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Susitinkame veidu į ateitį
Keturiasdešimt metų Lietuvos 

žmonės buvo atskirti nuo užsie
nio. Tai buvo ne tik koks abstrak
tus atskyrimas nuo Vakarų pa
saulio. Amerikon atsidūręs sūnus 
buvo atskirtas nuo Sibiran išvež
tos motinos. Lietuvoje kūdikiu 
palikta duktė liko dešimtme
čiams atskirta nuo užsienin karo 
srauto nublokšto tėvo. Ir tai nė
ra sugalvoti atsitikimai, nes kiek
vienas skaitytojas gali čia įrašy
ti savo pažįstamų vardus.

Rusija — tautų kalėjimas, pa
sak Lenino. Tik šio kalėjimo kali
niai — visi aliai vienas pasmerk
ti kalėti iki gyvos galvos. Jokio 
kito kalėjimo įnamiai neturėjo 
girti savo kalėjimo celių ar liaup
sinti savo tokį sunkų likimą. To
dėl taip dar neseniai būdavo bai
siai liūdna Lietuvoje lankytis. 
Nes tai tikrai buvo kalėjimo lan
kymas. Kalėjimo, kurio gyvento
jai tik pašnibždomis kuždėjo tie
są apie giminių kentėjimus, o 
viešumoje vaikščiojo užsidėję kie
tas tarybinio žmogaus kaukes.

Tautų kalėjimas tebėra — gru
zinai žudomi paaštrintais vidaus 
kariuomenės kareivių kastuvais 
ir nuodijami dujomiB, gudai mu
šami guminėmis lazdomis. Kny
gas iš užsienio konfiskuoja Glav- 
lito darbuotojai. Ukrainos Aukš
čiausias sovietas birželio 28 d. 
nutaria, kad Ukrainos tautinė vė
liava yra kontrrevoliucinis, an- 
tisocialistinis nacionalistinis sim
bolis ir turi būti ir toliau drau
džiama. Tą pačią dieną slaptosios 
policijos darbuotojai apmuša spor
to entuziastus, kurie mojavo 
ukrainiečių vėliavą futbolo 
rungtynėse.

O tačiau nuo Baltijos dvelkia 
kiti vėjai. Ukrainos Liaudies de
mokratų lygos steigiamasis suva
žiavimas birželio 24-25 d. įvyks
ta Rygoje, nes jo nebuvo leista su
šaukti Kieve. Tom pačiom die
nom Vilniuje vyksta Gudų liau
dies fronto steigiamasis suvažia
vimas. Jį drausta ruošti Minske. 
Tai tiesiog stebuklai, nes 
pabaltiečiai elgiasi kaip laisvi 
žmonės laisvame krašte. Nesi
juok, mielas skaitytojau — šitokie 
dalykai nevyksta pagal Lenino 
planą tautų kalėjime, kuriame 
stiprus centras visus valdo. Tai 
tvarka, pagal kurią Kauno savi
valdybei Maskva tiesiogiai pasa
ko, kiek pieštukų miesto raštinės 
per metus gali sunaudoti. Ši tvar
ka grindžiama žinių stygių ir 
žmonių izoliacija nuo žinių 
šaltinių.
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Lietuvos žmonės tiesiog trokš
te trokšta žinių. Paties įdomiau
sio oficialaus laikraščio Komjau
nimo tiesos kioskuose nebegalima 
gauti. Praktiškai jį gauna tik pre
numeratoriai (o laikraštį užsipre
numeruoti galima tik kartą į me
tus). Žmonės klausosi užsienio ra
dijo ir tiesiog veržte veržiasi į Va
karus. Tai ne vien noras pamaty
ti dešimtmečiais nematytus gimi
nes. Ne vien noras ranka palies
ti Vakarų turtus ir jų nors saują 
namo parsivežti. Užvis svarbiau
sia: pamatyti, kaip tas pasaulis 
už kalėjimo sienų atrodo ir par
vežti žinią namie likusiems.

Iš Lietuvos liejasi žmonių srau
tas į užsienį. Štai korespondenci
joje iš Vasario Šešioliktosios 
gimnazijos skaitome, kad joje per 
praėjusius metus apsilankė apie 
pusantro tūkstančio svečių iš Lie
tuvos. Chicagoje kiekviename su
buvime sutinkame keliauninkų 
iš Kauno ir Vilniaus. Kiekviena
me susitikime nustembame, kad 
kalbėtis vieniem su kitais lengva. 
Iš Lietuvos atvykę nesibijo, nebe
kalba tuo senu painiu tarybiniu 
kodu, kur kalbos prasmė buvo 
tarp eilučių. Kalbėdami sužino
me vieni apie kitus, patikriname, 
ar tikslūs mūsų turimi tikrovės 
modeliai. Svarbu, kad ne tik mū
sų svečiai ir viešnios Lietuvon 
parsivežtų realų mūsų gyvenimo 
vaizdą, bet kad ir mes turėtume 
kuo pilnesnį jų gyvenimo ir troš
kimų paveikslą.

Mūsų bendra kalba — tai ryšių 
tinklo mezgimas. Todėl ir tuose 
mūsų susitikimuose gal ne tiek 
svarbūs žodžiai, o ta melodija, ku
rią už jų girdime. Juk, nežiūrint, 
kaip svarbu sužinoti, kaip vieni 
ir kiti gyvename ir tvarkomės, už
vis svarbiau pąjusti, kaip kreipia
mės ateitin. Ar regim ateitį tėvy
nės laimingą? Ar matome ir mus 
pačius dirbančius tai laimingai 
tėvynės ir savo ateičiai? Mūsų 
pokalbiai — tai susitikimo 
sakramentas.

Gal aukščiausias šios lietuviš
kos susitikimo liturgijos taškas 
šią vasarą buvo Vytauto ir Gra
žinos Landsbergių kelionė po lie
tuvių gyvenvietes Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Susitiki
muose su jais galėjome pajusti tą 
nuo Baltijos dvelkiantį laisvės vė
ją, tą nuostabią laisvės dainą, ku
rią vėjas nuo Lietuvos neša į vi
są tautų kalėjimą. Šiame nume
ryje spausdinamas Vytauto 
Landsbergio žodis Chicagos lietu
viams liepos 8 dieną tebūnie to

Atgimimo muzika, kuri skamba gaudžia Lietuvoje

Sąjūdžio pirmininko
Vytauto Landsbergio kalba

Chicagos lietuviams liepos 8 dieną

Malonūs tautiečiai, ponios ir 
ponai,

Labai dėkojam už tokį širdingą 
priėmimą, už tokius sveikinimus. 
Net nepatogu čia — keturis kar
tus jūs stojotės, plodami. Galima 
būtų paprasčiau.

Iš tiesų, kažkaip savotiška man 
čia būti pas jus šiandieną, kadan
gi buvau, rodos visai neseniai, 
prieš pusantrų metų, praėjusių 
metų pačioje pradžioje (1988 m. 
sausio mėn. 8 d. — Red.), šituose 
garbinguose ir žymiuose lietuvių 
išeivijos kultūros rūmuose. Tada 
kalbėjau apie kultūros reikalus, 
apie mūsų muziką, apie Čiurlio
nį. Teko kalbėti apie tai ir tokiais 
aspektais, kurie rodė (aš manau, 
kad galėjau tą šiek tiek ir pailius
truoti pavyzdžiais) nepriklauso
mą Lietuvos kūrybine meno dva
sią nuo Čiurlionio iki mūsų die
nų, kuri irgi padėjo tautai išlik
ti, išsaugoti save, savo identitetą, 
savigarbą ir norą būti lygia tarp 
lygių, laisvų pasaulio tautų.

Laiko labai nedaug praėjo — 
trys semestrai mano tiesioginio 
pedagoginio darbo konservatori
joje, kurį kažkaip retai ir tebepri
simenu; įvykiai pakeitė daugelio 
mūsų gyvenimą Lietuvoje. Mes 
nieko prieš juos neturime. Mes 
norėjome tų įvykių. Na, ir iš da
lies juos ir darome. Bet tai, kas 
įvyko Lietuvoje per tokį istoriškai 
trumpą laiką, yra turbūt sunkiai 
suprantama iš toliau, bet nela
bai gali būti lengvai paaiškinama 
ar apibrėžiama ir esant arti tų 
įvykių.

Gana dažnai esame išgirdę (kai 
kada su savotišku humoru, kai 
kada su tokia kritiška gaidele), 
kad Sąjūdis toks ne visai aiškus 
dalykas. Iš tiesų jis ne visai aiš
kus dalykas buvo ir turbūt tebė
ra ir jo priešams. Ir tai buvo Są
jūdžio privalumas. Bet tai nebu
vo kaip nors sumanyta, kad rei
kia būti tokiu, na, sakyčiau, ne vi
sai neaiškiu, bet nors kiek neaiš
kiu dalyku ar reiškiniu. Sąjūdis 
— aš apie jį kalbu dabar ne kaip 
apie organizaciją, tuo labiau ne 
kaip apie vadovybę ar apie kokias 

susitikimo prisiminimas visiems 
tiems, kurie buvo Jaunimo cent
ro salėje tą nuostabų vakarą. 
Klausykime Vytauto Landsber
gio žodžių: „Aš norėjau bent kiek 
pasidalyti ir pamėginti perteikti 
atmosferą ir pojūtį. Nors labai 
mažai ką galima papasakoti apie 
muziką, bet šiuo atveju aš turiu 
pasakoti apie atgimimo muziką, 
kuri skamba gaudžia Lietuvoje 
visose širdyse ir žmonių viltyse.” 

a. a. U. 

nors programas ir dokumentus — 
bet kaip apie tam tikrą reiškinį, 
fenomeną, kuris vyksta Lietuvo
je ir kuriam geriausiai tinka bū
tent šitas vardas. (Pažymėtina, 
kad JAV didžioji spauda, pvz. The 
New York Times, Washington 
Post ir Chicago Tribūne vartoja 
lietuvišką žodį „Sąjūdis”, jo ne
vergdami. — Red.) Jį verčiant į ki
tas kalbas, o paskui išverčiant at
gal, pasidaro koks nors judėjimas 
ar panašiai, o tuo tarpu Sąjūdis 
yra tai, kas vyksta širdyse, kas 
vyksta sielose, protuose. Ir tie da
lykai iš tiesų yra sunkiai apibū
dinami, taip, kaip muzika, kurią 
žodžiais nėra lengva apibūdinti, 
bet kurią nesunku jausti. Ir jaus
ti jos tikrumą, jos teisingumą, jos 
reikalingumą.

Arba pamanykime taip: kas yra 
pavasaris? KaB galėtų pasakyti, 
kokį sausą apibrėžimą, mokslinį, 
gamtinį, galima pateikti? Bet kas 
gali pasakyti, kaip nuteikia ir 
veikia dvasią pašviesėjęs dangus? 
Staiga padvelkia kitoks vėjas, ne
gu sausio mėnesį, kai mes pajun
tam dar Šaltą kovą kitokį vėją. 
Kai mes išgirstam pirmus paukš
čių balsus po žiemos. Kai kalasi 
žolė, dygsta ir skleidžiasi pirmos 
gėlės. Ir kas tada darosi sielose? 
Žmonių, ir gal nesupyks gerbia
mi dvasininkai, gal net ir paukš
čių sielose? Todėl jie taip gieda.

Ir tai darosi Lietuvoje. Galima 
tai pavadinti atgimimo vardu. 
Kai girdi žmones kalbant, galima 
sakyti, tikrai nuo pirmo mūsų iš
ėjimo į Katedros aikštę Vilniuje, 
kur, tiesą sakant, jau antrą kar
tą suplevėsavo, bet pirmą kartą 
laisvai ir nebedraudžiama ir ne- 
bedraskoma suplevėsavo trispal
vė, nes aplink buvo dešimtys 
tūkstančių žmonių, ir jau nebuvo 
galimą ją plėšti kam nors iš ran
kų. Kai pagyvenę žmonės ir senu
kai braukė ašarą ir sakė: „Da
bar aš jau galiu mirti, aš sulau
kiau...” Kai matėm vaikus, laks
tančius su vėliavėlėmis arba sto
vinčius vyriškoje sargyboje, ži
nančius, suprantančius — koks jų 
protelis, o jie žino, kad dabar yra 
taip, kaip turi būti, ir jie yra da
lyviai. To vėl jokiais tiksliais žo
džiais nenusakysi.

Dar praėjusį rudenį, tarp dau
gybės laiškų, kurie ateina, daug 
žmonių rašė, kad jie meldžiasi 
už mus, Sąjūdžio vadovybėje 
matomus žmones. Bet ir tie, ku
rie meldžiasi, jie yra Sąjūdis, jie 
yra dalyviai. Dar daugybė laiškų 
ir pasisakymų. Kad ir tų visai ne
seniai. Mums išvykstant į Mask
vą, mitingo metu priėjo sena mo
teriškė ir įdavė šventos Agotos 
duoną, kad ji mus lydėtų, kad ap
saugotų. Ir vežėmės mes tą šven
tos Agotos duoną — ir ji mus ap
saugojo.

Prisimenu dar vieną laišką, 
kaip sakiau dar praėjusį rudenį, 
gautą iš berniuko, kuris rašė ne
paprastai, tokį protingą ir savo 
samprotavimais labai jaudinantį. 
Jis rašė maždaug taip: „Jeigu jū
sų pradėtas darbas bus nutrauk
tas ir dabar jūs nepasieksit, ką 
pradėjot, jeigu vėl bus taip, kaip 
anksčiau buvo, mes, vaikai, jau 
niekad nepamiršim to, ką matėm. 
Ir kai mes užaugsim, tai mes savo

Vytautas Landsbergis Jaunimo centre, Chicagoje, 1989 m. liepos 8 d. 
Nuotrauka Jono Kuprio

vaikams pasakosim apie jus ir 
apie tai, kas buvo”. .
Na, o darbas nebuvo nutrauk

tas, nors buvo grėsmingų situaci
jų. Ir svarbiausia todėl, kad iš tie
sų tai nėra tiktai kokios nors gru
pės žmonių ar organizacijos veik
la, bet tai yra taip ilgai lauktas, 
iškentėtas, kankinių krauju, mo
tinų ašaromis apmokėtas atgimi
mas ir susitelkimas. Susitelki
mas, kaip reta turbūt kažin kada 
ar toks yra buvęs Lietuvos istori
joje, gal nepriklausomybės karų 
metu, kuriuose mano tėvas daly
vavo. Jam jau 96-eri metai, galiu 
truputį patikslinti. Bet tikrai ji
sai buvo be galo laimingas, Vasa
rio Šešioliktąją atidengdamas 
Laisvės paminklą Kaune. Ir tuoj 
skubėte skubėdamas į Vilnių, 
kad suspėtų dalyvauti Vasario 
Šešioliktosios akto paminklinės 
lentos atidengime Pilies gatvėje, 
kur pasakė kalbą. Jūs matote, 
kiek gyvybės teikia atgimimas 
visiems.

Tai štai tas susitelkimas, kuris 
sudaro Lietuvos atgimimo jėgą. 
Jis nėra vienodumas. Ir pačioje 
Sąjūdžio vadovybėje, tuo labiau 
visame Sąjūdyje yra žmonių, skir
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tingų ir labai skirtingų savo pa
žiūromis: yra tikinčių ir netikin
čių; yra komunistų — įvairių ir 
komunistų — vienų jau nusivylu
sių ir galvojančių apie kitokią 
partiją arba ir atsisakiusių ar at
sisakančių priklausomybės šitai 
partijai. Yra ir tokių, kurie ma
no, kad partija gali pasikeisti ir 
gali būti dalis visuomeninio gyve
nimo Lietuvoje. Ir kitame sparne 
— tiesiog dvasininkai. Taip nese
niai, atrodo, buvo bedugnė ir pa
stanga eliminuoti Bažnyčią ir re
ligiją iŠ visuomeninio gyvenimo? 
O taipgi nepakantumo atmosfera 
tarp šitų dviejų dvasinių, na, ne 
dvasinių, bet, galima sakyti, poli
tinių jėgų. Ir kiek dar daug viso
kių kitokių, skirtingų ir amžiaus, 
ir kartų, ir interesų požiūriu, iš
gyventos patirties atžvilgiu skir
tingų žmonių. Ir yra ginčų daug. 
Ir daug pergyvenimų. Nuo to, ku
ris braukė ašarą, pamatęs trispal
vę, ir sakė: „Visgi šita diena 
šventa. Aš dėl jos gyvenau. Ir jūs 
palaidokit mane su šia vėliava”. 
Ir iki to, kuris sako, kad niekai 
ir apgaulė yra šita vėliava. Ji tu
rėtų būti iškelta tiktai Nepri
klausomoj Lietuvoj, o dabar ji ga
li pasitarnauti tik kaip apgavys

tė. Ir visi tie žmonės yra Sąjūdis. 
Visi jie pergyvena, visi jie galvo
ja, visi jie nori gero.

Aš noriu, kad ir išeivija, kuri 
neišvengiamai yra toliau nuo Lie
tuvos, kuri gauna dalinę informa
ciją, arba, kaip pasakyčiau, pažįs
ta muziką iš aprašymo, o negirdi 
jos skambėjimo ten, Lietuvoje, 
nors daug kas iš jų jau lankosi ar
ba pažįsta, kas ten vyksta, iš vi
deo filmų ar panašiai, kad ji su
prastų šitą mūsų įvairovę ir k •- 
tu tos įvairovės vertę. Nes Sp 

džio vadovybėje irgi yra daug 
čų, daug diskusijų, ir mes nesi 
lim sugaištų valandų tan, > 
būtų priimtas bendras sprer 
mas be konfliktų, be susipyku
be išsivaikščiojimų kas į st 
kampą. Ir tas bendras spr'-n 
mas su reguliuota, suderint f< • 
muluote yra veiksmingas ir p .<>- 
da mums eiti pirmyn. Ir įvaLosė 
patirties, mąstymo būdo, net ten> 
peramento ir charakterių įvairo
vė yra mūsų jėga. Ir Sąjūdyje, ir 
Sąjūdžio vadovybėje yra jaunų 
žmonių, kurie su karštu entuziaz
mu imasi reikalo. Kartais tenka 
juos pareguliuoti. Kartais jie iš
judina tokį vyresnio amžiaus są
jūdininką ir padrąsina jį ryžtin
gesniam sprendimui ar laikyse
nai. Ir galų gale visas Sąjūdis yrą 
jaunas.

Mums smagu buvo ir Maskvo
je. Padarant tokius dalykus, kaip 
jums jau žinomas protestuojantis 
ir kartu diplomatinis išėjimas 
iš suvažiavimo. Ir mes jautėmės, 
kad gerai padarėm ir džiaugė
mės. Visi buvome jauni. Mes ta
me suvažiavime išplatinome 
tūkstančius egzempliorių specia
liai paruošto dviejų lapų tokio lei
dinio su visais slaptais Moloto- 
vo-Ribbentropo pakto protokolais 
rusų kalba, kad visi jie paskaity
tų. Kai kurie, išgirdę vien pava
dinimą, kad čia kažkas kažką 
kalba apie Hitlerio-Stalino sutar
tį, jau raukėsi ir taip reagavo, 
kad neverta kelti tokių klausi
mų, gal iš viso nebuvo tokių su
tarčių. Platinom, ir labai gerai 
plito ta medžiaga.

Vienas mūsų deputatas, vieną 
dieną laisvą turėdamas, nulėkė į 
Tūlos miestą ir suorganizavo di
džiulį mitingą ten, demokratijos 
apskritai ir Lietuvos konkrečiai 
labui. Kai mes sustodavom Mas
kvos gatvėse ir tarp žmonių, ku
rie mus sveikino ir čia pat užduo
davo daugybę klausimų ir kartais 
visai naivių ir neinformuotų, kal- 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ Niekada mūsų nepalikęs poetas

Perspausdiname be komentarų

Nepakeičiamas Žmogus
Sučiaudėjo Leninas — čiaudi 

visi bolševikai. Kada jis liepė 
jiems nesimaišyti i „pilkas 
minias” ir griauti nebolševikiš- 
kas darbininkų organizacijas, 
tada jie pildė jo įsakymą.

Dabar jiems liepia eit į palšas 
minias, ir jie eina.

Jis liepė nedalyvauti rinki
muose į parlamentus, ir jie 
nedalyvavo.

Dabar liepia dalyvauti, ir jie 
dalyvauja.

Liepė nekovoti už laikiną dar
bininkų būvio pagerinimą ir jie 
nekovojo.

Dabar liepia kovoti, ir jie 
kovoja.

Liepė slaptai organizuotis, 
ginkluotis ir kelti maištus, ir jie 
tai darė.

Dabar liepia legalizuotis ir 
maištų nekelti, ir jie legalizuojasi 
ir prieš maištus kalba.

Liepė j kompromisus su 
buržuazija neiti ir derybų su ja 
nedaryti, ir bolševikai taip elgėsi.

Dabar pats Leninas ir j kom
promisus eina ir koncesijų duoda 
buržuazijai ir savo sekėjus taip 
daryti mokina, ir jie sutinka.

Jis sakė, kad caro užtrauktų 
skolų Rusija nemokės, ir jie 
pripažino tai šventu pasielgimu.

Dabar jis sako, jog mokės, ir jie 
mano, kad taip elgtis ir reikia.

Jis sakė, jog oras pilnas revoliu
cijos ir tuoj visam pasaulyj įvyks, 
ir jie jam tikėjo ir tai skelbė.

Dabar jis Bako, jog nėra da 
žinios, kada revoliucįja įvyks, ir 
jie skelbia, jog dabar da tik 
priešrevoliucinis laikas.

Jeigu jis rodytų špygą ir sa
kytų, kad tai bulvė, jie visi 
sutiktų, kad tai bulvė.

Paskui apsisukęs jis pareikštų, 
jog tai buvo ne bulvė, o špyga, ir 
jie nekritikuotų jo, o matytų, jog 
iš bulvės virto špyga.

Tai yra aklas tikėjimas, savo 
proto nevartojimas arba tiek 
mažai jMurėjimas, kad prisieina 
8vetimu$-otu gyventi.

Caras batiuška jau ytin didelis 
žmogus buvo Rusijoj. Mužikai 
labai susirūpindavo išgirdę, kad 
jis susirgęs. Jų kinkos drebėdavo 
atsižinojus, kad jis važinėjasi, nes 
žinojo, kad gali būt užmuštas. O 
jau jam nusvirus, mužikai ir 
verkdavo ir melsdavos ir sorokov- 
ką gerdavo iš nusiminimo. Kokio 
susirūpinimo buvo aukštose ir 
žemose Rusijos sferose, kada 
Nikolajui pastarąjam gimdavo 
vis dukterys. Sunaus nebuvo ir 
nebuvo. Nors ir susirado vienas, 
bet nesveikas kunu ir protu. 
Rūpinosi visa Rusįja. Mažu ir vėl 
butų reikėję keliauti į Variagų 
žemę caro Rusijai jieškoti, jeigu 
carų laikai nebūtų pasibaigę.

Bėda su popiežiais, carais ir 
karaliais, kada jie numiršta arba 
iš proto išsikrausto. Vienok 
tvarka dėl to nesuįra, gyvenimas 
nesustoja. Tuoj koks kitas italas 
pasodinama ant popiežiaus sos
to, caro bei karaliaus vaikas 
paskelbiamas valdonu arba 

pakviečiamas koks Urachas iš 
Variagų žemės būti karalium. Ir 
vėl viskas tvarkoj.

Bet ką darytų Rusija be Leni
no?

Ir kr darytų viso pasaulio 
bolševikai be jo?

Pasklydus žiniai, kad jis serga, 
visi jie nusiminė, nes gali mirti.

O kas tada?
Baltrušaitis sako vienaip, 

Pruseika kitaip, Zinovievas da 
kitaip, Trockis vėl ne Leninas. 
Kur tuomet tas žmogus — tas 
bolševizmo popiežius, kuris viską 
žino, ir kuris visų pripažįstamas 
teisingu, nors savo nuomones 
mainytų kas dieną?

Neveltui bolševikai net iš Rusi
jos bijo jį išleisti. Kaip gi? Gali 
buržuazija jį sulaikyti ir nebeiš- 
leisti į Rusiją. Tuomet galas 
visam bolševizmui! Aplamai gali 
kas negero atsitikti su juo svetur. 
Kur tuomet kreiptis dėl informa- 
cijų apie bolševizmą? Kas pamo
kins, kaip Rusijoj ir toliau 
vykdinti bolševizmą?

Suprantama, tat, kodėl gan
dui pasklidus, jog Leninas pats 
važiuos į Genuos konferenciją, 

(Nukelta į 2 psl.)

Rusų menininkų V. Čerenovo, A. ReAetovo ir V. Kozlovo sukurtas plakatas „Što 
dielat?” — iš 1988 metų plakatų serijos „Plakatas perestroikoje”, išleistos 
„Plakat” spaustuvės Maskvoje.

Redakcinė kolegija, komentuodama šį plakatą, pažymi, jog Sovietų Sąjungos 
demokratizacijos paraštėje jame smerkiamas biurokratiškas formalizmas ir be
dvasiškumas mene (i.e. šabloninės visur esančios sąjungoje Lenino statulos) ir at
sikreipiama j tai, kas „sovietiniam žmogui brangiausia — paties V. I. Lenino figūra”. 
Taip pat cituojamas vienos studentės laiškas: „Geriausias paminklas Leninui yra iš
tikimybė jo įsakymams, o ne nuasmeninta skulptūra užleistoje miesto aikštėje”.

PRANAS VISVYDAS

Mano kartos lietuviams lyg ir 
nedera aiškinti, su kokiu širdies 
virpuliu mes priėmėm Jono Kuo
sos Aleksandriškio poeziją pasku
tiniais Nepriklausomybės metais 
ir jau karui siaučiant. Stengėmės 
ją įsiminti kaip egzistencinę bū
tinybę. Draugijoje didžiuoda- 
vomės galėdami tinkamu mo
mentu iš atminties atpilti „Tąsyk 
vėjas auksą žarstė”, „Karavaną”, 
„Kasdieną ilgesį”, „Karaliaus 
šunį”, „Fuga in As Moli” ar kurį 
kitą šedevrą.

Aleksandriškis tuomet buvo 
mūsų žodinės kultūros stebuklas. 
Toks man jis yra ir šiandien. Jei 
kas dabar antraštėse rašo, kad 
Jonas Aistis (Aleksandriškis) 
sugrįžta, labai gražu. Bet, tiesą 
pasakius, jis niekada nebuvo 
mūsų palikęs. Jo lyrika, tarsi ka
ralaitė, kantriai laukė prievar
tinio įšalo pabaigos. Laukė mūsų 
sugrįžimo. Išvadavimo.

Ir kas atsitinka. Praėjusiais 
metais ir Lietuvoje, ir išeivijoje 
įšleidžiąmos Jono Aisčio poezijos 

(knygos. Ten Vaga pateikė skai
tytojams rinktinę, pavadintą Ka
tarsiu. Šios knygos dar nevarčiau. 

. O Chicagoje Ateities literatūros 
fondas — Raštų solidų pirmąjį 
tėmą. Su blizgiu baltu aplankų, 
kietais viršeliais, aiškiu šriftu 
ant gero popieriaus. Pakartojama 
Jono Aisčio Poezijos (1961) antro
ji laida.

Raštų pirmame tome yra ir keli 
reikšmingi priedai. Visų pirma: 
Aisčio trumputė „Antrųjų 
vainikų autobiografija” ir jau

I

Jonas Aistis Nuotrauka Algimanto Kezio

Amerikoje jo parašytas „Mano 
gyvenimas” —jpaždaug septynių 
puslapių. Žinoma, tolimesniuose 
Raštų tomuose, spausdinant Ais
čio tris prozinių apmąstymų bei 
prisiminimų Knygas ir nespėtą
paskelbti straipsnių rinkinį, atsi- tokusį nuo įprasto deklamavimo, 
skleis papildomi gyvenimo bruo- kompozitoriams nelengva įveikti, 
žai. Aistis visada buvo dosniai 
atviras skaitytojams, nepagailėjo 
drąsaus teisybės žodžio Lietuvos 
pavergėjams.

„Redakcijos žodyje” skaitome, 
kad lėšos Aisčio Raštams atėjo iš 
mirusios Konstancijos Rudaitytės 
testamento — 20% skirti jos mir
ties metais geriausiam lietuvių 
rašytojui premijuoti. 1973-iaisiais 
toks buvo Aistis.

Mano manymu, Alfonsas Nyka- 
Niliūnas čia spausdinamoje 
„Jono Aisčio poezijos paraštėje” 
yra davęs viteną logiškiausių 
Aisčio talento aptarimų. Apie tai 
vėliau. Užangažuoja ir Antano 
Vaičiulaičio „Paaiškinimai” — 
dvidešimt puslapių su kaupu. 
Tikra laimė, kad šį kruopštų 
darbą atliko žmogus, artimai 
pažinojęs poetą ir pats pirmas į 
kritikos šviesą iškėlęs jo lyrikos 
ypatingumą. Tai pabrėžia Nyka- 
Niliūnas: „Ant. Vaičiulaitis, 
Aug. Raginio slapyvardžiu, 
Židinyje paskelbęs Eilėraščių re
cenziją, kurios pagrindinės tezės 
ir šiandien tebegalioja”.

Leisdamas suvestines savo 
poezijos knygas, Aistis mėgo 
daryti taisymus ir atitaisymus. 
Anot Nykos-Niliūno, skaitytojai 
žiūrėjo į juos kaip į savotišką 
„šventvagystę” Ir man, turiu 
pasakyti, yra visiškai nemielas 
eilutės „sudreba skliautai ir 
žvaigždės lygsvaros netenka” žo
džio „lygsvaros” pakeitimas „pu
siausvyra” eilėraštyje „Mal du 
pays”. Kalbiškai taip, tačiau 
suskystėja žvaigždžių staigaus 
pakrikimo įvaizdis: nelieka smin-
gančio aiktelėjimo „lyg”. Tarp 
kitko, Lietuvoje šiandien dėl 
„lygsvaros” vartojimo niekas 
niekam nekvaršina galvos.

♦ * *

„Aistis visuomet buvo daugiau 
skaitytojų negu kritikų poetas”, 
teisingai rašo Nyka-Niliūnas 
minėtoje „Paraštėje”. Prie šios 
pastabos drįstu pridurti — ir ne 
kompozitorių poetas. Retai gir
dime Aisčio eilėraštį, dainuojamą 
renginiuose. Patys jo lyriškiausi 

eilėraščiai, kad ir sklidini skam
baus meįstrįško paprastumo, 
nėra pagrįsti aiškiai pasikar
tojančiu ritmu. Jų dainingumas 
glūdi vidinės melodijos niuansuo
se. Tokį tiesioginį kalbėjimą, ati

Nyka-Niliūnas visapusiai pa
sklaido aistiškos poetikos 
būdingumą.

Negalima sakyti, kad kritikai 
nesidomėjo Jono Aisčio anksty
vesne poezija. Tačiau ne tiek ir ne 
tokiu įžvalgumu, kokio ji buvo 
verta. Kritikai dažniausiai ten, 
kur poetas tik meniškai „žaidė” 
su savo sielvartu, išgaudamas 
jautriausias įvaizdžių sąsajas, 
įžvelgė tik jo asmeninio tragizmo 
išraišką. Todėl poetas jautėsi jų 
nesuprastas.

Imkime kad ir tas dažnas pa
stangas AiBtį įstatyti į sielvartau
tojo rėmus. Antai Jonas Grinius 
didžiuliame veikale Veidai ir pro
blemos lietuvių literatūroje, II 
savo studiją pavadino „Jonas Ais
tis — nuskriausto žmogaus dai
nius”. Ar tuo nesusiaurinama 
Aisčio kaip menininko apimtis? 
Juk poetui meniškai liūdėti ne
reiškia, kad jis liūdėdamas 
jaučiasi nuskriaustas. Reta aukš
to rango lyrika nesidangsto 
liūdesiu.

Nuo Jono Griniaus interpreta
cijos nenutolsta ir žymusis mūsų 
poezijos žinovas, kelių knygų au
torius Vytautas Kubilius. 1988 
m. Švyturio Nr. 5 rašinyje „Ele
giškoji Aisčio lyrika”, šalia įpras
tų išaukštinančių frazių, poeto 
gyvenimas — nuo vaikystės iki 
mirties Washingtone — jau taip 
suvargdieninamas, kad net nepa
togu. Argi Aisčio egzistencija 
buvo tokia jau skurdi? Ar 
mokslinis darbas Prancūzijos 
archyvuose tik dulkių vertas? Ar 

Siame numeryje:
Leninas per amžius? • Jono Aisčio „Raštų” pirmasis tomas • 
Aldonos Aistienės atsiminimai • Jono Aisčio eilėraščiai • Voyager 
2 pakeliui į Neptūną • Antano Lipskio tapybos paroda Chicago
je ir jo eilėraščių rinkinys • Ateitininkų studijų dienų programa

straipsniai, nukreipti prieš Lie
tuvos okupantus, buvo tik „pabė
gusių ministrų ir buvusių diplo
matų” argumentacijos tulžingas 
kartojimas?

Vytautas Kubilius remiasi Ais
čio draugams ir brolvaikiui 
rašytų laiškų ištraukomis. Juk ži
nome, kad tuomet į Lietuvą ra
šantys stengėsi nei žodeliu nepa
kenkti laiško gavėjui. Būtinai 
pabrėžė Lietuvos viltingą ateitį, 
ypač jaunimui, ir guodėsi sunkia 
tėviškę praradusio išeivio dalia. 
Vytautas Kubilius cituoja poeto 
skundą jaunystės draugui: „Būti 
poetu ir likti be savo žemės yra 
daugiau, negu fizinė mirtis, ypač 
tokiam kaip aš”. Graži patetiška 
mintis. Tačiau, ar tokios ir 
panašios mintys nusako Aisčio 
kūrybinio atoslūgio tikrąją prie
žastį, abejoju. Daugybė genia
liausių poetų egzodo sąlygomis 
rašė pirmaeilius kūrinius. Im
kime Adomą Mickevičių. Guodėsi 
ir jie, tačiau kūrė ir originalius 
dalykus.

♦ ♦ ♦

Džiugu, kad Nyka-Niliūnas ne
įsivelia į poeto „sielvartinimo” 
procesą. Rūpi ir jam išsiaiškinti 
tą netikėtą „lūžį” Aisčio kūry
boje. Juk, atsidūręs Amerikoje, 
poetas tenkinosi mums įprastu 
klasišku posmu, neieškojo nei 
naujų įvaizdžių, nei ankstesnio 
lygio metaforų. Kad taip įvyko, 
Nyka-Niliūnas tik konstatuoja. 
Aptaria patį faktą, bet susilaiko 
nuo poeto charakterio skurdi
nimo, nuo bet kokio socialinio 
bei psichinio „Weltschmerz’o”. 
Aistis savo valia pakeitė kryptį. 
O tai svarbu. Jeigu jau būtina 
nurodyti to aštraus posūkio 
pagrindinę priežastį — ji be 
didelių filosofijų aiški kiek
vienam pokario išeiviui: brutali 

Lietuvos okupacija. O šit faktas 
skiriasi nuo to, ką aname 
supažindinime išryškino Vytau
tas Kubilius.

Nyka-Niliūnas tvirtina: „Viena 
svarbiausių šios netikėtos meta
morfozės priežasčių buvo nepri
klausomybės praradimas, užklu
pęs poetą užsienyje... Algirdo J. 
Greimo žodžiais tariant, savo 
.nušiurusį lakštingalos rūbelį’ 
pakeitė poeto-piliečio ir tautos ža
dintojo toga”. Panašiai šiuo i etų 
Lietuvoje daro keli ii. kūryl ■ n 
Sąjūdžio nariai. Aldonos 
tienės liudijimu, Aistis ti 
„kuo nors padėti savo laisv 
baigiančiai prarasti kartai

Mano supratimu, Nyka-b 
nas šiek tiek perdeda, teigda 
jog, „Aisčio transformacija vo 
didelis smūgis jo skaitytoj >. s ir 
ypač priaugančiai jaunų v< 4 
kartai, kurios nemaža dalis r ;šė 
didesnėje ąr mažesnėje jo įtakoje 
Neišvengiamai atsirado anta 
gonizmo nuotaika, pozityvi 
santykį pakeitė negatyvus...”

Tai tik dalinė tiesa, nes liečia 
tik ribotą Jono Aisčio gerbėjų 
skaičių. Kas tie nusivylę, kon
krečiai nepasakoma. Gal pats Ny
ka-Niliūnas ir žemininkai, gal 
neornamentuotos kalbos gene
racijos tragizmo reiškėjai, gal 
Žuilgsnių pakraipos bardai? Tik 
spėlioju. Šiaip mažiau ambicingi 
Aisčio gerbėjai buvo atlaidesni. 
Jautė dėkingumą už tai, ką lig tol 
buvo sukūręs. Žinojo, kad yra už
siėmęs proza ir jos kandžiu stiliu
mi puola Lietuvos valstybės grio
vėjus įsibrovėlius ir laisvę per 
lengvai atidavusius tautiečius. 
Tokia tada buvo jo dvasinė nuo
stata. Jokio kompromiso socializ
mo kaukes dėvintiems niekšams

Knygoje Sesuo buitis (1951) po
etas savųjų tuščią bravūrą 
išreiškė visiems bendru ironišku 
priekaištu, dažnai girdimu 
minėjimų prakalbose:
Vienas kraujo lašas būt tave 

nuplovęs,
O varge jo vieno tu pasigedai, 
f-.....J
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, 
Liko netesėti mūsų pažadai...

Jau pats galutinis Aisčio pa
vardės (iš Kuosos Aleksandriškio) 
pasirinkimas, kaip taikliai 
nurodo Nyka-Niliūnas, „savo 
fonetinėmis bei ideologinėmis 
implikacijomis nuostabiai tiksliai 
.atitiko’ jo ponepriklausomybinio 
periodo kūrybinę veiklą”.

* * *
Patriotiškai politinė laikysena 

tėra reikšminga tik Aisčio 
gyvenimo biografijai. Be jos 
poeto-lietuvio paveikslas būtų ne
pilnas. Tuo tarpu kūrybiniam 
atestatui pakanka remtis tik la
bai gerais ir gerais eilėraščiais, 
išlikusiais žmonių atmintyje per 
daugelį dešimtmečių. Ne vienas 

(Nukelta į 3 psl.)
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Kryptis istorijai

19 a. tautinio atgimimo kultūros tyrinėtojas

Prieš savaitę spaudoje skaitėme 
sensacingą žinią, kad Sovietų Są
jungos liaudies deputatų suvažia
vimo 1939 metų Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos nepuolimo sutarties 
teisinio ir politinio vertinimo ko
misija pasiruošusi skelbti savo 
darbo išvadas. Šios komisijos iš
vadų projektas labai įdomus ir 
vertas susimąstymo.

Seimo komisijos svarbiausia iš
vada: „... šie tekstai ir šios sutar
tys ir papildomi slapti protokolai 
turi būti pripažinti niekingais ir 
negaliojančiais nuo jų pasirašymo 
momento.” Tai nepaprastai svar
bi išvada, nes šių susitarimų iš
davoje rusai pagrobė ir įjungė į 
Sovietų Sąjungą Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Ilgus metus rusų impe
rijos valdžia skelbė, kad tokių 
slaptų protokolų iš viso nebūta.

Jei būtų reikėję pranašauti 
ateiti, mūsų komentatorių dau
guma būtų spėję, kad Sovietų Są
junga niekad neprisipažins prie 
slaptųjų Molotovo-Ribbentropo 
pakto protokolų. Tie, kurie manė, 
kad jie bus viešai pripažinti, taip 
pat nematė, kad iš to būtų kokių 
didesnių pasekmių. Abeji klydo. 
Pasirodo, kad Sovietų Sąjungoje 
teisėtumo klausimai yra labai 
svarbūs ir gali turėti net sprogdi
nančių išdavų. Todėl šiuo metu 
ten yra svarstoma, kokias pasek
mes turės šis seimo komisijos 
pranešimas.

Komunistų partijos dienraštis 
Prauda išspausdino istoriko Orlo
vo straipsnį, kuriame jis gina Mo
lotovo-Ribbentropo paktą, nes jis 
buvo reikalingas Sovietų Sąjun
gos apsaugai. Tačiau pats Orlo
vas teigia, kad daugeliu atžvilgių 
paktas žeidė teisines normas. Ki
tas laikraštis Sovietskąja Rossija 
jaudinasi, kad seimo komisija pa
kirstų visą Baltijos respublikų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą teisi
nį pagrindą, jei ji patvirtintų, kad 
Molotovo-Ribbentropo paktas tu
rėjo tą slaptąjį protokolą, ku
riame prekiaujama Baltijos 
valstybėmis.

Iš tikrųjų komisįjos pranešime 
skaitome: ,,2.d) Atsižvelgdama, 
kad Baltijos respublikoms šios 
problemos aktualumas turi ypa
tingą reikšmę, komisįja atkreipia 
dėmesį į tai, jog iki 1939 metų 
TSRS ir kaimyninių Baltijos val
stybių — Suomijos, Estįjos, Latvi
jos ir Lietuvos — santykiai buvo 
grindžiami ištisa sutarčių siste
ma. Santykių pagrindu buvo 
1920 metų Taikos sutartis, kuria 
Tarybinė Rusija, o po to ir TSRS 
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be išlygų pripažino šių valstybių 
savarankiškumą ir nepriklauso
mybę, ir visiems laikams atsisa
kė nuo bet kokių teisių į šias tau
tas ir jų teritorijas. Taikūs ir kai
myniški TSRS santykiai su Esti
ja, Latvija ir Lietuva buvo grin
džiami nepuolimo sutartimis, ku
riomis valstybės įsipareigojo bet 
kokiomis sąlygomis gerbti viena 
kitos suverenitetą, teritorinį 
vientisumą ir neliečiamybę. 1933 
metų liepos mėnesį TSRS su kai
myninėmis valstybėmis pasirašė 
konvenciją, kurioje buvo apibrėž
ta agresijos formuluotė ir buvo 
sakoma, kad jokiais politiniais, 
kariniais, ekonominiais ar kitais 
tikslais negalima pagrįsti ar pa
teisinti grąsinimo kitai valstybei, 
jos blokados ar aneksijos”.

Chicago Tribūne reporteris 
R.C.Longworth teigia, jog komi
sijos pranešimas padidins rusų 
baimę, kad Sovietų Sąjunga braš
ka ir yra. Pranešimas kels ir ska
tins nepriklausomybės reikalavi
mus Baltijos respublikose. Repor
teris girdėjęs, kad komisijos pra
nešimas buvęs jau kelis kartus 
atidėtas, bet dabar žadamas pa
skelbti rugpjūčio 23 dieną Molo
tovo-Ribbentropo pakto penkias
dešimt metų sukakties proga. 
Nors jo reportažas išspausdintas 
šeštadienį, rugpjūčio 12 dieną, jis 
sakosi komisijos išvadų teksto ne
matęs —jį matę tik partijos ir vy
riausybės pareigūnai. Tuo tarpu 
Europos lietuvis jau rugpjūčio 9 
dieną išspausdino pilną išvadų 
projekto tekstą, kurį parūpino 
SIA/LIC. Taigi lietuvių informa
cija veikia labai sklandžiai.

Peršasi dvi išvados. Pirma, re
torika yra daug svarbesnė, negu 
mes manėm. Antra, mes, lietu
viai, buvom daug efektyvesni, ne
gu mes galvojom.

Šis įvykis mums duoda progą 
pajusti, kad teisės ir teisėtumo 
klausimai šiuo metu nėra tik tuš
čias tauškėjimas Sovietų Sąjun
goje. Šia prasme Vakarų pasau
lio komentatoriai yra kur kas ci- 
niškesni, negu Sovietų Sąjungos 
žmonės. Vakarai nebuvo jaudina
mi fakto, kad Hitleris ir Stalinas 
pasidalijo Europą. O dabar, kai to 
fakto atskleidimas prisidės prie 
Sovietų Sąjungos suirimo, turime 
pripažinti, kad tie buvo teisūs, 
kurie nuolat kėlė tą taip Sovietų 
Sąjungai nepatogų Molotovo-Rib
bentropo pakto klausimą. Žvel
giant į ateitį, galime spėti, koks 
gali būti svarbus JAV ir kitų Va
karų valstybių Baltijos valstybių

Dr. Vincui Maciūnui aštuoniasdešimt metų

VYTAUTAS VOLERTAS

Asmuo
Paliesime žmogų, kasdieni

niame gyvenime viešumos never
tinantį. Tiesa, kasdieniniu gyve
nimu domisi, lanko beveik visus 
lietuvių vietinius renginius, susi
rinkimuose pareiškia kartais 
daugumą pravėdinančias nuo
mones. Asmeniniuose pokalbiuo
se atsidaro plačiau ir dėl savo 
nusiteikimų kietokai derasi. 
Tačiau vengia užimti nors kiek 
vietos dienraščio ar savaitraščio 
puslapiuose ir visiškai atsisako 
„visuomenės vadystės”. Nesu
žinosi, ar čia kasdieninio gyve
nimo nuvertinimas, ar aukštas 
laiko įkainojimas. O gal kuklu
mas. Jam nepasisekė užsislėpti 
lietuvių kultūros — ypač literatū
ros — istorijos srityje. Čia jį 
matome iš tolo.

Kalbame apie dr. Vincą Maciū
ną, Philadelphijos lietuvių tarpe 
prisiglaudusį, šių metų liepos 18 
dieną neskubančiai pertraukusį 
80 metų amžiaus kaspiną. Tai ne 
kokių nors lenktynių, bet gyve
nimo tikrovės pažymėtas ženklas. 
Amžius negraudina, jei praeitis 
šviesi. Šviesios praeities žmogus 
nesustabdo ieškojimų, nes begali
nis laiko okeanas jam neaptems- 
ta. Gyvenimas, leistas be skaus
mo, dar nėra šviesi praeitis. Jei 
neišvargino blaškymasis, jei ne
slegia klaidos, netemsta tasai 
laiko okeanas.

Dr. Vinco Maciūno praeitis 
pašalaičio akims yra šviesi. Be 
skausmo nekeliavo, tačiau skaus
mą priėmė be viešų aimanų. 
Aišku, buvo skaudu, traukiantis 
nuo antrosios sovietų okupacijos, 
paliekant tėvus. Vienas iš anks
tyvųjų kylančios Lietuvos inteli- 

įjungimo į Sovietų Sąjungą teisi
nis nepripažinimas. Dėl nepripa
žinimo kovoti nebuvo tuščias pro
jektas (kaip ne vienas mūsų min
tytojų ne kartą yra teigęs).

Sovietų Sąjungos vadai manė, 
kad Molotovo-Ribbentropo pakto 
slaptuosius protokolus galima už
mesti kur nors už Lenino biblio
tekos radiatorių ir reikalas bus 
baigtas. O štai jie sugrįžo vaiden
tis galiūnams. Grįžta dokumen
tai, grįžta ir seni simboliai, bet 
naujame kontekste. Štai Azarbei- 
džano darbininkai streikuoja, 
nešdami raudonas vėliavas. 
Maskvos galingieji vėl bijo darbi
ninkų revoliucįjos. Lietuviai irgi 
gali džiaugtis, prie naujosios re
voliucįjos prisidėję. Kaip 19 a. vo
kiečių poetas Friedrich Schiller 
pažymėjo: „pastumk petimi savo 
amžių, ir jis judės tavo kryptimi”. 
Pabaltiečiai stumtelėjo amžių: 
plyšiai rusų imperįjoje jau didėja.

a. v. 1.

Dr. Vincas Maciūnas

gentų, dr. Vinco Maciūno tėvas, 
medicinos gydytojas, pradėjo lie
tuviškai rašinėti dar spaudos 
draudimo laikais. Ir tęsė. Pirma
sis jo darbas išspausdintas 1900 
metais, paskutinis — 1938. Ne
buvo Vincui Maciūnui lengva po 
iinios, kad karo metu žuvo brolis. 
Pagaliau jaunas, vos 35 metų 
Vilniaus universiteto humani
tarinių mokslų fakulteto pro- 
dekanas jautė, kad pasi
traukimas iš Lietuvos greičiau
siai sunaikins jo akademinę 
ateitį. Iš tikrųjų Amerikoje iki 
pensijos amžiaus jis laiką aukojo 
ne auditorijose studentams, bet 
dirbo University of Pennsylvania 
bibliotekoje. Skundų negirdė
jome, niūraus veido nematėme, 
nusivylimo nejautėme. Prie
šingai. Labai dažnai pasidžiaug
davo darbu, kukliu gyvenimu, 
rūpestinga žmona Genovaite ir 
gerais sūnumis. Dr. Vincas 
Maciūnas sudaro laimingo žmo
gaus įspūdį, jokia graužatimi 
savęs nevargindamas ir pasigė
rėtinai bendraudamas su savo 
šeima.

I žmones, ypač pažįstamus, žiū
rime ne dviem, bet daugeliu akių, 
kad ant rūbo kritęs šapelis 
nepasislėptų raukšlėje. Daug 
akių — daug vaizdų. Todėl vaka
rykštis bičiulis keletui dienų 
pasidaro nenaudėliu, o nenau
dėlis — bičiuliu. Tačiau banguo
jančius įspūdžius suvedame 
vidurkin. Šis vidurkis ap
sprendžia žmogų. Dr. Vincas 
Maciūnas, iš savo gyvenimo iš
rankiojęs ir išmėtęs bet kokius 
tragizmo grūdus, ėjo su optimiz
mo švieselėmis. Ir šiandien pas jį 
apstu humoro, kuris tačiau nenu
stelbia rimto požiūrio į gyvenimą, 
visuomenę, darbą, šeimą.

Darbai

Vincas Maciūnas studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete lietu
vių literatūrą, o paskiau dar pora

Nuotrauka Edmundo Jakaičio

metų teisę. Baigęs humani
tarinių mokslų fakultetą, 1932 
metais išvyko užsienin, kaip uni
versiteto stipendininkas, litera
tūros studijų gilinti. Lankė Bon- 
nos ir Muencheno universitetus, 
pagaliau įsibrovė ir į tuo laiku 
lietuviams sunkiai pasiekiamą 

Joana Danutė Plikionytė-Bružienė. Iš ciklo „Vilniaus universitetui 400”. Didieji Lietuvos žemaičiai 
Vilniaus universitete. 1979. Spalvotas ofortas, 50 x 50.

Vaizduojamos šių mokslininkų figūros (iš kairės aplink): Kazimieras Kantrimas (1776-1836), Zigmantas 
Liauksminas (1597-1670), Kazimieras Semenaviiius (17 amžiaus pirmoji pusė), Jonas Gruževskis (1578-1646), 
Tomas Žebrauskas (1714-1758), Simanas Tadas Stanevičius (1799-1848), Simanas Daukantas (1793-1864).

Lenkiją. Varšuvos, Krokuvos ir 
Vilniaus (lenkų okupuoto) biblio
tekose bei archyvuose aptiko 
senesnių lietuviškų rankraščių. 
Vytauto Didžiojo universitete 
1939 metais gavo filologijos dak
taro laipsnį už disertaciją „Litu
anistinis sąjūdis XIX a. pra
džioje”. Šią studiją ir šiandien dr. 
Vincas Maciūnas laiko pačiu 
svarbiausiu savo darbu. Nuo Auš
ros laikotarpio vėlesnis lietuvių 
kultūrinis gyvenimas jau buvo 
daugelio nagrinėtas, o 19-ojo 
amžiaus pradžia, ne vienos Eu
ropos tautos — taigi ir lietuvių — 
atgimimo pradmė slėpė ne vieną 
mums mažai žinomą faktą. Tuo 
lietuvių judėjimo metu lietu
viškai rašė žmonės, kurie lenkiš
kai mokėjo geriau negu lietu
viškai. Tačiau jie gerbė gimtąją 
kalbą. Šis dr. Vinco Maciūno dar
bas, išspausdintas Darbuose ir 
dienose, taip pat pakartotas atski
ru leidiniu (1939), iki šios dienos 
yra gal svarbiausias 19 amžiaus 
pradžios lietuvių kultūros gerai 
organizuotas šaltinis, plačiai ci
tuojamas kultūrininkų ir isto
rikų.

Pirmą savo straipsnį paskelbė 
1932 metais Naujojoje Romuvoje 
(„Liaudies daina ir literatūra”). 
Talkindamas prof. Vaclovui Bir
žiškai redaguoti Mūsų senovę, 
stengėsi duoti kiek galima dau
giau iki tol nežinomos medžiagos. 
Verta įsiminti, kad jau nuo 1935 
metų dr. Vincas Maciūnas dirbo 
universitete. Dėstytojas, do
centas, tuo pačiu metų dviejuose 
universitetuose (Vytauto Didžio
jo ir Vilniaus) prodekanas, Vil
niaus universiteto bibliotekos di
rektorius, Pabaltijo universitete, 
Pinneberg, Vokietijoje, dekanas. 
Šios pareigos ėdė laiką ir ener
giją. Tačiau be pertraukos jis 

rinko kultūrinio gyvenimo is
torinę medžiagą. Ypač daug 
naujų faktų atidengė apie An
taną Strazdą. Jie liko nepaskelbti 
Vilniaus universiteto biblio
tekoje. Tačiau 1963-1964 metais 
per kelis numerius Aiduose dr. 
Vincas Maciūnas išspausdino 
didesnį rašinį šia tema, kuris 
1967 metais buvo išleistas atski
ra knygele. O 1968 metais Vilniu
je išleistoje knygoje apie Strazdą 
nurodyta, kad „... Jung inių 
Amerikos Valstijų spaudoje ke 
lias dešimtis dokumentų p 
bė V. Maciūnas”.

Be pertraukos kultūros z 
luose spausdino straipsnii 
išvardijimas ne visiems si 
tojams būtų įdomus dėl jų di es 
apimties, nes nepilna dr. V nco 
Maciūno bibliografija jų a ima 
197. Ne vien straipsnių, bet ir 
žurnalų, kuriems talkino, sąrašas 
daugeliui atrodytų per ilgas. 
Bendradarbiaudamas ir anglų 
kalba leidiniuose, jis lietė vė
lesnio laikotarpio temas (pvz., 
Vincą Krėvę). Dr. Vincas Ma
ciūnas dėmesį kreipė ne tik Ado
mui Mickevičiui, Vaižgantui, 
Krėvei, bet ir nedidelei, triukš
mingai Vilniaus veikėjų bei seno
jo Vilniaus universiteto profeso
rių ir studentų grupei „Šubrav- 
cams”, apie 1820 metus leidu- 
siems Gatvės žinias, satyros laik
raštį, pąjuokusį tų laikų visuome
nines negeroves.

Kultūros darbuotojų tarpe 
mažiausiai dėmesio atkreipia re
daktorius. Jo rolė yra kiek pana
ši į režisieriaus rolę, kuris scenon 
išveda žmones, savo vargu ir rizi
ka juos apkaišo žvaigždėmis, 
aukštumon iškelia vardus, o pats 
tūno tamsiame šešėlyje. Kiek 
daug redaktorių nežinome, nepa- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Raktas į pasaulį

Įkvėptas, apreikštas ir kanoniškas Dievo žodis

Koks šiandien raktas atidarytų 
vartus lietuviams į pasaulį, ku
riame jie taip trokšta būti pilna
teisiais dalyviais? Tas raktas į 
pasaulinę kultūrą, mokslą, pre
kybą greičiausiai yra anglų kal
ba. Senovėje lotynų kalba jungė 
civilizuotąjį Vakarų pasaulį. 
Aštuonioliktajame ir devyniolik
tajame šimtmetyje europietis 
negalėjo apsieiti be prancūzų 
kalbos. Taip šiuo metu civili
zuotas pasaulis (ir dargi ne visai 
civilizuotas) neapsieina be anglų 
kalbos, kuri nebėra jau vien tik 
prekybos, bet tapusi ir mokslo 
kalba. Net ir patys prancūzai 
mokslinius straipsnius rašo ir 
pranešimus tarptautinėse kon
ferencijose skaito angliškai. 
Danijos universitetuose aukštieji 
matematikos ir fizikos kursai yra 
dėstomi anglų kalba, kad jaunie
ji mokslininkai priprastų prie 
šios tarptautinės kalbos naudo
jimo savo darbuose. Pastarajame 
Tarptautiniame matematikų 
kongrese (ICM), kuris įvyko 1986 
metais Berkeley, Kalifornijoje, 
tiktai rusai savo pranešimus pa
teikė rusiškai, visi kiti dalyviai 
— angliškai. Ir patys rusai, 
atvykę į ICM, suprato anglų 
kalbos primatą jo forume: jie iš 
anksto skelbė, kad kiekvienos 
rusiškos paskaitos klausytojams 
bus išdalytas angliškas paskaitos 
tekstas.

Lietuvoje dabartinė anglų kal
bos mokėjimo padėtis yra apgai
lėtina. Nuo pirmųjų mokyklos 
skyrių rusų kalbai skiriamas 
didžiausias dėmesys. Anglų kal
bai skiriama tiek pat laiko ir 
progų kaip ir prancūzų bei vokie
čių kalboms. Pamokų tikslas tėra 
išmokyti angliškai skaityti — 
mokyklą baigęs nejaučia, kad jis 
galėtų anglų kalbą vartoti kas
dieninėse situacijose. Taipgi 
Lietuvos mokyklose anglų kalba 
yra mokoma tarti britišku akcen
tu, o tuo tarpu kone visas likęs 
pasaulis anglų kalbą naudoja 
amerikietišku ar indišku akcen
tu. Mokyklose maža ir skaito
mos medžiagos anglų kalba. Mo
kiniui neprieinama jaunimui 
skirta Vakarų pasaulyje lei
džiama periodika. Universitete 
anglų kalbą ir literatūrą studi
juojančiam galimybės ribotos 
skaityti anglų, amerikiečių ir 
kanadiečių rašytojų veikalus 
angliškai — studentams brukami 
standartinių, režimui priimtinų, 
vakariečių autorių vertimai į 
rusų kalbą. (O ką besakyti apie 
faktą, kad iki šiol nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje iš viso neegzistuoja 
joks padorus anglų-lietuvių kalbų 
žodynas?)

Koks ironiškas nesusipratimas: 
Sovietų Sąjungoje rusų kalba yra 
būgnijama kaip tarptautinės 
tautų draugystės kalba, o ji 
praktiškai tėra naudinga tik 
Sovietų Sąjungos ribose. Nelabai 
ji naudinga už jos ribų: Poznanėje 
sutiktas lenkas jau mieliau šne
kės vokiškai negu rusiškai. At
vykusiam svečiui lietuviui į JAV 
rusų kalba pravers gal tiktai 
Brooklyne ir Ann Arbor mieste.

Siekiančiam į savo mokslo 
srities aukštumas pakilti jau

nam lietuviui anglų kalba labai 
reikalinga. Ji yra būtina, jei jis 
nori studijuoti kuriame nors 
Anglijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ar Kanados univer
sitete. Lietuva tegalės sparčiai 
vystytis tik tada, kai galės siųsti 
savo gabiausius studentus į ge
riausius pasaulio universitetus. 
Gal kada nors šių geriausių uni
versitetų xalba bus japonų, bet 
dabar ji dar yra anglų. Gerai, kad 
gabieji jauni lietuviai mokosi 
vokiškai ir prancūziškai, bet 
negerai, kad tik dalis jų mokosi 
angliškai.

Tą raktą į pasaulį, kuris yra 
anglų kalba, laimingu atveju turi 
didžioji išeivijos dalis, kuri tikrai 
galėtų ir turėtų perduoti jį Lietu
vai. Tai galima būtų padaryti 
daugeliu būdų. Pirmiausia, jau 
nuo seniai galima giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje užprenu
meruoti angliškų žurnalų. Ypač 
ten buvo laukiamas National 
Geographic Magazine, kurio 
spalvoti puslapiai buvo lyg lan
gas į visą pasaulį. Šiuo metu 
turėtų nueiti ir Atlantic Monthly 
ir Harper’s Magazine. Gal greitu 
laiku galėsime Lietuvoje gyve
nantiems užprenumeruoti ne tik 
Draugą, Ateitį ir Aidus, bet taip 
pat ir išeivijoje leidžiamą The 
Observer, o taipgi ir JAV 
katalikų savaitraščius — jėzui
tų America, pasauliečių Com- 
monweaL Daug naudos atneštų ir 
politikos vingius bei įvairius 
dabarties reiškinius pasaulyje 
atskleidžiantys žurnalai kaip The 
Economist, Time, Newsweek, U. S. 
Neu>s and World Report. Iki kol 
ta diena ateis, nesibijokime siųsti 
Lietuvon ne tik lietuviškas, bet ir 
angliškas knygas. Besimokantis 
anglų kalbą tikrai daug išmoks, 
kad ir detektyvinį romaną skaity
damas. (Nukelta į 4 psl.)

Angliukai besimokantis vaikinas Lietuvoje džiaugiasi naujai gautomis knygomis 
— populiaria Jungtinėse Amerikos Valstybėse lektūra.

Nuotrauka Šiaurio Narbuto

ANTANAS RUBŠYS

Šiuolaikinė liturgija ir teologija 
mus dažnai prašnekina kreipi
niu: „Tai Dievo žodis!” Mišių 
aukoje gimtąja kalba skaitinio 
gale skaitytojas pareiškia: „Tai 
Dievo žodis!”, dalyviai atsako: 
„Dėkojame Dievui!” Kunigas 
pakviečia Mišių aukos dalyvius 
pasiklausyti „Šventosios evan
gelijos” pagal Morkų, Matą, 
Luką ar Joną ir skaitinį baigia 
kreipiniu „Girdėjote Dievo žodį”, 
o dalyviai atsako: „Šlovė tau, 
Kristau!” II Vatikano Susirin
kimas savo dogmatinę konstitu
ciją apie Apreiškimą pradeda žo
džiais Dei verbum — „Dievo žo
dis”. Ši konstitucija glaustai 
aprašo šiuolaikinį Katalikų 
Bendrijos mokymą apie Šv. Raš
tą — abu Testamentus, — jų 
kilmę, norminę reikšmę ir aiš
kinimą.

Nuoseklu klausti, ką norima 
pasakyti, vadinant Šv. Raštą 
„Dievo žodžiu”? Ar pati Biblija — 
Knyga yra Dievo žodis? Ar Bibli
ja — Knyga turi savyje Dievo 
žodį? Raidiškai imant, išsi
reiškimas „Dievo žodis” sako, 
kad Dievas kalba, o Biblija — 
Knyga iš Dievo reiškia, kad 
Dievas rašė. Be to, Šv. Rašte 
yra ir Mozės knygos, ir Dovydo 
psalmės, ir Saliamono išminties 
raštai, ir Apaštalo Pauliaus 
laiškai, ir evangelijos pagal 
Morkų, Matą, Luką bei Joną, ir 
Apreiškimas Jonui... Taigi ne tik 
Dievo žodis, bet ir Mozės, Dovy
do, Apaštalo Pauliaus, evangelis
tų žodžiai... Susiduriame su Šv. 
Rašto autorystės — Dievo ir 
žmonių autorystės sąveikos Šv. 
Rašte paslaptimi. Siekiant kiek 
galima išsamiau aptarti Dievo 
žodžio paslaptį Šv. Rašte, reikia 
turėti omenyje, kad Šv. Raštas 
yra perdėm žmogiškas, nes Die
vas nekalba ir nerašo, bet kartu 
Šv. Raštas yra paties Dievo apsi
reiškimas, o ne tik žmonių knyga 
apie Dievą. Trys tikėjimo tiesos, 
giliau pažintos, padeda visapu- 
siau suprasti Dievo žodį: Šv. 

Rašto įkvėpimas, Dievo apsi
reiškimas Šv. Rašte ir Šv. Rašto 
kanoniškumas.

Įkvėptas Dievo žodis
Krikščionys Šv. Raštą laiko 

Dievo žodžiu, nes tiki, kad Šv. 
Rašto knygos yra Dievo, Švento
sios Dvasios, įkvėptos. Dieviško 
įkvėpimo tiesa pareiškia, kad 
Dievas reiškėsi Senojo Tes
tamento tautoje ir pradinėje 
krikščionių Bendrijoje — įkvėpė 
per žmones Raštus, kurie liudija 
Dievo apsireiškimą istorijoje. 
Naujojo Testamento Bendrijos 
liudijimu, Dievo apsireiškimas 
istorijoje pasiekė kulminacinį 
tašką Jėzaus Kristaus asmenyje 
ir gyvenime: „Daugel kartų ir 
įvairiais būdais praeityje Dievas 
yra kalbėjęs mūsų protėviams per 
pranašus, o dabar dienų pabai
goje jis prabilo į mus per Sūnų, 
kurį paskyrė visatos paveldėtoju 
ir per kurį sukūrė pasaulius” 
(Žyd 1, 1-2).

Kaip suprasti įkvėpimą? 
Įkvėpimas yra Dievo darbas žmo
giškoje plotmėje, todėl niekuomet 
nepajėgsime visapusiai suprasti 
ar išaiškinti ŠV! Rašto įkvėpimą. 
Įkvėpimas turi ryšį su paties Die
vo paslaptimi.

Šv. Rašto kilmę galima nag
rinėti dviem požiūriais: pradėti 
su Autoriumi — Dievu arba pra
dėti su žmogiškaisiais autoriais — 
Dievo įrankiais. Mat „Dievo ap
reikštieji dalykai, pateikiami Šv. 
Rašte, buvo užrašyti, šventajai 
Dvasiai įkvepiant” (II Vatikano 
Susirinkimo dogmatinė konstitu
cija Dieviškasis Apreiškimas III, 
11). Žodžiai „Šventajai Dvasiai 
įkvepiant” rodo į tikėjimo tiesą, 
kad žmogiškieji autoriai buvo 
taip Dievo įtaigaujami, kad ir 
Dievas yra Šv. Rašto knygų au
torius. „Pasinaudodamas žmo
nėmis, Šv. Rašte Dievas kalba [ir 
rašo] žmonių būdu” (Dieviškasis 
Apreiškimas III, 12). Kaip Dievas 
įkvėpė savo knygas Šv. Rašte, 
nėra tiksliau nusakoma. Čia pa
tarnauja šiuolaikinis Šv. Rašto 
tyrinėjimas.

Nagrinėjant Šv. Rašto įkvėpi
mą žmogiškųjų autorių — Dievo 
įrankių požiūriu, klausiama, kaip 
buvo parašytos Šv. Rašto knygos. 
Atsakymai į klausimus — kada? 
kur? kaip? kaip vadinosi žmogiš
kasis autorius? — ne visuomet pa
tenkina. Įžvalgiausi Šiuolaikiniai 
Šv. Rašto tyrinėtojai tvirtina, kad 
pirmųjų Senojo Testamento kny
gų turinys buvo perduotas gyvu 
žodžiu iš kartos į kartą. Tik 
10-ajame prieškristiniame šimt
metyje Izraelio istorikai, teologai 
ir poetai pradėjo užrašinėti — 
įraštinti šį gyvu žodžiu perduotą 
Dievo apreiškimą.

Šv. Rašto įkvėpimas yra su
prantamas įvairiai: 1. Žodinis 
įkvėpimas. Pagal šią įkvėpimo 
sampratą, Dievas — Šventoji 
Dvasia padiktavo kiekvieną Šv. 
Rašto žodį. 16-17 a. ši samprata 
vyravo tarp krikščionių-protes- 
tantų. Jai pasipriešino 18-19 a. 
moksliškas Šv. Rašto tyrinėjimas. 
Katalikams žodinė įkvėpimo 
samprata niekuomet nebuvo prie 
širdies. Nūdien ji ir tarp protes
tantų mažai puoselėjama. Tačiau 
ji tebėra ryški protestantų fun
damentalistų bendrijose, kurios, 
gindamos Šv. Rašto neklaidin
gumą, remiasi jo žodiniu įkvėpi

Šv. Rašto tyrinėtojas ir teologas kun. Antanas Rubšys, daugelio lietuviškų šv. 
Rašto studijų autorius, Manhattan College, New Yorke, šv. Rašto profesorius.

mu. Pasak šios sampratos, tik 
Dievas yra atsakingas už Šv. 
Rašto — Dievo žodžio įraštinimą. 
Žmogiškieji autoriai buvo tik ma
šinos — robotai, užrašydami tai, 
ką Dievas kažkokiu paslaptingu 
būdu jiems padiktavo. Katalikų 
Bendrija šią sampratą atmeta dėl 
dviejų priežasčių. Jos abi yra 
svarbios. Viena, šioje sampratoje 
glūdi išvada, kad Dievas nesi
skaitė su žmogiškojo autoriaus 
laisve, o antra, ši samprata 
nepajėgia paaiškinti, kodėl Šv. 
Rašto knygos yra taip skirtingos 
vienos nuo kitų savo fonu, 
stiliumi ir tikslu. Žmogiškųjų 
autorių laisvės ir savitumo pa
vyzdį ryškiai liudija Luko įvadas 
į savo evangeliją (žr. Lk 1, 1-4). 
2. Dievas, Šventoji Dvasia, pri
žiūrėjo, kad žmogiškieji autoriai 
nesuklystų. Pasak šios pažiūros, 
vien žmogiškieji autoriai yra at
sakingi už Šv. Rašto knygų pa
rašymą. Dievas, Šventoji Dvasia, 
įsikištų tik tuo atveju, jei žmogiš
kasis autorius būtų pavojuje 
suklaidinti skaitytoją religine 
klaida. Šiuo atveju Dievas nu
kreiptų žmogiškąjį autorių į 
tiesą. Šią sampratą galima pa
iliustruoti patraukliu pavyzdžiu: 
motina moko savo mažylį vaikš
čioti, stovėdama kitame kam
bario šone ir drąsindama: „Eikš, 
eikš, nebijok! Aš neleisiu tau par
griūti!” Mažylis eina link mo
tinos savo jėgomis, o motina tik 
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prižiūri, kad jis nepargriūtų. 
Pasak šios sampratos, dieviškasis 
poveikis Dievo žodžio įraštinime 
reiškėsi tik priežiūra. Kokiu 
būdu Šv. Raštas yra Dievo žodis, 
ji nepaaiškina. Atrodo, kad vien 
tiktai teigiama, jog Šv. Raštas 
yra tik religijos vadovėlis, numa
tytas duoti teisingus atsakymus 
į religinius klausimus. 3. Įkvėpi
mas vėlesniu apreiškimu — Die
vas, Šventoji Dvasia, per savo 
Tautos vadovus pripažino Šv. 
Rašto knygas įkvėptomis po to, 
kai jos buvo jau parašytos. Tiesa, 
ši įkvėpimo samprata užtikrina, 
kad tiesa apie Dievą ir jo santykį 
su žmonija ir pasauliu visata yra 
teisinga, bet toks Šv. Raštas nėra 
„Dievo įkvėptas” (žr. 2 Tim 3,16), 
nei „ugnis širdyje” (žr. Jer 20,9). 
4. Įkvėptas, nes įkvepia. Šv. Raš
tas įkvepia skaitytoją teisumui ir 
gerumui, prašnekindamas žmogų 
duobėtame gyvenimo vieškelyje 
bei buities raizgyne ir praturtin
damas jį ateities viltimi. Ši 
įkvėpimo samprata vyrauja 
daugelyje protestantų bendrijų. 
Tačiau ji nėra pakankama viso 
Šv. Rašto įkvėpimui suprasti. Ne 
visos knygos jame ir ne visuomet 
įkvepia.

Nors Katalikų Bendrija ir yra 
atmetusi anksčiau minėtas Šv. 
Rašto įkvėpimo sampratas, ji 
nėra oficialiai — dogmiškai ap
tarusi savo įkvėpimo sampratos. 
Tačiau galime atpažinti esminius 

dalykus, kurie sąlygoja Katalikų 
Bendrijos Šv. Rašto įkvėpimo 
sampratą. Dievas įkvėpė Šv. 
Raštą — išsakė savo širdį ir ap
reiškė save per žmogiškųjų auto
rių mintį ir išraišką. Katalikų Šv. 
Rašto įkvėpimo samprata remia
si įrankio sąvoka. Žmogiškasis 
autorius yra Dievo įrankis ir jis 
rašo, Dievo įkvėptas. Jis nėra 
vien raštininkas, kuris tik užrašo 
įkvėptą turinį, bet yra įrankis su 
asmenybe, kurią galime atpažinti 
iš įkvėpto rašinio. Įrankio su 
asmenybe dėka, Dievo žodis 
tik įraštinamas, bet ir įkulti 
namas.

Iš šalies žiūrint, Šv. Rašto p 
rašymas — Dievo žodžio įraš 
nimas nieku nesiskyrė nuo kit 
knygų rašymo. Tačiau jis skiria i 
nuo kitų knygų savo dviguba au
toryste. Ypatingą Dievo įsijungi
mą į šventraščio knygų rašymą 
liudija Senojo Testamento Dievo 
tauta ir Naujojo Testamento Ben
drijos savimonė bei tikėjimo 
kraitis. „Tu nuo vaikystės pažįsti 
šventuosius raštus [Senojo Testa
mento knygas], galinčius tave 
pamokyti išganymui per tikėjimą 
Jėzumi Kristumi. Visas Raštas 
[t.y. Senasis TestamentasĮ yra 
Dievo įkvėptas ir naudingas mo
kyti, barti, taisyti, auklėti teisu
mui, kad Dievo žmogus taptų to
bulas, pasiruošęs kiekvienam ge
ram darbui” (2 Tim 3, 15-17). 
„Mes turime tvirčiausią pranašų 
žodį. Jūs gerai darote, laikyda
miesi jo tarsi žiburio, šviečiančio 
tamsioje vietoje, kol išauš diena 
ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. 
Pirmiausia, žinokite, kad jokia 
Rašto pranašystė negali būti sa
varankiškai aiškinama, nes pra
našystė niekuomet nėra atėjusi 
žmogaus valia, bet Šventosios 
Dvasios paakinti žmonės kalbėjo 
Dievo vardu” (1 Pet 1, 19-21).

Įkvėptieji žmogiškieji autoriai 
buvo Dievo įrankiai su savo as
menybe. Jie laisvai naudojosi 
savo gabumais ir šaltiniais, rašy
dami šventąsias knygas. To rei
kalauja dažnos užuominos apie 
žmogiškųjų autorių pastangas 
(pvz., Jer 36,17-18; Lk 1,1-4; Gal 
6-11) ir Katalikų Bendrijos moky
mas apie Šv. Rašto įkvėpimą. Po
piežius Benediktas XV encikliko
je Providentissimus Paraclitus 
moko, kad „kiekvienas šių 
Knygų autorius rašė, būdamas 
visapusiai laisvas, dieviško 
įkvėpimo jėga, pagal savo pri
gimtį ir būdą” (II, 1). Tą patį 
mokymą pakartoja Pijus XII 
enciklikoje Divino afflante 
Spiritu ir II Vatikano Susi
rinkimo dogmatinė konstitucija 
Dei verbum: Šv. Raštas yra 
„Dievo žodis per žmonių žodžius” 
[t.y. žmogišku būdu].

Kartą, keliaudamas po Ja
poniją, patekau į austrių fer
mą — kultivuotų perlų ga
myklą. Šeimininkas nusive- 

(Nūkei ta į 2 psl.)
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Žemė, kur nežydi obelys
RAMUNĖ SAKALAUSKAITĖ

Tautos šventės
Metinės šventės yra nekintama 

žmogiškų junginių visuomeninės 
liturgijos dalis. Darbo dienos 
savaitgalis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Rugsėjo Aštuntoji — 
Tautos šventė, Šiluvos Dievo 
Motinos atlaidai yra lyg įvadas į 
rudenį. Šventes švenčiame ne tik 
namuose — jos sudaro progas su
sitikimams su bendraminčiais 
toli nuo namų, kaip, pavyzdžiui, 
šį savaitgalį vykstančioms Atei
tininkų studijų dienoms „Daina
vos” stovyklavietėje, arba religi
nėms iškilmėmės mūsų parapi
jose, kaip Mergelės Marijos 
Gimimo šventovėje, Chicagoje.

Rugsėjo Aštuntosios išvakarėse 
kyla mintis, kad mes labai tur
tingi reikšmingomis mūsų tautos 
šventėmis. Didžioji ir tikroji visos 
mūsų tautas šventė, be abejo, yra 
Vasario Šešioliktoji — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
1918 metais diena. Jeigu bet 
kuriai iš mūsų švenčių norėtu
mėm duoti „Tautos šventės” 
pavadinimą, tai turbūt jis 
labiausiai teisėtai priskirtinas 
Vasario Šešioliktajai — rašyda
mas apie Rugsėjo Aštuntosios 
kilmę ir tos šventės racionaliza
ciją, istorikas Zenonas Ivinskis iš 
pat pradžių pabrėžia, kad „Vasa
rio 16-osios švente yra išryškina
mos Lietuvos Tarybos ir visos 
lietuvių tautos pastangos, at
kuriant 1918 metais nepriklauso
ma Lietuvą” (LE, 26-as tomas, p. 
91). O šiom dienom, kaip visi 
gerai žinome, nėra kito ir dides
nio visų mūsų bendro rūpesčio, 
kaip Nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimas, ir istorinė Vasario 
Šešioliktoji, mums vėl siekiant 
laisvos Lietuvos ateities, yra 
tapusi brangenybe, neturinčia 
sau lygios visame mūsų tautos 
valios, jausmų ir racionalios 
strategijoB mūsų veiksenai 
pasaulyje.

Tačiau vingiuota, sudėtinga ir 
taip dažnai tragiška mūsų tautos 
ir valstybės istorija įspaudė į 
mūsų sąmonę ir kitas šventes bei 
atminimo dienas. Kovo ketvirto
ji — tikintiesiems yra Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero šventė. 
Birželio keturioliktoji — visai 
mūsų tautai Gedulo ir vilties 
diena, kuria minime ištremtuo
sius ir nukankintus savo tėvus, 
brolius ir seseris, ir vaikučius. 
Gegužės keturiolikta — Romo 
Kalantos susideginimo už Lietu
vos laisvę metinės. Liepos devin
toji — tik praėjusiųjų metų — 
Vingio parke, Vilniuje, įvykusių 
pirmųjų didžiulių demonstracijų 
už Lietuvos laisvę metinės, ku-

rios ženklina nuostabaus dabarti
nio lietuvių tautos atgimimo 
viešąją pradžią. Liepos dvidešimt 
aštuntoji šiais metais — Sugrįži
mo diena, nes tą dieną į Lietuvą 
grįžo iš amžino įšalo žemės iš
tremtųjų kaulai. Rugpjūčio 
dvidešimt trečioji — gėdingo 
dviejų diktatorių sandėrio meti
nės, šiais metais tapusios Baltijos 
tautų solidarumo diena. Kai visų 
šių dienų — dabartinių, mus 
įjungusių į save, pergyvenimus 
nešame kaip atvirą žaizdą, o kar
tais ir didelį džiaugsmą, savo 
sąmonėje, į Rugsėjo Aštuntąją 
tegalime žvelgti kaip į vieną iš 
visos grandinės tautos švenčių.

Dauguma čia paminėtųjų šven
čių yra surištos su istoriniais 
įvykiais, bet jos nėra tik papras
tas tų įvykių paminėjimas. Tą 
galėjome pajusti dar tik praėjusią 
savaite, rugpjūčio 23 dieną 
minėdami Molotovo-Ribbentropo 
pakto 50 metų sukaktį. Tą dieną 
jau kelerius metus esame ženkli
nę kaip Juodojo kaspino dieną, 
kurios metu sustodavome pri
siminti tą niekšų diktatorių 
sutartį. Tačiau šįmet ta diena 
įgavo ir naują atspalvį. Ji 
nebebuvo vien pakto sukaktis, o 
tapo Baltijos tautų solidarumo 
diena. Televizijoje matėme vaiz
dus, kurių savo gyvenime ne
pamiršime — trijų šimtų mylių, 
nuo Talinno iki Vilniaus, mūsų 
žmonių vienų kitiems paduotų 
rankų giją, taip išgąsdinusią, 
kaip Vėliau pasirodė, visą 
Kremlių ir patį Gorbačiovą. O 
mes patys, kitam pasaulio gale, 
tiesėme ranką šalia stovinčiam ir 
mūsų gyvenamame mieste vyku
siose demonstracijose.

Toji diena yra pavyzdys, kaip 
šventės turinys plečiasi ir įjungia 
naujus tautos pergyvenimus. 
Taip, pavyzdžiui, Kūčių vakarą 
ant vėlių suolelio sėdasi ir Sibire 
nužudyti tremtiniai, ir Lietuvos 
miškuose nušauti partizanai. 
Labai jau dirbtinė yra tik šiame 
šimtmetyje daugelyje pasaulio 
kraštų įvesta Motinos diena, o 
mes ją įstengėme padaryti sau 
labai svarbia — gal dėl to, kad ji 
yra proga prisiminti visas tas 
mūsų tautos senutes motinas, 

‘ išleidžiančias sūnus į sukilimus, 
ar į atgimstančios Lietuvos ka
riuomenę, ar partizanais į mišką. 
Beveik taisyklė, kad kiekviena 
didžioji metų šventė, ar religinė, 
ar sekuliarinė, mums tampriai 
surišta su Lietuvos likimu ir 
liudija mūsų meilę savo tėvynei 
— švęsdami Kalėdas, linkime 

(Nukelta į 4 psl.)

Šių metų liepos 28 dieną į Lietuvą sugrįžo pirmieji tremtinių karstai iš 
Igarkos. Kaip pranešė ŠIA (Sąjūdžio informacijos agentūra), Kėdainių 
kariniame aerouoste nusileidusius lėktuvus, kuriais buvo atvežti 128 
tremtinių palaikai, pasitiko apie 15,000 žmonių. Apie palaikų sugrąžinimą 
pranešė tarptautinės žinių agentūros; The New York Timet išspausdino 
nuotrauką, buvo rodomi kadrai JAV televizijos laidoje „CBS Evening News”.

Į amžino įšalo žemę buvo nuvykę trys lietuvių grupės. Dviems, „Trem
tinio” klubo grupėms vadovavo Vytautas Putna ir Antanas Petrokas, trečiai, 
jaunimo grupei — Lietuvos Komjaunimo CK darbuotojas Romualdas Bakutis. 
Jaunimo grupėje buvo ir Ramunė Sakalauskaitė, Vilniaus universiteto an
tro kurso žurnalistikos studentė, ten nuvykusi kaip ŠIA korespondentė. 
„Amerikos balso” lietuvių redakcijos pakviesta, paruošė pluoštą prisiminimų, 
kurie buvo transliuojami rugpjūčio mėnesio pradžioje. Čia Bpausdiname 
autorės papildytą jos pasakojimo variantą.

Nors jau buvo trečia valanda 
nakties, kai išlipome nepažįsta
moje Igarkos žemėje, laike ne- 
siorientavau — aplink tvyrojo 
šviesa. Mat buvome už poliarinio 
rato, kur du vasaros mėnesius 
apskritą parą diena. Baugščiomis 
mokinukės akimis žvalgiaus ap
linkui. Ką jutau pirmomis aki
mirkomis, sunku papasakoti. Tai 
būtų galima palyginti su vaizdu, 
kurį pamatai atvertęs akmenį: 
guli išglebę augalai, tingiai 
rangosi sliekai. Igarka tuomet 
man pasirodė panaši į tokį pat 
prislėgtą ir nepilnavertį gyveni
mą. Aš čia pasijutau svetima. 
Aplink gulėjo kalnai šiukšlių. Po 
aerouostą vaikščiojo ar sukritę 
ant kėdžių snūduriavo pilka- 
veidžiai žmonės.

Persikėlus iš salos, priglaudu- 
sios aerouostą, žengiau pirmus 
žingsnius Igarkos žeme. Šalikelė
se stovėjo mediniai dviaukščiai 
namai, gatvėmis dviračiais važi
nėjosi vaikai. Šalia vaizdo, kurį 
mačiau aplink, akyse plaukė Lie
tuvos peizažas. Šalikelėse, nu
klotose gi e juodžemiu, o pjuveno
mis, buvo nutiesti mediniai, daug 
kur supuvę šaligatviai. Todėl 
keliaujant reikėjo žiūrėti po ko
jomis, kad nenusisuktum galvos. 
Eidama pro vieną iš kūdrų, ma
čiau plūduriuojančius storiausius 
rąstus, iš kurių mūsų žmonės 
susiręstų puikiausius namus. Su
puvę rąstai gula plačias Jenisė- 
jaus pakrantes, jų pilna vietinia
me šiukšlyne. Dėl abejingo požiū
rio į tai, kas guli savame kieme, 
dažni Igarkoje gaisrai. Jų būna 
vos ne kasdien, todėl gaisrinės 
mašinos važinėja panašiai kaip 
mūsiškės taksi. Tebesistebėdama 
vietine egzotika, keliavau Igarka. 
Ramybės nedavė uodai. Ar pajutę 
kitokį mūsų kraujo skonį, ar ne
supratę kalbos, spiečiais gulė ant 
galvos, kaklo, rankų.

Ėjau miesteliu ir stebėjaus. Ant 
pastatų, tuomet man pasirodžiu
sių panašiais į lietuviškas dar
žines, švytėjo ryškūs plakatai, 
kurių propaguojamos mintys nie
kaip nesiderino su aplinka. Lyg 
Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, 
Igarkos senamiesčio centre visų 
akį traukė garbės lenta. Be socia
listinio darbo spartuolių nuotrau-
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kų galėjai išvysti igarkiečių 
planus, ryšius su užsieniu. Nė 
prie vieno namo nemačiau gėlių 
darželio. Jų vietoje karštą vasa
ros dieną galėjai išvysti sukritu
sius po medžiais tingiai besivar
tančius šunis. Šunų Igarkoje la
bai daug, panašiai kaip Indijoje 
karvių. Visą dieną bindzinėję po 
gimtas apylinkes, mėgdavo su
kristi pokaičio prie Lenino pa
minklo.

Paėję dalį kelio, šiaip ne taip 
susigrūdome į mažą budinę maši
ną, kuri ir pristatė mus į sporto 
salę, mėnesį turėjusią atstoti 
gimtą pastogę. Aplink, šalia 
šiukšlių, voliojosi krūvos anglių. 
Prie mūsiškės egzistavimo vietos, 
juokais pramintos „Inturistu”, 
buvo gražiai įsikomponavę trys 
geležiniai kaminai, kuriuos 
šmaikštaudami praminėme Trim 
kryžiais. Įėję vidun, šiurptelėjo
me. Be tinklo, dalijusio sporto 
salę į dvi dalis, poros kamuolių, 
stovėjo devyniolika geležinių 
lovų. Lygiai tiek, kiek reikėjo 
mūsų jaunimo grupei. Geležinės 
lovos pokario studentų labai 
taikliai buvo vadinamos „revoliu
cijos lopšiais”. Velniškai pavargę 
po kelionės, tik ir tegalvojome 
apie kritimą į lovas, kurį šiek 
tiek užtęsė vyrų sugalvota „pe- 
restroika”. Radę mažutį persiren
gimo kambarį, kur lyg raudon
medžio baldai Lietuvoje išdidžiai 
stovėjo pianinas „Leningrad”, 
stvėrė iš sporto salės keturias 
lovas merginoms, gražiai sustatė, 
ir palinkėję saldaus sapno, dingo 
už durų. Įlindę į atsivežtus 
miegmaišius, išparpėme dvylika 
valandų.

Atsikėlus mūsų laukė dar vie
nas siurprizas- Baseiną su pašil
dytu jūros vandeniu atstojo 
vienas, ir tas pats su lediniu. 
Šalia lyg pasakų namelis buvo 
įsikomponavęs vienas tualetas. 
Prakrapštę užtinusias akis, išsi
krovėme kuklią mantą. Pianinas 
tikrai atstojo raudonmedžio bufe
tą, o jo dangtis tapo šventinių 
vakarienių stalu.

Vietinė valdžia, ar norėdama 
parodyti dėmesį, ar igarkiečių 
dažytojų sugebėjimus, tuoj po 
mūsų atvykimo nutarė atlikti 
skubų „Inturisto” remontą. Buvo 
dažomos sienos, gražinami lan
gai. Be galo džiūgavome dviem 
elektriniais virduliais ir magne
tofonu, kuriuos paskolino Igarko- 
je gyvenančio tremtinio A. Dau- 
noros sūnus Antanas.

Šiek tiek apsitvarkę gyvenamą 
būstą, nutarėme nukeliauti į 
maisto produktų parduotuvę. Di
deliam nustėbimui, lentynose 
puikavosi importiniai džemai, 
kompotai, konservuotos daržovės. 
Nuo mėsos skyriaus nešė švink- 
telėjusia mėsa, apie kurią ratus 
suko kelios riebios musės. Kiek

Ramunė Sakalauskaitė

laidų korespondentė Alėsia Ne- 
bilica pasakojo turėjusi seneli, 
kuris dar prieš Sergėjų Lažo 
buvęs sudegintas ir palaidotas 
Sibiro platybėse. Ji tvirtino, kad 
kur žmogus miręs, ten ir turi 
gulėti. „Žemė visur vienoda. Tė
vynė mūsų viena — SSSR. Ir nėra 
ko kvailioti, judinant protėvių 
kaulus”. Nežinau, gal įtakos

nusivylėme, radę forminę, liaudy
je vadinamą kareiviška, duoną. 
Bet ką darysi, juk ir šuo karia
mas pripranta. Pripratau ir aš, 
nors dažnai prisimindavau 
savąją, lietuvišką, kvepiančią 
rūgštele ir kmynais.

Jau po pirmo pasivaikščioji
mo atkreipėm igarkiečių dėmesį. 
Vėliau, kai po kelių savaičių
gyvenimo Igarkoje tapome vos ne tokiam jos mąstymui turėjo ir 
vietiniai, išgirdome tenykščių 
gyventojų priekaištų, kad ban
dome juos ignoruoti. Jų įsitikini
mu, jeigu lietuviai užeina parduo
tuvėn apsipirkti, o viduje šmiži
nėja bent keli rusai, mes turį 
kalbėtis slaviškai, kitaip juos 
įžeidinėjame.

Igarkiečiai iš pradžių keistai
žiūrėjo į mūsų ekspediciją. Nie- tikimo sufietuviškomis kapinai- 
kaip negalėjo suprasti, kaip ga
lėjo atvažiuoti kažkokie lietuviai, 
sumanę parsivežti artimųjų palai
kus. Jiems tai buvo nesuvokiama. 
MumiB labai susidomėjusi radijo

ateistiniai įsitikinimai. Mat buvo 
baigusi ateizmo mokslus Le
ningrade, o, atvykus į Igarką, 
profesiją jai teko keisti, nes 
miestelyje, kur gyveno apie 
dvidešimt trys tūkstančiai gy
ventojų, nei tikinčių, nei cerkv- 
vės neatsirado.

Atvažiavę visi laukėme susi-

temis. Dauguma žinojo tik tiek, 
kad tokios yra, bet parodyti kelio 
nesugebėdavo. Vedliais buvo pir
mosios, pernykštės ekspedicijos 
Igarkoje nariai: Romas Bakutis,

Zacharijus Putilovas ir Valė 
Čeplevičiūtė, pirmoji respublikos 
spaudoje prabilusi apie Igarkos 
tremtinius.

Į šventą kiekvienam lietuviui 
vietą ėjau su jauduliu ir nežinia. 
Nors ir buvau mačiusi praeitais 
metais filmuotą medžiagą, lau
kiau savo pačios susitikimo. 
Kelias į amžiną atgulio vietą ėjo 
per miškelį, vėliau klampojome 
per medžiais užklotas balas. Lyg 
pavargę ištikimi sargybiniai, 
dauguma kryžių buvo pasvirę tai 
į vieną, tai į kitą pusę. Prašvil
piantis vėjas, vieniši paukščių 
krykštelėjimai retsykiais sutrik- 
dydavo kapinaičių tylą. Šiton 
žemėn atgulė pirmoji auka 
dviejų mėnesių mergaitė Angele 
Staškūnaitė, Igarkos tremtinių 
dainė Janytė Dėšrytė ir dėt dąug, 
daug nekaltų kūdikių, tvirtų 
vyrų, žilagalvių senukų. Vdikš; 
čiodama po kapinaites, lyg ir 
mačiau akyse amžinai miegan
čius žmones, su kuriais susipaž. 
nau nuotraukose. Išdidūs stovėjo 
Leono Misiuko padaryti kryžiai. 
Kas galėjo pagalvoti, kad kada 
nors teks susitikti su krikšta
tėviu ir su palaikais sugrįžti 
į Lietuvą.

Nuo pat pirmos dienos prasidėjo 
įtemptas darbas. Nors iš anksto 
buvo užsakyti karstai, viskas 
■stovėjo vietoje. Daug nemigo 
naktų teko vadovui Romui Baku
čiui, kol pajudėjo pirmieji ledai. 
Grupės jauni mokytojai, žurnalis
tas, ekonomistas, niekada anks
čiau nematę, kaip kalami kars
tai, tapo grabdirbiais. Nutranky- 
tom rankom ir pervargę, temp
davo sunkias kojas iš darbo, kur 
plušėjo trimis pamainomis. Kars
tų reikėjo daug, nes vienus pa
laikus dėdavo į du medinius ir 
vieną cinkinį. Kita ekspedicijos 
dalis dirbo kapinėse. Geležiniais 
laužtuvais, kastuvais buvo atka
sinėjami palaikai. Būdavo ir

(Nukelta i 2 psl.)

„Kelias i amžiną atgulio vietą ėjo per miškelį, vėliau ną, tai į kitą pusę...” (Ramunė Sakalauskaitė apie tremti- 
klampojome per medžiais užklotas balas. Lyg pavargę iš- nių kapinaites Igarkoje).
tikimi sargybiniai, dauguma kryžių buvo pasvirę tai į vie- Nuotrauka Zacharijaus Putilovo
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Šeštasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas

Gyvenimas lyg verpetais bėga 
ir neša su savimi metus. Rodos, 
dar taip neseniai įvyko penktojo 
simpoziumo užbaigiamasis aktas. 
Tuomet iš okupuotos Lietuvos te
dalyvavo tik vienas mokslinin
kas, būtent profesorius Zigmas 
Zinkevičius, kuris ten galbūt dar 
nelabai drąsiai jautėsi. Nedrąsiai 
jautėsi ir kai kurie čionykščiai, 
nežinojo ploti ar ne! Baigiama
jame akte po trumpo profesoriaus 
Zinkevičiaus žodžio buvo išreikš
ta viltis, kad kitame simpoziume 
iš Lietuvos gal dešimtį dalyvių 
turėsime. Toks pasakymas kai 
kuriuos žiūrovus nugąsdino. At
rodė, kad kalbama apie marsiečių 
invaziją.

Ketveri metai ne toks didelis 
laiko tarpas, tačiau kaip gyveni
mas pasikeitė! Lietuvoje įvyko 
nenumatyti įvykiai. Atgimimo 
banga perėjo per visą kraštą, ta 
banga pasiekė net Amerikos 
krantus. Jeigu prieš keletą metų 
atvažiuojančių kai kas vengė, tai 
dabar mūsų salės lūžta, kai jų 
kolektyvai su skudučiais ir lumz
deliais atvažiuoja. Prasidėjo ben
dravimas, ir tas „jūs” ir „mes” 
jau pamažu nyksta. Ir jau prade
dame jaustis, kaip vienos tautos 
vaikai. Žinoma, ilgi dešimtmečiai 
ir skirtingos sąlygos savo ant
spaudą įrėžė.

Apie rengiamą simpoziumą 
Chicagoje šių metų lapkričio 
23-26 d. (Padėkos šventės savait
galį) žiniai Lietuvoje pasklidus, 
kilo juo nepaprastas susidomėji
mas. O žurnalui Mokslas ir tech
nika apie jį plačiau parašius ir 
paminėjus, kad jame laukiami ir 
Lietuvos mokslininkai, jie tai 
priėmė kaip tiesioginį kvietimą ir 
pradėjo masiškai rengtis į jį 
vykti. Pradėjome išgirsti, kad jų 
atvažiuoja 40, 50 ir net &0. 
Rengėjams, žinoma, tai sudaro 
papildomų rūpesčių ir nenumaty
tų išlaidų. Ką padarysi! Prie 
tokių faktų reikia priprasti. Jeigu 
buvome nepatenkinti, kai geleži
nė uždanga buvo aklinai uždary
ta, tai dabar jai kiek praplyšus — 
nereikėtų dėl to nusiminti.

Jeigu tuos rūpesčius padėsime 
į šalį, tai šis simpoziumas žada 
būti grandiozinis renginys. Gali
me prileisti, kad į išeivijos istoriją 
jis įeis, kaip pirmasis „Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumas”. Nes dalyvaus ne tik 
laisvojo pasaulio lietuviai aka
demikai, bet ir iš okupuotos 
Lietuvos — kurių 56 jau atlikę 
registraciją. Atvykstantieji iš 
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Lietuvos yra iš Mokslų akade
mijos, Vilniaus universiteto ir 
Kauno Politechnikos instituto. 
Gal bus ir iš kitų mokslo įstaigų 
ar šiaip aukštojo mokslo darbuo
tojų. Numatoma turėti apie 60 
sekcijų ir maždaug 250 prelegen
tų. Bus šešios plenarinės sesijos, 
kurių metu nebus kitų paskaitų. 
.Šiuo simpoziumu norima prisi
minti lietuvių tautos sukilimus. 
Teigiama, kad su 1863-64 me
tų sukilimu prasidėjo lietuvių 
tautinis atgimimas. Tad minint 
šio sukilimo 125 metų sukaktį, 
bus nukaltas medalis. Jame bus 
šios datos: 1863, 1905, 1941 ir 
1945-1953. Tai mūsų tautos suki
limų epopėja. Medaliui projek
tą parengė skulptorius Ramojus 
Mozoliauskas. Tenka pažymėti, 
kad už šio projekto parengimą 
skulptorius neėmė jokio hono
raro.

Simpoziumo susipažinimo va
karas, koncertas, parodos ir jo 
uždarymas vyks Jaunimo centre, 
o visos paskaitos Lietuvių centre 
Lemonte. Tam reikalui ten bus 
panaudota 14 didelių kambarių 
ir vienu metu vyks daug paskai
tų. Ir iš laisvojo pasaulio, ir iš 
Lietuvos dalyvaus daug žymių 
savo syičių specialistų. Dabar, kai 
kalbama apie ekonominį sava
rankiškumą, labai svarbu, kad 
didesnis skaičius lietuvių bu 
Vakarais susipažintų. Beveik 
penkiasdešimtį metų buvo dairo
masi į Maskvą, ir iš to nieko gero 
neišėjo. Tegul jie pamato, ką 
laisvas ir kūrybiškai nevaržomas 
žmogus pasiekti gali.

Mūsų akademikams ir visuo
menei taip pat bus naudinga su 
savo tautiečiais susitikti ir arti
miau susipažinti. Ir vieniems, ir 
kitiems reikalinga šviežio oro. 
Tik bendraudami galime geriau 
vieni kitus pažinti. Ypač aka
demikams yra reikalingas lais
vas ir tiesioginis žinių pasikeiti
mas. Atvykusieji iš Lietuvos gal 
įneš daugiau ir tautinio atgimi
mo dvasios. Reikia manyti ir 
tikėtis, kad simpoziumas ir 
mums turėtų šį tą atnešti. Jeigu 
simpoziumo uždangai nusileidus, 
visi išvažinės ir pasiners į savo 
asmeniškus reikalus — tai bus be 
reikalo pastangos įdėtos. Tada 
simpoziumas nebus nieko pa
siekęs. Dabar, kai vyksta tautinis 
atgimimas, ir mes turėtume la
biau į jį įsijungti. Atgimimo ban
gai daugiausia vadovauja akade
mikai. Tad būtų labai logiška, 
kad ir simpoziumo dalyviai į tai

JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės
ALGIS ŠIMKUS

Masiniai jungtinių chorų rengi
niai, įprastai vadinami dainų 
šventėmis ar dienomis, Estijoje ir 
Latvijoje pradėti rengti dar 
19-ame amžiuje. Pirmoji dainų 
šventė Estijoje įvyko 1869 metais, 
dalyvaujant 800 dainininkų; Lat
vijoje — 1873 metais su maždaug 
tūkstančiu dalyvių. Čia žinoma 
nereikia užmiršti, kad šių tautų 
padėtis buvo kiek skirtinga nuo 
lietuvių rusų caro valdžioje. Jų 
kraštai buvo valdomi vokiečių 
baronų, kurie per daug nesisten
gė nutautinti kaimiečius, palik
dami vokiečių kalbą aukštesniam 
luomui. Baltijos provincijos nau
dojosi tam tikra autonomija, tu
rėjo skirtingus įstatymus ir, bent 
iki 19-ojo amžiaus galo, vyrau
jančią vokiečių kalbą aukštesnio
siose mokyklose ir administraci
jos įstaigose, paliekant gimtąją 
kalbą kaimiečiams jų mokyklose, 
ir bažnyčiose. Vokiečių didikai 
tada turėjo didelę įtaką caro rū
muose, būdami ministeriais, pa
tarėjais ar provincijų gubernato
riais, ir jiemB daug kas būdavo 
leidžiama. Antra vertus, rusų na
cionaliniai sluoksniai stengėsi 
susilpninti tokias įtakas. Latviai 
ir estai nepažino spaudos draudi
mo ir caro valdžia kartais netgi 
palaikė jų kylantį tautinį susipra
timą, ypač panaikinus baudžiavą. 
Todėl latvių ir estų pastoviai, 
nors ir nereguliariai, rengiamas 
dainų šventes pradėta derinti 
politiniais sumetimais su caro 
vardadieniais ar kitomis rusų im
perijoje svarbiomis progomis. 
Tačiau iš tikrųjų skaičiais ne
gausioms, bet kultūriškai pažen
gusioms tautoms, pakliuvusioms 
į svetimųjų valdžią, tokios šven
tės tapo sėkminga priemone pa
rodyti savo tautinį bei kultūrinį 
savitumą ir kovoti su joms taiko
mu nutautinimu.

Todėl, kalbant apie dainų šven
tes, reikia turėti galvoje, kad jų 
tikslai yra dvilypiai: tautiniai ir 
kultūriniai. Parafrazuojant Vla
dą Jakubėną, jei nors ir didesnio 
masto dainų šventėje atliekamos 
vien visiems žinomos, nuolat gir
dimos populiarios dainelės, jų 
galima klausytis ar ir nesiklausy
ti; vien buvimu tokioje šventėje 
tautinė pareiga bus atlikta. Betgi 
dainų šventės, kuriose sugebama 
parodyti rimtą tautinės chorinės 
raidos bei kūrybos išraišką ir 
pažangą, gali įgauti rimtą, iš
liekantį kultūrinį svorį. Tokių 

įsijungtų. Neužtenka vien savo 
kieme garsiai kalbėti, bet reikia 
išeiti į amerikiečių spaudą ir 
politines organizacijas. Ir išei
vijoje akademikai turėtų būti 
veiklos priekinėse eilėse.

Juozas Žygas 

švenčių su dėmesiu klausysis 
tiek plačioji, tiek ir aukštesnių 
reikalavimų publika.

Estų ir latvių dainų šventės 
tapo dar carų laikais stipriomis 
tautinio gyvastingumo demon
stracijomis, pabrėžiančiomis vis 
kylantį jų kūrybinį bei kultūrinį 
pajėgumą, aiškiai išskiriantį juos 
iš svetimųjų. Tradicinėse estų ir 
latvių dainų šventėse jau nuo 
seno pradėta įtraukti vis daugiau 
originalių savų kompozitorių kū
rinių ar išplėstų liaudies dainų 
subalsavimų. Vladas Jakubėnas 
mini, kad jam yra tekę klausytis 
Rygoje bei Talinne milžiniškų 
chorų, sklandžiai ir įspūdingai 
atliekant netgi gana sudėtingus 
kūrinius. Dešimtoji estų dainų 
šventė įvyko 1933 metais su dau
giau kaip 18 tūkstančių daininin
kų. Latvių devintojoje dainų 
šventėje 1938 metais dainavo 
16,000.

Lietuvių tarpe jungtinių chorų 
tradicija pradėta gerokai vėliau. 
Neskaitant 1910 metais Juozo 
Neimonto, apeinant caro valdžios 
suvaržymus, suorganizuoto kele
to chorų pasirodymo Simne ir 
Stasio Šimkaus 1913 metais kon
certo Kaune, po kurio jis turėjo 
eiti aiškintis net pas caro guber
natorių, pirmoji didesnio masto 
dainų diena Lietuvoje įvyko tik 
1924 metais. Pradiniai žingsniai 
šia kryptimi, atrodo, buvo pa
daryti Amerikoje ten 1915 
metais atvykusio Stasio Šim
kaus. Lankydamas lietuviškas 
kolonijas su pranešimais apie 
padėtį Lietuvoje ir prašymais 
pagalbos nuo karo nukentėju- 
siems tautiečiams, Šimkus ne
trukus užsimojo organizuoti ir 
jungtinius savo tada vedamo Phi- 
ladelphijos Dainos choro ir jau 
nuo seniau veikusių vietinių 
chorų pasirodymus, kuriems jis 
pats ir diriguodavo. Pirmasis toks 
jungtinis pasirodymas įvyko 1916 
m. birželio mėn. 17 d. Newark, 
New Jersey, ten surengtoje lie
tuvių dienoje. Su panašiai su
jungtais keturiais-aštuoniais 
Brooklyno, New Jersey ir Penn- 
sylvanijos chorais 1917 m. gruo- 

Nuo 1920 iki 1952 metų jis su
ruošė dar net dešimtį Chicagos ir 
apylinkių jungtinių dainų šven
čių, kai kuriose jų dalyvaujant iki 
tūkstančio dainininkų (1920, 
1928, 1930, 1933, 1934, 1935, 
1938, 1940, 1951 ir 1952).

Naujos energijos į JAV lietuvių 
chorų veiklą įnešė 1929 metais 
atvykęs Juozas Žilevičius. Jo 
pastangomis 1930 metais suorga
nizuotas Vytauto Didžiojo minė
jimo komitetas, kuris 1930 m. 
birželio mėn. 1 d. New Yorko 
Carnegie Hali suruošė minėji
mą, kuriame, jam diriguojant, 
dalyvavo devyni chorai su 500 
dainininkų. Panašus Vytauto 

džio mėn. 8 d. Stasys Šimkus da- Didžiojo minėjimas buvo suruoš- 
lyvavo New Yorko Grand Centrai 
Palace vykusioje tautų mugėje, 
rusų karinės misijos priėmimo 
programoje, kurioje lietuviai 
reikalavo laisvės Lietuvai; 1918 
m. kovo mėn. 13 d. — Madison 
Sųuare Garden Amerikos lietu
vių kongrese, kuris pareikalavo 
Lietuvai laisvės iš JAV valdžios; 
ir kituose to laiko lietuviams 
rūpimuose susibūrimuose bei 
renginiuose. Stasys Šimkus 
panašią veiklą tęsė iki pat savo 
sugrįžimo Lietuvon 1922 metais.

Stasio Šimkaus išjudintas JAV 
lietuviškųjų chorų judėjimas ne-
išblėso ir jam išvykus. Ameriko
je ypač prigijo jo pradėti jungtinių 
chorų pasirodymai, kurie tapo 
dažnu reiškiniu išeivijos kultūri
niame gyvenime. Netrukus po 
Stasio Šimkaus jungtinio choro 
pasirodymo Newarke, 1916 m. 
rugsėjo mėn. 15 d. Antanas Po
cius suorganizavo Chicagoje 
jungtinį chorą su 500 dainininkų, 
kuris atliko programą ten vyku
sioje Karo parodoje. Pocius 
pasižymėjo ne tik kaip gabus 
chorvedys ir muzikos mokytojas, 
bet ir kaip gabus organizatorius.

Vaizdas iš Šeštosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės 1983 m. liepos mėn. 
3 d. University of Illinois at Chicago Circle paviljone.

Nuotrauka Jono Kuprio

tas tų pačių metų spalio 12 dieną 
Boston Symphony Hali, dalyvau
jant dešimčiai chorų su 400 dai
nininkų, taip pat diriguojant 
Juozui Žilevičiui. 1932 metais 
Žilevičiaus pastangomis įsteigta 
Lietuvių parapijų chorų sąjunga, 
kuri veikė iki 1952 metų ir 
beveik kasmet suruošdavo ra
jonines dainų šventes didesnėse 
lietuvių kolonijose. Tose šventėse 
dalyvaudavo po keliolika parapi
nių chorų su 500 ir daugiau dai
nininkų. Didžiausias Juozo Žile
vičiaus suorganizuotas jungtinis 
choras pasirodė 1939 m. rugsėjo 
mėn. 10 d. New Yorko pasaulinė
je parodoje. Čia, Juozui Žilevičiui 
diriguojant, dainavo 59 chorai su 
daugiau kaip 3,000 dainininkų 
(47 chorai buvo parapiniai). Pas
kutinė Juozo Žilevičiaus organi
zuota ir diriguota rajoninė chorų 
diena įvyko 1952 m. spalio mėn. 
19 d. Harrison, New Jersey.

Po Antano Pociaus mirties 
1953 metais, pirmoji rajoninė 
dainų diena buvo suorganizuota 
Chicagoje Stepo Sodeikos ir tada 
centrinės Amerikos vargoninin
kų sąjungos vadovo A. Gie-

draičio pastangomis. Šioje 1954 
m. birželio mėn. 27 d. Chicagos 
Justice Park įvykusioje šventėje 
dalyvavo JAV-ėse atsikūręs Dai
navos ansamblis ir Chicagos bei 
apylinkių chorai. Nors kritiškes
ni klausytojai šį paskubomis 
suruoštą pasirodymą nevertino 
labai didžiai, prikišdami jam 
pramoginio pikniko pobūdį, toks 
stambesnis chorų susibūrimas 
įkvėpė tolimesnėms pastangoms. 
Dar tais pačiais metais pradėta 
organizuoti jau platesnio masto 
dainų šventė, įtraukiant ir kitus 
pajėgesnius JAV ir Kanados lie
tuvių chorus. Sudarytas komite
tas. Netrukus parinktas būsimos 
šventės repertuaras ir išspausdin
tos gaidos. Šventės rengėjai dabar 
jau rimčiau užsimojo parodyti lie
tuvių organizacinius gabumus ir 
mūsų chorų pajėgumą bei duoti 
pažangesnį lietuviškos chorinės 
dainos vaizdą. Pabrėždami tokius 
tikslus, jie ir spaudoje paskelbė, 
kad bus vengiama bet kokių pra
moginių, piknikinių elementų.

To rezultatas — 1956 m. rug
pjūčio mėn. 1 d. Chicagos Coli- 
seum auditorijoje įvykusi I-oji 
jungtinė JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventė, kurioje dalyvavo 34 
chorai su apie 1200 dainininkų. 
Šventės programoje, greta leng- 
vesnių, plačiai žinomų mūsų 
kompozitorių harmonizuotų bei 
originalių dainų atlikta ir keletas 
iki tol vien pajėgesnių chorų 
dainuotų dainų: Jeronimo Ka
činsko Pjovėjas, Stasio Šimkaus 
Oi pasakyki, Juozo Žilevičiaus 
Anoj pusėj ežero, Broniaus Bu- 
driūno O, Nemune. Ši šventė 
parodė, kad išeivių stovyklose 
susidarę ir vėliau Amerikoje at
sikūrę chorai yra padarę geroką 
pažangą, ypačiai gausiai juose 
dalyvaujant naujai atvykusiam 
išeivių jaunimui. Po šventės VIa-

das Jakubėnas pažymėjo, kad 
„chromatiški ėjimai, moduliaci
jos, sinkopuoti ritmai — visa tai 
dabar lengviau davėsi išmokti 
negu anksčiau Lietuvoje.” Jis ta 
proga taip pat ragino chorvedžius 
tolimesnėse dainų šventėse ir 
toliau eiti estų ir latvių pramin
tu keliu ir duoti dar įdomesnių 
bei sunkesnių kūrinių.

Taip praskynus kelią, po kiek 
laiko pradėta su dideliu pasiryži
mu ir plačia organizacija ru< 
ir antrajai dainų šventei. Išli 
net keturi šventei siūlomų da 
sąsiuviniai ir išsiuntinėti 
dantiems dalyvauti chorams, 
oji JAV ir Kanados lietuvių d 
nų šventė įvyko 1961 m. liep >8 
mėn. 2 d. Chicagos Tarptaut nia- 
me amfiteatre, dalyvaujant 23 
chorams su apie 1000 dainininkų 
ir daugiau kaip 10,000 klausyto
jų. Nors šventėje buvo atliktos ir 
ne visos išspausdinto repertuaro 
dainos, greta paprastesnių dainų 
išliko Stasio Šimkaus Vėjo dukra 
ir Vlado Jakubėno Tremtinių ir 
išvežtųjų giesmė, parašyta Ber
nardo Brazdžionio žodžiams (pas
taroji buvo repertuaro komisijos 
atmesta I-ojoje dainų šventėje, bi
jant, kad chorai jos nesudainuos). 
Abi dainos praėjo sklandžiai ir 
susilaukė entuziastingų publikos 
ovacijų. Vlado Jakubėno žodžiais: 
„Šventė pavyko ne vien muziki
niu atžvilgiu, bet kartu paliko 
kokio tai kilnaus, tautos šventės 
pobūdžio”. Tas gerokai sustiprino 
„latvių ir estų sekėjų” pozicijas.

Pasidrąsinus antrosios dainų 
šventės sukeltu entuziazmu, į tre
čiosios šventės rengimo komisiją 
dabar sutiko įeiti daugelis dides
niųjų chorų dirigentų ir kompozi
torių. Šį kartą numatytas įvairus 
ir įdomus repertuaras. Be kai ku
rių įprastesnių dainų įtraukta 
Stasio Šimkaus Oželis, Vlado Ja
kubėno Ko žilas ožys bliovė, Ju
liaus Gaidelio Dainininkų mar
šas, Jeronimo Kačinsko Rauda, 
Juozo Gruodžio Mergužėle mano 
miela ir nors ne per daug sunki, 
bet ilgesnė Broniaus Budriūno 
kantata Tėviškės namai.

Trečioji JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventė įvyko 1966 m. 
liepos mėn. 3 d. Chicagos Tarp
tautiniame amfiteatre, dalyvau
jant 41 chorui (iš jų 16 vaikų) su 
maždaug 1,200 dainininkų. Šven
tės klausėsi apie 11,000 publikos. 
Šios šventės programa vien savo 
ilgumu užkrovė choristams 
nemažą naštą. Tik dalis chorų 
sugebėjo išmokti visą repertuarą. 
Jakubėno Ožys praėjo korektiš
kai, bet blankiai, nepadarydamas 
tokio įspūdžio, kokį šis dalykas 
palikdavo Lietuvoje. įdomi, kiek 
naujesnių harmonijų Jeronimo 
Kačinsko daina turėjo būti nu
traukta ir pradėta iš naujo; tada 
ji praskambėjo be priekaištų. 
Broniaus Budriūno kantatą buvo 
išmokę ir didelę jos dalį dainavo 
vien dalis chorų, tačiau ugningai 
pačiam autoriui diriguojant, ji 
praėjo nelauktai sklandžiai ir 
įspūdingai.

Nors, apskritai paėmus, IlI-oji 
šventė pasižymėjo programos 
įvairumu ir įdomumu, tačiau dėl 
joje pasitaikiusių meninių ir 
organizacinių kliuvinių šventės 
rengėjų ir chorvedžių tarpe vėliau 
pasireiškė įvairių nepasitenkini
mų. Dėl to, pradėjus rengtis ket
virtajai dainų šventei, laimėjo

(Nukelta į 3 psl.)
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Umberto Eco naujas romanas „II pendolo di Foucault”

Rasputino kaltinimai 
pabaltiečiams

Vienas dramatiškiausių pareiš
kimų Maskvoje šią vasarą vyku
siame „Liaudies deputatų” kon
grese buvo Lietuvoje gerai žino
mo rusų rašytojo Valentino Ras- 
putino kalba, kurioje jis apkalti
no Baltijos tautas mėginimais 
„parlamentiniu būdu... atsisvei
kinti su mūsų šalimi” bei „ruso- 
fobįjos” kurstymu. Rasputinas 
pabrėžė, kad dėl kitų respublikų 
nelaimių kalta „ne Rusįją, o ta 
bendra administracinės mašinos 
priespauda, kuri mums visiems 
buvo baisesnė už mongolų jungą 
ir kuri Rusįją apiplėšė taip, kad 
ji voe alsuoja ” (Tiesa, 1989 m. 
birželio mėn. 7 d.). Lietuvos 
deputatą, rašytoją Grigorijų 
Kanovičių tie kaltinimai Baltijos 
tautoms taip sukrėtė, kad jis juos 
pavadino „dviprasmiškais ir gė
dingais” — to Maskvos kongrese 
„priešiškumo ir nepakantumo 
miazmų perpildyto oro” dalimi 
(Gimtasis kraštas, Nr. 24, 1989).

Kiek daug sukaupta yra šioje 
Rasputino kalboje! Jo lūpomis vėl 
prabyla 19-ojo šimtmečio slavofi- 
lų ir panslavistų idėjos, dabarti
nių prieštaravimų plėšomos rusų 
tautos agonija. Kur veda, kokios 
ateities viziją formuoja tos idėjos?

Rasputinas priklauso 1988 
metais lapkričio mėnesį Maskvo
je įsteigtai Rusų menininkų drau
gijai, kurios steigėjai kviečia 
rusus sutelkti visas savo pastan
gas „rusų liaudies tautinės są
monės ir dvasinių jėgų atgimi
mui, nušvietimui ir stiprinimui.” 
Tokį užmojį, be abejo, sveikins ir 
daug lietuvių. Tačiau vienas pa
grindinių naujosios organizacijos 
tikslų yra kova prieš vadinamąjį 
nerusų tautų „nacionalizmą”, 
kuris gresiąs Sovietų Sąjungos 
vienybei. Organizacįjos atsišau
kime rašoma: „Kadaise galinga 
Rusijos tautų sąjunga, kurią 
palaikė tvirtos vienybės idėja, 
dabar pergyvena sunkų laikotar
pi — demagogiškais šūkiais pri
sidengusios nacionalistinės gru
pės... siekia išardyti ir sunai
kinti tautų vienybę. Rusijos 
žlugimas neišvengiamai prives 
prie visos šalies politinės ir 
valstybinės vienybės praradimo.” 
O tai, anot atsišaukimo, būtų 
ypatinga nelaimė, atsižvelgiant 
„į mūsų didžiųjų (rusų] protėvių 
pasiekimus ir užkariavimus — tų 
protėvių, kurie sugebėjo sujungti 
į vieną valstybę žemes nuo Balti
jos jūros iki Ramiojo vandenyno.”

Valentinas Rasputinas taip pat 
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yra 1989 metais kovo mėnesį įs
teigtos Slavų raštijos ir Slavų 
kultūros fundacįjos vicepirminin
kas. Daugelis šios fundacijos 
steigėjų yra ultrakonservatyvūs 
rusų nacionalistai, kurie, norė
dami f ustabdyti sovietinės im
perijos irimą, stengiasi vienyti 
rytinius slavus — ukrainiečius ir 
gudus.

Užuot pasekę šviesiaisiais sla- 
' vofilais ir susitelkę į dvasinį rusų 

tautos atgimimą, Rasputinas ir jo 
bendraminčiai kartoja panslavis
tų imperialistinius šūkius. Jų 
manifestuose galvą kelia tradici
nis rusų mesianizmas — aistrin
gas įsitikinimas, kad rusų tautos 
nepaprastos kančios ir ypatinga 
patirtis ją ipareigoja „išganyti” 
nudvasintą Europą ir pasaulį. 
Rusijos kaimynai — kaip lietu
viai, latviai ir estai — turi nusi
lenkti tai mesianiškai misijai, 
pasiduoti „imperijai-išganytojai,” 
ir gėrėtis jos „tautų sujungimo” 
genijumi!

Todėl Rasputino kalba ir kraš
tutinių rusų nacionalistų dekla
racijos kupinos prieštaravimų ir 
dvelkia tragiška ironija. Smerk
dami bolševizmą, jie pamiršta, 
kad Rusįją „už mongolų jungą” 
labiau nualinusi santvarka irgi 
dangstėsi marksistiniu-lenininiu 
rusų mesianizmo variantu. Bol-. 
ševikai, ypač Stalinas, pasiskoli
no daugelį panslavistinių idėjų, 
taip, kaip naciai, kurie kartojo 
jiems giminingus pangermanistų 
šūkius. Tokių idėjų atgaivinimas 
Rusijoje nuvestų ne į dvasinį 
atgimimą, bet į naujas, pavo
jingas imperialistines haliuci
nacijas.

Rusų šviesuoliai patriotai jau 
seniai susitaikė su mintimi, kad 
lietuviai, latviai ir estai turi savo 
likimus — kad jų paskirtis nėra 
būti „didingo” Rusijos likimo 
dalelytėmis. Linkėdami rusų 
tautai gero ir atjausdami jos 
kančias, pabaltiečiai atsisako 
būti rusų mesianistų haliucina
cijų objektu.

Valentinui Rasputinui ir kraš
tutiniams rusų nacionalistams 
nepatinka dabartiniai Rusijos 
„yakariečių” tradicijos tęsėjai, 
kaip Andriejus Sacharovas, kuris 
solidarizuoja pabaltiečių laisvės
siekiams. Ar nevertėtų tiems na- somybę, o patiems sutelkti savo 
cionalistams pasiklausyti šian
dienos žymiausio rusų nacio
nalisto ir slavofilo Aleksandro 
Solženicino, kuris kadais patarė 
savo tautiečiams suteikti Lietu-

MILDA PALUBINSKAITĖ

Umberto Eco, semiotikos profe
sorius Bologna universitete, pa
traukė į save Vakarų literatūri
nės publikos dėmesį, 1980 metais 
parašęs savo pirmą romaną II 
nome della rosa (Rožės vardas). 
Šis detektyvinis romanas ne tik 
pasižymi komplikuota fabula, bet 
taip pat supažindina skaitytojus 
su viduramžių semiotikos teorijo
mis ir drauge su paties autoriaus 
kultivuojama mokslo sritimi. Eco 
naujasis romanas II pendolo 
di Foucault (Foucault švytuoklė), 
buvo išleistas Italijoje 1988 
metais Bompiani leidyklos. Itali
jos skaitytojai ir kritikai entu
ziastingai sutiko profesoriaus Eco 
naujausią veikalą. William 
Weaver paruoštą šios knygos 
vertimą į anglų kalbą Foucault’s 
Pendulum bus galima įsigyti 
knygynuose šį rudenį, bet jau šį 
pavasarį The New York Times 
pranašavo šiam Umberto Eco 
antram detektyviniam romanui 
didelį pasisekimą.

Čia norėtųsi skaitytojus šiek 
tiek supažindinti su II pendolo di 
Foucault (kadangi lietuviško ver
timo nėra, patogiausia vartoti 
itališkus pavadinimus). Romane 
Eco sukuria fabulą, per kurią jis 
pateikia semiotinį galvosūkį; 
ypač įdomu, kad autorius pri
stato savo teorijas per vieną 
personažą — Lia. Palyginant 
semiotinį dialogą, vykstantį II 
pendolo su dialogu, randamu II 
nome della rosa, galima iš
ryškinti ir naujojo Eco roma
no prasmę.

Semiotika yra ženklų mokslas, 
kuris stengiasi suprasti ryšį tarp 
ženklo ir jo reikšmės. Pavyzdžiui, 
raudonas aštuoniakampis yra 
tarptautinis sustojimo ženklas. 
Kaip tas ženklas išsivystė ir kaip 
interpretatoriai (šiame pavyzdy 
— vairuotojai) reaguoja į tą 
ženklą yra semiotikos svarstomas 
įvykiB. Svarbiausia sąvoka yra 
ženklas, kiurį Eco šitaip apibū
dina savo veikale A Theory of 
Semiotics (Semiotikos teorija):

Ženklą suprantame, kaip visa tai, 
kas būtų reikšmingu pakaitalu kit
kam. Tas kitas dalykas neturi bū
tinai egzistuoti ar turi kur nors būti 
tuo momentu, kai ženklas jį pakeičia 
(Theory, 7).
Mūsų pavyzdyje raudonas aštuo
niakampis pakeičia įsakymą 
„Sustok!” Tas ženklas yra suriš
tas su tam tikrom aplinkybėm 
(stulpas ant kampo, gatvės 

vai, Latvijai ir Estijai nepriklau- 

meilę ir pastangas j senosios, 
autentiškos Rusijos šerdj — j 
šiaurę ir i rytus nuo Baltijos 
valstybių.

J. P.

Italų mokslininkas ir rašytojas, dabartinio semiotikos mokslo vienas iš vyraujančių tyrinėtojų Umberto Eco.

dešinėje pusėje), kurias semio
tikai vadina simbolių kodu. Mūsų 
pavyzdyje vairavimo taisyklės 
sudaro bendrą semiotinę sistemą, 
kurioje sustojimo ženklas ir sim
bolių kodas yra tik tos sistemos 
dalys. Vairavimo įstatymų se
miotinė sistema tvarko kasdie
ninį automobilio vairavimą ir 
užtikrina saugią kelionę per 
miestą.

Semiotika žiūri į tokius bana
lius įvykius, kaip automobilio su
stojimą prie raudonos šviesos, 
naujomis akimis ir stengiasi at
rasti, kaip reikšmė asmens yra 
suteikiama ženklui ir ženklo per
duodama asmeniui. Tas aplinkos 
įreikšminimas išvysto ryšį tarp 
asmens ir pasaulio, pagal kurį 
sprendžiame apie asmens vei
kimą.

Umberto Eco vykdo dialogą 
apie semiotiką savo romanuose 
per moterų personažus. II nome 
delta rosa romane yra tiktai 
viena moteris personažų tarpe, 
nes veiksmas vyksta viduramžiš
kame vienuolyne. Ji yra kaimo 
mergaitė, kurią pasakotojas vie
nuolis Adso prisimena kaip svar
bią jaunystės laikotarpio dalį, 
sudarančią ir pagrindinį romano 
veiksmą. Kaimo mergaitė ski
riasi nuo kitų personažų ne vien 
lytim. Nei pasakotojas Adso, nei 
skaitytojas nežino jos vardo ar jos 
asmeninės istorijos. Ji neištaria 
nei vieno žodžio, ir užtat jos vaiz
davimas pareina nuo ryšio tarp 
jos ir pasakotojo Adso. Ją vos 
galima vadinti veikėja, nes ji 
nesireiškia nepriklausomais 
veiksmais. Tačiau reikia pažy
mėti, kad Adso akyse jo pasako
jimo prasmė išreiškiama toje 
kaimo mergaitėje.

Tad galima sakyti, kad pir
mame Eco romane II nome della 
rosa vienintelė moteris turėjo 
ženklo rolę: jos reikšmė priklau
sė nuo aplinkybių ir visų pirma 
nuo interpretatoriaus — pasako
tojo Adso. Ir, atvirkščiai, aplinky
bės, visa fabula, buvo jos figūros 
įprasmintos. Ji yra pavyzdys 
ženklo — pavyzdys, kuris skai
tytojui įrodo ženklo svarbą įvykių 
interpretacijoje ir pabrėžia, kad 
įvykio prasmė yra perduodama 
per asmens išsirinktą ženklą.

II pendolo di Foucault fabula 
vyksta tarp 1970 ir 1984 metų. 
Šiame romane vaidmenį turi ne 
viena moteris. Svarbiausia iš jų 
vadinasi Lia. Nors Lia, kaip ir 
pirmojo romano kaimo mergaitė, 
veda skaitytojų prie pokalbio apie 
semiotiką, jų rolės yra labai skir
tingos. Kaimo mergaitė, vėl kar
tojant, yra ženklas; Lia gi yra 
nepriklausomas asmuo, kuris pa
teikia Eco išvystytus argumentus 
apie semiotiką.

Šią romano veikėją — encik
lopedijos redaktorę skaitytojui 
leidžiama gerai pažinti: jos būdas, 
jos asmeninė pasaulėžiūra yra at
skleidžiami ne vien per pasako
tojo apibūdinimus, bet ir jos pa
čios dialoguose su pasakotoju, kur 
pasakotojo ir skaitytojo vaizdai 
nesutinka. Lia veikia šiame 
romane kaip semiotinių sistemų 
įvertintoja ir kūrėja; ji įgyven
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dina autoriaus nuostatas apie 
sėkmingas semiotines sistemas, 
kol pasakotojas ir du bičiuliai iš
vysto kenksmingą semiotinę sis
temą, kuri tyčia netinka kasdie
niniam gyvenimui.

II pendolo pasakoja, kaip trys 
personažai, Casaubon, Belbo ir 
Diotallevi, sukuria klaidingą 
pasaulio istoriją. Istoriją jie 
įvertina parapsichologinės pa
saulėžiūros pagrindu. Visus 
įvykius veda slaptos organizacijos 
ir slaptas mokslas; pavyzdžiui, 
Kristaus kančia yra interpretuo
jama kaip alegorija Templinin- 
kų riterių ordino persekiojimo 
13-ajame amžiuje. Šis istorijos 
perdirbimas užima didesnę kny
gos dalį. Nors trys draugai suku
ria barokiškai juokingą istorijos 
parodija, kurioje susitinka Hit
leris su Minnie Mouse, jie kartu 
sukuria ir melą. Tai primena Eco 

anksčiau išreikštą mintį apie 
melavimą ir semiotiką.

Semiotika iš esmės studijuoja visa 
tai, ką galima panaudoti meluoti. Jei 
ko nors negali naudoti meluoti, taip 
pat to negali naudoti ir tiesai 
pasakyti; iš tikrųjų to visai negali 
panaudoti „sakyti”. Manau, kad 
„melo teorijos” išaiškinimas yra 
gana išsami programa bendrai se
miotikai (Theory, 7).
Romane išvystytas melas įrodo, 
kaip tyčia klaidingos semiotinės 
sistemos paveikia jų kūi jus, 
naudotojus ir aplinką.

Nors Casaubon ir jo du dr 
sukuria savo istorijos pa 
juokais, kiti personažai prs 
tikėti jų rūpestingai par 
melu. Autorius nubaudžia s 
personažus, juos užmušda is, 
užtikrindamas, kad mirtys iti- 

. tiktų jų semiotines klaid s Ne
teisinga istorijos interpret; . ya iš
vysto ryšius su aplinka, kurie yra 
žmonijai klaidingi ir kenksmingi. 
Iš pagrindinių romano personažų 
vienintelė Lia išlieka gyva; todėl 
verta pasižiūrėti į jos semioti- 
nę rolę.

Nuo pat pradžių Lia įspėja 
Casaubon, kad jo užsiėmimas gali 
nešti tik nelaimę jam ir kitiems. 
Ji aiškina pasakotojui, kad 
ženklų (istorinių įvykių) reikšmė 
turi ryšį su kasdieniniu gyve
nimu, gyvo asmens patirtimi 
pasaulyje, paremdama Eco nuo
monę, išreikštą A Theory of 
Semiotics, kad:

Semiotika pripažįsta kaip vienin
telę medžiagą, kurią ji gali tyrinėti... 
materialinius reiškinius (317).

Lia taip pat pritaria Eco argu
mentams, apkaltindama Casau
bon aklumu, aplinkybėmis inter
pretuojant ženklus. Trys persona
žai vaizdavo istoriją, lyg visi 
joe įvykiai priklausytų slaptųjų 
mokslų istorijai, nežiūrint laiko 
ir vietos aplinkybių, kurios įrodo 
kitokią jų reikšmę. Pagal Eco, 
tokia nelanksti interpretacija 
nėra priimtina, nes:

Ženklas nėra nesikeičianti semio
tinė būtis, bet verčiau susitikimo 

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1989 m. rugsėjo mėn. 23 d. / September 23, 1989 Nr. 186(33)1o

Lietuviai PEN kongrese

Įžanginis žodis Bernardo Brazdžionio poezijos vakarui

Rugsėjo 23 dieną Toronto mies
te, Kanadoje, prasideda 54-asis 
Tarptautinio PEN klubo kong
resas, kuriame dalyvauja ir 
septyni šįmet įsteigto Lietuvių 
PEN centro nariai. Naujame 
PEN centrų ir pirmininkų sąraše 
randame Romualdo Lankausko 
pavardę ir adresą; nors naujasis 
rusų PEN centras pavadintas 
„sovietiniu”, prie lietuviškojo 
tokios etiketės nepridėta.

Lietuvių PEN centro pirmininkas 
rašytojas Romualdas Lankauskas

Suvažiavimo išvakarėse buvo 
išleistas PEN Kalinamų rašytojų 
komiteto pranešimas, kuriame 
informuojama, kad nuo praėjusio 
pranešimo, pasirodžiusio prieš 
pusmetį, buvo paleisti 78 kali
nami rašytojai, bet 127 atsidūrė 
už grotų. Padėtis pablogėjo ypač 
dėl įvykių Kinijoje, rašo komiteto 
pirmininkas, švedas Thomas von 
Vegesack. Komitetui žinomos 36 
suareštuotų rašytojų ir žurnalis
tų pavardės; bent du žurnalistai 
buvo užmušti birželio 3-4 naktį. 
Kinįjos valdžios organai iki šiol 
atsisakė pranešti, kur suimtieji 
laikomi ir kokia jų padėtis.

Pranešimas atkreipia dėmesį į 
ypatingą padėtį Rumunijoje, kur 
vyriausybė be atvangos perse
kioja ir tildo rašytojus, bet 
neuždaro jų į kalėjimus, norė
dama išvengti užsienio kritikos. 
Čekoslovakijos valdžiai viešoji 
opinįja mažiau rūpi — nors buvo 
leista atkurti čekų PEN centrą, 
tebekalinami trys rašytojai ir žur
nalistai, kiti trys laukia teismo, 
tebepersekiojamas pasaulinio 
garso dramaturgas Vaclav Havel. 
Pranešimas išvardija aštuonis So
vietų Sąjungoje iš kalėjimo pa
leistus rašytojus, bet nurodo, kad 
kiti aštuoni tebėra nelaisvėje. 
Ypač daug rašytojų kalinama 
Turkijoje, Šiaurės Vietname ir 
Kuboje.

Kongreso dienotvarkėje — jau 
dešimt iki šiol įteiktų rezoliucijų 
projektų. PEN tarptautinis sekre
torius, prancūzas Andre Blokh, 
pasiūlė dvi rekomendacijas. 
Vienoje, „Tolerancijos ir fana
tiškumo” klausimu, smerkiami 
grasinimai romanisto Salman 
Rushdie gyvybei, reiškiamas so
lidarumas su visais pavojun 
patekusiais rašytojais, kreipia
mas ypatingas dėmesys į rašytojų 
padėtį Islamo pasaulyje. Kita 
rekomendacija sveikina santykių 
pagerėjimą tarp dviejų „geležinės 
uždangos” ilgai atskirtų Europos 
dalių, kultūrų bei rašytojų. Tarp
tautinio sekretoriaus nuomone, 
šioje naujoje padėtyje ypač svar
bus vaidmuo tenka PEN klubui 
ir Austrijai. Todėl jis siūlo, kad 
austrų PEN centras ateinančiais 
metais suruoštų ypatingą Rytų ir 
Vakarų Europos rašytojų bei in
telektualų konferenciją, kurioje 
būtų aptartos glaudesnio bendra
vimo galimybės, knygų leidimo 
planai ir panašūs dalykai. Ši 
rekomendacija itin svarbi lietu
viams, latviams ir estams —. jau 
dabar reikia pradėti rūpintis, 
kad Baltijos valstybėms tokioje 
konferencijoje būtų tinkamai 
atstovaujama.

Kiti rezoliucijų projektai protes
tuoja prieš rašytojų persekiojimą 
Kinijoje, Maroke, Bulgarijoje, 
Pietų Afrikoje bei Izraelyje. Ame
rikiečių PEN centras pasisako 
prieš lankytojų JAV-ėse varžymą 
ideologiniais pagrindais ir prieš 
JAV senato planus nutraukti val
džios paramą kontroversiniams 
meno kūriniams. Rezoliucijas 
Baltijos šalių kultūrų klausimais 
kongrese žada pasiūlyti ir lie
tuvių, latvių bei estų delegacijos. 
Pora lietuvių delegatų skaitys 
aktualius referatus.

Vėliausieji pranešimai apie 
PEN kongresą Kanadoje rodė, 
kad ten dar sustiprės totalitariz
mą išgyvenusių Vidurio Europos 
kraštų PEN centrų šeima. Daly
vaus nepriklausomas lenkų PEN 
centras, bus atgaivinta nuo 1968 ; byloja mūsų laisvės šauklys 
metų valdžios uždrausta čekų 
PEN organizacija. Bus svarstomi 
ir Slovakijos, vengrų rašytojų 
Čekoslovakijoje ir Ukrainos ra
šytojų prašymai patvirtinti jų 
steigiamus pasaulinės rašytojų 
sąjungos centrus.

Lietuvių PEN centro delegatų 
nekantriai laukia ir jų tautiečiai 
išeivijoje. Svečiams planuojami 
net keturi literatūros vakarai, 
susitikimai su tautiečiais — 
Toronte, Montrealyje, Bostone 
ir New Yorke. ai.

1989 m. gegužės mėn. 31 d.
Kalnų parkas, Vilnius

KAZYS SAJA

Sakome, kad Lietuva — poetų 
kraštas. Mes mylim ir gerbiam 
savo tautos dainius. Partija ir 
vyriausybė Stalino epochos pa
pročiu suteikia jiems nusipelniu
sių veikėjų ir liaudies poetų var
dus. Ne pro šalį mums būtų žvilg
telėti atgal — kokius rašytojus 
mes buvom įlaipinę į klasikų 
olimpą, kokie vardai mirgėjo 
chrestomatijose.

Ne vieną rašytoją, ne vieną 
poetą mes gerbėm ne iš meilės, o 
iš baimės. Vertinom ne tik jo 
talentą, bet ir jo vietą partijos 
ir vyriausybės tribūnoje. Jo 
privilegiją kartu su pavergėjais 
skirstyti žmones į juodus ir 
baltus, į tuos, kurie lieka, ir į 
tuos, kuriuos vertėtų ištremti. 
Mums baimingai tylint, jie sė
jo kvapą užgniaužiantį melą, 
triuškino žmonių likimus, kūrė 
„didžiajam vadui” ir jo budeliams 
himnus.

Kalbu pirmiausia apie tuos, 
kurie 1940 metais begėdiškai 
išdavė savo Tėvynę, parvežė 
mums Stalino saulę, iš
margintą Molotovo-Ribbentropo 
parašais. Gal kai kas vėliau ir 
praregėjo, išvydęs kraupų tautos 
genocidą, bet kolei kas mes 
esame girdėję tik apie Salomėjos 
Nėries sąžinės graužatį. Mums 
reiktų pareikalauti, kad būtų kuo 
greičiau išspausdinti jos dieno
raščiai. Jie prašviesintų Poetės 
atminimą, nes dabar kai kuriose 
mokyklose mokinių ir mokytojų 
akyse Salomėjos Nėries politinis 
paklydimas užtemdo jos poetinį 
talentą.

Mes, deja, neįstengsime iš 
savo istorijos ištrinti rašy- 
tojų-ministrų, saugumo generolų 
ir šiaip kulto ar stagnacijos laikų 
valdiškų įstaigų mylėtojų. Kalti 
ir mes, nes — savo akimis mačiau 
— kaip karštai jiems plodavom, 
kaip išradingai juos liaupsinom 
įvairiausių jubiliejų proga...

Šiandien mes susirinkom į 
savo slėnį tarp gražių Vilniaus 
kalnelių savo akimis pamatyti, 
savo ausimis paklausyti, ką

Bernardas Brazdžionis. Kelis 
dešimtmečius gyvendamas toli 
nuo Lietuvos, poetas kaip retas 
kuris jai buvo artimas, ištikimas, 
reikalingas mums kaip druska, 
kaip oras. Savo poezijos posmais 
Bernardas Brazdžionis žadino 
mūsų blėstančią viltį, gaivino 
tikėjimą, kad mūsų laisvės troš
kimas nebus nuslopintas kalė
jimų požemiuose, nebus palai
dotas Sibiro sniegynuose, nebus 
pragertas mūsų išniekintoj že
mėj.
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Nuotrauka Antano Gylio

I

I Vilniaus aerodromą Alų metų gegužės 23 dienų atvykusį poetą Bernardą Brazdžionį rašytojai, jaunimas ir Sąjūdžio atstovai neša ant rankų. Kairėje - 
poeto žmona Aldona, dešiniau Brazdžioniu dukraitė Dalytė.

Teisybė, kai kurie, sklidini 
baimės, buvom nusigrįžę nuo 
savojo Vaidilos. Apsimesdavom, 
kad jo nepažįstam, negirdim ar 
nenorim girdėti. Tačiau išliko ir 
tokių, kurie kaip maldą kartojo 
posmus „Šaukiu aš tautą, GPU 
užguitą...” Pagaliau tam po
eto šauksmui atsiliepdami, šį-

Susikaupimas prie Lietuvos klausimų Dainavoje

Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitė

JUOZAS BAUŽYS 

Michigano Dainava — lyg Lie
tuvos miniatiūra. Tokį įspūdį ji 
kiekvieną kartą sudaro mums, 
čia gyvenantiems ir ten regulia
riai nuvažiuojantiems. Panašiai ji 
atrodė ir svečiams iš Lietuvos, 
kurie šią vasarą ten gausiai 
pirmą kartą dalyvavo įvairiose 
ateitininkų, mokytojų ir Lietuvių 
fronto bičiulių stovyklose. Ir iš 
tiesų Dainava yra turbūt pati 
idealiausia vieta suvažiuoti ir 
pabuvoti savoje organizacinėje 
šeimoje, susikaupti prie rūpimų 
klausimų ir kartu atsigaivinti 
dvasia. Tad nebūtų netikslu 
Dainavoje rengiamas studijų 
savaites ar savaitgalius tiesiog 
pavadinti mūsų tautinėmis reko- 

' lekcijomis.
Tokia buvo ir šios vasaros JAV 

ir Kanados Lietuvių fronto bičiu
lių studijų ir poilsio savaitė, 
vykusi rugpjūčio 13-20 dienomis, 

■ iš eilės jau 33-ioji. Neabejotinai 
tai buvo viena iš geresniųjų LFB 
savaičių. Prie tokio jos pasi
sekimo bei vertinimo, žinoma, 
prisidėjo ir pati įvykių raida Lie
tuvoje, kuri šiuo metu mums vi
siems duoda impulso ir naujų 
temų. Lietuva ir su ja surišti 
klausimai, be išimties vyravę

met mes rinkome savo deputatus. 
Šitame slėnyje išlydėjome juos 
nelengvam darbui į Maskvą.

Sunki paskutinės pasaulio 
imperijos būklė... Brutalus rau- 
donmarškinis Ivanas įkišo savo 
leteną į Eurazijos ąsotį, sugriebė 
pilną saują riešutų ir nebeįsten
gia gražiai ištraukti rankos. Ūkis 

visų paskaitų bei simpoziumų 
temose, neatslūgo nei prie pietų 
stalo, nei privačiuose pokalbiuo
se, bevaikščiojant takeliu palei 
Spyglį.

„Lietuvoje atgimimas taip spar
čiai žengia į priekį”, kalbėjo 
pakviestas atidaryti savaitę 
Saulius Galadauskas, „kad 
susimąstai, ar jojo dabartiniai 
vadovai jį kuria, ar jie tik bėga 
paskui tą atgimimą. Manau, kad 
jo šaknų pirmiausia reikia ieško
ti jau Gedimino ir Vytauto Lie
tuvoje, knygnešių žygiuose, 

Vakaras Lietuvos gynėjams - partizanams paminėti per LFB studijų savaitę Dainavoje: kalba dailininkas Kęstutis 
Balčikonis, dešinėje— jo kūrinys, batikos technika padaryta vėliava „Liepsnojantis vytis”. Nuotrauka Vytauto Maželio

apleistas, stogas prakiuręs, ėsti 
nėra ko, nes doro darbo dirbti ne
begali. Norėtų atgniaužti kumštį 
— nagai įaugo į delną...

Tačiau riešutas turi ne tik tvir
tą kevalą, bet ir stebuklingą 
gemalo jėgą —, tautos istoriją, 
kalbą, savo pranašus, bylojančius 
mums apie laisvę, apie Teisybę...

nuostabiajame Lietuvos valsty
bės dvidešimtmetyje, miško 
brolių kovose, jūsų, išblaškytų 
po visą svietą, nesvietiškame 
pasiaukojime, Sibiro tremtinių 
kančiose, disidentų pogrindyje 
ir Kalantos liepsnose...”

Kitą dieną tas pats Saulius 
Galadauskas skaitė paskaitą apie 
Lietuvos jaunimo įnašą į Sąjūdį. 
Jaunimas pavieniai ir per or
ganizacijas Sąjūdyje reiškiasi 
ypačiai gausiai ir pasigėrėtinai. 
O Sąjūdžio parama jaučiama ir 
atsikuriančioms jaunimo organi
zacijoms. Lietuvoje šaukiamasi 
dvasingumo, net pati partija apie 
jį šneka, bet antra vertus, kaip

Ir mūsų širdys kaip tie riešutai. 
Pažvelkit, mylimas Poete — štai J 
kaip mes sudygom, sužaliavom, J 
gražiom trispalvėm sužydėjom! ų 
Šiandien mes sveikinam Tave, < 
gerbdami iš meilės, ne iš baimės, v 
Bernardo Brazdžionio poezijos ■> 
vakarą po lietingu Lietuvos 
dangum skelbiu atidarytą.

tik labiausiai bijoma tokių or: 
ganizacijų, kaip ateitininkų ir 
skautų, nes jose ir bus stengia
masi ugdyti gyvosios dvasios 
jaunuolius. Prelegentas įdomiai 
apibūdino atsikūrusius ateiti
ninkus, skautus, neolituanus, ge- 
diminaičius, kudirkaičius, vytau- 
taičius, o taip pat ir vis mažėjan
čias komjaunimo eiles.

• I

1

Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios atgimimas

1

Kun. Ričardas Repšys, kiek
vieną dieną aukojęs šv. mišias 
ir sakęs stovyklautojams reli
ginėmis ir lietuviškomis temomis 
pamokslus, pirmadienį kalbėjo 
apie Lietuvos Bažnyčios padėtį ir 

(Nukelta į 3 psl.)
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Sestajam Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui ruošiantis

Apie įvyksiantį simpoziumą informuoja ir į 
visuomenę kreipiasi dr. Rimas Vaičaitis, Mokslinės 
programos komiteto pirmininkas.

Dr. Rimas Vaičaitis, statybos ir me
chaninės inžinerijos profesorius 
Columbia universitete, New Yorke.

Mokslo ir kūrybos simpoziumai 
yra rengiami kas ketveri metai 
Chicagoje per Padėkos šventės sa
vaitgalį, lapkričio mėnesio gale. 
Šių simpoziumų tikslas yra su
burti lietuvius mokslininkus ir 
kūrėjus, parodyti visuomenei jų 
pasiekimus ir stiprinti lietuvišką 
veiklą tautinėje plotmėje. Tokio 
pobūdžio simpoziumai sutraukia 
dinamišką, kūrybingą ir mokslo 
viršūnes pasiekusią lietuvių 
grupę, kuri parodo ateičiai gaires, 
reikalingas sekti mūsų jaunajai 
kartai. Čia susirenka specialistai 
ir žinovai iš įvairiausių disciplinų 
ir mokslo šakų, o tai duoda jiems 
progą pasidalyti informacija, 
susipažinti su nesavom, skir
tingom mokslo sritim ir praplės
ti savo profesinį akiratį. Subūrus 
po viena pastoge technologus, 
architektus, matematikus, hu
manitarus, psichologus, sociolo
gus, muzikus, menininkus ir es- 
tetikus, galima pajusti, kaip įvai
rios mokslo šakos progresuoja ir 
rišasi viena su kita. Tokio plataus 
masto ir užmojo tarpdisciplini
nių konferencijų ir simpoziumų 
amerikiečių ar kitų tautybių 
mokslinėje visuomenėje, atrodo, 
neįvyksta.

Šeštasis Mokslo ir kūrybos sim
poziumas vyks šiais metais nuo 
lapkričio 22 iki 26 dienos Chica
goje. Visos simpoziumo paskaitos 
ir pranešimai, pilnaties ir atski
rų mokslinių sričių sesijos bus 
lapkričio 23, 24 ir 25 dieną Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, II- 
linois. Paskaitų laiko tarpas 

v
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kiekvieną dieną numatytas nuo 
8:30 v.r iki 5:30 v.v. Simpoziumo 
kultūriniai renginiai vyks Jau
nimo centre, Chicagoje. Jie bus 
šieji: susipažinimo vakaras 
trečiadienį, lapkričio 22 dieną, 
7:30 v.v. Jaunimo vakaras ketvir
tadienį, lapkričio 23 dieną, 7:30 
v.v.; kultūros vakaras penkta
dienį, lapkričio 24 dieną, 7:30 
v.v.; simpoziumo uždarymas 
sekmadienį, lapkričio 26 dieną, 
12:30 v. p.p. Simpoziumo pokylis 
yra rengiamas šeštadienį, 
lapkričio 25 dieną, 7:00 v.v. The 
Lexington House, Hickory Hills, 
Illinois. Simpoziumo proga ruo
šiama iškilių lietuvių menininkų 
darbų paroda, kurioje dalyvaus 
dailininkai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Kanados, Europos 
ir Lietuvos. Meno paroda vyks 
dviejose vietose — Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica
goje, ir Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Simpoziumui yra sudaryta plati 
ir aukšto lygio akademinė pro
grama, susidedanti iš 77 sesijų. 
Yra paruošta daugiau kaip 250 
paskaitų ir pranešimų. Numa
tyta yra šešios pilnaties sesijos, 
kuriose bus iškeliamos kai kurios 
svarbios temos: Lietuvos kultū
rinės perspektyvos; lietuvio 
architekto paskirtis Lietuvoje ir 
užsienyje; Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune atkūrimo kon
cepcija; ekologijos ir gamtosaugos 
problemos Lietuvoje; mokslinis 
bendradarbiavimas Sovietų 
Sąjungos pertvarkos laikotarpyje; 
įgyto imuniteto deficito liga 
AIDS. Pilnaties sesijose padaryti 
pranešimus yra pakviesti pasi
žymėję lietuviai mokslininkai ir 
ekspertai iš JAV, Kanados, Euro
pos ir Lietuvos. Pilnaties sesijos 
vyks ketvirtadienį, lapkričio 23 
dieną, 10-12 v.r. ir 4:30-6 v. p.p., 
penktadienį, lapkričio 24 dieną, 
11-12:30 v.r. ir 4-5:30 v.v., bei 
šeštadienį, lapkričio 25 dieną, 
11-12:30 v.r. ir 4-5:30 v.v. Pilnaties 
sesijų laiku nevyks kitų sesijų — 
tai duos progą visiems moksli
ninkams ir visuomenei kartu 
išklausyti visus šiuos pranešimus 
ir dalyvauti diskusijose.

Vienas iš svarbiųjų Šeštojo 
(Nukelta į 3 psl.)

Svetur mes čia, atrodo, nejau
čiame savo istorijos bado, nes du
kart buvo naujomis laidomis pa
kartota Adolfo Šapokos redaguo
toji, išleista dr. Vandos Daugir
daitės-Sruogienės istorija ir kita 
mažėlesnė, Prano Čepėno parašy
tosios du tomai ir dar mokyklos 
reikalui kitų autorių. Tos rūšies 
darbų badą, kaip dabar esame 
matę iš nusiskundimų laikraš
čiuose, jautė Lietuva. Tokia buvo 
Maskvos politika, kad lietuviai 
kuo mažiau žinotų savo tautos 
praeiti ir greičiau susilietų su 
valdančiu „didžiuoju broliu”, o jai 
paklusnūs partinės viršūnės lie
tuviai pareigūnai padėjo tokią 
misiją vykdyti. Jei kas pasisekė 
išleisti, tai, atrodo, tik atkaklių ir 
įtakingų patriotų pastangomis. 
Bet ir jų užsimojimai ne kartą už
kliūdavo. Štai prieš keletą metų 
kai kurie lietuviški laikraščiai 
svetur išsispausdino iš Lietuvoje 
leistos pogrindinės spaudos 
straipsnį, kuriame buvo rašoma, 
kas atsitiko su dvitomės Alberto 
Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos 
istorijos vertimu, kuris norėta 
išleisti „Lituanistinės bibliote
kos” serijoje. Jis buvo išverstas ir 
spaustuvės surinktas jau 1979 
metais, bet atsirado, kas pakišo 
politinę koją, ir visas didžiulis 
rinkinys suverstas į švino katilą. ginės stagnacijos sąlygomis kilu- 
ir sulydytas.

Praėjusiais metais Lietuvos ra
šytojai, savo susirinkime svarsty
dami Lietuvos istorijos ir istori
nės grožinės literatūros klausi
mus, pajudino ir Kojelavičiaus 
veikalo klausimą. Po to, tų pat 
1988 metų balandžio mėnesį sa
vaitraštyje Literatūra ir menas 
pasirodė du straipsniai, iš kurių 
paaiškėjo, kas buvo už to veikalo 
išleidimą ir kas pakišo koją. Tai 
istorijai įvadą ir paaiškinimus pa
rašęs akademikas prof. dr. Juozas 
Jurginis gynė reikalą išleisti, o 
prof. dr. Stasys Lazutka kėlė savo 
abejones, nes Kojelavičiaus dar
bas nesąs istorinis, neturįs reikš
mės nei kaip šaltinis, iš viso jo 
reikšmė esanti menka. Be to, 
autorius esąs jėzuitas, kontrrefor
macijos šalininkas ir aktyvus 
vykdytojas, tad jo, sako, nepri- 
skirsi prie pažangiųjų vyrų. Nors 
jis ir sutinka su Jurginio teigimu, 
kad Alberto Vijūko-Kojelavičiaus 
darbas yra feodalinės istoriogra
fijos paminklas, priklausantis 
Vilniaus universiteto ir Lietuvos 
kultūros istorijai, bet jo balsas 
anuomet bus lemtingas buvęs, 
nors turbūt ne vienintelis. Dabar 
Literatūroje ir mene anuometiniai 
leidyklos redaktoriai prasitarė, 
kad tada iš aukštoje vietoje sėdė
jusio pareigūno buvo gautas tos 
Kojelavičiaus istorijos laužinio 
egzempliorius, kuriame sužymė
tos skaitytojui pavojingos vietos

tokiom antraštėlėm kaip: „Lietu
va pavergta rusų”, „Lietuviai už
puola Rusią”, „Lietuvos dalį 
užkariauja rusai” ir t.t. Tada, 
sako, visa ko reikėjo bijoti, ir nei
giamas galėjo būti tik lietuvis ir 
čigonas, daugiau niekas kitas. 
Kad ta daugiau neigiama prof. 
dr. Stasio Lazutkos nuomonė bū
tų žinoma ir šios Lietuvos istori
jos skaitytojams, dabar knygos 
pabaigoje spausdinamas aptrum- 
pintas jo tas recenzijinis straips
nis. Taigi šitaip įamžinamas rim
to lietuviško darbo trukdytojas.

Sąlygos pasikeitė, ir štai dar šių 
metų vasario mėnesio pradžioje 
net ir užsienį pasiekė ta 1988 me
tų data išleista Alberto Vijūko- 
Kojelavičiaus Lietuvos istorija 
(išleido Vilniuje Vaga; su prof. 
Juozo Jurginio įvadu ir paaiškini
mais, su pavardžių ir vietovar
džių rodyklėmis — jas sudarė A. 
Daugaravičienė, 824 puslapiai, 
kaina 6 rb. 50 kp.). Ją skaitė, 
svarstė ir jos išleidimui pritarė 
nemaža komisija (pirmininkas J. 
Lankutis, nariai A. Jovaišas, A. 
Maldonis, V. Jjferkys, E. Ulčinai
tė ir H. Zabulis), dėl to yra ko 
nustebti, kad įsikišo neišmanėliai 
pataikūnai ir nugalėjo visus 
anais 1979 metais, kaip redakci
jos pastabose sakoma, „dėl ideolo- 

šių konjunktūrinių kliūčių”.
Dabar paskubomis kartojami 

dideliais tiražais Nepriklausomy
bės laikais išleisti ir seniai nebe
prieinami istoriniai darbai. Pa
kartotas 125,000 tiražu Nepri
klausomybės laikais parašytas 
kolektyvinis veikalas Vytautas 
Didysis, kuris skaitytojų buvo 
tuoj išgrobstytas. 200,000 ar net 
didesniu tiražu išleista Adolfo Ša
pokos redaguotoji Lietuvos isto
rija, kuri dalimis spausdinta ir 
žurnale Kultūros barat Alberto 
Vijūko-Kojelavičiaus veikalo taip 
pat išspausdinta 45,000 egzemp
liorių, nes jo adresatas, kaip sa
koma pastabose, „ne vien mokslo 
visuomenė, istorijos specialistai, 
bet apskritai žmonės, kuriems 
rūpi istorinės minties raida Lie
tuvoje, todėl šis leidimas orien
tuojamas j masini skaitytojų”, 
kuris, žinoma, džiaugsis ir labai 
pagristai.

Keistybių, žinoma, Lietuvos 
spaudoje ir knygų leidyboje šiais 
pokario dešimtmečiais niekada 
netrūko. Viena metasi i akis ir 
šioje knygoje. Vijūkas-Kojelavi- 
čius, norėdamas, kad platesnis 
pasaulis galėtų susipažinti su 
Lietuvos praeitim, rašė tų stam
bų savo darbą ne lenkų, bet loty
nų kalba, kuri tada buvo tarptau- 
tiškai labiausiai paplitusi. Kas 
gi, sakau, ją taip dailiai lietu
viams išvertė? Būtų natūralu 
laukti, kad vertėjo pavarde užtik
tume tituliniame puslapyje. Lei
dėjų aiškinamajame straipsnyje 
tik paminėta, kad vertimą, kur 
buvo reikalinga, taisė E. Ulčinai
tė. Bet paties paskutinio puslapio 
metrikoje vis dėlto pažymėta: „Iš 
lotynų k. vertė L. Valkūnas”. Ma
no turimomis žiniomis, šio vertėjo 
net du buvusieji mokiniai — E. 
Ulčinaitė ir H. Zabulis — yra šio 
veikalo redakcinėje komisijoje, 
bet sutiko, kad būtų taip paže
mintas ir paniekintas vertėjas — 
jo pavardė nugrūsta j patį kampą, 
lyg į šuns būdą. O L. Valkūnas, 
Vilniaus universiteto klasikinės

Jūratė Urbienė. Laiko tėkmė. Žalgiris. 1977. Gobelenas. Vilna. 300 x 500. Trakų pilis, Lietuva.

filologijos profesorius, yra ir įžy
mus, daug davęs vertėjas ir įvai
rių kitų savo srities darbų auto
rius.

O ko gi džiaugsis lietuvis skai
tytojas ta dabar jau prieinama 
Kojelavičiaus Lietuvos istorija? 
Rašyta prieš 300 metų, ji nėra 
tokia šiuolaikinė, kaip Adolfo Ša
pokos redaguotoji ar dr. Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės parašy
toji ir svetur išleista. Istorikai juk 
pagrįstai sako, kad tasai mokslas 
nuolat ką nors naujo suranda, 
kur reikia pakoreguoti ankstes
nius teiginius. Kultūros baruose 
spausdinamą Adolfo Šapokos re
daguotą veikalą jie kaip tik ir pa
pildo pastabėlėmis, kuriose patei
kiami nauji duomenys. Kojelavi
čiaus veikalą suprasti daug pade
da Juozo Jurginio įvadas ir paaiš
kinimai.

Toje Kojelavičiaus istorijoje šis 
tas jau ir dailiai paseno. Pirmiau

Gedimino Taiučio nuotrauka

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis priešais Šv. Jono bažnyčią 
universiteto kieme. „Margučio" pakviestas, ansamblis ateinantį savaitgalį kon
certuos Jaunimo centre, Chicagoje.

sia tai, žinoma, tos anuomet po
puliarios buvusios teorijos apie 
lietuvių kilmę iš romėnų su vi
sais Palemonais ir kitais didikais, 
Lietuvos valdovais, nors ir pats 
autorius šen ten kelia kritišką 
mintį, ypač dėl tų Lietuvą taria
mai valdžiusių legendinių valdo
vų, kad jie įtartinai per ilgai 
sėdėjo sostuose.

Kaip akademikas Juozas Jurgi
nis įvade nurodo, Kojelavičius ne 
pats visus tuos legendinius ir is
torinius faktus kruopščiai sume
džiojo: jo pagrindiniai šaltiniai 
buvo Maciej Stryjkovski ir Petro 
Dusburgiečio kronikos, tik jis kai 
kur tą medžiagą paspalvino pagal 
savo įsitikinimus. Pats ir auto
rius prisipažįsta, kad jis imąsis 
tvarkyti istoriją, „bet ne naujai 
savo sudėtą, o iŠ Motiejaus Strij
kovskio metraščių išrankiotą”.

Tik jis pats sprendžia, kurių 
valdovų žygius palankiai reikia 

priimti, o kuriuos pasmerkti. Pir
mąjį ir vieninteli Lietuvos kara
lių Mindaugą smerkia ir žudiku 
vadina, nes tas atsimetė nuo 
krikščionybės ir padėjo prūsams 
kovoti su krikščioniais kryžiuo
čiais. Smerkia ir Vytenį, kuris, 
viską sunaikinęs Varmės žemėje, 
krikščionių belaisvių akivaizdoje 
išniekinęs ostiją, bet netrukus 
mūšyje susilaukė bausmės — bu
vo į galvą sužeistas. Bet nesmer
kia Gedimino, kuris atsisakė pri 
imti krikščionybę, ir jo sūnų Al
girdo ir Kęstučio. O Vytautas ir 
jo valdymas net giriamas, nes tą- 
da „Prasidėjo valstybėje klestėji
mo laikai”, „niekada ji nei žygių 
šlove, nei valdomų žemių platu
mu nebuvo didingesnė, kaip vieš 
pataųjant Vytautui”.

Kojelavičiaus istorija nėra 
lietuvių tautos ir jos gyvenimo 
istorija. Mes iš jos nesužinosime, 
kaip gyveno tauta, ką ji kūrė. Tai 
daugiau tik krašto valdovų ir 
smulkesnių jų talkininkų istori
ja, o gal tiksliau būtų sakyti: 
karų, įvairių sąmokslų, apgaulių, 
niokojimų, žudymų, kerštų istori
ja. Čia kryžiuočiai, Čia kalavijuo
čiai, lenkai ar rusai puola Lietu
vą, čia lietuviai plėšti ir naikinti 
žygiuoja į tuos kaimyninius kraš
tus. Vakarykščiai priešai pąjėgia 
susitarti ir pulti kuriuos nors gal 
vakar irgi buvusius priešus, o gal 
ir sąjungininkus.

O kuo Kojelavičius ir šian
dien gali patraukti masinį skaity
toją, tai nepaprastai gyvu apra
šymu žygių ir kovų. Skaitai tary
tum kokį romaną, kuriame daug 
įvykių. Jei ne romaną, tai gerus 
reportažus, kuriuose smulkme
niškai aprašinėjami įvykiai. Štai 
kad ir Žalgirio mūšis, kurio apra
šymui skirti keli puslapiai. Ka
riuomenės paruoštos jau stovi 
viena prieš kitą. Vytautas ragina 
besimeldžiantį Jogailą paskubėti 
ir, tarytum kad būtų daugiau 
vaizdingo dramatiškumo, prieš 
mūši įterpiamas toks epizodas:

„Kryžiuočių magistras Ulri- 
chas, būdamas tikras dėl savo 
pergalės ir nenorėdamas delsti, 
išsiuntė išdidžius žygūnus ir 
iškvietė karalių bei Vytautą į 

■ mūšį. Pasiuntinys nešėsi plikus 
kalavijus, vieną — dešiniąja 
ranka, kitą — kairiąja. Sutiktas 
baigusio melstis karaliaus, jis 
magistro vardu pasišaipė iš, kaip

(Nukelta į 4 psl.)
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Didysis kovotojas kunigas Karolis Garuckas
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Ceslavas Milošas
aptaria Vidurio Europą

Jonas Kidykas, S. J. (red.). Didysis 
kovotojas kunigas Karolis Ga
ruckas, S.J. Putnam, Connecticut: 
„Krikščionis gyvenime”, 1989. 
Knygų serija Nr. 26. Spaudai paruošė 
ir apipavidalino Teresė Bogutienė, 
Kovas Desktop Publishing, Cicero, 
Illinois. Spausdino Heffernan Press, 
Ine., Worcester, Massachusetts. 388 
puslapiai. Kaina — 10 dolerių. Gau
nama „Drauge”.

Nuo šių metų rugsėjo 7 iki 10 
dienos keliuose Slovėnijos mies
tuose vyko literatūrinis „Vileni- 
ca 89” festivalis, kuriame buvo 
laukiama apsilankant ir lietuvių 
rašytojų. Festivalio paskutinę 
dieną buvo įteikta premija už ge
riausią Vidurio Europos regiono 
literatūrinį kūrinį. Sis Europos 
spaudoje dabar be perstojo links
niuojamas regionas, anot festi
valio rengėjų, apima keturiolika 
šalių nuo Baltijos iki Adrijos 
jūros, nuo Berno iki Belgrado — 
įskaitant ir Lietuvą, Latviją bei 
Estiją.

Apie Vidurio Europą ir Baltijos 
valstybių vietą joje šią vasarą 
Budapešte įvykusioje litera
tūrinėje konferencįjoje taip pat 
kalbėjo poetas Česlavas Milošas. 
Jo kalba rugpjūčio mėnesį buvp 
išspausdinta New Yorko kultūri
niame savaitraštyje The New Re- 
public, kuriame dažnai pasisa
ko ir Tomas Venclova. Vidurio 
Europos sąvoką Milošas sieja su 
Molotovo-Ribbentropo paktu, jo 
slaptaisiais protokolais ir jų 
pasekmėmis — „mūsų Europos 
dalies padalijimu tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos, milijonais 
mirčių, masiniais išvežimais, 
planingu civilių gyventojų iš
naikinimu, konclageriais ir vergų 
darbo stovyklomis.

Pagrindinis skirtumas tarp 
dviejų Europos dalių Milošui yra 
skirtumas tarp atminties ir at
minties stokos. Vakarų europie
čiams Molotovo-Ribbentropo pak
tas tėra blyškus miglotos praei
ties prisiminimas. Mums, rašo jis, 
ir po karo Vidurio Europos šalyse 
gimusiems, Europos padalijimas 
buvo ir tebėra konkreti tikrovė. 
Poetas pabrėžia, kad ši Vidurio 
Europa apima ne tiktai sritį, 
kurią riboja „vidurio” sąvoka, bet 
ir Baltijos valstybes, kur jis pats 
gimė.

Pasak Milošo, istorijos objektais 
paversti žmonės patiria gilią 
traumą. Tai paaiškina, kodėl 
mes taip nepasitikime mūsų 
dviem didžiaisiais kaimynais. 
Nepriklausomybė nuo Didžiojo 
Brolio Rytuose neturėtų reikšti, 
kad mes besąlygiškai priimame 
Vakarus, kuriems visų pirma 
atstovauja Vokietijos ūkinė galy
bė.

Kaip Amerikos gyventojas ir, iš

dalies, Amerikos rašytojas, Mi
lošas dar stipriau jaučia, kad 
žmogus „ne vien duona gyvas”. 
„Aš nenorėčiau”, perspėja jis, 
„kad susila .ktumėm tokio laiko, 
kai tvirtinimas, jog žmogui reikia 
daugiau, negu vien duonos — ar 
daugiau negu sekso ir smurto — 
bus nubaustas pajuoka. Anot jo, 
„milijonų totalitarinių vyriau
sybių teroro aukų kančia bus pa
smerkta visiškai užmarščiai, jei 
iš tos katastrofos nebus ištauso
ta brangi vertybė — Vidurio Eu 
ropos gyventojų atrasta aiški 
demarkacijos linija tarp gėrio ir 
blogio, teisybės ir melo. Vidurio mūsų slėgė baimė skleisti tiesą, 
Europos šalys atrado šią liniją tuo 
metu, kai Amerikos ir Vakarų 
Europos literatai traktavo gėrio 
ir blogio priešpriešą kaip atgyve
nusį dalyką”.

Vidurio ir Vakarų Europos 
kraštus skiria ištisi skausmo ir 
pažeminimo dešimtmečiai, rašo 
Milošas. Tai paženklino ir Vi
durio Europos literatūrą, kurios 
kūrėjai patyrė, kad tiesioginis 
užsiangažavimas, dalyvavimas 
politinėje kovoje gali būti pa
vojingi. Pastarojo dešimtmečio 
literatūra Lenkijoje ir kitose 
Vidurio Europos šalyse' tapo 
mėšlungiška, susitelkė į vieną 
temą. Išsilaisvinimas yra kilnus 
siekis, bet poezija ir proza turi 
savo taisykles, jas riboja formos 
ir patvarumo reikalavimai.

Vidurio europiečiams, anot 
Milošo, taip pat būdinga „istorinė 
vaizduotė”. Jie sugeba tiksliai 
suprasti įvykius, susiedami juos 
su atitinkama vieta ir laiku. 
Vakarų kraštuose modernioji 
technologija ir masinis švietimas 
nuskurdino „istorinę vaizduotę” 
ir galvoseną — pradeda išblukti 
skirtumai tarp šimtmečių, tarp 
įvairiose šalyse vartojamų kalbų.

Poetas mano, kad „istorinę 
vaizduote” lavina kolektyvinės 
kančios prisiminimas. Tame jis 
įžiūri Vidurio Europos rašytojų 
paskirtį. Istorinė vaizduotė at- 

. stato tautų, bendruomenių pra
eitį ir padeda mums suprasti, 
kokia ta praeitis gąji, kaip ji išsi
laiko ir kokia ji pastovi. Ryškų 
randą paliks ir totalitarinė patir
tis, bet mes tikimės, kad jos ne
beturės jaunoji Vidurio Europos 
karta, rašo Milošas.

Žmogaus įgimtą ilgesį pažinti, 
žinoti, grožėtis paliečia knyga. Ji 
padeda taip pat padaryti žmogų 
įvairesnį, sudėtingesnį ir tobules
nį. Kaip Lietuvos žmonės, iš- 
gyenę apie 50 metų lyg tamsiame 
narve uždaryti, melu ir apgavys
te maitinti, trokšta tiesos ir savo 
tautos istorijos pažinimo, taip 
mes, jau ilgą laiką laisvėje gy
venę, nuo savo tėvynės geležine 
užtvara atskirti, dabar ryte ry
jame kiekvieną tiesos žodį, at
plaukiantį iš Lietuvos. Juos slėgė 
gė baimė pažinti tiesą, kai ką iš

kž

kad nepakenktumėm savo arti
miesiems. Bet visus mus, nelais
vėj ir laisvėj gyvenančius, jun
gė gilus tikėjimas, persunktas 
išganinga malda, tikėjimas ir 
viltis tautos ateitimi, ir tikėjimas 
lietuvio genijum, kuris vedė 
tautą didybėje ir nelaimėje, per 
kraujo ugnį ir šviesiais keliais, 
laisvėje ir nelaisvėje.

Ir kai šipulėliais sklido žinios iš 
tėvynės, kartais slaptai, kartais 
bailiai išcenzūruotos, apie didžia
dvasį kunigą Karolį Garucką, 
mes tikėjome ir laukėme, kad tie 
šipuliai kada nors iš mažos 
skalos užsidegs didele liepsna — 
žodžiai subėgs į knygos puslapius. 
Ir ta kunigo Karolio Garucko 
dvasinė liepsna, su visomis žiežir
bomis, dabar yra mūsų rankose — 
knygoje apie didįjį kovotoją ku
nigą Karolį Garucką. Ją reda
gavo tėvas Jonas Kidykas, S.J., 
išleido „Krikščionis gyvenime” 
leidykla savo knygų serijoje 
26-uoju numeriu.

Skaitydamas šią knygą, prisi
miniau, kad neseniai New Yorko 
bibliotekos direktoriumi, iš šimto 
gerų kandidatų, buvo išrinktas 
pats geriausias — kunigas 
jėzuitas. Apie tai plačiai rašė 
spauda. Atlyginimas 100,000 
dolerių, puošnus, reprezentacinis, 
labai didelis direktoriaus butas. 
Ar visa tai tinka jėzuitui kuni
gui? Kai jėzuitų provinciolas 
buvo užklaustas dėl to pasky
rimo, jis atsakė: „Nieko nuosta
baus, jėzuitai gimė knygoje ir su 
knyga”. Ir šioji knyga išvydo 
pasaulį dėka dviejų jėzuitų, taip 
pat gimusių su knyga: Karolio 
Garucko, kuris paliko savo die
noraštį, didvyriškus darbus, 
įamžintus žmonėse, jų išsaugo-
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tus jo rašytus laiškus, ir kunigo 
Jono Kidyko, knygos redakto
riaus, kruopščiai rinkusio knygai 
medžiagą, sumaniai, patraukliai 
ją suredagavusio.

Ši knyga patraukia skaitytoją 
savo pavadinimu: „Didysis kovo
tojas kunigas Karolis Garuckas”. 
Pradėjęs skaityti, susipažinęs su 
našlaičiu, augusiu neturtingoje, 
mažažemių ūkininkų šeimoje, 
ryte ryji puslapius, užmiršęs 
valandas, laiką. Keturių mažų 
vaikų našlė motina iškyla kaip ti
kėjimo, meilės ir pasiaukojimo 
asmenybė, įdiegusi vaikams 
kilnaus žmogiškumo daigus, 
kuriems prigijus, Karolis, baigęs 
Mokytojų seminarįją, pasirinko 
kunigystę. Šiam pašaukimui 
mintis brendo nuo ankstyvos 
vaikystės dienų, šeimos susibū
rime varstant tarp pirštų rožinį, 
sklindant maldai, klausant 
mamos krikščioniškų pamo
kymų. Iš to kilo šventa ir tauri 
meilė mamai, broliams, tėvynai
niams. Karolio laiškai mamai, 
nuoširdūs ir literatūriški, tiktų 
kokiai nors antologijai, skirtai 
motinos temai.

Karolio sveikata nuo pat jau- 
Į nystės dienų buvo silpna, ir dėl to 
jis net kelis kartuB turėjo per
traukti mokslą. Savęs neprižiūrė
damas, nesigailėdamas, labai 
daug laiko jis skyrė maldai, 
mokslui, kitiems padėti, viskam 
aukodamasis. Baigęs Mokytojų 
seminariją, įstojo į jėzuitus ir 
kelerius metus gyveno Pagryžu
vio jėzuitų naujokyne. Paskiau 
studijavo Vokietijoje ir Olandi
joje. O 1942 metais primicįjas 
turėjo Ėriškiuose, kur palaidota 
jo mama. Kai 1940 metų pavasarį 
buvo parvažiavęs aplankyti 
sergančios motinos, tai pravėręs 
duris, tuoj atsiklaupė ir keliais 
ėjo prie mamos lovos ar pasi
sveikinti, ar prašyti palaiminimo, 
nes tikrai jautė daugiau nebeina- 
tysiąs jos gyvos.

Karo sūkuriuose vokiečių oku
pacijos metu grįžęs į Lietuvą, 
buvusioje jėzuitų gimnazijoje 
buvo mokytojas, vėliau apie 30 
metų klebonavo įvairiose pa
rapijose. Pasižymėjo nepaprastai 
dideliu darbštumu. Būdamas 
gimnazijos mokytoju, buvo ir 
bendrabučio vedėju, taip pat šalia 
esančios ligoninės kapelionu, dir
bo bažnyčioje, vedė rekolekcijas, 
kurios sutraukdavo daugybę 
dalyvių.

Nuo 1945 metų kunigas Ka
rolis Garuckas gyveno Vilniuje ir 
buvo Šv. Kazimiero, o vėliau Šv. 
Jono bažnyčioj vikaru. Pagarsėjo 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje kaip 
geras pamokslininkas. Turėjo 
gražiai skambantį stiprų balsą, 
buvo giliai apsiskaitęs. Kalbė
davo vaizdžiai, su didele emocine 
jėga, kartais lyriškai, švelniai, 
kartais perkūnais griausdamas. 
Pamoksluose nestigdavo pavyz
džių, bet visada jie buvo įdomūs, 
išmąstyti, vaizdingi bei gyvi. 
Pamokslų jis nerašė, bet čia jam 
padėdavo gera atmintis. Jis jautė 
kalbėtojo atsakomybę, kalbėtojo 
etiką, kaų. td šv. Paulius: „Var
gas man, „si aš neskelbčiau 
Evangelįjos”. Šv. Jono — univer
siteto studentų bažnyčia būdavo 
sausakimšai pilna. 1947 metais 
kovo 30 dieną, sekmadienį, bai
giant rekolekcijas, buvo išdalyta 
komunija 1300 dalyvių.

Kunigas Karolis Garuckas, S.J. (1908-1979)

Kai 1948 metais buvo uždaryti 
vienuolynai ir daugelis bažnyčių, 
kun. Garuckas išvažiavo į mažą 
parapiją. Po to jį kilnojo iš pa
rapijos į parapiją. Keldinėjo reli
ginių reikalų valdytojas, kai kada 
pritarė ir savieji. Kai valdytojas 
griežtai reikalavo, kad jis keltųs 
iš Ceikinių parapijos, pritarė ir 
kun. Česlovas Kirvaitis, saky
damas: „Kol čia būsi, ramybės 
neturėsi”. Kun. Garuckas vi
siems atsakė griežtu „ne! Tegul 
atima man pažymėjimą Ceiki
niuose”. Jis priklausė Lietuvos 
Helsinkio grupei — Žmogaus tei
sių pažeidimams tirti. Taip pat

buvo narys Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto. Buvo aktyvus, 
nepaperkamas, nenugąsdinamas 
kovotojas.

Jis buvo labai jautrus pateku
siems į vargą. Dalijosi paskutiniu 
duonos kąsneliu. Rėmė Sibiro 
tremtinius, kalinius, pasiek
damas ii- koncentracijos sto
vyklas. Savo privačiame gyve
nime buvo labai kuklus, gyveno 
asketiškai. Pamaldumas, reikia 
manyti, ir buvo toji versmė, iš 
kurios kilo pagrindiniai jo as
menybės bruožai: tvirta, drąsi 
laikysena, principingumas, neži
nąs jokių kompromisų, uolumas

sielovadoje, paslaugumas konfra- 
trams ir šiltas, širdingas jausmas 
kiekvienam žmogui.

Jaunimas buvo pagrindinis jo 
veiklos laukas. „Kai nėra jaunų 
prie altoriaus, tai nėra jaunų nė 
bažnyčioje”, sakydavo ne kartą 
tėvas Garuckas. Kovą dėl gyvo
sios Bažnyčios, dėl jaunimo jis 
tęsė iki pat mirties. Ceikiniškiai 
negalėdavo atsidžiaugti, kiek 
daug vaikų ateidavo į bažnyčią ir 
gražiai švelniais balsais prade * 
davo giedoti. Mokytoja / nelei 
džiaut mokiniams dalyvauti su 
kaupimo dienose bažnyčioje, kui 
Garuckas juos kviesdavo ateiti pi 
pamokų. Kartą net svečias kuni 
gas B. Laurinavičius, pamoksi; 
sakydamas, išsitarė: „Oi, kaip aš 
norėčiau turėt čia foto aparatą i 
nufotografuoti tas kupetas p ie 
durų jūsų portfelių ir kuprinių 
ir jus čia prie altoriaus”! t;

Kunigas Garuckas ragindavo 
nepasiduoti svetimoms, neigia
moms madoms, mylėti savo gim
tąją kalbą. Pagirdavo ir pasi
džiaugdavo, kad jaunimas nei
davo į ateistų ruošiamus pasi
linksminimus Advento ir Gavė
nios metu. Kovodamas su gir
tuokliavimu, skatindamas blai
vybę, tiesiog maldaute maldavo 
negirtuokliauti, nes tai neša 
mažai mūsų tautai pražūtį. Jis 
liepdavo prašyti Dievo pagalbos 
ir kartu pasižadėti negerti ar 
metus, ar mėnesį, ar savaitę ir 
pabučiuoti kryžių, kurį po 
pamaldų jis duodavo ateinan
tiems prie Dievo stalo. Žmonės 
paklausydavo, pasižadėdavo ir 
akivaizdžiai jausdavo mažiau 
įvairių nelaimių.

Tėvas Garuckas buvo optimis
tiškai nusiteikęs, kad netrukus 
Bažnyčia vėl atgaus laisvę, kad 
vėl sužydės ir tikėjimas, pa
brėždamas: „Bedievybė praeina, 
kaip kokia liga, kaip epidemija, 
kuri daug pakenkia, bet ne viską 
sunaikina”. Visados padrąsin
davo tikinčiuosius reikalauti

(Nukelta į 2 psl.)
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nuojama drauge su kitų lietuvių fotografą darbais metinėje iiebrstą parodoje Čiurlionio galerijoje, Chicagoj-
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Veidu į Lietuvą

Mes patys esame savo likimo kūrėjai

Prieš pusantrų metų pajutome, 
kad Lietuvon ateina pavasaris. 
Chicagoje Lietuvos atgimimo pir
mosios kregždės buvo Vilniaus 
Jaunimo teatro aktoriai. Dar ir 
dabar šiurpas pagaugais nugara 
nueina, kai pagalvoji apie Jauni
mo centre po spektaklio kartu su 
aktoriais giedamą Lietuvos him
ną. Ir dabar, kai Vilniaus univer
siteto ansamblis, pabaigęs kon
certą, pradėjo Lietuvos himną, į 
kurį įsijungėme, prisiminėme tas 
praėjusio pavasario dienas, kai 
tiesiog savo ausim netikėjome, 
kad kartu su iš Lietuvos atvyku
siais giedame tą brangią giesmę. 
Visus praėjusius metus ir stovė
jome, taip kaip tą vakarą Jauni
mo centre, veidu į Lietuvą.

Prieš metus ne tik džiaugėmės: 
ne vienas būgštavome dėl labai 
drąsių žodžių, kuriuos girdėjome 
iš Lietuvos. Visus sujaudino Sigi
to Gedos frazė apie lietuvių tau
tą šėtono paunksnėje — tokių 
stiprių žodžių iš Lietuvos niekad 
nebuvome girdėję Nerimavome 
dėl galimų represijų. Kad tai bu
vo labai galima, rodė ir įvykis 
1988 m. rugpjūčio mėn. 28 d., ka
da guminėmis lazdomis vidaus 
kariuomenės smogikai mušė de
monstrantus Katedros aikštėje.

Prieš metus susijaudinę sekėme 
pasaulio spaudos pirmuosius pus
lapius, kuriuose buvo aprašomi 
įvykiai Baltijos valstybėse. Po 
metų tai jau ne naujiena — daž
nai užsirūstiname, jei žinių iš Lie
tuvos nerandame nusipirktame 
krašto dienraštyje. Mūsų pačių 
spauda informuoja mus apie įvy
kius Lietuvoje nepaprastai grei
tai: neretai Draugas pirmajame 
puslapyje išspausdina žinias apie 
įvykius, kurie dėjosi Lietuvoje tą 
pačią dieną. Tai telefakso techno
logijos stebuklas — žaibo greičiu 
žodis atlekia iš Vilniaus tiesiai į 
Draugo redakciją.

Prieš metus buvo daug mūsų 
tarpe svarstoma ir kalbama apie 
Sąjūdį. Kas jis, ko jis siekia, kas 
jo vadai? Kokia bus jo rolė jau vis 
labiau įsibėgėjančiame Lietuvos 
atgimime?

Kas pasikeitė per šiuos metus, 
kuriuos praleidome, stovėdami 
veidu į Lietuvą ir besiklausyda
mi balsų iš tėvynės? Po metų esa
me daug didesni optimistai. Šiuo 
laiku matome ryškius ženklus, 
kad sovietų imperija braška ir by
ra. Kartais atrodo, kad ją valdan
tieji veikia be plano, o pasikliau- 
na tik improvizacijom. Sąjungos 
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ekonomija — invalidas. Leningra
de trūksta ne tik muilo, skalbimo 
miltelių, druskos ir degtukų, bet 
taip pat jau vienai dienai trūko ir 
duonos. Pats Sąjungos ministras 
pirmininkas gąsdina piliečius, 
kad elektros jėgainės ir miestų 
apšildymo garinės pasitinka žie
mą, turėdamos tik trims dienoms 
anglių rezervų.

Sąjungos subyrėjimo procesą 
sveikiname, nes tai suteikia nau
jų progų Lietuvos ir visų kitų ru
sų pavergtų tautų nepriklauso
mybei. Gal tas optimizmas kai 
kada ir per giedras: ekonominiai 
nepritekliai palies ir lietuvius, 
nes ir Lietuvoje trūks anglių. Ta
čiau visi bandome save įtikinti, 
kad Rusijai gresiantis bado pavo
jus negresia Lietuvai. (Tai patvir
tino Bronius Genzelis per savo 
pokalbį praėjusį antradieni 
Chicagoje.)

Mūsų optimizmo nepakirto ir 
šių metų rugpjūčio mėnesio gale 
pasipylę Maskvos išmetinėjimai 
ir pamokslai Lietuvai. Jei Lietu
voje šie išbarimai ir grasinimai 
buvo žmonių sutikti su dideliu rū
pesčiu, tai Amerikoje mes buvo
me įsitikinę, kad Maskva nedrįs 
rizikuoti savo ryšiais su Vaka
rais, pasiųsdama tankus į Balti
jos valstybes. Vakarams padarė 
didelį įspūdį ramus ir nuosaikus 
Baltijos valstybių persitvarkymo 
sąjūdžių reagavimas į Maskvos 
pyktį. Tačiau tikrai reikėjo turė
ti šaltus nervus, kad būtų galima 
sakyti: jei Maskva taip reaguoja, 
tai mes ką nors gerai darome — 
tą darykime ir toliau.

Iš tikrųjų Maskvos tiesioginis 
Sąjūdžio barimas buvo puiki rek
lama Sąjūdžiui pasaulio spaudo
je. Jau ir prieš metus Sąjūdžio 
vardas buvo linksniuojamas, bet 
nuo rinkimų jis jau kalba visos 
Lietuvos vardu. Buvo geniali 
mintis parinkti judėjimui lietu
višką vardą, nes tuo jis suriša
mas nuo pat pradžios su lietuviš
ka egzotika, o tai subliminaliai 
žadina pasaulyje lietuviams 
simpatijas.

Per metus pasidarė aišku, kad 
Sąjūdis nebus monopolistinė or
ganizacija. Jis kitų lietuviškų ju
dėjimų neslopina, o yra lyg skė
tis, po kuriuo saugiai gali vysty
tis sambūriai, kurie atstovauja 
skirtingiems žmonių siekiams. 
Ta prasme Sąjūdis yra gyvoji Lie
tuvos demokratinė visuomenė. 
Tai lyg žalia oazė komunistų su
ręstos valstybės griuvėsių gamto
vaizdyje. Kažin, ar ne tik pati pa-

Pokalbis su 
Arvydu Juozaičiu

Arvydas Juozaitis, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio vienas iš 
pradininkų ir dabartinis jo sekre
torius ideologinei sričiai, aplan
kęs daugelį Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių gyvenviečių, 
praėjusią savaitę praleido Čika
goje — beveik kiekvieną vakarą 
susitikdamas su įvairiomis mūsų 
visuomenės grupėmis ir penkta
dienio, spalio 6 dienos, vakarą 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
pateikdamas išsamią apžvalgą 
dabartinės Lietuvos padėties bei 
atsakydamas į auditorijos labai 
įvairius jam užduotus klausimus. 
Arvydas Juozaitis yra baigęs eko
nomikos mokslus Vilniaus uni
versitete, toliau perėjęs į filosofi
jos studijas ir šiuo metu dirba Lie
tuvos mokslų akademijoje, Filoso
fijos, sociologijos ir teisės institu
te. Nežiūrint jo perkrautos susi
tikimų ir pasitarimų naštos Čika
goje (įskaitant ir interview, kurį 
jis davė Chicago Sun-Times re
porteriui, išspausdintą trečiadie
nį, spalio 4 dieną), Arvydas Juo
zaitis, Draugo kultūrinio priedo 
redakcijos prašomas, maloniai su
tiko atsakyti į jam pateiktus kai 
kuriuos klausimus. Čia spausdi
name ištisą to pasikalbėjimo su 
Arvydu Juozaičiu tekstą.

— Viename iš Jūsų pokalbių su 
mumis Čikagoje Jūs užsiminėte, 
kad jokia politinė mintis tautos 
nebūtų galėjusi prikelti. Kokia 
tada yra Lietuvos atgimimo 
priežastis?

— Esu tikras, kad politinis gy
venimas nėra svarbiausias žmo
nių pasaulyje dalykas. Dažnai po
litika nulemia viską — ir mirtį, 
ir gyvenimą: tai liūdna istorinė 
tiesa. Tačiau politinius sprendi
mus tautos ir žmonės daro, toli 
nužengdami nuo politikos — į gi
liausius egzistencinius klausi
mus, dorovę. Tai įvyko ir Lietu
voje — tiek 1918, tiek 1988 
metais.

— Jūs esate akcentavęs, kad at
gimimui buvo reikalinga stipri 
moralė. Kur lietuviuose slypi tos 
stiprios moralės pagrindai?

grindinė Sąjūdžio veikla šiuo me
tu ir yra mūsų tautos auklėjimas 
demokratijai.

Prieš metus Sąjūdžio veikėjų 
pavardės buvo tik žodžiai spaudos 
puslapiuose. Dabar esatie lai
mingi, galėję pamatyti ir Susitik
ti su pagrindiniais Sąjūdžio vei
kėjais: su Vytautu Landsbergiu 
liepos mėnesį, su Arvydu Juozai
čiu ir Bronium Genzeliu spalio 
mėnesį. Visi trys atneša žinią, 
kad Lietuva sparčiai eina į

Arvydas Juozaitis Jono Kuprio nuotrauka

— Jokia komunistinė-nihilisti- 
nė „moralė”, kuri buvo stačiai už
liejusi mūsų šalį, nesugebėjo su
naikinti tikėjimo atgimimu. Šį ti
kėjimą rėmė krikščioniškosios 
dorovės normos, šalia pulsuo
janti ir aukai atsidavusi Ka
talikų Bažnyčia.

— Kaip paaiškintumėte, kad 
žmonės nepalūžo per tuos vargo ir 
priespaudos dešimtmečius? Kaip 
įstengiama elgtis laisvais žmonė
mis, nors valstybės teroro apara
tas tebėra nepanaikintas?

— Teroro aparatas nėra amži
nas —jis paremtas fizine ir net fi
ziologine „filosofija”; esą kas 

nepriklausomybę.
Vytauto Landsbergio atsilanky

mas buvo didelė išeivijos šventė. 
Jis į mus kalbėjo kaip i tautą, ne 
tautos atskalą. Per tą savaitgalį 
Chicagoje mes pąjutome, kad mes 
galime (ir tikrai norime) pasi
kliauti Sąjūdžio pirmininko Vy
tauto Landsbergio vadovavimu 
mūsų tautos kelyje į laisvę. Tą sa
vaitgali Chicagos lietuviai neabe
jotinai būtų išrinkę Vytautą 
Landsbergį Lietuvos prezidentu.

Klausydami Arvydo Juozaičio, 
pajutome, kaip sistematinga tu
ri būti Sąjūdžio veikla: ne vien 
tikslų, bet ir veiklos metodikos 
atžvilgiu. Kartais yra daug svar
besnė dienos praktika demokra
tiniam gyvenimui, negu net tos 
dienos veiklos tikslas. Pajutome, 
kad Lietuvoje vyksta labai įdo
mus ir subtilus politinis žaidi
mas, kurio tikslas — laisva ir ne
priklausoma Lietuvos valstybė, 
kurios piliečiai galės gyventi 
žmogaus vertą gyvenimą. Arvy
do Juozaičio verta klausytis: at
kreipiame skaitytojų dėmesį į 

mums nepatinka, tą sunaikinsi
me. Taip Stalinas sunaikino net 
ištikimiausius sau žmones. Tero
ras negali sukurti jokios stabiles
nės visuomeninės organizacijos, 
jo sukurta valstybė pasmerkta 
sunykimui. Žinoma, tai būna aša
rų ir kraujo valstybė. Bet, ma
nau, dar baisesnis yra melas, ku
rį gina teroras. Lietuvos nepražu
dė prievarta, nes ji niekada nepa
tikėjo melu.

— {statymai Sovietų Sąjungoje 
anksčiau turėjo daugiau tik sim
boline galią. Jų interpretacija bū
davo ir plati, ir lanksti. Ar jaučia
te, kad padėtis dabar keičiasi? Ar

grėta spausdinamą su juo 
pasikalbėjimą.

Bronius Genzelis savo pokal
biuose Chicagoje duoda konteks
tą nuostabiam Landsbergio ir 
Juozaičio optimizmui. Jis labai 
kruopščiai nušvietė nuolatines 
problemas ir galvosūkius, kurie 
sudaro kasdieninę Sąjūdžio seimo 
tarybos duoną. Reikia pavojus 
iš anksto pramatyti ir apsvars
tyti galimybes juos pasitikti. 
Anot Broniaus Genzelio, nepri
klausomybę paskelbti galime kad 
ir rytoj, tačiau jai įgyvendinti 
gali būti neperžengiamų kliūčių.

Daug išgirdome ir daug minčių 
pasisavinome susitikimuose su 
Sąjūdžio vadais. Pati svarbiausia 
susitikimų išdava: Landsbergis, 
Juozaitis ir Genzelis nebėra tik 
pavardės laikraščio pirmajame 
puslapyje. Jie yra trys labai sim
patingi, įdomūs ir sumanūs vy
rai, kurie savo intelekto jėgomis 
bando gauti Lietuvai nepriklau
somybę pavojais ir galimybėmis 
turtingu dabartiniu laiku.

a. a. 11. 

neseniai pravesti įstatymai (pavyz
džiui — valstybinės kalbos) jau 
dabar turi pasekmių?

— Šiuo metu Sąjūdis daro ne
abejotiną ir tiesioginę įtaką 
LTSR Aukščiausiąjai tarybai. Jo
je priimami įstatymai padeda 
Lietuvai tolti nuo Maskvos. Dar 
daugiau: jie sukelia Kremliaus 
pyktį, kuris negali jam atnešti 
naudos, nes yra politiškai nepro
duktyvus (pykčio negali sekti ka
riniai veiksmai, kas buvo įpras
ta Maskvos politikai). Maskva ne
žino kaip adekvačiai reaguoti į 
mūsų taktiką, ir tai jau savaime 
yra mūsų pergalė.

Kalbos įstatymas — pirmas
- įstatyminis žingsnis į valstybę.

— Kaip žvelgiate i dabartine po
litine padėti? Kokius matote vari
antus tolimesnei įvykių raidai?

— I šį klausimą reikėtų atsaky
ti labai plačiai. To negaliu pada
ryti. Tad tarsiu trumpai: demo
kratinė tendencija Lietuvoje turi 
pagrindo tvirtėti. Tačiau ji nėra 
savaiminė — demokratiškėjimas 
labai sunkus išbandymas mums, 
pragyvenusiems pusę amžiaus 
politinėje barbarybėje. Demokra
tija — moralinė ištvermė ir aukš
ta intelektualinė kultūra. Bent 
vieną iš šių dviejų dalykų mes 
tarsi turime. Bet demokratija su
veši tik esant jų santarvei.

— Ne vienas Lietuvoje įvykius 
sekes buvo susirūpinės barimais 
iš Maskvos. Iš principo, ar yra ga
limybė, kad klusnumas centrui 
būtų bandomas ginklo jėga ga
rantuoti? Ar vieša prievarta 
įstengtų dabartinį vyksmą Lietu
voje sustabdyti? Ar kaip tik tuo 
metu skelbtina nepriklausomybė?

— Mūsų kelyje nėra jokių ga- 

rantįjų. Istoriškai žinoma, kad ru
sų kultūra turi ne tik naikinimo, 
bet ir susinaikinimo stiprių ten
dencijų. Negalima pamiršti Na
poleono nuostabos, pamačiusio, 
kaip priešininkas — Rusija sude- 
gina savo sostinę vardan trumpa
laikių politinių tikslų.

— Gal sutiktumėte mesti žvilgs
nį ( ekonomine Lietuvos padėtį ir^ 
perspektyvas šioje srityje. Atrody
tų, kad yra būtina atjungti Lietu
vos ekonomiją nuo skęstančios Sc, . 
jungos ekonomijos. Kokios t< 
perspektyvos? I

— Sąjūdžio ir valdžios ekor 
mistai be galo daug padarė 
pasiruošę dar daugiau padarv 
gelbėdami Lietuvos ūkį nuo cb; . 
oso — Sąjungos kiauro ūkinio 
maišo. Dabar vyksta nuosav; bių 
atidalijimo procesas: kas Lietu
vai, kas Sąjungai.

— Buvo kalbama apie lito įvedi
mą. Kokios galimybės tą dabar 
padaryti?

— Lietuvoje žinomi keli lito įve
dimo projektai. Tai jau nebetoli
ma ateitis. Tačiau negalime tikė
tis stipraus lito nuo pat pradžių. 
Jis turės funkcionuoti kurį laiką 
kartu su rubliu ir atlikti ekono
mikos saugos funkciją. Jeigu 
mums pasiseks — kartu su litu 
išeisime į tarptautinę areną.

— Su ateinančiais Naujaisiais 
metais Lietuva turi pereiti prie sa
varankiškos ūkiskaitos. Ar tai 
reikš, kad Lietuvai bus leidžiami 
tiesioginiai prekybos ryšiai su Va
karais, ar tuos ryšius ji galės vys
tyti tik su Rytais?

— Lietuvos ekonomika neišven
giamai turi orientuotis į Vakarus 
— jeigu ji išvis nori tapti ekono
miška. Tikrąja prasme, ekonomi
ka yra Vakarų kultūros produk
tas (Rytuose visad buvo tik pre
kyba ir jos priedas — kažkokia ga
myba). Prekyba gi su Rusįja — 
neišvengiama. Rusija — mūsų 
amžinas kaimynas su milžiniška 
rinka ir žaliavų šaltiniais.

— Jūs sakėte, kad mes, lietuviai, 
esame pats svarbiausias veiksnys 
savo nepriklausomybei atgauti to
limesnėj šių įvykių raidoj. Lemia
mą žodį čia turės ne Maskva ir 
ne Washingtonas. Gal galėtumėte 
nurodyti motyvus, kodėl mes pa
grįstai galime pasikliauti savo 
jėgomis?

— Mes galime pasikliauti savo 
jėgomis tiek, kiek tikime savo at
gimimu. Ne Maskva ir ne Wa- 
shingtonas garantuoja mums mū
sų norą atgimti. Šia prasme mes 
esame savo likimo kūrėjai.

— Gaila, kad Jūsų nebebus šio 
mėnesio gale, kai Čikagoje susi
rinksime Ateities studijiniam sa
vaitgaliui, kurio metu bendromis 
Lietuvos ir išeivįjos kultūrininkų 
akimis bandysim apipavidalinti 
mūsų turimą ateities Lietuvos kul
tūros viziją. Ar negalėtume Jūsų 
paprašyti savąją apibrėžti: kokios 
Lietuvos laukiate ir kokiai Lietu
vai dirbate ir aukojatės?

— Tik istorinės ir demokratiš
kos Lietuvos.

— Jūsų reiškiamam optimizmui 
buvo reakcįjų, kad jis nepagrįstas, 
kad jis gali būjį klaidinantis. Ta
čiau Jūsų besiklausančiam šitas 
optimizmas ir šita nepriklausomy
bės viltis skamba tiesiog kaip pa- 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ
Kristijono Donelaičio 275 metų sukakties minėjimai

Viso pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos šventė

Šeštasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas jvyks jau tik už 
keleto savaičių. Pradėjome jo or
ganizaciją su kukliu praėjusio 
simpoziumo dalyvių sąrašu, neži
nodami, kaip laikas ir gyvenimo 
tėkmė bus paveikę tiek lietuvių 
kilmės mokslininkų bei techno
logų norą, tiek jų galimybes 
šiame simpoziume dalyvauti. Nors 
pirmieji žingsniai atrodė nedaug 
žadantys, atėjęs 1989 metų pava
saris ir kelių pasišventusių or
ganizatorių pastangos išjudino 
reikalus ir pamažėli simpoziumas 
pradėjo įgauti sau ir formatą, ir 
struktūrą. Ypač ūpą kelianti 
momentą teko pergyventi, kai 
Lietuvoje leidžiamas technikos 
žurnalas Mokslas ir technika 
įsidėjo griežtųjų mokslų, archi
tektūros ir technologijos (GMAT) 
sekcijų Kvieslį balandžio mėnesio 
laidoje. Su Kvieslio paskelbimu 
pradėjo plaukti pasiūlymai pa
skaitoms iš Lietuvos aukštojo 
mokslo įstaigų akademikų, profe
sūros, mokslinių darbuotojų bei 
kūrėjų. Dėl to Šeštasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas taps tikra 
to žodžio prasme viso pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos 
švente, kokios iki šiolei dar 
niekad nei Lietuvoje, nei užsie
nyje nėra buvę.

GMAT sekcijos apims didesnę 
simpoziumo dalį laiko bei dalyvių 
skaičiaus atžvilgiu, nors sesijų 
atžvilgiu sudarys tiktai apie 
pusę. Visos trys GMAT sekcijos 
susidės iš 22 teminių sesijų, ku
riose žada dalyvauti daugiau 
kaip 180 prelegentų. Sesijos 
apims visas pagrindines griežtųjų 
mokslų ir technologijos šakas. Jų 
kulminaciniai taškai bus pilna
ties sesijos, pasižyminčios aptari
mu bei diskusijomis mums vi
siems opiai rūpimų klausimų, 
įvykių bei pasikeitimų Lietuvos 
gyvenime.

Pagal vėliausius duomenis, 
GMAT sesijose dalyvaus 91 prele
gentas iš JAV, 88 iš Lietuvos, 6 
iš Kanados, 2 iš Australijos ir 
po vieną iš Egipto ir Vokietijos 
Federalinės Respublikos. Daly
viai iš JAV bus iš daugelio vals
tybių, nuo Atlanto skalaujamos 
Massachussetts ir žaliosios Vir
ginijos rytuose iki saulėtos Cali- 
fornįjos ir kalnuoto Washingtono 
vakaruose. Kanados dalyviai bus 
iš jos dviejų pagrindinių pro
vincijų — Ontario ir Quebec. Lie

O *Siame numeryje:
Šiemetinis Mokslo ir kūrybos simpoziumas • Donelaitis Lietu
voje ir išeivijoje • Vilniaus universiteto ansamblis Chicago
je • Juliaus Kelero skiltis • Tarptautinis teatrų festivalis • Po
kalbis su Vaidotu Dauniu • Stasės Šakytės eilėraščiai • Pli- 
kionytės-Bružienės ir Balčikonio menas • Dalios Kolbaitės pa
roda • Ateities studijinis savaitgalis.

tuvos dalyvių dauguma bus iš 
Kauno ir Vilniaus, bet rasime 
taip pat atvykstančius ir iš 
Klaipėdos, Šiaulių, Dotnuvos ir 
kelių kitų mažesnių miestų.

Užsienio lietuvių reprezentacija 
moksliniu bei profesiniu atžvilgiu 
bus ypač plataus masto. Čia 
susitiksime prelegentus iš aka
deminio pasaulio, mokslininkus 
ir tyrinėtojus iš didžiųjų labora
torijų, industrinių įmonių bei val
džios sektorių ir taip pat technolo
gus iš mažesnių organizacijų bei 
pavienius asmenis, dirbančius sa
varankiškai kūrybini bei moksli
nį darbą. Jų tarpe rasime žmones 
su aukščiausiais akademiniais 
laipsniais, aukštųjų mokyklų va
dovus, korporacijų pirmininkus 
bei techninių reikalų vedėjus, 
tarptautinių techninių organiza
cijų darbuotojus, dangoraižių, 
aerodromų, užtvankų, tiltų ir 
kelių statytojus bei individus, 
kurie ne tik darbuojasi moksli
nių tiesų ir dėsnių atskleidime 
bei žinių perdavime, bet ir 
pramonės produkcijos organiza
vime bei pravedime tyriminių 
darbų nuo atominio ir bakteri
nio pasaulio iki erdvės platybių. 
Nemažas prelegentų skaičius yra 
sulaukę plataus mokslinio, aka
deminio bei profesinio pripaži
nimo, kaip, pavyzdžiui, jų darbų 
aprašymo Time žurnale ir pro
fesiniuose leidiniuose, apdova
nojimo prezidentiniais bei pro
fesinių draugijų žymenimis, 
įtraukimo į mokslines akade
mijas, enciklopedijas, Who Is 
Who, Man of Science, ir t.t.

Esame taip pat didžiai nudžiu
gę, kad į simpoziumo eigą įsi
jungė ir visa grupė jaunosios kar
tos mokslininkų bei akademikų. 
Daugelis iš jų yra taip pat ir besi
vystančių mokslų sesįjų organiza
toriai. Jie sudarys bazę Mokslo ir 
kūrybos simpoziumų tęstinumui. 
Tarp išskirtinių dalykų tenka 
paminėti šešias poras prelegentų 
— tėvų ir sūnų arba dukterų 
kombinacijas. Vienu atveju yra 
tėvas net su dviem sūnumis.

Lietuvos dalyviai atvyks dau
giausia iš akademinio pasaulio 
bei aukštojo mokslo institucijų 
tyrimo įstaigų. Daugelis iš jų yra 
pasiekę aukštus akademinius 
postus bei tarptautinį pripaži
nimą mokslo pasaulyje. Jų tarpe 
rasime prelegentus iš Kauno 

(Nukelta į 2 psl.)

! BRONIUS VAŠKAITIS

Kaip žinia, šiais metais sukan
ka 275 metai nuo Kristijono Do
nelaičio, vieno iš mūsų literatū
ros pradininkų ir jos ankstyvųjų 
klasikų, gimimo. Šias mūsų kul
tūros ir literatūros istorijai svar
bias sukaktuves sukruto minėti 
ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai, 
nes mūsų didžiojo būrų dainiaus 
„Metus” savo gimtąja kalba jau 
gali gvildenti rusai, ukrainiečiai, 
latviai, gruzinai, vokiečiai, len
kai, čekai, vengrai... Tai bene 
vienintelis mūsų rašytojas, kurio 
kūryba yra išversta į tiek daug 
pasaulio kalbų. Tolimos praeities 
genialią poemą, kaip ir M. K. 
Čiurlionio kūrybą, vis plačiau 
interpretuoja ne tik mūsų, bet ir 
kitų tautų rašytojai, dailininkai, 
kompozitoriai. Kristijonas Done
laitis su savo „Metais” ypač pas
taruoju metu labai sparčiais 
Žingsniais žengia į platųjį pa
saulį.

Lietuvoj pagrindinis Kristijono 
Donelaičio gimimo sukakties mi
nėjimas įvyko sausio 2 dieną Vil
niuje, Akademiniame dramos te
atre. Pasaulinio garso poeto atmi
nimą pagerbti susirinko valdžios 
ir komunistų partijos „grietinė
lė”, literatūrologai, mokslinin
kai. I minėjimą buvo pakviesti 
Sovietų Sąjungos respublikų at
stovai, Kaliningrade (Karaliau
čiuje) gyvenantis rusų rašytojas
J. Ivanovas, latvių rašytojas, 
„Metų” vertėjas P. Kalva, Rytų 
Vokietįjos baltistų atstovas prof. 
dr. G. Dominas ir kiti.

Šis minėjimas savo forma ir tu
riniu nemažai skyrėsi nuo prieš 
25 metus įvykusio Kristįjono Do
nelaičio pagerbimo, minint jo 
150-ąjį gimtadienį. Tuomet buvo 
bijota priminti, kad Donelaitis 
yra labai šiuolaikinis, kad tarp jo 
aprašytų baudžiauninkų būrų ir 
Stalino nužmogintų Sovietų Są
jungos gyventojų yra didelė 
analogija.

Iškilmingą šių metų akademiją 
įžanginiu žodžiu pradėjo tuometi
nis Lietuvos komunistų partijos 
Širmasis sekretorius Lionginas 

epetys. Minėjime dalyvavo bū
simas jo įpėdinis Algirdas Bra
zauskas. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad, nagrinėjant donelaitiką, jau 
daug yra nuveikta, tačiau, anot 
jo, poeto kūrybinis palikimas yra 
toks istoriškai svarbus, taip orga
niškai išaugęs iš rašytojo gim
tosios žemės aplinkos ir todėl toks 
neišsemiamas, kad reikalingas 
yra šiuo metu naujas, dar gilesnis 
žvilgsnis į poeto ir jo istorinės lie
tuviškos aplinkos sąveiką. Pa
skaitininkas pabrėžė, kad, lietu
vių kultūrai dabartiniu laiku vis 
labiau išsilaisvinant nuo anks
tyvesnio priverstinio dogmatiz
mo, mes galime ir privalome su 
derama pagarba vertinti mūsų

kūrėjų dvasininkų indėlį į lietu
vių kultūrą, tautos moralinį ide
alizmą.

Saulius Žukas, filologijos moks
lų kandidatas, ieškojo atsakymo, 
kodėl Donelaitis, būrams morali
zuodamas, ryškiai nepasmerkė 
tuometinės baudžiavos. Pagal 
paskaitininką, poetas gyveno to
je epochoje, kada jo gyvenamoje 
srityje buvo paplitęs religinis 
pietistų sąjūdis, reikalavęs ak
tyvaus visų dalyvavimo bažny
tiniame gyvenime, plėtęs švieti
mą, idealizavęs natūralias do
rybes, darbštumą, teisingumą, 
nuolankumą valdžiai. Kartu bu
vo skiepijami liaudiškumo ir tau
tiškumo pradai. Visa tai galėjo 
turėti įtakos ir „Metų” autoriui.

Anksčiau minėtas Ivanovas pa
brėžė, kad Donelaitis gilius pėd
sakus paliko Europos šalių bei 
Rusįjos kultūroje. Guodėsi, kad 
Čistyje Prudy buvo atstatyta 
bažnyčia. Tolimesnis darbas, anot 
jo, būtų vėl grąžinti tai vietovei 
Tolminkiemio vardą. Jo many
mu, nėra abejonės, kad tai bus 
padaryta. Siūlė rusams kartu 
su Lietuvos kultūros fondu bei ra
šytojais Kaliningrade pastatyti 
Donelaičiui paminklą.

Latvių rašytojas Kalva papasa
kojo, kaip jis Donelaičio „Metus” 
vertė į latvių kalbą. Profesorius 
Dominas, slavistų komiteto pir
mininko pavaduotojas, stipriai 
pageidavo, kad ir toliau būtų tę
siami Donelaičio kūrybos tyrinė
jimai.

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas buvo poetas Justinas Marcin
kevičius. Jis į Donelaitį pažvelgė 
kaip į pamokslininką-moralistą, 
filosofą, lietuvybės gynėją ir 
demokratinių idėjų skleidėją, 
skriaudžiamų būrų užtarėją. Pa
brėžė, kad pats Donelaitis, būda
mas labai darbštus ir nuoširdžiai 

savo vaikus mylintis dvasinis 
tėvas, buvo didžiai reiklus ir 
lietuvninkams. Anot Marcinkevi
čiaus, Donelaitis lyg įkaitinta 
geležimi lietė liaudies gyvenimo 
piktžaizdes: tinginystę, girtuok
liavimą, ūkininkavimo inertišku
mą, nutautimą, nusigręžimą nuo 
savo kalbos ir papročių, svetimų 
madų vaikymąsi. Donelaitis itin 
stipriai akcentavo darbštumą. Jis 
teigė, kad darbu žmogus pelnosi 
ne tik duoną, bet ir pagarbą. Porą 
kartų „Metuose” jis baudžiavą 
net „miela” pavadina. Donelaitis 
išvis neįsivaizdavo laisvo darbo 
galimybės, nes juk visada atsi
randa, kas jį pasisavina: vergval
dys, feodalas dvarponis, kuri nors 
visuomenės klasė arba net vals
tybė.

Justinas Marcinkevičius aiški
no, kad visas žmogiškas dorybes 
„Metų” autorius suveda į vieną 
žodį — „viežly bumas”. Viežlybu- 
mas — tai taurumas, dorumas, 
saikingumas, tautiškumas, kuk
lumas, užuojauta žmogui, die
vobaimingumas. Neviežlybus 
lietuvninkus jis vadina nenau
dėliais, glūpais, nešvankėliais, 
smirdais, šlapjurgiais, šūdvaba
liais. Tuos žodžius poetas „Metuo
se” pažeria būrams ne iš pykčio, 
bet iš meilės, norėdamas, kad jie 
pasitaisytų, nes tai itin svarbu, 
siekiant laimingos amžinybės. 
Pagal Donelaitį, būrai moraliniu 
atžvilgiu vis tiek aukščiau Btovėjo 
negu juos išnaudojantys kolonis
tai vokiečiai.

Marcinkevičius, didžiai apgai
lestavęs netekimą Tolminkiemio, 
tarė: „Ir kol gyvi būsime, mus 
kaip kokius maldininkus trauks 
į tenai, į mūsų poetinio žodžio 
Jeruzalę, iš kur šviečia pasauliui 
didžiausias to žodžio stebuklas — 
Metai”. Poetas konstatavo, kad 
jo atmintin itin stipriai įstrigo' 

paskutinis „Metų” žodis: „varg- 
sime”. Tai daug ką pasakantis ir 
šiems laikams Marcinkevičiaus 
manymu, „vargsime gindami sa
vo žemę, savo kalbą, istoriją ir 
kultūrą, vargsime gindami savo 
upes, ežerus ir miškus, vargsime 
gindami žmoguje gerumą, teisin
gumą, darbštumą, dieviškumą. 
Vargsime, nes taip paskutiniuo
ju žodžiu išpranašauta mūsų 
biblijoje — Metuose”. Guodėsi, 
kad šiuose varguose drauge su 
mumis bus ir Kristijonas.

Po oficialiosios akademijos da
lies įvyko aukšto meninio lygio 
koncertas. Jame pasirodė solistas 
smuikininkas, Sauliaus Sondec
kio vadovaujamas kamerinis 
orkestras, „Liepaičių” choras, 
Folkloro teatras. Aktorius P. 
Venslovas skaitė Marcinkevi
čiaus parašytos poemos „Donelai
tis” ištraukas. Minėjimas buvo 
baigtas Stasio Šimkaus ir Jurgio 
Sauerweino giesme „Lietuviais 
esame mes gimę”.

Mūsų didysis poetas, tegu ir ne 
taip iškilmingai, buvo prisimin
tas ir kituose Lietuvos miestuose. 
O Maskvoje, Kolonų salėje, Done
laitis buvo pagerbtas šių metų 
sausio 17 dieną. Kaliningrade ir 
Nesterovo rajone, kuriame yra 
Tolminkiemis, minėjimai įvyko 
vėliau. Sekant Amerikos lietuvių 
spaudą, susidaro įspūdis, kad iki 
šiol Donelaičio jubiliejų plačiau
siai ir iškilmingiausiai paminėjo 
Chicagos lietuviai.

Donelaičio 275 metų jubiliejui 
nemaža dėmesio skyrė ir periodi
nė Lietuvos spauda. Itin aktualus 
buvo Bernardo Aleknavičiaus 
straipsnis „Skola, kurią būtinai 
turime grąžinti” (Komjaunimo 
tiesa, Nr. 3). Jame nurodyta, kad 
Donelaičio 250 metų gimimo ju
biliejus buvo sutiktas su bran
džiais L. Gineičio ir K. Doveikos 

kūriniais. Iš jaunimo tarpo ryš
kesnių donelaitikos specialistų 
dar vis nesusilaukiama.

į 18-ojo amžiaus būrų dainių 
maskvinio komunizmo sargai jau 
seniai žvelgė su savotišku įtari
mu. Jo kūryboje jie pastebėjo 
labai aiškią analogiją tarp 
vokiečių užguitų būrų ir Lietu
voje engiamų žmonių. Cenzoriai 
negailestingai pradėjo braukyti 
poeto eiles. Prieita prie to, kad 
1948 metais spaudai paruosti Do
nelaičio Raštai liko korektūros 
atspauduose, o iš 1950 metais iš
leistų raštų iškrito net 95 eilutės. 
(Tai antras poemos išbraukymas. 
Pirmąją negailestingą korektūrą 
prieš daugelį metų padarė Liud
vikas Rėza. Jis iš poemos išleido 
468 eilutes. Jn motyvas — kai 
kurie poeto žodžiai buvo netinka
mi ano meto padoriai publikai. 
Pirmas braukymas vyko esteti
niais, o antras — politiniais sume
timais.)

Straipsnio autorius Alekna
vičius skundžiasi, kad kadaise 
Donelaičiui skaudžią „meškos’’ 
paslaugą padarė Kostas Korr 
sakas, buvęs poeto raštų leidimo 
komisijos pirmininkas. Jis Do
nelaičio gimtuosius Lazdynėlius 
iš Nesterovo rajono iškėlė į 
Radviliškio rajoną (žiūr. Didžioji 
tarybinė enciklopedija, 1972, t. 
VII, p. 439). Pokario metais oku
pantai Lazdynėlių vardą buvo pa
keitę Vyšniovka. Vėliau ir tą var
dą panaikino. Taigi dabar reikia 
kovoti ne tik dėl Tolminkiemio, 
bet ir dėl Lazdynėlių vardo grą
žinimo. Toje enciklopedijoje pa* 
daryta klaida ir nūdien tebeegzis
tuoja „Šviesos” leidyklos mokyk* 
toms išleistame Lietuvių literatū
ros vadovėlyje. Jame visai nemi
nima ir Tolminkiemio klebonija;

(Nukelta į 3 psl.)
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„Tarybinė” literatūra
— vien rusiškoji?

Širdies ir proto konfliktas Kosto Ostrausko dramoje

Pastarųjų metų įvykiai Sovietų 
Sąjungoje pagyvino amerikiečių 
susidomėjimą ta jiems vis dar 
mįslinga, egzotiška teritorija, 
vadinama TSRS. Šio pagyvėjusio 
dėmesio vaisius yra ir Ameriko
je neseniai pasirodžiusios antolo
gijos: „Nauja sovietinė proza: še
šiolika novelių” ir „Dabartinė 
amerikiečių ir sovietinė proza bei 
poezija” (The New Soviet Fiction: 
Sixteen Short Stories, Abeville 
Press, 1989; The Human Ex- 
perience: Contemporary American 
and Soviet Fiction and Poetry, 
New York: Knopf, 1989). Nors 
pati „sovietinės” literatūros 
sąvoka yra absurdiška, tokios 
antologijos vis dėlto gali padėti 
supažindinti pasaulį su Sovietų 
Sąjungos tautų, įskaitant ir lie
tuvių, literatūra. Bet nesku
bėkime džiaugtis, pirmiau žvilg
terėkime į tų antologijų turinį.

Novelių rinkinį „Naują sovie
tinę prozą” redagavo ir įvadą 
jai parašė su pažangiąja rusų 
literatų grupe siejamas Sergiejus 
Zalyginas. Kokį daugiatautės 
literatūros vaizdą pateikia Novy 
mir redaktorius, prievartinės 
kolektyvizacijos kritikas, per
tvarkos rėmėjas ir kovotojas už 
ekologiją? Šešiolikos autorių 
būryje randame vieną estą (Arvo 
Valton), vieną gruziną (Revaz 
Mišveladze) ir vieną azerbai
džanietį (Elčin). Bulat Okudžava, 
nors gruzinų kilmės, rašo rusiš
kai ir priklauso rusų literatūrai. 
Visos antologijoje spausdinamos 
novelės, išskyrus Valtono „Meilę 
Mušta magi priemiestyje”, išvers
tos iš rusų kalbos. „Liberaliajam” 
antologijos redaktoriui „so
vietinė” literatūra iŠ esmės yra 
rusų literatūra, paįvairinta 
imperijos pakraščių ornamen
tika. Savo įvade jis aiškina, jog 
antologijai atrinko rašytojus, 
kurie sunkiaisiais metais suge
bėjo atsispirti spaudimui iš 
viršaus, ir iš apačios. Bet Zaly
ginas tekalba apie rusų klasikus, 
rusų literatūros tradicijas, nė 
žodelyčiu neužsimena nerusų 
tautų ir jų literatūrinių tradicijų.

O kaip su kita antologija? Ją, 
tikra „kultūrinio bendravimo” 
dvasia, redagavo bendras Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos kvakerių 
(protestantų religinės sektos) 
komitetas. Skaitome vyriausių 
redaktorių amerikiečio pro

Siame numeryje:
„Tarybinės” literatūros antologijos • Kosto Ostrausko naujausia 
drama • Tarptautinis simpoziumas Romoje: „Tautos Sovietų 
Sąjungoje” • Antano A. Jonyno poezija • Aleksandro Radžiaus 
skiltis • Antro kaimo čikaginiai spektakliai • Skulptorė-keramikė 
Livija Lipaitė

zininko William Styron ir rusų 
rašytojo Danilo Granin parašytus 
įvadus ir girdime tą pačią dainą. 
Styron atranda labai daug pana
šumų tarp amerikiečių ir sovie
tinių „rusų”, tarp tų dviejų „di
džių visuomenių”, jų ydų ir stip
rybių. Jo ateities vizijoje „Kali
fornijos gyventojas ir Kijevo pilie
tis yra dvasiniai broliai ir se
serys”. Danilas Graninas pasi
sako už perestroiką, demokratiją 
ir glasnost, atmeta hegemonišku- 
mą ir paskelbia, kad žmonės ir jų 
idealai įvairiose šalyse yra įvai
rūs. Bendra redakcinė kolegija 
pritaria abiems redaktoriams ir 
cituoja 17-ojo šimtmečio kvakerį 
William Penn (kurio vardu pava
dinta Pennsylvanijos valstybė), 
raginusį tautas bei religijas gerb
ti, mylėti viena kitą ir gyventi 
santaikoje.

Kalbant apie tautas, ir šioje 
antologijoje Sovietų Sąjungos ne
rusų tautos neegzistuoja. Iš 
tuzino sovietinių redaktorių ir 
konsultantų, tik du nerusai. 
Visi devyniolika autorių rašo 
rusiškai; trys nerusiškos kilmės, 
bet priklauso rusų literatūrai.

Ir antroje antologijoje „sovie
tai” yra rusai, „sovietinė” litera
tūra — rusų literatūra. Toksai 
miglos pūtimas paneigia įva
duose išreikštus kilnius humaniz
mo ir tautų brolybės jausmus. 
Dar blogiau, tokiu būdu 
mulkinama angliškai skaitan
čioji visuomenė ir įtvirtinamas jo
je giliai įsišaknijęs prietaras, kad 
Sovietų Sąjunga yra Rusija. 
Norint suprasti ir pamilti kitas 
tautas, pirmiau reikia jas pažinti, 
reikia bendrauti su konkrečiomis 
tautomis, o ne su imperijiniais 
fantomais.

Iškyla ir klausimas, kodėl 
pažangūs rusų rašytojai, kaip 
Zalyginas ir Graninas, išleido į 
pasaulį šias melagingas antolo
gijas? Ar jie tai padarė sąmo
ningai? O gal imperijinis menta
litetas yra' taip persmelkęs jų 
galvoseną, kad jie tikėjo tuomi 
pasitarnausią pasaulio litera
tūrai ir tautų bendravimui.

Lietuvių rašytojų ir kitų 
kultūrininkų tokie pokštai jau 
nebenustebins. Tai viena prie
žasčių, kodėl jų sąjungos ir 
organizacijos šįmet paskelbė savo 
nepriklausomybę nuo Maskvos.

J. P.

PRANAS VISVYDAS

Kostas Ostrauskas, ELOIZA IR 
ABELARDAS. Historia Calamita- 
tum. Drama. Chicaga: Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, 1988. 
Dailininkė — Danutė Kunča. 124 
puslapiai. Kaina — 8 doleriai. 
Gaunama „Drauge”.

♦

Parodija su ironijos, abejonės, 
erotikos stygomis — tai turbūt 
mėgiamiausias Kosto Ostrausko 
dramaturgijos instrumentas, per 
daugelį metų gerai įvaldytas, ati
tinkantis jo vaizduotės tempera
mentą. O medžiagos parodijos 
gaidoms žmonijos istorijoje yra be 
galo daug. Ypač tas visuotinis 
poelgių ir jausmų nesuderi
namumas su išprotautomis etikos 
formulėmis. Gyvenimo egzis
tencija prašyte prašosi dramatur
go groteskinio stryko. 20-ajame 
amžiuje šitaip gyvenimą trakta
vo ir traktuoja klasika tapęs 
prancūzų absurdo teatras. Jo 
stilistika (sąlygiškumas) ryški 
Ostrausko pjesėse. Tačiau regime 
ir savitą bruožą — aistringą Ost
rausko pomėgį žaisti kalbos dvi
prasmybėmis, sakinių inversi
jomis. Atseit, jeigu kalba žodžių. 
dėka kuria teorijas, tai ta pati 
kalba, kitaip sudėliojusi žodžius, 
gali įrodyti tų teorijų netikrumą.

Metmenyse (1989, Nr. 56) Kos
tas Ostrauskas rašo: „Reikia, — 
nors ir su rizika, — pastebėti, kad 
literatūra, kaip ir kiekviena 
kūryba, nemaža dalimi yra žai
dimas — šiuo atveju žaidimas 
žodžiais. Juk ir pats žmogus — 
tad ir kūrėjas — yra homo ludens 
— žaidžiantis žmogus”. Tiksliau 
pasakytina: ir žaidžiantis (pa
brėžiant ir), nes žaidimas tėra tik 
šalutinė žmogaus buvimo funkci
ja. Pagrinde tebelieka kova už 
būvį — grumtynės su skausmu ir 
mirtimi.

Jei žodinėje kūryboje paste
bime, kad autorius rimtos temos 
sąskaiton per daug žaidžia žo
džiais, taip sakant, išsįjuosęs 
šmaikštauja, postringauja 
visokiais sofizmais, tokią kūrybą 
mes ir tebelaikom žodine 
pramoga. Tam tikromis progomis 
ji reikalinga — mat išjudina 
mūsų sustabarėjusį pojūtį kalbai, 
spiria žvelgti į sakomas mintis iš 
kito galo, leptelti kokią nesąmonę 
ar banalybę kraupiai situacijai 
nuskaidrinti... Neneigiu, yra 
apstas ir tokios literatūros. Gan 
vykusios, retais atvejais 
pakylančios iki meniškos satyros 
ar komedijos lygio. Šekspyras 
gan mikliai operuodavo sąmo
jingais priežodžiais (puns). Vis 
dėlto, manyčiau, žodinio'žaismo 
arenoje taiklumas ir saikas yra 
bene reikšmingiausi žodžiai.

Stebiuosi, kad šitokios dygios 
mintys kilo pirmą kartą per
skaičius Kosto Ostrausko dailiai 

išleistą pjesę „Eloiza ir Abelar- 
das”. Negi Ostrauskas, įžvalgus 
scenos meno magistras, šį sykį, 
bežaisdamas sąvokomis, persi
stengė? Atsakyčiau, anot Abelar- 
do, „sic et non”. Taip ir ne.

Taip — pirmuoju įspūdžiu 
atrodo: vaidinimo eigai ne pa
deda, o trukdo per dažna žodinė 
ekvilibristika. Iš dalies dėl to 
kaltas visažinis-visaregis veikė
jas (Abelardo ir Eloizos sūnus), 
kuriam pavesta nematomam da
lyvauti pokalbiuose ir visą laiką 
kaišioti kandžiai ironiškas pasta
bas, atseit demaskuoti pašneko
vų intencijas. Jis čia tarsi mizan- 
tropiškas sąžinės balsas, savotiš
kas kontrapunktas dialogų or
kestruotėje. Tokie žinovai, 
metraštininkai dramose naudo
jami nuo senų laikų. Kad ir 
graikų choras. Kažkodėl, skai
tant Ostrausko tekstą, Astrola- 
bas norom nenorom tampa įkyria 
persona. Reikia manyti, spektak
lyje šiam skeptikui bus surasta 
tinkama tonacija.

Abelardo ir Eloizos gyvenimo ir 
meilės pagrindfhius bruožus 
maždaug žinome. Jei primiršome, 
galime pasiskaityti bet kurioje 
didesnėje enciklopedijoje. IŠ tikro 
ir su enciklopedija vargti ne
reikia: iš Astrolabo lūpų išgirs
tame daug ką apie jo tėvus. Tarp 
kitko, bibliotekose yra knyga — 
D. W. Robertson, Abelard and 
Heloise.

Dėl visa ko pateiksiu filosofo 
scholasto, egzegeto bei dialek
tikos mokovo Petro Abelardo 
metus: 1079-1142, taip pat jo 
auklėtinės Eloizos, tapusios 
vienuole: 1101-1164. Matome, 
kad Abelardas už savo mylimąją 
buvo 22 metais vyresnis. 
Jųdviejų slapta meilė vienuolyno 
zakristijoje tapo neeiliniu skan
dalu anuometiniame Paryžiuje. 
Tuo tarpu jos dėdės kanauninko 
Fulberto kerštas Abelardui, kai 
papirkti vyrai filosofijos magistrą 
iškastravo, ir šių laikų akimis 
žiūrint, yra žiauriai atgrasus 
nusikaltimas. Ne tik vyriškio 
suluošinimas, bet ir dvasinis 
skaudulys visam gyvenimui. His
toria Calamitatum (Mano 
nelaimių istorija) — taip Abelar
das pavadino savo užrašus.

Jei kas prisimena Boccaccio De- 
kameroną, Ostrausko sumanytoje 
Abelardo ir Eloizos meilės sceno
je suras panašią šaipokišką, 
prieskonių nevengiančią, anksty
vo renesanso metaforiką. Šian
dien ji nuskamba su atleistinu 
banalumu. Abelardas — toji 
viduramžių išminties pažiba — 
savo geismą apdangsto perkelti
nėmis frazėmis. Pasiūlo Eloizai 
pastudijuoti moterišką ana
tomiją. Pamoka vyksta netgi 
cituojant Bažnyčios tėvą Augus
tiną: „Mylėk Viešpatį — ir daryk, 
ką nori”. Pastarojoje pikantiškoje 
scenoje dalyvauja ir tas „Peeping 
Tom” Astrolabas. Tokia jau vaidi- 
dinimo anatomija — visą laiką 
išlaikyti tėvo, motinos ir sūnaus 
trejybę.

Glaustai, įtaigiai pavaizduotas 
pats esminis įvykis — Fulberto 
sąmokslas prieš jo dukterėčią 
„suvedžiojusį” Abelardą. Gir
dime įsimylėjėlius supančias 
„vita profaną” apkalbas, studio- 
zų nešvankumus. Ano meto at
mosfera perteikta įtikinamai.

Pjesės sudėtingumas glūdi ne 
šių pagrindinių įvykių komizme

Kostas Ostrauskas Jono Bogutos nuotrauka

ar dramatizme, bet ilguose 
Abelardo ir Eloizos pokalbiuose. 
Svarsto jie savo poelgių moralinę 
prasmę ir tolimesnių santykių 
galimybes. Čia režisūrai ir akto
riams reikės gerokai pasitempti, 
nes ištęsti disputai teatre tik mig
do klausytojus. Kur kas lengviau 
tekstą pakartojamai skaitančia
jam. Įsitikini, kaip sumaniai dra
maturgas panaudoja Abelardo 
raštų mintis bei kitokias citatas. 
Tas garsusis paskaitininkas ana
lizavo nuodėmės pobūdį, abejojo 
kalbos sugebėjimu tiksliai per
teikti dalykų esmę. Taigi ir jam 
rūpėjo žodžiai, žodžiai, žodžiai, su 
įvairių sampratų galimybėmis.

Abelardas yra tvirtai įsitikinęs, 
kad Viešpaties bausmės susi
laukė dėl jųdviejų gašlumo. Į tai 
atsako Eloiza: „O ne, Abelardai,
— tai ne gašlumas, o meilės 
aistra”. Jų poelgyje ji nemato 
jokios ypatingos nuodėmės. Tik 
jam pageidaujant, ji sutinka įstoti 
į vienuolyną. Tik iš meilės Abe
lardui. Ne protas, o jos širdis taip 
nulemia. Ji trokšta, kad Abelar
do mokslinė šlovė išliktų 
nepažeista.

Vaidinimas lyg ir turėtų pasi
baigti, Astrolabui skaitant iš
trauką iŠ Abelardo „Nelaimių is
torijos”. Tačiau dramaturgas, už
čiuopęs anų amžių etinių 
problemų panašumą į mūsų laikų 
egzistencialistų teiginius (ne pats 
veiksmas, bet žmogaus vidinė 
nuostata turi reikšmę gėrio-blo
gio matuoklėje) įterpia ir prierašą
— jautrų, svarų disputą tarp 
Eloizos ir Simone de Beauvoir — 
prancūzų rašytojos, filosofės, 
feministės. Žiningumu Eloiza nė 
kiek nemenkesnė už de Beauvoir.

Taigi prieraše atsiskleidžia įdo
mi paralelė. Išvystame jau šių 
laikų filosofuojančių draugužių 
porą. De Beauvoir įstumia vežkė- 
dę su paralyžiaus suluošintu, 
uremija sergančiu vyriškiu — 

garsiuoju egzistencializmo filoso
fu Jean-Paul Sartre. Jo „Šiek tiek 
iškreipta burna sudaro tarsi 
amžinos šypsenos įspūdį”. Tai ši
taip atrodo „le grand optimiste”, 
teigęs, jog žmogus yra pasmerk
tas laisvei ir visiškai atsakingas 
už savo etinius sprendimus. Pje
sėje šį genialų globotinį de 
Beauvoir pristato kaip „tobulą in
validą”. Anot jos, Sartrui in
telektą iškastravo, „o tai žymiai 
blogiau negu prarasti genitalijas. 
Galima mylėti ir be pastarųjų, 
tačiau neįmanoma mąstyti be in
telekto”.

Nedaug nusivokiu etikos daly
kuose, bet manoji iš senolių pa
veldėta dorovinė nuojauta dėl šios 

Alfonsas Dargia Šeima, 1979

Vilniuje, Dailės muziejuje, šių metų vasarą vyko dailininko Alfonso Dargio 
tapybos ir grafikos paroda, skirta jo SO-mečlui paminėti. Iš Vilniaus paroda 
perkeliama ir i Maskvą.

scenos šiaušiasi: argi dera didžiai 
kūrybingo žmogaus charakterio 
visumą nuvertinti dėl jo kūniškos 
menkybės ligoje ar senatvėje, ar
ba dėl to, kas įvyksta žemiau 
bambos? Manau, Ostrausko 
avangardiškas pasijuokimas iš 
Sartro daugelio nebus net mi
nimaliai suprastas.

Dramaturgui tuo pačiu ruožtu 
knietėjo išryškinti skirtumą tarp 
de Beauvoir stačiokiško, aršaus 
feminizmo ir Eloizos prieraišia 
meile puoselėjamos galvosenos. 
De Beauvoir sako mylinti .Sartrą 
protingai, gi Eloiza tokios meilėm 
nepripažįsta: mylima ne protu, c 
jausmais. Autorius aiškiai šimpa 
tizuoja atlaidžiai Eloizai, nerei 
kalaųjančiai tobulumo. Štai jos 
kelios sentencijos: meilė neklau
sia, o kartais dar pasiskubin ; 
moters meilė — ne motinos meil : 
meilėje išprievartavimo nėra; 
pavydas gimdo apmaudą, o ap
maudas — neatlaidumą; mirtis 
dar labiau įpareigoja; amžinybė 
prasideda tada, kai baigiasi gyve
nimas. (Kaip tik amžinybėje ji ir 
susitiko su mylimuoju Abelardu. 
Jie palaidoti viename kape.)

Suprantama, pokalbyje laimi 
Eloizos nuoširdumas. De Beau
voir jaučiasi nelaiminga, kad ne
gali mylėti Sartro taip, kaip 
šioji. Pravirksta, sukniumba. 
Eloiza ją guodžia. Jiedvi apsika
bina — „kaip moteris moterį” — 
ir dalijasi skausmu. Pjesė nė kiek 
nenukenčia nuo šio sentimen
talaus epizodo. Priešingai, tuo 
šiek tiek sušvelninamas šiurkš
tokas pasišaipymas iš filosofų.

„Eloizos ir Abelardo” scenų ir 
mizanscenų orkestruotė, perpra
tus Astrolabo reikšmę, yra tvirtai 
darni. Tereikia tolygiai tvirto 
režisieriaus ir neeilinių aktorių. 
Žinoma, būtinas ir vaiskesnis, 
nuo politinių aspiracijų atitokęs 
laikotarpis. Ateityje.

Knygos aplankas su 14 am
žiaus iliustracija daro malonų 
įspūdį. Aplamai veikalo apipa
vidalinimas (Danutės Kunčos) ir 
spaudos darbas nusipelno este
tinio penketuko.

Pabaigai norisi autoriaus pa
klausti: kodėl Šaukliui barbariz
mas „svietas” yra mielesnis už 
mūsų gražų „pasaulį”?



ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
•Saturday SlipplGmant 1989 m. lapkričio mėn. 4 d. / November 4, 1989 Nr. 216 (39)

Camilo Jose Cela 1989 metų Nobelio literatūros premijos laureatas

I

Mokslo ir kūrybos simpoziumo
kontūrai pradeda aiškėti

Šeštojo Mokslo ir kūrybos sim
poziumo, kuris įvyks lapkričio 
22-26 dienomis Chicagoje, silu
etas pradeda lyg iš miglos ryškė
ti. Gal kas paklaustų, kodėl taip 
ilgai trunka. Tam yra daug prie
žasčių. Pirma, kiekvienam sim
poziumui yra sudaromas beveik 
naujas vadovaujantis štabas, tad 
nėra tęstinumo — drauge ir patir
ties. Antra, šis simpoziumas yra 
gerokai skirtingas nuo anksty
vesniųjų. Jo beveik visai negali
ma palyginti su buvusiais. Svar
biausia dėl to, kad atvyks net 66 
dalyviai iš okupuotos Lietuvos. 
Žinoma, tikslaus atvykstančiųjų 
skaičiaus kol kas beveik ne
galima nustatyti. Jie su mūsų 
tvarka nesusipažinę, tad nėra ir 
tinkamų kontaktų. Be to, tie, 
kurie atvyksta ne su iškvietimu, 
bet su įvairiomis komandiruotė
mis, gali turėti sunkumų gauti 
JAV vizą. Tokie jau vyksta pagal 
„Cultural Exchange” planą. O 
pagal šį planą atvykstančių yra 
labai daug lietuvių, tad kvota 
gali būti išsemta. Atvykstančiųjų 
pagal šį planą skaičius turi būti 
išbalansuotas, t.y. kiek iš Ameri-' 
kos vyksta į Sovietų Sąjungą, 
tiek ir čia įsileidžiama.

Jau žinoma, kad į simpoziumą 
atvyksta profesoriai Vytautas 
Landsbergis, Kazimiera Pruns
kienė, Bronius Genzelis, Antanas 
Buračas bei Romualdas Ozolas ir 
daug kitų okupuotos Lietuvos 
veiklių mokslininkų.

Bet ir šiaip simpoziume daly
vaus daug iškilių mokslinių bei 
politinių darbuotojų. Šio sim
poziumo rengimas dar ir dėl to 
labiau komplikuotas, kad jo ren
giniai vyks dviejose vietose. Tad 
planavimas yra kiek daugiau su
dėtingas, be to, reikia pasirūpinti 
ir transportacija. O tai irgi padėtį 
pasunkina. Gal kas paklaustų, 
kodėl reikėjo rengti dviejose 
vietose? įsikūrus Pasaulio lietu-

vių centrui Lemonte, jaunesnieji 
tarybos ir valdybos nariai panoro 
remti savo centrą. Taip pat buvo 
galvota, kad lietuviškai visuome
nei gravituojant į vakarinius 
Chicagos priemiesčius, reikėtų ir 
kultui mius renginius į ten per
kelti, jeigu norime turėti gauses
nį jaunesnės kartos lankytojų 
skaičių. Ar tų lankytojų skaičius 
pagausės, tai parodys ateitis?! Be 

• to, mūsų gyvenvietėms demogra
finiu požiūriu keičiantis, kitame 
simpoziume šis klausimas gal 
nebebus nė keliamas. Ketveri 
metai yra ilgokas laiko tarpas, 
tad dabar sunku visa tai numa
tyti. Taip pat šis simpoziumas pa
rodys, kiek aktyviai mūsų jaunes
nioji karta j jį finansiškai įsijun
gia. Be finansinės bazės jokio 
rimto ir platesnės apimties rengi
nio planuoti negalima. Didesnį 
renginį planuojhnt, reikia labai 
aiškiai numatyti galimas, o ne 
prileidžiamas pąjamas. Ir šįkart 
buvo daug išlaidžių projektų nu
matyta, nekreipiant daug dėme
sio į realias pajamas. Kai buvo 
rimčiau pajamų ir išlaidų balan
sas peržiūrėtas, tai teko nuo 
keleto projektų atsisakyti. Jų 
tarpe buvo jubiliejinis Tautos su
kilimų medalis. Pagaliau buvo 
prieita išvados, kad projektas 
žymiai per brangus ir sunkiai iš
platinamas.

Simpoziumas yra išeivijos didy
sis šių metų kultūrinis renginys, 
tad ir norima, kad jis būtų meno 
parodomis ir literatūros vakarais 
paįvairintas. Todėl lapkričio. 17 
dienos, penktadienio, vakarą Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
bus atidarytos meno parodos. 
Atidarys Dalia Kučėnienė, JAV 
LB Kultūros tarybos pirmininkė, 
o meniniu požiūriu parodas ap
žvelgs dailininkė Daiva Karužai- 
tė. Lapkričio 18 dieną, šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemon
te, įvyks Lietuvių dailės šventės

Joana Danutė Plikionytė-Bružienė. „Seni vartai”, 1988. 10.5 x 15 cm. Lietuvos grafikės individualinė paroda 
„Palikimas” bus išstatyta per VI MKS Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

PETRAS MELNIKAS

Tokią įdomią literatūrinę žinią 
pirmiausia paskelbia laikraščiai. 
Detroit News (1989 m. spalio mėn. 
20 d.) rašoma iš Stockholmo, kad 
ispanų rašytojas Camilo Jose 
Cela, autorius smurto tematikos 
ir groteskiškų vaizdinių stiliaus 
knygų, įtaigautų Ispanijos civili
nio karo, kuriame žuvo daugiau 
negu milijonas žmonių, buvo 
išrinktas iš kitų dabartinių 
rašytojų tarpo ir šiais metais ap
dovanotas Nobelio premija už 
literatūrą. Šis ispanų rašytojas 
1942 metais yra parašęs romaną 
Pascual Duarte šeima, kuris 
sukrėtė skaitytojus ir krašte buvo 
uždraustas. Dabar ši knyga laiko
ma plačiausiai skaitomu ispaniš
ku romanu nuo Servantes Don 
Kichoto, parašyto prieš 400 metų.

Švedų akademija išskyrė 73 
metų amžiaus rašytoją Camilo 

atidarymas. Ją atidarys Viktori
ja Kašubaitė-Matranga, o kalbės 
Gordon Ligocki. Šioje šventėje 
bus atstovaujama daugeliui me
nininkų iš okupuotos Lietuvos ir 
iš laisvojo pasaulio. Taip pat bus 
išstatytos ir kelios privačios 
kolekcijos. Tiek šios dailės šven
tės parodos, tiek ir Čiurlionio 
galerijoje eksponuojamos bus at
viros per visą simpoziumo perio
dą (normaliomis galerijų veiki
mo valandomis).

Lapkričio 22 dieną, trečiadienį, 
7 v.v., Jaunimo centro kavinėje 
įvyks simpoziumo susipažinimo 
vakaras. Susipažinimo vakaro 
vaišių mecenatai yra Nijolė ir Le
onas Maskaliūnai. Lapkričio 24 
dienos, penktadienio, vakarą 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
įvyks literatūros vakaras. Dalį 
programos atliks poetas Bernar
das Brazdžionis, kuris specialiai 
atvyks iš Los Angeles. O su kitais 
programos atlikėjais dar yra ta
riamasi. Kalbant apie simpoziu
mo renginius, negalima užmiršti 
didžiojo simpoziumo pokylio, ku
ris rengiamas lapkričio 25 dieną, 
šeštadienį, 7 v .v., puošniam The 
Lexington House, Hickory Hills 
(95-oji gatvė, į vakarus nuo Har-

Juozas Žygas 

Jose Cela Nobelio literatūros 
premijai dėl jo „turtingos ir in
tensyvios prozos, pasižyminčios 
santūria, nuosaikia užuojauta 
žmogui, formuojančios silpno 
žmogaus prieštaringą viziją.” 
Trejus metus užsitęsęs Ispanijos 
civilinis karas, kurį laimėjo ge
nerolo Francisco Franco pajė
gos, turėjo didelės įtakos Cela 
raštams. Jis yra penktas ispanų 
rašytojas, gavęs Nobelio literatū
ros premiją, ir pirmasis po poeto 
Vicente Aleixandre, kuriam ji 
buvo suteikta 1977 metais.

„Suprantu, kad tai yra mano 
literatūrinės karjeros viršūnė po 
daugelio metų darbo”, pasakė 
premijos laimėtojas Cela per 
Šveduos radįją iš savo namų Gua- 
dalajara, 30 mylių j šiaurės rytus 
nuo Madrido. „Manau, kad ir kiti 
autoriai, ispanai ir lotynų ame-

Zbigniew Brzezinski knyga
„Didysis žlugimas”

EDITA NAZARAITĖ

Macmillan leidykla 
neseniai išleido 278 
Zbigniew Brzezinski

Collier 
Kanadoje 
puslapių 
knygą „Didysis žlugimas” (The 
Great Collapse) apie komuniz
mo gimimą ir mirtį 20-ąjame 
amžiuje. Jo knygą recenzavo bu
vęs Kanados dienraščio The "Gorbačiovą. Lenino teorijose 
Globė and Mail korespondentas 
Maskvoje Lawrence Martin (The 
Globė and Mail, 1989 m. rugsėjo 
9 d.).

Lenkų kilmės amerikietis, 
eruditas, buvęs valstybinio sau
gumo patarėjas Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidento Jimmy 
Carter administracijoje, Zbigniew 
Brzezinski, sausais, bet stipriais 
akademiškais argumentais rem
damasis, parašė gūdžią epitafiją 
komunizmui. Knygoje išreikšta 
viltis, kad dvidešimt pirmasis 
amžius priklausys demokratijai, 
rašo žurnalistas Martin.

Knygos autorius įtikina, kad 
visos šalys, kurios tik eksperi
mentavo su komunizmu, norom 
ar nenorom patyrė siaubingą 
fiasko. Dauguma šiuo metu mė
gina krapštytis iš tos bedugnės, 
imdamos pavyzdžiu kapitalisti- 
nį-demokratinį modelį: politinį 
pliuralizmą bei laisvosios rinkos 
ekonomiką.

Manoma, kad, vaduojant pa
saulį iš kapitalizmo „skurdo”, 
buvo paaukota maždaug 50 mili
jonų žmonių gyvybių — tokia bu
vo komunizmo socialinė kaina. 
Brzezinski rašo: „Komunizmo fe
nomenas — tai istorinė tragedija. 
Ją pagimdė nekantrusis idealiz
mas, tikėjęsis sukurti žmoniš
kesnę visuomenę, o tačiau sukū
ręs tik masinį terorą”.

Leninas jau buvo paruošęs 
kelią stalinizmui, kuris šalį 
pavertė vienu kalėjimo rūsiu, 
vėliau stalinizmo bacilos ėmė 
daugintis ir Rytų Europoje. Gor
bačiovo laikais šalis vaduojasi iš 
šėtoniškų stalinizmo padarinių, 
ir, pasak Gorbačiovo, grįžta prie 
tikrųjų lenininių idealų.

Žurnalistas Lawrence Martin

Camilo Joae Cela

rikiečiai, rašantys ispaniškai, 
galėjo šią premiją laimėti dėl tų 
pačių priežasčių, kaip ir aš pats”.

Rašytojas Camilo Jose Cela, 
Ispanijoje žinomas dėl savo spal
vingai gyvo gyvenimo būdo, per 

rašo, kad Brzezinski tarp sta
linizmo ir komunizmo deda 
lygybės ženklą. Jis savo knygoje 
teigia, kad sistema sukūrė 
stalinizmą, o ne Stalinas — 
sistemą. Bet jei ši sistema sukūrė 
stalinizmą, tai ji sukūrė ir

Gorbačiovas įžvelgia kitokias 
mintis, nei kad Stalinas. Būtent 
Gorbačiovas suteikė balsą be
balsiams ir, nepaisant kilusių 
neramumų, jis valdžioje tvirtai 
tebesilaiko. Naujoviškasis Gor
bačiovo „socializmas” remiasi 
decentralizacija ir demokratiza
cija. Galima ginčytis, nes tai 
prieštarauja Lenino mokymams, 
tačiau, atmetus išpūstą komu
nistinę retoriką, Brzezinski 
yra teisus, sakydamas, kad ko
munistų idėjos apie pasaulinę 
revoliuciją, proletariato dikta
tūrą ir valstybės išnykimą jau 
seniai palaidotos.

Vis dėlto gorbačiovinės per
tvarkos dėmesio centre — so
cializmas, kur valstybė tebeturi 
stiprią jėgą ir kontrolę, idant 
būtų išvengta vadinamo „darbo 
žmogaus išnaudojimo”. Ar stali
nizmo, ar gorbačiovizmo idealai 
yra arčiau 1917-ųjų metų Lenino 
idealų — sunku pasakyti, tai 
galėtų spręsti tik pats Leninas. 
Tačiau Brzezinski nesieja 
Gorbačiovo su Leninu, nes jam 
Leninas — toks pat blogis kaip ir 
Stalinas. 

priešpiečius Madride pasakė 
žurnalistams, kad jis 463,000 do
lerių sumos premiją žada panau
doti „užsimokėti mano skoloms — 
ir patikėkite, aš jų turiu ne
mažai”.

Jo dešimt romanų ir šešiasde
šimt kitokių įvairių raštų — 
novelės, esė, poezija ir kelionių 
aprašymai — rašyti nuo 1942 iki 
1988 metų, padarė Camilo Jose 
Cela „pirmaujančia figūra 
Ispanijos literatūros atgimime 
pokario laikotarpyje," pareiškė 
Švedų akademija. Akademijos 
sekretorius Sture Allen pridėjo, 
kad Cela turėjo didelę įtaką 
literatūrai ir Lotynų Amerikoje: 
„Jis yra eksperimentuojantis, 
provokatyvus rašytojas". Skaity
tojams, dar nesusipažinusiems su 
Camilo Jose Cela, Sture Allen 
patarė pradėti nuo jo kelionių 
aprašymų knygų, kuriose ,Jis 
mėgino pavaizduoti tą Ispanijos 
dalį, kuri jam atrodė išnykstanti, 
ir pavaizduoti iš dalies net ispanų

Magdalena Birute Stankūnienė „Žvirgldė* dugne”, 1989
Magdalenoa Birutės Stankūnienės individualinė paroda „Gėlių daina” bus 

išstatyta per VI MKS Pasaulio lietuvių centre, I>emonte.

Brzezinski rašo, kad multimili- 
joninių imperijų decentralizacija 
yra ypač pavojinga, nes tokia 
šalis kaip TSRS po tikrai demo
kratiškos decentralizacijos gali 
iš viso nustoti egzistavusi, tuo 
tarpu kai decentralizuota Kinija

h įjos

tautinę dvasią”.
Savo romane Pascual Duarte 

šeima (1942), kuris yra labiau
siai žinomas jo kūrinys, rašyto
jas įvedė naują stilių, vadiąamą 
tremendismo (siaubingasis), 
kuris smurtą ir groteską padaro 
rašytojiškais vaizdiniais. Šjame 
pirmuoju asmeniu pasakojama
me romane pasmerktas mirti 
žmogžudys laukia egzekucijos 
Šis romanas, praėjus tik metams 
nuo jo išleidimo, buvo Ibį 
valdžios uždrau . tači 
iškėlė Camilo Jose Cela 
reputaciją.

Tamsos Requiem 5 (11 
Mazurka dviems mirusi 
(1983) buvo kūriniai, ku 
Camilo Jose Cela tęsė 
eksperimentinį stilių, še 
yra laikomas jo kūriny: 
(1951), kuriame yra api 
trys dienos Madrido gy\ 
praėjus ketveriems metama 
pasibaiguko 1939 metais Ispan i
jos civilinio karo.
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ir toliau pasiliks Kinija. Todėl 
Gorbačiovui bus be galo sunku 
įgyvendinti savo prieštaringus 
tikslus, kurių sėkme Brzezinski 
abejoja, pažymi knygos Didysis 
žlugimas recenzentas Laurence 
Martin.
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Pasaulėžiūros Vytauto Didžiojo universitete

Vardai ir raidės
Neseniai skaitėme Vytauto 

Ambrazo straipsnį „Ar susigrą
žinsime tikruosius vardus?” Gim
tą) ame krašte. Straipsnyje iškelia
mi įdomūs asmenvardžių rašybos 
užkulisiai. Su straipsnio minti
mis verta susipažinti. „Ilgus de
šimtmečius trukę bandymai per
dirbti Lietuvos kultūrą pagal są
junginius standartus, nutraukti 
jos istorinius ryšius su Europos 
tradicijomis palietė netgi tokią, 
rodos, tolimą nuo ideologijos sri
tį, kaip rašyba. Vos dveji metai, 
kai Jonines, Vėlines, Kalėdas ar 
Velykas oficialiai leista rašyti di
džiosiomis raidėmis. Anekdotu 
virto kitados pagarsėjęs akademi
ko J. Žiugždos nurodymas, jog ra
šymą „Praha”, „humoras” reikia 
laikyti buržuaziniu, o „Praga”, 
Jumoras” — pažangiu, komunis
tišku. Tačiau kai kurios praeities 
nuosėdos ir šiandien vis dar grik
ši kaip smėlis tarp dantų. Visų 
pirma tai nuolat tvarkoma ir ne
sutvarkoma, nuolat vienodinama 
ir vis įvairuojanti kitų kalbų 
asmenvardžių rašyba. Iš kur tos 
nenugalimos kliūtys?”

Ambrazas pažymi, kad iki 1940 
metų Lietuvoje rūpesčių šioje sri
tyje lyg ir nebūta. Knygose, žur
naluose, rimtesniuose laikraš
čiuose lotyniško pagrindo abėcė
lę vartojančių kalbų asmenvar
džiai, išskyrus nedaugelį tradici
nių išimčių, buvo rašomi auten
tiškomis formomis — kaip ir visa
me pasaulyje. Tiktai kitokius raš
menis vartojančių kalbų asmen
vardžiai buvo perrašomi lotyniš
kais rašmenimis, atsižvelgiant. į 
tarimą. „Pertvarkyti asmenvar
džių rašymą ,iš pačių pagrindų’ 
imtasi pokario metais. Oficialio
ji spauda, gaunanti informaciją iš 
Maskvos, ėmė visus kitų kalbų 
asmenvardžius perrašinėti tie
siog iš rusiškų formų, keisdama 
tik slaviškas raides lotyniškomis. 
Naujiesiems spaudos tvarkyto
jams taip atrodė (kai kam ir da
bar atrodo) ne tik lengviau, bet ir 
.liaudiškiau’, o svarbiausia — 
atitiko rusų spaudos pavyzdį. 
Kad toji spauda vartoja visai ki
tokio tipo rašmenis, niekas galvos 
nesuko.... Vardų perdirbinėjimas 
pagal rusiškus pavyzdžius iš 
spaudos buvo perkeltas į literatū
rą, netgi mokslinę, ir greitai ta
po kone visuotinis.” Ambrazas 
nurodo, kad naujoji tvarka leido 
atsiriboti nuo tiesioginės infor
macijos iš užsienio šaltinių, ir 
gal net buvo tikėtasi, kad kitų ša
lių autorių ir visuomenės veikė
jų vardai pasidarys nebeatpažįs-
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Kokiomis sąlygomis sutiktumė
me reabilituoti Lietuvos ko
munistų partiją? Išmokti žiūrėti 
į ją ne kaip į priešą, bet kaip į 
Lietuvos atstatymo bendražygį? 
Šiuo metu, vykstant pertvarkai ir 
ten, ir čia, tai gal bus pats 
jautriausias vidinės Lietuvos 
politikos klausimas. Ligi šiol, 
visai teisėtai, mūsų santykius su 
partija apsprendė jėga ir apgaulė. 
Partija buvo visagalinti ir savo 
jėga piktnaudžiavo, griaudama, 
kas mums yra brangu. O žmogžu-^ mos rėmuose. Svarbu įsidėmėti, 
džio, plėšiko užpulta beginklė 
auka tegalėjo gintis suktumu, 
gudrybėmis. Pogrindininko pir
moji dorybė yra sugebėjimas 
įtikinančiai veidmainiauti, prie
šą įtikinti, kad jis jo draugas. 
Ilgainiui, kai bus atskleistos 
visos detalės Lietuvos pogrindžio 
veiklos, tikriausiai susilauksime 
daug gražaus juoko. Džiaugsimės 
pogrindininkų gudragalviavimu, 
gebėjimu priešą apgauti, jų 
išradingumu, dieną iš dienos 
priešą klaidinant. Džiaugsimės 
sužinoję, kad mūsų vyskupai bei 

rašmenų skirtumas nuo slaviškų kunigai buvo įgudę kontraban- 
yra reikšmingas. Estai iki šiol ra
šo svetimus asmenvardžius taip 
pat, kaip ir visos kitos lotyniško 
pagrindo rašmenis vartojančios 
tautos.”

Ambrazas pabrėžia, kad perdirb
tos pavardės yra visais atžvilgiais 
netikros ir todėl netinka nei 
moksliniam, nei kultūriniam, nei 
kitokiam bendravimui. „Jomis 
pravardžiuojamų asmenų papras
čiausiai neįmanoma atpažinti. 
Pavyzdžiui, kas įspės perdirbtu 
Kelerio asmenvardžiu pavadinto 
vokiečio tikrąją pavardę: Keller, 
Keler, Koeller, Koehler, Kehler, 
Coeler, Coeller, Coehler ar dar ki
tokią?”

Jau 1961 m. prie Lietuvos 
Mokslų Akademijos buvo sudary
ta J. Žiugždos vadovaujama Lie
tuvių kalbos komisija. Jai buvo 
pavesta suvienodinti kitų kalbų 
tikrinių vardų perdirbinėjimą. 
Posėdžiavo 13 kartų, bet uždavi
nio taip ir neišsprendė. 1977 m. 
atnaujintai komisijai ėmė vado
vauti K. Korsakas. Šį kartą kal
bininkai jau aiškiai pareiškė, kad 
pavardžių perdirbinėjimo pagal 
apytikrį tarimą iš viso neįmano
ma suvienodinti ir reikia grįžti 
prie jų tikrųjų, t. y. originalių for
mų. „Pagaliau prieita prie kom
promiso: leisti spaudai ir populia
riai literatūrai toliau perdirbinė
ti kitataučių pavardes, o moksli
nėje, informacinėje, specialioje li
teratūroje jas rašyti originalia ra
šyba. Nors prieš tą nutarimą bal
savo tik vienas komisijos narys 
(Genrikas Zimanas), to ir vieno 
užteko ...” 1984 m. dar sykį at
naujinta Lietuvių kalbos komisi
ja — šiuokart vadovaujama J.

tami. (Tiesa, prie ko toks pavar
džių kraipymas priveda, galime 
šiandien pamatyti, jei svečiai iš 
Lietuvos parodo sovietinį užsie
nio pasą, kur piliečio pavardė ra
šoma kiriliškai, o paskui transli
teruojama iš kiriliškos formos, 
naudojant kažkokią prancūzišką 
sistemą. Rezultatas tiesiog pasi
baisėtinas- pavyzdžiui, tokia lie
tuviška pavardė kaip Kubilius 
tampa Koubihlyus.)

„Prieštarauti naujai madai ne 
vienam iš pasilikusiųjų [kalbinin
kų] gal atrodė tolygu kaip išsira
šyti kelialapi prie Laptevų jūros. 
Tuo pačiu keliu dar anksčiau pa
suko latviai, kurių rašyba ir šiaip 
labiau skyrėsi nuo kitų Europos 
kalbų. O estai atsilaikė. Jiems 
pavyko ne tik išsaugoti Kalbos 
draugiją, bet ir įtikinti savo spau
dos tvarkytojus, kad lotyniškų

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

dininkai, tai yra, pagal žodyne 
duotą aptarimą, „užmaskuoti, 
pridengti skleidėjai neleistinų 
pažiūrų, minčių.”

O kas dabar bus? Turime rim
tai žiūrėti į Lietuvoje skleidžiamą 
mintį, kad komunistų partijai 
priklausys lemiamas vaidmuo. 
Kada jaunimą ragina stoti į 
partiją, tuo siekiant ją galutinai 
perimti į lietuviškas rankas ir 
užtikrinti, kad ji tikrai tarnautų 
Lietuvai, reikia pergalvoti mū
suose įsigalėjusius partijos ver
tinimus. Netrukus įvyks Lietu
vos komunistų suvažiavimas, 
labai svarbus tolimesnėje įvykių 
raidoje. Gal per drąsu ir per 
anksti šiuo metu apgailestauti,

* Paskaita, skaityta Ateities studijinio 
savaitgalio programoje 1989 m. spalio 
mėn. 28 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje.

Palionio. Komisijos nutarimu 
asmenvardžių rašymas originalo 
kalba pagaliau buvo įteisintas 
moksliniuose, reklaminiuose, in
formaciniuose ir specialiuose lei
diniuose. 1985 m. kalbininkai pa
reikalavo pavadinimus visur ra
šyti originalo rašyba. Nutarimas 
užkliuvo P. Griškevičiui ir vėl nu
trūko komisijos veikla. Tik 1988 
m. gale komisija vėl nutarė visus 
pavadinimus pateikti originalo 
rašyba, o 1989 m. pradžioje nuta
rė vartoti ir jų autentiškas san
trumpas (BBC, UNESCO). Vy- 
tautas Ambrazas straipsnį bai
gia: „Atėjo laikas užversti tą vi
siems įkyrėjusią, skersai išilgai 
primargintą asmenvardžių per- 
rašos bylą.”

Visos šitos Vytauto Ambrazo 

kad partijos suvažiavime katali
kams nebus atstovaujama, bet 
iš tiesų ar nebūtų gerai, kad 
katalikai galėtų partijos progra
mą įtaigauti?

Ir todėl grįžtu prie pirmojo 
klausimo: kokiomis sąlygomis 
sutiktumėme partiją reabilituoti? 
Reabilitacijos aktas ženklintų 
naują mūsų tarpusavio grumties 
tarpsnį. Katalikų ir komunistų 
kova tęstųsi toliau, bet ji būtų 
idėjinė kova demokratinės siste- 

kad kalba eina ne apie tolimą 
ateiti, bet apie klausimus, dėl 
kurių artėjančiame partijos su- 
vąžiavime vyks sunkios kovos. 
Ešu girdėjęs pranašavimų, kad po 
šio suvažiavimo Lietuvoje veiks 
dvį komunistų partijos: viena 
gera, antra bloga. Trumpai išvar
dinsiu kelias pagrindines reabili
tacijos sąlygas.

,'Visų pirma Lietuvos komunis
tų partija turėtų tapti sava
rankiška, negalėtų išlikti ben
dros sovietinės komunistų parti
jos padaliniu^ Savo idėjomis 
vienas mūsų partijos sparnas jau 
ir dabar nuo Maskvos mažai 
priklauso. Bet dar neaišku, ar 
jam pavyks tokią padėtį įstaty
mais įtvirtinti ir visą partiją 
pakreipti sava linkme. Ši są
lyga grindžiama dėsniu, kad 
nepriklausomų valstybių par
tijos negali būti kitų valsty
bių politiniams vienetams pa
valdžios.

Antroji sąlyga turbūt sunkiau 
patenkinama. Partija turi persi
tvarkyti taip, kad galėtų veikti 
demokratinės valstybės rėmuose, 
atsisakydama konstituciniu būdu 
jai teikiamo specialaus statuso. 
Ne čia vieta šią sąlygą išryškinti 
visomis detalėmis. Ji iš tiesų 
apima labai daug. Partija turėtų 
įrodyti savo ryžtą, rinkimus 
pralaimėjus, iš valdžios pasi
traukti. (Nežiūrint triuškinančio 
pralaimėjimo Lenkijoje, ten ji 

nušviestos istorijos, kaip Didysis 
brolis siekė net mūsų rašybą 
palenkti savo kėslams, perspek
tyvoje kyla klausimas ir mums 
išeivijoje. Ar mes iš tikrųjų pasi
tarnavome lietuvių kultūros pa
saulinei plėtotei, kai per pastarąjį 
dvidešimtmeti pasinešėme aklai 
mėgdžioti, kaip pasirodo, pri
verstine svetimžodžių rašybos 
praktiką Lietuvoje, „lietuvin- 
dami” asmenvardžius ir vietovar
džius (iš blogai suprasto patrio
tizmo — norėjome taip daryti, 
kaip Lietuvoje, ir dar blogesnės 
savo pačių meilės lietuvių kalbai 
suvokties — ką gi iš tikro galėjo 
turėti bendro svetimvardžių, o 
ypač vietovardžių maitojimas 
rusiškuoju pavyzdžiu su mūsų 
kalbos išeivijoje gyvastimi, ne
bent klaidinti mus pačius, o dar 
labiau iš Lietuvos pas mus at
vykstančius, kuriems galimybė 
orientuotis užsienio kraštų isto
rijoje ir geografijoje tokiu būdu 
buvo suvaržyta). Tikėkimės, kad 
dabar ir mes pradėsime sekti, 
Vytauto Ambrazo žodžiais, „pa
žangios” Lietuvos spaudos 
(Respublika, Gimtasis kraštas) 
praktika, kuri svetimvardžius 
rašo originalia forma, ir tai 
galėsime daryti ramia sąžine.

(a. a. U.)

Dr. Kęstutis Skrupskelis, University of South Carolina filosofuos profesorius, 
skaito pirmąją paskaitą Ateities studijinio savaitgalio programoje 1989 m. spalio 
mėn. 28 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Jono Kuprio nuotrauka 

visur, yra ir gudrių žmonių, ir 
žioplių, ir mūsiškiai kartais 
padaro gerai, o kartais blogai, ir 
mūsų tarpe yra svarbių nuomo
nių skirtumų. Kai pranyks 
paprasto išlikimo būtinybė, šie 
skirtumai išryškės ir pradės 
stipriau traukti mūsų pačių 
dėmesį.

Bažnyčia turės pradėti normalų 
gyvenimą pliuralistinėje visuo
menėje. Tokia visuomenė Lietu
voje jau vystosi. Visi tai 
pastebime. Tai pastebi ir Algir
das Brazauskas, dabartinis mūsų 
partijos pirmasis sekretorius: 

Mes iš tiesų gyvename realaus 
politinio pliuralizmo sąlygomis. 
Vyrauja ne tik nuomonių įvairovė, 
bet ir aktyviai kuriamos įvairios 
politinės platformos, atkuriamos ir 
steigiamos naujos partijos ir tt. 
Žmonės nori kuo greičiau išsakyti tai, 
kas per ilgus stalinizmo ir sąstingio 
metus susikaupė jų širdyse. Mes 
pritariame šiems jų norams.1

Katalikų Bažnyčiai taip pat 
reikės išmokti gyventi ir veikti 
naujose sąlygose, pliuralistinėje 
visuomenėje, kurioje katalikai 
sudarys tiktai mažumą. Aplamai 
Bažnyčioje demokratinio darbo 
tradicijos dar yra silpnos. Ne 
visur Bažnyčia yra atsisakiusi iš 
senų laikų užsilikusių privilegijų; 
vis dar ryškus polinkis, nuomo
nių skirtumus lyginant, vartoti 
bažnytinę discipliną. Lenkų ir 
lietuvių Bažnyčios vystėsi 
panašiomis sąlygomis ir todėl 
turėtų būti panašios. O dabar
tinis popiežius yra ne kartą 
kitaminčius sudraudęs.

Nemanau, kad būtų gerai, jeigu 
Lietuvoje Bažnyčia įstatymų for
ma mėgintų visiems primesti 
specifiškai katalikiškos moralės 
reikalavimus. Kai kas katalikiš
koje moralėje yra universalesnio, 
kai kas labai specifiško. Turiu 
omenyje kai kurias plonybes, 
skiriant leistinas nuo neleistinų 
lytinio santykiavimo formų.

Dar pražūtingesni būtų ban
dymai suvaržyti katalikų, tiek

pasitraukė tik iš dalies.) Partjja 
turėtų atsisakyti mėginimų slap
tai kontroliuoti kitas grupes. Jos 
programos turėtų būti viešai 
skelbiamos, be slaptų paragrafų 
bei vidinių rezervacijų.

Aišku, kad taip pertvarkyta 
partija toliau skelbtų socialisti
nes ekonomines programas, to
liau remtųsi marksistine pa
saulėžiūra. Mūsų akimis žiūrint, 
tokios idėjos būtų nevykusios, gal 
net pražūtingos. Būtų mūsų 
pareiga mėginti įtikinti žmones, 
kad tiesa mūsų pusėje. Bet 
tokiose varžybose, partija negra
sintų policija, o mes savo ruožtu 
atsisakytumėm pogrindžio prie
monių. Jeigu partija siūlytų 
demokratines varžybas, nematau 
rimto pagrindo, kuris leistų 
mums tokių varžybų atsisakyti. 
Partijos reabilitacija reikštų 
mūsų nusistatymą varžytis demo
kratijose leistomis priemonėmis.

Besikeičiant komunistų parti
jos vaidmeniui, atitinkamai tu
rėtų keistis ir Katalikų Baž
nyčios vaidmuo. Visai teisėtai 
ligi šiol Bažnyčia buvo pogrindžio 
Bažnyčia. Visai teisėtai jos veiklą 
vertinome pogrindžio veiklos ma
tais. Katalikų Bažnyčia buvo 
pagrindinė Lietuvos interesus bei 
demokratines vertybes ginanti 
institucija. Negalime pamiršti, 
kad per pastaruosius kelis de
šimtmečius tie, kurie sėdėjo la
geriuose, kuriuos saugumas gau
dė bei persekiojo daugiausia buvo 
katalikai. Šitokiose sąlygose 
leistina primiršti visus katalikų 
tarpe randamus skirtumus, leis
tina atsisakyti ir kritiškesnio 
žvilgsnio į save pačius, visas savo 
pastangas palenkiant vienam 
tikslui — pagrindinių religinių 
bei tautinių vertybių išlaikymui. 
Tačiau, besikeičiant Katalikų 
Bažnyčios vaidmeniui, turime vėl 
išmokti jos veiklą, bei aplamai 
katalikų, vertinti normaliai. Nes 
iš tiesų katalikai neišsiskiria iš 
kitų grupuočių: pas mus, kaip ir 

pasauliečių, tiek kunigų, kultūri
nę veiklą. Neseniai buvo mėginta 
iš kai kurių katalikiškuose 
universitetuose dėstančiųjų 
reikalauti ištikimybės priesaikos. 
Panašūs reikalavimai tiktai ka
talikus kompromituotų, užkirstų 
jiems galimybę pilnai dalyvauti 
krašto kultūriniame bei politi
niame darbe.

Tokiais pavyzdžiais noriu išryš
kinti mintį, kad ne visus katalikų 
veiksmus galime priimti be kri
tikos. Ateities idėjinėse kovose 
negalės visi katalikai išsirikiuoti 
vienoje pusėje. Bažnyčiai gyvm 
jant normaliose sąlygose, 1. 
kurie Bažnyčios veiksmai ture 
susilaukti stiprios opozicijos ir : 
pačių katalikų tarpo.

Ką šie samprotavimai turi ben 
dro su Kauno universitetu, s 
šios paskaitos tema „Pasauk 
žiūros Vytauto Didžiojo univer 
sitete”? Ne vienas turbūt rū
pinatės: ar paklydote, ar ne į tą 
salę pakliųvote. Bandysiu šias 
abejones išsklaidyti.

Universitetų atsiradimas bei 
reformos dažnai liudija plačius 
visuomeninius pasikeitimus, o 
universitetų teisingas suorgani
zavimas visuomeninius procesus 
kreipia į geresnę pusę. Iš dalies 
Kauno universiteto atstatymą 
iššaukė labai smulkūs asmeniški 
rūpesčiai: Kaunas jaučiasi nu
skriaustas, nori susilyginti su 
Vilniumi. (Vienas vilnietis šyp
sodamasis pastebėjo, kad štai 
turime du pasaulio lietuvių kul
tūros centrus, vieną Chicago
je, kitą Kaune.) Bet smulkūs 
asmeniškumai šiuo atveju slepia 
daug gilesnes priežastis. Univer
siteto atkūrimą lėmė gilesni 
veiksniai; vyrauja užgniaužtos 
kartos noras tarti savo sava
rankišką žodį ir troškimas kuo 
platesnio kelio į Vakarus. Kauno 
konferencijos eigoje beveik kiek
vienas kalbėtojas žodžiais išreiš
kė antrąjį troškimą: lietuviai nori 
vėl grįžti į Vakarų pasaulį. Pir
masis veiksnys, nors žodžiais 
neišreiškiamas, yra akivaizdus, 
nes viskaB daroma su dideliu 
ryžtu, energija, skubant kuo 
greičiau įgyvendinti daug metų 
slopinamus planus. Panašūs 
veiksniai iššaukė ir patį Sąjūdį. 
Lietuvos kultūrinė padėtis lygin
tina su Amerikos, civiliniam 
karui pasibaigus. Ir tada kilo 
gyvas reikalas reformuoti seną
sias Amerikos aukštąsias mokyk
las bei steigti naujas. Universite
tinį išsilavinimą valdė protestan
tų Bažnyčios, reikalaudamos, kad 
universitetai gintų religiją ir 
ugdytų dorovę. 1879 metais, 
pavyzdžiui, Yale universiteto 
prezidentas, protestantų pasto
rius, vienas iš pagrindinių to 
meto Amerikos filosofų, uždraudė 
klasėse vartoti evoliucionisto 
Spencer’io veikalą, tariamai 
todėl, kad veikale kritiškai ver
tinamos religijos (sociologiniu 
požiūriu). Tokios mokyklos ugdė 
pastorius, advokatus, daktarus. 
Kai po civilinio karo Amerikos 
pramonė ir kultūra aplamai 
pradėjo reikalauti įvairiausio 
išsilavinimo žmonių, egzistuojan
čios mokyklos tokių reikalavimų 
patenkinti nesugebėjo. Amerikos 
inteligentija, jau gerokai supa- 
saulėjusi, bet dar gana religinga, 
pradėjo reikalauti reformų ir taip 
atsirado dabartinė Amerikos 
universitetų sistema, kuri mus 
pačius į Amerikos gyvenimą 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos politinė perspektyva ir ekonominės realijos

Jei gatvėje susistabdytume pi
lietį ir paprašytume jį pasakyti 
pagrindines Amerikos šventes, 
tai jis, be abejo, išvardytų Kalė
das, Padėkos dieną ir Liepos ket
virtąją. Iš jų antroji yra labai 
amerikietiška, ir čia randame la
bai įdomų sąvokų derinį. Padėkos 
dieną šeimos, sėsdamos prie šven
tės stalo, prisimena puritonus-pi- 
ligrimus, kurie atplaukė į Ame
riką sau tikėjimo laisvės ieškoti. 
Po pirmojo derliaus jie dėkojo 
Dievui už gautas žemės gėrybes. 
Taip nuo pat pirmųjų dienų Pa
dėkos diena rišasi ir su laisve, ir 
su tikėjimu, ir su žemiškom gėry
bėm. Nežiūrint kaip sekuliarizuo- 
jasi Amerikos kultūra, vis tiek 
Padėkos dieną prie valgiais ap
krauto šventiško stalo kreipia
mės į Dievą kaip visų medžiagi
nių gėrybių teikėją.

Šiame kultūrinio priedo nume
ryje rasime svarstymus apie Lie
tuvą ir žemiškų gėrybių kūrimą 
ir paskirstymą. Kalbėti apie eko
nomiją Padėkos dienos proga la
bai tinka. Kaip tik Padėkos die
nos savaitgali įvykstančiame 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Lietuvos ekonomija bus viena iš 
centrinių svarstymų temų. Tai 
nenuostabu, nes jau daug metų 
yra pripažįstama, kad ekonomi
niai žmonių ryšiai yra visuome
ninio gyvenimo centre. Nereikia 
būti marksistu, kad galėtum su
tikti su teigimu, jog tautos poli
tiniam ir kultūriniam gyvenimui 
reikalingi tvirti ekonominiai pa
grindai. Todėl šie svarstymai, ku
riuos šiandien skaitysime, ir tie, 
kuriuos Mokslo ir kūrybos simpo
ziume girdėsime, yra gyvybiškai 
svarbūs ir Lietuvos atgimimui.

Ne paslaptis, kad į ateinančią 
žiemą Sovietų Sąjungos gyvento
jai žvelgia su rūpesčiu. Iš centro 
planuota ir iš centro valdyta eko
nomija yra lyg griuvėsių peiza
žas. Penktadalis derliaus guli 
laukuose ir pūva. Maisto produk
tai genda savaitėmis stotyse sto
vinčiuose traukiniuose. Trūksta 
pačių reikalingiausių produktų 
kasdieniniam naudojimui. Pavyz
džiui, ne taip seniai kiekvienam 
žmogui buvo skiriamas gabaliu
kas muilo trijų savaičių naudoji
mui, o dabar tas gabalėlis turi pa
kakti trims mėnesiams. Krautu
vės neturi skalbimo miltelių. 
Maskvos gyventojai perka loteri
jos bilietus, kurių laimėjimas — 
penki kilogramai japoniškų skal
bimo miltelių. Vyksta nauji an
gliakasių streikai. Jei žiema bus 
šalta, gali pradėti stigti anglies 
namų šildymui. Šaltis palies ypač 
žiauriai pensininkus, kurie dabar 
jau gyvena ant bado ribos. Šian
dien Vilniuje jau valgydinami 
nuo bado alpstantys žmonės. Ti
kėkimės, kad galvojama apie ap
šildomas patalpas, kurios būtų 
užuovėja žmonėms nuo šalčio, kai 
pradės trūkti kuro jų gyvenvie
tėse.

Ekonominėje ir politinėje srity
je aiškėja visiškas marksizmo 
bankrotas. Nenuostabu, kad Di
džiojo spalio proga Maskvoje vy-

ANTANAS BURAČAS
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Ekonomijos ir politinio
• statuso ryšys

Lietuvos ekonominio išvystymo 
potencialas ir jos politinio sava
rankiškumo laipsnis apsprendžia 
jos socialinės pažangos galimybes 
ir, savo ruožtu, politinę per
spektyvą. Unikalios sovietinės 
perestroikos prielaidos sužadino 
Baltijos šalių nepriklausomybės 
atgavimo viltį tautinio pakili
mo dainuojančios revoliucijos 
1988-ųjų vasarą. Ant regioninės 
ūkiskaitos idėjos pagrindų buvo 
suformuota koncepcija kaip 
užtikrinti ekonomiškai sava
rankiško funkcionavimo me
chanizmus, racionalius žemė
valdos, materialinio skatinimo ir 
nuosavybės principus dar plani
nio imperializmo traukos sferoje. 
Kaip niekad anksčiau, Baltijos 
tautos pajuto ir vienintelę is
torinę galimybę išsaugoti savo 
etninį bei kultūrinį savitumą tik 
suvienytomis pastangomis, prie
šinantis migracinei didžiatautei 
asimiliacijos politikai. Talino 
Baltijos liaudies frontų forume 
šių metų pavasarį patvirtinta ir 
tradicinė demilitarizacijos nuo
stata Europos Šiaurės tautoms, 
kaip svarbiausias tarptautinis 
mūsų siekis, sudarant prielaidas 
realaus suvereniteto atstatymui 
bei okupacinės armijos disloka
cijos kontrolei.

Šią vasarą Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje vyko ligi šiol neregėta 
moralinio sutelktumo kampanija, 
renkant parašus už teisę tarptau
tinio Molotovo-Ribbentropo pak
to anuliavimo pagrindu būti 
pripažintoms neteisėtai okupuo
toms mūsų tautoms. Tai — ne tik 
naujos Europos Šiaurės tautų 
politikos koncepcijos reikala
vimas ant Helsinkio Busitarimo 
pagrindų, bet ir būtinybė, juos 

ko dvi demonstracijos — viena su 
tankais ir raketomis Raudonojo
je aikštėje, o antra — dešimties 
tūkstančių eisena su transparan
tais, kurie sakė: „Septyniasde
šimt dveji metai žygio į neži
nią”, „Viso pasaulio darbininkai 
— mes jūs 4 atsiprašome”.

O tačiau dramatiškiausiai 
marksizmo bankrotas apsireiškia 
ne Sovietų Sąjungoje, o buvusia
me jos ištikimiausiame vasale — 
Rytų Vokietijoje. Čia ką tik įvy
ko balsavimai: trys šimtai tūks
tančių vokiečių pabalsavo savo 
kojomis — jie pasitraukė į Vaka
rus. Vyksta tiesiog neįtikėtini da
lykai: prie Brandenburgo vartų 
ant Berlyno sienos šoka jauni vo
kiečiai, jauni žmonės su kaltais ir 
plaktukais griauna sieną ir jos - 
gabalus dalija kaip suvenyrus; 
anksčiau rūškanų veidų rytų vo
kiečių pasieniečiai dabar šypsosi 
fotografams, stovėdami prie pra
muštų skylių sienoje, pro kurias 
veržiasi žmonių srautas pasižiū
rėti į niekad nematytą Vakarų 
Berlyną.

Tai, kas dabar vyksta Rytų Eu
ropoje, jau nėra įmanoma išaiš
kinti vien tik ekonomijos katego
rijomis. Juk kiek buvo giriamasi 
Rytų Vokietijos aukštu gyvenimo 
lygiu — ji turėjo būti pavyzdžiu 
krašto, kuriame gerai veikia iš 
centro planuojama ekonomija. 
Kodėl kaip tik vokiečiai subruz
do? Kodėl jų tironai vadai nė ne
bandė sekti jų girtais kiniečiais ir 
net nebandė besibūriuojančius 
savo žmones išsklaidyti tankais? 

(Nukelta į 4 psl.)

Kūrinio apačioje įrašas: „Panem nostrum ųuotidianum da nobis hodie”.

Elena Gaputytė „Kasdieninė duona”, 1988
Akvarelė, 7" x 4"

vertinant istorinės pažangos 
idealų imperatyvu, žengti naują 
žingsnį mažųjų tautų apsispren
dimo politinių garantijų sferoje.

Jo esmė — formuoti naujus is
torinius tautos ir žmogaus teisių 
garantijos principus. Plintantis 
politinis imperializmas per ilgus 
šimtmečius meistriškai iš
tobulino ir ekonominio bei idė
jinio imperializmo sistemines 
nuostatas. Ir tik elektronikos 
sukeltas informacinis šokas 
pasaulyje atvėrė galimybes visai 
naujo tipo tautų ir žmonių toles
nei pažangai, grindžiant ją 
visapusio laisvo bendravimo bei 
visokeriopo vidinių potencijų 
atskleidimo pagrindais.

Nepripažįstantis cenzūros, 
ideologinių kalėjimų ir centris
tinio planavimo diktatų pasaulis 
kuriasi iš vidaus, it grybas, ar
dantis imperinio asfalto bei be
tono amžinybę, iš naujo per
vertindamas tradicines socialinio 
teisingumo bei ąkonominio racio
nalumo prasmės nuostatas bei 
idealus. Susikūrusios skandina
viškojo socialdemokratizmo ir 
bolševikinio socializmo rojaus 
idėjos nušvietė žmogaus dvasinių 
jėgų integravimo alternatyvą vi
suomenės pažangos vardan. Al
ternatyvą, kurioje amžinas gėrio 
siekis matuojamas ir diferencijuo
jamas nauju asmenybės huma
nistinio potencialo matu. Jau ug
domos kartos, kurios nebepasi- 
duos demagogijai apie socialinį 
teisingumą, kai visuomenę užval
dė biurokratinis vėžys, neigiantis 
tautines kultūras, neigiantis 
kiekvieno mūsų teisę kūrybai ir 
civilizuotai buičiai, bet tole
ruojantis abuojumą vidinei gai
lestingumo reikmei ir tūkstant
mečiais išsiugdytai pareigai glo
boti vaikus, senelius bei invali
dus, paminantis gležną gėrį su 
visais jo beišsiskleidžiančiais žie
dais kaip asmenybės sukles
tėjimo idealą.

Šiame europinių civilizacįjos 
idealų kontekste fundamentalių
jų veiklos materialinės paskatos 
principų atstatymas, esant resur- 
sinėms, technologinėms ir terito
rinio išdėstymo deformacijoms 
tautos ūkio orientacijose tenkin
ti jos esmines reikmes, yra ne tik 
menas politinių galimybių ribose, 
bet ir tradicinių ekonomikos prin
cipų tolesnis kūrybinis išrutulio- 
jimas. Jo abscisės realistinėje 
atskaitymo sistemoje — tai SSRS 
žaliavų ir energijos resursai, taip 
pat neribotos rinkos naujoms 
technologijoms bei kokybiškoms 
prekėms gyventojams. Jo ordina
tės — Vakarų technologinis mo
dernizmas. Naujos Lietuvos per
spektyvoje ekonominės strate
gijos politinis kontekstas — tai 
pastovios sovietinių karinių 
bazių Pabaltijyje (ar jo pasienyje) 
realijos, esant užslėptoms Len
kijos teritorinėms pretenzijoms, 
kai nagrinėjame erdvinius ūkinio 
mechanizmo aspektus. O chro
nologinis šio mechanizmo poli
tikos kontekstas — tai bealterną- 
tyvinis demokratizmo principų 
įsigalėjimas ne tiek humai*k*ao 
moralinės brandos, kiek pralen
kiančios ją technologinės pažan
gos pagrindais.

Svarbus lietuvių tautos ir jos 
demokratinės atgaivos 8ąjt>džio 
ultimatyvus reikalavimas stftvir-

tinti Lietuvos suverenumo prie
laidas, įvedant pataisas apie par
lamentinę teisę kontroliuoti 
mums primetamos federacinės 
jurisdikcijos normas, vienpusiai 
buvo priimtas dar sovietinės Lie
tuvos Aukščiausios tarybos sesi
joje šių metų gegužės mėnesį. Jo 
ekonominis adekvatus buvo tuo 
pat metu priimta konstitucinė 
pataisa ir deklaracija apie tautos 
išimtinę nuosavybės teisę į jos 
šimtmečiais gyvenamoje terito
rijoje esančią žemę, vandenį, 
atmosferą, apie pilietinių ir ci
vilinių teisių teismines garan
tijas, atskiriant įstatymdavystę 
bei teisėtvarką.

Šių imperatyvų natūrali seka 
yra prielaida apie ekonominio 
vystymosi ir nuosavybės formų 
pasirinkimo galimybes, kurių 
įgyvendinimas fiksuojamas Lie
tuvos ir Estijos ekonominio sava
rankiškumo ir teritorinės ūki
skaitos įstatymuose šių metų pa
vasarį. Atskleistosios subtilios 
taktinės rokiruotės esmė yra 
tolimesnis, jau pradedamas eko
nominės savivaldos konverta
vimas į politinio apsisprendimo 
statuso garantijas, pripažįstant 
būtinumą denonsuoti Molotovo- 
Ribbentropo paktą su visomis ju
ridinėmis pasekmėmis koreguoti 
Baltijos Respublikoms primesto 
federalizmo prievartinių sąlygų 
diktatą.
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Ekonominis Lietuvos 
savarankiškumas 

Institucinės jo prielaidos yra: a) 
konstitucinės jurisdikcijos garan
tijos ekonominiam Respublikos 
suverenitetui, b) vietinės savi
valdos ir įmonių savarankiškumo 
garantijos, derinant rinkos me
chanizmą ir municipalines teises 
visuose sąveikos lygmenyse, c) 
adekvatus valdymo struktūrų re
organizavimas, sudarant galimy
bes jų dinamizmui per išplėstinę 
visuomenės ir verslininkų kont
rolę, d) finansiniu, apskaitos ir 
kainodaros mechanizmų priklau
somumas nuo esminių demokra
tinio visuomenės vystymosi 
prielaidų sampratos, kuri deri
nama su vykdomosios valdžios 
politine koncepcija, bet jai neturi 
būti pavaldi.

Respublikos ekonominio sava
rankiškumo normatyvinių aktų 
rengimas (Ministrų tarybos 1989 
m. birželio mėn. 19 d. nutarimu) 
apima tokias kryptis, kaip:

— žemėvaldos ir kooperatyvi- 
nės veiklos reguliavimas (įsta
tyminiai aktai parengti ir patvir
tinti LTSR Aukščiausios tarybos 
1989 metų birželio mėnesio 
sesijoje),

— bendrųjų nuosavybės pa
grindų įstatymas (unitarizmo su
stiprinimo pagrindais skubiai 
rengimas alternatyvų Respubįi- _

koje teikiamiems nuosavybės 
įstatymams, analogiškas TSRS), 

— Respublikos įmonių ir akci
nių bendrovių įstatymas,

— vietinės savivaldos juris
dikcija,

— Lietuvos pinigų ir bankų sis
temos pagrindimas,

— Lietuvos bi Jžetų ir mokes
čių sistemos pagrindimas,

— kainų politikoj Respublikoje 
projektas,

— Lietuvos socialinių^ eisiu gy
nimo įstatymas,

— Lietuvos socialinio dra 
dimo organizavimo ir garantij 
pagrindai,

— Respublikos įmonių ir o 
ganizacijų bankroto įstatymas

— antimonopolinės veiklo 
įstatymas,

— Lietuvos gamtos išteklių ra
cionalaus naudojimo ir gamtos: tu 
gos pagrindai,

— Respublikos liaudies ūkio 
valdymo struktūros pertvarkymo 
įstatyminė schema, kuria taip 
pat ja grindžiamas,

— Lietuvos ministerijų ir ko
mitetų įstatymo projektai,

— Respublikos ekonominių ry
šių su užsieniu įstatymas,

— Lietuvos TSR valstybinės at
sakomybės įstatymas,

— liaudies ūkio valstybinio re
guliavimo įstatymas.

Kaip matyti iš pateikto darbo 
krypčių išvardįjimo, tarp norma
tyvinių įstatyminių valstybin
gumo suvereniteto ekonominių 
garantijų ir jų pagrindų jau pra
dėti rengti ir Respublikos sava
rankiškos socialinės politikos 
metmenys. Bėjau minėto rengia
mo socialinių teisių gynimo įsta
tymo projekto, dalis pagrindinių 
socialinių garantijų ir socialinio 
teisingumo prielaidų juridiškai 
turi būti įtvirtinta įstatymuose 
dėl socialinio draudimo ir įmonių 
bei organizacįjų antimonopolinės 
veiklos apribojimų bei bankroto, 
taip pat jau paskelbtame LTSR 
streikų įstatymo projekte.

Kita vertus, normatyviniams 
ekonominio bei socialinio Res
publikos suvereniteto aktams 
grįžtamąjį svarbų poveikį turės 
jau skelbti aktai dėl Lietuvos 
pilietybės, dėl rinkimų organiza
vimo ir kt., kurie reglamentuoja 
gyventojų migracijos ir kt. išlai
das bei sąlygas. Dabartinėje poli
tinės raidos stadijoje, plečiant 
mūsų tautos egzistencijos ir iš
saugojimo garantijas drauge su 
kitų, kartu su mumis gyvenančių 
tautinių mažumų ir bendrijų kul
tūrinės autonomijos garan
tijomis, neišvengiamos kai kurios 
naujai atvykusių individų pilie
tinių teisių ir pagrindinių Res
publikos piliečių teisių kolegijos. 
Tačiau pilietybės garantijos viso
se civilizuotose šalyse daugiau ar 
mažiau riboja nevaldomos migra-
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Kokia mūsų laukia istorija?
Šių metų lapkričio 2-3 d. Prancūzijoje, Blois pilyje, vyko suvažiavimas 

,,Europa: kontinentas ir kultūra”, nagrinėjęs Rytų bei Vakarų Europos 
kultūrinio bendradarbiavimo perspektyvas dabartiniu periodu, totalitarizmo 
krizės ir Rytų laisvėjimo aplinkybėmis. Suvažiavimą globojo Prancūzijos prezi
dentas Franęois Mitterand; jį organizavo prancūzų kultūros ministras Jac- 
ques Lang, kuris drauge yra ir Blois miesto burmistras. Dalyvavo beveik visų 
Europos šalių kultūros ministrai ir daugiau negu šimtas intelektualų, ypač 
tų, kurie pastaruoju metu yra prisidėję prie Vakarų ir Rytų kultūrinio ryšio. 
Pakviestųjų tarpe buvo politikų (Adam Michnik. Janos Kis, Regis Debray), 
muzikų (Pierre Boulez, Edison Denisov), teatro bei kino veikėjų (Antoine Vitez, 
Roman Polanski, Krzysztof Zanussi, Volker Schloendorff, Hanna Schygula), 
rašytojų bei literatūrologų (Anthony Burgess, Gennadij Aigi, Dmitrij 
Lichačiov). Lietuvai ir kitoms dviem Baltijos šalims atstovauti buvo pakviestas 
Tomas Venclova, kurio kalbą suvažiavime spausdiname.

Vienas iš užmirštųjų 19 a. tautinio atgimimo veikėjų

Pastaraisiais mėnesiais nepap
rastai išpopuliarėjo nuomonė, 
kad „istorija artėja prie 
pabaigos”. Tą nuomonę sufor
mulavo Fukuyama. Anot jo, 
žmonijos tikslas iš esmės yra pa
siektas. Totalitarizmas visiškai 
sužlugo: jo žlugimą ypač priar
tino faktas, kad jis nesugebėjo — 
tiksliau, nebuvo linkęs — aprū
pinti savo valdinių kasdienine 
duona (apie žaidimus geriau nė 
nekalbėti) Fukuyama, kaip 
žinome, bando atgaivinti (ir 
gerokai suprastinti) Hegel’į. Pa
sak to vokiečių mąstytojo — kurį 
Kari Mara lyg ir pastatė nuo 
galvos ant kojų, lyg ir apvertė 
aukštyn kojom, — laisvės idėja, 
skverbdamasi pro regimą istori
jos chaosą, neišvengiamai trium
fuos; o drauge su tuo triumfu 
laisvės bei demokratijos sąvokos, 
kurioms nebeliks jokios prieš
priešos, savaime ištirps ar įsilies 
į tam tikrą aukštesnę vienovę. 
Tada istorija sustos. Hegel linko 
tapatinti šią aukštesniąją pakopą 
su Prūsijos valstybe, kuri vargu 
ar atrodo ideali mūsų laikų 
žmogui; Fukuyama ją tapatina su 
dabartine masine visuomene, 
kuri neatrodo ideali netgi jam 
pačiam. Mūsų laukia laiko 
išnykimas, globalinis Vakarų 
demokratijos paplitimas, nuo
bodus egzistavimas pasaulyje, 
kuriame visos problemos bus 
sprendžiamos ramiai ir raciona
liai, o videokasetė atstos Hagia 
Sophia ir ChartreB katedrą.

Manau, kad ši teorija bus 
užmiršta taip pat greitai, kaip ji 
išpopuliarėjo — šiaip ar taip, kin
kas anksčiau už Hegel’io fi
losofiją. Ką begalvotum apie 
Fukuyama požiūrį, žmogus, 
praleidęs didesniąją dalį savo 
sąmoningo gyvenimo Rytų (ar 
Vidurio) Europoje, vargu ar su 
tuo požiūriu sutiks.

Sovietų imperija, kuri aprėpia 
ne vien SSSR siaurąja prasme, 

V
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bet ir SSSR satelitus (virstančius 
buvusiais satelitais), audringai ir 
turbūt nebesulaikomai aižėja. 
Tiems, kurie (kaip šių eilučių 
autorius) daug metų užsiėmė 
totalitarizmo kritika, tas aižė- 
jimas yra ne tik džiuginantis, 
bet ir gana netikėtas reginys. 
Mat totalitarizmo studijavimas 
paprastai perša išvadą, kad tai 
nenugalima jėga. Tikriausiai taip 
nėra. Man, lietuviui, lygiai taip 
pat netikėta, kad Baltijos vals
tybės, tiesiogiai įjungtos į SSSR, 
laisvėjimo tempais aplenkė dau
gelį satelitų. Cenzūra tose valsty
bėse dabar yra praktiškai išny
kusi (ji mažiau pastebima negu, 
sakysime, Lenkijoje), ir asmenys, 
kurie atvirai nereikalauja demo
kratijos ir nepriklausomybės, jose 
dabar retai sutinkami. Tikiu, kad 
tos šalys, turinčios nemenką 
kultūrinį potencialą, išsikovos 
nepriklausomybę ir netrukus ims 
vaidinti Europoje reikšmingą 
vaidmenį.

Rytų ir Vidurio Europai, kuri 
pusšimtį ar daugiau metų buvo 
izoliuota nuo pasaulinių procesų, 
tai ne istorijos pabaiga, o veikiau 
jos pradžia. Vos prieš kelerius 
metus beveik kiekvienam atrodė, 
jog tos pasaulio dalies gyventojai 
yra nugrimzdę į nepagydomą 
apatiją, visiems laikams priėmę 
absoliutų cinizmą ir šaltą 
žiaurumą kaip savo egzistencijos 
normą. Laimė, tai buvo klaida. 
Mano kartos asmenų, nesusitai
kiusių su ta norma, tebuvo gal 
kelios dešimtys kiekvienoje 
šalyje. Sekančioje kartoje jų atsi
rado milijonai.

Totalitarinė patirtis atnešė 
mūsų pasaulio daliai ne tik 
kančias, kurias normaliam 
žmogui sunku įsivaizduoti — ir 
geriau jų net nesivaizduoti. Kad 
ir kaip keista — ir iš esmės liūdna 
— ta patirtis suteikė ir savotiškų 
pranašumų, nes ji privertė dau
gelį mūsų grįžti prie paprastų ir

Silvestro Gimžausko biografijos punktyras

PAULIUS SUBAČIUS

Ilgai ir visiškai neteisėtai gilioj 
užmaršty buvo vienas žymiausių 
tautinio atgimimo veikėjų 
buvusios Vilniaus gubernijos 
lietuviškose apskrityse kunigas 
ir poetas Silvestras Gimžauskas. 
Tą lėmė skurdūs duomenys apie 
Silvestrą Gimžauską, nes rašy
tojas dėl nuolatinio persekiojimo 
pasirašinėjo daugeliu slapyvar
džių (pavyko išaiškinti net 35), 
stengėsi nepalikti savo veiklos 
pėdsakų. Antra vertus, Lietuvos 
Respublikos laikais, kai dar buvo 
daug jį atmenančių gyvų žmonių, 
teišspausdintos kelios trumpos 
žinutės, o pokario metais 
kultūrinis trumparegiškumas 
išstūmė Silvestro Gimžausko 
vardą net iš antrosios lietuvių 
literatūros istorijos, nekalbant 
apie mokslines monografijas ar 
vadovėlius. Vienintelis ligšiolinis 
Silvestro Gimžausko biografas 
Juozas Tumas-Vaižgantas surin
ko tik tiek žinių, kiek jam reikėjo 
skaitant 19 a. antrosios pusės 
lietuvių literatūros kursą Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete.

Silvestras Gimžauskas gimė 
1845 metų spalio 13 dieną (nau
juoju stiliumi) Švenčionių ap
skrityje, Linkmenų parapijoje, 
Kirdeikių kaime (dab. Utenos
raj.) laisvųjų valstiečių Liudo ii 
Marijonos Vaitkevičiūtės Gim
žauskų šeimoje. Silvestras buvo 
vyriausias iš keturių sūnų ir 
kelių dukterų. Tėvai buvo 
darbštūs ūkininkai, nes turėdami 
(kaip ir dauguma 16-os sodybų 
kaime) pusantro valako žemės, 
pasistatė didžiausius Kirdeikiuo
se namus ir gimus Silvestrui jau 
samdė du bernus, dvi mergas, 
pusbernį ir piemenę. Gera ekono
minė padėtis leido Gimžauskams 
mokyti vyriausiąjį sūnų. Silves
tras, pasimokęs namuose, dvyli
kos metų įstojo į Švenčionių, o 
1862 metais baigė Daugpilio gim
naziją. Dar mokydamasis gim
nazijoje Gimžauskas per atos
togas bandė kasinėti apylinkės 
piliakalnius ir pilkapius. Rastos 
ginklų liekanos audrino menkai 
civilizacijos paliesto ežeringo 
krašto dainų ir pasakų pabudintą 
jautrią jaunuolio sielą. 17-metis 
Silvestras Gimžauskas įstojo į 
Vilniaus kunigų seminariją, ta

akivaizdžių vertybių, atmesti bet 
kokius išmoningus vergijos patei
sinimus. Bet totalitarizmo žala 
kur kas didesnė už jo naudą. 
Nekalbėsiu apie jo aukas — man 
atrodo, kad jas geriausiai tyliai 
atsiminti. Nekalbėsiu ir apie jo 
atneštą demoralizaciją bei gilų 
provinciškumą, kuris mūsų ša
lyse tebevargina daugeli. Blo-
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čiau ji dėl sukilimo buvo už
daryta, ir teko pasirinkti antrą 
labai populiarų valstiečių vaikų 
kelią į inteligentiją — tolimesnius 
vienuolika metų Gimžauskas dir
bo vaistinėje provizoriaus padė
jėju. Kol kas nepavyko tiksliai 
nustatyti, kur tuo metu gyveno 
Gimžauskas, tačiau labiausiai 
įtikinama, kad jis dirbo Šven
čionių vaistinėje, nes būtent iš 
ten 1871 metais, prisidengęs Var- 
gomačio slapyvardžiu, nusiuntė 
Petrapilio MA savo pirmą žinomą 
kalbinį darbelį „Drin szl [n] ektu 
apilinkės mana. Pamokslas apie 
letuvviszku ležiuvi”. 1870 metais 
Leipzige išleista jo pirmoji 
knygutė — girtuoklius išjuokianti 
satyrinė poemėlė „Linkmenės”. 
Bandymai tyrinėti savo krašto 
tarmes, rodo, kad jau tuo metu 
Silvestras Gimžauskas stovėjo 
tautinio sąjūdžio veikėjų gretoje, 
stengėsi kultūrinėmis priemonė
mis kovoti prieš socialines 
negeroves, kurios sudarė palan
kią dirvą tautiniam ir mora
liniam išsigimimui, ypač lietuvių 
kalbos išsižadėjimui. Iš pat 
pirmųjų Gimžausko darbų mato
me jo valstietišką orientaciją, 
norą šviesti grėsmingomis są
lygomis dar išlaikiusi savitumą 
Aukštaitijos kaimą, iš kurio pats 
kilo. Sunku apibūdinti visas ap
linkybes, lėmusias Gimžausko 
polinkį į kultūrinę veiklą, tačiau, 
matyt, šalia Motiejaus Valan
čiaus bei jo aplinkos skleistų 
blaivybės ir tautiškumo idėjų, pa
siekusių jauną klieriką seminari
jos mūruose, svarbiausią vaidme
nį suvaidino, pasak Vaižganto, • 
„per jį pasireiškusi gyvoji, sveikoji 
tautos dvasia, kuri nenorėjo gesti 
net tyčia slopinama” prolenkiš
kos gimnazijų ir seminarijos at
mosferos. Gimžauskas labai go
džiai skaitė visus ligi tol pasi
rodžiusius lietuviškus raštus ir 
buvo matęs ar bent girdėjęs apie 
Kristijono Donelaičio, Simono 
Stanevičiaus, Dionizo Poškos, 
Antano Strazdo, Antano Bara
nausko kūrybą, Simono Daukan
to ir Motiejaus Valančiaus 
istorinius veikalus, žinojo Jono 
Bretkūno, Liudviko Rėzos, Kons
tantino Sirvydo, Danieliaus 
Kleino, Mikalojaus Daukšos,

Friedricho Kuršaičio ir kitų dar
bus. Šie vardai pasirodo jau pir
mosiose Silvestro Gimžausko 
knygutėse.

1875 metais Gimžauskas susi
ruošė vykti į Petrapilį studijuoti 
farmacijos. Tačiau Vilniuje susi
tiko seminarijos laikų draugą 
Motiejų Harasimavičių, tuomet 
jau seminarijos rektorių. Šis 
prikalbino poetą toliau ruoštis 
kunigo darbui ir Gimžauskas 
buvo priimtas iškart į antrąjį 
seminaruos kursą. Dėl charak
terio tvirtumo ir lietuviškos 
orientacijos Gimžauskas tapo 
autoritetu mokslo draugams, o 
nepriekaištingu elgesiu ir proto 
aštrumu pelnė ypač didelį rek
toriaus pasitikėjimą. Kartą 
seminarijos auklėtiniai pareiškė 
nepasitenkinimą seminarijos

giausia tai, kad istorija linkusi 
išnykti, pavirsti visišku laiko 
nebuvimu kaip tik tada, kai ji 
įgyja siaubingas proporcijas — 
kad ir ką besakytų Hegel ir 
Fukuyama.

Kiekvienas, pažįstąs sovieti
nius kalinius, pastebi skaudų 
dėsningumą: septyniolikmetis 
vaikinas, suimtas Stalino laikais 
ir praleidęs kacetuose dvidešimt 
penkerius arba ir trisdešimt 
metų, dažniausiai išeina iš jų toks 
pat, koks buvo anuomet, dar vis 
septyniolikmetis psichologiškai. 
Mūsų lagerio žmonės — gal ne 
visi, bet daugelis — išgyvenę 
daug dešimtmečių nelaisvi, psi
chologiškai lieka 1939 ar net 
1917 metų lygmenyje. Tarsi 
Rabelais pasakoje, pas mus ima 
atitirpti žodžiai ir idėjos, kitur 
pasaulyje jau virtę anachroniz- 

! mu. Jų tarpe, be abejonės, yra 
puikios idėjos ir įstabūs žodžiai,

kuriuos dera prisiminti visiems. 
Bet atitirpsta ir beprasmiai 
kompleksai, paranoiški antago
nizmai, apgailėtinos aistros, 
kurias derėjo įveikti jau seniai, ir 
kurių gal neįveiksime tiek pat 
dešimtmečių. Aš jokiu būdu 
nesiūlau išsaugoti pax sovietica — 
visi pernelyg gerai žinome, kas 
tai per reiškinys (be to, jo 
išsaugoti ir neįmanoma). Tačiau 
reikės nemažų pastangų, idant 
šiandien išsilaisvinanti Europos 
dalis nevirstų šimtmečio pradžios 
Balkanais ar net dabartiniais Ar
timaisiais rytais. Manau, mūsų 
pačių jėgų tam užteks. Bet 
pravers ir Vakarų intelektualinė 
parama, kuri tam tikra prasme 
gali pasirodyti svarbesnė už 
ekonominę paramą. Mūsų laukia 
ilga, paini ir nuo šiol bendra 
istorija. Nuobodi ji nebus.

Tomas Venclova

Onos PajėdaitėH nuotrauka

Paminklas Silvestrui Gimžauskui, atidengtas 1988 m. spalio mėn. 15 d. Kir
deikiuose Vilniaus universiteto kraštotyrininkų iniciatyva. Paminklo autorius 
— S. Karanauskas.

tvarka ir kai kuriais dėstytojais. 
Rektorius jau ruošėsi imtis griež
tų priemonių prieš maištininkus, 
tačiau sužinojęs, kad Gimžauskas 
jiems pritaria, patenkino klierikų 
reikalavimus.

Laisvu nuo paskaitų laiku 
kalbėdamas lietuviškai Silves
tras Gimžauskas visados sten
gėsi, kad jo kalba būtų taisyk
linga. Pavyzdžiui, jis atmetė, kaip 
nelietuvišką, žodį „ponas” ir var
tojo „viešpats”. Pastarasis prigi
jo jam kaip pravardė, o vėliau ta
po vienu iš poeto slapyvardžių. 
Draugaudamas su gudų kilmės 
klieriku J. Kurčevskiu, vėliau 
Vilniaus mokslo bičiulių drau
gijos pirmininku, mokė jį lietuvių 
kalbos, panaudodamas savo pa
ties parašytus praktinės grama
tikos apmatus. Susirūpinimas dėl 
lietuvių kalbos lydėjo Silvestrą 
Gimžauską visą gyvenimą. „Mas
koliai po visus gelžkelius, po 
visas kanceliarijas mūsų krašto 
užvedė maskolišką kalbą — taigi 
būkime drąsūs ir kalbėkime tik 
lietuviškai, ir tai ne pašnibž
domis, bet pilna krūtine, nes Lie
tuvoje lietuviškoji kalba turi 
skambėti”, — rašė jis. Carinės 
administracijos įsakymu visose 
viešose vietose pakabinu^ len
teles su užrašu rusiškai: „Čia 
yra uždrausta lietuviškai kal
bėti”, Gimžauskas tose parapi
jose, kur vėliau kunigavo, sten
gėsi visur platinti lietuviškus, 
kad ir paprasto turinio užrašus. 
Pavyzdžiui, „čia spjaudyti nega
lima” ir pan. Valkininkuose yra 
išlikę jo eilėraščiai, rašyti ant 
skardos lakštų. Lakštai buvo pri
kalti ant šventoriaus tvoros, kle
bonijos sienos ir kitur. Ir toliau 
rašytojas rinko kalbinę medžiagą, 
bandė kurti naujus žodžius ir ter
minus, kuriais keisdavo svetimy
bes. Jo žodynėliu vėliau naudojo

si Eduardas Volteris ir Kazimie
ras Būga.

Gimžauskui besimokant Vil
niaus seminarijoje, Rokiškio 
grafas Reinoldas Tyzenhauzas 
kreipėsi į mokyklos vadovybę, 
prašydamas išversti į lietuvių 
kalbą Haydno oratorijos „Pa
saulio sukūrimas”, Mozarto „Te 
Deum” ir šešių F irerio mišių 
tekstus. Atlikti vertimą buvo įpa
reigotas Silvestras Gimžauskas, 
kaip pagarsėjęs seminarijoje 
lietuvių kalbos žinovas i. , oetas. 
Per pusmetį baigtas darbas buv< 
geros poetinės ir kalbinės pra 
tybos jo neišlavintai rašytojo 
rankai. Beje, seminarijos, o 
vėliau Akademijos, kur 1876 
metų pabaigoje įšventintas į 
kunigus Silvestras Gimžauske 
buvo pasiųstas mokytis, paskait 11 
užrašuose įsiterpia ne vienas Iii 
tuviškas eiliuotas fragmentas 
ar ištisaB eilėraštis. Juose — 
lietuvių kalbos niekintojų 
pasmerkimas, pasišaipymai iš 
girtuoklių ir tinginių dvari
ninkaičių.

Petrapilio Dvasinėje akademi
joje Gimžauskas mokėsi ir gyveno 
kartu su K. Jaunium ir P. Kriau
čiūnu. Gimžauskas buvo už savo 
draugus vyresnis, jau veik 
dešimtmeti darbavosi, lietuviško 
žodžio labui, taigi turėjo jiems 
padaryti neabejotinos įtakos. An
tra vertus, Jaunius, matyt, pa
skatino jį dar labiau susidomėti 
kalbos tyrinėjimu, o gal ir rinkti 
medžiagą žodynėliui „Žodžej isz 
gyvos kalbos letuvių Linkmenisz- 
kiu”. Šiaip ar taip metus laiko 
Petrapilyje egzistavo trijų susi
pratusių lietuvių būrelis, gal tuo 
metu ko pastebimo nenuveikęs, 
tačiau neabejotinai paskatinęs jo 
narius tolimesnei veiklai.

1878 metais Gimžauskas dėl 
pablogėjusios sveikatos paliko 
Akademiją ir buvo paskirtas 
Želudoko (dab. Gudijoje) baž
nyčios vikaru, o po metų per
keltas į Žiežmarių parapiją. Nors 
vikaro galimybės keisti nusis
tovėjusią bažnyčioje tvarką buvo 
labai menkos, tačiau jo pastan
gomis baigiančioje sulenkėti pa
rapijoje pradėti sakyti lietuviški 
pamokslai. Nors 1880 metais 
Gimžauskas buvo paskirtas Vi
diškių filialistu, iki pat 19 a. 
pabaigos kas antrą sekmadienį 
sakomi lietuviški pamokslai Žiež
mariuose išliko. Tapęs labiau ne
priklausomu Vidiškių bažnyčios 
ir parapijos dalies šeimininku, 
Gimžauskas galėjo laisviau 
veikti. „Milimjausi szetono 
veikla tai yra girtuoklyste, [...] 
labjausei terpu jusu pra
siplatinus, ir aš pirmjaus visa un 
jos šokau”, — rašė jis pamokslo 
juodraštyje. Rezultatai buvo 
akivaizdūs — per nepilnus metus 
įvedė Vidiškėse visišką blaivybę. 
Vidiškių bažnyčia buvo lietuvio 
dvarininko Ignoto Kamienskio 
(Kaminsko) valdose. Gimžausko 
prašomas, jis nupirko kelis 
šimtus maldaknygių, J. Želvavi- 
čiaus pasakų, kurias J. Zavadskio 
knygynui leido parduoti carinė 
administracija. Gimžauskas į 
pasakų viršelius įsiuvo savo 
knygeles Ant Naujų metu 
Lietuvai dovaniale arba 
Lietuvos Bičiuolis ir platino jas. 
Kunigo nurodymu, kartą lietu
viškos knygutės pasipylė iš 
traukinio, važiuojančio pro 
Ignaliną. Ne be autoriaus pagal
bos Vilniaus kunigų seminarijos

(Nukelta į 2 psl.)
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Giedraičių paminklai

Atsiminimų knyga — be pagiežos ir be aistros

Eiliniams ir neeiliniams žmo
gaus, šeimos, bendruomenės, tau
tos įvykiams pažymėti statomi 
paminklai. Jų ypač iškyla po aud
ringų istorijos laikotarpių. Pa
minklai statomi tiek neteki
mams, tiek laimėjimams paženk
linti. Prie pirmosios grupės 
priklausytų statytieji 1863 metų 
sukilimui paminėti, šio amžiaus 
ketvirtajame dešimtmetyje vyk
dyta Vilniaus kryžių statymo 
akcija, prie antrųjų — Nepriklau
somybės dešimtmečiui pažymėti, 
pagaliau naujausieji šv. Kazimie
ro ir Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejui paženklinti. Dalis 
pastarųjų dviejų paminklų bažny
čių šventoriuose statyti oficialiai, 
kita dalis — slapta naktimis.

Ypač daug paminklų atstatyta 
ir pastatyta šiais metais. Jų sta
tymas — vienas atgimusios tau
tos veikimo pasireiškimų. Dide
lė šių paminklų dalis pastatyta 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
padalinių iniciatyva. Pirmiausia 
imta atstatyti pokario metais val
džios nugriautieji Nepriklauso
mybės metų paminklai. Apie tai 
pateikiama informacinių straips
nelių Lietuvos spaudoje, atsta
tymo ir pašventinimo vaizdai 
rodomi per Vilniaus TV. Ne vie
nas kryžius prie Vilniaus plento, 
vedančio j Latviją, iškilo šių metų 
rugpjūčio 23 dieną minint Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto 50-ąsias 
metines.

Lietuvių karių kapai Giedraičių 
kapinėse.

Šiuo atveju norisi paminėti 
Giedraičių paminklus. Kaip 
žinia, čia po Pirmojo pasaulinio 
karo buvo sustabdytas Pilsudskio 
ir Želigovskio kariuomenės brovi
masis į Lietuvą. Tai progai pažy
mėti Nepriklausomybės metais 
aikštelėje prieš kapines buvo pa
statytas šios apylinkės dailininko 
Antano Jaroševičiaus projektuo
tas mūro paminklas su ati
tinkamais įrašais. Kapinėse 
stovi betono kryžius ir tipiški 
kryželiai ant Lietuvos karių, 
žuvusių kovose su lenkais, kapų. 

Šiame numeryje:
Laisvės kovų paminklai Giedraičiuose • Valentino Gustainio „Be 
kaltės” • PEN kongresas Kanadoje • Jurgis Jankus apie kūrybą 
ir netektį • Vaidoto Daunio eilėraščiai • Lietuvių siurrealistinė 
fotografija

Geru žodžiu minėtini giedraitiš- 
kiai, išsaugoję šiuos paminklus.

Neatsiliko giedraitiškiai ir nau
jų paminklų statymu. Šių metų 
vasarą miestelyje išaugo trys pa
minklai: aikštėje iš akmenų 
sumūrytas obeliskas, skirtas 
miestelio 600 metų jubiliejui 
paminėti, prie varpinės — orna
mentuotas medžio kryžius su 
įrašu iš poeto Justino Marcinke
vičiaus eilėraščio, kuriame mi
nimi kankintieji ir žemintieji, 
tačiau neužmirštieji. Ir paga
liau visai naujos prasmės pa
minklas iškilo pokario metais žu- 
vusiems partizanams pagerbti. O 
buvo taip. Kaip ir kitose Lietuvos 
vietose, taip ir Giedraičiuose, žu
vusiuosius partizanus stribai 
suguldydavo miestelio aikštėje, o 
paskui naktimis sulaidodavo 
netoli buvusioje žvyrduobėje. 
Žuvusiųjų artimieji naktimis 
slapta juos iškasdavo ir perlaido
davo. Tai patyrę stribai kitus žu
vusiuosius sukapodavo į kelias 
dalis ir palaidodavo įvairiose 
duobėse, kad artimieji negalėtų 
atpažinti. Daug vėliau, kasant 
griovį kabeliui tiesti, vienoje vie
toje rasta 10 žmonių galvų. O vie
nam gyvam pagautam partizanui 
buvo perpjautas pilvas ir ištįstos 
žarnos.

Šių metų vasarą žuvusiųjų 
žmonos ir seserys nurodė 17 savo 
artimųjų. Žinoma, tai ne visi žu
vusieji giedraitiškiai: dalis dar 
bijojo pasakyti, o išvežtieji ir žu
vusieji Sibire nebegalėjo paliudy
ti. Ir taip buvusioje žvyrduobėje 
buvo sulyginta žemė ir pastatytas 
didelis akmuo. Jo šlifuotame šone 
iškalinėta kryžius, Vyčio kryžiuB, 
tekstas, kalbantis, kad čia guli 
pokario metais žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. Nurodyta žuvusiųjų 
vardų pirmosios raidės, pavardės, 
gimimo ir žuvimo metai. Jų 
amžius — nuo 18 iki 40 metų, 
daugiausia nuo 20 iki 30 metų. 
Paminklas apjuostas stora 
geležine grandine, prie jo pa
merkta darželio gėlių. Nuo mies
telio iki paminklo kelias šviežiai 
žvyruotas. Prie aplinkos tvar
kymo prisidėjo ir vietos ūkis. Ke
tinama aikštelės kraštus apsodin
ti ąžuoliukais — tautos tvirtybės 
simboliais, kad dabartinei kartai, 
vaikams, vaikaičiams ir provai- 
kaičiams liudytų apie giedrai- 
tiškių pergyventas kančias ir 
sudėtas aukas.

Vacys Milius

VINCAS

Valentinas Gustainis. Be kaltės: 
15 metų Sibiro tremtyje ir la
geriuose. Redaktorė — Vida Tunai- 
tytė. Vilnius: „Mintis”, 1989. 460 
puslapių.

Valentinas Gustainis šią savo 
atsiminimų knygą pavadino Be 
kaltės. Jai gal dar geriau tiktų ir 
kitas pavadinimas. Įžangoje į 
šiuos atsiminimus Gustainis 
rašo: „Mano atsiminimai yra tam 
tikros istorinės epochos doku
mentas. Tik tokių motyvų skati
namas juos rašiau, nieko nenorė
damas pateisinti, bet ir jokio 
keršto niekam nejausdamas. Ra
šiau, kaip sakoma, sine ira et 
studio (lot. — be pykčio ir šališku
mo)”. Bene tiksliau būtų tą gerai 
žinomą lotynų posakį versti: 
be pagiežos ir be aistros.

Panašiai norėtų rašyti savo 
veikalus dauguma istorikų, 
tačiau toli gražu ne visiems jiems 
pasiseka. Ypač sunku jiems būna 
nugalėti per didelę savo tautos ir 
tėvynės meilę, kuri dažnai pa
virsta į jos garbinimą. Kur kas, 
rodos, sunkiau buvo rašyti be pa
giežos Valentinui Gustainiui, nes 
jis be jokio nusikaltimo visa pen
kiolika metų buvo tampomas po 
įvairius Sibiro ir Kazachstano* 
lagerius ir kalėjimus, kartais 
atskirtas nuo savo šeimos, kuri 
beveik visą tą laiką praleido Ja- 
bagano tarybiniame ūkyje Al
tajaus priekalniuose, dažnai kęs
damas badą ir sirgdamas. O vis 
dėlto Valentinas Gustainis tokius 
atsiminimus parašė. Tai liudija jo 
būdo taurumą ir sugebėjimą 
žvelgti į pasaulį iš platesnės per
spektyvos.

Jis tuose atsiminimuose kalba 
apie ne vieną gerą ir sąžiningą 
žmogų ir gailisi, kad jų pavardės 
išgaravusios iš jo atminties (p. 
353), nors aplamai reikia tiesiog 
stebėtis, kiek tų pavardžių ir var
dų mūsų autorius atsimena. 
Pagiria jis vieno tokio lagerio 
idealiai gerą siuntinių ir laiškų 
išdavimo tvarką (p. 303). Moka jis 
susivaldyti net ir tada, kai Justas 
Paleckis jo akivaizdoje drįsta 
kalbėti apie „bolševikišką huma
nizmą” (p. 450). Lengviau supras
ti tuos, kurie gal ir mažiau 
nukentėję, o gal ir šildęsi to pa
ties Paleckio užuovėjoje, ramia 
širdimi įtraukia jį į tautos iš
davikų sąrašus.

Du didieji klausimai

Skaitant Valentino Gustainio 
atsiminimus ir visą kitą mūsų 
tremtinių ir kalinių literatūrą, 
kurios, ypač pastaraisiais metais, 
pasirodė labai daug, kyla pir
miausia du nelengvai atsakomi 
klausimai: (1) kaip žmogus vis 
dėlto sugeba pakelti tą begalinį
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vargą ir skurdą ir tą dažnai tie
siog nežmonišką elgesį su juo (ne
kalbame čia apie tuos tūkstančius 
ir milijonus be laiko mirusių ir 
žuvusių); (2) kodėl ir kaip tokios 
baisios teroro sistemos susiranda 
tiek daug žmonių, kurie labai 
uoliai, o kartais ir tiesiog su pasi
tenkinimu vykdo jiems užde
damas tokias baisias pareigas.

Į pirmą klausimą įdomų atsa
kymą kadaise yra davęs rusų 
rašytojas Dostojevskis, pats net 
aštuonerius metus praleidęs 
Nikalojaus I ir Aleksandro II Si
biro tremtyje ir katorgoje. Savo 
Užrašuose iš mirusių namų jis 
žmogų aptarė, kaip geriausiai 
mokantį prie visko prisitaikyti 
sutvėrimą. Valentinas Gustainis 
visiškai nesigėdina buvęs tokiu 
prisitaikėliu: Jis atvirai prisi
pažįsta, kad vos tik Raudonajai 
armijai okupavus Lietuvą ir jam 
sąmoningai apsisprendus nebėgti 
į Vokietiją, prasidėjo jo pastangos 
prisitaikyti prie nauju gyvenimo 
sąlygų. Vieną savo atsiminimų 
skyrelį jis pavadino „Kaimo 
idile”. Ją jis ir se.niau mėgęs, o 
dabar ji pasidariusi galbūt 
vienintelė jo išsigelbėjimo viltis. 
Atsisveikinęs su Elta, kurios 
direktorium jis buvo 1939-1940 
metais, jis išvažiavo į savo Že
mąją Panemunę. „Maniau, jeigu 
aš naujos tvarkos įstatymų 
nelaužysiu, tai ir jie manęs ne
kliudys” (p. 40). Tik gerokai 
vėliau jis suprato, kaip skaudžiai 
jis apsiriko.

Neišgelbėjo jo nei brolio išskap
tuotos medinės klumpės, nei 
sesers padovanota avikailių 
skrandutė, nei ilgaauliai batai, 
nei aplamai labai paprastas 
kaimietiškas gyvenimo būdas. 
Apie kokią rezistenciją ar įsta
tymų bei įsakymų laužymą jis 
nei negalvojo. Atėjo baisioji 
birželio 14-oji diena ir Valentinas 
Gustainis su savo šeima (žmona 
ir dviem vaikais), kaip ir tūkstan
čiai kitų šeimų, buvo ištremtas į 
Altajaus kraštą.

Ten atsidūręs Gustainis vėl 
sąžiningai dirbo visus darbus, 
stropiai laikėsi visų tremties tai
syklių, nešiojo tą pačią sesers pa
dovanotą skrandutę, kol ji visiš
kai susidėvėjo. Bet ir vėl visa tai 
Valentino Gustainio neišgelbėjo. 
Nei iš šio, nei iš to Gustainis iš 
Jabagano tarybinio ūkio buvo nu
gabentas į Bįjsko kalėjimą. Ne
buvo ir ten taip baisu, kaip jis įsi
vaizdavo (p. 164). Tik jis buvo at
skirtas nuo šeimos. Niekur ir 
niekada Valentinas Gustainis ne
buvo nei drąsuolis, nei didvyris, 
tik visur ir visada jis stengėsi 
išlikti žmogumi. Be abejo, tas dos- 
tojevskiškas prisitaikymas prie 
visko padėjo Gustainiui išlikti 
gyvam per visus tuos šiurpius 
penkiolika tremties ir kalėjimo 
metų.

Žmogus žmogui vilkas

Daug sunkiau atsakyti į antrąjį 
klausimą: kodėl teroras turi tiek 
daug savo valios vykdytojų arba 
kodėl blogis turi tiek daug šali
ninkų. Matydamas visus tuos tar
dytojus, stovyklų ir kalėjimų 
viršininkus ir sargybinius ir visą 
tą milijoninę NKVD armiją, esi 
priverstas pagalvoti, kad gal ir 
teisus buvo anas romėnų kome
dijų autorius Plautas (254-184 m.

Kazio Daugėlos (Bedford, New Hampshire) nuotrauka iš 18-osios mi tinės Lie
tuvių fotografijos parodos, vykusios Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, nuo 1989 
m. spalio mėn. 20 iki 29 d. Parodos tema buvo „Eksperimentinė-siurrealistinė 
fotografija”.

prieš Kristų), sakydamas, kad 
žmogus žmogui yra vilkas (hemo 
homini lupus ėst). 17-ojo amžiaus 
anglų filosofas Thomas Hobbes 
(1588-1679), pasiremdamas ta 
vilko teorija, bandė aprašyti savo 
Tamsybių karalystę.

Valentinui Gustainiui visiškai 
svetimas toks galvojimas. Jis, at
rodo, artimesnis Dangus nusi
dažo raudonai knygos autoriui ir 
kai kuriems kitiems tos rūšies 
literatūros autoriams. Gustainis 
dar ir tokiuose žmonėse bando 
ieškoti šiokio tokio pateisinimo jų 
veiksmams. Net ir savo tardytoją 
Filimonovą, kuris ištisus keturis 
mėnesius jį kankino, versdamas 
prisipažinti kaltu, Gustainis ban
do suprasti. Būdinga, kad visą tą 
skyrių jis, visiškai nedramatizuo
damas, pavadina „tardymo epo

Iš 18-osios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, nuo 1989 m. spalio mėn. 
20 iki 29 d.

pėja”, nors iš tikrųjų tai yra pati 
šiurpiausia jo atsiminimų dalis 
(pp. 170-196). Ji užsibaigia garsio
jo sovietinio baudžiamojo kodekso 
58-o paragrafo pritaikymu su 
dešimties metų kalėjimo bausme. 
Tas Filimonovas išdurninęs Gus
tainį, kodėl jis kartu su Smetona 
nepabėgęs į Vakarus ir jam 
dabar tą sunkią naštą už
krovęs. „Bet nenusimink”, sako 
Filimonovas, „greitai pateksi 
j lagerius, o tenai tau bus gerai, 
nes esi mokytas, įsitaisysi .pri
durku’ ir gyvensi sotus” (pp. 
195-196). Maždaug taip ir buvo 
tuose Karagandos kalėjimuose ir 
lageriuose. Blogiausia, kad buvo 
atskirtas nuo šeimos.

Labai teisingai Valentinas Gus
tainis laiko save nieku nenusi
kaltusiu Sovietų Sąjungai. Tą pa

tį turbūt galėtų pasakyti beveik 
visi 1941 metų birželio tremti
niai. Aplamai, Nepriklausomoje 
Lietuvoje nebuvo antisovietinės 
propagandos. Priešingai, Sovietų 
Sąjunga naudojosi gana didelė
mis simpatijomis, ypač dėl jos po
zityvios laikysenos Vilniaus klau
simu, ta pačia skaudžiausia 
Nepriklausomos Lietuvos pro
blema. 1926 matais svarstant 
naują Lietuvos - Sovietų Sąjungos 
sutarties projektą karščiausi tos 
sutarties gynėjai bu Tautos 
pažangos (tautininkų) partij 
atstovai Antanas Smetona ir A. 
gustinas Voldemaras. Ir vėliau 
jau tautininkams valdant, 
populiariau buvo kalbėti apie 
„furia teutonica” (vokiškąją bai 
dyklę), negu apie „furia sovie- 
tica”. Neturėjo didelio pasi: ■ 
kimo ir vadinamo kultūrbolšev j 

mo baubas, kurį bandė sukę i 
vienas Vairo bendradarbis.

Užtat nors ir labai kietai spy
rėsi Lietuvos vyriausybė prieš 
sovietinių karinių įgulų disloka
vimą Lietuvoje, kaip dabar ma
tyti iš Juozo Urbšio, Eduardo Tu
rausko ir kitų atsiminimų ir 
dokumentų, tačiau Lietuvos vi
suomenė ir dėl tų įgulų per daug 
nenuogąstavo, ypač kad jos buvo 
susijusios su Vilniaus krašto, 
tegu ir ne viso, grąžinimu Lietu
vai. Vardan šventos teisybės 
reikia pasakyti, kad net pats Lie
tuvos okupavimas daug kam 
neatrodė toks baisus, koks jis 
netrukus pasirodė. Užtat daug 
kas smerkė Valstybės prezidento 
pasitraukimą iš Lietuvos, užtat ir 
profesorius Augustinas Voldema
ras savanoriškai grįžo į Lietuvą, 
užtat ir kun. Mykolas Krupa
vičius siūlėsi bendradarbiauti su 
komunistine vyriausybe, užtat ir 
Valentinas Gustainis, vienas ge
riausiai informuotų žmonių Lie
tuvoje, nepasitraukė į Vakarus ir, 
kaip minėjome, bandė prisi
taikyti prie naujos valdžios.

Žodžiu, berods, nebuvo jokio 
reikalo griebtis visų tų teroro 
priemonių prieš Lietuvos 
gyventojus, su šakaliu ieškoti

(Nukelta Į 2 psl.)
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Kai leidinyje apie senyvai jauną Maskvą prisimenamas Čiurlionis
I į '

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
ir jos ateitis

Prieš 120 metų gimė pirmasis 
Lietuvių studentų tautininkų 
korporacijos Neo-Lithuania gar
bės narys, tautos ir valstybės 
tradicijų kūrėjas, kanauninkas 
Juozas Tumas Vaižgantas. Jo 
nepaprastą pasišventimą Lietu
vai geriausiai nusako jo paties 
žodžiai:

„Aš mylėjau Lietuvą, nes tai 
mano Tėvynė, mano gyvybė, 
mano džiaugsmas ir pasididžia
vimas. Aš gerbiau jos vardą, kurį 
smaugėjai braukė iš žemėlapių, iš 
šnekamosios kalbos, iš valsty
binių dokumentų. Aš nesiklau
siau, ar kas leis mylėti Tėvynę, 
mieluoti ją ir taikytis širdyje, kol 
ji buvo tokia mažutytė, nevaizdi, 
išplėštomis teisėmis ir turtu na
bagė, jog lengvai tilpo mano 
širdyje. Niekas man neprikišo, 
kam aš savo pagarbą rodau jos 
ženklui — Vyčiui, kai tą ženklą 
sagsčiaus į rankoves ir kaklaraiš
čius. Tik aš mylėjau Lietuvą ir 
gerbiau ją ne už vieną tuščią 
vardą ir ne už skaisčias jos is
torijos tradicijas, iš kurių aš sė- 
miaus teisės ir pagalėjimo mylėti. 
[...] O ne! Aš esu — Laisvės 
reikalingas, Laisvė tai siela, kuri 
gaivina mano Tėvynę. Nėra Lais
vės — nėra Tėvynės. Nėra 
Tėvynės — nebus ir Laisvės. 
Mylėdamas Lietuvą, myliu 
Laisvę, kurią tegali man laiduoti 
nepriklausoma Šalis, mano 
Tėvynė. Ir mano Tėvynė reali, 
turi savo vietą pasaulyje, iš 
kurios Jos niekas netesės iš
stumti. Gali ją smaugti priešai 
ir broliai apsikabinę, bet visiškai 
užsmaugti negali, kol nebus visai 
tautai nukapotos galvos. Ligi tik 
atsigniauš smaugėjo rankos, 
tauta žiobtelės gimtojo kvapo ir 
sušuks: tebesu gyva”.

Tai tik kelios ištraukos iš 1921 
metais Nepriklausomoje Lietuvo
je išleisto Vaižganto raštų pirmo
jo tomo. Jas ir daugiau ištraukų 
1989 metų rugsėjo mėnesį 
paskelbė Kauno aidas. Kol korpo
racija gyvavo savo žemėje, jos 
veiklą skatino ir rėmė tokie tau
tinės minties skleidėjai, kaip 
Vaižgantas ir kiti šeši korpora
cijos garbės nariai. Savo 
gyvenimu ir darbais jie buvo 
sektini pavyzdžiai Lietuvoje 
augusioms korporantų kartoms. 
1940-ųjų metų pavasarį Neo- 
Lithuania turėjo puspenkto

* Kalba, pasakyta Korp! Neo-Lithuania 
metinėje šventėje 1989 m. lapkričio mėn. 
11 d. Lietuvių Tautiniuose namuose, 
Chicagoje.
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• Leono Lėto eilėraštis • Petro Aglinsko nauja opera • Zinaidos Dargienės 
gobelenai • „Oktavos” orkestras

VYTAUTAS A. JONYNAS

Moscou, 1900-1930. Sous la direc- 
tion de Serge Fauchereau. Vie 
ąuotidienne, arts plastiąues, littera- 
ture, theatre, architecture, musiąue, 
cinėma. Paris: Editions du Seuil, 
1988. (Imprime en Italie.) 279 pus
lapiai.

Šiandien nebe naujiena aptikti 
meno istorijos knygose užuominų 
apie Čiurlionio įnašą į pasaulio 
tapybą, nors, tiesą pasakius, 
tokie reiškiniai ėmė rodytis 
gerokai vėlai po Antrojo pasauli- 
no karo. Nežiūrint to, vis zien 
miela tai išgirsti; ypač kai pasi
taiko tokius pareiškimus aptikti 
nelauktose vietose

Tokia yra 1988 metais išėjus 
Paryžiuje puošni knyga vardu 
Moscou, 1900-1930. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, kad jos pasi
rodymą bus iššaukęs šiuo metu 
plačiai liaupsinamas sovietų va
davimasis iš stagnacijos ir obsku- 
rantizmo. Atodrėkis, vadinamas 
„pertvarka”. Iš tikro yra kiek 
kitaip. Mintis grąžinti Maskvą 
Europos žemėlapiu kaipo kažin 
kada buvusį stambų kultūrinį 
centrą kilo Paryžiaus Modernaus 
meno muziejaus direktoriui Pon- 

šimto narių, apie šimtą filisterių 
atskiroje sąjungoje. Filiae 
Lithuaniae narių skaičiaus, deja, 
neradau nė viename leidinyje, 
kuriame rašoma apie Lietuvos 
universiteto organizacijas, bet ir 
jų turėjo būti mažiausiai keli 
šimtai. Korporacija augo ir tau
tinė mintis plito iki 1940-ųjų 
metų ir visai Lietuvai tragiškų 
įvykių.

Tačiau atkurta 1955 metais To
ronte korporacija nebeturėjo tiek 
narių. Svetimoje žemėje ji pradėjo 
nykti, netekusi savo veiklos pa
grindo, savo krašto. Niekam 
nebėra paslaptis, jog korporacija 
užsienyje baigia išsigimti, nors 
mes paprastai apie tai viešai 
nekalbame, tik pasiguosdami 
savo tarpe, ąpgąilęstąudami vienį tus ^ĮoĮden. Pasitelkęs šaunu 
kitiems, koks ęasigailęjĮMsj^ ' ' . ............. .
jorų lietuviu kalbos mokėjimas, o 
ką ir bekalbėti apie sudėtingesnį 
mintijimą.. Iš tiesu juk keliu iun- 
jorų pakėlimas į senjorus kasmet 
leidžia mums apgaudinėti save, 
kad korporacija užsienyje te- 
beveikli. Ar ne tiesa, kad visiems 
mums pikta ir gaila ir skaudu, 
kad kilni organizacija, į kurią sto
jo sąžiningi ir nuoširdūs tautinės 
minties išpažintojai ir puoselė
tojai, pamažu tapo pasilinksmini-^ 
mų ir pobūvėlių, pramogėlių kįu 

iena laimė, kad ištesėjome 
iki jos atkūrimo Lietuvoje, kuris, ■ 
Jono Jurkūno mums perteikto
mis žiniomis, vyksta šį vakarą 
tėvynėje. Pasižiūrėkime visi į 
tuos dar esančius mūsų tarpe, 
kurie iš Nepriklausomos Lie
tuvos atvežė tautinės minties 
idėją ir ją skiepijo mums, augu- 
siems Vakaruose. Jiems lenkia
me galvas už garbingai atliktą 
darbą. Iš mūsų jie daug tikėjosi, 
bet tik dalis mūsų tų lūkesčių ne
apvylė.

O kas toliau? Lietuvoje 
sovietinė santvarka užsiaugino 
sau priešus — jaunus, aršius, 
ryžtingus, kaip ir Nepriklau
somos Lietuvos neolituanai. Jų 
žodžiai nėra tušti, jų tikslas — 
Lietuvos nepriklausomybė. To 
tikslo jie neatlaidžiai siekia. Kas 
galėjo įsivaizduoti prieš porą 
metų, kad „tarybinėje” Lietuvos 
spaudoje bus skelbiami reika
lavimai grąžinti korporacijai jos 
rūmus ir komjaunimo gėdinimai, 
kaip jie gali naudotis svetimu 
turtu? O Kaune tokie straipsniai 
jau pasirodė. Ten, Lietuvoje gyve
nimas verda, viltys ir lūkesčiai 
auga. Bet čia, kas bus čia? Krei
piuosi į jaunuosius korporacijos 
narius, ypač naujai pakeltas

būrį bendradarbių ir prikalbinęs 
tarybinius pareigonis prisidėti 
(gal išvilkt kai ką dienos švieson 
iš sandėlių) jisai suruošė parodą, 
surankiojęs po truputį iš visur 
pirmųjų rusų modernistų tapy
binius darbus bei kitą, itin 
sumaniai atrinktą, fotografinę, 
dokumentinę medžiagą. Atidary-’ 
ta Paryžiuje dar 1979 metais toji 
paroda truko šešis mėnesius, o už 
dvejų metų (1981) buvo perkelta 
Maskvon vėlgi pusmečiui.

Tad jos katalogas, ar teisingiau 
aprašas, ir sudaro dabartinį 1988 
metais pasirodžiusį albumą 
Moscou 1900-1930. Tenka pažy
mėti, kad knygos redaktoriui Ser- 
ge Fauchereau tokie leidiniai 
nebe pirmiena. Jam teko būti iš
tisos eilės parodų, surengtų gar
siajame Centre Pompidou (Beau- 
bourg) organizatorium, ar, kaip 
bolševikiškai prancūzai juos va- 

senjores, senjorus. Ryždamiesi 
gyvenimui ir darbui Pro Patria, 
atsiminkite, kad tai ne tušti žo
džiai. Jie iš jūsų reikalauja ne 
mažiau kaip iš tų, kurie dabar 
Lietuvoje duoda tą pačią prie
saiką. Susipažinkite su jų veikla, 
megzkite asmeninius ryšius su 
savo kolegomis Lietuvoje, skaity
kite apie Lietuvoje bręstančius 
įvykius ir svarbiausia, turėdami 
galimybių, važiuokite į Lietuvą 
ne vien trumpam apsilankymui, 
bet ir studijoms Vilniaus ar 
Kauno universitetuose. Įkvėp
kite to oro, kuriuo dabar visa 
Lietuva alsuoja. Tai pakeis jūsų 
gyvenimą. Būkite verti korpora
cijos.

Kuo gali korporacįja užsienyje 
prisidėti prie tautos pastangų 
siekti nepriklausomybės? Juk 

i

dina, „komisaru": „Paris - New 
York, Paris-Berlin, les Rėalis- 
mes”. Yra jis taipgi parengęs ir 
itin įspūdingai atrodantį leidinį 
Futurismo & Futuristu Rasit šiuo 
kartu skirtumas tik tas, kad šalia 
tapybos atskiri knygos skirsniai 
aptaria literatūros, teatro, 
kinematografijos, muzikos bei 
architektūros klestėjimą Rusįjoj 
bei Sovietų Sąjungoj tol, kol 
mylimas didysis tautų vadas ir 
mokytojas, ištikimas gimnastų 
draugas ir mergelių širdžių ėdi
kas nepadarė galo visom to mo
dernistų išdykybėms.

Nors knygos pavadinimas mini 
Maskvą, savaime suprantama, 
straipsnių autoriams buvo ne
įmanoma išsiversti, nesumi
nėjus Petrapilio (Leningrado), 
ir apsiriboti vien rusų kilmės 
dailininkais. Taip jau pačioj 
veikalo pradžioj, įžangoj, nelauk
tai išgirstam:

„Panašiai, kaip kad Chlebniko- 
vas buvo Mandelštamo priešprie
ša, kaip kad aiškina kažkur savo 
atsiminimuose Arthur Lourie, 
taip ir Leningradas buvo būtina 
atsvara Maskvai.. Mums teks 
tačiau konstatuoti, jog ne visa 
atkeliauja iš tų dviejų didmiesčių: 
Čiurlionio tapyba ne kažin kiek 
jiems skolinga, o Piromanišvili 
dar mažiau”.

Čiurlionio vardas nenueina 
straipsnio autoriui (Serge 
Fauchereau) nuo lūpų ir vėliau. 
Pasakodamas apie tragišką M. 
Vrubelio likimą, jis sako:

„Tais metais Mir Iskustva paro
da užpildo visą salę Paryžiaus 
rudens salone Vrubelio kūriniais. 
Fantastiškas jo pasaulis, tolimas 
slaviškas Gustave Moreau gi
minaitis sukelia sensaciją. Bet 
jau keleri metai kaip dailininkas 
psichiškai nesveikuoja; galop jį 
tenka internuoti. Jis pasimirs 
1910 metais, vieneriais metais 
anksčiau už savo draugą Serovą 
ir lietuvį Čiurlionį. Taip kelių 
mėnesių trukmėje prarandami 
trys stambiausieji Rusijoje šio 
šimtmečio pradžios dailininkai”.

žodžių dabar tikrai negana. 
Siūlyčiau korporacijai vieną 
konkretų projektą, kuris, mano 
nuomone, atitiktų jos tautinę 
mintį.

Lietuvoje vyksta karinių bilie
tų grąžinimo kampanija. Šaukia
mieji atlikti karinę tarnybą Rau
donojoje armijoje jaunuoliai ryž
tasi atsisakyti tarnauti Lietuvą 
pavergusioje kariuomenėje. Šių 
metų spalio 22 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga ir 
Lietuvos Laisvės Lyga surengė 
susirinkimą tuo reikalu, kuriam 
pirmininkavo korporacijos vaiko, 
atgaivintosios Lietuvos Tautinio 
jaunimo sąjungos „Jaunoji 
Lietuva” veikėjas, 30-ies metų 
amžiaus Stasys Buškevičius. Jis 
teigė, kad juridiniu, politiniu ir 
moraliniu požiūriu lietuviai 
neturėtų tarnauti sovietinėje ka
riuomenėje. Jis ragino valią 
gyventi nepriklausomoje Lie
tuvoje reikšti ne žodžiais, o kon
krečiais darbais. Buškevičius 
nurodė, kad Tautinę jaunimo 
sąjungą ir Laisvės lygą imtis šios 
akcijos paskatino, jo žodžiais, 
sąmoningas lietuvių genocidas 
sovietinėje armijoje, baisesnis už 
bet kokias represijas atsisak i m. 
Šiems į ją eiti. Lygos Klaipėdos 
skyriaus atstovas pranešė apie

Edvardo bulaičio nuotrauka
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas Druskininkuose — skulptoriaus 
Vlado Vildžiūno.

Kiek tolėliau tekste Čiurlioniui 
skiriama ištisa pastraipa straips
nelio apie Kandinskį pradžio
je. Tas poskyris pradedamas 
naujo meno žurnalo Apollon 
(1907-1917) aptarimu. Jam pri
skiriamas nuopelnas, kad jis 
surengęs Petrovo-Vodkino darbų 
ekspoziciją ir parodęs skaity
tojams rusų ratelio Muenchene 
(Kandinskio, Javlenskio, Ve- 
riovkino) darbus. Toliau rašoma: 
„Jis turėjo drąsos stoti ginti iki 
tol nepripažįstamą Mikalojų 
Čiurlionį, kuriB yra neužginči
jamai savičiausias, kartu su Vru- 
beliu, pirmosios šio šimtmečio 
dekados dailininkas”. [...] „Bū- 

prasidėjusį spaudimą klaipė
diečiams, boikotuojantiems 
armįją. Grubus spaudimas yra 
daromas Mindaugui Petkui ir jo 
tėvams. Vytautas Brondolas pri
verstas pasitraukti iš darbo. Bau
džiamosios bylos iškeltos jiems ir 
Rimui Antanaičiui, Vytautui Ne- 
veliui, Gintarui Gedminui, Da
riui Urbonavičiui, Vytautui Kri
vickui. Lygos Šiaulių skyriaus 
atstovas pranešė, kad Šiauliuose 
atsisakiusius tarnauti sovietinėje 
kariuomenėje bando į karinį 
komisariatą nugabenti prievarta. 
Žilvinui Razminui už vadinamąjį 
jaunimo agitavimą grasinama 
kalėjimu.

Bet tai tik keli atvejai ir kelios 
pavardės. Atsisakiusiųjų karinės 
tarnybos šių metų spalio mėnesio 
pradžioje jau buvo 800. Tai didelis 
skaičius.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio leidžiamame Atgimime rug
sėjo mėnesį kunigas Robertas 
Grigas iškėlė kauniečio Dariaus 
Kazalupsko atvejį. Kazalupskas 
atsisakė atlikti karinę tarnybą, 
bet buvo prievarta išvežtas į 
Sachaliną. „Dėl neaiškių priežas
čių”, rašo kunigas Grigas, „smar
kiai pablogėjo Dariaus sveikata: 
stiprūs širdies ir galvos skaus
mai, tirpsta kairė kūno pusė, 

damas lietuviu”, rašoma toliau, 
„ (tuo metu kai lietuvių kalba 
[?] buvo draudžiama) Čiurlionis 
praleido stambiausią savo gyve
nimo dalį tai Lenkijoje, tai 
Petrapilyje. Iš pradžių jis buvo 
pasinešęs muzikos karjeron ir yra 
iš tiesų palikęs apstokai kompo
zicijų. Tačiau nusivylęs savo stu
dijom pas profesorių Reinecke 
Leipzige, jis pasuko nuo 1903 
metų tapybon ir nuo to laiko 
atsiduoda jai visu įniršiu, ne
žiūrint, kad jam netenka susi
laukt daug pasisekimo, kadangi 
jo darbai pasirodo per daug abs
trakčiais, per daug intelektua
liais... Čiurlionis tapo daugybę 

jaučia didelį bendrą silpnumą. Ar 
Dariaus likimas netaps dar viena 
tragedija?”

Lietuvoje pradėta moterų akci
ja savo vaikus apginti sutraukia 
daugelį motinų laiškų, kuriuose 
rašoma apie jaunuolių žūtis ka
riuomenėje. Lietuvą sukrėtė 
dviejų panevėžiečių brolių Kazi
miero ir Vidmanto Šliurpų, dvie
jų zarasiškių brolių Valdo ir 
Algirdo Makalauskų tragedijos. 
Juknevičienė iš Šilutės rajono 
rašo apie sūnų, palaidotą 1984 
metų rugsėjo 4 dieną. „Jį par
vežė cinkuotame karste. Pirmą 
vakarą neatidarė karsto, bet kai 
aš pasakiau, kad atsinešiu kirvį 
ir sudaužysiu karstą, nes ne tam 
auginau sūnų, kad nepamatyčiau 
jo paskutinį kartą, tuomet ati
darė geležinį karstą. Jame buvo 
medinė dėžė ir toje dėžėje sūnus 
gulėjo sulenktomis kojomis. Vir
šugalvyje buvo matyti žaizda. To
liau apžiūrėjau ir radau durtą 
žaizdą pilve, o ant kaklo jokių vir
vės žymių nebuvo, nors mirties 
liudijime parašyta .pasikorė’ ”,

Kitas kareivis prieš mirtį pa
siuntė laišką motinai Kelmės ra
jone, kuriame rašo: „Jau beveik 
pusantrų metų, kai aš nematau 
šviesios dienelės. Jie mane daužo, 
o aš net žodį bijau pasakyti. Į...]
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regėjiminių drobių, vaizduojančių > 
fantastiškus, belaikės dimensijos 
gamtovaizdžius, kuriuose pirami
dės, bokštai ir ziguratai kursto 
skrydžius idealo link. Įkvėpimas 
ateina jam iš trijų versmių: visų 
pirma iš muzikos — jis bando 
transponuoti jos formas bei struk
tūras. Paskui iš lietuvių tau
tosakos ir pasakų. Pagaliau iš 
teosofijos ir jos ataidžių (Rudolf 
Steiner’io antropo. jos), kuria 
anuomet buvo aistringai susi
domėję gan daug intelektualų: 
Kandinski, Mondriar ,rupka 
(kuris primena Čiurlionį*. 
Malevič, ir tai išvardinant Vien 
kelis tapytojus. Čiurlionis mirė 
nespėjęs suruošti savo parodos su 
„Blaue Reiter” grupe, į kurią 
buvo norėjęs jį kviestis Kan
dinski; jo kūryba tačiau neliko 
nežinoma. Žurnalas Apollon jį i 
toliau užstos. Jo drobės ekspc 
nuojamos Paryžiuje ir net Lon bl 
done (postimpresionistų parodoje, 
1913 metais)”.

Čiurlionio pavardė sumirga eJ 
dar viename knygos Moscou, 
1900-1930 puslapyje, po žurnalo 
Apollon viršelio nuotrauka. Ten 
iš naujo primenama, kad šis 
žurnalas palaikęs Čiurlionį. Šiaip 
veikale nesama nė vienos Čiurlio
nio darbų reprodukcijos ir gal tai 
logiška, nes knygos paskirtim yra 
pirmiausia pavaizduoti prieš
revoliucinį Maskvos gyvenimą. 
Pirmas skyrelis, pavyzdžiui, ap
sako joB buities kasdienybę — 
kvartalus, darbo žmonių vargus, 
pramogas, vežikų gausybę ir jų 
kalbos turtingumą. Tenka 
pažymėti, kad dokumentinės 
dalies vedėjas Stanislas Zadora 
iliustracinį darbą atliko pasigė
rėtinai išradingai. Tiek gausios 
spalvotos iliustracijos, tapybinių 
darbų reprodukcijos, tiek įvairių 
menininkų, rašytojų portretai ir 
pastatų nuotraukos atrinktos 
nebanaliai.

Knygoje taip pat minimas poroj 
vietų dailininkas Mstislavas Do
bužinskis, kaipo teatro dekorato
rius ir rusų meno parodų užsie
nyje dalyvis. Vieno jo darbo „Kir
pėjo vitrina” (mišri technika) 
reprodukcįja įdėta knygoje.
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Gal Dievas išklausys ir ateis ta 
laisvės diena, kai baigsis tos 
kančios ir vargai, visgi vergovė 
jau tiek amžių kai baigėsi, o mes 
gyvenam joje dar. Lūpų kraštuose 
visam gyvenimui liks randai, 
dantis nuskeltas, verkiu kaip 
mažas vaikas, o Dieve, o kas bus 
su manimi”. Netrukus po to 
Algiuką namo parvežė karste.

Kuo galėtų korporacija padėti 
neteisėtai į okupuojančios šalies 
kariuomenę imamiems jau
nuoliams? Reikėtų sudaryti ir 
skelbti sąrašus atsisakančiųjų 
karinės tarnybos Raudonojoje ar
mijoje, garsinti jų atvejus, ypač 
Vakarų spaudoje, sudaryti fondą, 
iš kurio būtų galima medžia
giškai remti šalinamus iš darbo, 
samdyti tarptautinės teisės 
advokatus, kurie sutiktų juos 
ginti sovietiniuose teismuose, 
palaikyti su jais asmeninius ry
šius. Kitaip tariant, apsunkinti 
sovietinei santvarkai savavaliau- 
ti. Paramos klausimais reikėtų 
tartis su Jaunosios Lietuvos ir 
Laisvės lygos atstovais, atsi
kuriančios korporacijos nariais. 
Naujai įprasminkime šūkį Pro 
Patria. Vivat, crescat, floreat, 
Korp! Neo-Lithuania.

Eglė Juodvalkė
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Šiandieninis Lietuvos eksportas

Lietuvos inžinierių draugijos atkūrimo suvažiavimas

Apie dabartinę lietuvių veiklą 
eksporto srity pagalvojus, prisi
mena ispanų posakis: „En ei pais 
de los ciegos, ei tuerto es ei rey”. 
Lietuviškai tai maždaug taip 
skambėtų: „Aklųjų karalystėje 
vienaakis yra karalius”.

Išeivijoje teturime vos keletą 
kvalifikuotų tarptautinės pre
kybos profesionalų. Kai kurie jau 
išėjo į pensiją, keletas jaunesnių 
dirba ne savo profesijoje, o liku
sių tikrai nedaug. Kiek Vakaruo
se žinoma, Lietuvoje tarptautinės 
prekybos žinovų dar mažiau, ne
žiūrint, kad yra vienas kitas į tas 
žinias pretenduojančių.

Dar neseniai Lietuvoje atrodė, 
kad tarptautinėje prekyboje 
gyviausią veiklą išvystė buvę 
spekuliantai ir saugumiečiai. 
Šalia to, ryškėjo ir kelių Lietuvos 
įmonių direktorių rimtos pastan
gos susirasti asmeniškų kontak
tų užsienyje. Pasitaikė ir išeivių,’ 
tarptautinės prekybos mėgėjų, 
organizuotos, daug pretenzijų tu
rėjusios Lietuvos pramonininkų 
iškylos į užsienį, o taip pat ir kai 
kurių išeivių kelionės į Lietuvą, 
siekiant iškelti ir išgarsinti savo 
asmeninę ir prekybinę svarbą. 
Nuo nepagrįstos savireklamos 
neatsilieka kai kurie ir Lietu
voje. Vos tik pervažiavę kelis 
Europos ar Amerikos miestus, 
jau skelbiasi tų rinkų žinovais.

Tačiau toje panoramoje matyti 
ir nemažai efektyvios veiklos, 
vykdomos be didelių trimitavimų 
ir nieko neduodančių sutarčių 
aplaistymo. Tai veiklesnių 
fabrikų Lietuvoje konkrečios 
derybos su užsienio pirkėjais, 
pastangos įsigyti modernias 
mašinas už savo gaminius ir 
aplamai įtemptas ieškojimas 
visokių naujų ryšių, norint iš
siaiškinti, kokius gaminius ir už 
kiek pelno galima eksportuoti į 
įvairias pasaulio rinkas.

Efektyviausiai bent iki šiol, 
atrodo, veikia tie išeiviai, kurie 
dėka savo ekspertizės inžinerijoje 
ar specialių medžiagų ar mašinų 

Atkurto* Lietuvos Inžinierių draugijos nariai savo suvažiavimo metu pagerbia žuvusius savo draugijos narius, 
padėdami gėles prie Laisvės paminklo Kaune. Rimo Žiemio nuotrauka
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gamyboje padeda Lietuvos pra
monininkams nustatyti, kurie iš 
jų gaminių tinka eksportui ir kur 
reikiami pagerinimai. Tokie išei
viai taip pat dažniausiai turi ir 
gerą nuovoką, kur galima rasti 
kai kurioms Lietuvos įmonėms 
pasaulyje klientų.

Nors ir stokodami gilesnio tarp
tautinės prekybos pažinimo, išei
viai gali nemažai pasitarnauti 
Lietuvai, surasdami užsienyje 
įvairius kontaktus kai kurioms 
Lietuvos pramonės šakoms. To
kios pastangos jau dabar, o ypač 
ateityje, būtų labai sveikintinos. 
Dažnu atveju tik išeiviai, moty
vuojami patriotizmo, imsis suda
ryti ryšius su pirkėjais užsienyje. 
Kol Lietuvos prekės nepasirodys 
pasaulio rinkose, tol užsieniečiai 
per daug nesistengs ieškoti tokių 
prekybinių ryšių su mūsų tėvyne. 
Išimtys tam yra prekybininkai, 
kurie mielai norėtų pasinaudoti 
nusiderėtomis, žemomis Lietuvos 
gaminių kainomis.

Antra vertus, išeivius kiek ste
bina Lietuvos fabrikų nedidelės 
pastangos kontaktuoti lietuvius 
užsienyje, kad jie padėtų jiems 
susidaryti pasaulinius preky
binius ryšius. Tam nėra reikalo 
pradėti su kažkokiomis sutar
timis, reikia tik greito ir tikslaus 
pasikeitimo laiškais ar teleksais. 
Kada pasirodo, jog iš tų išeivių 
pastangų dėl Lietuvos eksportų 
gali kas nors išeiti, tada galima 
pasiųsti paprastą laišką, užtik
rinant, kad po eksportavimo į 
vieną ar kitą rinką, vienam ar 
kitam specifiniam pirkėjui išei
viui bus išmokėta atlyginimas — 
komisas. Paprastai tokie užsienio 
prekybos atstovai uždirba nuo 5% 
iki 10%, kada pardavimas ir siun
ta vyksta tiesiogiai pirkėjui. Jei 
išeivis pasidaro urmininku („dis- 
tributor”) ir sau perka, kad 
galėtų gaminius iš savo sandėlio 
kitiems parduoti, tai toks im
portuotojas uždirba apie 25%. 
Žinoma, čia įeina ir kiek impdr- 

(Nukelta į 4 psl.)
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1918 metų rugsėjo 4 dieną 
Lietuvos Valstybės Tarybai 
Vilniuje buvo įteiktas toks 
prašymas: „Mes, žemiau pasi
rašiusieji, norėdami įsteigti 
Lietuvos technikų draugiją, pra
šome Lietuvos Valstybės Tarybos 
patvirtinti prijungiamus draugi
jos įstatus ir išrūpinti leidimą”. 
Šį prašymą pasirašė inžinieriai 
Jurgis Čiurlys, Stanislavas Dir- 
mantas, Konstantas Šakenis ir 
kiti. Draugijos įstatai buvo įre
gistruoti 1919 metų spalio 25 
dieną Nepriklausomos Lietuvos 
laikinojoje sostinėje Kaune.

1924 metais Kaune vykusio 
pirmojo Lietuvos inžinierių ir 
architektų kongreso metu nutar
ta įkurti jau atskirą Lietuvos 
inžinierių ir architektų sąjungą. 
Kadangi jos įstatai skelbė, jog į 
sąjungą gali būti priimti tik baigę 
aukštąjį mokslą inžinieriai, tai po

Vardan tos Lietuvos.
RAMUNĖ LAZAUSKAITĖ

Prieš 100 metų svečios šalies 
žfhogus Sauenfrein’as pakeliui 
pamatęs Lietuvą, numojo ranka 
į savo kelionės tikslą, išlipo pir
moje pasitaikiusioje stotelėje ir 
padovanojo vokiečių pavergtam 
kraštui ne tik savo meilę, bet ir 
giesmę „Lietuviais esame mes 
gimę”.

Šiandien šia giesme lietuviai 
pradeda ne tik didelių aikščių 
susibūrimus, bet ir dalykinius po
kalbius. Kai kam tai gali atrodyti 
provincialu ar nedalykiška, bet 
mums dabar — būtina. Kad žmo
gus ryžtųsi vos ne tuščiomis 
rankomis išjudinti kalną — jam 
reikia arba meilės, arba dide
lės idėjos. Sauerwein’o giesmėje 
yra ir viena, ir kita. Ja ir pra
dėjo savo draugijos atkuriamąjį 
suvažiavimą Lietuvos inžinieriai. 
Kokį kalną reikia išjudinti 
maždaug 70 tūkstančių žmonių 
turinčiai mūsų inžinierių ar
mijai?

Pirmiausia — pasiekti, kad 
inžinieriui ir jo darbui grįžtų 
pagarba, grįžtų prestižas ir 
autoritetas. Kaip jie buvo pra
rasti? I šį klausimą suvažiavi
me taikliai atsakė Lietuvos Per- 

septynerių metų buvo įkurtos dvi 
inžinierių bendrijos — Lietuvos 
diplomuotų inžinierių ir archi
tektų draugija ir Lietuvos inži
nierių sąjunga.

Vieninga Lietuvos inžinierių ir 
architektų draugija buvo atkur
ta 1938 metais Kaune vykusiame 
antrajame Lietuvos inžinierių ir 
architektų kongrese. Ji veikė iki 
1940-ųjų metų, iki to laiko, kai 
okupantai uždraudė Lietuvoje 
visų senųjų draugijų veiklą.

Po to buvo beveik penkiasde
šimties metų tyla. Ir štai šiemet, 
spalio 14 dieną, Lietuvos inži
nieriai dar kartą susirinko 
Kaune atkurti Lietuvos inžinie
rių bendriją.

(Apie šį Lietuvos inžinierių 
draugijos atkuriamąjį suvažia
vimą toliau rašo Lietuvos žur
nalistų sąjungos narė Ramunė 
Lazauskaitė).

sitvarkymo Sąjūdžio Kauno tary
bos pirmininkas inžinierius Čes
lovas Stankevičius:

„Inžinieriaus vardas mūsuose 
reiškė ne profesiją ir pašaukimą, 
o etato pavadinimą arba parei
gas, nieko bendro neturinčias su 
inžinerine veikla. Ar ilgai mes 
taikstysimės su egzistavimu to
kių pareigų kaip inžinierius so
cialistiniam lenktyniavimui, in
žinierius kadrų reikalams, netgi 
inžinierius paplūdimiui? Ar tai 
normalu, kad inžinieriaus vardu 
leidžiama naudotis net diplomo 
neturintiems žmonėms?”

Taip, iki šiol Lietuvoje tai bu
vo normalu. Inžinieriaus kadrų 
reikalams visai nestebindavo, kai 
kokio nors nemenko viršininko 
žmona, paklojusi pedagoginės 
mokyklos baigimo diplomą, tap
davo inžiniere mokslinei informa
cijai rinkti.

O juk kažkada Lietuva labai 
mokėjo gerbti savo techninės in
teligentuos darbą. Sį pavasarį 
Kaune, Čentriniame pašte, buvo 
nudaužytas tinkas nuo 40 metų 
paslėptos plokštės. Toje plokštėje 
aukso raidėmis surašytos ne tik 
akcinės bendrovės, bet ir visi 
inžinieriai, statę vieną gražiausių 
buvusios laikinosios sostinės 
namų. Inžinieriai Konstantas 
Šakenis, Jonas Šimoliūnas, Pet
ras Vileišis ir kiti prieš karą 
garsėjo savo darbais ne tik Lie
tuvoje, bet buvo kviečiami dirbti 
į Suomiją, Vokietiją, kitas šalis.

O štai pokario Lietuvai inžinie
rių jau nereikėjo. Retindama 
inteligentiją — tą mąstančią ir 
todėl labai pavojingą tautos dalį, 
Stalino ranka netausojo ir inži
nierių luomo. Kiek jų su Vytauto 
Didžiojo universiteto, kitų garsių 
technikos mokyklų baigimo dip
lomais kirto Sibiro taigą, klojo 
pelkėse geležinkelius, skaldė 
VorkutoB anglį! Kiek jų negrįžo, 
nepastatė, nesukūrė... O Lietu
voje 1940-ųjų rugpjūčio 17-ąją 
net ir Lietuvos inžinierių drau
gija buvo uždrausta.

Po karo atstatyti sugriautą ūkį 
ėmėsi ne inžinieriai, o komisarai, 
politrukai, sąmoningi darbinin
kai. Turėjo praeiti geras dešimt
metis, kol buvo įsitikinta, kad 
komisaro lozungai ir inžinie

Lietuvos Inžinierių draugijos atkuriamojo suvažiavimo 1989 m. spalio mėn. 14 d. Kaune prezidiumas — už stalo 
(viduryje) sėdi naujasis Lietuvos Inžinierių draugijos pirmininkas dr. Donaldas Zanevičius (iš Vilniaus).

Rimo Žiemio nuotrauka

Laisvas inžinierių balsavimas per Lietuvos Inžinierių draugijos atkuriamąjį suvažiavimą Kaune.

riaus duodami nurodymai — lyg 
ir skirtingi dalykai. Tada buvo 
padvigubintas inžinierių ruoši
mas Kauno politechnikos in
stitute, atsirado šio instituto 
filialai Vilniuje ir Panevėžyje. 
Reikėjo atsodinti tai, ką buvo 
išretinusi stalinizmo audra, 
tačiau reikėjo ir kitko — kūrybos, 
eksperimento laisvės. O jos 
nebuvo. Inžinierius apraizgė 
įvairūs standartai, techninės 
reglamentacijos ir, žinoma, nu
rodymai. Pirmiausia — iš Mask
vos, paskui — iš savo ministerijų, 
priedo — vietiniai, gimę nesibai
giančiuose posėdžiuose, susirin
kimuose, pasitarimuose. Posė
džiauk ir vykdyk — tai ir buvo 
visa inžinieriaus darbo esmė. 
Tokio darbo rezultatų sulaukti 
netrukome. Lietuva jau turi 
korteles muilui ir cukrui ir tiktai 
vieną gaminį — televizorių 
„Šilelis”, kuriuo gali konkuruoti 
su Vakarų pasaulio gaminiais. 
Taigi daugiau kaip 70 tūkstančių 
inžinierių — ir tuščios rankos...

Dabar — apie kalną, kurį tomis 
rankomis esame pasiryžę nuvers
ti. Blogiausia, kad kol kas ne
labai žinome, kaip jis atrodo. 

Todėl vienas iš naujai sukurtos 
Lietuvos inžinierių sąjungos tiks 
lų — paruošti Respublikos techno
loginio progreso programą. Kokia 
ji turėtų būti? Naujai išrinktas 
Lietuvos inžinierių sąjungos 
prezidentas -- mokslų akademijos 
puslaidininkių fizikos instituto 
skyriaus vedėjas Donaldas Zane
vičius Lietuvos pramonės ateitį 
įsivaizduoja taip:

„Lietuva —- maža valstybė, visų 
pramonės šakų vienodai neiš- 
vystysime. Reikia pasirinkti 
vieną dvi prioritetines šakas ir 
greitai siekti pasaulinio stan

Šiame numeryje:
Lietuvos eksporto galimybės • Atsikūrė 
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krašto legendos • Juliaus Kelero eilėraščiai 
• Chicagos „Vaidilutės” teatro perspektyvos

Rimo Žiemio nuotrauka

darto”.
Matyt, tai būtų teisingiausias 

kelias. Prisiminkime, nuo ko kel
ti savo ūkį pradėjo japonai. Apsi
tarę su viso pasaulio biznieriais 
ir pramonininkais, jie sužinojo, 
kad žmonėms trūksta gerų siuvi
mo mašinų. Tada — 1946 metais 
— japonų inžinieriai susirinko į 
krūvą, sukūrė ir pagamino iš 
tiesų gerą siuvimo mašiną. Ji 
buvo išreklamuota, noriai per
kama, pakėlė ne tik Japonijos 
ekonomiką, bet ir jos inžinierių 
prestižą.

(Nukelta į 2 psl.)
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Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimas
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jau ir dar ne
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Magnificat...
gyvenimas tarp mūsų yra aiš
kiausias ir glaudžiausias, koks 
tik begali būti, Dievo įsijungimas 
į istoriją. Antra, kaip tik ši Įsikū
nijimo, Viešpaties Jėzaus Kris
taus gimimo šventė, Kalėdos — 
su ta švente perpintu Dievo žo
džiu ir to įvykio vaizdavimo tra
dicija išryškina mums Dievo rū
pestį šio pasaulio mažaisiais, tai
gi ir mumis. Betliejaus prakartė- 
lė, kurioje ant ėdžių guli naujagi
mis kūdikis, silpniausias kūrini
joje, šildomas gyvulėlių kvapo, 
piemenys laukuose, kuriems 
pirmiesiems paskelbiamas Dievo 
siunčiamas išganymas — visi 
šitos Šventosios Nakties įvaiz
džiai liudija ir Senojo Testamento 
tikėjimą: Viešpats Dievas atsi
kreipia į pasaulio mažuosius ir 
silpnuosius, jis juos pakelia iš jų 
beviltiškos padėties savo pažadu, 
jis vaduoja belaisvius. Viešpats 
girdi jam siunčiamą žemės skun
dą.

Būdinga, kad Marija, po angelo 
jai apreiškimo, kad jai gimsiantis 
kūdikis bus šventas ir vadinamas 

Krikščioniškoji tradicija savo 
šaknis turi Senajame Testamen
te, kuris, liudydamas Dievo san
dorą su savo tauta, tuo pačiu 
metu užrašo Izraelio tautos is
torinę patirtį, jos pagrindinius rū
pesčius ir lūkesčius — kurie visi 
yra patikimi Dievo dėmesiui su 
nuoširdžiu tikėjimu, kad Viešpats 
Dievas priims juos į savo širdį ir 
ateis savo tautos gelbėti. O 
istoriniai įvykiai, kurių pa
sekmės yra palaimingos Izraeliui, 
interpretuojami kaip savo tautą 
globojančio ir gelbstinčio Dievo 
veiksmai. Izraelis padėkos gies
me savo Viešpačiui išsilieja po 
kiekvienos žemiškos pergalės 
— ar asmeniškos kurio nors 
įkvėpto autoriaus, ar visos tautos 
vardu nesibaigiančiose jos kovo
se su savo priešais. Visa tai rodo 
Senojo Testamento tikėjimo šerdį: 
Dievas dalyvauja savo tautos is
torijoje.

Krikščioniškosios tradicijos eg
zegetai teisingai yra nurodę, kad 
Izraelis galbūt per daug buvo 
susitelkęs į savo viltį, kad Dievo 
jam siunčiamas išgelbėjimas bus Dievo Sūnumi, aplankiusi savo 
žemiškas — Izraelis bus išaukš
tintas visų kitų tautų tarpe ir jo 
priešai bus galutinai sutriuškin
ti. Ir Izraelio laukiamas Mesijas 
turėjo būti jo žemiškos karalystės 
valdovas. Tačiau, atsimindami 
Jėzaus Kristaus teigimą, jog jis 
neatėjo panaikinti Senosios San
doros, o verčiau ją įvykdyti, ne- 
klystumėme, rimtai priimdami šį 
Izraelio tikėjimo aspektą, kuris 
yra ir krikščionybės paveldas: 
Dievas dalyvauja istorijoje. Jis 
ateina savo tautos gelbėti isto
riniuose jos vingiuose, jos 
kryžkelėse, nes Dievo užmojis 
žmonijai žemėje yra taika, tei
singumas ir gailestingumas. Ir 
čia iškyla kita Senojo Testamen
to tikėjimo gija, intymiai surišta 
su įsitikinimu, kad Dievas veikia 
istorijoje. Maloningo Dievo už
mojo žmonijai pagrindinis bruo
žas yra Dievo išskirtinis rūpestis 
skriaudžiamaisiais, kenčiančiais 
vargą, nedalią ir nelaisvę.

Krikščioniškąjame tikėjime ga
lutinė Dievo pergalė yra regima 
tiktai viso pasaulio eschatologi
nėje pabaigoje. Tačiau abidvi 
aukščiau minimos gijos, ateinan
čios iš Izraelio tikėjimo, yra in
korporuotos į krikščionybę, ją 
persmelkia pačiuose jos pagrin
duose. Viena — Viešpaties Dievo 
įsikūnijimas, tapimas žmogumi ir

giminaitę Elzbietą, kuri taip pat 
įtikėjusi Viešpaties pažado jai iš
pildymu, prabyla Senojo Testa
mento motyvais, jog Dievas iš
aukština nuolankiuosius:

Mano siela šlovina Viešpatį, 
mano dvasia džiaugiasi Dievu, 

savo Gelbėtoju, 
nes jis pažvelgė į savo nuolankią 

tarnaite-■■ 
nes didžių dalykų padarė man 

Visagalis, 
ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą 
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybe 
ir išsklaido išdidžios širdies 

žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų 
ir išaukština mažuosius. 
Alkstančius gėrybėmis 

apdovanoja, 
turtuolius tuščiomis paleidžia. 
Jis ištiesė pagalbos ranką savo 

tarnui Izraeliui, 
kad minėtu jo gailestingumą, 
kaip buvo žadėjęs mūsų 

protėviams — 
Abraomui ir jo palikuonims per 

amžiūs.
(Lk 1, 47-48, 49-55)

Neįmanoma šitų mūsų hebraiš- 
kojo-krikščioniškojo tikėjimo 
įžvalgų nesusieti su mūsų pačių

(Nukelta i 2 psl.)
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Jau baigiasi antrasis tūkstant
metis nuo Kristaus gimimo, jau 
baigiasi ir dvidešimtasis amžius. 
Žiūrint atgal, mūsų šimtmetis 
buvo nepaprastai nuožmus mums 
asmeniškai, mūsų tautai, visai 
žemei. Du pasauliniai karai: grū
mėsi vokiečiai ir rusai — dvi tau
tinės imperijos, grūmėsi dvi ideo
loginės imperijos — naciai ir so
vietai. Po karų ėjo šaltasis karas 
su mūsų tautos partizanų kovo
mis, Korėja, Vietnamu, Afrikos 
svirduliavimu iš kolonizacijos į 
laisvę, Palestinos intifada... Lie
tuvą šis šimtmetis ne tik pabu
dino trumpai laisvei, bet ir api
plėšė — prakalbino kone kiekvie
ną mūsų šeimą per kaulus.

Mūsų šimtmetis dar nepasibai
gė. Dar liko dešimt metų. Būdin
ga, kad nuožmusis šimtmetis pra
dėjo ūmai švelnėti. Girdėti spar
tus istorijos puslapių šlamėjimas. 
Ar kas galėjo tikėtis, kad žmonės 
kuomet nors pralauš aukštą ir 
stipriai saugomą Berlyno sieną, 
kad Lenkija, Vengrija, Bulgarija, 
Rytų Vokietija, Čekoslovakija — 
šios tautos •— gyvens laisvėjimu? 
Ar kas galėjo laukti Vingio parko 
stebuklo Vilniuje, Sąjūdžio, Lais
vės Lygos, Katalikų pasaulio? 
Mums užėmė žadą žmonių rankų 
grandinė per Baltijos šalis — žmo
nių rankų grandinė nuo Vilniaus 
iki Talinno! Mūsų akis pripildo 
ašaromis milžiniški sovietų 
lėktuvai su tremtinių karstais — 
kaulais iš Sibiro tundrų kapams 
tėvynėje.

Mūsų šimtmetis jau baigiasi, 
bet dar liko dešimtmetis. Laikas 
ir įvykiai alsuoja pašaukimu 
gyventi dabar ateities jėga, susi
tikti su ateities prasme ir laime 
dabar — laikas ir įvykiai šaukia 
būti istorijos kūrėjais, o ne auko
mis. Jau ir dar ne!

Kas yra istorija? Plaukimas 
laiko upe, kurioje vyksta nuožmi 
klasių kova? Ši istorijos samprata 
jau sukiužo, bet dar prašosi lai
ko persitvarkyti. Gruodžio mėne
sio pradžioje Viduržemio jūroje 
prie Maltos salos įvyko viršūnių 
pasitarimas. Susitiko pasitarti du 
mūsų pasaulio svarbūs ir galingi 
asmenys. Būdinga, kad jiedu 
susitiko tik pasitarti, o ne dalytis 
pasauliu — geriau pasakius, 
pasidalyti įžvalga, kad paskutinė 
mūsų šimtmečio imperija 
nesirėmė klasių kova, bet smur
to jėga, nesukūrė rojaus, bet 
pastatė pragarą — ne imperija, 
bet žmonės ir tautos lemia žemės 
ateitį. Žmonės ir tautos griauna 
imperiją ne ginklu, bet nauja 
istorijos samprata — tautine 
savimone, kuri remiasi žmogaus 
ir tautos teisėmis. Mūsų tautie
čiai tėvynėje, užaugę imperijos 
-priespaudoje, drąsiai galvoja,

Hugo van der Goes (1440-1482)

planuoja, ruošiasi ateičiai. Nes ne 
imperijos valdo pasaulį, bet 
žmonės ir tautos su viltimi atei
čiai. O ateities jėga — viltis turi 
du tėvus — tėvą ir motiną: pyk- 
tį/nerimą ir drąsą. Pykstama ir 
nerimstamą, nes yra dalykų, 
kurie neturi būti, gyvenama 
drąsa, nes dar nėra dalykų, kurie 
turi būti. Kris įgalina žmogų ar 
tautą pykti/nerimti ir būti drą
siam? Tikėjimas Dievu! tikime 
vieną Dievą, visagalį Tėvą, dan
gaus ir žemės Kūrėją...

Tikėjimas Dievu, kuris yra ne 
tik visatos Kūrėjas, bet ir laiko 
bei įvykių — istorijos Viešpats, iš
pažįsta, kad Dievas įsijungė į 
žmogaus ir tautų istoriją savo atė
jimu sutaikyti žmogų, įstrigusį 
gyvenimo raizgyne, su savimi. 
Advento liturgija ir nuotaika su
dabartina Dievo, Kūrėjo ir Vieš
paties, atėjimą. Pats žodis „ad
ventas” lotynų kalboje reiškia 
„atėjimas”. Atėjimą — įsijungimą 
į žmogaus būtį ir buitį švenčiame 
trejopu požiūriu:

1. kaip praeities įvykį,
2. kaip dabarties tikrovę/būklę,
3. kaip ateities viltį.
Atėjimas jau įvyko ir yra 

praeities įvykis, nes jau Jėzus gi
mė, gyveno, darbu ir žodžiu ap
reiškė Dievo užmojį žmonijai, jau 
mirė ir buvo prikeltas. Tai įvyko 
bemaž prieš du tūkstančius metų.

Atėjimas yra dabarties tikro- 
vė/būklė, nes Jėzuje Kristuje esa
me nauja kūrinija (žr. 2 Kor 5,17; 
1 Jn 4,16). Dvasios galia ir veda
mi, džiaugiamės dabar širdies ra
mybe ir džiugesiu, turime dovaną 
ir uždavinį — „Gabe und Aufga- 
be” (Fil 2, 13). Esame Kristuje, 
einame su Kristumi, bėgame su 
Kristumi, vejamės Kristų. Būti 
„Kristuje” yra tolygu būti „Dva
sioje”, nes „Viešpats yra Dvasia”. 
Dvasia yra Dievas Kristuje — 
pats Dievas per Kristų įgalina, 
drąsina, apšviečia, šildo, pa
švenčia.

Atėjimas yra dar ir ateities vil
tis. Būti krikščioniu gyvenime 
reikia švęsti ne tik praeities atė
jimą, ne tik sudabartinti šį 
atėjimą švente ir sakramentais, 
bet ir laukti atėjimo, kuris dar 
įvyks. Švęsdami Adventą ir Kalė
das, patiriame , jau ir dar ne!” — 
du atėjimus.

Pirmasis Atėjimas
Žydai laukė, kad Mesijas savo 

atėjimu sukurs mesijine palaima 
sklidiną karalystę, išlaisvins juos 
iš svetimųjų priespaudos, išvys iš 
jų krašto okupantus romėnus, 

padarys žydų tautą pergalingą, o 
tautas pajungs Mozės įstatymui. 
Šitokią laukimo nuotaiką liudija 
Jėzaus mokinių klausimas prieš 
jam žengiant į dangų: „Viešpatie, 
gal tu šiuo metu atkursi Izraelio 
karalystę” (Apd 1, 6).

Mesijo laukimas tarp žydų tu
rėjo politinį ir medžiaginį — šia- 
pusinį pobūdį. Žydų tautos . ilties 
skalė turėjo platų diapazoną/ 
apimtį: nuo zelotų terorizmo ligi 
regmės, kurią įamžina Zacharijo 
giesmės Benedictus žodžiai: „...jog 
mus išgelbės nuo priešų ir iš 
rankos tų, kurie mūsų nekenčia.., 
jog leis mums, išvaduotiems iš 
priešų rankos, be baimės jam tar
nauti per visą gyvenimą šventu
mu ir teisumu” (Lk 1, 71.74-75).

Dievo Sūnaus tapimas Žmogu
mi buvo istorinis/vienkartinis 
Dievo atėjimas dalyvauti ir žmo
gaus būtyje, ir buityje, ir likime. 
Jėzus žinojo, kad jis savo tarnys
te — darbais ir žodžiais — įgyven
dina Tėvo karalystę — išganymo 
rūpestį. Jis žinojo, kad Dvasia yra 
jame. Nazareto sinagogos pamal
dose jis skaitė Izaijo pranašystę:

Viešpaties dvasia ant manės,., 
kad neščiau gerąją naujieną 

vargdieniams.
Pasiuntė mane skelbti belais

viams išvadavimo,
akliesiems — regėjimo, 
siuntė vaduoti prislėgtųjų 
ir skelbti Viešpaties malonės 

metų.
Toliau skaitome: „Užvėręs kny
gą, Jėzus grąžino ją patarnauto
jui ir atsisėdo; visų sinagogoje 
esančių akys buvo įsmeigtos į jį. 
Ir jis pradėjo jiems kalbėti: .Šian
dien išsipildė ką tik jūsų girdėti 
Rašto žodžiai’ ” Lk 4, 18.21).

Jėzaus tarnystės viršūnė buvo 
nesuardomoji Naujoji Sandora, 
nes jos ištaka yra dieviškosios ir 
žmogiškosios prigimčių jungtis jo 
Asmenyje. Ši Naujoji Sandora 
buvo užantspauduota Eucharis
tijos įsteigimu: „Tai yra mano 
kūnas, kuris už jus atiduoda
mas... Ši taurė yra Naujoji San
dora mano kraujuje, kuris už jus 
išliejamas” (Lk 22, 19-20). Dievo 
išganymo planas — rūpestis žmo
gumi, apreikštas per Kristaus 
tarnystę, skatina Tautų apaštalą 
Paulių klausti:

Tai ką dėl viso šito pasakysime? 
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš 
mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė 
savo Sūnaus, bet atidavė jį už 
mus visus — kaipgi jis ir visko 
nedovanotų kartu su juo?! Kas gi 
mus atskirs nuo Kristaus meilės? 
Ar vargas? ar priespauda? ar 

persekiojimas? ar badas? ar 
nuogumas? ar pavojus? ar kalavi
jas?... visa mes lengvai nugalime 
dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš 
esu tikras, — pabrėžia Apaštalas, 
— kad nei mirtis, nei gyvenimas, 
nei angelai, nei kunigaikštystės, 
nei dabartis, nei ateitis, nei 
galybės, nei aukštumos, nei 
gelmės, nei jokie kiti kūriniai 
negalės mūsų atskirti nuo Dievo 
meilės, kuri yra Viešpatyje Kris
tuje Jėzuje (Rom 8, 31-35. 37-39).

Atėjimas — dabarties 
būklė/tikrovė

Dievas savo žodžio laikosi. Anot 
psalmisto, „Aš su tavim [Dievu] 
nebijočiau pulti tvirtovės, su 
Dievo pagalba peršokčiau mūrą 
aukščiausią” (Ps 17 [18], 30).

Žiūrėdami atgal į praeitį, 
matome, kad Dievas jau atėjo į 
istorijos vingius ir mūsų pačių 
raizgyną; žiūrėdami pirmyn į 
ateitį, dar laukiame, kad Dievas 
ateis. Nors lemtingasis mūšis 
tarp Dievo ir blogio — tarp Dievo 
ir žmogauš įžūlumo/nuodėmės 
padalinių — jau yra įvykęs ir 
laimėtas, tačiau visapusės perga
lės diena dar tebėra ateityje. 
Taigi švenčiame ne vieną, bet du 
atėjimus: švęsdami buvusįjį 
Atėjimą, minime su dėkingumu 
išganymo planą, švęsdami busi
mąjį Atėjimą, laukiame su drąsia 
viltimi išganymo pilnatvės.

Atėjimo šventimas — Adventas 
turi dvigubą inkarą: atsimename 
su nuostaba ir dėkingumu, lau
kiame su pasitikėjimu ir viltimi. 
Giesme, muzika, atvira širdimi 
artimui švenčiame Naktį — 
liturginiu išgyvenimu pasijun
tame tarpduryje tarp dviejų 
Atėjimų — lemtingojo Atėjimo 
Betliejaus prakartėlėje 
baigminio Atėjimo garbėje.

Naktis su Prakartėle 
Bernelių mišiomis mus užburia 
angelų ir piemenėlių giesme. 
Naktyje pajaučiame, kad jau 
Dievas yra su mumis — Naktis, 
kurioje švenčiame Dievo atėjimą 
yra „tylioji ir šventoji” — mūsų 
tautosakoje net gyvuliai tą naktį 
šneka. Prakartėle sutelkia apie 
save vaikus, suklupdo jaunus ir 
senus klausytis, ką sako Dangaus 
angelai ir Žemės benamiai — pie
menėliai. Naktį, kurioje šven
čiame Atėjimą, reikia giliau 
įsijausti į Dievo rūpestį žmogumi 
ir pajausti šio likiminio įvykio 
tikrovę ir asmeniškame, ir šei
mos, ir tautos gyvenime. Kas 
tik išpažįsta Jėzų Dievo Sūnumi,

ir

Piemenėlių pagarbinimas, 
Ąžuolo medis, 97 x 24 (

[ 
bet nepajaučia, kad Dievas jųu 
atėjo ir dar ateis, tas nepažįst- 
nei savęs, nei savo, kaip Diev 
vaiko, paveldo.

Dievo Sūnus atėjo tam, kad 
atleistų, 
teisumu sutaikytų žmones 

su Dievu,
duotų žmogui naują širdį ir 

Dvasią.
Širdis šventajame Rašte yra 

žmogaus mintijimo ir apsispren
dimo vieta. Širdis, pagal mūsų 
fiziologjją, yra meilės ištaka. 
Atėjimo tikrovės sudabartinimas 
šventimu atkuria, atnaujina, 
įžiebia širdies polėkius taip, kad 
dabar pąjaučiame ilgesį dar 
būsimo atėjimo. Žodis „dvasia” 
šventąjame Rašte paženklina pa
slaptingas tikrovės: kūrinio-žmo 
gaus dvasią ir Kūrėjo-Dievo 
Dvasią. „Dvasia”, pagal mūsų 
žodyną, yra tai, kaB iškvepiama, 
oras iš burnos, psichinės žmogaus 
jėgos kaip veikimo akstinas, 
tikroji prasmė bei dalyko esmė. 
Žmogus-kūrinys yra dvasingas — 
perdėm savitas Dievo kūrinys 
žemėje. Savo dvasingumu žmogus 
viršija bet kokį kitą, turintį 
gyvybę, žemės kūrinį. Būdamas 
dvasingas, žmogus gali būti at
viras ir pavaldus Dievui. Atėjimo 
šventimas kaip tik ir turi tikslą 
atnaujinti Kūrėjo žmogui įdiegtą 
atvirumą ir pavaldumą Dvasiai 
bei skatinti žmogaus dvasios 
imlumą.

Simeonas Luko evangelijoje yra 
šaunus pavyzdys žmogaus, kuris 
tikėjo Dievo atėjimą ir jo ilgėjosi. 
Šventasis Raštas liudija, kad jis 
buvo teisus ir dievobaimingas 
vyras, laukiantis Izraelio paguo
dos, ir Šventoji Dvasia buvo su 
juo. Simeonas sėmėsi daug vilties 
ir džiaugsmo iš Dievo pažado 
ateiti. Simeonas savo akimis 
matė kūdikį Mesiją... Esame pa
našioje būklėje kaip ir Simeonas. 
Savo akimis matome kūdikį-Me- 
siją Prakartėlėje. Tačiau ne visi 
Dievo pažadai buvo įvykdyti su 
Jėzaus gimimu-tarnyste. Dievo 
užmojo paslaptyje yra ne vienas 
Mesijo-Kristaus atėjimas, bet du. 
Jau atėjo ir dar ateis! Panašiai 
kaip Simeonas ir mes turime 
Šventąją Dvasią, kad „su palai
minga viltimi lauktume mūsų Iš
ganytojo Jėzaus Kristaus atėji- 
mo .

Antrojo Atėjimo laukimas

Dievo išganymo planas nėra 
vienas atėjimas — dramatiškas 
blogio sunaikinimas, vienkar- 
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Tautų pavasaris
Rytų Europoj vyksta nuostabūs | 

dalykai. Tautos viena po kitos 1 
laisvinasi iš dešimtmečius truku- ; 
šio blogo sapno. Komunistinė sis- 1 
tema, kuri turėjo būti istorijos ga- ] 
las, trupa ir skyla. Tai yra staig
mena visiems. Niekas dar prieš 
pusmetį nebūtų galėjęs išprana
šauti, kad iš eilės Rytų Vokieti
joj, Čekoslovakijoj ir Rumunijoj 
komunistų partįja paskelbs bank
rotą. Rumunijoj plevėsuojančios 
vėliavos su skylėm — ten buvo 
nekenčiama raudonoji žvaigždė. 
Bukarešte susirinkusios minios 
šaukia kalbantiems apie krašto 
ateitį: „Be komunistų! Be komu
nistų!”

Nelengva suprasti šių nuosta
bių įvykių priežastis. Štai viena 
iš nerimtesnių metų galo tradici
jų Amerikoje yra žurnalo Time 
parenkamas įį.
met tai daryta dar bombastiš- 
kiau: viso dešimtmečio žmogumi 
parinktas Michail Sergeievič 
Gorbačiov. Nesvarbu, kiek toks 
pažymėjimas vertas ar naudingas 
pačiam Mikui, čia kur kas svar
biau iškelti už jo glūdinti nesusi
pratimą, kuris liečia istoriškai 
taip svarbius besibaigiančius me
tus. Suprantama, kad Time tra
dicija reikalauja, kad pažymėji
mui būtų parinktas žmogus, o ne 
kokia istorinė jėga ar įvykis. Tik 
šiuokart prašauta pro šalį. De
šimtmečio žmogumi verti parink
ti Lech Walesa ar Ronald Rea- 
gan. Walesa pirmasis panaudojo 
naują ir sėkmingą būdą tautoms 
išsilaisvinti iš komunizmo pan
čių. Reagan Amerikos apginkla
vimo politika sulaužė Sovietų Są
jungos ekonomiją.

Tačiau ir šie pasiūlymai pra
šauna pro šalį. Šiuo metu dedasi 
kažkas nuostabaus: Europoje 
dvelkia tautų pavasaris. Tai lais
vės banga, kuri lieja visą Europą 
panašiai, kaip ji užliejo Europą 
1848 metais. Tada braškėjo ir tru
pėjo Mettemicho atstatyta mo
narchinė Europos politinė siste
ma. Su tuo tautų pavasariu Vo
kietija sugrįžo į Europos sceną. 
Analogijos dabartiniam tautų pa
vasariui tiesiog pačios siūlosi. Ko 
gero ir dabartinių įvykių svar
biausia išdava yra, kad Vokieti
ja susivienija ir grįžta pagrindi
ne aktore Vidurio Europoje.

Savęs galime klausti: kodėl 
laisvė Vidurio Europai ateina da
bar, o ne 1953 ar 1956 metais? Ir 
tada laisvės troškimas buvo juk 
lygiai toks didelis, kaip dabar. 
Tada dar buvo daug daugiau žmo
nių, kurie prisiminė gyvenimą 
laisvėje. Pagrindinis skirtumas 
yra rusų tankai. 1953 metais vo
kiečiai Berlyne buvo žudomi ru
sų tankų. 1956 metais Vengrija 
buvo malšinama rusų tankais. 
1968 metais rusų tankai riedėjo 
Čekoslovakijon. Gal čia ir didysis 
skirtumas: šįmet Rytų Vokietijoj 
ir Čekoslovakijoj rusų tankai li
ko pasislėpę savo bazėse.

Būtų natūralu (ir tikslu) Sergie- 
jaus Miką girti, kad jis nepanau
dojo tankų Vidurio Europoje. Tai 
sumažina galimybę, kad tankai

gali būti panaudojami Baltijos 
valstybėse ar Ukrainoj. Vis dėlto 
įdomu pasvarstyti, kodėl šiuo 
metu nebuvo bandoma tautų 
pavasarį slopinti karine jėga.

Pati pagrindinė priežastis yra, 
kad nebegalima pasitikėti 
kariuom< ne. Rumunijoj tankai 
buvo liaudies sukilimo pusėje: jie 
šaudė į saugumiečius, o ne į 
demonstruojančius žmones. 
Rumunijos kareivukai nešaudė į 
savuosius. Varšuvos pakto 
kariuomenės ko gero visos stos 
liaudies, o ne valdančiųjų pusėn. 
Vargas Kremliaus ponams, jei jie 
būtų priversti išbandyti, kurioj 
pusėj yra Raudonosios armijos 
simpatijos. Gal dėl to nerieda 
tankai Baltijos valstybėse ir rytoj 
jie neriedės.

Antroji priežastis, kodėl galima

„Varpo” šimtmetis — keletas paralelių
VINCAS TRUMPA

Tarp „Varpo” epochos, arba 
paskutiniojo 19-ojo amžiaus de
šimtmečio, ir šių dienų Lietuvos 
yra tam tikro panašumo. Dabarti
nis literatūros, meno ir kritikos 
žurnalas Pergalė, sekdama se
nuoju literatūros, politikos ir 
mokslo laikraščiu Varpu, nuo šių 
metų pradžios įsivedė „Tėvynės 
varpų” skyrių. Esą, švenčiant 
Varpo šimtmetinę sukaktį ir 
gyvenant didelio dvasinio paki
limo ir didelių vilčių dienomis, „į 
pirmąsias tautos žadintojų gre
tas vėl stoja Vincas Kudirka”. 
Kudirkos „Tėvynės varpai” kaip 
tik daugiausia ir išgarsino Varpą, 
formuodami varpininkų politiš
kai kultūrinę programą.

Kas riša dabartinius laikus su 
„Varpo” epocha? Atsakymas į šį 
klausimą, manau, labai aiškus: 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos idealas, kurį, tiesa, jau po 
Kudirkos mirties, bet Varpui 
gyvam tebesant, labai suglaustai 
nusakė Povilas Višinskis; „Mūsų
idealas: laisva, neprigulminga * 

parai yžiauB,k vai5 y 
dešimtmečiais kultivuotas vidi
nis ginkluotų jėgų balansas. 
Kariuomenei atsvara yra slapto
ji policija ir vidaus kariuomenė, 
kuri gali būti naudojama net ar
mijos sukilimams malšinti. Jei 
kariuomenėje yra desantininkų 
daliniai, tai vidaus kariuomenėje 
yra specialūs daliniai, kurie skir
ti desantininkams malšinti. 
Gruzijoje žmones kastuvėliais 
užmušinėjo ir dujomis nuodijo ne 
Raudonosios armijos dalinys, o

nenuginčijamai įrodo, kad Stali
nas lygiai, o gal net daugiau, 
buvo kaltas dėl Antrojo pasau
linio karo kaip ir Hitleris. Kažin, 
ar Hitleris būtų drįsęs pradėti 
karą be Stalino palaiminimo.

Kad Maskva jau prieš to karo 
pradžią buvo užplanavusi Balti
jos valstybių užgrobimą, aiškiai 
matyti iš Molotovo pasikalbėjimo 
su profesorium Vincu Krėve-Mic- 
kevičiumi, kuris tada, 1940 metų 
vasarą, ėjo Lietuvos vyriausybės 
galvos pareigas. Molotovas tada 
nedviprasmiškai grindė Sovietų 
Sąjungos politiką Petro Didžiojo 
ir Kotrynos II laimėjimais, kurių 
Maskva negalinti atsisakyti. Dar 
ciniškiau pasielgė Maskvos am
basadorius Londone Ivanas 
Maiskis. Norėdamas sušvelninti 
Didžiosios Britanijos opoziciją dėl 
Baltijos valstybių okupacijos, jis 
pasakojo lordui Halifaksui, tuo
metiniam Anglijos užsienio 
reikalų ministrui, apie sibirioką 
ūkininką, kuriam sunkiai šer

ti kaimynai išsigrobstė jo
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Actas S.

ir 
idealas švytėjo kažkur dar gana 
tolimoje ateityje, mums dabar tas 
idealas jau yra gana tolimoje 
praeityje — Vasario 16 dienos 
Lietuvoje, 1918-1940 metų Lie
tuvoje. Mūsų dėmesys ypač kon
centruojasi ties 1939-1940 metų 
įvykiais, kurie aiškiai ir nedvi
prasmiškai sako, kad Nepriklau
soma Lietuva žlugo ne dėl savo 
kokių nors politinių klaidų ar 
moralinio ištižimo, bet dėl dviejų 
imperialistinių valstybių są
mokslo. 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
sandėris tarp Hitlerio ir Stalino
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a. 
turtą? Esą Iorlui Halifaksui toji 
pasaka patikiBi ir jo opozicija dėl 
Baltijos valstijų užgrobimo su- 
švelnėjusi. Jegu Maiskis neme
luoja, tai liucįja, kaip ciniškai į 
tautų laisvę i Orėjo tada ne tik 
Maskva, bet i Vakarų valstybės. 
Ne tik atskias žmogus, bet ir 
ištisos tautodėra tik vienos ar 
kitos imperij) turtas, su kuriuo 
ji gali elgtietaip pat, kaip su 
žibalu, akms anglimis, gyvu
liais ar javai

Atrodo, liį£okio cinizmo dar 
nebuvo priėji Varpo ir dr. Vin
co Kudirkos įsaulis. Netrukus 
po Kražių skdynių Vincas Ku
dirka rašė „vynės varpuose:” 
„Dvigalvis įurių erelis, pri
pratęs maitis gyva mėsa savo 
priklausančii ir gaivint troš
kimą nekalt krauju, tur būt 
buvo labai Ikęs ir ištroškęs, 
nes nesigėdmas nė civilizuo
tos Europos) iš arti žiūrinčio 
XX amžiausruošė sau lapkri
čio mėnesyjtiviną pokylį Kra
žiuose, Kauiubernijoje” (Var
pas, 1894, 12).

Iš tikrųjuda „civilizuotoji 
Europa” lalmarkiai reagavo 
į Kražių slynes, nors, pagal 
oficialius duentus, kuriais ta
da dar būvama pasitikėti (ne 
taip, kaip d), Kražiuose žuvo 
tik 9 žmonele 50 buvo sužeis
ta ir apie Išteko į kalėjimą, 
iš kurių 7Co teisiami. Juos 
gynė geri advokatai. 36 
žmonės buubausti, bet ir 
jiems tuojdjęs į sostą nau
jasis carasilojus n bausmę 
dovanojo, iai suklydo dr. 
Vincas 14a, įsivaizduo
damas, ka 20-asis amžius 
bus laisvėsingumo amžius, 
prieš kurį raudonuoti Kra
žių skerdyaltininkai. Tas 
20-asis amirengs tokias tie
siog ištisų skerdynes, prieš 
kurias Krierdynės atrodys 
lyg uodo Js.

Vincas Kudirka

Didžiosios bėdos

Juozo Zikaro skulptūra, 1924

namus ir senus vardus, ai’ tai per
sispausdindami senus istorijos 
vadovėlius, mes dabar galbūt ar
timesni Aušrai negu Varpui. 
„Homines historiarum ignari 
8emper sunt pueri” (Žmonės, 
nenusituokiantys istorijoje, 
visados pasilieka vaikai) — skel
bia Jonas Basanavičius garsiojo
je savo „Priekalboje" pirmajam 
Aušros numeriui. Dr. Jonas 
Basanavičius dar ir 1918 metais 
sakėsi priklausąs Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos partijai.

Be abejo, ir Varpas sėmėsi stip
rybės iš praeities. Ir jis neiššoko, 
kaip feniksas, iš pelenų. Kaip 
pačiam Vincui Kudirkai, taip ir 
kitiems varpininkams didelės 
įtakos turėjo Aušra. Tačiau iš tik
rųjų Varpo idėjinių ištakų reikia 
ieškoti ne Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštijoje, o greičiau Didžio
joje prancūzų revoliucijoje, kurios 
dvišimtmetinė sukaktis irgi šiais 
metais švenčiama, kuri skelbė 
laisvės, lygybės ir brolybės idėjas, 
Napoleono karuose, kurie parodė, 
kad nėra nenugalimų ir nesu
griaunamų imperijų, ir ypač de
mokratinėje 1848 metų revoliuci
joje ir lygiagrečiai su ja išau- 
šusiame Tautų pavasaryje, iškė- 
lusiame laisvo žmogaus laisvoje 
tautoje šūkį (apie tai plačiau esu 
rašęs vėliausiose Metmenų kny

gose). Tada tai ir išsikristalizavo 
didžiosios 19-ojo amžiaus politi
nės, ekonominės ir kultūrinės 
idėjos — liberalizmas, naciona
lizmas, pozityvizmas, socializ
mas Visa tai atrodė labai gera, 
gražu ir, svarbiausia, labai 
pažangu. Nieku ano meto žmogus 
taip netikėjo, kaip mokslo ir gy
venimo aplamai pažanga. Vienas 
anglų istorikas sako, kad 
niekados žmogus nesijautė taip 
arti rojaus šioje ašarų pakalnėje, 
kaip tada.

Nežiūrint 1863 metų sukilimo 
pralaimėjimo ir po to buvusių 
represijų, visos tos idėjos buvo 
labai gyvos Varšuvoj, kur Vincui 
Kudirkai ir daugeliui kitų busi
mųjų varpininkų teko mokytis. 
Vedant paralelę tarp Aušros ir 
Varpo, šito fakto negalima 
pamiršti. Aušros gimdytojai ir 
bendradarbiai buvo daugiausia 
Maskvos, Petrapilio ir kitų rusų 
universitetų auklėtiniai. Varpui 
toną davė toji Lietuvos dalis, 
kuri gravitavo į Varšuvą: Mari
jampolės gimnazija, Seinų kuni
gų seminarija ir pagaliau Varšu
vos universitetas. Vaizdžiai 
galbūt būtų galima pasakyti: 
Aušra tekėjo iš Rytų, Varpo akys 
krypo į Vakarus.

Pats Vincas Kudirka prieš var
pinius laikus Lietuvoje vadino

Antrųjų „Varpo” leidimo metų pirmojo numerio (1890 sausis) pirmo puslapio 
faksimilė. Viduryje įmontuota nuotrauka „Varpo” iniciatorių grupės Varšuvoje. 
Sėdi: Vincas Kudirka (pažymėtas kryžiuku), J. Adomaitis, J. Gaidamavičius, 
J. Kaukas. Stovi: J. Kasakaitis, B. Vabalas, S. Seniūnas, J. Staugaitis, J. Gedi- 
minas-Klausutis-Beržanskis, Moravskis, J. Byla. (Iš Juliaus Butėno „Vincas 
Kudirka”)

Žvili praeiti, 
žv* i ateitį

Savo po) i praeitį, ar tai 
studijuod/stU ir miestelių 
herbus, aitatydami senus

„gadyne lirizmo”, kada esą pa
kako suvokti, kad yra Lietuva ir 
lietuvių tauta, kokius ji vargus 
pakelia ir kokią priespaudą 
kenčia. Dabar jau to nepakanką, 
rašo toliau Kudirka, dabar jau 
reikia pažinti Lietuvos geogra
fiją, etnografiją, ekonomines ir 
politines jos sąlygas arba, trum
pai sakant, Lietuvos statistiką. 
Reikia žinoti, kiek ūkininkas,] 
aruodą pripila javų, arba ki-k 
kiekvienas pavie!? prilai 
karčiamų (Varpas, 1893, Ni 
Aišku, visame tame nėra nr 
lyriško, nieko romantiško. Tai, 
atsistoja Varpo realizmas pt 
Aušros romantizmą, arba, ai 
Mykolo Roemerio, Aušros j 
nuoliškumas prieš Varpo 
brendimą.

Mūsų istorijos vadovėliuose 
dažnai per daug suabsoliutina
mas ir toli į praeitį nukeliamas 
lietuvių — rusų sankirtis. Bio 
giausia buvo ne tai, kad Rusįja 
spaudė ir persekiojo Lietuvą. 
Didžiausia bėda buvo ta, kad ilgą 
laiką Petrapilis Lietuvą laikė tik 
geografine sąvoka, kurią Nikalo- 

nalx«rinti nesunku buvo pa
krikštyti Šiaurės vakarų kraštu 
(Severozapadny krai). Visa, kas 
ten dėjosi religinio, kultūrinio, 
politinio, jo nuomone, beveik 
nieko bendro neturėjo su lietuvių 
tauta, o sudarė tik vieną didžiulę 
Lenkijos problemą (polskii vop-
ros), kuri nedavė ramybės Rusi
jos valstybės vyrams per visą 
19-ąjį amžių. įsivaizduokite, kad 
dar ir Varpo laikais Varšuvos 
laikraščiai bandė įtikinti pasaulį, 
kad Kražiuose tekėjo lenkiškas 
kraujas. Turbūt perdėjo Vincas 
Kudirka, sakydamas, kad .jeigu 
ne spaudos draudimas, Lietuva 
būtų ramiausias Rusijos imperi
jos kampelis”, tačiau ir tą patį 
spaudos draudimą jo autoriai 
bandė įjungti į aną didžiąją 
Lenkuos problemą: esą dabar tik 
Lietuvoje pakeičiamas lenkiška
sis alfabetas rusiškuoju. Lyg 
lietuvių kalbos kaip ir nebūtų, tik 
skirtingi alfabetai. Žinoma, 
kitaip galvojo Rusijos filologai, 
ypač kai lietuvių kalba pasidarė 
savotiška pasaulinė garsenybė. 
Jiems nepagailėjo gero žodžio ir 
Varpas, ir Vincas Kudirka.

Aušra, vis tikėdamasi, kad 
spaudos draudimas bus panaikin
tas ir kad ji galės pasirodyti 
Vilniuje, vengė kalbėti apie lie- 
tuvių-rusų sankirtį ir apie poli
tiką aplamai. Varpas tokių 
iliuzijų neturėjo, o būdamas kar
tu ir politikos žurnalas jis labai 
plačiai nagrinėjo spaudos drau
dimo problemą. Be abejo, jis 
smerkė spaudos draudimą, ypač 
tiesiog juokingai kvailus vietinės 
administracįjos kovos metodus bu 
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