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Apeigos Tautos šventėje
Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį,
Šlaksto žemą žuvusių krauju
Ir per amžių juodąją bedugnę
Mostelia su želmeniu nauju.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio
kalba, atidarant Tarppar
lamentinę konferenciją „Balti
jos valstybių laisvė ir naujoji
Europa” šių metų rugpjūčio 23
dieną Vilniuje

Kai Lietuvoje prieš trejus
metus kilo galingas taikus Ne
Aš klaupiuos į pašvęstąjį smėlį
priklausomybės atkūrimo sąjū
dis, o ypač po nepriklausomo
Su didžiu stebuklo laukimu
šalies valstybingumo paskelbimo
Ir kiekvieną kritusio šešėlį
1990 metų kovo 11 dieną, mes
Kaip kautynių vėliavą imu.
girdėdavome ivairių patarimų.
Vieni sakydavo: jūs atgausite
visišką laisvę, tačiau neskubė
O tautos dvasia sparnus ištiesia,
kite, turėkite, turėkite kant
Lyg ošimą tolimų dainų,
rybės. Kiti sakydavo: visiškos
ir, giedodama herojiškąją giesmę,
laisvės vis tiek nėra, tai ar verta
Kyla iš liepsnos ir pelenų.
jos siekti?
O mes žinojome, kad laisvė yra
veikiau siekimas jos, kad ji yra
Kazys Bradūnas
procesas, — tapsmas, be to, ir
jausmų apsivalymas.
Laisvė — tai ne atsipalaidavi
mas, kad būtų patogiau miegoti,
o ėjimas iš nelaisvės, kai kiek
vienas žingsnis atskleidžia nau
jus horizontus. Tartum kopiant i
kalnus, į vis gaivesni orą, j erdGyvename stebuklų metą. Jei žmogus, kuris dar nežino, kad ves, kuriomis džiaugiasi tavo
kas nors prieš mėnesi būtų išpra jam beatostogaujant pasaulis akys ir širdis.
Galbūt kiek panašiai dabar
našavęs, kas rugpjūčio mėnesio pasikeitęs. Jis kalba daug, bet jo
man
atrodo skirtingoji dviejų
gale atsitiks, būtume skambinę mintys nesiriša. Kalba daug apie
greitajai pagalbai transportuoti save, apie komunizmo idealus, Europų patirtis.
Vieni jau taip seniai laisvi nuo
pamišėli ligoninėn. Net poli apie idealistų partiją, kuri toliau
kokių
nors ginkluotų ateivių
tiniam romanui toks siužetas tęs reformą. Jis dar nežino, kad
priespaudos,
kad net pamiršo
būtų neįtikimas. Paties Gor partija bus uždaryta, kad
bačiovo kabinetas ji nusodina, nebeliks kam atiduoti jo paties laisvės vertę. Jie siūlo savo ar
tankai apsupa Rusijos Aukščiau partijos nario kortelę. Gorbačio timui dar pabūti kalėjime, kuris,
siosios Tarybos rūmus Maskvoje, vas baisiai nori valdyti, nors ir
* Vytauto Landsbergio kalbos teks
tačiau Rusijos prezidentas būdamas Jeltsino tik partneriu.
Niekas negalėjo tikėtis, kad pu tą parūpino ir atsiuntė Lietuvių in
šaukiasi žmonių pagalbos, jie at
bėga ir savo kūnais saugoja čas taip nuostabiai pagreitins formacijos centro New York’e vedėja
Gintė Damušytė.
parlamentą. Čia romano siužeto Lietuvos nepriklausomybę.
besiklausantis kaltintų rašytoją, Tikrai į naudą išėjo Lietuvos
kad tik perkėlęs Maskvon šių drąsa, mezgant ryšius su Rusija somybę pripažino trisdešimt še
metų sausio mėnesio įvykius ir Jeltsinu. Lietuva dar pirma šios valstybės, Lietuvą pripažino
dienį paskelbė remianti Jeltsiną. Jungtinės Amerikos Valstybės.
Vilniuje.
Tikrovė prašoko lakiausią vaiz Kai Jeltsinas uždarė komunistų Gaila, kad didžiausia pasaulyje
duotę. Daug metų prisiminsime partiją Rusijoje, tuoj pat demokratinė valstybė tiek laukė,
ant tanko užsilipusio Jeltsino komunistų partija buvo uždaryta kol nutarė Baltijos valstybių
vaizdą, kuris skaito kalbą iš ir Lietuvoje. Kai pasidarė aišku, nepriklausomybę pripažinti.
mašinėle rašytų lakštų. Prie jo kad pučas nepavyko. Lietuvą Reikės keisti senąjį Amerikos
kojų sėdi galvą susiėmęs tankis terorizavusių OMONų dalinio Šukį į „Trisdešimt septinti už
tas. Antradienio naktis Rusijos vadas kreipėsi į pasaulio vals laisvę”. Mums amerikiečiams
parlamento rūmuose: smėlio tybes, „gerbiančias žmogaus gėda dar ir dėl to, kad JAV Balti
maišai, jauni vyrai su automa teises”, prašydamas azylio sau ir jos valstybių pripažinimas buvo
tiniais ginklais. Trečiadienio savo vyrams.
siejamas su lūkuriavimu, kad
Vėl žinias iš Lietuvos girdime Sovietų Sąjunga pirma turi
rytas: neįtikimos žinios, kad
pučas baigia iširti. Latviai ir per radiją kas valandą. Vaizdus daryti žingsnį, o tik po to
estai pasiskubina paskelbti iš Vilniaus matome vakaro Amerika sektų. Tiesiog grotes
nepriklausomybę, baigdami mįs televizijos žiniose. Tačiau da kiškai skambėjo žinia apie tele
lingai pavadintą pereinamąjį bartinis pergyvenimas skiriasi gramas iš Maskvos, kad Amerika
laikotarpi. Grįžta iš Krymo ato nuo sausio mėnesio, kada su pripažinimą dar porai dienų su
stogų prezidentas Gorbačiovas, baime budėjome prie radijo apa laikytų. Baisiai nejaukiai patvir
kuris nebegali įvykių pasivyti. Jo rato. Dabar atėjo ta valanda, tintas nujautimas, kad Amerikos
spaudos konferencija ketvir kurią tik sapnuose sapnavome.
(i
(Nukelta į 4 psl)
tadienį skamba nejaukiai — tai Po to, kai Lietuvos nepriklau-

Rytas

Šis Draugo kultūrinio priedo numeris,
gražiu sutapimu išeinantis Rugsėjo aštuntosios
— Tautos šventės išvakarėse, savo turiniu yra
skirtas švęsti naujo tarpsnio pradžią mūsų il
game kelyje į laisvę: Vytautas Landsbergis
tiesia kelią laisvoms Baltijos valstybėms grįžti
į Europos valstybių šeimą; istorikas Saulius
Sužiedėlis žvelgia į sausio įvykius Vilniuje ir
svarsto tolimesnius Lietuvos uždavinius jos is
torijos šviesoje. Spausdinami šiame numeryje
eilėraščiai yra visi mums gerai žinomi —

kviečiame skaitytojus leisti jų žodžiams dabar
prabilti į juos šiandieninės mūsų patirties
šviesoje. Tai buvo pranašiška poezija, judaistinės-krikščioniškosios tradicijos prasme —
poetai savo žodžiais lydėjo mus tamsiausiomis
tautos valandomis, guodė ir kvietė į ateitį,
kurią tuo metu gal tik jie vieni regėjo — bet
tą viziją įstengė perteikti visai tautai. Mes ta
vizija lig šiol gyvenome — šiandien ji yra
tikrovė.

Baltijos kelio dalis Lietuvoje 1989 m. rugpjūčio 23 d. — minint Molotovo- Ribbentropo sutarties 50 metų sukakti.

Sąjūdžio plakatas

jų manymu, turi ir kai kurių
privalumų.
Kiti laisvėja dabar, pergyven
dami kiekvieną pastangą ir
laimėjimo džiaugsmą, nes
laimėjimas yra ne tik tavo, ne
vien tau.
Tu daraisi laisvas, atmesdamas
baimę ir tobulėdamas, jauti, kaip
tavyje gimsta naujas žmogus, ir
tiesi ranką kitam, savo artimui,
ir gimsta laisva tauta, kuri tiesia
ranką kitai tautai, gimsta
laisvųjų santarvė.
Tai vidinė galia, dvasinis
virsmas, prieš kurį atsitraukia
tankai. Su šia patirtimi Baltijos
šalys dabar grįžta į Europos
šeimą, kad ją atjaunintų.
Galėtume ramiai pasakyti, kad
ne tik „jūs”, bet ir „mes”
kuriame Europos ateitį, kiek
viena pusė savaip, o juk netrukus
abi Europos susijungs ir suvoks
bendrą ateitį.
Mus norėjo visai išbraukti; net
mūsų artimiausi kaimynai, kurie
viską matė, vis dar tebespausdina klaidingus žemėlapius; o
mes esame ir dalyvaujame,
aktyviai darbuojamės, kad
pasaulio klaidos būtų ištaisytos.
Mes primename Europai kai
kurias vertybes, mes primename
istoriją ir tiesą.
Mes atsinešame autentišką
kultūrą ir unikalią patirtį.
Savo laisvės kova mes nuolat
tikriname, ko verti yra pokyčiai
Rytų Europos komunizmo im
perijoje; jeigu Vakarams to
reikia, jie stebi mus kaip sovietų
smurto indikatorių.
Europai turėtų rūpėti, kokia iš
tikrųjų ta šalis, iš papratimo dar
vadinama Sovietų Sąjunga.
Juolab, kai taip smarkiai siūlosi
Europai į glėbį, o iš tikrųjų
planuoja priglausti Europą,
anksčiau ar vėliau, į savo glėbį.
Štai mes ir parodydavom
Europos Vakarams, kokie yra jos

Rytai — į rytus nuo Baltijos šalių,
— ir tiems Rytams padėjom
keistis.
Dabar jau Maskvoje rusų
Sąjūdis. Jis šiandien atmušė
nevykėlių diktatorių smurtą,
todėl kad Rusijoje gimsta laisvė.
O rytoj — nežinia, ar Vakarai
labai stabdys demokratinę
masių ir parlamentų revoliuciją
buvusios Sovietų Sąjungos teri
torijoje, taigi ir temps nuo
demokratijos ir tautų laisvės
atgal į buvusią šlubuojančią
perestroiką.
Mums, Baltijos valstybėms, jau
beveik vis tiek, mes pralenkėm
perestroiką.
Mes jau laisvi — laisvi padėti
kiekvienam, nors ne kiekvienas,
ypač Vakaruose, jaučiasi laisvas
mums padėti.
Mes norime padėti daugeliui, ir
todėl diagnozuojame tarptautinę
ligą, kuri pernelyg ilgai negydoma
Rytuose, pro Baltijos karantiną
prasiskverbia i Vakarus, o dar
baisesnėmis formomis — į trečiąjį
pasaulį.
Tai sovietinis komunizmas ar
ba bolševizmas.
Dešimtys milijonų nužudytų
žmonių ir šimtai milijonų tyčia
sužalotų sielų. Išnaikintos tautos,
užnuodytos teritorijos.
Užgrobtos valstybės, ir nagų
spazmai, kad tik jų nepaleidus.
Totalinis karas, kad tik įsigalėjus
visame pasaulyje. Kerštas ir
neapykanta, kai tenka trauktis.
Dabar atėjo laikas bolševizmo
Nuernberg’ui. Aš siūlysiu, kad
Lietuva inicijuotų tokį teismo
procesą, analogišką nacių įtakos
likvidavimui prieš 45 metus, ir
mes kviestume tarptautinį tribu
nolą į Vilnių. Rytoj aš pasiūlysiu, tą mintį mūsų parlamentui kaip
nutarimo projektą. Jeigu ir Jūs
paremsite, tai tikriausiai mūsų
Lietuva dar ką nors gera padarys
visiems.

Neprikla usomybę
atgavus
Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė,
Viliojusi... dar vakar be vilties!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?
Jauna, laisva, pati savęs valdovė,
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava.
Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino
Ir pilkalnių sukilę milžinai!...
Europos vėliai viešpačiai sužino
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė,
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!...
Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom?
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom,
Per didūs nešti jungą kalinių!
Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei:
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais!
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai,
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!
Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Maironis

Lietuva

ir praeities šviesoje

SAULIUS SUŽIEDĖLIS

Neretai girdime kalbant, kad
šie 1991-ieji metai Lietuvai lem
tingi. Kruvini sausio 13-osios
dienos įvykiai turbūt visiems
įdegino mintį, kad kelias į nepri
klausomybę bus pilnas erškėčių,
galbūt net ir kruvinas. 1989-ųjų
metų euforija buvo jau seniai
pranykusi. Tiek Lietuvoje, tiek
išeivijoje visuomenė pamatė
milžinišką, kaip mūro sieną,
Lietuvos atstatymo uždavinį,
kurį įveikti, atrodo, nebeužteks
lig šiol išbandytų veiklos metodų,
pavyzdžiui, patriotinių de
monstracijų, išeivijos veiklos
JAV Kongrese, net ir didvyriško
pasiaukojimo, kurį parodė Lietu
vos žmonės per ilgus okupacijos
dešimtmečius. Vis giliau buvo
jaučiama, kad nors lietuvių tauta
per pastaruosius trejus metus yra
padariusi didelę pažangą tautinio
išsigelbėjimo ir nepriklausomy
bės link, jos dar laukia sunkūs
bandymai, dar nenumatytos
kliūtys.
Naujoji Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės kovos etapo
dramatiška pradžia — kruvino
sios,
sovietinių
kariškių
įvykdytos skerdynės šių metų
sausio 13-osios naktį. Kadangi
lankiausi Lietuvoje praėjusią žie
mą, turėjau progą stebėti kai ku
riuos dramatiškus įvykius. Atvy
kau Lietuvon praėjusių metų
gruodžio 20 dieną, tą patį vaka
rą stebėjau pusseserės bute TSRS
Liaudies deputatų suvažiavimo
posėdį, kuriame netikėtai atsi
statydino Eduard Ševardnadze.
Netrukus buvo pranešta, jog
sovietinė kariauna ims gaudyti
Lietuvos jaunuolius, nepaklusu
sius šaukimui į TSRS kariuo
menę. Drauge niaukęs Lietuvos
politinis dangus. Nesunkiai pa
stebimas buvo liaudies nepasi
tenkinimas nepriklausomybę pa
skelbusios Lietuvos Respublikos
vyriausybės ir Aukščiausiosios
Tarybos veikla bei laikysena.
Bemaž visus jaudino ir erzino
kainų pakėlimo klausimas. Teko
išgirsti ir karčios kritikos dėl
tuomet svarstomo nuosavybės
įstatymo projekto. Daug kas
baiminosi, kad buvę savininkai
griebsis atgauti okupacijos
metais prarastą nuosavybę,
neatsižvelgdami į tuos, dažnai
visai nekaltus, ta nuosavybe
besinaudojančius. Rimti žmonės
pranašavo socialinius konfliktus.
Buvo jau skelbiama, kad Šiau
liuose pagyvenusi pensininkė,
nusipelniusi senutė, pedagogė,
buvo išmesta į gatvę. Kaip ir
daug Lietuvos žmones jaudi
nančių pasakojimų, sunku buvo
nustatyti šio įvykio autentiš
kumą. Bet galbūt ne tai svarbiau
sia. Nerimą kėlė tai, kad šitokios
ir panašios istorijos jaudino ne
kokius nors komunistus ar at
skalūnus, bet eilinius, patrio
tiškai nusiteikusius Lietuvos
piliečius.
Naujuosius metus teko praleis
ti Klaipėdoje. Prie Lenino ir
sovietiniams kariams skirtų pa
minklų jau budėjo šarvuočiai.
Nuotaika buvo grėsminga, ir ją
dar labiau gadino bendras Lie
tuvos žmonių nusivylimas
Respublikos vadovybe. Vienas
pažįstamas, grįžęs iš provincijos
po švenčių, su pastebima baime
papasakojo, kad kaimuose ne
pasitenkinimas vyriausybe,
parlamentu ir miesto inteli
gentija jau tapo masišku reiš
kiniu. Atsimenu jo žodžius:
Landsbergį ir parlamento „inteli
gentėlius” paprasti žmonės yra
pasirengę tiesiog nulinčiuoti.
Nemažai prie jaučiamo nusivy
limo prisidėjo ir ministrės pirmi
ninkės Kazimieros Prunskienės
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Atsisvęikinime su žuvusiais šių metų sausio 13 dieną Vilniuje dalyvavo tūks
tančiai — laukiančių eilė prie Sporto rūmų, kuriuose žuvusieji buvo pašarvoti.
Vinco Korkučio nuotrauka

ilgesnė kelionė į Japoniją ir Aust
raliją kaip tik tuo metu, kai vyko
smarkūs debatai dėl kainų pakė
limo politikos. Reikia pasakyti,
kad ši Prunskienės kelionė buvo
sunkiai suprantama net ir kai
kuriems jos rėmėjams. Troleibu
suose, gatvėse atsinaujino šnekos
apie valdžios sferose paplitusią
korupciją. Sausio pradžioje įvykę
streikai krašto geležinkeliuose
bei Vilniaus aerouoste dar labiau
didino įtampą.
Turbūt ši slogi atmosfera bei
neraminantys politiniai tragiš
kųjų sausio žudynių išvakarėse
daug kam jau žinomi. Politinę pa
dėtį radikaliai pakeitė antrosios
sausio savaitės įvykiai. Žvelgiant
atgalios, galime spėti, kad Lietu
voje susikūrusi padėtis ir vi
suomenės nerimas padrąsino
Maskvai ištikimus elementus
pradėti politinius ir net karinius
veiksmus, siekiant nuversti
Kazimieros Prunskienės vyriau
sybę ir paleisti teisėtai išrinktą
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą.
Pats mačiau vadinamų „darbo
žmonių” minios bandymą
įvykdyti pučą prieš Lietuvos
parlamentą. Atskubėjau į aikštę,
ką tik baigus parlamento „gyny
bai” vandens srautu atstumti
bandančius įsibrauti „Jedinstvo”
vyrukus arba, kitų nuomone,
persirengusius sovietinius karei
vius. Padėtis buvo liūdna — aikš
tės kampeliuose vos buvo mato
mos prie sienos prisiplojusios
saujelės lietuvių, apspitusių
keletą trispalvių.
Sunku man buvo nustatyti tos
minios demografinį pobūdį. Ne
trūko ir lietuviškai kalbančių tų
„darbo žmonių”, įtūžusių ir
reikalaujančių Prunskienės ir
Landsbergio galvų. Tačiau
palaipsniui, iš pradžių tiktai pa
vieniai, pradėjo rinktis ir Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos
rėmėjai. Glaudėmės prie tų dar
retų vėliavėlių, stumdamiesi pro
tą daugiausia svetimkalbę minią,
arčiau „savųjų”. Po gero pus
valandžio jau atplaukė vis
gauseni būreliai Lietuvos rėmė
jų, kurie, padrąsinti lange pasiro
džiusio Aukščiausios Tarybos
pirmininko, palyginant nesmurtingame mūšyje, išstūmė Lietu
vos parlamentui grasinusią
minią. Jeigu tuos „darbo žmones”
buvo galima apibūdinti kaip
minią, tai parlamentą remiantys
lietuviai veikė ramiai ir or
ganizuotai. Puikiai pasirodė jau
nos moterys, tarpais diriguojan
* Paskaita, skaityta Balzeko Lietu
čios
taktinius uždavinius: —
vių kultūros muziejuje, Chicago’je,
1991 m. balandžio 26 d. — viena iš Žmonės spustelkime anuos ir iš
paskaitų dabartinės Lietuvos kitos pusės! Arba: — Jie jau
klausimais serijos, kurios programos traukiasi! Dar kiek paspauskite
organizatorius yra dr. Dovydas Fąįn- pečiais! Vienu metu aikštės kam
hauzas.
pe vienai grupei jedinstvininkų

nesitraukiant, spūstis ūmai tapo
net pavojinga, ne vieno dalyvio
kojos tiesiog pakilo nuo žemės:
— Žmonės, nespauskite, uždusin
site savus! Matote, anie jau
traukiasi! Visų ten esančių
nepriklausomybės rėmėjų širdis
džiugino ryškiai pastebimas
Maskvos šalininkų pasimetimas,
pasirodžius drausmingiems lietu
viams.
Žvelgiant į tuos įvykius po kele
to mėnesių perspektyvos, kilo
mintis, jog jedinstvininkų, Lietu
vos komunistų sovietinės armijos,
Tautinio gelbėjimo komiteto ir
dar gal, Dievas žino, kieno or
ganizuojamas bandymas lengvai
nuversti Lietuvos žmonių
daugumos pastatytą valdžią
nepavyks. Manau, mums visiems
žinomi Lietuvos žmonių susi
telkimas ir ryžtas, masinis bu
dėjimas prie Aukščiausiosios
Tarybos rūmų bei kitų svarbių
Lietuvos Respublikos objektų,
privedė prie pačios didžiausios
aukos Lietuvos laisvei sausio
13-osios naktį. Kitą dieną gimi
naitis mane nuvežė prie Lietuvos
Televizijos ir radijo bokšto. Žmo
nės jau spėjo įamžinti žuvusių
atminimą. Netoli sutraiškyto au
tomobilio gulėjo gėlių vainikas,
degė žvakė. Prie jo prikabintas
lapas bylojo: — A. t A. Šioje vieto
je po raudonų fašistų tankų vikš
rais žuvo Lietuvos didvyris kovoje
už Lietuvos laisvę. 1991.01.13.
Tautos susitelkimas ir ryžtas
buvo turbūt ryškiausiai pabrėžti
sausio 16-os laidotuvių eisenoje.
Nežinau, kiek galėjo būti žmonių
— bet galiu tiktai pasakyti, kad
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niekuomet gyvenime nemačiau
tokios masės, išlaikiusios tokią
rimtį ir drausmę, dalyvaujant
keturias valandas užtrukusiose
pamaldose, kenčiant šaltį, žvarbų
vėją. Mano manymu, tą dieną
Lietuvos žmonės tikrai įrodė, kad
nepriklausomybę pasieks.
Pastaruoju metu kova dėl Lie
tuvos nepriklausomybės vyko
toliau. Žinios rodė, kad Kremlius
laikinai atsisakė masinės ofenzy
vos, tai yra platesnio masto kru
vinų akcijų. Žinoina, tai nereiškė,
kad bet kuriuo metu Lietuvą ir
galbūt visas Baltijos šalis
neužgrius masinės represijos.
Tačiau tuo metu • atrodė, kad
Maskva arba bent kai kurios
Kremliaus jėgoS)žaidžia dvigubą
žaidimą. Viena vertus, Maskvoje
šaukiami posėdžiai, kurie turėjo
atrodyti kaip pirminis derybų
etapas. Tačiau susitikimai su
Česlovo Stankevičiaus vado
vaujama Lietuvos delegacija ir
net TSRS ir Lietuvos pasirašytas
oficialus susitikimo protokolas
neatnešė geresnių Maskvos-Vil
niaus santykiu. Krehiliaus atsto
vas Vitalijus Dogužijevas pasiro
dė itin kietas. Peršasi išvada, kad
TSRS vyriausybei šitokie susiti
kimai su Lietuvos atstovais
turėjo propagandinę vertę —
parodyti Vakarąnjs,.kad vedamos
derybos, atsisakant jėgos. Kartu
Maskvos inspiruoti'kariniai specdaliniai vykdė smulkesnio masto
ginkluotos provokacijas, bandant
pakirsti Lietuvos kėSpublikos au
toritetą, jos ekohotniją, apriboti
jos veiklos galimybes. Šitaip buvo
primenama, kad Lietuva yra fak
tiškoje TSRS kontrolėje. Pats
Kremlius vengią prisiimti
atsakomybę už snjųrtingus ir ne
teisėtus veiksmus, panašiai kaip
ir Tbilisi ir Baku skerdynių
atvejų.
, ,
Kaip ilgai įmanoma išgyventi
tokią įtemptą, kovingą padėtį,
galės parodyti tik ateitis. Taip
pat buvo neaišku] kaip paveiks
Lietuvos nepriklausomybės
siekius Gorbačiovo suartėjimas
su Rusijos federacijos AT pirmi
ninku ir dar aštuoniomis kitomis
respublikomis. Aišku, kad minė
tas politinis ėjimas galėjo turėti
ir palankių ir kenksmingų
pasekmių Lietuvai, ir esu tikras,
kad Lietuvos vadovybė akylai
stebėjo susidariusią padėtį.

Istorija ir dabartis
Dabar norėčiau.paliesti klau
simą: o ką mums sako istorija?
Svarbiausia, ar rasime gairių
keliui į Lietuvos laisvę mūsų
praeityje? Manau, kad dauguma
mūsų yra neblogai Susipažinę su
19-ojo ir 20-ojo amžiaus Lietuvos
istorija. Tad norėčiau pabrėžti kai
kurias koncepcijas;,per daug nesi
gilinant į pavienius faktus, ir pa
teikti daugiau esėjistinio pobū
džio samprotavimus ir mintis,
kurios kyla istorikams, vertinant
Lietuvos nueitą kelią ir tėvynės
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Šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų palydi žuvusius sausio 13 dieną Vilniuje — dalis laidotuvių eisenos.
Vinco Korkučio nuotrauka

ateities perspektyvas.
Mėgstama tvirtinti, kad per
pastaruosius keletą metų Lietu
va atgavo savo istoriją. Iš tikrųjų
sovietinės istoriografijos krachas
Lietuvoje atrodytų visiškas. Juo
zo Žiugždos, Stanislavo Lazutkos
ir kitų, jau neskaitant atvirų sau
gumiečių, istorinės koncepcijos
šiandien randa paklausą tiktai
Lietuvos TSKP, tai yra Jermalavičiaus ir Burokevičiaus klikos,
eilėse. Kalbant su kai kuriais
jaunesniaisiais Lietuvos Mokslų
akademijos Istorijos instituto
bendradarbiais, ryškiai juntamas
išsivadavimas iš buvusių ideolo
ginių varžtų. Gerai žinome ir
pagirtiną išeivijos akciją, spaus
dinant ir skleidžiant Adolfo
Šapokos istorijos klasiką Lietu
voje.
Be abejo, geresnis, tikslesnis
mūsų praeities pažinimas gali
mus paskatinti geriau suprasti
save kaip tautą, taip pat galbūt
tiksliau įvertinti susidariusią
padėtį. Ir čia norėčiau paliesti du
esminius klausimus: pirma, ar
dabartinė Lietuvos Respublikos
kova atgauti 1940-aisiais metais
atimtą nepriklausomybę lengvai
siejama su praeitimi, ypač 19-ojo
amžiaus lietuvių tautinio
judėjimo istorija; ir antra, ar tos
praeities įvykiai ir patirtis mums
vertingi kaip šiandienos veiklos
gairės? Galvodamas šiais klau
simais prieš keletą metų, daug
nedvejodamas sau atsakydavau:
taip. Tačiau turiu prisipažinti,
kad pastaruoju metu vis daugėja
abejonių, ypač antruoju klausi
mu, dėl istorinės patirties aktu
alumo, Lietuvai sprendžiant
gyvybinius klausimus.
Be abejo, kaip ir kiekvienos
tautos istorijoje, taip ir Lietuvos
praeityje veikia tam tikras
tęstinumo principas. Jau suėjo
daugiau kaip šimtas metų nuo
1889-aisiais metais įvykusio
varpininkų suvažiavimo, kuria
me Jonas Gaidys-Gaidamavičius
tvirtino, kad lietuvių judėjimo
galutinis tikslas — siekimas savo
jo valstybinio gyvenimo. Kiti irgi
kalbėjo apie savarankišką,
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Viena iš Lietuvos atgimimui lemtingų datų. Sąjūdžio formavimosi laikotarpiu — 1988 m. liepos 9 d. susibūrimas
Vingio parke, Vilniuje.
t

„savistovę” arba net ir visiškai
nepriklausomą Lietuvą. 1901 me
tais Povilas Višinskis jau tiksliai
suformulavo valstybingumo idea
lą: „laisvą, neprigulmingą
Lietuvą, nusikračiusią nuo sve
timų ir savų despotų”. (Ir prisi
minkime, kaip rodė istorikas
Bronius Dundulis ir kiti mūsų
praeities tyrinėtojai, Lietuvos
didikai gana atkakliai gynė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos savarankiškumą, nors
tuomet dar neegzistavo tautinės
valstybės sąvoka). Taigi praėjusio
amžiaus pabaigoje ir 20-ojo
amžiaus pradžioje Lietuvos
suvereniteto idėja jau buvo disku
tuojama.
Ta idėja vystėsi dviem etapais.
Pirma, ir galbūt svarbiausia, tai,
kad 1905-ųjų metų Didysis lie
tuvių seimas Vilniuje išryškino
būsimos Lietuvos politines for
mas: demokratinė, autonominė
respublika, su sostine Vilniuje,
kuri turėjo remtis visų gyventojų
lygybe, neatsižvelgiant į tau
tinius skirtumus. Taip ši pirmoji
moderniųjų laikų lietuvių
politinė konferencija išlaikė
Lietuvos istorinės daugiatautės
valstybės tradicijas, tęstinumą,
priduodama jai modernias de
mokratines formas. Todėl 1905
metų Didžiojo lietuvių seimo nu
tarimai turi būti laikomi vienu iš
svarbiausių įvykių 20-ojo
amžiaus Lietuvos istorijoje. Mano
nuomone, to seimo svarba nė kiek
nemažesnė už Vasario 16-osis
akto pasirašymą.
Vis dėlto, kaip žinome, paskelb
tą idealą įgyvendinant, lietuvių
tautai vadovaujanti inteligentija,
su tautos patriarchu Jonu Basa
navičiumi priekyje, nėjo tiesiu
keliu. Dar Pirmojo pasaulinio
karo metu daugeliui lietuvių
nepriklausomybės idealas dar
buvo miglotas ir ribotas. Čia
reikia prisiminti Lietuvos patrio
to Stasio Šilingo „gintarinę
deklaraciją”, pritariančią Rusijos
laimėjimui kare ir išreiškiančią
lojalumą Mikalojui Antrajam.
Šilingui pritarė Basanavičius su
Martynu Yču. Šiandien mažai
kam į galvą ateitų šiuos Lietuvos
atgimimui nusipelniusius vyrus
įtarti patriotizmo stoka.
Atrodo, kad Sąjūdžio forma
vimosi ir žydėjimo laikotarpiu
Lietuvos nepriklausomybės idėja
taip pat kartais buvo išreiškiama
atsargesne formule — suvereni
tetu. Tačiau šiandien lietuvių
tautos nusistatymas nepriklau
somybės atžvilgiu radikaliai ski
riasi nuo 1918-1920-ųjų metų.
Jeigu tuo metu nemaža dalis
lietuviškai kalbančios masės
laikėsi pasyviai nepriklausomy
bės idėjos atžvilgiu arba jos iš viso
nesuprato, tai to negalima
pasakyti apie dabartinę Lietuvos
visuomenę. Tarpukario patirtis ir
pokario ginkluota kova įdegino
nepriklausomybės sampratą
lietuvių tautos sąmonėn. Vos
atsivėrus pirmajai galimybei,
Lietuvos visuomenė, ir ne tik
lietuvių kilmės piliečiai, nepa
prastai vieningai ir viešai
pasisakė už visišką nepriklau
somybę. Lietuvių tautinis sąmo
ningumas ir net nemažos dalies
kitataučių identifikavimasis su

nepriklausomos Lietuvos valsty
bės idėja — nepalyginamai stip
resnis negu tais lemtingais
1918-1920 metais. (N. B. Čia apsi
riko sausio mėnesio perversmo
ruošėjai, interpretuodami nepasi
tenkinimą vyriausybe kaip nusi
vylimą nepriklausomybės idea
lu.)
Vienas iš ryškiausių lietuvių
tautos istorijos tęstinumo pavyz
džių — tai Lietuvos Katalikų
Bažnyčios vaidmuo, kuriant tau
tinį sąmoningumą, tai yra Lietu
vos valstybingumo prielaidą.
Galime paminėti du svarbiausius
Bažnyčios nuopelnus: pirma,
rezistenciją prie carų ir sovietinės
valdžios vykdomą rusifikaciją:
antra, liaudies švietimą. Reikia
pabrėžti, kad tiek 19-ajame
amžiuje, tiėk sovietinės okupa
cijos sąlygomis, Bažnyčia veikė
organizuotai. Valančiaus inspi
ruota ir finansuojama knygnešių
akcija — viena iš labiausiai pasi
sekusių nesmurtingos rezis
tencijos formų pasaulio tautinių
judėjimų istorijoje. Lietuvon slap
ta atgabentos spaudos egzemplio
rių turėjo būti mažiausiai mili
jonas, nes žinome, kad vien
1891-1904 metais, caro valdžios
duomenimis, rusų sulaikytos
spaudos kiekis — beveik ketvirta
dalis milijono egzempliorių.
Kunigai taip pat organizuotai
dalyvavo ir ginkluotoje kovoje —
užtenka paminėti Antaną Mac
kevičių, taip pat kunigus,
rėmusius pokario tautinę rezis
tenciją. Tad, aplamai kalbant,
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
vaidmuo pokario okupacijos
epochoje buvo analogiškas ir jos
veiklai tautinio atgimimo laiko
tarpiu. Žinoma, čia reikia pa
brėžti vieną pagrindinį skirtumą
— po 1940-ųjų metų Lietuvos
Katalikų Bažnyčia kaip institu
cija jau nesiėmė nutautinimo, tai
yra lenkinimo akcijos.
Žvelgiant į tą tarptautinę
politinę padėtį, kuri egzistavo
1918-1920-aisiais metais, ir,
palyginus ją su dabartimi, taip
pat kyla pagunda įžiūrėti tam
tikras paraleles. 1918-ųjų metų
Nepriklausomybės akto įgyven
dinimas pasirėmė dviejų Lietuvai
priešiškų imperijų, Rusijos ir
Vokietijos, žlugimu. Vieną
imperiją bent laikinai išardė
revoliucija, kitą — Vakarų sąjun
gininkai. Šiandien rusų domi
nuojama imperija, pasivadinusi
TSRS, pastebimai silpnėja, nežiū
rint jos reakcingų saugumo ir ka
riuomenės vadovų grasinimų.
Ekonominė TSRS krizė vis labiau
tampa akivaizdžiai nebeįveikiama. 1981 metais įvykęs
Lenkijos karinis perversmas
rodo, kad masinės represijos
laikinai pristabdo politinės
demokratijos raidą, tačiau il
gainiui neįstengia išspręsti
„brandaus socializmo” krizės.
Pilnai suprantant, kad Lenkija,
tai ne Rusija, vis dėlto istorinis ir
politinis principas lieka: tokia
valdžia, nežiūrint, kiek galingas
būtų jos represinis aparatas,
ilgainiui žlunga (pabrėžiu šitą
ilgainiui, kad neatrodyčiau leng
vabūdiškai pranašaujantis TSRS
vyriausybės ūmų sugriuvimą).
(Nukelta į 4 psl)

Šeštadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 7 d.
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Bernardas Brazdžionis
ŠAUKIU AŠ TAUTA

MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ

Šaukiu ai tautą GPU užguitą
ir blaškomą, it rudenio lapus,
Į naują vieškeli, į naują buitį,
Kur niekad šiaurūs vijai neužpūs.

Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos,
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos,
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,
Mano protėvių žeme.
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Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

Atminimuose lankos ramunių baltų,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų,
Baltija ir aukštaičių pagojai — tai tu,
Mano protėvių žeme.

i
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Šalčininkų 2-ojoje vidurinėje mokykloje Bernardas Brazdžionis sveikina jaunų jo eilių deklamatorių. Šalia poeto —
Živilė Bandorienė, šio laiško iš Lietuvos autorė.
Leono Vasausko nuotrauka

Laiškas į Ameriką:
sugestijos ir impresijos (1)
ŽIVILĖ BANDORIENĖ
Buvo sekmadienis. Lietuvoje
gegužė skubėjo tiesti žalius
kilimus, ievų, obelų žiedai
džiaugėsi saule, tulpės, narcizai
dairėsi vieni į kitus, įtariai
stebėdami, kurie gražesni, o
Kultūros ir švietimo ministeri
jos lengvoji mašina švilpė į Rygą
parsivežti atskrendančių iš
anapus vandenyno Bernardo ir
Aldonos Brazdžioniu. Širdy
buvo neramu ir džiugu: poetas
vėl bus Lietuvoje. O tas buvims
ne bet koks! Juk jo laukia
daugybė mokinių įvairiuose
Lietuvos kampeliuose: Aukštai
tijoje, Žemaitijoje, Suvalkijoje...
Poetas dar nenujaučia, kad su
baltu autobusiuku važiuos be
veik 4,000 km tėvynės keliais,
kad susitiks ne tik su gabiais
literatais, bet ir su 1863 metų
sukilimo dalyvio ištremto cari
nės Rusijos į Sibirą proprovaikaičiu, kuris deklamuos
Brazdžionį. O paskui prisiglaus
vienas prie kito, ir taip liks
įamžinti fotografijoje.
Taigi tą sekmadienio rytą po
pirmojo susitikimo šurmulio
ministeriška mašina pradėjome
kelionę į Lietuvą... po Lietuvą.
Bet prieš tą sekmadienį buvo
1990 metais pradėtas pokalbis
Amerikoje apie poeto Bernardo
Brazdžionio literatūros vakarus
Lietuvos mokyklose, laiškai iš
Juozo Kojelio, žemėlapių sudarinėjimas, telefoniniai skambu
čiai į tas mokyklas, kuriose
svečiuosis poetas.

Bernardo Brazdžionio „Per pasaulį keliauja žmogus" deklamavęs 1863 metų
sukilimo tremtinio proprovaikaitis šalia poeto.

Iš sutemų, iš prieblandą išeikit,
Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams palikit vargo naktį klaikią! —
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili
Mano protėvių žemėj.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio maldoj
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
Papyvesio sodybose žiedai.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,
Lietuva, mano protėvių žeme!

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją —
Tegu lig saulės kyla jo daina!
Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
Gana tulžies, gana mirties, gana!...

Šaukiu aš darbo rankų milijonus
įsupt naujam darbymečiui varpus,
Į naujo džiaugsmo klėtis, naujo darbo kluonus,
Ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.
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KANKINIŲ PALIKIMAS

Mirusieji kalba gyviesiems
Iš mūsų degančių žaizdų jūs gėrėt ugnį,
Ir ji neleido, kad apaktumėt nakčia;
Jūs mūsų kūnų tiltu ėjot per bedugnę
Ir nepaklydot nei anapus jos, nei čia.

Šaukiu vardu aš jūsų vargo žemės,
Balsu piliakalnių, ir pievų, ir miškų —
Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės
Nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų vaikų.

Už mūsų, mirusių, gyvenimo šešėlio
Jūs drąsūs ėjot, kaip už sienos, nešini
Vardais didvyrių; ir lengvai pakėlėt
Jūs naštą milžino — bevaliai ir silpni.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,
Kas posūnių žaizdas širdy atvertas
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Iš mūsų skausmo žydinčio vainiko
Jūs, tartum perlus, raškėt sau spyglius garbės.
Jums — balto marmuro paminklai; mums teliko
Budelio ašara, nukritus prie duobės.

Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės
Iš jūsų krikšto atgaila šviesia:
Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi! —
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Už mūsų, mirusių, vardų, už mūsų žygių,
Augs didelė, laisva, nemirštanti tauta!
Ir kūdikėlis ties rankas į saulę savo vygėj.
Ir jojo siela bus kaip nuometas balta...

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

TĖVIŠKĖS DŪMAI

Lietuva, mano šiaurės pašvaistė
ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nulaistė
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Tavo dūmai, tėviške, nekartūs,
Ir nedygūs einančiam takai,
Ir ne vargas žydi tavo vartuos,
Ir visi tau brangūs mes vaikai.

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj,
Kad iš tavo padangės lininės
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Gintarinė saulė auksu šviečia,
Ir po debesėliais bus šviesu,
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių
Iš šios žemės kryžkelių visų.

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto
Iš tremtinio kelionės liūdnos
Glausčiau, tartum relikviją šventą,
Radęs slenkstį namų pelenuos.
f
Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
Lietuva, žemės laime šviesi!

Vėl tave mes ašarom nuplausim,
Vėl žydės kvietys ir aviža,
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia,
Lino žiedo tėviške maža.
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Tavo dūmai, tėviške, mūs širdis,
Tartum šiltos rankos, mus apsiaus;
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

Pirmoji savaitė

Kuo ypatinga buvo pirmoji
savaitė? Kuri akimirka žaviau
sia? Graudžiausia? įsiminti
niausia? Tarsi girdžiu, kaip
savo gražiu balsu poetas sako:
„Tai kad visos buvo savotiškai
įdomios...”. Ir vis dėlto ta
didžioji misija, kuriai pasiryžo
Bernardas Brazdžionis, turėjo
niuansų, lemsiančių ateity ne
vieno vaiko apsisprendimą,
kuriuo gyvenimo keliu pasukti.
Pavyzdžiui, svečiavimasis Šal
čininkų II vidurinėje mokyklo
je, į kurią tarsi į išganymo salą
suvažiavo visi to rajono lietu
viukai — nuo mažiausiojo iki
vyriausiojo — išgirsti, pamatyti,
paliesti nedrąsiai ranka Vytę
Nemunėlį, parsinešti į namus jo
autografą. Juk lietuvių tame
krašte tiek mažai (tai Pietryčių
Lietuva!)... O gal Molėtų bažny Lietuviškoje vidurinėje mokykloje, Vilniuje, kur mokosi iš viso pasaulio atvykę
čioje, pilnut pilnutėlėje žmonių, jaunuoliai/es Bernardas Brazdžionis sveikina tautinių šokių grupės narius.
besiklausančių Brazdžionio, buLeono Vasausko nuotraukos

vo ta akimirka, kai atrodė, jog
ne molėtiškius, o visą Lietuvą
suvienijo poeto eilės. Paskui
Molėtų Kultūros ir švietimo
skyriaus vedėjas Valentas Stundys
tarstels:
„Žodžiais
neišsakysi to jausmo, kuris mus
buvo užvaldęs. Poetas išvažiavo,
o žmonės iki sutemų būriavosi
šventoriuje, ir niekas nenorėjo
eiti namo ...”.
Tos pačios dienos pavakarį
poetas su žmona padėjo gėles
Antakalnio kapinėse ant tų
kapelių, kuriuose amžinai
nurimę guli žuvusieji prie
Televizijos bokšto...

Antroji savaitė
I Kauną! I poeto ir jo žmonos
Aldonos jaunystės miestą! Į Ma
rijampolę ir į Kudirkos Nau
miestį! Stabtelėkime Vinco Ku
dirkos mokykloje. Ji, atrodo, vir

pa iš jaudulio: Brazdžionis,
Brazdžionis! Gyvas, sveikas,
žavus ir žvalus išlipa iš auto
busiuko”, eina per kiemą, lipa
laiptais. Štai jis jau salėje, kuri
nebesutalpina gyventojų, atva
žiavusiųjų mokinių, mokytojų,
tėvų, miestelio gyventojų. Ma
tydamas žmonių akis, veidus,
suvoki, kaip reikalingas šito
poeto žodis lietuviui! Įsimintina
detalė: vienam iš mokinių pa
duodamas poeto eilėraštis —
tegul paskaito, juk jis labai
gražiai su savo draugais padek
lamavo Vaidilą Valiūną! Moki
nukas sumišo, išraudo, bet per
skaitė eilėraštį, jausdamas, kad
šitos jo gyvenimo minutės liks
jo atminty visiems laikams.

Trečioji savaitė
Po Panevėžio, po Biržų ir
poeto gimtinės — Žemaitijoje.

Kokia dovana buvo Bernardas
Brazdžionis Lietuvos mokinu
kams, tegul kalba patys žemai
tukai: „Sunku išsakyti tą
jausmą, kurį patyriau stovė
dama šalia didžiojo svečio,
tačiau puikiai atsimenu, kad ir
tas vėjas vos ne su lietum visai
neatrodė šaltas, tik glostė... Ir
Motiejus Valančius, anot Sta
nislovo Kašausko neišlaikęs, iš
to didelio džiaugsmo palaiminga
ranka pamoja garbingajam Že
maitijos svečiui. (Irena Jan
kauskaitė, Telšių 5-osios vi
durinės mokyklos 12 klasės mo
kinė).
.... kad mūsų pastogėj viešės
pats Lietuvos Vaidila — nė
sapne nebuvom sapnavę! Ir taip
maloniai suskambo nedidelėje
salėje tai skaidrus it šaltinio
vanduo, tai švelnus kaip pava
sario vėjas jaunuose berželiuose,
tai griausmingas kaip paties

dievo Perkūno Bernardo Braz
džionio balsas. Visų akys krypo
į sceną, ir sunku buvo patikėti
enciklopecijomis ir vadovėliais,
nurodančiais poeto gimimo me
tus: toks jis atrodė stiprus ir
linksmas. Neklusnios ir žilste
lėjusios garbanos, tiesi laiky
sena, lieknas, orus, švarko
kišenėje — raudonos rožės žie
das. O svarbiausia — akys! To
kias akis turi tik poetai”
(Edmundą Vengrytė, Varnių
Motiejaus Valančiaus vidurinės
mokyklos 11 klasės mokinė).
O septintokėlis Vygintas Radzys iš Telšių rašo: „... į tą
pasiruošimą svečio priėmimui
mama įjungė visą mūsų šeimą:
tetai Justinai teko paruošti
žemaitiškai pasveikinimą, tėtis
šveitė ąsotį ir bokalus girai, ga
lando peilį, kad dailiau atriek(Nukelta į 4 psl)
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Lietuva šiandienos ir praeities šviesoje
(Atkelta iš 2 psl.)
Drauge suvienyta Vokietija,
nežiūrint jos kaimynų baiminimosi, dabar, atrodo, užimta sa
vo ekonomine krize — pasirodo,
kad subankrutavusios Rytinės
Vokietijos atstatymas parei
kalaus ne tiktai politinės
išminties, bet ir milžiniškų
resursų. Atrodo, kad suvienytos
Vokietijos galybes pagrindas —
jos ekonomija bent laikinai bus
nukreipta Rytinės Vokietijos
integravimui, tad ir Berlyno pajė
gumas plėsti savo įtaką Rytų
Europoje bus ribotas.
Kita paralelė — po Pirmojo
pasaulinio karo buvo iškeltas di
dysis JAV prezidento Woodrow
Wilson tautų apsisprendimo
šūkis, stipriai paveikęs nepri
klausomybės trokštančias tautas.
Šis principas turėjo svarbias poli
tines pasekmes. Tautų apsi
sprendimo idėja pranašavo galą
keturioms didžiosioms daugia
tautėms Rytų Europos impe
rijoms: Austrijai-Vengrijai, kai
zerinei Vokietijai, Osmanų vals
tybei, svarbiausia, carinei Rusi
jai. Kaip parodė žymus vokiečių
istorikas Fritz Fisher, noras
atsverti Wilson’o ir bolševikų iš
kelto tautų apsisprendimo šūkio
potencialius pavojus buvo vienas
iš
pagrindinių
akstinų,
stumiančių Berlyną daryti
nuolaidas Lietuvos Tarybai
1917-1918 metais. Tad ar galime
vadovautis 1918-1920 metų
Lietuvos vadovų patirtimi, kai
tarptautinės padėties paralelės,
lyginant su ankstyvesniuoju lai
kotarpiu, atrodo akivaizdžios?
Istorinių paralelių nauda
ir žala

Kalbėjome apie istorines ir da
barties paraleles. Pažiūrėjome į
tautini judėjimą, Katalikų
Bažnyčios vaidmenį, į tarp
tautinę padėtį Europoje po Pir
mojo pasaulinio karo. Tie abu
klausimai, kuriuos iškėliau anks
čiau (būtent, ar dabartiniai įvy
kiai siejasi su praeitimi ir ar jie
nurodo gaires, Lietuvai siekiant
pilnos nepriklausomybės?) iš tik
rųjų veda į paprastesnį klausimą:
ar galime pasimokyti iš istorijos?
Dažnas iš mūsų nedvejodami
atsakytų: taip. Atsimenu, mano
tėvas mėgdavo kartoti, kad tauta
ir žmonės, nepažinę savo praei
ties, lieka vaikais. Amerikiečiai
itin mėgsta posakį: Nežinantys
savo istorijos yra pasmerkti ją
kartoti. Tačiau istorija turi ir
kitą, tiesiog žalingą pusę. Istorija
gali mus ne tiktai išlaisvinti, bet
ir pavergti. Viskas priklauso nuo
kaip iš tos istorijos mokomės, tai
yra kokias darome išvadas.
Manau, kad dabartinis lietuvių
tautos kovos už nepriklausomybę
etapas gerokai skiriasi nuo 19-jo
amžiaus lietuvių tautinio judėji
mo. Pirmiausiai žymiai pasikeitė
Lietuvos atstatymo judėjimo už
davinys. Aušrininkai siekė
atgaivinti, tiesiog išgelbėti
lietuvių kalbą, ir taip užtikrinti
lietuvių tautos ne tik kultūrinę,
bet tiesiog jos biologinę egzis
tenciją. Jų uždavinys, nepasisekus
Basanavičiui prikalbinti sulen
kėjusių dvarininkų luomą grįžti
prie tautos šaknų, buvo gana
paprastas. Išlaikyti lietuvių
kalbą kaimuose, nes kaip paste
bėjo tos epochos tyrinėtojas (A.
Rimka), tuomet dar nebuvo lie
tuvių tautos, egzistavo tiktai
masė lietuviškai kalbančių vals
tiečių. Ta prasme aušrininkų (ir
iš dalies to meto susipratusių
dvasininkų) judėjimas buvo
konservatyvus tikrąja to žodžio
prasme: jis siekė užkonservuoti
lietuvių kultūrą ir tautosaką,
tokią, kokia ji buvo. Varpininkų
judėjimas atliko gana skirtingą
istorinę misiją: išjudinti lietu
viškai kalbančią visuomenę iš jai
paskirtos kaimiškos aplinkos,
raginti ją modcrnizuotis, įsijungti
į miestietišką gyvenimą.
Man atrodo, kad dabartinė lie
tuvių kova dėl nepriklausomybės

Dr. Saulius Sužiedėlis

gali tapti pilnai sėkminga, tiktai
žengdama dar vieną žingsnį, išei
dama iš totalitarinės mąstysenos
provincijos į pasaulį, kaip
mėgstame sakyti, „veidu į Euro
pą”. Tai yra neišvengiama dėl
keleto priežasčių. Lietuvos
nepriklausomybės idėją remia
jau ir nemažas skaičius asimilia
vusių ir dar neasimiliavusių ki
tataučių, norinčių laikyti Lietuvą
savo tėvyne. Tad Lietuvos sąjūdis
negali būti vien tiktai tautiškas.
Antra vertus, Lietuva siekia
grįžti į Europą, kuri iš esmės
skiriasi nuo tos Europos, kurioje
Lietuva dalyvavo tarpukario epo
choje. Tai Europa, kuri žiūri su
nepasitikėjimu į siaurą naciona
lizmą, kuris reiškėsi ketvirtame
ir penktame šio šimtmečio dešimt
metyje. Be to, dabartinis kultū
rinis uždavinys yra ne tiek
išsaugoti lietuvių kalbą, jos
konąervavimo prasmę, bet ją pri
taikyti naujosios besikuriančios
Europos gyvenimui. Tam tikra
prasme lietuvių tautinis bei kul
tūrinis judėjimas, kurį varpinin
kai iškėlė iš kaimo, dabar turi
išeiti į tikrąją tarptautinę
visuomenę, į dar aukštesnį lygį.
Todėl manyčiau, kad geros koky
bės lietuvišką roko muziką reikia
sveikinti, ne peikti. Turės
gerokai pasikeisti ir Lietuvos
Katalikų Bažnyčios veikla, neno
rint, kad ji liktų kaip muziejus,
izoliuotas nuo Vakaruose ir net

Trečiąjame Pasaulyje vykstančių
procesų.
Manyčiau, kad kai kuriems
Lietuvos žmonėms, siekiantiems
įsijungti į Vakarų kultūrą ir eko
nomiją, reikės gal kiek pakeisti
galvoseną pasaulio atžvilgiu.
Gerbiant kunigo Alfonso Sva
rinsko nuopeli:us kovoje už tikė
jimą, vis dėlto sunku sutikti, kad
mums reikia atsiriboti nuo
supuvusių Vakarų, krip jis yra
siūlęs Gimtajame kraite. (Jo
straipsnį suprantu kaip norą
sukurti Lietuvoje kokią nors
katalikišką Albaniją ar Birmą).
Šiandieniniame pasaulyje vien
tiktai kultūros gynimas, tai yra
jos izoliavimas, man atrodo, yra
pasmerktas nesėkmei. Lietuvių
kultūra gyvuos, tiktai jeigu ji at
sivers pasaulinei kultūrai ir
mokės ją pajungti Lietuvos inte
resams pačiame krašte.
Šis atvirumas pasauliui turės ir
politines pasekmes. Tiktai tos
politinės jėgos, skatinančios to
leranciją, priimančios pliuraliz
mą ir remiančios demokratiją,
bus priimtinos Europos Bendrajai.
Jei mes rimtai, o ne tiktai pole
miškai, sukame veidus į Europą,
tai nebandysime atkurti kiek
vieną politinę partiją, grupuotę
ar programą vien dėl to, kad ji
gyvavo nepriklausomoje Lietuvo
je. Gal aktualesnis klausimas
būtų, kuris judėjims padėtų
Lietuvai gyvuoti Europos Bend
rijoje? Kaip Povilas Višinskis
minėjo, jo laisva ir „neprigulminga”
Lietuva
turėjo
nusikratyti ir savu despotų, jei
tokie norėtų iškilti. Kai kuriuose
sluoksniuose pastebima tendenci
ja visus buvusius LKP narius
laikyti Maskvos tarnais — būtų
tiesipg tragiška, jeigu vietoje
„liaudies priešų” medžioklės
prasidėtų „tautos priešų” gau
dymas.
Yra ir kitos istorinės paralelės,
gal ir mitai, kurie gali mums gal
daugiau kenkti, negu padėti.
Šiandien tarptautinė padėtis
Europoje ryškiai skiriasi nuo

Lietuvos valstybė
Ei tu, Vakarų pilieti,
Tarybų Sąjunga tau taip įdomi?
Ei tu, išprusęs užsienieti,
Čia dar ne Rusija, Rusija toli
Ei tu, kvapnusis europieti,
Paryž-Moskva draugystės traukiny
Sakai, žemėlapyje net nepažymėta
Nei Estija, nei Latvija, nei Lietuva.

Ei tu, šaunusis demokrate,
Ką apie mūsų gyvenimą žinai
Ei tu, naivus aristokrate,
Kaip vėl tave lengvai apgavo Rytai.
Ei tu, tolimas kaimyne,
Trys šimtai mylių ir pasaulio pabaiga
Ei tu, artimas vaikine,
Sustok, pažvelk pro langą.
Priedainis:
LIETUVOS
LIETUVOS
LIETUVOS
LIETUVOS

pabandyk ištarti
Baltijos aušra
mirti ar gyventi
pasaulio Lietuva!

VALSTYBĖ VALSTYBĖ VALSTYBĖ VALSTYBĖ —

Jei jūs, Europos vegetarai,
Garsus pyragas Baltijos tautų
Ei jūs, aukšti parlamentarai,
Šalin žemėlapius, suteptus krauju.
Ei jūs, apsukrūs diplomatai,
Stipri pažemintų tautų valia
Ei jūs, Perkūnas žodį sako
Nuo šiol tebūna;

LIETUVOS
LIETUVOS
LIETUVOS
LIETUVOS

VALSTYBĖ VALSTYBĖ VALSTYBĖ —
VALSTYBĖ —

pabandyk ištarti
Baltijos aušra
mirti ar gyventi
pasaulio Lietuva!

Iš „Anties” 1990-ųjų metų dainų

ankstyvosios tarpukario epochos.
Tautų tarpusavio santykiai
pergyveno istorines permainas.
Paviršutiniškai
žvelgiant,
atrodytų, kad atgimsta daugelis
senųjų nacionalinių konfliktų:
vengrų-rumunų, chrovatų ir
serbų, slovakų ir čekų, pagaliau
lenkų ir lietuvių. Tautiniai susi
kirtimai išėjo į viešumą. Tačiau
pastebima, kad, apskritai paė
mus, ne tiktai Vakarų Europos
valstybės, bet ir Rytų Europos
vyriausybės, atrodo, supranta,
kad tiktai kompromisiniai keliai
galės sureguliuoti konfliktus tarp
tautų.
Pažvelgus į itin jautrius ir susi
komplikavusius tautinius santy
kius Lietuvoje, pastebime, kad iš
kreiptai suprasta ar vienašališka
istorija gali mus tiesiog
supančioti senais stereotipais,
gali suparaližuoti pozityvią
veiklą, sprendžiant, pavyzdžiui,
Vilniaus krašto problemą. Jei
tvirtinsime, kad Liublino unija,
Želigovskis, Bočianskis ir Armi
ja Krąjova yra vienintelės lietu
vių-lenkų santykių istorinės rea
lijos, tai Lietuvos Respublikos
patirtis Šalčininkuose niekuomet
neišeis iš tarpusavio neapykantos
ir kaltinimų užburto rato. Šita
prasme istorija mus gali užra
kinti praeities neapykantų kalė
jime, privesti prie neapgalvotų
sprendimų politinės arba kultū
rinės veiklos srityse, leisti
pasiduoti Kremliaus tautų kiršinimo politikai. Tautinių ir rasi
nių stereotipų žala ir prasideda
tuomet, kai mes nusprendžiame,
kad kalba, kilmė, odos spalva, na
ir istorinė patirtis, jau mums
viską pasako apie žmogų, kas
reikalinga žinoti.
Dėl istorijos reikėtų paminėti
dar ir kitą pavojų. Išlaisvintos ar
ba laisvėjančios Rytų Europos
valstybės, kaip kalbama, „atrado
savo istoriją”. Suideologinta ir
falsifikuota, marksizmo-leniniz
mo dogmomis suluošinta istorija
atgavo savo objektyvumą. Tačiau
ar iš tikrųjų taip? Ne per seniai
pirmame The New York Times
dienraščio puslapyje pasirodė
įžvalgus Henry Kamm’o straips
nis: „Dabar laisvė Rytų Europos
istorikams
nauja
našta”
(1991.III.14). Pasak autoriaus,
Rytų Europos istorikai dabar dir
ba su entuziazmu, „kaip žmo
nės, pakilę iš ilgos, luošinančios
ligos”. Ir iš tikrųjų mokslo iš
laisvinimas iš marksistinės dog
mos pančių yra vienas iš svar
biausių išsilaisvinimo kovos as
pektų. Tačiau tas išsilaisvinimas
bus dažnai iliuzija, jeigu ta iš
laisvinta istorija netaps kritiška
istorija. Lenkijos seimo Soli
darumo lyderis, istorikas Bronislav Gieremek minėtame straips
nyje esą nusiskundė, jog dabar
rašoma „antikomunistinė” istori
ja jau eina kito ekstremo link. Pa
vyzdžiui, Lenkijoje nekritiškai
rašoma apie prieškarinį režimą.
Liūdniausia, kai pranešama kad
kai kurie istorikai jau vengia kri
tiškai vertinti prieškarinę
epochą. Mokslininkai bijo ne
stalinistų cenzorių, o paprasčiau
siai nedrįsta rašyti „nepopulia
rių” veikalų. Kritiškumo stoka
pastebima ir viešame gyvenime.
Vieną vakarą stebėjau Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatų pokalbį su televizijos
žiūrovais, kurie telefonu komen
tavo parlamentarų pasisakymus.
Viena žiūrovė užsipuolė deputatą
Vytautą Plečkaitį, kaip „raudo
ną”, vien už pastarojo pareiš
kimą, kad Antano Smetonos vy
riausybė nebuvo pilnai demokra
tinė. Šitokia atmosfera priveda
prie „istorijos”, kuri ilgainiui
nebus nė kiek kritiškesnė ar ob
jektyvesnė Už senųjų stalinistų,
pavyzdžiui, Juozo Žiugždos
raštus. Iš esmės, istoriją būtina
traktuoti kaip bet kokį kitą
mokslą. Nesu girdėjęs, kad rimti
mokslininkai kalbėtų apie „tau
tišką” arba „patriotišką” chemiją
ar fiziką. Šitos mokslo šakos yra
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Lietuvos ir užsienio televizija filmuoja vienas iš demonstracijų už Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais
Vilniuje.

(Atkelta iš 1 psl.)
politika Baltijos valstybių
atžvilgiu nuo Maltos viršūnių
konferencijos yra daroma Mask
voje. Nejauku buvo klausytis ir
JAV prezidento tyčiojimosi, kad
Islandija prieš 48 valandas Balti
jos valstybes pripažinusi. Islandi
ja pati pirmoji Lietuvą pripažino
pačiu tamsiausiu Lietuvai metu.
Islandijai tas turėjo nemalonių
pasekmių: viešai burnojo ir smarkiavo Sovietų Sąjunga, o priva
čiai ko gero savo nepasitenkini
mą reiškė JAV diplomatai.
Kokios galėjo būti tokio keisto
Amerikos administracijos elgesio
priežastys? Ar tam priežastis
buvo kokie nors slapti susi
tarimai, ar neracionalūs pa
gyvenusių politikų sentimentai
vienas kitam? Tikėkime, kad gal
su šiuo epizodu baigsis politika,
kuri grindžiama viršūnių drau
gystės ryšiais, o ne JAV valsty
biniais interesais. Gal tai vienin
telis kartėlis šiuo džiugiu laiku.
Gal negražu priekaištauti JAV
prezidentui šiuo metu, kai įvyko
tai, kas dar prieš mėnesį atrodė
neįmanoma. Tai, kas dar prieš
mėnesį buvo tik svajonė, šiandien
jau galima ranka paliesti. Lietu
vos nepriklausomybę pripažįsta
pasaulio valstybės, didelės ir
mažos. Didžioji Britanija žada
būti Lietuvos sponsore, jai stojant
į Jungtines Tautas. Prancūzija
žada Lietuvai sugrąžinti jos
auksą, kuris bus pagrindas
nepriklausomos jaunos valstybės
iždui. Lietuva grįžta į pasaulio
tautų šeimą.
Lietuvos nepriklausomybę pir
mieji pripažino žurnalistai. Kai
ateis laikas pagerbti tuos, kurie
Lietuvą vadavo, prisiminkime
The New York Times žurnalistą
Bill Keller, kuris pats pirmasis
Lietuvos atgimimą pasauliui
pranešė ir nuosekliai šį savo
darbą trejus metus vykdė. Šių
metų sausio mėnesį jis asme
niškai liudijo, kad TASS meluo
ja. Neužmirškime skiltininkų
William Safire ir Abraham Rosenthal, kurie tamsos ir nevilties
valandomis Lietuvai pagalbos
ranką ištiesė. Prisiminkime Rowland Evans ir Bob Novak, kurie
ne kartą siekė gelbėti Lietuvą

baisaus pavojaus momentais. Tie
visi žmonės kovojo už Lietuvą, ko
vodami už teisybę.
Tiesa laimėjo. Ar atsimename,
kaip The New York Times ve
damuosiuose pamokslavo, kad
lietuviai turi išmokti, jog
baltiečių laisvės troškimas yra
Vakarams nepatogus. Kaip skir
tingai skamba NYT vedamasis
rugpjūčio 28 dieną: „Sėkmingą
rezistenciją vedė prezidentas
Vytautas Landsbergis... Jeigu jo
įkarštis kartais atrodė neišmin
tingas, tai jo drąsa buvo užkre
čianti. Pasipiktinimas dėl sausio
žudynių buvo tiek paplitęs, kad
jis galėjo padėti palaužti
praėjusios savaitės pučą. Elitiniai
„Alpha” daliniai, turėję šturmuo
ti Rusijos parlamentą ir neutrali
zuoti Boris Jelciną, atsisakė tai
daryti, nurodydami Lietuvos
įvykius. Taip visi sovietų žmonės
yra skolingi Lietuvai.“
„Tikra prasme Baltijos valsty
bės buvo sovietinio maišto
katalizatoriai. Lietuva buvo pir
moji sovietinė respublika, pa
skelbusi nepriklausomybę 1990
metų kovo mėnesį, o tai pa
drąsino kitus. Michail Gorbačiov
elgėsi dviprasmiškai dėl Baltijos
valstybių nepriklausomybės;
Boris Jelcin tiesmukiškai gynė
pakilusias respublikas tada, kada
tai buvo reikšminga. Baltijos
valstybės tikrai užsipelnė teisę
garbingam išėjimui”.
O Chicago Tribūne savo veda
majame rugsėjo 4 dieną „In the
Baltics, a great light” siekia net
plataus istorinio žvilgsnio. Jie
primena, kad po Stalino ir Hitle
rio pakto „inteligentiški žmonės
aplink pasaulį matė Baltijos vals
tybių nepriklausomybę kaip
prarastą siekį, nežiūrint savo
simpatijų jam. Tik šių kraštų
žmonės ir jų tėvynainiai užjū
riuose atsisakė nusigrįžti nuo
svajonės. Nors Baltijos šalys
nusileido prieš daug didesnę jėgą,
jos niekad nepasidavė. Ir dabar,
prieštaraujant tam protui ir
patirčiai, jų tikėjimas yra at
pirktas. ... Šie įvykiai, kurių taip
neseniai net nebuvo galima įsi
vaizduoti, turėtų įkvėpti šventes
ir užsienyje, ne vien Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje, naujausiose
tarptautinės valstybių bendruo
menės oficialiose narėse. Retai
kada pranašo Izaijo žodžiai buvo

vertinamos tik tiek, kiek jos atspindi
tikrovę.
Tačiau mes nebūtinai turime
pasiduoti šitiems istorijos pan
čiams. Geras pavyzdys yra Euge
nijos Krukauskienės konkreti ir
dalykiška studija apie Lietuvos
lenkus („Lenkų problemos Lietu
voje sociologinis aspektas”),
išspausdinta Akiračiuose (1991
sausis). Joje vengiama praeities
nuoskaudų krapštinėjimo, ban
doma konkrečiai aptarti Vilniaus
krašto gyventojų problemas, ieš
kant priimtinų sprendimų.
Istorija yra dviašmenis kardas.
Teisingas, moksliškas, daly
kiškas ir visapusis praeities
įvertinimas įduoda tautai
tęstinumą, reikalingą ir nau-

dingą kiekvienam žmogui.
Tačiau neteisingos paralelės
pavojingos, galinčios tam tik
romis sąlygomis mus įkalinti
nuvalkiotų stereotipų ir neapy
kantos labirintuose kaip tik
tuomet, kai reikia Kasti origi
nalius sprendimus radikaliai pa
sikeitusioje padėtyje. Tikiu, kad
Lietuva šiuomet kaip tik atsiran
da tokioje lemtingoje epochoje,
kuri reikalaus iš kiekvieno užsi
angažavusio lietuvio ne senų
frazių ir istorinių stereotipų kar
tojimo, bet apgalvotų žingsnių,
nebijant išplaukti ir į nežinomus
vandenis. Juose nepražūsime, ge
riau supratę praeities vingius ir
nepabūgdami dabarties uždavi
nių.

Kertinė paraštė

taip taiklūs^Tamsybėje tūnanti
tauta/ išvydo skaisčią šviesą,/
gyvenantiems ūksmingoje mir
ties šalyje/ užtekėjo šviesa” (žr.
Izaijo 8, 23 — 9,1).
Dar vis neįmanoma atsistebėti
tuo, kad visas pasaulis daugelį
metų neigė tą vieną dalyką, kuris
buvo pačios mūsų esmės šerdis.
Tas įsitikinimas buvo mūsų
veikimo centre, mūsų savęs su
pratimo dalis; be jo mes būtume
sukritę. Mes tikėjome, kad,
nežiūrint, koks ilgas bus kelias,
jo tikslas tėra vienas — atsisteigs
nepriklausoma Lietuva. Čia buvo
mūsų paslaptis, kurią globojome
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje,
kaip Čiurlionio karaliai tamsoje
susėdę globojo savo rankose tą
mažą liepsnelę. Ta šviesa
pasidarė didele ugnimi, kurią
suliepsnojusią mato pasaulis. Tai
yra tie šiuometinio rugpjūčio
23-iosios Baltijos kelio laužai,
kurie jau ir stebėtojui erdvėse
ženklino, kad šiuose kraštuose,
kas nors vyksta. Ta pati ugnis
prieš savaitę degė Dainavos
stovyklavietėje ateitininkų
studijų savaitgalio metu. Tai
laisvės ugnis, kuri, išlaisvinusi
Baltijos tautas, laisvins kitas
buvusios imperijos dalis, nesustos
su Rusija ir Sibiru, bet laisvins
Tibetą ir Kiniją. Ugnis lengvai
matoma naktį — bet po jos išauš
naujas ir nuostabus rytas.
ar. / v.g. 11.

Laiškas į Ameriką
(Atkelta iš 3 psl)
tume duonelę ir sūrį. Brolis
mokėsi groti gitara „Šaukiu aš
tautą”...”
Štai kaip laukė santūrieji
žemaičiai, apie kuriuos nuo
monę pakeitė net pats poetas.
Apie tai jis visai Lietuvai ir
prisipažino.
Baltasis autobusiukas artėjo
prie jūros, Kretingoje du susi
tikimai: Žiemos sode ir 1-ojoje
vidurinėje mokykloje, ir štai
Lietuvos pakraštys — Palanga!
Toliau jau niekur nebenuva
žiuosime —jūra pastoja kelią. Ji
šniokštė, putojo, sava kalba svei
kino poetą, linkėdama stipry
bės, dėkodama už eiles, susi
tikimą. Pirmosios vidurinės mo
kyklos salėje, talpinusioje 600
žmonių, atsitiko du dalykai: po
etas pasisupo kartu su vaikais
supynėje, įrengtoje scenoje
(fotografas užfiksavo šį mo
mentą) ir ... praskrido tylos
angelas — taip buvo klausoma
si Bernardo Brazdžionio.
Ak, ne viskas pasakyta šiame
mano rašiny! Tai tik kelios im
presijos ir Bernardo Brazdžionio
sugestijos! Tiesa, esu prasita
rusi, jei rašyčiau apie poetą,
pradėčiau nuo jo rankų. Bet gal
tai būtų kitam mano rašiny. O
šiame baigdama norėčiau pasa
kyti, kad poeto rankų prisilie
timas man primena paukščio
sparnus: lengvus, švelnius, lai
minančius — būkite, žmonės,
geri!
(Bus daugiau)

