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Jie kūrė Izraelį

Lietuvos inteligentija posovietinėje erdvėje

Izraelis tik ką atšventė savo 
nepriklausomos egzistencijos 
pirmąjį penkiasdešimtmetį. 
Valstybė džiaugėsi savo pasiek
tais laimėjimais — žydinčia dy
kuma, klestinčia ekonomįja ir, 
nepaisant nuolatinės karo grės
mės, gausėjančia žydų tauta.

Per 4,000 istorinių metų žy
dai niekad neturėjo nei taikos, 
nei ramybės. Nuo karų su Egip
to faraonais ir agresyviais Ba
bilonijos kariškiais iki kazokų 
pogromų ir Vokietijos nacių 
mirties stovyklų, žydų gyveni
mas niekada nebuvo be mūšių 
ir pralaimėjimų. Izraelio ne
priklausomybę taip pat reikėjo 
išsikovoti.

Po 1,700 metų tautinio išsi
blaškymo ir nykimo nepriklau
somybės laimėjimas parodė, 
kad žydams buvo belikęs tik 
vienas bendras bruožas, tai reli
gija. Hebrąjų kalba buvo miru
si. Iš jos buvo belikus tik 8,000 
žodžių relikvija, kuri galėjo būti 
įdomi tik kalbos studijoms, bet 
netiko gyvenimui. Zionizmo tė
vas Theodor Herzl nenorėjo nie
ko bendra turėti su tokia kalba, 
su kuria nė traukinio bilieto ne
galėtum nusipirkti.

Tačiau tai nekliudė kalbos fa
natikui Eliezeriui Perlmanui, 
1882 metais iš Lietuvos per
sikėlusiam į Jeruzalę ir pakei
tusiam savo pavardę į Ben Ye- 
huda, pasiaukoti hebrąjų kalbos 
atnaujinimui. Jis, užsidegęs 
karštu nacionalizmu, pasiryžo 
atgaivinti mirusią kalbą, prigal
vodamas jai naujų žodžių. Na
muose jis kalbėjo tik hebraiškai 
ir vertė savo šeimą bei draugus 
kalbėti vien ta kalba. Taip jisai 
ir jo draugai pasiekė, kad heb
rąjų kalba tapo Izraelio valsty
bine kalba. Dabar hebrąjų kal
boje yra apie 50,000 žodžių. Jei
gu ne šis kalbos atnaujinimas, 
tai kitų kalbų konkurencija jau 
būtų privedus Izraelį prie Babe
lio likimo.

Daugelis kalbininkų mano, 
kad Izraelis nebūtų išsilaikęs, 
jei Ben Yehuda nebūtų supra
tęs, kad kraštas negali egzistuo
ti be valstybinės kalbos. Kai ši
tai suprato platesni gyventojų 
sluoksniai, buvo įsteigta heb
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rąjų kalbos taryba ir hebrąjų 
kalba tapo valstybine kalba. 
Pirmasis žodynas buvo sudary
tas iš Talmudo, Senojo Testa
mento ir senų raštų. Taip iš 
„milla” — žodis atsirado „mil- 
lon” — žodynas. Bet ne visada 
buvo lengva išstumti įsigalėju
sius žodžius ar kalbas: jidiš, vo
kiečių, rusų, anglų, ispanų, 
arabų ar etiopų, kai jomis kalba 
drauge gyvenantys žmonės. 
Kalbininkai kartais stebisi, 
koks likimas būtų ištikęs Iz
raelį, jeigu nebūtų buvę Ben 
Yehudos ir jo bendradarbių.

Izraelio politiniam atgimimui 
pagrindinės reikšmės turėjo zio- 
nistų sąjūdis. Pirmasis zionistų 
kongresas įvyko Basel’yje, Švei
carijoje, 1897 metais. Tačiau di
džiausios reikšmės žydų vals
tybės atkūrimui turėjo Balti- 
morės (JAV) zionistų veikla. 
Nuo 1847 metų jie rinko aukas, 
pirko ginklus, turėjo jų san
dėlius. 1900 metais čia įvyko 
pirmoji Amerikos zionistų fede
racijos konvencija. Apie 80 Bal- 
timorės zionistų įstojo savano
riais į žydų legioną, britų ka
riuomenės dalinį, kuris Pirmojo 
pasaulinio karo metu išvijo Oto
mano turkus iš Palestinos.

1903 metais iš Lietuvos į Bal- 
timorę atvyko dr. Hermanas 
Seidelis, kuris įsijungė į zionis- 
tus ir pasišventė kovai sukurti 
žydų valstybę Palestinoje. Sei
delis tapo Amerikos zionistų va- 
dovaująnti asmenybė. Neatsi
žvelgiant į didelį zionistų įnašą 
nepriklausomos žydų valstybės 
atkūrimui, Baltimorė tapo cent
ru ir antizionistinio sąjūdžio. Jo 
nariai buvo priešingi žydų vals
tybės atkūrimui, nes tai būtų 
nelojalū Amerikai. Jie tikėjo, 
kad judaizmas yra religija, o ne 
tautybė. Pagrindinė žydų anti- 
zionistų organizacija buvo Ame
rikos judaizmo taryba.

Kovose už Izraelio nepriklau
somybę, valstybės sistemos su
organizavime, krašto valdyme 
ir ekonominėj bei kultūrinėj 
veikloje taip pat buvo Lietuvos 
žydų, bet valstybės atgimimo 
laikotarpiu tiedu buvo iškiliausi 
kūrėjai. Tai Eliezeris Perlma- 
nas-Ben Yehuda, prikėlęs miru-

VYTAUTAS KUBILIUS

„Tauta be inteligentų — tai 
armija be generolų”, — prieš
karinėje Viltyje tvirtino Anta
nas Smetona. Ar šiandieninė in
teligentija dar jaučiasi genero
lais, kaip anoji aušrininkų, var
pininkų, viltininkų karta, sklei
dusi istorinę atmintį ir vals
tybės viziją, kurios kiti gyven
tojų sluoksniai jau nepąjėgė su
sikurti? Vienu metu, rėždama 
ugningas prakalbas Vingio par
ko susibūrimuose ar budėdama 
prie Lietuvos Parlamento bari
kadų, dabartinė inteligentija iš 
tiesų suvokė, atsidūrusi istori
nio proceso smaigalyje, kuris 
trupina imperijos ledkalnį. Ta
čiau toji palaiminga tapatybės 
su visa tauta savijauta išsi
sklaidė aštrioje visuomenės po
liarizacijoje, kurią lėmė plani
nės ekonomikos griūtis ir gim
stančių politinių partijų žūt
būtinė kova dėl vietos po saule. 
Reikėjo apsispręsti, kas yra ne
priklausomybė — radikalus 
šuolis iš okupacijos situacijos ar 
tik buvusio gyvenimo reformuo
tas tęsinys, kuriam vadovaus 
tas pats Kompartijos CK pirma
sis sekretorius su savo koman
da..

Nuo tų apsisprendimų pri
klausė vienokia ar kitokia lai
kysena politinės diferenciacijos 
ir visuomenės demokratizacijos 
eigoje. Jei nepriklausomybė yra 
naujai atverstas istorijos pusla
pis, tai pirmiausia privalėjai sa
vęs paklausti: o ką gi tu veikei 
vakarykščiame tos istorijos pus
lapyje? Ar nestiprinai okupaci
nio režimo, tobulindamas sovie
tinių raketų radijo antenas, 
projektuodamas vienkiemių nu
griovimą, skelbdamas galutinį 
kapitalizmo krachą? Sovietme
čio inteligentija, vardan kaije- 
ros ir privilegijų masiškai stoju
si į kompartiją (reikėjo įvesti 
net limitą inteligentijai), viešai 
nepasibarstė kaltės ir atgailos 
pelenais, stipriau neišgyveno 
moralinio apsivalymo proceso, 
kuris po Antrojo pasaulinio ka
ro buvo toks išganingas vokie
čių visuomenei ir kultūrai. 
Greičiau stengėsi įsirašyti į „ty
liosios rezistencijos” didvyrius: 
net ir įkopę į valdžios piramidę, 
mes švęsdavome Kūčias ir leis
davome teatruose vaidinti pje

sių hebrąjų kalbą, ir dr. Herma
nas Seidelis, daug pasišventęs 
zionistų organizavimui ir kovai 
už Iraelio atgimimą.

Cezaris Surdokas

sės apie Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius...

Dviejų istorijos tarpsnių ski
riamoji linija, rėžiama per savo 
gyvenimą ir galvoseną, būna 
skaudi, bet ji padeda rasti savo 
vietą naujoje gimtojo krašto 
sanklodoje. Inteligentas yra vi
sų pirma moralinė asmenybė, 
ieškanti esminių vertybių, ku
rianti ir perkurianti pati save.' 
Vietoj dvasinės rekonstrukcijos 
didelė inteligentijos dalis, regis, 
pasirinko neutralumo poziciją: 
stovėti virš visų ideologijų ir 
partinių programų, niekam ne
priklausyti, nes šiame masinės 
kultūros amžiuje tik proto ir 
dvasios individualumas yra tik
roji inteligento žymė. Po ali
nančių partinės priklausomybės 
metų atrodė gražu ir prakilnu 
likti nuošalės zonoje, palydint 
grumtynes aikštės viduryje iro
niškais komentarais. Inteligen
tiška yra nedemonstruoti savo 
pažiūrų ir vertinimų, nesi
ginčyti, o ieškoti visor „santar
vės” — ir su tais, kurie siūlė 
neišvesti iš Lietuvos sovietinės 
kariuomenės, ir su tais, kurie 
iššvaistė milijonus žmonių san
taupų, ir su tais, kurie, ne
baudžiami, garsina sufalsifikuo
tas KGB bylas (Vokietijoje už 
savivališką STASĮ dokumentų 
paskelbimą iki trejų metų lais
vės atėmimo). Išdidi neutralu
mo pozicija virsta moraliniu 
abejingumu ir susitaikymu su 
blogiu. Nebėra dėl ko piktintis 
ir ką smerkti, ko tikėtis. Nebe
lieka vidinių veiksmo akstinų.

Neutralaus inteligentiškumo 
laikysenoje tebetvyrojo nepasi
tikėjimas tautine valstybe, emo
cinis priešiškumas jos šventėms 
ir jos istoriniams mitams. So
vietmetis paliko sąmonėje slo
gios patirties suformuotą iš
vadą: valstybė yra prievartos ir 
smurto įrankis, kiekviena val
džia — niekšų ir vagių gauja. 
Naujuose romanuose atgimusi 
tautinė valstybė vaizduojama 
kaip pragariška chaoso vietovė. 
Tautiškumas desekralizuoja- 
mas, kaip agrarinės bendruo
menės reliktas ir filosofuojančių 
publicistų įrašomas į neigiamų 
sąvokų indeksą. Destruktyvų 
santykį tautinės valstybės at
žvilgiu demonstruoja net politi
kai profesionalai: vieni agituoja 
nedalyvauti referendume, kiti 
ragina kauniečius neduoti poli
cijai parodymų dėl žmogaus 
žūties. Žiniasklaida afišuoja bū
tent tokį destruktyvų, anarchis
tinį elgesį ir destruktyvų inte
lektą.

Ankstyvesnės lietuvių inteli
gentijos kartos kūrė tautos isto
rijos didybės, tautos misijos Ry
tų ir Vakarų sankryžoje mitus. 
Dabartinė inteligentija, regis, 
pasišovusi demitologizuoti lietu
višką pasaulį, palikti dabartį be 
jokių praeities fantomų, gyventi 
tik šia akimirka. Vartotojiška 
visuomenė nebereikalauja iš in
divido įsipareigojimo abstrak- 
tiems idealams ir aukštesniems 
tikslams — žiūrėk pirmiausia
naudos sau... „Lietuvybė negali 
būti mūsų profesija”, — Vytau
to Volerto romane Jaučio ragai 
kerta savo tėvams į akis jau su- 
amerikonėję jų vaikai. Panašiai 
šiandien mąsto ir ne vienas pra
turtėjęs „naujasis lietuvis”. Te
levizijos laidoje „Dar ne vaka-

Vytautas Kubilius Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir sociali
nių mokslų skyriaus ir Mokslininkų rūmų Vilniuje surengtoje konferenci
joje „Inteligentija ir lietuvių tautos gyvybingumas” 6ių metų balandžio 28 
diena.

Virginijos Valuclcienės nuotrauka

ras” trys besivaržančios merge
lės turi sudainuoti po dainelę, ir 
visos gieda amerikoniškas dai
neles kaunietiška tarsena. Tik 
viena aukštoji mokykla (Klai
pėdos universitetas) dar rūpina
si, kaip įskiepyti etninės kultū
ros tradicijas mokyklose.

Posovietinė inteligentija grimz
ta į prasivėrusią tuštumą — 
marksistinės ideologijos šarvai 
subyrėjo. Tautinio idealizmo 
banga atslūgo, o kaimietišku- 
mas — prieškarinės inteligenti
jos šaknys ir stiprybė — jau pa
plautas. Kapitalizmo restaura
cija ir gerovės valstybės sukūri
mas iškilo kaip vienintelė išga
ninga perspektyva, bet ji stu- 
mia į nedarbo krizės ir socia
linės nelygybės sproginėjančias 
votis, artina ekologinę katastro
fą, o kraštą paverčia Vakaruose 
sudėvėtų automobilių sąvarty
nu. Kitokią pasaulio atnaujini
mo viziją — be materialinio 
pragmatizmo — nukrikščionin- 
tas protas nebepajėgia susikur
ti. Todėl „daryti pinigus” tapo 
garbingu inteligento užsiėmimu 
— fizikai, gydytojai, inžinieriai, 
žurnalistai, dailininkai keičia 
profesijas; kuria akcines bend
roves, vadovauja bankams (jie 
žlunga), gena iš Vokietijos se
nus automobilius, dažo pratur
tėjusių tautiečių namus Čika
goje arba prižiūri senutes (už 
1,500 dolerių į mėnesį). 1996 
metais išvyko į užsienį ieškoti 
pinigų ir laimės 500 aukštąjį
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mokslą baigusių lietuvių. Parei
ga dirbti savo kraštui jau ne
bėra moralinis kriterijus, kuris 
sulaikytų išprusintų Lietuvoje 
intelektualų nutekėjimą.

Sovietinė sistema, masiškai 
reprodukavusi inteligentiją (kas
met po 10,000 aukštųjų mo
kyklų absolventų), suniveliavo 
jos išskirtinumo bruožus. Nu- 
prasmintų idėjų ir žodžių srau
tai išplovė individualų dvasinį 
pasaulį ir užtrenkė konceptua
linį mąstymą, gebantį pakilti 
virš klampios empirikos. Įpra
timo simuliuoti darbą ir gauti 
pinigus už pasėdėjimą. Išmokė 
rašyti fiktyvias ataskaitas, 
apeiti įstatymus ir nesilaikyti 
duoto žodžio. Įkalė nuostatą, 
kad valstybės biudžetas — be
dugnis, iš kurio reikia griebti 
kiek galima daugiau savo žiny
bai, savo draugų grupei ir sau 
pačiam.

Iš Maskvos glėbio sprūstančią 
Lietuvos valstybę sovietmečio 
inteligentija, visų pirma partinė 
nomenklatūra, klampino į be
saikio grobimo, lėšų švaistymo, 
grupinių interesų liūną. Nu
siaubtų bankų vadovai buvo ne 
Maskvos statytiniai, o Vilniaus 
ir Kauno aukštųjų mokyklų 
auklėtiniai. Mokslų akademijos 
sandėliuose nebuvo likę net ra
diatorių, kai jų turtą atėjo per
imti institutai. Pareigūnų sąži
ningumą valstybė gali tik nusi- ‘ 
pirkti, mokėdama didelius atly
ginimus, kitaip net teisėjų ne

priversi laikytis išleistų įstaty
mų. Ar 300,000 tarnautojų 
(prieškarinei Lietuvai pakako 
30,000) yra valstybės karkasas, 
ar parazitinis antstatas? Vil
niuje, pavasarinio lietaus ap
semtame bibliotekų kolekto
riuje, žūsta dviejų milįjonų liti) 
vertės vadovėliai ir knygos, iš
leistos prieš trejas metus. Kodėl 
jos nebuvo laiku išdalintos mo
kykloms? Vienas bendradarbis, 
tris kartus žadėjęs ir tris kartus 
laiku neatlikęs užplanuoto dar
bo, didžiai nustebo, kai pasa
kiau: „Esi giliai sovietizuotas 
žmogus...”

Sovietmečio įpročiai ir soviet
mečio psichologija — esame val
stybės išlaikytiniai — tebetūno 
mumyse. Tik privataus verslo 
aferoje sparčiai formuojasi rim
to darbo, individualios iniciaty
vos ir individualios atsakomy
bės įgūdžiai, o firmos turtas da
rosi neliečiamas. „Pačiolio” ben
drovė atleido skyriaus vadovą 
vien už tai, kad sekmadienį pa
sinaudojo bendrovės kompiute
riu). Tad valstybės turto priva
tizavimas lemtingai paveiks ne 
tik inteligentijos socialinę padė
tį, bet ir jos moralinę savimonę.

Tautinės valstybės ir visuo
menės gerovės stiprinimui rei
kalingas sąžiningas rimtų spe
cialistų darbas. Nors 1990 me
tais Lietuvoje tebeveikė net keli 
Ekonomuos institutai, bet tiek 
žemės reforma, tiek kitos ūkio 
reformos buvo pradėtos ir vyk
domos be šių institutų paruoštų 
modelių. Nors aukštosiose mo
kyklose dirbo šimtai ekonomijos 
mokslo docentų ir profesorių, jie 
autoritetingai neįspėjo žmonių 
nekišti savo santaupų į „Se
kundės” tipo bankus ir neprog
nozavo bankų griūties. Nelabai 
matyti, kad ir šiandieninius vy
riausybės veiksmus (valstybės 
turto privatizacija, akcizų poli
tika, vidutinio ir smulkiojo ver
slo ugdymas, reikalingų specia
listų ruošimas) lydėtų rimta 
mokslinė analizė, prognozės, ar
gumentuoti komentarai. Perve
dant Lietuvos ūkį į laisvos rin
kos vėžes, inteligentija tūrėtų 
tapti itin imliais informacijos 
transformatoriais: ką pasiimti 
iš Europos šalių patirties, kaip 
pritaikyti ir numatyti pasėkme3 
(kol kas verčiamės daugiau už
sienio ekspertų patarimais).

Šiandien mes esame kitoje 
erdvėje, kuri sparčiai keičiasi, 
ir mes nebegalime užsiglausti 
kertelėje. Esame bendro europi
nio proceso dalyviai, tiesa, žiau
riai atsilikę savo pilietinės vi
suomenės struktūrų padriku
mu, įsprausti į didžiai nesaugią 
geopolitinę zoną tarp Karaliau
čiaus ir Gardino, bet jau išėję į 
aiškų kelią. Šita erdvė ne
begąsdina jaunosios kartos — ji 
čia jaučiasi kaip savo namuose, 
Vilniuje ir Kaune godžiai išper-

(Nukelta į 2 psl.)
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karna naujausia užsienio moks
linė literatūra, Vytauto Didžio
jo universiteto bakalaurės, tik 
gavusios diplomus, traukia į 
Prancūziją, Angliją, Švediją, pa
sidairyti, kaip atrodo pasaulis, 
o gal ir sumedžioti pasiturintį 
vyrą...

«■
Dabar kiekviena ūkio, švieti

mo, kūltūros sritis šaukiasi 
aukštos kvalifikacijos specia
listų, kurie ne tik dorai nusta
tytų, sakysim, Kaune, Kęstučio 
gatvėje, nebaigto statyti viešbu
čio vertę, bet ir sugebėtų mąs
tyti valstybiškai, t.y. matytų 
bendrą šalies raidos perspek
tyvą ir gintų visos visuomenės, 
o ne atskirų grupių interesus. 
Turėtų būti nustatyti bendri es
minių klausimų sprendimai ir 
aiškios raidos programos, ku
rios nebepriklausytų nuo par
tijų valios ir jų konfrontacijų.
Tai ypač būtina švietimo ir 
kultūros srityje, kurią bepras
miškai norima pajungti partinei 
politikai (tokią politiką atmetė 
Vatikano II suvažiavimas), ku
rioje dirbtinai buvo poliariuotos 
tautiškumo ir europizacijos 
kryptys. Švietimas ir kultūra 
yra lemiamas faktoriūs ūgdant 
visuomenės bendrumą, kuris 
pavojingai irsta, gilėjant socia
liniams kontrastams, valstybei 
nebepakeliant nemokamo gydy
mo ir nemokamo aukštojo mok
slo naštos. Mokykla (pvz., 
Anykščių „Antano Baranaus
ko”), sugebanti pasirūpinti, kad 
visi vaikai (net asocialių šeimų) 
turėtų sąsiuvinius ir būtų pa
valgydinti, sugebanti įdiegti 

, vaikams atjautos ir pagalbos ar
timui jausmą, ugdo natūralią 
pilietinę visuomenę, kur atskiro 
žmogaus gerovė ir saugumas

Konferencijos „Inteligentija ir lietuvių tautos gyvybingumas” diskusijų dalyviai Lietuvos Mokslų akademijos 
didžiojoje salėje, Vilniuje.

Virginijos Valuckienės nuotrauka

yra visų rūpestis.
Bundančiose, į laisvės kelią 

išeinančiose tautose inteligenti
jai tekdavo visuomenės integra
cijos misija. Ar šiandieninė Lie
tuvos inteligentija, baigianti iš
tirpti kituose socialiniuose 
sluoksniuose, dar yra pajėgi at
likti tą integracijos užduotį? Jei 
ji tebeieško savo paskirties, tai 
kitos svarbesnės nesusiras ša
lyje, kuriai dar toli iki ekonomi
nio gyvenimo, teisinių ir morali
nių normų pastovumo. Tik be- 
siskaidančią visuomenę ji galės 
sulaikyti nuo suirimo ne morali
zuojančia didaktika ir patrio
tinėmis deklamacijomis, o rea
lia ir sąžininga veikla tiek vals
tybės institucijose, tiek priva
čiame versle, realizuodama tei
singumą ir jaudindamasi dėl jo

pažeidimų (ar padoru — klausi 
savęs — pirktis bilietą į Jose 
Carreros koncertą už 800 litų, 
kai tavo brolis, ūkininkas, iki 
šiol neatgauna pinigų už pra
ėjusį rudenį pristatytus cukri
nius runkelius?).

Lietuva turi itin stiprų kūry
binį kultūros potencialą, besi
telkiantį ne tik didžiuosiuose 
miestuose, bet ir periferijoje 
(puikūs regioniniai žurnalai 
Žemaičių žemė, Anykščiai, Eski
zai, Baltija, Varpai; rašomos 
atskiro rajono ir kaimo istorijos, 
ruošiamos regionų enciklopedi
jos). Kuriasi įvairiabalsė pra
mogų industrija, atitraukianti 
bent porai valandų publiką nuo 
alkoholio. Kūrybinių sąjungų 
nariai (apie 10,000) verste už
verčia Kultūros ministeriją

įdomiansiais pasiūlymais — 
statyti paminklus, steigti teat
rus, ruošti festivalius, restau
ruoti dvarų rūmus, leisti kny
gas (1998 metais paduota pa
raiškų paremti knygų leidybai 
vienuolikai milijonų litų). Nuo
latinė vyriausybės galvų sopė, 
kaip surasti skylėtame biudžete 
lėšų realizuoti bent dalį tų pa
siūlymų, kol visuomenė tebėra 
nepajėgi pati teikti užsakymus 
menininkams ir juos realizuoti, 
kaip nukreipti lėšas ne į viena
dienius pramoginius jubilieji
nius renginius, o į fundamenti
nius dalykus, formuojančius 
tautos ir šalies profilį.

Nė viena kūrybiškai mąstanti 
asmenybė neturėtų šiandien 
jaustis, kad ji Lietuvai nereika
linga.

Inteligentija ir lietuvių 
tautos gyvybingumas

Lietuvos mokslų akademijos 
Humanitarinių ir socialinių 
mokslų skyrius ir Mokslininkų 
rūmai surengė mokslinę konfe
renciją „Inteligentija ir lietuvių 
tautos gyvybingumas”. Vėliau 
vyko šios konferencijos tęsinys 
— diskusija.

Inteligentijos sąvoką ir reikš
mę išsamiai ir įdomiai apibū
dino Mokslų akademijos Huma
nitarinių ir socialinių mokslų 
skyriaus pirmininkas profeso
rius. Algirdas Gaižutis, Jis 
pabrėžė, kad inteligentija for
muoja tautą, jos mentalitetą. 
Pasak Gaižučio — tauta be in
teligentijos — tai tauta be stu
buro.

Profesorius Jonas Aničas, ne
seniai išleistos knygos apie 
Aleną ir Mykolą Deveikius au
torius, nagrinėjo didelę inteli
gentijos reikšmę, ugdant lietu
viškumą nuo 1905 metų tauti
nio judėjimo iki 1918 metų Va
sario 16-osios. Tarpukario Lie
tuvos rašytojų, kūrybinės inteli
gentijos vaidmenį nagrinėjo 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto docentas dr. Rimas Mar
čėnas. Jis ypač pabrėžė tuome
tinės Rašytojų draugijos reikš
mę.

Dr. A. Pšibilskis nagrinėjo 
Lietuvai ir jos mokslinei inteli
gentijai sunkų stalinizmo laiko
tarpį. Okupacinė valdžia uždarė 
mokslinius ir kultūrinius žur
nalus bei kitus leidinius, Lie
tuvą atribojo nuo Vakarų 
mokslo, buvo pereita prie 
rusiškosios-sovietinės mokslo ir 
mokymo sistemos. Vis dėlto ir 
persekiojimo, teroro sąlygomis 
šviesiausi išlikusios inteligenti
jos atstovai, tarp jų ir katalikų 
dvasininkai, nepasidavė sovieti

nei ideologijai, atliko svarbų 
vaidmenį, sugriaunant sovietų 
okupacinę sistemą Lietuvoje. 
Išsaugojant lietuviškumą, tau
tos dvasinius lobius, svarbus 
vaidmuo tenka į Vakarus pasi
traukusiam mūsų inteligentijos 
žiedui, šviesiausiems tautos 
protams. Pakanka paminėti 
Lietuvos atgimimo šauklį Ber
nardą Brazdžionį. Apie tai savo 
pranešime kalbėjo dr. Algiman
tas Liekis.

Šiuolaikinės lietuvių inteli
gentijos portretą įdomiai nu
švietė bene ‘ žymiausias mūsų 
literatūros tyrinėtojas profeso
rius Vytautas Kubilius. Jis 
pabrėžė, kad sovietinė sistema 
masiškai sužalojo, suniveliavo 
Lietuvoje likusią inteligentiją. 
To pasekmes Lietuva skaudžiai 
jaučia ir dabar. (Vytauto Kubi
liaus žodį spausdiname šiame 
Draugo kultūrinio priedo nu
meryje.)

Diskusiją pratęsęs ir papildęs 
profesoriaus Kubiliaus mintis 
dr. Romualdas Grigas pažy
mėjo, kad priverstinėje emigra
cijoje atsidūrus mūsų tautos 
genofondui, prireiks kelių de
šimtmečių, kol Lietuvoje atsi
gaus tautodara, subręs tautinis 
mentalitetas. Pasigendame vi
suomenę jungiančios, santarvę 
skatinančios kultūros dorovi
niai įsitikinimai dabar pavirsta 
preke. Anksčiau, prieš karą, 
žmonės žinojo, kas dora, o kas 
nedora, o dabar daug kas 
nežino ir nesilaiko dešimties 
Dievo įsakymų. Skatinant- tau
tos atgimimą, kartu su inteli
gentija svarbų vaidmenį turėtų 
atlikti ir Katalikų Bažnyčia.

Diskusijose dalyvavusi kau
nietė mokytoja Emilija Stanik-

kaitė, kiek paprieštaraudama dr. 
Grigui, tvirtino, kad praėjus be
veik dešimtmečiui nuo sovie
tinės okupacijos galo, nuo Sąjū
džio atsiradimo, ji jaučia ne
mažą pažangą, formuojantis 
-jaunajai inteligentijos kartai. 
Jaunimas jau pradeda užpildyti 
teatrų sales, eina klausytis ba
roko muzikos. Mokslininkų 
rūmų visuomeninio sambūrio 
vadovas Kęstutis Minelga pasa
kojo, kaip daugiau negu 70 į šį 
sambūrį susitelkusių moksli
ninkų, kitų inteligentų, tarp 
kurių yra ir iš JAV grįžusi Bea
tričė Vasaris, rengia išvykas į 
Lenkijos, Seinų, Punsko, Kara
liaučiaus (Kaliningrado), ki
tuose kraštuose susitelkusias 
lietuvių bendruomenes, nuveža 
knygų, vaistų. Tuo tarpu valsty
binės institucijos svetur gyve
nantiems lietuviams neatsiun
čia net paprasčiausio Lietuvos 
žemėlapio.

Konferencijoje pranešimą 
„VLIKas ir Lietuvos atgimimas” 
pateikė Lietuvos Seimo narys 
Kazys Bobelis. Pasakė, kad į 
VLIKą susibūrę lietuvių inteli
gentai daug nuveikė Vakarų 
šalyse, žadindami ir palaikyda
mi Lietuvos nepriklausomybės 
viltį. Teigiamai paminėjęs Lie
tuvos generalinio konsulo Či
kagoje Petro Daužvardžio bei 
garbės konsulo Vaclovo Kleizos 
ir kitų veiklą okupuotos Lietu
vos laisvinimo darbams, Bo
belis metė akmenuką kitiems 
mūsų emigracijos diplomatams. 
Esą jie gaudavo geras algas, 
buvo išeikvotos Lietuvos aukso 
užsienyje atsargos, kai tuo tar
pu emigracijoje atsidūrę Latvi
jos ir Estijos diplomatijos atsto
vai pragyveno iš palūkanų, gau
tų už bankuose padėtą šių kai
myninių valstybių auksą. Toli 
gražu ne visi klausytojai sutiko 
su tokiais Kazio Bobelio tvirti
nimais.

Algimantas Antanas ’ 
Naujokaitis

Nijolė Jankutė

Koalos, kengūros ir kukabūros
(Australiški atvirukai)

Rytas aukštyn kojom

Mane pažadino juokas. Kažkas kvatojo šai
žiai ir įkyriai. Pirmą sekundę nesupratau, 
kur esu. Svetimas kambarys ir juokas už lan
go — a-ka-ka-ka!

Tyliai atsidarė durys.
— Labas rytas! Tai kaip miegojai Australi

joj? — klausia įslinkusi dukra.
Aš Australijoj? „Tinojaus, šoko, žmonas 

aukštyn kojom voikšto” — prisimenu vaikys
tėje girdėtus senų kupiškėnų žodžius ir šyp
teliu.

— Kas čia taip kvatojo? Net pabudau.
— O, tai mūsų Kuka. Pusryčių atskrido. 

Paukštis toks — kukabūra, — aiškina dukra.
Keliuosi. Skubu prie lango. Noriu pamatyti 

kukabūrą. Gyvą, ne atviruke. Noriu matyt 
koalas ir kengūras, eukaliptus ir aborigenus. 
Viską, ką galima pamatyt per dvidešimt die
nų atostogų.

O šį momentą matau kukabūrą. Tai nedi
delis, kresnas paukštis storu juodu snapu ir 
plokščia galva. Jis tupi čia pat, prie virtuvės 
lango.

— Laukia pusryčių, — sako dukra, — 
Žiūrėk, kaip les — ir, atpjovus kumpio grie
žinėlį, išeina kieman.

— Kuka, eikš čįa, kuka!
Mano nustebimui paukštis nutupia ant 

gonkų tvorelės ir godžiai griebia gabalėlį iš 
rankos. Paskui energingai padaužo jį į tvore
lę ir, užvertęs galvą, sukrato gurklin.

— Užmušė, — sako dukra.
— Užmušė? Ką?
— Kumpį. Kukabūros minta driežais ir gy

vatėm, todėl prieš nurydamos viską „užmu
ša”.

O „Kuka” žiūri į mudvi, pakreipusi savo 
plokščią galvą, tartum klausytų, ką mudvi 
apie ją kalbam. Balandžio rytas, tai yra ru
dens rytas, šiltas, saulėtas ir aidi visokiais 
balsais.

Stebiuosi tais giesmininkais. Jie sugriauna 
mano įsitikinimą, kad atogrąžų paukščiai tik

Mano mylima „kookabura”
Nijolės Jankutės-Užubalienės nuotrauka

gražiai „pasirėdę”, bet giedot nemoka. Tiesa, 
papūgų giminė nei į solistus, nei į choristus 
nepriimtina, bet užtat laimėtų pirmas premi
jas už parėdus. • .

Kokių aš jų per tas dienas čia neprisi
žiūrėjau! Trispalvės „lorakeets”, nors kelk į 
stiebą, kaip lietuviškas vėliavėles; triukš
mingos, jaukios „rosellos” — raudonom suk
nelėm, mėlynom skarelėm; pilkasparnės- 
rausvakaklės „galah”, o „eclectus” papūgos 
— skraidantys brangakmeniai. Pamačius 
sunku tikėti, kad toks raudonai-mėlynai- 
žalias paukštis ne žaislų krautuvėj dirbtinai 
nudažytas pirkėjams patraukti.

Bet „cockatoos”.., A „cockatoos!” Visų papū
gų karalienės. Ne "kartą jaučiausi specialiai 
pagerbta, kai jų penketukas atoki mdė į duk

ros kiemą paragaut saulėgrąžų sėklų. Balti, 
dideli kaip antys, melsvai juodais snapais ir 
juodom kojom, tie karališki paukščiai iškil
mingai nusileidžia ir, lyg pasisveikindami, 
išskleidžia savo auksines karūnas.

Grįžtant prie giesmininkų, labiausiai ne
tikėti choristai — šarkos, nepretenzingu juo
da-balta apdaru visai panašios į lietuvišką
sias.

Šarkų ir jų giminaičių „butcher birds” čia 
pilna. Rėkaudami ir plepėdami jie skraido 
būriais, bet, kai nurimsta ir užgieda, ypač ry
tais — verta pasiklausyti. „Šarkų šeimos cho
ras”, — rašo Steve Parish knygoje Celebra- 
ting Australia, — „žavingiausi Australijos 
garsai, o ’butcher bird’ (mėsininkas!) — tarp
tautinio masto dainininkas”.

Tai va kaip. Dabar man aišku, kodėl ope
rose storą, žemą, išprakaitavusį tenorą visa
da beprotiškai pamilsta gracingas sopranas... 
Šarkos giesmė?

Atvirukas iš Sidney

Šiandien važiuojam į miestą — į Sydney. 
Čia, kur dukra gyvena, į centrą toliau negu į 
O’Hare iš Marąuette Park’o. Keliaujam trau
kiniu, kad aš — turistė — iš arčiau pa- , 
matyčiau „sydneysiders” kasdienybę, o gal, 
kad ne taip jaudinčiausi, matydama, kad au
tomobilis lekia KAIRE gatvės puse!

O, tos jų gatvės, tie jų keliai... Čia žmonės 
ne aukštyn kojom, bet atvirkščiais šonais 
juda. Bet gatvės švarios ir vingiuotos — kal
nai, kalneliai,vingiai, vingeliai. Namai, visi 
čerpėm dengti, tik raudonuoja kaip raudoni
kiai pro žydinčių oleandrų ir lysandrų krū
mus.

Iš mažos, jaukios stotelės išriedam dvi
aukščių vagonų traukiniu. Miestan važiuo
jantys „sydneysiders” — spalvų ir rasių mar
gumynas. Kapitonas Arthur Phillip, britas 
iki kaulų smegenų, įkūręs čia pirmąją Angli
jos koloniją 1788 metais, pasibaisėtų, maty
damas daugiau gelsvų ir rudų veidu jiemi 
baltų. Japonai,ginkluoti „statė of the art” 
foto-filmavimo aparatūra, indės, įsisupusios į 
sari, kinai, vietnamiečiai, korėjiečiai... Ūžia 
vagonas nuo įvairių kalbu. Na, ir mudvi su

dukra pridedam savo lietuviškąją. Ką jau be
kalbėti apie kapitono Phillip laikus, jei vos 
prieš pernkiasdešimt metų čia dar nebuvo 
šitos — tautų įvairybės. Tik po Antrojo pa
saulinio karo Australija atidarė vartus nau
jai darbo jėgai — „dypukams” iš Rytų ir Va
karų.

Sydney miesto, Australijoje, Operos rūmai Nijolės Jankutės-Užubalienės nuotrauka

Circular Quay

Tai Sydney širdis, čiabuvių pasididžia
vimas, turistų susižavėjimas, miesto pajamų 
elegantiškas šaltinis. Iš tikrųjų nuostabi ši

(Nukelta į 4 psl.)

Sydney miesto, Australijoje, uostas.
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Graudus atsisveikinimas su tėviške
ANTANAS KLIMAS

• Justinas Marcinkevičius. 
ŽINGSNIS. Eilėraščiai. Kau
nas, 1998. 151 puslapis.

Visą gyvenimą mėgau poeziją. 
Dar pradžios mokykloje, dar 
mažas pipiras, droždavau eiles 
nuo scenos — kaip žirnius ber- 
davau. Garsiai šaukdavau...

Tais gerais laikais (1929- 
1933) savaitraštis Ūkininko pa
tarėjas turėjo puikų priedą — 
Jaunąjį, ūkininką. Ten rasda
vau daug įdomių eilių; ypač 
man patiko Jonas Šiožinys.

O jau Prienų „Žiburio” gim
nazijoje man atsidarė poezijos 
aruodai: gera gimnazijos biblio
teka, gera viešoji biblioteka ir 
šioje pastaroje — beveik visi 
Lietuvos laikraščiai ir žurnalai. 
Skaityk ir norėk! Man tais lai
kais ypač patiko Jonas Kossu- 
Aleksandravičius (Jonas Aistis), 
Antanas Miškinis ir Eugenijus 
Matuzevičius. Žinoma, ir Braz
džionis, ir Bradūnas, ir Mačer
nis, ir Inčiūra, ir kiti.

Man paržygiuoti pėstute iš 
Prienų į Pelekonis, mano didelį 
ir seną kaimą prie Nemuno — 
dešinėje pusėje, Dzūkijoje, rei
kėjo gerų dviejų valandų: 14 ki
lometrų. Aš pavasarį ir rudenį
— beveik kas antras šeštadienis
— žingsniuodavau namo. Be
žingsniuodamas aš dažniausiai 
pievoms, vieškeliui ir lankoms 
pildavau eilėraščius. Vieną po 
kito. Jeigu ką nors primiršda- 
vau, pats čia pat pridėdavau sa
vais žodžiais. Tikiu, kad mūsų 
poetai man seniai atleido.

Bet daug smagiau būdavo 
žingsniuoti.

Vokietijoje, o vėliau ir Ameri
koje labai mėgau Jono Meko 
„Idilijas”, vėliau — Anglijoje gy
venusio Vlado Šlaito eiles. 
Žinoma, skaičiau ir daug kitų: 
mūsų poetų...

Ypač mėgau du Pranus — 
Praną Gustaitį ir Praną Kozulį. 
Abu Pranai yra kažkur Kana
doje dingę, prapuolę..

O dar vėliau pradėjo atklysti 
poezija ir iš okupuotos Lietuvos. 
Patiko man Bložė, Martinaitis, 
Geda, Strielkūnas, Kajokas, De
gutytė, Vaičiūnaitė ir, žinoma, 
Justinas Marcinkevičius.

Ir štai prieš kelias savaites 
sūnus iš Vilniaus atsiunčia nau
jausią Justino Marcinkevičiaus 
poezįjos knygą Žingsnis (151 
psl.). Puoliasi skaityti, nes poe
tas yra mano kaimynas, baigęs 
tą pačią Prienų „Žiburio” gim
naziją (žinoma, jo laikais ji va
dinosi vidurine mokykla). Kartu 
su kitu mano kaimynu, a.a. pro
fesorium Jonu Kazlausku.

Ir skaitau. Iš eilės ir — neiš
kentęs — kur papuola. Paskai
tau, paskaitau ir susimąstau. Ir 
vėl vaikščioju vaikystės ir jau- o kada jūs jūs jūs

Šienapjūtė Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Justinas Marcinkevičius Arnoldo Baryso nuotrauka

nystės takais ir takeliais.. Ir 
graudu darosi.

Skaitau toliau, skaitau kelis 
kartus ir pradedu galvoti, kas 
čia man taip sava, kaip sena 
stora mano močiutės maldakny
gė, storulis Aukso Altorius.

Ir galvoju: juk — mano išma
nymu — Žingsnis yra visos Jus
tino Marcinkevičiaus kartos ga
lutinis atsisveikinimas su tėviš
ke, su senuoju Lietuvos kaimu.

Ligi daugmaž 1955 metų apie 
70 nuošimčių Lietuvos gyven
tojų gyveno kaimuose, ir tik 
apie 30 nuošimčių miestuose ir 
miesteliuose. Bet apie tą laiką 
prasidėjo didysis bėgimas iš su- 
kolchozinto kaimo į miestą. Ir 
viskas apsivertė: dabar jau apie 
70 nuošimčių Lietuvos gyven
tojų rasime miestuose, ir tik 
apie 30 nuošimčių liko kaime: 
senukai, negalieji, invalidai, 
sugrįžę iš Sibiro, ir daug daug 
pįjokėlių, girtuoklių, alkoholi
kų. •

Dabar pasiklausykime poeto: 

IŠĖJIMAS IŠ KAIMO

Vadinom rugio broliu.
Šaukėm

žeme ir jos darbais visais, 
dalgiu, akėčiom, arklu,

šakėm,
žmonių ir gyvulių balsais.. 

Neatsigrįžo šitaip šauktas.

Nudilome ir mes: gana.
Tačiau ant stalo liko

šaukštas —
medinė šaukianti burna.

(p. 16)
Nebus girdėti mieste nei žmo

nių, nei gyvulių balsų. Žemė ir 
visi darbai liks amžinai užmirš
tame kaime. Bet ir ten nebus 
kas dirba.

Išėjo ši karta iš kaimo ir net 
neatsigrįžo. Tik ženklas liko — 
užmiršti mediniai šaukštai.

Baigta. Nieko nepadarysi. Tik 
graudu, graudu.

Visas rinkinys prasideda taip:

Ant vasaros kaklo
šermukšniai jau noksta.

Pažvelk į gamtos
besikeičiantį mostą,

į pritilusį paukštį, į augalo
rimtį,

į viską, ką galima skint arba 
rinkti:

(p. ii)

Taip ir einame, keliaujame, 
vaikščiojame po Lietuvos lau
kus. Atkeliaujam ir į senąjį Vil
nių (p. 99):

PRIE ISTORIJOS

I GEDIMINAS: 
„Nostra Vilna”

sunėrę rankas suglaudę
pečius

užstosite savąją ugnį
nuo svetimų ir savų plėšikų

tada tai ir aš galėsiu
į visas pasaulio šalis

sušukti lotyniškai
NOSTRA VILNA!

Mes apsilankome ir tėviškės 
sodybos kieme: mūsų tarme tai 
yra „atšlaimas”:

ATŠLAIMAS

Justinas Marcinkevičius

kad tiktai nereikėtų 
pasitraukti iš ten 
dar sykį išeiti 
raminant ir guodžiant 
žado netekusią širdį

(p. 77)

Labai įdomūs yra du 
'„pasivaikščiojimai” I (pp. 51-71) 
ir II (pp. 127-145). Pirma
jame rasime 62 numeruotus 
trumpučius eilėraštukus — po 
3-5 eilutes, o antrajame — 63.

PASIVAIKŠČIOJIMAS I

1
iškėlęs asfalto plutą 
prasimušė 
žolės laiškelis 
gražiai pasisakei 
apie prasmę bičiuli

(p. 51)

62
purvas ir šlapdriba 
lietus ir sniegas 
jausmų ir protų 
makalynė 
pliurzė

(p. 71)

PASIVAIKŠČIOJIMAS II

1
užtrenkiau 
už nugaros mišką 
išėjau į lauką 
vėjas

(p. 127)

63
įsisiautėjusi 
vėjo liepsna 
plaikstosi medyje 
koks dangus glosto 
kenčiantį kūną

(p. 147)
Antrajame „Pasivaikščiojime” 

pats liūdniausias yra šis trieilis 
(p. 136):

29 •
Šventėja laukai 
nuolankiai priimdami 
ištuštėjimo kančią

Joks mieste (= „ant bruko”) 
užaugęs žmogus taip graudžiai 
neprakalbės, nes jis nėra išgy
venęs nei laukų linksmybės pa
vasarį ir vasarą, nei tuščių lau
kų liūdesio rudenį, kai jau vis
kas nuo laukų nuimta, nukasta, 
į kluonus suvežta. Kai visi lau
kų darbai baigti.

(Nukelta i 4 psl.)

POKARIS

Lakstė po kaimus 
ginkluoti būriai 
Dievo galvos reikalaudami 
žemėje ir danguje.

Laisvę įsiuvom į škaplierius.
Ką turėjom — ant stalo padėjom.
Bet vis tiek, žmogų nuvežė 
ir paguldė miestelio aikštėj.

Paskui sušaudė leliją 
Dievo motinos rankoj.
Prie jos kojų pastatėm gilzę 
ir pamerkėm rugiagėlę.

Iš avinėlio gerklės 
liejosi broliškas kraujas.
Už miško lėtai, iškilmingai 
nusileido Dievo galva.

Ilgai neprašvito 
išbuožintų žodžių naktis.
Prie šulinio angelas skalbė 
sukruvintus savo sparnus.

KRYŽIŲ KALNAS

Ąžuole, ąžuole, kertamas, kalamas,
medi šakų plačių:
auga ir auga Kryžių kalnas
iš mūsų vargų ir kančių.

>
Ąžuole tėve, mirtys ir tremtys, 
užgesus namų ugnis...
Trenkit, perkūnai, tris kartus trenkit, 
pažadinkit mūsų šaknis.

Ąžuole broli, kiek daug negrįžusių: 
vėtros nudraskė lapus.
Kiek šioj žemelėj kapų be kryžių, 
kiek kryžių be kapų!

Medžio likimas, žmogaus likimas, 
paženklintas kryželiu.
O, skausmo kalnas, o, kryžių himnas 
krūtinėj ir prie Šiaulių.

DĖKOJIMAS UŽ RUDENINĮ 
SAULĖS SPINDULĮ

tai pasiuntei dangau
tai nusispjovei
atsikrenkštei ir tėškei
kaip skreplį į žemę
sakytum kiaušinio trynys

plūduriuoja lietaus valkoje
arba cha šypsnys iš apskretusių 
nusivalkiojusių ir purvinų lūpų 
va nuvarvėjo va va pro debesis 
ant medžio viršūnės pakibo 
išsekęs leisgyvis

ką jis uždegs 
nusiimk kepurę žmogau 
ar nematai

kaip rupŠnoję 
suzmekusią žolę

pakėlė galvas galvijai

* * *

Galiausiai telieka viena žvaigždė, 
įsišaknijusi gyvasty.
Tylėk, patekėjusi. Bet ne — kuždėk, 
daug arčiau esanti nei arti.

Daug brangesnė, sesuo mano, nei brangi, 
tai vičšūne lieti, tai šaknim.
Viltimi rengi ir dengi.
Spindulį ištiesi: imk

Bet klumpu ant jo lyg ant kardo, krentu 
nepakeldamas — ak, deja, deja, 
neatskirdamas jau, kur aš, kur tu: 
abu vienoje žaizdoje.

PRIE ISTORIJOS

1. GEDIMINAS: „Nostra Vilna”

akmenį paguldyti prie akmens 
sienoją užkelt ant senojo 
plytą surišti su plyta 
ar tai jau ir bus Vilnius1?

Užrakinti vartus pastatyti sargybą 
ant smaigo iškelti

nukirstą plėšiko galvą 
ar ir tai dar ne Vilnius?

■ .aiL .
bet svarbiausia įkurti ugnį 
ir sergėt kad jos neužpūstų

visi rytų vakarų vėjai

o kada jūs jūs jūs
sunėrę rankas suglaudę pečius
užstosite savąją Ugnį

nuo svetimų ir savų plėšikų 
tada tai ir aš galėsiu

į visas pasaulio šalis 
sušukti lotyniškai:

NOSTRA VILNA!

* * *

nieko nenoriu iš šito lėto 
leisgyvio vakaro

bejėgiškai įsikibusio 
į žvaigždėtą nakties parankę

užmigo gerklėj kalba 
aš jos nežadinu

prieina kartais koks medis 
prišoka nuskuręs krūmokšnis 
sakytum šuo bet per didelis

tako nėra 
viskas yra takas 
tą žino upė

(Iš Justino Marcinkevičiaus naujausių poe- 
• zįjos rinkinių Eilėraščiai iš dienoraščio ir 
Žingsnis)

\ *
"A' ■- m

Keleliu į kaimo sodybą Viktoro Kapočiaus nuorauka
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Atsisveikinimas su tėviške Rezistencinės temos 
Druskininkuose ir Dainavoje

Kai kada poetas groja visais 
kalbos žemaisiais tonais (p. 
141)

11
Žiemkenčių
Želmenys
Žiemos
Žemė žiemoja

Tik pasiklausykite: ž - ž -ž -ž
Deja, ir šiame Justino Mar- 

HnlfBvičiaus noezijos vainike aš 
surandu ir vieną didžiulį arba 
mažą šaukštelį deguto. Tai yra 
31-ame puslapyje atmuštas 
eilėraštis „Dėkojimas už rude
ninį saulės stebuklą”. Nepatin
ka jis man. Aš nesuprantu, ko
dėl poetas jį čia įkišo. Aš jo čia 
nė necituosiu, nes jis man ne
gražus! [Teatleis recenzentas, 
kad šitą eilėraštį įjungėme į 
greta spausdinamų Justino 
Marcinkevičiaus eilėraščių 
pluoštą iš jo rinkinių Eilėraščio, 
iš dienoraščio ir Žingsnis, ka
dangi taip labai sužadinus skai
tytojų smalsumą (koks gi tai čia 
per eilėraštis?), būtų neteisinga 
tą smalsumą palikti nepaten
kintą... Lai patys skaitytojai tu
rės progą spręsti, kiek tas eilė
raštis jų estetinius poreikius 
atitinka. Red.]

Norėčiau šias eilutes skaity
siantiems priminti dar vieną 
dalyką, kurio aš pasigendu. Tie
siog stebiuosi.

Kas yra gimęs ir užaugęs Lie
tuvos kaime, kas dabar, jau po 
1990-ųjų metų, yra kelis kartus 
lankęsis tėviškėje, tas žino, 
kaip baisiai suniokotas ir sunie
kintas yra Lietuvos kaimas. Se
nukai, invalidai, girtuoklėliai.. 
(Aš pats Lietuvoje lankiausi še
šis kartus ir savo akimis tai 
mačiau!)

Lietuvos ūkininkus okupantai

Bulviasodis Valkininkų kaime Viktoro Kapočiaus nuotrauka

ne tik sugrūdo į kolchozus, ne 
tik juos ilgiausiais gyvuliniais 
traukiniais vežė į Sibirą, bet jie 
išžudė ir nukankino tūkstan
čius ūkininkų vaikų, nes ir Lie
tuvos partizanų dauguma buvo 
kaimo sūnūs. Nė vienas Lietu
vos kaimas neliko nepaliestas.

Visi žiauriai nukentėjo.

Todėl aš — gal ir be reikalo 
— Žingsnyje ieškojau kokio 
nors tų baisių kančių atspin
džio. Juk tai Lietuvos kaimo ne
ištrinama dalia. Tačiau aš nie
ko negalėjau surasti. Nė žode
lio. Nejaugi Justinas Marcinke
vičius iš viso nenori (ar negali?) 
to prisiminti? Ypač atsisveikin
damas su savo tėviške, savo 
kaimu?

Tai aš šitaip skaitau Žingsnį. 
Kiti gal visai kitaip skaitys ir 
kitaip supras.

Lietuvos topografiniu 
žemėlapių knyga

• LIETUVOS TOPOGRAFI- ' 
NIAI ŽEMĖLAPIAI. Mastelis 
1:100,000. Lietuvos (1920-1923) 
žemėlapiai. Antroji laida. Gaunama 
„Drauge”.

Akademinio skautų sąjūdžio 
Vydūno fondas išleido neįkai
nojamos vertės ir reikšmės lei
dinį „Lietuvos Topografiniai Že
mėlapiai (Mastelis 1:100,000) 
128 Lietuvos (1920 - 1923) že
mėlapiai. Antroji laida”. Pirmo
sios laidos redaktorius Bronius 
Kviklys įžangos žodyje rašė, — 
nė vienas, kad ir tiksliausias 
plačios apimties „vadovėlis ne
pateikia taip tikslaus krašto 
vaizdo, kaip jį išsako tikslus 
žemėlapis”. Šio žemėlapio mąs-

telis yra toks, kad viename 
kvadratiniame centimetre telpa 
vienas kvadratinis kilometras. 
Aiškiai galima išskirti ir buvu
sius, ir gal tebesamus keliukus, 
netgi buvusių sodybų vietas. 
Kur lietuviškų žemėlapių trūko, 
ten leidėjai panaudojo rusiškus, 
lenkiškus ir vokiškus žemėla
pius.

Vytautas Mikūnas antrosios 
laidos įžangos žodyje sako, kad 
ši laida daugiausia yra skiria
ma atsikuriančiai Lietuvai. 
„Vietovių pavadinimai išnyko 
žmonių atmintyje. Atgaunant 
tėvų palikimus iškyla klausi
mų, kurių dalinius atsakymus 
galima rasti šiame žemėlapių

Druskininkai

„Į laisvę fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti” Lietuvos filialo 
septintosios studijų dienos šie
met rengiamos liepos 8-12 die
nomis Druskininkuose. Jų pa
grindinė tema: „Rezistencija ir 
kultūra — dvi istorinės atmin
ties gerinimo gairės”.

Vėliausiomis žiniomis numa
tomi šie pranešimai: Dalios 
Kuodytės „Ginkluotas pasiprie
šinimas 1945-1953 metais”, Al
gio Kašėtos „Pietų Lietuva — 
partizanų kovų ir gyventojų 
pasipriešinimo centras”, Napa
lio Kitkausko „Naujausi tyrimai 
Vilniaus Žemutinėje pilyje”, Vy
tauto Kubiliaus „Rezistencija 
sovietmečiu per kultūros sklai
dą”, Broniaus Makausko (iš 
Varšuvos) „Rezistencija . pieti
nėje Lietuvoje”, Vidmanto Va-

rinkinyje”. Iš tiesų, sovietinė 
okupacija bene labiausiai pažei
dė tyriausias lietuvybės ir tau
tos papročių šaknis — lietu
višką kaimą. Vienkiemiai buvo 
išdraskyti, daug sodybų ir dva
rų nugriauta, laukų numelio
ruota, pavadinimų pakeista.

Gal todėl taip sunkiai kraštas 
atsigauna po sovietų okupaci
jos. Korumpuoti valdininkai 
dažnai nenori, ar negali turi
muose sovietiniuose žemėla
piuose ar nepriklausomos Lietu
vos žemėlapių prastose kopijose 
atrasti buvusiųjų valdų. O juk 
Lietuvos žemelė — pats di
džiausias palikimas, kurį iš 
kartos į kartą turėtų perduoti 
tėvai ir seneliai savo vaikams, 
ir vaikaičiams.

Šis leidinys papildo Broniaus 
Kviklio Mūsų Lietuva daugia
tomį leidinį, kuris buvo išleistas

liušaičio „Į laisvę fondas ir as
menybės raiška”, Vytauto Vo- 
lerto „Lietuvybės išlikimo išei
vijoje kelia5 ir būdai”.

Šiemet ir vėl bus paskirta „Į 
laisvę fondo” premija už Lietu
vos rezistencinės veiklos isto
rinius tyrimus. Premijos dydis 
— 5,000 litų. Ją laimėtojui 
įteiks pats šiemetinės premijos 
mecenatas dr. Juozas Kazickas.

Be to, studijų dienų dalyviai 
aplankys Merkinę ir jos apy
linkėse esančias partizanų kovų 
vietas, o taip pat susipažins ir 

Į su kitomis istorinėmis Dzūkijos 
vietovėmis.

Dainava

42-ąjį kartą JAV ir Kanados 
Lietuvių fronto bičiuliai ir jų 
draugai rinksis šią vasarą į 
Lietuviškų studįjų ir poilsio sa
vaitę. Ji bus rugpjūčio 16-23

Lietuvoje, prieš keletą metų, 
deja, be šio žemėlapių priedo. 
500 egzempliorių tiražas Lietu
vai yra gal kiek mažokas ir, ma
nau, butų išpirktas gan greitai, 
nepaisant, kokia didelė kaina 
bebūtų.

Svarbiausia, kad šie žemėla
piai po kelis egzempliorius pa
tektų bent svarbiausiom Lietu
vos bibliotekom ir taptų priei
nami moksleiviams ir mokyto
jams, studentams ir dėstyto
jams ir visiems besidomintiems 
Lietuvos praeitimi ir Lietuva 
tarptautinės politikos vingiuo
se. Šių žemėlapių rinkinys labai 
reikalingas ir tarptautiniams 
akademiniams centrams, tyri
nėjantiems šiuolaikinę Lietuvos 
istoriją ir politiką.

Lietuvos topografinių žemė
lapių išleidimas būtų buvęs ne
įmanomas be kruopštaus mil

dienomis Dainavoje, Manches- 
ter, Michigan. Savaitės tema — 
Nauji uždaviniai mūsų rezisten
cinėje, kultūrinėje ir visuome
ninėje veikloje. Su paskaitomis 
ar pranešimais pakviesti daly
vauti: Vytautas Bieliauskas, 
Juozas Ardys, Vytautas Voler- 
tas, Kęstutis Sknipskelis, Kęs
tutis Keblys, Kazys Ambrazai
tis, Antanas Dundzila, Povilas 
Žumbakis, Marija Remienė, Ze
nonas Prūsas ir kiti. Numato
mas tradicinis jaunimo simpo
ziumas, kurį organizuoja Petras 
Kisielius, literatūros bei muzi
kos vakaras (organizuojamas 
Julijos Gylienės), įdomios lite
ratūrinės vakaronės ir pokal
biai.

Dainava ir jos Spyglio ežeras 
laukia stovyklautojų! Norintieji 
Dainavoje dalyvauti registruo
jasi iš anksto šiuo adresu: Jo
nas Vasaris, 979 Proehl Drive, 
Barberton, Ohio 44203. (Tel. 
330-644-7411).

Juozas Baužys

žiniško Clemento Dėdeloa dar
bo, sakė šio leidinio redaktorius 
Vydūno Fondo Valdybos Pirmi
ninkas Vytautas P. Mikūnas.

Šis leidinys — tai puikiausia 
dovana vykstant į Lietuvą. 
Gaunamas Vydūno Fonde, 
14911 East 127th Street, Le- 
mont, Illinois 60463.

Darius Furmonavičius 
Bradford universiteto

Europinių studijų katedros ir
Baltijos kraštų tyrimo centro 

daktarantas,
Jungtinė Karalystė

• Kaunas. Balandžio 26 d. 
po Šv. Mišių Kauno Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje buvo pris
tatyta dailininkės, poetės ir 
muzikės S. V. Juciūnaitės, 
OFS, simbolių knyga „Ugni
nės galaktikos žiedas”

Australiški atvirukai
(Atkelta iš 2 psl.)

milžiniškos „U” formos promenada Sydney 
Cove įlankos pakraščiu. Kairiajame rage — 
senamiestis — The Rocks; dešiniajame, var
du Bennelong Point, ultramoderniškas Aus
traluos ženklas — Operos rūmai.

Pažintį su miestu pradedu, žinoma, nuo 
Operos rūmų. Fantastiška: nerandu tinka
mesnio epiteto. Akinančioj dangaus ir van
dens mėlynėj plaukia nenuplaukdamos sep
tynios baltos burės. Genijus tas danas ar
chitektas, Jom Utzon, sugalvojęs tokį šedev
rą. Kas per fantazija! Mažas būdamas jis, be 
abejo, skaitė Andersen’o pasakas ir sapnavo 
„Jūros mergelę”.

Lipu begaliniais laiptais. Čia galėtų išsiri
kiuoti šimtai chorų. Atlošus galvą, žiūriu į 
spindinčias stiklo plokštes ir baltas kerami
kos arkas. Aplink gaudžia šiltas įlankos vė
jas ir tūkstančiai balsų.

Kodėl taip vėjuota prie ypatingųjų pasaulio 
pastatų? Vėjas siautė prie piramidžių, 
smaigstydamas veidą smėlio adatėlėm, ir ant 
Akropolio švilpavo, šlaistydamasis aplink 
Partenono kolonas. Vėjas, vėjas, vėjas. Atro

Harbour Bridge ir Operos rūmai Sydney — apšviesti paskutinės saulėleidžio šviesos.

do, lyg gamta nori plačiu vėjo mostu pagerbti 
žmogaus genijų.

Aplink rūmus — plati promenada. Čia 
vaikštinėja šimtai turistų, tačiau nėra susi
grūdimo. Vis nauji autobusai išlaipina nau
jas ekskursijas, naujus keleivius, daugiausia 
japonus. Jų vadovams gali pavydėti visų eks
kursijų vedliai, nes japonai — tvarkos, ri
kiuotės ir klusnumo žmonės. Visas būrys, 
tartum vėtrungė, suka ten, kur vadovo ran
koje plazda balta vėliavėlė su raudona saule. 
Ant operos laiptų — žengte-marš, išsiri
kiuoti, šypsot! Spragt-spragt foto aparatai. Į 
autobusą — ristele, trept-trept.

O manęs nevaržo jokia vėliavėlė. Dukra 
jau atsiliko — nebespėja sekti mane ir mano 
smalsumą. Tais karališkais laiptais užlipu į 
rūmų vestibiulį ir... nusiviliu. Negali būt. Ar
gi pastatas dar nebaigtas? Sienos, lubos — 
pilkas šiurkštus betonas, pasieniais oranži
niai gremėzdiški balkiai... O kiek čia būtų 
nuostabios erdvės freskoms, Australijos daili
ninkų, skulptorių menui. Pagrindinės salės 
uždarytos. Gal ten gražiau? Nusiperku kios
ke atvirukų ir skubu išeit. Noriu prisimint 
šiuos karališkus rūmus tik iš lauko.

The Rocks ir Harbour Bridge

Nuo Operos rūmų traukiam į šen; miestį — 
The Rocks. Čia ant uolėtos pakrar ės prieš 
210 metų įsikūrė originalusis »Sydney 
Town”. Dabar ši istorinė vieta pilna meno 
galerijų, restoranų, užkandinių, muziejų, 
krautuvių, krautuvėlių ir, žinoma, turistų. 
Landžioju tarp „karabelninkų” — jei jau 
pirkt suvenyrus, tai tik čia!

The Rocks parduoda viską — nuo minkš
čiausių avikailių iki opalų, nuo „Kitch Aust- 
raliana” iki rimto meno.

Su dukra užsukam į „Dreamtime Gallery”
— vieną iš daugelio aborigenų meno centrų. 
Čia iš tikrųjų gali pasijust ir pasimest kaip 
sapne. Ant drobių, batiko, ant molinių vazų, 
ant bumerangų, ant odų šokinėja kengūros, 
raitosi driežai ir krokodilai, plauko žėrinčios 
žuvys akinančiuose vandenyse. Taškai — 
taškeliai, brūkšniai — brūkšneliai, net akys 
raibsta. Vyrauja smėlio ir molio spalvos su 
geliančiais mėlynumais, kaip tas karštas 
dangus, ir liepsnoj ančioais raudoniais, kaip 
dykumos, kaip Ayers Rock saulėleidy (deja, 
tik nuotraukose matyta).

Dailininkų ir jų genčių vardai atitinka jų 
meną: Puruntatameri, Munupi, Yiyili, Kami- 
laroi, Murundoo... Ant fantastiškų formų ir 
pasakiškų spalvų paveikslo skaitau meninin
ko Sakshi Anmatyerre užrašą: „Dreamtime
— Amžinybė. Kas išlaiko tradicijas ir per
duoda savo kultūrą saviesiems, tampa tos 
Amžinybės dalimi”.

Dar vienas nepamirštamas The Rocks 
kampelis — lėlių karalystė seno namo rūsy
je. Čia sukauptas milžiniškas lėlių rinkinys. 
Vienos jų senoviškos — medinės, porcelia
ninės, medžiaginės; kitos naujoviškos — 
užsimerkiančios ir verkiančios, dar kitos — 
marionetės ant virvučių. O jų drabužėlių 
įvairumas ir puošnumas — šilkas, brokada, 
tafeta, na ir... džinsai. Be lėlių, palubyje 
grėsmingai joja visas batalionas raganų ant 
įvairios „technikos” šluotų!

Be abejo, ši vieta skirta mažiesiems turis
tams, todėl stebiuosi nepedagogiškais užra
šais „Neliesti! Kas neklausys, bus suvalgy
tas!”

Nieko nepaliečiau. Likau nesuvalgyta, to
dėl pati vakarieniauju atviram restorane ne
toli garsiojo Harbour Bridge. Nors jį antron 
vieton nustūmė Operos rūmai, tačiau nepa

Prie Sydney Operos rūmų, pūsdamas savo „bag- 
pipes”, uždarbiauja ir sijonuotas škotas — anks-

siduoda tiltas: jo milžiniška arka (didžiausia 
pasaulyje), grėsmingai grakšti, jungia Syd
ney City su North Sydney, o keturi ją laikan
tys ramtai, atitinkamai masyvūs tartum pi
lių bokštai.

Su dukra ir žentu iškylą į Sydney City bai
giam Star City. Tai naujutėlis ultramoder- 
nus — „casino” — stiklas, plienas ir spalvoti 
fontanai. Čia šurmuliuoja naktinis miesto 
gyvenimas, čia po ištaigingu stogu telpa ne 
tik lošimų salės, bet ir teatrų scenos. Čia 
pamatom ir amerikietiškąjį „Show Boat”.

Nuo vieno iš daugelio Star City balkonų 
puikus vaizdas į garsųjį Darling Harbour. 
Ramus vanduo nusėtas miesto žiburių. Šio 
uosto pakraščiuose stovi naujausi ir moder
niausi Sydney pastatai — viešbučiai — dan
goraižiai, valstybinis Maritime muziejus, 
didysis Australijos vandens gyvūnų akvariu
mas, prabangūs restoranai ir „boutiųues”; čia 
greitai ir tylutėliai skrieja mėlynas „mo- 
norail” traukinukas.

(Bus daugiau)

tyvųjų atvykėlių palikuonis?

Harbour Bridge ir „sąuare-rigged" burlaivis turistu pasiplaukymui.
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