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Amerikos liberalai ir 
Lietuvos laisvė 

„La i svė" yra ker t in is ter
m i n a s liberalizmo filosofijoje; 
Lietuvos kova už laisvę tesu
si laukė vėsaus pritarimo iš dau
gelio Amerikos liberalų. Kaip 
gal ima paa išk in t i šį priešta
rav imą, k u r i s t ebė ra mįslė 
daugel iui l ietuvių? 

Nor in t šią mįslę išlukštenti , 
r e ik i a ke l iau t i per moderniąją 
Amerikos politinę ir visuomeni
nę įstoriją. Pavyzdžiui, liberalų 
požiūris į Baltijos t au tų nepri
k lausomybę yra glaudžiai susi
jęs su buvusios Sovietų Sąjun
gos įvaizdžiu Amerikos liberali
nėje inteligentijoje. Nors tie 
l iberalai dėl daug ko nesutaria, 
juos vienija optimizmas — tikė
j i m a s nuola t ine pažanga. Ir to
dėl nemaža i jų pasidavė iliuzi
j a i , kad komunis t inė revoliuci
ja , nepa i san t jos „kla idų" ir 
„nukrypimų", buvo „pažangos" 
veiksnys. 

Ka i kur iuos amerikiečių libe
r a l u s suklaidino sovietinio ko
munizmo žodynas, pasisavinęs 
daugelį liberalizmo ir apšvietos 
filosofijos terminų: „humaniz
m e " , „ lygybę" ir pačią „pa
žangą". Ka i 19-ame šimtmetyje 
l iberalai i r nacionalistai dažnai 
buvo sąjungininkais, „naciona
l izmo" sąvoka moderniojo Ame
r ikos liberalizmo žodyne įgavo 
neig iamą atspalvį. 

Todėl l ietuviai , nors iš pažiū
ros ir teisūs, ne vienam liberalui 
a ts tovavo tą j au „atgyvenusį 
nacionalizmą"; sovietinė impe
rija, nors ir a tgras i , vien dėl 
savo daugia tau t i škumo buvo 
au tomat i ška i pr iskir ta pažan
gesnėms jėgoms. 

Pas ta ra i s i a i s mėnesiais , iš 
amerikiečio profesoriaus Arthur 
Schlesinger lūpų, pasigirdo dar 
viena svarbi Amerikos libera
lų nusis ta tymo priežastis. Jo 
nuomonė verta ypat ingo dėme
sio, nes Schlesinger ne tiktai 
į t ak ingas autor ius , istorikas, 
bet ir vienas vadovaujančių 
l iberalų in te lektualų bei poli
t ikų. Ka ip prezidento John F. 
Kennedy patarėjas, jis nemažai 
paveikė Bal tuosius rūmus . 

Amer ikos spaudoje pasiro
džiusioje s t r a ipsn ių serijoje 
ir neseniai išėjusioje knygo
je Schlesinger perspėja apie 
nepapras tus t a u t ų apsispren
dimo ir „nacionalizmo" pavojus. 
Laisvas apsisprendimas, anot jo, 

yra „geras dalykas", bet, jo 
griežtai neapribojus, veda prie 
sus ina ik in imo ir „ ž i a u r a u s 
smurto". Tą ribą peržengus, ima 
siausti suirutė ir chaosas. „Jei 
A r m ė n i j a n e p r i k l a u s o m a " , 
klausia Schlesinger, „kodėl ne 
Katalonija? Jei lietuviai gali 
laisvai apsipręsti, kodėl ne 
baskai? Ir kodėl ne Slovėnija? 
Korsika? Bretanija? Valonija? 
Jersey sala? Škotija? Kvebekas"? 

Todėl Sovietų Sąjungos žlugi
mas Schlesinger'io nedžiugina. 
J i s tvir t ina, jog vadinamasis 
„tr ibal izmas" — genčių ir tau
tybių nesantaika vienos valsty
bės ribose — virstąs tarptaut i 
nės politikos AIDS epidemija. 

Kodėl Schlesinger taip karštai 
smerkia tautų išsilaisvinimo ju
dėjimus? Iš jo straipsnių serijos 
paaiškėja, jog jam ypatingą rū
pestį kelia Amerikoje plintantis 
„multikultūralizmas" —juodų
jų, azijiečių, indėnų, meksikie
čių ir kitų iššūkis šalies poli
t inei vadovybei ir tradicinei 
Amerikos civilizacijai. Tos vis 
gausėjančios „mažumos" atme
t a ankstesnį Amerikos visuo
menės modelį, paremtą anglo
saksų ar aplamai Europos kul
tū ra , ir atsisako keisti savo 
ka lbas , tradicijas, gyvenimo 
būdą — savanoriškai t i rp t i 
t au tų tirpdymo katile, kaip 
ankstesniosios Amerikos imi
grantų kartos. Sovietų Sąjungos 
ir Jugoslavijos subyrėj imas 
Schlesinger'iui kelia baimę, kad 
toksai likimas gresia ir Jung
t inėms Amerikos Valstybėms. 

O toji baimė — labai blogas 
patarėjas liberalių įsitikinimų 
žmogui. J i pagimdo liūdnus 
prieštaravimus, kurie kar ta is 
atsispindi ir oficialioje Ameri
kos politikoje. Taip kai kurie 
liberalizmo, laisvės filosofijos, 
pasekėjai, užuot džiaugęsi lais
vės pergale Vidurio bei Rytų 
Europoje, aprauda imperijų ir 
dirbtinių daugiataučių valsty
bių žlugimą. Taip iš apšvietos 
amžiaus paveldėti vienos žmo
nijos ir vieno racionaliai tvar
komo pasaulio idealai iškrypsta 
į vienodinimo aistrą, įvairybės 
baimę ir imperijų teisinimą. 

J a u n a Lietuvos liberalų par
tija jau daro įnašą į nepri
klausomos šalies politinį pokal
bį. Ar ne laikas šiai partijai imti 
vystyti dialogą ir su Amerikos 

Reakcijų grandinė 

Dar tik prieš dvejus trejus me
tus, minint Vasario 16-ąją, žiūrė
davome nepritariančiai, jei ta 
proga būdavo pasilinksminama. 
Šiandien jau dera šauniai linksmin
tis. Juk štai sulaukėme Kovo 
11-osios, kuri pirmykštei Nepri
klausomybės šventei grąžino 
prieš pusšimtį metų komunistų 
nuplėštą originalų džiaugsmin
gumo bruožą. Lietuviai vėl išsi
veržė švieson iš vergams skirto 
politinio požemio, kuriame ilgai 
kentė fizines ir dvasines spazmas. 

Visą devynioliktąjį amžių lietu
vių tauta silpo carų slėgty, artė
dama prie istorinėn praeitin ve
dančių laiptų. Europos kultū
rininkai puolėsi išsaugoti mūsų 
tautosaką ir kalbą, kad ateity 
turėtų medžiagos disertacijoms ir 
straipsniams apie išmirusius 
keistus žmones. Bet įvirto dvi
dešimtasis amžius. Mums jis tapo 
lyg politiniu katilu, lyg chemijos 
reakcijų grandine. Jo pradžioje, 
1918 m. vasario 16 d., dar 
siaučiant Pirmojo pasaulinio karo 
chaosui, įvyko pirmasis spro
gimas, paskleidęs laisvės entu
ziazmą. Be šios pradinės kibirkš
ties šiandien lietuviškai niekas 
nekalbėtų. 

Dvidešimtasis amžius savo isto
rinės chemijos reakcijoje lietuvių 
tautą mankštino ir lamdė, ją ska
tindamas ir teriodamas. Trumpas 
laisvės laikotarpis, tasai pavasa
rinis gyvastingumas; karas ir 
okupacijos; politinė Lietuvos 
miškų drama; Sibiras ir iš kapų 
paviršiun įšalo keliami mūsų 
žmonių kaulai; pagaliau vėliau
sioji reakcijos fazė, 1990 m. kovo 
11 d., prie kurios atvedė pirmoji 
kibirkštis, 1918 metų vasario 
16-a. Paskučiausias sprogimas 
nustebino pasaulį, padrąsino 
kitus baltiečius, paskatino armė
nus, ukrainiečius, gruzinus ir su
ardė Sovietų Sąjungą. Kartais 
vertingai, kartais tuščiai didžia-
vęsi ir šiuo, ir tuo, šiandien teisė
tai esame ant paaukštinimo lyg 
olimpiadoje laimėtojai. Juk Lietu
va dvidešimtojo amžiaus gale 
pasuko viso pasaulio istoriją 
žmoniškumo kryptimi. 

Prae i t ies proza i r 
šventės reljefas 

Kelionė iki dabarties buvo klai
ki ir siaubinga. Devynioliktame 

* Autoriaus šiek tiek sutrumpintas 
tekstas paskaitos, skaitytos Lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, kovo 8 dieną 
Korp! Neo-Lithuania surengtame 
Kovo Vienuoliktosios minėjime. 

liberalais — tikinti juos, kad 
tautos meilę ir tautų išsilais
vinimą įmanoma suderinti su 
liberalizmo idealais? 
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amžiuj lietuvių tauta slankiojo su 
knygnešių maišais tarp Murav
jovo kartuvių, jose pasibaisėtinai 
mirčiai palikusi savo žmonių, ki
tus bejėgiškai išlydėjusi jau tada 
carų atvertan Sibiran. Kokia 
ironija — tų Lietuvą mylėjusių, 
Sibire mirusių knygnešių ar 
sukilėlių kai kurie palikuonys 
tapo aršūs komunizmo propagan
distai, o keli net NKVD ir KGB 
generolų laipsniais atvyko savo 
kilmės žemėn fiziškai sunaikinti 
tautą, kurioje slepiasi jų šaknys. 

Ar komunistinė okupacija ne
buvo bepročių siautėj imas? 
Griauti ūkius, keisti miestų, kai
mų, gatvių vardus, degint i 
knygas; naikinti paveikslus, 
skulptūras; už politinius įsitiki
nimus plakti, svilinti, badyti, 
šaudyti žmones; pajuokti lavonus; 
gyvuosius tremti į baisaus šalčio 
kraštą ir palikti begalinėje ply
nėje mirčiai...Kas taip drįsta elg
tis, jei ne bepročiai? Ir kas ginčys, 
kad taip nebuvo? Komunizmą 
rėmusieji, nesvarbu, ar jie būtų 
lietuviai, ar kitokių kilmių bei 
religijų atstovai, pasaulio akyse 
visiems laikams liks iškrypėliais. 
Būtų gerai, jei šio siaubo vykdy
tojai amžinai kur nors dingtų, 
kad mums nereikėtų erzintis, 
juos netyčiomis sutikus. 

Visi šie baisūs randai mums 
yra žinomi. Vieniems juos ati
dengė istorija ir mokyklos, ki
tiems sielose ar net kūnuose įrėžė 
pats gyvenimas. Tad gal reikėjo 
vengti banalumo ir šios praeities 
prozos netempti į paviršių. Bet 
tada pakankamai neišryškėtų 
Kovo 11-osios reljefas. Skausmo, 
ryžto ir kantrių siekių fonas pa
brėžia tautos ir jos švenčių bruo
žus. 

Antroji banalybė, taip pat šiam 
pokalbiui nesuteikianti jokio bliz
gesio, tai tikrovės pripažinimas, 
kad nei Vasario 16-oji, nei Kovo 
11-oji nėra veltui lemties dovano
tos datos. Ir mūsų jau beveik 
pamiršti knygnešiai, ir parti
zanai, ir kolūkiečio bjaurėjimasis 
okupantu, ir jauno Lietuvos 
inteligento rezistencija, ir Sibiro 
tremtinio ištvermė — tai slaptie
ji ginklai, ardę ir carų, ir Blogio 
imperijas. Ankstyvosios ir vėlyvo
sios išeivių draugijos, draugijėlės, 
parapijos, klubai, renginėliai, 
„piknikai", gegužinės, dažnai 
pašaipiai nužvelgtos, kaupėsi 
vienon jėgon. Prisidėjo kiekvie
nas žmogus, dirbęs ar finansiškai 
aukojęs. Okupacijas palengva 
ardė ir suėjimuose bi l ie tus 
tikrinę vyrai ar jaunuoliai, ir vir
tuvėse prakaitavusios moterys. 
Išeivija, neskaitant Maskvos 
papirktų senosios imigracijos 
komunistų, ėjo viena kryptimi i 
vieną tikslą. 

Išeivijos i r t a u t o s 
santykiai 

Savo dideliame džiaugsme ap
gailestaujame, kad komunizmas 
sunkiai sužalojo Lietuvos žmonių 
tarpusavio santykius ir net jų 
sąžines. Objektyvus — bent man 
taip atrodo — palyginimas kalba, 
kad išeivija savo darbuose buvo ir 
yra žymiai kultūringesnė. Tiek 
demagogijos, tiek juodinimosi 
mūsų tarpe nėra ir mes taip ne
švaistome visuomeninių resursų. 

Chicago's skautų karyba jų šiemetinėje tradicinėje Kaziuko mugėje, kuri vyko sekmadienį, kovo 1 dieną, Jaunimo 
centre. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

kaip daroma Lietuvoje. Šios 
pastabos jokiu būdu nėra nusi
vylimas, tačiau esu susidaręs 
tokią nuomonę. Išeivija Lietuvai 
dar yra ir bus labai reikalinga. 
Tasai reikalingumas, pasirodo, 
yra kitokio pobūdžio, negu mes 
spėliojome. Mūsų turtai, pinigai, 
finansinės aukos, palikimai gali 
padėti tik artimiesiems. Valsty
biniu mastu tai yra lyg nuo 
medžių atsipalaidavę atskir i 
rasos lašai sausai žemei. Mažai 
v e r t i n u ir galimą išeivijos 
pagalbą mokslo žiniomis a r 
technika. Lietuvoje akademinėse 
srityse išmanoma gana daug, o iš

tisų fabrikų su moderniomis 
mašinomis mes nepastatysime. 

Išeivija dar ilgoką laikotarpį 
bus svarbos vienetas, koreguojąs 
tautoje komunizmo suardytą 
balansą. Iš mūsų į ten turėtų 
nueiti vakarietiškas galvojimas 
politikoje, atskiri; religijų ir ti
kinčiųjų bei netikinčiųjų piliečių 
santykiuose, gali ateiti kūryboje, 
ekonomijoje. Gali ateiti ir per
spėjimai, kad tauta nemėgdžiotų 
Vakaruose įsimetusių blogybių 
be; puvimo, kad r.egarbintų 
smith'ų, kenedžių. johnson'u, 
tyson'ų. 

Kad išeivija pajėgtu tautai 

Chicago's skautų kūryba šiemetinėje Kaziuko mugėje, vykusioje kovo 1 diena 
Jaunimo centre. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

suteikti šią labai svarbią pa
galbą, ji pati turi likti gyva ir 
neišprotėti dabartinio džiaugsmo. 
Lietuvai nepriklausomybę at
gavus, veikiama ir gal net mig
doma. 

P a k a m p i ų va iduokl ia i 

Džiaugiamės Lietuvos laisve, 
tačiau tamsiose pakampėse mato
me slampinėjančius ir gąsdinan
čius vaiduoklius. Tai nepalankios 
situacijos ir pikti žmonės. Su
naikinta normali gyvenimo tėk
mė, sulaužyta moralė, prarasta 
nuosavybės sąvoka. Tokia aplin
ka šiandieninėje Lietuvoje yra 
tarsi spąstų raizgyne, nelei
džianti įsibėgėti. 

Kaip grąžinti žemę ir kitokį 
nekilnojamąjį turtą, kai j au 
pasikeitė kelios gyventojų kar
tos? Kaip nevogti, jei vagystė 
buvo normali gyvenimo eiga? 
Kodėl keliasdešimt tūkstančių 
kainavusios žemės ūkio mašinos 
nepasukti — oficialiai tariant, 
neparduoti — už kelis šimtus, kad 
pirkėjas ir parduodąs kolchozo 
pirmininkas galėtų pasidalinti 
pelnu? 

Buvę komunistai redaktoriai 
Vilniuje užgrobinėjo pastatus ir 
spaustuves, skelbė streik ir 
užsieniui begėdiškai skundė 
atbundantį savo kraštą. Juk 
komunisto kolchozo pirminin
ko, komunisto redak tor iaus , 
komunisto fabriko direktoriaus 
vienintelis ir pagrindinis tikslas 
y ra a t s igavus ios va l s tybės 
sunaikinimas ir jos vėl pa-
brukimas po rusiško marksizmo 
skvernu. Tai čia tie vaiduokliai, 
prie kurių jungiasi ir paprasti 
gobšuoliai bei pavyduol ia i . 
Komunizmo ideologija t a r s i 
atliko tautos sąmonėje chirurgiją, 
toje sąmonėje įsodinusi kažkokias 
kapsules, spinduliuojančias gob
šumą su pavydu, nepasitikėjimą 
su neapykanta, nekantrumą su 
nervingumu. 

Ši chirurgija gal paveikė ir 
pilietybės įstatymą, pagal kurį 
išeivija yra vien nubyrėję ir nerei-

(Nukelta į 3 psl.) 
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Vytauto Didžiojo universitetui 70 metų 
Pokalbis su universiteto rektorium Algirdu Avižienių 

Balandžio 28 dieną bus jau tre
ji metai, kai bendromis tėvynėje 
ir už jos ribų gyvenančios Lietu
vos šviesuomenės pastangomis 
buvo nutarta atkurti Vytauto Di
džiojo universitetą. Universiteto 
atkūrimo ak tas buvo paskelbtas 
1989 metų pavasarį Kaune įvy
kusioje konferencijoje. Antri 
metai, kai tokiu nelengvu Lietu
vai laikotarpiu Vytauto Didžiojo 
universitetui vadovauja Univer-
sity of California (UCLA) pro
fesorius Algirdas Avižienis, o šių 
metų Vasario 16 dieną sueina 70 
metų nuo tos dienos, kai Kaune 
iškilmingai buvo įsteigtas Lietu
vos universitetas, 1930 metais 
pavadintas Vytauto Didžiojo var
du. 

Nedideliame, jaukiame rekto
riaus bute, Vlado Putvinskio gat
vėje, visai netoli nuo Centrinių 
universiteto rūmų, ramią ryto va
landą kalbamės apie Vytauto Di
džiojo universiteto praeitį, dabar
tį, ateitį. 

— Gerbiamas Rektoriau, vi
siems lietuviams Vasario 16-oji 
yra pati didžiausia ir brangiausia 
šventė. Tačiau universiteto šeimos 
nariams ši šventė dviguba. Juk 
tai kartu ir Lietuvos universiteto 
įkūrimo data. 

— Nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, atgimusi 1918 m. va
sario 16 d., ir Lietuvos univer
sitetas, kilęs iš Aukštųjų kursų 
Kaune, įkurtas 1922 m. vasario 
16 d., — tai neatskiriamos sąvo
kos Lietuvos istorijoje. Moder
niais laikais negalime įsivaizduo
ti valstybės be universiteto, o 
1922 metais įkurtas Lietuvos uni
versitetas ir tapo nepriklausomos 
Lietuvos kultūrinio ir intelektu
alinio gyvenimo centru. Pirmasis 
rektorius Jonas Šimkus, garbės 
profesoriai Jonas Basanavičius, 
Jonas Jablonskis ir Aleksandras 
Dambrauskas-Jakštas, pirmieji 
dekanai Jonas Mačiulis-Mairo
nis, Augustinas Voldemaras, Pet
ras Leonas, Zigmas Žemaitis, Pet
ras Avižonis, Pranas Jodelė ir 
Mykolas Biržiška (pastarieji t rys 
vėliau tapo rektoriais) ir daug ki
tų universiteto profesorių — tai 
ne tik akademinės veiklos, bet ir 
visos nepriklausomos Lietuvos 
kultūrinio ir visuomeninio gyve
nimo žvaigždės. 

— Vytauto Didžiojo universiteto 
atkūrimas — tai vienas iš didžiau
sių ir prasmingiausių Nepriklau
somybės atstatymui pakilusios 
Lietuvos darbų. Šių trejų metų 
laikotarpiu Jūs buvote bene ar
čiausiai prie nelengvo universite
to atkūrimo ir pirmųjų žingsnių 
proceso eigos. Kokius labiausiai 
įsimintinus momentus galėtumėte 
paminėti? 

— Laikas bėga labai sparčiai, 
ir įvykių, tampančių istorija, vis 
daugiau ir daugiau. Žinoma, nie
kada neužsimirš 1989 metų ba
landžio 28 diena, kai su atgims
tančia Lietuva nutarėme atkur
ti ir Vytauto Didžiojo universite
tą. Tolesni universiteto atkūrimo 
įvykiai klostėsi stulbinančiai 
greitai. Štai keletas jų: 1989 me
tų liepos 4 dieną Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba priima nu
tarimą, juridiškai įteisinantį 
universiteto atkūrimą, liepos 6 
dieną prasideda stojamieji egza
minai į Humanitarinių mokslų. 
Ekonomikos. Tiksliųjų mokslų 
fakultetus, o rugsėjo 1 dieną jau 
prasidėjo studijų metai. 

Atmintyje lieka ir dvi 1990 
metų datos. Gegužės 24 dieną 
Senato posėdžiuose, vykusiuose 
Kaune ir Čikagoje, buvau išrink
tas universiteto rektoriumi, o 
rugsėjo 3 dieną įvyko iškilminga 
rektoriaus inauguracija, ir pradė
jome antruosius studijų metus. 

— Tamsta Rektoriau, atkuriant 
universitetą, neretai buvo girdimi 
balsai ar reikalingas Lietuvai dar 
vienas universitetas? Juk turime 
tokį seną ir garbingą, Vilniuje įsi
kūrusį. 

— Mano nuomone. Lietuvai 

Vytauto Didžiojo universiteto Kaune rektorius profesorius Algirdas Avižienis. 

būtina turėti bent du universite
tus, nors, žinoma, gali būti ir dau
giau. Vienas universitetas vals
tybėje veda prie monopolio, kuris 
akademinėje srityje yra ypač ža
lingas. Gyva konkurencija tarp 
universitetų yra pagrindas, lei
džiantis tobulėti. Aš tikiu, kad 
sustiprėjęs mūsų universitetas 
skatins ir Vilniaus universitetą 
dar tobulėti. Turėtume kažką pa
našaus, kaip Harvard ir Yale uni
versitetų varžybas JAV ar Cam-
bridge ir Oxford universitetų 
konkurenciją Anglijoje. Tai pats 
didžiausias mano noras, kurį 
stengsiuos įgyvendinti ateityje. 

Kita vertus, nuo 1950 metų už
darius universitetą, Kaunas nu
stojo paties didžiausio humani
tarinio židinio. Vilniaus univer
siteto vakarinis, vėliau pavadin
tas humanitariniu, fakultetas, 
suprantama, negalėjo kompen
suoti tos TSRS Aukštojo mokslo 
ministro nutarimu panaikinto 
universiteto skriaudos. 

— Žinoma, kad istorija labai 
svarbi ir ją žinoti būtina Tačiau 
labai svarbi ir dabartis. Todėl no
riu Jūsų mintį nukreipti į aktua
liausias universiteto dabarties 
problemas. 

— Universitetas sparčiai auga, 
ir kasdien vis opesnė darosi ši 
„augimo" problema. Šiuo metu 
aštuoniuose fakultetuose — Bio
logijos, Ekonomikos ir vadybos, 
Fizikos ir matematikos, Humani
tarinių mokslų, Informatikos, 
Menų, Socialinių mokslų, Teolo

gijos ir filosofijos — pagrindinėse 
studijose mokslo išminties siekia 
apie 960 studentų. Per pirmuo
sius dvejus metus studentai pri
valo išklausyti bendrą funda
mentinių studijų programą, tu
rinčią tautinį ir humani tar in į 
atspalvį. Anglų kalba yra priva
loma visiems studentams, ji stu
dijuojama 6 valandas per savaitę, 
kol studentas išlaiko kvalifika
cinį egzaminą. Kiekvienas stu
dentas pirmame kurse susipa
žįsta su informatika, personali
niu kompiuteriu. 

Nelengva su patalpomis. Šiuo 
metu, skaičiuojant vienam stu
dentui, tenka mažiau nei 2 m2 au
ditorinio ploto. Kituose Lietuvos 
universitetuose šis ploto rodiklis 
kelis kartus didesnis. 

— Universiteto šeimą be stu
dentų, suprantama, sudaro ir dės
tytojai, profesoriai. Ką galėtumė
te pasakyti apie studijoms vado
vaujančius mokslininkus? 

— Šiais akademiniais metais 
universitete dirba apie 150 dėsty
tojų, iš kurių yra 40 profesorių ir 
mokslo daktarų, 60 docentų ir 
mokslo kandidatų. Labai džiugu, 
kad universitete jau dėstė ir dės
to tokie patyrę profesoriai iš už
sienio, kaip filosofas Kęstut is 
Skrupskelis, architektas K. P. Žy-
gas, politologas Jul ius Šmulkš
tys, pedagogas Vytautas Černius, 
antropologė Liucija L. Baškaus
kaitė, biochemikas Arvydas Žy-
gas, ekonomistas Rimas Kalvai
tis, matematikas Tomas Girnius, 

sociologas Vytautas Kavolis, ar
cheologas Raimundas Sidrys, 
anglistės Milda Danytė, Živilė 
Gimbutaitė ir dar bent dešimtis 
kitų. 

— Šiais akademiniais metais 
savo veiklą pradėjo ne tik pagrin
dinės, bet ir būtinos šiuolaiki
niam universitetui aukštosios stu
dijos. Gal galėtumėte jas trumpai 
apibūdinti? 

— Šį vasario mėnesį darbą pra
dėjo pirmoji a tkur to universiteto 
daktarantų grupė. Į ją įstojo apie 
70 žmonių, kurie studijuos antro
pologiją, baltų kalbotyrą, istoriją, 
literatūros mokslą, fiziką, infor
matiką, matematiką ir jos meto
dų taikymą, molekulinę biologiją, 
biofiziką, biotechnologiją. Šiuo 
metu ruošiamos daktarantūros 
programos archeologijoje, socia
liniuose moksluose, ekonomikoje 
ir vadyboje. Ateityje bus priima
ma į teisės, menotyros ir filosofi
jos aukštąsias studijas. Daktaran
tūros studijos, kurios t ruks iki 
penkerių metų, organizuojamos 
kar tu su ki ta is Lietuvos mokslo 
institutais. 

— Dabar Lietuvai nelengvi lai
kai. Kaip Respublikos vyriausybė 
remia atsikuriantį Vytauto Di
džiojo universitetą, ar paten
kinami jo poreikiai? 

— Pirmaisiais atkurto univer
siteto gyvenimo metais didelė 
dalis jo naudojamų lėšų buvo 
gauta dovanomis. Universitetui 
aukojo įmonės, aukštosios mo
kyklos, pr ivatūs asmenys. Po 
nepriklausomybės atkūrimo Vy
tauto Didžiojo universitetas pra
dėjo gauti iš Lietuvos vyriausybės 
pilną paramą — biudžetą apmoka 
Lietuvos vyriausybė. Mes supran
tame, kad finansinė Respublikos 
padėtis yra sunki, todėl labai ver
t iname mums teikiamą paramą. 

— Atkurtas Vytauto Didžiojo 
universitetas — tai bendras tėvy
nėje ir užjos ribų gyvenančių lie
tuvių tvarinys. Ką galėtumėte pa
sakyti apie išeivijos teikiamą uni
versitetui pagalbą? 

— O ta ip , mes labai dėkingi 
mūsų išeivijos lietuviams, kurių 
pagalba universitetui tokia dide
lė ir vertinga. Nuolat į univer
siteto biblioteką plaukia knygų 
siuntos. Jos nepalyginamai dides
nės už siunčiamas į kitas Lietu
vos aukštąsias mokyklas. Dėkin
gi esame už Jungtinių Valstybių 
ir Kanados lietuvių suaukotas lė
šas, kurios taip reikalingos šiais 
didžiulės rublio infliacijos laikais. 

Neseniai mes kreipėmės į Lie
tuvių Fondą Čikagoje su detali
zuotu pasiūlymu, prašydami, kad 
skirtų universiteto atkūrimui 
vieną milijoną dolerių. 

— Tai dideli pinigai, ypač ban
dant juos lyginti su šiuo metu Lie-

Kaune, švenčiant Vasario Šešioliktąja 1989 metai*. Lai 
kardinolas Vincentas Sladkevičius. 

minklo atidengi ikilmėse kalba Kauno arkivyskupą* 
Aleksandro Juozapsičio nuotrauka 

tuvoje cirkuliuojančia rubline 
valiuta. Pakomentuokite, kam bū
tų skirta ši suma? 

— Nemanau, kad tai nerealis
tiškas prašymas, nes, pavyzdžiui, 
panašus JAV armėnų fondas 
naujo „American University of 
Armenia" steigimui vien pirmie
siems dvejiems metams skyrė 
1,700,000 dolerių — o jie pradeda 
tik su šimtu studentų. 

Žinoma, visos sumos gal ir ne
gausime. Bet gavę ir jos dalį, 
panaudotume ją tokiems pen
kiems tikslams. Pirmasis — mo
dernios, elektroniniais principais 
pagrįstos bibliotekos įkūrimas. 
Antrasis tikslas — tai litua
nistikos, lietuvių etninės kultū
ros ty r imo cent ro , kurį 
aprūpintume moderniausiomis 
pasaulyje priemonėmis, įkūri
mas . Trečias re ika las , kurį 
pateikiau Lietuvių Fondui, yra 
universiteto leidyklos ir spaus
tuvės įkūrimas. Ketvirtas labai 
svarbus universitetui klausimas 
— svečių namų statyba. Jau 
turime sklypą Vlado Putvinskio 
gatvėje, visai netoli Karo muzie
jaus ir puikų konkurso keliu 
paruoštą pastato projektą. Ir 
penktas tikslas — pirmųjų uni
versiteto rūmų, kuriuos šiuo 
metu valdo Kauno technologijos 
universitetas (rūmai Mickevi
čiaus ir Donelaičio gatvių sank
ryžoje), restauracija. 

— Gerbiamas Rektoriau, taip 
jau išėjo, kad kalba nukrypo į to
kius nelengvus kasdieninius Jūsų 
ir universiteto rūpesčius. Tačiau 
už kelių dienų šventiniai Lietuvos 
universiteto įkūrimo jubiliejaus 
renginiai Tad gal nuskaidrin
kime mūsų pokalbį šviesesnėmis 
universiteto šventės spalvomis. 

— Vasario 9-ąją švenčiamas 
universiteto įkūrimo septyniasde
šimties metų jubiliejus. Švenčia
ma savaite anksčiau negu Vasa
rio 16-oji, nes nenorėta sutapa
tinti šių dviejų didelių ir svarbių 
švenčių. Iškilmingo minėjimo me
tu įteikiami garbės daktaro diplo
mai ir medaliai Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui profesoriui 
Vytautui Landsbergiui ir Lietu
vos ambasadoriui JAV Stasiui 
Lozoraičiui. Garbės daktaro 
vardų pripažinimas šiems iški
liems Lietuvos vyrams — tai 
didelės ir prasmingos jų veiklos 
pagerbimas. Karo muziejuje ati
daroma universiteto jubiliejui 
skirta paroda. Malonu pažymėti, 
kad ją organizuoti padėjo ir ne
mažas būrys universiteto absol
ventų, tiek gyvenančių Lietuvo
je, tiek užjos ribų. Noriu čia, svei
kindamas juos su universiteto 
jubiliejumi, tarti padėkos žodį už 
tai. 

— Vasario 9 dienos renginiai — 
tai tik dalis universiteto jubiliejui 
skirtų būdų. Papasakokite ir apie 
kitus, kurie vyks šiais metais. 

— Tarp šių renginių pirmiau
sia noriu išąkirti gegužės 28-31 
dienomis Kaune įvyksiančią kon
ferenciją, skirtą Lietuvos, vėliau 
Vytauto Didžiojo ir Kauno uni
versiteto istorijai apžvelgti ir Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos 70 metų sukakčiai paminėti. 
Konferenciją ruošia Vytauto Di
džiojo universitetas ir Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. Čia 
universiteto garbės daktaro dip
lomai ir medaliai bus įteikti poe
tui profesoriui Czesfew Mitosz ir 
profesoriui Antanui Liuimai, SJ. 

Noriu kreiptis į visus Lietuvos 
Vytauto Didžiojo universiteto ab
solventus, kviesdamas juos tas 
puikias, sodų žydėjimu papuoštas 
gegužės dienas praleisti šios 
konferencijos dalyvių tarpe. 

— Gerbiamas Rektoriau, bend
raujant su Jumis, laikrodžio ro
dyklė sukasi labai greitai Per šią 
valandą pavyko atsakyti tik į ma
žesnę dalį galimų ir įdomių klau
simų. Labai ačiū Jums. Telaimi
na Jus Dievas prasmingiems ir 
nelengviems universiteto dar
bams. 

Jonas Čepinskis 
Vytauto Didžiojo universiteto 

docentas 

LIETUVOS UNIVERSITETAS 
UNIVERSITAS LITUANIAE 

UNIVERSITY OF LITHUANIA 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 
UNIVERSITAS VYTAUTI MAGNI 

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY 

KAUNO UNIVERSITETAS 
UNIVERSITAS KAUNENSIS 
UNIVERSITY OF KAUNAS 

1922 - 1992 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 70-ties metų sukakties minėjimo renginių 

programos viršelis. 

Mokslo stipendijos 
studentams Lietuvoje 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, vyksta pertvarkymas 
Lietuvos aukštųjų mokyklų. Ten 
paruošti specialistai, moksli
ninkai ir diplomatai su aukšto 
lygio išsilavinimu sudarys pa
grindinį branduolį Lietuvos in
telekto, kuris suvaidins svarbų 
vaidmenį, atkuriant demokratiją 
ir išvedant Lietuvą iš dabartinės 
ekonominės krizės. Lietuvos 
aukštųjų mokyklų vienas iš svar
bių tikslų yra pritraukti gabiau
sius Lietuvos studentus siekti 
aukštesnių mokslo laipsnių. Šiuo
laikinės studentų stipendijos yra 
gan žemos, iš kurių nėra galimy
bės pragyventi. Tai daugiausia 
sudaro sunkumų vyresnio am
žiaus studentams, siekiantiems 
magistro ar daktaro laipsnių — 
daugumas yra vedę ir išlaiko 
šeimas. Versluose, prekyboje ir 
įvairiuose juodosios rinkos po
sūkiuose dabartinis uždarbis yra 
aukštas ir daug gabiausių jau
nuolių pasuka šia laikina linkme. 

Lietuviai, gyvenantys už Lietu
vos ribų, gali suteikti reikiamą 
finansinę paramą studentams ir 
drauge prisidėti prie aukštojo 
mokslo vystymo Lietuvoje. Pa
grindinis tikslas yra įkurti savo 
ar kitoje mėgiamoje mokslo sri
tyje tiesioginę stipendiją aspi
rantams, siekiantiems magistro 

ar daktaro laipsnio. Piniginė 
suma šios stipendijos vieneriems 
metams turėtų būti apie 150-200 
dolerių. Tai yra gan maža suma, 
bet ji pilnai vienerius metus 
padengtų visas studento dabar
tinio pragyvenimo ir mokslo iš
laidas. Stipendija įkuriama pagal 
jūsų pateiktą pavadinimą, moks
lo sritį ar specialybę. Univer
siteto išrinktas komitetas paskirs 
Jūsų stipendiją vienam iš gabiau
sių studentų, norinčių siekti ma
gistro ar daktaro laipsnių. Jums 
bus pateikta studento/ės pavardė 
ir kiti duomenys, liečiantys Jūsų 
stipendiją. 

Pateikto stipendijų modelio 
įsteigimas yra numatytas ketu
riuose universitetuose: Kauno 
Technologijos universitetas, Vil
niaus universitetas, Vilniaus 
Technikos universitetas, Vytauto 
Didžiojo universitetas Kaune. 

Lietuvos studentams tiesiogi
nių stipendijų koordinaciją ir 
finansų pravedimą į Lietuvos 
universitetus atliks dr. Rimas 
Vaičaitis, Columbia universiteto 
New York'e profesorius. 

Professor Rimas Vaičaitis 
14 Mallard Drive 
West Nyack, New York 10994 
Tel. dieną: 212-854-2396 
vakarą: 914-634-8923 

Vasario Šešioliktosios iškilmėse Kaune 1989 metais prie naujai atidengto Lais
vės paminklo gyvieji Lietuvos nepriklausomybės kovų (1918-1920 metais) 
savanoriai-kūrėjai su kardinolu Vincentu Sladkevičium jų tarpe. 

Aleksandro Juozapaičio nuotrauka 



Šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 14 d. D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Nr. 52(11) - pal. 3 

Romualdo Lankausko „Nė vienas nebuvo pagailėtas" 
PETRAS MELNIKAS 

Romualdas Lankauskas. NĖ 
VIENAS NEBUVO PAGAILĖ
TAS. Romanas. Vilnius: Vaga, 1990. 
116 puslapių. Tiražas — 50,000. 

Gyvi išlikę ištremtieji, grįžę 
iš Sibiro, nemaža skaudžių pri
siminimų yra parašę. Ką nors 
naujo ar kitaip parašyti, po jų 
nėra lengva. Romualdas Lan
kauskas šio tautos holokosto vaiz
davimui duoda vieną variantą, 
įvykių kompoziciją, kuris gal 
tiktų iš jo ir filmą susukti, savo 
romane Nė vienas nebuvo pagai
lėtas. 

Autorius yra vertęs Ernest 
Hemingvvay kūrinių, kiek jų 
įtakos paveiktas rašė apie įvai
rius nepatenkintus jaunuolius, 
džiazininkus, apie herojus arba 
žemai kritusius, net vargstantį 
rašytoją, tokiuose kūriniuose, 
kaip Džiazo vežimas, Netikėtų 
išsipildymų valanda, Šmėkla, Tą 
šaltą žiemą ir daugelyje kitų. Į 
tai , kas jo herojams atsitikdavo, 
ką jie išgyvendavo, autoriaus 
buvo paties įsigyventa, gan 
smulkiai parodoma. Šiam savo 
romanui jis pasirinko seniau už
draustą temą — apie Sibiro trėmi
mus, apie partizanus, „miški
nius". 

Lankauskas šiaip buvo įpratęs 
į lakonišką modernaus žmogaus 
gyvenimo nuotaikų vaizdavimą. 
Dabartinė jo pasirinktoji tema 
labai plati — tai tautai skaus
mingų įvykių epopėja, ir autorius 
gal dėl to ją suveda į bent vienos 
nukentėjusios šeimos narius: 
senelį, mirusį traukiny, vežant į 
Sibirą, tėvą ir motiną, ten miru
sius nuo šalčio ir bado. Sūnelis 
Vytautas, likęs vienas, po to 
pabėga iš Sibiro atgal į Lietuvą 
ir tampa kompozitorium. Jo 
brolis Algirdas tuoj po tėvų iš
trėmimo slapstėsi, stojo į parti-

Iš ekspedicijos į Igarką 1988 metais surasti ir Lietuvon parvežti Sibiro tremtinių palaikus — nuotraukoje: giedama 
per apeigas vienose Sibiro lietuvių kapinaitėse 

zanus ir žuvo... 
Sibire mirštantis tėvas Vytau-

tėliui nurodo vietą sodyboje, kur 
paslėpta kažkokia dėžė po me
džiu, ir šis, jau suaugęs, tapęs 
kompozitorum, ją atsikasą. Skai
tydamas joje sudėtus laiškus, žiū
rėdamas į senas fotografijas, 
prisimena šeimos narius, brolio 
laiškus paskaito, prisimena dė
des, kai kuriuos nukentėjusius 
nuo komunistų. Tema tuo pagili
nama, praplečiama, bet ilgam čia 
nesustojama. 

Gerai sukomponuotas romanas 
todėl skaitomas t a ry tum kaip 
kino scenarijus — su greitai pra
bėgančiais įvykiais, vaizdeliais, 
vos vienur kitur sustojant. Lekia 
trumpi, skaldyti vaizdeliai (pana
šiai, kaip Kurt Vonnegut Mėlyn
barzdyje). Jų skaldymas, atrodo, 
kyla iš noro plačiau neįsivelti į 
kiekvieną. Net dvasiniai polė

k ia i , lyg režis ier iaus užfik
suojami ir taip išvengiama tra
dicinio romano formos ir tokiai 
temai charakteringo sentimen
talumo. 

Sustojama keliose vietose, kai 
stengiamasi įsigyventi į varganą 
kelionę į Sibirą, į partizano dalią, 
nuobodulį, kartu ir į savotišką 
partizano egzistencinę baimę 
nelygioj kovoj, baimę mirti ir 
išnykti, kartais turint pačiam su
sisprogdinti. Štai Algirdui iš 
galvos vis neišėjo išgirsta frazė: 
„Kaip medžiotojai kad pleškina 
į bėgant į kiškį . . ." Galvojo 
„Nejaugi žmogaus gyvybė j au 
spėjo taip baisiai atpigti? Deja, 
tai buvo labai skaudi, bet nepa
neigiama tiesa... [...] mirtininkas 
nebevertino nei savo gyvybės, nei 
svetimos..." (p. 80). 

Romanas išleistas populiario
sios bibliotekos forma, 116 pus-

Zacharijaus Putilovo nuotrauka 

lapių ilgio, 50,000 tiražu, kad kuo 
daugiau žmonių galėtų pasiskai
tyti ir okupantų kolonializmo bei 
genocido neužmirštų. įdomu, ar 
šia tema Lankausko romanas bus 
pirmoji kregždė dabar jau nepri
klausomoje Lietuvoje? Romual
das Lankauskas priklauso Lietu
vių PEN centrui, jis buvo tik įsi
steigusio Lietuvių PEN centro 
pirmasis pirmininkas. Rašytojas 
gimė 1932 metais Klaipėdoje. 
Studijavo Vilniaus universitete, 
dirbo redakcijose, turėjo daug 
vargo su sąstingio laikų cenzūra, 
bet išleido dvylika apysakų kny
gų, romanus Vidury didelio lauko 
(1962), Tiltas į jūrą (1963), Tą 
šaltą žiemą (1972},. Netikėtų išsi
pildymų valanda (1975), Prisimi
nimai po vidurnakčio (1977), Pro
jektas (1986) ir (Drauge apžvelg
ta 1989 m. vasario 4 d.) Užkeik
tas miestas. 

Nepriklausomybės švenčių nuotaikomis 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalingi tautos trupiniai. Anks
tyvasis kai kurios išeivijos 
šliaužimas į Lietuvą, kompromi-
suojant su Sovietų Sąjungos sau
gumu ir politiškai nusileidžiant 
iki autonominės būklės Lietuvai, 
neatkreipė tautos dėmesio išeivi
jai. Jo neatkreipė ir prieš de
šimtis metų čia važinėje, mums 
lankstantis priimti, žmonės iš 
okupuotos Lietuvos, nes jie, nors 
gal ir žymūs kultūrininkai, buvo 
ne tautos, bet komunistų partijos 
atstovai. Nedaug padėjo ir mūsų 
s iunt inėl iškas bendravimas , 
tikras artimo meilės gestas, nes 
komunizmas nežinojo nei artimo, 
nei bet kokios meilės. 

Kandidatai į prezidentus 

Lietuvą dabar valdyti yra 
sunku, tačiau Lietuva savo valdo
vams pasirinkti turi didelę pre
tendentų kolekciją. Kauno tiesa 
(1992.01.18) mini galimus kandi
datus prezidentūrai užimti — 
Landsbergį ir Brazauską. Be to, 
prideda ir Valdą Adamkų. Lietu
vos sosto nepamiršo Kazimiera 
Prunskienė. Sausio 8-10 dienomis 
ji lankėsi Jekaterinburge, Rusijo
je, ir, kaip praneša ta pati Kauno 
tiesa, žinią paėmusi iš rusiško 
žurnalo Komersant, Prunskienė 
„ ( . . . ] kritikavo Landsbergį už 
nacionalizmą ir už rimtas klaidas 
kadrų politikoje. (...) Prunskienės 
ir jos buvusio pavaduotojo Bra
zausko populiarumas didėja, ir 
opozicijos atėjimas į valdžią 
ekspremjerės nuomone, ne už kai 
nų". [...] „Atgavusi valdžią 
Prunskienė prižadėjo suaktyvin 
ti Lietuvos ir Rusijos ryšius tam 
kad Lietuva taptų tiltu tarp Rytų 
ir Vakarų". 

Šalia Prunskienės mūsų kraštu 
rūpinasi ir KGB generolas Nau

džiūnas, kuris Maskvos Pravdai 
pareiškė: „... skubu į brangiąją 
tėvynę Lietuvą dar sykį jos 
gelbėti". Reikia neužmiršti, kad 
į Lietuvą skuba keliauti — taip jis 
tik prieš mėnesį tarė — Rusijos 
„liberalios demokratų" partijos 
lyderis Vladimiras Žirinovskis. 
Jo tikslas — sunaikint i Baltijos 

opozicija, ypač buvę komunistų 
partijos šulai, įniršusiai ieško 
artimų ryšių su Rusija. Apie 

kraštus. Kitas viešas kandidatas Prunskienę jau girdėjome. Štai 
į Lietuvos valdovus — Petrapilio kažkoks A. Klimaitis, LDDP 
televizijoje pagarsėjęs melagis narys, šios partijos konferencijoje 
kagėbistas Aleksandras Nevzoro-
vas. Taigi Lietuvai kokio nors 
Mindaugo Antrojo ieškoti 
nereikės, kaip buvo po Pirmojo 
pasaulinio karo. 

Verta įsidėmėti, kad dabartinė 

pareiškė: „Reikia pakeis t i 
konfrontacijos ir įtarumo politiką 
bendraujant su Rytais, reikia 
ieškoti padėt ies Rytų eko
nominėje erdvėje. Diktatoriški ir 
nerealūs reikalavimai išvesti 
užsienio kariuomenę iš Lietuvos 
jau pakenkė mūsų valstybės pres
tižui Vakaruose" (Lietuvos aidas, 
1992.01.28) Mums aišku, kad Ru
sijos kariuomenės buvimas Lietu
voje komunistams yra labai pa
rankus . Toje pačioje konfe
rencijoje Algirdas Brazauskas 
štai ką pasakė dėl desovietizacijos 
įstatymo: „Aš manau, kad yra 
tarptautinės organizacijos, ir į jas 
kreipsimės, jei šis įstatymas bus 
pr i imtas . Nors ir nesinori 
kompromituoti Lietuvos" (Lietu
vos aidas, 1992.01.28) Ar jau 
pamiršome, kaip jis neseniai 
kompromitavo Lietuvą, Italijoje 
lankydamasis? 

I Rytus 

Rusizmas yra 4 narkotikus 
panašus nuodas. Nors ir supran
tama, kad jis yra žalingas, tačiau 
kai kurie žmonės jame ieško išsi
gelbėjimo. Jau devynioliktojo 
amžiaus pradžioje keistuoliai 
f ropiečiai Rusiją, caristinės dik
tatūros ir nukamuoto mužikėlio 
kraštą, laikė romantiškos mis
tikos šalimi. Plintant marksiz
mui, Rusijoje viltasi socialinio 
teisingumo. Nerasta nei roman
tikos, nei socialinio teisingumo, 
nes jų vietoje įsigalėjo nužmonė-
jimas. Ar ne Šiuose rusizmo nuo
duose prigėrė mūsų korsakai, 

• ;, ^^rac i\ .'<-•'• ' . ' . venclovos, Jurginiai, borutos? Jie 
.Gero vėjo". 1991 n e b u v 0 h n k e » komunizmo vyk-
Batika. 40" * 30" dytus žiaurumus, tačiau, pamėgę 

18 siu metu Vasario Šešioliktosios parodos „Dailė *92", vykusios Čiurlionio r u s u s , rusų v y k d o m i e m s Žiau-
galerųoje, Chicago'je, nuo vasario 14 iki 23 dienos. r ū m a m s ty lomis pritarė. 

Elena Galiūnienė 

Friedrich SchUler (1759-1805) 

HIMNAS DŽIAUGSMUI 

Melody from 
Beethoven's Ninth Symphony 
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Džiaugsme, kibirkštie iš rojaus, 
Tu dievų šventa daga, 
Pas tave ateit pamojus, 
Trauki dangiška jėga. 
Moki tu vėl sutaisyti, 
Ką išardo tik mada; 
Meilė broliška vėl žydi, 
Tavo sparno pridengta. 

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. 

Choras 

Ar nujausdami Kūrėją, 
Milijonai, klumpatjau? 
Už visas žvaigždes aukščiau 
Jo ieškokit patikėję! 

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 didžiu 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. 

Vertė ALFONSAS TYRUOLIS. 

Vokiečių klasiko Friedrich Schiller (1759-1805) poemos „Himnas džiaugsmui" tekstą Lud-
wig van Beethoven panaudojo savo choralinei Devintąjai simfonijai. Nugriovus Berlyno sieną 
1989 metais amerikiečių muzikas ir kompozitorius a.a. Leonard Bernstein dirigavo triumflškam 
Devintosios simfonijos koncertui Berlyne, ta proga choralą pavadindamas „Himnu laisvei". Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo dieną, 1990 metų Kovo Vienuoliktąją, Devintoji 
buvo grojama iškilmėse Vilniuje. Tikimasi, o ypač norima Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio, kad Devintosios atlikimas, kiekvieneriais metais mums ateityje 
švenčiant Kovo Vienuoliktąją, taps svarbia Nepriklausomybės atkūrimo šventes tradicija. Beetho-
ven'o choralas, pasidaręs Rytų ir Vidurio Europos šalių išsilaisvinimo iš sovietinės imperijos 
galingu muzikiniu simboliu, pastaruoju metu yra siūlomas būti priimtu kaip visos Europos 
Bendruomenės oficialus himnas. 

Ir dabar Vakaruose, ir dabar 
lietuvių išeivijoje, ir dabar Lie
tuvoje dar yra įsikabinusių į tą 
paslaptingą rusizmą. Skandina
vai, danams patiems įsijungus, 
kalba apie Šiaurės-Baltijos kraš
tų sąjungą, nuo mūsų nesisuka 
Vakarų Europa, tačiau Pruns
kienė, Brazauskas ir visi ko

munistai, skęsdami savo pačių 
drumzlėse, plaukia ir plaukia į 
Rytus. Kai rusizmas pats save 
atras ir įvertins, tik tada jis taps 
civilizacijos dalimi, o iki šiol jis 
buvo tik sargdinanti bakterija. 

Kitas Lietuvą užgriuvęs sun
kumas — ten įsivyravusi alkūnia 
vimosi, stumdymosi ir šūkalio

jimo visuomeninė ir politinė 
veikla. Turime pripažinti, kad 
tasai jų stilius kai kurias partijas 
veda į chuliganizmą, bauginantį 
pusiausvyros praradimu visoje 
tautoje. Kaip tik šiuo laiku ten 
vyksta kai kurių partijų trupė
jimas, vadams ir vadukams nie
kinant vieniems kitus. 
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Skambina Rokas Zubovas 
ADEODATAS TAURAGIS 

Čikagos muzikos mylėtojams 
jau žinomi pianistų Roko ir Sona
tos Zubovų vardai. Atvykę iš 
Lietuvos, jie pratęsė studijas De 
Paul universitete, vadovaujami 
profesoriaus D. Paperno. Prieš 
metus jie surengė koncertą 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje, kurį dedikavo kruvinos sau
sio 13-osios aukų atminimui. 
Maždaug prieš mėnesį tame 
pačiame muziejuje čikagiškiai 
klausėsi pianistų antrą kartą (ir 
ta proga koncerto organizatorės 
Nijolės Mart inai tytės buvo 
pakviesti į jų trečią koncertą, 
planuojamą... kitą žiemą), o prieš 
keletą dienų — kovo septintą — 
Rokas Zubovas surengė rečitalį 
jaukioje DePaul universiteto 
salėje. Klausytojų, deja, buvo ne
daug: universi teto muzikos 
fakulteto studentams tai buvo 
„e i l in i s" koncertas, kokie 
rengiami vos ne kasdien (Rokui 
tai irgi buvo vienas iš „laiptelių" 
aukštyn, siekiant muzikos magis
tro laipsnio), o lietuviams iš Mar-
ąuette Park'o ir aplinkinių 
rajonų Čikagos šiaurinė dalis, 
regis, atrodo kaip tolimas, nepa
siekiamas kontinentas... 

Koncerte išgirdome net 
aštuonių autorių kūrinius, tačiau 
programa buvo gerai apgalvota ir 
neatrodė marga, „mozaikiška". I 
ją organiškai įsiliejo ir tie keli 
opusai, kuriuos pianistas am-
bino Balzeko Lietuvių kuttūros 
muziejuje. Koncerto pirmoje da
lyje buvo atlikta Josef Haydn'o 
Sonata D-dur i r Johannes 
Brahms'o Variacijos Handel'io 
tema, o antroje — Frederic 
Chopin'o Noktiurnas F-dur op. 
15/1 ir du etiudai op. 25/11-12. 
Sergei Rachmaninovo etiudai 
paveikslai op. 33/3 ir op. 39/1, Ig-
or Stravinskio etiudas op. 7/4 ir 
Sergei Prokofjevo Penki sarkaz
mai op. 17. Virš programos klau
sytojai išprašė pora „bisų" — tai 
buvo Broniaus Kutavičiaus Sona
tos finalas ir Aleksandro Skria
bino etiudas op. 8/12. Kaip rodo 
šis sąrašas, koncerto programa 
buvo sudėtinga, reikalaujanti 
nemažos ištvermės (tiek solisto, 
tiek ir klausytojų) bei didelio 
virtuoziškumo. Iš karto pasa
kysiu, jog Rokas klausytojų 
neapvylė. 

Programos „kertiniu" akme
niu" tapo sudėtingos Brahms'o 
Variacijos, kuriose kompozi
torius, paėmęs paprastutę Han
del'io melodiją, išplėtoja ją iki di
dingos, monumentalios fugos, 
tarsi parodydamas, kiek nepa
naudotų galimybių slypėjo šioje 
temoje. Minties glaustumas, va
riacijų kontrastai ir nenutrūks
tamas plėtojimas teikia šiam kū
riniui „simfoninį" skambėjimą — 
neatsitiktinai pastaruoju metu 
populiarėja ciklo orkestrinis va
riantas, kurio autorius — anglų 
kompozitorius Edmund Rubbra. 
Zubovas, paisydamas detalių, 
neišleido iš akių ir „stambaus 
plano", dramaturginių linijų, sie
jančių variacijas vieną su kita, 
labiau pabrėždamas ciklo mo
numentalumą. 

Visiškai kitomis spalvomis, 
grakščiai ir preciziškai, su
skambo Haydn'o Sonata. Šis 
kompozitorius dar ir šiandien la
biau žinomas savo simfonijomis, 
kvartetais ir oratorijomis, o iš 
sonatų kl a vyrui/fortepijonui (ju 

per 50!) pianistai paprastai pasi
renka vos tris keturias. Stilingai 
ir įtaigiai paskambinęs vieną iš 
rečiau girdimų sonatų. Rokas tar
si priminė, koks svarbus šio 
kompozitoriaus indėlis į fortepi
joninės muzikos raidą. 

Ne itin daug šiame koncerte 
buvo „lyrikos salelių" — prie 
jų pirmiausia tektų priskirti 
Chopin'o Noktiurną ir Rachmani
novo kūrinius. Atlikdamas juos. 
Rokas parodė, kad jam nesvetima 
ir subtilios lyrikos sfera. Šioje 
muzikoje (ypač Rachmaninovo 
opusuose) nemažai „paslėptų" 
detalių, polifoniškai persipi-

Nuomonės ir pastabos 

JAV LB Kultūros tarybos 
premijos: kur jos dingo? 

Po pianistų Roko ir Sonatos Zubovų koncerto šių metų 
sausio 26 dieną Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, 
Chicago'je. pianistai su koncerto rengėjais: (sėdi) Nijolė 
Voketaitieuė, Nijolė Martinaitytė (Balzeko Lietuvių 

kultūros muziejaus koncertų koordinatorė), Marius 
Prapuolenis, Dalia Anysienė, (stovi) Edvardas Lisauskas. 
Vida Darienė, Rokas ir Sonata Zubovai, Halina ir Zigmas 
Moliejai ir Jurgis Anysas. 

nančių balsų, kuriuos pianistas 
deramai išryškino ir „supynė". 
Chopin'o etiudų interpretacija, 
priešingai, pasirodė ne tokia 
įtikinama: muzikoje, kurioje min
tinai žinau kone kiekvieną natą, 
pasigedau didesnės precizijos, iš
balansuoto skambesio. Forte epi
zodai buvo kiek trankūs, o grei
tuose pasažuose pasitaikydavo 
„nešvarių" natų. Kaip sakydavo 
Lietuvos konservatorijos profeso
rius smuikininkas Aleksandras 
Livontas, vienam Paganini'o kap-
ričui gerai išstudijuoti reikia 
vienerių metų; šią mintį galima 
būtų pritaikyti ir Chopin'o etiu
dams — analogiškai vir tuo
ziškumo viršūnei fortepijoninėje 
muzikoje. Tad niekad nebus per 
daug tuos etiudus kartoti ir šli
fuoti kiekvieną detalę... 

Prie koncerto kulminacijos pri
skirčiau Stravinskio ir Prokofje
vo pjesių interpretaciją. Stra
vinskio kūrybą pats dėstau Lietu
vos konservatorijoje ir, drįsčiau 
manyti, neblogai ją žinau, o štai 
ankstyvąjį jo etiudą išgirdau... 
pirmą kartą! Nors natos išspaus
dintos sen ia i , labai nedaug 
pianistų šiuos kūrinius skam
bina, ir manyčiau, dėl to, kad jie 
labai sunkūs! Šis etiudas leido 

Rokui pademonstruoti puikią 
„smulkiąją" techniką pačiu gry
niausiu jos pavidalu. O Prokofje
vo Sarkazmai buvo paskambinti 
žaismingai, su nemaža ironijos ir 
grotesko doze. Vis dar nelengva 
įsivaizduoti , kad ištisus 
dešimtmečius prie jų buvo kli
juojama „tarybinės muzikos" 
etiketė... 

Broniaus Kutavičiaus Sonatos 
finalas — vienintelis lietuviškas 
kūrinys šio koncerto programoje. 
Atsidūręs tarp Prokofjevo ir 
Skriabino veikalų, j is nė kiek 
nenusi leido pas ta r ies iems 
sumanymo originalumu ir vir
tuoziškumu, tik šį kartą daugiau 
„dirbti" teko pianisto kairei 
rankai. Koncertą deramai užbai

gė Skriabino etiudas, kurį pianis
tai paprastai skambina kiek 
pakiliau, „trankiau" — ne veltui 
jis žinomas kaip „Patetinis etiu
das". Rokas greičiausiai jau buvo 
pavargęs, tačiau ir santūriau pa
grota ši muzika skambėjo pakan
kamai įtikinamai. 

Koncertas parodė, kad Rokas 
Zubovas puikiai žiru, ko atvykęs 
į Čikagą — ne pasižmonėti, malo
niai praleisti laiką, bet visų pir
ma atkakliai ir sunkiai dirbti, 
siekiant užsibrėžto tikslo. Ne
truks prabėgti metai, ir šeimy
ninis pianistų duetas sugrįš 
namo. Jų — solistų ir pedagogų — 
darbas bus labai reikalingas at
gimstančiai Lietuvai. 

Šių metų vasario 17-osios vaka
rą Vi lniaus radijas pranešė: 
vakar Vasario Šešioliktosios iš
kilmių proga buvo įteiktos 1991 
metų k e t u r i o s nac iona l inės 
premijos. K a m ? Visų neįsi
dėmėjau. Pavardes ir premijų 
vardus rasime spaudoje. Bet at
simenu — muzikos premijos lau
rea tas yra išeivijos atstovas 
kompozitorius Jeronimas Kačins
kas. Jis y r a ir mūsų Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos 
premijos laureatas . 

Bronius Nainys reportaže apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
13-osios Tarybos pirmąją sesiją 
rašo: „[...] Kultūros tarybai net ir 
sunku suvokti, ką ji iš tikrųjų 
turi daryti... [...] Visokios premi
jos t ik dar kar tą (ar ne!) įrodė, kad 
tai yra nevykęs išmįslas, kurio 
reikia atsisakyti... [...] Aišku, 
kad JAV L B Kultūros tarybos 
vienas iš didesnių uždavinių yra 
kultūros kūrybos skatinimas išei
vijoje, bet t a m tikslui reikia pa
ieškoti išmintingesnių priemonių 
negu premijos" (Pasaulio lietuvis, 
1991, Nr. 11/265, p. 13). 

Premijų prasmę čia būtų jau 
primityvus reikalas įrodinėti, 

Dievdirbys iš Pasvalio 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, 

šiuo metu vyksta Povilo Tamu-
lionio, „dievdirbio iš Pasvalio", 
kaip jis pats save prisistato, 
medžio drožinių paroda. Atei
nantį šeštadienį, kovo 21 dieną, 
7:30 v.v., ši paroda bus atidaryta 
Lietuvių dailės muziejaus ga
lerijoje, Lemont, Illinois. Čia ji 

toks kaip įrodinėti duonos, van
dens ir oro prasmę. Visi žmonės 
valgo ir kvėpuoja. Visos tautos 
savo kūrėjus premijomis pažymi. 
Tai kaip tik pajėgė, darė ir lietu
vių tauta iki komunistinės oku
pacijos. Sovietinė Lietuva jų 
turėjo visokioms kūrybos ir ga
mybos sritims. Ir ne visos jos bu
vo pašaipos vertos. Dabartinės 
Lietuvos įvairūs veiksniai irgi 
premijas steigia ir skiria. 

Sunku suprasti, kodėl tik iš
skirtinai JAV LB Kultūros tary
bos premijos taip neišmintingos, 
kad jų jau tuojau pat reikia atsi
sakyti. Kai tik klivlandiškė 
Kultūros taryba su premijų sky
r imu išėjo į viešumą per savo 
įsteigtą tradiciją — Premijų 
šventes, vienas Akiračių išmin
čius stipriai dėl to riktelėjo. Da
bar anojo išmintis bus ir Pasaulio 
lietuvio redaktorių apkrėtusi. 
Kultūros taryba šių Premijų 
švenčių iki šiol yra surengusi vie
nuolika (klivlandiškė — 8, čika-
giškė - 3). Tiek pat kartų bičiu
liški Draugo kultūrinių lapų 
redaktoriai Bradūnas ir Liu-
levičienė paskyrė to priedo skil
t i s premijoms ir laureatams 

aprašyti. O tai jau bus labai ver
tinga išeivijos kultūrinės veiklos 
archyvinė medžiaga. 

Dera čia prisiminti to Broniaus 
Nainio skirsnio kitą premijoms 
priekaištą. Jis pagrįstas ir įsi
dėmėtinas. Tuometinė Kultūros 
ta rybos p i rmin inkė Da l i a 
Kučėnienė, perėmusi premijų 
skyrimą į savo rankas, prieš tre
jus metus mūsų įsteigtos Žur
nalisto premijos skyrimo reikalus 
pavedė Lietuvių ž u r n a l i s t ų 
sąjungos pirmininkei Rūtai Kle
vai Vidžiūnienei. Šioji tvarkėsi 
taip, kaip jai patiko, užmiršdama, 
kad premija vis dėlto kaip buvus, 
taip ir pasiliko viena iš JAV LB 
Kultūros tarybos premijų. Rūtos 
Klevos Vidžiūnienės parinkti 
trys jury komisijos nariai Lietu
vių Bendruomenės prestižu irgi 
visai nesisielojo. Premija lyg 
tyčia buvo paskirta atkakliau
siam Lietuvių Bendruomenės 
veiklos menkintojui nuo pat jos 
egzistencijos pradžios. Dal ia 
Kučėnienė tada Lietuvių Bend
ruomenei blogai pasitarnavo, ap
dovanodama tą „žurna l i s tą" 
Kultūros tarybos žymeniu. 

Dabar ir vėl kažkokie ne
aiškumai su ta žurnalisto premi
ja. J i vėl garsinama, bet be var
do. Kieno ji? Jei ne Lietuvių 
Bendruomenės, tai kam ir kas ją 
atidavė? 

Ir vėl grįžtant į pradžią: kas 
atsitiko su premijom? Laukiame 
Kultūros tarybos atsakymo. 

Viktoras M a r i ū n a s 
Richmond, Ohio 

Povilas Tamulionis 
Jono Tamulaičio nuotrauka 

vyks iki kovo 30 dienos. 
Paprašytas ta proga mūsų skai

tytojus supažindinti su savo kūry
bos sritim ir jo paties darbais, 
Povilas Tamulionis taip pasisakė: 
Mieli Amerikos lietuviai, 

Jau labai seniai stengiausi pas 
Jus atvykti su savo skulptūrom, 
tačiau tai padaryti buvo neleng
va. Trukdė pa'; rimo stoka ir 
Rytų šalies priešai. 

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį 
į tai, kad dalis mano darbų susiję 
su šventųjų vardais, bet visi dar
bai yra labai lietuviško būdo, 
pasakoja apie senąją branginamą 
Lietuvą, apie mūsą protėvius ir 
jų pasaulio sampratą. Tačiau jie 
labai šiuolaikiniai, nes sukurti 
per pačius sunkiausius Lietuvai 
metus ir savyje ne.̂ a labai stiprų 
tautos likimo pergyvenimą, 
sielvartą dėl patirtų neteisybių, 
bet kartu ir šviesų tikėjimą, kad 
ateis Laisvė. 

Šiandien mes jau žinome, kaip 
viskas įvyko, o tuo metu kiek
viena diena karkino nežinia, 
sunkiu prispaudėjo jungu. Kiek
vienas darbas, nors ir turintis 
šventojo vardą, neša savy bendra-
žmogišku, humanistinių vertybių, 
teisybės siekį, t ikėjiaj gėrio per
gale. Pavyzdžiui. .Pieta" — tai 
mūsų 1863 metų suki lė l io 
motina, Medininkų kankinių 
našlė, sausio tryliktosios motina, 
ant rankų laikanti savo 
mylimiausią sūnų. 

Šventas Jurgis gėrio pergalė 
prieš blogį. Šventoji Barbora tai 
žmogus, kuris sutiko geriau mir
ti, tačiau neišsižadėjo savo įsi
tikinimų. Šventasis Juozapas — 
tėvo ištikimybės simbolis. Suriš
tas Jėzus Nazarietis — tai 
Lietuva, penkiasdešimt metų pri
rišta grandinėmis prie sovietinės 

Illinois gubernatoriaus Jim Edgar atstovė Pat Michalski (viduryje) su Povilo Tamulionio medžio skulptūra „Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis", kuri bus pakabinta Illinois gubem«tūroje. Springfield'e, kairėje — Povilas 
Tamulionis, dešinėje — Čiurlionio galerijos Chicago'je direktorius Česlovas Janusas. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

nelaisvės. Rūpintojėlis tai tautos 
sielvartas dėl patirtų skriaudų. 

Tikiu, kad mano darba i 
vyresnės k a r t o s žmonėms 
primins jų vaikystę Lietuvoje, 
jauniems padės išlaikyti jų lietu
viškumą, jų tikėjimą. Noriu Jums 
pasidžiaugti, kad per praėjusias 

šv. Kalėdas mūsų premjeras Ge
diminas Vagnorius padovanojo 
mano padarytą vieną skulptūrėlę 
— „Jėzus iš Nazareto" garbin
giausiam Lietuvos asmeniui, kar
dinolui Vincentui Sladkevičiui. 
Illinois gubernatoriaus J im 
Edgar priimamajame jo asistentė 

Pat Michalski pakabins Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Kęstučio 
skulptūrą. Būčiau laimingas, kad 
galėčiau jums padaryt bent vieną 
gražų l ietuvišką kryžių ar 
skulptūrą. 

Povilas Tamulionis 
Dievdirbys iš Pasvalio 

Dalis Povilo Tamulionio medžio drožinių — „šventųjų" parodoje, vykstančioje Čiurlionio galerijoje. Paroda bus per -
kelta į Lietuvių dailės muziejaus galerija Lemont'e, kur ji bus atidaryta ateinanti šeštadienį kovo 21 dieną, 7:30 v.v. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 
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