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1 zAtverkime duris teisingumui
Vytautas Antanas Dambrava

Praėjusią Kūčių naktį Vati
kane, Šv. Petro bazilikoje, 
prieš atverdamas bronzines 
Šventųjų metų duris, po
piežius Jonas Paulius II loty
niškai • intonavo psalmę: 
„Atverkite man teisumo var
tus, kad, pro juos praėjęs, 
padėkočiau Viešpačiui”.

Šioji psalmė aidėjo pasaulio 
katedrose ir bazilikose, simbo
lizuodama žmonijos teisingu
mo ilgesį. Ji buvo kartojama ir 
Lietuvoje. Pirmoji psalmė, ve
danti Bažnyčią į neramų tre
čiojo tūkstantmečio pasaulį.

Pirmasis žmonijos — ir mū
sų tautos — uždavinys šian
dien ir yra atverti teisumo du
ris, atsiverti teisingumui.

Teisingumas — vertybių 
pagrindas

Kodėl šioji psalmė nekalba 
apie meilę ir kitas dorybes, o 
apie teisingumą?

Dėl to, kad teisingumas yra 
visų.. .vertybių pagrindas — 
taip kaip laisvė yra visų verty
bių esmė. Šv. Tomas Akvinie- 
tis nurodo, kad moralinėje 
tvarkoje teisingumas yra pir
maujanti, vadovaujanti do
rybė.“ Ji. veda mus į gera
širdiškumą, Dievo ir artimo 
meilę. Kai dingsta teisingu
mas, nebelieka nieko, kas 
žmonių gyvenimą darytų ver
tingą.

Teisingumo svarbą pripa
žįsta nė vien Bažnyčia, bet 
taip pdt valstybės ir tautos.

Norėčiau tvirtinti, kad vals
tybė, norinti įgyvendinti tei- 

4 singumą tarpf piliečių, siekda
ma būti teisine valstybe, tą 
daro kone instinktyviai — nė. 
nepagalvodama, jog teisingu
mas nėra juridinė sąvoka, o 
moralinė vertybė, nors šios 
vertybės skalėje yra žmogus, 
visuomenė, tauta. Atvėrus du
ris teisingumui, atsiveria du
rys visoms kitoms vertybėms. 
Teisingumas neišvengiamai 
siejasi su gailestingumu. Tą 
pripažino net anglų' karaliai, 
kurie, kad ir kirsdami galvas 
žmonoms, nešiojo įrašą ant 
sagties „Teisingumas ir pasi
gailėjimas”. Bet čia valstybė ir 
sustoja. Ji nesiryžta žengti 
dar vieno svarbaus žingsnio, 
išjungdama artimo ir Dievo 
meilės principus, o daugelis 
per atsargiai taria žodžius 
„bendrasis gėris”.

Teisingumas yra pirmoji so
cialinių institucijų vertybė. 
Teisės teorija turi būti atmes
ta ar pakeista, jei ji nėra tei
singa. Įstatymai ir instituci
jos, kad ir kaip veiksmingai 
jos bedirbtų, kad ir kaip pa
trauklios atrodytų, turi būti 
reformuojamos ir panaikintos, 
jeigu jos yra neteisingos. Kiek
vienas pilietis — ne, kiekvie
nas asmuo — turi savyje tei
singumu pagrįstą įgimtą as
mens nepažeidžiamumą, kurio 
net šalies gerove nuoširdžiai 
susirūpinusi vyriausybė ar vi
suomenė negali ignoruoti. Tei
singumas neleidžia, kad net 
smulki mažuma ar individas 
būtų prievartaujami. Teisinė 
valstybė yra moralinė vals
tybė, joje piliečių klausimas 
neegzistuoja, jis laikomas iš
spręstu. Tiesa ir teisingūmas 
kompromisų nepripažįsta.

Atsakingas teisinių institu
cijų sudarymas ir teisingumo 

laidavimas piliečiams — vi
siems, be išimties — yra pa
grindinis valstybės uždavinys. 
„Iustitia ėst fundamentum reg- 
norum”. Teisingumas yra 
valstybių pamatas. Šventasis 
Antoninas sako, kad Dievo 
teismas bus griežčiausias 
tiems, kurie ne visiems vieno
dai administravo teisingumą.

Taigi, teisingumo pergalė 
yra vienintelė taika.

Teisė ir pareiga

Eikime prie piliečio, prie 
žmogaus.

Ko reikalauja teisingumas iš 
mūsų visuomenėje? Teisingu
mas reikalauja, kad pirkėjas 
nepermokėtų pardavėjui, kad 
ūkininkas gerbtų kaimyno 
laukus, ūkį ir derlių, policija 
vykdytų įsakymus, be baimės 
ir be protekcijų. Teisingumas 
sako: žmogus negali vogti, 
atimti namus ar kito vyro 
žmoną. Teisingumas .reikalau
ja, kad kiekvienas mūsų ati
duotų kitam tai, kas jam pri
klauso. Tai Kristaus skelbta 
norma, atliepianti ir romėnų 
teisės principą suum cuique 
tribuere. Taigi, teisingumas 
reikalauja iš visuomenės pri
pažinti pagarbą pagrindinėms 
žmogaus teisėms ir laisvėms, 
siekiant pastovios ir veiksmin
gos tvarkos, būtinų sėkmin
gam gyvenimui ir sugyveni
mui.

Kiekvienas asmuo turi teisę 
į gyvybę ir gyvenimą. Darbi
ninkas turi teisę į užmokestį. 
Pilietis turi teisę būti ginamas 
policijos nuo plėšikų ir žmog
žudžių. Teisė yra t&i, kas pri
klauso kiekvienam ir ko 
žmogus gali reikalauti kaip 
savo. Tačiau teisės samprata 
negali būti atskirta nuo parei
gos. Jeigu žmogus tūri teisę į 
gyvybę, tai kitas asmuo negali 
jo žudyti. Jeigu kiekvieno 
žmogaus namai yra jo pilis, 
tai net policiją negali be oficia
laus ir atsakingo juridinio or
gano nutarimo daryti namuo
se kratą. Kiekviena teisė eina 
žingsnis žingsnin su pareiga 
tą teisę gerbti ir ginti. Žmonių 
bendravimas turi būti regu
liuojamas taip, kad visų teisės 
būtų apsaugotos. O dorybė, 
kuri skatina žmogų gerbti kito 
teises, ir yra teisingumo do
rybė. Sakome „dorybė”, nes jos 
dėka žmonės jaučiasi įpa
reigoti gerai elgtis. Drauge tai 
yra žmogaus valios dorybė, 
nes jai rūpi žmogaus išorinio 
elgesio aktai sąryšyje su kitais 
asmenimis. (

Kur teisingumas viešpatau
ja, ten nereikia žmogui būgš
tauti, kad gali išplėšti kąsnį iš 
burnos, kad vandalai sudegins 
jo namus. Teisingumas skati
na žmogų dirbti našiai ir 
kūrybingai. Kur viešpatauja 
teisingumas, ten žmogus žino, 
kad jo darbo vaisiai priklauso 
jam pačiam.

Šv. Tomas Akvinietis įžiū
rėjo galimybę teisingumo tu
rinį suvesti su Dekalogo turi
niu ir dešimt Dievo įsakymų 
priimti kaip teisingumo pa
grindą. Trys įsakymai yra 
apie Dievą ir religiją, ketvirta
sis yra pagarbos reikalavimas 
tėvams, paskutinieji šeši įsa
kymai tiesiogiai kalba apie 
bendro teisingumo aktus, ku
rie reguliuoja laikyseną tarp 

lygiųjų. Taigi, užuot įsakymų 
moralės, galime kalbėti apie 
dorybių moralę.

Kalbėdami apie Caritas po- 
litica, apie politinį gailestin
gumą tradicinėje moralėje, 
išskiriame tris elementus: tei
singumą, geraširdiškumą (gai
lestingumą) ir bendrąjį gėrį. 
Bažnyčiai yra Kristaus paves
ta skelbti Evangeliją. Ji yra 
nuolatinis priminimas žmogui 
atsisakyti nuodėmės ir mylėti 
Dievą, siekiant visuotinės bro
lybės.

Teisingumo vertė gali būti 
matuojama ir pagal neteisin
gumą. Neteisingas žmogus 
nekenčia artimo, niekina kitų 
žmonių teises. Jis griebia tai, 
kas jam nepriklauso. Jis vagia 
kitų pinigus, atima nuosavy
bę, kėsinasi į kaimyno gyvybę. 
Toks žmogus tampa pikto 
jėga, griaunančia visuomenės 
vienybę. Kiekvienas neteisin
gas žmogus sudaro pavojų tai
kai ir yra socialinio gyvenimo 
tvarkos ardytojas. Didėjant 
neteisiųjų skaičiui, socialinio 
gyvenimo stabilumas sunyks
ta. Žmonės praranda norą 
dirbti sau ar bendram gėriui. 
Įtarinėjimai ir neapykanta pa
keičia pasitikėjimą, klasta ir 
smurtas pakeičia teisę ir tei
singumą.

Nusikaltimai prieš teisin-, 
gumą yra įtampų ir nera
mumų priežastis mūsų laikų 
visuomenėje. Teisingumo pa- 
žeidirųai paskirstant gėrybes 
iššaukia piliečių pyktį ir ci
nizmą. Pyktis gali privesti 
prie demonstracijų ar sukili
mo. Cinizmas veda prie pilie
tinės apatijos ir korupcijos. 
Žmonės užmiršta artimo mei
lės įsakymą. Įsiviešpatauja 
netvarka ir savanaudiškumas, 
melas, plėšimai, smurtas, 
žmogžudystės. Dingsta žmo
gaus pasitikėjimas žmogumi, o 
žmonių tarpusavio bendravi
mas, siekiant bendrojo gėrio, 
iš viso sunaikinamas. Kada 
žmonės negali pasitikėti savo 
kaimynais, kada niekas negali 
būti tikras dėl rytojaus, kad 
tai, ką jis turi šiandien, turės 
ir rytoj, griauna bet kokio 
našaus darbo iniciatyvą.

Priešingai, kadą žmonės yra 
teisingi, jie yra laisvi ieškoti 
tikrosios žemiškosios gerovės, 
vadinamos laime. Neturėdami 
baimės, kurią gimdo neteisin
gumas, jie gali kreipti savo 
širdis ir protus artimo meilės 
darbų vykdymui. Taigi, gera
širdiškumas ir artimo meilės 
darbai yra tiesioginė teisingu
mo pasekmė. Mylėdami vieni 
kitus, žmonės darosi teisinges
ni kitų atžvilgiu.

Iš kitos perspektyvos, teisin
gumas yra neatsiejamas nuo 
gailestingumo. Neteisingumui 
užvaldžius visuomenę, žmonės 
pradeda nekęsti vienas kito ir 
stengiasi mylėti tiktai save. 
Visuomenės gerovė reikalauja 
ir teisingumo, ir gailestingu
mo. Gailestingumas yra tei
singumo motyvas, ir teisingu
mas — gailestingumo pagrin
das. Teisingumas pasaulyje 
yra būtinas. Dėl to Bažnyčia 
turi teisę ir pareigą reikalauti 
teisingumo socialinėje srityje, 
tautinėje ir tarptautinėje plot
mėje. Bažnyčia nėra viena at
sakinga už teisingumo įgyven
dinimą pasaulyje, tačiau, 
skelbdama Evangeliją, ji turi 

reikalauti iš žmonių teisingu
mo, privalo smerkti neteisin
gas institucijas, kaip to reika
lauja pagrindinės asmens 
teisės ir žmogaus išganymas.

Žmogus turi kurti Dievo 
karalystę ir tą karalystę žmo
gus kuria kaip teisingumo ir 
meilės viešpatiją. Šiame pro
cese dalyvauja visa kūrinija, 
siekdama žmoniškesnio ir tei
singesnio pasaulio, taigi au
tentiškai krikščioniško.

Teisingumas ir Lietuva
Kyla praktiški klausimai: ar 

mes atveriame duris teisingu
mui Lietuvoje? Kaip mes suvo
kiame teisingumą? Ar jis eg
zistuoja mūsų tėvynėje? Ir ar 
mes jo siekiame?

Ar turime kokį nors teisin
gumo palikimą?

Apgailestaudamas turiu pa
sakyti, kad lietuvių tauta turi 
kone pusę šimto metų trukusį 
neteisingumo palikimą.

Prisimenu 1940 m. kai Lie
tuva buvo okupuota, kai pa
vergtame krašte „nušvito” 
Stalino konstitucijos saulė, o 
mes buvome verčiami dainuo
ti: „Mes su Stalinu į saulę, 
mes su Sta^nu kovon...” 
Šitokiais tekstais tauta buvo 
prievartaujama jau pirmomis 
okupacijos dienomis, o sovieti
nis okupantas niekino Dievą, 
artimą ir tautos teises. Dievas 
buvo ujamas iš bažnyčių, 
šeimų ir mokyklų, iš tautos ir 
iš Lietuvos. Negalėjo nuožmus 
okupantas Jo išvaryti tiktai iš 
žmonių sąžinės. Ilgainiui ar 
visi ir tą sąžinę beturėjo, ar ji 
nebuvo apnešta išdavystės sir 
prisitaikymo purvu? Dėl 
ištikimybės Dievui ir tėvynei, 
dėl žmogaus teisių gerbimo, 
dėl tikėjimo visų lygybe prieš 
įstatymą daugybė jų buvo 
pasmerkti sunaikinimui. ,,Iš
varyk Dievą — išvarysi teisin
gumą”, — prisimename po
piežiaus šv. Pijaus X žodžius. 
Su Dievu iš Lietuvos buvo 
išvarytas ir teisingumas, 
kirkščioniškoji demokratijos 
samprata. Humaniškumą pa
keitė genocidas, demokratiją 
— sovietinė proletariato dik
tatūra. Sovietinė konstitucija, 
paskelbusi Komunistų partįją 
visagale institucija, tapo tuš
čių demokratinių frazių rinki
niu, skirtu propagandiniam 
„eksportui”. Viduje niekas jos 
nevykdė — tiesiog nekreipė 
dėmesio. Ją „vykdė” Maskvai 
ištikimi komunistai. Vieni 
aršiai, kiti aktyviai, treti 
tylėdami.

Lietuviškoji tarybinė encik- 
lopedįja XI tome mums aiš
kina, kad „sovietai teisingumo 
sąvokos turinį skelbė visada 
esant istorišką, sąlygotą žmo
nių (klasių) gyvenimo sąlygų. 
Teisingais laikomi santykiai 
tik ta prasme, kai jie atitinka 
istorinį būtinumą ir praktinę 
galimybę sukurti žmogui gy
venimo sąlygas pagal jo epo
chą”. Kas gi yra tasai „is
torinis būtinumas” — o tai, ką 
Komunistų partija diktatūros 
ranka įrašo tai vadinamai 
„epochai”. Tai leidimas sau- 
vališkai, „partiškai” inter
pretuoti teisės turinį teisingu
mo sąskaitom Leninas kalbėjo 
daug aiškiau. Jis tiesos sam
pratą taip apibūdino: „Sakyti 
tiesą, — sakė jis, — yra pasi
bjaurėjimą keliantis dalykas

ir buržuazinis prietaras... Tei
singa yra tai, kas tarnauja 
komunistų partijai”. Taigi, tei
singumui durys buvo už
trenktos. Tik kalėjimų durys 
hekaltiesiems buvo plačiai at
kertos.

Po metų atėjo Baisusis 
birželis. Apie 34,000 asmenų 
(tikslaus skaičiaus niekas iki 
šiol nė nežino) — nuo naujagi
mių iki žilagalvių, neskai
čiuojant 1,114 pirmaisiais 
okupacijos metais nužudytųjų, 
buvo masiškai tremiami į Si
birą. Sausakimšai į gyvulinius 
vagonus sugrūstos šeimos aša
rose plukdė sopulingąją tautos 
psalmę: „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė”. Vėliau 
vyko kitos trėmimų bangos.

Chruščiovas, pasmerkdamas 
Staliną XX sovietų komunistų 
partijos suvažiavime, su pasi
piktinimu kalbėjo: „Joks svei
ko proto žmogus ' negali įsi
vaizduoti, kaip galima apkal
tinti ištisas tautas, įskaitant 
moteris, vaikus ir senelius, ir 
juos kankinti, vykdant masinį 
kerštą”.

Komunizmas, rašo Charley 
Reese knygoje Juodoji' komu
nizmo knyga, yra „nusikals
ianti santvarka, kurios modus 
operandi yra teroras, pries
pauda ir žudynės”.

Sovietmetyje visi aklai vyk
dė sovietų komunistų partijos 
diktatą. Vienintelė saugumo ir 
geresnio gyvenimo garantija 
buvo stoti į komunistų partiją, 
įsirikiuoti į tautos engėjų gre
tas, šnipinėti savo brolius lie
tuvius, net juos išduoti ir lik
viduoti, vykdant tai, ką žmo
gaus sąžinė draudžia — ar 
bent „prisitaikyti”. Taigi, rašo 
politologas Kęstutis Girnius „į 
šią represinę organizaciją ga
lėjo stoti tie, kurie nematė ar 
nenorėjo suprasti jos siekių ir 
metodų, ar tie, kurie matė, bet 
į visa tai numojo ranka”.

Praeities gėda turi būti 
nuplauta

Šiandien kalbama apie teisi
nių reformų būtinumą. Visi 
žinome, kad sovietų okupuo
toje tėvynėje joks asmuo ne
galėjo būti priimtas studijuo
ti teisės, prieš tai negavus 
NKVD (KGB) leidimo. Pro
fesūra buvo KGB aprobuota, 
kadrai — taip pat. Visa tei
sinė struktūra buvo komu
nistų partijos kontroliuojamas 
organas. KGB darbuotojai, — 
anot Kęstučio Girniaus, — 
„stebėjo ir sekė, verbavo ir 
šantažavo Lietuvos piliečius, 
persekiojo tikinčiuosius, nuo
sekliai pažeidinėjo žmogaus 
teises. Jie visa savo nemenka
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galia ne tik nepriklausomybės 
ir meilės ilgesį, bet normalius 
tautinius jausmus perkrikš
tydavo nacionalizmu ir slopin
davo”.

Lietuva paskelbė nepriklau
somybę, 6 sovietinė sistema 
iki šiol tebesilaiko. Ligšiolinės 
reformos toli, gražu nepakan
kamos. Jei. galvojame apie 
įstojimą į Europos Sąjungą, 
dabartinė teisėtvarka su rau
donais pųrvabridžiais turės 
bėdų. Teisingumas reikalauja, 
kad praeities gėda būtų kuo 
greičiau nuplauta, įstatymai 
skubiai modifikuojami ir pa
keisti, kadrų politika iš šaknų 
reformuota. Socialinis teisin
gumas turi būti tvarkomas, 
neatidėliojant, nesiteisinant ir 
neišsisukinėjant. Šiandien 
penktadalis milijono . nu
skriaustų mūsų tautiečių kar
toja Dantės žodžius: „Esu pi
ligrimas (savo krašte), beveik 
elgeta ir liūdėdamas rodau 
žaizdas, kurias man padarė 
neteisingumas”. Atsiminkite, 
kad atidedamas teisingumas 
yra neteisingumas. Partijos 
insignijas nešiojęs teisėjas tin
ka kiekvienai profesijai, tik ne 
teisingumui vykdyti. Mums ir 
Šiandien šiurpu prisiminti so
vietinę teisę, sovietinius teis
mus ir sovietinį neteisingu
mą.

Lietuva turi atsiverti 
teisingumui

Teisingumo principai mūsų 
tėvynėje dar nėra įgyvendinti. 
Lietuva dar nepasiekė teisinės 
valstybės lygio, ji tik jos siekia 
— tai byloja ir Lietuvos Kons
titucijos įžanginė pastraipa. 
Socialinio teisingumo sampra
ta ir sąžinė iškreipta. Jei tu, 
žmogau, ieškai teisingumo — 
geriau eik į Bažnyčią, bet turi 
ateiti laikas, kad iškilusius 
konfliktus būtų galima iš
spręsti ir nešališkame, kompe
tentingame teisme. Be kyšių 
ir spaudimo iš šalies. Lietuva 
turi atsiverti teisingumui.

Visa ši nenormali padėtis 
yra sovietinės komunistų par
tijos palikimas. Atsivertus 
Lietuviškos tarybinės enciklo
pedijos XI t. 235 psl., skai
tome, jog Komunistų partija 
teisingumo uždaviniu laikė 
„pasiekti, kad visos įstaigos, 
organizacijos, pareigūnai ir pi
liečiai tiksliai ir nenukrypsta
mai vykdytų tarybinius įsta
tymus”.

Įvairūs motyvai stūmė oku
puotos Lietuvos piliečius stoti 
į Komunistų partiją: išda
vystės, ieškojimas turto ir 
garbės, pataikavimas, prisitai
kymas, gal net ir baimė. Viena 

yra aišku — jie darė negar
bingą sandėrį su savo sąžine. 
Kokie motyvai juos bebūtų at
vedę į partiją, jie noriai ar 
nenoriai prisidėjo prie savo 
tėvynės išdavimo. Tie, kurie 
sako, jog buvę Lietuvos komu
nistai nėra atsakingi ,ųž §ąyo 
veiksmus sovietinės įijętiątp- 
ros laikmety, o vien atsakinga 
Maskva, geriau tegul visa tai 
mums labai gerai išaiškina. 
Koks teisingumo iškreipimas, 
kai nekalti paverčiami, JfįąĮjtįįįs! 
Jie sąmoningai dalyvavo so
vietinio režimo organizuotoje 
sistemoje, laužydami visus ir 
kiekvieną moralinį bei legalinį 
teisingumo principą, žinomą 
Vakarų pasaulyje.

Piliečiai, kas jie bebūtų,, yra 
atsakingi už savo veiksmus. 
Atsakingi yra tie, kurie teisė 
ar be teismo darė sprendimus, 
ar naudojo savo egzekutyvįnes 
pozicijas, sąmoningai vykdy
dami įsakymus, kad naikintų 
sveikas tautos šaknis, ir atlik
dami veiksmus, kurie buvo ne
teisėti pagal nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusius įstatymus.

Esminis baudžiamosios tei
sės principas civilizuotoje pa
saulio visuomenėje yra bend
ras: kiekvienas asmuo,. kuris 
žudo ar įkalba kitam atlikti 
žudymo ar kito sunkaus .nusi
kaltimo aktą; kiekvienas as
muo, kuris duoda ginklą nusi
kaltimui atlikti, kiekvienas, 
kuris yra nusikaltimo suokal
bininkas, jo planuotojas ar 
dalyvis — yra kaltas. Verti
nant visa formaliai, sovietų 
komunistų partijos narys, ži
nojęs partijos vedamą smurto 
ir nusikaltimų politiką — vien 
savo priklausymu yra kaitąs 
prieš tautą ir jai ątsakįngąs,

Istorijoje kiekvienas totali
tarizmas buvo priešingas bend
rojo gėrio filosofijai. Identifi
kavimasis su rasė ar partija iš 
esmės kertasi su etine vi
suomenės orientacija. Bendra
sis gėris valstybėje vykdomas 
demokratiniame pliuralistinės 
visuomenės ženkle. To turi 
būti siekiama sąmoningai, nes 
tai yra kiekvieno žmogaus ir 
visos visuomenės valios kūri
nys. Viskas vyksta ųe ,sįą- 
tiškame sustingime, o dina
miškoje akcijoje, veikiančioje 
per politines, ekonomines, 
kultūrines ir socialines struk
tūras.

Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija

Dar Stalinui gyvam esant, 
1948 m. gruodžio 10 d. Jung
tinės Tautos paskelbė Visuoti
nę žmogaus teisių deklaraciją.

Nukelta į 4 psl.
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LB Jaunimo teatras, 1971 m. Čikagoje suvaidinęs Anatolijaus Kairio „Palikimą”. Režisavo muz. Da
rius Lapinskas (I kairėje); veikalo autorius, rašyt. A Kairys — I iš dešinės.

Pradžia buvo sunki

Kodėl kuriamas teatras? 
Atsakymas turėtų būti labai 
paprastas: teatrą reikia kurti 
jau vien tam, kad atsivertų 
visa, ko negalime suvokti vien 
skaitydami tekstą, nes teatras 
gali atskleisti kitą, įprastu 
žvilgsniu nematomą ir nenu
jaučiamą realybę, tuo pačiu 
išlaikydamas pagarbią distan
ciją, santykį su rašytiniu teks
tu, perduoti autoriaus viziją ir 
tiesą. Kai M. K. Čiurlionio 125 
m. sukakties festivalio suma
nytojas Rokas Zubovas pa
kvietė aktorę-režisierę Audrę 
Budrytę vadovauti literatū
rinei festivalio programai, 
norėjo, 1 
būtų skaitomi Čiurlionio lite- Amerikos lietuvių menininkų 
ratūros kūriniai, kad lietu- parodos atidarymo Čiurlionio 
viškai ir angliškai nuskam- galerijoje, žiūrovai, susėdę ga- 
bėtų jo žodžių melodija. Suti- lerijos salėje, kantriai laukė.

kusi Audrė pasinėrė į lite
ratūrinį Čiurlionio pasaulį, o 
iš Roko gavusi knygą Laiškai 
Sofijai, nebeatsispyrė svajonei 
sukurti spektaklį. Pati rašė 
scenarijų, pati režisaVB; Čiur
lionio laiškus Sofijai pakvietė 
skaityti muziką Ričardą Šo
ką, Sofijos paslaptį pasilikda
ma sau.

Daug poezijos skaitovų, ypač 
per paskutinius kelerius me
tus, savo atliekamose progra
mose noriai skaito Čiurlionio 
kūrybą ir jo literatūrinis pa
likimas, manau, yra neblogai 
žinomas. Todėl spektaklio, vai
dinamo lapkričio 4-ąją po Jubilie- 

kad koncertų metu jinės, M. K. Čiurlioniui skirtos

Prie Dešimto teatro festivalio slenksčio
Prieš, trisdešimt trejus me

tus išrinktas JAV LB Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku ir 
sudaręs valdybą, jau pirmaja
me posėdyje pajutau naujų 
krypčių ieškojimą vienoje iš 
pagrindinių lietuvybės išlai
kymo sričių — kultūrinėje 
veikloje. Iš karto pamačiau ir 
todėl apsidžiaugiau, kad kul
tūros reikalų vicepirmiriin- 

,kja, p kartu ir Kultūros tary- 
tNJs^fmininkū, į valdybą pa- 
‘kVife'štas rašytojas - dramatur
gas Anatolijus Kairys nebus 
tik filosofuojantis posėdžiau- 
tojas, bet uolus ir energingas 
darbininkas. Turime chprus, 

‘dai'Am tautinių šokių ansam- 
mius; ruošiame jų šventes, 
masinius pasirodymus, bet 
visiškai apleidome vieną mū
sų pagrindinių lietuvybės iš
laikymo priemonių lietu- 

,lvršką žodį puoselėjantį teatrą. 
'Taip'-tame posėdyje, sudarant 
naujos valdybos veiklos pla
nus, kalbėjo teatro meno entu
ziastas Kairys. Tiesa, yra vai- 
dihtojų grupių, pavieniai vei- 

"kiančių, kitos ir teatrais vadi
nasi, bet jos lyg kokie pames
tinukai lietuviškos visuome
nės patvory. Kaip hors reikia 
jas jungti, burti ir Visuomenės 
šviesoje pastatyti greta kitų 
lietuviškų meno vienetų — ti- 
kipo mus dramaturgas.

Anatolijaus Kairio iškeltą- vicepirmininkas, šio festivalio 
cmintį priėmusi dėmesin, val- 
‘ dyba ją svarstė keliuose po
sėdžiuose, kol pagaliau pats 
jos Iškėlėjas į vieną jų atsine- 

' šė dainų bei tautinių Šokių 
pavyzdžiu ruošiamą teatro 
festivalio planą ir sutiko jį 
vykdyti. O tai buvo svarbiau
sia, nes tik retais atvejais 
tokių planų sumanytojai pa
tys nori juos Vykdyti. Bet 

' kaip darbą prądėti? Teatro 
festivalį buvo nutarta ruošti 
Čikagoje ir į jį sukviesti visus
JAV ir Kanadoje veikiančius lesnis — dalyvavo tik trys 
'teatrus bei vaidintojų grupes. 
Nors' Kairys darbo nebijojo, 
š'udarė veiklių žmonių ko
mitetą — posėdžiautojų jis la
bai nemėgo ■— bet kur gauti 
pinigų? JAV LB Krašto val
dybos iždas menkas, Lietuvių 
fondas tik pradinius žings
nius žengiantis, patyš teatrai 
—- Vargšai, o jų nariai irgi vos 
įsikūrę. Bet noras ir pasiry
žimas nugalėjo visas kliūtis.

' Kbašto valdyba, patikėjusi 
A.hatolijaus Kairio pajėgumu, 
rizikavo visti savo iždu ir, 
kaip* paskui pasirodė, nepra- 
laimėjo. l/ ’

Pirmasis teatro festivalis 
įvyko Čikagoje, Jaunimo cen
tre, 1968 m. per Padėkos die
nos ilgą savaitgalį, lapkričio 27- rasti nuošalesnių patalpų, to- 
gruodžio 1 d. J jį susirinko 
šeši vienetai: Čikagos LB Jau- 

. ninio teatras, Clevelando 
„Vaidila”, Detroito Dramos

sambūris, Hamiltono „Auku
ras”, Los Angeles Dramos 
sambūris ir Čikagos Šaulių 
scenos grupė. Buvo suvai
dinti devyni vęikalai. Į juos 
atsilankė 3,190 žiūrovų ir at
nešė 2,500 dol. pelno. Taigi 
pasisekimas neblogas. Nors 
kai kuriuose pastatymuose vai
dino buvusių Lietuvos teatrų 
profesionalai — režisieriai vi
si buvo profesionalai, renginio 
įvaizdis buvo kariamas irgi 
profesionaliu pavyzdžiu — 
buvo sudarytoš“ vertinimo 
komisijos, rinkei geriausius 
aktorius, geriausias grupes, 
skyrė premijas. Nors kai ku
rie teatrai pasirodė labai ger 
rai,‘ tačiau kai kurie žiūrovai, 
festivalį vadindami tik mė
gėjišku, jį už tai „baudė”. Tie
sa, baudė girdamai, bet ir 
ieškojo profesionalizmo. „Klo
jimų teatrai seniai pasibai
gė”, — sakė. Tačiau klausinė
jami, kokias sąlygaš jie galėtų 
sudaryti bent vienam lietu
viškam profesionalų teatrui 
veikti, rėžė, kad tai ne jų rei
kalas. Bet tai pas mus juk 
normalu: tik nieko nedirban
tis visada žino, kaip tą ar ki
tą darbą reikia padaryti. Ta
čiau renginys visgi buvo vy
kęs ir tokią tolimesnę veiklą 
paskatinęs, JAV LB Krašto 
valdybos kultūrinių reikalų 

rengėjas, teatrų bei svečių 
bendrame pokylyje festivalį 
uždarydamas ir visiems, prie 
to darbo prisidėjusiems, padė
kos žodį baigdamas, tarė: 
„Dėkui, ir iki pasimatymo 
1971 metais”.

Taip ir įvyko: pralaužti le
dai ir teatro festivalius pasta
tė šalia dainų, tautinių šokių, 
jaunimo švenčių, nors ir ne 
tokia pačia apimtimi. Antras 
festivalis buvo suruoštas 1971 
metais, bet deja, žymiai kuk- 

scenos vienetai su trimis 
premjeromis. Trečiame 1974 
m. dalyvavo keturi vienetai, 
suvaidindami keturis veika
lus. Ketvirtasis, taip pat ne
labai sėkmingas, — 1977 m. 
Toronte, Kanadoje, tačiau 
penktas, 1980 m., grįžęs į Či
kagą, nauja atgaiva: dalyvavo 
net septyni scenos vienetai ir 
suvaidino aštuonis veikalus. 
Net ir ilgame Padėkos dienos 
savaitgalyje neužteko dienų 
visiems vaidinimams sutal- 
pintii Šeštadienį ir sekma
dienį vyko po du spektaklius. 
Ir visų tų festivalių varomo
ji jėga buvo Anatolijus Kai
rys. Prisimenu, posėdžiams, 
pasitarimams sunkoka buvo 

dėl dažnai jie būdavo šaukia
mi mano šeimos namuose, 
Marųuette Parke. Kartais ten 
vykdavo ir mažesnės repetici

jos. Visa tai Anatolijaus Kai
rio pradėtą darbą tęsė: vie
nas po kito, deja, kartais su il
gesnėmis pertraukomis, vyko 
šeštas, septintas, aštuntas, de
vintas festivalis, šį vertingą 
kultūrinį uždavinį atitempę 
iki dabartinio dešimto. Puiku, 
nes nuo devinto buvo ilgesnė, 
penkerių metų, pertrauka. Ją 
„sulaužė”, už tai labai dėkui, 
dabartinė JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Re
mienė.

Dešimtasis teatro festivalis, 
ruošiamas Čikagoje, Jaunimo 
centre, pagal tradiciją vyks 
Padėkos dienos savaitgalį. 
Prasidės vakarone lapkričio 
22, trečiadienį, 7:30 vai. vaka
re, Jaunimo centro kavinėje. 
Ten dalyvaus iš Lietuvos at
skridęs žymus teatro akto
rius Petras Venslovas ir kank
lininkė Genovaitė Razumienė. 
Lapkričio 24, penktadienį, 
taip pat 7:30 vai. vakare, Či
kagos lietuvių teatras — gir
kit, kas matėte, labai geras — 
„Žaltvykslė” suvaidins Mariaus 
Ivašausko naują, šiuolai
kinę pjesę, „Kaimynas”. Reži
sierė — Audrė Budrytė. Lapk
ričio 25, šeštadienį, 2 vai. po 
pietų, nuo pirmojo festivalio 
mums pažįstamos Elenos 
Kudabienės režisuojamas Ha
miltono „Aukuras” parodys 
Vyt. Alanto dramą „Šiapus 
uždangos”. Festivalį baigs 
taip pat nuolatinis jų dalyvis, 
Los AngeLes Dramos sambūris 
lapkričio 26, sekmadienį, 2 
vai. po pietų, A. Škėmos „Žva
kide”. Sudaryta profesionalų 
komisija darbą įvertins ir ge- 
riausiems bei geriausioms 
skirs žymenis, kurie bus įteik
ti pabaigtuvių pokylyje po 
spektaklio tame pačiame Jau
nimo centre 6 vai. vakare.

Tai vėl šaunus, įdomus, Bronius Nainys

Rež. Petrui Maželiui įteikiant Kultūros ministerijos žymenį-aktą Nr. 36. Iš kairės: Ema Dovydai
tienė, Petras Maželis, Juozas Raibys ir Gražina Raibienė. L.A. Dramos sambūris džiaugiasi savo il
gamečio režisieriaus ir aktoriaus pagerbimu. V. Štoko nuotrauka.

Nuo Čiurlionio iki „Žaltvykslės99

Aktorė, režisierė Audrė Budrytė. Jono Kuprio nuotrauka.

Bevartant nustojusį eiti 
žurnalą „Lietuvių dienos” (bu
vęs ilgametis leidėjas — 
žymus losangelietis Antanas 
Skyrius), dėmesys užsiliko 
bibliografinio aprašymo an
trašte: „Maželio laumės juos
ta”. Taip skaitančiai visuome
nei pristatė pasikalbėjimą su 
Petru Maželiu Vytautas Plu- 
kas (gabus valingas žuma- 
listas/esėjistas, ne per seniau
siai palaidotas Švento Kry
žiaus kapinėse, Culver City, 

naudingas kultūrinis rengi
nys, vykstantis tik dėl to, kad 
mes dar turime Kairių, Re- 
mienių ir į juos panašių dar
bininkų — ne posėdžiuose or
ganizuotą kultūrinį darbą, pa? 
laikantį mūsų lietuvišką gy
vybę ir, svarbiausia, atsilan-

Atsiminimų paunksmėje
CA), kai 1988 metais JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos paskirta teatro premi
ja buvo įteikta jam '— Petrui 
Maželiui — už „įnašą į lietu
vių išeivijos sceninę kūrybą”. 
Tais pačiais metais jis šventė 
ir savo kūrybinės veiklos 50 
metų sukaktį. Toks sutapimas 
keleriopų talentų menininkui 
irgi buvo staigmena. O jisai — 
aktorius, šokėjas, tapytojas, 
eskizų kūrėjas, režisierius, vo
kalistas, visuomenininkas iš- 

kymu pagerbkime jų sukvies
tus teatralus, lietuvybei daug 
darbo valandų, kantrybės, sie
los aukojančius, pasidžiauki
me jų puikia vaidyba, sušuki
me jiems valio, ilgiausių me-

Veiksmas čia ir prasidėjo. Ro
kas Zubovas keliais sakiniais 
lyg nubrėžė būsimo spektaklio 
kryptį: „1907 m. rudenį susiti
ko du žmones Vilniuje, susi
pažino ir patiko kits kitam. 
„Nenori duoti man pamokų 
bet tai nieko”. Su giedru hu
moru kažką sau konstatavo 
M. K. Čiurlionis. „Absoliučiai 
viską žinojau”, — prisiminė 
jau po keliasdešimt metų savo 
pirmąjį įspūdį Sofija Čiur
lionienė. Taip gimė meilė ir 
prasidėjo tie treji su puse jų 
gyvenimo metų.

Konstantinas buvo tąsyk jau 
trisdešimt dvejų metų vyras, 
baigęs dvi konservatorijas ir 
talentingas, savitas, garsėjąs, 
nors dar toli gražu nepripa
žintas, dailininkas. Vertėsi pa
mokomis, vadovavo chorui. So
fijai Kymantaitei ėjo dvide
šimt antrieji, Ji buvo prade
danti rašytoja, dirbo Vilties 
laikraščio redakcijoje, dalyva
vo visuomeninėje veikloje. Iš
silavinusi, kaip reta to meto 
lietuvaitė (baigė gimnaziją Ry
goje, trejus metus studijavo 
Krokuvoje humanitarinius da
lykus), savarankiška, malo
niu, ovaliu madonos veidu ir 
didelėmis ‘jūros akimis’ (taip 
jas vadino Čiurlionis), Sofija 
Kymantaitė galėjo sužavėti ir 
žavėjo ne vieną. Pasirinko 
vieną — keleriems bendriems 
metams ir visam našlės gyve
nimui”. Rokas pakvietė visus į 
kitą, uždaresnę, intymesnę erd
vę: į Jaunimo centro šoninį 
vestibiulį, kuriame prieš ratu 
sustatytas kėdžių eiles, buvo 
paruoštas vadinimui plotas ir 
stovėjo dekoracijos. Žiūrovai, 
kurių buvo tikrai daug, sėdosi 
ant kėdžių, glaudėsi prie sie
nų, užpildė laiptus ir visą er
dvę aplinkui, keliomis eilėmis 

• •

eivijos lietuvis patriotas.
Savo sugebėjimus Petras Ma

želis paveldėjo iš tėvų, kurie 
užaugino penkis berniukus ir 
vieną mergaitę: Marytę, My
kolą, Juozą, Antaną, Praną, ir 
Petrą. Ši gausi Jurgio ir Mari
jonos šeima gyveno Utenoje. 
Utenos gimnazijoje ir pradėjo 
reikštis jauniausiojo Maželių 
sūnaus Petro sugebėjimai: su 
molio skulptūromis, aliejaus 
paveikslais dalyvaudavo gim
nazijos parodose, dainavo te
norų^ chore. Polinkį į meninę 
kūrybą nuo pat vaikystės jau
tė, nelyginant šauksmą, palie
pimą ieškoti, savaip išsireikšti 
gražios šeimos santarvėje. 
Didžiausia įkvėpėja čia buvo 
motina. Ji mėgo dainuoti, 
mėgo gėles, turėjo labai gražų 
darželį, buvo darbšti ir parei
ginga.

Baigęs gimnaziją, Petras 
Maželis išbandė įvairias gali
mybes, siekiant aukštojo 
mokslo. Vien Muzikos Konser
vatorijoje Kaune jam pavyko 
išsilaikyti, kol vokiečių okupa
cija ir tą uždarė. Geros atesta
cijos duomenys įgalino Petrą 
pritapti Kauno Valstybinio 
teatro operetės kolektyve. Čia 
keletą metų sėkmingai atliko 
pagrindinius vaidmenis visuo
se spektakliuose.

Karas sumaišė šį neilgą švie
sų džiaugsmą: reikėjo viską 
palikus, bėgti, gelbėti gyvybę.

Jau išeivijoje, tremtinių sto
vyklose Petras Maželis, kaip 
ir daugelis kitų intelektualų, 
pasinėrė, į kultūrinę artistinę 
veiklą. Vyko spektakliai, fes
tivaliai, tautinių ansamblių 
pasirodymai. Už paliktą kraš
tą buvo dedama kilni pasi
šventimo auka — pagal kiek
vieno sugebėjimus bei iš

apglobė balkono turėklą, visi 
sutilpo. Fortepijonas stovėjo 
prie atvirų galerijos salės 
durų. Pasigirdo M. K. Čiurlio
nio muzikos garsai. Skambino 
Rokas.

Nedidelėje scenos erdvėje, 
kurioje uždengti visi baldai, 
juda graži, jauna, aukšta, liek
na moteris, (Audrė Budrytė — 
Sofija) ramiai surinkdama 
užtiesalus, lyg ruošdama vietą 
pokalbiui, atvirumui, lyg lauk
dama kažko. Prisėdusi ant 
minkštasuolio pasakoja: „Bort- 
kevičienė man pranešė, kad 
Vilniuje žadąs apsigyventi 
dailininkas ir muzikas Čiur
lionis, lig šiol gyvenęs Var
šuvoje. Dabar jis Druskinin
kuose pas tėvus esąs, reikia 
parašyti jam laišką, kad ne
delstų, važiuotų greičiau, kad 
mes jį kviečiame paskambinti 
mūsų rengiamame Kudirkos 
minėjime. „Rašyk, 
sako ji man. Aš 
parašiau...”

Knygą M. K. 
Laiškai Sofijai,
Landsbergis sudarė, kaip do
kumentinę, iš dalies memuari
nę. Tai M. K. Čiurlionio pas
kutiniųjų metų biografija. Jo 
laiškuose sužadėtinei, vėliau 
žmonai, atsispindi visi svar
biausi biografiniai įvykiai. 
Tais tarpais, kai Konstantinas 
ir Sofija būdavo drauge Vil
niuje, Palangoje, Plungėje, 
Druskininkuose ir vienas ki
tam laiškų nerašė, į pagalbą 
ateina jų laiškai, rašyti ki
tiems asmenims, ar S. Čiur
lionienės ir kitų amžininkų at
siminimai. Laiškai, Sofijos Ky
mantaitės literatūriniai užra
šai, jautriai poetizuoją bun
dantį meilės jausmą ir vėlesnė 
šeimai rašyta biografija, įsi
lieja į knygą kaip dokumen
tinė abiejų Čiurlioniu biografi
jos dalis.

tamsta, — 
sutikau ir

Čiurlionis 
prof. V.

(Nukelta j 3 psl.)

tvermę. Petrąp Maželis čia 
buvo vienas veikliausių.

Emigracija į Ameriką atvėrė 
vėl naujų galimybių bei sun
kumų pasaulį. Šioje šalyje gy
venant, visų pirma rūpėjo pla
nuoti pragyvenimą, įsigyti 
profesiją. Petras Maželis ir čia 
sukaupė visą savo talentų pa
jėgumą lietuviškam teatrui, jo 
tęstinumui aukšto lygio pa
statymais, gabių mėgėjų at
ranka. Lietuvių Bendruome
nės vadovybė už tai jį tinka
mai pagerbė.

Dabar, jau tyliai atšventęs 
savo aštuoniasdešimt penktąjį 
gimtadienį (spalio 21 d.), Pet
ras Maželis kiek sulėtino savo 
kūrybinius įsipareigojimus, 
tebėra giedros nuotaikos, stip
rus; yra netgi ateinančiam 
sezonui pasiruošęs režisuoti 
Los Angeles Dramos sambūrio 
naują spektaklį.

Vienas didžiausių laimėji
mų Petro Maželio ilgoje karje
roje yra atlikta, nėra nugrimz
dę į užmarštį. Šio žymaus 
pasišventusio išeivijos meni
ninko darbuotė, nuodugniai 
peržiūrėta, jau pateko į Kul
tūros ministerijos Lietuvoje 
eksponatų muziejų. Oficialus 
pareiškimas su Lietuvos Mu
zikos, teatro ir kino muziejaus 
antspaudu, ir dovanojimo ak
tas su eksponatų sąrašu patal
pintas nuolatiniam saugoji
mui. Išeivijos pasišventusio 
aktoriaus/režisieriaus ilgo kū
rybinio darbo atspindys pasi
lieka tenai — gimtojoj žemėj 
— tarp daugelio panašių kitų, 
atidavusių didesnę savo gyve
nimo dalį išeivijos meninin
kams ir visuomet atidžiai, 
gausiai publikai. Tenai atsimi
nimų paunksmėje, su lietuvių 
kalba svetur išbuvus.

Stasė V. Pautienienė
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Į Čikagą atskrido Lakštingala
Tai solistė Aušra Liutkutė, 

Vincės Jonuškaitės-Zaunie- 
nės konkurso laimėtoja. Jos 
koncertas, kurį surengė Aka
deminis Skautų Sąjūdis ir 
Vydūno fondas, įvyko š.m. 
spalio 29 d. Jaunimo centre. 
Apie solistės balsą, koncerto 
atlikimą tekalba muzikos ži
novai. Aš pasidalinsiu tik 
klausytojos įspūdžiais.

Esu iš tų muzikos mylėtojų, 
kurie koncerto klausosi atsi
merkę, t.y. džiaugiasi ne tik 
muzika ir solisto balsu, bet ir 
jo/jos išvaizda, laikysena, ap
daru, vaidyba ir pan. Reikia 
pripažinti, kad sol. Liutkutė 
patenkino ir ausį, ir akį. Tai 
solistė „iš didžiosios raidės”. 
Jos sopranas skambėjo švėl- 
niu varpeliu, rodėsi, kad ir 
aukščiausios gaidos plaukia 
treliais be jokių pastangų. 
Margaritos arija iš operos 
„Faustas” žibėjo nebe deiman
čiuku, bet tikru briliantu. Nuo 
balso neatsiliko ir saikinga 
vaidyba: solistė persimainė į 
kuklią, naivią mergaitę, vai
kiškai besidžiaugiančią ne
tikėtomis dovanom;,.', Aušros 
Džiulijeta ir Arina Boleyn 
buvo sukrečianči: magiškos, 
o CF, Gounod „Bolero” mergi
na — flirtė-pašaipokė, erzi

nanti įsimylėjėlį: „O kaip man 
tavęs gaila (truputį pakentėk 
— gegužis vėl ateis) su savo 
serenadom nešalsi po lan
gais!” O daug kartų girdėta, 
įvairių solisčių dainuota, arija 
iš Lehar operetės „Linksmoji 
našlė” — „Vilija o Vilija, ra
sotų pušų/leisk man pavirsti 
sidabro lašu”, nuskambėjo lyg 
naujas atradimas.

Nors dauguma arijų buvo 
dainuotos originalo kalba, bet 
didesniam klausymo malonu
mui labai padėjo pačios so
listės trumpai papasakotas tu
rinys. Lietuviškieji vertimai 
buvo pasigėrėtini. Vertėja — 
muzikos prof. Vlada Mikš
taitė, solistės mokytoja.

Prie puikaus balso, gražios 
išvaizdos, elegantiškos laiky
senos, Dievulis sol, Aušrai dar 
pridėjo tikslią, ryškią dikciją. 
Tai dovana ne tik dainininkui, 
bet ir jo klausytojui.

Solistė koncertą baigė arija 
iš Viktoro Kuprevičiaus ope
ros „Paukščių karnavalas”. 

.Arijos vardas, solistei puikiai 
tinkamas — „Lakštingalos 
giesmė” — „ ... nors esu mažas 
paukštelis, noriu giedot Lietu
voj...”

Šį mažą, bet didelio balso, 
„paukštelį” koncerto dalyviai

palydėjo ilgai netilsiančiais 
plojimais ir linkėjimais, giedot 
ne tik Lietuvoje, bet atskrist 
dažniaiu pas JAV lietuvius, 
pvz., į Čikagos Lietuvių operą.

Sol. Aušrą Liutkutę fortepi
jonu lydėjo labai jauna ir labai 
gabi akompanuotoją Olga 
Konkova, muz. Nijolės Ra- 
lytės-Prudnikovienės ketvirto 
kurso studentė Lietuvos Muzi
kos akademijoje, Vilniuje. Šia
me koncerte ji išraiškingai 
paskambino M. K. Čiurlionio 
„Preliudą”.

Aušra Liutkutė-Povilaitienė 
yra prof. Mikštaitės mokinė, 
magistro laipsniu baigusi Lie
tuvos Muzikos akademiją Vil
niuje. 1991 m. ji laimėjo vals
tybinį Beatričės Grincevičiū- 
tės, o šiais metais V. Je- 
nuškaitės-Zaunienės konkur
są. Lietuvoje dainuoja Valsty
biniame Operos ir baleto 
teatre, Lietuvos Filharmoni
joje bei Simfoniniam orkestre.

Visi, girdėję šį neeilinį kon
certą, turi būt dėkingi Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui ir 
Vydūno fondui, kurie lyg mo
derniųjų laikų knygnešiai, ne 
tik leidžia knygas, bet rengia 
ir jaunų Lietuvos muzikinių 
talentų koncertus.

N. Užubalienė

r

Po sol. Aušros Liutkutės koncerto, ruošto LB Detroito apylinkės 
valdybos lapkričio 5 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros cent
ro salėje. Iš kairės: akomponiatorė Olga Konkova, sol. Aušra Liut
kutė ir Detroito LB apylinkės valdybos pirmininkas Valdas Pies- 
tys. Jono Urbono nuotrauka.

Po Aušros Liutkutės koncerto Jaunimo centre. Iš kairės: L. Maskaliunas, R. Kaveckaitė, O. Konko
va, V. Mikūnas, J. Variakojienė, A. Liutkutė ir V. Momkus.

Poetas ir dailininkas
Lietuvoje pastebiu įdomų 

reiškinį: gausėja kūrėjų, ku
riuos lanko kelių menų mūzos. 
Kartais nežinai, kaip vadinti 
Birutę Marcinkevičiūtę ir Dai
vą Čepauskaitę — aktorėmis 
ar poetėmis. Greta įsimintinų 
teatro vaidmenų jos išleido ne 
po vieną, skaitytojų dėmesį 
patraukusią, poezijos knygą. 
Pagarsėjęs kompozitorius, 
Valstybinės premijos laurea
tas Vidmantas Bartulis, greta 
muzikos, kuria taip pat poe
ziją. O Juozas Erlickas — at
virkščiai — ne tik vienas iš po
puliariausių dabartiniu ra
šytojų, bet ir muzikos, dainų 
kūrėjas bei atlikėjas. Prozinin
kas Romualdas Lankauskas 
— kartu ir tapytojas — rengia 
parodas, iliuątruoja savo kny
gas.

Bent dvi mūzos lanko ir vil
nietį Joną Jackevičių. Jis — 
poetas ir dailininkas. Išleido 
jau dvi paties iliustruotas poe
zijos knygas, surengė kelias, 
menotyrininkų gerai įvertin
tas, savo tapybos parodas. 
Rašytojų klube neseniai pris
tatant jo antrąjį poezijos rin
kinį Septyni kartai dviem gal
voms buvo atidaryta ir J. 
Jackevičiaus tapybos ir pieši
nių paroda. Beje, knygos su
tiktuvėse kalbėjęs poetas T. V. 
Rudokas sakė, kad tai ne vien 
poezijos knyga — joje yra 33 
eilėraščiai ir 29 tapybos bei

piešinių reprodukcijos.
Pasak poeto V. Šimkaus, 

knygoje poezija sintetinama 
su daile. Tapybos darbai kai
taliojami su eilėraščiais lygio
mis teisėmis, vieni su kitais 
siejasi ne tik pavadinimais, 
bet ir estetiniais principais.

Leidėjų nuomone, tiek J. 
Jackevičiaus poezijoje, tiek 
dailus darbuose atsispindi 
šiuolaikinio žmogaus blašky
masis, kartais ironiškai, kar
tais su sielvartu žvelgiant į 
pasaulį, kuris amžių san
dūroje kartais paneigia am
žinąsias vertybes. Poezijos sti
liuje randame ir modernizmo, 
ir tradicijos elementų.

— Kuriant man rūpi mintį

perteikti žodžiais arba spalva. 
Norisi perkurti pasaulį, — pa
sakė J. Jackevičius žurna
listams, jį apspitusiems kny
gos pristatymo proga. O kny
gos pavadinimą Septyni kartai 
dviem galvoms autorius taip 
apibūdino: „Taip vadinasi vie
nas knygoje išspausdintų 
eilėraščių apie žmogų, protuolį 
ir naivuolį. Posmuose — sep
tynios skirtingos žmogaus bū
senos”.

Šeštadieninio priedo skaity
tojams siūlome tris eilėraščius 
iš J. Jackevičiaus naujosios 
knygos.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Jonas Jackevičius
ŠVENTA VAKARIENĖ

Kai būna padengtas stalas,
Melsvas paukštis žiūri pro langą, 
Netrukdydamas kristi lapams-------
Netrukdomas skyla oras,
Ir iš nieko užgimsta muzika---------- -

Apskritas muzikos laikas
Ir kvadratinis piešinys —
Žvairas paukštis žaviai kikena
Ir lesa kiekvieną natą,
Po td prigęsta šviesa,
Ir girdis sparnų šlamesys, —
Tačiau tai dar ne viskas —
Kai lapai apkrinta stalą,

Puošni farširuota žuvis
Išsižiojusi ryja po vieną
Paklusnius beveidžius svečius-------
Niekas niekur jau niekados 
Šiam pasaulyje jų nesuras.

, UGNIES MELODIJA

Grokite, bežvaigždžiai žiburiai
Šviesų akvariume. Nakties oranžerijoje. 
Klavesinų rojuje. Sidabro spąstuose. 
Žiedlapių ugny. Kvapų kolonijoje. 
Skersvėjų geometrijoje. Ledo tekstuose. 
Jaučio šokyje. Šilko sūpynėse.
Plieno alsavime. Mirties fotografijoje. 
Daiktų bažnyčiose. Galvų kambariuose.
Grokite, besieliai žiburiai, ugnies melodiją — 
Kraujo ledokšniai dūžta ir tirpsta saulėje.

ŠVYTURIO LIEKANOS

iečiantys skaičių koralai, 
rų dangaus imitacija,

Žvaigždėlapių nubyrėjimas,
Negimę vaikai tarp žvaigždynų, 
Ekranuos — Kompiuterių širdys, 
Kreivėjantis kontrapunktas-------
Tuo metu Carnegi Hall’e
Orkestrantai laukia stebuklo-----------

Tada — griausmas ir taktų simetrija, — 
Apskaičiuota: gyvybė — tai muzika, 
Jau čiulba upelių folkloras,
Žerdamas žėrinčius skaitmenis, 
Kompiuteriai rodo, kaip juda
Kalboj tik gimę homunkulai, 
Nužudytų vaikų balseliai

Švelniai kutena neurotikus,
Ponių kvepalai siunčia
Abstraktų oro bučinį-----------

Dugne radus Rodoso liekanas, 
Vienas pakrančių valkata 
Naktį pramerkė akis-----------
Jis matė: tyliai artėja 
Šviesuliai toly skamba ir girdis 
Litaurų smūgiai.

Poetas -Jonas Jackevičius.

Nuo Čiurlionio
(Atkelta iš 2 psl.)

Audrė — Sofija, kad chro
nologiškai atskleistų dviejų 
žmonių bendrą laiką, pasirin
ko F. Bortkevičienei rašytus 
laiškus ir Sofyos atsiminimų 
tekstus, nes rašytoja kažku
riuo metu savo laiškus Kon
stantinui sunaikino, „nepa
likdama gal šilčiausios savo 
sielos dalelės kitiems, nes 
buvo skyrusi jam vieninte
liam”. Padarė tai, tardama, 
jog su šiuo bendro gyvenimo 
palikimu, jos pačios rašytu, ga
linti elgtis kaip tinkama. Visi 
Čiurlionio laiškai Sofijai yra ir 
meilės laiškai, rašyti dvasinio 
bendravimo intencijomis, jo 
„vienintelio žmogaus” ilgesio 
valandą. „Einu visas pas tave, 
su tavimi,” — rašė jis Sofijai. 
Tuose žodžiuose — kelias į 
žmogaus supratimą. Reikia ir 
pergyvenimų patirties, ir jo 
dalijimosi, kad bręstų dvasios 
kultūra, ateitų gilesnis ir bene 
aukščiausias atjautimas, apie 
kurį Čiurlionis sakė Sofijai: 
„Kad tai tokį laišką būtų gali
ma parašyti, ir kur dingsta 
žodžiai, kai prasideda žmo
gus? Žmogau Tu mano, vienin
telis”. Ar ne į šias mintis at
sirėmė Audrė Budrytė, rašy
dama scenarijų.

Du skaitovai ir nepaprastai 
jautri švelni literatūra. Spek
taklyje bendrą dviejų žmonių 
likimą brėžia dvi lygiagretės 
linįjos, tiesiamos viena šalia 
kitos, niekada nepažeisdamos 
viena kitos erdvės, nei jude
siu, nei kreipiniu, nei 
žvilgsniu. Čiurlionio muzika 
tarpuose tarp tekstų. Atro
dytų pakankamai buitinės 
scenos erdvėje (ant sienos pa
veikslai, sofa, stalas, krėslas, 
stalas, lagaminas) tiesiog pa
prastomis priemonėmis ir mi
nimaliais judesiais kuriami 
įvaizdžiai gausūs reikšmių, jie 
tampa netikėtumo persmelk
tomis detalėmis. Moters meilė 
lieka hermetiška ir tyra, ir čia 
nėra vietos nei melodramos 
elementams, nėra patoso mo
mentų, bet yra atvirai doku
mentiškai pasakojama gyveni
mo ir meilės istorįją, tik ką 
atidengta iš po laiko ar už
maršties skraistės. Jaukus, 
nepaprastai gražus pasakoji
mas apie apsilankymą pas 
dėdę: „Atsimenu, sėdžiu prie 
rytmetinės arbatos su dėde. 
Kąsnis man stovi gerklėje — 
pagaliau pranešu. Pasikal
bėjimas trumpais sakiniais — 
dėdė sujaudintas, lyg įžeistas. 
‘Darant tokį svarbų žingsnį, 
reikėjo pasitarti’... ‘Ką čia gali 
patarti’, sakau aš suspausta 
širdimi. ...o pačiai tai atrodo 
taip beprasmiška ir negražu ir 
taip įžeidžiama jam — jis 
mane myli, mano mane vertą 
eiti šalia jo per gyvenimą — o 
čia tokios kalbos...” Palanga, 
sutuoktuvės mažojoje Šateikių 
bažnyčioje, Druskininkai, Pe
terburgas. Laiškai, laiškai. 
Žiūrovas patiki, klauso ir at
liepia.

Ričardas Šokas pirmuosius 
Čiurlionio laiškus skaito ly
giai, lyg skubėdamas perteikti 
tekstą. Turėdamas minimalią 
judėjimo erdvę, iš pradžių sta
tiškas, dokumentiškas, su 
kiekvienu nauju laiško tekstu 
vis labiau atskleidžia ir augi
na jausmų skalę.

Spektaklyje yra reikšminga 
ir forma, ir turinys, vyksmas 
pririša mūsų dėmesį ir atpa
laiduoja tuo pačiu, nėra nei 
daugiasluoksniškumo, nei 
daugiareikšmiškumo, yra du 
žemės ir dangaus sujungti 
žmonės ir viskas, prie ko Sofi
ja jaukiai, plastiškais jude
siais prisiliečia, atgyja. Atro
do, lyg spektaklis kuriamas

vidiniu jausmu ir balsu, tiesio
giai dialogai nereikalingi, ir 
Audrė, pasilikdama savo jaus
mų pasaulyje, žodžiu atveria, 
išplečia jo ribas į visas puses, 
ir tame natūraliame vyksme 
ne tik iš žodžių pajunti artė
jančią grėsmę.

Spektaklis labai jausmin
gas, sugebantis išlaikyti savo 
paslaptį; grožis ir tikrumas, 
tokie reikalingi žmogui, at
siskleidžia tekste, o įspūdį 
stirpina tekstą palydinti M. K. 
Čiurlionio muzika. Vidinis 
paslankumas, tai ne vien 
jungtis, tai žvilgsnis iš vidaus, 
žmogaus sielos laisvė, tai ta 
jėga, kuri nulemia spektaklio 
sėkmę ir mes priversti pa
tikėti aktoriais. Pilnas jausmo 
ir nerimo paskutinis meilės 
laiškas, skaitomas Ričardo 
Šoko. Jis nutolsta link fortepi
jono. Ir vieniša moteris, gal 
pąjutusi savo atvirumui pa
vojų, neramiais judesiais 
dangstydama baldus, stengda
masi paslėpti savo vidinį 
virpesį taria paskutinius žo
džius draugui: „Atėjo diena, 
pasibaigė sapnas. Tau rašau, 
geriausias iš draugų, tu tik
riausias mano žmogau pa
saulyje...” Skamba Čiurlionio 
muzika.

Prabėgo savaitė ir M. K. 
Čiurlionio 125 festivalio die
nos jau tik prisiminimas, 
šventės dienų įspūdžiai bus 
aprašyti, gal dar ilgai neiš
blės, nutilo muzikos akordai, 
poetiniai žodžiai, tik dar visą 
mėnesį galėsime matyti Jubi
liejinei parodai sukurtus daili
ninkų kūrinius. O Audrė Bud
rytė — aktorė-režisierė, 
jau ąptrus metus vadovaujan
ti Čikagos teatro studijai 
„Žaltvykslė”, su aktorįąįs. puo
šia naują Mariaus Ivaškevi
čiaus pjesę „Kaimynas”. Šis 
kolektyvas dalyvaus teatro 
festivalyje. „Žaltvykslės” stu
dijoje vaidina studentai ir 
mokiniai, ir įvairių profesijų 
žmonės, pąjutę norą atrasti ir 
atverti teatro paslaptis, .iš
reikšti savo pasaulėžiūrą, 
požiūrį į mus supantį pasaulį. 
M. Ivaškevičiaus, jauno dra
maturgo gyvenančio Vilniuje, 
pjesė buvo pastatyta Jaunimo 
teatre ir susilaukė dėmesio. 
„Kaimynas” — tai šiuolaikinė 
pjesė, kuri Čikagos grupę bei 
Audrę Budrytę sudomino min
ties gilumu ir drąsa, aktualijo
mis ir humoru. Savąją pjesės 
versiją režisuoja Audrė, o 
spektaklyje vaidins D. Vaisai- 
tė, A. Žentikas, G. Griškėnaitė 
— Gillespie, P. Ivinskis, J. 
Variakojis, E. Juodvalkė, R. 
Žukauskaitė, R. Motiekaitie
nė, M. Jankūnas, N. Bara
nauskas. Spektaklio sceno- 
grafė — Rasa Sutkutė, ap
švietimas J. Ulevičiaus. Teat
ro festivalio pirmasis spek
taklis lapkričio 22 dieną, 7:30 
vai. v., Jaunimo centro ka
vinėje. Iš Kauno atvykęs Dra
mos teatro aktorius Petras 
Venslovas atliks teatrinę kom
poziciją iš M. K. Čiurlionio 
literatūrinio palikimo „Geis
mas gyventi”. Susitikimas su 
aktoriumi, žinomu poezijos 
skaitovu, savitu poezijos inter
pretatoriumi, turėtų būti ypa
tingai įdomus, vertas dėmesio. 
Kas susidomėjo Čiurlionio li
teratūriniu palikimu, jo kū
ryba, asmenybe, būtinai at
vyks į susitikimą su aktoriumi 
Petru Vėnslovu, kad galėtų 
išgirsti kitą versiją, pąjusti 
poetinio žodžio grožį. Tie, kas 
pamilo savąjį teatrą, jau lap
kričio 24 vakarą skubės į Jau
nimo centro didžiąją salę, kur 
„Žaltvykslės” teatro studija 
vaidins Mariaus Ivaškevičiaus 
„Kaimyną”. O apie kitus šio X 
Teatro festivalio dalyvius ir 
spektaklius bus dar rašoma.

Laima Krivickienė
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Jis visuomet ieškojo 
žinojimo ir pritaikymo

Tai buvo matematikos 
mokslų daktaras Vytautas 
Kazimieras Gylys, kuris, su
laukęs 73 metų mirė 2000 
metais, liepos 11 d., Richard- 
son Texas. Profesiniai jis dir
bo aukštųjų tyrinėjimų sri
tyse, integruojant astrono
mijos, matematikos, patikimu
mo teorijų mokslus su moder
nia technologija. Visą savo 
gyvenimą rėmė krikščioniš
kais ir humanitariniais prin
cipais. Jo gyvenimą galima 
apibūdinti šv. Rašto ištrauka:

* „kas ieško išminties, tas ran
da.:. ir išminties pradžia yra 
nuoširdus noras' mokytis”... 
(Išmintis 6:12-20)

Šį straipsnį rašantis paži
nojo visą Gylių šeimą Kaune: 
tėvus dr. Antaną, dr. Mariją, 
ir tris sūnus — Vytautą, Joną 
ir Julių, kurie gavo mokslų 
daktarų laipsnius. Per karą 
mūsų keliai išsiskyrė, bet po 
keleto metų Čikagoje vėl suti
kau šią mielą šeimą. Vėliau 
su Vytautu artimai bendravau 
doktoratų studijų laikais Uni
versity of Illinois, Urbana- 

• Champaign.
Vytautas visą laiką buvo lin

kęs į mokslus. Pokario metais 
Vokietijoje pradėjo studijuoti 
architektūrą Darmstadt Tech- 
nische Hochschule, nes nuo 
mažens viską galėjo grafiškai 
pavaizduoti. Apsilankęs Miun
cheno lietuvių stovykloje, jis 
nustebo ir apibarė mus gim
nazistus, kad dar iki tada 
nebuvome nuėję pasiklausyti 
paskaitų universitetuose. Gir
di, iš profesorių galima daug 
išmokti ir bebūnat gimnazis
tais. Jau ir tada jis visus ska
tino studijuoti, siekti žinių. 
Tos asmeninės savybės jis 
neprarado visą savo gyvenimą 
ir įdiegė ją savo augančiai 
šeimai.

Persikėlus į JAV, Vytautas 
nutarė studijuoti matematiką 
— gaudamas bakalauro laips
nį Roosevelt University Čika
goje, magistro laipsnį North- 
western University, Evanston 
ir 1963 metais: daktaro 
laipsnį iš matematikos Uni
versity of Illinois. Tuo pačiu 
laiku lygiagrečiai gilinosi ir 
astronomijos moksluose. Dar 
bedirbant GTE korporacijoje, 
įsijungė į akademinį pasaulį 
kaip matematikos „assistant 
professor” Illinois Institute of 
Technology, Čikagoje.

Nuo 1966 metų buvo pa
kviestas University of Illinois 
Čikagoje dėstyti kaip assi
stant professor sistemų in
žinerijos ir informatikas fa
kultete. Texas Instruments 
(TI) — vienai didžiausių JAV 
elektronikos ir informatikos 
technologijų firmai ieškant 
talentų naujiems projektams, 
1969 metais buvo TI korpora
cijos ištrauktas iš akademinio 
pasaulio. TI aukštųjų tyrinėji

mų centre Vytautas išdirbo 
apie trisdešimt metų. Čia dau
gumas jo projektų buvo sukū
rimas įvairių tarpdisciplinari- 
nių sistemų. Už pi iekimus 
Vytautas iš TI bendrovės gavo 
aukščiausius garbės apdova
nojimus.

Svarbesni jo darbai buvo: 
globalinės navigacijos sistemų 
koncepcijų išvystime, dirbtino 
protavimo ir greitųjų kontro
lių išvystime, apsigynimo nuo 
balistinių raketų metodai, ir 
pan. Sovietų agentai labai 
domėjosi jo darbais ir viso
kiais būdais, įskaitant ir siū
lomu moksliniu bendradarbia
vimu, ilgą laiką bergždžiai 
bandė su juo „susidraugauti”.

TI bendrovė, atsižvelgdama 
į universitetų prašymus, leis
davo akademinei bendruome
nei pasinaudoti TI mokslinė
mis žvaigždėmis. Tuo būdu 
Vytautas, šalia savo intensy
vaus profesinio darbo, dažnai 
dėstė kaip vizituojantis profe
sorius Texas University-Ri- 
chardson ir net už 300 km 
esančiame University of Okla- 
homa. Po jo globa dažnai bū
davo gabių magistrantų, knrie 
specializavosi kaip internai 
TI tyrinėjimų centre.

Dėl valstybinių priežasčių 

A t verkime duris teisingumui
Atkelta iš 1 psl. -
Toji juridinė deklaracija buvo 
visos žmonijos pilietinės są
monės išraiška. Ją priėmus ir 
paskelbus, šioji deklaracija 
įgavo aukštesnės, visus įpa
reigojančios teisės charakterį, 
kurios principų JT priklau
sančios valstybės negalėjo 
neigti ar pasiteisinti . neži
nojimu.

Toje deklaracijoje pabrėžia
ma teisė į prigimtinį žmogaus 
orumą, patvirtinama, kad vi
sos valstybės, visa žmonįja 
turi siekti teisingumo, laikytis 
moralinių normų, vykdyti pa
reigas ir prievoles, kurias 
uždeda teisingumas. Tai buvo 
svarbus žingsnis, siekiant 
globalinės juridinės ir poli
tinės žmonijos konstitucijos.

Kokios teisės ir laisvės buvo 
akcentuojamos Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje?

Suminėsiu kelias:
— kiekvienas žmogus turi 

teisę į gyvenimą, laisvę ir as
mens saugumą:

— visi žmonės gimsta laisvi 
ir turi tas pačias teises, neat
sižvelgiant į rasę, įkalbą, reli
giją ar politinius įsitikinimus;

— kiekvieno asmens juri
dinės teisės turi būti visur 
visų pripažįstamos ir gerbia
mos;

— kiekvienas asmuo yra ly
gus prieš įstatymus;

— niekas negali būti arbit
raliai, taigi, savavališkai su-

daugumas jo mokslinių darbų 
negalėjo būti išspausdinti at
viroje mokslinėje literatūroje. 
Bet su kai kuriomis temomis 
galėjo lankytis mokslinėse 
konferencijose su paskaito
mis. Keturiolika jo darbų 
buvo išspausdinta moksli
niuose žurnaluose. Taip pat 
su kolegomis yra parašęs dvi 
mokslines enciklopedinio tipo 
knygas.

Vytautas buvo aktyvus na
rys visos eilės profesinių orga
nizacijų: Institute of Naviga- 
tion, Association for Compu- 
ting Machinery, Association 
for , Computing Machinery, 
American Institute of Aero- 
nautics and Astronautics, ir 
Institute of Electrical and 
Electronics Engineers.

Šalia savo studijų ir darbų, 
Vytautas labai domėjosi filoso
fija, menu, istorija ir poka
rinės politikos eiga. Jis buvo 
kaip „vaikščiojanti enciklope
dija”. Net ir studijų laikais 
University of Illinois po vaka
rienės jį galima 
matyti įvairiose 
grupėse. Jis ten 
laukiamas. Apie 
buvo susidariusi 
lietuvių magistrantų ir dok
torantų grupė, kuri domėjosi 
panašiais klausimais.

Vytautas visur pasižymėjo, 
kaip didelis tolerantas ir hu
manitaras. Toje srityje jis 
buvo ypač aktyvus rėmėjas ir 
narys Amnesty International. 
Su Vytautu buvo labai malo
nu palaikyti draugystę, nors 
ir dažnai mus skyrė dideli 
geografiniai atstumai.

Išlydint Vytautą į amžino 
poilsio vietą Čikagoje, TI ben
drovė labai iškilmingai atsi
sveikino ir pagerbė savo ko
legą. Su dr. Vytautu Kazimie
ru Gyliu, JAV, taip pat ir lie
tuviai neteko ne vien žymaus 
mokslininko, bet ir didelės 
erudicijos žmogaus.

Nuliūdę liko: žmona Danutė 
Černiūtė, dukterys Ina (sta
tistikos magistrė), Viktorija 
(ekonomistė, Ph.D.), sūnūs 
Saulius (kompiuterių spe
cialistas), Vytautas (fizikas, 
Ph.D.), septyni anūkai, broliai 
ir artimi giminės.

Romualdas Kašuba

buvo dažnai 
diskusinėse 
buvo labai 

jį taip pat 
ir nemaža

so, kad apgintų nekaltai pa
smerktųjų teises (jei ji būtų 
kėlusi balsą, patys komunistai 
būtų supuvę kalėjimuose).

Engėjai ir 
skria udžiamieji

Mūsų tauta tebėra padalin
ta į dvi dalis: vienoje pusėje, 
atrodytų, liko engėjai ir tautą 
ištikusių nelaimių kaltininkai, 

1 kitoje — daug pažemintų ir 
nuskriaustųjų — sovietinio 
komunizmo aukos. Vienus ir 
kitus skiria iki šiol nenugriau
ta ir dar vis negriaunama 
„Berlyno” siena.

Kyla klausimas: kur yra tas 
milžinas, kuris pradės valsty
bę ir tautą suniekinusią sieną 
trupinti?

Žinome, kas dar neseniai 
vyko Kosove, kada kosoviečiai, 
buvo serbų masiškai naikina
mi, o kiti šimtais tūkstančių 
bėgo iš namų, gelbėdami gyvy- 
bę?

NATO ėmėsi karinių repre
sijų prieš Jugoslaviją. Pasibai
gus baudžiamajai akcijai, ko
soviečiai pamažu grįžta į išr 

. daužytus, nusiaubtus namus. 
Kosovo srity gyventojų sau
gumą užtikrina kariniai dali
niai, kuriuos yra pasiuntusios 
NATO valstybės: prancūzai, 
vokiečiai, rusai, ir kiti šian
dien- NATO tvarkdarių sam
protavimas yra paprastas: 
NATO jus apgynė, konfliktas 
baigėsi, galite vienas kitam 
paduoti ranką, taikiai drauge 
gyventi ir dirbti. Kai koso
viečiai šimtais atkasa ir per- 
laidoja masiškai serbų išžu
dytus savo,tautiečius musul
monus, jieins verda kraujas, 
klausantis i&kių naivių pata- 

' rimų. Visą... tai rodo, kad 
NATO valstybės gerai nesu
pranta ne tik serbų atliktų ge
nocidinių veiksmų baisumo, 
jos nesuvokia nė žmogiškosios 
prigimties. Nesupranta, kad 
dialogas, vedantis į geresnį 
sugyvenimą, nėra atstatomas 
kario įsakymu ar policininko 
švilpuku. Vienintelis kelias į 
bet kokį dialogą eina per tei
singumą.

Esama analogijos ir mūsų 
tėvynėje. Buvę komunistų par
tijos nariai be reikalo daro 
išvadą, kad jų praeitis yra 
užmiršta. Ciniška galvoti, jog 
seni greitai išmirs, o jauniems 
nelemtoji praeitis nerūpės. 
Žiūrėdamas iš perspektyvos 
drįsčiau tvirtinti, kad toks 
perdėtas buvusiu komunistų 
optimizmas yra nepagrįstas. 
Nekaltųjų žaizdos taip greit 
negyja.

Man rodos, jog primiausia 
buvę sovietinės santvarkos va
dai ar jų palikuonys Lietuvoje 
turėjo pasmerkti sovietų įvyk
dytus genocidinius nusikalti
mus prieš lietuvių tautą —( 
mūsų vykimą į Izraelį. Tai,, 
padaryti buvo ir yra būtina. 
Riba tarp gėrio ir blogio sa-j 
vaime neišsitrins. Nenaši-j 
plaus rankų ir tie individai,' 
kurie kone su pasigardžia
vimu ir šiandien kalba apie 
daugiau kaip dvidešimt tarny-Į 
bos metų sovietinėms institu
cijoms, kurioms dirbo infil
truodami ir šnipinėdami, — 
lyg tai būtų kažkas normalu ir 
dora — sako: dabar padirbėsiu 
Lietuvai.. „Dvidešimties metų 
karjera ne tik paženklina 
žmogų, bet dažnai jį iš esmės 
ir pakeičia”, — tvirtina polito
logas Girnius. Žvelgdamas bu
vusio engėjo vaikaičiui į akis, 
kalėjime ar Sibire kentėjęs lie
tuvis gerai prisimena, ką darė 
jo tėvas ir kaip elgėsi senelis.

Kada okupuotoje valstybėje 
sovietų valdžiai paklusęs lie
tuvis, kuriam buvo patikėti 
teisingumo reikalai, pasmerkė 
pirmą Lietuvos gyventoją, iš 
anksto žinodamas, kad jis yra 
nekaltas — tada buvo įskelta 
pirmoji kibirkštis sovietinei

imtas, kalinamas ar tremia
mas, niekas negali arbitraliai 
kištis į privatų asmens gyve
nimą — į šeimą, į namus, kon
troliuoti jo korespondenciją ar 
pažeisti viešąją asmens garbę 
bei gerą vardą;

— niekas negali būti kan
kinamas ir pažeminamas;

— kiekvienas asmuo turi 
laisvo judėjimo teisę — laisvai 
pasirinkti savo gyvenamąją 
vietą, be kliudymų išvykti ir 
grįžti į savo šalį iš bei kurios 
valstybės;

— kiekvieno asmens byla 
turi būti viešai svarstoma 
nešališko juridinio organo, 
nustatančio asmens teises ir 
prievoles.

Belieka prisiminti, kad po
piežiaus Jono XXIII enciklika 
Pacem in terris dar labiau ak
centavo moralinius žmogaus 
teisių aspektus, iškeldama tei
sę garbinti Dievą ir laikytis 
įsitikinimų, kuriuos diktuoja 
žmogaus sąžinė.

Propagandiniais tikslais Vi
suotinę žmogus teisių deklara
ciją pasirašė ir Sovietų Są
junga, nors tuo pačiu metu ji 
vykdė naujus nekaltųjų trė
mimus iš Lietuvos. Toji dek
laracija tapo pasityčiojimo ob
jektu, kai lietuviai trūnijo ir 
kentė baisų pažeminimą ka
lėjimuose ar gulaguose.

Komunistų partija Lietuvoje 
negalėjo ir nenorėjo kelti bal

pragaro mašinai, nusiaubusiai 
mūsų kraštą. Užteko tos pir
mos kibirkšties, ir visa ėjo in
ercijos keliu. Komunistai už
miršo, kad neteisingų įsta
tymų vykdymas jų neišteisina. 
Užmiršo, kad teisingumas yra 
moralinis imperatyvas, ir visi 
jam turi paklusti. Jei ne — gy
vensime džiunglių įstatymais. 
Ar ne taip ir buvo?

Kriminaliniai nacių nusi
kaltėliai veltui teisinosi Niurn
berge esą nekalti, nes jie tik
tai sąžiningai vykdė įstaty
mus, kad ir priešingus pagrin
diniams teisingumo princi
pams. Jie buvo rasti kaltais ir 
nuteisti.

Jeigu tuos nusikaltimus Lie
tuvoje būtų vykdę išsigimėliai, 
sadistai ar kokie pabaisos, tai 
būtų toks pat nenormalumas, 
kaip koks žemės drebėjimas, 
ir daugiau nieko. Blogiausia, 
kad į brolių lietuvių naikinimo 
procesą įsitraukė normalūs, 
išmokslinti ir net aukščiau 
tamybiškai prasimušę asme
nys — tai jau prašoka žmo
gaus vaizduotę.

Bažnyčia kviečia 
atgailai

Kauno arkivysk. metropoli
tas Sigitas Tamkevičius tei
singai pažymi, kad „Bažnyčia 
per visą nepriklausomybės lai
kotarpį kvietė žmones į krikš
čionišką santarvę ir atlai
dumą, tačiau šis pakvietimas 
visada buvo susijęs su pakvie
timu į atgailą. Deja, kai kurie 
žmonės nori ne įvykdyto blo
gio (nuodėmės) atleidimo, ku
ris pasiekiamas per atgailą, 
bet kalčių atleidimo (aš gal 
sakyčiau — patogaus kalčių 
užmiršimo) be atgailos. Šven
tasis Raštas ųiekada nededa 
lygybės ženklo tarp Kaino ir 
Abelio, tarp išdaviko Judo ir 
savo nuodėmes apgailėjusio 
apaštalo Petro, tarp Barabo ir 
šalia Kristaus nukryžiuoto bei 
savąsias kaltes išpažįstančio 
plėšiko”.

Kalbėdamas taikliai ir tiks
liai apie „antikristinę santar
vę”, arkivysk. Tamkevičius 
baigia: „Neduok Dieve, kad 
kada nors lietuvio sąmonėje 
būti? ištrinta riba tarp pasiau
kojimo ir išdavystės, tarp did
vyriškumo ir nusikaltimo, nes 
tada būtų parašytas mirties 
nuosprendis dvasiniam tautos 
prisikėlimui. Todėl šiandien 
reikia sveikinti kiekvieną, ku
ris turi krikščioniškosios drą
sos blogį ir gėrį pavadinti tik
raisiais vardais”. Turime su
tikti su juo, kad „netikros san
tarvės siekimas yra amoralus 
savo esme, nes tarnauja tau
tos moralės pagrindams griau
ti”.

Ne vienas galėtų man saky
ti: jūs dirbote Lietuvai, atsto
vaudamas net trims preziden
tams. Ar jums ką blogo padarė 
ta vadinamoji „kairiųjų” ad
ministracija? Turėčiau atsaky
ti, kad ne. Jutau turįs pa
sitikėjimą, laisvas rankas Lie
tuvai atstovauti ir jos intere
sams ginti. Man apynasris ne
buvo uždėtas. Užsienio rei
kalų ministerijos gretose pa
stebėjau, kad ne viename iš 
kolegų vyksta vidinis persio
rientavimo procesas, naujas 
praeities vertinimas, šį kartą 
kritiškas. Jie suprato, jog jų 
pasirinktasis ankstyvesnis ke
lias ir prie jų gerų norų tautai 
daugiau kenkė, negu padėjo. 
Turbūt dėl to ir Lietuvos 
atkūrimo deklaracija buvo 
vienbalsiai priimta. Visi ją pa
sirašiusieji yra verti pagarbos.

Tačiau reikalas eina ne apie 
dabartinę laikyseną, o apie 
ankstyvesnį sovietų krimina
linės sistemos pateisinimą, 
kuriai Komunistų partijos na
rys buvo pajungtas. Jie: leido 
nusiaubti mūsų kraštą, griau
ti ūkį, naikinti Dievą ir lietu
vių tautą, naikinti nekaltuo

sius jo pritarimu ar jo tyla dėl 
Komunistų partijai žinomų 
motyvų, o pirmais sovietų 
okupacijos dešimtmečiais — ir 
be motyvų, pagal sovietinį 
principą: „kas buvo niekas — 
bus viskuo”.

Vien savo priklausymu Par
tijai jie ex oficio tapo jos ver
gais ir automatiškai tautos 
kenkėjais. Jie vykdė įstaty
mus ir įsakymus, kurie labai 
grubiai pažeidė pagrindines 
žmogaus teises ir laisves, o jas 
pasaulio jurisprudencija jau 
seniai buvo pripažinusi priva
lomomis visiems.

Jei, atkūrus nepriklauso
mybę, būčiau veikęs partinėje 
politikoje, aš, vadinamas deši
nysis, būčiau daręs viską, kad 
buvę ar tebesą Komunistų 

partijos nariai prisipažintų 
kaltais, nes vien savo priklau
symu prisidėjus prie tautos 
skriaudimo ir naikinimo. Juk 
jie kovojo ne prieš mirtiną 
priešą — juo buvo Sovietų 
Sąjunga — o prieš savo bro
lius ir savo tautą. Jų pareiga 
siekti dialogo, užleisti vadova
vimo vietas ištikimoms ir pa
tikimoms rankoms, pasitenki
nant eilinio piliečio darbu ir 
gyvenimu. Jų rolė jau suvai
dinta.

Kaip atleisti 
neprašančiam atleidimo

Gulagų kaliniai ir kankiniai 
buvo ne tik garbingi mūsų 
tautos sūnūs, bet ir ištikimi 
Dievo vaikai. Jie nenešiojo 
savo širdyje keršto, jie yra pa
siryžę atleisti (daug sunkiau 
yra užmiršti). Bet kaip atleisti 
tam, kuris atleidimo neprašo?

Teisingumas gilėja ir pilnėja 
per gailestingumą. Betgi gai
lestingumas be teisingumo 
niekad nebus tikrasis gailes
tingumas, o tik bandymas ra
minti sąžinę miego milteliais. 
Teisingumas ir gailestingu
mas eina ranka rankon. 
Tačiau — pirmiausia turime 
būti teisingi, tik paskui — kil
niaširdžiai.

Galima sutikti, kad neteisin
gai žiaurias kančias kentėję 
asmenys turėtų atleisti savo 
broliams, kurie klydo, pasi
rinkdami tautos engėjų kelią, 
sąmoningai ar nesąmoningai, 
gal tik pataikaudami ir prisi
taikydami, tačiau anie turi 
bent norėti ir mokėti atsi
prašyti. Viešos individualios 
išpažinties niekas nei nepra
šo; tokių herojų Lietuvoje 
maža. Nėra lengva pasakyti 
tiesą. Apie bausmes ar jų ša
linimą iš viešojo gyvenimo aš 
iš viso nekalbu. Gal ne visi jie 
buvo blogi žmonės, bet tik
riausiai jie buvo silpni žmo
nės. Ir jeigu buvę kompartijos 
aktyvistai vėl per kitų galvas 
įžūliai veržiasi į vadovauja
mas vietas, kaip kadaise so
vietų „rojoje” — jiems laisva ir 
nepriklausoma valstybė atsa
kingų vietų negali patikėti, o 
jei patiki — daro blogai. Jie 
sąmoningai trina ribą tarp 
gėrio ir blogio.

Prašant atleidimo
Atleisti brolių klaidas ir nu

sikaltimus be išlygų kai kam 
atrodytų didingas kilnumo pa
sireiškimas. Aklai atleisti kal
tiems reikštų nutraukti, su
naikinti neapykantos ciklą 
mūsų tarpe. Tačiau atleidimu 
daroma prielaida, kad blogis 
yra pripažintas. Žydai, švęs
dami Yom Kippur, prašydami 
Viešpaties atleidimo, prisi
pažįsta kaltais. Tai sena bib- 
linė praktika. Nuo popiežiaus 
ir Japonijos premjero, nuo 
Jungtinių Tautų Kofi Annan 
iki garsaus Khmer Rouge 
skerdiko — visi sako mea cul
pa, prašydami atleidimo.

Kada kalbame apie žmogu
mi tapusį Dievą, negalime už
miršti tiesos, kad, kai žmogus 

kenčia, esmėje kenčia ir pats 
Dievas.

Žmonijai reikia kaltųjų rea
bilitacijos, bet tiktai aukos 
gali reabilituoti. Jokia vals
tybė ir jokia viešoji institucija 
to padaryti negali.

Pietų Afrikos žmogaus teisių 
komisija, vadovaujama Des- 
mond Tutu, suteikė amnestiją 
tiems, prieš kuriuos buvo 
įteikti skundai, tačiau „Apart - 
heid” aukos neatleido savo 
kankintojams ir žudikams. 
Galima būtų kalbėti apie at
leidimą nuo bausmės, bet ne 
nuo kaltės. Žydai niekad neat
leis Hitleriui. O kaip mes Sta
linui?

Negalima atleisti tiems, ku
rie savo kaltės nenori matyti 
ir nenori atsiprašyti. Reikalin
gas kaltės išpažinimas, nuo
širdus apgailestavimas, reika
linga hebrajų „techouva”, 
graikų „metanoia”, o lietuvių 
— „atgaila”. Reikalingi geri 
darbai. Nusikaltusį turi pa
liesti Dievo ranka: jis turi 
išgirsti Dievo balsą.

Atleidimas nėra vien magiš
kas gestas. Sielos gydymo pro
cesas gali kartais užimti daug 
laivo.

Galutinis sprendimas 
di mumyse

Teisingumas yra Bažnyčios 
egzistencijos principas. Matyti 
teisingumą yra niekas kita, 
kaip nr'lėt Dievą. Teisingu
mas ir gailestingumas savo 
esme yra taip susijungę, kad 
vienas kitą palaiko. Teisingu
mas be pasigailėjimo yra 
žiaurumas; gailestingumas be 
teisingumo yra jo sunaikini
mas — sako šv. Tomas Akvi- 
nietis. Popiežius Jonas Pau
lius II pažymi, jog. ieisingu- 
mas nėra teorija. „Tai dorybė, 
tai žmogaus dvasios ir širdies 
pajėgumas. Reikia .melstis, 
kad būtume teisingi ir mo
kėtume būti teisingi”.

Mes turime melstis ir daryti 
visa, kad nuožmiam atėjūnui 
tarnavę broliai išgirstų sąži
nės balsą ir jam paklustų. 
Neužtenka mums prisiminti 
bendruosius principus, skelbti 
tikslus, smerkti neteisybes ir 
tai daryti su pranašiška veido 
išraiška. Visa tai neduos rei
kiamų vaisių, kol pats žmogus 
neišgirs savo sąžinės balso, 
nesuvoks savo atsakomybės ir 
nepradės aktyvios atsiteisimo 
akcijos per gerus darbus. Mes 
turim jam padėti, nes mums 
rūpi teisingumas, tiesa ir pa
gal Dievo Apvaizdą sukur
to žmogaus vertė. Galutinis 
sprendimas teisingumui įgy
vendinti glūdi mūsų pačių 
širdyje. Gailestingumui būti
na sąlyga yra teisingumas.

Mums tenka pradėti nuo pa
reigos atlikimo. Pradėti nuo 
to, kas yra teisinga, po to siek
ti lygybės, bet meilei, artimo 
meilei reikia daug jautrumo, 
jausmo, reikia maloningos 
širdies. Ne vienas ir šiandien 
klausia: kodėl taip lengva 
skverbtis į valdžią sovietinės 
praeities atstovams, o taip 
sunku patekti mūsų partizanų 
ar tremtinių yaikams bei 
anūkams? Geriausias būdas 
atverti duris teisingumui ir 
taikai yra prisiminti, jog 
esame Dievo vaikai ir pagal 
tai rikiuoti savo gyvenimo 
malonumus bei rūpesčius. Sa
vo asmeniniame gyvenime — 
šeimoje, darbe ir mūsų mi
kropasaulyje, kuriame suka
mės ir dalyvaujame, turime 
stengtis pakeisti visuomenę, 
padarydami ją žmogiškesne ir 
labiau teisinga. Nepraraskime 
ūpo*, jei tai, ką kiekvienas as
meniškai galime padaryti, at
rodo mažas įnašas. Nebijo
kime ir nenusiminkiipe.tŠiuo 
keliu eidami, pirmieji krikš
čionys pakeitė pasaulį.

Drąsiai atverkime duris tei
singumui!
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