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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Czeslaw Milosz apie 
totalitarizmo žlugimą

Kodėl Oskaras V. Milašius pasirinko Lietuvą

Praėjusiems metams baigian
tis, Londone leidžiamas kultūri
nis žurnalas Granto kreipėsi į 
penkiolika Europos rašytojų su 
klausimu: kaip jūs interpretuo
jate žaibišku greičiu besirutulio
jančius įvykius Vidurio bei Rytų 
Europoje. Dabar, padėčiai vis 
tebesikeičiant, jų atsakymai 
pasirodė šių metų Granta 30-ame 
numeryje.

Anot žurnalo redaktorių, praė
jusieji „stebuklingieji” metai, 
„annus mirabilis”, yra svarbiau
sieji metai Europoje po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Po 
1989-ųjų metų Europa nebegalės 
būti ta pati. Ypatingajame Gran
ta numeryje mėginama nupiešti 
jos būsimą pavidalą.

Pagrindinė tema penkiolikos 
autorių atsakymuose yra tota
litarizmo žlugimas. Dauguma 
autorių džiaugiasi jo laidotu
vėmis, nors keletas apgailestau
ja socializmo vizijos išblėsimą. 
Būdingą Rytų Europos rašytojų 
nuomonę išreiškia dabar Kana
doje gyvenantis čekų rašytojas 
Josef Skvorecky, kuris rašo:

„Totalitarinis 'kelias į socia
lizmą’ yra grįstas kaukolėmis... 
Visa tai atrodo gigantiškas 
juodas istorijos pokštas, kurio 
auka buvo žmonija. Totalitarizmo 
dienos istorijoje yra suskai
čiuotos, bet kai kur jo dvasia 
tebegyva. Vakarų universitetuo
se profesoriai tebepamokslauja 
apie teoriją, kuri padėjo pagrin
dus vienam, ilgiau užtrukusiam, 
iš dviejų mirtinų visuomeninių, 
eksperimentų mūsų šimtmetyje. 
Tačiau Marksas buvo teisus 
vienu atžvilgiu: vienintelis būdas 
nustatyti, ar teorija galioja, yra 
praktikos egzaminas”.

Penkiolikos Europos rašytojų 
tarpe nėra Baltijos tautų atstovų 
— Granta redaktoriai dar 
neatrado Vilniaus, Rygos ir Ta
lino. Tėra pora užuominų apie 
Baltijos respublikų atsisakymą 
klausyti Maskvos. Artimiausias 
Lietuvai yra Czeslaw Milosz’o 
balsas, kuris klausia: kas bus da
bar? Ar daugpartinės sistemos 
pergalė Vidurio ir Rytų Europoje 
reiškia, kad ji jau nebebus ati
tolusi nuo Vakarų? Ar, padalyda
mi valdžią j įstatymų leidybos, 
vykdomuosius ir teisminius 
organus, jie pripažins Vakarų 
vertybių pranašumą? Ar totali
tarizmo era, kančių metai gali 
būti ištrinti, ir ar žmonės gali 
pradėti iš naujo? Ar filosofai, 
poetai ir menininkai turėtų susi
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taikyti su mintimi, kad dabar, 
kaip jų kolegos Vakaruose, jie 
bus nustumti į visuomenės pa
kraštį?

Milosz’o nuomone, tie klausi
mai yra svarbūs, nes jie siejasi su 
20-ojo šimtmečio gilesne prasme. 
Daugelį dešimtmečių Rytų ir Va
karų blokai ėjo skirtingais kul
tūriniais keliais. Milosz’as tvir
tina, kad Vakarų idėjos ir menas 
išpildė Friedrich’o Nietzsche’s 
pranašystę apie „Europos nihi
lizmą” — mes, Rytuose, iš jų 
negavome daug maisto. Daugu
ma Vakarų rašytojų atrodė leng
vabūdiški ir neatsakingi, abejingi 
kokybės ir skonio hierarchijai. 
Mus šokiravo daugumos Vakarų 
filmo ir televizijos gamintojų 
primityvumas ir abejingumas (gi
lesniems) žmogaus vaizduotės po
reikiams.

Mes nejautėme pagarbos vado
vaujantiems anglų, prancūzų ir 
amerikiečių intelektualams, 
kurie liaupsino bjaurią totalita
rinę tikrovę, — toliau rašo Milo
sz’as. Mes Rytuose gerai žino
jome žodžius Oswiecim ar Ber- 
gen-Belsen, bet Vakarai niekad 
neišmoko žodžių Kolyma, Vorku
ta, Katynas.

Markso vizijos sužlugimas ne
reiškia, kad mes turėtumėme at
mesti visas vizijas — tvirtina 
Milosz’as. Dabar reikia naujos 
vizijos. „Aš nekalbu apie .so
cializmą žmogišku veidu’, nes jis 
priklauso praeičiai. Aš kalbu apie 
rūpestingumą, atidumą visuome
nei, civilizacijai, žmonijai šiuo 
metu, kai pažangos idėja užgeso 
ir jai gimininga komunistinės re
voliucijos idėja sužlugo. Pasiliko 
atsakingumo idėja, kuri banginio 
pilve gyvenančiam individui pa
deda nugalėti vienišumą ir abe
jingumą. Tas tikėjimas asmeni
niu atsakingumu drauge su isto
rine atmintimi padėjo sukurti So
lidarumo sąjūdį Lenkijoje, tau
tinius frontus Baltijos valstybėse 
ir Pilietinį forumą Čekoslovaki
joje.

Poetas tebesitiki, kad Rytų ir 
Vidurio Europos tautų nepap
rasti išgyvenimai paliks pastovią 
žymę jų istorijoje. „Aš tikiuosi”, 
rašo jis, „kad gaivališki neramu
mai tose šalyse nebuvo vien tik
tai laikina fazė, tik perėjimas į 
eilinę uždarbiautojų ir vartotojų 
visuomene, bet kad dabar gimsta 
nauja žmogiško bendravimo 
forma, neutopinis stilius ir vizija.
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Juliusz Bardach. O DAWNEJ I 
NEDAWNEJ LITWIE. Poznan: 
Universitet Adama Mickiewicza, 
1988. 442 puslapiai.

Profesoriaus Juliusz Bardach’o 
stambiame veikale „Apie senąją 
ir nesenąją Lietuvą”, kuriame 
daugiausia dėmesio skiriama 
nagrinėjimui visų trijų Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos statutų, 
taip pat yra ir labai įdomi studi
ja apie prancūziškai rašiusį poetą 
Oskarą V. Milašių („Opcija li- 
tewska O. W. Milosza”). Kadangi 
joje iškeliama daug nežinomų 
faktų iš Oskaro V. Milašiaus 
gyvenimo ir veiklos, susijusios su 
jo kova dėl Lietuvos pripažinimo 
de jure 1920 metais, tariuos, bū
siant pravartu ir mūsų visuo
menei su jais susipažinti.

Bardach pažymi, kad dabar
tinės lietuvių tautos atgimimas, 
vykęs 19 amžiaus pabaigoje ir 20 
amžiaus pradžioje, nūdien yra 
gerai žinomas. Tuo tarpu atskirų 
rinktinių asmenybių kitos tautos 
pasirinkimas mažai kam teži
nomas. Toks sąmoningas pasi
rinkimas yra gan retas. Tokie 
asmenys, skatinami ar bendros 
kilmės, ar solidarumo jausmo 
tautybei, kurios artumoje gyveno, 
sužavėti jos atbudimo procesu bei 
jos tautinės sąmonės formavimu
si, prisijungė prie tos tautos in 
statu crescendi, reikšdami jai 
visišką solidarumą. Tarp retų, 
bet kultūriniu bei politiniu 
atžvilgiu svarbių perėjimų į lie
tuvių tautą, Bardach laiko ypač 
reikšmingu žymaus prancūzų 
poeto Oskaro Vladislovo Mila
šiaus atvejį. Bardach’o nuomone, 
šis atvejis vertas išskirtinio 
dėmesio, ne tik atsižvelgiant į 
poeto asmenybę, bet taip pat ir į 
jo įtaką, kokią jis padarė savo 
tolimam pusbroliui, lenkų poetui 
Czeslaw Milosz.

Norint suprasti Oskaro V. 
Milašiaus perėjimo į Lietuvos 
pusę motyvus, reikia pažinti pa
grindinius jo gyvenimo faktus ir 
jo būdą, kurie jį pastūmėjo pa
daryti tokį pasirinkimą. Oskaras 
V. Milašius gimė 1877 m. gegu
žės mėn. 27 d. Čerėjoje, rytinėje 
Gudijoje. Jo tėvas Vladislovas 
buvo turtingas dvarininkas (apie 
12,000 ha žemės su dideliu miš
ku). Milašių giminė, kurios pra
džia siekia 16-ąjį amžių, dėl 
šeimyninių nesutarimų suskilo į 
dvi šakas. Vyresnioji, lietuviška 
šaka pasiliko Drujos srityse, o 
jaunesnioji, gudiškoji — Čerėjoje. 
Oskaro seneliui Artūrui vedus 
italę dainininkę, jo drujiškis 
brolis dėl mezalianso nutraukė su 
juo giminystės ryšius. Seneliui 
mirus, jo sūnus Vladislovas, bū
simas Oskaro tėvas, paveldėjo 
Čerėją. Vladislovas buvo keistuo- 
lis-ekscentrikas. Trumpai pa
buvęs gvardijos karininku, susi
domėjo chemija, mechanika ir 
astronomija. 1876 metais Varšu

Skulptūra — O. V. de L. Milosz par Vogt de Miss Barney.

voje susipažino su gražia žydaite 
Rozalija Rozenthal. Iš tos pa
žinties ir nelegalaus ryšio 1877 
metais gimė Oskaras.

Po devynerių metų jis buvo 
pakrikštytas katalikų bažnyčioje, 
o praėjus dar dvejiems metams, jo 
motina Rozalija priėmė katalikų 
tikėjimą ir Paryžiuje oficialiai 
susituokė su Vladislovu. Oskaras 
augo nereligingoje šeimoje, toli
mas nuo jo luomo papročių ir tra
dicijų. Savo vienatvišką vaikystę 
jis praleido Čerėjos dvare. Vienat
viškas šeimos gyvenimas neigia
mai veikėjo tėvą. Jis susirgo psi
chine liga. Artimiausi giminės 
juos smerkė ir jų vengė. Taip pat 
ir apylinkių bajorija smerkė 
italės dainininkės sūnų, panieki
nusį senas tradicijas, smerkė jo 
meilužes, vėliau žmoną žydę ir 
niekino jos sūnų Oskarą.

Tokioje atmosferoje augo 
jaunasis Oskaras. Motina visą 
savo meilę atkreipė į sūnų, tačiau 
šis slėpdavosi nuo jos erdviame 
dvaro parke. Tokia niūri ir 
kupina ilgesio jaunuolio būtis 
vėliau ryškiai atsispindėjo jo 
kūryboje. Pavainikiui, nors 
vėliau tėvo pripažintam sūnui, 
toks gyvenimas sudarė daug 
nemalonumų ir kartėlio. Profeso
riaus Bardach’o manymu, tokia 
būklė pastūmėjo tėvą leisti sūnų 
mokytis Prancūzijoje. Dvylikme- 
tis Oskaras tapo Jansono licėjaus 
Paryžiuje mokiniu. Baigęs licėjų, 
įstojo į Louvre’o mokyklą, kur 
trejus metus studijavo asirų, 
fenikiečių epigrafiją, o taip pat ir 
Rytų institute rytines kalbas. 
Ypačiai domėjosi hebrajų kalba, 
kuri vėliau jam labai pasitarna
vo, studijuojant Šventraščio teks
tus.

Czeslaw Milosz’o teigimu, Os
karas labai nemėgo lenkų. 
Vaikystės metais jis kalbėjo tik 
lenkiškai. Jo aplinkoje vyravo 
antisemitizmas. Bajoro santuoka 
sti žyde buvo laikoma didele ne
garbe ir įsako sulaužymu. Vėliau 

savo giminaičiui Czeslaw’ui 
Oskaras yra taip pasakęs: „Atsi
mink, Europoje nėra nieko 
kvailesnio, nieko žiauresnio savo 
smulkiomis neapykantomis kaip 
lenkų šlėkta (bajorija)”. Pasku
tinio ir vienintelio Milašių 
giminės Čerėjos šakos palikuonio 
nepripažino Drujos šakos pus
broliai. Jų priešiškumas dar la
biau pagyvėjo, kai Milašienė pra
dėjo rūpintis, kad teismas jos 
vyrą pripažintų nepilnapročiu. 
Visa tai Oskaras jautriai iš
gyveno. Jis rašo: „Tėvo pami
šimas ir jo vedybos su mano mo
tina apnuodijo didesnę mano 
jaunystės dalį”.

1902 metais mirus jo tėvui, bū
damas 29 metų amžiaus, Oskaras 
kartu su savo motina pardavė 
Čerėjos dvarą rusų pirkliams. Tą 
jo žygį apylinkės lenkai bajorai 
palaikė tautinių interesų iš
davimu. Tuo veiksmu jis nutrau
kė ryšius su savo praeitimi. 
Tačiau iš tikro ryšiai su lenkybe 
dar buvo išlikę, nes jis rašė 
poeziją lenkų ir prancūzų kal
bomis. 1904 metais jis pasiuntė į 
Varšuvą vienam leidėjui eilė
raščių rinkinį, parašytą lenkų 
kalba. 1905 metais įvykusi re
voliucija sukliudė jo išleidimą. 
1911 metais Paryžiuje buvo 
įsteigta lenkų rašytojų draugija. 
Tarp jos 62 steigėjų figūravo ir 
Milašius. Bet, to nepaisant, jame 
brendo lėta nutolimo nuo lenky
bės evoliucija. Jis pradėjo domė
tis Lietuvos ir Gudijos istorija. Jo 
tėvas savo giminę laikė kilusią 
16 amžiaus Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštijoje. Milašių giminė 
turėjo dvarus ne tik Gudijoje, bet 
ir pačioje Lietuvoje, visai netoli 
nuo Kauno. Todėl Oskaras Mila
šius ir norėjo pabrėžti savo ryšį su 
tikrąja Lietuva (Lituania pro- 
pria).

Iš kur, klausia profesorius Bar
dach, pas Oskarą Milašių atsi
rado prisirišimas prie Lietuvos, 
žinant, kad jis gimė ir visą savo 

vaikystę praleido Gudijoje, o jau
nystę ir visą tolimesnį gyvenimą 
išbuvo Prancūzijoje? Iš kur toji 
meilė kraštui, kurio kalbą 
mokėsi jau suaugęs iš žodynų? Ir 
meilė tautai, kurios tarpe niekad 
negyveno? Ir kurios kultūrą 
pažino tik iš knygų? Pagrindą 
tokiam jo nusiteikimui, paties 
Oskaro Milašiaus liudijimu 1928 
metais, davėjo nenormalus tėvas. 
Svetimas tėvo giminei, atmestas 
kaimyninės bajorijos, savo nusi
vylimą ir kartėlį reiškė, kritiškai 
vertindamas lenkus. Sekdamas 
tėvu, tapatino tautą su bajorija, 
kuri Gudijoje buvo lenkų tauty
bės. Jis ilgėjosi ir ieškojo realios 
tėvynės, kuri jam suteiktų pilnu
tinę vertę ir savigarbą. Pagaliau 
ją rado Lietuvoje. Dvigubai 
vienatviškas, nes niekad nesukū
rė šeimos, Oskaras Milašius, kaip 
rašo Bardach, apdovanojo savo 
protėvių tėvynę Lietuvą visais 
savo jautrios širdies jausmais. 
Lietuvos pilietybe priėmė vėlai, 
eidamas 40-uosius savo amžiaus 
metus.

Per Pirmąjį pasaulinį karą jis 
1916 metais buvo mobilizuotas 
kaip Rusijos pilietis ir paskirtas 
į Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministerijos diplomatinių tyrimų 
biurą, kur dirbo spaudos centre. 
Ten sužinojo apie tautinio lie
tuvių judėjimo veiklą. Tai atgai
vino jo senus jausmus ir paska
tino susidomėti Lietuvos valsty
bės atkūrimu. Jo straipsniai 
prancūzų spaudoje atkreipė dė
mesį lietuvių delegacijos, 1918 
metais atvykusios į Paryžių gin
ti Lietuvos reikalą. Jos nariai 
susipažino su juo ir jį pakvietė 
talkininkauti delegacijai. 1919 
metų pradžioje jis pradėjo eiti lie
tuvių delegacijos diplomatinio 
redaktoriaus pareigas. Profeso
rius Bardach pažymi, kad lietu
viai orientavęsi Vokietijos link ir 
turėję silpnus ryšius su aliantais. 

Oskaras V. Milašius — aštuoniolikmetis

Greit jie pamatę, kokią didel/ 
reikšmę jiems turėjo Oskarus 
Milašius, gerai pažįstantis 
spaudos ir diplomatų pasaulį. 
Greit po to jis priėmė Lietuvos 
pilietybę ir 1919 metų lapkričio 
mėnesį buvo paskirtas Lietuvos 
delegatu Prancūzijai. Tai buvo 
pusiau valdinės pareigos, nes 
1920 m. kovo mėn. 11d. Prancū
zijos ministeris pirmininkas ir 
Užsienio reikalų ministeris Mille- 
rand oficialiai pranešė Oskarui 
Milašiui apie Lietuvos respub
likos pripažinimą de facto. Nuo 
tada Oskaras Milašius jau o- 
ficialiai pradėjo eiti Lietu ’s 
atstovo pareigas (Charge d'ai 
faires). Kaip jaunos respublikos 
atstovas, jis įžengė į didžiosios 
politikos pasaulį. Jis išvystė gj vą 
veiklą, gindamas Lietuvos nepri
klausomybę ir teritorini jos 
integralumą, jos teises į Vilnių. 
Jo vaidmuo, kaip Lietuvos reika
lų gynėjo Vakaruose, buvo labai 
reikšmingas. Lenkijos vyriausybė 
jį laikė savo priešu. Jo ryšiai sų 
lenkais visai nutrūko, išskyrus 
santykius su motina, gyvenusia 
Varšuvoje. Ji mirė 1926 metais. 
Tie santykiai ribojosi jos per
siuntimu jam priklausančio 
palikimo pinigų. Po 1917 metų 
bolševikų revoliucijos Oskaras 
Milašius tūrėjo gyventi iš savo 
nelengvai uždirbamų pajamų.

Prancūzijai Lietuvą pripažinus 
de jure, Lietuvos vyriausybė 
norėjo jį paskirti nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliotu ministerių 
Paryžiuje, tačiau jis nesutiko. 
Profesorius Bardach cituoja Mila
šiaus laišką savo mokslo draugui 
profesoriui Gausui, kuriame 
Milašius su kartėliu rašo: „Ne
paisant patarnavimų, kuriuos pa
dariau jaunam lietuvių valsty
bingumui, vyriausybė tinkamai 
jų neįvertino. Apsiimdamas ginti 
jauną lietuvių demokratiją, nu- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Nobelio laureatai ir kiti rašytojai 
už Lietuvos nepriklausomybę

Kada JAV prezidentas George 
Bush šį pavasarį bandė atremti 
JAV visuomenės ir Kongreso ats
tovų dalies kritiką jo laikysenos 
Lietuvos nepriklausomybės at
žvilgiu, jis teisinosi, jog jo politika 
tiksliai atstovauja daugumos 
Amerikos piliečių nuomonei: ap
klausinėjimų rezultatai buvo pa
rodę, jog „žmogus gatvėje” kur 
kas labiau linkęs remti Gorba
čiovą, negu Lietuvą. Mums ir čia, 
ir Lietuvoje tokia JAV vyriau
sybės užimta pozicija buvo galbūt 
vienas didžiausių nusivylimų šio 
pavasario įvykių eigoje.

Tačiau ir šiuo atveju pravartu 
prisiminti, kad viešąją opiniją for
muoja ne vien valstybių vadai ir 
politikai, bet taip pat ir žymūs 
balsai iš kultūros pasaulio, drįs- 
tantys viešai stoti už Lietuvos 
teisę į laisvę, primenantys nema
lonią tiesą, kad pasaulio ateitis 
pareina ne vien nuo „Realpoli- 
tik” pritaikymo, kur reikia ir 
nereikia, bet gal dar labiau nuo 
vieno ar kito moralinių principų 
statuso Vakarų civilizacijoje. Per 
porą mėnesių tokių balsų Ameri
kos politinėje ir kultūrinėje spau
doje buvo apsčiai. Čia norėtumėm 
trumpai apžvelgti nors keletą 
tokių pasisakymų, kurie liudija 
dar neprarastą moralinę paramą 
Lietuvai bent tokių asmenybių 
tarpe, kurie neatsisakę šviesaus 
proto ir sąžinės ne tik savo kūry
boje, bet ir politinėje pasaulio 
arenoje..

Savaitinio žurnalo The New Re
public 1990 m. birželio 18 d. 
numeryje (beje, The New 
Republic, daugmaž liberalinės 
krypties politikos ir kultūros 
savaitraštis, nuo pat kovo 
vienuoliktosios savo vedamuo
siuose stipriai remia Lietuvos 
nepriklausomybę ir visiškai at
siriboja nuo JAV valdžios pasitei
sinančių argumentų tuo klausi
mu) spausdinama lenkų poeto 
Czeslaw Milosz, 1980 metų No
belio literatūros premijos lau
reato, esė, pavadinta „For Vil
nius”. Poetas pradeda, pažymė
damas, jog ir jis turi tam tikrą 
teisę įsijungti į diskusijas dėl 
Lietuvos. Vilnius, kuriame jis
praleido jaunystę, tebėra jo, kaip 
poeto, vidinės geografuos centras. 
Priminęs Vilniaus miesto sudė
tingą praeitį ir lenkybės vaid
menį joje, vis dėlto pažymi, kad jo 
pusbrolis Oscar V. de L. Milosz po 
Pirmojo pasaulinio karo buvo pir
masis Lietuvos diplomatinis 
atstovas Paryžiuje ir kovojo už 
Lietuvos teisę į Vilnių tarptau
tiniuose forumuose.

Nurodęs archaiškos lietuvių 
kalbos svarbą modernios lietuvių 
tautos gimimui, poetas pabrėžia, 
jog kaip tik lietuvių prisirišimas 
prie savo kalbos ir jos išlaikymas 
per tūkstančius metų, kada jie 
buvo apsupti priešų ir būsimų 
spaudėjų, atskleidžia ir ypatingą 
lietuvių tautinio charakterio 
bruožą — kietą užsispyrimą. Šiuo 
metu Vilnius yra iš esmės lietu
viškas. Nedaug ženklų jame te
likę buvusios „Šiaurės Jeruza
lės”, didžiojo žydų mokslinio cent
ro. Tebegyvenantys Vilniuje len
kai yra keblioje padėtyje: Lenki
jos Solidarumas simpatizuoja Lie
tuvos nepriklausomybei, o trūku
mas protingų vadų Lietuvos len
kų tarpe padaro juos patogiu 
įrankiu Maskvai kovoti su Lietu
va.

Czeslaw Milosz sakosi, jog 
„stebuklingaisiais” 1989 metais 
ir jis buvo beveik pradedąs tikėti, 
kad ateina nauja era tarptau
tiniuose santykiuose. Tačiau 
vienas prisiminimas, neišdy
lantis iš jo sąmonės, daro jį 
skeptišku dar ir šiandien. 1940 
metų birželio 15 dieną vienoje 
Vilniaus gatvėje jis išgirdo 
žvangančius sovietų tankus, 
įrioglinančius į ramų miestą jo 
gyventojų lediniam nustėrimui. 
Galingo kaimyno okupacija 
mažos neutralios šalies buvo aki-

Czealaw Milosz

vaizdus tarptautinės teisės 
pažeidimas. Tik niekas tuo metu 
dar nežinojo, kad tie tankai 
vykdė slaptąją klauzulę Molo
tovo-Ribbentropo pakte.
„Esu girdėjęs balsų”, rašo Mi- 
losz’as, „bandančių teisinti Balti
jos šalių aneksiją, nurodančių 
kaip analogijas kitų didžiųjų ga
lybių imperinius kėslus. Tokie 
žmonės, atrodo, nežino, ką jie kal
ba. Saulėta 1940 metų birželio 
diena reiškė žingsnį į bedugnę, 
įsivaizduokim, kad Jungtinės 
Valstybės užgrobtos ir okupuo
tos, įsivaizduokim, kad 30 
milijonų jų piliečių deportuoti į 
darbo lągerius šiaurinės Kanados 
užšalusiose dykvietėse. Tokia 
maždaug proporcija buvo aukų 
šiame mažame, dviejų su puse 
milijono gyventojų krašte. Jei 
Lietuva pateiktų Gorbačiovui 
sąskaitą už visus tuos metus jos 
žmonių vergų darbo ir už 
tūkstančius, kurie mirė 
gulaguose arba išliko fiziškai ar 
protiškai sužaloti, tai jos dydis 
peržengtų tą pasakišką sumą, ku
rios Gorbačiovas pareikalavo 
kaip išsipirkimą iš nelaisvės.

Toliau poetui rūpi paaiškinti jo 
paties asmeninę padėtį Lietuvos 
atžvilgiu: „Pasakysiu stačiai — 
kartu su daugeliu kitų lenkų-lie
tuvių ar lietuvių-lenkų aš pra
radau savo tėvų, savo vaikystės 
ir jaunystės žemę. Jei būčiau ten

Kodėl Oskaras V. Milašius 
pasirinko Lietuvą

(Atkelta iš 1 psl.)

traukiau visus ryšius su imperia
listine Lenkija. Per šešerius 
metus, kaip diplomatinis atstovas 
krašto, kuris tebebuvo karo 
stovyje su Prancūzijos sąjun
gininke, vykdžiau vaidmenį, ku
rio niekas kitas nebūtų galėjęs 
įvykdyti. Prancūzijos vyriausybė 
sutiko išklausyti iš mano lūpų 
tam tikras tiesas, kurios būtų 
brangiai kainavusios bet kuriam 
kitam lietuviui, o gal ir pačiai 
Lietuvai”. Šia proga Bardach’as 
pažymi, kad likimas Milašiui 
buvo daug palankesnis, nei jis 
galėjo tikėtis. Dr. Stasio Bačkio 
liudijimu, Lietuvos vyriausybė 
padarė viską, kas buvo įmanoma, 
norėdama jam atsidėkoti už jo 
nuopelnus, ginant Lietuvos in
teresus; jį paskyrė garbės pa
tarėju prie pasiuntinybės Pa
ryžiuje su ministerio rezidento 
titulu.

Profesorius Bardach spėja, 
kad Oskaro Milašiaus sąmo
nėje neįvyko pilnutinis sulietu- 
vėjimas, nes 1931 metais Mila
šius priėmė Prancūzijos pilietybę. 
Tokijo elgesį iš dalies įtaigavo ir 
jo pesimistinė nuotaika, nes 
pramatė greit įvyksiantį Antrąjį 
pasaulinį karą.

Besigilindamas į lietuvių 
kultūrą ir žavėdamasis lietuvių 
tautosaka, Oskaras Milašius iš
vertė ir paskelbė lietuvių liaudies 
dainų rinkinį, o taip pat du tomus 
lietuviškų pasakų. Šalia to, jis pa
rašė studiją apie lietuvių, žydų 
ir baskų tautų kilmę. Labai 

pasilikęs, greičiausiai būčiau pa
tekęs į gulagą. Jei būčiau pirkęs 
savo egzistenciją susimenkinimo 
kaina, irgi nebūčiau turėjęs ką 
ten veikti, nes esu lenkų kalba 
rašytojas. Todėl aš nekalbu kaip 
lietuvis, bet kaip pabėgėlis. O 
tačiau aš linkiu gero tam kraštui, 
kuriame aš gimiau, ir nesvajoju 
apie kokį nors sienų pakeitimą 
mūsų dalyje Europos...”

Savo esė Czeslaw Milosz bai
gia, apeliuodamas į skaitytojus 
pripažinti Lietuvos teisę į laisvę. 
„Lietuviai yra verti turėti ne
priklausomą valstybę”, rašo jis. 
„Penkiasdešimt metų jie išlaikė 
nepalaužiamą valią būti laisvais, 
ir aš neturiu nė mažiausios abejo
nės, kad ilgainiui jie šį savo tiks
lą pasieks. Jie yra drausminga ir 
vieninga tauta, pažįstanti demo
kratinius kelius ir visuotinį bal
savimą”.

Paskutinis jo pareiškimas yra 
priekaištas JAV vyriausybei dėl 
jos dabartinės laikysenos Lietu
vos atžvilgiu: „Jungtinės Ameri
kos Valstybės niekada nepripa
žino Baltijos šalių aneksijos, ir tai 
neša garbę Amerikos tradicijai 
priešintis Europos tironijoms.

Joseph Brodsky Pennsylvanijos 
universitete, kur jis skaitė savo 
poeziją.

domėjosi metafizika, kuri buvojo 
religingumo pagrindas. Jis pasi
sakė esąs praktikuojantis kata
likas. Atsidėjęs studijavo Švent
raščio egzegezę. Bet svarbiausia, 
jis yra ir prancūzų poezijos kla
sikas.

Oskaras V. Milašius Paryžiau^ soduose.

Šiandien svetimoji dominija Bal
tijos šalyse tėra liekana tos grės
mingos eros, su kuria visi norėtu
mėm atsisveikinti. Jeigu Ameri
kos vyriausybė dabar pasiruošusi 
daryti kompromisus dėl šio prin
cipo, net sau pačiai prieštaravimo 
kaina, mes, bet kokios tautybės 
bebūtumėm, kuriems nerūpi visų 
pirma didžgalybių žaidimas, tu
rime išlaikyti gyvą nuovoką, kas 
yra teisinga. Neretai reikalavi
mas elementaraus teisingumo 
yra pati vaisingiausia diplomati
nė politika.

*
Kitas Nobelio literatūros 

premijos laureatas (1987), rusų 
poetas, dabar gyvenantis Ame
rikoje, Joseph Brodsky šių metų 
balandžio mėnesį viešėdamas 
Philadelphijoje University of 
Pennsylvania jam suruošto pa
gerbimo ir jo kūrybos popietės 
proga, savo interviu su Phi
ladelphia Inųuirer žurnalistu 
skyrė ištisai Lietuvos klausimui, 
greičiau — savo intensyviam 
jausminiam atoliepiui į Lietuvos 
padėtį. Jis tik ką buvo baigęs 
skaityti žinias apie naujausius 
įvykius Baltijos šalyse, ir pava
dino konflikto grasą jose „abso
liučiai pasibjaurėtinu” dalyku. 
Poetas apkaltino ir JAV, ir savo 
gimtąją Rusiją už tai, kad jos 
abidvi Lietuvoje sukūrusios tokį 
scenarijų, kuris primena įvykius 
prieš pat Antrąjį pasaulinį karą.

Brodsky palygino sovietinės ka
riuomenės įvedimą į Lietuvą su 
Vokietijos invazija į Čeko
slovakijos Sudetų kraštą 1938 
metais. Amerika sutinka su da
bartine Sovietų akcija lygiai taip, 
kaip Didžioji Britanija ir Prancū
zija sutiko, pasirašydamos sutartį 
su Hitleriu Muenchene. „Vokie
čiai įsiveržė į Sudetų kraštą, nau
dodamiesi pretekstu, kad jame 
gyvenantiems etniniams vokie
čiams gresiąs pavojus”, sakė 
Brodsky. „Dabar mes tokį patį 
dalyką turime čia, lygiai tokį 
patį”.

Kadangi jis valdo totalitaris- 
tinę valstybę, Sovietų Sąjungos 
Michailas Gorbačiovas „neturi 
per daug pavyzdžių, kuriais jis 
galėtų sekti; jis čia negali būti 
baisiai išradingas”. „Bet”, pa
brėžė Brodsky, „kas man kelia 

(Nukelta į 4 psl.)

Oskaras V. Milašius mirė 1939 
m. kovo mėn. 2 d. Fontainbleau, 
Paryžiaus priemiestyje, nesulau
kęs jo tiksliai išpranašauto 
Antrojo pasaulinio karo pradžios.

Būdinga, kad ant jo antkapio 
paminklo yra iškalta lietuviškoji 
jo pavardės versija: Milašius, nors 
visose savo knygose ir dokumen
tuose jis rašėsi „Milosz”.

Apie tautos vienybę
Aktualus dabarties Lietuvai 

politinės konsolidacijos rebusas, 
kaip, beje, ir kultūros tęstinumo, 
istorinės atminties puoselėjimo 
problemos, kurias mėgina gvil
denti naujo žurnalo Žaltvykslė 
kūrėjai. Šiais metais pasi
rodžiusiame pirmajame šio žur
nalo numeryje daug įdomios 
istorinės, teisinės, kultūrinės 
medžiagos, publikuojama Lietu
vos partizanų poezija, jų nuo
traukos. Žurnalo kryptį neblogai 
iliustruoja publikuojama diskusi
ja — „Tautos vienybė. Proble
ma?”. Siūlome ją ir Draugo skai
tytojams.

Julius Keleras

VIKTORAS MAKOVECKAS:
Pamėginkime aptarti problemą, 

apie kurią dabar labai daug šne
kama. Turiu omenyje tautos vie
nybę... Galbūt iš pradžių reikėtų 
pasvarstyti, ar tokia problema 
egzistuoja? Reikėtų susitarti ir 
dėl terminų. Tauta - žmonių 
bendruomenė, jungiama kalbos, 
istorijos, tradicijų, tikėjimo, 
papročių, teritorijos bendrumo. 
Kai kas daugiau požymių priskai
čiuoja, bet iš esmės šis api
brėžimas yra klasikinis. Išvar
dinami tie dalykai, kurie tautą 
jungia į tam tikrą žmonių bend
ruomenę. Jei sakoma, kad šian
dien aktuali tautos vienybės pro
blema, reikia manyti, kad kaž
kurio iš tų komponentų netu
rime. Pamėginsim išsiaiškinti, 
kaip buvo suprantama vienybė 
Respublikos laikais ir kaip yra 
dabar. Šiandien šią problemą 
ypatingai akcentuoja Komunistų 
partija. Negirdėti, kad kitos 
politinės jėgos ją keltų.
ALGIRDAS 
GRIGARAVIČIUS:

XIX a. pabaigoje lietuvių tautos 
socialinėje struktūroje dominavo 
valstiečiai. Jos vienybė buvo 
grįsta tikėjimu ir kova už nacio
nalinę kultūrą. Ekonominiai in
teresai atsirado tik pačioje XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje. 
Daugelis lietuvių inteligentų 
buvo kilę iš turtingų valstiečių, o 
pirmosios nacionalinio atgimimo 
bangos inteligentai — dažnai 
laisvųjų Žemaitijos valstiečių ir 
bajorų kilmės. Ši inteligentija 
buvo baigusi aukštuosius moks
lus ne tik Rusijoje, bet ir pasi
dairiusi po Vakarų Europą. Be to, 
reikia turėti omenyje ir JAV 
lietuvių kolonijos įtaką. Jinai 
vienybę suvokė ne tik kaip dva
sinį, bet ir kaip ekonominį bend
rumą. Atsiranda pirmosios 
lietuvių pramonės, kredito 
įmonės XX a. pradžioje, plėtojasi 
ekonominė kova prieš kitų tautų 
atstovų įsigalėjimą Lietuvos 
pramonėje, prekyboje ir finan
suose. Tačiau bene pagrindinis 
tautos vienybės problemos aspek
tas susijęs su žemės nuosavybe. 
Tai pasireiškė kovoje prieš lenkų 
dvarininkų žemėtvarką. Taigi ir 
dvasiniai, ir ekonominiai inte
resai vienijo lietuvius. Respub
likos laikais vienybė įgauna jau 
politinį atspalvį. Vien savanorių 
kariuomenės skaičius (o jų dabar 
priskaičiuojama apie 12 tūkstan
čių, gal ir daugiau) rodo, kad tuo 
metu, kai Lietuvai buvo iškilęs 
mirtinas pavojus, vienybė ne tik 
deklaruota, bet ir tiesiog eita į 
kovos lauką. Šiuo laikotarpiu jau 
atsiranda pačios elementariau

sios interesų suvokimo formos ir 
prasideda kitataučių išstūmimo 
procesas iš pramonės, prekybos ir 
finansų. O ypač yra įdomi (tautos 
vienybės aspektu) žemės reforma, 
ekonomikos plėtojimas. Pagalvo
kime ir apie 1926 metų pervers
mą. Bet norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį, kad tas perversmas buvo 
bekraujis. Na, o keturiolika įvai
rių pučų, maištų, įvykusių iki 
1940 metų, rodo, kad vienybės 
klausimas buvo aktualus. Mano 
nuomone, ta vienybė yra susijusi 
su geopolitine krašto padėtimi. A. 
Smetona orientavosi į mažų 
žingsnelių arba, kaip Petras 
Klimas rašė Lietuvos aide, „mažų 
laimių” politiką, o A. Voldemaras 
buvo griežtas Lietuvos neutraliteto 
priešininkas. Jo nuomone, derėjo 
šlietis arba prie Rusijos, arba prie 
Vokietijos. Kadangi tuometinė 
Rusijos santvarka buvo nepriim
tina, tai, jo nuomone, reikėjo 
rinktis Vokietiją.
VIKTORAS MAKOVECKAS:

Taigi XIX a. pabaigoje pra
sidėjo kultūrinis atgimimas, 
sąjūdis, kuris išryškino tautos 
esminius bruožus: kalbos senu
mą, istorijos didingumą, tradici
jų, religijos taurumą. O galutinai 
suvienijo tautą paskelbtas Nepri
klausomybės aktas ir kovos už 
nepriklausomybę. Ant tokių pa
matų ir buvo statomas vienybės 
rūmas.
ALGIRDAS 
GRIGARAVIČIUS:

Noriu atkreipti dėmesį į patrio
tinio fronto idėją, kuri buvo 
iškelta 1939 m., po Klaipėdos 
krašto netekimo. Bet A. Smetona 
ir tautininkai pareiškė: kadangi 
yra tautininkų sąjunga, šitokio 
fronto nereikia, tautą sutelkia 
tautininkų sąjunga.
IMANTAS MELIANAS:

Turėjo reikšmės ir tai, kad 
lietuvių tauta, įžengdama į XX 
a., buvo pavergta, padalinta tarp 
Rusijos ir Vokietijos imperijų. 
Todėl būtent jos etnografinis 
pradas save pateisino, kadangi 
leido išsaugoti kalbą, tradicijas ir 
pradėti nacijos kūrimąsi politiniu 
pagrindu. Susikūrus nepriklau
somai valstybei, tas etnografinis 
pradmuo pradėjo veikti dvejopai. 
Kaip ir kiekviena šiuolaikinė 
nacija, ji rėmėsi etnine tauta, 
kuri davė nacijai pavadinimą, jos 
kalba ir t.t. Jos pagrindu buvo su
kurta valstybė. Tačiau čia labai 
svarbu pažymėti, kad yra didelis 
skirtumas tarp etninės nacijos ir 
politinės nacijos, o tiksliau — tarp 
etninės tautos ir politinės nacijos. 
Etninė tauta — tai visuma žmonių, 
jai save priskiriančių. Psicholo
ginis aspektas čia svarbiausias. 
Politinė nacija — tai etninė tauta 
ir asocijuotos su ja tautinės bend
rijos. Tai — konkrečios šalies pi
liečių visuma. O kadangi Lietuva 
po Nepriklausomybės paskelbi
mo, atmetus LDK tradiciją, buvo 
kuriama ne kaip Lietuvos žmonių 
valstybė, o pirmiausia kaip lie
tuvių valstybė, tai turėjo nei
giamos įtakos tolimesnei nacijos 
konsolidacijai. Be abejo, prie to 
ypač prisidėjo Vilniaus krašto 
netekimas, o 1939 m. — dar ir 
Klaipėdos krašto. XX a. pradžioje 
susidarė net 3 stiprūs kalbiniai 
kultūriniai centrai. Iš etnogra
finės Lietuvos valstiečių kilę in
teligentai atsistojo prie valstybės 

vairo. Jie sudarė lietuviškai kal
bančią dalį tos būsimos nacijos, 
kuri dar tik turėjo susiformuoti. 
Mažojoj Lietuvoj tokias funkcijas 
atliko vokiečių kultūra ir kalba. 
Tačiau ji neturėjo aiškių lietu
viškų bruožų, buvo suvokiama 
kaip periferinė vokiečių kultūros 
dalis. Kas kita — lenkiška kultūra 
Rytų Lietuvoje. Tai buvo specifi
nis Lietuvos kultūros komponen
tas, kuris, deja, toliau rutuliojosi 
kaip Lenkijos kultūros dalis. 
Pagrindinė to priežastis — eks- 
pansionistinės Lenkijos ir jos 
remiamų vietinių jėgų užmačios, 
bet blogai ir tai, kad lietuvių in
teligentai, stovėję prie valstybės 
vairo, priėmė tų jėgų primestas 
žaidimo taisykles. Pasekmes mes 
ir šiandien matome. Matyt, jei 
1920 m. nebūtume praradę Vil
niaus krašto, o ir Mažojoje Lie
tuvoje susiklosčius kitokiai situ
acijai, šiandien turėtume dvi
kalbę, o gal ir trikalbę Lietuvą. 
To bijoti nereikėjo, nes lietu
viškas elementas visada vyraus 
ir intelektine, ir ekonomine pras
me.
VIKTORAS MAKOVECKAS:

Čia, mano nuomone, gerai 
išryškinti du mūsų temos 
aspektai: politinė lietuvių tautos 
vienybė ir lietuvių nacijos, t.y. 
tautos ir tautinių bendrijų 
vienybė. Kokia dabar situacija? 
Ją irgi galima dviem požiūriais 
nagrinėti: koks politinių jėgų san
tykis ir kokia galima Lietuvos 
nacija. Priimtas LTSR (dabar jau 
Lietuvos Respublikos) Pilietybės 
įstatymas, bet kiek jis vienija 
tautą — labai problemiškas da
lykas.
IMANTAS MELIANAS:

Priespaudos metai uždėjo lietu
viams nepilnavertiškumo komp
lekso jungą. Net turėdami savo 
valstybę ir sudarydami joje 
daugumą, mes mąstome ir elgia
mės kaip tautinė mažuma. įpras
ta tapo priešprieša: mes - jie. Mes 
- etniniai lietuviai, jie - Lietuvos 
lenkai. Čia visi — mes. Mes žiū
rime į savo valstybės piliečius 
kaip į kitataučius, kaip į sve
timtaučius. Su tuo reikia kovoti. 
Tokį ir tautinių bendrijų, ir lie
tuvių požiūrį reikia keisti. 
ALFONSAS JUŠKA:

Turi būti teisingas atstova
vimas parlamente. Rinkimai, ku
riuos mums primetė sovietinė 
valstybė, buvo labai nedemo
kratiški. Dabar šiek tiek de- 
mokratiškesni, bet nevienalytėje 
nacijoje jie vis tiek yra nedemo
kratiški, nes turėtų būti pro
porciniai.
IMANTAS MELIANAS:

Viena problema — jei mes ir 
toliau lietuvių naciją tapatinsime 
su lietuvių tauta, ilgainiui teks 
atsisveikinti su Vilniaus kraštu.
RIMAS JOKIMAITIS:

Nacijos tapatinimas su tauta 
nėra subjektyvi kažkieno valia, 
tai objektyviai sąlygoja vėlyvas 
mūsų nacijos formavimasis.

VIKTORAS MAKOVECKAS:
Taigi kokia šiandien problema? 

Deklaratyvus požiūris: vienytis, 
vienytis, vienytis. Tokį šūkį kelia 
komunistai. Šiandien reikia pri
imti rimtus politinius sprendi
mus, tada bus galima kviesti 
tautą vieningam darbui. Galbūt 
1918 metų Vasario 16 Akto 
pakartojimas ar kiti sprendimai 
sutelktų tautą?

(Nukelta i 3 dsI.)
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Rašytojo kūryba, etika ir gyvenimas
Raimondo Kašausko romanas „Vakaris vėjas”

PETRAS MELNIKAS

Kelios temos varžosi dėl pir
menybės naujajame Raimondo 
Kašausko romane Vakaris vėjas 
(1989). Autorius gerai žinomas 
rašytojas Lietuvoje. Šis romanas 
yra tęsinys ankstyvesniojo jo ro
mano Gerumo kaina (1978). 
Dabartiniame įvykiai vyksta po 
dvidešimties metų. Atskleidžia
ma, kaip rašytoju tapo kaimo 
bernužėlis, išėjęs mokslus ir, 
vargingai tarnaudamas ministe
rijoje, rašęs vakarais. Po pirm j 

pasisekusio romano Vytautas 
Norvaišas meta tarnybą, susi
draugauja su įtakinga Danieliaus 
ir Marijos Urbonų šeima, kuri 
savo padėtim visuomenėje ir ma
terialine paspirtimi Vytautui ir jo 
žmonai Rūtai yra ir patogi, ir kar
tu problematiška.

Autorius nagrinėja savo herojų 
rašytoją kaip kūrėją, susiduriantį 
su etikos problemomis, kaip 
Rūtos vyrą ir dviejų sūnų, Min
daugo ir Andriaus, tėvą. Kompo
ziciniu požiūriu visa tai jungia 
Vytauto Norvaišo kelionė iš nau
jo savo buto nauju automobiliu. Iš 
Vilniaus jis važiuoja pamatyti ir 
aplankyti savo gimtus, apleistus 
namus Juodsodėje, netoli jūros. 
Jis tikisi rasti tarytum savo 
šaknis — tėvų kapus ir savotiškai 
atgimti kaip nutolęs inteligentas 
išeivis iš kaimo. Dominuoja au
toriaus mėgiama prisiminimų 
technika, grįžtanti į seniai įvy
kusias intrigas, tad ir pati kelio
nė nuo romano pradžios iki galo 
yra greičiau tik rėmai parodyti tą 
įdomesnę praeitį.

Praeityje rašytojui Norvaišui 
nedavė ramybės etikos pro
blemos, pažintis su ta įtakinga 
Urbonų šeima, keliaujančia po 
užsienio kraštus, prabangiai gy
venančia. Urbonai jam iškombi- 
nuoja keistoje „bazėje” užsie
nietiškus drabužius, rašomąją 
mašinėlę su lietuvišku raidynu, 
kviečia į svečius. Ir jis tam 
nesipriešina, bet nežino, kada ir

Raimondas Kašauskas

to Urbonas, jausdamas, kad kaž
kas jam jau kasa duobę, praran
da darbą, gula į įtakingųjų spec- 
ligoninę ir vaidina mirštantį, žūt
būt mėgindamas išsaugoti savo 
postą.

Pažintis su Urbonais Norvaišui 
tokia svarbi, kad nežinomo 
žmogaus - anonimo paskambini- 
mas jį sukrečia, tačiau be reikalo. 
Nepažįstamasis rašytojui garan
tuoja net gerą kritikos įvertinimą 
jo naujam romanui. Tai Norvaišą 
suneramina, bet kaip tam atsis
pirti? Tuo tarpu Norvaišas rašo ir 
kriminalinį romaną, kuriam idė
ją ir pavadinimą „Sidabriniai 
šaukšteliai” įkvėpė draugo duk
tė Vida, pavogusi šaukštelius ir 
patekusi į kalėjimą. Toks pažįs
tamų žmonių „perkėlimas” į 
savo raštus jam sukelia graužatį. 
Ar etiška taip daryti? Kai Vida 
kenčia kalėjime...

Prie rašytojiškų Norvaišo gy
venimo klausimų glaudžiasi san
tykiai su mylima žmona Rūta. Ji 
labai patenkinta draugyste su 
Urbonais. Mažiau atskleidžiama 
apie vedusį sūnų Mindaugą, bet 
vykusiai ir įdomiai mąstoma apie 
jaunesniojo sūnaus Andriaus mė
ginimą slaptai rašyti eilėraščius, 
šio maištaujančio jaunuolio mora
lę ir gale lyg jo supratimą, kad ir 
jo gilesnės šaknys vis dėlto yra li
kusioje senelio troboje, kur akme
nyje jis iškala savo vardą ir pa
vardę: „Andrius Norvaišas. Lie
tuva. 1980”.

Prie Vilniaus Katedros sienos paminklinė vietelė lietuviams jaunuoliams, žuvusioms sovietinėje kariuomenėje, 
atsiminti. Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

Alfonsas Tyruolis

TĖVYNEI JOS NEGANDŲ DIENOMIS

PRIE LAISVĖS KRANTO

Prie laisvės kranto tu buvai,
Prie jo nušvitusi stovėjai, 
Kai gelto rudenio klevai 
Ir siautė Akvilono vėjai.

Tavęs ilgėjimos skausmingus atdūsius, 
Žingsnius, link tavo židinio vis vedusius, 
Lapus, brangiaisiais atminimais prirašytus, 
Mums sutemose tau, kaip tyrų žvaigždei, švitus.

kaip reikės jiems „atsilyginti”, 
atsidėkoti.

Norvaišą kadaise gėrio mokė 
sergantis Poetas, kurio kūryba 
nebuvo spausdinama. BhL dabar 
apie gėrį j-isl galvoja Icitaip: 
„Kokie niekai, mielas ir naivus 
senuk, buvo tavo pamokymai. 
Daug kartų mieliau tai, kas yra 
gėris — sveikatą, laimę, pasi
sekimą, šlovę [...] turėti iš tiesų, 
o ne svajonėse [...] Taigi pasiimk 
viską, kol gali, kol gyvas...”.

Vytauto Maželio nuotrauka

Urbonai Norvaišą myli, kartais 
nekaltai siūlo jarp kai kurias 
temas, bet jis pamėgina rašyti 
apie pačius Urbonus. Vogčia 
Marija tai pastebi ir jo prašo: 

■'nerašyk apie ųius, „Užkąbin- 
’MUmei visą sistemą, kuriąi 
priklauso ir Urbonas, ir aš, ir 
daugelis kitų, deja, taip pat ir 
tu... O ji, sistema, užčiauptų tau 
burną. Tuo gali neabejoti...” (p. 
217). Marija buvo trumpai įsivė
lusi pajūryje į romansą. Gal dėl

Autorius Raimondas Kašaus- 
kas, gimęs Birikuose, Telšių 
apskrityje, baigė Vilniaus 
universitetą, dirbo vaikų laik
raštėlio Genio ir Pergalės redakci
jose, Rašytojų sąjungoje. Išleido 
apsakymų rinkinius: Saloje 
(1960), Žmonės iš arti (1960), 
apysakas Senojo miesto amžius 
(1966), Suaugusiųjų žaidimai 
(1969), Motociklininkai (1973), 
Mano motinos akys (1979), 
Žaliuojančios kalifas (1982). Iki 
naujausio Vakaris vėjas, yra 
parašęs tris romanus: Mažos 
mūsų nuodėmės (1975), Gerumo 
kaina (1978) ir Saulelė raudona 
(1985). Raimondas Kašauskas 
taip pat rašo ir apsakymus vai
kams.

Prie laisvės kranto tu džiaugeis, 
Kartodama brangiausią vardą, 
Kai Stiksas sūkuriais staigiais 
Srovėj klastingai ji panardė.

Prie laisvės kranto dužo tau 
Viltis dar ne paskutinioji, 
Nors liūdinčią tave matau, 
Girdžiu, kaip skaudžiai tu vaitoji.

O ne! Vis tiek pražys klevai 
Ir Akvilonas virs zefyru: 
^e veltui tikinti buvai.
Kad laisvė iš kančios 'išnyra!

TĖVYNEI

Apie tautos vienybę
(Atkelta iš 2 psl.)

PETRAS VAITIEKŪNAS:
Dabar vyksta bendra kova, 

kuri turi transformuotis į ben
drus interesus ir į bendrą veiklą 
dėl jų. Bendrą veiklą ekonomi
koje, bendrą veiklą, siekiant 
lenkų, rusų, lietuvių kultūros 
atgimimo ir suklestėjimo. Aš ma
tau tautos vienybę tik jos skirtu
muose, jų plėtojime. Kiekviena 
tautybė, gyvenanti Lietuvoje, tu
ri savų interesų. Ir tie interesai 
tampa visos tautos, nes mes 
gyvenam toje pačioje žemėje, čia 
visoms tautoms veikia tie patys 
įstatymai. Tiktai gindami tuos 
interesus ekonomikoje, kultūros 
srityse kiekvienas sava kryptimi 
(tačiau paisydami bendrų tenden
cijų!), mes galime kalbėti apie 
tautos vienybę. Visa kita yra 
mistika. Lenkai turi suvokti savo 
interesus kaip lenkai, bet Lie
tuvos piliečiai, taip pat ir rusai. 
Tuos interesus gina Lietuvos 
pilietybės suteikiamos teisės. 
Lietuvos pilietybė negarantuoja, 
kad Lietuvoje kokiai nors tau
tybei — lietuviams ar kam nors 
kitam — suteikiamos išskirtinės 
teisės. Pilietinės teisės yra 
vienodos absoliučiai visoms tau
tybėms, tačiau Lietuvoje vyrauja 
ne viena etninė grupė, bet tam 
tikras lietuviškas gyvenimo 
būdas. Tai ne tik tautinis, bet 
ir pilietinis aspektas.

VIKTORAS MAKOVECKAS:
Kodėl komunistai taip for

muluoja klausimą? Mes visi no
rim nepriklausomybės, tai kam 
reikia dabar skaldytis? Atseit, 
dirbkim ir step by step eikim į 
Nepriklausomybę.

ALGIRDAS 
GRIGARAVIČIUS:

Komunistai paprasčiausiai so
vietinės liaudies stereotipą mo
difikuoja į tautinės vienybės lo
zungą ir galvoja, kad tai panacė
ja. Tai — Rytų įtakos rezultatas.

RIMAS JOKIMAITIS:
Nemanau, kad čia kokia 

ypatinga komunistų kaltė. 
Vienybės idėja gimsta tam 
tikromis sąlygomis. Nepri
klausomybės metais pagrindinis 
tautininkų teiginys buvo toks: 
„Sujunkime visas tautines jėgas 
tautos gerovei kelti”. Sąjūdis su
vienijo tautą, iškeldamas konk
rečias politines idėjas. Dabar 
tokios vienybės pagrindas tegali 
būti bendri interesai. Ar jie yra 
šiandien? Beveik visos politinės 
jėgos sutaria dėl vieno dalyko — 
Lietuvos politinės nepriklauso
mybės. Šios jėgos tarpusavyje iš 
esmės neturėtų konfrontuoti. O 
kad dabar komunistai „demas
kuojami”, aš manau, tėra prieš
rinkiminis spektaklis. Iš tikro 
tokių prieštaravimų, kaip 
mėginama parodyti, tarp šian
dieninės Komunistų partijos ir 
tarp kitų Lietuvos politinių jėgų 
nėra. Sakyčiau, vienas trečdalis 
yra įtarumo, o du trečdaliai — 
spektaklis. Po rinkimų viskas 
atsistos į savo vietas, nes jau 
dabar yra ryški politinė tautos 
vienybė, Lietuvoje gyvenančių 
žmonių vienybė.

VIKTORAS MAKOVECKAS:
Tu, Rimai, nori pasakyti, kad 

nauja AT vaidins tautą konso
liduojančios jėgos vaidmenį? 
Būtent priimdama politinius 
sprendimus?

RIMAS JOKIMAITIS:
Galvoju, kad, nepriklausomai 

nuo to, kaip pasiskirstys balsai 
pagal partijas, neišvengiamai lai
mės Sąjūdis plačiąja prasme, t.y. 
judėjimas už šiandieninės būklės 
pakeitimą ir Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimą. Ir nesvarbu, 
ar tai bus komunistai, ar kiti, 
šitie žmonės 2/3 turėtų balsuoti už 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimą. Nebūtinai už konkretų 
dokumentą, bet būtent už kon
krečias reformas, kurios mus ves 
į Nepriklausomybę. Vienybė 
pasireikš ne tuo, kad milijonai 
žmonių išeis į gatves ir iškels 
vieną ar kitą lozungą, o tuo, kad 
šitie žmonės išrinks savo atsto
vus į parlamentą, ir būtent šis 
parlamentas vieningu balsavimu 
išreikš tautos politinius ir eko
nominius interesus.
PETRAS VAITIEKŪNAS:

Kad tik neįsikūnytų tautos

vienybės pagrindu diktatorius. 
Tautos vienybės idėja — dikta
toriaus idėja.
VIKTORAS MAKOVECKAS:

Dedam viltis į AT, tačiau atsi
menam 1926-uosius, kada parti
jos per aštuonerius Nepriklau
somybės metus buvo sustiprėję; 
dabar jos nebus dar tokios stip
rios, bet frakcijos parlamente bus. 
Ar gali mūsų seimas ar AT pa
tekti dėl to į aklavietę?

PETRAS VAITIEKŪNAS:
Pasižiūrėkite į rinkiminį 

plakatą: komunistai mato savo 
partiją ne buferio prieš Maskvą 
vaidmenyje, o vairininko: Lietu
vos panorama, Brazausko profi
lis ir vairas. Tai akivaizdu, jie 
veda į diktatūrą. Jiems valdžios 
klausimas pagrindinis.
RIMAS JOKIMAITIS:

Vyriausybė bus formuojama 
būtent pagal tą tautos vienybės

Dabar, tave ištikus daliai skaudžiai,
Kada klaikios grėsmės šešėliai siaučia,
Ak, kokią auką tau atnešt galėčiau,
Kai skausmo sutemose saulė sunkiai šviečia?

Tik auką to brangiausiojo tikėjimo, 
Kuriuo per pragarus išplaukt galėjome:
Jei krisiu — krisiu už teisybę šventą, 
Jei kelsiu — kelsiu, kad pasaulis ja gyventų!

O Viešpats tavo ašaras pavers vynu.
Jurgis Baltrušaitis

Kaip motina mumis su meile rūpinais, 
Davei tu duoną skalsią mums, ne trupinius. 
Už meilę tą, už rūpesti, už daug ką
Mes iš toli kaip padėką tau nešėm auką:

principą. Ir kol kas niekas 
nežiūrės, kas kokiai partijai 
priklauso, nes tų partijų pozicijos 
nelabai skiriasi. Jei žmonės 
išreikš vyriausybei pasitikėjimą, 
nepaisydami partinės priklau
somybės, tai ir bus savotiškas vie
nybės atspindys parlamente.

VIKTORAS MAKOVECKAS:
Aš užsiminiau apie politinių 

partijų gausumą, sustiprėjimą, ir 
ar tai bus problema. Jei Aukš
čiausioji Taryba nebus pajėgi pri
imti esminių sprendimų, tai ar 
tik nebus tada vienintelė išeitis 
nacionalinio autoritarizmo eta
pas, kuris, kaip teigia Brzezinski, 
yra neišvengiamas, pereinant iš 
komunistinio totalitarizmo į li-

Vienybės simbolis buvo Baltijos kelias praėjusių metų rugpjūčio 23 dienų 
sukakčiai pažymėti. Čia matyti dalis žmonių grandinės prie Kauno.

Molotovo-Ribbentropo pakto 50 metų 
Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

VISUR JAU MAINOSI ORAI

Visur jau mainosi orai, 
Visur tik aidi laisvės žodis.
Ir iš po dėbešio tamsaus 
Mums laisvės saulė pasirodys.

Ir kaip pavasaris gaivus 
Kad po žiemos sutirpdo ledą, 
Taip Viešpaties šventa valia 
Pavasari tėvynei žada.

Ir su Maironiu tikim mes, 
Kad užmigdyta laisvė kelsis, 
Jei rankos mūs neatlaidžiai 
Į uždaras duris vis belsis.

beraliąją demokratinę visuome
nę?

RIMAS JOKIMAITIS:
Partijų kūrimasis yra objekty

vus procesas. Mes galime labai 
norėti turėti tik dvi partijas, bet 
mes jų turėsime daugiau, ka
dangi įvairių socialinių sluoksnių 
interesai yra gana skirtingo 
lygio.
JUOZAS KRIVAS:

Bet yra skirtumas tarp Respub
likos laikų, kai kūrėsi ir stiprėjo 
partijos, ir dabartinės situacijos, 
kada išlaikoma mafijinė struk
tūra. Partijos limpa prie jos, kaip 
prielipukai. Tai visiškai skir
tinga situacija, ji slepia begalinį 
pavojų. Begalinį pavojų ir tiesų 
kelią net į diktatūrą.
RIMAS JOKIMAITIS:

Komunistų partijai priklausan
čiųjų skaičius neišvengiamai 
mažės, nes greitai iš partijos 
pasitrauks daugelis žmonių, 
buvusių partijoje tik formaliai ir 
turėjusių partinį bilietą, bet iš 
tikrųjų nedalyvavusių politinia
me gyvenime. O kitos partijos 
stiprės — nepamirškim, kad praėjo 
dar tik vieneri metai — tai yra 
nepaprastai trumpas laikas, kad 
sulauktume rezultatų. Kada bus 
išrinktas naujas parlamentas, at
siras naujų politinių veikėjų, 
partijų atstovų dalyvavimas par
lamente suteiks naują stimulą 
partijų augimui.

Diktatūra gali būti ne vien 
prezidentinė, bet ir parlamentinė 
— apribojus gyventojų politines, 
ekonomines ir socialines teises. 
Sakysim, uždraudus streikus. 
Parlamentas, turėdamas tokias

teises, gali priimti spec. įsa
kymus.

PETRAS VAITIEKŪNAS:
Aišku, kad mūsų parlamentas 

negalės būti parlamentinė dik
tatūra, nes ten per daug margas 
ansamblis surinktas.
VIKTORAS MAKOVECKAS:

Taigi kokias galėtume padaryti 
išvadas iš šiandieninio mūsų po
kalbio? Išryškėjo du tautos vie
nybės problemos aspektai: lie
tuvių tautos politinė konsoli
dacija ir būsima Lietuvos nacija, 
kaip piliečių bendruomenė.

Pirmuoju aspektu problema, 
mes sutarėme, yra dirbtinė. 
Tauta yra natūralus darinys, for- 
mavęsis tūkstantmečiais, ir kol 
mes kalbėsime lietuviškai, tu
rėsime istorinę atmintį, puose
lėsime papročius ir t.t. — mes 
būsime tauta. Nepaisant to, kiek 
bus Lietuvoje partijų — dvi ar du 
šimtai. O žvelgiant antru aspek
tu, problema yra reali ir skaudi. 
Ypač lenkų klausimas. Čia dar 
mums visiems, taip pat ir visoms 
partijoms, Aukščiausiajai Tary
bai, teks daug padirbėti ir pa
sistengti, konsoliduojant įvairius 
etninius elementus į naciją.

Atsirado mūsų pokalbyje ir dik
tatūros klausimas. Bet norėčiau 
pabrėžti, kad jis iškilo būtent to
je pokalbio vietoje, kai mes 
palietėme tariamo lietuvių „par
tinio pakrikimo” klausimą. Tai 
rimtas signalas, ypač turint 
omenyje, kad šį klausimą itin 
pabrėžia LKP. O ir prezidento in
stituto įvedimą ir Lietuvoje, ir 
Sovietų Sąjungoje forsuoja ko
munistai...
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„Eglutė” žaliuoja jau keturiasdešimt metų
ONA MIKAILAITĖ

Šių metų pradžioje vaikų laik
raštėlis Eglutė sulaukė keturias
dešimt metų. Nuo 1950 metų 
išėjo 400 žurnaliuko numerių. Re
dakcijos lentynose stovi 40 tomų 
įrištų knygų. Norim tikėti, jog 
šis, kad ir mažas bei kuklus 
leidinėlis yra prisidėjęs prie išei
vijoje gyvenančių lietuviukų 
auklėjimo. Sukaktis duoda pro
gos apžvelgti jo pradžią bei 
tolimesnio augimo kelią.

Lietuviškąjį auklėjimą išei
vijoje vykdėm, kaip tik išmanėm, 
suprasdami, jog mūsų padėtis 
gana savotiška: kaip štai vienoje 
šeimoje vaikas klausinėja mamos:

— Mamyte, kur tu gimei?
— Kanadoje, vaikeli.
— O kur gimė tėtis?
— Jis gimęs Lietuvoje — Kau

ne.
— O aš žinau, kad gimiau čia, 

Amerikoje. Kaip gerai, kad mes 
visi suėjom kartu!

Už Lietuvos ribų buvo keli ban
dymai leisti laikraštėli vaikams. 
Iki 1956 metų ėjo Vlado Vijeikio 
redaguojama Tėviškėlė. Vėliau 
suaugusiems skirtuose laik
raščiuose bei žurnaluose buvo 
spausdinami skyreliai vaikams, 
bet Eglutė liko vienintelis atski
ras žurnaliukas, skirtas lietuvių 
vaikams, leidžiamas laisvajame 
pasaulyje. Tačiau lietuviškos 
vaikų periodikos medyje Eglutė 
yra tik viena šakelė.

Lietuviškoji vaikų periodika 
gyvuoja jau 85 metus! 1906 me
tais Šaltinėlis vaikams ėjo šalia 
Seinuose leidžiamo Šaltinio suau
gusiems. Šaltinėlis vėl buvo tė
vų marijonų atgaivintas 1928 
metais, ilgainiui tapdamas at
skiru laikraštėliu vaikams. Ne
priklausomoje Lietuvoje 1920 
metais pasirodė Žiburėlis, 1923 — 
Žvaigždutė, 1925 — Saulutė, o 
kiek vėliau buvo leidžiami Vytu
rys, Kregždutė, Bangelė. Orga
nizaciniai laikraščiai kaip Ateitis 
ir Skautų aidas turėjo savo prie
dus vaikams.

Ankstyvoji vaikų periodika Lie
tuvoje buvo katalikiškos bei 
tautinės minties ir pamokomojo 
pobūdžio, tačiau ji buvo gana 
patraukli — gausiai iliustruotas 
tekstas pritaikytas vaiko lygiui. 
Vėlyvesnieji žurnaliukai, kaip 
Žiburėlis, Saulutė ir Vyturys, 
pasiekė daug aukštesnį vaikų 
literatūros lygį, o estetine išvaiz
da ir gera spaudos kokybe pa
traukė net suaugusiojo akį. Rašė 
stiprūs rašytojai, piešė geri daili
ninkai — taip kad lietuviškoji 
vaikų periodika Nepriklausomy
bės metais jau buvo nuėjus ilgoką 
tobulėjimo kelią, kai 1940 metais 
Lietuvos okupantai ją uždraudė 
ir pakeitė savąja. Laikraštėlių 
vaikams buvimą, kad ir labai 
nenoriai, bet visgi pripažįsta net 
Vincas Auryla savo knygoje Lie
tuvių vaikų literatūra (Vilnius, 
1986). Jis tačiau Nepriklausomy
bės laikotarpį vaikų periodikos 
bei literatūros atžvilgiu vadina 
stagnacijos metais: „Šio laiko
tarpio vaikų literatūros stagna
cijos priežastis buvo ta, kad rašy
tojai nesidomėjo vaikų pasauliu, 
o šioje srityje reiškėsi beveik 
vieni amatininkai” (p. 91). Fak
tai šios pastabos nepateisina. 
Taigi turime dar vieną gana 
tendencingą lietuvių literatūros 
apžvalgą.

Karo pabėgėliams lietuviams 
atsiradus Vokietijoje, Antanas 
Giedrius, 15 metų Lietuvoje reda
gavęs Saulutę, ją atgaivino su 
Detmoldo lietuvių bendruomenės 
parama. Graži, didelio formato, 
spalvotais viršeliais, ji buvo 
puošniausias laikraštėlis, leistas 
vaikams išeivijoje, ėjusi trejus 
metus, 1946 • 1948. Saulutė pa
siskelbė savo tikslą: gaivinti 
tolimos tėvynės meilę vaikų 
širdyse bei viltį jon sugrįžti. 
„Argi ne gražu šviesti tamsioje 
tremtyje esančiai jaunutei 
sielai?..” rašė redaktorius.

Pietų Amerikoje nuo 1937 metų 
ėjo Mažųjų pasaulis, leidžiamas

Sesuo Ona Mikailaitė, dabartinė „Eglutės" redaktorė, ir Danguolė Sadūnaitė, 
„Eglutės" administratorė.

Brazilijos Lietuvių sąjungos, 
sumaniai redaguojamas mokyto
jo Simo Bakšio. Vieną jo numerį 
teko užtikti Amerikos lietuvių 
katalikų archyve. 1937 metų 
kalėdiniame numeryje buvo iš
spausdinta M. Tamašausko 
apžvalgėlė Lietuvoje leidžiamų 
vaikams laikraštėlių — jų su
skaičiavo aštuonis, nors tuo metu 
jų buvo daugiau. Autorius džiau
giasi lietuviška vaikų spauda: 
„Per devyniolika nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo metų vaikų 
laikraštėliai atliko didelį darbą... 
pripratino priaugančiąja kartą 
sekti periodinę spaudą, skaityti 
laikraščius ir knygas”.

Kai 1950 metais Kanadoje ir 
JAV pokario lietuvių išeivija jau 
buvo šiek tiek nusėdusi, spaudo
je daug kartų kelta mintis, jog 
reikia ką nors leisti vaikams lie
tuvių kalba. Tačiau to uždavinio 
niekas nesiėmė vykdyti, kol Ber
nardas Brazdžionis, tuo metu 
gyvenantis Lawrence, Massachu- 
setts, su savo klebono, kunigo 
Pranciškaus Juro pagalba, suma
nė leisti Eglutę.

Brazdžionis jau Lietuvoje rašė 
vaikams eiles Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu, bendradarbiavo 
Žiburėlyje, net kurį laiką jį reda
guodamas, o Vokietijoje jo eilės 
vėl pasirodė Saulutėje, kurias su
rinkęs, išleido kelis eilių rinki
nius vaikams. 1939 metais, prieš 
pat karą, išėjo jo garsusis Meškiu
kas Rudnosiukas. Tuo metu 
Danguolė Sadūnaitė, dabartinė 
Eglutės administratorė, buvo 
septynerių metų. Ji prisimena, 
kaip jos tėtė skaitydavo tas vaiko 
širdelei taip artimas eiles, o ji, sė
dėdama tėtei ant pilvo, drauge 
su sesute ir broliuku, su dideliu 
dėmesiu jų klausydavosi. Man 
pačiai su Rudnosiuku teko su
sipažinti kiek vėliau, išėjus jo 
1951 metų laidai.

Apie Eglutės gimimą Brazdžio
nis, paklaustas, taip papasakojo: 
„Su kunigu Juru [1891-1980], 
spaudos žmogum, apie ką kitą 
šnekėti, jei ne apie knygas ir laik
raščius, beveik neįmanoma. Jis 
norėjo tuojau ir ką nors grynai 
mano [kūrybos] vaikams išleisti. 
Bet užkliuvom už minties, kad 
lietuvių vaikai Amerikoje neturi 
savo laikraščio. Jis sako man: ,Jei 
sutiktum tokį laikraštėlį reda
guoti, aš spausdinimą apmokė
čiau’. Pasiūlymas buvo kaip su
tarties pradžia. .Mielu noru, 
kodėl ne!’ — sutikau”.

„Taip vieną gražią dieną su 
mintim plačiau išsišnekėti iš
vykom į kunigo Juro vasarvietę 
(Marblehead, MA) jo automo
biliu... Laikraštėlio leidimas jam 
rūpėjo: ,Ar turėtum bendra
darbių? Juk vienas laikraštėlio 
kad ir mėnesinio, neprirašysi’. 
Išvardinau jam visą eilę savo 
kolegų, rašančių vaikams. Dau
gelį jų vardų jis pažino: turėjo jų 
knygų. Su kai kuriais, kaip An
tanas Vaičiulaitis, buvo asmeniš
kai pažįstamas ir net bendradar
biavo savo įkurtame Lietuvių 
kultūros institute”.

„Kol nuvažiavom iki vandeny
no, ne tik daug kitų dalykų su
tarėm, bet ir vardą išrinkom. 
Vardų mudviem atėjo daugybė. 
Juos surašiau. Bet štai, be

važiuojant pro miestelių sodybas, 
už akių užkliuvo eglaitės. Jis 
man papasakojo, kad per Kalėdas 
Amerikoje eglutės puošiamos 
dovanėlėmis, žvakutėmis (to aš 
tada dar nežinojau). Sutarėm, 
kad Eglutė vaikams bus iš karto 
artimas ir savas daiktas”.

Pirmoji Eglutė pasirodė daug
maž 1949 metų Kalėdų metu, 
nors jos oficiali data buvo 1950 
metų sausis. Įžangoje redaktorius 
išreiškė tai, ką daugelis išeivijos 
lietuvių šeimų tuo metu išgy
veno:

Nežinome šiandieną tėvynėj 
likusių likimo, nežinomos nei 
mūsų ateities dienos. Esam išsi
blaškę po visą pasaulį. Tik min
timis begalime grįžti... ir susėsti 
prie šeimos Kūčių stalo.. Su 
gražiosiomis šeimos šventėmis 
Kalėdomis ateina mūsų šeimon 
EGLUTĖ. Vienos lietuviškos 
šeimos nuotaika tejungia ji mus 
visus, esančius laisvajame 
pasaulyje. Ir težaliuoja lie
tuviškoji EGLUTĖ žiemą 
vasarėlę.

Tais pirmaisiais metais laik
raštėlį puošė dailininko Povilo 
Osmolskio piešiniai, nuotaikingi 
viršeliai; jis turėjo ir savitą 
ženklą — eglutės šakelę. Os
molskis sutiko būti nuolatiniu 
iliustratoriumi. Viršelius piešė 
iki 1957 metų bei iliustravo eilė
raščius ir pasakas. Eglutei jis 
paliko daugiau kaip 500 ori
ginalių piešinių kraitį, iš kurio 
dar semiamės iki šiol. Didelis 
dėkingumas priklauso šiam ge
ram ir talentingam žmogui, jau 
iškeliavusiam amžinybėn.

Kun. Pranciškus Juras skyrė 
sumą pinigų honorarams. Braz
džionis prisimena, kad tuojau 
kreipėsi į kolegas rašytojus, 
ieškodamas bendradarbių. Jau 
pirmajame numeryje pasirodė 
žymesnių vaikams rašančių pa
vardės: Leonardas Žitkevičius, 
Jonas Minelga, Stasys Džiugas, 
Antanas Vaičiulatis, Jonas 
Kuzmickis, Jonas Gailius. Vy
tautas Tamulaitis iš Toronto 
atsiuntė pirmą dalį „Svirplio 

Prelatas PranciSkus Juras su „ĮSglutės” skaitytojais Putname, Immaculata spaustuvėje, kur „Eglutė" spausdina
ma jau 40 metų.

muzikanto kelionės”, vėliau iš
spausdintos dviem knygelėm. 
Šalia pasakų ir eilių vaikams, 
buvo ir skyriai apie lietuviškų 
šeštadieninių mokyklų veiklą 
Europoje, Kanadoje ir JAV bei 
skaitytojų laiškai. Taip vaikai 
galėjo pajusti, kad lietuvių yra 
visur, kad jie sudaro didelę šeimą.

Pirmieji skaitytojai dar šiek 
tiek prisiminė Lietuvą. Štai keli 
sakiniai iš rašinėlio „Aš ten gi
miau”, išspausdinto 1950 metais. 
Autorė — dešimtmetė Lilija 
Šukytė, busimoji operos solistė.

Maža būdama gyvenau Vilniu
je. Kaip jis atrodo, neatmenu. Ži
nau tik, kad labai gražios bažny
čios ir dideli namai. Aš su tėveliu 
nueidavau į Katedros aikštę. Ten, 
atsimenu, buvo trys gražūs ark
liai, nulipdyti iš sniego. Jie man 
labai patiko. Vėliau kartą su 
mamyte vežėme daug vainikų ir 
gėlių. Važiavome rogėm su ark
liais. Ten buvo daug kryžių. Visas 
gėles sudėjom ant vieno kryžiaus. 
Man buvo neaišku, kodėl tik ant 
vieno. Tada mamytė paaiškino, 
kad čia yra tėvelio kapas.

Vienas po kito pasirodė Eglutės 
numeriai, spausdinami Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserų nese
niai įkurtoje spaustuvėje Put- 
nam, Connecticut. Jie keliavo į 
įvairius pasaulio kraštus, kur tik 
buvo nuklydę lietuviai. Vienas po 
kito į talką atėjo rašytojai: Stepas 
Zobarskas, Pranas Imsrys (Bas
tys), Aloyzas Baronas, Jurį s 
Jankus, Gražina Tulauskaitė, 
Kotryna Grigaitytė. Rašė ir 
žymūs jaunimo auklėtojai, kaip 
kun. Alfa Sušinskas ir kun. Sta
sys Yla, iš Vokietijos atvykęs 
Amerikon.

Po Bernardo Brazdžionio reda
gavimo darbą 1951 metais tęsė 
rašytojas Pranas Naujokaitis. 
Penkerius metus dirbo su dideliu 
pasišventimu, augindamas du 
vaikus, uolius Eglutės skaitytojus 
— Gediminą ir Dalią. 1956-1957 
metais redagavo Stepas Zobar
skas. Tai buvo grynas pasiauko
jimas, nes pelno toks darbas 
negalėjo duoti.

Šiuo metu istorines apysakaites 
rašė Vaclovas Čižiūnas. Sonė 
Pipiraitė-Tomarienė davė dailiai 
atpasakotų liaudies pasakų. Nina 
Butkienė aprašė Jonuko ir Katry
tės nuotykius, vėliau išdykėlio 
Mikučio išdaigas. Antanas 
Bendorius prisiminimais keliavo 
po Lietuvą. Viena iš anksty
viausių bei pastoviausių bendra
darbių buvo Danutė Lipčiū- 
tė-Augienė. Užsakiusi Eglutę ke
turiems savo vaikams, nuo 1951 
metų ji pati siuntė eilėraštukus, 
o vėliau ir apysakaites. Jos pa
vardė ir dabar dažnai pasirodo 
laikraštėlio puslapiuose. Daug 
padėjo ir platinti laikraštėlį bei 
organizuoti bendradarbius, ruošė 
bei talkino įvairiems renginiams 
Eglutės naudai. Sako ji: „Visiems 
įkyrėdavau, nuolat Eglutę minė
dama...”

1958 metais laikraštėlį 
redagavo Antanas Šerkšnas, o 
jam negalint toliau dirbti, Eglu
tė atsidūrė krizėje. Ją atvežė į 
Putnamą ir pavedė seselėms. Jos 
jau nuo 1952 metų Eglutę admi
nistravo, o dabar ir redaguoti 
teko joms. 1959 metais redakcinį 
darbą sumaniai dirbo seserys 
Elena ir Irena Imbrasaitės. Jos 
pakeitė laikraštėlio išvaizdą. 
Didesnis šriftas, spalvingesni 
puslapiai, išeivijos vaikams la
biau suprantama medžiaga nau
jai prabilo augančiam lietuvių 
jaunimui. Prie redagavimo prisi
dėjo ir sesuo Paulė Savickaitė, 
vėliau sesuo Teresė Mieczkows- 
ki. Joms pasisekė įtraukti ir 
jaunesnių bendradarbių. Laik
raštėlis atsigavo.

Kol Putname veikė lietuvaičių 
bendrabutis, mergaitės Eglutei 
talkininkaudavo. Aldona Simu- 
tytė (vėliau Sruoginienė) piešė, 
Elona Marijošiūtė (vėliau Vaiš- 
nienė) rašė, Mara Eidukevi- 
čiūtė (vėliau Alminienė) ir pie
šė, ir rašė. Sukūrusios savo šei
mas, jos Eglutę ne tik užsisakė, 
bet vis dar ką nors atsiųsdavo jos 
puslapiams paįvairinti.

1960 metais viršelius piešė 
Aldona Simutytė, vėliau Eglė 
Muliolienė. Abi jos iliustravo 
pasakas bei eilėraščius savo mo
derniu, gyvu, vaikams pritaikytu 
stiliumi, įpindamos lietuviškus 
motyvus. Rašė Jonas Minelga, 
Albina Kašiubienė, Janina Narū
ne, Nina Butkienė, Vanda Fran- 
kienė-Vaitkevičienė, Antanas 
Giedrius ir kiti iš ankstyvesnių 
bendradarbių. Į jų eiles įsijungė 
ir jaunesnės rašytojos kaip Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Gintarė 
Ivaškienė, Liuda Gudelienė, 
Agnė Kižienė ir kiti, radę laiko 
bei reikalo prabilti naujai lie
tuviukų kartai.

Ši naujoji karta jau gimusi 
svetur, Lietuvos nemačiusi. Var
tant 1960-1970 dešimtmečio

I 1 . t • •

vaikų kūrybos puslapius, malonu 
pastebėti, kad šiai kartai tėvynės, 
kad ir tolimos bei nematytos, 
meilė nebuvo svetima. „O, kaip 
aš norėčiau nuvažiuoti Lietu
von ir apkeliauti visą kraštą! 
Man atrodo, kad Lietuva yra 
gražiausia šalis pasaulyje” 
(Vakarė Aistytė, Washington, 
D.C.). Arba vėl, Chicagoje gy
venanti Živilė Bilaišytė Eglutei 
rašė tokį laišką; „Miela Eglute: 
Padraugauk su manim dar viene
rius metus ir atnešk man daug 
nauju eilėraščių. Mes trys sesutės 
Tave skaitome ir visus eilėraščius 
atmintinai išmokstame”.

Nuo 1963 metų rudens man 
pačiai teko perimti Eglutės reda
gavimą. Tai buvo durys į spaudos 
pasaulį, su kuriuo susipažinau iš 
bėdos ir prie jo likau iš meilės. 
Ieškodama būdo prašnekinti 
jaunuosius skaitytojus, pradėjau 
rašyti peliuko Pupučio nuotykius. 
Vaikams Puputis patiko ir ilgai
niui vienas skaitytojas, Gintaras 
Grušas iš Kalifornijos, ėmė rašyti 
savus peliuko Kukuručio nuo
tykius. Šios kartos vaikams jau

Pirmasis „Eglutės” numeris — 1950 
metų sausis. Viršelis — dailininko 
Povilo Osmolskio.

nebuvo galima rašyti apie 
piemenėlius ir aitvarus. J darbą 
įkinkiau bendrabutietes Rasą 
Šilėnaitę ir Lindą Stačiokaitę, 
kurių laki vaizduotė sukūrė 
pasakas apie mokslininką Palu- 
becką ir apie paklydusius erdvė
laivius. Abi dabar labai 
sėkmingai reiškiasi savo 
profesijose.

Elena Juknevičienė, nuo 1960 
metų siuntusi savo eilėraščius, 
Eglutei intensyviai talkino 
1970-77 metais. Pati daug rašė ir 
kitus įtraukė į bendradarbių 
eiles. Savo rašiniais laikraštėlį 
praturtino Milda Kvietytė Liule- 
vičienė, Irena Regienė, Aleksan
dras Radžius, Žentą Tenisonaitė 
iš Olandijos ir kiti. Dailininkė 
Ada Sutkuvienė, Zita Sodeikienė, 
Diana Kizlauskienė, Algis 
Trinkūnas piešė viršelius ir 
iliustravo pasakas. Eglutė iš- 
gražėjo.

Reikėjo nemažai stengtis, no
rint vaikus sudominti, nes jų 
lietuvių kalba jau buvo silpnoka, 
nors lietuviškas sąmoningumas 
buvo gilesnis, negu manėme. 
Man dažnai tekdavo nustebti, 
skaitant vaikų atsiųstus rašinius. 
Štai kaip rašė 1972 metais Ge
diminas Murauskas iš Mont- 
realio:

Mes norime laisvės mūsų 
kraštui. Tam reikia suorganizuo
ti grupę žmonių, kuri darytų daug 
gero atgauti laisvę Lietuvai. 
Komunizmas yra kaip liga. Jei 
nėra vaistų, liga plėsis. Anksčiau 
Lietuva turėjo slogą, bet dabar ji 
turi džiovą. Buvo sakoma, kad 
džiovai nėra vaistų. Dabar jau 
yra, tik reikia mokėti juos gauti ir 
jais naudotis. Mes turime su
jungti visas organizacijas ir vie
ningai kovoti dėl Lietuvos laisvės.

Šiandien tie žodžiai skamba 
pranašiškai. Tikiuos, kad jau su
augęs Gediminas Murauskas dar 
jais gyvena.

Danutė Augienė 1977-1979 
metais padėjo sutelkti jaunų 
motinų būrelį, kuriam vadovavo 
Laima Šalčiuvienė. Į jį įsijun
gė Irena Grigaitienė, Austė 
Vygantienė, Marytė Mažeikai- 
tė-Utz, Jolanta Zubinienė, 
Raminta Lapšienė. Jos dirbo su 
dideliu entuziazmu ir įnešė daug 
naujovių.

Nuo 1980 metų vėl teko persi
orientuoti. Jaunesnieji rašytojai 
sunkiau sugaudomi. Kai kuriems 
trūksta drąsos, daugumai — 
laiko. Trečioji mūsų karta labai 
domisi lietuvišku auklėjimu, bet 
šeimos ir profesinis gyvenimai 
pareikalauja daug jėgų. Buvo 
tikras džiaugsmas, kai buvusi 
torontiškė Audronė Kuolaitė - 
Skrupskelienė sutiko Eglutei 
rašyti Pingvino Cepelino pa
sakas. Cepelinas naujai pra
šnekino mažuosius skaitytojus, 
išjudino jų vaizduotę.

Pastaruoju metu į bendradar
bių eiles įsijungė Onilė Vait
kutė - Šeštokienė, Rasa Ardy- 
tė-Juškienė, Loreta Radvilai- 
tė-Bradūnienė. Pastaroji parašė 
ir malonų laiškelį: „Norėčiau 
jums širdingai padėkoti už visus 
metus rūpesčio ir darbo, leidžiant 
Eglutės žurnalą. Juo džiaugiausi 
nuo jaunystės dienų, o dabar 
Eglutės laukia mano vaikučiai...” 
Miela žinoti, kad mūsų poeto 

Kazio Bradūno vaikaičiai skaitt 
Eglutę.

Dabartinių įvykių Lietuvoje 
šviesoje, jaučiam ir čia, ir ten, 
bestovį ant naujos eros slenksčio. 
Pučia nauji vėjai. Žinome, kad 
Eglutė pasiekia Lietuvą. Iš ten 
jau susilaukėme ir rimtos talkos. 
Man buvo ypač įdomu skaityti 
vienos jaunos mamos laišką, 
kuriame ji pasakoja tai, kuo da
bar gyvenama Lietuvoje:

Dabar mes mokomės gyventi do- 
riau, teisingiau, bandome susi
grąžinti socializmo klystkeliuose 
išbarstytą meilę ir pagarbą ar
timui, į mūsų kasdieną grįžta ge
rumas, nuoširdumas, gailestingu
mas...

Ji aprašo ir tenykštę vaikų 
periodiką: „Mūsų mažieji vai
kučiai turi kelis leidinėlius — 
tai Genys ir Žvaigždutė. Mano 
vaikystės metais tie žurnaliukai 
buvo gerokai raudoni, ir aš nuste
bau, kad pradėjusi pirkti savo 
dukrelei Genį, atradau, jog jis 
smarkiai pasikeitęs į gerąją pusę. 
Dabar čia gausu nuotaikingų 
eilėraštukų apie gamtą... ir 
gražių eilių apie Lietuvą. Spaus
dinami ir Vytės Nemunėlio eilė
raščiai. Daug yra rašinėlių apie 
mūsų krašto praeitį, jo žymius 
žmones, Lietuvos gamtą”.

Apie mūsų leidžiamą Eglutę ši 
rūpestinga motina atsiliepė taip: 
„Jūsiškė Eglutė nėra tokia spal
vinga [kaip Genys], tačiau man 
labai patiko joje spausdinami 
rašinėliai. Negaliu nesižavėti 
Jūsų darbu. Tai labai reikalingas 
leidinėlis, kuris, manau, nemažai 
prisideda prie lietuvybės puose
lėjimo tiek toli nuo Tėvynės. Išei
vija Amerikoje išsaugojo daug 
vertybių, kurias mes, čia Lietuvo
je gyvendami, buvome bepraran
dą... Juk vaikai tai neprirašytos 
knygos; tai dirva, į kurią reikia 
berti gerumo ir meilės sėklą — 
meilės savo artimui, savo tautai, 
savo kalbai, savo Tėvynei” 
(Vilnius, 1989).

eglutės

„Eglutės” 1990 metų kalendoriaus 
viršelis — dailininkės Filomenos 
Vaitiekūnienės.

Šios sukakties proga jau buvau 
begalvojanti, kad ir man, ir Eg
lutei, pasiekus viduramžį, gal jau 
reiktų išeiti pensijon. Kas bus, 
sunku pasakyti. Tikriausiai turė
sime ir vėl persiorientuoti, rasti 
naujų būdų, naujai burtis, kad 
galėtume jaunimui perduoti tai, 
kas mums brangu, su viltimi, kad 
jie kurs ir statys toliau.

Rašytojai 
už Lietuvos 

nepriklausomybę 
(Atkelta iš 2 psl.) 
pasišlykštėjimą, beveik verčia 
vemti, tai mūsų [JAV] valdžios 
politika. Administracijos žmonės 
kalba apie Realpolitik, bet 
Realpolitik yra kaina, kurią 
demokratija moka už trynimąsi 
pečiais su autoritarinėmis valsty
bėmis”.

Ir tada, poetas, žvelgdamas 
kažkur į tolį virš nykaus miesto- 
vaizdžio pro 19-o aukšto langą, 
prasitarė: „Kaip [JAV] pilietis, 
aš niekada nemaniau, kai at
vykau į šį kraštą, kad mes šitaip 
elgsimės”. Nereikia turbūt nei 
sakyti, kad Joseph Brodsk’io 
kartų nusivylimą gerai supras ir 
Amerikos lietuviai.

a. 11.
(Tęsinys ateinantį šeštadienį)
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