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Dievas tapo žmogumi 
dėl mūsų 

Naujųjų metų šventė Katalikų 
Bažnyčios liturgijoje yra jungia
ma su Dievo Motina Marija. 
Kadangi ši šventė yra tik Kris
taus Gimimo šventės oktavos 
dalis, dėl to savo dvasia ji tebėra 
liudijimas tos didžiulės žmonijos 
gerovės, kad Dievas yra prisi
ėmęs žmogaus prigimtį. 

Su mūsų krikščionišku žodynu 
yra ta blogybė, kad tie žodžiai, 
kurie išreiškia vertas didžiausio 
dėmesio krikščioniškąsias tiesas. 
nesugeba sukelti mūsų susidomė
jimo. 

Paimkime štai pavyzdį iš čia ką 
tik parašytų žodžių: „Dievas yra 
prisiėmęs žmogaus prigimtį ." 
Žmogui, kuris turi apskritai tei
singą sąvoką, kad Dievas yra viso 
ko, taigi ir mūsų, darytojas, ir 
kad mes, palyginus su Juo. esame 
tik Jo padaras, pasakymas, kad 
Dievas yra tapęs žmogumi, yra 
neįtikimai nuostabi tiesa. Bet ji 
yra nustojusi mus stebinti. Jeigu 
kas pasakytų, kad tas žmogus, 
kuris išrado automobilį, pa ts pri
ėmė automobilio formą, pasidarė 
automobiliu, tai tas mus stebin
tų ir domintų. Tačiau tiesa, kad 
Dievas yra tapęs žmogumi, yra 
pasidariusi tokia tiesa, kuria mes 
nesugebame stebėtis, nesugeba
me apie ją net mąstyti ir pasi
daryti daugybę iš jos išplau
kiančių išvadų. 

Tiesa, t am tikrą nuostabą mes 
išgyvename, kai mąstome apie 
faktą, kad moteris yra dievišku 
įkvėpimu pradėjusi įsčiose ir pa
gimdžiusi sūnų, kurį yra pagrin
do vadinti Dievo Sūnumi. Tačiau 
čia pat mūsų mąstymas ir susto 
ja: mes į tai žiūrime kaip į vienos 
moters privilegiją, kuri joje ir pa
silieka, kuri toliau, ypač ligi 
mūsų, neprieina savo dieviška 
palaima. 

Tačiau Dievas nėra magikas. 
kuriam rūpėtų sukurti nuosta
bią žinią tik apie vieną moterį. 
Jeigu Dievas prisiima žmogaus 
prigimtį, ta i J i s ta i daro ne dėl 
vienos moters, bet dėl kiekvieno 
žmogaus. 

I šitokį mąstymo būdą yra at 
kreipęs dėmesį vienas vidur 
amžių mąstytojas ir teologas. 
kuris savo raštuose yra palikęs 
pasakymą: kad tai. kas indivi
dualiai yra sakoma apie Mariją, 
ta i taip pat individualiai yra 
sakoma ir apie kiekvieną tikin
tį žmogų. Tai galioja kiekvie
nam tikinčiam žmogui, vyrui 
ir moteriai; tai galioja visai 
Bažnyčiai, o per ją ir visai 
žmonijai (Izak von S te l l a . 
111G-1169, gimęs Anglijoje, miręs 
Prancūzijoje — Patrologia Lotina, 
sermo. 31). 

Taigi, kai mes šiandien norime 
susidaryti protingą pažiūrą, kas 
yra žmogus, mes tur ime į žmo
gaus sampratą įimti t am tikrą 
dieviškumą, bū ten t tą, kurį 
žmonijon įjungė pats Dievas, 
prisiimdamas žmogaus prigimtį. 
Nuo čia toliau mes kiekvienas ir 
kiekviena turime mąstyti apie 
žmoniją, ne kaip apie Dievo 

užmirštą kūriniją, bet ka ip ar
t imuose ryšiuose su Juo esančią. 
Žmogaus s a m p r a t a iš šio fakto 
turi įgyti naują mąstymo kryptį, 
kuri padėtų išspręsti visas su
t i n k a m a s s u n k e n y b e s . 

Tai y r a t e i s ingas ka ta l ik iškas 
moksl s ir n e vien tik vieno vi
duramžių mąs ty to jo p a ž i ū r a . 
Jeigu mes e i t u m e gilyn į krikš
čionybės pradžią ir taip pat pa 
s i s tūmėtumėme dar šiuo metu 
tolyn, mes r a s t u m e ne mažiau 
e n t i i z i a s t i n g ą k r i k š č i o n i š k o 
žmogaus a p t a r i m ą Jo au tor ius 
yra žymusis krikščionybės mąs 
tytojas šv. Augus t inas Jis ka
daise kr ikšč ionims yra š i taip 
kalbėjęs: . .Pabusk, žmogau, del 
tavęs Dievas yra tapęs žmogumi. 
Kelkis iš miego ir prisikeik iš mir
ties, ir Kris lus tave apšvies. Taigi 
sakau, dėl t avęs Dievas yra tapęs 
žmogumi" (gruodžio 24 dienos II 
brevijoriaus lekcija, sermo. 185, 
Patrologia Lotina 28, 997-999). 
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Premija, kur ia aš šiandien esu 
p a g e r b i a m a s , * yra pavad in ta 
..taikos premija" ir man ji buvo 
p a s k i r t a k n y g i n i n k ų , t a i g i 
žmonių, kurie užsiima žodžio pla
t in imu. Manau, kad ta i man lei
džia susimąstyti apie tą paslap
tingą ryšį ta rp žodžio ir taikos ir 
apie slėpiningą žodžio galybę 
žmonijos istorijoje aplamai. 

Pradžioje buvo žodis, šitaip 
prasideda viena iš pačių svar
b i a u s i ų k n y g ų , k o k i a s mes 
žinome. Šitoje knygoje tai reiškia, 
kad visos kūrinijos šaltinis y ra 
Dievo žodis Bet a r tas pats 
negalioja, perkelta prasme, ir 
visam žmogaus veikimui? Ar ir 
mūsų atveju žodis nėra tikrasis 
šal t inis to. kas mes esame, arba 
net t ikrasis pagrindas visatoje tos 
būt ies rūšies , kurią mes va
diname žmogumi. Dvasia, žmo
gaus siela, mūsų sau-žinanti są-
moninga-būtis , pajėgumas api
bendrint i ir mąstyti sąvokomis, 
pasaulį suvokti kaip pasaulį (o ne 
tik kaip kažin ką, kas mus supa), 
i r paga l i au mūsų pajėgumas 
žinoti, kad mirsime, ir vis t iek 
gyventi — ar visa tai nėra tiesio
giai ar netiesiogiai sukurta per 
žodį? 

Je igu Dievo žodis yra visos jo 
kū r in i jo s šakinis, tai š i t a 
kūrinijos dalis, kurią sudaro 
žmonių gimine, įgauna savo tapa
tybę t ik per kitą Dievo stebuklą, 
b ū t e n t per žmogaus žodžio 
stebuklą. Ir jeigu šitas stebuklas 
yra rak tas į žmonijos istoriją, tai 
jis t ada kartu yra ir raktas į 
visuomenės istoriją, ir galbūt pir
muoju jis yra tik todėl, kad yra 
antruoju. Nes jeigu žodis nebūtų 
tam tikra komunikacija t a rp 
dviejų ar daugiau žmonių „aš" , 
tada turbūt jo visai nebūtų. 

Tiesą sakant, visa tai mes jau 
visada kaip nors žinojome ar nu
t u o k ė m e ; ypatingos žodžio 
reikšmės ir svarbos suvokimas 
žmonijos sąmonėje nuo seniai 
buvo gyvas. 

Bet ta i dar ne viskas. Dėka žo
džio stebuklo mes žmonės geriau 
žinome, negu kiti gyviai, kad mes 
labai mažai težinome, kad yra 
„slėpinys". Ir kai mes viena ver
tus beveik mus sudarančią žodžio 
galią juntame, nuo senų senovės 
betgi bandome išsakyti ta i . kas 
m u m s šitoo s lėp in iu l i eka 
uždengta, bandome savo žodžiu 
tai paitekmėti. Kaip tikintieji 
mes meldžiamės Dievui, kaip ma-
gikai iššaukiame arba prakei
k iame dvasias, ir taip bandome 
įsikišti į gamtiškus arba žmo
giškus vyksmus. Kaip naujųjų 
la ikų civilizacijos dalyviai mes 
savo žodžius sukrauliojame į 
mokslines teorijas ir politines 
ideologijas, kurias mes — vienur 
sėkmingai, kitur ne — priešpasta 
tome slėpiningam pasaulio vys
tymuisi , kuriomis mes — vienur 
sėkmingai, kitur ne — tą vys
tymąsi pajtekmėjame. 

Tai reiškia: vis tiek, ar mes tai 
įsisąmoniname a r ne, ka ip mes 
ta i sau beišsiaiškintume, vienas 
dalykas atrodo t ikras : pasaulį iš
judinančia žodžio galybe mes jau 
nuo seno tikime, ir t am t ikra 
prasme pagrįstai. 

Kodėl aš sakau „pagrįstai"? 
Ar žmogaus žodis t ikra i yra 

toks galingas, kad jis galėtų 
pakeisti pasaulį ir paitekmėti is
toriją? Ir jeigu jis kada buvo toks 
galingas, tai ar tebėra dar ir 
šiandien? 

J ū s gyvenate krašte , kur iame 
y r a didele Iidžio laisvė. Šita 
laisve kiekvienas gali pasinau
doti visok -usiems t ikslams, ir 
k i t i nebūt-.r.ai privalo atkreipti į 
tai dėmes; ar net tuo užsiimti. 
Todėl jum- s'ali atrodyti, kad aš 
t ik dėl to pervert inu žodžio 
re ikšmę, Kadangi aš gyvenu 
tokiame kriste, kur už žodį vis 
da r įmetama į kalėjimą. 

Taip, aš venų tokiame kraš
te , kur žodf.i svoris ir radioakty
v u s spin-: l i av imas kasd ien 
patvirtina sankcijų, kur ias už-
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sitraukia laisvas žodis. Nese 
niai visas pasaulis prisiminė 
didžiosios Prancūzų revoliucijos 
dviejų šimtų metu jubiliejų, o tuo 
pačiu mes prisiminėme ir garsią 
ją žmogaus bei piliečio teisių dek
laraciją, deklaraciją, kurioje 
pasakyta, kad kiekvienam pilie
čiui priklauso teisė ture*i spaus 
tuvę Tuo pačiu metu. taigi du 
šimtu metų po šitos deklaracijos, 
mano draugui František Sterek 
buvo priteista pusantrų metų 
kalėjimo, kadangi jis išleido 
nepriklausoma kultūros žurnalą 
Vokno. Bet toli gražu ne priva 
čioje spaustuvėje, o su cypiančio, 
išklerusio multiplikatoriaus pa 
galba! Trumpai prieš tai mano 
draugas Ivan Jirous buvo gaveu 
16 mėnesiu kalėjimo už tai. kad 
jis su rašomąja mašinėle išrėkė 
tai, ką visi žino: kad mū-ų kraš 
te buvo daug teisminių žmegži' 
dysčių ir kad ir šiandien neteisė
tai į kalėjimą įmestas žmogus 
gali būt i kalėjime mir t inai 
nukankintas . Mano draugas 
Fetras Oibdka yra kalėjime už 
tai, kad jis platino savilaidinius 
tekstus ir kitaminčių dainininkų 
bei muzikos grupių įrašų kopijas. 
Taip, tas viskas yra tiesa. Aš 
tikrai gyvenu tokiame krašte, 
kuriame rašytojų suvažiavimas 
arba ten pasakyta kalba gali su
drebinti valdžios sistemą. Ar jūs 
galite ką nors panašaus įsivaiz
duoti Vokietijos FoderalinėjV> Res
publikoje? Taip, aš gyvenu to
kiame krašte, kurį prieš dvi
dešimt vienerius metus sudre 
bino mano draugo Liudviko 
Vaculiko tekstas, kurį jis — tary
tum jis būtų norėjęs patvirtinti 

* Vaclav H.<vel padėkos kalbą pre 
mijos įteik -no proga garsiojoje 
Pauliaus barvčioje Frankfurte per 
skaitė vokiečiu artistas ir režisierius 
Maximilliar. ^hell, nes pačiam au
toriui atvyk: . Frankfurtą tuometine 
Čekoslova- '• •aidžia nedavė 
leidimo TOK a iš čekų į vokiečių 
kalbą išverti ' >aehim Bros*. Jis buvo 
išspausdinta Frankfurter Allgemn 
ne Zeitung 'Q'9 "»• spalio mėn. 16 d. 

Ne*inonx> <"-eky tapytojo 'maldau* 1350 m.) kūrinys - Marija su Vaikeliu, sėdinti (Nr. 240. pp (1*>- Sulietuvino kun 
soste („Glatzer Madonna" . 186 x 95 ctn. <H Berlyno Omaeldegalerie rinkinio.) dr. Petras ff.-binas. 

mano išvedžiojimus apie žodžio 
galybę — pavadino ,.Du tūks
tančiai žodžių"; ir t a s tekstas, 
ta ip kitko, buvo panaudotas kaip 
pagrindas t am. kad penkios sve
timos armijos nakčia užpuolė 
mūsų kraštą. Ir tai t ikrai nėra 
atsi t ikt inumas, kad ka ip t ik tuo 
laiku, kai aš apie t a i rašau , čio
nykštį režimą sudrebina vienas 
puslapis teksto — ir vėl kaip 
iliustracija to. ką aš čia sakau, — 
pavadinto „Kele tas sakinių" . 
Taip tikrai aš gyvenu tokiame 
kra>te, kur žodis gali sudrebinti 

sos valdžios aparatus, kur žodis 
ga): būt.i galingesnis negu dešimt 
divizijų, kur tiesus Solženicino 
žodis buvo pala ikytas ta ip pa
vojingu, kad prireikė jo autorių 
prievarta įsodinti į lėktuvą ir iš
skraidinti. Taip, aš gyvenu ten. 
kur vienas žodis Sol idarumas 
pajėgė su-lrebinti visą galingą 
valstybių bloką. 

Visa tai yra tiesa, j au daug apie 
tai rašyta, o šitoje vietoje yra apie 
tai kalbėjęs ir žymus mano pirm
takas Lov Kopelev. 

Man betgi šiek t iek rūpi ir dar 
kas kita Aš noriu kalbėti ne tik 
apie nepaprastą .svorį, kokį lais
vas žodis turi total i tar inėse saly 
gos*-, aš noriu paslaptingą žodžio 
galybe ne t ik dėl to iliustruoti, 
kad yra kraštų, kur iuose keli 
žodž'ui gali būti svaresni negu 
p i ln i s t raukinys dinamito. Aš 
norėčiau bendriau kalbėti ir savo 
temą apsvarstyti jos tolimesniuo
se ir prieštaringesniuoso sąry
šiuose 

Mes gyvename pasaulyje, ku 
riame yra galima, kad vienas toli
mo krašto gal iūnas viešai ir be 

gėdos gali nukre ip t i į vien. 
Didžiosios Britanijos pilieti mir t 
nesančią s trėlę t ik todėl, kad ji 
paraše t a m tikrą knygą. Galiu 
nas tai da rė t a r i amai daugel u 
milijonų savo bendratį.-wių vardu 
Negana to, š i tame pasaulyje fe.t 
Įima, kad t a m t ikra — tikėkimės 
tik maža dal is tų daugelio inili 
jonų — su šitokiu padarytu spren 
dimu identifikuojasi. 

Kas tai? Ką tai reiškia? Ar ta 
tik k raupus šešėlis fanatizmo 
kuris keistai atsigauna Helsinkk 
konferencija, įkais, keistai a t 
ga iv inamas s t iprokai pnb loš 
k i anč ių p a s e k m i ų s t i p roka i 
p r i b l o š k i a n č i o s >urop 
ekspansi jos į K I . 
svetimos civilizacijos i s 
pradžių visai nenorėjo ir ki 
pagaliau š i tas abejotinas i 
t a s atnešė š imtus milįjai 
niekad nebeišmokamų sko 

Taip, s a v a i m e suprant 
t ikrai ta ip . 

Bet ir da r kai kas d. 
Žodis yra simbolis 

Simbolis s lėpiningo d;u;.-
prasmiškumo, kurį tur i toji d 
džiulė žodžio galybė. 

Taip, žodžio galybė nėra vien 
prasmė ir perregima. Tai ne tik 
išlaisvinanti WaJesa žodžio galy 
be arba perspėjanti Sacharovo 
žodžio galybė, ta i ne tik — ma
tomai negudriai išsiaiškintos — 
Rushdie knygos galybė. 

Mat šal ia Rushdie žodžio čia 
yra ir Chomeini 'o žodžio galybe 
Šalia žodžio, kuris savo laisvumu 
ir t i e s m u k i š k u m u įe lekt r ina 
visuomenę, y ra ir hipnotizuo
j a n t i s , a p g a u l i n g a s , f a n a t i 
zuojantis, šėlstantis, apgaunan
tis, pavojingas, mirtį nesantis žo
dis. Žodis — strėlė. 

Man neatrodo, kad aš kaip tik 
jums neturėčiau išsamiai pa
aiškinti juodąją žodžio magiją, ka
dangi jū s prieš palyginti t rumpą 
laiką pa tys ant savo kailio pa 
tyrete, prie kokių neišpasakytų 
istorinių baisenybių, susidarius 
t am t ikrom politinėm ir sociali 
nėm apl inkybėm, gali privesti 
hipnotiškai apker int is ir kar tu 
netikroviškai beprotiškas vidų 
tiniško smulkiaburžujo žodis 
Nors a š ir nesuprantu, kuo jis 
galėjo pavergt i dalį jūsų tėvų ir 
motinų, bet ka r tu a š ir nuvokiu, 
kad tai turėjo būti kažkas nepa
prastai sugestyvaus ir pasalingo, 
jeigu buvo įmanoma, tegu ir ne 
ilgam laikui , būt i pavergtam 
tokiam protui , kur is žodžiams 
„būti", „buv imas" ir ..egzisten 
cįja" davė tokią naują ir per 
skverbiančią prasmę. 

Ką aš noriu pasakyti : žodis yra 
slėpininga, daugiaprasmė, ambi 
valentiška, išdavikiška apraiška 
J i s gali bū t i šviesos srovė tamsos 
karalystėje, ka ip kadaise Bielin 
skis y ra pavadinęs Ostrovskio 
romaną Audrų pagimdyti, bet jis 
gali būt i ir mirtį nešanti strėlė. 
Ir kas blogiausia, kad vienu 
laiku j i s gali būti viena, o kitu 
laiku k i t a . arba net vienu laiku 
abeju. 

(Nukelta j 4 psl.) 
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1989 metų Ateitininkų studijų dienos Dainavoje 
Jau kelionėje j Dainavą buvo 

galima jausti vešų vėją iš šiaurės. 
Normalus Darbo dienos savaitga
lio karštis šįmet buvo pakeistas 
malonia vėsuma. Ateit ininkų 
studijų savai tgal is vyko vėsioje 
Dainavos stovyklavietėje rugsėjo 
1 - 4 dienomis. Šiemet dalyvavo 
daugiau dviejų š imtų dalyvių — 
iš JAV. Kanados, Vokietijos ir 
Lietuvos. 

Savaitgalis darnia i jungėsi su 
studentų a te i t in inkų stovykla, 
kuri vyko visa savaitę. Penkta
dienio vakare kun . Kastytis Ra-

auskas aukojo šv. mišias. 
Pamoksle buvo ka lbama apie so
lidarumą sielų išganymo darbe: 
rūpindamiesi kito sielos būkle, jo 
išganymu — tuo pačiu rūpinamės 
ir sav • .-;elos išganymu. Daryda
mi gers savo ar t imui — daug pel
nomo Dievo pagalbos, malonės 
sau pačiar... Vakarinę programą 
organizavo ' y t a s Čuplinskas. 
Programa -^ė t a Vyto skaidrė
mis iš Lietuvos. Joms pritaikytą 
dial" a p uošė ir skaitė Audrė 

Gytis Liulevičius. Vi-
da:yviams buvo išdalintos 

>. kės ir jie ėjo eisena į kryžių 
k mą. Čia kun. Kastytis Rama
nauskas pašvent ino studentų 
ateitininkų stovyklos metu pasta
tytą kryžių, kurį sukūrė Vytas 

uplinskas. Kryžius primena 
litrinį atei t ininkų ženklo kry-
ų. Vakaras baigtas sugiedant 

Jarija, Marija ir Ateitininkų 
himną. 

Šeštadienio rytas pradėtas mi-
šsomis, kurias koncelebravo kun. 
Alfonsas Svarinskas kartu su 
trim studijų savaitgalyje daly
vaujančiais kunigais . Mišios bu
vo aukojamos už Lietuvą ir Bal
tijos valstybes. Pamoksle kun. 
Svarinskas pažymėjo, kad pasau
lio likimas pr iklauso nuo Dievo, 
bet taip pat ir nuo bepročių. Lie
tuvoje reikia daug atstatymo dar
bo, nes viskas Lietuvoj užnuody
ta: ne tik širdys, bet ir oras bei 
vanduo. Mūsų filosofai yra Dievo 
palaima Lietuvai. Mūsų tikslas: 
atgimstanti Lietuva. įsijungę į 
kovą pajusime laimę. Atiduokime 
visas fizines ir dvasines jėgas 
Lietuvai. 

Akademinę savaitgalio progra
mą at idarė dr. Algis Norvilas. Jis 
atkreipė savaitgalio dalyvių dė
mesį į vykstančias net tris paro
dėles: dail. Irenos Kutrevičienės 
audiniu, dail. Marytės Gaižutie-
nės keramikos kūrinių ir Sau
liaus Galadausko iš Lietuvos at
vežtų kryžiaus žygio lietuvių fo
tografų nuotraukų. Algis taip pat 
supažindino su savaitgalio val
džia: komendanta i dr. Petras 
Kaufmanas, savaitgalio pagrindi
ne organizatorė ir administrato 
re Birutė Bublienė, ūkvedė — 
Gražina Kriaučiūnienė. Dalyvių 
su paskai t ininkais supažindinto-
ja — Dalia Staniškienė 

Ateitininkų studijų dienose 1989 m. rugsėjo 1-4 d. Dainavoje. Manchester, Mkhigan: Jonas Račkauską*. Algimantas 
Gureckas, Lietuvos atstovas V/ashingtone Stasys Lozoraitis, Adolfas Darnusis ir Robertas Vitas. 

Jono Kuprio nuotrauka 

Šeštadienio rytas skirtas simpo
ziumui labai aktualia tema: „At
gimstant i Lietuva ir išeivija." 
Simpoziumui vadovauja Gabija 
Petrauskienė, o jame dalyvauja 
prof. Romas Vaštokas, Ramūnė 
Sakalaitė-Jonaitienė ir Saulius 
Galadauskas. Romas Vaštokas 
kalba tema „Kaip Maskva prista
to laisvėjimo procesą?" Pažymi, 
kad Gorbačiovo bandymas ves
ti Sovietų Sąjungą iš ekonominės 
stagnacijos netyčia pajudino so
viet inės imperijos pamatus. Nei 
Gorbačiovas, nei komunistų par
tija nesitikėjo dabart inių įvykių 
Baltijos valstybėse. Maskva ne
randa formulės, kuri galėtų ga
ran tuo t i imperijos tęs t inumą. 
Bandydama įvykius interpretuo
ti Vakarams, Maskvos propagan
da sąmoningai griebiasi jai pa 
lankių analogijų. Jakovlevas ko
mentavo pasiūlymus atstatyti sa
vus pinigus Baltijos valstybėse 
ši taip: ar Kalifornija turi sa
vo valiutą? Kanadoje besilanky
damas Georgi Arbatov siūlė min
tį, kad Baltijos valstybių autono
mija yra nerealistiška, nes jos yra 
kaip ir provincijos Kanadoje. Vaš
tokas susumavo: 11 Sovietų Sąjun 
gos padėtis problematiška; 2) Bal
tijos valstybės yra persitvarky-
bandymas, todėl jas dabar repre 
suoti būtų tragiška: 3) Baltijos 
valstybės pristatomos tik kaip 
provincijos, teritorijos, kurių sa
varankiškas ekonominis gyveni
mas neįmanomas. Didžioji rusų 
t au ta atsakinga už mažumų glo
bą visose Sąjungos teritorijose. 
Baltijos valstybių klausimas ban
domas sutapatinti su taut inėm 
Europos ir Mažosios Azijos pro
blemom — tuo iš vienos pusės už
metamas terorizmo atspalvis pa 

baltiečiams, o iš kitos siekiama 
Baltijos valstybes padaryti gry
nai vidine Sąjungos problema. 

Ramūne Sakalaitė-Jonaitienė 
kalba tema: „Dabartinių įvykių 
reikšmė išeivijai." {vykiai Lietu
voje iššaukia entuziazmą jauni
me ir nepasitikėjimą vyresniuo
siuose. Nežiūrint, ar pokyčiai 
yra ilgam ar neilgam, meskim 
baimę ir naudokimės progomis. 
Užmegzkime ryšių siūlus, pajus
kime istorijos tęstinumą. Yra ir 
nusivylimų, kai kurių skaudžių: 
svečiai kartais nelaiko išeivių 
t ikrais lietuviais, mes nemokam 
vaikus auginti, kalbame su ak
centais. Ar esame per jautrūs, ar 
matom vieną pragmatikų tipą? 
Išeivijoje neretai dominuoja sen
t imentalumas, nežinome, kur 
mesti jėgas. Reikia pilnu tempu 
padėti Lietuvai, bet su atviromis 
akimis. Pavyzdžiui, keistai nutei
kia, kad čia. Amerikon, kviečia
mas vienetas iš Lietuvos reika
lauja dešimties tūkstančių dole
rių honoraro. Negalima pamirš
t i , kad lietuvybę išlaikome čia ir 
išlaikome sau. Negalime gyven
t i sulaikę kvapą, laukdami, kaip 
dalykai vystysis Lietuvoje. Išeivi
jos Lietuva irgi yra reali. Palygi
nimas su medžio šaka yra menka
vertis. Geriau galvokime apie sa
vo tauta kaip dvikamienį beržą. 
Išeivijos ateitis priklausys nuo 
mūsų, o ne nuo jų. Mūsų veiklos 
sferos ir atmosfera yra skirtingos. 
Todėl, imantis bendrų darbu a r 
bendrų renginiu, reikia ruošos są
lygas gerai išstudijuoti. Turime 
nuomones formuoti ir reikšti 

Sauliaus Galadausko tema: 
„Ateitininkai Lietuvoje: atkūri
mo rūpesčiai ir ateities uždavi
niai." Lietuvoje kone penkiasde-

•luozas Ateitininku studijų dienų metu dainuojama ratelyje: pirmas i* kaires - Ateitininkų federacijoj pirminir 
Polikaitis. pačioje dešinėje — Jonas Zadeikis. „Ii ateitininkų gyvenimo" skyriaus ..Drauge" redaktorius ir Valerija 
Žadeikienr. Jono Kuprio nuotrauki 

šimt metų siautė r audonas i s ma
ras. Mūsų tarpe irgi n ė r a imuni 
teto raudonajai bacilai. Ilgą laiką 
Lietuvos žmones buvo moky t i 
meluoti, nedirbti Kai k a s vogė, 
melavo, manydamas, k a d k e n k i a 
nekenčiamai valdžiai. Daba r įvy
ko stebuklas — Lietuvos a tg imi
mas. Lietuvoje yra didel is verty
bių išsiilgimas Tikėjimo klaus i 
mas visad atviras. A t e i t i n i n k a i 
veikia nuo pavasario. K r y ž i a u s 
žygis buvo daugiau negu simbo
linis. Mūsuose reikia desovieti-
zuoti visuomeniškumo p r a s m ę . 
Išeivija ir jos a te i t in inkai maža i 
Lietuvoje žinomi G i r d i n t melą 
apie išeiviją, buvo s u k u r t a s ir 
nerealus antimelas. L a n k a n t i s 
Amerikoje p<: ; a ty ta , k a d jūsų 
problemos visai k i tos , negu mū
sų. Pagrindine Lietuvos atei t inin
kų problema yra vadovai . Laba i 
gera būtu. jei iŠ Amer ikos ga lė tų 
atvykti stovyklų vadovai ir mo
kyti čia išdirbtos s tovykl inės me
todikos. Šiuo metu Lietuvoje y r a 
apie trisdešimt kuopų , kuriose 
yra nuo trijų iki t r i sdeš imt narių. 
Vilniaus. Kauno, Panevėžio atei
tininkai šiuo me tu ak tyv iaus i . 
Lietuvos a t e i t i n inkams t r ū k s t a 
filmų, knygų. 

Po simpoziumo vyks t a labai gy
vos diskusijos Kel is k a r t u s grįž
tama prie politinių cen t rų klau
simo Po pietų p e r t r a u k o s Lietu
vos atstovas Washingtone S tasys 
Lozoraitis skaito paska i t ą „Mūsų 
santykiai su lenkais k a r o m e t u . " 
Gyvenam šalia didelės ke tu r ias 
dešimties milijonų t a u t o s . Mūsų 
santykiuose su l e n k a i s v isuomet 
buvo kažkas n e n o r m a l u — 'en-
kai mus per daug mylėjo. Bū tų 
mums buvę lengviau, jei j ie b ū t ų 
galėję žiūrėti į m u s , ka ip žiūr i 
į portugalus ar meksik ieč ius . Vo
kietijos Užsienio m i n i s t r a s von 
Ribbentrop siūlė L ie tuva i pul t i 
ka r tu su Vokietija Lenki ją i r at
siimti Vilnių Gera i , k a d tai pa
gundai nebuvo pasiduota , nes bū
tume Didžiosios Bri tanijos, Pran
cūzijos ir Lenkijos pr ieša is . 'Vo
kiečių invazijos Lenkijon me tu 
lietuviai priėmė 15 t ū k s t a n č i ų 
lenkų kareiviu, kai tuo ta rpu Lie
tuvos kariuomenėj t ebuvo t i k 35 
tūkstančiai kareivių. D a u g jų 
iš Lietuvos išvažiavo į V a k a r u s ir 
tuo išgelbėjo savo gyvybę, nes 
daug tų. kurie pak l iuvo pas ru
sus, mirė Katyne. Pras idė jus ka
rui , bandyta pa la ikyt i s a n t y k i u s 
su lenkais. Diplomatijos šefo pa
reigas ejo nepapras tas pas iun t i 
nys Šveicarijai J u r g i s Šau lys . Jo 
pasi tar imų su lenkų vyr iausybe 
egzilėje išdava: 1942 metų doku
mentas , ku r i ame p r ipaž į s t ama , 
kad Lietuva ir Lenkija suintere
suotos nepr ik lausoma egzistenci
ja . Lietuvoje karo m e t u jokio su
tarimo nebuvo ir lenkai elgėsi ga
na storžieviškai. J u p a r t i z a n a m s 
buvo įsakymas - Vi ln iaus k lau 
simo nėra. tegal ima konfederaci 

ja su Lenki ja . Karo metu buvo 
daug ž iaur ių epizodų su lenkų 
par t izana is . J ų ša l in inkų buvo 
net ir vokiečių pusėje. Dėl so
vietų okupacijos 156 tūks tanč ia i 
lenkų apleido Lietuvą. Padėt i s 
pas ike i tė su kardinolo Wojtylos 
i š r ink imu popiežių. Dabar vyks
ta pas i ta r imai su lenkais, kuriuo
se da lyvauja ir Solidarnošč ir Są
jūdis , d ip lomata i ir Bažnyčios at
stovai. T ik imas i , k a d tų pasi tar i
mų r e z u l t a t u bus la iškas , kur ia
me l ie tuvia i ir lenkai pripažįsta 
vieni k i t i ems nepr iklausomybę. 
Lozoraičio nuomone , min t i s ati
daryt i Lietuvos konsulatą Varšu
voj y r a bloga mint i s , nes jei ati
darom kur nors konsulatą, j is da
rosi nauju sovietų kana lu . Daug 
svarb iau ka lbė t i t a u t a i su t au t a . 
Tur im galvoti ne 19. o 21 šimtme
čio kategori jom. Pokalbiuose su 
Maskva r e ik i a akcentuot i , kad 
Lietuva nėra grėsmė Rusijai. Vie
na a i šku — Sovietų Sąjunga ei
na p r i e mir t ies . Agonija gali tęs
t is d a r keletą metų. 

Po paskai tos vyksta labai gyvos 
diskusijos, kuriose svarstoma Vil
n i aus , ryš ių su Solidarnošč, tal
kos L ie tuva i k laus imai . Antrąją 
popiečio paska i tą skai to Algi
m a n t a s Gureckas . Jo t ema: „Ant 
vieškelio į nepr ik lausomybę: Ne
pr ik lausoma Lietuva ir Karaliau
čiaus sr i t is" . Sovietų imperija ser
ga nepagydoma liga. Sovietų Są
jungos ekonominė padėtis vis blo
gėja. Sovietų kar iuomenės išvedi
mas iš Lietuvos y ra neįmanomas, 
kol j a i p r ik lauso Kara l i auč iaus 
sr i t i s . Toje srityje v ienas iš pa
gr indin ių ka r in ių bazių mazgų. 
Kara l iauč iaus sritis yra Mažosios 
Lietuvos ir prūsų žeme — vakaruo
se ir p ie tvakar iuose y r a senoji 
p rūsų žemė. 40 nuošimčių Ryt
p rūs ių a t iduo ta Lenkijai . Po ka
ro šios sri t ies gyventojai buvo ma
rinami badu — išliko tik Lietuvon 
p a s i t r a u k ę . Dabar srityje gyven
tojų yra 94% rytų slavų. Koloni
ja — dalis plano lietuvių tau tą su
na ik in t i . Daba r Lietuva tapo 
k l iū t imi . Ke l ian t re ika lav imus 
Lie tuva i nepr ik lausomybės , iš
ki ls ta ipgi k laus imas: o ka ip su 
Ka ra l i auč i aus sr i t imi? Tačiau 
s r i t ies l ik imas negali bū t i spren
dž iamas kolonistų. Pavyzdžiui , 
J u n g t i n ė s Tautos a tme tė Gibral
t a r o plebiscitą. Moral inę teisę į 
Rytų Prūsiją t u r i iš t en išvary
tieji vokiečiai ir l ietuviai . Len-
jokių teis ių j Kara l i auč iaus sritį 
ne tu r i . Y r a t rys galimi sprendi
ma i : 1) s r i t i s p r i jungiama prie 
Vokietijos. 2) a tsk i ra vokiška Ry
tų Prūsi ja , 3") au tonomiška sri t is 
p r ie Lietuvos. P i rmas i s sprendi
m a s ko gero Lietuvai ger iaus ias , 
bet Lenkija stosis prieš jį. Dis
kusijose buvo labai įdomus Pečiu-
laičio įnašas Grįžęs iŠ Sibiro jis 
keler ius metus gyveno šioje srity
je . Nerado nė vieno senojo gyven
tojo. Tilžės k raš t a s užleistas van
deniu . Prūsijoje gyvena daugiau
sia ka r iuomenė . Bazėse daro. ką 
t ik jie nori . 

Dienos vakarinė programa buvo 
sk i r t a j a u n i m o kūrybai . Vainis 
Aleksa vadovavo jaunųjų poetų 
v a k a r u i . Dar iaus Polikaičio mu

zikinė grupė pakartojo Lietuvos 
Roko maršo programą. 

Sekmadienio ryte po mišių ir 
pusryčių Milda Danytė skaitė la
bai įdomią ir intriguojančią pa
skaitą „Ginčai, skundai ir skan
dalai: medžiaga Vatikano archy
ve apie pirmąsias lietuviškas 
parapijas Jungt inėse Amerikos 
Valstybėse". Paska i ta grįsta me
džiaga Apaštalinio delegato do
kumentų rinkinyje. Čia randa
mos 772 bylos iš Kanados ir apie 
15,000 bylų iš JAV. Per tris mė
nesius Danytė peržiūrėjo 60 bylų 
— iš jų dešimt liečia lietuvius. By
lose matomi kasdieniniai nesugy-
venimai. Popiežiaus Leono XIII 
p lanas — sustiprinti ryšius su de-
mokra t in ;m valstybėm. Pijaus 
IX — centralizuoti Bažnyčios ad
ministraciją. Vyskupai šitai pri
ėmė kaip jų teisių karpymą. Pa-
rapiečiai dažnai skundėsi apaš
ta l in iam delegatui del klebo
no. Vat ikano centralizacijos poli
t ika glaudžiai r i šasi su imigran
tų problemomis. Imigrantai iš 
Pietų ir Rytų Europos sutinka 
ankstesniąją airių imigraciją. Is
toriškai Bažnyčios į taka į žmones 
ėjo per krašto valdovus. Su Euro
pos emigracija Bažnyčia prarado 
du milijonus katal ikų. Gan stai
gus socializmo ir ateizmo populia
rumas tarp visų emigrantų. Prieš 
šimtą metų pajustas ryšys tarp 
taut in ių jausmų ir religijos: pa
pročiai ir ka lba išlaiko tikėjimą. 
Todėl nauja teorija — kunigai tu
ri lydėti emigran tus nuo pat jų 
kelionės pradžios. Danytė susto
jo prie kun. Juozo Antano Gri
ciaus bylos. 1884 m. JAV vysku
pai, suvažiavę Baltimorėn, nutarė, 
kad parapijos teisiškai turi pri
klausyti vyskupams. Amerikos 
lietuviai 1902-29 metais turėjo 
dvylika parapijų, o dar dešimt bu
vo nepavykusių bandymų. Kuni
gas Gricius buvo pakviestas iš 
Petrapilio dvasinės seminarijos 
1895 metais dirbti su lietuviais. 
Pirmasis jo laiškas apaštaliniam 
delegatui y r a 1904 m. vasario 
mėn. 28 d. įdomu, kad Griciaus 
byloje lemiamasis balsas yra pa-
rapiečių. J i e padarė, ką norėjo. 
Laiškuose rašoma, kad lietu
viai yra sunkiausiai valdomi. Ko
dėl tokie maišt ingi? Pirmieji imi
grantai pasijuto laisvi, bet be 
s t ruktūros ir pavyzdžių. 

Antrąją sekmadienio paskaitą 
skai to Robertas Vitas — „Lietu
vos okupacijos nepripažinimo po
l i t ika" Okupacija yra Lietuvos 
konst i tucinės teisės pažeidimas. 
Tautos y ra moraliai ir teisiškai 
lygios. Naujai valdžiai gauti pri
pažinimą reikalinga: 1) ji tu r i 
kontroliuoti teritoriją ir piliečius, 
2) tur i įvykdyti tarptautinius įsi
pareigojimus. JAV nepripažini
mo doktriną išvystė nuo Japoni
jos Mandžūrijos okupacijos. Japo
nija sudarė Mančuko valstybę. 
JAV valstybės sekretorius Hen
ry Stimson nepripažįsta naujos 
valdžios, nes Japonijos pastatyta, 
pažeidžia Kellogg-Bryant paktą. 
Ta pati doktrina taikoma Baltijos 
valstybių okupacijai. Prezidentas 
Roosevelt įsako užšaldyti Baltijos 
v a l s t y b i ų nuosavybes J A V . 

Churchill prašė Roosevelt pakeis
t i nepripažinimą, nes j is norėjo, 
kad Sovietų Sąjunga pradėtų 
antrąjį frontą. Karo metu Stali
nas nekalbėjo apie teisinę padė
tį. Po karo Amerikos pareigūnai 
ignoruoja nepripažinimą. Repa
trijuojami karo belaisviai. Ati
duodamas Simas Kudirka. Atsto
vų rūmai nutaria, kad politines 
prieglaudos klausimas nustelbia 
nepripažinimo klausimą. Tačiau 
visada, kai norima nepripažini
mą atšaukti (kaip vienu metu siū
lo Henry Kissinger), atsiranda 
būdų t a i užblokuoti. Po 1970 me
tų darosi labai aktualus diploma
tinės tarnybos tęstinumo klausi
mas. Prezidento Carter adminis
tracija mėnesį prieš rinkimus su
tinka, kad atstovo pareigas gali 
perimti toje atstovybėje netarna
vęs diplomatas. Nepripažinimo 
politika nebaigta. Amerika nie
kad nežadėjo išlaisvinti Rytų Eu
ropos iEisenhower apie tai kalbė
jo tik rinkiminėj kampanijoj). Ne
pripažinimo politika turi morali
nį tikslą — išlaikyti valstybingu
mo tęstinumą. 

Sekmadienio popietės paskaiti
ninkas: kun. Antanas Rubšys. Jo 
tema: „Kristaus asmuo ir dabar
ties žmogus: ,0 kuo jūs mane lai
kote?' ". Albert Schweitzer paste
bi, kad Jėzuje Kristuje kiekvie
nas amžius atrado atsakymą į sa
vo poreikius. Dievo įsijungimas į 
žmogaus būklę yra lygus Dievo 
karalystei. Tai yra Dievo malo
nės jėga, kuri duoda man nugar
kaulį būti tiesiu, teisingu. Evan
gelijos nėra biografija. Yra por
tretas , ne fotografija. Jų turinys 
trejopas: 1) viešoji Jėzaus veikla, 
darbai ir žodžiai. 2) apaštalų ir 
mokinių skelbimas apie Jėzų 
Kristų, 3) evangelisto tematinis 
Kris taus portretas. Evangelijose 
jis tu r i keturis t i tulus: rabinas = 
mokytojas, pranašas. Kristus, 
Viešpats. Apšvietos amžius užda
rė žmogų į proto kalėjimą, apiplė
šė, padarė daiktu. Kokia yra Rū
pintojėlio paslaptis? Galaunė 
užrašė pasakojimą, kad Jėzus 
Kristus keliavo per pasaulį ir pa
kelėje atsisėdęs verkė. Nenuosta
bu, kad Vilniaus ateitininkai ėjo 
per Lietuvą statydami kryžius ir 
rūpintojėlius. Bet trečioji diena 
— prisikėlimas yra būtina Rū
pintojėlio tąsa. Tai jungiasi ir 
3u lietuvių tauta bei atgimimu. 

Povilas Pečiulaitis specialiame 
pranešime papasakojo apie savo 
asmeninius pergyvenimus. Po
grindyje pradėjo dirbti 1944 me
tais. Partizanų kova tęsėsi iki 
1952 metų rudens. Amnestijos 
klastingos. Penkiasdešimt tūks
tančių atsigulė į žemę. Kiekvie
nam bažnytkaimy stovėjo garni
zonas — aplinkui kapinynai. Vy
ko kova su NKVD daliniais. Stri
bai — vedliai čekistams. Kolekty
vizacija 1950 metais tik ruošia
ma. Partizanai sakė — rusų neį-
leisim } Lietuvą. Rusai liko tik 
miestuose. Po Berijos daug jų mo
vė iš Lietuvos. Čekistu rankos-
na Pečiulaitis papuolė palaikyda
mas ryšį su kitais. Trise ėjo į su-
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Profesorius emeritas Justinas Pikunas 
70 metų amžiaus ir 40 metų akademinio darbo sukakčių proga 

R O M U A L D A S 

K R I A U Č I Ū N A S 

„Jis gimė prieš 50 metų sausio 
7 dieną. Gimė dzūku. Gimnazija 
Marijampolėje, daktaratas Miun
chene, profesūra Detroite. Vedęs 
septyniolika metų. Trijų vaikų 
tėvas. Penketos knygų autorius. 
Mėgsta sportą, gamtą, žmones, 
ramybę. Intensyviai dirba ryte, 
kad vakare l ik tų laiko šeimai. 
Savo dvasią peni idealizmu. 
Kūną st iprina mankšta. Gyve
nimo entuziastas, kuris ignoruoja 
pesimizmą. Mokslininkas — vi
suomenininkas, vyras — tėvas. 
Daug skaito ir rašo. Gyvena ne 
prabangoje, bet jaukiai. Namas 
p a d a b i n t a s da i lės kū r in i a i s . 
Sienos aps t a ty tos knygomis . 
Atgaivos ieško muzikoje. Pasą
monės kūrybinius polėkius piešia 
drobėje. Važinėja pagyvenusiu 
automobiliu. Kuklus sau. Dosnus 
kit iems. Sėslus darbe ir pažiū
rose. Dažnai vizituoja jaunimą. 
J a m vadovauja. Vaišingas, nuo
širdus, plačių užmojų. Grožio 
mėgėjas. Jaut r ia i užjaučia artimą 
nelaimėje. Pažangiai konservaty
vus. Iškalbus, bet kalbų nemėgs
ta. Jis Just inas Pikūnas. Detroito 
universiteto profesorius. Atei
tininkų federacijos vadas. Jam il
giausių metų. Maurois primena, 
kad senėjimas tėra t ik blogas 
įprotis, kurio darbštūs žmonės 
neturi laiko įsigyti. Linkėjimai 
likti darbščiu." Toks buvo mano 
penkių minučių škicas profeso
riaus dx. Just ino Pikūno penkias
dešimt metų proga, įdėtas Drauge 
1970 m. saus io 17 d. laidoje. 

Šįmet gerbiamas ir mielas 
profesorius, j a u pagarbiu emerito 
t i tulu pasipuošęs, švenčia septy
niasdešimt metų amžiaus ir ketu
riasdešimt metų akademinio dar
bo sukaktis . Tai graži proga š ias 
p r a smingas sukak t i s plačiau 
aptar t i . 

Aš t ik po keliolika metų susi
gaudžiau, k a d tas lietuvis psi
chologijos studentas, kuris lankė
si Rebdorfo stovykloje (Vokietijo
je, bene 1947 metų rudenį ar kitų 
metų pavasarį) ir vykdė tes tus 
mokinukams, buvo Just inas Pi
kūnas . Aš buvau vienas iš tų 
mokinukų. 1949 metų vasarą 
prie Boden ežero, irgi Vokietijo
je, vyko atei t ininkų stovykla, 
kurioje dalyvavo Studentų ateiti
ninkų sąjungos pirmininkas Jus
t inas P ikūnas ir daugiau studen
tų, o gal ir sendraugių. Mes, 
moksleiviukai, į tuos šaunuolius 
tik iš tolo ir pagarbiai žiūrėda
vome. Tikras susipažinimas su 
profesoriumi įvyko j au Ameriko
je, per ateitininkų veiklą. Ypač 
suartėjome nuo 1967 metų. kada 
profesorius buvo išrinktas Atei
t in inkų federacijos vadu. J is 
mane pasikvietė generalinio sek
retoriaus pareigoms. Nors tos 
pareigos j a u seniai pasibaigė, 
likome ar t imame kontakte. 

Jus t inas Pikūnas gimė 1920 m. 
sausio 7 d. Miroslave. Alytaus ap
skrityje. Mokėsi Alytaus valstybi
nėje ir Marijampolės Marijonų 
gimnazijose. Pastarąją baigė 
1940 metais . Studijavo Vytauto 
Didžiojo univers i te te K a u n e . 
1941-1943. Karo įvykių eigoje iš 
vežtas į Vokietiją 1944 metais. Po 
karo studijas tęsė Muencheno 
univers i te te , kur iame 1949 me
t a i s gavo filosofijos dak ta ra tą 
iš psichologijos su disertacijos 
magna cum Iau.de pagyrimu. To
liau Paryžiaus universitete gili
nosi psichodiagnostikoje ir psi
chopatologijoje. 1950 m. gruodžio 
21 d. a tvyko į JAV ir apsigyveno 
Detroite. Prieš keletą mėnesių 
persikėle i Northville miestelį. į 
vakarus nuo Detroito. 

A k a d e m i n i s d a r b a s 

Profesorius dr. Just inas Pikū
nas yra vienas iškiliausių mūsų 
mokslininkų Amerikoje, pasireiš
kęs ne tik straipsniais, knygomis, 
bet ir administracijoje, konsul-

Profesorius dr. Jus t inas Pikūnas 

tacijoje. tyrinėjimuose, pavyz
dingame mokyme. Nuo 1951 me
tų susir išo su Univers i ty of 
Detroit ka ip instruktorius psi
chologijos katedroje. Už metų 
buvo pake l tas docentu. 1956 
metais tapo ekstraordinar iniu 
profesoriumi. Po penkerių metų 
jam buvo suteiktas ordinarinio 
profesoriaus rangas , ku r i ame 
liko iki pasi t raukimo į pensiją 
1987 metais. Ta proga, rekomen
duojant universiteto dekanui ir 
viceprezidentui, j am buvo su
teiktas profesoriaus emerito titu
las . Univers i t e to p rez iden tas 
Robert Mitchell savo 1987.2.28 
laiške Just inui Pikūnui t a rp kitų 
reikalų pažymėjo, kad, „kaip jūs 
žinote, šis t i tulas yra ski r iamas 
labai retai ir yra teikiamas tik iš
skirt iniems profesoriams, pasižy
mėjusiems mokytojavimu, išskir
t i n e t a rnyba un ivers i t e to ben
druomenei. Jūs t ikrai esate užsi
tarnavęs tokios garbės." 

Nuo 1951 iki 1983 metų pro
fesorius dėstė dešimt žemesniųjų 
ir keturiolika aukštųjų studijų 
kursų bei testavimo ir psichotera
pijos pratimų. Atidžiai prižiūrėjo 
in ternus bei tezių ir disertacijų 
darbus. Jo rūpesčiu ir jo priežiū
roje apie septyniasdešimt stu
dentų savo mokslinius darbus ap
vainikavo magistro ir daktaro 
laipsniais. Profesorius nesiten
kino vien mokymu ir tyrinėji
mais. J i s ieškojo būdų ir prie
monių universiteto psichologijos 
katedrą atnaujinti , ją praplėsti . 
1964 metais j is paruošė klini
kines psichologijos daktarato pro
jektą. Už ketverių metų jis įsteigė 
Vaikų psichodiagnostikos centrą 
ir buvo pirmasis jo direktorius. 
Penkerius metus '1970-1975) va
dovavo mokyklinės psichologijos 
programai. 

Profesoriaus sumanumas ir or
ganizaciniai sugebėjimai buvo 
pastebėti ir įvertinti. Cinikai 
sakytų, kad jis tapo ..nubaustas", 
jį išrenkant psichologijos kated
ros direktoriumi 1974 metais 
ketverių metų terminui. Paskuti 
nius septynerius metus prieš 
pasitraukimą į pensiją buvo uni
versiteto Vaikų ir šeimos centro 
direktorium. 

Profesorius neužsidarė vien 
universiteto rūmuose. Kaip kon
sul tantas talkino Detroito mies
to konsultacijos tarnybai 1955-
1961. Viešosios sveikatos subsi
dijų remiamas, kaip konsultan
tas, pravedė psichiatrinio lavi
nimosi programą Mercy kolegijo
je. Detroite. University of Detroit 
radijo ir televizijos programoje 

pravedė dvylika pokalbių psicho
loginėmis temomis . Jo suda ry tos 
grafoskopinės skalės kons t rukc i 
jai univers i te tas su te ikė s t ipen 
dijas net ke tur i s k a r t u s . 1958-
1959 meta is gavo stipendiją iš 
univers i te to Tyrinėjimų ta rybos 
vys tymos i psichologijos mono
grafijos r a šymui . R e m i a m a s Na
t ional Science Foundat ion , 1962 
metų vasarą praleido Floridos 
vals tybiniame univers i te te . Nuo 
1962 metų Michigano valstybėje 
turėjo psichologijos konsu l t an to 
pažymėjimą. Pagal naują įstaty
mą, nuo 1979 metų j a m su te ik t a s 
leidimas praktikuoti psichologiją. 

Akademin iame gyven ime y ra 
didelis spaudimas tyr inėt i , rašyt i 
ir spausdint i . Be knygų a r studi
j in ių darbų išleidimo dėstytojui 
l ieka labai ribotos ga l imybės 
įsigyti r imtą vardą, o dažnai ir iš
silaikyti universitete. Spaudimas 
sumažėja, t ik pasiekus aukščiau
sią a k a d e m i n ę pakopą. Nors 
spaudimas sumažėjo, profesoriui 
pasiekus ordinarinio profesoriaus 
rangą, jo p roduk t ingumas nesu
mažėjo. Tai ta ik l ia i pastebėjo 
profesorė E. Midlarsky, nominuo
d a m a Jus t iną P ikūną m e t i n i a m 
Prezidento žymeniui už pasižy
mėjimą mokyme ir tyr inėj imuo
se. Savo nominac in iame la iške ji 
rašo: „Pirmiausia yra t i k r a inspi
racija sut ikt i vyresnio amžiaus 
kolegą, kur i s daug m e t ų pralei
dęs toje pačioje ins t i tuci joje , 
teberašo knygas ir tebespausdina 
moksl inius s t r a ipsn ius prestiži
niuose žurnaluose. . ." ( i š t rauka iš 
laiško Universiteto žymens komi
te tui , 1984.10.10). 

Nebandan t išsamiai apžvelgti 
visų profesoriaus J u s t i n o Pikūno 
m o k s l i n i ų d a r b ų , po r a n k a 
tu r ima informacija rodo, kad jis 
dar 1953 metais sukons t ravo gra-
foskopinę skalę ir pa ruošė ati
t inkamą vadovą. Vadovas vėliau 
buvo plečiamas, iš leistos papil
domos laidos. Jo pirmoji knyga 
Fundamentai Child Psychology, 
išleista Bruce leidyklos, pasirodė 
1957 meta is . Po dvejų m e t ų Uni
vers i ty of De t ro i t i š le ido jo 
Developmental Psychology. Pro
fesorius rado laiko ir eksperimen
t inėms studijoms bei moksli
n iams s t ra ipsn iams. Pastebėjęs 

s u d e d a m a dalis. Kaip akademi
ku i , j a m buvo įdomu patirti, ar 
yra skirtumo tarp baimių, kurias 
išgyvena normalūs .r emociškai 
sergą vaikai. Ištyrus du šimtus 
vaikų, duomenys buvo paskelbti 
profesiniame žurna e. -Journal of 
Psychologieal I$su^. 1962, 13. 
157-64). 

Nors profesorius daugiausia do
mėjosi dinamine psichologija, ne
svetimos j a m ir kilos psichologi
jos kryptys. Sekant -istematingo 
atpildo principu, jam kilo mintis 
pat ir t i , a r piešiniu Turinys gali 
b ū t i a t i t i n k a m a : pakreiptas 
tyrinėtojo norima Kryptimi. Po 
minties ėjo eksperimentas ir jo 
aprašymas (Journ c . •' Projective 
Techniąues and Ptrtonality As-
sessment, 1966, 30, 172-76). 
Mokslinis darbas ne visuomet at
l iekamas eksperimentu. Kartais 
j au įvykdytų studijų suderinimas 
ir savo svarstymų prijungimas 
tu r i nemažiau svarbos Populia
rioje spaudoje daug rašoma apie 
tradicinių vertybių trupėjimą ir 
nykimą. Profesoriaus Pikūno 
brandūs straipsniai apie vertybių 
ugdymo stoką jaunystėje ir dėl to 
kylančias krizes kaip tik gru
miasi su šiais klausimais Spau
dai jau kur i s laikas yra paruošta 
knyga lietuvių kalba ir turėtų 
pas i rodyt i š ia i s jubiliejiniais 
metais. Tai brandžių straipsnių ir 
paskai tų rinkinys, liečiąs vaikų 
psichologinį vystymąsi ir bren
dimą. 

T u r i u sąrašą išspausdintų 
straipsnių, studijų ir knygų. Iš 
viso — dvidešimt šeši vienetai. 
Sėkmingiausia, mano manymų, 
buvo 1961 metais išleista Psycho
logy of Human Devetopment kny
ga, apimant i asmens vystymosi 
raidą. Leidėjo (McGravv-Hill) pra
šomas, profesorius paruošė papil
domą laidą, kuri kiek pakeistu 
pavad in imu (Human Devetop
ment: A Science of Grouth) iš
leista 1969 metais Kartu buvo 
paruoštas ir tads pačiais metais iš
leistas p a g a l b a s vadovas uni
versiteto dėstytojams, besinaudo 
jant iems antrąja laida Pasiseki
mas buvo t ik ra i didelis Šią kny 
gą naudojo penkiasdešimt devy
nios kolegijos ir universitetai 
vien Amerikoje. Garsas pasklido 
po platųjį pasaulį ir 1971 metais 
buvo išleista tarptautinė laida 
Japonijoje. Kad ir geriausia 
knyga ilgainiui pasensta. Tai 
ypač opu kursuose naudojamoms 
knygoms. Norėdamas užtikrinti 
knygos tolimesnį populiarumą, 
leidėjas ir vėl kreipėsi į autorių, 
prašydamas trečiosios, papildytos 
laidos. Trečioji laida, vėl su kiek 
pakeis tu pavadinimu (Human 
Devetopment: A n Emergent Scien
ce) pašau. , išvydo 1976 metais. 
Tais pa t metais išleista ta rp 
t au t inė laida studentams, o 1979 
metais portugalų kalba Sa*o Pau
lo, Brazilijoje Nėra abejonės, kad 
ši knyga susilauktų šilto priė
mimo Lietuva- universitetuose, 
kur psichologinių knygų t ikras 
badas. Tikėk me, kad atsiras 
energingas ir -ugebąs akademi 
kas, kur is šia knygą išvers į 
lietuvių kalba 

Daugelį me* . profesorius Piku 
nas ne tik r a - ir spausdino, bet 
ir gyvu žodžu; avo žiniomis dali
jasi su k i t a - įvairiose konfe
rencijose, su v žiavimuose. Refe
ra tus ir pask.--.itas skaitė Michi
gano moksle akademijos meti
niuose suvaž 'imuose bent pen
ketą kartų: A įerikos psichologų 
sąiungos suvažiavimuose; Michi
gano mokyk psichologų sąjun
gos seminar e. Nesvetimos jam 
ir lietuvių au įtorijos. Mokslo ir 
kūrybos sim; 'Ziumuose paskai
tas skaitė tn- artus. Čia tik keli 
pavyzdžiai. 

Valdas Daškevičius 

Visuomeninis d a r b a s 

Jus t inas P - inas yra palikęs 
kad mokymo mašinos paspar t ina gilius visuorr- linio darbo pėdsa 

Valdas Daškevičius 

KARALYSTĖ 

Anapus mūsų yra Karalystė: 
per sapnq skamba 
šventyklų varpai. 

ir skauda pabusti 
iŠ miego motinos įsčiose — 
lyg reikėtų tėvynę 
palikti. 

KOVA 

Aš miegu prie skruzdėlyno, 
knyga šalia pasidėjus. 

Vyksta atkaklios kautynės 
tarp demonu ir angelų. 

Ir žiūri Dievo giliom akim 
į mano sapną skruzdė. 

ANGELE SARGE 

Angele sarge. 
apsaugok mus, tolstančius 
liucernos laukais. 

su pilnomis rieškučiomis serbentų, 
prisiskintų apleistoje 
sodyboje, — 

apsaugok mus, tolstančius 
link horizonto. 
kur stūkso pajuodęs 
katilinės 
kaminas. 

ŠERMENYS 

Atėję 
mes radom išlaužtas duris 
ir išdaužytus langus. 

Motina buvo 
neseniai palaidota. 

Mus pakvietė 
prie šermenų stato 
giedotojai 
svetimais balsais. 

ŽALIUOJANČIAM SLĖNYJE 

Žaliuojantis slėnis, o kraujo 
klane sukniubęs piemuo. 

Durklą* guli žolėj — kaip raidė 
dantiraščio knygoje... 

Laigo laimingos avelės, 
nesuprantančios, kas atsitiko. 

SENDAIKČIŲ SUPIRKĖJAS 

Važiavo vieškeliu čigonas, 
supirkinėjantis sendaikčius. 

Mes pardavėme jam namus 
su visais šventųjų paveikslais. 

Atidavėm ir vyšnių sodą, 
ir šulinį įkėlėm i vežimą, 

o mums jisai paliko lėkščių 
paskutinei vakarienei. 

BROLIUI 

O broli vilkolaki, trokštantis mano gyvybės, 
juodoji požemių magija valdo tavo rankas. 

ir baigias Šventoji Komunija, ir nėra atleidimo, 
keturi mėnuliai grėsmingai teka virš miško — 

ieškok tos šaknies, kuri nuo kerų išvaduotų, 
arba tegul įsimyli tave sidabrinė kulka... 

NEMIGA 

Nieko nėra baisesnio, kai uždraudžia sapnuoti, 
kai miražus užrakina seifuose 
ir verčia išsižadėti mėnulio veido. 

To nepalyginsi nei su alkiu, nei su troškuliu, 
tai nemiga, kai atsibunda monstrai. 

* * * 

It vėlės, ieškančios prieglobsčio, 
mes užklydome f apleistą sodybą. 

Ten senutė, prarandanti kalbą, 
šnabždėdavo: Tėve mūsų... 

Trobos langai užkalti lentomis, 
nors už jų — nei kėdės, nei stalo — 

išeinantys užkala, kas brangiausia, 
ko neįmanoma išsinešti. 

mokymosi eigą, j is i škėlė klausi- kus išeivijos 
mą. a r dažnas egzaminav imas Dar studen* 
savaime nepakelia mokin ių žino- išr inktas į * 
jimo lygio. At l ikus a t i t i nkamą Bendruomene 
eksperimentą, r a s t a , k a d dažnas kavo Studer 
egzaminavimas iš t i k r o padidina junga i (1947 
žinių bagažą. Ba imė ir ne r imas korporacijai 

•tuvių gyvenime, 
būdamas, buvo 

Kietijos Lietuvių 
tarybą. Pirminin-
. ateitininkų są-
949) ir Kęstučio 
47-1950). Taip pat 

Duobkasiai šeimininkavo 
namuos. 

Meilė yra tyla 

Tai eilutė iš Valdo Daškevičiaus knygos Sau
ja pelenų, ką tik pasirodžiusios Lietuvos knygy 
nuose Valdas Daškevičius yra jaunas poetas, gi
męs 1961 metais Kėdainiuose, ne ta ip toli nuo tos 
vietos, iš kur kilo ir jo numylėtas poetas, su kurio 
knygomis, kiek žinau. Valdas nesiskiria - 1980 
metų Nobelio l i teratūros premijos laurea tas Czes-
haw Milosz. 

Alcheminis požiūris į poetini žodj. magiškas 
tikėjimas sakymo galia, universalesnių temų ii 
gesys būdingas Valdo Daškevičiaus eilėraščiui, 
sąmoningai siekiančiam komplikuoti lyrinį išpa 

POETAS 

Poetas neprivalo paklust imperatoriui ~ 
imperatorius yru tik dulkė 
palyginti su lietumi ir žaibu. 

Imperatorius negali poeto pavergti, 
kaip negali pavergti žolės 
ir nugalėti vėjo. 

Imperatorius bijo poeto labiau nei kardo, 
nes kai ant kalno užgieda poetas, 
griūva kalėjimai. 

žinimą, a tver ian t vertikaliąją Dievo ir žmogaus, 
kosmoso didybės ir mažyčio vabalėlio jungtį Bib-
linės situacijos (paskutine vakariene, nukryžiavi
mas, Kaino Abelio parafraze*, motyvai, apokalip-
tinės aliuzijos, galbūt įkvėptos katastrofizmo tek 
mes, formuoja įdomų savitą pasaulėvaizdį, kur 
moderni civilizacija akivaizdžiai pažymėta neiginio 
ženklu Kartojasi kalėjimo (priverstinai uždaros 
erdvės), pogromų, nukryžiavimo, imperijos (jėgos 
jrankio) motyvai Vienintelis išsigelbėjimas tokio
je prievartos erdvėje — meile, ji vienintelė ats
vara ir šviesioji galia prievartos karalystėje, kur 
žmogus yra verčiamas netekti žmogiškosios pri 
gimties, p ra ras t i sielą ir valią 

J u l i u s Ke le ra s 
dažna i y r a emoc in ių s u t r i k i m ų (Nukelta į 4 psl.) 
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Vaclav Havel: „Žodis apie žodį" 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Koks is tikro buvo Lenino žo
dis? Išvaduojantis arba, prie
šingai, apgaulingai, pavojingas ir 
pagaliau pavergiantis. Tie, kurie 
domisi komunizmo istorija, iki 
šiandien dėl to aistrinjai ginči
jasi ir matyti ilgai dar tai darys. 
Aš asmeniškai labiausiai įsi
dėmėjau, kad jo žodis visuomet 
buvo įtūžęs. 

Ir kaip yra su Freudo žodžiu? 
Ar jis atskleidė slėpiningą 
žmogaus sielos kosmosą, ar jis 
buvo tik gemalas iliuzijos, kuria 
apsisvaigina puse Jungtinių 
Amerikos Valstybių, būtent, kad 
to, kas žmogų kankina, bei savo 
kaitės galima atsikratyti, jeigu 
šito krūvį pavedama gerai apmo
kamo specialisto interpretacijai? 

Bet aš norėčiau dar toliau eiti 
ir dar labiau išprovokuojančiai 
klausti: koks iš tikrųjų buvo Kris
taus žodis? Ar jis buvo išganymo 
istorijos pradžia ir vienas iš ga
lingiausių kultūrines kūrybos 
impulsų visuotinėje istorijoje — 
ar jis buvo pirmykštis gemalas 
kryžiaus karų , inkvizicijų, 
Amerikos* kultūrų sunaikinimo ir 
pagaliau visos prieštaringos bal
tosios rases ekspansijos, kuri tapo 
tokios daugybės tragedijų prie
žastimi, kad šiandien didžiausia 
žmonijos dalis pateko į liūdna va
dinamo „trečiojo pasaulio"' kate
goriją? Aš visuomet norėčiau 
tikėti, kad tai pirmasis atvejis, 
bet aš negaliu ignoruoti ir tų kny
gų šūsnių, kurios įrodo, kad ir 
tyriausioje pirmųjų laikų krikš
čionybėje jau buvo kažkas užpro
gramuota, kas tūkstančio kitokių 
aplinkybių fone, įskaitant ir tik 
reliatyvų žmogaus charakterio 
pastovumą, tam tikru būdu 
dvasiškai atvėrė erdvę anoms 
baisenybėms, kurias prisiminiau. 

Žodžiai turi ir savo istoriją. 
Taip antai buvo laikai, kada 

žodis „socializmas'" ištisoms 
pažemintųjų ir prispaustųjų kar
toms buvo magnetišku sinonimu 
geresnio pasaulio, ir už tuos 
idealus, kuriuos tas žodis reiškė, 
žmonės buvo pajėgūs paaukoti il
gus sa\o gyvenimo metus arba 
net savo gyvybę. Aš nežinau, kaip 
yra jūsų krašte, bet mano tėvy
nėje iš to patiem žodžio — taigi iš 
žodžio socializmas — jau seniai 
pasidarė visai paprasta gumine 
lazda, su kuria kažin kokie pra
turtėję ir į nieką nebetikintys 
biurokratai visus kitus piliečius 
muša per nugarą, vadindami įuos 
„socializmo priešais"' ir „anti 
socialistiniu elementu'. Tikrai 
mano krašte šitas žodis seniai yra 
pavirtęs bedievišku keiksmažo 
džiu, kurio privalu vengti, jeigu 
nenorima sukelti įtarimo Nese
niai dalyvavau spontaniškoje ir 
jokių disidentų nesuorganizuotoje 
demonstracijoje, kurioje buvo pro
testuojama prieš gražiausių Pra 
hos kampeliu išpardavimą kažin 
kokiems Australijos milijonie
riam?. Ir kai kalbėtojas, kuris 
prieš tą projektą audringai 
pasisakė, savo kreipimąsi į 
valdžią dar ir tuo norėjo pabrėžti, 
kad jis pats už savo gimtinės iš
gelbėjimą kovojąs ir vardan so
cializmo, tai susirinkusi minia 
prapliupo juokais Ne todėl, kad 
ji būtų buvusi prieš socialiniu 
teisingumu pagrįstą visuomenės 
santvarką. Bet visai paprastai dėl 
to, kad jie išgirdo žodį, kuris p*>r 
ilgus metus ir visokiausiomis 
tinkamomis ir netinkamomis pro
gomis buvo naudojamas režimo, 
kuris tik ir sugeba žmones 
manipuliuoti ir juos pažeminti. 

Žodžiams gali būti skirtas labai 
savotiškas likimas Ta pati rūšis 
laisvai mąstančių ir drąsių 
žmonių vieną kartą gali būti įme 
tama į kalėjimą už tai, kad koks 
nors žodis jiems turi nepaprastą 
reikšmę, o kitą kartą už tai. kad 
tas pats žodis jiems nieko nebe 
reiškia, nes vietoj geresnio 
pasaulio simbolio jis pasidarė 
apdujusio diktatoriaus nuvalkio 
ta formule. 

Nė vienas žodis — nė vienas 
žodis, bent jau ta kiek meta
foriška prasme, kaip aš čia tą žodį 
„žodis" naudoju — teturi tik tą 
reikšmę, kokią jam priskiria 
etimologinis žodynas. Kiekvienas 
žodis išreiškia ir tą asmenį, kuris 
jį ištaria, ir situaciją, kurioje jis 
jį ištaria, ir priežastį, kodėl jis jį 
ištaria. Tas pats žodis vieną kartą 
gali nušvisti didele viltimi, o kitą 
kartą paskleisti tik mirties spin
dulius. Tas pats žodis vieną kartą 
gali būti teisingas, o kitą kartą 
melagingas, vieną kartą žavin
gas, o kitą kartą apgaulingas, 
vieną kartą atverti gražiausias 
perspektyvas, o kitą kartą tik 
perkelti bėgius, kurie veda į 
didžiulius koncentracijos lagerių 
archipelagus. Tas pats žodis 
viena kartą gali būti taikos pa
stato plyta, o kitą kartą kiek
vienas jo garsas gali aidėti 
kulkosvaidžių griausmu. 

Gorbačiovas nori išgelbėti 
socializmą, atidarydamas rinką ir 
leisdamas laisvą žodį, Li Peng 
gelbsti socializmą masinėmis 
studentų žudynėmis, Ceaucescu 
visą savo tautą sulygindamas 
buidozeriais. Ką iš tikrųjų tas žo
dis reiškia to vieno burnoje, ir 
anų dviejų? Koks tai suktai 
paslaptingas dalykas, kuris tokiu 
skirtingu būdu turi būti išgelbė
tas. 

Aš paminėjau Prancūzų 
revoliuciją ir aną kilnią deklara 
ciją, kuri tada buvo paskelbta. Tą 
deklaraciją pasirašė vienas vyras, 
kuris buvo vienas iš pirmųjų var
dan šito kilnaus ir humaniško 
dokumento nukirsdintas. O po jo 
buvo dar šimtai, gal tūkstančiai. 
Laisvė, lygybė, brolybė — kokie 
gražūs žodžiai! Ir kaip baisu gali 
būti tai, ką jie reiškia: laisvė atse
giotų marškinių prieš nukirs
dinimą, lygybė greityje, kuriuo 
giljotina nukrinta ant -sprando, 
brolybė įtartiname rojuje, kuria
me valdo vyriausia būtybė! 

Visame pasaulyje šiandien 
skamba gražus, viltingas žodis 
„perestroika". Mes visi tikime, 
kad už to žodžio slypi viltis Euro
pai ir visam pasauliui. 

Ir vis dėlto — atvirai prisipažįs
tu — aš kartais drebu iš baimės, 
kad ir šitas žodis gali išvirsti j 
nauja keiksmažodį, pagaliau ir į 
guminę lazdą, kuria mus vėl kas 
pradės mušti. Aš dabar negalvoju 
apie savo tėvynę, kur tas žodis 
valdovu lūpose turi maždaug tą 
prasme kokią žodis „mūsų monar
chas" turi Josif Švejk'o lūpose. Aš 
galvoju apie ką kita, būtent apie 
tai, kad ir tas drąsus vyras, kuris 
šiandien sėdi Kremliuje, vieną ar 
kitą kartą — galbūt tik iš nusi 
vylimo — streikuojančius darbi
ninkus arba subruzdusias tautas, 
arba tautines mažumas, crba 
labai jau neįprastas mažumų 
pažiūrv.s apkaltins, kad t^i yra 
pavojus pertvarkai. Aš turiu jį su
prasti atlikti šitokį milžinišką 
uždavinį, kap jis kad pasiryžo, 
yra nepaprastai sunku, viskas 
kybo kaip ant plauko, ir bekeik 
viskas gali tą plauką nutrar.kti. 
ir tada mes visi griūsime į pra
rają Ir vis tiek aš sau sakau: ar 
šitame „naujame galvojime" nėra 
užsilikę labai abejotinų senojo 
galvojimo reliktų? Ar čia neat
skamba senų senovės galvojimo 
stereotipų ir kalbinių valdančiųjų 
galios ritualų atbalsis? Ar žodis 
,.pere«troika" nepradeda pana
šėti į žod) socializmas, juo la
biau, jeigu kada ne kada hus juo 
tvojama per galvų tam pačiam 
žmogui, kuris tiek ilgai ir taip ne 
teisingai buvo mušamas žodžiu 
socializmas? 

Jūsų kraštas padarė didelį 
įnašą į moderniosios Europos is
toriją: atnešė pirmą įtempimo 
sumažėjimo bangą per žinomą 
Rytų politiką. 

Bet ir šitas žodis ne kartą galėjo 
pavirsti gerokai dviprasmiu. 
Savaime suprantama, kad jis 
reiškė pirmą vilties prošvaistę 
Europos be šaltojo karo ir 
geležinės uždangos. Betgi kartu 

tačiau, deja, — ne vieną kartą ir 
atsisakymą laisvės, o tuomi ir pa
grindinės prielaidos kiekvienai 
tikrai taikai. Aš vis dar at
simenu, kaip aš septinto dešimt
mečio pradžioje susitikau su 
draugais ir kolegomis iš Vakarų 
Vokietijos, ir kaip jie manęs 
vengė, bijodami dėl bet kokių 
kontaktų su manimi, į kuriuos 
čionykštė valdžia nemielai 
žiūrėjo, dėl to, kad toji valdžia ne
būtų be reikalo provokuojama ir 
drauge išstatomi į pavojų trapūs 
besikalančių atolydžio daigų pa
grindai. Aš kalbu apie tai ne dėl 
savo paties asmens, ir dar mažiau 
dėl to, kad aš pats savęs gailė
čiausi. Aš gi jau tada labiau jūsų 
gailėjausi, nes ne aš buvau tas, o 
jūs, kurie savanoriškai atsisakė
te laisvės. Primenu tai tik todėl, 
kad iš kito taško nušvietus, kaip 
lengvai ir geri norai gali išvirsti 
į turėto gero tikslo išdavimą — ir 
tai vėl tik per žodį, kurio prasmė, 
matyti, nebuvo pakankamai 
rūpestingai saugojama. Sitai gali 
labai lengvai atsitikti; nebe
kreipiama į tai dėmesio, tai 
vyksta nepastebimai, tyliai, 
vogčiomis — o kai pagaliau tai 
konstatuojama, belieka tik viena: 
pavėluotas nusistebėjimas. 

Bet šitai kaip tik ir yra tas 
velniškas būdas, kokiu žodžiai 
yra pajėgūs mus išduoti, jeigu 
mes nesame visuomet labai 
akylus jų vartojime. Ir dažnai 
gali, deja, kad ir labai trumpas ir 
nežymus akylumo praradimas 
įgyti tragiškas ir nebeatitaisomas 
pasekmes. Pasekmes, kurios per
žengia nemedžiaginį grynų žo
džių pasaulį ir įžengia jau į vel
nioniškai medžiaginį pasaulį. 

Taip. O dabar aš pagaliau pri
einu prie to kilnaus ir gražaus žo
džio „taika". 

Jau keturias dešimtis metų 
mūsų krašte aš jį skaitau ant 
kiekvieno stogo ir kiekvienoje 
vitrinoje. Per keturias dešimtis 
metų aš. kaip ir mano tautiečiai, 
buvau auklėjamas alergijai prieš 
tą graž 4 žodį, kadangi aš žinau, 
ką tos keturios dešimtys metų 
reiškia: galingos ir vis galinges
nės armijos, kaip tariami taikos 
garantai. 

Greta ilgo, sistemingo to žodžio 
nuvertinimo proceso, vyko ir dar 
daugiau: jam buvo duota visai 
priešinga prasmė, negu žodyne 
nurodyta. Bet vis tiek keliems 
„Chartos 77" donkichotams ir 
keliems jaunesniems jų kolegoms 
iš Nepriklausomos taikos bendri
jos pavyko tą žodi „taika" reabili
tuoti ir jam grąžinti pirmykštę jo 
prasmę. Deja, už šitokią seman
tinę ,.perestroiką" — būtent už 
tai. kad jie tą žodį taika užuot ant 
galvos vėl pastatė ant kojų — jie 
-urėjo užmokėti: beveik visi 
jaunieji Nepriklausomos taikos 
bendrijos vadovai turėto atsėdėti 
po kelis mėnesius. Bet nebepras-
miškai. Šitoks svarbus žodis buvo 
išgelbėtas nuo visiško nuverti
nimo. O tai ir yra, ką aš čia be 
perstojo bandau paaiškinti, ne 
vien tiktai vieno žodžio išgel
bėjimas. Šitai yra išgelbėjimas 
kažko daug svarbesnio. 

Juk visi svarbūs realaus pasau
lio vyksmai — ir gražūs, ir bjau
rūs — turi prologą žodžių sferoje. 

Kaip jau aš jums sakiau, Šian
dien nėra mano tikslas perteikti 
patyrimą žmogaus, kuris perpra
to, kad žodis vis dar tebeturi savo 
svorį, jeigu už jį reikia užmokėti 
net kalėjimu. Mano tikslas buvo 
išpažinti kitą patyrimą, kurį mes 
šitoje pasaulio dalyje padarėme 
su žodžio svoriu, ir kuris — tuo aš 
esu tvirtai įsitikinęs — galioja 
universaliai O tai yra patyrimas, 
kad visuomet apsimoka prieš žo
džius būti nepasitikinčiais ir 
neišleisti jų iš akių ir kad tas 
atsargumas čia niekad negali 
būti per didelis. 

Nepasitikėjimu žodžiais reikalą 
galima gerokai mažiau paga
dinti, negu perdėtu jais pasi 
tikėjimu. 

Tarp kitko, ar kaip tik šitai — 

nepasitikėjimas žodžiais ir at
skleidimas baisūne kuris gali 
nepastebimai juose jiūdėti — ar 
tai nėra tikrasis intelektualo pa
šaukimas? Aš atsimenu, kaip An
drė Glucksmann, kuris malonėjo 
pasakyti įžanginę .-.albą, kartą 
Prahoje kalbėjo apie tai, kad in
telektualas turįs būti kaip Ka-
sandra, nes jo užduotis esanti 
gerai įsiklausyti į galingųjų žo
džius, neišleisti jų :s akių, dėl jų 
įspėti ir iš kalno prar.ešti, ką bai
saus jie galėtų reiksu ar atnešti. 

Užbaigiant, pasvarstykime dar 
vieną dalyką. Ištisa šimtmečius 
mes — jūs ir aš — :a. yra vokie
čiai ir čekai — Vid-no Europoje 
turėjome visokių sunkumų ben
drai sugyventi. Už jus aš negaliu 
kalbėti, bet man regis, kad aš su 
pilna atsakomybe g-»iiu apie mus 
štai ką pasakyti: abai seni ir 
šimtmečiais trukt visaip kurs
tomi tautiniai įtarinėjimai, nesu
tarimai, priešgyi.skumai pas 
mus, čekus, pastara:?iais metais 
apnyko. Ir tai visa: r.era atsitik
tinumas, kad tai įvyko tuo laiku, 
kai mes kentėjome nuo totali
tarinio režimo. Mai šitai subran
dino mumyse tok, gilų nepasi
tikėjimą visokiais apibendri
nimais, ideologinėms banaly
bėmis, frazėmis, šūkiais, minties 
stereotipais ir pata.kaujančiais 
kreipiniais į vieną ar kitą mūsų 
emocijų klodą, pradedant žemiau
siais ir baigiant kilniausiais, kad 
mes šiandien dažniausiai turime 
pakankamai imuniteto prieš bet 
kokį hipnotizuojant masalą, nors 
jis būtų ir kažin kaip sugestyvus, 
kaip antai tradiciniai tautiniai ar 
nacionalistiniai motyvai. Po 
troškinančiu apdangalu tūks
tančių tuščių žodžių, po kuriuo 
mes jau tiek ilgai turime gyven
ti, išsivystė pas mus toks stiprus 
nepasitikėjimas apgaulingų žo
džių pasauliu, kac mes šiandien 
esame pajėgūs, .eriau negu 
seniau, žmonių pasaulį matyti 
tokį, koks jis t> tikrųjų yra. 
Būtent kaip korr^kuotą bend
riją tūkstančių r įjonų nepakar 
tojamų atskiru žmogiškų būty 
bių, kurios ia'.ia šimtų gražių 
ypatybių tur. ir šimtus klaidų ir 
blogų polinkiu, kurių betgi 
niekad negalima išlyginti tuščių 
frazių ir nuvertintų žodžių lai
dyne, kaip ania: klasės, tautos a r 

politines jėgo- Ir tų būtybių ne
galima sulyginti į vieną vienaly
tę masę ir taip jas en hloc girti ar
ba pasmerkti, mylėti arba nekęs
ti, apšmeižti arba liaupsinti. 

Tai tik vienas mažas pavyzdys, 
kam reikalinga.- nepasitikėjimas 
žodžiais. Pavyzdys, parinktas, 
atsižvelgiant j ta aplinkybe, kad 
čekui suteikta garbė kreiptis į 
daugiausia vokišką publiką. 

Pradžioje buvo žodis. 
Tai yra stebuklas, kurio dėka 

mes esame žmonės. 
Tačiau tai kartu yra ir pasala, 

išbandymas, vylius, egzaminas. 
Gal didesnis, negu jums galėtų 

atrodyti, kurie gyvenate didelės 
žodžio laisvės sąlygomis, taigi 
aplinkybėse, kur tariami žodžiai 
ne taip jau reikšmingi. 

Jie yra reikšmingi. 
Jie visur yra reikšmingi. 
Tas pats Žodis vieną kartą gali 

būti nuolanku- o Vitą kartą aro
gantiškas. Ir nepaprastai lengvai 
ir nepastebimai nuolankus žodis 
gali išvirsti arogantišku, tuo tar 
pu kai tik labai sunkiai ir var
ganai arogantiška'' žodis begali 
persimainyti i nuolankų. Aš ban
džiau tai nušviesti per žodžio tai
ka likimą mano krašte. 

Pasaulis, o ypač Europa antro
jo tūkstantmečio po Kristaus gale 
atsidūrė ypatingoje kryžkelėje. 
Jau seniai nėra bųve tiek priežas
čių vilčiai, kad viskas išeis į gera. 
ir dar niekad nebuvo tiek priežas
čių baimei, kad. jei viskas 
pakryps į blogąją pusę, tai jau ir 
bus paskutinė katastrofa 

Nėra sunku pagrįsti įžvalgą, 
kad visos pagrindinės grėsmės, 
kurių akivaizdoj pasaulis šian
dien atsidūrė — nuo atominio 
karo, ekologinės katastrofos iki 
socialinės-civilizacinės katastro
fos (čia aš turiu mintyje vis gi
lėjančią prarają tarp turtingų ir 

Profesorius Justinas Pikūnas 
(Atkelta iš 3 psl.) 
aktyviai reiškėsi Pax Romaną 
vykdomajame komitete prieš at
vykdamas į JAV. Jau Amerikoje 
buvo Detroito LB apygardos 
organizatorius ir apy l inkės 
valdybos pirmininkas (1953-
1954). Daug metų dalyvavo Det
roito Pavergtųjų tautų prezidiu
mo veikloje, a t s tovaudamas 
Detroito lietuvių organizacijų 
centrui. Derino pabaltiečių veik
lą Detroite ir 1961-1962 metais 
buvo to komiteto pirmininku. 
1962 metais trejų metų kadenci
jai išrinktas Ateitininkų send
raugių sąjungos pirmininku. Ne 
tik priklausė ir tebepriklauso 
Dievo Apvaizdos parapijai, bet 
1967-1970 metų laikotarpiu buvo 
parapijos statybos komiteto nariu 
ir vienu iš pagrindinių jos 
perkėlimo ir kultūrinio centro 
statybos kėlėjų. Taip pat yra tos 
parapijos konstitucijos autorius, 
vėliau pirmininkavęs parapijos li
turginei komisijai. 

Visi šie darbai ir eitos pareigos 
palyginti dar netolimoje praeity
je, tad sunku objektyviau įvertin
ti jų svarbą. Bene svarbiausias 
pasiekimas, Justino Pikūno orga
nizacinių sugebėjimų įvertini
mas, buvo jo išrinkimas Ateiti
ninkų federacijos vadu 1967 me
tais. Rinkimuose jo oponentu 
buvo profesorius dr. Vytautas 
Bieliauskas, dabart inis PLB 
valdybos p i rmin inkas . Abu 
1 mdidatai buvo vienmečiai, abu 
\ ichologijos profesoriai, abu 
studijavę tame pačiame univer
sitete. Justinas Pikūnas Ateiti
ninkų federacijos vadu išbuvo še
šerius metus. Jo kadencijos metu 
įvyko vienas Ateitininkų federa
cijos kongresas, sustiprinta są
jungų veikla, pataisyta ir papil
dyta konstitucija. 

Dešimtajam Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimui 
1976 metais jis buvo rengimo ko
misijos pirmininkas. Gilią vagą 
lietuvių katalikų veikloje yra 
palikusi ir Amerikos lietuvių ka
talikų federacija, apimanti lie
tuvių katalikiškas organizacijas, 
parapijas, vienuolijas, spaudos 
leidyklas. Dvejus metus (1978-
1980) jai pirmininkavo Justinas 
Pikūnas. Jis irgi pirmininkavo 
šios federacijos keturiasdešimt 
penktojo kongreso rengimo komi
tetui. Profesorius ilgus metus 
buvo University of Detroit Lie
tuvių studentų klubo moderato
rius. Klubas ruošė Vasario 16 
minėjimus, parodas. Pastangos 
organizuoti lietuvių kalbos kur
sus universitete jau buvo tapusios 
realia galimybe, bet nesusidarė 
bent septyniolika studentų tokių 
kursų pradžiai. 

Organizacijos ir pažymėjimai 

Profesorius Justinas Pikūnas 
priklausė ar priklauso bent šešio
likai akademinių bei profesinių 
organizacijų Paminėtinos: Ame
rikos psichologų sąjunga, Michi-
gano mokslo ir meno akademija, 

Amerikos sąjunga mokslo pažan
gai, Psichologinių patarnavimų 
mokyklose taryba, University of 
Detroit senato narys, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos na-
rys-mokslininkas. Yra įtrauktas 
į Leaders in American Science, 
Men and Women ofAchievement, 
Contemporary Authors, American 
Men and Women o f Science, Dic-
tionary of International Biogra-
phy, The World Who's Who of 
Authors, Lietuvių enciklopediją 
(XXn, XXXVI ir XXXVII tomai). 
Kaip iškiliam psichologui buvo 
sudarytos sąlygos pravesti pašne
kesį su jaunaisiais kolegomis 
Amerikos psichologų sąjungos 
suvažiavime Toronte 1978 me
tais. 1981 metais gavo Universi
ty of Detroit žymenį ir specialų 
pažymėjimą už išskirtinę veiklą 
universiteto bendruomenėje. Tai 
tik dalis gautų ir užsitarnautų 
pripažinimų ilgoje ir margoje 
akademinėje ir visuomeninėje 
karjeroje. Su kai kuriomis išim
timis, reikia pasakyti, kad lie
tuvių tarpe pažymėjimai neprak
tikuojami. Tai gal dar viena iš 
užsilikusių baudžiavos laikų 
mentaliteto išdavų. Lietuviai tik 
sunkiai ir kitiems dirbo. Darbas 
sau dažnai liko neįvertintas, ar
ba buvo galvojama, kad ir svar
bus darbas tėra tik tam tikros 
pareigos atlikimas. 

Užsklandai 

Justinas Pikūnas vedė Reginą 
Liesunaitytę 1953 metais Mont-
realyje, Kanadoje. Iš profesijos 
žmona yra gailestingoji sesuo. 
Baigdama gailestingų seserų mo
kyklą Montrealyje, ji gavo du 
medalius: aukso, kaip pirmoji iš 
baigusiųjų, ir kaip daugiausia 
profesiškai žadančio asmens. 

Justinas ir jo žmona Regina Pi
ktinai užaugino tris vaikus kata
likiškoje bei lietuviškoje dvasio
je. Sūnus Justas studijavo Uni
versity of Detroit ir ten gavo ba
kalauro laipsni su magna eum 
laude pažymėjimu. Vėliau dar 
studijavo specialią pedagogiką. 
Šiuo metu Justas yra amatų mo
kymo skyriaus direktorius Šv. 
Petro vardo berniukų namuose. 
Duktė Ramoną studijavo meną 
Western Michigan universitete, 
Center of Creative Studies ir Uni
versity of Detroit. Šiuo metu gy
vena Tucson, Arizonoje, ir ver
čiasi dailės darbais bei brang
akmenių gamyba moterų papuo
šalams. Paga l i au Kristina, 
gavusi bakalauro laipsnį summa 
eum laude University of Detroit 
1982 metais, dirbusi kaip meno 
mokytoja, terapinio meno spe
cialistė, meno programos koordi
natorė, šiuo metu studijuoja teisę 
University of Detroit. 

Sveikiname mielą profesorių 
Justiną Pikūną jo septyniadešitnt 
metų amžiaus ir keturiasdešimt 
metų akademinio darbo sukakčių 
proga. Linkime sveikatos, tyro 
džiaugsmo ir Aukščiausiojo palai
mos ateities darbuose. 

skurdžiu pavienių asmenų ir tau
tų), savo gelmėse turi paslėptą 
vieną bendrą priežastį, būtent 
pirmykščiai nuolankaus žodžio 
nepastebimą išvirtimą į aro
gantišką. 

Arogantiškai žmogus pradėjo 
manyti, kad jis. kaip kūrinijos 
viršūnė ir ponas, pilnai pažįsta 
gamtą ir gali su ja daryti, ką tik 
nori. 

Arogantiškai jis pradėjo many
ti, kad jis, kaip proto savininkas, 
esąs visiškai pajėgus pažinti savo 
istoriją ir todėl visiems suplanuo
ti laimingą gyvenimą, ir tatai 
jam net duoda teisę, kiekvieną, 
kuriam jo planai nepatinka, dėl 
tariamai šviesesnės visų ateities 
nušluoti nuo kelio. į kurią jis 
radęs vienintelį ir tikrą raktą. 

Arogantiškai jis pradėjo apie 
save manyti, kad, jeigu jis pajėgia 
sutriuškinti atomo branduolį, tai 
jis esąs jau toks tobulas, kad jam 
negresia nei atominio ginkla
vimosi varžybos, nei atominis 
karas. 

Visais Šitais atvejais jis fa
tališkai klydo. Tai yra blogai. Bet 
visais šitais atvejais jis pradeda 
savo klaidą suprasti. Ir tai yra 
gerai. 

Visų šitų dalykų pamokyti, 
kiekvienas iš mūsų ir visi kartu 
privalome kovoti prieš aro
gant iškus žodžius ir akylai 
stebėti, ar tarp tariamai nuolan
kių žodžių nėra arogancijos gegu
tės kiaušinių. 

Visiškai aišku, kad tai nėra tik 
lingvistikos užduotis. Kaip įpa
reigojimas atsakomybės už Žodį ir 
dėl Žodžio tai yra iš esmės dorinė 
užduotis. 

Bet kaip tokia ji, deja, mūsų re
gimo pasaulio horizonte jau ne
bėra pastebima, ji glūdi kur nors 
ten, kur yra anas žodis, kuris 
buvo pradžioje ir kuris nėra 
žmonių žodis. 

Aš nebeaiškinsiu, kodėl taip 
yra. Nes tai daug geriau, negu aš 
sugebėčiau, jau yra padaręs didis 
jūsų pirmtakas ir pranokėjas 
Immanuelis Kantas. 

Andrea Ber 

Fleitistė Andrea Ber kon
certuos š. m. sausio 14 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Pro
gramoje — Mozart, Saint-Saens, 
Faurė, Bolling ir J.S. Bach 
kūriniai. 

Andrea Ber yra lietuvių kilmės 
muzikė (jos močiutė — Lam-
sargytė) ir yra laimėjusi Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Moterų gildijos 1989-ųjų metų 
stipendiją. Šiuo metu ji studijuo
ja fleitą University of Illinois, 
Champaign-Urbana, muzikos 
fakultete. Nors Andrea Ber dar 
jauna, bet jau yra laimėjusi 
daugelį premijų ir įrašyta į Who's 
Who in Music. 

Ateitininkų 
studijų dienos 

(Atkeita iš 2 psl.) 

sitikimą, o ten jau laukė enkave
distai. Po tardymų ir dviejų teis
mų išsiųstas 25 metams į Sibirą 
— į Jakutiją. Lageryje rado drau
gų. Lageryje išalkę, sušalę, bet 
savotiškai pasilsėjo. Daug šmeiž
tų partizanams, kuriuos deta
liau paminėjo po pranešimo vyku
siose diskusijose. Judita Pečiulai-
tienė prisidėjo su eilėraščiu. 

Vakaro programą atliko akto
rė Nijolė Martinaitytė ir muzikas 
Petras Aglinskas. Tai buvo gita
ros muzikos ir dramos vakaras. 

Pirmadienio ryte studijų dienos 
užbaigiamos kun. Ričardo Repšio 
paskaita „Dvasinio atsinaujini
mo problematika Lietuvos ir išei
vijos jaunimo gyvenime". Lietu
voje daug kovota, kad neuždarytų 
bažnyčių, bet po 45 metų ne pa
statas tikroji Bažnyčia ir ne jį rei
kia gelbėti. Bolševikai užsikabi
no dėl jaunimo. Žudomi kunigai 
tie. paskui kuriuos seka minios 
jaunimo. Lietuvoje buvo leidžia
ma bažnyčias lankyti močiutėms 
ir anūkėliams. Nėra tėvų ir jau
nimo. Pats gyvenimas nekelia re
liginių problemų. Visuomenėj nė
ra ugnies ir reikalo išspręsti, ar 
Jėzus yra Dievas, ar ne. Žmonės 
mūsų akyse nuodijami. Negilus 
žvilgsnis į pagrindinius dalykus. 
Pats gyvenimas nekelia aktualių 
dalykų. Evangelija yra jaunystės 
evangelija. Bolševikai nori atim
ti ugnį. Už aktualias temas kuni
gai buvo baudžiami. Apsispręsti 
— ar ramiai eiti į pražūtį. Kuni
gai Zdebskis, Tamkevičius nega
lėjo dirbti bažnyčiose, dirbo su 
jaunimui. Kilo atgimimas. Atgi
mimas ateina ne iš viršaus, bet 
iŠ žmonių. Lietuviai — vidinės 
kultūros tauta. Dievas — šviesa, 
o ne tik kūrėjas. Daug čia deda
ma pastangų liturginiame atsi
naujinime. Jei bažnyčioje maldos 
gyvenimas užsibaigia, nieko neį
vyksta. Komunijos priėmimas 
yra pradžia dvasinio gyverimo, o 
ne užbaigimas. Jaunimas moka 
melstis kartu, atskirai — ne. Li
turginės reformos nedavė efekto, 
kūno buvo laukiama. Katekiza-
cija — jaunimas viską žino, bet to 
neužtenka. Kaip su tuo dvasiniu 
gyvenimu? Negalima sakyti, kad 
čia gerai, ten blogai. Diskusijos 
buvo karštos, bet davė ir šviesos. 

Ateitininkų studijų dienos vy
ko rugsėjo 1-4 dienomis Dainavo
je ir sukvietė rekordinį (daugiau 
kaip 200) skaičių dalyvių. Jos yra 
tapusios prasminga Darbo dienos 
savaitgalio kultūrine tradicija. 


