje, kuni
Ne
kartą
knygoje
Dobrynin'as
Sovietijos naudai. Dobrynin'as
menklatūroje buvo energingi, pasigiria, kad turėjęs labai plačių tvirtinti, kad jei nomenklatūra kurie tuo metu veikėme slaptai. kankinių. Savo mirtimi jie stip gas kursantams, daugiausia
buvo taip įsitikinės Kremliaus
drąsūs ir iškilo į vadovaujančias pažinčių visuose Kremliaus ku būtų žinojusi, jog ateis jos Kartą, atsimenu, tėvelis buvo rino gyvųjų dvasią, krauju pri jaunimui, rekomendavo ,.Ko
pacifiškumu, kad gale savo kny
vietas, pasirodydami, lyg daug ži luaruose ir buvo gerai infor organizuotai galiai dabartinis įspėtas apie mano priklausymą mindami didįjį idealą: „Visa at munistų manifestą", o ne ko
gos įdėjo Gromyko memoran
ną, ir sugebėjo įtikinančiai at muotas apie viską, kas dėjosi So- likimas, ji nebūtų paleidusi tuo slaptai organizacijai. Žinau, jis naujinti Kristuje".
munistams — Šventąjį Raštą. Nė
dumą, patvirtintą Politbiuro
rodyti, kad viską gali nuveikti. Iš vietijoje. Stebėtina užtat, kad jis metinių varžtų. Antra vertus. pasakė: ..Jūs mano sūnaus nese
nesapnavau, kad štai ateis diena,
Tremtyje išgyvenome pasku
1968 metais greit po Čekoslovaki
tikrųjų, kai iš arčiau tenka neišreiškia bent dabar įžvalgios niekas nenumatė, kad jiems taip kiosite: aš pats sugebu savo tintus karo metus. Prasidėjo išei kurią kunigas, kalbėdamas apie
gerai išeis asmeniškai. Bent šeima tvarkyti". Ir kada mane vijos era, trukusi mažne pusę Kristų Lotynų Amerikoje, iš tiesų
vakariečius stebina Dobrynin'o kamantinėjo, o kas gi blogo su šimto metų įvairiuose pasaulio duos marksizmo-leninizmo pamo
kas. Man žinoma, kad vienoje
nostalgija „seniems geriems lai
skautais, kodėl jiems nenoriu kraštuose.
kams", nors jis turėjo matyti, ant priklausyti, liko neatsakytas
Didesniuose lietuvių centruose Venezuelos kunigu seminarijoje
kokių melo pamatų stovėjo ta jo klausimas: o kas gi blogo yra su ateitininkai atsikūrė, susijungė, buvo pasiūlyta uždaryti visą
kursą del seminaristu moraliniu
imperija. Jis aiškiausiai matė. ateitininkais?
ir tęsė savo organizacinį gyve
iškrypimu Bažnyčių durys už
kad yra kitokių būdų valdytis ir
nimą.
Kiti,
išsisklaidę
po
platųjį
Vel atsimenu, kai kartą Ute
Sovietų ambasadoriaus JAV atsiminimai • Vytautas Dambra va apie
trenkiamos,
vos pasibaigus mikitokių sistemų tvarkytis, bet ir
noje, slaptai išėjus į miškelį su pasaulį, tos laimės neturėjo.
I
šioms
Daugeliui
kunigystes sak
po šiai dienai neranda gero žodžio
ateitininkus ir dabartinius Lietuvos rūpesčius • Igorio Buničiaus knyga apie
jaunaisiais ateitininkais, grįžtant Išsilaikė ateitininkiškoji spauda
ramentas
yra
ne
pašaukimas, o
Vakarų gyvenimo būdui, nors
komunistų partiją • Balio Sruogos šimtmečiui • Algimanto Kezio parodą
namo buvome gimnazijos moky — Ateitis ir Aidai, o senosios ka
profesija. Kritikuojama ne tik
pats, atrodo, labai džiaugėsi
talikų
parapijos
susilaukė
talkos
toju užklupti Paklausus, ką gi
„Grįžtančių paukščių preliuduos" aplankius • Irenos Raulinaitienes paroda
vyskupo lazda ir mitra, bet ir
galėjęs gerai gyventi, tarnau
daro toks mūsų būrys, laiku susi iš pokario ateitininkų, nors ir ne
Los Angeles • Kompozitoriau* K. V. Banaičio šimtmečio minėjimo renginiai
škaplieriai, ir švęstas vanduo
damas despotiškai sistemai
mėčiau. Tai jaunieji literatai — tiek, kiek buvo reikalinga. Kaž
* Naujos knygos
pamelavau Tuo metu kaip tik kodėl mes atsiribojome nuo
'N'ukelta j 2 ps!J
Jonas Pabedinskas buvo priimtas nutarimas steigti senųjų išeivių. Buvo tendencija
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šventųjų vardai? Jų nėra. Reli
gine prasme tai bežadė karta. Ir
čia tenka kaltinti sovietinę
okupacijos politiką, ateistinį ko
munizmą, bet galbūt ir mūsų
bailumą.
Neseniai Venezueloje su ma
nimi kalbėjo 27 metų lietuvaitė
Eglė ir prie keturiasdešimt metų
artėjanti Rūta. Abi sakėsi norin
čios būti pakrikštytos, ir jų pagei
davimas buvo nuoširdus. Tėvai
buvo mokytojai ir jų nekrikštijo,
ne vien dėl tikėjimo stokos, bet ir
dėl sankcijų baimės. Ateitininkai
turime padėti Kristui susigrą
žinti Marijos žemės vaikus: senus
ir jaunus, stiprius ir silpnus,
gerus ir ne taip gerus. Atei
tininkai turime padėti Katalikų
Bažnyčiai, seminarijoms, katali
kiškoms mokykloms, vienuoly
nams, parapijoms; jie turi meile
ir rūpesčiu gydyti tautos sielai
padarytas žaizdas. Tai milžiniš
kas darbas. Ir tokį darbą atlieka
Lietuvos Ateitininkų federacijos
vadas dr. Arvydas Žygas. Garbė
jam!

Šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. S d.

dolerių mėnesinė šalpa nesudaro degantis klausimas nebus sutvar
minimaliausių pragyvenimo kytas. Iš pradžių žingsniai gali
sąlygų, nekalbant apie gydymąsi. būti lėti, bet turime eiti pirmyn,
Jų dalia — kęsti Sibirą Lietuvoje. be sustojimo, spartindami tem
Kęsti Sibirą nuo savųjų! Kęsti pus.
Lietuvoje socialinis teisingu
Sibirą tarp savųjų...
ateitininkų įtaką už savo krašto
(Atkelta iš 1 psl.)
Žmonės, per kelias valandas iš mas — tai kaip airių traukinys:
ribų.
varyti iš savo namų, be teismų ir jis eina, bet kol kas pasiutiškai
Vienoje parapijoje buvo už
Dirbant San Salvadore, Ameri
formalių kaltinimų sugrūsti į vėluoja. Šiandien dar daugelis tė
drausta Jėzaus Širdies novena. kos ambasadoje, visai nelauktai
galvijų vagonus klaikiam iš vynėje su Dante gali saukti: „Esu
Tikintieji meldėsi privačiuose na buvau pakviestas įsijungti į
trėmimui, sunaikinę sveikatą piligrimas, beveik elgeta, ir liū
muose ir boikotavo parapijos eucharistininkus. Jų buvo gero
ilgametėje Sibiro baudžiavoje, dėdamas rodau žaizdas, kurias
bažnyčią ir parapijos kleboną, kai daugiau nei šimtas, o mėne
kiti savuosius palaidoję stau man padarė neteisingumas".
reklamuojantį Fidel Castro. sinė adoracija tęsdavosi visą
giančiose Sibiro taigose, grįžę į
Atrodo, kad lotynų amerikiečiai naktį. Man teko koordinuoti
savo kraštą atvejų atvejais net iki
turi du kaltuosius: Dievą dangu Švenčiausiojo garbinimą pirmą
dešimties metų negali įeiti į savo
je ir .jankius" žemėje. Mane pri valandą nakties. Atsimenu, net
Trečioji darbo sritis, o drauge ir
namus tariamo humaniškumo ar
trenkė saleziečio klebono pa Amerikos ambasadoje ruošėme,
butų stokos pagrindu. Yra daug ateitininkų veiklos ginklas yra
mokslas, kuriame pasakė, jog spausdinome maldų, giesmių ir
benamių savo krašte, tebe- katalikiškoji spauda. Išeivijos
Venezuelos Katalikų Bažnyčia skaitinių tekstus. Vėliau už akių
ieškančių kampo kur nors prisi ateitininkai privalo remti katali
praranda įvairioms protestantų buvau išrinktas generaliniu sek
glausti, bet dar ne savo namuose. kiškąją spaudą Lietuvoje. Drau
sektoms apie 500 katalikų kas retorium. Dirbome tikrai bro
Išlauks jie tuos dešimtį metų, įeis ge su Katalikų Bažnyčia buvo
dien, taigi 15,000 kas mėnuo ar liška dvasia. Kas mėnesį ruošėme
i savo namus akių užmerkti — tai sovietų persekiojama bei su šak
180,000 per metus.
iškilmingas pamaldas, prieš pra
Dievo byla. Įstatymai yra šalti ir nimis raunama ir spauda. Tą
Neseniai man teko sustoti dėdami naktinę adoraciją, ir nors
patvirtina jau seniai geležine
bejausmiai.
degalinėje prisipilti benzino. mišios trukdavo dvi geras valan
Sesės ir broliai! Atidedamas tei uždangą perskrodusi Lietuvos
Prisiartino jauna, graži ir man das, bažnyčia būdavo pilnutėlė.
singumas yra neteisingumas. Ir Katalikų Bažnyčios kronika.
dagi moteris, prisistatydama kaip Didžiųjų švenčių proga, Kristaus
Skubiai persiorientavusi ir
nėra didesnio neteisingumo už tą,
krikščionė misionierė. Kai aš Karaliaus šventėje ar Didžiąją sa
pakeitusi
veido išraišką, buvusi
kai
nelygios
priežastys
yra
verti
pasakiau esąs katalikas, ji man vaitę, kada Kryžiaus kelio pro
komunistinė
spauda sugebėjo
namos
lygiomis.
Soren
Kierkegaard
sako:
„Yra
užtikrino, jog tai nesvarbu, jos cesija eidavo San Salvadoro gat
užmiršti savo praeitį, prisitaiky
dvi krikščionių rūšys: Jėzaus
vėmis,
viską
organizuodavo
euštai jums antras uždavinys: ti prie sąlygų ir finansiškai susi
žodžiai galioja ir katalikams.
Eleonora Marčiulioniene
I bažnyčią, 1886-1987 sekėjai ir pigioji laida — Jėzaus
ateitininkai turime ginti krikš tvarkyti Katalikiškoji spauda,
Visaip bandžiau jos atsikratyti ir charistininkai.
gerbėjai". Mes esame Jėzaus
čioniškąjį teisingumą. Kalta yra pradėjusi iš nieko, tebeskursta.
Retrospektyvinė dailininkų Aleksandro ir Eleonoros Marčiunet daviau pinigų, siūlydamas
Iškėliau mintį duoti judėjimui
sekėjai! Kiekvienas mūsų turime
pusę šimto metų mus ujusi ir gulionių
paroda
yra
rengiama
siu
metų
Vasario
16-osios
šventės
pro
savo misiją tęsti kitur. Ji sakė: šūkį: „Visa atnaujinti Kristuje".
Šiandien turime laime savo
būti Bažnyčiai įsipareigoję pasau
„Už ką aš turiu imti pinigus, jei San Salvadoro eucharistininkai ga. Parodos atidarymas bus penktadieni, vasario 16 dieną, 7 v.v. liečiai. Ne laikas šiandien mums jusi sistema. Noriu tikėti, kad tarpe matyti Dienovidžio redak
mūsų pozityvias pastangas turė torę Aldoną Žemaityte-* Paklaus
nesu jų uždirbusi". Paėmęs iš jos susižavėję vienbalsiai priėmė. Pa Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje.
fariziejiškai kartoti: ačiū, Vieš
tų palankiai sutikti Lietuvos kite jos, kaip jai sekasi tvarkytis
lapelį sakau: „Dabar viskas pasakojau apie Lietuvos ateiti
patie, kad aš nesu toks, kaip
vyriausybė ir seimas, nes, Kons
gerai, sudie". O ji man: „Tai nors ninkų organizaciją, apie jų vadus, vyzdys, prašokantis valstybės
duoti teisę ir nepilnametėms mer jis, ar šaipytis iš tų, kurie ieško titucijos žodžiais, Lietuva siekia finansiškai, kaip einasi su pre
pasimelskime drauge", — sako, — katalikiškąją veiklą ir jų heroiz sienas.
numerata, kaip-gausiai plaukia
gaitėms laisvai daryti abortus, Dievo ir prie jo grįžta. Turime vi
„aš tarsiu maldos žodžius, o jūs mą. Juos džiugino ir ta mintis,
mūsų aukos? Kalbu apie pres
Ar pilnai atlikome šią misiją? nesiskaitant su tėvų pageida siems tiesti artimo meilės ranką, teisinės valstybės.
kartokite". Galvoju: „to tai iš kad šiuo būdu bus galima maldo Tikriausiai ne. Ar galėjome dau
Reikalinga Kristaus šviesa ir tižinį katalikų laikraštį Lietu
vimu ar jų sprendimu. Vene- niekieno nesmerkiant ir neįžeimanės nesulauksi". Ji man ir je jungtis su kenčiančia Katalikų giau padaryti? Tikriausiai taip.
Jo skelbtoji artimo meilė. Valsty voje. Esu tikras, kad laikraščiui %
zueloje 85% šeimų turi tiktai džiant. Kiekvienoje meilėje —
meldžiasi: „Viešpatie, aš Tave Bažnyčia Lietuvoje. Tąsyk Tačiau turime dėkoti Kristui už
bė be Kristaus anksčiau ar vėliau sunku galą su galu suves$į,Jfe,p
vieną tėvą, arba tiksliau — žemiškoje ir dieviškoje — niekas
myliu". Galvoju;, jei sakysiu tuos kreipiausi į mielą bičiulį Juozą jo suteiktą progą būti Jo įrankiais
tampa laukiniais namais. Teisin visa kita katalikiškoji spauda
motiną. Šeimos struktūra tame nežūsta, netgi šis tas visuomet at
žodžius tai pataikausiu, o jei Polikaitį, prašydamas sutikimo ir padėti atlikti tai, kas mūsų
gumas reikalauja sudaryti buvu vargsta, vos parodžiusi savo
katalikiškame krašte subyrėjusi statoma; kas buvo prarasta, vėl
nesakysiu?"... Tai ir sakau: leisti naudoti šūkį ir parūpinti sąlygomis buvo įmanoma. Vyk
atrandama, kaip kad sūnus pa siems tremtiniams ir politiniams želmenis, vos prasimušusi į saulę.
į šipulius.
„Viešpatie, aš Tave myliu". ateitininkų ženklelius. Jis tai dėme įsakymą, prilygstantį Kan
kaliniams sąlygas grįžti į savo Reikia vandens, reikia saulės,
Šitokiomis sąlygomis mums laidūnas.
„Kristau, atleisk mano nuodė minčiai labai nuoširdžiai pritarė to imperatyvui: „Du sollst!" — tu
namus ar ūkius, kitiems rasti reikia dolerių, reikia naujų idėjų,
tenka veikti. Mūsų tikėjimą
mes ir silpnybes", — toliau ji sako. ir, nė pinigų neprašydamas, sku privalai!
tinkamą vietą apsigyventi, duoti kad katalikiškoji spauda augtų ir
II
stiprina Kristaus užtikrinimas,
„Kristau, atleisk mano nuodė biai parūpino ženklelius, kurie
ekonominę paramą, sveikatos klestėtų. Gerai, kad ateitininkįja
Sunkiausia jūsų ir tuo labiau kad Katalikų Bažnyčios nė pra
mes", aš kartoju. „Šventoji būdavo iškilmingų pamaldų
draudimą, pajėgiems asmenims rūpinasi lietuviška spauda iieiAntroji
darbo
sritis,
kuri
mano, ir mūsų visų problema bu garo vartai nenugalės. Ir taip
Dvasia, apšviesk ir lydėk mane metu šventinami ir įteikiami
padėti susirasti darbus ir be vijoje, tačiau teneužmiršta J>«kftd. ,t
saukiasi
dangaus
ir
prašosi
mūsų
vo, kaip įjungti jaunimą, gimusį bus. Todėl Šventas Tėvas Jonas
gyvenime". Pakartojau ir tuos žo įžadą padariusiems eucharisdiskriminacijos ar šnairų už remti katalikiškąją spaudą Lietu
svetur, svetur augusį ir mokslus Paulius Antrasis ir sako: ^ ū k i  pagalbos, tai Lietuvoje toli gražu
džius. „Amen", — baigė ji. — tininkams. Jų tarpe buvo Nunci
tikrinti piliečio — ne elgetos, ir voje šiandien yra visų mūsų pa
neišspręstas
socialinis
klausimas.
ėjusį, dažnai nepalankiomis sąly te drąsūs! Nebijokite!"
..Matote, kaip gera drauge jus ir keli ambasadoriai. Pernai
dar nereikalingo elgetos — pra grindinis uždavinys. Remkime
Kalbu
apie
socialinį
teisingumą,
gomis ateitininkiškai dvasiai
melstis".
teko juos vėl aplankyti. Jų yra tarpti. Daug gerų katalikiškų
o teisingumo pergalė yra vie gyvenimą. Apie kokią pastovią
aukomis, remkime straipsniais,
taiką ir ramybę galima kalbėti
apie
pusantro
šimto
ir
jie
gyvena
Šis epizodas vertė mane susi
skleiskime ateitininkiškas idėjas
nintelė taika.
šeimų išgyveno moralines krizes,
mąstyti. Draugams kunigams ateitininkuos idealais. Kada San nesuprasdami, kas darosi su jų
Lietuvoje politinių kalinių ir esant tokiai padėčiai? Ateitinin ir kituose šalies laikraščiuose. Ne
Galiausiai privalome mesti
kai turime rikiuotis į šio svar
pasakiau, koks stiprus yra klai Salvadoro eucharistininkai norė vaikais ir vaikaičiais, klausdami,
melas, o šviesa ir tiesa turi įsikū
žvilgsnį
į Lietuvą. Dievo apvaiz tremtinių organizacijai priklauso baus socialinio projekto įgyven
doje esančių mūsų brolių apašta jo dvasios vadui jubiliejaus proga kur buvo jų kaltė. Šiandien kiek
nyti mūsų tėvynės širdyje. Šiam
gal
du
šimtai
tūkstančių
tau
da geležinei uždangai subyrėjus
dinimą. Nekaltinkime vien vy
lavimas. Ir ar reikia stebėtis, kad padovanoti puošnų kieliką ir pa viena katalikiška šeima turi sun
kilniam uždaviniui esame patiečiu,
Daugelis
vyresnio
am
ir Lietuvai išsilaisvinus, atei
riausybės, sakydami, jog tai jos
jie išsikariauja naujas pozicijas teną — užteko suminėti bi kų uždavinį atsispirti laiko dva
šaukti visi, be išimties.
žiaus,
daugelis
paliegę,
be
san
tininkų uždaviniai įgauna kon
problema ir jos kaltė. Šio projekto
katalikybės sąskaita? Ne be čiuliams Marijai ir Antanui Ru siai materialistiniame pasaulyje,
taupų,
gyvena
iš
pensijos.
Ir
nors
krečias formas. Atsiranda darbo
reikalo Šventasis Tėvas Jonas džiams, ir jie, bematant, mums kuriame viešpatauja ne Dešimt
jiems skaičiuojama treji metai vykdyme turime dalyvauti ir
barai,
kurių
negalime
apleisti.
mes, ateitininkai, individualiai
Paulius Antrasis sakė, jog juos pasiuntė su įrašu „Garbi Dievo įsakymų, o dešimt šėtono
Kaip mūsų organizacijos kūrėjai pensijos už kiekvienerius ka ar organizuotai, o kur reikia,
name
Tave,
Kristau".
Taigi
atei
katalikai turi irgi drąsiai eiti į
įsakymų — daryti visa, ką Dievas rikiavo katališkąsias krašto jėgas Įėjime ar Sibire iškentėtus me
Yra ir daugiau sričių, kur atei
keldami balsą spaudoje, kol šis
pasaulį, į žmones ir į gatves — tininkų dvasia, toli nuo tėvynės, draudžia. Atrodytų, lyg mes
tus, jiems mokama trisdešimt
religiniam
ir
tautiniam
atgimi
tininkai
turi galimybių reikštis
skelbti mus atpirkusį ir prisi EI Salvadoras per eucharistinin būtume pikto karalystės val
mui
bei
nepriklausomybei,
taip
gražiai
ir
prasmingai, tačiau
kėlusį Kristų ir šiuo būdu gelbėti kus ir šiandien yra atnaujinamas džioje. Neseniai mane pribloškė
lygiai šiandien privalome rikiuo
suminėtieji
trys
darbo barai šian
Kristuje.
Tai
žavus
ateitininkų
pasaulį Kristuje.
Pekine vykusioje moterų konfe ti visas savo jėgas grąžinti Kris
dien
prašyte
prašo,
šaukte šaukia
Nedrąsiai tenka klausti: o ko akcijos ir bendradarbiavimo pa- rencijoje padarytas siūlymas: tų į Lietuvą ir lietuvių tautą- Yra
konkrečios mūsų pagalbos.
kią katalikišką akciją įvykdėme
trys darbo sritys, kurioms turime
Visa tai pasakius, baigdamas
mes, ateitininkai? Gal tiksliau
skirti didžiausią dėmesį ir dvasi
noriu pareikšti savo giliausią
tiktų man savęs paklausti: o ką
nius bei materialinius išteklius.
tikėjimą didinga, garbinga ir
gero aš padariau? Ar mano ir
laimingesne Lietuvos ateitimi.
mūsų akcija buvo prasminga? Ko
Kiekvienoje visuomenėje yra dar
vertas tas darbas nihilistiniame
bai, kuriuos ji turi vykdyti; kiek
Pirmoji tiesioginio mūsų darbo
pasaulyje, kuris yra virtęs
vienoje valstybėje yra žaizdos,
sritis yra aktyvi talka Katalikų
abejonių, abejingumo ir apatijos
kurias reikia gydyti ir kiekvieno
Bažnyčiai ir katalikiškoms ins
jūra?
širdyje yra jėga tai atlikti. Nors
titucijoms. Penkios dešimtys
Prisipažinkime, kad daugelis
pažanga yra lėta, šalies moralė
agresyvaus sovietinio komu
planingos programos nė netu
pakirsta, teisingumas pažeistas,
nizmo metų stipriai pakirto
rėjome Ypač tie, kuriems teko
socialinės skriaudos dar neatitai
katalikybės pagrindus tėvynėje.
gyventi ir likti šalia organizuotų
sytos ir, nepaisant ligšiolinių pa
Šventojo Tėvo atstovas Lietuvai
ateitininkuos vienetų. Venestangų, praeities purvas dar
nuncijus arkivyskupas Mullor
zueloje turėjome suorganizavę
drumsčia mūsų vandenis — sjstst
Garcia man reiškė gilų susirūpi
ateitininkų penketuką, bet mūsų
gelmėse giliai tikiu, kad savo esy
nimą dėl vidurinės kartos, tarp
išrinkta gabi vadovė kažkaip
be lietuvių tauta yra padori, jaut
30 ir 50 metų amžiaus, kurios di
nepajėgė išlaikyti organizuoto
ri ir garbinga; ji nuties kelius į
džiuma, jo nuomone, dar nėra
branduolio. Projektas baigėsi
teisine valstybę, ir Dievas jos žy
suradusi kelio, vedančio į Dievą
pasiteisinimais ir apgailes
gius laimins.
ir Bažnyčią. Kūnas pagaugais
tavimu Viena tačiau yra aišku:
Sesės ir broliai, „dirbkim, ko
nuėjo, perskaičius Vilniaus arki
nei jūs. nei aš katalikų akcijos
vokime
dėl Lietuvos". Melski
vyskupo
Audrio
Bačkio
pareiš
nevengėme. Priešingai, mes ieš
mės,
kad
didžiausią įnašą padary
kimą,
jog
šiandien
Lietuva
nėra
kojome galimybių ir mums pri
tų ateitininkija, atnaujindama
katalikiškas kraštas. Viduramžio
einamas išnaudojome. Vieni tų
Tėvynę Kristuje.
sulaukę tautiečiai, turėdami pasi
darbų gal buvo smulkūs, gal kai
rinkimą
eiti
ar
neiti
į
bažnyčią,
kam net nereikšmingi, tačiau
renkasi kokią pramogą si* užsi
• Ateities savaitgalyje, vykusiame
buvo ir stambių projektų; juos
ėmimą. Atsinaujinimas Kristuje,
1995 m. lapkričio 3-5 d. Čikagoje ir
vykdėme stumiami ateitininkišLetnont, Illinois, dalyvavo ii Lietu
religinė praktika, amžinasis
kos jėgos, kuri mūsų sieloje dar
vos atvykusi laikraščio Dienovidžio
gyvenimas tebėra svetimos ir
jaunystėje buvo įdeginta. Kad ir
redaktorė Aldona Žemaitytė, skai
sunkiai
suvokiamos
sąvokos.
Ir
mano atveju: buvau ar nebuvau
čiusi paskaitė, .Krikščioniškos demo
mes kalbame apie Lietuvą — Ma
organizuotose ateitininkų gre
kratinės minties formavimas Lietu
rijos žemę!
tose, aš niekados neatsisakiau įsi
vos katalikų spaudoje (po Atginti
jungti į katalikiškosios akcijos
Ii tikro yra Lietuvoje karta,
n»r, kuri buvo išspausdinta Draugo
projektus. Gražiausia, kai tuos
kurioje tautiečiai, krikštyti ar
kultūriniame priede 1996 m. lap
projektus vykdėme, vieni kitus
kričio 26 d.
nekrikštyti, turi vardus Darius,
remdami kaip broliai, nors mus
Giedrius, Ramunė, Eglė, Saulutė,
skyrė distancija
Giedrė, Daina. Visi jie yra nuo
• Be „Draugo" laiškų, būtų
stabūs, gražūs, tačiau katalikui
Vieną originalesnį projektą
Aleksandras Marčiulionis
Skulptūra „Sv. Pranciškus" nesmagu.
Eleonora
Marčiulionienė
nieko
nesako.
Klausiame:
kurgi
Motina
ra
Taikius,
1970
noriu jums papasakoti. Jis parodo

Ateitininkai pasaulyje
ir tėvynėje

m

Ssėtsdiems, 1906 m. vasario mėn. 3 d.

Apie pasaulio
didžiausius plėšikus
Igorio BuničiauB partijos auksas"
PETRAS MELNIKAS
Daug teisybės sako Igorio Buni- Amerikoj.
čiaus knyga Partijos auksas
Krito „geležine uždanga" Bet
(Viltis, 1994). Ji užgriebia beveik ir tai autoriui atrodo, kad tai
visą Sovietų Sąjungos istoriją. buvo amerikiečių darbas. Tam,
Autorius teigia, kad Leninui ko kad sovietįja, užsidariusi ta
munizmas nebuvo pagrindinė uždanga, neprogresuotų ir atsi
ideologija, bet tik proga prisi liktų nuo Vakarų. Kai įvyko Ber
plėšti kuo daugiau aukso ir pini lyno blokada, stebėtina, kad nie
gu, sukisti juos j užsienio bankus kas nešaudė. Vakaruose veikė
ne Sovieto valstybės vardu, bet Stalino penktosios kolonos. Jos
atskirų revoliucijos vadų vardais keldavo socialinius sprogimus,
(apie 30) ir, jei revoliucija bus kada tik užsinorėdavo.
pralaimėta — bėgt į užsienį ir ii Stalinas kūrė didelį laivyną,
prisiplėšto turto ten puikiai aviariją, raketas, kurios privertė
gyventi.
Ameriką sukrusti. O komunisas
Tad ir buvo plėšiama Lenino M. Tarasas Prancūzijoj dirbo išsi
laiku, kai nacionalinių bankų, juosęs prieš NATO ir Sąjungi
įmonių uždarbiai ir ypač caro ninkus streikais, riaušėm, eity
laikų aukso monetos plaukė į bol nėm „už taiką". Investuodavo jis
ševikų rankas upėmis. Išgrobstė Maskvos pinigus į lošimo namus
iš turtuolių, griebė ir liaudį, ir ir pornografijos biznį. Ne tik
apskaičiavo po metų, kad laimėjo Prancūzijoj atsirado raudonųjų
beveik visus Rusijos turtus, „Liaudies bankų", bet ir Lon
kapeikas iikratydami net iš liau done, Berne, Bonoj, Vienoj, Liuk
dies kišenių. Kazokai civiliniame semburge, Teherane kūrėsi galin
kare, jodami išlaisvint Maskvą, ga VKPfb) bankų struktūra.
sustodavo kaimelių partijos Maskva nuo 1917 metų dirbo ir
rūsiuose, ten rodė niekad nema pinigų padirbinėjime.
tytų turkų gausybe, plėšė, ulia1953 metais Gulage kraštą tur
vojo ir taip pavėlavo padėti tino 12 milijonų zekų vergų. 30
baltųjų generolui. Bolševikų in milijonų kolūkiuose, 40 milijonų
vazija iki Varšuvos buvo beprotiš pramonėje (armįjoje — 8 mili
kas mėginimas užimti visą Euro jonai). Menkas procentas tų ver
pą. Bet nepasisekė.
gų sulaukdavo elgetiškos pensi
Rusijoj piliečiai klausdavo, jos. Nomenklatūra gyveno su
" kada partįja dalinsis, kaip žadėta, baime ir laukė „savo" naujo vado.
su liaudimi prisiplėštais turtais? Partiniai čekistų ir nomenklatū
Bet to niekad neįvyko. Tiek par ros klanais grūmėsi dėl neribotos
tįja, tiek jos didieji vadovai veikė valdžios, siųsdami į Vakarus va
kaip plėšikai ir tai buvo lyg liutą „pralaimėjimo atveju". Paržinomą. Bado metu kilo balsai, tokratįja veržėsi į prabangą ir
kad benfMek iš tų turtų butų Vakarų paplūdimius. Stalinas
vartojama maitinti liaudį. Bet norėjo juos griebti taip, kaip ir
Leninas galvojo, kad šis „strate 1937 metais, bet mirė, o tada kilo
ginis turtas" nejudinamas. Pats antisemitizmo dūmų uždanga.
gyveno gražiausiuose rūmuose su
Po Stalino mirties buvo išrink
tarnais ir šaudė be pasigailėjimo tas Nikita Chruščiovas, bailiau
neklusniuosius.
sias iš jų. Pasirašyta, „šventoji
Aukso tezė kitokia Stalino sutartis" piliečių saugumui ga
laikotarpiu, kuris buvo „kūry rantuoti, nuvedusi į nomenklatū
bingesnis" už Leniną. Sunaikinęs ros savivalę. Būdamas be patir
Lenino „gvardiją", jis koncentra- ties, Nikita išprovokavo Karibų
vos į Rusįjos ekonomiją, padarė krize, susiriejo su Mao, išmetė
daug klaidų. Kad kraštas nežūtų, Staliną iš mauzoliejaus ir pagar
jam reikėjo sukurti galingiausią sino nomenklatūrai uždarysiąs
valstybe kaip įrankį įvykdyti specialias krautuves. Jį išgelbėjo
pasaulinei revoliucijai. 1937-1939 tik Žukovas. Specialios krautuves
metais Stalinas mėgino su prekiavo dideliu srautu prie
triuškinti nomenklatūrą ir šininkų pinigais, silpnindamos
kariškius, bet pilnai tai nepa leisgyve ekonomiją. Tačiau no
sisekė ir nuo to buko, iki šiandien menklatūra griebia Nikitą už ky
nomenklatūra turėjo ypatingą jė šių ėmimą. Tarp suimtųjų —
gą, kurią vėl tik Andropovas mė savižudybės, infarktai.
gino pažaboti. Stalinas taip pat
Chruščiovas išvaromas į pen
mėgino, kad partįjos pinigai iš už siją ir prasideda 18 metų Leoni
sienio bankų grįžtų atgal. Aukso do Brežnevo epocha, gera no
buvo iškasama ir krašto kasyk menklatūrai. Tuo laiku SSSR
lose. Per 10 metų (nuo 1930) faktiškai buvo pramiegotos dvi
Sovietų Sąjunga tapo militarine revoliucijos: mokslo ir technikos
galybe, drausminga kaip kalavi bei elektronikos, garantavusios
juočių ordinas. Aukso pasigrie atsilikimą ryšių ir kt. sistemose
biama Ispanijoj, Baltįjos šalyse ir Karibų krizės metu. Tad reikėjo
Besarabijoj; Kolymoje, kur mir įtraukti JAV į karą kur nors peri
davo beveik visi darbininkai nuo ferijoje, kad JAV išleistų pinigus,
šakio. 1941 metais atidengtas ir skirtus SSSR sutriuškinti. Pa
turtingas Tamer lano sarkofagas. kartotas Stalino Korėjos tipo pla
Antrojo pasaulinio karo metu nas Vietname, 20 metų pratesiąa
Stalinas svajojo kaip trofeją gauti SSSR egzistavimą.
sugriautą Europą ir Britų impe
Nokdaunu buvo mėginta smogrijos žlugimą. Liktų sudoroti tik
ti,
sunaikinant Izraelį, bet
JAV, kurios prezidentas William
nepasisekė.
Dėl uždaryto Suezo
Howard Taft 1911 metais prana
šavo, kad „doleriai muš mūsų reikėjo plaukti aplink Afriką
priešus veiksmingiau negu kul padėti Siaurės Vietnamui.
Andropovo KGB pasiūlė su
kos ir sviediniai'. Ir atspėjo. JAV
traiškyti
tankais „Prahos
admirolas Richardam galvojo, jei
pavasarį"
ir
pačiam patekti į
200 Stalino divizijų pirmos pultų
Hitlerį, po poros mėnesių Stalino valdžią, bet čekai nesigynė, o
armija atsidurtų prie Gibraltaro. KGB tai buvo planuojama. Ame
rika už tai žiauriai atsikersįjo
Bet pirmas puolė Hitleris.
Afganistane, padėdama sukilė
Autorius galvoja, kad ati liams prieš rusus ir privarė
duodami į Stalino nagus Rytų Sovietų Sąjm»gą prie pat bedug
Europą, amerikiečiai ją laikė „už nės krašto, bet dar ne visai.
delsto veikimo mina", kuri spro
Apdrausti Afganistano avan
gusi ištaikys ir Sovietų Sąjungą, tiūrai, Sadamui Huseinui buvo
Bet Stalino laimei buvo įvesta pasiūlyta stimti iš Irano dalį teri
komunistų valdžia Kinįjoj ir kilo torijos, užmokant jam 800 mi
maištai Arijoj, Irake, Turkijoj ir lijonų dolerių. Bet imperija braš
Oraikįjoj. Autorius net mano, kad kėjo po Černobylio ir žemės dre„dėl pusiausvyros" amerikiečiai
leido, kad atominiai Šnipai veiktų
(Nukelta į 4 psl.)
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Balys Sruoga (1896 -1947)
PROOEMION

PIOVĖJAS

Virpėdama žinia dangum atėjo
Nuo Saulės mano.
Plasnoja vėliavos. Dainuoja vėjas
Ir tyrai mano...

Ilgų. ilgą pradalgėlį
Pievoj išvarysiu.
Baltus, baltus dobilėlius,
Kaip skinte išskinsiu

Ant aukšto kuoro uždegiau žibintą —
Paleidau gando,..
Nuskendo takas užmarion pramintas —
Užliejo gandas...

Sužvangės žvangiau, neg varpas,
Dalgė plieno kieto,
Ir atneš sesulė pievon
Juostą pažadėtą,..
Ne tokią, kokia dabinas
Šienpioviai kas rytą,
Raudonmarge, šilkaruožę,
Iš gijų nupintą,

Žengiu lėbonės žemiškos atmestas,
Pateptas Saulės...
Nešu, kaip Dievą, amžinasties naštą —
Karūną Saulės...

Man sesulė pažadėjo
Iš radastų juostą,
Mėnesieną krupulingą
Lūkesiu ataustą.

Iš kuoro aukšto kelias gandas ugnys
Ir siekia toli...
Ir kas žingsnis — arčiau gaisri bedugnė
Toliau ir tolis...
•

Man atneš sesulė laukto
Vandenėlio šalto —
To, kur geria baltos gulbės,
Kurio stirnos saugo.

-

Karūna laužas atpirkimui kurtas —
Per ugnį takas —
Pasauliui — valandos džiaugimos burtų,
Man — Saulės takas.

Susijuosiu žalią juostą,
Pabučiuosiu sesę —
Ot, gaudysiu dobilėlius
Taip, kaip pusnį baltą,

SUPASI, SUPASI LAPAI NUBUDINTI
Supasi, supasi lapai nubudinti,
Šnarasi, šnekasi vėjo pajudinti, —
Skleisdami gaudesį alpstanti liūdinti
Supasi supasi lapai nubudinti

AUDĖJA
•

Plaukia gegužio sapnai netikėtieji..
Gal tik raudoj kai kuomet palytėtieji
O išgodotieji o numylėtieji
Slenka gegužio sapnai netikėtieji..

'F.:.
•>T •

Naujo gyvenimo gandą atnešdami
Žeme ir dangų, ir dulkes atmesdami
Naujus takus per bedugnes atrasdami
Naujo gyvenimo gandą atnešdami..
Rink, besiplečianti sielvartą gudinti.
Tau paslapčių amžinų nesujudinti
Vėjo bučiuojami vėjo pagundyti
Supasi supasi lapai nubudinti...
SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ

•

Saulutė vis kilo ir kilo aukščiau —
Manoji dainelė skambėjo plačiau...
Užudegė dangų, ugnis — pažarai —
Suvirpo daineles gailingi skardai..
Bepiga dainuoti, kai saulė aukštai
Kai šypso, kaip saulė, mergelės skruostai..
O saulė užgesta ir verkia varpai —
Dainelė — kaip tolimo dalgio skardai..
Pavyzdžiu aš saulei skaisčiosios būties:
Tai visą pasaulį žemčiūgais nuties,
Tai vėtrą pašėlusią tyčia pakels —
Ir dangų ir žeme vienaton suvels...
Tai šypsosi vėliai it deivė spindės,
Tamsiausias bedugnes kaip dangų nušvies..

Keliausiu ir asai.. Kai marios sukauks,
Daina mano ašaromis tai pasidžiaugs.

Apmestu aš, tu atausi
Tu staklėse, kaip laukuos!
Drobėn žiedą mylimiausią,
Dūšią žydinčiuos sapnuos!

Ištesės suvertos nytys —
Tai minėsiu visados,
Kad neges sapnai prašvitę,
Kad sesulė man dainuos

•

It vystančio žiedo, it ryto rasos,
Taip gaila, taip gaila, taip gaila man jos.

Sparnuotas rūkas... Plati vienuma.
Sudie tau, saulute, keliauki viena...

Suk, sesule, tamprias nytis
Drobe ausime abu!
Mes nakties karaliai vytys •
Mes smūtkeliai tarp žiedų.

O pažinę naktį žvainą
Žiedų drobės pynimus, —
Ar suprasim aklą dainą —
Dūšios žydinčius sapnus!

Kas vakarą tylų su skausmu žiūriu,
Kaip slepiasi saulė ui girių tolių

O man bedūmojant po lauką dūmas —
Tai kas palydės į mėlyne godas.

Bkj BBSts vasario 2 dieną sukako šimtas metų nuo didžiojo lietuvių drama
turgo, poeto ir literatūros mokslininko Batto 8ruogus gimimo. Rašytojas
ganė 1895 am. neariu 2 d. Baibokų kaime, Vabalninko valsčiuje. Ogus mėtos
prasssuiisiu Vytauto Didžiojo universitete, Ksone, vėliau Vilniaus univer
sMsts. 1943 matais buvo stumtas vokiečių oaninacmto vsld&os, kalintas Stutthofo konceatracjas stovykloje. Sugrįžęs į sovietu okupuotą Lietuva, mirė
1947 m. spalio 16 d. Vilniuje.

MĖLYNOJI

PAUKŠTĖ

Į Šiaurę, į tolimą šiaurę, už girių, už pievų,
už jūrų, audrų kupinų,
Atskridai kaip paukštė, kaip mėlyną paukštė
ant džiaugsmo ir laimės sparnų,
Nupynei vainiką, puikiausi vainiką iš rūtų,
jurginų, svyruoklių beržų...
Atskridus tarei man: atėjo gegužis — ir lauke,
ir pievoj, ir girioj — svaigu1
Aš vėliai pajuntu, prašvitęs pajuntu, kad vėliai
bevirpu, klajoju, degu'
O sielai taip lengva, kaip vasaros ryta, kaip
žiedui purienų tarp saulės bangų!
DIDIS VIEŠPATIE GALYBIŲ
m „Jraatorfer© Sapiegom")
Didis Viešpatie galybių,
Kurs davei žmonėm gyvybę,
Žoleles pasodinai —
Kurs iš pragariškų pančių
Per Golgotos kryžiaus kančią
Nevertus mus vadavai
Kurs gali per mirksnį menką
Ir ištiest pagalbos ranką.
Ir mirtim paverst žvaigždes, —
Atsigrįžk į mūsų šąli
Geras Tėve visagali —
Į tavų vaikų kančias.
Po tavų gėrybių ploti,
Monų pragaro apžioti,
Pasiklydom, kaip miške.
Išklausyk, kaip širdį gelia,
Kur mum eit, parodyk kelią —
Nesibaigiama nakčia.

SUTEMA
Sutema medžių sakelėmis
Leidžias melsvais kamuoliais.
Sielvartą sutemą veliasi
Smūgiais kaip žemė giliais.
Sielvartą svilint atkiūtina
It padegėjas nakčia, —
Argi raudoti taip būtina,
Kad tu išgirstum mane?
Visas kaip klyksmas išsinertu
Iš amžinatvės raidos,
Sielvartas smūgiais pasigeriu,
Šaukdamas vardą žydrios.
Šaukdams sustoju ties kryžkele,
Ties praraja sutemos, —
Vienišą dalią — pamišėlę
Kas be manęs apraudos?
Sielvartą svilina šutina —
Tūkstančiais graužia liepsnų, —
Argi raudoti taip būtina,
Kad atsilieptum man tu?
Po tą sutemą, po plyną,
Skausmas smaugia ir troškina, It žuvėdra vandenyno
Klykia klykdamas širdy.
Iš erdvės ar žemės įsčiaus,
Ar iš laimės vakarykščios
Lyg patyčiai išsivysčius
Skamba muzika gaili.
Skamba, aidi, rauda, gelia —
lt našlaitiški berželiai
Verkdami prie viešo kelio —
Čiulpia kraują iš širdies, —
Tartum visą žemės gėlą
Išvyniojo vieškelėliais
Ir pati nuo jų pašėlo
Pabučiavimu mirties.
Skamba sutema plynoji,
Skamba laikas lyg sustojęs.
Ir širdis našlaitiškoji
Skamba sutemos rauda.
O, žydrioji o, šventoji, —
Ar tai tu garsais skrajoji —
Vaidinies, vilioji, moji, —
Ar tik aimana mana?

DRAUGAS
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„Grįžtančių paukščių preliudijos:
Lietuva — bevardės
impresijos"
ASTA

KRISTUPIENĖ

Daug gražių žodžių pasakyta.
daug melodijų sukurta apie
gimtinę. Ji lyg šaltinis gaivina ir
stiprina žmogų, ji įkvepia ne
vieną menininką sukurti geriau
sius kūrinius. Veržli laiko tėkme
nesiliauja nešusi įspūdžių. įvy
kių, išgyvenimų ir vis naujų
impulsų kūrybai. Būtent gim
tinė, naujai atgimusi gimtine
buvo paskata naujai Algimanto
Kezio darbų serijai ..Grįžtančių
paukščių preliudijos". Šiu darbu
paroda buvo eksponuota Vilniu
je gruodžio mėnesį, o Čikagos
visuomenei buvo pristatyta sau
sio 20 dieną Lietuviu dailp^
muziejuje, Lemont, Illinois.
,,Prabėgęs laikas daug ka
pakeitė. Po dešimtmečio pasiro
dančios 'Grįžtančių paukščių
preliudijos" — meniškas susimas
tymo akimirkų, minties ir jausmo
refleksijų rinkinys. Dvigubomis
ekspozicijomis sustingdyto laiko
atspindžiai čia reiškia tik vien
v a i z d i n ė m i s priemonėmis teperteikiamas idėjas. Jei šalia
šių nuotraukų ir atsirastų teks
tas, jis tegalėtų būti poezija
Dokumentiškumo. netgi realizmo
šioje knygoje beveik nebelieka.
Nors žiūrėdami šias nuotraukas
galime lengvai atpažinti senųjų
lietuviškų sodybų Rumšiškėse
siluetus, Vilniaus senamiesčio
fragmentus. Universiteto skliau
tus, Baltijos pakraščių kopas,
senosios ir naujosios Lietuvos
architektūros linijas.... kur kas
svarbiau čia visur ir vėl ne patys
objektai, o jų formuojama erdvė, j
linija, šviesos ir šešėliai, pro ku
riuos sklinda autoriaus refleksija" — taip Algimantą Kezį. jo dar
bus parodos kataloge pristato Ar
vydas Reneckis. Na, o aš galėčiau
pridurti, kad Algimanto Kezio
menas gali būti poezija ir proza,
pokalbiu ir tylėjimu, ar papras
čiausiai bičiulyste.
Algimantas Kezys — žmogus,
ieškantis jausmų pėdsakų mus
supančiame pasaulyje, žmogus,
ieškantis saulės šviesos žaismo
tarp daikto ir žmogaus, kuris
į jį žiūri. Tai žmogus, kuris pir
miausia ieško savęs. Jam tradi
ciniai vaizdai nepajėgia paro
dyti pasaulio. Nebėra turbūt
jam ir tokio vaizdo, kuris suteiktu
pasauliui apibrėžtą formą. Jis
ieško naujų tikrovės vaizdavimo
būdų. Tokiu atveju keičiasi ir
mūsų. žiūrovų, uždavinys. Jo
darbai verčia mus mąstyti, mas
tyti kūrybingai, o labiau tiktu
pasakyti, jo darbai moko mus
jausti.
Kezys savo darbuose įamžino
daug atmintin jsirėžiančių aki
mirkų, kurių emocinė jėga ne
vieno nepalieka abejingo. Meni
ninkas laisvai ..montažuoja"
meninį vaizdą, ieškodamas ne
tiesioginės tikrovės atspindžio, o

Algimantas Kezy*

-

MOKSLAS,

MENAS,

Šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 3 d.
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Irenos Raulinaitienės paroda Los Angeles

(Atkelta iš 3 psl.)

P R A N A S VISVYDAS

bėjimo pietuose, nors JAV ir
NATO šiose nelaimėse imperijai
padėjo, o Sovietų Sąjunga dar
siuntė pasaulio komunistams mi
lijonus dolerių. Vyko komedijos.
Vakarai perėmė iŠ SSSR pagal
bos teikimą „liaudies demokra
tijos" šalims, padėjo sovietinei
armijai iš Europos pasitraukti į
namus. Minima, kad Robert Maxwell, Anglijos milijardierius,
daug n u v e i k ė , pridengdamas
oficialų „pinigų perpumpavimo į
Vakarus" k a n a l ą . Parodoma,
kaip KGB tapo reketininkais. O
šveicaras Š m i t a s išpirko trans
feru mažaverčius 280 milijonų
rublių už 12 milijardų dolerių.
Užkirsti kelią labai akivaiz
džiam komunizmo žlugimui, Sadam Huseinui iš desperacijos
Dailininkė I r e n a Raulinaitione w v o kūrybos parodoje Los Angele* sausio 14 pasiūlytą už 2 milijardus dolerių
dieną.
užpulti Kuweitą ir taip priversti
JAV „įsivelti į ilgą karą", kas
l e i s t ų u ž g n i a u ž t i Gorbačiovo
reformas. B e t Šis karas nepa
sisekė ir įrodė, kad JAV stipri ir
geneali militaristiškai. Ir kas
toliau atsitiko, visi beveik
žinome, kaip subliūško komuniz
mo balionas, bet liko daug kur
paslėpti jų pinigai, turtas ir bran
genybės. Liko ir nomenklatūra.
Šią knygą verta paskaityti.
Verčia susimąstyti. Daug joje
įdomių s m u l k m e n ų ir KGB slap
tų raštų, telegramų ir įdomių
sąrašų, duomenų, kuri komunis
tų partija pasaulyje kiek dolerių
gaudavo iš plėšikaujančios Mask
vos. Nepaminėta, kad, pvz., J A V
taipgi padėjo Irakui prieš Iraną ir
Aldona Brazdžionienė prie Irenos Raulinaitienės paveikslo „Big Basa/* kt. Ir nesupažindinama su au
torium I. Buničium.
dailininkes parodoje Los Angeles.

Pradėsiu nuo gėlių. N e nuo
žydinčių. Ne nuo vystančių. Bet
jau perėjusių į fosiline būklę
Paveiksle ir ji dvelkia tam tikru
grožiu. Stebėdmas jauti kaitos ir
amžinybės vienovę.
Gal ir ne vienas žiūrovas šitaip
pagalvojo, susidūręs su Irenos
Raulinaitienės grafikos lakštais,
pavadintais „Trock'ne Blumen"
(sudžiūvusios gėles), sausio 14
dieną Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos salėje Šio ciklo ke
liolika variacyų buvo tik dalelė
parodoje išstatytų darbų '79).
Atidžiai kruopšti, racionali,
lakoniška, įvairi — tai, mano
supratimu, g a l svarbiausi Irenos
Raulinaitienės grafikos bruožai.
Jos kompozicijose nerasi padrikos
dermės galų ar kokio nors chao
tiško eksperimentavimo. Tai, kas
pakabinta ant parodos stovų, gali
skoningai, mažu ar didesniu mas
tu, metaforiškai papuošti kiek
vieno meno mėgėjo namų sienas
Yra parodoje tam tikras kiekis
abstraktaus filosofinio susitelki
mo, sapnų, svajonių. Bet tai juk
lietuviško dvasingumo tradicinė
linkmė — nuolat stengtis įpras
minti Visatos ir gyvenimo apraiš
kas. Tad ir medituojame prie erd
vaus geometriško „Big Bang"
ciklo, ar „Fire and Ice " vaiz
dinių, ar t ų įvairių vizijų, prisi
minimų, tolimų planetų ir jų
mėnulių, ar bandymų čiurlio
niškai išreikšti muzikos žanrus
Algimantas Kezys - iš «<<—s jos „Grįžtančių paukščiu preliudijos: Lietuva — be- linijų p a v i d a l a i s . . . T e m a t i k o s
sąrašas ilgas. Visko nesuminėsi.
vordės iropreijos".
Šią parodą atidarant, daili
atskleisdamas jos esmę visa kontrastų — jis užfiksavo skur
ninkė
Danguolė Kuolienė taikliai
menine sandara. Jo „pagauti" džių, nejaukių ir sugriuvusių
palinkėjo
Irenai Raulinaitienei
kiemų vaizdą, bet... šalia gali
vaizdai it'kina tikrumu, ramy
kitą
kartą
pasirodant personali
virsta visokių svarbiu šalutiniu
bes, stiprumo ir pastovumo pamatyti ir pajausti, kad jam
niu
mastu
apsiroboti
jai būdingo
nesvetimas grožio, džiaugsmo ir
pašnekusiu šurmuliu.
nuotaika
stiliaus darbais. Taigi sumažinti
Apie Irena Raulinaitienę rašo
Algimanto Kezio darbu paroda ilgesio pajautimas. Tai — gamtos
eksponatų skabių. Palinkėjo ir
ma Algimanto Kezio redaguotoje
— tarsi tautos istorijos ir da kampelis. Autorius nesistengė
žiūrovams neskubėti, neprabėgti
antologijoje Lietuviai
dailininkai
barties, jos būties ir tradicijų ap pertvarkyti vaizdo, tačiau bū
pro
paveikslus, b e t sustojus įsi
šiaurės Amerikoje. Jau nuo 1990
mastymas. Menininko mąstyseną damas jautrus gamtos grožiui
žiūrėti ir išsunkti j ų prasmes. Ge
metu ji dalyvauja parodose. Per
ir kūrybinį braižą ryškiausiai a t s k l e i d ė ir i š r y š k i n o tur
ras patarimas, turint minty, kaip
nai gruodžio mėnesį savo grafiką
charakterizuoja dviguba ekspo tingiausius jos niuansus. Taip
dažnai parodų atidarymai paji eksponavo su dailininku Denzicija — montažai. Tai — pastatų paprastas pajūrio m o t y v a s
fone skulptūrų ir žmonių veidai. suskambo grožiu, įgavo savaip
Šie darbai liudija autoriaus fan suvoktą vaizdingumą, o kiek
tazija, mokėjimą savo sumany grakštumo m e r g a i t ė s trak
mui panaudoti atskiras formas, tavime, kiek jame virpėjimo ir
išlaikant kompaktišką visumą ir poetiško žavesio. Ir tai — tik foto
jautriai paryškinant detales. Taip grafija. Tačiau ji naujai nušvietė
Lietuvos Kultūros ministerija
Kovo 6 d. — renginiai Muzikos
..užfiksuotu" moterų portretai mūsų santykį su gamta, mūsų
praneša apie r e n g i n i ų planą akademijoje (mokslinė konfe
santykį
su
supančiu
pasauliu,
įgauna daugiaprasmį filosofinį
kompozitoriaus K. V. Banaičio rencija ir studentu koncertas).
skambėjimą Rodos, moters mo nors iš pradžių atrodė, kad matai
100-ąsias gimimo metines pami
Kovo 7 d. — Jubiliejines paro
tinos ilgesyje, susikaupime telpa tik aiškią pastatų liniją, ramius
nėti.
dos
atidarymas — Martyno Maž
visas pasaulis... tai lyg ištiestos juodų ir baltų dėmių derinius.
Šios
sukakties
proga
yra
išlei
vydo
bibliotekoje.
Bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. įsi
rankos, priglobiančios ne tik
džiama muzikologės Onos Narbu
Kovo 8 d. — koncertas-minėgilinus,
pasitelkus
vaizduotę,
at
kūdikį ar mylimą, bet ir bejėgį
tienės monografija apie kompozi j i m a s K a u n o
Muzikiniame
paukšti, sergstinčios viską, kas randi raktą į menininko užfiksuo
torių
ir
kasetė
s
u
K.
V.
Banaičio
gyva ir sužeidžiama, kam reikia tą akimirką, atrandi autoriaus
pasaulį, perskaitai jo mintis, muzikos į r a š a i s — Sonata
šilumos ir užuovėjos.
suvoki asociacijas. Tai kelia nuo smuikui (atlieka Raimundas
Apibendrinant ..industrinio"
Katilius),
Sonata-rapsodija
staba ir susižavėjimą.
peizažo darbus, menininkas
violončelei ir kelios solo dainos.
detales, pastatu ar įrenginių
Ir baigiant — norėtųsi palinkėti
Vasario 21-22 dienomis Lietu
pavidalus išryškina šviesos žais šios parodos kūrėjui, kad ne vos Muzikos akademijoje įvyks
mu, savaip individualizuoja ir iš gandų ir džiaugsmo nestoko konkursas, kuriame jauni daini
gauna romatiška monumentalų, jančioje būties kelionėje, ūkanos ninkai (iki 35 metų amžiaus)
kupina įtampos vaizdą.
neužstotų saulės šviesos žaismo. varžysis, atlikdami K. V. Ba
Kezys nesistengia žiūrovo ati Niekad. Sėkmės Tau, Algiman- naičio harmonizuotas liaudies
tverti nuo vargingo gyvenimo tai.
dainas ir kompozicijas solo balsui
Vasario 24 dieną įvyks laureatu
koncertas ir premijų įteikimas:
Vytauto L a n d s b e r g i o fondo
premija — 5 0 0 lt.; Lietuvos
Muzikos akademijos premija —
300 lt. ir vieno privataus asmens
premija — 200 lt. Konkursą
rengia K. V. Banaičio jubiliejinė
komisija, Lietuvos Muzikos aka
demijos dainavimo katedra ir
Dainininkų konkursų rėmimo
fondas. Konkurso tikslas yra
paskatinti dainininkus susido
mėti K. V. Banaičio vokalinės
muzikos kūriniais solo balsui, nes
jo kūriniai Lietuvoje mažai
žinomi. Geriausiai ten žinomos ir
mėgiamos yra jo dainos chorams.
girdimi jo kamerinės muzikos
kūriniai, o originalios dainos solo
balsui nėra dainuojamos.

is serijos ..Grįžtančiu p»ukViq preliudijos: Ijetuvn - b r v a f M i impresijos".

Apie pasaulio
didžiausius plėšikus

Kompozitoriaus K. V. Banaičio
100-osios gimimo metinės Lietuvoje

Tolimesnis renginių planas 'su
galimais mažais pakeitimais ar
papildymais) turėtų atrodyti taip:
Kovo 5 d - koncertas-minėii
mas Sintautuose (gal ir Šakiuose)
ir akmens atidengimas K. V. Ba
naičio gimtinėje — Vaitiekų
piuose

Irens ttsulinaitenė

nis Ruff Pasadena Arts Council
galerijoje. Prieškalėdinis metas
daug kam kliudė ten nuvykti. To
dėl džiugu, kad dabar parapijos
pastogėje gausiai susirinkusi
visuomenė galėjo išsamiai susi
pažinti su jos kūrybos turiningu
kraičiu. Rengėjų ateitininkų nuo
pelnas.

teatre.

Naujos knygos
r '-

Tomas

KSZTAtTT NADZIH

Kovo 12 d. — koncertas-minėjimas Vilniuje, Valstybinėje
filharmonijoje.
Kovo 9, 10 d. (ar kiek vėliau) —
numatoma operos „Jūratė ir Kas
tytis" premjera Kauno Muziki
niame teatre. Šio pastatymo
iniciatorė yra Lietuvių opera
Čikagoje.

i* Hklo ..Trock'ne Rlumrn''

Tomo Venclovos
knyga lenkiškai
1995 m e t ų gale Varšuvoje iš
spausdinta Tomo Venclovos
knyga Ksztaly nadziel (Vilties for
mos). Šį trijų šimtų puslapių lei
dinį paskelbė leidykla Nowa,
prieš keliolika metų įsisteigusi
Lenkijos pogrindyje, o šiandien
veikianti viešai.
Knyga pasirodė populiarioje
serijoje ..Adam Michnik poleca"
(Adam Michnik rekomenduoja),
kurioje leidžiama žinomų Vidurio
ir Rytų Europos autorių eseis
tika. Adam Michnik, vienas iš
žymiųjų lenkų demokratinio sąjū
džio veikėjų, šiandien redaguojąs
didžiausiąjį Lenkijos dienraštį
Gazeta Wyborcza, parašė Tomo
Venclovos knygai ir plačią įžangą
(pp. 5-18).
Knygą sudaro dvidešimt trys
straipsniai ir essay, kurių dau
guma gerai pažįstama Lietuvos
bei išeivijos skaitytojams. Iš
lietuvių kitų kalbų juos vertė Anna Baranczak, Stanislaw Baranczak, Anna Brzezinska, Helena
Gulanovvska, Joanna Hyndie,
Miryna Kutysz, Andrzej Mietkowski, Malgorzata Szubert,
Rene Silwowski, Malgorzata Wolanin ir Wojciech Zajączkowski.

