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Neseniai spaudoje santrauka 
pasirodė Lietuvos iškilių eko
nomistų idėjų kaip reformuoti 
krašto ūkį (Gimtasis kraštas Nr. 
30,1990.8.1). Tai puikiai išreikš
tos pažiūros į daug svarbių eko
nominių klausimų. Verta paci
tuoti kai kuriuos teigimus:

,.Reforma gali būti efektyvi tik 
tada, jeigu jos kūrėjai suranda 
būdų, kaip atkurti prigimtines 
ekonomines žogaus teises, išlais
vinti jo iniciatyvą. Labai svarbu 
sureguliuoti santykius tarp žmo
nių, kad individualūs interesai 
tarnautų visuomeniniams. La
biausiai šiuos tikslus atitinka 
rinka.”

Kaip ir Vakaruose, taip ir Lie
tuvoje rinkos veiklą ekonomikoje 
siūloma reguliuoti, bet ne admi
nistruoti. Šalia to, labai įžvalgiai 
pastebima, kad „pradedame re
formą, gerai suprasdami, kad 
rinkos elementai po vieną ar be 
kurio nors vieno neveikia, todėl 
pradėti reikia viską iš karto, o ne 
įvedinėti palaipsniui po vieną”. 
Šito supratimo nėra, pavyzdžiui, 
pas Maskvos kai kuriuos ekono
mijos reformatorius. Dėl to eko
nomuos elementų reformavimo 
po vieną kaip tik ir nesiseka ir 
nesiseks „perestroikai” Sovie- 
tijoje. Čia minimą svarbių Lie
tuvos ekonomistų grupę sudaro: 
Aleškaitis, Antanavičius, Dobra- 
volskas, Glaveckas ir Vilkas.

Lietuvos ekonomijos reformavi
mo sėkmė pareis ne tik nuo 
derybų su Maskva, bet ir nuo 
lietuvių valdžios aparatūros 
nusistatymo prekybos ir pramo
nės reikalais. Ne tik nuo valdžios, 
bet ir nuo visų Lietuvos gyven
tojų nusistatymo, nes čia minimi 
ekonomistai, kaip ir anksčiau 
Lietuvos ministrė pirmininkė dr. 
Kazimiera Prunskienė, labai 
įžvalgiai pabrėžia, kad viena iš 
svarbiausių reformos sįjų yra 
daugumos Lietuvos piliečių 
nuostatų pakeitimas dėl krašto 
ūkio veiklos ir jų privataus eko
nominio gyvenimo. Lietuvoje 
daugiausia jau yra pripažinta, 
kad ekonomiškai senoji sistema 
ir jos metodai kraštą privedė prie 
bankroto. Taip pat aiškiai jaučia
mas noras turėti galimybes įsi
gyti savą kampelį ir užsidirbti 
pinigų, už kuriuos gautumei nu
sipirkti tai, kas reikalinga buičiai, 
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nestovėdamas eilėse. Antra ver
tus, atrodo, .ad mūsų tautiečiai 
tėvynėje gal dažnai neįvertina, 
kad norint gauti tai, kas pri
einama Vakaruose, reikia labai 
sunkiai dirbti. Žinoma, kas 
nelinkęs, vargu ar turi vaikytis 
materialinių gėrybių, jas susi- 
pirkinėdamas. Bet tas, kuris jų 
nori, turi būti ir pasiruošęs dėl jų 
gerokai paprakaituoti.

Iš pradžių to piliečių nusistaty
mo pakeitimo reikėtų labiausiai 
tikėtis pramonės ir prekybos 
sektoriuose. Užtat labai svariai 
skamba mūsų ekonomistų teigi
mas: „Pirmiausia yra didžiulis 
skirtumas tarp komandinės ir 
rinkos ekonomikos valdymo, eko
nominio mąstymo, psichologijos 
ir kt. Sukūrus naujus įstatymus 
ir naujas institucijas, ekonominės 
elgsenos stereotipas dar ne iškart 
pasikeis”. Tai auksu įrašytini 
žodžiai!

Reformuoti krašto ūkį, gerus 
įstatymus jau išleidus, reikia jį 
judinti „iš apačios” arba, kitaip 
pasižiūrint, — suteikti visas gali
mybes keistis ir veikti kiekvie
nam piliečiui ar jo ekonominei 
grupei. Privati iniciatyva, kuria 
rinkos ekonomija bazuojasi, ne
gali būti komandiniu būdu išjudi
nama „iš viršaus”. Privati inicia
tyva gali ateiti tik iš apačios — iš 
pačių žmonių.

Nemažą žalą ūkio reformai 
daugeliu atvejų padarė Maskvos 
blokada. Svarbus faktorius yra 
tas, kad blokada vertė pasikliau
ti, kaip per kokį karo stovio lai
kotarpį, komandiniais sprendi
mais ekonominiuose reikaluose. 
Gal todėl, kada daugelyje viešojo 
gyvenimo sektorių vyksta didelė 
decentralizacįja, krašto ūkio reika
luose dar vis labai dirbama pagal 
tą jau bankrutavusį kurpalį: cen
tralizuotos valdžios komandą. Jei 
Maskvos centrai anksčiau sėdėjo 
ir dabar tebesėdi, kaip sukaus
tyti, ideologiniame akligatvyje, 
tai beveik panašiai pradėjo elgtis 
naujosios valdžios komandiniai 
centrai Vilniuje pramonės ir pre
kybos atžvilgiu. Juk nereikia 
Maskvos centrų leidimo panai
kinti daugybę vietinų „ukazų”, 
antspaudų, miestų įstatų, valdžių 
valdžiukių intervencijos, monopo
lizuotų privilegijų ir panašiai.

(Nukelta į 2 psl.)

Prie man skirtos temos — „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios dabar
tis ir ateitis” norėčiau prieiti,* iš 
pradžių pasidalydamas kai ku
riomis mintimis, kurios išplaukia 
iš mano darbo Lietuvių informa
cijos centre, Washington’e. 
Kadangi Washington’as yra 
Amerikos politinis centras, ten 
dirbantys ir gyvenantys dažnai 
visus gyvenimo aspektus — 
dvasinį, materialinį, socialinį, 
religinį ir panašiai — norom 
nenorom ima vertinti politiniame 
kontekste. Kai į Informacijos cen
tro įstaigą Washington’e kreipia
si sostinės gyventojai — ar tai 
būtų žurnalistai, ar Kongreso 
atstovų pavaduotojai, ar stu
dentai — daugumą jų beveik be 

■išimties domina Lietuvos 
gyvenimo politinis aspektas. 
Aišku, su tokia superpolitine 
pasaulėžiūra galima susikurti iš
kreiptą gyvenimo vaizdą ir 
pamiršti arba nuvertinti kitas 
svarbias gyvenimo vertybes. 
Tačiau manau, kad apsimoka 
mums šiek tiek pamąstyti apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios per
spektyvas šiandieninės Lietuvos 
socialiniame ir politiniame kon
tekste. Toji aplinka yra ir bus 
vienas svarbus veiksnys, ap
sprendžiantis Bažnyčios veiklos 
kryptį. Be to, ji neabejotinai pa
veiks Bažnyčios efektyvumą.

Trumpai sustokime ties 
šiandienine Lietuvos politine pa
dėtimi. Lietuvos Aukščiausiajai 
Tarybai birželio mėnesio gale nu
sprendus priimti laikiną morato
riumą Nepriklausomybės akto 
vykdymui, jeigu Kremlius sutiks 
sėsti prie derybų stalo su Lie
tuvos atstovais, Maskva pašalino 
ekonominę bei politinę blokadą 
prieš Lietuvą, ir staiga Lietuva 
tapo pasauliui nebeįdomi. Kai 
kam susidarė klaidingas vaizdas, 
kad viskas ten dabar ramu ir 
gražu. Iš tikrųjų Lietuva dabar 
pergyvena labai sunkų laikotarpį 
tiek jos vidaus politikoje, tiek 
santykiuose su Kremliumi.

Vidaus politikoje vyksta inten
syvi kova tarp dviejų svarbiausių 
politinių jėgų Lietuvoje — 
nepriklausomų komunistų ir 
antikomunistų. Pirmieji, daug 
metų užėmę aukščiausias vietas 
Lietuvoje kaip Maskvos patikė
tiniai, šių metų vasario mėnesį 
demokratiniuose rinkimuose į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 
neteko savo vadovaujančiu vietų. 
Jie dabar skundžiasi, kad ra
dikalieji antikomunistai depu
tatai Aukščiausiojoje Taryboje 
prieš juos vykdo raganų medžiok
lę, juos apšmeiždami Maskvos

* Paskaita, skaityta Amerikos lietuvių 
kunigų vienybės suvažiavime 1990 m. 
rugsėjo mėn. 11d. Putnam, Connecticut. 

agentais, Lietuvos nepriklau
somybės priešininkais, totali
tarinio ir ateistinio marksizmo-le
ninizmo šalininkais. Sava
rankiški komunistai teigia, kad 
antikomunistų tikslas yra juos, 
komunistus, visiškai sunaikinti 
kaip politine jėgą. Pasak 
komunistų, antikomunistų tarpe 
esą karjeristų, kuriems ne tiek 
rūpi ideologiniai klausimai ar 
Lietuvos ateitis, kiek politinės jė
gos valdymas bei asmeniškų pri
vilegijų išsirūpinimas. Komunis
tai teigia, kad jie nuoširdžiai 
remia nepriklausomybę, kad 
atmeta totalitarizmą, bet kokią 
politinę diktatūrą, bet kokią 
klasinę bei antireliginę neapy
kantą. Jų idealas — taikinga so
cialdemokratija.

Antikomunistai tvirtina, kad 
nepriklausomi komunistai despe
ratiškai bando susigrąžinti va
dovaujančiąsias vietas. Jų ma
nymu, komunistai nesitikėjo 
pralaimėti vasario mėnesio 
rinkimus. Komunistai esą 
apskaičiavo, kad užtfeks jiems o- 
ficialiai atsiskirti nuo Maskvos 
vadovaujamos sąjunginės komu
nistų partijos ir pakeisti sa
vo nusistatymą prieš nepriklau
somybę kaip nepasiekiamą tiks
lą, norint laimėti lietuvių tautos 
pasitikėjimą. Užtat Lietuvos 
komunistai savo suvažiavime 
praėjusių metų gruodžio mėnesio 
gale paskelbė partijos sava
rankiškumą ir pirmą kartą 
pasisakė už nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Tačiau rinki
muose pasitvirtino, kad tokio 
dramatiško posūkio komunistų 
partijos politikoje neužteko išsau
goti partijos dominuojančią 
poziciją valdžioje. Rinkėjai, nors 
ir balsavo už pavienius partijos 
šulus, kaip Brazauską ir Paleckį, 
pasisakė ne už partijos siūlomą 
kandidatų sąrašą, o už Sąjūdžio 
bloką. Antikomunistai teigia, 
kad, praradę savo šiltas vietas, 
komunistai pradėjo visaip agi
tuoti prieš demokratiškai iš
rinktą parlamentą, lietuvių tau
toje sėti nepasitikėjimą juo. Tos 
agitacijos kulminacijos taškas, 
anot antikomunistų, buvo liepos 
31 dienomis pareiškimas, kurį 
pasirašė 20 žinomų Lietuvos 
inteligentų. Jame pareikštas 
nepasitikėjimas dabartine Aukš
čiausiąja Taryba ir raginama, 
kad vyktų rinkimai į naują 
parlamentą, pavadintą Atku
riamuoju Seimu.

Antikomunistai sako, kad ne
priklausomų komunistų pasisa
kymai už demokratiją ir politinę 
nepriklausomybę yra veidmai
niški, ir jeigu lietuvių tauta jais 
pasitikės, gali pralaimėti šansą 
Lietuvą išlaisvinti iš sovietinės 
imperijos ir ją nuvesti tikrosios 
demokratijos keliu. Jie bijo, kad 
Lietuvoje taikinga demokratinė 
revoliucija nebus iki galo 
užbaigta, kad Lietuvai gali atsi
tikti tai, kas įvyko Rumunijoje ir 
Bulgarijoje, kur demokratinės jė
gos buvo pakankamai stiprios pa
šalinti vienokius komunistus 
vadus, bet per silpnos užkirsti 
kelią kitai komunistų klikai 
perimti valdžią. Nors komunistai 
Lietuvoje neteko valdžios, tačiau 
jie vis dar valdo galingą aparatą, 
kurio vienas iš ryškiausių pavyz
džių — spauda. Tiesa, Valstiečių

Kryžiaus nešimas per Lietuvą 1990 m. birželio mėn. 14 d. Vytauto Butkaus nuotrauka

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai 
iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį Tu parengei 
visų tautų akivaizdoje...

(Iš „Simeono giesmės”, Lk 2, 29-31)

laikraštis, Lietuvos rytas, Politika, 
Laikas ir įvykiai ir panašūs lei
diniai priklauso komunistų par
tijai arba palaiko jos politiką, 
tvirtina antikomunistai.

Tokie būtų šiandieninės Lie
tuvos vidinės politinės kovos pa
grindiniai bruožai. Žinoma, šis 
apibūdinimas šiek tiek supapras
tintas. Būtų galima detaliai ap
tarti dar ir kitus susiskaldymus. 
Lietuvos Sąjūdyje yra įvykęs ski
limas — daugelis tų, kurie pasi
rašė anksčiau minėtą liepos 31 
dienos kreipimąsi, buvo Sąjūdžio 
pradininkai. Jų kritika taikoma 
kitiems Sąjūdžio pradininkams, 
kurie dabar priklauso Lietuvos 
parlamentui. Paminėtinas ir 
skilimas tarp Lietuvos vyriausy
bės ir Lietuvos parlamento, atvi
ra Lietuvos laisvės lygos akcįja už 
dabartinės vyriausybės paša
linimą, Jedinstvos ir naktinių 
komunistų kova prieš Lietuvos 
valdžią, kai kurių Lietuvos lenkų 
bandymas sukurti lenkams auto
nominę teritoriją Lietuvoje. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir jos 
rėmėjai negali šiai vidinei kovai 
likti abejingi jau vien dėl to, kad 
tikrosios demokratijos įtvirti
nimas — tai geriausias garantas 

Bažnyčios klestėjimui ir žmogaus 
tobulėjimui.

Jeigu Lietuvos vidinė politika 
supainiota, tai tikrai nelengviau 
sprendžiasi jos problemos su 
Kremliumi. Prieš maždaug sa
vaitę, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas Lietu
vos parlamente, pasakė, kad 
Kremlius visiškai nereaguoja į 
Lietuvos siūlomą protokolą, kurio 
pasirašymas įgalintų dvi puses o- 
ficialiai pradėti derybas. Ne
seniai susitikęs su trimis JAV 
senatoriais Leningrade, jis jiems 
aiškino, kad sovietai vėl gali 
panaudoti kurą kaip prievartos 
įrankį prieš Lietuvą, priversti ją 
paklusti Kremliaus valiai. Tik 
dabar tas įrankis būtų žymiai 
efektyvesnis, negu anksčiau, nes 
būtų panaudojamas žiemos metu.

Kremliaus politinis siekis yra 
priversti Lietuvą likti Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. Užtat jis įvai
riais būdais stengiasi destabili
zuoti Lietuvos nekomunistinę 
valdžią, kovo mėnesį paskelbusią 
šalies nepriklausomybės at
statymą. Reikia manyti, kad per 
KGB ir kitus jų valios vykdyto
jus, Kremliaus vadai visais įma

i

nomais būdais kiršina lietuvius 
vieną prieš kitą, vadovaudamiesi 
principu „skaldyk ir valdyk”.

Kai kam gali atrodyti, kad visi 
šie konfliktai tėra eiliniai poli
tinės kovos pavyzdžiai, nedaug 
tesiskiriantys nuo politinės 
konkurencijos Amerikoje. Taip 
manyti būtų klaidinga. Vienas iš 
sovietinės santvarkos svarbiau
sių bruožų yra nepasitikėjimo 
sėjimas visuomenėje, skirtingų 
luomų, skirtingų tautybių ir net 
atskirų individų priešpastatymas 
viens kitam. Tokioje aplinkoje 
žmogus įtarinėja savo kaimyną, 
mato sąmokslus, intrigas, iš
davystę ten, kur jie yra, ir ten, 
kur jų visiškai nėra.

Toji nepasitikėjimo dvasia 
duoda akstiną kitam neigiamam 
sovietinės kultūros bruožui — ko
rupcijai. Kadangi didelė dalis tur
to sovietinėje santvarkoje 
priklauso valstybei, taigi iš kar
to priklauso ir niekam, ir visiems, 
žmonės samprotauja, kad visiškai 
priimtina kiekvienam individui 
slapta pasisavinti tą valstybinį 
turtą, kitaip sakant, jį vogti. Lie
tuvoje ta vagystė žmonėms atrodė 
dar daugiau pateisinama dėl to, 

(Nukelta į 2 psl.)
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kjad valstybė, kuri tą turtą 
sfivinosi, buvo neteisėta, nes ji 
okupanto primesta tautai. Ka
dangi sovietinėje aplinkoje ne- 
gjalima pasitikėti nei savo 
daldžia, nei savo kaimynu, 
kiekvienas yra priverstas ginti 
savo asmeniškus interesus, pasi- 
rbpinti savo asmeniška nauda 
visais įmanomais būdais. Tai 
įikaito ir vagystę, ir kitokią ko
rupciją. Deja, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskelbimas 
i| teisėtos valdžios išrinkimas toli 
gražu nesudavė mirtino smūgio 
sovietinei kultūrai. Geriausiu 
atveju ją gal tik šiek tiek apsilp- 
nino.
j Štai kokiame sūkuryje šiandien 

įkandame Lietuvą ir jos Katalikų 
Bažnyčią. Laisvėjančioje Lie
tuvoje mums išeivijoje vis leng
viau darosi suprasti sudėtingą 
Lietuvos gyvenimą aplamai, o 
specifiškai — Bažnyčios santykį 
siu visuomene. Su naująja atvi- 
Bumo dvasia, du dalykai stebina. 
I'irma, kiek netvirtai lietuviai 
iki į Dievą. 1990 metų sausio 
lėnesio Katalikų pasaulyje iš- 
pausdinta 1989 metų spalio 
:enesį atliktos sociologinės 
pklausos rezultatai, kurie rodo, 
ad 70 nuošimčių lietuvių yra 

tikintys, bet tik 25 nuošimčiai — 
filiai tikintys. Antra, nuostabu, 
kaip labai Katalikų Bažnyčia 
yertinama visuomenės akyse. Tai 
paradoksalu, turint omenyje 
giliai tikinčiųjų mažą nuošimtį.
; Bažnyčios autoritetą ir populia
rumą rodo įvairūs pavyzdžiai. Da
bar jau įprasta Lietuvos politi
niams vadams keliauti į Kauną 
susitikti su Lietuvos katalikų 
primatu, kardinolu Vincentu 
Sladkevičium. Tai prezidentas 
Landsbergis, tai ministrė pirmi
ninkė Prunskienė, tai komunistų 
lyderis ir ministrės pirminin
kės pavaduotojas Brazauskas 
svečiuojasi pas kardinolą. Pasta
ruoju metu nematyti nė vieno 
atvejo, kad kardinolas keliautų 
pas valdžios atstovus. Lietuvos 
dienraščių pirmuose puslapiuose 
spausdinamos nuotraukos, vaiz
duojančios tuos susitikimus. 
Palyginkime tai su Katalikų 
Bažnyčios santykiais su valdžia 
šiame krašte. Ar galima įsivaiz
duoti, kad JAV prezidentas ar 
JAV Senato vadas keliautų į kitą 
miestą susitikti su JAV Vyskupų 
konferencijos pirmininku? Ir jei 
toks susitikimas įvyktų, net jeigu 
Bažnyčios hierarchas keliautų į 
Baltuosius rūmus, ar galėtume 
tikėtis, kad The New York Times, 
Washington Post ir kiti dien
raščiai visi pirmuose puslapiuose 
apie tai savo skaitytojams 
praneštų? Atsakymas aiškus.

Lietuvos laikraščiuose ir šiaip 
rodomas gyvas susidomėjimas

Atatatyto Laisvės paminklo Kaune atidengimo Šventėje, 1989 metų vasario 16 dieną: (iš kairės) Gražina Landsber 
gienė, Vytautas Landsbergis, Romualdas Ozolas, Kazimiera Prunskienė, Vitalijus Beriozovas, Algirdas Brazauskas. 

Vytauto Butkaus nuotrauka

Per atstatyto Laisvės paminklo Kaune atidengimo iškilmes 1989 metų vasario 16 dieną susirinkusius sveikina Kau
no arkivyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius. Vytauto Butkaus nuotrauka

Bažnyčios vaidmeniu šalies gyve
nime. Štai, pavyzdžiui, Gimta
jame krašte straipsnis pirmame 
puslapyje apie Pranciškonų or
dino atgaivinimą Kretingoje (GK, 
1990.8.9-15). Arba — Vilniaus 
vakariniame laikraštyje Vakari
nės naujienos spausdinamas, irgi 
pirmajame puslapyje, kun. Ričar
do Jakučio straipsnis apie Šv. 
Jono Bosko vardo bažnyčios 
statymą Lazdynų mikrorajone 
(VN, 1990.7.10). Kunigas Jakutis 
paaiškina šios bažnyčios statymo 
tikslą bei planus ir prašo, kad 
skaitytojai prisidėtų savo 
aukomis, pateikdamas net banko 
sąskaitos numerį. Po straipsnio, 
redakcijos prierašas, kuriame 
skaitytojams aiškinama, kad 
laikraštis savo noru imasi šefuoti 
bažnyčios statybą ir prašo jų pa
ramos.

Bažnyčios iškėlimas Lietuvos 
spaudoje jau taip toli nuėjęs, kad 
spėjo susilaukti ir šiokios tokios 
neigiamos reakcijos. Tų pačių 
Vakarinių naujienų korespon
dentė Irena Tiškutė tai užsimena 
viename straipsnyje (VN, 
1990.7.26): „Kolegos, aptardami 
šiandieninę žurnalistiką, be kitų 
pastabų dažnai pamini ir tokią: 
ką, ar taip staiga visi patikėjome 
į Dievą, kad laikraščiai religiją 
garbstyti ėmė, prasidėjo naujas 
vajus... Suprask, anksčiau — 
ateizmas, dabar — religija”.

Kodėl sekuliari spauda Lie
tuvoje rodo tokį nepaprastą 
palankumą Bažnyčiai? Atsa
kymą galima išgirsti iš balsų Lie
tuvoje. Štai ištrauka iš Lietuvos 

demokratų partijos pareiškimo 
Aukščiausiajai Tarybai: „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia per 
šiurpius tautos genocido metus 
išliko kaip dvasinė tvirtovė, 
kurios okupantai negalėjo 
palenkti savo juodiems kėslams. 
Ji vykdė savo misiją, keldama 
tautos moralę, dorovę, palaiky
dama tautiškumą, nepaisydama 
trėmimų, pažeminimų, fizinių ir 
moralinių aukų. Už šį pasiauko
jimą tautos labui kiekvienas 
doras lietuvis privalo reikšti Jai 
moralinę pagabą ir teikti mate
rialinę pagalbą. Bažnyčia 
šiandien vienintelė jėga, galinti 
konsoliduoti tautą, skleisti 
dvasingumą, gydyti pašlijusią 
moralę, auklėti jaunąją kartą” 
(Draugas, 1990.8.23).

Gimtojo krašto korespondentas 
Vytautas Katilius savo straipsny
je apie pranciškonus aprašo po
kalbį su tėvu Silvestru: 
„Bažnyčia įsteigta dėl žmogaus, 
ir kai pažeidžiamos jos teisės, turi 
tarti savo žodį — priminė tėvas 
Silvestras. — Tačiau ne jos pa
skirtis dalyvauti politiniame 
gyvenime. Istorija moko, jog Baž
nyčia, nusižengusi savo prigim
čiai, visuomet pralaimėdavo. 
Šiandieninis Bažnyčios autori
tetas aiškintinas visų pirma tuo, 
kad ji pabrėžtinai išlieka vien 
moraline jėga. Tokia ji bus ir Lie
tuvoje. Tokia ji privalo išlikti 
vien todėl, pagalvojau, kad kitos 
moralinės jėgos Lietuvoje jau ne
bėr”. Ir paskutinė citata iš aukš
čiau minėto Irenos Tiškutės 
straipsnio: „laikraštiniu vajumi 

virstantis grįžimas prie Bažny
čios taip pat, matyt, nėra pats 
simpatiškiausias dabarties daly
kas. Bet, manyčiau, žurnalistų 
pastangos praskleisti labai labai 
sunkią uždangą, kuri jau net ne 
vieną žmonių kartą atskyrė nuo 
krikščioniškos moralės, nuo 
Bažnyčios, taip pat nėra 
smerktinos”.

Visuose šiuose pasisakymuose 
iš Lietuvos akcentuojama Baž
nyčios svarba kaip moralinės 
jėgos. Ji gerbiama, kaip aiškina 
Demokratų partijos pareiškimas, 
už tai, kad atlaikė sunkiausius 
sovietų okupacinio režimo iš
bandymus. Jos autoritetą kelia ir 
tas faktas, kad dauguma Lietu
vos gyventojų vienokiu ar kitokiu 
būdu to egzamino neišlaikė. 
Lietuvos Helsinkio grupės narys 
Tomas Venclova tai yra konsta
tavęs šitaip: „Nedera guostis iliu
zijomis. Prisitaikėlių ir net atvi
rų kolaborantų Lietuvoje buvo 
nei kiek ne mažiau, negu 
sakysime, nacių okupuotoje Pran
cūzijoje — kitaip sakant, 
dauguma” (Metmenys, 1990, Nr. 
58). Be abejo, prisitaikėlių ir kola
borantų tarpe buvo ir pavienių 
dvasininkų. Tačiau, galbūt 
išskyrus kai kurias kitas žymiai 
mažesnes religines bendruome
nes, Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
ar tik nebuvo vienintelė viešai 
veikianti organizacija Lietuvoje, 
kuri nebuvo sukompromituota 
okupaciniame laikotarpyje?

Tai gerokai paaiškina Bažny
čios populiarumą ir patrauklumą 
Lietuvoje šiandien. Jeigu komu
nistų partijos šulai su Bažnyčios 
vadais fotografavosi prieš pora 
metų, norėdami parodyti liau
džiai savo toleranciją religijai, tai 
galbūt jie dabar šalia kardinolo 
stovi, tikėdamiesi, kad tas spin
dintis moralinis tyrumas, kuriam 
jis atstovauja, ir juos nušvies, 
bent publikos akyse, paliekant jų 
praeities kompromisus ir pa
taikavimus giliam šešėlyje. 
Bažnyčios panaudojimas ciniš
kiems tikslams yra pavojus, kuris 
egzistavo nuo pat Lietuvos oku
pacijos pradžios ir nuo kurio jai 
tebeteks saugotis ateityje.

Nagrinėdamas aukščiau pa
teiktas citatas apie Bažnyčios 
moralinę rolę Lietuvoje, prisi
miniau mano lankytą katali
kišką gimnaziją. Toje gimnazijo
je, kaip ir kitose katalikiškose 
mokyklose Detroite, moksleivių 
tarpe buvo ir nekatalikų. Kitų 
tikėjimų arba iš vis netikintys 
tėvai vaikus siuntė į katalikiškas 
mokyklas todėl, kad viešos 
mokyklos buvo žemo lygio, ir 
todėl, kad jie norėjo, jog jų vai
kams būtų skiepijamos tos pačios 
vertybės kaip ir katalikų jauni
mui. Tuomet susidariau vaizdą, 
kad vaiko visapusis paruošimas 

žemiškam gyvenimui — štai kas 
rūpėjo tiems nekatalikams tė
vams.

Lygiai toks pats dėmesio sukon
centravimas į žemiškąjį gyve
nimą matyti tose citatose iš 
Lietuvos spaudos. Nuolat kalba
ma apie moralę — tai yra, apie 
moralės arba elgesio kodą šiame 
gyvenime — bet nė žodžio nesako
ma apie religingumą — apie žmo
gaus santykį su Dievu. Tai iš da
lies paaiškina anksčiau minėtą 
paradoksą, kad Bažnyčios autori
tetas toks didelis, bet giliai 
tikinčiųjų skaičius toks mažas. 
Bažnyčios patraukimas daugeliui 
slypi ne jos skelbiamame 
žmogaus išganyme per tikėjimą į 
Dievą, o jos žmogiškų santykių 
kode, tai yra kasdieninio 
gyvenimo moralės kode. Bažny
čia imponuoja, nes jinai ne tik tas 
elgesio taisykles skelbia, bet ir — 
o čia labai svarbu — jos apaštalai 
tuo kodu gyvena, jam lieka iš
tikimi. Kaip tie nekatalikai 
tėvai, kurie leido vaikus į ka
talikiškas mokyklas Detroite, 
daugelis Lietuvos gyventojų nori, 
kad jų vaikai būtų tinkamai pa
ruošti žemiškam gyvenimui. 
Atrodo, kad tipiškas Lietuvos gy
ventojas iš Bažnyčios ieško ne tai, 
kas pasakyta ateitininkų šūkyje 
— „Visa atnaujinti Kristuje”, o 
tai kas giedama ateitininkų 
himne — „mokslas, dorumas, 
tautos reikalai”.

Kokias išvadas galima būtų 
padaryti iš šios padėties? Pirma, 
manau, kad dvasinis atsinau
jinimas Lietuvoje nebus nei leng
vas, nei ko gero visuotinis. Tauta 
kažko trokšta ir į ateitį žiūri su 
viltimi, bet ji pati tą troškulį api
būdina kaip moralės, ne reli
gingumo, deficitą. Be abejo, tam 
tikra dalis Lietuvos gyventojų 
suras kelią į Dievą per moralaus 
gyvenimo ieškojimą, bet labai 
sunku nuspėti tos dalies dydį.

Antra, Katalikų Bažnyčios 
vaidmuo, kaip vienybės šauk-

Kryžiaus nešimo per Lietuvą šventė Kryžių kalne 1990 metų birželio 14 dieną. Vytauto Butkaus nuotrauka

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

Žodžiu, Vilniaus valdžios įstaigos 
jau šiandieną turi atsikratyti to 
seno komandinio raugo, nes ki
taip bus kaip su ta Gorbačiovo 
perestroika: šnipšt. Lietuvoje nei 
geri įstatymai, nei geri visuome
nės norai nieko rimtai nere
formuos krašto ūkyje, jei pasilik
sime, kad ir dar kelias savaites, 
su valdžia, kuri nesiims tuojau pat 
tiesiog draskyti biurokratizmo 
lizdus, užgožusius privačią inicia
tyvą mūsų pramonėje ir prekybo
je. Veidai valdžios direktoratuose 
yra pasikeitę, bet jie, atrodo, 
labai greitai ne tik priprato, bet 
ir pamėgo tą centralizuotą jėgą ir 
komandą.

Tiek valdžia, tiek pramonės bei 
prekybos vadovybės, nekalbant 
jau apie mūsų politinius vadus 

lės, moralės pavyzdžio, bei 
socialinių-psichologinių žaizdų 
gydytojos, ir toliau bus labai svar
bus, labai daug jos resursų pa
reikalaus. Net ir Lietuvai at
gavus pilną nepriklausomybe, 
sovietinės kultūros nuodai dar il
gokai deformuos žmones Lie
tuvoje. Kai kurie net sako, kad 
Lietuvoje visos esamos kartos, 
augusios sovietinėje aplinkoje, 
jau „prarastos”, kad normalų 
žmogų bus galima išauklėti, pra
dedant tik su dabartiniu prieš
mokyklinio amžiaus jaunimu. Iš
šūkis Bažnyčiai bus milžiniškas, 
nes jinai turbūt ilgesniam laikui 
liks vienintelė stipri moralinė 
jėga. Dabartinis politinis su
siskaldymas į dvi galingas ir 
viena kitai labai priešingas sto
vyklas reiškia, kad toji moralinė 
jėga neateis iš Lietuvos valdžios. 
Taip pat reiškia, kad vargu ar iš 
valdžios greit susilauksime vidi
nio susiklausymo esminiais klau
simais kartu su normalia politine 
konkurencįja.

Pavojus Bažnyčiai yra, kad 
žmonės ims per daug išjos tikėtis 
ir negavę to, ko ieško, ja nusivils. 
Tačiau reikia pabrėžti, kad iki 
šiol nebuvo matyti jokių požymių, 
kad moraliniame gyvenime 
Bažnyčia būtų nuvylusi lietuvius. 
Ateityje jai tereikia toliau skelb
ti esminius krikščioniškosios 
moralės principus ir jais gyventi. 
Bet patenkinti tikinčiųjų dva
sinius poreikius reikės ne tiek iš
tvermės, kiek lankstumo. Kuo 
plačiau Lietuvai atsidarys durys 
į laisvąją Europą, tuo bus dides
nis spaudimas iš pačių Lietuvos 
tikinčiųjų, ypač jaunesnių, Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai pilnai 
realizuoti Antrojo Vatikano susi
rinkimo reformas ir dvasią. Nors 
tas klausimas gal ir nedomina 
daugumos Lietuvos gyventojų, 
bet Bažnyčios ilgalaikė įtaka 
kaip tik nuo jo išsprendimo ir pri
klausys. Tačiau čia jau būtų 
atskira tema.

tenai, turėtų įsisąmoninti, kad 
laikas bėga. Politiškai — gal ir 
mūsų naudai. Ekonomiškai — 
mūsų nenaudai, jei mes radi
kaliai nepradėsime tuojau imtis 
galimų reformų ir privačios ini
ciatyvos įvedimo bei ugdymo. Jei 
anksčiau buvo galima pasislėpti 
už Komunistų partijos sijono, 
nieko rimto neveikiant arba 
darant klaidas, tai dabar visos 
politinės grupės, valdžios įstaigos 
ar ekonominiame gyvenime va
dovaujantys asmenys dėl delsimo 
ar krašto ūkio tvarkyme klaidų, 
atsistos visame savo nuogume 
prieš tautos istorįją! Ekonominė 
realybė yra žiauriai konkreti: ar
ba ekonominės programos veikia, 
arba neveikia.

Užtat tikėkimės, kad blokada 
nebus padariusi per didelės psi
chologinės žalos Vilniaus įstai
goms ir kad Lietuvos valdžia, taip 
didvyriškai kovodama už savo ne

Naujos knygos
• Nijolė Jankutė. SAULĖGRĄ

ŽŲ TVANAS. Apsakymai. Viršelis 
ir aplankas dailininkės Ados Sutku
vienės. Chicaga: Lietuviškos knygos 
klubas, 1990. 192 puslapiai. Kaina — 
7 doleriai. Gaunama „Drauge”.

SAULĖGRĄŽŲ
TVANAS

Šią dailiai Ados Sutkuvienės 
apipavidalintą knygą sudaro vie
nuolika Nijolės Jankutės apsaky
mų. Pasakojimų temų skalė plati: 
nuo žmogaus mažųjų projektų 
(Veronika ir pirštuotė žolė pasa
kojime „Dienos be miesto”) iki 
gyvenimo lūžių (Marija ir heroi
nas „Saulėgrąžų tvane”). Pasako
jimai „Budynės”, „Mėlynas mė
nulis” ir „Vidurnakčio lietus” 
yra Čechovo tradicijoje — čia ir 
apie egzistencinius pergyvenimus 
galima rašyti lengvai ir žaismin
gai: „Tuščioj, gėlių kvapais už- 
troškusioj koplyčioj pasiliko tik 
Jonas Virpša. Numetęs gyveni
mą, kaip seną švarką, ir perkeis
tas mirties, gulėjo jis ramus ir pa
tenkintas, lyg pensininkas, ku
riam nebereikia prisukti žadintu
vo” (18). „Žalias varpelis” yra 
maža fantazija apie fėją, kuri ne
paprastai madingai apsirėdžiusi: 

(Nukelta į 4 psl.) 

priklausomybę, tai nepriklauso
mybei iškovotą kiekvieną pa- 
straipsnį panaudos judinti kraš
to ūkį pakeliui į geresnius lai
kus. Siūlytina tačiau nelaukti 
palankių įstatymų išėjimo pagal 
būsimas derybas su Maskva, o 
žiūrėti kaip atsikratyti koman
dinės sistemos kur tik galima 
dabar. Direktorių ir valdytojų 
šiltos vietos priklausys nuo to, 
kaip šiltai gyvens tauta. Be dras
tiško nuostatų ir veiklos būdų pa
sikeitimo iš apačios nebus 
ekonominio progreso Lietuvoje, 
nežiūrint, kokie geri bebūtų 
krašto įstatymai.

Lietuvos ekonomistus sveikina
me, o Lietuvos valdžios visokiau
sioms įstaigoms linkime jų 
patarimus įsidėmėti ir praktiškai 
jais sekti, nežiūrint blokadų su
keltos psichozės, senų įpročių ir to 
noro vis ką nors valdyti.

Jonas Pabedinskas
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Vladas Šlaitas
UŽBURTOJ MĖNESIENOJ

Jei aš tikėčiau į lietų,
kad lietus gali sielą nuplauti,
aš išeičiau per lietų ir stovėčiau per kiaurą naktį 
ant lietaus ešafoto;
jei aš tikėčiau Tave, kaip tikiu sodrų vasaros lietų, 
Tu mane numazgotum,
ir aš šviesčiau iš tolo labiau, negu vyšnių sodai 
užburtoj mėnesienoj.

NUO STOGO

Degina mane ugnimi
kiekvienas dingusios saulės prisiminimas;
kiekvienas rudenio lapas atsiminimuose 
turi atskirą savo vietą,
kvapą
ir spalvą.
Padedu galvą ant saulėlydžiais dengto stogo ir atsidūstu: 
koks gyvenimas trumpas.

Degina mane ugnimi
kiekvienas dingusios meilės prisiminimas: 
kiekvienas skruostas
dega mano širdy, kaip didžiulis rudenio gaisras.

Gervės į pietus skrenda,
skrenda ir klykia,
ir jų klyksmas aštriom vilyčiom į širdį sminga.

RUDENIO DIENĄ

Nebuvo nei tikro džiaugsmo, nei tikro liūdesio; 
buvo tik šiaip sau danguj atskiri debesėliai 
tai vienur, tai kitur išmėtyti.

Ir nebuvo ko širdžiai laukti: tie patys medžiai 
amžinai toj pačioj akvarelėj per dangų traukė. .; ..T 
Buvo šiaip sau tiktai rudens atskiri debesėliai, 
netvarkingai širdy išmėtyti.

SAULĖS ŠEŠĖLIS

Akmeniniam laiko delne 
viskas sutrupa taip, kad tiek mūsų kūnų, 
tiek mūsų svajonių vietoje lieka tik dulkės, 
kurios draikosi ilgą laiką ore atminimų pavidalu. 
Šviečiant 
oriento mėnuliui, 
laikas pilsto seniai užpustytos Ninevijos smėlį, 
pilsto mirusių kaulus, 
sumaišytus su rožėmis, 
ir naktis 
oriento mėnulio šviesoj pakvimpa 
užpustyto pasaulio sodais.

Jeigu jisai turėtų žmogaus pavidalą, 
viską žudantis laikas, 
arba kriokiančio liūto, 
mes išeitumėm prieš jį ir kovotumėm; 
bet kad jisai neturi jokio pavidalo: 
mėlynas laikrodis tiksi jo smegeninėj, 
saulės šešėlis žaidžia jo karalystėj 
virš siūbuojančio smėlio, 
kuris dvelkia seniai užpustyto pasaulio rožėmis.

SU PASKUTINIAIS BULVIENOJAIS

Su paskutiniais bulvienojais 
sudegė paskutinis buvusios vasaros ženklas 
ir kartu mano džiaugsmas.
Kartūs
dūmai draikos po orą.
Eisiu, 
gulsiu į tuščią vagą ir nesikelsiu, 
tik klausysiu, kaip mano seserys — varnos — krankia,

nes gi štai:
man ir tavo lūpos buvo nesaldžios,
ir plaukai tavo buvo šiurkštūs tokie, kaip šakos 
pernai mirusių medžių.
Gulėjau 
tariamam tavo meilės glėby ir galvojau: kuo skirias 
tavo rankos nuo karsto?

■
Taip.

,A$J.lgus metusvis,ieškojau tos laimės, ral
kurios nėr šitame pasaulyje.
Tuščias pasaulis.
Tik dangus bulvienojų dūmų stulpais nuklotas.
Sako, kad po mirties yra kitas pasaulis.
Daug gražesnis už šitą.
Sako.
Bet aš abejoju, ir nėra niekur 
mano širdžiai linksmumo.

Dabar tik vėjai ten rašo ant smėlio savo įstatymus.
Arklio tik griaučiai
guli, savo sunkias kanopas dangun užvertę.
Kartas nuo karto praskrenda varnos ir dingsta 
negyvam horizonte.

Traukia mane tušti negyvenami plotai: 
gera 
sunkią galvą padėt ant smėlio 
ir klausyt, kaip aukštam danguj pasimetusios varnos 
dusliai orą sparnais kapoja.

Tai vienumos pradžia.
Rudeniop ir tos varnos
vis rečiau beužskris viršum smėlio apsukti ratą, 
tiktai kartas nuo karto 
atsišauks danguje, 
tartum peiliui širdy užlūžus, 
tamsiai mėlynos paukščių pėdos.

BE SAULĖS

Gera gulėti upės dugne:
taip guli sau nugrimzdęs visas į upės dumblą, 
taip guli ir galvoji,
kad giliau jau nebėr kur grimzti,
ir taip gera žinot, kad labiau apgailėtino 
nėr žmogaus visame pasaulyje.

Užgesintas ugnies kamuolys griūna tiesiai į vandenį. 
Tu guli sau upės dugne ir galvoji: saulė.
Ir numojęs ranka pamąstai, kad gyventi galima 
be dangaus ir be saulės.

ILGESIO KIOSKAI

Gegužės mėnesį
vėjai prekiauja kūnų šilima, 
slaptais atodūsiais ir vyšniom.

Kiekvieno skersgatvio kampe
jie pasistato ilgesio kioskus, kad ramybės 
neduotų niekam.

Gegužės mėnesį mes pirmąkart 
kažkurio skersgatvio kioske pametėm 
ramybę.

ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO

Ir saulė šypsosi man,
ir vėjai žaidžia mano plaukuose,
kai aš vaikštau po miestą,
bet man nelinksma:
kur tik aš benueičiau,
aš visur vis turiu atsimušti į šaltą ir šiurkščią sieną: 
rožės
ir peteliškių sparnai
yra iš akmens nutašyti;
žmonių akys ir lūpos žmonių yra iš akmens nutašytos 
nuo to laiko, kai Dievas mane apleido.

Tuščias esu kaip saulėgrąžos tuščias grūdas. 
Reprezentuoju gyvenimą
be bendravimo su žmonėmis ir be meilės.
Grūdas be grūdo,
meilė be meilės,
gyvenimas
be gyvenimo.
Grosiu
rudenėjant laukams ant sulyto saulėgrąžos vamzdžio, 
grosiu sau tik vienam,
grosiu savo tik vienišai širdžiai, 
rudenėjant laukams ir nuo stogo rudeniui lašant.

Jei aš turėčiau aguonos grūdelį meilės,
aš šiandieną kitaip rašyčiau;
šiaip gi nieko daugiau nelieka, nebent į sieną 
atsirėmus svajot ir groti.

Groti sau tik vienam,
groti savo tik vienišai širdžiai, 
kaip esu jau minėjęs.

Neviltis tai yra akmuo,
kurio upės srovė nepaneša;
taip jisai,
tas akmuo,
ir palieka širdy gulėti;
laikui bėgant jį dumblas apneša ir vandens 
gedulinga žolė užkloja, ir tiktai vienas 
Dievas žino nebent,
kaip man širdį vienamui skauda,
kaip man širdį vienamui skauda.

Žiūriu, kaip temsta, 
žiūriu, kaip medžiai aukštielninki griūna į tamsą. * 
Taip.
Tai nakties pradžia. t
Tai šikšnosparnių laikas.
Greitai visai sutems, ir daugiau nematysiu 
šito liūdno pasaulio, i
tik klausysiu, kaip upei tekant vandenį plaka 
senas ratas vandens malūno. j

Perkeisk mane, naktie, 
panašiai kaip perkelti daiktus: 
nusineški sunkumą 
ir palik man tik lengvą ir graudų beržų siluetą; 
sušukuok mano plaukus 
pagal graudžią beržų šukuoseną, 
kad mėnuliui patikčiau, 
tam didžiąjam kerėtojui, 
kurs vartoja tik anglį, 
kreidą 
ir švelnų liūdesį, 
kad širdies neužgautų;
kurs nepaišo veidų kitaip, kaip tiktai iš profilio, 
nes mėnulis supranta 
mūsų baisią būties tragediją, 
nes jis žino, kad žemėj
pilno veido mes niekad nematėm ir nematysim; 
taigi perkeisk mane, naktie, 
nusineški sunkumą
ir-pąlik man tik lengvą ir graudų beržų siluetą.

Poetui Vladui Šlaitui, gyvenančiam Londone, Ang
lijoje, ateinanti ketvirtadieni, rugsėjo 27 dieną, sukanka 
septyniasdešimt metų. Jo ligšiolini indėli mūsų tautos 
poezijai sudaro išleisti net devyni eilėraščių rinkiniai: 
Žmogiškosios psalmės (1949), Ant saulėgrąžos vamzdžio 
(1959), Be gimto medžio (1962), Antroje pusėje (1964), 
Širdies paguodai (1965), 34 eilėraščiai (1967), Aguonų 
gaisras (1969), Pro vyšnių sodą (1973), Nesu vėjo malonėje 
(1978).

Poeto septyniasdešimt metų amžiaus sukakties pro
ga spausdiname pluoštą eilėraščių iš jo antrojo rinkinio 
Ant saulėgrąžos vamzdžio (daugeliui mūsų dabar jau 
sunkiai beprieinamo), apdovanoto 1959 metų Lietuvių 
rašytojų draugijos premija, nes juose galbūt ryškiausiai 
girdime Vlado Šlaito savitą poetini balsą. Tai balsas, 
kurio tembras išliko vienodas vėlesnėje poeto kūryboje, 
įvairavo gal tik jo skardumas ir intensyvumas. Jeigu 
reiktų tik vienu kitu brūkšniu apibūdinti Šlaito kūrybą 
(be abejo, negalint skirti dėmesio visiems reikšmingiems 
jos niuansams), turbūt galima būtų ji, kaip ir daugelį 
kitų egzodo poezijos kūrėjų, pavadinti praradimo poetu. 
Tačiau gimtosios žemės praradimas yra tik vienas san
das poetinės praradimo sąmonės, kuri skleidžiasi, pra
radimo pergyvenimui suteikdama universalias žmogiš
kas dimensijas. Tame pergyvenime sukaupta ir praras
ta gimtinė, vaikystė ir jaunystė, ir prarasta viso 
gyvenimo vienintelė meilė, ir prarastos iliuzijos, ir 
sveikata, ir šaknys kasdienybėje, ir tikėjimas (gal ne tiek 
prarastas, kiek dar vis niekaip tikrai neatrandamas). Iš 
kiekvieno ir iš visų šių praradimo pergyvenimų kelias 
teveda i vienatvę — kurią, vėl, kaip nors reikia pakelti, 
jeigu ir nenugalėti.

Vlado Šlaito kūrybą savo įvade Lietuvių poezijai III 
(redaguotai Kazio Bradūno; Chicago: Ateities literatūros 
fondas, 1971), Viktorįja Skrupskelytė aptaria, kaip „pa
stangą nugalėti vienatvę ir sujungti poetinėje plotmėje 
visa tai, kas tikrovėje yra išskirta: žmogų su žmogumi, 
išeivį ir gimtąjį kraštą, išgyventas dienas ir esamąjį 
momentą, o taip pat ir žmogų su jo Kūrėju, poeziją at
baigiant religinio susitelkimo rimtimi” (36-37). Šią 
kritikės įžvalgą galbūt galima būtų pratęsti, nurodant 
ir Šlaitui būdingą poetinę strategiją, kuriai geriausiai 
tinka anglų romantiko poeto John Keats terminas „ne- 
gative capability” — tai sugebėjimas sąmonėje greta 
viena kitos laikyti dvi priešingas mintis arba jausmus, 
nepasiduodant traukai tą priešingybę kaipmat pašalinti. 
Šlaitas sujungia tai, kas išskirta tikrovėje, paradoksiš
kai — kaip tik išlaikydamas ir patį išskyrimą. Pavyz
džiui, įsiskaitę dar kartą pirmąjį čia spausdinamą eilė
raštį „Užburtoj mėnesienoj", pajutę, kiek svorio neša 
įvadinė frazė Jei aš tikėčiau”, ir meB kartu su poetu 
būsime priversti bandyti spręsti eilėraščio sąlygišką 
lygtį. Kadangi toje lygtyje glūdi ir visas mūsų likimas.

(a. U.)

Jurgos Ivanauskaitės 
„Kaip užsiauginti baimę”

EDITA NAZARAITĖ

1989 metais „Vagos” leidykla 
Vilniuje išleido naują prozininkės 
Jurgos Ivanauskaitės apsakymų 
knygą Kaip užsiauginti baimę. 
278 puslapių apimties knygą 
sudaro vienuolika apsakymų; 
dauguma jų buvo publikuoti 
periodinėje spaudoje. Apsakymai 
parašyti 1986-1987 metais. Kny
gai originalų viršelį sukūrė pati 
autorė.

Rašytoja Ivanauskaitė knygo
je Kaip užsiauginti baimę vaiz
duoja sudėtingą jaunų, išsilavi
nusių, amerikietiškai vadinamų 
Japių” — miestiečių pasaulį, 
kuris yra kupinas sumaišties, 
neapykantos sau ir aplinkai,

pesimizmo, baimės, net panikos. 
Dauguma Ivanauskaitės apsaky
mų veikėjų yra jaunos moterys, 
besiblaškančios tarp tikrų ir 
tariamų vertybių, nevengiančios 
narkotikų, žodžiu, panašios į 
šiuolaikiškas puolusias ange- 
laites. Bene stipriausi apsakymai 
būtų „Aš mirštu, tu miršti, jis/ji 
miršta”, „Kas atsitiko Monikai”, 
„Raudona suknelė”, „Teatras”.

Negailestingas Ivanauskaitės 
realizmas piešia labai ryškius 
herojų portretus, jie dažnai itin 
nesimpatiški, bet pulsuojantys 
žmogiška kančia. Apsakymo „Aš 
mirštu, tu miršti, jis/ji miršta” 
veikėja Elvyra, gyvenanti dvilypį 
— svąjonių ir bjaurasties — gyve
nimą, „užsirakindavo savo pri
šnerkštame kambariūkštvie ir.

nedegdama šviesos, žagsėdama, 
gerdavo kokį rūgštų vyną, maišy
tą su degtine ar romu, nesvarbu 
— kad tik būtų šlykščiau. O pasi
gėrusį išsidrėbdavo ant grindų ir 
žliumbdavo, mėgaudamasi, kad 
yra panaši į dvesiančią dramblę 
(...) Tuo tarpu jos siela, virtusi 
kokia Pege ar Mege, medituodavo 
su gražuoliu lama pipalo medžio, 
po kuriuo, pasak legendos, pra
regėjo Buda, paunksnėje”.

Maištaujantys Ivanauskaitės 
apsakymų personažai žeria į akis 
hipokritiškam pasauliui arogan- 
tiškiausias mintis: „Nuodėmė yra 
leisti gyvam padarui kankintis 
(..) Nuodėmė yra gelbėti 
savižudį.” Beveik visi apsakymų 
veikėjai yra kraštutinėse dvasi
nės įtampos būsenose, pasijunta 
tarsi „išspjauti” arba purtomi 
„negerą laivę įgijusio žmogaus 
juoko”, užsiliepsnojantys paslap
tingai plintančia ugnimi; mote
rys, tarsi siaubo filme, prapuo- 
lančios raudonose sukniose arba

fantasmagoriškuose baimės lai
vuose.

Ivanauskaitės kuriamas pa
saulis išties nejaukus, grės
mingas, įgyjantis apokaliptinių 
formų. Tačiau rašytojos fantazi
ja tik padeda meniškai sustiprinti 
įspūdį; po fantastiška kūrybine 
atributika jaučiama pulsuojanti, 
skaudi realybė. Todėl rašytojos 
apsakymai stiprūs savo vidine 
jėga, kuri neleidžia greitai 
pamiršti tai, ką perskaitei.

Gana vykusiai perduotos dvasi
nės moterų metamorfozės. 
Apsakymo „Teatras” veikėja 
Ismenė be skrupulų pasakoja at
sitiktinei klausytojai Ritai apie 
nepageidautą lytinį suartėjimą: 
„O jo sumautas snukis buvo toks 
šlykštus ir taip arti manęs... Akys 
tokios kraupios, besiveržiančios 
per kraštus... mane apėmė siau
bas, kad jos ištekės ant manęs 
kaip rudas dvokiantis skystis, 
kurio aš niekada nenusiplausiu”. 
Tai vienas iš negausiu pavyzdžių

Rašytojos Jurga Ivanauskaitė ir Nijolė Jankutė 1989 metų Santaros-Šviesos 
federacijos suvažiavime Tabor Farm, Sodus, Michigan, 1989 m. rugsėjo mėn. 8 <L

lietuvių literatūroje, kai moteris 
taip atvirai išsako savo jausmus 
tokia subtilia tema.

Rašytojos Ivanauskaitės apsa
kymų knygoje Kaip užsiauginti 
baimę veikėjai, kaip ir jų 
dėstomos mintys, dažnai yra 
aštrūs ir be kompromisų; jie 
verčia susimąstyti apsnūdusį 
pilietį, nes, nors ir atsidūrę ant 
prarajos krašto, jie yra stiprūs 
tuo, kad atranda jėgų maištauti, 
tegul net ir pačia dekadentiškiau- 
sia forma. Be abejo, personažų 
lūpomis kartais pasipila banaloki 
samprotavimai, bet jų nedaug, ir 
jie tampa jų savastimi. Kaip 
juodai beatrodytų pasaulis nau
joje Ivanauskaitės apsakymų 
knygoje, nekyla joks noras pa
mokslauti ar smerkti tuos jau
nus, besiblaškančius nenuora
mas. Atvirkščiai, jų kančia 
sukelia supratimą ir užuojautą.

Todėl, mano manymu, knygą 
labai pagadino įžanginis Iva- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvių dailininkų paroda Michigan City, Indiana

EGIDIJUS MAŽINTAS

Dieve, Tu mūsų gentis, pro
tėvius, tėvus, mus pašaukei būti 
žemaičiais, aukštaičiais, dzūkais, 
suvalkiečiais. O mus visus — lie
tuviais. Šiandien sunku suvokti, 
kad tiek šimtmečių brutaliai 
naikinta mūsų dvasia, savimonė, 
kultūra, menas išliko. Atsilaikė 
prieš nuožmias rusifikaciją ir 
polonizaciją. O svetur — netapo 
užgožti kitų tautų ir kultūrų 
įtakų. Lietuviška dvasia gyva 
mene, kuris skleidžia savo 
gražius žiedus toli nuo tėvynės. 
Tuo įsitikinau praėjusį šešta
dienį, rugsėjo 15 dieną, John B. 
Blank Center for the Arts, 312 
East Eight Street, Michigan Ci
ty, Indiana, kur vyko parodos, 
pavadintos „The Spirit of Lithu
ania”, atidarymas.

Grožiuosi dailininkų Marijos 
Ambrozaitienės, Vandos Balukie
nės, Jurgio Daugvilos, Marytės 
Gaižutienės, Janinos Marks, 
Ados Sutkuvienės, Magdalenos 
Birutės Stankūnienės bei Prano 
Domšaičio (1880-1965) ir Viktoro 
Petravičiaus (1906-1989) darbais. 
Einu nuo paveikslo prie paveiks
lo, nuo audinių — keramikos 
dirbinių link. Tarp gausybės 
parodos lankytojų užkalbinu 
čikagietę, anglų kalbos dėstytoją 
Izidą Petravičiūtę-Von Braun, 
atvykusią į parodos atidarymą su 
vvru Leopoldu ir abiem dukrom, 
Lorana ir Lisana.

„įdomi paroda. Labai gražiai 
pasirodė lietuvės menininkės iš 
Indianos. Patiko dailininkės Van
dos Balukienės darbai. Džiaugia
mės, kad ir mūsų tėvelis, amžiną 
atilsį Viktoras Petravičius, gyvas 
savo dvasia šiuose paveiksluose. 
Jis sakydavo, kad .menas yra tai, 
kas dar nebuvo sukurta*. Be tik-

Ateities studijinis 
savaitgalis Chicagoje

Spalio 12-14 dienomis Chicago
je ir Lemonte įvyks jau metine 
tradicija tapęs Ateities studijinis 
savaitgalis. Jis bus pradėtas lite
ratūros vakaru penktadienį, spa
lio 12 dieną, Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaro programoje: poe
tas Julius Keleras ir poetė, dai
lininkė bei žurnalistė Edita Na- 
zaraitė. Vakare bus sutikta Ju
liaus Kelero nauja poezijos knyga 
Baltas kalėdaitis. I Kelero kūry
bą pažvelgs Aušra Liulevičienė.

Pranas Domšaitis „Nealic Stampers”
Aliejus

Vienas iš Prano Domšaičio kūrinių, išstatytų lietuvių dailininkų parodoje, šiuo 
metu vykstančioje Michigan City, Indiana.

Dailininkės, dalyvaujančios šiuo metu Michigan City, Indiana, vykstančioje pa
rodoje „Spirit of Lithuania”: Vanda Balukienė, Ada Sutkuvienė, Marija Ambra
zaitienė, Marytė Gaižutienė su John G. Blank Center for the Arts muziejaus 
direktore Barbara Stodola.

Būrelis svečių parodoje Michigan City, Indiana: dr. Gediminas Batukas, John 
G. Blank Center for the Arts nuziejaus direktorė Barbara Stodola ir viešnia 
iš Tezas A. Marek.

K. Pociaus nuotraukos

rojo meno neįsivaizduoju tolesnio 
savo gyvenimo” — dalijasi įspū
džiais Izida Petravičiūtė-von 
Braun.

Jau 15-16 a. didikų Radvilos,

Julius Keleras ir Edita Nazaraitė 
skaitys savo poeziją. Vakaronės 
dalyviai taip pat pamatys Editos 
Nazaraitės dailės darbų skaidrė
se, o juos komentuos pati daili
ninkė.

Savaitgalio paskaitininkai ir jų 
temos: Stasys Lozoraitis — Užsie
nio lietuvių įnašas į Lietuvos pil
ną nepriklausomybės atgavimą; 
Edita Nazaraitė — Rašytojo lais
vė diktatūroje ir demokratijoje; 
Stasys Vanagūnas — Reformos 

Chaleckio, Hlebavičiaus dvarų 
dirbtuvėse buvo audžiami ir da
žomi audiniai, raštuotos drobės, 
spalvingos gūnios, juostos. Šioje 
parodoje išstatyti dailininkių dar

klausimai valstybingumo teisėje; 
Vytautas Vygantas — Valstybinė 
dinamika — krikščioniškas 
žvilgsnis; Povilas Žumbakis — 
Sunkenybės, keičiant teisę Lietu
voje. Taip pat įvyks simpoziumas 
apie Kovo vienuoliktąją ir nau
jausius įvykius Lietuvoje.

Ateities studijinio savaitgalio

Naujos knygos

(Atkelta iš 2 psl.)

„Aš dar ne visai tikėjau savo aki
mis ir ausimis. Spoksojau į fėją 
nežinodama, ko norėti. — Paltu
kas — Givenchy. Rankinukas ir 
batai — aligatoriaus odos. Kažin, 
kur randami tokie mažyčiai ali
gatoriai? — kvailai galvojau” 
(67).

O’Henry nesigėdytų autorės ap
sakymo „Ir ko šitam mieste nepa
sitaiko!” Tai pasakojimas, kuris 
turi net du staigius, skaitytoją 
maloniai nustebinančius posū
kius. Nelengva užduotis sukurti 
įtampos ir veiksmo pilną dramą, 
kurios veikėjai yra du vyresnio 
amžiaus žmonės ir katinas, o ta
čiau autorei tai pasiseka. Pasako
jimas yra Nijolės Jankutės dova
na visiems detektyvinių romanų 
skaitytojams.

Mirtis yra pasikartojanti apsa
kymų tema. Pats pirmasis pasa
kojimas „Budynės” vyksta laido
tuvių namuose. „Mėlynas mėnu
lis” slepia mirtį užkulisiuose. 
„Vidurnakčio lietuje” mirtis yra 
liekna, aukšta, kažkur neseniai 
matyta moteris. Visas pasakoji
mas „Ketvirtoj eilutėj — diagno
zė” juda mirties vinjetėmis. Labai 
įdomi „Auksinis pilnaties žiedas” 
užuomazga: čia namelis prie eže
ro yra centrinė moters gyvenimo 
nuotrauka, o tas gyvenimas buvo 
audrų mėtytas ir vėtytas. Šiam 
pasakojimui irgi labai reikalinga 
mirtis — net ir dukrelės varde: 
Nemira. Mirties baimė yra cent
rinis „Laiptai” pasakojimo pergy
venimas — jis panaudojamas ir 

bai patraukė lankytojų dėmesį 
techniškai išraiškingu raštu bei 
spalvinių derinių grožiu. Li
tuanistikos tyrimų ir studijų cen
tro muziejaus Chicagoje direktorė 
Nijolė Mackevičienė iš muziejaus 
kolekcijos šiai parodai parinko 
tris senovinius kryžius ir du 
medžio drožinius „Šv. Jurgį” 
(1710) ir „Pieta” (1810).

Parodą aplankė vietiniai meno 
kritikai, laikraščių korespon
dentai ir kai kurie Indianos vals
tybės dailininkai. Jau kitą dieną, 
sekmadienį, rugsėjo 16, South 
Bend Tribūne pasirodė išsami 
Jeanne Derbeck recenzija su spal
votomis dailininkų Ados Sutku
vienės ir Jurgio Daugvilos foto
grafijomis bei Prano Domšaičio 
kūrinio spalvota reprodukcija.

Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro ir Lietuvių dailiojo meno 
instituto pirmininkas dr. Jonas 
Račkauskas pasidžiaugė pavyku
sią paroda, be kita ko, pridurda
mas: „Didesniąją parodos dalį 
sudaro pasaulinio masto lietuvio 
dailininko Prano Domšaičio 21 
paveikslas. Parodos lankytojai 
domėjosi ir dailininkės Ados Sut
kuvienės darbais, pasižyminčiais 
emociniu išgyvenimu ir puikia 
technika. Sveikiname visus paro
doje dalyvaujančius menininkus, 
techniškai puoselėjančius ir at
gaivinančius lietuvių tautodailę 
už puikią lietuviško meno repre
zentaciją. Kviečiame visus ap
lankyti šią parodą, kuri Michigan 
City, Indiana, vyks iki šių metų 
spalio 21 dienos". Po parodos ati
darymo meno kritikai, žurnalis
tai, muziejaus vadovybė ir dar
buotojai, menininkai ir didelė 
dalis parodos svečių susitiko dai
lininkės Vandos Balukienės na
muose, kur įvyko šaunus priėmi
mas.

paskaitos vyks šeštadienį, spalio 
13 dieną, Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje, o sekmadienį, 
spalio 14 dieną, Ateitininkų na
muose, Lemonte. Šeštadienio va
karą Jaunimo centro didžiojoje 
salėje įvyks „Ateities” žurnalo 
vakaras, kurio metu bus įteiktos 
jaunimo kūrybos premijos.

mieste gyvenančių žmonių ryšių 
svarstymui. Mirtis saulėgrąžų 
žiedais pražysta labai drąsiame ir 
ambicingame apsakyme „Saulė
grąžų tvanas”. Šiame pasakojime 
didelį vaidmenį turi geležinkelio 
prerija ir iš viso Chicagos miesto- 
vaizdis.

Iš visos vienuolikos savo tema
tika išsiskiria apsakymas „Pamo
tė”. Tai vienintelis pasakojimas, 
kuris vyksta Lietuvoje. Ramutė 
yra maža mergaitė, jauno našlio 
Žekonio duktė. Jos mamytė Aldo
na neseniai mirus, ir ji auga tar
naitės Milės globoje. Net ir mies
telio policininkui aušku, kad Ra
mutei reikia motinos globos. Ra
mutei aišku, kad ji nenori pamo
tės. Pasakojimo atomazga labai 
giedra.

Nijolė Jankutė kalba savitu 
balsu. Net kai ji kalba apie tam
siausius žmogaus būties klausi
mus, jos žodžiai yra be kartėlio. 
Jos apsakymai bus skaitomi su 
dideliu malonumu.

(a. kt.)

• EGLUTĖ (1990 rugsėjis). Lietu
viškas laikraštėlis vaikams išeivijoje. 
Leidžia ir spausdina Nekaltai Pradė
tosios Marįjos Seserys, Putnam, CT 
06260. Vyriausia redaktorė — sesuo 
Ona Mikailaitė. Administratorė — 
Danguolė Sadūnaitė. Prenumerata 
metams — 10 dolerių.

Dailiai iliustruota rugsėjo mė
nesio Eglutė mažuosius skai
tytojus sudomins Loretos Rad- 
vilaitės-Bradūnienės puikia 
pasaka „Stebuklas”, „Proto 
Mankštos”, „Lietuva ir mes”, 
„Gamtos ir aplinkos” skyriais bei 
pačių skaitytojų piešiniais ir 
rašinėliais.

Milda Motekaitytė Manigirdas Motekaitis

Motekaičiai koncertuos Chicagoje
Daugelis iš mūsų prisimena 

a.a. Solistę Izabelę Motekaitienę, 
kuri dainavo Kauno operoje, 
pokario stovyklose, Vokietijoje, 
Chicagoje. Vėliau girdėjome ir 
dainavimo studijos mokinius me
tiniuose koncertuose. Tai buvo 
moteris, atsidėjusi muzikinei 
□rofesijai.

Savo šeimoje ji išaugino ir iš
mokslino du sūnus, Manigirdą ir 
Ramūną. Manigirdas pasirinko 
tą pačią motinos pamiltą muzi
kinę profesiją. Pianino pamokas 
pradėjo dar Vokietijoje pas 
kompozitorių Vladą Jakubėną. 
Atvykęs į Ameriką, Manigirdas 
tęsė fortepijono studijas pas 
Aleksandrą Kučiūną, Alexander 
Tcherepnin, Rudolph Ganz ir 
Thaddeus Kozuch. Chicagoje bai
gęs De Paul universiteto muzikos 
mokyklą magistro laipsniu, jis

Gintarė Uogintaitė Kompozicija II 
Aliejus

Gintarė Uogintaitė apie savo kūrybą:

Augalai kalba tylėdami
Man yra įdomus augalų gyve

nimas. Gal todėl, kad esu miesto 
vaikas, kad žolę matydavau 
dažnai tik suskilusio namo sieno
je. įdomus jis man gal dėl to, kad 
augalai kalba tylėdami, kad ir 
nuskinti gręžiasi į saulę, kad 
liūdi ar džiaugiasi. Man patinka 
jų begalinė formų ir spalvos įvai
rovė, jų neatspėtas gyvenimas.

Iš tų augalų formų ir nuotaikų 
ir atsiranda mano paveikslai. 
Kartais jos man padiktuoja pa
veikslo sprendimą, kartais per 
augalus išreiškiu savo jausmą, 
mintį, nuotaiką. Noriu, kad ir 
mano paveikslai, kaip tie 
augalai, kalbėtų tylėdami.

Nemėgstu paveiksluose aiškiai 
išsakytos minties. Mane visuo

pradėjo aktyviai reikštis muzikos 
srityje. Manigirdas yra turėjęs 
solo piano rečitalius daugelyje 
Amerikos miestų, koncertavęs 
kartu su dainininkais ir 
instrumentalistais ir kaip solis
tas su simfoniniais orkestrais. Už 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ribų yra turėjęs koncertus 
Kanadoje, Belgijoje, Vokietijoje ir 
Lenkijoje.

Antrasis a.a. solistės Izabelės 
Motekaitienės sūnus Ramūnas 
pasirinko savo profesija chemiją 
ir baigęs studijas daktaro laips
niu įsidarbino Texas valstybėje. 
Su žmona Veronika (Tijūnėlyte) 
augino dukrą Mildą ir sūnų 
Kazį. Atrodė, kad tik Manigirdas 
pasekė motinos pėdsakais, tap
damas muziku.

Bet štai girdime, kad praėjusį 
pavasarį Milda Motekaitytė 

met domino ir domina paslaptis, 
burtai, užkeikimai, magija. Yra 
dalykų pasaulyje, kurie egzis
tuoja, bet jie neapčiuopiami, 
nematomi, trapūs, tačiau kartais 
amžinesni, tikresni ir galingesni 
už pačią realiausią materiją. Tik 
dėl to šv. Jurgis nugalėjo 
drakoną. Mene, mano supratimu, 
žmogus ir susiduria su tuo neap
čiuopiamu objektu — grožiu.

(Dailininkės Gintarės Uogin- 
taitės tapybos darbų paroda, 
vakar atidaryta Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus meno gale
rijoje, Chicagoje, vyks iki šių metų 
spalio 14 dienos. Galerijos valan
dos: visas septynias savaitės 
dienas nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p.) 

baigė muzikos mokslus magna 
cum Įaudė College of Notre 
Dame, Baltimorėje, ir ten pat 
balandžio mėnesį turėjo koncertą. 
Pasirodo, Milda turinti gražų, 
gerai išlavintą lyrinį sopraną ir 
šiuo metu, persikėlusi į New 
Yorką, toliau tęsia dainavimo 
pamokas, dar pridėdama ir 
dramos studijas.

Prieš kiek laiko išgirdome ir 
apie dar vieną jauną Motekaitį, 
kuris, atvažiavęs į Chicagą, Loyo
la universitetą studijuoja fiziką ir 
groja smuiku De Paul universi
teto simfoniniame ir kameri
niame orkestre. Tai Kazys, Mil
dos jaunesnysis brolis. Kazys pra
dėjo mokytis smuiku groti, būda
mas penkerių metukų ir toliau 
lavinosi groti šį instrumentą 
daugelį metų pas žinomus moky
tojus. Dar tebelankydamas 
gimnaziją, jis valstybinėse varžy
bose laimėjo pirmąją vietą kaip 
geriausias jaunas solistas 
Texas’e.

Visus tris Motekaičius gir
dėsime jų ruošiamame koncerte, 
kuris įvyks Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje sekmadienį, 
rugsėjo 30 dieną, 3 v. p.p. Pro
gramoje Milda Motekaitytė 
dainuos lietuvių kompozitorių 
dainas ir Schumann’o dainų ciklą 
„Frauen, Liebe und Leben”. Jai 
akompanuos jos dėdė pianistas 
Manigirdas Motekaitis, kuris 
pats programoje skambins Alex 
Tcherepnin’o ir Juozo Gruodžio 
kūrinius. Prie jų prisidės Kazys 
Motekaitis ir visi trys atliks retai 
girdimą barokinį kūrinį balsui, 
fortepijonui ir smuikui, parašytą 
kompozitorės Elizabeth Jacųuet 
de la Guerre.

A.a. solistė Izabelė Motekai- 
tienė būtų džiaugusia, kad jos 
pradėta muzikos tradicija 
tęsiama jau dviejų šeimos kartų.

Nijolė Martinaitytė

Jurgos Ivanauskaitės

„Kaip užsiauginti 
baimę”

(Atkelta iš 3 psl.) 

nauskaitės žodis, kuris gerokai 
padvelkė nauja konjunktūra ir 
nuvalkiotom, banaliom sentenci
jom. Manau, kad kūrėjui derėtų 
vengti ateinančių ir praeinančių" 
madų, turėti savyje dvasinės jė
gos pakilti virš tam tikrų socia
linių tendencijų, kad į pasaulį 
galima būtų pažvelgti iš kūry
binių, šiek tiek dieviškų, aukštu
mų. Tam reikia būti labai stipria 
asmenybe. Šitiek amžių sve
timųjų engiamoje Lietuvoje ne
buvo palankių sąlygų asmeny
bėms ugdyti, greitai dar jų ir 
nebus, bet Lietuvai asmenybių 
reikia nė kiek ne mažiau, nei tau
tiškai susipratusios minios. Labai 
dažnai menininkų už jų indivi
dualizmą nemėgsta, bet gerbia.
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