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Lietuvybės ideologijos kryptimi: retro žingsnis 
ROMUALDAS GRIGAS ar nūdienos pasaulio sąlyga? ? 

Apie Lie tuvių cha r t ą i r j o s 
žygdarb io tąsą 

Socialinis pasaulis — tai am
žinas judėjimas, nuolatinė kai
ta ir nuolatinės trintys. Tas 
trintis gimdo įvairios priežas
tys, tarp kurių ypatingą vietą 
užima vadinamieji amžini in
teresai. Už juos bylinėjasi ne 
tik tie, kurie siekia pasaulį val
dyti. Savus interesus turi ir tie, 
kurie, kaip ir kiekviena gyvy
bės forma ar rūšis, nepraranda 
elementaraus troškimo išlikti 
savimi ir tąja savo tapatybės 
siekiamybe praturtinti pasaulio 
įvairove, tuo pačiu sustiprinti 
ne tik jo žavesį, bet ir gyvybin
gumą. 

Praėjo daugiau nei pusšim
tis metų po Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto (VLIK) 
paskelbtos Lietuvių chartos. Tą 
dokumentą tuomet pagimdė kil
nūs tikslai: burti karo ir kitų 
aplinkybių po pasaulį išsklai
dytus lietuvius, palaikyti juose 
lietuvybe, telkti juos tautos tęs
tinumui ir tėvynės išlaisvini
mui. Šis lietuvybę akcentuojan
tis programinis dokumentas su
vaidino didžiulį vaidmenį bur
damas ne tik lietuvius — išei
vius, savanoriškai ar priversti
nai pasitraukusius iš Lietuvos. 
To dokumento idėja, jo teiginiai 
ir dvasia prasiskverbė pro 
kruopščiai saugotą tuometinę 
„geležinę uždangą", teikdama 
vilčių ir stiprybės Lietuvos lie
tuviams, Sibiro tremtiniams, 
gulagų kaliniams ir rezisten
cinės kovos dalyviams. Lietuvių 
charta buvo visų jų dvasinės 
kovos ginklas. 

Lietuva tapo laisva. Šiandien 
ji lygiateisiškai su kitomis tau
tomis dalyvauja kurdama ben
druosius Europos namus. 

Tačiau globalizuotas pasau
lis meta naujus iššūkius ir iš
bandymus lietuvių tautai, jos 
išlikimui. Tie iššūkiai organiš
kai yra persipynę su sovietiniu 
laikotarpiu slopinta lietuvybės 
dvasia. Karta, kuri brendo, mo
kėsi ir dirbo veikiama socialis
tinio internacionalizmo ideolo
gijos, nūdienos valdžios struk
tūrose tapo dominuojančia. Tai 
viena priežasčių, kodėl lietuvių 
tauta (ir jos valstybė) yra atsi
dūrusi tautinės savimonės ir 
moralinės krizės, socialinio su
sipriešinimo ir netgi demografi
nio nunykimo padėtyje. Tautos 
„iSsivaiJtSčiojimas'* tapo drama
tiška realybe, žeminančia dar ir 
pačios valstybės (istorinės tėvy
nės) nacionalinį orumą. 

Susirūpinimą kelia lietuvių 
dvasinis potencialas. Koks lie
tuvio veidas šiandien čia, tėvy
nėje, ir kitur? Kuo tapsime ir 
kokiu veidu kitiems pasirodysi
me rytoj? Poryt? Ką tauta pajė
gi duoti Europai, pasauliui? 
Tik emigrantus, kvalifikuotą 
darbo jėgą, pati tapdama dar la
biau nukraujuojančia? Ar tai ir 
bus ta „objektyvi realybė", su 
kuria mums siūloma susitaiky
ti? 

Lietuvių, ir kaip etninės, ir 
kaip politinės tautos gyvybin
gumas vis labiau tampa prik
lausomas ne tik nuo emigraci
jos, bet ir nuo abipusių, t.y. jos 
ir ištarmės tėvynės santykiu, 
nuo to, ka;p pastaroj; r^aeuoja ; 

savo tėvynainių emigraciją ir jų 
gyvenimą kitose šalyse. 

„Senoji" lietuvių išeivija savo 
darbais bei elgsena garsino 
Lietuvą ir stiprino tautos gy
vastį. Kaip elgsis gausėjanti 
„naujoji" emigracija? Pra tęs šią 
kilnią tradiciją, ar be ryškesnio 
pėdsako ir atsako savo tėvų bei 
protėvių šaliai ištirps erdvėjan-
čiame ir supanašėjančiame pa
saulyje? 

Štai tos esminės priežastys, 
verčiančios mąstyti apie tai , jog 
pribrendo būtinybė tęsti 1949 
metais pradėtą Lietuvių char
tos kelią — žygdarbį. Pribrendo 
aplinkybės vėl galvoti ir viešai, 
nesibaidant savų bei svetimų 
oponentų, kalbėti apie pana
šaus naujojo dokumento, san
tykinai čia mūsų vadinamo Pa
saulio lietuvių deklaracija 
(chartija), būtinybę. Atėjo lai
kas, kad anos chartos idėjų tę
sime, jų atnaujinime aktyviau 
dalyvautų pati Lietuva, tuo pri
siimdama ir didesnę atsakomy
bę už visus lietuvius, gyvenan
čius ir „šiapus", ir „anapus" 
valstybės riboženklių. Gal tuo 
pačiu būtų sustiprinama ir 
įvairių aplinkybių išklibinta 
tautos bei valstybės vienovė. 

Štai tokios būtų mintys apie 
Pasaulio lietuvių deklaracijos 
(chartijos) idėją. J i čia pristato
ma mūsų jau parengtu, viešam 
svarstymui teikiamu tekstu. 
Tokio projekto teorinė motyva
cija bei argumentacija iš dalies 
yra pateikta šios knygos I daly
je, o atskirais elementais — ir 
kituose knygos tekstuose. Ne
kelia abejonių: siūlomas projek
tas yra savotiškai „įžūlus", dis
kutuotinas. Dėl tos priežasties 
manome, kad yra tikslinga pa
pildomai (gal ir pasikartojant) 
dar kai ką pasakyti. 

Vaka rų i r R y t u 
civil izacini a i 

sk i r t uma i : i nd iv idua l i zmo 
i r b e n d r u o m e n i š k u m o 

san tyk i s 

Tokio tipo koncentruotos min
ties projektai, kaip mūsų pri
statoma deklaracija, gimsta gan 
sunkiai, nes privalu sistemiš
kai įvertinti visą sudėtingą ir 
savo šalies, ir Europos, ir pa
saulio kultūrinį bei civilizacinį 
kontekstą. Prisiminsime, kad 
dar tebevadinamų Vakarais ir 
Rytais pasaulio skiriamasis 
bruožas — santykis t a rp indivi
dualizmo ir holizmo (bendruo
meninio sąsajingumo). Vakarų 
praktikoje yra įsitvirtinęs ir 
ypač puoselėjamas akcentas 
žmogaus teisėms bei laisvėms, 
kurio kraštutinė išraiška — lai-
ssez faire (nevaržomos veiklos) 
principas. Šis akcentas sudaro 
Vakarų civilizacijos vyksmą le
miančią spyruoklę — tą spy
ruoklę, kuri, aktyvindama indi
vidualizuotą, privatizuotą 
veiksmą, neišvengiamai kreipia 
jį savanaudiškumo, egocentriš-
kumo kryptimi (tokios savotiš
kai iškreiptos praktikos liudy
tojais ir dalyviais esame mes — 
lietuviai). 

Tuo tarpu Rytuose (islamo 
pasaulis, Kinija, Japonija ir kt.) 
pagrindinis dfrr.Mys. pagal ie-
"n*»eahojančią tradicija, skina
mas bendruomeniškumui, ben

drosioms sugyvenimo ir veik
smo normoms. Šiuo atveju tau
tos istorinė atmintis bei kultū
rinė tradicija, tarsi savaime, be 
valstybės pastangų atlieka ben
druomenės narius ir socialinius 
segmentus cementuojantį, su
buriantį vaidmenį. Istorija, kul
tūra ir „protėvių priesakai" su
kaupti tautoje, čia tebevaidina 
moralinio autoriteto vaidmenį, 
kuris yra neginčijamas ir ku
riam paklūstama. Tokia socia
linės organizacijos praktika, 
nors ir būdama konservatyves
nė, lengviau įtvirtina socialinį 
susiklausymą ir tvarką; žmonių 
gyvenimą užpildo dvasinėmis 
egzistencinėmis vertybėmis, pa
dedančiomis jiems pabėgti nuo 
vienišumo, susvetimėjimo ir ne
vilties. 

Anot įžymaus civilizacijų 
analitiko Louis Diumont, Vaka
rų pasaulio gyvenimas, domi
nuojantį, išskirtinį dėmesį skir
damas žmogaus teisėms ir lais
vėms, nukrypsta nuo norma
laus žmonijos evoliucionavimo 
kelio. 

Ir iš tiesų, ką reiškia žmo
gaus (arba socialino veiksmo 
subjekto) teisės ir laisvės, jei
gu jos organiškai nesiejamos su 
kultūriniu paveldu ir lokaline 
jo išraiška; su visuomenės (tei
singiau būtų sakyti — su tau
tos, kaip valstybės suvereno) 
istoriniu kultūriniu paveldu; 
su doroviniais, politiniais ir 
kultūriniais įsipareigojimais ne 
tai „vienadienei", gyvosios pra
gmatikos suburtai žmonių gru
pei | veiksmo bendruomenei), o 
tai, kurios sąsajingumą, rišlu
mą lemia istorinė — kultūrinė 
tradicija ir jos žmonėms tei
kiama pakylėta egzistencinė 
prasmė. Nuo tęstinio kultūrinio 
konteksto atplėštos (ir atsiplė
šusios) laisvės bei teisės defor
muojasi ir net išsigimsta, nes 
pačios suformuoja joms ken
kiantį, jas naikinantį socialini 
kontekstą (kad ir biurokratijos, 
korupcijos įsigalėjimo, nusikal
stamumo sklaidos ar kitomis 
akultūraciją, socialinę adapta
ciją ženklinančiomis formomis). 
Tauta, jos socialinė politinė or
ganizacija (valstybė) tampa ne
pajėgi rimčiau pasipriešinti 
rinkos fundamentalizmui, var
tojimo ir instinktų kultui, so
cialinių segmentų susipriešini
mui ir net kultūros degradaci
jai. Žmogus, atplėštas ir pats 
atsiskyręs nuo dvasinės kultū
ros paveldo, nuo jos tęstinumo 
tradicijos, ima dusti savo veik
los „ekskrementuose". Tai ir 
bus bene pažeidžiamiausia Va
karų civilizacijos vieta. 

Baisų, kritiškai vertinančių 
Vakarų pasaulio pobūdį ir ieš
kančių išeities, gausėja. Prisi
minkime kad ir lyginamosios 
teisės žinovą Harold Berman, 
postmodernizmo sociologinės 
teorijos pradininką Zigmant 
Bauman, postmoderniosios civi
lizacijos tyrinėtoją Horst Kur-
ninzkį, na, kad ir Zbignev Brze-
zinski ir daugelį kitų, imtinai 
iki Romos katalikų kurijos en
ciklikose skelbiamų teiginių 
apie būtinybę atstatyti dėmesį 
bendruomeniškumui, jo pama
tams ir tuo sutramdyti perne-
.yg įsigalėjusį ekonominį ego-
centnzma 

Konfliktas, o švelniau išsi-
reiškus — riboženklis, kuris 
skiria Rytų ir Vakarų pasau
lius, yra ženkliausiai nulemtas 
būtent skirtingų individualiz
mo ir kultūrinio bendruomeniš
kumo interpretacijų ir, žinoma, 
gyvosios praktikos. Iš to, ką pa
sakėme aukščiau, galima sufor
muluoti vieną hipotetinio po
būdžio išvadą: Vakarų civiliza
cija daugiau laimėtų ir susti
printų savo perspektyviškumą, 
jeigu didesnis dėmesys būtų 
skiriamas istorinei — kultūri
nei socialinės organizacijos at
mainai. Tai reikštų didesnį dė
mesį ne tik testinės tautos su-
bjektinėms (konstitucinėms) 
teisėms, bet ir pasaulėžiūri
nėms (ideologinėms) nuosta
toms, jų programiniam formavi
mui, žinoma, deramai įverti
nant atviro sąveikavimo su pa
sauliu sąlygą. Kitais žodžiais 
tariant, tai reikštų ir tos ar ki
tos tautos — nacijos tęstinumą 
postuluojančių pasaulėžiūrinių 
— ideologinių nuostatų legi-
timizavimą. 

Global izaci jos i š šūk ia i i r 
t a u t i š k u m a s 

Esama nemažai ir kitų prie
žasčių, pateisinančių deklaraci
jos aktualumą — apie jas čia 
trumpai pakalbėsime. 

Visuotinai pripažįstama, kad 
rinkos fundamentalizmas (di
džiojo, valstybinių sienų nepri
pažįstančio kapitalo interesai), 
jo formuojamas vartojimo kul
tas, vartotojų (o ne pilietinės) 
visuomenės įsitvirtinimas, ne 
tik nuvertina dvasines, etines 
ir estetines vertybes, bet ir pa
verčia jas perkama ir parduo
dama preke. Nurašoma ne tik 
istorinė atmintis, kultūrinis pa
veldas, bet ir didėja atotrūkis 
tarp teisingumo ir teisės, nes 
ir pastaroji rodo nesugebėjimą 
pasipriešinti didžiojo kapitalo 
galioms. Be jokios ironijos, o tik 
parodydamas savo mąstymą 
viešumai, vienas iš ilgamečių 
Lietuvos valstybės vadų yra 
mestelėjęs savo garsiąją frazę: 
„Kas valdo finansus, tas valdo 
valstybę..." 

Žmonių gyvenimas tampa pa
našus į instinktų genamą, nuo
lat skubančio skuzdėlyno gyve
nimą. Kiekvieno visuomenės 
nario, grupės ar sluoksnio in
teresai būna skirtingi, dažniau 
supriešinantys, nei sujungian
tys. Vis akivaizdesnė tampa vi
suomenės, jos ir valstybės są
sajingumo problema. Akivaiz
du, jog gobalizacija neša ne tik 
gėrį, ne tik įvairiausiais būdais 
bei formomis suartina, sujungia 
skirtingas pasaulio dalis ir tau
tas; ne tik spartina jų visuoti
nę gerovę. Kartu su globaliza
cija slenka ir grėsmių šešėlis, 
kuris įgyja vis naujus, nelauk
tus pavidalus ir didesnį delik-
vencinį (nusikalstamą) organi
zuotumą. Egzistuoja globaliza
ciją spartinančios jėgos, kurios 
linkusios slopinti pilietinę vi
suomenę ir pilietiškumą, o atvi
rumą ir žinių visuomenę kreip
ti savo interesų link; savimi, 
savo padėtimi besirūpinančio 
individo link. Tos jėgos linku
sios ir tautiškumą be-, r.aciona 
un; patriotizmą "ietį tik su pa 

šaulį nusiaubusiu nacizmu ar
ba, kad ir su XX a. pabaigoje 
pasireiškusias etninio bei na
cionalistinio pobūdžio kariniais 
konfliktais (kažkodėl nutylėda-
mos bolševikinio komunizmo 
piktadarybes). Tos jėgos linku
sios tautą ir tau t i škumą su
priešinti su besivienijančiu pa
sauliu. 

Toks mąstymas ir elgesys yra 
vienpusis. Netgi gal ima many
ti, kad ta ip elgiamasi, siekiant 
susilpninti a t sk i ru šalių (ypač 
tokių, kaip Lietuva, išgyvenu-

imperializmo smurtą) valstybi
nį integralumą; padaryt i j a s be
veidėmis ir silpnomis. Rinkos 
fundamentalizmas vis labiau 
įsigali ten, k u r nesu t inka pasi
priešinimo, dvasinėmis verty
bėmis grindžiamos pozicijos. 
Vis labiau pasigendama pras
minį žmogaus, visuomenės gy
venimą ir net valstybės funk
cionavimą mobilizuojančių 
idealų; vis labiau aiškėja sty
gius dorovinio autori teto, kuris 
padėtų užtikrint i teisingumą ir 
socialinę tvarką. Kintant is pa
saulis išryškino tvarios valsty
bės ir tvarių jos sąsajų su kito
mis valstybėmis problemą. Ieš
kant tokios problemos spren
dimo, ne vieno autor iaus žvilgs
nis krypsta į pilietinę visuome
nę, į jos integralumą. Tačiau, 
kaip rodo daugelio Europos ša
lių praktika, tokios pastangos 
ir branda sunkiai įsivaizduoja
ma be taut inės savimonės, be 
tautinio tapatumo tąsos, be mo
dernizuojamo (atsinaujinančio) 
nacionalinio patriotizmo. Be 
šių socialinių kokybių pilietiš
kumas panašus į pastatą, stato
mą an t durpžemio... J i s neturės 
vidinio sąsajingumo, visus vie
nijančio giluminio rišlumo; 
lengviau pasiduos skirtingų in
teresų gr indžiamam susiprie
šinimui. 

Akivaizdu, jog globalinė mo
dernizacija bei integracija sa
vaime aktualizuoja virštautines 
s t ruktūras . Savo ruožtu pasta
rosios inspiruoja tautiškumo 
transformacijas, taut inės savi
monės nuvertėjimą, bet ne pa
neigimą. Kodėl? Todėl, kad 
„moderni valstybė nėra tik teri
torinė, į lygių teritorinių vals
tybių sistemą įtvirtinta valsty
bė; ji yra ta ip pa t ir tautinė 
valstybė". Todėl , j og moralinis 
įsipareigojimas ir žmonių soli
darumas tiesiog pagal savo po
būdį yra iš esmės vietinis reiš
kinys; todėl „kad šiuolaikinėse 
visuomenės 'solidaraus indivi
dualizmo' iškilimas — savojo 
tapatumo kūr imas priklauso 
nuo stiprėjančio refleksyvaus 
santykių su kitais suvokimo"; 
todėl, kad „Globaliosios moder-
nybės nežinomybėje niekas ne
garantuoja, kad bus išugdytas 
kosmopolitinis solidarumas". 
Todėl, kad tau t i škumas net ir 
supermoderniajame pasaulyje 
tebereiškia žmogaus priklausy
mą etnokultūrinėmis, dvasinė
mis vertybėmis ir moraliniais 
įsipareigojimais grindžiamai te
gu ir „įsivaizduojamai" bend
ruomenei. 

Tauta yra faktinis valstybės 
suverenas ir tokiu tur i išlikti. 
Kodėl? Kad ir dėl to, jog ji savy

je sukaupia ne tik politinę va
lią, bet ir žmonių istorinę at
mintį, šimtmečiais kurtą bei 
puoselėtą kultūrinį paveldą, gy
venusiųjų gentkarčių patirtį, 
jų dvasią. Tauta net ir postmo-
derniajame pasaulyje disponuo
j a nenuginčijamu autoritetu. Jo 
dėka sakralizuojami ir sunor
minami socialinio elgesio mode
liai, o žmogaus būties erdvė 
lengviau užpildoma prasminė
mis istorinėmis, kultūrinėmis 
ir kitomis egzistencinėmis ver
tybėmis. Moderni tauta — tai 
ne uždara, nuo kitų atsiribojan
ti etnokultūrinė bendruomenė. 
J i , kaip partikuliarus (indivi
dualizuotas) visuotinės kultū
ros bei politikos reiškinys, yra 
atvira visiems, pasauliui; pul
suojantis, nuolat atsinaujinan
tis organizmas — pasaulio or
ganizavimosi ir evoliucionavi
mo būdas. O valstybė ir valsty-
bigumas yra jos civilizuotos sa-
viteigos, saviraiškos būdas. 

K i n t a n č i o pasaulio 
g a u s u m a s i r lietuvių 

t a u t a 

Mūsų, t.y. lietuvių, kaip civi
lizuotos tautos, kaip šiuolai
kinį pasaulį atitinkančios naci
jos 'politinės tautos) nepakan
kamą brandumą (žinoma, aiš
kintiną ne vien istorinėmis ap
linkybėmis) rodo ne tik negebė
jimas organizuočiau priešintis 
blogiui. Tą rodo ir aktualėjanti, 
aštrėjanti būtinybė savo pačių 
namuose bylinėtis už tautinės 
tapatybės tęstinumą. Ar mes 
galime, pagaliau ar turime tei
sę tapti visaverte, kitų gerbia
ma Europos Sąjungos nare su 
palūžusia taut ine dvasia? Su 
nunykusiu, tebenykstančiu ir 
valstybės „užmestu" nacionali
niu patriotizmu (ne ekonomi
niu, savanaudišku, bet kultū
riniu, doroviniu)? Ar galime 
tapti kitoms lygiaverte pilietine 
visuomene su tokia pat nuny
kusia, nebrandžia pilietinio su
sitelkimo ir veiksmo kultūra? 
Tokie mes kitiems tikrai esame 
nereikalingi. Todėl ir savo val
stybę, ją sudarančias instituci
jas bei politines struktūras mes 
galime (ir privalome) įsivaiz
duoti kaip atsakingas ne tik už 
visuomenės materialinę gerovę 
ar elementarios tvarkos palai
kymą. Bet ir atsakingas už val
stybės suvereno — lietuvių tau
tos tęstinumą, jos kultūrinį, 
dorovinį visavertiškumą. Taip 
suprantama atsakomybė ypač 
išryškėja ES ir globalizacijos 
kontekste. Valstybė nebus pajė
gi spręsti ir savo vidinių, ir eu-
rointegracinių problemų, jeigu 
ji pati neskirs deramo dėmesio 
savo šalies integravimui idėji
nių, dorovinių vertybių pagrin
du. 

Ir deklaracija, ir per ją rodo
mas mūsų išskirtinis dėmesys 
lietuvių tautai yra grindžiamas 
būtent valstybinės elgsenos vi-
savertiškumo siekiu. Lietuviai 
sudaro ne tik absoliučią vals
tybės gyventojų dalį, bet, saky
tume, absoliutų, daug aukų pa
reikalavusį indėlį, išsaugant 
pačią valstybingumo idėją ir ją, 
žinoma, įgyvendinant. Tuo tar
pu dabartinė valstybė linkusi 

tęsti seną, gal dar nuo LDK 
įsišaknijusią tradiciją — laiky
tis tam tikros distancijos, tam 
tikros atskirties nuo savo tituli
nės tautos. Šio teiginio iliustra
cijai pateiksime, kad ir tokį pa
vyzdėlį... 

Viename Lietuvos Respubli
kos programinių dokumentų — 
„Valstybinės švietimo strategi
jos 2003—2012 metų paskirtis 
ir bendrosios nuostatos", 4-me 
straipsnyje 4-je pastraipoje ra
šoma: „laiduoti tautos ir krašto 
kultūros tęstinumą, nuolatinį 
kūrimą, tapatybės išsaugojimą, 
puoselėti šios kultūros atviru
mą ir dialogiškumą". Šiame 
dokumente taip pa t randame, 
kad šalia kitų tikslų įvardina
mas ir tikslas — „išsaugoti tau
tinę tapatybę" (5 str.). Tačiau 
jau kitose šio svarbaus doku
mento dalyse: „Įgyvendinimo 
priemonės" bei „Pagrindiniai 
siekiniai" nėra net užuominos: 
apie tautinės savimonės, nacio
nalinio patriotizmo, kultūrinio 
susitelkimo ugdymą; apie istor
inę atmintį, kultūrinį paveldą 
ir jų vaidmenį, užtikrinant lie
tuvių (kaip valstybės pagrindo) 
tautos tęstinumą. Už tai aptin
kame raiškiai akcentuojamą 
formuluotę: „papildomas dėme
sys skiriamas negausių tauti
nių bendrijų švietimo reik
mėms" (programos III dalis)... 
Vargu ar tai tik atsitiktinumas, 
kai vidurinių mokyklų progra
mose nuolat mažėja valandų 
skaičius, skiriamas Lietuvos 
istorijai, o lietuvių etnokultū
ros tematika tapo išbarstyta po 
kitas disciplinas. Mes jau ne
kalbam apie aukštąsias mokyk
las, apie universitetines studi
jas, kur tik labai specializuo
toms studentų grupėms dėsto
mi su lituanistika susiję modu
liai. Tokia padėtis rodo gama yd
ingą jaunosios kartos ugdymo 
praktiką, skirtingą nuo kaimy
ninių šalių, pavyzdžiui, kad ir 
nuo Lenkijos, kur tautinės sa
vimonės ir nacionalinio patrio
tizmo ugdymui nuo pat pirmų
jų mokymosi metų skiriamas 
išskirtinis dėmesys. Tą patį ga
lėtume pasakyti apie vengrus, 
norvegus, islandus (jau nekal
bant apie žydus, kurie pasau
liui demonstruoja ypatingą tau
tinio integralumo pavyzdį). 

Mus supantis pasaulis kinta 
neįtikėtinu greičiu. Nebeturi
me kur trauktis. Privalome pa
sirūpinti savo paliegusiomis 
šaknimis. Privalome organizuo
čiau priešintis rinkos funda
mentalizmo, politikos cinizmo 
ir jo tautinio indiferentizmo 
diktatui. 

Nukelta į 2 psl. 

TURINYS 
Pasaulio lietuvių 
deklaracija 

Lietuviai Upton Sinclair 
romane Džiunglės 

2005-ųjų „Poezijos 
pavasaris". 
Vytauto Didžiojo 
universitetas paminėjo 
buvusi savo rektorių. 

• 
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Lietuvybės ideologijos kryptimi 
Atkelta iš 1 psl. 

Privalome paisyti savo 
protėvių priesakų — tai jie 
šimtmečiais kovojo, nesuskai
čiuojamas aukas sudėjo už šio 
išlikusio žemės lopinėlio, vadi
namo Lietuva, savitesnį veidą. 
J ie visada čia vylėsi teisingu
mo, žmogiškojo gėrio. Pasuojan
čią tautą greitai gali ištikti 
prūsų likimas (dabar j au net jų 
.krašto pavadinimas pakeistas). 
Lietuvius, likusius tėvynėje ir 
atmieštus naujaisiais atvykė
liais (imigrantais) — suvalstyb
intos nacijos narius, gali ištikti 
civilizacinis žlugimas. J a u da
bar gyvename ne tik tautinio 
sąmoningumo nunykimo, bet ir 
įsitvirtinančios demografinės 
katastrofos ir moralinės kultū
ros nunykimo akivaizdoje. J au 
dabar dažnai, per dažnai būna
me paralyžiuoti blogųjų, geriau 
organizuotų jėgų ir dar to savo 
pačių pasyvaus niurzgėjimo. 

t izmu alsuojančias tautos bū
ties vietas. Deklaracijos teigi
niuose siekiama j a s atspindėti , 
įvertinti ir ta pačia formuluote 
užsiminti apie įsivaizduojamą 
to ar kito lietuvybę palaikančio 
elemento (veiksnio) sprendimo 
kryptį. Pabrėšime; ta i ne teisi
nės, bet moralinės, pasaulėžiū
rinės (ideologinės) paskirt ies 
dokumentas. Todėl ne tik visų, 
bet ir vienodai atstovaujamų 
tautos gyvenimo sričių jis apim
ti negali; apskr i ta i yra tik 
orientacinio, rekomendacinio 
pobūdžio. Projekte dėmesys 
kreipiamas į tuos socialinės 
organizacijos s tat ikos (formalio
sios konstrukcijos) ir ypač dina
mikos elementus, kurie, auto
r iaus nuomone, kintančio pa
saulio sąlygomis labiausiai le
mia lietuvių t au tos gyvybingu
mą, jos valstybinį tvarumą ir 
tęstinumą. Tekstas ta ip pat at
spindi pastangą pastebėti ir 

Privalome paisyti savo protėvių priesaikų: tai jie 
šimtmečiais kovojo, nesuskaičiuojamas aukas 

sudėjo už šio išlikusio žemės lopinėlio, 
vadinamo Lietuva, savitesnį veidą 

Lietuva, tapusi lygiateise ES 
nare, įgijo kur kas platesnes, 
realesnes sąlygas tautos ir jos 
valstybės tvarumo ir integralu
mo plėtrai. Tačiau nemažiau 
akivaizdu, kad, kaip tauta , esa
me vėl atsidūrę civilizacijos 
kryžkelėje. Iš jos regimi du to
lesnio evoliucionavimo keliai. 
Pirmasis — nuoseklus taut inės 
savimonės ir nacionalinio pat
riotizmo nykimas, valstybės 
biurokratėjimas ir jos beveidis 
ištirpimas Vakarų civilizacijoje. 
Antrasis — visų šalies žmonių 
susitelkimo ir jų pilietinio veik
smo aktyvinimo kelias. J i s tur i 
būti grindžiamas toli gražu ne 
vien gerovizmo reikmėmis, bet 
ir savitesnio kultūrinio indėlio 
į Europos bendruomenę, o taip 
pat nacionalinio orumo puo
selėjimu. 

S t r u k t ū r i n ė — f u n k c i n ė 
deklaraci jos a r g u m e n t a c i j a 

Lietuvių chartoje, be pream
bulės, yra 34 teiginiai, suskir
styti į 13 skirsnių. Visi teigi
niai suformuluoti labai aiškiai, 
įsivaizduojant adresatą — lie
tuvį išeivį. Jam šis dokumentas 
ir buvo skirtas. Tai buvo savo
tiškas lietuvio katekizmas. 

Tačiau pasaulis ir Lietuva 
per tą laiką esmingai pasikeitė. 
Bene svarbiausias šiuo atveju 
tokios kaitos bruožas —jau Lie
tuvai tenka pagrindinė dorovi
nė ir ideologinė naš ta už savo 
vaikus. Todėl ir Pasaulio lietu
vių deklaracija (chartija) — jos 
projektas parašytas, visų pir
ma, orientuojantis jau į visus 
lietuvius, kur jie begyventų; 
užsienio šalyse ar istorinėje tė
vynėje, įvertindami pasaulio at
virumą naujojo dokumento pro
jekte siekėme sušvelninti „et-
nocentristinę" poziciją, kuri dėl 
suprantamų priežasčių yra ak
ivaizdžiau išreikšta Lietuvių 
chartoje. {vertinti kiti esminiai 
poslinkiai, kurie daugiau nei 
per pusšimti metų įvyko ir pa
saulyje, ir Lietuvoje — gerokai 
praplėstas struktūrinis ir pro
bleminis aiškinimas. Deklara
cija susideda iš 102 teiginių, 
suskirstytų į 22 skirsnius, 4-ias 
dalis ir įvadinį: tikslų bei už
davinių pristatymą. 

Tokio pobūdžio programiniai 
dokumentai, kaip Lietuvių 
charta, ar mūsų viešam svars
tymui teikiama pasaulio Lietu
vių deklaracija (chartija) rašo
mi ne tiek bendrai apibūdinti 
ar apibendrinti esamą būklę, 
bet dėmesį labiau sutelkiant j 
jautriausias, tam tikru drama-

įvertinti etninės lietuvių tautos 
dreifavimą (evoliucionavimą) 
politinės tautos (nacijos) link. 

Šių pristatomųjų pastabų pa
baigoje norime dėmesį atkreipti 
į vieną gana reikšmingą, sena
jai lietuvių išeivijai ypač jaut
rų dalyką: Lietuvių charta ir 
pasaulio lietuvų deklaracijos 
(chartijos) projektas — vienas 
k i tam neprieštaraujantys, nors 
ir giminingi dokumentai . Kiek
vienas iš jų tur i savo auditori
jas . Kam skirtas pastarasis pro
graminis dokumentas? Į tokį 
klausimą galėtų atsakyti tos or
ganizacijos, t ie visuomeniniai 
judėjimai, kurie imtųsi siūlomo 
projekto svarstymų bei aproba
cijos. Tačiau hipotetiška nuo
monę šiuo klausimu, ko gero, 
pačiam autoriui ta ip pat yra 
privalu išsakyti. Šis dokumen
tas — projektas pirmiausiai 
orientuojamas į jaunąją kartą 
ugdančiai įstaigas bei organiza
cijas, į emigraciją tvarkančias 
bei reguliuojančias institucijas, 
į po pasaulį išsibarsčiusius tau
tiečius ir, žinoma — į politikus, 
tiesiogiai netiesiogiai įtakojan
čius valstybės įstaigų elgseną. 

Kas kas gali pagalvoti, kad 
tai apie ką čia mąstome ir kokią 
siūlome veiksmo programą — 
yra nueinančiųjų kartos, nesu
gebančios pri imti šiuolaikinį 
pasaulį, a tmaina. Nieko pana
šaus! Gyvenimo išmintis, atei
ties numatymas visur ir visais 
laikais labiau koncentravosi ir 
koncentruojasi amžiumi vyres
niųjų tarpe. Tai jų ne tik privi
legija, bet nuolat ir visur juos 
persekiojanti kančia... 

Pasaulio lietuvių 
deklaracija (chartija) 

D e k l a r a c i j o s t iks l a i i r 
u ž d a v i n i a i 

Lietuvos valstybės tvarumą ir 
jų įnašą į pasaulio kultūros ir 
civilizacijos lobyną. 

L Tauta ir Pasaulis 
1. 

Tautos mis i j a 

• t au ta yra socialinės evo
liucijos pagimdytas išskirtinis 
žmonių bendruomeninio sutari
mo, kultūros akumuliavimo ir 
jos savitesnio plėtojimo būdas; 

• t au ta yra dorovinio autori
teto valstybei ir jos piliečiams 
įsikūnijimas; 

• tautos narius sieja prigim
tiniai, istoriniai, etnokultūri
niai (dvasiniai), ekonominiai ir 
politiniai saitai; 

• tautiškumas yra tautos tęs
t inumo garantas; jis išlieka 
žmogaus egzistencijos prasmin
gumo, dvasinio bendravimo su 
kitais pamatu; 

• lietuvių tauta yra pasaulio 
bendruomenės dalis; per tautą 
pasireiškia pasaulio įvairovė, 
pažangos siekis ir tvarkos pa
laikymas. 

2. 

L i e t u v i s i r p a s a u l i s 

• lietuviu ne tik gimstama, 
bet ir tampama; 

• sąmoningas lietuvis išlieka 
lietuviu visur ir visada; 

• lietuvybė jam ne savitik
slis, bet savasties ir dorovinės 
(žmogiškosios) atsakomybės iš
reiškimo, kultūrinio bendravi
mo su kitais būdas; 

• istorinėje tėvynėje gyve
nantys , o taip pat po pasaulį 
pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio lietuvių bend
ruomenę (PLB) — lietuvių tau
tą; 

• pagrindinė PLB misija yra 
telkiant lietuvius, akumuliuoti 
visuotinės kultūros laimėjimus 
vardan tautos tęstinumo ir jos 
savitesnio įnašo į pasaulio lo
byną. 

3. 
L ie tuv i s i r E u r o p a 

• lietuvis atstovauja unika
lios baltų kultūros paveldui, 
kur is yra Europos kultūros ir 
civilizacijos dalis; 

• lietuvis taip pat yra krikš
čioniškosios kultūros ir Vakarų 
civilizacijos paveldėtojas bei tę
sėjas; 

• įtvirtindamas savo tautinę 
tapatybę, lietuvis įtvirtina na
cionalinių kultūrų įvairovę, de
mokratines laisves ir Vakarų 
civilizacijos bendražmogišką-
sias vertybes; 

• jo pareiga, tęsiant šias Eu
ropos tradicijas, priešintis bet 
kokiai agresijai, žmogaus dva
sinės kultūros nuosmukiui ir 
sumaterialėjimui; 

• lietuvis Europos kultūrą 
supranta ir jai atstovauja kaip 
sudėtinei pasaulio sąrangos da
liai. 

II Tautos kultūrinė raiška 

5. 
Tautos istorija 

• lietuvis supranta, kad tauta 
be savo istorinės atminties ne
egzistuoja; 

• jis brangina turtingą, dra
matišką lietuvių tautos bei jos 
išeivijos istoriją, kaip savo ta
patybės ir tautinio, nacionali
nio susiklausymo pamatą; 

• lietuvių tautos turtingos is
torijos viešas pateikimas yra 
būtinas ir savigarbus elgesys; 

• lietuvių jaunimo istorinė 
sąmonė rodo Lietuvos valstybės 
ir PLB santykį su kosmopoli-
tizacija; • 

• rūpinimasis tautos istorija 
yra būdas apie save informuoti 
pasaulį ir gauti deramą jo pri
pažinimą. 

6. 
Tautinė kultūra 

(etnokultūra) 

• modernusis pasaulis nenu
rašo, bet atvirkščiai — aktua
lizuoja kiekvienos tautos etno
kultūrinį unikalumą; 

• baltiškoji lietuvių kultūra, 
jos dvasia amžius tarnavo gen
tiniam, tautiniam sutarimui, ir 
tautos kūrybinių galių išsisk
leidimui; 

• pirmoji lietuvio ir jo vals
tybės pareiga — gerbti istorijos 
išbandymus atlaikiusią tautos 
kultūrą, jos ženklus ir simbo
lius, puoselėti ją bendruomeni
nio (tautinio) sutarimo ir indė
lio į tautų kultūros lobyną reik
mėms. 

• tautinė kultūra yra orga
niškai suaugusi su pasauliu ir 
maitinasi visuotinės kultūros 
šaltiniais. 

7. 
Politinis sąmoningumas 

• tautos tęstinumas, visaver
tis jos evoliucionavimas yra lie
tuvio aukščiausioji vertybė, jo 
politinio sąmoningumo ir pilie
tinio veiksmo pamatas; 

• tautinis nihilizmas, nepa
garba humanitarinės kultūros 
tradicijai gilina lietuvių visuo
menės politinį susipriešinimą, 
socialinį susvetimėjimą; sąly
goja valstybės ir jos institucijų 
negalias; 

• politiniame ir visuomeni
niame gyvenime lietuvis akcen
tuoja tai, kas tautos narius jun
gia, o ne kas supriešina; 

• tautos tęstinumo idėja, kaip 
politinis ir kultūrinis oprienty-
ras, stiprina ne t ik Lietuvos 
valstybingumą, bet ir jos inte
gralumą Europos Sąjungoje. 

• priminti lietuviui (kur jis 
begyventu) jo baltišką kilmę ir 
žadinti tikėjimą sa^o tauta , jos 
istorine, kul tūr ine bei civiliza
cine misija; 

• plėtoti suvokimą, kad pro
tėvių kauptas ir iš jų paveldė
tas palikimas yra ne vien lietu
vių, bet ir Europos kultūros da
lis; 

• subalansuoti lietuvio atvi
rumą kintančiam pasauliui, jo 
pilietiškumą su taut ine savivo
ka ir nacionaliniais interesais; 

• orientuoti Lietuvos valstybę 
į protėvių istorinio bei kultūri
nio palikimo tausojimą, į jo 
praktinį panaudojimą ir ypač į 
ryšių su išeivija stiprinimą; 

• stiprinti lietuvių tautos, 

4. 
Ka lba 

• lietuvis yra lingvistinės 
tautos (kuriai kalba — pagrin
dinis skiriamasis bruožas), na
rys; 

• jam gimtoji kalba yra am
žinoji tautos dvasią ir savastį 
skleidžianti šerdis; 

• lietuvių kalba, kaip ar
chaiškiausia iš indoeuropiečių 
kalbų, yra neįkainojamas Euro
pos tur tas ; 

• lietuvių tautos gausumą, 
jos likimą lėmė, lemia ir lems 
kalbos vartojimas; 

• pagarba lietuvių kalbai, jos 
vartosena rodo Lietuvos vals
tybės nacionalinės brandos 
laipsnį. 

Tėvynės g a m t a 

• lietuvis žino: gamtos, jos 
šventumo ir kaitos išgyvenimai 
buvojo protėvių tikėjimo pama
tas; 

• prisirišimas prie tėviškės 
žemės ir gamtos visais laikais 
stiprino lietuvio atsparumą is
torinėms negandoms, gaivino ir 
palaikė lietuvybę; 

• saitų su gamta ir tėviške 
sujaukimas ir jų nunykimas 
prisidėjo ir prisideda prie lietu
vių tautos savasties, jos dvasi
nių dorovinių galių nunykimo; 

• pagarba gamtai, jos saugo
jimas ir gyvenamosios aplinkos 
grožio puoselėjimas yra ne tik 
šventa lietuvio pareiga, bet ir jo 
dvasingumo, solidarumo su ki
tais šaltinis. 

9. 
Santykiai su kitataučiais 

• lietuvis nepamiršta, kad 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštys
tė, įkurta lietuvių ir tapusi 
daupataut*1 valstybe, puoselėjo 
liHĮrarha K;*nns ta u t-'-™ s ;r reh-

giniams tikėjimams, lojaliai da-
lyvausiems jos kūrime ir gyve
nime; 

• vėlesniųjų laikų nepakan
tumą kai kurioms tautybėms 
sąlygojo lietuvių tautai ypač 
nepalankūs procesai, savigynos 
poreikis; . 

• nūdienos lietuvis savo san
tykius su kitataučiais grindžia 
artimo meile, atviru bendradar
biavimu ir pagarba pasaulio 
kultūros įvairovei; 

• negausi, nusilpusi tauta 
gali tikėtis tęstinumo, jeigu lie
tuvis pirmiausia neužmirš savo 
tautiečio. 

III Tautos organizacinė 
raiška 

10. 
Asmenybė 

• lietuvio tapatybę, jo dvasi
nio pasaulio branduolį sudaro 
pasauliui atvira lietuvybė; 

• ji grindžiama tautos isto
rine praeitimi, etnokultūriniu 
bei etnopsichologiniu paveldu 
ir pagarba savo tėvams bei pro
tėviams; 

• asmens lietuvybė įsilieja 
į visuotinę (bendrazmogiškąją) 
kultūrą ir sudaro jos struktū
rinį elementą; 

• atsiribodamas nuo tautiš
kumo (lietuvybės), lietuvis pra
randa ne tik dvasinį ryšį su sa
vo tauta, bet ir esminius, pras
minius savo gyvenimo orienty
rus. 

11. 
Šeima 

• šeima — tautos tęstinumo 
garantas, jos fizinio (demogra
finio) ir ypač dvasinio gyvybin
gumo šaltinis; 

• nūdienos pasaulis meta iš
bandymus tradicinei lietuvio 
šeimai ne tik tautinės savivo
kos, bet ir demografinio atsijau-
ninimo, tėvų ir vaikų susikal
bėjimo ir kitomis prasmėmis; 

• lietuvybė yra stiprinama 
šeimos patvarumu, jos dvasiniu 
gyvenimu ir pagarba tėvams, 
seneliams bei papročiams; 

• rūpinimasis šeimos fiziniu 
ir dvasiniu gyvybingumu — 
pirmaeilis valstybės uždavinys. 

12. 
Mokykla 

• šalia šeimos, mokykla atlie
ka ypatingą vaidmenį drama
tiškus istorinius išbandymus 
išgyvenusios lietuvių tautos li
kime; 

• pirmutinė lietuviškos mo
kyklos pareiga — ne vien žinių 
apie pasaulį ar bendražmogiš-
kų vertybių perteikimas, bet ir 
savo tautos istorinės bei etno
kultūrinės atminties skiepiji
mas, tautinės savimonės ugdy
mas; 

• mokytojas jaunosios kartos 
ugdymui atlieka išskirtinį vaid
menį; 

• puoselėdama lietuvybę, 
mokykla stiprina ir savo pačios 
civilizacinę misiją; 

• didėja aukštųjų mokyklų ir 
jų auklėtinių atsakomybė už 
tautos tęstinumą, jos techno-
ekonominę pažangą, o taip pat 
demokratinės kultūros ir tautų 
sąveikavimo puoselėjimą. 

13. 
Bažnyčia 

• lietuvis vadovaujasi supra
timu, kad bažnyčia yra ne tik 
Dievo, bet ir tautos, jos narių 
dvasinio gyvenimo ir sutarimo 
namai; 

• paskutiniais amžiais ir lie
tuvybė, ir katalikybė Lietuvoje 
kartu brendo gindamos savo 
tapatybes; 

• ten, kur Bažnyčia išreiškia 
dar ir tautos dvasią, gerbia 
JOS tradicijas ;r pasisako už na
cionalines vertybes — jos pozi-
- -:C ;*. ̂ ffisn^^ .r os indo :? , 

civilizacijos piktžaizdžių šalini
mą yra didesnis. 

14. 
Pil iečių bendruomenės ir 
visuomeniniais sambūriai 

organizacijos) 

• piliečių bendruomenės ir 
visuomeniniai sambūriai suda
ro nūdienos lietuvių tautos ir 
jos išeivijos socialinį karkasą; 

• šis karkasas, jeigu yra 
grindžiamas tautos istoriniu 
bei kultūriniu paveldu, didina 
savo pilietines galias ir įtaką 
visuomenei bei valstybei; 

• pilietiškumas, be tautinės 
savimonės ir nacionalinio pat
riotizmo, krypsta į savinaudą; 

• vardan tautos ir jos vals
tybės gerovės, piliečių bendruo
menės ir visuomeniniai sam
būriai ieško sutarimo tarpusa
vyje, o taip pat bendradarbiau
ja su analoginėmis kitų tautų 
bei šalių, organizacijomis. 

15. 
Verslas 

• verslas yra ne tik tautos 
pragmatinių gyvybinių galių, 
bet ir jos etnokultūrinių bruožų 
raiškos erdvė ir būdas; 

• verslas (ypač stambus) nuo 
seno yra tapęs pagrindiniu pa
saulio tautų „susikalbėjimo" ir 
modernizavimosi būdu; 

• tautos ir jos valstybės kul
tūrą nusako verslo elgsena: į 
ką ji orientuota; 

• verslas, ignoruojantis tau
tinį sąmoningumą ir naciona
linį solidarumą, plačiau atveria 
vartus politiniam bei sociali
niam susipriešinimui, susveti
mėjimui ir tautos „išsivaikš-
čiojlmui"; 

• įsitvirtinantis „rinkos fun
damentalizmas" — pamatinė 
grėsmė lietuvių tautai . 

16. 
Kaimas 

• kaimas — lietuvių tautos 
lopšys, baltiškojo etnokultūri
nio paveldo šaltinis, kaimas 
buvo tautinio sutarimo ir gin
ties nuo priešų bastionas; 

• lietuvis supranta, kad pas
tarieji amžiai Lietuvos kaimui 
buvo žiaurūs; j is ir dabar liko 
suskaidytas, nykstantis; 

• nuo politikų pilietinės va
lios ir sąmonigumo, nuo Lietu
vos valstybės sutelktų bendrų 
pastangų priklauso kaimo liki
mas — pasiliks jisai nykstan
čiu ar nuščiuvę vienkiemiai ir 
gyvenvietės atsigaus, taps pa
trauklūs jo gyventojams ir šve
dams . 

' 17. 
Miestas 

• miestas — tautos moderni
zavimo arena, pažangos varik
lis, o taip pat skirtingų tauty
bių bei ryšių su pasauliu lai
dininkas; 

• miestas „išvadavo" lietuvių 
kaimą ne tik nuo etnokultūri
nio uždarumo, bet ir nuo tradi
cinių ryšių su gamta; paskleidė 
ne tik visuotinės kultūros, bet 
ir komercinės civilizacijos sėk-
U; 

• šiandien miestas, o ne kai
mas lemia lietuvių tautos savi
voką, sutarimą ir valstybės na
cionalinį veidą; jis priima atsa
komybę už savitesnį Lietuvos 
veidą ir jos indėlį į bendruosius 
Vakarų civilizacijos namus; 

• miesto gyventojas — lietu
vis negali likti abejingas besai
kei Lietuvos miesto kosmopoli-
tizacijai. 

18. 
Valstybė 

• savo šalyje lietuvis šimt
mečius gyven jo tapatybei sveti
mo valstybingumo sa'.ygnm'••=. 
kurios įrėžė ir šiandien tebe
egzistuojant} tautos ir valstybes 
atskir*ipc randa. 

• dabartinę Lietuvos valsty
bę sukūrė lietuvių tauta ir to
dėl ji yra pagrindinis, nenugin
čijamas valstybės suverenas; 

• valstybinės valdžios elgse
na yra grindžiama moraliniu ir 
nacionaliniu susitelkimu, aiš
kiu jo siekiu; pagarba istori
niam kultūriniam paveldui ir 
dėmesiu savajai išeivijai; 

• valstybės nacionalinę 
brandą rodo jos sugebėjimas va
duotis nuo biurokratijos ir ko
rupcijos; 

• tautos ir valstybės vienovės 
siekis, o taip pat aktyvesnis 
išeivijos dalyvavimas valstybės 
gyvenime yra Lietuvos egzista
vimo ir oraus jos integravimo
si Europos Sąjungoje pamatas. 

TV. Tauta ir išeivija 

19. 
Tauta pasaulyje 

• pasaulis vienijasi, migruo
ja, panašėja ištrindamas, bet 
nepanaikindamas tarp lietuvių 
ir kitų tautų esančius ribožen-
klius; 

• lietuvių išeivija mainosi ir 
gausėja, tuo atiduodama dalį 
tautos kūrybinių galių kitiems; 

• Lietuvai jos išeivija yra ka
piliarai, kuriais suauga su pa
sauliu ir kuriais cirkuliuoja lie
tuvių tautos ir pasaulio kūry
binės galios; 

• visi lietuviai, kur jie begy
ventų, sudaro vieną tautą, ir 
siekia tarpusavio sutarimo. 

20. 
Išeivijos e lgsena 

• lietuvis — išeivis savo gy
venamojoje šalyje atstovauja 
lietuvių tautai ir jos kultūrai; 

• išeivija, be sąsajų su tėvų 
ir protėvių šalimi, yra sparčiau 
nykstanti ir mažiau pajėgi pasi
tarnauti savo tautai; 

• išeivis lietuviškumą puose
lėja per šeimos tradicijas, išei
vijos sambūrius, kultūrines bei 
kitas organizacijai, o taip pat 
dalyvaudamas Lietuvos valsty
bės gyvenime; 

• savo veiklą išeivija grindžia 
tautos tęstinumo principu ir 
supratimu kuo lietuvių tautos 
istorinė bei kultūrinė patirtis 
yra vertinga pasauliui. 

Valstybės elgsena 

• kiekviena civilizuota vals
tybė rūpinasi savo išeivija; 

• migracija auga ir augs, to
dėl saitų su išeivija plėtojimą 
Lietuvos valstybė laiko vienu iš 
savo strateginių uždavinių; 

• tie saitai grindžiami kultū
riniais bei civilizaciniais mai
nais, tautos tęstinumo ir vals
tybės nacionalumo idėjomis; 

• saitų su išeivija plėtojimas 
stiprina Lietuvos valstybės pre
stižą bei įsitvirtinimą Europos 
ir pasaulio tautų bendrijoje. 

22. 
Organizavimas 

• išeivijos lietuvybė priklauso 
ne tik nuo jos sąmoningumo, 
bet ir nuo saitų su istorine tė
vyne organizavimo bodų; 

• Lietuvos valstybė tiems 
saitams palaikyti ir programi
niams uždaviniams spręsti 
įgalioja specialią vyriausybinę 
instituciją; 

• visuomeniniais pagrindais 
dirba Pasaulio lietuvių seimas, 
lygiomis dalimis atstovaujantis 
Lietuvos ir išeivijos lietuviams, 
jo sesijos šaukiamos ne rečiau 
kaip kas antri metai; 

• rinkimuose į Lietuvos Res
publikos Seimą lygiomis teisė
mis su Lietuvos piliečiais daly
vauja ir savo atstovus renka 
išeivijos hetuviai, turintys Lie-
Ujvne pilietybe 
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Lietuviai Upton 
i 

romane 
ALFONSAS TYRUOLIS 

Šiemet sueina 100 metų, 
kai buvo parašytas amerikie
čių rašytojo Upton Sinclair 
(1878-1968) romanas Džiung
lės {The Jungle; išleistas 1906 
m.). Romane aprašyt i lietu
viai, dirbę ano meto Čikagoje 

^pagarsėjusiose skerdyklose. 
Veikalas -sukėlė lig tol negir
dėtą sambrūzdį, tiesiog furorą 
ne tik Amerikoje, bet ir Euro
poje. Knyga dar ta is pačiais 
metais buvo išversta kone į 
visas Europos kalbas (nors au
torius sunkiai galėjo rast i lei
dėją Amerikoje dėl per daug 
realistiškų vaizdų ir radikalių 
idėjų). 

Vokiečiai buvo bene prak
tiškiausi: perskaitę šį romaną, 
tuoj apsidraudė aukštais mui
t a i s nuo mėsos įvežimo iš 
Amerikos ir bemaž niekas ne
norėjo valgyti konservuotos 
mėsos. Amerikos valdžia, pre
zidentaujant Theodore Roose-
velt, irgi neliko kurčia t a ip 
garsiai bylojančiam autoriui, 
i r išleido mėsos inspekcijos 
įstatymą. Autoriui pirmiausia 
rūpėjo pagerinti dirbančiųjų 
darbo sąlygas, bet iš tikrųjų 
valdžia nemažiau dėmesio at
kreipė ir į darbo produkciją. 
Dėl to vėliau Sinclair sakyda
vęs: „Taikiau į žmonių širdis, o 
pataikiau į pilvą". 

Dėl nepakenčiamų mėsos 
gamybos sąlygų ne t poetai 
rašė skundo eiles, kaip štai: 

Ar tai kumpis, ar 
trichinozė? 

Ar tai kiauliena, o gal 
nuodai? 

Ar tai steikas, ar 
tuberkuliozė? 

Ar patikėt užrašu tiktai? 
Charlotte Perkins Gilman 

Darbo sąlygas ir mėsos 
pramonę Čikagos skerdyklose 
Sinclair pavaizdavo su tokiu 
įtikinamu atvirumu ir vaizdų 
šiurpumu, kad ne tik eilinis 
skaitytojas, bet ir aukšto ran
go politikas turėjo būti paveik
tas. Tai scenos, kurias, kaip 
autorius sakė, galėjo panau
doti Dantė ar Zola savo pra
garams vaizduoti. Išskyrus 
tr is paskutiniuosius skyrius. 
Džiunglės parašytos su tokia 
įtampa ir tokiu nuotykių įvai
rumu, kokių nebent ras tum V. 
Hugo Vargdienių Valžano odi
sėjos aprašyme Paryžiaus po
žemiuose. 

Džiunglės — visokiausios 
korupcijos, melo. klastos i r 
apgaulės simbolis. Sutirštintos 
spalvos turėjo padėti realizuoti 
minėtus autoriaus siekimus. 
Pasaulėžiūriniu ir l i teratūri
niu atžvilgiu Sinclair darė 
įtakos to meto natūralizmas i r 
tokie rašytojai, ka ip Jack 
London, nors literatūros kri
tikai nėra linkę Sinclair įri-

Kasyt. Upton Sinclair. 

kiuoti į natūralistus, skirdami 
jį daugiau į realistinių roman
tikų gretas. 

Džiunglių, vyriausias vei
kėjas yra Jurgis Rudkus, pir
maisiais praėjusio šimtmečio 
metais atvykęs į Ameriką 
„laimės ieškoti" su tėvu, bro
liu, sužadėtine, jos pamote, 
giminaite ir šešiais vaikais — 
iš viso 12 asmenų šeima. Li
kimas betgi taip lėmė, kad dėl 
nepaprastai žiaurių darbo ir 
gyvenimo sąlygų 2—3 metų 
laikotarpiu dalis šios šeimos 
nuėjo į kapus, dalis liko de-
generuota ir t ik Jurg is , po 
nuotykingos odisėjos, išliko 
galut inai nepalaužtas , grei
čiausiai dėl autoriaus užsimo
jimo padaryti jį savo idėjos 
eksponentu. 

Kodėl Sinclair Džiunglėms 
pasirinko lietuvius, o ne kurią 
kitą etninę grupę, kaip airius 
ar lenkus, kurių tada Čikagoje 
buvo net daugiau? Priežastis, 
be abejo, buvo ekonominė ir 
atsakymą į tai autorius duoda 
savo knygos šeštame skyriuje, 
kur paaiškinta, kad skerdyk
lose pirmieji buvo įsitvirtinę 
vokiečiai, bet jie, uždarbiui su
mažėjus, pasi traukę. Po to se
kę airiai, ir 6 ar 7 metus sker
dyklų rajonas („Packingtown") 
buvo vadinamas airių miestu 
(„Irish City"). Po didžiojo strei
ko ir jie pasitraukę, o į jų 
vietas stoję čekai, po to lenkai, 
kuriuos išstūmę lietuviai, o į 
šių vietą jau veržęsi slovakai. 

Savo atsiminimuose f 1932> 
ir autobiografijoje (1962) Sin
clair pasakoja, kas jį paskatino 
rašyti Džiungles ir kaip vy
riausiu veikėju jis pasirinko 
lietuvį. Baigęs Columbia uni
versitetą New York, kaip laik
raščio Appeal to Reason žur
nalistas, buvęs pakviestas ap
rašyti darbo sąlygas Čikagos 
skerdyklose. Girdėjęs apie ten 
buvusį darbininkų streiką. Iš 
mažens buvo linkęs užjausti 
vargstančius. Taip 1904 m. 
spalio mėn. atvykęs į Čikagą ir 
apsistojęs ,jaučio treste". Va
karais sėdėdavęs darbininkų, 
čiabuvių ir imigrantų namuo
se, ir jie jam pasakodavę savo 
istorijas, o jis viską pasižymė
davęs. Dienos metu vaikščio-
iavęe po . jardus", o draugai, 
rizikuodami netekti darbo, pa-
r -rfv-į.r.c- jam tai, ko reikėjo. 
Bu*. »;-įrengęs ne ką geriau 
;ž darbininkus, o su priešpie-
t:u k.r relių galėjęs praeit i 
visur, kaip be< b i r i s darbinin
kas Vaikščiodavęs po visą tą 
pAjonA kaloėMsis su teisinin
kais, daktarai 
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domo turto agentais. Po mėne
sio jau turėjęs faktus raportui, 
bet sumanęs visa tai išdėstyti 
literatūrine forma, tik trūkę 
veikėjų. Vieną sekmadienį, po
piet, bevaikščiodamas apie 
J a r d u s " , pamatęs vestuvi
ninkus, besirenkančius į saliū-
no galinį kambarį- Keli veži
mai buvę pilni žmonių, tad su
stojęs pažiūrėti. O kad žmo
nės buvę malonūs, įėjęs į vidų 
ir atsistojęs prie sienos. Taip 
lietuviškomis vestuvėmis ir 
prasideda pirmasis Džiunglių 
skyrius. Čia pamatęs, ko ro
manui reikėję — sužadėtinį ir 
sužadėtinę, motiną ir tėvą, 
narsią pusseserę, vaikus, mu
zikantus. Stebėjęs juos visus ir 
viską derinęs į savo aprašymą. 
Po to išėjęs pavakarieniauti, o 
vėl grįžęs, pasilikęs iki vidur
nakčio, su nieku nesikalbėda
mas, t ik stebėdamas ir viską 
dėdamas į galvą. 

Po dviejų mėnesių pradė
jęs rašyti ir viską aprašęs taip, 
kaip buvo matęs ir atsiminė. 
Rašė ir grįžęs į Princton, NJ, 
kurio kaimynystėje turėjo 
ūkelį. Tokiu faktų rinkimo me
todu parašyti ir kiti Sinclair 
romanai, kaip Metropolis (apie 
New York gyvenimą), Aliejus, 
Bostonas. 

Pradėjęs Džiungles lietu
viška „veselija", Sinclair paro
dė jos dalyvius: sužadėtinį 
Jurgį Rudkų, jo sužadėtinę, 
jaunutę, vos 16 metų, Oną 
Lukošaitę (knygoje panaudota 
lenkiška rašyba: Lukoszaite), 
jos pusseserę, vestuvių „spiri
tus movens" Mariją Berčins-
kaitę (Berczynskas). Stalu rū
pinosi „teta" Elzbieta, Kotryna 
ir senoji Majauskienė. Kalbas 
sakyti pasirengę Jurgio tėvas 
„dėdė" Antanas ir Jokūbas 
Sedvilas, Halsted gatvėje tu
rėjęs delikatesu krautuvę. Jo 
žmona Ona tarp kitko primi
nė, kad jis tur įs „poetišką 
vaidintuvę" (šie žodžiai, kaip ir 
bemaž visa lietuviškoji frazeo
logija, duoti be vertimo į anglų 
kalbą). Čia ir daugiau susižie
davusių porų, kaip Alena Ja-
saitytė su Juozu Račium, Jad
vyga Marcinkus su savo Myko
lu ir kiti. Muzikantams išsi
juosęs vadovavo Tamošius 
Kušleika. Iš kai kurių auto
riaus užuominų būtu galima 
spėti, kad naujieji imigrantai 
galėjo būti iš dzūkų ar Vil
niaus krašto, iš gana miškingų 
vietų. Tolimesnėje veikalo ei
goje vienas kitas iš tų veikėjų 
vėl pasirodo, bet dažniausiai 
tik atsitiktinai, nes visas auto
riaus dėmesys nukreiptas į 
vyriausią veikėją. Autoriui 

nemažą įspūdį vestuvėse pa
darė lietuviškos dainos, ir vie
nos jų jis davė ištisą posmą 
lietuvių kalba, būtent: „Su
diev, kvietkeli tu brangiau
sias". Jei knygoje būtų buvę 
pažymėta, kad tos dainos auto
rius Antanas Vienažindys, šis 
mūsų poetas būtų bene labiau
siai pagarsėjęs pasaulyje, 
Džiunglėms pasirodžius 36 
kalbomis. 

Čia kyla klausimas, kiek 
lietuviškumo yra Džiunglių 
veikėjuose? Be abejo, autorius 
per septynias savaites Čika
goje pažino nemažai lietuvių, 
lankėsi jų namuose, stebėjo jų 
gyvenimo sąlygas. Bet geriau 
pažinti naujųjų imigrantų vi
daus gyvenimą, jų papročius ir 
pažiūras tiek laiko neužtektų. 
Iš tikrųjų Sinclair per keturias 
savaites rinko faktus, dar ne
žinodamas, kas bus jo romano 
veikėjai. Artimiau lietuvius 
pažinti, kaip matyti iš atsi
minimų, jis teturėjo kokias 
2-3 savaites. 

Jurgis, Lietuvos bemoks
lis kaimo vaikinas, pasižymi 
fiziniu stiprumu (su Čikagos 
„bomais" jis galįs viena ranka 
susitvarkyti), darbštus, blai
vus. Bet po šeimos nelaimės — 
žmonos mirties po per anksty
vo antro vaiko gimdymo — jis 
jau netenka pusiausvyros, o po 
vaiko mirties tampa lyg kokiu 
„profesionaliu" Amerikos nuo
tykių romanų klajūnu. Tai j au 
sunkiau suderinama su lietu
vio charakteriu, kuris artimes
nis ^aukso viduriui'. Nors au
torius gerai žino, kas etniškai 
yra lietuviai, bet vieną kartą 
vis dėlto prasitaria, kad Rud
kus giminingas slavams. 

Sunkiau pat ikėt inas ir 
Jurgio žmonos Onos metima
sis į „boso" seksualinių užma
čių glėbį, tuo būdu t ikintis 
šeimą išgelbėti nuo ekonomi
nio sugniužimo. Nieko neužsi
menama apie dvasinio atspa
rumo galimybę ar kovą su ana 
užmačia. Tai greičiausiai na
tūralizmo ir material is t inės 
pasaulėžiūros įtaka. 

Abejotinos ir, šiaip j a u 
lietuvišką religingumą atsine
šusios, „tetos" Elzbietos grei
tas („per pusę valandos") pasi
davimas naujoms Jurgio idė
joms, kurių dar jis pats nebuvo 
kaip reikiant suvirškinęs. Dar 
sunkiau suderinamas su lietu
viška dorovės samprata Mari
jos Berčinskaitės „apsispren
dimas" po visų darbo nesėk
mių pasidaryti miesto centro 
kekšyno „darbininke". „Lithu-
anian Mary" vardu nieko sau 
reprezentante! Čia jau lietu
viams pridėta svetimų „dory
bių". 

Ir visi tie gyvenimo apvil
tieji veikėjai niekad nepagal
voja apie savo senąją tėvynę su
grįžimą atgal (nors ir nebūtų 
iš ko). Kiek žinome, daugumas 
senųjų lietuvių ateivių vis 
dėlto galvodavo, kiek už
sidirbę, grįžti atgal į savo se
nąją tėvynę. Bet autoriaus tik
slas buvo bent Jurgį Rudkų 
padaryti Amerikos socialinio 
gyvenimo reformatoriumi, 
„apaštalu". Dėl to visi Sinclair 
veikėjai yra bemaž stereoti
pinio pobūdžio, per greitai 
netekę savo originalaus indi
vidualizmo. 

Kad Sinclair, rašydamas 
Džiungles, turėjo prieš akis ir 
savo paties šeimos gyvenimą, 
matyti iš jo atsiminimų. Ten 
jis rašo, kaip tris mėnesius be 
paliovos dirbęs prie to romano. 
Rašęs su ašaromis ir kančia, 
išliedamas į popieriaus lapus 
* a - K a > ; > ; — • 

pamatęs. Iš pavirš iaus tai 
esanti skerdyklų darbininko 
šeimos istorija, bet iš vidaus 
tai jo paties šeima. „Ar aš ne
žinau, — rašė jis tuose atsimi
nimuose, — ką reiškia žiemą 
kentėti Čikagoje..." Ona (Jur
gio žmona) buvo iš tikrųjų pir
moji Sinclair žmona Mėta H. 
Fuller (slapyv. Corydon), ji 
kalbėjo lietuviškai ir parodyta 
visai natūraliai. 

Idėjiniu atžvilgiu, Jurgis 
Rudkus padarytas autoriaus 
pasaulėžiūros eksponentu. Be
rods, Marijos išėjimas „uždar
biauti" į miesto centrą jį 
paskatino ieškoti socialinės 
teisybės, bet j is bemaž visiškai 
pasyvus trijuose paskutiniuo
se Džiunglių skyriuose, kai 
turi išklausyti, ką apie socia
lizmą kalba lenkas Ostrinskis 
ir švedas Schliemann. Šis, kad 
ir kaip mokytas daktaras, kar
tais „iš didelio rašto išeina iš 
krašto", pvz., apgailestauda
mas, kiek laiko ir energijos 
išeikvota įvairių gaminių mo
deliams. Pasako jis ir daugiau 
mandrybių, dėl kurių rimtas 
socialistas turi tik nusišypsoti, 
pvz., kad užtektų vienos darbo 
valandos per dieną, jei nebūtų 
išnaudotojų, o likusį laiką bū
tų galima skirt i Nietzsche 
„evangelijai" skelbti , rašyti 
pamfletus ir t.t. Girdi, nebūtų 
ir girtavimo, jei nebūtų darbe 
lenktyniavimo. Arba ką ben
dra su socializmu turi kalbos 
apie vitaminus ir vegetarizmą, 
kurį autorius, tiesa, buvo pa
mėgęs, greičiausiai dėl pasi-
bodėjimo tuo, ką buvo matęs 
skerdyklose. Apskritai Sinc
lair skelbiamas socializmas 
yra individualistinio, utopinio 
ir religinio pobūdžio, ir apie tai 
viename laiške jam užsiminė 
amerikiečių rašytojas Vvinston 
Churchill. 

Džiunglių 19-tarne skyriu
je rašoma: „Tai nauja žmoni
jos religija, o gal net senosios 
religijos evoliucija, nes pažo
džiui pritaiko visą Kristaus 
mokslą". Su tokia individualis
tine samprata Sinclair buvo 
sunku išsitekti partijos rė
muose, ir jis iš jos pasitraukė 
1933 m. Pasisakė jis ir prieš 
kraštutinį socializmą (komu
nizmą). Domino jį religinė te
ma, bet, kaip matyti iš pasku
tiniųjų raštų, jo krikščionybės 
samprata irgi buvo grynai in
dividualistinė. Šiaip ar taip, 
Sinclair svarbiausias tikslas 
buvo siekti savo kraštui socia
linės gerovės saviškai supras
ta pasaulėžiūra, ir jos vykdyto
ju jis padarė lietuvį imigrantą. 
Jį pasigavęs, bandė kelti to 
meto savo krašto negeroves. 
Kai Winston Churchill, (vėliau 
anglų ministras pirmininkas), 
Džiunglėms pasirodžius, para
šė entuziastingą recenziją, 
Sinclair abejojęs, a r jis taip 
entuziastingai būtų atsiliepęs, 
jei būtų buvę parašyta apie 
Londono landynes. 

Vienu metu, bene 1931 m. 
Sinclair buvo numatyta Nobe
lio premija. Kandidatūrai pa
remti buvo sudarytas didelis 
komitetas, į kurį įėjo tokie 
pasaulinio garso vyrai, kaip J. 
Dewey, A. Einstein, B. Russell 
ir kiti. Pirmiausia jie svarstė 
Džiungles, bet vertino ne tiek 
literatūrines pastangas, kiek 
socialinių negerovių iškėlimą. 
Literatūriniu požiūriu premi
jai pasipriešino Pennsylvania 
universiteto prof. Quinn. ir 
premija buvo „suspenduota" 

IŠ tiesų ne tik Džiunglės, 
bet ir kiti Sinclair romanai yra 
tezinio pobūdžio ir tai gerokai 
sumažina jų literatūrinę vertę 

Tebeišlikę senųjų skerdyklų Čikagoje vartai prie 42-osios ir Halsted 
gatvės. 

Dėl to ir C. A. Andrews, Iowa 
universiteto literatūros profe
sorius, pastebėjo: „Kaip roma
no, šios knygos pabaiga nėra 
literatūriška, nes herojus be
veik dingsta, o ten duotas 
sprendimas yra lyg koks so
cialistų traktatas — Jurgis tik 
pasyvus kitų skelbiamų idėjų 
klausytojas. J tą pabaigą rei
kia žiūrėti , kaip į deus ex 
machina —ji ir silpna, ir neįti
kinanti tiek meniniu, tiek filo
sofiniu atžvilgiu". 

Bet kaip ten bebūtų, 
Džiunglės laikomos geriausiu 

Sinclair romanu, ir tam jau
nystės entuziazmo kūriniui 
neprilygo vėliau kurti veikalai, 
net panaudojant tą patį rašy
mo metodą. 

Pas taba . Š.m. birželio 24 
d. prie buvusių Čikagos sker
dyklų vartų — 42-oji ir Hals
ted g. — atidengta prisimini
mo lenta, į iškilmes įsijungiant 
ir Čikagos lietuviams. Sker
dyklų vartai dabar yra vienin
telė buvusių skerdyklų įmo
nių liekana, dabar vadinama 
„istoriniu paminklu". 

Leidiniai 
SĄtsiųsta paminėti 

Thomas Remeikis. Lithua-
nia under German Occupation. 
1941-1945. Vilnius University 
Press, 2005. 

Tai stambus, net 732 pus
lapių veikalas — dokumentų 
rinkinys apie nacių okupaciją 
Lietuvoje ir okupacijai pasi
priešinimą. Rinkinį sudaro 
Amerikos diplomatinės atsto
vybės Stokholme pranešimai 
apie okupacinės valdžios insti
tucijų veikią, Lietuvos poli
tinių organizacijų poziciją ir jų 
pasipriešinimą okupaciniam 
nacių režimui. 

Šie JAV Stokholme atsto
vybės pranešimai paruošti 
pagal vokiečių oficialius šal
tinius ir pagal slaptai lietuvių 
antinacistinio pogrindžio per
siųstus pranešimus bei doku
mentus apie padėtį Lietuvoje. 
Tai svarūs to laikotarpio is
torijos šaltiniai ir akivaizdus 

įrodymas, kad lietuvių tauta 
prieš Vokietijos nacizmą kovo
jo tiek pat aršiai, kaip ir prieš 
sovietini komunizmą. 

Turinį sudaro ilgas ir iš
samus dr. T. Remeikio įvadas: 
„American Despatches from 
Stockhobn"; „The Politics of 
Passive Resistance": taip pat 
analitinis dokumentų sąrašas 
ir pačių dokumentų tekstų 
faksimilės. 

Rinkinį sudarė ir redagavo 
politikos mokslų profeso-
rius-emeritas, Vilniaus uni
versiteto garbės daktaras 
(honoris causa) dr. Tomas Re
meikis. Viršelio dailininkas 
Gediminas Markauskas. Išlei
do Vilniaus universiteto lei
dykla. Universiteto g. 1, 
LT-01122 Vilnius. Ribotas šių 
knygų skaičius yra ir Draugo 
knygynėlyje; kaina (be per
siuntimo) 25 dol. 
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„Poezija — kaip 
liasiienyhes tekste 

EGLE PEREDNYTĖ 

Jie buvo žmonės. 
Jie mokėjo juoktis ir verkti, 

geisti ir neapkęsti. 
Jie buvo laisvi ir susikaustę, 

išdidūs ir kuklūs. 
Jie buvo pavargę nuo gyveni

mo, bet vis viena mylintys jį. 
J ie buvo poetai. 
Žmonės, kuriuos Aukščiau

sias apdovanojo galia valdyti 
žodį. 

Poezijos pavasaris į Lietuvą 
atėjo kartu su geru oru ir pa
vasariška nuotaika. Poezijos 
paukštė lakiojo po visą Lietuvą, 
kol vieną vakarą nutūpė Kau
ne. Ir aš ten buvau, alų midų 
gėriau... 

L a u r e a t o va in ikav imas 

41-ojo Poezijos pavasario lau
reato vainikavimas ir literatū
ros vakaras vyko Maironio lie
tuvių literatūros muziejaus so
delyje. 

Pretendentai į 2005 metų poe
zijos pavasario laureatus buvo 
šie: Leonardas Gutauskas už 
eilėraščių rinkinį IN FINE, 
Elena Karnauskaitė už eilėraš
čių rinkinį Iš smilčių, Daiva 
Čepauskaitė už eilėraščių rin
kinį Nereikia tikriausiai būtina. 

2005 metų 41-ojo Poezijos pa
vasario laureate tapo Daiva Če
pauskaitė, 38-erių metų kau-

Sapnavau baltą gulbę ant kranto, 
prie blakstienų prilipusį pūką 
nukrapščiau paryčiais -jokio rando, 
kaip gražu, kaip gražu ir kaip buka. 

Sapnavau septyniolika širšių, 
vieną žiemą, vėjuotą bei rūsčią, 
šitą sapną, tikiuosi, pamiršiu, 
kaip gražu, kaip gražu ir kaip tuščia. 

Sapnavau vieną mylimo pirštą, 
pusę nosies ir pažastį sniego, 
vieną ašarą, lipnią ir tirštą, 
kaip gražu, kaip gražu ir kaip nieko. 

Sapnavau tą gyvenimą keistą, 
žalią mėsą ir turguje spūstį, 
kaip gražu, kaip gražu, ir neleista 
pasipurtyt ir staigiai nubusti. 

Daiva Č e p a u s k a i t ė 

nietė aktorė, dramaturge ir po
etė. Šis titulas jai suteiktas už 
pernai išleistą eilėraščių rinki
nį Nereikia tikriausiai būtina, 
kuriame perteikiamos dvilypės 
šiandieninio žmogaus būsenos 
— „kai meilė ir abejingumas 
greta, kai vietoj norimų žodžių 
tariami kiti" (Iš anotacijos). 

Pernai jubiliejinio Poezijos 
pavasario laureatu tapo poetas 
ir vertėjas Alfonsas Maldonis 
už poezijos rinktinę Tirpstantys 
ledynai. 

Taip pat buvo įteikti ir kiti 
apdovanojimai. Mieliausias iš 
jų man buvo Nemuno laikraščio 
prizas, sumanytas poetės Dovi
lės Zelčiūtės — riebus, mur

kiantis katinas (vis dėlto gerai 
įsižiūrėjus paaiškėjo, kad jis 
buvo ne gyvas, o medinis). 

Renginyje dalyvavo svečiai iš 
Amerikos, Danijos, Vokietijos. 

Poetai skaitė labai įvairius ei
lėraščius — nuo lyrikos iki iro
nijos. Jie visi buvo savaip įdo
mūs — vienas patraukdavo tuo, 
kad mokėjo išreikšti savo sun
kią būseną, neprarasdamas 
žmogiškojo orumo, kitas — kad 
mokėjo save pateikti taip pat
raukliai, kad beveik patikėda
vai, kad jis toks ir yra... 

Po renginio poetai vaišinosi 
restorane „Žemyn upe". 

Daiva Čepauskaitė. 

K u r gyveno i r k ū r ė 
k las ika i 

Literatūrinės popietės vyko 
memorialiniuose Salomėjos Nė
ries, Bernardo Brazdžionio, Ba
lio Sruogos sodybose. 

Nuo obelų krito žiedlapiai — 
tiesiai į širdį — ir aš sėdėjau 
apsvaigusi Balio Sruogos mu
ziejaus sode. Poetai skaitė ei
les, kai kur mirgėjo vaikų ake
lės. Daugelis žiūrovų buvo vy
resnio amžiaus žmonės. Jūratė 
Dailidėnienė grojo gitara ir dai
navo, dainavo... Greta sėdėjo 
jos mokinė — mergaitė iš Kau
no neįgaliojo jaunimo užimtu
mo centro. Jos akys švietė tokia 
šviesa, kad aš sėdėjau apstulbu
si ir dėkojau Dievui už šitą aki
mirką, šitą laisvės akimirką. 
Dailininkas Juozėnas, žvelgda
mas į mus, sėdinčius tarp obe
lų, tyliai piešė mūsų portretus. 
Kai priėjau prie jo ir pamačiau 
save, nupieštą ant balto popie
riaus lapelio, galvojau, kad pra
smegsiu skradžiai žemės — į 

mane žvelgė būtybė, užvertusi 
smakrą aukštyn, su buldogo 
skruostais ir mažyčiais apva
liais akiniais ant nosies galelio. 
Tai buvo šaržas. Geras šaržas, 
bet pirmą akimirką man visai 
nebuvo juokinga... 

Renginį vedė poetas Vidman
tas Elmiškis. Mačiau, kiek j am 
tai kainavo. Žiūrovas dažnai nė 
neįtaria, ką reiškia būt i sceno
je. Tai nėra tik garbė. Yra kai
na, kurią mes mokame — mes, 
būdami „žymūs", mes , būdami 
visų matomi. Tai y r a didžiulis 
išbandymas — išbandymas gar
be. Tik nedaugelis žmonių jį at
laiko. Tiktai šventas žmogus 
gali atlaikyti šį išbandymą ir 
nesusitepti savo pat ies puikybe. 
Šventas? Taip, šventas. Nebijo
kime šio žodžio. Būt i šventu 
reiškia būti savimi. Tai įmano
ma tik Dievuje. 

Marija Macijauskienė skaitė 
savo eilėraštį „Aš buvau Kleo
patra". Tai karal ienės žodžiai 
— karalienės, kuri l ieka kara
liene net tada, kai visko neten
ka. Gintaras Dabrišius mus ap
dovanojo eilėraščiais, kuriuos 
gali parašyti tik žmogus, žvel
giantis į pasaulį vaiko akimis. 
Gintaras Patackas skaitė vy
riškus, l iūdnus, gilius eilėraš
čius. Tai buvo šauksmas nak
tyje —šauksmas, kurio niekas 
negirdi. O, kad mes pažintu
me Dievo meilę ir galė tume at
siremti į Jį! Tautvyda Marcin
kevičiūtė dalinosi graudžiais 
sužeisto gyvenimo žmogaus ei
lėraščiais. J a u n a poetė ir kriti
kė Vaiva Kuodytė, iš tarusi „Po
ezijoje daugiau juokiuosi, negu 
verkiu" (Kauno jaunieji, pirmoji 
knyga, 2005), pasilenkusi skynė 
ir skynė saulučių galveles; kol 
galiausiai užsikišo vieną už 
žiedo, snaudžiančio an t jos pir
što ir sėdėjo sėdėjo, apsikabinu
si savo vienišumą... Aš glau

džiausi prie jos, nes jutau tyrą 
jos širdį, kuri nesuvokia šio pa
saulio melo ir ta ip trokšta mei
lės, kad viską dėl jos atiduotų. 

J ie visi buvo viena: seni ir 
jauni , mylintys ir nusivylę mei
le, j ie visi buvo Tavo, Viešpatie. 

Aš šokau. Šokau užmiršusi 
viską pasaulyje: viską, kas bu
vo, yra ir bus, mylėdama Tą, 
kuris mane myli — savo Dievą. 

Sakra l io je e rdvė je — 
s a k r a l i poezija 

Vytauto bažnyčia mus pasiti
ko tyla. Žmonių buvo nedaug, o 
ir tie, kurie atėjo, sėdėjo tylūs 
ir tarsi kažko laukė. Ko jie lau
kė? Kad kažkas suteiks jiems 
vilties gyventi toliau — vilties, 
kurios mums visiems taip rei
kia. 

Kauno rašytojų globėjas, Lie
tuvos rašytojų sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas Petras 
Polilionis kalbėjo apie Dievą 
poezijoje. Nepakanka ištarti 
Dievo vardą — nuo to dar ne
tapsi religinę poeziją rašančiu 
poetu. 

Tarp Dievo ir žmogaus yra 
t i l tas. Tas tiltas yra meilė. Kol 
mes nežengiame prie Jo, mes 
nemokame mylėti. Kol Jis ne
išeina mūsų pasitikti ištiesto
mis, mylinčiomis Tėvo ranko
mis, tol mes esame vargetų var
getos. Tai yra realybė. Žmogus 
be Dievo yra NIEKAS. Ir jei 
mes dar tur ime tiek puikybės, 
kad dedamės esą Kažkuo, tai 
Tas, kuris yra Meilė, tik tyliai 
iš mūsų juokiasi. Žmogau, žmo
gau, kaip toli tu nuėjai, ieško
damas laimės. 

Robertas Keturakis teištarė: 
„Dieve, be Tavęs aš esu tik 
graudus laikinumas". Nusisu
ko ir nuėjo. Taip, tai viskas. Jo
kių didingų procesijų, jokių ek
staziškų žodžių — tiktai sužeis

to žmogaus rauda. Žmogaus, 
kuris visą gyvenimą paskyrė 
kitiems. Žmogus, kuris yra 
Dievo žmogus. J a m nereikia 
garbingų titulų. J i s priima vis
ką kaip vaikas — tyra širdimi. 
Aš esu tik graudus laikinumas. 
Viešpatie, bet aš Tave myliu. 

Aldona Elena Puišytė, mote
riška ir graži, skaitė savo gryną 
ir tikrą poeziją. J i buvo laimin
ga. Moteris gali būti laiminga 
tik tada, kai yra mylima, o šita 
moteris yra sklidina Dievo mei
lės. 

Vytauto bažnyčios rektorius 
Kęstutis Rugevičius, kurį žmo
nės švelniai vadina tiesiog Kęs
tučiu, džiaugėsi kaip vaikas ir 
dėkojo, dėkojo — už tai, kad 
esame, už tai, kad rašome, už 
tai, kad mylime Tą, kuris pir
masis mus pamilo. 

Vytauto bažnyčios vargoni
ninkė sesuo Virginija kartu su 
savo mokiniu apdovanojo mus 
Dievo meile, išreikšta per mu
ziką. Skambėjo „Ave Maria". 
Siela kilo aukštyn ir aukštyn. 

Tą vakarą pirmą kartą šokau 
Tam, kurį myliu — savo Die
vui. 

Ar gali nusakyti tą jausmą, 
kuris apima mylint? Kokie žo
džiai išsakys mylimojo prisilie
timo saldumą, meilės grožį, gy
venimo gelmę? Koks eilėraštis 
tai išreikš? Mylėti! — šaukia 
siela, liepsnoja širdis, alpsta 
kūnas — mylėti, mylėti, mylėti. 

Baigiamasis Poezijos pavasa
rio akordas nuskambėjo Vil
niaus universiteto kieme. Poe
zijos paukštė suplasnojo galin
gais sparnais ir iš lėto pakilo į 
mėlyną vasaros dangų. 

Iki kitų metų, mielieji. Mylė
kite. Būkite laisvi. Rašykit ei
lėraščius. Būkit laimingi. 

Universitetas paminėjo savo buvusį rektorių 
SVAIUNĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 

Mūsų universitete iškilmin
gai paminėtos nepriklausomos 
Lietuvos ir Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriaus prof. 
Mykolo Riomerio 125—osios gi
mimo metinės. 

Iškilmių proga gegužės 17 d. 
prie VDU Vaclovo Biržiškos 
skaityklos (K. Donelaičio g. 52, 
II aukšto fojė) buvo surengta 
paroda - „Mykolas Riomeris -
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius". Universiteto akade
minė bendruomenė galėjo susi
pažinti su profesoriaus M. Rio
merio knygomis, studijomis, 
straipsniais, to meto universite
to gyvenimą atspindinčiomis 
nuotraukomis. 

Šiai iškiliai asmenybei skir
toje konferencijoje išsamų pra
nešimą tema „Mykolas Riome
ris - mokslininkas, pedagogas, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius" padarė universiteto 
rektorius prof. Vytautas Ka
minskas. Jis susirinkusiems 
priminė, kad: „Tarpukario Vy
tauto Didžiojo universiteto is
torijoje ryškiais šviesuliais iš

siskiria plejada garbingų žmo
nių, vadovavusių šiai mokslo 
šventovei. Net tris kartus uni
versiteto rektoriumi buvo iš
rinktas žymus Lietuvos teisi
ninkas, konstitucinės teisės pro
fesorius Mykolas Riomeris 
(1880-1945): pirmą kartą 1927-
1928 metais, tapdamas penk
tuoju dar Lietuvos universiteto 
rektoriumi, vėliau dar dvi jau 
trejų metų kadencijas nuo 1933 
iki 1939 metų. Jo kaip rekto
riaus 7—erių metų veikla, suda
ranti tikrai reikšmingą šio iš
kilaus žmogaus gyvenimo at
karpą savo turtingumu sunkiai 
aprėpiama ir neabejotinai yra 
verta ypatingo dėmesio". 

M. Riomeris gimė 1880 
gegužės 17 d. Bagdoniškių dva
re, Obelių valsčiuje. Rokiškio 
apskrityje, lenkakalbių bajorų 
šeimoje, tačiau dar jaunystėje 
išmoko kalbėti lietuviškai. Gim
naziją baigė Vilniuje, po to 
1901 m. baigė Aukštąją septyn
metę teisės mokyklą Peter
burge. 1901-1903 m. studijavo 
istoriją Krokuvos universitete, 
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Prof. Mykolas Riomeris. 

vėliau 1903-1905 m. mokėsi 
aukštojoje politinių mokslų mo
kykloje Paryžiuje ir baigė jos 
sociologijos skyrių. Nepriekaiš
tingai mokėdamas lietuvių kal
bą prof. M. Riomeris visa savo 
valstybine ir visuomenine veik
la niekam ir niekada, net ir iki 
Lietuvos valstybės susikūrimo, 
nedavė pagrindo suabejoti savo 
meile, atsidavimu ir ištikimybe 
gimtajam kraštui. 

Rektoriaus poste puikiai at
siskleidė M. Riomerio, kaip la
bai teisingo, aukštos kultūros 
žmogaus, gilaus erudito, pui
kaus organizatoriaus ir įsiti
kinusio demokrato, bruožai. 
Jam labai rūpėjo lietuvių inteli
gentijos ugdymas, be to, jis nuo
lat rėmė demokratiškąjį studen
tijos sparną ir jo akcijas. „Daug 
energijos iš rektoriaus pareika
lavo pastangos išsaugoti de
mokratišką universiteto savi
valdą, į kurią tuo I k'•'tarpi I 
ne kartą mėgino kėsintu auto-
- ,.- , •- .. p r i t a r i a n t y s va-:-
-- -.-------- -' r-.Ksr.-.a-. N" pas .ap-

tis, kad ir dabar yra jegu, ku
rios siekia apriboti 

autonomiją, ir tai ypač pastebi
ma pastaraisiais metais", -
kalbėjo pranešėjas prof. V. Ka
minskas. 

Vadovaudamas Vytauto Di
džiojo universitetui, prof. M. 
Riomeris uoliai rūpinosi mokslo 
lygiu, troško gerinti universite
to veiklą, plėsti tarptautinius-
mokslinius ryšius. Pastarojoje 
srityje didžiulis asmeninis rek
toriaus indėlis: jis buvo pakvies
tas skaityti paskaitas Paryžiaus 
(1935 m.), Stokholmo, Upsalos 
ir Lundo (1936 m.) universite
tuose. Prof. M. Riomeris daug 
pastangų padėjo stiprinant uni
versiteto materialinę bazę — 
Aleksote buvo pastatyti Techni
kos fakulteto laboratorijų rū
mai, 1939 m. vasarą užbaigta 
universitetinių klinikų statyba. 

Už nuopelnus Lietuvai prof. 
M. Riomeris apdovanotas Gedi
mino (1928) ir Vytauto Didžiojo 
(1934) antrojo laipsnio ordinais; 
taip pat Latvijos Respublikos 
Trijų Žvaigždžių ordinu, pas
kelbtas Prancūzijos Garbės le
giono karininku. Už nuopelnus 
mokslui buvo išrinktas Čekos
lovakijos mokslų ir menų bei 
tarptautinio Prancūzijos revo
liucijos instituto nariu, taip pat 
Rumunijos Karališkojo admi
nistracinės teisės instituto na-
riu-korespondentu. 

Tačiau ne mažiau svarbus 
prof. M. Riomerio indėlis ug
dant pilietinę visuomenę ne tik 
tarpukario, bet ir dabartinėje 
Lietuvoje. „Pliuralizmas ir tole
rancija, demokratija ir laisva, 
nesuvaržyta akademinė mintis, 
akiračio p l ė t imas o ne atsiri
bojimas r.eperžer.g- arr.a >,auru 
DaSlŪru =-r>r,a i ;o° p r o f M 
Riomer;' - nauja : Lietuvos intei;-
gentų kar ta i diegto? ver tybės 

vis dar taip pat aktualios bei 
reikšmingos ir šiandien", — 
pabrėžė rektorius prof. Vytau
tas Kaminskas. 

Prof. Egidijus Aleksandra
vičius savo pranešime „My
kolas Riomeris ir Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės liki
mas", akcentavo, kad prof. M. 
Riomeris buvo ne tik teisinin
kas, įžvalgus socialinių mokslų 
atstovas, bet ir vienas svarbiau
sių vadinamųjų Vilniaus „kra-
jovcų" vadų, ideologų ir labai 
nuoseklių veikėjų. „M. Riome
ris atstovavo sluoksniui žmo
nių, kurie įsivaizdavo Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės at
kūrimą, kaip galimą realybę. 
Jis buvo didelis šalininkas 
valstybės tęst inumo idėjos ir 
įsivaizdavo Lietuvą visoje jos 
komplikuotoje etnonacionali-
nėje būsenoje su visais nelietu
viškai kalbančiaisiais. J is mąs
tė apie daugiakultūrinį , dau
giatautį valstybės charakterį, 
apie tradicinį santykį su Lenki
jos karalyste. 1918 m. jis vis 
dar įsivaizdavo Lietuvos Di
džiąją kunigaikštystę, kaip 
daugiatautę valstybę, kuri ga
lėjo palaikyti ar t imesnius san
tykius, nebūtinai unijinius, su 
Lenkija. Kai L. Želigovskis už
ėmė Vilnių, M. Riomeris, arti
mas J. Pilsuckio draugas ir 
bendražygis, tada parašė krei
pimąsi - atvirą laišką, sakyda
mas, kad L. Želigovskis ir J. 
Pilsuckis galutinai numarino 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės idėją. Po to j i s savo Lie
tuvos konstitucinės teises pas-
*,-; f y ę Kalbėjo apie tokias .sto-
n r ; « interpeliacijas, kunos 
.e-.dc mūsų šiuolaikine hetuvy-
į>c Įieti su istorine Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės pra
eitim; Ta praeitimi, kuri pa

žino visokius asmenybių tipus 
- gente lituanus natione polo-
nus ir gente plonus natione litu
anus, kaip pats M. Riomeris 
tikriausiai būtų apie save pasa
kęs," 

Prof. Leonidas Donskis („My
kolas Riomeris - politinis 
mąstytojas") apie M. Riomerį 
kalbėjo kaip apie politinį mąs
tytoją, aukšto lygio politikos 
teoretiką. Pasak jo, šią M. Rio
merio veiklos puse dar reikėtų 
atrasti ir t inkamai įvertinti. 
„Bet abejonių nekelia tai, kad 
M. Riomeris pademonstravo 
ypatingai aukštą politiko klasę, 
suvokdamas moderniosios Lie
tuvos gimimą. Būdamas tokio 
aukšto lygio politikos analiti
kas, jis labai gerai suprato, kad 
XX amžius su savo tarptautine 
politika ir globaliniais proce
sais nepaliko jokio kito šanso 
Lietuvai - ji negalėjo gimti ki
tokia. Tik tokia valstietiška Lie
tuva, atgaivinusi savo etninę 
tradiciją bei savo kalbą, ir ga
lėjo gimti. Svarbu, kad M. Rio
meris nuo tokios Lietuvos ne
nusigręžė, o priešingai, skyrė 
jai savo talentą. Būdamas VDU 
profesoriumi ir rektoriumi, jis 
parašė nemažai vertingų dar
bų, iš kurių aiškėja Lietuvos 
transformacija: kaip iš buvusios 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės, daugiatautės, daugiare-
liginės, netgi Vakarų Europai 
nelengvai suprantamo darinio, 
atsirado modernioji Lietuva. Jis 
šitą dalyką aiškino puikiai ir 
tai rodo, kad jo būta puikaus 
politiko? teoret iko" . 

h'^'l Vi H' iTrf i" 5 — viena* 
garsiausiu Lietuvos V-ises moks-
,,n:nKu. savo u a r ^ u apjm-.m, ,r 
o r ig ina lumu pr i lygs tan t i s iv 
miaus i ems Europos mokslinin
kams- Iš jo d a r b ų ryškėja mo

dernios teisinės valstybės vizija 
ir suvokimas, kad valstybės 
stabilumo pamatas — pastovi 
tvarka, garantuojanti pagrin
dines piliečių teises. Jis ne tik 
nustatė bendros konstitucinės 
teisės pagrindus mūsų šalyje, 
bet ir apipavidalino Lietuvos 
konstitucinę teisę, pirmasis me
todologiškai nušvietė Lietuvos 
konstitucinės teisės evoliuciją 
ir apibrėžė jos pamatus, todėl 
pagrįstai yra laikomas Lietuvos 
konstitucinės teisės mokslo kū
rėju. Jo pažiūras į valstybę ir 
konstitucinę teisę galima su
vokti iš jo veikalų: Valstybė ir 
jos konstitucinė teisė (1934-
1935), Lietuvos konstitucinės 
teisės paskaitos (1939). 

VDU Teisės instituto dokto
rantė Jūra tė Imbrasaitė savo 
pranešime plačiai nušvietė 
prof. M. Riomerio indėlį į Lie
tuvos teisinę sistemą („Teisinės 
valstybės samprata Mykolo 
Riomerio darbuose".) Anot jos 
tai buvo labai sąžiningas, išsi
lavinęs, didelės erudicijos ir 
plačių pažiūrų teisininkas. 
„Studentai savo prisiminimuo
se mini jį kaip griežtą, parei
gingą žmogų. Jis jau tada su
gebėjo pamatyti daugiau nei 
kiti, gerai žinojo, kas vyksta ki
tose šalyse ir tai bandė įgy
vendinti Lietuvoje. M. Riomeris 
suprato, kad reikia siekti, jog 
Lietuva taptų teisine valstybe -
įstatymų laikytųsi tiek pi
liečiai, tiek valstybės instituci
jos. Jis siekė ir dėjo daug pas
tangų, kad būtų įkurti visi trys 
teismai - Administracinis, ku
ris kontroliuotų vykdomosios 
valdžios atliekamus pažeidi
mus. Konstitucinis, kuris tirtų 
Seimo išleistų aktų teisėtumą. 
ir Kasacinis dabartinio Aukš
čiausio teismo atitikmuo)". 


