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Demokratijos principai ir Lietuvos politinė patirtis (1988-1990)
tos ankstesnės „parlamentinės
demokratįjos” įpročių, kurie juos
ir atvedė į atstovų rūmus, į
„išrinktųjų” kėdes. Ir po šiai
dienai vienintelis dalykas, kuris
tuose rūmuose pripažįstamas be
išlygų — aritmetinė deputatų
dauguma balsavimo metu. Popu
listinė jausmų (o uždaroje erdvėje
—jau ir intrigų) politika akivaiz
džiai tebevyrauja įstatymų lei
džiamajame organe. I tikrosios
atstovaujamosios demokratijos
stadiją dar nepereita.

ARVYDAS JUOZAITIS
Atgimstantys Baltijos kraštai
— Rytų ir Vakarų dėmesio hori
zonte. Žinoma, visų pirma mes
rūpime patys sau, tačiau šian
dienos pasaulyje kiekviena
nepriklausomybė seniai tapusi
tarptautiniu reikalu, ir jeigu ji
mums iš tikrųjų rūpi, šito nema
tyti negalima. Kitaip ir negali
būti: kiekviena valstybė šiandien
privalo paklusti bendražmogiškumo „taisyklėms”, nes pasau
liui jau pakanka itin nepri
klausomų irakų ir boluojančių
geopolitinėmis kiaurymėmis
albanįjų. Demokratįja — visuo
tinis rūpestis, ir už prasižen
gimus jai tenka brangiai mokėti.
Tad ir kyla klausimai: ko ver
ta šiandieninė mūsų demokra
tija? Ar šis žodis išvis ką nors
reiškia Lietuvoje be skambaus
propagandinio triukšmo? Ar
politiniai veikėjai nuoširdžiai jos
siekia? Ar mes, žmonės, sugebė
sime apginti ją? Ar ji mums iš
tikrųjų reikalinga?
Į šiuos klausimus galėtume at
sakyti, atsidūrę bent tarp dviejų
koordinačių ašių, kurių viena —
amžini demokratijos principai,
kita — mūsų pačių politikos pa
tirtis. Pastaroji be galo trumpa.

Neseniai iš Lietuvos grižo kom
Girdime Lietuvos valdžios sva
petentingas statybininkas, kurio jonę, kad mūsų kraštas pasi
ten buvo paprašyta investuoti darytų kaip tas Hong Kong’as,
kelis milijonus dolerių į jau pra prekybinis tarpininkas tarp Va
dėtų statyti viešbuti. Sako, tiek karų ir Rytinių respublikų. O
mums pinigų reikės ji užbaigti. krašto realybė rodo, kad mūsų
Išeivis klausė, koks bus to valdžia (parlamentas ir vyriau
viešbučio pelnas ir investavimo sybė), ne tik kad toliau galvo
uždarbis. Atsakyta buvo, kad dama komunistiškai, neskatina
pelno galimybės nėra prama savos pramonės ir prekybos, bet
tytos, bet neabejotinai jos bus savo galvosena ir veikla atbaido
geros. Kitas atvejis — patyrę eko užsieniečius nuo ekonominės
nomistai siekia Palangoje už veiklos Lietuvoje. Remdamiesi
baigti butų kompleksą vasaro gražiomis svajonėmis, mūsų
tojams turistams ir tam ieško valdžios žmonės pakartotinai
100,000 dolerių. Nei pradėjus ragina Vakarų verslininkus
statybą, nei prašant investavimo, mūsų tėvynėje investuoti, tikė
nebuvo pagalvota ir paruošta damiesi rimto į tą kvietimą at
sąmatos: kokios būtų pajamos, siliepimo. Realybėje, be visokių
kokios išlaidos ir kiek prašomas svieto perėjūnų ir spekuliantų,
investorius uždirbtų. Vakaruose mažai kas į tokį kvietimą dar
nepramatymas pelno galimybių atsiliepė, nes rimti vakariečiai
♦ ♦ ♦
iš nauju projektų yra retenybė, jau ilgai laukia investavimui ir
net ten, kur vienas asmuo finan prekybai palankių sąlygų mūsų
Tegalime džiaugtis, kad imperi
suoja.
tėvynėje. Kremlius anksčiau
jos
žlugimas prasidėjo nuo tai
Verta galvoti apie geras verslo Lietuvai trukdė, bet ne tiek, kad
kingo
žingsnio: po to, kai pa
galimybes krašto turizmo sekto krašte nebūtų buvę galima
sakišku
greičiu susmuko eko
sudaryti
patrauklias
ekono

riuje Lietuvoje, bet čia pasigen
nomija bei minimali tarybinė
dama nuovokos apie sezono trum miniam vystymuisi sąlygas.
pumą, išlepintų užsieniečių ap
Svajojame ir kalbame apie tvarka, ėmė kilti spontaniški
tarnavimą, vakarietišką švarą ir, lietuvių išsilavinimą ir gudrumą, liaudies judėjimai; buvo leista
svarbiausia, viešbučių kainas, su kuriais prasidės ir kils eko rengti laisvus rinkimus. („Visuo
kurios sėkmingai konkuruotų su nominė krašto gerovė. Bet jei tiniai, lygūs, tiesioginiai ir slap
kitomis atostogavimui masi mūsų valdžia ir toliau ignoruos ti” jie jau buvo nuo senovės.)
nančiomis vietovėmis, kaip kad reikiamų reformų būtinumą ir Tiesa, tai įvyko ganėtinai vėlai,
Jugoslavijos paplūdimiuose, leidimą tokių įstatymų, kurie 1989 metais. Savo laimei, mes šią
Portugalijos saulėje ar Turkuos padėtų pramonei ir prekybai unikalią progą išnaudojome bene
pajūryje, kur vokietis randa klestėti, ir jei toliau vyriausybė visais 100 procentų, nes dar iki
švarų kambarį už 20-30 dolerių. vadovausis komandine ekonomi- rinkimų spėjome organizuoti stip
rų tautos judėjimą, kuris savo
Tiek kai kurie vyriausybės
(Nukelta į 4 psl.)
žmonės, tiek turizme dirbę ar ma
nantys dirbti asmenys tėvynėje
daugiausia yra jsitikinę, kad
užsienietis, kaip kad buvo „gerais
Inturisto laikais”, turės daug
daugiau mokėti už viešbučio
kambarį negu vietinis gyvento
jas, nes užsieniečiai turi
užtenkamai dolerių. Tų dolerių
reikės mūsų vyriausybei per
mokesčius ar kitokiais būdais
kaip nors gauti.
Užtat svąjojama apie neap
skaičiuotus pelnus, turizmo
kontrolę (kad vyriausybei būtų
kiek galima daugiau dolerių su
rinkta), vilų statybą prie ežerų,
golfo laukų įrengimą, „kempin
gų” organizavimą tol, kol realybė
nepradės mus mokyti kaip elgtis
vakarietiškoje aplinkoje. Realybė
parodys, jog pritraukti investo
rius reikės, kad projektai turėtų
dalykiškai paruoštas sąmatas,
kad vyriausybė, užuot „melžusi”
dolerius šiai dienai, atvirkščiai,
imtųsi turizmo sektorių remti ir
leistų jam uždirbti, kad ten būtų
reikiami investavimai, kad pa
galvotumėme, jog Lietuva vaka
riečiui nėra vienintelis kraštas, į
kurį galima važiuoti atostogoms,
pripažintumėme, kad tas mūsų
patrauklus kraštas turi labai
trumpą vasarą, atsimintumėme
kad „kempingui” atvažiuojantys
žmonės nedaug pinigų išleidžia,
palyginus su viešbučių svečiais,
pastebėtumėme, jog golfas Euro
poje dar palyginti mažai žaidžia Pasiruošimas Sąjūdžio susibūrimui Katedros aikštėje, Vilniuje, 1988 metų
mas iš viso ir taip toliau.

♦ ♦ ♦

Jono Kuprio nuotrauka

Arvydas Juozaitis

ruožtu taip pat buvo vienas iš sis
temos griuvimo generatorių.
Tačiau skyrėsi kryptys: mes
judėjome kiek kita nei Rusija
briauna, nes žengėme į valstybės
atgavimo kelią.
Kokie buvo to kelio vingiai?
Prie Atgimimo ištakų stovėjo
nemenkos intelektualinės jėgos.
Jos sukūrė organizacinį Atgi
mimo pagrindą — Sąjūdį, kuris
nuo pat pradžių turėjo dvi šakas:
racionaliąją ir populistinę. Tai
natūralu ir Bavaime suprantama.
Sėkmė visad lydi tuos, kurie su
geba rasti aukso vidurį, paliesti
liemenį — tuo įžiebiama demok
ratija. Pradžioje, dar neišsiru
tuliojus iš embrioninės stadįjos,
dažnam Atgimimo veikėjui teko
stovėti ant abiejų šakų. Tai buvo
nelengva.

Nuo pat pradžių Sąjūdis žengė į politinius veiksmus, tačiau po
mases (teatleidžia skaitytojas kovo rinkimų į TSRS Liaudies
man už šį žodį), nešdamas ra deputatų suvažiavimą — prak
cionaliai skaidrias mintis. Pir tiškai nebe. Tai anaiptol nereiš
masis šūkis „viešumas, demo kė, kad vyko nekontroliuojami
kratija, suverenitetas” turėjo visuomeniniai procesai, tačiau
magišką galią dėl savo aišku esmė ta, jog tuos procesus ėmė
mo. Akcentuojamas buvo „vie valdyti jausmo politika, kurios
šumas”. Praardžius monolitinę vieta gatvėje ir prie protesto pa
„neviešumo” sieną, plūstelėjo rašų rinkimo stalelio. Paradok
liaudies demokratija su visais salu tai, kad būtent šios fazės
„suvereniteto” traktavimais, metu daugiausia šnekėta apie
kurie sparčiai radikalėjo. Ra parlamentini Lietuvos išsiva
dikalumo lūžis įvyko Steigiamojo davimo kelią. Ir ne tik šnekėta —
Sąjūdžio suvažiavimo metu, kai, tuo buvo tikima. Galbūt todėl
naudodamiesi atviru TV ir radi taip giliai daugumos sąmonėje
jo eteriu, žmonės atvirai prabilo nugulė demokratįjos ir jausmų
apie Lietuvos okupacinę būseną. vienybės mitas: juk būtent gat
Po to įvykiai vystėsi gamtos vėje ar aikštėje išreikšta vienybė
dėsnių spartumu. Iki 1989 metų buvo giliai suvokta kaip vienin
Vasario 16-osios dar buvo įma telė Lietuvai reikalingos demok
noma racionaliai koordinuoti ratijos forma. Ši demokratįja ir
atvedė žmones 1990 metų vasario
24 dieną prie rinkimo į parla
mentą urnų.
Beliko labai nedaug: pabaigti
darbą Kovo 11-ąją. Tai galėjo
padaryti tiek Sąjūdžio, tiek sava
rankiškos LKP atstovai (tarp ku
rių skirtumai, tiesą pasakius,
buvo ne itin dideli).
♦ * *

birželio 24 dieną.
Gedimino Zdanėiaus (Klaipėda) nuotrauka

Tačiau jau pirmąją naujojo
parlamento darbo dieną mažiau
siai pusė rinkėjų patyrė šoką:
buvo išrinktas „ne tas” Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas.
Mitinguose ir protesto akcijoje su
brendę jausmai bei sveikas protas
negalėjo priimti naujos, kone per
naktį gimusios demokratijos.
Taip, buvo įžengta į visiškai
naują demokratijos stadiją,
kurios būdvardis — „reprezen
tacinė”, t.y. atstovaujamoji. Ne
rimtai šnekant, galima pasakyti,
kad žmonės išsirenka atstovus,
kurie gali jų norams ir nebeatstovauti, o turėti savo ypatingą
nuomonę ypatingu klausimu.
Taip ir nutiko mūsų Lietuvoje.
Bet tai tebuvo parodijinis tikrojo
atstovavimo variantas. Taip gat
vėse ir prie TV ekrano subrendęs
„parlamentinės demokratijos”
supratimas pasirodė ne daug ką
bendro turįs su tikruoju parla
mentu.
Ir vis dėlto tai tik mažesnė bė
dos pusė. Daug didesnė bėda ta,
jog suėję į parlamentą piliečiai,
net pageidaudami, negalėjo per
naktį ar per pusmetį atsikratyti

Lietuva — ne demokratinių tra
dicijų oazė. Taip, mes esame
vyraujančios krikščioniškosios
kultūros kraštas, kultūros, kuri
davė pasauliui demokratįjos prin
cipus ir jos institucijas. Taip,
mes turime seniausią Europoje
demokratišką teisyną — Lietuvos
Statutą, nuo 18-ojo amžiaus
buvusį teisėtumo socialiniame
gyvenime pamatu ne vien Lietu
vai. Taip, mes turime seniausią
šiame Europos regione Vilniaus
universitetą, nuo 16-o amžiaus
šildžiusį alkaną mūsų protą. Bet
— o tai svarbiausia šiandien —
modernios reprezentacinės de
mokratijos patirties mes ne
turime. Valdžios apribojimo bei
jos padalinimo į tris lygiavertes
dalis principai mums dar ganė
tinai svetimi.
Tačiau kiekviename svarbiau
siame gyvenimo darbe reikia
ieškoti autentiško, savo, pa
tyrimo pradmenų.
20-ąjame amžiuje atgavę vals
tybinę nepriklausomybę tik iki
1926 metų turėjome išrinktą
Seimą. Po to ėjo karinis per
versmas ir 14 metų autoritarinio
valdymo. I TSRS sudėtį mes pate
kome anaiptol nepertekę demok
ratinėmis tradicijomis.
Tačiau, dėkui Dievui, turėjome
šalia politikos buvusius ir dėl jos
besisielojusius šviesuolius, su
brandinusius dvasinius, kultūri
nius demokratijos poreikius,
kurie lemiamais mūsų istorijos
momentais buvo tapę ateities
pamatais. Taip yra, kad jau nuo
19-ojo ir ankstesnių amžių
lietuvių veikėjai iškildavo į
visuomenės gyvenimo paviršių
kaip kultūros, o ne politikos įžy
mybės. Ir kai nepriklausomos
valstybės politinis gyvenimas
blokavo kūrybines visuomenės jė
gas, jie vėl prabilo.
1936 metais, pratęsdami filo
sofo Stasio Šalkauskio vienišą
pasipriešinimą autoritariniam
režimui, šešiolika intelektualų ir
kultūros veikėjų paskelbė dekla
raciją — studiją „Į organiškos
valstybės kūrimą”. Tai buvo pir
mas konsoliduotas bandymas
prakirsti autoritarinio valdymo
sienoje demokratinį plyšį. Tai
buvo drąsus bandymas, sutelkęs
dešimti metų brandinto proto
šviesą. Po to, jau praradus vals
tybę, išeivijoje atsidūrę inte
lektualai pratęsia savo paieš
kas ir 1954-1955 metais skelbia
studįją „I pilnutinę demokratiją”,
kuri virsta rimčiausiu lietuvių
išeivįjos politiniu manifestu atei
ties kartoms ir ateities Lietuvai.
Į jį vertėtų atkreipti atskirą
dėmesį, ko čia padaryti negaliu.
„Pilnutinės demokratįjos” au
toriai — Lietuvių fronto bičiuliai
— paskelbia ir įrodo moderniau
sią demokratinės politikos dėsnį
— nepasaulėžiūrinę politiką. Juk
iš tikrųjų: jeigu kiekviena parti(Nukelta į 4 psl.)

Nauji vėjai Santaros-Šviesos suvažiavime

ziumas, dalyvaujant Vytautui

liauskienei, Leonui Sabaliūnui
ir Juliui Šmulkščiui (moderavo
Vytautas Kavolis), netiesiogiai
metų rugsėjo 5-8 dienomis.

Lietuva jau beveik įgyvendinusi
savo nepriklausomybę.
Mus pasiekiančiomis žiniomis,
ne viskas, kas Lietuvoje dedasi,
šimtu procentų užgirtina. Todėl,
kai plačioji išeivijos visuomenė
dar gyvena komunizmo griuvimo
ir Lietuvos valstybingumo tarp
tautinio pripažinimo euforija —
santariečiai savo 38-ame suvažia
vime jau pradėjo nagrinėti nepri
klausomos Lietuvos silpnąsias
puses, kurios gali pasidaryti kliū
timi jai tapti demokratine vi
suomene.
Pristatyti Lietuvos gyvenimo
negeroves buvo atvykusi dalis

bandė atsakyti į Lietuvos liberalų
iškeltus klausimus bei proble
mas. Ilona Gražytė-Maziliausmintis galima susumuoti taip. kienė nurodė Kanadą kaip sėk
Atgavusių nepriklausomybę lie mingai egzistuojančios politinės
tuvių galvosena smarkiai suso- sistemos pavyzdį. Leonas Sa
vietizuota — net ir dešiniųjų baliūnas apibūdino radikaliąją,
radikalų tarpe. Nepriklausomybė liaudišką ir liberalinę demok
yra svarbi, tačiau ji yra tik viena, ratiją — Lietuvos sąlyčius su
bet ne vienintelė sąlyga Lietuvai šiomis demokratijos formomis
praeityje. Taip pat buvo aptartos
tapti demokratine valstybe.
„Nepriklausomybė” Lietuvoje idealistiškojo, konservatyvaus ir
suvokiama izoliacionistiniais pa ištisinio nacionalizmo formos.
grindais, taip kad kai kas net Patraukliausias idealistiškasis
rimtu veidu šneka apie tautinę, nacionalizmas, nes jo propaguo
tai yra apie kažkokią ypatingą, tojai gal ir naivokai mano, kad
savitą, „lietuvišką” ekonomiją. individo laisvė suderinama su
Totalitarinė sąmonė dar gaji. Da tautos laisve, kad vienos tautos
bartinė valdžios struktūra, psi gerovė suderinama su kitų tautų
chologija ir jos santykis su gerove. Pagal Leoną Sabaliūną,
visuomene, lyginant su bolše Lietuvai derėtų būti, iYJi norėtų
vikiniu laikotarpiu, praktiškai būti, liberaline demokratija arba
nepakito, išskyrus kai kuriuos šiai artima idealistiškojo na
kosmetinius bei ritualinius cionalizmo tipo valstybe. Buvo
dalykus. Veikia biurokratinis aptartos šio pobūdžio santvarkos
autoritarizmas. Valdininkų įgyvendinimo Lietuvoje galimy
skaičius nepriklausomoje Lie bės.
38-ame Federacijos suvažia
tuvoje nesumažėjęs. Lietuvoje
užtikrinti liberalią visuomenę ir vime kalbėję istorikai buvo
demokratiją reikia įtvirtinti pri nemažiau kontroversiški ir revivačią nuosavybę, verslus ir poli zionistiški negu Lietuvos li
tines partijas. Privačios nuosavy beralai. Pirmasis jų, 19-ojo
bės ir norima, ir bijomasi. Kol kas amžiaus specialistas Egidijus
visiškai legali tik valstybinė nuo Aleksandravičius, atsivežė su
savybė. Verslo pelno mokesčiai savim jo ir Antano Kulakausko
šiuo metu dažnai siekia 80-90 parašytą XIX amžiaus Lietuvos
procentų, o užsiiminėjantys vers istoriją, kuri bus leidžiama mūsų
lais nėra tikri dėl rytdienos ir Lituanistikos instituto. Jo
bijosi galimo „nubuožinimo”. paskaitoje „Nauji požiūriai į
Kolektyvistiniai mitai susitelkia 19-ojo amžiaus Lietuvos istoriją”
į vadinamosios tautinės vienybės buvo iškelta, kad ne vien tik
reikalavimą ir priešinasi politinių kalba ir kaimas sudaro lietuvy
partijų kūrimuisi bei politiniam bės pagrindą. Mūsuose beveik
policentrizmui. Žinoma, minėti visiškai pamiršta bajoriškoji
reiškiniai nėra unikalūs Lietu Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
vai. Jie veikia ir kitose atsiku tijos valstybingumo tradicija,
riančiose Rytų Europos valsty egzistavusi iki Pilsudskio laikų.
bėse. Čia pateikiau tik kalbėtojų Pagal bajorišką Lietuvos valsty
minčių apibendrinimus. Jų bingumo sampratą, lietuvių
detalesnę argumentaciją bus tauta — tai keliomis kalbomis
galima pasekti, kai paskaitos bus šnekanti etnopolitinė bendrija, o
išspausdintos Metmenyse ir Aki
Jono Kuprio nuotrauka

Liberalų partijos vadovybės, susi
dedanti iš filosofų Vytauto

Radžvilo bei Arvydo Šliogerio
ir sociologo Mariaus Šaulausko.
Liberalų partijai Lietuvoje pri
klauso intelektualai ir laisvieji
verslininkai. Aukščiausiojoje
Taryboje ji yra opozicijoje.
Lietuvos liberalų mintys buvo
pateiktos trijose paskaitose:
Mariaus Šaulausko „Naujoji
politinė filosofija Rytų Europoje”,
Arvydo Šliogerio „Lietuvos kelias
į laisvę: sunkumai ir problemos”
ir Vytauto Radžvilo „Liberalų
galvosena postsovietinės Lietu
vos kultūroje ir politikoje”. Jų

Santaros-Šviesos suvažiavime Marius Šaulauskas (iš Lietuvos) ir Valdas Adamkus.

Jono Kuprio nuotrauka

Vilniaus krašto krąjovcai ir poe pasitelkdamas gausiomis cita
tomis, paskaitininkas įrodė
Broniaus Radzevičiaus prozos su
rėmėjų palikuonys. Vienu metu dėtingumą ir grožį.
19-ame amžiuje kaimiškoji ir
Novelistas iš Vilniaus Ričar
bajoriškoji tradicija egzistavo das Gavelis kalbėjo tema —
kartu ir viena kitą papildė. „Lietuvių literatūra tarp
Šiandien nederėtų mums pamirš moralinio šauksmo ir privatiza
ti savo bajoriškąją valstybingumo cijos”. Sociologinio pobūdžio
tradiciją ir atiduoti ją lenkams, paskaitoje Ričardas Gavelis
užbaigė savo mintis Egidijus papasakojo, kaip „cenzūrinio
Aleksandravičius.
realizmo” (jo nusikaltas terminas
Iki šiol išeivijoje buvo minima — L.M.) laikais rašytojas buvo la
tik herojiškoji 1941 metų birželio biausiai ujamas ir labiausiai lepi
22 dienos sukilimo prieš bolše namas padaras. Viena vertus, jo
vikus pusė ir pamirštami to kūryba buvo visaip cenzūruojama
sukilimo kontroversiški aspektai. ir braukoma — antra vertus, jam
Istorikas Saulius Sužiedėlis pa plaukė įvairios privilegijos (pa
skaitoje „Penkiasdešimčiai metų vyzdžiui, geri butai, liuksusiniai
praėjus: lietuvių tautos sukilimo kelialapiai). Anuomet rašytojas
ir laikinosios vyriausybės in galėjo nedirbti ir pragyventi vien
terpretacijų disonansai” palietė tik iš rašymo. Taip pat jis turėjo
Lietuvos Aktyvistų Fronto ir visuomenėje didelį prestižą dėl
laikinosios vyriausybės tikėjimo kelių neleistinų minčių ar
nacių gera valia priežastis, fašiz užuominų pramušimo savo kny
mo įtakos tuometinėje Europoje gose ir jam buvo uždėta visažinio
ir Lietuvoje klausimus, sąskaitų visuomenės orakulo toga. Atga
suvedinėjimo sukilimo metu įvai vus nepriklausomybę, rašytojas
rius aspektus bei priežastis, na prarado savo aukštą poziciją
ir lietuvių atsakomybės žydų visuomenėje ir pasidarė tik rašy
žudynėse klausimą. Medžiagą tojas. Tas yra visai gerai, tik
nagrinėti šias temas Saulius dabartinė valdžia taip apmokes
Sužiedėlis rinko Lietuvos archy tino rašytojo pajamas, kad
vuose. Jo išbalansuota ir gerai rašytojas negali pragyventi, net
paruošta paskaita susilaukė gyvo rašydamas „bestseller’ius”. Ri
klausytojų susidomėjimo. Birželio čardo Gavelio romanai buvo
sukilimas dar laukiasi kruopš išleisti 50,000—70,000 tiražu,
taus istorikų tyrinėjimo. Saulius tačiau iš uždarbio vos gali suvesti
Sužiedėlis padarė šia linkme gerą galą su galu. Taip pat šiuo metu
rašytojas pradeda jausti tautos ir
pradžią.
Vilniaus universiteto istorijos dorovės sargų presą.
profesorius Alfredas BumliausLiteratūrologas iš Vilniaus AJkas savo paskaitoje „Lietuva bertas Zalatorius taip pat
Vidurio Europos istorinėje rai nekalbėjo apie literatūrą, o
doje” priskyrė Lietuvą Vidurio „Lietuvių kultūros dabartinės
Europos rytiniam pakraščiui. situacijos" tema. Pagal Albertą
Šiam regionui dar priklauso Slo Zalatorių, sovietiniais laikais
vėnija, Kroatija, Slovakija, kultūra lietuviui buvo svarbi at
Lenkija. Šis regionas vėliau gaiva dėl jos ezopinės kalbos ir
įžengė į civilizaciją, Viduramžiais opozicinių nuotaikų. Šiandieną
jis buvo Vakarų kultūros peri yra atslūgęs domėjimasis kultū
petija su silpna prekine eko ra. Savo nuotaikas žmonės gali iš
nomija, be stiprių miestų ir reikšti atvirai. Taip pat daug
kultūros centrų. Rytų ir Pietryčių energijos atima politika. Šis
Europos šalys priklauso kitam laikotarpis panašus į pirmosios
arealui. Ten egzistuoja bendruo nepriklausomos Lietuvos pirmąjį
meninė santvarka (Rusijoje) ir dešimtmetį. Kultūros žmonės
azijinis gamybos būdas, o ne tada nuogąstavo dėl sumažėjusio
europinė ekonomija. „Vakarų dėmesio kultūrai. Anuomet po
Europa baigiasi ties Ašmena”, kurio laiko kultūra atsigavo.
pažymėjo Alfredas Bumliauskas. Todėl gal ir dabar nėra pagrindo
Lietuva yra pati ryčiausia panikai bei nevilčiai.
Vidurio Europos dalis. Taip pat ji
Savo viešame pokalbyje su Vio
žymiai dažniau bei ilgesniam leta Kelertiene Albertas Zala
laikui būdavo atplėšiama nuo šio torius susirinkusiems pristatė
arealo. Per visą jos istoriją Leonardo Gutausko naują roma
Vakarų kultūra ir civilizacija į ną Vilko dantų karoliai. Kiek iš
Lietuvą ėjo per Lenkiją. Nors literatų susidomėjimo galima
dabar madinga sakyti, kad Lietu spręsti — apie šį romaną ateities
va priklauso Šiaurės Europai ar suvažiavimuose galima tikėtis
ba Skandinavijai — istorija rodo, paskaitų. Negalima pamiršti ir
kad jos likimas surištas su filosofo Arvydo Šliogerio skai
Lenkija.
tyto originalaus etiudo apie kūry
Buvo kadaise laikai, kai litera bos esmę ir prasmę, sukėlusio,
tūra būdavo Santaros-Šviesos ypač literatų tarpe, audrą,
suvažiavimų karalienė. Pasi komentarus ir prieštaravimus.
taikydavo, kad pusė paskaitų bū
Suvažiavime buvo įprastiniai
davo skiriama literatūrai. Ne formalumai: Santaros-Šviesos fe
dabar. Šį kartą „grynai litera deracijos, Algimanto Mackaus
tūrai” atstovavo tik Rimvydo knygų leidimo fondo, Metmenų,
Šilbajorio paskaita „Broniaus AM&M fundacijos ir MultidisRadzevičiaus stilistika”, kurioje,
(Nukelta į 4 psl.)

Kavoliui, Vytautui Radžvilui ir tas Czesfaw Milosz tai bąjoriškoJuliui Šmulkščiui. Abi puBės sios valstybingumo sampratos
viena kitai pareiškė pastabų,
buvo aptarti tarpusaviai skir
tumai. Atrodo, išeivijos liberalai,
kaip ir amerikiečiai, labiau
susocialistiškėję — jiems labiau
siai rūpi, kad žmogus turėtų
užuovėją ir apsaugą nuo rinkos
sukeltų negandų. Lietuvoje šią
funkcįją pasiryžę atlikti socdemai
ir darbiečiai. Apskritai, Lietuvoje
per daug valdžios kišimosi į
visokiausius reikalus ir pri
vačios iniciatyvos slopinimo.
Todėl padėti įsitvirtinti rinkai
Lietuvos liberalai šiuo metu yra
užėmę klasikinio liberalizmo laissez-faire pozicijas. Tai nereiškia,
kad, laikui bėgant ir gyvenimo
sąlygoms keičiantis, jų pozicijos
negalės panašėti į išeivijos
liberalų laikyseną.
Simpoziume „Tautiniai sąjū
džiai ir vakarietiška demok
ratija” išeivijos atstovai, daly
vaujant Ilonai Gražytei-Mazi-

LIŪTAS MOCKŪNAS
Vytautas Kavolis atidarė 38-ąjį
Santaros-Šviesos federacijos
suvažiavimą, prasidėjusį šių
metų rugsėjo 5 dieną Lemont’o
Lietuvių centre, sakydamas, jog
tai pirmas Federacijos suvažia
vimas, vykstąs „egzilėje”. Tuo
norėta priminti, kad visi
ankstyvesni suvažiavimai vyko
Tabor Farm, Michigan, kuri dėl
šiuo metu vykstančios bylos pasi
darė santariečiams neprieinama.
Pakeitimas vietos turėjo savo
pliusų ir minusų. Pliusas buvo
kunigaikščių atvaizdais papuoš
ta vėsinama salė, o minusas tai
suvažiavimo metu vykęs dalyvių
išsibarstymas po oficialios pro
gramos pabaigos. Tabor Farm
visi gyveno kartu, o dabar ap
linkiniuose moteliuose arba
Chicago’je. Taip pat Lietuvių cen
tre nebuvo jaukaus baro. Žmonės
susirenka į užeigas padiskutuoti,
pasiginčyti ar, paprasčiausiai,
pasižmonėti.
Ne kartą sakyta, kad Federaci
jos veikla klesti, kai yra kas
veikti, tai yra kai atsiranda pro
ga vystyti kokią nors veiklą,
kurios dėl jos kontroversiškumo
plačioji visuomenė privengia.
Priešingai, Federacija merdi, kai
nėra idėjų, pavyzdžiui, „gyvosios
lietuvybės”, „veidu į Lietuvą” ir
taip toliau, kurios stumtelėtų
santariečius į praktišką veiklą.
Draugo kultūrinio priedo skai
tytojas gali paklausti — kas
dabar jaudina santariečius? Juk
ryšių su Lietuva klausimas, ilgą
laiką buvęs Federacijos specialy
be, prieš trejetą metų buvo
sėkmingai išspręstas ir nebekelia
daugiau šurmulio. Na ir pati

Šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 19 d.
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račiuose.

(Iš kairės) Raimundas Mieželis, Pranė Mockūnienė, Vytautas Kavolis ir Egidijus Aleksandravičius (iš Lietuvos)
šiemetiniame Santaros-Šviesos suvažiavime.
Jono Kupno nuotrauka

Svečių mintys rado atgarsį ir
vietinių pranešimuose. Zenonas
Rekašius („Energetiniai mitai ir
mitologinė politika”) kalbėjo apie
mitologinio mąstymo pasekmes
Lietuvos energetikai. Aleksand
ras Štromas („Atsikuriančios
Lietuvos valstybingumo pro
blemos ir perspektyvos”) iškėlė
Lietuvos vadovaujantį vaidmenį
gorbačiovinio persitvarkymo pra
džioje, griaunant Sovietų Sąjungą
ir duodant pavyzdį kitoms
Sąjungos tautoms — netgi pa
tiems rusams. Vėliau šios rolės
buvo atsisakyta, įsitraukiant į
izoliacionizmo kiautą. Šiuo metu
yra pravestas tokio drakoniško
pobūdžio įstatymas užsienio fir
moms, veikiančioms Lietuvoje,
kad vargu kas susigundys į
Lietuvą investuoti pinigus.
Apskritai, pastarųjų kelerių
metų Lietuvos istorijoje grumiasi
subrendusio valstybingumo ir
menkavertiškumo komplekso
pradai.
Penktadienio vakarą vyko Lie
tuvos ir išeivijos liberalų simpo

suvažiavimo 1991 m. rugsėjo 5-8 d. Lietuvių centre, Lemont, Illinois, dalyviai.

Jono Kuprio nuotrauka

Šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 19 d.

Nijolės Jankutės apsakymai
„Saulėgrąžų tvanas”
ZITA KRUKONIENĖ

IŠ ALFONSO TYRUOLIO „AUKSO LYROS”
Friedrich Schiller

Kaip vijoklis, tampriai apsivijęs,
Kyla ąžuole aukštyn žvitriai,
Spiesis, broliškai draugėn susiję,
Aplink karžygį būrių būriai.

HIMNAS DŽIAUGSMUI

Nijolė Jankutė. SAULĖGRĄŽŲ
TVANAS. Apsakymai. Chicago:

Džiaugsme, kibirkštie iš rojaus,
Tu dienų šventa daga,
Pas tave ateit pamojus,
Trauki dangiška jėga.
Moki tu vėl sutaisyti,
Ką išardo tik mada;
Meilė broliška vėl žydi
Tavo sparno pridengta.

Lietuviškos knygos klubas, 1990.
Viršelis ir aplankas — Ados Sut
kuvienės. 192 puslapiai. Kaina — 7
doleriai. Gaunama „Drauge”

Jau antra karta Amerikos
lietuvių auga kartu su rašytojos
Nijolės Jankutės knygomis:
Žebriuko nuotykiai miške (1963),
Danutė stovyklauja (1966), Kaip
Algiukas vėjo ieškojo (1967),
Šamo ežero sekliai (1972), Kelionė
į septintą stotį (1973), Nuo
devynių iki pirmos (1974), kurios
ne vienam skaitytojui sukelia
malonius prisiminimus. Nijolė
Jankutė pradėjo rašyti, dar besi
mokydama gimnazijoje Luebeck’e, Vokietijoje. Tačiau kaip
rašytoja ji subrendo jau Ameriko
je. I save kaip rašytoją pirmąkart
dėmesį atkreipė, laimėdama
Draugo novelės konkursą 1950
metais.
Nijolė Jankutė nėra itin pro
duktyvi rašytoja. Praeina geras
laiko tarpas, kol pasirodo jos nau
ja knyga. Štai apysaka Nuo
devynių iki pirmos buvo išleista
1974 metais. Ir tik praėjus šešio
likai metų sulaukėme jos dabarti
nės naujos knygos — Saulėgrąžų
tvanas. Tačiau tai nereiškia, kad
rašytoja per tuos šešiolika metų
būtų nustojusi kurti. Tai vienur,
tai kitur periodinėje spaudoje
pasirodydavo jos apsakymai. Dar
1976 metais kritikas Pranas
Naujokaitis nusiskundė, kad
rašytojos Nijolės Jankutės
„kūriniai tebėra išbarstyti
periodikoje”. Tarytum atsiliep
dama j nebylų raginimą, rašytoja
surinko savo ankstesnius
kūrinius j vieną vietą ir išleido
apsakymų knygą Saulėgrąžų
tvanas, o taip pat ir naują knygą
vaikams — Karilė ir jos draugai.
Knyga Saulėgrąžų tvanas
yra pradedama apsakymu
„Budynės”. Mirė jaunas, tik 41
metų tesulaukęs, Jonas Virpša.
Su velioniu atsisveikinti ateina
buvę draugai, pažįstami. Rašy
toja tarsi su filmavimo kamera
stebi visus čia atėjusius. Per
budynės lankytojų atsiliepimus
kuriamas našlės Virpšienės por
tretas:
Mandreiva, — tyliai šnypš
čia senė.
— Palaidūnė, — Piktinasi kita.”
Kamera slenka toliau... Trys
ponios apibūdina savo draugę,
kurios namuose ne kartą viešėjo,
kuriai j akis kalbėjo malonius žo
džius, o dabar piktai džiūgauja at
sitikusia nelaime.
Kamera slenka toliau... ir
sustoja ties pačia Virpšiene.
Rašytoja leidžia mums pažvelgti
i tos šaltos — kaip mums atrodo
— moters vidų. Ir ką gi mes čia
sutinkame? Ogi sutinkame jaut
rią sielą, liūdinčią dėl mylimo
vyro mirties:
„Pačioj pirmojoj sofoj prieš
karstą sėdėjo Virpšos našlė su
vaikais. Juodame kostiumėlyje ji
atrodė nepaprastai plona ir
graudžiai trapi. Per pudros
sluoksnį prasimušė vaiduokliš
kas veido baltumas, dar labiau
paryškindamas išverktas akis. Ji
sėdėjo tiesiai, net neliesdama
minkštos sofos atramos, lyg pasi
ruošusi greit atsistoti ir išeiti.
„Ką aš čia veikiu?” — lyg per
sapną galvojo našlė. — Reikia eit.
Reikia eit namo ir pasakot Jonui,
kad kažkas negerai...”
Jonui? Jono nebėra... Staiga pa
budo sąmonė, ir Virpšienę perdū
rė skausmas. Ji visa sudrebėjo...”
Saulėgrąžų tvane sudėta
vienuolika apsakymų, parašytų
kasdieninio gyvenimo temomis.
Savo herojais rašytoja pasirenka
paprastus, šalia mūsų gyvenan
čius žmones: pensininkę Vero
niką, 50 metų sulaukusią Aldoną
ar mašininkę Lindą... Gyveni
mas, kurį gyvena apsakymų
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Melo niekados nesuvedžiota,
Siela savo laisvės neparduos!
Mūzos švelniai auklėta, vedžiota,
Ji šalia pačios dievybės stos;
Ves pas ją mūza ta žavinčioji
Net dievus pavidale žmogaus,
Džiugins ją palaima dangiškoji,
Ir dievų ramybę ji ragaus!

Choras
Ei, apglėbt jus, milijonai!
Išbučiuoti jus karštai!
Broliai, virš žvaigždžių aukštai
Tėvą turime malonų.
Kas tikru draugu galėjo
Tapt nelaimėj ar varge,
Šaunią žmoną kas laimėjo,
Tesidžiaugia nūn drauge!
Ar kas pavadint kaip savo
Vieną sielą bent galės!
Tik kas jau nė to negavo,
Liūdnas mus palikt turės.

Choras
Kas pasauly šiam keliauja,
Meilei lai pasižadės!
Lig žvaigždžių ji palydės,
Kur Praamžius viešpatauja.
Gamta savo džiaugsmą lieja,
Visus girdo jo žavais;
Ir gerieji, ir blogieji
Žengia jos puoštais takais.
Davė ji mums meilės gausiai,
Draugą brangų amžinai;
Džiaugias gyviai net menkiausi,
Dievą regi angelai.
Nijolė Jankutė

pagrindiniai veikėjai, rodos,
nesudėtingas, per daug niekuo
neišsiskiriantis. Tai kuo gi žavi ši
knyga? O žavi autorės jautrumu
ir meile savo aprašomam žmogui.
Apie ką berašytų autorė — apie
jau čia minėtąją Virpšienę iš ap
sakymo „Budynės”, apie našlaitę
Ramutę iš apsakymo „Pamotė”,
apie vienišą berniuką Henriką iš
apsakymo „Ketvirtoj eilutėj —
diagnozė” — visi veikėjai sušil
dyti autorės širdies šiluma.
Galbūt geriausiai rašytojos
jautrumas pasirodo apsakymuose
„Mėlynas mėnulis” ir „Saulė
grąžų tvanas”. Apsakyme „Mėly
nas mėnulis” motina Šilėnienė
terorizuoja savo sūnų ir, egois
tinių minčių vedama, neleidžia
jam susitvarkyti savo gyvenimą,
neleidžia atitrūkti nuo jos ir
sukurti savo šeimą. Apsakymo
pabaigoje, kada Vinco skausmas
dėl jo vienišumo prasiveržia,
Šilėnienė pirmą kartą įsižiūri į
savo sūnų ir pamato, prie ko
privedė jos egoizmas:
„Ji žiūrėjo žemyn į knarkiantį
sūnų, išvirtusį butelį, į skaidriu
klanu išsiliejusią degtinę...
Kažkas atsitiko, ko Šilėnienė
negalėjo suprasti. Kažkas buvo
negerai... Ją suėmė baimė. Ji
dairėsi aplink, lyg norėdama
pabėgti, kol akimis užkliuvo už
nublukusios senojo Šilėno
nuotraukos.
— Ar, manai, nesistengiau? Ar
mokslan neleidau? Ar neprižiūrė
jau? Vąjėzau! Sakyk, ką blogai
padariau?” Ir tas jos šauksmas:
„Vąjėzau! Sakyk, ką blogai pada
riau” leidžia mums pajusti gai
lestį Šilėnienei, nes po incidento
su sūnum staiga supranti, kokie
abu šie žmonės yra nelaimingi ir
kokie svetimesni jie darysis
vienas kitam. Gali suprasti, kad
Vincas niekada tikrai neatleis
savo motinai, sužlugdžiusiai jo
gyvenimą.
Apsakymo „Saulėgrąžų tva
nas” siužetas nesudėtingas. Vaiz
duojama neturtinga mergina
Marija, kuri susideda su gauja,
pradeda vartoti narkotikus, ap
sivagia ir yra suvažinėjama trau
kinio. Rašytoja neskuba smerkti
savo herojės. Parodomas sunkus

Jono Tamulaičio nuotrauka

Marįjos gyvenimas neturtingame
lūšnų rajone, girtuoklis tėvas,
užguita motina. Marija — svąjotoja, ji svajoja gyventi namelyje
su priekyje dailiai nukirpta
pievute ir daug gėlių:
„Bet Marija mylėjo gėles labiau
už pinigus. Gražiausios jai atrodė
saulėgrąžos. Vidurvasarį, kai jos
išsipildavo po preriją, Marija
mėgdavo vakarais sėdėti priebu
ty [•••]
Apsikabinusi kelius, švelniai
linguodama, mergaitė akimis
brisdavo per saulėleidį, plauk
davo per saldžiais aliejais kve
piančių saulėgrąžų miškus, per
aukso diržais mirguliuojančius
bėgius vis tolyn, tolyn ir tolyn,
kol viskas susiliedavo, sutirpda
vo ir dingdavo didžiuliame saulės
kamuolyje. Violetinių žiežirbų
ratai pažirdavo Marijos akyse.
Giliai galvoje sproginėdavo ma
žos raudonos saulės, ir mergaitė
jausdavosi lyg paukštis, plazdan
tis ant ribos į kažką nematytai
gražų, neapsakomai tolimą. [...]
Mare! Ei, Mare! — šukėmis
pabirdavo šaižus motinos balsas.
Taip numirdavo vakaras.”
Marija svąjoja išvažiuoti į kitą
miestą su blizgančiu ekspresu. Į
kitą vietą, kur nebus tiek vargo.
Bet niekur ji neišvažiuoja... O
aplinkinis gyvenimas ją traukia
į savo liūną. Marija viena — be
niekieno pagalbos — bejėgė jam
atsispirti.
Ką sako rašytojos geriausi ap
sakymai? Į kiekvieną aplink mus
esantį žmogų žiūrėkime su meile
ir gailestingumu. Apgaubkime tą
žmogų savo gerumu taip, kaip
savo veikėjus savo širdies meile
sušildo rašytoja Nijolė Jankutė.
• Balzeko Lietuvių kultūros
muziejui Chicago’je Prakapai,

Prakapas Gallery savininkai, pa
dovanojo žymiųjų Lietuvos foto
grafų 1970-1977 metais darytų
fotografijų rinkinį. Tai 58 didelio
formato meniškos fotografijos.
Tarp jų autorių: R. Dichavičius,
R. Juškelis, A. Sutkus, V. Straukas, V. Šonta, R. Požerskis, V.
Butyrinas ir V. Koreškovas. Atei
tyje muziejus planuoja surengti
šių fotografijų parodą.
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Choras
Ar nujausdami Kūrėją,
Milijonai, klumpat jau?
Už visas žvaigždes aukščiau
Jo ieškokit patikėją!
Džiaugsmas amžina spyruoklė,
Kuria užsukta gamta,
Amžių laikrodžio švytuoklė,
Sukt jo ratams įrengta.
Liepia jis gėlėms pražysti,
Saulėms skrieti erdvėmis,
Ir kurių negal išvysti
Teleskopas, suka jis.

Choras
Kaip dangaus keliu plačiuoju
Skrieja saulės jo džiugiai,
Pergalėn didžion smagiai
Broliai, takas jūs vingiuoja.
Veidrody šventos teisybės
Mokslo vyrui — jo šypsnys.
Jo vardu kalnan dorybės
Kantriai kopia kankinys.
O tikėjimo viršūnė
Puošias vėliava tauria;
Jį net pro grabus, kur trūni,
Regim angelų chore.

Choras
Drąsiai ženkit, milijonai,
Laukdami dienų skaisčių!
Tas, kurs teisia virš žvaigždžių,
Skirs jums atpildą malonų.

Friedrich Hoelderlin
HIMNAS LAISVEI
Dieviškas ir šventas tavo žodis,
Tu esi galinga ir veikli:
Vėl nauja kūryba pasirodys,
Ir jos daigus jau matyt gali.
Iškilniai mums lyg dangaus
žvaigždynai,
Vandenyne skaidriai atšviesti,
Moji iš padangių lauko plyno,
Naujo, laisvo amžiaus šimtmeti!

Vėl didi kiltis gyvent pabunda,
Jungia meilės ją tamprus ryšys;
Numalšint tėvynės graudų skundą
Jauni broliai drąsiai pasiryš.

Ką prieš šitą kilnią buitį gali
Puoselėją nešvankius džiaugsmus!
Tai, kas atlikta, didingai kelia
Viršum laiko, laimės širdis mūs!
A, išdeginta senoji gėda!
Praeities lobynai išpirkti1
Visus pančius dulkės tesuėda,
Pragaran engėjai pasmerkti!

Kai kilnusis tikslas bus laimėtas
Ir kai derliui auš naujo, diena,
Kai jau tuščios bus tironų kėdės
Ir po žemėm pus jau jų tarnai,
Brolių meilė ir drąsa brangiojoj
Tėviškėj sušvis kaip ir seniau,
O, tada tai, laisve dangiškoji,
Paskutinę giesmę skirsiu tau.

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis
Vytauto Maželio nuotrauka

Juan Ramon Jimėnez
PASTORALĖ

Laukuose toks mielas graudumas.
Prasideda vakaro metas.
Pievos ką tik nušienautos
skleidžia sodrų šieno kvapą.
Užmigo jau pušynai.
Dangus viršum kalnelių
violetiškai dažytas.
Lakštingala pragysta.

Einu aš paskum dainą,
dainuotą šiam take,
paskum dainą, pilną ašarų,
kvepėjusią kvapu šio meto;
paskum dainą, kuri apverkė
nežinau kokią mirusią meilę,
kitų rugsėjo vakarų,
kurie taip pat šienu kvepėjo.

Johannes Bobrowski
TAU PADAINUOSIU DAINĄ

(Iš „Prūsų elegijos”)
Tau
padainuosiu dainą,
Šviesią nuo rūsčios meilės,
bet tamsią, karčią
nuo skundo, drėgną kaip
pievų žolės, kaip nuogos pušys
jūros pakrantėj, kur aimanuoja
gelsvam, ankstyvam vėjyj,
užsikuria pavakarėj —
tau padainuosiu
neapdainuotą tavo žuvimą,
kurs kadai mums į kraują
įsigėrę —

Tauta
juodųjų girių,
sunkiai atsrūvančių upių,
nuogų marių ir jūros!
Tauta
naktinių medžioklių,
kaimenių ir vasaros laukų!
Tauta
Perkūno ir Pikolio,
varpom vainikuoto Patrimpo!
Tauta, kaip jokia, džiaugsmui,
kaip jokia, jokia kita, mirčiai1 —
Tauta
smilkstančių alkų,
degančių trobelių, sutryptų
pasėlių, paraudusių upių —
Tauta
paaukota svilinančio
žaibo smūgiui, tavo riksmą
nutildė liepsnų debesys---------

Vardai kalba apie tave,
sumindžiota tauta, kalnų šlaitai,
upės, dažnai dar netyros,
akmenys ir keliai —
dainos vakare ir pasakos,
driežų bražtelėjimas mena tave
ir, lyg vanduo raiste,
daina šiandie, nuo skundo
suvargus —
suvargus kaip žvejo valksmas,
ano baltaplaukio, amžinai
prie marių, kai saulė
krinta žemyn.

William Butler Yeats
INNISFREE EŽERO SALA

Aš kelsiuos ir eisiu, eisiu į Innisfree
Namelį iš molio ir karklo statyt;
Ten pupų bus lysvės devynios, bus ir avilys,
Ten vienas galėsiu bitelių klausyt.
Ten rasiu ramybę, ji varva lašais
Nuo rytmečio šydų lig svirplio giesmės;
Vidurnakčiai degs ten, vidudieniai purpuru
kais,
Tenai vakarais ir Civilis plastės.

Aš kelsiuos ir eisiu, nes girdžiu dienąnakt,
Kaip ežero vandenys plakas į krantą tyliai;
Kai stoviu ant vieškelio, grindinio, plakt
Jie ima širdy man giliai, giliai.
Friedrich Schiller (1759-1805) — vokiečių
poetas, dramaturgas, klasikas, šalia Johann Wolfgang von Goethe žymiausias vokiečių literatūroje.
Lyrikoje apstu minties persvaros ir idėjinio patoso.
„Himnas džiaugsmui” sudaro Beethoven’o Devin
tosios simfonijos choralą. („Himnas džiaugsmui”,
Leonard Bernstein paverstas į „Himną
laisvei”, pastaraisiais metais yra tapęs Rytų
Europos, o ypač Lietuvos, išsilaisvinimo iš
sovietinės imperįjos muzikiniu simboliu.)
Friedrich Hoelderlin (1770-1843) — vokiečių
poetas, aukšto rango idealistinis kūrėjas, laviravęs
tarp klasikos ir romantikos. Antikinis graikų
pasaulis jam reiškė tobuliausią žmonijos buitį.
Juan Ramdn Jimėnez (1881-1958) — ispanų
poetas, kūręs modernistinę poeziją, ieškojęs naujų
formų, turėjęs įtakos vėlesniems poetams. Nobelio
premija jam suteikta 1956 metais.
Johannes Bobrowski (1917-1965) — vokiečių
poetas, prozininkas. Gimė Tilžėje. Per karą buvo
rusų nelaisvėje. Laisvų ritmų, moderni poezija jį
greitai išgarsino po 1945 metų. Jo lyrikoje gausu
lietuviškos tematikos. Kristijonui Donelaičiui
pagerbti parašė romaną Litauische Klaviere (1966).
William Butler Yeats (1865-1939) — airių
kilmės poetas, rašęs angliškai. Vienas iš įžymiųjų
Airijos renesanso atstovų. Šalia Thomas Stearns
Eliot didžiausias 20-ojo amžiaus poetas. Nobelio
premiją gavo 1923 metais.

Alfonsas Tyruolis. AUKSO LYRA. Iš Vakarų
pasaulio poezijos. Vertimai. Chicago: Lietuviškos
knygos klubas, 1990. Aplankas ir viršelis — Petro
Aleksos. 260 puslapių. Kaina — 9 doleriai.
Gaunama „Drauge”.
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Vilnius Chicago’s humanitarinių
mokslų bei menų festivalyje
The Illinois Humanities Council kartu su Chicago’s meno ins
titutu, Chicago’s istorijos draugi
ja, Chicago’s viešąja biblioteka,
Chicago’s simfoniniu orkestru,
Chicago’s miesto kultūrinių
reikalų skyrium, Field Museum
of Natūrai History, Chicago’s
Lyric opera, Mayor’s Office of
Special Events, Northwestern
University ir University of Chi
cago rengia Chicago’s antrąjį
metinį Humanitarinių mokslų
bei menų festivalį, kuris įvyks
sekmadienį, lapkričio 10 dieną.
Šiemetinio festivalio tema yra
„Kultūros kontaktai” — pro
gramoje per žodžio meną, muziką
ir dailę bus tyrinėjama kultūrinė
sąveika tiek pasaulyje, tiek
asmens vidinėje būsenoje.
Speciali šio festivalio dalis yra
programa, skirta Vilniui, pava
dinta „Vilnius: Many Cities in
One”. Žinomas lietuvių poetas
Tomas Venclova, baltų lite
ratūrų profesorius Yale uni
versitete, skaitys savo kūrybą.
„Lira” dainininkai, vadovaujami
Lucyna Migala, dainuos lietu
viškus, žydiškus ir lenkiškus
kūrinius. Irwin Weil, slavų lite
ratūrų profesorius Northwestern
universitete, pateiks trumpą
istorinę apžvalgą ypatingo Eu
ropos miesto — Vilniaus, nuo jo
įkūrimo iki pat šių dienų.
Algimanto Kezio fotografijų Viktorija Matranga (U Chicago Athenaeum) ir Elizabeth Kearna (U Grant Park
skaidrės, istoriniai žemėlapiai, Concert Society) Cultural Network susirinkime, kuriame dalyviai buvo
atspaudai ir piešiniai iš Balzeko supažindinti su Illinois Humanities Council programa Antrajam Chicago’s
humanitariniu mokslų ir menu festivaliui.
Lietuvių kultūros muziejaus bei
Jono Tamulaičio nuotrauka
Lietuvių dailės muziejaus rinki
nių toliau praturtins Vilniui Council darbuotojoms, telefonu: priklauso Chicago’s kultūrinių
skirtą programą.
312-939-5212.
institucijų vadovybių nariai,
♦ * *
Į Chicago’s Humanitarinių
siekiantys vystyti bendradar
mokslų bei menų festivalį yra
Eileen R. Mackevich, Illinois biavimą tarp visų šių institucijų.
pakviestas Lietuvos Kultūros ir Humanities Council Antrojo
„Vilnius: Many Cities in One”
švietimo ministras Darius Chlcaga’s humanitarinių mokslų bus dalis visą dieną trunkančio
Kuolys.
bei menų fėštivąĮio vykdomoji festivalio. Jame dalyvaus žinomi
„Vilnius: Many Cities in One” rengėja, rugsėjo mėnesį savo Amerikos rašytojai ir istorikai:
programa vyks sekmadienį, lapk namuose sukvietė pietuiirs — Pulitzer Prize laimėtoja romaričio 10 dieną, nuo 2:30 iki 3:30 posėdžiui Chicago’s „Cultural nistė Toni Morrison, kuri bus
v. p.p. ir nuo 4 iki 5 v. p.p. Network” narius tartis dėl festivalio pagrindinė kalbėtoja,
Chicago Cultural Center, 78 East festivalio. „Cultural Network”, N. Scott Momaday, Sandra
Washington. Vietų skaičius ribo įsteigtam Lois Weisberg, Chica Cisneros, John Wideman ir
tas. Dėl rezervacijų ir tolimesnių go’s miesto kultūrinių reikalų daugelis kitų. Bilietus į festivalį
informacijų prašoma skambinti skyriaus įgaliotinės, ir vado „Culture Contact” galima gauti
Jennifer Moran arba Eileen vaujamam Janet Carl Smith, to per Ticketmaster, tel. 312-901Mackevich, Illinois Humanities skyriaus vedėjo pavaduotojos, 1500.

Verslas Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.)
jos politika, tai ateities realybė
bus skaudi. Privačiai esame net
su panieka pasisakę apie mūsų
kaimynų sugebėjimus. Iš tikrųjų
tačiau jau dabar lietuviai eina
bernauti Lenkijoje. Jei Rusijos
respublika pradės daryti geras
ekonomines reformas, tai mūsų
tautiečiams gal reikės eiti dirbti
rusams. Kai kurie lietuviai
prekybininkai jau dabar geriau
veikia Estijoje negu savo šalyje.
Bazuodamiesi dabartinės val
džios nusiteikimu krašto ūkio
klausimais, nesunkiai galime
pramatyti ekonominį atsilikimą
Lietuvoje. Rusijos respubliką
Vakarai, ypač JAV, privers imtis
reikiamų reformų, kad būtų
skolinami jai pinigai. Pavyzdžiui,
IMF (International Monetary
Fund) arba World Bank nesko
lina niekam šiais laikais pinigų,
kol aiškiai ir konkrečiai nema
tyti, kad kraštas, kuris skolinasi,
galės skolą apmokėti doleriais.
Jokios vyriausybių svajonės, biu
rokratų užtikrinimai, ideologi
niai argumentai bankininkams
nėra priimtini. Jie patys turi įsi
tikinti, kad krašto ūkis iš tikrųjų
klestės ir taip bus atmokama
skola. Užtat tikros ir efektyvios
reformos Rusijos respublikoje
įvyks greitai, ne savanoriškai,
bet bankininkams privertus jos
valdžią imtis drastiškų rimtų
pakeitimų krašto ūkyje. Kitaip
nebus paskolų, išskyrus išmaldines, kad kraštas nebadautų.
Kelis dešimtmečius po Antrojo
pasaulinio karo daug kraštų
skolinosi didžiules sumas, bet jų

valdžioms nesugebėjus puoselėti
vietinės pramonės ir prekybos,
tie pinigai ir liko skolomis, ne
prisidėję prie krašto ekonomi
nio progreso.
Yra galimybė, kad Baltijos
kraštų nelaimei galėtumėme tu
rėti panašią situaciją. Mūsiškiai
gal greit gaus išmaldinę paramą
ar paskolą, nepareikalavus įves
ti reformų. Greit „suvalgius”
tuos pinigus padengti einamųjų
reikalų išlaidoms, mūsų kraštas
pasiliktų ir be pinigų, ir be tikros
reformos. Gali atsitikti, kad išdi
dieji mūsų tautiečiai, taip gar
bingai ir ryžtingai išsikovoję
nepriklausomybę, galės eiti ber
nauti pas savo kaimynus.
Be svajonių negali būti verslo
pradžios. Be realybės įvertinimo
neįmanomas jų įkūnijimas. Atro
dytų, kad dabar yra aukščiausias
laikas dėl verslo pažiūrėti tikro
vei į akis, tiek paskiroms bendro
vėms, tiek valdžios žmonėms.
Neužtenka bendrovėms svąjoti
apie eksportus, reikia greit at
sakyti į laiškus iš užsienio, mė
ginti pritaikyti savo gaminius
užsienio rinkoms ir energingai
imtis pardavimo politikos.
Neužtenka tikėtis per vyriausy
bę gauti žaliavų, reikia patiems
fabrikams siųsti savo atstovus į
kitus kraštus, derybomis užsi
tikrinti reikiamas medžiagas.
Valdžiai neužtenka garsintis, jog
ieškoma pramonės ar prekybos
partnerių. Būtina kurti patrauk
lias tam sąlygas ir jas išrek
lamuoti pasaulyje. Neužtenka
svajoti, reikia realaus darbo, ko

dabar su mažomis išimtimis pasi
gendama Lietuvoje, verslus stei
giant ir juos vystant tiek bend
rovių, tiek valdžios plotmėje.
(Išimtis tam gal būtų statybos.)
Dabartinė Lietuvos ūkio poli
tika skatina ne prekybą, o speku
liaciją ir juodąją rinką, ne dar
bininkų ir fabrikų direkcijų
našumą, o kyšių ir vagysčių tąsą.
Tikėkimės, kad radikalūs pasi
keitimai bus greitai valstybėje
įvykdyti. Linkėkime, kad mūsų
tautiečiai kiek galima greičiau
imsis rimtos prekybos ir gerins
pramonę. Lietuviai savo pavyz
dingu elgesiu kovoje už savo
politinę laisvę užsitarnavo gerą
ekonominę buitį. Daug dėl jos gir
dime gražių svajonių, gerų norų,
bet konkreti ir negailestinga eko
nominė realybė reikalauja tin
kamos veiklos patrauklioje eko
nominėje aplinkoje.

Jonas Pabedinskas

Demokratijos
principai
(Atkelta iš 1 psl.)

ja savo pasaulėžiūrą laiko vie
nintele teisinga ir jos pagrindu
bando organizuoti ūkinį ir kitokį
šalies gyvenimą, tai partijų
tarpusavio antagonizmas atveda
šalį į pražūtį. Toks antagonizmas
tapo viena iš 1926 metų per
versmo priežasčių. Pasaulio
politikos vystymasis liberalios
rinkos dėsnių keliu puikiausiai
rodo Lietuvių fronto bičiulių
teisumą. Krikščionybė pasirodė
esanti tokia stipri, kad galėjo
palikti pasaulėžiūrą žmogaus
sąžinei ir jo bendruomeniniam
gyvenimui, bet ne politinėms
kovoms.
* * *
Bet praktinė mūsų demokra
tijos istorija teturi dvejų metų
amžių. Pasidžiaukime ir tuo. Juk
viešumo sprogimai liaudies de
mokratijos taku atnešė daug
saulės. Šiuo atveju ne ta kalba,
kad deklaruoti pagrindiniai atei
ties principai Aukščiausiojoje
Taryboje, tačiau ta, jog išsi
vaduota iš baisiausių ideologinių
mitų.
Kokios tos pergalės?
Pirma, prisiminkime, kaip
senoji valdžia buvo priversta
daryti žymias nuolaidas, leis
dama inteligentijai ruošti eko
nominio savarankiškumo, tauti
nės mokyklos koncepcijas, prisi
dėdama prie naujos konstitucijos
rengimo ir panašiai. Į LTSR
Aukščiausiąją Tarybą antrinių
rinkimų būdu buvo įleisti net keli
Sąjūdžio pozicijai atstovaujantys
reformistai. Tai — akivaizdūs
demokratiniai žingsniai, žen
giant į nepriklausomybę ir
panaudojant senąsias tarybines
struktūras.
Antra, buvo sugriautas
marksistinės-lenininės-komunistinės ideologijos monolitas. Tai
kingas masių sukilimas pagimdė
naują sveiką protą, kuris tvirtai
atmetė istorijos falsifikaciją ir
marksistinį „istorijos ratą” (kuris
esą nesisuko atgal). Buvo nu
skandinti trys banginiai. Pir
masis skelbė, kad vadinamoji
socialistinė revoliucija Lietuvoje
yra nenuneigiamas istorijos
dėsnis; antras — kad ji įvyko tai
kingu būdu, trečiasis skelbė, kad
ji atnešė socialinę ir ekonominę
pažangą. Visa tai griuvo per
nepilnus metus, ir tarsi Apvaiz
da skaidrino protus. Labai greitai
buvo įrodyti visiškai priešingi
dalykai: kad vadinamoji socrevoliucija Lietuvoje nebuvo is
torinis dėsnis, kad ji nebuvo tai
kinga (ji buvo okupacija), kad ji
neatnešė jokios pažangos. Taip
buvo suparaližuotas tarybinis
represinis aparatas, nes, pasiro
do, netgi jam buvo reikalinga
ideologija.
Trečia pergalė jau aptarta —
laisvi rinkimai, kurių (nederėtų
to užmiršti) mes susilaukėme po
65, o ne 50 metų.
* * *
Ir vis dėlto: ar giedosime kada
giesmę populistinei demokra
tijai? Tikriausiai ne, nes jau vien
toks giedojimas būtų populistinis
darbas. Kita vertus, be šios
demokratijos formos ir atstovau
jamoji netektų savo privalumų.
Nerimauti reikia dėl kitko: dėl

Santaros-Šviesos suvažiavimas
(Atkelta iš 2 psl.)
ciplinarinių studijų instituto po
sėdžiai; buvo pardavinėjamos
knygos; o šeštadienio vakarą
vyko įprastinis literatūros vaka
ras, dalyvaujant rašytojams Liū-

nei Sutemai, Ričardui Gaveliui ir Eugenijui Ignatavičiui
bei poezijos skaitovei iš Lietu
vos — aktorei Virginijai Kochans-

kytei.
Sekmadieni, uždarant suvažia
vimą, Federacijos vadas Valdas
Adamkus pasakė įkvepiančią
kalbą, o Arvydas Šliogeris at
vykusių iš Lietuvos (dabar ir pra
eityje) vardu padėkojo už suda
rytą galimybę dalyvauti šiame

Šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 19 d.

suvažiavime. Atvykusiųjų tarpe
buvo kalbų, kad gal ateityje
Santaros-Šviesos suvažiavimą
vertėtų surengti Lietuvoje. Sve
čiams darė įspūdį suvažiavimo
programa, o ypačiai aukštas dis
kusijų (iš publikos) lygis. Verti
nant daugiamečio Santaros-Švie
sos suvažiavimų dalyvio kri
terijais, šiame suvažiavime
nebuvo nė vienos paskaitos, per
kimią reikėjo snausti, o kelios iš
jų vertė sėdėti įsitempusiam ant
kėdės krašto. Todėl 38-ajam Fede
racijos suvažiavimui drąsiai
galima statyti A minus pažymį.
Tas minusas buvo Tabor Farm
aplinkos stygius.

Lietuvaičių krepšinio rinktinė pabaltiečių turnyre Kempten’e, Vokietijoje, 1947 metais: (iš kairės) Misevičiūtė,
Dargytė, Vailokaitytė, Baranauskaitė, Ciplijauskaitė ir Puzinauskaitė.
Kazio Daugėlos nuotrauka

Iš šiemetinės Lietuvių fotografijos parodos: Kempten'o „Šarūnas” — geriausia lietuvių vyrų krepšinio komanda
Vokiefijos stovyklų laikais, 1947-1948 metais. (Iš kairės) Zenonas Puzinauskas, Stasys Mackevičius, Rimas Bagdonas,
Vitolis Norkus ir Algirdas Norkus.
Kazio Daugėlos nuotrauka
Jubiliejinė dvidešimtoji metinė Lietuvių fotografijos paroda šiemet vyks nuo spalio 26 iki lapkričio 25 dienos
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago’je. Šiemetinio parodos konkurso tema yra „Sportas”.

gyvų totalitarizmo liekanų mūsų
galvose, kurios labai sėkmingai
virsta autentiško, lietuviško
autoritarizmo praktika. O šito
šiandien pakankamai.
Visų pirma dar kartą reikia
prisiminti mūsų negalių šaltinį:
valdžios kultą. Juk jeigu ne jis,
mažiau būtų išeikvota jėgų kovo
je už valdžią Sąjūdžio viduje,
kovoje prieš „klastingus” vidaus
priešus ir daug geriau pasiruoš
ta rimtai politikai. Laimėti rin
kimus ir neturėti bent kiek ra
cionalesnės strategijos su im
perijos kūnu, neturėti net su
balansuotos Konstitucijos! Teisinimasis laiko trūkumu mažai
ką šioje situacijoje pateisina.
Tiesiog nebuvo panaudotos (ir
nepanaudojamos) visos galimos
žmonių galvos bei energija. O
nepanaudojama todėl, kad dau
gybė atsidūrė „nepatikimų”
kategorijoje. Kaipgi neatsidurs...
Visa tai — pavaldumo san
tykių, suformuotų per ilgus de
šimtmečius, gajumas. Būk pa
klusnus — štai valdovo priesakas
pavaldiniui, kuris puikiausiai
persikėlė gyvuoti į šiandienos
Lietuvą. Ir jeigu reikia rinktis
tarp proto ir paklusnumo, renka
masis paklusnumas. Bent kiek
atidesnis mūsų politikos stebė
tojas mato šią tradiciją kaip ant
delno.
Ar esama alternatyvos? Žino
ma. Jos vardas — bendradarbia
vimo santykiai. Tik juos ir
pripažįsta šiuolaikinis civilizuo
tas pasaulis, kuris žino, kad
kiekvienas sėkmės laidas — bend

radarbiavimas net tarp anta
gonistinių pasaulėžiūrų žmonių.
Būtent taip jis įveikė net ta
rybinės imperijos agresyvumą.
Jei esama bendro tikslo — ko gi
daugiau reikia? Juk būtent tuš
tuma bendro tikslo vietoje yra
vienintelė tikra visuomenės
gyvenimo nelaimė.
Savotiškai įdomu ir liūdna, kad
net valdžių atskyrimo principą
mūsų Aukščiausioji Taryba įgy
vendino, vadovaudamasi paklus
numo santykiais: bet kur ir bet
kuria proga ji „leidžia suprasti”,
kad esanti aukščiau... Kad mi
nistrai ir net premjerė negalėtų
ginti savo pozicijos parlamente,
jiems buvo sustabdyti (1990
metais) deputatų įgaliojimai. Tai
nebūtų įmanoma reprezentacinės
demokratijos šalyje — juk labai
žymi dalis rinkėjų tada iš viso
neatstovaujami parlamente. Par
lamentinėje respublikoje, kokia
mes save vadiname, kiekvienas
ministras (žinoma, ir premjeras)
turėtų būti ir deputatas. Tuo tar
pu mes, „padalindami” valdžias,
atskyrėme žmones, o ne funkci
jas. Ir nėra į ką orientuotis:
Aukščiausiasis teismas kaip ir
anksčiau bejėgis, Konstitucinio
teismo nėra.
Tokios padėties objektyvumą
sąlygojo kone visuotinio neigimo
nuostata rinkimų metu. Iš tikro
žmonės balsavo ne „už” pozi
tyvias programas, bet „prieš” ko
munizmą ir okupaciją. Šis „prieš”
dabar palieka išrinktiesiems la
bai didelę, praktiškai neribotą
laisvę. Ši laisvė buvo pareikšta ir

„Kreipimosi į Lietuvos žmones”,
pasirašyto 30-ies kultūros veikėjų
1990 metų vasarą, adresu. Doku
mentas, nurodąs demokratijos
žaizdas, Aukščiausiosios Tarybos
prezidiumo nutarimu buvo
palaikytas antivalstybiniu aktu.

* * *

Visa tai rodo, kad racionalus
Sąjūdžio poveikis baigėsi. O ten,
kur aiškiai stinga racionalumo,
sugrįžta sutemų paukščiai — nau
ji mitai.
Vienas tokių mitų stabdo civi
linės visuomenės formavimąsi
ir teigiamą jos poveikį visam
nepriklausomybės procesui. Jo
vardas — „politikos manija”.
„Sprendimų”, „pareiškimų” ir
kitokių „aktų” dominavimas ne
įvertina, o dažnai ir stabdo vieną
svarbiausių nepriklausomybės
sąlygų — savarankišką ekonomi
nę veiklą. Ekonominiai svertai ir
ekonominiai užmojai visų labui
(bet per privačią iniciatyvą)
dažniausiai užbėga politikai už
akių.
* * *
Mes sergame daugeliu ligų,
kaip ir kiekvienas prastose sąly
gose išaugęs organizmas. Tos
sąlygos — savotiškas „administ
racinės demokratijos” fenome
nas, persekiojantis mus nuo
neatmenamų laikų ir įsiėdęs į
kraują. Mes galime pasveikti,
jeigu patys to norėsime. Tereikė
tų šiek tiek mažiau tikėti valdžia
ir šiek tiek daugiau — laisve.
1990 m. spalio 6 d.

