
ANTROJI DALIS ŪBAtG^
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Tį------- --- > ----- -- . ___ _ ______-____________________________ ______________________________

Saturday supplement 1996 m. gegužės mėn. 25 d. / May 25, 1996 Nr. 103(20)

Pokalbis apie Lituanistikos katedrą UIC
Su mūsų skaitytojais mintimis apie 

jos dabartinę būklę ir jos ateitį 
dalijasi profesoriai Violeta 

Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris 
ir Giedrius Subačius

Pasitelkę žodyną, pirmiausia 
prisiminkime geometrijos sąvo
kas: apskritimo, skritulio ir 
rutulio. Apskritimas — uždara 
kreivė, kurios visi taškai vie
nodai nutolę nuo centro. Skritu
lys — apskritas daiktas, ratas ar
ba (matematiškai) apskritimo ap
ribota plokštumos dalis. Rutulys 
— figūra, gaunama sukant skri
tulį apie skersmenį; sfera, ka
muolys. O jei kas užmiršo, kas 
yra skersmuo, tai — apskritimo 
styga einanti per centrą.

Kurių galų aš čia dabar su šia 
„galvota” įžanga iš karto at- 
baidau skaitytojus, pageidaujan
čius rašiniuose ko nors gyveni
miškai įdomaus? Pasakysiu, prie
žastis gan paprasta. Neseniai vo
kiečių laikraščio sporto skyriuje 
perskaičiau: „Der Fussball hat 
von Natur keine Seele” — Peter 
Haridke (Iš prigimties futbolas 
neturi sielos). Čia menamas ne 
kamuolys, bet kojinis žaidimas. 
Jis neturi sielos.

Ne, ne, su tuo visiškai nesutin
ku. Besielio žaidimo nėra. Ir 
nebus. Juo labiau su kamuoliu, 
kurio pavidalas yra rutulinis — 
pats reikšmingiausias tarp visų 
figūrų. Nuo pat kūdikystės man 
rutulys reiškė sielą. Matydavau 
ją ir apskritime, ir skritulyje, bet 
labiausiai rutulyje. Todėl, kad 
rutulys-kamuolys suteikdavo 
man tiek daug būdų žaisti. Ir 
vienam, ir su kitais. Malonu ka
muolį laikyti rankose, mesti, 
pagatfti, spirti, driblinguoti, 
atmušti su rakete, sukti ant 
piršto. Žodžiu, žaisti su kamuoliu 
taip, kaip kiekvienas žmogus žai
džia su savo siela. Iki šiol esu 
įsitikinęs: visa tai, kas mūsuose 
yra žaismingo ir kūrybingo, pri
klauso sielos orbitai. Ji yra ap
vali. Ir aš esu homo ludens.

Kitame minėto laikraščio spor
to aforizme daroma išlyga: „Das 
Geheimnis der Fussball ist ja der 
Bali” — Uwe Seeler (Futbolo 
paslaptis glūdi kaip tik kamuo
lyje). Tolygiai mūsų sieloje visad 
glūdi paslaptingos, dar neat
skleistos apvalios galimybė.

* * *

Jei siela yra rutulys, tai tada — 
juo ji našesnė, tuo talpesnis jos 
rutulys. Arba atvirkščiai: juo 
didesnis rutulys, tuo daugiau 
jame yra sielos substancijų. Ši
taip samprotaudamas, žinau, per
žengiu savo miglotos scholastikos 
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ribas. Drausmingai filosofijai ne
su pakankamai pakaustytas. 
Jaunystėje tryniausi Prano Ku
raičio, Antano Maceinos, Juozo 
Girniaus paskaitose. Nedaug kas 
išliko galvelėje. Jei dar kai ką 
regiu, tai dažniausiai sapningą 
kultūros tereną, kuriame pro
tarpiais iš ūkanų išnyra keli fi
losofiniai motyvai. Kad ir sielos 
klausimas.

Kultūros barų šių metų baląn- 
džio mėnesio numeryje perskai
čiau Lauro Bielinio straipsnį 
„Lietuva, kuri niekur nepra
puls”. Tai mintys, kilusios po 
konferencijos Kultūros ministe
rijoje. Ten, nepaisant ekonominių 
negandų, rūpestis žmonių sielos 
sveikata nėra išblėsęs. Taip pat ir 
lūkestis. Tereikia tik pavartyti 
kultūrine spaudą.

Užčiuopiau pagrindinę Bielinio 
mintį: kiekvienas individas yra 
savo sielos savininkas, ir tik nuo 
jos ar jo priklauso sielos rutulio 
tobulumas. Pastaroji „rutulio” 
metafora — tai mano pramanas. 
Bielinis, kaip dera, samprotauja 
kitoniškai: „Pasaulis prasideda 
nuo manęs [...] Vidinė mano 
pa. anga, mano dvasinio pasaulio 
tobulėjimas, tobulėjimas ne ta 
prasme, kad aš įgyju daugiau ži
nių, materialinių ir buitinių ver
tybių, bet ta prasme, kad tampu 
geresnis, nuolankesnis, jautres
nis aplinkiniams ir aplinkai, yra 
mano kultūros pagrindas.”

Trumpai tariant, moralinė ar
ba dorovinė pažanga * kur kas 
reikšmingesnė sielai, negu 
medžiaginės gerovės plėtra. To
kiai minčiai retas prieštaraus. 
Tegaliu dėl šventos pusiausvyros 
pridurti, jog plėsdamas savo ži- 
ningumą, žmogus ima daugiau 
suprasti, tampa įžvalgesnis, jei 
remiasi blaiviu, kiek galima, 
tiksliu protavimu. O tai svarbu, 
nemažiau už gerumą, nuolanku
mą, jautrumą. Tik išmintingas 
žmogus aiškiai mato, kiek blogio 
tvyro prietaruose, žiauriose tra
dicijose, fanatizmo pelkėse, įdir
žusioj neapykantoj ir panašiai. 
Tie dalykai žudo sielą.

Nelabai sutinku su Bielinio 
mintimi dėl tautinių kultūrų: 
„Tautinės visada atrodys kažkuo 
netikros, nes tai, kas tikra, tuo
jau pat netenka tautiškumo — 
grupinio egoizmo pagrindo.” 
Turiu pasakyti, kad egoizmas, 
teigiamai suprastas, klesti bet 
kurio masto kultūroje. Ir tai nėra 
nieko blogo, nes tokia kultūra

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Šiandien kalbamės su pro
fesorium dr. Rimvydu Šilbąjoriu, 
kuris pastarąsias kelias savaites 
mūsų katedroje dėstė lietuvių po
ezijos kursą ir rudenį žada mus 
vėl aplankyti, turėjęs progos mus 
stebėti tarsi iš vidaus. Tai norė
jau jo paklausti, kaip vieno iš Li
tuanistikos katedros Illinois uni
versitete Čikagoje iniciatorių ir 
steigėjų: kokias funkcijas ir kokį 
įvaizdį tos Katedros turėjote, kai 
ji dar buvo tik svąjonė, ir kaip tas 
įvaizdis atrodo dabar, po vienuo
lika jos gyvavimo metų.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Kai galvojome apie Katedros 
įsisteigimą, man asmeniškai bu
vo svarbiausia, kad lituanistika 
ir įvairios jos šakos būtų galų 
gale akredituotos ir patvirtintos 
Amerikos akademiniame pasau
lyje, kaip lygiateisė, galiojanti 
mokslo sritis su kitomis. Tai buvo 
didžiausias principas ir paskati
nimas to siekti. Kai prasidėjo, įsi
vaizdavau, kad bus tam tikras 
skaičius studentų, magistrantų, 
doktorantų, bet iš čia, ir tokia 
srovelė tekėtų gana ilgai, o pas
kui besidominčių pradiniais kur
sais lietuvių kalbos, literatūros, 
kultūros atsirastų iš visur. Nors 
visą laiką nesekiau Katedros 
veiklos, bet dabar atvažiavęs pa
stebėjau, kad didžiausia dalis 
magistrantų ir doktorantų dabar 
yra ne iš čia, bet iš Lietuvos. Tai 
yra, iš vienos pusės, labai džiugi
nantis reiškinys, vis dėlto ten kas 
nors Lietuvoje įžiūrėjo, kad šita 
Katedra yra vertinga ir pajėgi ir 
gali ką nors duoti, kad apsimoka 
net keliauti. Vis dėlto reikia pri- 

lygiaverčiai rikiuojasi šalia kitų 
kultūrų.

Lauras Bielinis teigia: mes tu
rime keisti savo dvasinį pasaulį, 
kad būtumėm nepanašūs į daik
tus. Čia kažkas ne taip, ypač kai 
jis pateikia šitokį nebtologišką 
palyginimą: „Net labai protingas 
akmuo lieka akmeniu tol, kol ne
įgyja sielos, kad taptų jaučiantis 
ir gyvas.” Prie ko čia dabar ak
muo, neorganinis dalykas? Juk 
siela bet kuriame žmoguje yra or
ganiškai paveldėta kultūra., Ji 
tarsi gyvas turimas rutulys,'in
dividuali sfera, kurios iš esmės 
keisti nereikia, tik laisvai iš
naudoti joje glūdinčias galimy
bes. O tam tarnauja protas. Juo 
labiau išmintis.

Pranas Visvydas 

siminti, kad egzistuoja savotiška 
lyg ir konkurencija su mokslinin
kais Lietuvoje. Jeigu žmogus 
atvažiuoja studijuoti čia, o ne 
Lietuvoje, tai vis dėlto ką nors 
reiškia. Bet taip pat man truputį 
gaila, kad išseko ta srovelė iš čia; 
trečios ir ketvirtos kartos lietu
viai mažiau besidomi lituanis
tika.

VIOLETA KELERTIENĖ: Iš 
tikrųjų ji „išseko” ne taip jau 
seniai, išseko tik aspirantų skai
čiumi ir tik šiais metais, nes nėra 
perspektyvų įsidarbinti JAV, tar
kime, su daktaro laipsniu iš litua
nistikos. Yra ženklų, kad tai tik 
laikinas reiškinys. Lig šiol dar 
turėjome aspirantų iš čia, ir 
manau, kad jų vėl turėsime atei
ty. Kaip tik šiuo metu ateina pra
šymai 1996-1997 metams iš ame
rikiečių, šiuo metu esančių 
Lietuvoje, dėstančių anglų kalbą 
įvairiuose universitetuose arba 
dirbančių Taikos korpuse, ir jie 
dabar susidomėjo Lietuva ir nori 
atvykti į Katedrą ruošti magistro 
ar net daktaro laipsnius. Už metų 
kitų, atrodo, aspiranto profilis vėl 
gali keistis ar bent prasiplėšti. 
Mūsų galimybės rengti tokius 
specialistus iš tikrųjų yra ge
resnės negu Lietuvoje, nes mes 
sugebame dėstyti angliškai, kai 
reikia, o be to, jie nori įsigyti ame
rikietiškus laipsnius, juos panau
doti čia.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Tuo aš ypatingai džiaugiuosi, 
tikrai negalime būti lygus su ki
tom akademinėm šakom, kaip 
germanistika, slavistika, roma- 
nistika, tikrai nebūsime lygūs, 
kol būsime užsidarę savo tau
tiečių tarpe. Labai džiaugiuosi, 
kad atsiranda dėmesys iš kitų 
tarpo. Tai puikus reiškinys.

VIOLETA KELERTIENĖ: O 
iš studentų tarpo, tų, kurie siekia 
bakalauro laipsnio, tai yra labai 
daug nelietuvių, daugiau negu 
pusė, kartais net sunku iš pavar
dės nuspręsti, kas jis toks.Pavyz
džiui, vienas buvo vardu Sean 
Foley, atrodytų, grynas airis, o 
pasirodo, kd jo motina lietuvė, jis 
baigė pas mus visus įmanomus 
[RŠ: ir kelis neįmanomus?!] kur
sus, jis susirašinėjo su giminėmis 
Lietuvoje, o paskui net metams 
buvo nuvykęs į Vytauto Didžiojo 
universitetą dėstyti anglų kalbos. 
Kitas — psichiatrijos daktaras Jo- 
seph Dombrowski (atrodo, toli
mas Pilsudskio giminaitis), pasi
mokęs pas mus lietuvių kalbos, 
legaliai pakeitė savo pavardę į 
Dambrauskas ir dabar dėsto vai
kų psichiatriją Kauno Medicinos 
akademijoje. Kitą turėjome irgi 
medicinos gydytoją, bet jau gryną 
japoną, kuris per savo kavos 
pertraukėlę atvykdavo į lietuvių 
kalbos paskaitas. Prieš kelias 
dienas jį sutikau gatvėje, jis 
nešėsi į parką knygą skaitymui. 
Tai buvo Antano Kučo Amerikos 
lietuvių istorija! Prieš tai jis 
skaitė Simonaitytės Aukštųjų 
Šimonių likimą. Taigi mūsų stu
dentai tikrai labai įvairūs, po 
truputį skaičiai auga, šiemet tu-

Dr. Violeta Kelertienė, Lituanistikos katedros University of Illinois at Chicago vedėja.
Algio Norvilos nuotrauka

rėjome 47 studentus visose prog
ramose ir tiktai gal 1/7 iš jų buvo 
iš Lietuvos. Visi kiti buvo iš JAV. 
Taip pasitaikė, kad aspirantai iš 
Lietuvos, o studentai (bakalauro 
siekiantys) — iš visų lietuvių emi
gracijų Amerikoje ir kitataučiai.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Man susidaro įspūdis, kad jūsų 
šitam skyriuj lietuvybės reikalas 
geriausiai veikiantis, palyginti 
su slavistikos.

VIOLETA KELERTIENĖ:
Na, su lenkais mes nelabai ga
lime konkuruotis, nes jų Čikagoje 
ir pasaulyje daug daugiau, bet su 
prancūzais bent mūsų universite
te einame lygiomis, o kartais 
būna metų, kad turime daugiau 
aspirantų negu jie. Žmonės turi 
suprasti, kad ypač mokslo dakta
rai ne taipjau greitai paruošiami. 
Priklauso nuo to, kaip greitai jie 
sugeba skaityti... Mūsų dakta- 
rantūros egzaminų sąrašas, tai 
ką būsimas disertantas, prieš lai
kydamas egzaminus, turi per
skaityti, susideda iš aštuonių 
puslapių vien literatūros ir kri
tikos pavadinimų. Vidurkis dak
taratui įsigyti JAV dabar yra de- 
vyneri metai. Stengiamės juos 
„iškepti” kaip galima greičiau, 
bet jie turi ir savo gyvenimus, ir 
savo bėdas, ir pragyvenimo rū
pesčius.
. Jūs dabar jau esate skaitęs 
paskaitas ir Kaune, ir Vilniuje; 
koks būtų Jūsų paties atsilie
pimas apie Katedrą anoje pusėje 
Atlanto? Apie tai jau truputį 
užsiminėte. Kokia būtų Jūsų nuo
monė apie trumpalaikius jaunus 
mokslininkus, ar verta juos 
kviestis pas mus pasitobulinti, 
ypač tuos, kurie rašo disertacijas 
apie išeivijos rašytojus ir pana
šiai, ar yra prasmės jiems duoti 
progą čia pasižvalgyti?

RIMVYDAS ŠILBAJORIS:
Labai vertas, beveik esminis 
dalykas, kadangi jiems niekur ki
tur bent jau tokia metodika, nei 
tokie šaltiniai neprieinami kaip 
čia. Jeigu jie, pavyzdžiui, rašo, 
apie šičia rašiusius žmones, kaip 
Radauskas, Niliūnas, Bradūnas 
ir t.t., visa medžiaga ar beveik 
visa medžiaga yra čia. Ir čia yra 
ta atmosfera, čia jie gali susi
daryti asmeniškus ryšius su ra
šytojais, kaip viena doktorančių, 
Ingrida Matusevičiūtė, darė ilgus 
interviu su Nyka-Niliūnu.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Ne ji viena, žinoma, taip darė. R. 
Mėlinskaitė susipažino su Henri
ku Nagiu, R. Marčiūlynaitė su 
Antano Vaičiulaičio šeima ir jo 
archyvu. Jų darbo vaisiai jau ma
tyti Lietuvoje ir bus akivaizdes
ni, kai baigs savo disertacijas.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Tai va, o tai būtų neįmanoma at
likti vien ten. O jeigu jie ruošiasi 
profesiškai, ypačiai svarbu, kad 
jie pažintų mokslą. Dabar jau 
daug mūsų knygų perleidžiama, 
rašoma ten, bet pažinti moksliniu 
lygiu, akademiniu lygiu, kaip rei
kia studijoms ir monografijoms, 
reikia čia pabūti. Pavyzdžiui, 
viena mokslininkė iš Kauno da
bar prašo stipendijos, nori atva
žiuoti aprašyti Vokietijos laikų 
tremtinių stovyklų literatūrinį 
gyvenimą. Yra be galo daug me
džiagos, ir ji žino kur jos ieškoti 
čia. Ji turi didelį patyrimą, nes 
Maironio literatūriniame muzie
juje, Kaune, ji tvarkė rankraščių 
skyrių. Tokių, kad atvažiuotų, 
būtų labai puiku ir naudinga. 
Daug ką galima ir Lietuvoje pa
daryti, bat čia būtų itin naudin
ga. Žinoma, dėl literatūros, kuri 
Lietuvoje parašyta, dėl apskritai 
klasikos negalėsime konkuruoti. 
O grįžę į Lietuvą jie tikrai turės 
ką veikti — čia gal įsidarbinimo 
galimybės mažesnės — o ten ne 
vien pačioj akademijoje, bet ir 
įvairiose institucijose.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Jūs, be abejo, susipažinęs su Vil
niaus ir Kauno universitetų bib
liotekomis. Kiek ten yra vakarie
tiškos teorinės literatūros? Ar 
galima su ja susipažinti, neiš
važiavus iš krašto, ar kaip ir 
kitose disciplinose — mokslinės 
literatūros badas?

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Negali susipažinti. Aš kaip tik 
turėjau vieną teorijos kursą ir 
prašiau studentų, kad paskaitytų 
įvairius tekstus. Yra viena kita 
versta knyga, Roland Barthes ar 
T.S. Eliot, bet šiaip visko trūksta, 
ir sau po nosim pasakiau, ačiū 
Dievui, kad tie studentai dar te
bemoka rusiškai, nes bibliotekose 
dar yra rusiški šaltiniai, ypač 
pati rusų literatūros teorija iš se
nų laikų. Bet jeigu nebemokės 
rusiškai ir nebebus tų knygų Lie
tuvoj, tai bus baigta. Dar man 
patinka, kad bent Kaune nema

žas skaičius jų jau moka gerai 
angliškai, ar bent jau moka skai
tyti teorinę literatūrą, bet jos ten 
per mažai yra, kad galėtų susida
ryti pilnesnį vaizdą.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Tai labai gerai, bet, kiek aš žinau, 
jau Gorbačiovo laikais bibliotekos 
negaudavo valiutos pirktis knygų 
iš Vakarų.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Taip, bibliotekose labai mažai,, 
kartais nieko nėra. Kitų specialy
bių, tarkim, sociologijos, psicho
logijos ar dar kitų mokslų, atva
žiuoja užsieniečiai ir užverčia 
biblioteką knygomis iš Amerikos, 
tas pats su anglistika, su grožine 
literatūra arba kokiais detekty
vais, o literatūros teorijos, ap
skritai pasaulinio diskurso, 
trūksta, trūksta.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Vilniuje, žinau, beveik tas pats, 
o čia atvažiavę mokslininkai — 
jauni ir senesni — turi progą ap
sišviesti bibliotekose, jeigu tik 
turi atliekamą centą, eina į anti
kvariatus, perkasi naudotas kny
gas vežtis namo, arba atsišviečia 
ištisas knygas, kurių jiems reikia 
profesiniams tikslams. Taip kad 
aš turiu vilties, jog po kelių metų 
įvyks, jau ji ir vyksta, ir litu
anistikos modernizacija.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Sovietų diplomatai veždavosi šal
dytuvus...

VIOLETA KELERTIENĖ: O 
lituanistai veža knygas.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Tai irgi labai reikšmingas da
lykis!

* * *

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Kartu su mumis šiandien yra ir 
profesorius Giedrius Subačius, 
kuris dėsto mūsų Katedros stu
dentams ir lingvistams — aš pati 
daugiausia užsiimu su literatūros 
magistrantais ir doktorantais. Ką 
galėtumėt papasakoti iš savo da
bar jau dviejų metų patirties su 
Amerikos studentais?

GIEDRIUS SUBAČIUS: Tas 
patyrimas gal ir labai nevieno
das. Pirmais metais man krito į 
akis, kad studentai buvo labai 
margi. Dalis buvo išeivių vaikų, 
bet kita dalis buvo labai įvairi:

(Nukelta į 2 psl.)
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buvo du Afrikos amerikiečiai, 
buvo čigonė, vietnamietė, arabas 
ir Lt. ir jie klausė lietuvių kultū
ros kursų. Jie skaitė „Egle žalčių 
karalienę”, jie gėrėjosi Vilniaus 
architektūra vaizdais, skaid
rėmis, jie skaitė „Brisiaus galų” 
ir verkė, žiūrėjo Čiurlionio 
paveikslus. Ir ypač pirmais 
metais man buvo įspūdis toks 
stiprus, kad jie mokėsi, kad jie 
suprato. Vienas juodas studentas 
labai gerai mokėsi, labai aktyvus 
buvo. Šiemet buvo truputi kitaip, 
bet santykis išlieka: apie pusė 
lietuvių kilmės, mano akimis, jie 
jau amerikiečiai, bet kuris nors 
pasako didžiuodamasis, kad jis 
lietuvių kilmės, o kita pusė kita
taučių. Čia jau jie visai su Lie
tuva nesusįje, jie turi rinktis koki 
nors kultūros kursų ir jie pasi
renka lietuvių. Tai irgi smagu, ir 
tas kursas tarsi auga, pernai 
turėjau 16, šiemet 20. Faktas, 
kad randame kontaktų.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Mano nuomone, kaip tai bebūtų 
keista, pats gal esi net ir 
tinkamesnis dėstytojas jiems, 
negu aš buvau, nors aš irgi daug 
laiko praleidusi Lietuvoje ir ne
blogai pažįstu tenykšti gyvenimų, 
bet pats ir Sąjūdžio mitinguose 
dalyvavęs, ir gali papasakoti, 
kaip ten iš tikrųjų buvo, kaip tam 
tikras tų įvykių liudininkas. Ar 
tai dar juos imponuoja, ar tai jau 
praeities etapas?

GIEDRIUS SUBAČIUS: Tolo
kas jau tas Sąjūdis darosi, praėjo 
jau nemažai laiko, bet nepaisant 
visko mano emocijos irgi prasi
veržia. Kai mes skaitome Grin
kevičiaus atsiminimus, kaip ten 
buvo prie Laptevo jūros, kaip šalo 
lavonai, tas baisumas... Jie tokių 
tekstų nesitiki, jie jiems nema-

Dr. Rimvydas Šilbajorii, Lituanistikos katedros svečias profesorius.

tyti, ir jie manės, aišku, klausia, 
ir aš negaliu šaltai, objektyviai 
apie tai kalbėti. Kažkoks mano 
emocinis krūvis, pakilimas padi
dėja, kai aš kalbu apie tuos 
dalykus. Bet visgi bendra tokia 
tendencija, kad aš bandau kal
bėti, ne taip, kaip aš patyriau, bet 
kalbėti apie tai, kaip lietuviai su
pranta save, kaip jie patiria. Kaip 
lietuviai patys mąsto save. Ban
dau atsiriboti ir kalbėti, kodėl
lietuviai būtent taip žiūrėjo, o ne
kitaip. Kodėl lietuviai nemėgo 
Gorbačiovo, o jūs mėgote. Iškart 
jiems keista, jie susižvalgo ir 
laukia toliau. Ir aš bandau su
prasti jų požiūri ir pateikti savo
požiūri. Tas pats su prezidentu 
Ronald Reagan. Sakau, kad Lie
tuvoje mes labai mylėjome Rea- 
ganą, o jie gal sako, „kodėl?”, mes

jo nemėgome. Todėl, kad jis su
griovė Sovietų Sąjungą, ir mes 
jautėm, kad jis griauna, bet tokiu 
pasaulėžiūriniu aspektu, jeigu 
yra kokia galimybė man suvieny
ti tą kursą i vieną, aš stengiuosi 
tai akcentuoti, kaip lietuvių mąs
tymą apie save. Ir dailėje, ir 
architektūroje, kiek aš sugebu, ir 
literatūroje, istorijoje, kalboje, 
visi šitie dalykai, po šiek tiek.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Man atrodo, toks kursas taip ir i 
turi būti dėstomas, kad tie 

I studentai suprastų tą kultūrą iš 
vidaus, ne taip, kaip lietuviai 
dažnai aprašomi amerikiečių 
laikraščiuose, kaip kokie užsi
spyrę, nesuprantami keistuoliai, 
kurie kažkodėl nori turėti Bavo 
atskirą kraštą.

O kaip sekasi su lietuvių kalbos 

kursais, ką katedroje esi dėstęs, 
ar ką žadi dėstyti ateity, gal bus 
koks prūsų kalbos kursas?

GIEDRIUS SUBAČIUS: 
Prūsų kalbos kurso kol kas nesu 
ruošęs, bet galėčiau tam pasiruoš
ti. Tačiau ką tik dėsčiau Kated
roje žemaičių kalbos formavimąsi 
19-ame amžiuje. Tai yra mano 
mėgstama tema, rašau knygą 
apie tai, ir susirinko grupė 
magistrantų, su kuriais mes 
studijavome kartu. Ir man sekėsi, 
nes studentai mokėjo žemaitiš
kai, ir buvo kontaktas, toks labai 
tikras, ir galėjome ginčytis dėl 
formos ir įvairių dalykų. Ir tik 
trumpai galiu pasakyti, kad 
19-ame amžiuje nuo pat pradžios 
iki 1863 metų sukilimo žemaičių 
kalba vyravo ir vyravo žemaičių 
veikėjai, ir nedaug trūko, kad 

kaip ir daugybę kitų vertingų 
projektų. Kartais paremdavo ir 
Vydūno fondas.

Taip pat jaučiame didelę para
mą per visą Katedros gyvavimo 
laiką (gaila, kad nepradėjome 
kokios Katedros bičiulių knygos, 

bendrinė kalba būtų įgijusi 
žemaitiškų bruožų. Jeigu nebūtų 
buvusi uždrausta spauda, sukili
mas nebūtų išdraskęs žemaičių 
centrų Žemaitijoj, tai, aišku, tik 
spėliojimai...

RIMVYDAS ŠILBAJORIS:
Aš, kaip žemaitis, labai džiau- | bičiulių —tai ne aukotojų, jie už- 
giuosi, kad sakai, jog žemaičių 
yra kalba. Paprastai tarp kalbos 
ir tarmės skirtumas pabrėžiamas 
taip, kad kalba turi armiją ir 
laivyną, o žemaičiai jų neturi? 
Kad tai kalba, tai labai įdomu.

GIEDRIUS SUBAČIUS: 
Buvo norėta kurti bendrinė kal
ba, t.y. kultūrinė. Kaip mes 
suprantame, pavyzdžiui, ir anglų 
standartinę kalbą, arba interna
cionalinę anglų kalbą, kad 
nediskriminuotų kokių žargonų. 
Anglai tuos terminus vartoja. 
Žemaičių kalba buvo kuriama, o 
aukštaičiai atsilikinėjo, bet po 
sukilimo numalšinimo, viskas iš
blėso. Ir paskutinį dalyką norė
čiau dėl to žemaičių kurso pasa
kyti, tai, kad ir kaip keista, 
literatė, visai ne kalbininkė, 
Rasa Kalinauskaitė man parašė 
straipsnį, konkrečiai apie poeto ir 
kunigo Antano Savickio kalbą, 
kurį žadu vežti į Lietuvą ir ma
nau jį išspausdins. Tai toks Ka
tedros universalizmas, toks įver
tinimas — džiuginantis.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Na, tai su žemaičiais sugyventi 
galima, o kaip sekasi sugyventi 
apskritai su lietuvių visuomene? 
Kaip jums sekasi čia, ar yra kas 
padeda, kas nepadeda?

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Kartais iš spaudos gali susidary
ti įspūdis, kad mes ne universi
teto katedra, o tvirtovė, kuri turi 
gintis nuo kažko. Bet iš tikrųjų 
mes jaučiame didelę paramą iš 
aplinkos, iš gerų žmonių, ir ypač 
iš Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės, jos valdybos ir iš Lietuvių 
Fondo, kuris, nors vis mažėjančia 
parama, bet vis dėlto mus remia,

registruoti PLB būstinėje) iš in
dividų, iš atskirų žmonių, kurie 
padeda ypač mūsų studentams iš 
Lietuvos, rūpinasi jais, priima 
juos gyventi, renka jiems pagal
ves ir puodus įsikūrimui, perka 
jiems picą ir batus, nuveža juos i 
lietuviškus renginius ar į ameri
kietiškus teatrus. Visų jų gerų 
darbų negalėčiau ir suminėti. Bi
jau, kad daug pavardžių pralei
siu, bet noriu nors kelias pavar
des paminėti, tų, kurie per pasta
ruosius kelerius metus itin pasi
žymėjo dosnumu ir geraširdiš
kumu. Tai būtų Pranė Šlutienė, 
Pranė Mockūnienė, Birutė Zala
torienė, Birutė Drungienė, Vytas 
Macys, Dalia Sruogaitė, Bronius 
Siliūnas, Salomėja ir Kazys 
Dauliai, Aušra ir Arūnas Liule- 
vičiai, Henrieta ir Vytautas 
Vepštai, Lakštuonė ir Gintautas 
Vėžiai, Arvydas Tamulis, Dalia ir 
Jonas Kučėnai ir daugybė kitų.

Taip pat pastaruoju metu, 
mums pasiskundus, kad ir mums 
trūksta knygų, nes, kaip žinote, 
talpintuvai išplaukė i Lietuvą, o 
mes iš tikrųjų gavome tik trupi
nius ir dažnai tiesiog turime išti
sus romanus atšviesti po šešis ar 
daugiau egzempliorių (mano 
pačios knygos po tiek metų tokių 
„operacijų” visiškai baigia suby
rėti). Žmonės mano, kad mes 
turime užtenkamai, o iš tikrųjų 
mes neturime. Esame gavę kny
gų iš Vytauto Virkau, Dalios 
Sruogaitės, Kęstučio Girniaus, 
Kosto Ostrausko beveik visą bib- - tris baltų kalbas, nors jis dakta- 
lioteką, gavome 17 dėžių knygų 
iš a.a. Vinco ir Emilijos Rastenių 
palikimo, iš Janinos Reklai- 
tienės, Marijos įr Henriko Paš-

kevičių, Liūto Mockūno, profeso
riaus Broniaus Vaškelio vertingų 
spaudos vienetų. Ir daugelio kitų. 
Taigi įspūdis toks, kad mus 
dauguma remia, o kartais būna 
kai kurių nesusipratimų, kai 
žmonės ne visai supranta mūsų 
darbą ir siekius, ar kartais tiesiog 
daugiausia girdi apie tą mažą 
procentą (jie sudaro gal 15%) iš 
Lietuvos, nes jie reiškiasi spau
doje. Žmonės dažnai nežino, kad 
mes turime daugiausia kitokio 
profilio studentų, kurie yra vieti
niai. Ir apskritai, po truputį, kai 
daugiau apie Katedrą žinoma, 
ateina užklausimai iš viso pasau
lio. (Jei ne kompiuterinis amžius 
ir elektroninis paštas, aš iš viso 
be sekretorės neapsieičiau, jau ir 
dabar labai sunku atsakyti į 
visus laiškus ir klausimus apie 
lietuviškus šaltinius, apie išei
vijos lietuvių veiklą, kaip 
nuvykti į Lietuvą ir panašiai. 
Lyg mes būtumėme koks infor
macijos centras. Mes tokie ir 
esame, aišku, bet tik mokslinės 
informacijos. Kitokio pobūdžio 
klausimus nukreipiame kitur.)

GIEDRIUS SUBAČIUS: La 
. bai įdomus toks lituanistikos ir 
dabar baltistikos plitimas JAV. 
Jūs pernai buvote Seattle, kur 
dabar Washington’o universitete 
pradėtas vąjus steigti Baltistikos 
katedrą. Kaip jūs vertintumėte 
tos Katedros kūrimą ir jos bū- 

■ simą veiklą?
1 VIOLETA KELERTIENĖ: 
Aš į tai žiūriu kaip į savotišką 
mūsų giminaitį ar net vaiką, nes 
ta Baltistikos katedra, atrodytų, 
yra modeliuota pagal mūsų su
kurtą pavyzdį. Ir jaunasis tos 
katedros spiritus movens yra lat
vis, profesorius Guntis Šmid- 
chens, kuris sugeba dėstyti visas 

ratą iš tautosakos baigė Universi- 
ty of Indiana, vienerius metus

'Nukelta į 4 psl.)
i .i.

Petras Melnikas

SUOKALBIS
Užpakaly Kuncevo subraškėjo šaka, su- 

šiureno samanos, lyg kas dalgiu būtų patrau
kęs per žolę, lyg voverė būtų ieškojusi kups
te paslėptų kankorėžių.

Tada ir atėjo Kuncevui mintis: sudie ko
dui, knygom, sudie viskam. Ir jo motina būtų 
pasakiusi: bergždžia...

Gal ne visai. Prūsijoj dar tęsis. Tik čia va, 
tinklas ant pečių. Širdies pagreitinti dūžiai. 
Smeigs? Ar kuoka į pakaušį? Svaiginanti 
elektros srovelė tik sukrečia ir perbėga visu 
kūnu.

Pasieniečiai, atėmę Kuncevo kuprinę, 
įstūmė ji i seną anglišką roverį. Jie vartė 
Kuncevo pasą, knygas, kasetes. Jautėsi 
visagaliais lyderio Traškamo valdžios vyrais.

Bet ar ilgam, mąstė dairydamasis Kun
cevas.

Išpurtęs, gerai maitintas pasienietis , 
burbtelėjo:

— Ar jų pro sieną daugiau eis?
Kuncevas tik patraukė pečiais. Kažkas 

pasakė „užmušt visus”.
Aišku, jie pasirengę ir tam. Pasienio ši 

zona jau nusėta bunkeriais, elektros vielom 
ir signalus siunčiančia elektronine „vištele”, 
skriejančią viela virš ramių miškų ir laukų. 
Ši „vištelė” gal ir pastebėjo Kuncevą savo 
žvaira akim.

Du išblyškę pasieniečiai su ausinėm ant 
kudlų sėdėjo bunkerio prieblandoje. Priešais 
juos šviesom mirksėjo aparatas.

— Ar turi jis ką nors burnelei? — tingiu 
balsu pasitiko atvykėlius vienas jų.

— Kada nors užspringsite degtine, — tarė 
Kuncevas.

Jie patraukė pečiais. Bet vienas jų — Kun
cevas nepąjuto — įstūmė ji už grotų bunke
rio kampe.

* * *
i

Ar ne ironija, ant drėgnų cemento grin
dų atrodė, kad iš Mažosios i Didžiąją Lietu
vą veržiasi ne tik spekuliantai, bet ir knyg
nešiai šiais 2030 metais?.. Staiga knygų, lais
vo žodžio trūkumas Lietuvoj, mąstė Kunce

vas. Lyg vyrai prie valstybės vairo staiga 
nemėgtų atvirumo. Tiesa iš Prūsijos tiktai 
ateina, kaip knygnešių laikais; už tiesą 
reikia ir brangiai mokėti, tiesa brangiai kai
nuoja. Daug kas daroma slaptai, su pavojum.

Prūsija ūžia nuo nauju idėjų entuziazmo 
ir rengiamo savotiško suokalbio prieš 
Didžiąją Lietuvą. Žmonės jau ne pirmą kartą 
nepatenkinti valdžia, kelia suirutes. Gera, 
kad užimta maištavimais, Rusija Prūsus per
davė Lietuvai ir Latvijai.

Estija atsisakė jai skirto gabalėlio.
Na, ir taip i su latviais pasidalintą Prū

siją privažiavo žmonės, kaip į koloniją: 
žmonės iš Lietuvos; ir net lietuviai emigran
tai iš Amerikos. Čia jie pirko žemę, statė 
įmones, fabrikus lengvai, be vargų Vilniaus 
įstaigose. Mažoji Lietuva visus traktuos kaip 
lygius.. Čigonus ir čečėnus...

Todėl dauguma žmonių Prūsijoj palaikė 
suokalbi. Kiti — Vilnių. Nieks nežinojo, kuo 
visa tai baigsis. Net Šiaurės Europos Karinė 
Lyga šaukė pasitarimą po pasitarimo. Gal 
dėl to ant drėgnos bunkerio sienos prikever
zota Š.E.K.L.?

• ♦ ♦

Po pusalkanių dienų i bunkerį atvažiavo 
žemės spalvos kariškas Fordas. Jame — pli
kas, ūsuotas, stambių dantų, kremtančių 
juodą saldaini, tardytojas. Jis kažkodėl vengė 
Kuncevo akių ir mažai kalbėjo. JiB tik norėjo 
suprasti, kokia nuotaika gyvenama Mažo
joj Lietuvoj?

— Ką žmonės ten galvoja? — teiravosi.
— Manau, tą patį, ką ir Lietuvoj, — 

atsakė Kuncevas, užrūstindamas storuli.
— Ne tą patį! Ragainėje jaučiamasi lyg 

naujoje sostinėje. Nekenčiama Vilniaus. 
Kodėl?

— Ir čia, ir ten žmonės pyksta. Ten gal
vojama net apie atsiskaitymą, arba atsi
skyrimą nuo Didžiosios Lietuvos.

— Savotišką, lyg Perlojos respubliką?
Kuncevas apie tai nieko nežinojo. Ir 

tardytojas jo nespaudė, bet ilgai rašė. Po to 
norėjo Kuncevo pažįstamų pavardžių, bet 
gavo tik kaimynų ir išgalvotų pavardžių.

— Pažįsti tuos iš čia persimetusius mi
nistrus?

— Ne, — melavo Kuncevas.
— Geriau prisipažink, nes neišleisim. — 

Kuncevui tylint, dar pakartojo: — Pažįsti 
tuos atskalūnus?

Pasikark, galvojo Kuncevas. Pas suo

kalbininkus perbėgę ministrai, anksčiau 
Vilniuje buvo kaip priešai, „Kryžiuočiais” 
vadinami, gal net slapta nuteisti. Prūsijoj jie 
buvo gerbiami ir gal net vadovavo šiam keis
tam suokalbiui, „knygnešiavimui”, uždraus
tų lmuhgų ir kasečių įvežimui į Lietuvą iš 
Prūsijos.

O visa prasidėjo gal nuo klausimo: kur 
vairuoti pairus ekonomijai. I ekonominę 
uniją su gudria Latvija? Su Rusija? Ar su 
Lenkija? Lyderio Traškonio valdžia linko į 
ekonominį sandėrį su Bielorusįjos ūkiu, 
„istoriškai buvusiu LDK dalimi”, ekspansija 
į Rytus. Mėginta panaikinti partijas dėl „tau
tinės vienybės”. Ypač dėl „diktatūriškumo” 
atsirado nepatenkintų vyriausybėj, studen
tų tarpe, net darbininkijoj.

Iš Prūsijos daug knygnešių išvyko per
žengti valstybės sieną. Įdomu, galvojo Kun
cevas, kiek jų, kaip ji, sugaus ant sienos? Ką 
nutars Š.E.K.L.?

Atimtas knygas tardytojas ilgai vartė, 
ypač knygą, pavadintą „1990-2030”, bet lyg 
bijodamas „užsikrėsti” liga. Knyga, parašyta 
nežinia kur, bet išleista Prūsijoj, tapo 40 
metų nepriklausomybės informacijos šalti
niu. Apie kai kurias valdžias Lietuvoj išklo
tose žiniose — neigiama nuomonė. Ypač apie 
dabartinę. Ir todėl knyga uždrausta.

— Vien už šitą... — tardytojas nervinai 
pirštu badė knygą.

— Bet... Ar rašoma neteisybė?
Atsakymo Kuncevui nebuvo. Kaip ir dėl 

kasetės su muzikos kūriniu apie čečėnų 
kovas su rusais. Kasetė uždrausta. Čečėdai 
tapo keiksmažodžiu jau seniai Rusijoj. O ypač 
muzika apie juos. Kuncevas Prūsijoj turėjo 
ir seną šios muzikos, sukurtos Balakausko, 
plokštelę ir jam niekuomet ji nenusibosdavo.

— Ką kaliniai šneka tarpusavy? — Tar
dytojas primerkė vieną akį.

— Dabar? Kad dar du ministrai suimti.
— Tai tik neatsakomingi, nedori gandai...

* * *

Man nesiseka, galvojo Kuncevas.
Lietuva priklauso lietuviams, galvojo jis, 

bet Vilniuje, sugrūdus kalinius į buvusį 
vienuolyną, kažkodėl rusiškai jį tardė teismo 
advokatas. Tarp kitko paklausė;

— Tu rusas iš pavardės, Kuncevai?
Šalčio ir bado nusilpnintas kalinys susi

gūžė į save. — Mano motina buvo čečėne, — 
prisipažino Kuncevas ir išsigando, kaip rusas 
reaguos? Juk nekentė čečėnų.

Tardytojas rusas, lietuviškoje uniformoje, 
supliuško lyg kas jį būtų užgavęs. Staiga, lyg 
atėjus suktai minčiai, atgijo, šyptelėjo ir tarė:

— Gal nori dirbti mums? Jei sutiksi, pa
leisim dar šiandien. Kitaip — sunkieji dar
bai, — gan ilgai gąsdino blondinas tardytojas, 
Kuncevui net drebant iš pykčio...

Kuncevas kažkodėl prisiminė sugadintą 
motinos nuotrauka, seną, iš 1994 metų... Pa
bėgėlė iš Čečėnijos nuotraukoj, darytoj 
Vilniuje, ji juokėsi nuleisdama akis, lyg flir
tuodama, alsuodama į nuotrauką kaip dvasia 
ir dalį nuotraukos pagadindama....Tai buvo 
trumpa magija, apmąstant jam siūlomą 
„darbą”, pasiūlymą, gan įkyrų, kaip ir su
griautos Čečėnijos sostinės seni atvirukai su 
tramvajais. Tėvas mirė. Kol buvo gyvas, 
kovojo, buvo vaikščiojantis karstas motinai. 
Visuomet mokė sūnų: „Mylėk daug mer
ginų”. Motina mokė: „Važiuok pas litovcus, 
politikuok”. Tas nuvedė jauną Kuncevą dar 
į Prūsįją, nore motinai buvo atsakęs: „Aš joks 
politikas”. O motina: „Gali tapti ir Čečėnijos 
prezidentu... Užtenka politiko figūros...” 
Kuncevas neblogai atrodė...

Pabėgus su motina į Lietuvą, jau Vilniaus 
gimnazijos suole vyko jo keitimasis. Iš čečė- 
niuko jis augo, darėsi lietuviu. Žaisdamas su 
gimnazistais, klausydamas mokytojų dės
tymo apie mažos, bet ryžtingos Lietuvos is
toriją, siekiant nepriklausomybės, kaip to 
norėta ir jo gimtinėje, jis pamažu tapo 
lietuviu. Dabar — net sąmokslininku. Gal 
klydo?...

Tikėdamasis geresnio maisto, Kuncevas 
tardytojo galėjo prašyti laiko bent apsi
galvoti.

Bet ne... Tik ne iš ruso, kad ir Lietuvos 
tarnautojo.

— Ne, — atsakė. Sąmokslininkų celėje, 
kurioje kalėjo, jam atrodė, kad niekada neiš
duos. Trumpai tik buvo susvyravęs, 
atsiminęs tėvo ir motinos vargus, išdegintus 
kaimus, griuvėsius.

— Na, kaip? — išėjus į koridorių, tei
ravosi celės draugai.

— Šakės, nesiseka, — keikėsi Kuncevas. 
— Toli nuo Rusįjos mane tardo rusas.

Ir juos jis tardė, pasakojo celės draugai.
— Bet man — čečėnui! Jie kraugeriai ir 

buvo įsiėdę iki gyvo kaulo. Velniūkščiai, jie 
siekė išnaikinti visą tautą. O tardytojas, 
aišku, Lietuvos pilietis, siūlė net pereiti jo 

pusėn.
Jie būtų sutikę. Bent laikinai. Celėje re

tas suprato šios jam pasitaikiusios ironijos. 
Pasitraukęs su motina iš Rusijos į Lietuvą, 
jis tikėjosi užmiršiąs tautų virškinotjus, 
prisigrobusius, nebepajėgiančius net tų 
žemių kultivuoti... Paliekančius negyve
namom tuštumom boluoti. Ir štai... Sėklą- 
Sėkla gali kristi toli... Sėkla išauga į tardy
toją.

Ar tardytojas atsimena, kaip su čečėnais 
jie elgėsi? Kaip su vabalų spiečium, leisdami 
tik kukliai vegetuoti. Supykę jie žudydavo, 
niokojo kraujo vandenyne tą mažą gimtinės 
žemės lopinėlį.

— Rusai dabar lyg gailisi jums stuktelėję,
— ramino celės draugai.

Ar Kuncevas galėjo užmiršti praeitį, kuri 
net čia jį čiupinėjo giltinės — tardytojo šaltais 
pirštų kauleliais?

♦ * ♦

Turbūt praėjo ir sąmokslo pradžiai sutar
ta diena. Kuncevas nesutiko ir niekam 
neperdavė slaptą kodą. Jau mažai kas jį 
domino. Laukė katorgos. Ir staiga...

Be šūvio po nakties dingo sargyba ir 
tardytojai vienuolyne. Išlakstė kaip kiškiai. 
Kaliniai kelias dienas alkani šaukė pro 
langus į tuščią kiemą, kol juos išgirdo 
vienuolės ir drąsiausia jų atrakino duris.

Išėjus lauk, laisvė atrodė rami, tvarkinga. 
Vietomis sargybas ėjo ne tik prūsų lietuvių, 
bet ir latvių ir skandinavų kariai, ypač prie 
tiltų. Pamfletai ant tvorų rašė apie Šiaurės 
Lygos įsikišimą, kai buvo susprogdinta Tali
no — Varšuvos autostrados tiltų, sandėlių ir 
kėsintas: į atominius reaktorius. Lygai 
vadovavo norvegų generolas; bus pravesti ir 
nauji rinkimai.

— Tai va. Svetimšaliai įves tvarką, — 
kalbėjo kaliniai.

— Kai du pešasi, trečias laimi.
— Kai patys nesugebame, nesutariame,

— šnekėjo kretančia galva Tolminkiemio 
senukas, — brol, svetimšaliams ir knieti pas 
mus paviešpatauti.

Taigi, gal tai tiesa, galvojo alkanas Kun
cevas, Šiaurės Karinės Lygos apdulkėju
siems tankams burzgiant gatve jau šalia jų. 
Jie kėlė savotišką ramybės jausmą, bet ir 
slaptą pasipriešinimo geismą sotiems sve
timšaliams, jų brangiai kainuojančiai apa
ratūrai, sugriovusiai kažkada idealiai atro
džiusius suokalbio planus.
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Lietuvių uždaviniai laiko ir erdvės perspektyvoje

JUOZAS MEŠKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Lietuvos-Lenkijos karalystė 
buvo platus slenkstis tarp Rytų ir 
Vakarų tautinių, kultūrinių, reli
ginių ir dvasinių skirtumų (žr. 
žemėlapį Nr. 4).
Religiniai skirtumai labai 

dažnai pasireiškia daug aštriau 
negu tautiniai. Rytuose vyrauja 
krikščionių ortodoksų religija, 
rusai yra ortodoksai, o Vakaruose 
vyrauja katalikų ir protestantų , 
religijos. Centrinėj Azijoj orto
doksai susidūrė su Islamo, 
muzulmonų religija ir rytų Sibi
re su budizmu. Aplamai, orto
doksai daugiau kovojo su katali
kais ir žydais. Konfliktai tarp 
žmonių skirtingų religijų buvo 
nuo seno, yra ir turbūt bus. Lietu
viams tik priėmus katalikybę, 
jau Jogailos antroje privilegijoje, 
kuri buvo išleista 1387 m. vasa
rio 22 d., pirmam paragrafe 
rašoma: „Nė vienas lietuvis nei 
lietuvė negali vesti rusės ar tekė
ti už ruso, iki tas rusas ar rusė 
prieš tai nepriims katalikų 
tikybos; jei, tam dėsniui nusikals
tų koks rusas ar rusė, tai ne tik 
grasoma fizinė bausmė — rykš
tėmis, bet jis prievarta turi 
pereiti į katalikų tikėjimą” 
(Konstantinas Avižonis). Dabar 
Balkanuose tautiniai nesusipra
timai yra daug švelnesni negu 
religiniai. Pvz., tarp serbų ir kro
atų nesusipratimai daug švel
nesni negu turi vietose tarp 
katalikų ir ortodoksų. Panašiai 
yra tarp bulgarų ir slovėnų. Į tuos 
nesusipratimus įsijungia Islamas 
ir muzuhnonai......  .

Ir lietuvių-lenkų karalystė, tam 
tarp rytų ir vakarų slenksčių, žlu
gus, lietuvių tauta, kuri šimtme
čius Europoje buvo labai reikš
minga, atsidūrė labai sunkiose 
agresyvios rusų tautos dik
tuojamose sąlygose ir tapo 
užmiršta. Ir tai tęsėsi 150 metų. 
Lietuvių tauta buvo pavergta la
bai agresyvios ir netolerantiškos 
rusų tautos, jai buvo uždrausta ko, bet Rytai ir Vakarai su savo 
lietuviška kalba, lietuviškos 
mokyklos ir lietuviška spauda. 
Pirmojo pasaulinio karo išdavoje 
lietuvių tauta tapo nepriklau
soma. Dvidešimt metų nepriklau
somybės laikotarpis savo darbais, 
pažanga ir laimėjimais buvo nuo
stabus. Lietuvos kaimynų Lie
tuvos valstybės teritorijos sienų 
ir jos egzistencijos svarstymas ir 
sprendimas yra barbariškas, iš 
viso neįsivaizduojamas, ir ateity
je istorijos turi būti tinkamai 
įvertintas.

Antrasis pasaulinis karas ir jo 
rezultatai pastatė lietuvių tautą

i
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randa sieną ar, gal geriau zoną, 
kuri, anot Huntington, jau egzis
tuoja daugiau nei 500 metų. Vis 
ją vadina „Velvet Curtain of Cul- 

I ture”. Po Antrojo pasaulinio karo 
1 ta siena tapo geležine siena ir ji 
pasistūmėjo gerokai į vakarus. 
Komunistinei sistemai subyrėjus, 
geležinė siena sugriuvo, ji tapo 
vėl „Velvet Curtain of Culture” 
ir nuslinko 500 mylių į rytus (žr.

vėl į visai kitą situaciją. Ir šita 
situacija yra labai komplikuota ir 
svarstytina ne tik Europos, bet 
viso pasaulio mastu.

Daugelį dalykų ir įvykių tuo 
tarpu palikim nuošalyje, nors jie 
yra labai svarbūs, bet bandysim 
susiorientuoti dabartinėj poli
tinėj, ekonominėj ir kultūrinėj 
situacijoj ir spręsti savo tautos 
padėtį ir uždavinius. Iš to, ką mes
iki šiol nagrinėjom, man atrodo, , žemėlapį Nr. 6). 
kad mūsų tautos tolimesniems Nežinau, kaip tą zoną pavadinti 
uždaviniams ir darbmas ir galų 
gale mūsų tautos egzistencijai 
yra labai svarbu, nes ateitis 
remiasi praeitimi ir dabartimi.

Jau minėta, kad Lietuva, savo 
ribomis nuo Baltįjos iki Juodųjų 
jūrų, buvo lyg ir slenkstis tarp 
Rytų ir Vakarų. Lietuvos vals
tybei žlugus, tas slenkstis prany-

skirtumais liko. Pirmasis Didysis 
karas tuos skirtumus paryškino. 
Religiniais, kultūriniais ir dva
siniais atžvilgiais juos nagrinėjo 
Stasys Šalkauskis. Antrasis 
pasaulinis karas ir jo rezultatai 
tuos skirtumus išryškino labai 
aiškiai. Ir kada buvo įsteigta 
geležinė siena, tai tais skirtumais 
nebebuvo abejojančių (žr. žemė
lapį Nr. 5).

Tuos skirtumus daugeliu atžvil
gių labai konkrečiai nagrinėja 
Harward universiteto politinių 
mokslų profesorius Samuel Hun
tington. Tarp Rytų ir Vakarų jis

lietuviškai. Tos zonos kraštai, 
tautos ar valstybė turi savo cha
rakterį, savo kultūrą ir savo 
uždavinius. Ir į tą zoną Rytai ir 
Vakarai, kaip reiškė, taip ir tebe
reiškia savo interesus. Gal toli
mesniam svarstyme vadinkim ją 
„interesų zona”, ar interesų 
siena. Huntington sako, kad tą 
zoną sudaro kultūrų skirtumai 
tarp Bizantijos ir Romos, tarp or
todoksų ir katalikų religijų ir 
skirtumas tarp Vakarų raciona
lizmo ir Rytų misticizmo. Jis tą 
zoną ryškina konkrečiau ir deta
liau. Profesorius Huntington tų 
interesų zoną dalija į tris dalis: 
pirmą tos zonos dalį sudaro Suo
mija., Estija, Latvija ir Lietuva; 
antrą tos zonos dalį sudaro Lenki
ja, Austrija ir Vengrija; o trečią 
tos zonos dalį sudaro Rumunija, 
Bulgarija ir Jugoslavįja. Graikiją 
jis skiria prie Rytų. Ir pati Graiki
ja laikoma Rytų Balkanų valsty
be. Tai toks yra Europos dabar-

tinis žemėlapis, kurį vaizduoja 
Nr. 6.

Kyla klausimas, kaip ilgai toks 
Europos žemėlapis bus. Yra dvi 
nuomonės. Viena nuomonė sako, 
kad Rusija komunizmo yra dau
giau sužalota, negu jos buvusios 

Jį provincijos, t.y. interesų (Velvet) 
zona. Rusija gali demokratėti ir 
tuomet ta interesų zona pasi
slinktų į Rytus. Kita nuomonė 
sako, kad Rusija nuo Vakarų 
civilizacijos ir kultūros skyrėsi, 
skiriasi ir vargu, ar kada nors 

r supanašės.
/ Samuel Huntington tuo klau

simu aiškiau pasisako. Jis sako, 
kad tarp Vakarų ir rusų-orto- 
doksų kultūrų yra stambus ply
šys ir tas plyšyš ateityje bus 
kovos laukas. Jis sako, kad tas 
plyšys tęsiasi nuo Arktikos iki 
Viduržemio jūros. Vienoj — Vaka
rų to plyšio pusėj yra Suomija, 
Baltįjos valstybės, Lenkįja, Vaka
rų Ukraina, Vengrija, Kroatija ir 
Slovenįja. Kitoje, rytinėje to ply
šio pusėje yra Rusija, Rytų 
Ukraina, dalis Rumunijos, Ser
bija, Bulgarija ir Graikija.

Huntington sako, kad šiau- 
rės-vakarų tos linijos pusėj žmo
nės yra katalikai ar protestantai, 
jie bendrai dalyvavę Europos isto
rijos kūrime, pergyveno feodaliz
mą, renesansą, reformaciją, pran
cūzų revoliuciją, industrinę 
revoliucįją, jie dabar galvoja apie 
bendrą rinką jr ,subendrinimą 
demokratinių sistemų. I rytus ir 
pietus to plyšio yrą ortodoksai ir 
musulmonai, kurię(buvo valdomi 
otomanų ir carų( ir vargu ar jie 
prisitaikys prie demokratinės sis
temos. f

Europos nuo kitų kontinentų 
teoretiškai ir praktiškai nebeski
ria nei erdvė, ųęį vandenynai. 
Amerika ir jos bendrininkai lai
mėjo šaltąjį karą. Komunizmas 
subyrėjo. Geležinė siena griuvo. 
„Velvet” ar interesų zona 
nusikėlė 500 mylių į rytus. Bet 
Huntington manymu, toj zonoj 
kultūrinė, ekonominė ir politinė 
kova vyksta ir vyks. Iš sovietų 
okupacijos išsivadavusios šalys 
nori pilniau įsijungti į Vakarus, 
įstodamos į NATO ir Europos 
Sąjungą. Bet Rusija savo buvusių 
satelitų iš savo nagų nenori išleis
ti ir prieš tai protestuoja.

Tarptautinė politika yra labai 
komplikuota, ir gilios ir tolimos 
jos problemos dažnai viešai ne
svarstomos. Vakarų Europa ir 
JAV komunizmo žlugimu, be abe
jo, džiaugiasi, bet Rusijos suby
rėjimo galbūt ir nenori, nes žino, 
kad už jos nugaros yra daugiau 
nei bilijoną žmonių ir atominę 
jėgą turinti Kinija. O biologinis 
dėsnis yra, kad tirštai apgyventos 
teritorijos žmonės veržiasi į skys
čiau apgyventas sritis. Ir šituo at
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žvilgiu JAV politika ryšium su 
Rusįjos mums gal yra keistoka, 
bet gal mes ją turim suprasti.

Panagrinėję Europos kultūrinę, 
religinę ir politinę situaciją, 
pažiūrėkime truputį arčiau į 
Lietuvos situaciją. Lietuva yra in
teresų (Velvet) zonoje, ir šitie 
Rytų ir Vakarų interesai Lietu
voje reiškėsi visus šimtmečius. 
Pažiūrėję į žemėlapius ir pavartę 
Lietuvos istoriją, mes matome 
Lietuvos valstybę buvusią mažą, 
tapusią didelę, didelę,' iš 
žemėlapio pranykusią, po 150 
metų vėl atsigavusią, bet daug 
mažesnėse ribose, po dvidešimt 
metų labai aktyvaus ir gražaus 
klestėjimo penkiasdešimt metų 
per labai sunkų periodą vėl 
pranykusią, ir dabar vėl atsi
gavusią. Kultūriškai ir valstybiš
kai lietuvių tauta pradėjo reikš
tis labai anksti. Bet istorinių 
įvykių bėgyje susilaukė tokių 
tarpsnių, kaip nė viena kita tau
ta. Jie lietuvių tautai buvo labai 
skausmingi. Iš istorijos, kaip 
tolimos, taip ir visai ne senos, 
mes žinome, kad mūsų tautos ir 
valstybės, esančios interesų zono
je, fėikalus mūsų kaimynai 
viešai ir slaptai svarstė, disku
tavo, darė sprendimus ir keitė 
mūsų tautos ar valstybės sienas 
ar jas visai panaikino: Tokio ci
nizmo ir barbariškumo, kaip kad 
Hitlerio ir Stalino slaptose dery
bose (Lietuvos pasidalinime) 
Suvalkįjos perleidimas Rusijai už 
7% aukso rubliiį istorijoj turbūt 
nėra buvę.

Kokia gi situacija yra dabar? 
Vakarai interesų zonos valstybes, 
išsilaisvinusias iš rusų okupa
cijos, sveikina ir mielai priimtų į 
NATO ir Europos sąjungą. Rusi
ja, atstovaudama Rytams, kalba 
kitaip. RUšUoš politologas drrSer- 
giejus Karaganovas sako: „Balti
jos valstybių šansai įsijungti į 
NATO yra lygūs nuliui, todėl 
joms vertėtų labiau rūpintis Rusi
jos stabilumu”. Toliau jis sako: 
„Baltijos šalių priėmimas į 
NATO būtų politinis iššūkis Ru
sijai”. Rytai nėra simpatingi ir 
organizuojamai Europos Sąjun
gai. Šita interesų zona turi daug 
daugiau vakarietiškų savybių, 
bet prie šitos zonos visą laiką la
bai stipriai reiškia pretenzijas 
Rytai, Vakarai šitai zonai reiškia 
simpatijų ir stengiasi jai padėti. 
Filosofai, kultūrininkai, visuome
nininkai ir politologai mano, kad 
šita zona turi ypatingą uždavinį: 
derinti Rytus ir Vakarus ir jų 
skirtumas, švelninti. Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų priežas
tys iš esmės turbūt yra gilūs ir 
platūs Rytų ir Vakarų skirtumai. 
Tie skirtumai, anot Huntington, 
tęsiasi daugiau nei 500 metų ir 
tie skirtumai ne mažėjo, bet di
dėjo ir priėjo net prie geležinės 
uždangos.

Lietuvių tauta, gyvendama 
tokioje geopolitinėje padėtyje, ir 
lietuviai, kur jie bebūtų, turi ypa
tingą uždavinį. Pasaulyje lietu
vių darbai ir uždaviniai negali ri
botis valstybės sienomis. Tautos 
ir valstybės ribos išlaikytinos. 
Apie tai negali būt kalbos. Tačiau 
tvarkyti savo tautos ir valstybės 
ribas, kurias tvarkė ir mindžiojo 
šimtmečius mums svetimieji ir 
atlikti šitos interesų (Velvet) 
zonos gyventojų uždavinius, 
kuriuos mums uždeda istorikai, 
kultūrininkai ir politologai, 
derinti Rytus ir Vakarus yra be 
galo didelis ir komplikuotas 
dalykas. Tam lietuviai turi labai 
gerai pasiruošti. Apie tai aš 
kalbėsiu truputį vėliau.

Kornelijus Platelis .............. .. ....
Vytauto Maželio nuotrauka
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Vidudienio varpas suvirpina oro Ir dūmų mišinį, 
Prityla kalbos. „Po šitiek apgaulės Šimtmečįų 
Nųščiuvusiame žemyne”.— ji sako, Sumišė 
Žvelgiame vienas į kitą
Pro akyse tebestovinčius meno kūrinius,
Ginklus,"apyvokos reikmenis,—kankinimo ir»nkiusr 
Pro staiga pasidauginusių kultūrų klodus.
Tyliai skambčioja lėkštės ir taurės; 
Gyvenimas srūva savo vaga, o reikšmes
Mums nuolat išstatinėja... kažkas
Savo proto, širdžių ar kažkieno liepimu.
Negudrūs meistrai, besintįufjtdaritys vagoju, į \ šį 
Šitiek sukrovė turtų mecenatams ir mokytojams', 
Šitiek vargano užmokesčio pasidalinę su kekšėmis, 
Kantriai tebeina lažą idėjų dvaruos nėmurmėdami. 
O mes, eiliniai šaipūnai ir maištininkai,
Į kuriuos net sunku žiūrėti rimtai,
Ką galime bepridurti, išvydę tiek pėdsakų. 
Išklausė tiek žodžių, suvokė tiek santykinių tiesų? 
Kad kepsnio skonis beveik nepakito
Per tuos kelis tūkstantmečius, o ši puikų vyną. 
Tebespaudžla iš nemetaforizuotų vynuogių? -y. - 
Kad mylimosios kūnas toks pat standus ir jaunas? 
O gal pasakyti sąmojų?
O gal pripažinti, jog mes, iškalbėję pasauli 
Lig veidrodinio dugno, netgi su nuosėdom, 
Prasilenkėme su esme?

'J?

’ APIE VARNĖNUS PO DEŠIMTIES METŲ

Dabar reikia truputi pasvarsty
ti, mūsų tėvynėje ir užsienyje 
esančias jėgas, sąlygas ir uždavi
nius. Lietuvių tauta, gyvendama 
daugiau nei 150 metų rusų oku
pacijoje, turėjo ypač sunkias 
sąlygas: lietuvių kalba ir spauda 
buvo draudžiama, baigę mokslus 
lietuviai negalėjo apsigyventi 
savo tėvynėje, karinę prievolę

Prisimenat — rašiau apie varnėną, ■ 
Už lango švilpavusi? Ir dabar 
Pavasariais tai tebesikartoja, 
Nors jau aptrešo inkilas, eilių ; > 
Ir aš ganėtinai esu prirašęs, 'i

Pasikeitė bendruomenės klausa, ’ 
Be to. Man ėmė rodytis, jog paukštis, 
Tiek metų traukąs tas pačias! giesmes, 
Kažkaip neįkyriai giedoti moka, 
O štai poetas, tuos pačius žodžius. 
Dėliojantis kitaip vis, nusibosta 
Net sau pačiam. Be to, turiu namus, 
Vaikų taip pat seniai jau susilaukiau '-r > 
Ko šauktis tad, kam širdį tdiduoti?' <. 
Gamta užmiega gyslose, į žiemą 
Pavasaris jau daros panašus.
Išsiskiria mūs giesmės — jo nuskrieja, 
O mano atsilieka nuo prasmės, 
Kurią plunksnuočiams jų Kūrėjas teikia.

uJ!
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jaunimas turėjo atlikti svetimoje Taip lietuvių atsirado nemažas 
kariuomenėje ir visokie kitokiė' skaičius Pietų ir Šiaurės Ameri- 
priespaudos ir baudžiavos suvar- koje ir kitose vietose bei valsty- 
žymai vertė lietuvius iš savo bėse. Jų visų, kur jie bebūtų, no- 
krašto pabėgti arba emigruoti. (Nukelta į 4 psl.)
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IGNAS MEDŽIUKAS

RugiapjūtėAlgis Jakštas 
(Švenčionėliai)

KOKIOS TAUTYBES BUVO POETAS 
ADOMAS (MICKEVIČIUS?

D. Britanijoje gyvenanti žur
nalistė Anne Applebaum, kelia
vusi per Europos kraštus, mėgi
na spręsti savo knygoje „Bet- 
ween East and West” didžiojo 
poeto Adomo Mickevičiaus kil
mę. Buvo jis Mickiewicz, Mic- 
kievič, Mickevičius ar kas?

Lenkijos istorijos knygose jis 
aprašomas kaip laisvės kovoto

jas ir žymiausias iš visų jos poe
tų. Gimęs netoli Naugarduko 
miesto 1798 m. Kūčių dieną, tai
gi po trejų metų, kai Lenkija bu
vo padalinta ir nustojo egzista
vusi. Mickevičiaus šeima, kaip 
Varšuvos mokslininkai tvirtina, 
buvo Lenkijos patriotai, kurie 
išauklėjo savo sūnų karštai my
lintį savo tėvynę Lenkiją. Kai 
jis pradėjo savo poetinę kūrybą, 
jo poezija pasižymėjo laisvės 
troškimo išraiška. „Odė jaunys
tei” rusų policija įžiūrėjo, kad jo 
poezįja gali būti subversyvinė. 
Adomas Mickevičius, tada 24 
m., buvo areštuotas. Jam teko 
gyventi Maskvoje, Odesoje, St. 
Petersburge. Tame laikotarpyje 
jis sukūrė „Konradą Valen
rodą”, viduramžio lietuvį, kuris 
slėpė savo prigimtį ir nudavė 
esąs vokietis. Kai jis tapo išrink
tas ordino magistru, parodė 
savo tikrąjį veidą ir apgavo vo
kiečius, kad būtų išgelbėta 
Lietuva.

A. M. vėliau keliavo Šveicari
joje, Bohemijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje. Gyvendamas tarp savo 
tautiečių, pasitraukusių iš tėvy
nės dėl rusų okupacijos, A.M. 
turėjo viltį, kad sukilimas prieš 
rusus pavyks. Deja, jam teko pa
tirti nusivylimą. Tame laikotar
pyje jis parašė „Ponas Tadas”. 
Tai buvo tautinis epas, kurį 
ateinančios kartos vartojo kaip 
pavyzdį savo tautinėms svąjo- 
nėms.

Savo gyvenimo pabaigoje 
A.M. gilinosi į misticizmą ir 
buvo įsitikinęs, kad jis vienas 
gali išvaduoti Lenkiją. Jis nu
keliavo į Konstantinopolį, kur 
planavo suorganizuoti išvada
vimo armiją. A.M. mirė 1855 
m., susirgęs cholera.

Baltarusijos mokslininkai 
Minske tvirtina, kad Adomo 
Mickevičiaus tėvas Mykolas bu
vęs sulenkintas baltarusis. Tai
gi A.M. yra baltarusis, o ne len
kas. Baltarusijos mokslininkai 
sako, kad Naugardukas nebuvo 
Lenkijos miestas, bet senovės 
Kijevo pasienio postas ir yra 
baltarusių kalbos zonoje, nors ir 
valdytas ilgesnį laiką lenkų. Jie 
tvirtina, kad Mickevičių namų 
kalba buvusi baltarusiška. Bet 
jie viešai kalbėjo lenkiškai 
pagal to meto reikalavimus: jei 
norėjai įstoti į universitetą ar 
turėti viešą tarnybą, reikėjo 
mokėti lenkiškai. Minsko moks
lininkai tvirtina, kad jaunystėje 
A.M. rašė eilėraščius baltarusiš
kai, bet jie kažkur dingo, o gal 
juos sunaikino lenkų nacionalis
tai, kurie dargi ginčija jų 
buvimą. Kad A.M. laikė save 
lenku ir lenkų laikomas di
džiausiu herųjum, tai tik isto
rijos klaidos. Tai išdava impe
rinio kolonializmo, kurioje Bal- 
tarusįjai teko būti 800 metų. 
Tik dabar baltarusiai, nusimetę 
nelaisvės grandines, gali skelb
ti, kad A.M. yra jų tautinis he
rojus. Jeigu jis šiandien gyven
tų, tai tikrai kovotų už baltaru
sių reikalus, kaip kovojo 19 am
žiuje už Lenkijos laisvę.

Prieš padarant išvadą, reikia 
išklausyti Vilniuje gyvenančių 
mokslininkų nuomonės. Jie 
tvirtina, kad nėra jokios abe
jonės, jei A.M. būtų paklaustas 
apie savo tautybę, pažiūrėtų pa

Adomas Mickevičius

voje.
Ši teorija buvo užmiršta, bet 

remiantis lenkų-lietuvių poetu 
Czeslaw Milosz, buvo atgaivin
ta 1953 m. vieno Izraelio moks
lininko. Čia remiamasi brošiū
ra, spausdinta 1879 m., kurioje 
buvo cituojamas poeto pasisaky
mas: Mano tėvo kilmė — mozū
ras, mano motina buvo konver
tite”. Deja, jokia šios brošiūros 
kopija nebuvo surasta. Mano* 
ma, kad buvo sunaikinta, norint 
apsaugoti jo lenkišką praeitį.

Šios vietos teorijos sovietų lai
kais buvo atmestos, nes jie no
rėjo iš Mickevičiaus padaryti in
ternacionalistą, kovotoją prieš 
carą.

I

Lituanistikos 
katedra

(Atkelta iš 2 psl.)
pas mus lankė ne tik kalbos, bet 
ir literatūros kursus, klausėjuos 
ir skaitė literatūrą tik lietuvių 
kalba. Po to, dar metus gyveno 
Baltijos kraštuose, rinko diserta
cijai medžiagą ir Vilniuje — aš jį 
laikau vienu iš nedaugelio tikrų 
baltų. Dabar jau pradinį kapitalą 

Minsko mokslininkai, nes jo surinko, prieš kelias dienas 
tikslus pavadinimas, kuris pasi
rodė knygų lentynose 1834 m. 
buvo toks: „Pan Tadeusz, czyli 
ostatny zajazd na Litwie’ (Ponas 
Tadas, arba paskutinis apsilan
kymas Lietuvoje).

A.M. poemoje aprašė Lietuvos 
princo grįžimą į jo gimtąją šalį . 
iš užsienio. Alegorija aiškinama I 
taip: poetas kvietė Lietuvos di
duomenę grįžti prie gimtosios 
kalbos ir savos kultūros po ilgo 
laikotarpio klaidžiojant lenkų 
dominuojamojo kultūroje. Arba 
vėl „Konradas Valenrodas” — 
revoliucionieriškas epas buvo 
nesuprastas arba neteisingai in-

klausėjui į akis ir pasakytų: „Aš 
esu lietuvis”. Vilniaus moks
lininkai sako, jog Naugardukas, 
A.M. gimimo vieta, buvo viena 
iš senosios Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos srities (vaiva
dijos) sostinė. Didžioji Lietuvos 
kunigaikštija buvo padalinta į 
11 sričių ir Naugardukas buvo 
viena labiausia mėgstamų 
apsilankymo vietų Mindaugo, 
vieno iš žymiausių Lietuvos 
valdovų. Deja, A.M. gimimo 
laiku slavai nustūmė lietuvius 
į šiaurę, todėl šeima nekalbėjo 
lietuvių kalba. Tačiau joje liko 
žymės dėl jų tikros kilmės. Bet 
to pakako, kad jaunasis Adomas 
pasirinktų teisingą kryptį, ne-' terpretuojamas Lenkijos suki- j Tai vėl mūsų bendradarbiavimo 
paisant geografijos ir geneolo-. lėlių. Alegorija matoma.“ jei tu 
gijos. Imant pavyzdžiu „Pono negali įveikti savo priešo, prisi- 
Tado” pradžioje eiles, kurias junk prie jo armijos, kaip lietu- 
šiuo metu žino kiekvienas 
Lenkijos ir Lietuvos mokinys: 
„Lietuva, mano tėvyne, tu esi 
kaip sveikata. Tik tas gali 
suprasti, kuris tavęs neteko”.

Lenkai nacionalistai ilgai 
tvirtino, kad „Lietuva” šiame 
kontekste traktuojama kaip 
Lenkijos provincija. Kai kurie jų Į renka su savo užrašais, senais 
net drįsta tvirtinti, kad santy
kis Lenkijos su Lietuva supras
tinąs kaip D. Britanijos su 
Wales provincija.

Tuo pat metu baltarusių na
cionalistai tvirtina, kad Micke
vičiaus minima „Lietuva” tu
rima galvoje žemes, kadaise bu
vusias Didžiojoj Lietuvos kuni
gaikštijoj, į kurią įėjo visa Bal
tarusija, bet ne etninė Lietuva. 
Vilniaus mokslininkai į tai at
sako, kad „Ponas Tadas” nėra 
Lenkijos epas ir nieko bendra 
neturi su tuo, ką mėgina įrodyti

i viai prisijungė prie lenkų. Tai 
maždaug tokia Vilniaus moksli
ninkų interpretacija.

Bet dar yra viena grupė ar tik- 
| riau vienas mokslininkas Tel 
Avive ar New York, kuris aiš
kina poeto A.M. kilmę. Tai įvy
kus, visi kiti mokslininkai susi-

pasirašė sutartį su Washington’o 
universitetu. Tad, galima sakyti, 
kad jie eina mūsų pėdsakais. O 
mes jiems irgi padedame, šį 
rudenį ten lietuvių kalbą dėstyti 
pradės mūsų Katedros auklėtinė, 
gavusi magistro laipsnį pas mus, 
Čikagos lietuvaitė, Jūra Avižie- 
nytė. Lygiagrečiai jį ruoš daktaro 
laipsnį iš lyginamosios litera
tūros. Taip pat negalima nepa
minėti, kad gegužės 28 dieną 
mūsų katedroje irgi prasidės pla
čios apimties Baltų studijų in
stitutas, kurį JAV valdžia 
parėmė 35,000 dolerių dotacija, 

I be to, turime’ '{tankių kitų uni
versitetų paramą tam Institutui.

dokumentais, ištraukomis ir 
teorijomis, įrodinėdami, kad 
A.M. nebuvo žydas. Iš tikrųjų 
ginčai kyla ne dėl jo paties, kiek 
dėl jo motinos, kurios mergau
tinė pavardė buvo Majewska 
(Mąjauskaitė). Tokias pavardes 
turėjo daugelis perėjusių į krikš
čionybę žydų. Visi šie konverti
tai gaudavo bajorystę. Barbara 
Mąjauskaitė galėjo būti viena iš 
jų. Kiek žinoma, A.M. parodęs 
daug simpatijų persikrikštiju
siems žydams ir palaikė artimus ' 
ryšius su jų šeimomis Varšu- i

vaisius. Lietuvių įnašas kol kas 
ateina iš Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės fondų (tikimės pagal
bos ir iš Lietuvių Fondo ir kitų, 
bet jų atsakymo dar neturime, 
nors prašymus esame padavę). 
Bus dėstomos visos trys kalbos po 
keturias valandas kasdien aštuo- 
nias savaites. O baltų istoriją dės
tyti atvyksta profesorius Saulius 
Sužiedėlis, baltų kultūrą dėstys 
estė profesorė Tiina Kirss. Pra
turtinti programai atvyksta ir 
vienkartiniai paskaitininkai — iš 
Lietuvių bus profesorius Rim
vydas Šilbajoris ir jaunas isto
rikas profesorius Vėjas Liulevi- 
čius. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti, jei ne tiesiogiai į kursus, 
tai bent gausiai dalyvauti ati
darymo ceremonijose bei įvairiose 
kitose paskaitose. Tai retas įvy
kis net ir Čikagos gausių ren
ginių margumyne, ir kviečiame 
jaunimą ir senimą, ypač vadina 
mo „auksinio amžiaus” narius 
dalyvauti. Ne vienas kalba, kad 
reikia plėsti išeivijos veiklą, o ne

Lietuvių uždaviniaitik Lietuvai visą dėmesį skirti, 
bet, deja, kol kas tinkamo at
garsio nesulaukėme iš Instituto 
rengimo tokios didelės etninės 
kolonijos vidury. Visi kursantai 
atvyksta iš labai toli, nuo Texas 
iki Delaware ir vienas net iš 
Japonijos.

GIEDRIUS SUBAČIUS: Dar 
man įdomu toks dalykas, ar vi
suomenė nebijo, kad University 
of Washington katedra Seattle suprato užsienio lietuvių veiklos gė Lietuvai gelbėti tarybą, kuri 
mieste taps tam tikra konkuren- prasmę ir reikšmę. 1932 metais 1941 m. gegužės 15 d. lietuvių 
te mūsų katedrai, neatims 
studentų iš mūsų...

VIOLETA KELERTIENĖ: Iš 
mano patirties, čia visai kiti 
žmonės, su kitais interesais, ir 
pagaliau jie net geografiškai la
bai toli nuo mūsų, tad mes tik la
bai gražiai papildome vieni kitų 
veiklą, kaip jau galima matyti iš 
ligšiolinio bendradarbiavimo. Tai 
tik skatina daugiau dėmesio 
visoms plačioms lituanistikos ir 
baltistikos galimybėms. Poreikis 
plėstis iškilo, mano nuomone, ne 
vien dėl to, kad parengėme tam 
specialistų, bet tai liudija ir 
pasaulio dėmesį atsikūrusiom 
Baltijos valstybėms ir jų po
tencialui. Ir ekonomistai, ir poli
tiniai mokslininkai, pavyzdžiui, 
dabar nori vykti padėti Lietuvai, 
bet dabar jie jau nori ir bent mini
maliai kalbėti lietuviškai. Užtat 
ir toks naujas dėmesys iš truputį 
vyresnių studentų, kurie jau ruo
šiasi savo profesijoms ir jų prak
tiškam panaudojimui.

GIEDRIUS SUBAČIUS: Atsi
randa tarsi antras židinys JAV...

I steigti Pasaulio lietuvių sąjungą. 
1940 metų įvykiai visas tas, 
pastangas likvidavo. Rusija 
okupavo Lietuvą. Užsienio 
lietuvių veikla, ypač Jungtinėse

skelta iš 3 psl.)

ras ir uždavinys buvo jiems ir jų 
vaikams išlikti lietuviais, ir tą 
problemą jie labai gerai suprato.
Jie visokiais būdais, pagal vietą j Amerikos Valstijose, sustiprėjo ir 
ir sąlygas, tą gana gerai atliko.
Nepriklausomos Lietuvos visuo
menės veikėjai ir kultūrininkai

1 igavo kitą prasmę. Jiems rūpėjo 
ne tik išlaikyti lietuviškumą, bet 
ir gelbėti lietuvių tautą. Jis įstei-

prasmę ir reikšmę. 1332 metais 1941 m. gegužes 15 d. lietuvių 
1 Lietuvoje buvo įsteigta, advoka- ' kongrese Čikagoje buvo pavadin
to Rapolo Skipičio pastangomis, ta Amerikos Lietuvių Taryba 
Užsienio lietuviams remti drau
gija, 1935 metais Kaune buvo 
suorganizuotas užsienio lietuvių 
kongresas ir jame buvo nutarta

(ALT), kurią sudarė įvairių pažiū
rų ir organizacįjų lietuviai. Ta 
taryba lietuvių tautai ir jos 
nepriklausomybės atgavimui 
įvykdė labai didelį darbą.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjus I 
vokiečių-rusų karui, Lietuvoje 
rusų okupaciją pakeitė vokiečių 
okupacija. Vokiečių okupacija 
buvo taip pat žiauri, kaip ir rusų. 
Lietuvoje slaptai visos partijos 
sudarė Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą (VLIK). Vokie
čiams karą pralaimint ir rusams 
vėl okupuojant Lietuvą, didelis

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Taip, lig šiol mūsų bendradarbia
vimo galimybės apsiribojo beveik 
vien Lietuva, jautėmės, kad i 
esame jiems tam tikras tiltas į 
Vakarus ir Vakarų mokslą, pri- I 
taikytą lituanistikai. Nors lietu
vių kalba iš tikrųjų dėstoma gana 
plačiai pasaulyje, tik retai kur 
galima įsigyti magistro ar dak- I 
taro laipsnį. Tačiau prieš kelerius | lietuvių skaičius, ypač inteli- 
metus man teko dalyvauti Vil
niaus universitete surengtoje 
konferencijoje, kuri vadinosi 
„Lituanistika pasaulyje”, ir, 
mano didelei nuostabai, atvyko į 
ją 40 lietuvių kalbos dėstytojų iš 
užsienio, visi, be manęs, iš 
Europos šalių. Bet rengėjai sakė, 
kad buvo pakvietę dar 40 žmonių, 
kurie negalėjo dalyvauti. Buvo 
daug iš Lenkįjos, iš Latvijos, 
Suomijos, Vokietijos, Šveduos, 
Prancūzuos, Italijos (Italijoje yra 
net trys vietos, kiek aš žinau, kur 
reguliariai dėstoma lietuvių 
kalba, ir čia be Vatikano, ten, be 
abejo, irgi yra, tik šioj konferenci
joje niekas nedalyvavo), čia tik 
tie, kurie man įstrigo. Ir visų ben
dra kalba buvo lietuvių, kitos ne
turėjome ir puikia^ apsiėjome su 
ja. Buvo be galo džiuginantis reiš
kinys, tik gaila, kad iki tol vieni 
apie kitus mažai težinojome, ir 
dabar bendravimas beveik 
nevyksta, o su University of Wa- 
shington, Seattle jau dabar 
bendradarbiaujame, palaikome 
ryšius, vieni kitus remiame.

Taigi lituanistikos, taip pat ir 
baltistikos perspektyvos, bent 
JAV, plečiasi, palaikomos šviesių 
aukotojų ir rėmėjų, ir už tai 
esame dėkingi. Kai žinome, kad 
priklausome nuo rėmėjų, tai mus 
labai įpareigoja dar daugiau 
stengtis ir dirbti, nes atsto
vaujame ne tik sau. Ir esame 
dėkingi už tą paramą, kurią jau- 

(Švenčionių aukštuma) j čiame. *

gentijos, pasitraukė į Vakarus, su 
viltimi, karui pasibaigus, grįžti į 
Lietuvą. Tačiau įvykiai (politi
niai) susiklostė kitaip, negu lietu
viai ir daugelis kitų tautų žmonių 
tikėjosi. Karas pasibaigė Taikos 
derybose, Vakarams nusileidus, 
daugelis valstybių jų tarpe ir 
Lietuva, liko Rusijos ir komunis
tinės sistemos okupacijoje.

(Tęsinys ateinantį į 
šeštadienį) /

LENKIJOS VYSKUPAI Y 
PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ

Lenkijos Vyskupų konferenci
jos generalinis sekretorius 
vyskupas Tadeusz Pieronek kri
tikavo reikalavimus grąžinti 
mirties bausmę motyvuojant 
didėjančiu nusikalstamumu. 
„Bažnyčia pripažįsta mirties 
bausmę, tačiau tik kraštutiniais 
atvejais, kai nebėra kito spren
dimo ir kai tai tikrai padėtų ap
sisaugoti nuo tolesnių nusikal
timų grėsmės”, sakė jis. Tačiau, 
jo manymu, šiandienos Lenkijos 
mirties bausmės galima iš
vengti.

Interviu Lenkijos spaudos 
agentūrai vyskupas teigė ma
nąs, jog katalikai pritars dabar
tinei „pasaulinei tendencijai” ir 
pripažins, kad „žmoniškumo 
turi kiekvienas asmuo, netgi 
pavojingas nusikaltėlis”.]
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