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ŽODIS APIE ŽODĮ
Praėjusią savaitę išrinkto Čekoslovakijos pre

zidentu rašytojo Vaclav Havel kalba Vokietijos 
Federalinės Respublikos knygų biržos 1989 metų 
taikos premijos jam įteikimo proga

Dievas tapo žmogumi 
dėl mūsų

Naujųjų metų šventė Katalikų 
Bažnyčios liturgijoje yra jungia
ma su Dievo Motina Marija. 
Kadangi ši šventė yra tik Kris
taus Gimimo šventės oktavos 
dalis, dėl to savo dvasia ji tebėra 
liudijimas tos didžiulės žmonijos 
gerovės, kad Dievas yra prisi
ėmęs žmogaus prigimtį.

Su mūsų krikščionišku žodynu 
yra ta blogybė, kad tie žodžiai, 
kurie išreiškia vertas didžiausio 
dėmesio krikščioniškąsias tiesas, 
nesugeba sukelti mūsų susidomė
jimo.

Paimkime štai pavyzdį iš čia ką 
tik parašytų žodžių: „Dievas yra 
prisiėmęs žmogaus prigimtį.” 
Žmogui, kuris turi apskritai tei
singą sąvoką, kad Dievas yra viso 
ko, taigi ir mūsų, darytojas, ir 
kad mes, palyginus su Juo, esame 
tik Jo padaras, pasakymas, kad 
Dievas yra tapęs žmogumi, yra 
neįtikimai nuostabi tiesa. Bet ji 
yra nustojusi mus stebinti. Jeigu 
kas pasakytų, kad tas žmogus, 
kuris išrado automobilį, pats pri
ėmė automobilio formą, pasidarė 
automobiliu, tai tas mus stebin
tų ir domintų. Tačiau tiesa, kad 
Dievas yra tapęs žmogumi, yra 
pasidariusi tokia tiesa, kuria mes 
nesugebame stebėtis, nesugeba
me apie ją net mąstyti ir pasi
daryti daugybę iš jos išplau
kiančių išvadų.

Tiesa, tam tikrą nuostabą mes 
išgyvename, kai mąstome apie 
faktą, kad moteris yra dievišku 
įkvėpimu pradėjusi įsčiose ir pa
gimdžiusi sūnų, kurį yra pagrin
do vadinti Dievo Sūnumi. Tačiau 
čia pat mūsų mąstymas ir susto
ja: mes į tai žiūrime kaip į vienos 
moters privilegiją, kuri joje ir pa
silieka, kuri toliau, ypač ligi 
mūsų, neprieina savo dieviška 
palaima.

Tačiau Dievas nėra magikas, 
kuriam rūpėtų sukurti nuosta
bią žinią tik apie vieną moterį. 
Jeigu Dievas prisiima žmogaus 
prigimti, tai Jis tai daro ne dėl 
vienos moters, bet dėl kiekvieno 
žmogaus.

I šitokį mąstymo būdą yra at
kreipęs dėmesį vienas vidur
amžių mąstytojas ir teologas, 
kuris savo raštuose yra palikęs 
pasakymą: kad tai, kas indivi
dualiai yra sakoma apie Mariją, 
tai taip pat individualiai yra 
sakoma ir apie kiekvieną tikin
tį žmogų. Tai galioja kiekvie
nam tikinčiam žmogui, vyrui 
ir moteriai; tai galioja visai 
Bažnyčiai, o per ją ir visai 
žmonijai (įžak von Stella, 
1110-1169, gimęs Anglijoje, miręs 
Prancūzijoje — Patrologia Latina, 
sermo. 31).

Taigi, kai mes šiandien norime 
susidaryti protingą pažiūrą, kas 
yra žmogus, mes turime į žmo
gaus sampratą įimti tam tikrą 
dieviškumą, būtent tą, kurį 
žmonijon įjungė pats Dievas, 
prisiimdamas žmogaus prigimtį. 
Nuo čia toliau mes kiekvienas ir 
kiekviena turime mąstyti apie 
žmoniją, ne kaip apie Dievo 

užmirštą kūriniją, bet kaip ar
timuose ryšiuose su Juo esančią. 
Žmogaus samprata iš šio fakto 
turi įgyti naują mąstymo kryptį, 
kuri padėtų išspręsti visas su
tinkamas sunkenybes.

Tai yra teisingas katalikiškas 
moksl: s ir ne vien tik vieno vi
duramžių mąstytojo pažiūra. 
Jeigu mes eitume gilyn į krikš
čionybės pradžią ir taip pat pa- 
sistūmėtumėme dar šiuo metu 
tolyn, mes rastume ne mažiau 
entuziastingą krikščioniško 
žmogaus aptarimą. Jo autorius 
yra žymusis krikščionybės mąs
tytojas šv. Augustinas. Jis ka
daise krikščionims yra šitaip 
kalbėjęs: „Pabusk, žmogau, dėl 
tavęs Dievas yra tapęs žmogumi. 
Kelkis iš miego ir prisikeik iš mir
ties, ir Kristus tave apšvies. Taigi 
sakau, dėl tavęs Dievas yra tapęs 
žmogumi” (gruodžio 24 dienos II 
brevijoriaus lekcija, sermo. 185, 
Patrologia Latina 28, 997-999).

Vytautas Bagdanavičius

Nežinomo čekų tapytojo (maždaug 1350 m.) kūrinys — Marija su Vaikeliu, sėdinti 
soste („Glatzer Madonna”). 186 x 95 cm. (Iš Berlyno Gemaeldegalerie rinkinio.)

Premija, kuria aš šiandien esu 
pagerbiamas,* yra pavadinta 
„taikos premija” ir man ji buvo 
paskirta knygininkų, taigi 
žmonių, kurie užsiima žodžio pla
tinimu. Manau, kad tai man lei
džia susimąstyti apie tą paslap
tingą ryšį tarp žodžio ir taikos ir 
apie slėpiningą žodžio galybę 
žmonijos istorijoje aplamai.

Pradžioje buvo žodis, šitaip 
prasideda viena iš pačių svar
biausių knygų, kokias mes 
žinome. Šitoje knygoje tai reiškia, 
kad visos kūrinijos šaltinis yra 
Dievo žodis. Bet ar tas pats 
negalioja, perkelta prasme, ir 
visam žmogaus veikimui? Ar ir 
mūsų atveju žodis nėra tikrasis 
šaltinis to, kas mes esame, arba 
net tikrasis pagrindas visatoje tos 
būties rūšies, kurią mes va
diname žmogumi. Dvasia, žmo
gaus siela, mūsų sau-žinanti-są- 
moninga-būtis, pajėgumas api
bendrinti ir mąstyti sąvokomis, 
pasaulį suvokti kaip pasaulį (o ne 
tik kaip kažin ką, kas mus supa), 
ir pagaliau mūsų pajėgumas 
žinoti, kad mirsime, ir vis tiek 
gyventi — ar visa tai nėra tiesio
giai ar netiesiogiai sukurta per 
žodį?

Jeigu Dieve žodis yra visos jo 
kūrinijos šaltinis, tai šita 
kūrinijos dalis, kurią sudaro 
žmonių giminė, įgauna savo tapa
tybę tik per kitą Dievo stebuklą, 
būtent per žmogaus žodžio 
stebuklą. Ir jeigu šitas stebuklas 
yra raktas į žmonijos istoriją, tai 
jis tada kartu yra ir raktas į 
visuomenės istorįją, ir galbūt pir
muoju jis yra tik todėl, kad yra 
antruoju. Nes jeigu žodis nebūtų 
tam tikra komunikacija tarp 
dviejų ar daugiau žmonių „aš”, 
tada turbūt jo visai nebūtų.

Tiesą sakant, visa tai mes jau 
visada kaip nors žinojome ar nu
tuokėme; ypatingos žodžio 
reikšmės ir svarbos suvokimas 
žmonijos sąmonėje nuo seniai 
buvo gyvas.

Bet tai dar ne viskas. Dėka žo
džio stebuklo mes žmonės geriau 
žinome, negu kiti gyviai, kad mes 
labai mažai težinome, kad yra 
„slėpinys”. Ir kai mes viena ver
tus beveik mus sudarančią žodžio 
galią juntame, nuo senų senovės 
betgi bandome išsakyti tai, kas 
mums š»t.uo. slėpiniu lieka 
uždengta, bandome savo žodžiu 
tai paįtekmėti. Kaip tikintieji 
mes meldžiamės Dievui, kaip ma- 
gikai iššaukiame arba prakei
kiame dvasias, ir taip bandome 
įsikišti į gamtiškus arba žmo
giškus vyksmus. Kaip naųjųjų 
laikų civilizacijos dalyviai mes 
savo žodžius sukrauliojame į 
mokslines teorįjas ir politines 
ideologijas, kurias mes — vienur 
sėkmingai, kitur ne — priešpasta
tome slėpiningam pasaulio vys
tymuisi, kuriomis mes — vienur 
sėkmingai, kitur ne — tą vys
tymąsi paįtekmėjame.

Tai reiškia: vis tiek, ar mes tai 
įsisąmoniname ar ne, kaip mes 
tai sau beišsiaiškintume, vienas 
dalykas atrodo tikras: pasaulį iš
judinančia žodžio galybe mes jau 
nuo seno tikime, ir tam tikra 
prasme pagrįstai.

Kodėl aš sakau „pagrįstai”?
Ar žmogaus žodis tikrai yra 

toks galingas, kad jis galėtų 
pakeisti pasaulį ir paįtekmėti is
toriją? Ir jeigu jis kada buvo toks 
galingas, tai ar tebėra dar ir 
šiandien?

Jūs gyvenate krašte, kuriame 
yra didelė žodžio laisvė. Šita 
laisve kiekvienas gali pasinau
doti visokiausiems tikslams, ir 
kiti nebūtinai privalo atkreipti į 
tai dėmesį ar net tuo užsiimti. 
Todėl jums gali atrodyti, kad aš 
tik dėl to pervertinu žodžio 
reikšmę, kadangi aš gyvenu 
tokiame krašte, kur už žodį vis 
dar įmetama į kalėjimą.

Taip, aš gyvenu tokiame kraš
te, kur žodžio svoris ir radioakty
vus spinduliavimas kasdien 
patvirtinami sankcijų, kurias už-

* Vaclav Havel padėkos kalbą pre
mijos įteikimo proga garsiojoje 
Pauliaus bažnyčioje Frankfurte per
skaitė vokiečių artistas ir režisierius 
Maximillian Schell, nes pačiam au
toriui atvykti i Frankfurtą tuometinė 
Čekoslovakijos valdžia nedavė 
leidimo. Tekstą iš čekų į vokiečių 
kalbą išvertė Joachim Bross. Jis buvo 
išspausdintas Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung 1989 m. spalio mėn. 16 d. 
(Nr. 240, pp. 13-14). Sulietuvino kun. 
dr. Petras Gulbinas.

Vaclav Havel

sitraukia laisvas žodis. Nese
niai visas pasaulis prisimihė 
didžiosios Prancūzų revoliucijos 
dviejų šimtų metų jubiliejų, o tuo 
pačiu mes prisiminėme ir garsią
ją žmogaus bei piliečio teisių dek
laraciją, deklaraciją, kurioje 
pasakyta, kad kiekvienam pilie
čiui priklauso teisė turėti spaus
tuvę. Tuo pačiu metu, taigi du 
šimtu metų po šitos deklaracijos, 
mano draugui František Sterek 
buvo priteista pusantrų metų 
kalėjimo, kadangi jis išleido 
nepriklausomą kultūros žurnalą 
Vokno. Bet toli gražu ne priva
čioje spaustuvėje, o su cypiančio, 
išklerusio multiplikatoriaus pa
galba! Trumpai prieš tai mano 
draugas Ivan Jirous buvo gavęs 
16 mėnesių kalėjimo už tai, kad 
jis su rašomąja mašinėle išrėkė 
tai, ką visi žino: kad mūsų kraš
te buvo daug teisminių žmogžu
dysčių ir kad ir šiandien neteisė
tai į kalėjimą įmestas žmogus 
gali būti kalėjime mirtinai 
nukankintas. Mano draugas 
Petras Cibulka yra kalėjime už 
tai, kad jis platino savilaidinius 
tekstus ir kitaminčių dainininkų 
bei muzikos grupių įrašų kopįjas. 
Taip, tas viskas yra tiesa. Aš 
tikrai gyvenu tokiame krašte, 
kuriame rašytojų suvažiavimas 
arba ten pasakyta kalba gali su
drebinti valdžios sistemą. Ar jūs 
galite ką nors panašaus įsivaiz
duoti Vokietijos Federalinėje Res
publikoje? Taip, aš gyvenu to
kiame krašte, kurį prieš dvi
dešimt vienerius metus sudre
bino mano draugo Liudviko 
Vaculiko tekstas, kurį jis — tary
tum jis būtų norėjęs patvirtinti 

Šiame numeryje:
Dievas tapo žmogumi dėl mūsų • Dabartinio Čekoslovakijos 
prezidento Vaclav Havel žodis Vokietijoje 1989 metų rudenį • 
1989 metų Ateitininkų studijų dienos • Profesorius emeritas 
Justinas Pikunas • Valdo Daškevičiaus eilėraščiai • Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus koncertas

mano išvedžiojimus apie žodžio 
galybę — pavadino „Du tūks
tančiai žodžių”; ir tas tekstas, 
tarp kitko, buvo panaudotas kaip 
pagrindas tam, kad penkios sve
timos armijos nakčia užpuolė 
mūsų kraštą. Ir tai tikrai nėra 
atsitiktinumas, kad kaip tik tuo 
laiku, kai aš apie tai rašau, čio
nykštį režimą sudrebina vienas 
puslapis teksto — ir vėl kaip 
iliustracija to, ką aš čia sakau, — 
pavadinto „Keletas sakinių". 
Taip, tikrai aš gyvenu tokiame 
krašte, kur žodis gali sudrebinti 
visus valdžios aparatus, kur žodis 
gali būti galingesnis negu dešimt 
divizijų, kur tiesus Solženicino 
žodis buvo palaikytas taip pa
vojingu, kad prireikė jo autorių 
prievarta įsodinti į lėktuvą ir iš
skraidinti Taip, aš gyvenu ten, 
kur vienas žodis Solidarumas 
pajėgė sudrebinti visą galingą 
valstybių bloką.

Visa tai yra tiesa, jau daug apie 
tai rašyta, o šitoje vietoje yra apie 
tai kalbėjęs ir žymus mano pirm
takas Lev Kopelev.

Man betgi šiek tiek rūpi ir dar 
kas kita. Aš noriu kalbėti ne tik 
apie nepaprastą svorį, kokį lais
vas žodis turi totalitarinėse sąly
gose, aš noriu paslaptingą žodžio 
galybę ne tik dėl to iliustruoti, 
kad yra kraštų, kuriuose keli 
žodžiai gali būti svaresni negu 
pilnas traukinys dinamito. Aš 
norėčiau bendriau kalbėti ir savo 
temą apsvarstyti jos tolimesniuo
se ir prieštaringesniuose sąry
šiuose.

Mes gyvename pasaulyje, ku
riame yra galima, kad vienas toli
mo krašto galiūnas viešai ir be

gėdos gali nukreipti į viens 
Didžiosios Britanįjos pilietį mirt 
nešančią strėlę tik todėl, kad jis 
parašė tam tikrą knygą. Galiu 
nas tai darė tariamai daugeli* 
milijonų savo bendratikių vardu 
Negana to, šitame pasaulyje ga 
Įima, kad tam tikra — tikėkimės 
tik maža dalis tų daugelio mili 
jonų — su šitokiu padarytu spren 
dimu identifikuojasi.

Kas tai? Ką tai reiškia? Ar ta 
tik kraupus šešėlis fanatizmo 
kuris keistai atsigauna Helsinkic 
konferencijų laikais, keistai at 
gaivinamas stiprokai pribloš 
kiančių pasekmių stiprokai 
pribloškiančios europiečių 
ekspansijos į kraštus, k 
svetimos civilizacijos įveL 
pradžių visai nenorėjo ir ku 
pagaliau šitas abejotinas ir 
tas atnešė šimtus milijan 
niekad nebeišmokamų skoi

Taip, savaime supranti m, 
tikrai taip.

Bet ir dar kai kas daugiau. 
Žodis yra simbolis.

Simbolis slėpiningo daugia- 
prasmiškumo, kurį turi toji di
džiulė žodžio galybė.

Taip, žodžio galybė nėra viena- 
prasmė ir perregima. Tai ne tik 
išlaisvinanti Walesa žodžio galy- ' 
bė arba perspėjanti Sacharovo 
*odžio galybė, tai ne tik — ma-, 
tomai negudriai išsiaiškintos — 
Rushdie knygos galybė.

Mat šalia Rushdie žodžio čia 
J ra ir Chomeini’o žodžio galybė .

alia žodžio, kuris savo laisvume • 
ir tiesmukiškumu įelektrina 
visuomenę, yra ir hipnotizuo
jantis, apgaulingas, fanati- 
zuojantis, šėlstantis, apgaunan
tis, pavojingas, mirtį nešantis žo
dis. Žodis — strėlė.

Man neatrodo, kad aš kaip tik 
jums neturėčiau išsamiai pa
aiškinti juodąją žodžio magįją, ka
dangi jūs prieš palyginti trumpą 
laiką patys ant savo kailio pa
tyrėte, prie kokių neišpasakytų 
istorinių baisenybių, susidarius 
tam tikrom politinėm ir sociali
nėm aplinkybėm, gali privesti 
hipnotiškai apkerintis ir kartu 
netikroviškai beprotiškas vidu
tiniško smulkiaburžųjo žodis. 
Nors aš ir nesuprantu, kuo jis 
galėjo pavergti dalį jūsų tėvų ir 
motinų, bet kartu aš ir nuvokiu, 
kad tai turėjo būti kažkas nepa
prastai sugestyvaus ir pasalingo, 
jeigu buvo įmanoma, tegu ir ne
ilgam laikui, būti pavergtam 
tokiam protui, kuris žodžiams 
„būti”, „buvimas” ir „egzisten
cija" davė tokią naują ir per
skverbiančią prasmę.

Ką aš noriu pasakyti: žodis yra 
slėpininga, daugiaprasmė, ambi- 
valentiška, išdavikiška apraiška. 
Jis gali būti šviesos srovė tamsos 
karalystėje, kaip kadaise Bielin- 
skis yra pavadinęs Ostrovskio 
romaną Audrų pagimdyti, bet jis 
gali būti ir mirtį nešanti strėlė. 
Ir kas blogiausia, kad vienu 
laiku jis gali būti viena, o kitu 
laiku kita, arba net vienu laiku 
abeju.

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Lietuva pasaulyje

Svarstybos: „Lietuvos kultūros vizija”

Koks fantastiškas spektaklis: 
laikraščio pirmajame puslapyje 
žmonių minia. Fone: aukštos Vil
niaus katedros kolonos. Plevėsuo
ja didžiulės trispalvės. Plakatuo
se matome: „Už mūsų ir jūsų lais
vę!”, „Laisve, už gyvybę tu bran
gesnė”. Matome ir kelis rusiškus 
plakatus, bet aki iš karto pagau
na milžiniški užrašai anglų kal
ba: „Gorbachev! Go home with 
Red Army!”, „Red Army go 
home!”, „Freedom for Lithua
nia!” MacNeil — Lehrer News 
Hour žinių ir politinės analizės 
programa televizijoje rodo Gorba
čiovo apsilankymo išvakares Vil
niuje. Jas filmuoja kanadiečių 
CBC reporteriai. Vaizde vėl ka
tedra, žmonių galvų jūra, trispal
vės, plakatai. Reporterio kamera 
žiūrovui priartina plakatą su 
anglišku įrašu: „Mr. Gorby! Li- 
thuanians love freedom”. Už šias 
gražias žinias iš Vilniaus iš dalies 
atsakingas Gorbačiovas, nes jis 
vieną dieną vėluojasi (priežastis 
— sloga ar slogutis). Reporteriai 
jau Vilniuje, ir jie juk turi ką nors 
pranešinėti. Nėra caro, bet yra 
caro sutikimui paruošti įvykiai: 
todėl matome juos, o ne Gorbačio
vą, savo televizijos ekranuose.

Gorbačiovo vizitas Lietuvoje tu
rėjo būti dramatiškas Sovietų Są
jungos valdovo nusileidimas iš 
aukštybių pabarti tamsius ir ne
ramius savo pavaldinius ir paga
liau sustabdyti pavojingas kalbas 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Jo mintis — viso pasaulio televi
zijos ekranuose, laikraščių pir
muose puslapiuose bus jis, lietu
viams beaiškinantis, kodėl yra 
naivu ir kenksminga galvoti apie 
nepriklausomybę. Gorbačiovo di
dysis nuopelnas — jis sukūrė dra
matinę padėtį. Bėjo Lietuvos ne
priklausomybė šiom dienom ne
būtų gavusi tiek reikiamos visa
me pasaulyje.

Yra vienas dalykas sukurti dra
mą, o visai kitas ją įscenizuoti. 
Atvyksta Vilniun Gorbačiovas su 
keturiasdešimties caro dvaro tar
nų palyda. Sąjūdis kviečia lietu
vius jį sutikti su derama pagar
ba, nes jis kaimyninės valstybės 
galva. Jo pirmasis sustojimas — 
Lukiškių aikštėje pastatytas Le
nino paminklas. Kanadietis tele
vizijos reporteris sako, kad kaip 
tik šioje aikštėje praeitame šimt
metyje rusai korė lietuvius suki
lėlius. Reporteris nepasako, kad 
čia pat Lukiškių kalėjimas, o pats 
Leninas pirštu rodo į Saugumo 
rūmus. Televizijos akis seka sve
čio limuziną Jis sustoja pasikal
bėti (ginčytis? įtikinti?) su gatvė

Šiame numeryje:
Lietuva — šios savaitės drama pasaulio scenoje • 1989 metų 
Ateities studijinio savaitgalio Chicagoje svarstybos: „Lietuvos 
kultūros vizija” • Kazio Bradūno eilėraščiai • Nijolės Jankutės 
atvirukai iš Tabor Farm

je susirinkusiais. Jis sakosi atva 
žiavęs Vilniun sužinoti Lietuvos 
žmonių nuomonių, tačiau televi
zijos akis mato, kad jis nesustoja 
kalbėti, vis pirštu mosikuodamas 
— tie, kurie su juo kalbasi, vos po
ra žodžių teįstengia įterpti. Ka
mera parodo įvykio patetiką: da
bartinis caras tokioj desperacijoj, 
jog jis pats uri keliauti į provin
ciją ir įtikinėti žmones, kad jie at
sisakytų pavojingų projektų.

Nuo gatvėje pirštu mosikuojan
čio Gorbačiovo kamera peršoka į 
vakaro saulės apšviestą katedros 
aikštę, kurioje susirinkusi dar di
desnė minia, negu vakar. Vėlia
vos, plakatai, jūra žmonių galvų. 
Labai rimti ir susikaupę lietuviai 
gieda Lietuvos himną — jį gal pir
mą kartą girdime Amerikos tele
vizijoje. Žvakučių šviesa krinta 
ant žmonių veidų, kuriuose išra
šytos gyvenimo kančios.

Lietuvoje vykstą, politinė dra
ma. Dar tiksliau pasakius1— po
litinis teatras. Mes visi esame per 
daug susirišę su pačiais įvykiais, 
kad galėtume šaltakraujiškai ste
bėti vaidybą ir režisūrą. Mums 
atrodo, kad viskas vyksta savai
me, įvykiai auga ir šakojasi vien 
vidinės dinamikos vedami. Lietu
va veržiasi į laisvę — ar tai nėra 
pakankamai dramatiška? Aišku, 
kad tai centrinė įvykių žinia pa
sauliui, ir nepaprastai svarbu, 
kad tą žinią pasaulis girdėtų. Ta
čiau patiems lietuviams yra svar
bu pamatyti, kad šiuo atveju mes 
esame ne įvykių stebėtojai — pa
cientai, o veikėjai — aktoriai. Įvy
kių sūkuriui suprasti neužtenka 
stebėti spektaklį — naudinga pa
galvoti ir apie spektaklio auto
riaus intencijas, apie režisierių, 
apie artistus, apie publiką.

Vadindami įvykius politiniu te
atru nereiškia, kad tuo pavadini
mu juos bandome nuvertinti. 
Anaiptol: tai reiškia, kad įvykių 
raida apsvarstyta, kad apgalvotos 
scenos apipavidalinimo galimy
bės. Kalbant dar tiksliau: dramą 
apipavidalinantis režisierius tu
ri rungtis su aktoriais, kurie irgi 
jaučia, kad drama jiems priklau
so. Taip ir šio Gorbačiovo vizito 
atveju: vieną dramos įscenizavi- 
mą planavo jis, o visai kitą pla
navo lietuvių grupės, kurios ruo
šėsi jį sutikti.

Po dramatinio spektaklio lau
kiame recenzijų. Tad kaip vertin
sime šį įvykį? Jį reikia laikyti la
bai pasisekusiu, nes apie Lietu
vos nepriklausomybę buvo kalba
ma kiekvienoj radijo ir televizijos 
žinių programoje. Tai reklama, 
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1989 metų Ateities studijinio 
savaitgalio Chicagoje programo
je spalio 28 dieną Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, vyko 
svarstybos bendrąja to savaitga
lio tema: Lietuvos kultūros vizi
ja. Jų moderatorius buvo dr. 
Kazys Almenas (University of 
Maryland), o dalyviai: poetas, 
Krantų žurnalo Lietuvoje re
daktorius Vaidotas Daunys, dr. 
Viktorija Skrupskelytė (Oberlin 
College), prof. Vytautas Skuodis, 
dr. Bronius Vaškelis (Lituanis
tikos katedros vedėjas, Universi
ty of Illinois at Chicago) ir dr. 
Vanda Zaborskaitė (Vilniaus 
Pedagoginis institutas). Čia 
spausdinami šių svarstybų 
dalyvių įžanginiai pasisakymai, 
kai kuriems autoriams savo min
tis’ kiek praplėtus, ruošiant 
tekstą spaudai.

ĮVADAS Į 
SVARSTYBŲ TEMĄ

Kazys Almenas

Kaip ir dauguma ambicingai 
užbrėžtų dialogų, šita tema yra 
(bent griežtųjų mokslų atstovui) 
per. visuotinė, per ambicinga ir 
per metaforiška. Sakau „metafo
riška”, nes ją tinkamiausiai būtų 
galima apibūdinti išraiškos prie
monėmis, kurios naudojamos poe
zijoje ir retorikoje. Tai išraiškos 
priemonės, kurios, pareinant nuo 
laiko ir konteksto, gali turėti 
neginčijamą primatą. Šventaja
me rašte (Koheleth’o knygoje) yra 
parašyta: „Yra laikas griauti ir 
laikas statyti, laikas mylėti ir 
laikas nekęsti...”. Taipogi ir lie
tuvių kultūra bei istorija turėjo 
(ir tai visai neseniai) laiką, skirtą 
būtent poezijai ir retorikai. Tai 
puikiai iliustravo kad ir Sigito 
Gedos pasakytos trumpos kalbos 
per keletą iš didžiųjų Sąjūdžio 
masinių susibūrimų. Jų įtaka 
buvo milžiniška ir jos liks ateičiai 
kaipo pavyzdžiai retorikos, kuri 
esamose aplinkybėse apibendrino 
visos tautos jausmus bei viltis 
geriau, negu tai būtų sugebėję 
padaryti dešimt storų analitiniu 
stiliumi parašytų tomų.

Ar dabar dar vis yra toks lai
kas? Nebevisai.

Artėja, iš tiesų jau atėjo laikas, 
kuriame iš metaforų reikia 
pereiti prie darbų. Tam reikia 
konkrečios, esama realybe 
pagrįstos analizės. Siūlau užtat, 
kad, nepaisydami pateiktos te
mos „metaforiškumo”, tų 
metaforų vengtumėme. Tai dary
kime sąmoningai, nemenkindami 
metaforų svarbos ir jų jėgos mus 
įkvėpti ir taip pat nenusivildami 
kur kas pilkesnių realybės rūbu. 
Tikslas ir metaforų (vizuos), ir 
dalykiško padėties vertinimo juk 
yra tas pats: nepriklausoma Lie
tuva ir jos savita kultūra.

1989 metu Ateities studijinio savaitgaliu svarstybose spalio 28 dieną Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagojet 
svarstybų moderatorius dr. Kazys Almenas, dr. Vanda Zaborskaitė, pakviesta H Lietuvos dalyvauti savaitgalio 
programoje, ir dr. Viktorija Skrupskelytė. Jono Kuprio nuotrauka

Atėjo laikas darbams, užtat ir 
žodžiai, kurie skirti tų darbų 
planavimui, privalo tapti konk
retesni ir atsiremti į esamą ir 
pramatomą realybę. Tai neleng
vas uždavinys. Prelegentams esu 
iš anksto pasiūlęs keletą kiek 
siauriau suformuluotų šios kultū
rinės vizijos variantų. Apsisto
jome prie dabartinę Lietuvos 
padėtį arčiausiai atspindinčios 
„Rytų-Vakarų” formuluotės. 
Taigi, žvelgdami į tą Lietuvos 
kultūros viziją, bandysime api
būdinti, kiek ji pajėgs atspindėti 
„Vakarų”, mūsų supratimu, de
mokratines tradicijas, kiek ji liks 
apsunkinta „Rytų” tradicijos.

Siūlydamas šiuos temų varian
tus ir bandydamas juos pateikti 
kaip temų priešstatą viena kitai, 
nemanau, kad būtinai turi būti 
viena pusė, kuri „gina" vieną va
riantą, ir antra, kuri „gina” kitą. 
Nors, žinoma, jei taip išeitų na
tūraliai, tai, ir šitaip formuluota, 
ji dar vis būtų itin plati tema po
kalbiui. Siūlau ją užtat skelti į 
dvi dalis.

Vienoje dalyje būtų tie visi 
klausimai ir aspektai, dėlei kurių 
mes visi jau žinome, kad sutik
sime. Kaip, pavyzdžiui — mes visi 
norime ir siekiame, kad lietuvių 
kultūra būtų aukšta, morali, 
kilni, europietiško lygio ir ypač, 
kad ji būtų lietuviška. Dėlei to 
sutiksime, kaip sutiksime, kad 
Mindaugas buvo Lietuvos kara
lius, o Donelaitis didis poetas. 
Šitai pakartojamai teigdami, mes 
naujos informacijos vienas kitam 
neperteiksime.

Orientuokimės tad į tą kitą 
dalį. Kas ji? Ją apibūdinti sun
kiau. Nebent naudotumėm tą 
metodą, kurį naudojo Lincoln’as, 
apibūdindamas dainas. Anot jo, 
visas dainas galima suskirstyti į 

dvi grupes. Būtent: „viena yra 
,Yankee Doodle’, o kitos ne!”

Pagal šitokį skirstymo metodą 
atrodytų, kad siūlau pasirinkti 
tokias temas, dėlei kurių 
nesutiksime. Ne tik dėl to, jog 
diskusijos, kuriose išryškėja nuo
monių skirtumai, būna įdomes
nės. Tai, be abejo, tiesa. Tačiau 
svarbiau yra, kad būtent tuose 
potencialiuose nesutarimuose 
glūdi informacija, kurią mums 
reikia iškelti į viešumą ir kuria 
reikia pasidalyti.

Kokios tai temos? Kaipo mode
ratorius, negaliu brautis į 
prelegentų sritį ir jiems jas 
primesti. Tai jau jų pareiga, o 
prelegentus turime tikrai ir 
pajėgius, ir įvairius. Jie įvairūs 
savo gyvenimo patirtimi, savo 
profesijomis ir amžiumi. Štai dr. 
Vaškelis ir dr. Skrupskelytė ats
tovauja Vakarų akademinei ap
linkai ir patirčiai. Dr. Vanda 
Zaborskaitė atstovauja analogiš
kai patirčiai Sovietijos fone 
Poetas ir žurnalistas Vaidotas 
Daunys yra ne tik išsimokslinęs, 
bet ir visą savo gyvenimą pralei
dęs sovietinėje sistemoje. Itin 
unikaliai ir plačiai patirčiai ats
tovauja profesorius Skuodis. Į ją, 
kaip žinome, įeina ir sovietiniai 
kalėjimai ir disidentinė veikla. Ir 
priedo, jis jau pakankamai ilgai 
gyvena Vakaruose, kad manau, 
neblogai suvokia ir mūsų prob
lemas.

Taigi prelegentai pajėgūs ir 
įvairūs, ir būtų puiku, kad galė
tumėme išklausyti jų išsamių pa
skaitų. Deja, Ateities savaitgalio 
programos laikas ribotas. Bandy
sime taip: pirma visi paeiliui iš
dėstys savo tezę iškeltuoju klau
simu: kaip įsivaizduojate ateities 
Lietuvos kultūrą? Po to, vėlgi 
paeiliui, visi turės progos ją 

papildyti ar atsakyti į kolegų 
iškeltas mintis. Pradėsime al
fabetine tvarka, tik iš kito galo. 
Todėl turiu garbės pristatyti dr 
Vandą Zaborskaitę.

TAUTOS ATEITIS
- JOS MOKYKLOSE

Vanda Zaborskaitė

Žvelgdami į lietuvių kultūros 
ateitį, įsivaizduojame, be abejo, tą 
kultūrą besiskleidžiančią tik lais
voje, demokratinėje visuomenėje, 
bet kartu suprantame, kad šitoji 
ateitis neatskiriama nuo to, kas 
paveldėta. O koks tas paveldas? 
Ar išlikęs kultūrinis tęstinumas? 
Apie tai pasamprotaujant įvai
riai. Kai kas mano, jog tęstinu
mo nėra, jog sistema generavo 
pseudokultūrą, o tikroji kultūra 
sukiužo sistemos gniaužtuose, ir 
viską reikia pradėti iš naujo.

Manyčiau, kad yra ne visiškai 
taip. Į kultūrą reikėtų žvelgti 
dviem aspektais. Jeigu kalbėsime 
apie mokslą ir meną, kaipo apie 
iškiliausias, esmingiausiai kultū
rą reprezentuojančias žmogaus 
veiklos sferas, tuomet turėsime 
pripažinti, kad kultūros tęstinu 
mas, jos autentiškumas yra išlai
kytas, nepaisant to, kad ji veikė 
totalitarinės sistemos ribose 
ir buvo jos visaip varžoma, spau
džiama ir deformuojama. Kultūra 
skleidėsi kompromiso situacijoje, 
jos kelias buvo susijęs su rizika ir 
kaltės jausmu, bet tas kelias buvo 
iš esmės teisingas ir davė vaisių. 
Jų kokybė vertintina individua
liai, ji priklausė nuo kuriančiojo 
asmens charakterio, talento, 
vertybinių orientacijų.

Kitas dalykas — visuomenės 

bendroji kultūra: bendras 
dorovės, švietimo, visuomenink* 
elgesio lygis. Kiek visuomenė 
nori ir pajėgia dalyvauti 
kultūroje? Kokia visuomenėje ga
liojanti vertybių sistema? Šia 
prasme kalbant, Lietuvos ku! 
tūra yra iš tikrųjų žema. FVr 
mokyklą ir masines informacijas 
priemones skleidžiama ideologija 
drauge su teroro priemonėmis dn 
vė dabarties karčius ius Ji 
ugdė žmogų be dvasingumo, b 
iniciatyvos, nuolankų ir palJir 
nų konformistą, slopino jo tau in* 
savimonę ir kultūrinę atminti 
Jis tapo ne tik abejingas, be' 
dažnai netgi priešiškas don* 
vinėms, religinėms, estetinėms 
vertybėms.

Dėl to aš Lietuvos kultūros aU-! - 
tį siečiau vibu pirma su plačiau 
šiai suprasta švietimo reforma. 
Mokykla turi būti humanizuota 
ir demokratizuota, pasirėmusi 
tautos kultūra ir atvira pasaulio 
kultūrai. Šitokia reforma yra pra
dėta kartu su pirmaisiais At* 
gimimo žingsniais, j ją yra įsi
jungusios gana stiprios intelektu
alinės pąjėgos. Jau yra sukurta 
naujosios mokyklos koncepcija* 
sudarinėjamos dalykų pro
gramos, rašomi nauji vadovėliai. 
Nuo šios reformos sėkmės, ma
nau, labai priklausys ir mūsų 
kultūros ateitis.

Norėčiau prisiminti, kad šįmet 
sueina 600 metų, kaip Lietuvoje* 
Vilniuje, įkurta pirmoji mokykla. 
Ta proga Vilniaus Pedagoginio 
instituto taryba siūlo ateinanti 
dešimtmetį paskelbti Lietuvos 
mokyklų dešimtmečiu, sutelk
tomis jėgomis rūpintis mokykla 
ir ją remti, turint mintyje, kad 
nuo mokyklos daugiausia pri
klauso tautos ateitis — jos kul
tūra, gyvybė, amžinumas.

KULTŪRĄ LEMIA 
VALSTYBĖ

Bronius Vaškelis

Ateities kultūros vystymasis 
Lietuvoje priklausys nuo to, ko
kią valstybės santvarką sukuos 
išsilaisvinusi tauta. Didelę įtaką, 
spėčiau, turės bent du veiksniai;, 
tautos ryžtas tapti savo gyvenimo 
šeimininke, pasireiškęs Sąjūdžio 
demokratiškoje veikloje, ir 
okupacijoje išaugusio lietuvi* 
pajėgiinas atsikratyti sovietinių 
įtakų ir pozityviai įsijungti į vals
tybinį ir kultūrinį gyvenimą. 
Sąjūdis, jo išmaningoji vadovybė 
ir Sąjūdžio viešose demonstr*)» 
cijoae bei parašų rinkime jaunimo 
dalyvavimas teikia vilčių, kad 
bus atgauta nepriklausomybė. 
Tik kelia rūpestį komo sovietien* 
įtaka ir jo įnašo kokybė į išsilaid^ 
vinusios Lietuvos kultūros 
vystymąsi.

Visų lietuvių nesuspėta suso-, 
vietinti. Deja, pastebima tam tik
ri lietuvio charakteriui svetimi 
elgesio bruožai bei įgūdžiai. Pa
vyzdžiui, išsivystė abejingumas 
žemei, medžiui, vandeniui, dar
bui ir net žmogui. Stebina didelis 
susižavėjimas daiktais. Ne veltui 
sovietinę sistemą kartais vadinir 
skudurine. Plačiai paplitusi gir
tuoklystė ardo šeimų gyvenimą, 
trukdo valdininkų ir darbininku

• J
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Tolerancija Lietuvoje ir išeivijoje

Pakeliui į religijos 
ir ekologijos derinį

Lietuvos Žalieji ir visas gamtos 
apsaugos judėjimas savo simbolius 
bei įvaizdžius daugiausia semiasi 
iš ikikrikščioniškos, pagoniškos 
Lietuvos, kurioje žmogus gyvenęs 
sandaroje su gamta. Ši pasaulė
jauta, persunkianti visą Lietuvos 
kultūrą, yra nesvetima ir krikš
čioniškajai Lietuvai.

Vakarų Europoje ir Amerikoje 
padėtis sudėtingesnė. Kai kurie 
ekologinio judėjimo nariai 
kritikuoja judaizmo ir krikščio
nybės tradiciją už jos „antropo- 
centriškumą” — žmogaus pasta
tymą į pasaulio ir tikrovės 
centrą, gamtą nustumiant į antrą 
vietą. Ypač Amerikoje stiprėja 
alternatyvinis krikščioniškas 
gamtos apsaugos judėjimas, kurio 
dvasiniu vadovu pasirinktas šv. 
Pranciškus Asyžietis.

Anot istoriko Lynn White, Jr., 
Pranciškaus pasaulėžiūros raktas 
yra jo tikėjimas į nuolankumo 
dorybę, kuri būtina ne tiktai 
asmeniui, bet ir visai žmonijai. 
Pranciškus mėgino nusodinti 
žmogų nuo jo karališko sosto ir 
sukurti visų Dievo kūrinių demo- 
kratįją.

Amerikoje šiandien kyla nauja 
teologija, paremta ekologine pa
saulio sukūrimo interpretacija, 
The Amicus Journal 1989 metų 
vasaros numeryje išspausdin
tame straipsnyje „Aplinkos 
etika” rašo Peter Borelli. Vienas 
jos iškalbiausių atstovų yra 
Religijos tyrimo centro New 
Yorke direktorius Thomas Berry.

Savo naujausioje knygoje The 
Dream of the Earth Thomas 
Berry rašo, jog „mes turime siekti 
jautrumo, kurio reikia, norint 
suprasti psichinę energiją, giliai 
glūdinčią pačioje tikrovės 
struktūroje”. Berry pasisako 
prieš absoliutaus aplinkos 
pažinimo ar jos absoliučios 
kontrolės pretenzijas. Gamtoje 
glūdi apraiškos, kurios mėgina 
išsakyti save. Jas suprasti ir į jas 
atsiliepti teįmanoma drauge su 
gamta, jos nenutildant ir neiš
kreipiant. Tai yra giliausia fizikos, 
biologuos ir visų mokslų pamoka, 
genčių išmintis ir svarbiausias 
didžiųjų civilizacijų pamokymas, 
rašo Amerikos katalikų moksli
ninkas.

Berry ir kiti katalikų autoriai 
stengiasi suteikti naują prasmę 
judaizmo-krikščionybės tradici
jai. Savo knygoje To Care for the 
Earth airių misionierius Sean 
McDonagh į mūsų laikus perke
lia Mozės perspėjimą hebrajams: 

Šiame numeryje:
Derinant tikėjimą ir rūpestį gamta • Tolerancijos reikalas Lietuvos 
atgimimo laiku • Svarstybos: „Lietuvos kultūros vizija” (2) • Ant
ras kaimas Lietuvoje • Vaclovo Daunoro, Roberto Bekionio ir 
Algirdo Grašio koncertas Chicagoje • Petro Melniko eilėraštis • 
Keramikos ir tapybos paroda per Ateities 1989 metų studijinį 
savaitgalį

„Aš jums sakau — rinkitės 
gyvenimą ar mirtį. Pasirinkite 
gyvenimą ir tada jūs ir jūsų pali
kuonys išliksite. Bet jei ši karta 
nepasirinks gyvenimo, tada dvi
dešimties bilijonų metų visatos 
raida bus sudarkyta jos giliausio
je ir gražiausioje apraiškoje — 
Žemės planetoje. Jei mes pasi
rinksime gyvenimą, tada galė
sime žengti į vaisingesnę biolo- 
ginę-dvasinę erą”.

Pasak Borelli, Amerikoje 
šiandien linksniuojama nauja 
sąvoka —„aplinkos etika”. 
Žaliųjų autorius Roderick Nash 
rašo: „Ankstesnis Amerikos gam
tos apsaugos judėjimas beveik be 
išimties rėmėsi žmonių savanau
diškumu. Visuomenė buvo ragi
nama rūpintis gamta, kad toji 
gamta galėtų patenkinti visuo
menės medžiaginius ir pramogi
nius poreikius”. Šiandienos 
globalinėje visuomenėje, tvirtina 
Nash, tokia galvosena yra visiško 
bankroto ženklas.

Daugeliui Amerikos Žaliųjų re
ligijos sąlytis su ekologija teikia 
vilčių ateičiai. Jei mes 
klausysime dviejų didžiųjų 
įsakymų — liaupsinkite Dievą bei 
jo kūrinius ir mylėkite savo 
artimą — mes tapsime tikrais 
žemės draugais ir piliečiais, rašo 
straipsnio autorius. Toksai 
požiūris į gamtą ir į visatą sutam
pa ir su daugumos Lietuvos 
Žaliųjų galvosena.

Lauksvidžių (Čekiškės apylinkėje) 
ąžuolas Drūtulis.

Žvelgiant į tą naują religijos ir 
ekologijos sintezę, prisimena 
prieš beveik pusantro šimto metų 
pasakyti pranašiški prancūzų ra
šytojo Victor Hugo žodžiai: „Žmo
nių santykiuose su gyvuliais, su 
gėlėmis, su visais kūriniais, slypi 
ištisa svarbi etika, kurią dabar 
vos tik teįžiūrime, bet kuri iš
siverš į dienos šviesą ir papil
dys žmogiškąją etiką”. kž

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Jei prieš porą metų Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio rolė kai 
kam kėlė abejonių, tai dabar yra 
aišku, jog krašto valdymo apa
ratui Sąjūdis atstovauja lietuvių 
tautai. Balsuotojų mandatas ir 
Sąjūdžio aiškus pasisakymas už 
Lietuvos nepriklausomybę su
kelia viltį, kad Lietuvos laisvė 
yra realus tikslas, pasiekiamas 
sukuriant krašto persitvarkymo 
programą ir tą programą įvyk
dant. Persitvarkymas vyksta 
įvairiose plotmėse — ekologi
nėje, moralinėje, ekonominėje, 
politinėje. Persitvarkymo esmė 
apima ne tik pasikeitimo 
daugialypiškumą, bet ir jo pasto
vumą. O pastovus pasikeitimas 
įmanomas, tik jei visų tautiečių 
galvosena pasikeičia ir yra per
duodama ateinančioms kartoms. 
Bet to negalima pasiekti, išjun
giant vieną ar kitą grupę iš bend
ro darbo. Užtat atrodo savaime 
aišku, kad persitvarkymo tikslas 
nerealizuojamas be vienybės, be 
vieningo veikimo, kaip sakoma, 
„veidu į Lietuvą”.

Kaip konkrečiai galime siekti 
vienybės, vieningo veikimo? 
Vieningas veikimas kartais su
tapatinamas su ideologiniu 
vienodumu, su interesų pana
šumu. Pavyzdžiui, išeivįjos perio
dikoj rašoma: „Aplamai, kai šiuo 
metu reikalinga veiklos vienybė 
ir visų galimų pastangų pa
jungimas pagrindiniam tikslui — 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimui, tų senų 
partijų atgaivinimas nėra nau
dingas ir tik gali sukelti be
reikalingų nesusipratimų bei 
ginčų” (Akiračiai, Nr. 6(210), 
1989 birželis). Bet vienybė šia 
prasme nereali. Nors visi geros 
valios tautiečiai turėtų tą patį 
tikslą, būtent laisvą Lietuvą, 
tačiau naivu galvoti, kad visų 
pasaulėžiūros būtų tos pačios, 
visų gyvenimiški interesai 
vienodi. Vieningas veikimas 
įmanomas tik tada, kai, skir
tumams išryškėjus, remiamasi 
tolerancija, kaip pagrindiniu 
veikimo principu.

Apie vieningo veikimo esmę 
būtų galima iš tautos istoruos 
pasimokyti. 1918-ųjų metų Lietu
vos Tarybai, veikusiai dar vokie
čių okupacijos laikais, priklausė 
ir kairiųjų, ir dešiniųjų pažiūrų 
žmonės. Visuose seimų rinkimuo
se dalyvavo tos pačios partijos, 
įskaičiuojant krikščionis demok
ratus, tautininkus, liaudininkus 
ir socialdemokratus. Paskutinieji 
rinkimai (1926-ais metais) sky
rėsi nuo ankstyvesnių rinkimų 
ne partijų pagausėjimu, o žmonių 
susierzinimu ir rietenomis. Ne

* Paskaita, skaityta Ateities studijinio 
savaitgalio programoje 1989 m. spalio 
mėn. 29 d. Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

Dr. Mirga Girniuvienė kalba Ateities studijinio savaitgalio programoje 1989 m. spalio mėn. 29 d. Ateitininkų na
muose, Lemont, IHinois.

partijų gausumas, o greičiau jų 
ginčai, pasižymėję tolerancijos 
stoka, anais laikais nulėmė vie
nybės praradimą tėvynėje.

Taigi ne ginčai, o greičiau ginčų 
pobūdis skaldo žmones. Kaip su
derinti toleranciją su ginčais, su 
kritika? Šitaip Tėviškės žiburiai 
atskiria netolerantišką kritiką 
nuo tolerantiškos kritikos: 
„...šalia atvirumo turėtų eiti ir 
atsargumas. Tai ne baimė, bet 
taktika, kuri reikalinga vienybės 
išlaikymui. Užgaulus, nors ir 
atviras žodis nepatarnauja išei
vijos veiklai. Atvirkščiai — ją 
skaldo, kai kada net aštriais 
sroviškumo kirviais. [...] Mūsų 
atviras žodis — dalykų peržiū
rėjimui, naujų kelių ieškojimui, 
vienybės stiprinimui, neaiškumų 
šalinimui” (Tėviškės žiburiai, Nr. 
14, 1988.4.5) Panašiai rašo ir 
Plečkaitis: „Tolerancijai nenusi- 
dedama kritikuojant svetimas 
pažiūras, siekiant ir kitus įtikinti 
jų klaidingumu. Ginčas, diskusija 
neprieštarauja tolerancijai, visas 
klausimas čia — kaip tas daroma. 
Netolerancija būna tada, kai su 
svetimomis pažiūromis kovojame 
ne argumentais, bet prievarta, 
spaudimu, diskriminavimu, ne
apykanta — tuo, kas taip ilgai 
mūsuose buvo įprastas reiškinys. 
(Atgimimas, Nr. 5(18) 1989.2.3).

Taigi, dalyvaujant ginčuose, 
gali daug reikšti paprastas atsar
gumas žodžiuose. Žvelgiant į išei
vijos spaudą, susidaro vaizdas, 
kad ši esminė tolerancijos žymė 
neįsisąmoninta. Pavyzdžiui, ra
šoma: „Man, skaitant tą gausy
bę straipsnių apie krikščionybės 
jubiliejų, kaip tik susidarė įspū
dis, kad ir Akiračiai nuėjo tuo 
pačiu keliu, kaip ir beveik visa 
kita mūsų išeiviška spauda, 
būtent, kad visi keliai veda į 
Rymą. Didesnio klerikalizmo 
nebuvo net ir krikdemams val
dant Lietuvą. Klerikalizmas, be
je, yra visiškai geras žodis ir jo ne
reikia baidytis”. Kodėl iš viso 
iškyla klausimas, ar tinka nau
doti žodį „klerikalizmas”? Ar gal' 
vieni žmonės užsigauna, kai jie 
klerikalais pravardžiuojami? Jei 
taip, ar nereiktų, vienybės var
dan, kaip tik to žodžio „baidytis”?

Tolerancija yra reikalinga 
visur, kur žmonės bendradar- 

biaųja. Tolerancija angažuoja ne 
tik valdžią ar vadus, bet kiek
vieną žmogų. Sunku suprasti, 
kodėl rašoma: „Vienybę ardo ne 
spauda, o visokie ambicingi ir 
neatsakingi veikėjai. Jie vieny
bės ir tariamo priešo vardu ban
do nutildyti tokią spaudą, kuri 
kritiškai atsiliepia apie jų vado
vaujamų organizacijų veiklą...” 
(Akiračiai, Nr. 5(199), 1988 
gegužė). Gal tiksliau būtų 
pasakyti, kad vienybę ardo nei 
spauda, nei veikėjai, o greičiau — 
užgaulus žodis. Nesvarbu, ar tas 
žodis pasakytas vadovaujančio 
asmens, ar ne, kiekvienas neat
sargus žodis įžeidinėja, skaldo 
žmones, kliudo vieningam veiki
mui.

Sunku būti tolerantu. Toleran- 
tais negimstame, o išsiauklėjame. 
Dar sunkiau būti tolerantais, kai 
patys save apsigauname, toleran
cijos idėjos nesupratę ar ją 
sutapatinę su kokia kita idėja. 
Vienas liberalų atstovas taip 
rašo: „Liberalumas — žmogaus 
jausmų teisės pripažinimas, ne- 
smerkimas už išsakymą to, kas 
jaučiama” (Akiračiai, Nr. 1(205), 
1989 sausis). Straipsnyje cituo
jama ištrauka iš studijos „Libe
ralinės minties raida Lietuvoje”: 
„..remdamasis principu, kad 
kiekvienas žmogus yra laisvas 
ieškoti savo tiesos, savo gėrio ir 
savo laimės, liberalizmas iš es
mės sunkiai derinasi su bet kokia 
sistema ir ideologija” (Vytautas 
Kavolis, red., Lietuviškasis 
liberalizmas, Chicago, 1959, p. 
168). Čia tolerancija sutapa
tinama su liberalizmu, o netole
rancija sutapatinama su vienokiu 
ar kitokiu ideologiniu nusista
tymu.

Tačiau konkrečiau pagalvojus 
apie žmogaus prigimtį, paaiškėja, 
jog kaip tik tie, kurie dar neturi 
susiformavę savos ideologijos, 
dažnai būna labiausiai išdidūs ir 
netolerantiški. Turiu minty pa
auglius, kurie, pergyvendami na
tūralų vertybių pervertinimą, 
linksta į reliatyvizmą, tačiau dar 
nepribrendę kritiškam mąs
tymui, savaime tampa netoleran- 
tais. (Kritišką mąstymą čia 
suprantu specifiškai kantiška 
prasme.) Aukščiau iškeltas ne
tolerantiškumo pavyzdys buvo 

rastas kaip tik liberalioj spaudoj. 
Liberalų ar ideologiškai neužsi

angažavusiųjų netolerancija 
dažnai iškyla elitizmo forma. Eli- 
tizmas yra paradoksali savęs glo- 
rifikacijos forma, būdinga ir for
maliu išdidumu, ir faktiniu 
bergždumu. Elitizmas pasižymi 
nusistatymu: „Jei kiti taip galvo
tų, kaip mes, tai tikrai pasiek
tume savo tikslą”. Arba: „Mes 
vieninteliai, kurie tą ir tą supra
tome. Jei būtų kiti supratę, tai 
reikalai visai kitaip dabar 
atrodytų”. Elitizmas lieka bergž
džias. Niekada visi negalvos taip, 
kaip viena grupė nori. Iš anksto 
kaltinami kiti už nepasisekusią 
veiklą. Žiūrima veidu į praeitį, 
ieškant kaltės, ne veidu į ateitį, 
ieškant išeities vieningame 
veikime.

Viena Lituanistikos katedros 
profesorė šitaip tėvynei pristato 
išeivijos liberalus: „Galėčiau tik 
pridėti, kad darbo visiems užteks. 
Mes, liberalų sparnas, visada di- 
džiavomės, kad esame idėjų 
šaltinis. Kiti tegu renka pinigus, 
parūpina popieriaus Šapokos 
.Istorijai’ ir t.t. Jie tai geriau 
sugeba, mums tai ne tiek įdomu. 
Mes generuosime idėjas, pa
dėsime sudaryti planus, nubrė
šime kontūrus” (Atgimimas, Nr. 
25, 1989.7.7.).

Gerus elitizmo pavyzdžius ra
sime nesibaigiančiose rietenose 
dėl ryšio su Lietuva. Štai pavyz
dys: „Mūsų vad. veiksniai ir ta
riamai tautos vardu kalbąs 
VLIKas visiškai pasimetė, karto
dami senas giesmeles apie ryšių 
su Lietuva pavojingumą ir 
visiškai ignoruodami atsira
dusias naujas galimybes ne tik 
sustiprinti bendravimą, bet ir 
ieškoti naujų būdų jiems padėti. 
Tie vad. veiksniai ir kitos konser
vatyvios organizacijos negalėjo 
atsisakyti savo susikurtų mitų 
apie Lietuvos išvadavimą”. Ar 
klystu, galvodama, kad žodžiai 
„giesmelės” ir „mitas” rodo žvilgį 
iš aukšto?... Ar būtų galima tą 
pačią kritiką tolerantiškai iš
reikšti, pavyzdžiui: „Gerbiame 
VLIKą, kuris tiek daug metų 
dirbęs beviltišką Lietuvos išlais
vinimo darbą, yra sutelkęs begalę 
reikalingų pažinčių, neįkaino
jamos patirties. Tačiau sąlygom 

Lietuvoj taip radikaliai pasikei
tus, mes negalime nepripažinti 
Sąjūdžio, kaip dabartinio Lie
tuvos išlaisvinimo organo. Užtat 
laukiame tolimesnio tampresnio 
Sąjūdžio ir VLIKo bendravimo”? 
Kodėl nepasistengti ramiau 
rašyti?

Ką šis plūdimasis pasieks? Ar 
jis vyksta „veidu į Lietuvą”? 
Kuris persitv arkymo punktas 
bus neįgyvendintas, jei liks neiš
siaiškinti ir bus toliau kurstomi 
mūsų išeivių ser ?susip> 
timai? Nenuostabu, kau j.iun 
nepatraukli mūsų spauda. Ja 
mas domisi ne praeitimi, o a 
timi, ne kalte, o produktyv 
veikla.

Ideologiškai neužsiangaža 
šieji dažnai prileidžia, jog t 
kurie išpažįsta vieną ar < i 
ideologiją, tai daro nekriti: kai. 
Jų nusistatymas yra toks, kad 
tikintieji yra dogmatiški ar 
intelektualiai mirę. Susidomė
jimas tikinčiųjų pažiūrom jų 
akyse taip pat įtaigauja nekri
tiškumą, dogmatiškumą. Pavyz
džiui, vienas išeivijos liberalų 
atstovas šitaip moko tautiečius 
Sietyne: „Bet (tikiuosi, laikinai) 
trūkumu, ateitį kuriant, laikau 
šiuo metu Lietuvoje, atrodo, įsivy
raujančias tendencijas .gražiai 
kalbėti’ apie viską, kas ,lietu
viška’. Kartais jaučiasi, lyg būtų 
keliaklupsčiaujama ties .savais’ 
autoritetais, sakykim, .Šal
kauskiu ar Maceina...” (Sietynas, 
Nr. 3, p. 164). Jau minėjau, kad žo
dį „kritika” naudoju kantiška 
prasme. Šia prasme, dalykų kriti
ka vyksta, kai jų vertė gvildena
ma. Kritika remiasi į dalyko paži
nimą. Kažin, ar Lietuvoje ties 
Šalkauskiu keliaklupsčiaujama, 
ar ten tik vyksta paprastas 
gilesnio susipažinimo procesas. 
Juk Maceina ir Šalkauskis vieni 
iš šviesiausių mūsų tautos, ne tik 
katalikų, žmonių.

Liberalų dogmatiškas požiūris, 
kad tikėjimas pavergia žmonių 
protus, juos daro nekritiškais, 
regimas ir kitoj citatoj iš žurnalo 
Sietynas: „Oficiozinė literatūra 
ant to principo ir stovi: puikus pa
vyzdys to, ką kadaise Tolstojus 
sakė apie renesansą, kad šis pra
sidėjęs, kada valdantieji nustojo 
tikėję į Dievą, bet vis vien puikiai 
suprato, koks religija yra galin
gas įrankis žmonėms vergijoje 
laikyti” (Sietynas, Nr. 6, p. 21). 
Čia vėl cituoju išeivijos liberalų 

' atstovą. Tačiau citata nesiderina 
su pačių liberalų skelbiama tole
rancija.

Ne be reikalo dr. Juozas Gir
nius šitaip rašo: „Ypač netei
singai ideologija siejama su to
lerancijos stoka. Tolerancija 
esmiškai yra asmens kultūros 
dalykas.... Tačiau jokia ideologija 
savaime nelaiduoja asmens tole
rantiškumo. Laikantis subjekty
vistinio reliatyvizmo, galima tole
ranciją formaliai skelbti net 
pačiu savo pasaulėžiūros pa
grindu, o faktiškai pasižymėti 
kitų neapykanta, į kitokių pa
žiūrų žmones žiūrėti iš aukšto 
ir juos niekinti kaip „priklau
somus”.” („Stasys Šalkauskis is
torinėje perspektyvoje”, L. K. M. 
Akademijos suvažiavimo darbai, 
p. 49). Ne žmogaus vienokia ar ki
tokia pasaulėžiūra, o greičiau pa
ties žmogaus pastangos būti tole
rantišku ilgainiui išauklėja jį 
tolerantu. Tos pastangos sunkios, 
bet tik sąmoningai besistengiant

(Nukelta į 2 psl.)
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„Mūsų tikslai sutampa su lietuvių tautos lūkesčiais”
Poeto Juliaus Kelero pokalbis su Lietuvos 
Demokratų partijos prezidiumo nariu, 
filosofu Viktoru Makovecku

„Z” prie Stalino 
mauzoliejaus

Pastarojom savaitėm pardavė
jai knygų krautuvėse priprato 
prie kasdieninio klientų klausi
mo: ar jau turite žurnalo Daeda- 
lus žiemos numerį? Jį išrekla
mavo sausio 4 d. The New York 
Times dienraštis. Čia komentato
rius William Safire lygina slapy
vardžiu „Z” pasirašytų straipsnį 
Daedalus žurnale su tuo garsiuo
ju „Mr. X” slapyvardžiu pasira
šytu straipsniu 1947 metais Fo- 
reign Affairs žurnale, kuriame 
autorius George Kennan nubrėžė 
komunizmo apribojimo politikos 
bruožus. Šalia Safire komentarų 
NYT savo „op-ed” puslapyje iš 
spausdino labai intriguojančią Z 
straipsnio ištrauką.

Kas skelbiama šiame taip iš
garsėjusiame Z straipsnyje? Ja
me yra įžvalgi septyniasdešimt 
metų trukusio utopinio eksperi
mento analizė, kuri įtikina skai
tytoją, kad tikroji Sovietų Sąjun
gos problema nėra leninizmo re
forma, o sistemos demontavimas, 
išėjimas iš komunizmo. Pats 
straipsnio pavadinimas „Į Stali
no mauzoliejų” yra sarkastiškas 
aidas Edmund Wilson knygai „Į 
Suomijos stotį”. Jei Edmund Wil- 
son kalbėjo apie sovietinės siste
mos pradžią, tai Z kalba apie so
vietinės sistemos galą dabarti
niame jos bankrote.

Straipsnis parašytas labai gy
vai ir be politinių mokslų žargo
no. Jis taupiai ir efektyviai susu
muoja Sovietų Sąjungos septynių 
dešimtmečių politinę ir ekonomi
nę istoriją. Nenustebtume, kad Z 
straipsnis bus skaitymų sąrašuo
se kolegijos kursuose apie komu 
nizmą. Iš kai kurių pasisakymų 
tono gali atrodyti, kad autorius 
yra pats komunizmą pergyvenęs. 
Todėl yra spėliojimų, kad auto
rius rašo Rytų Europoje, ko gero 
Lenkijoje. Tai gali būti tik sąmo
ningas amerikiečio autoriaus pė
dų sumėtymas. Būtų tuo atveju 
paprasčiausia, jei Z būtų Zbig- 
niew Brzezinski vardo inicialas. 
Antra vertus, Z stilius kur kas 
gyvesnis už ZB stilių. Taip pat Z 
praktiškai neužsimena geopoliti
kos, o ZB tai būtų tikrai negirdė
ta askezė.

Z pastebi, kad Vakaruose kai
rės ir dešinės pažiūros į Gorbačio
vą turi vieną bendrą elementą: 
abi teigia, kad mūsų bėdos su So
vietų Sąjunga yra pasibaigusios. 

Šiame numeryje:
Mauzoliejus utopijai • LDP prezidiumo narys Viktras 
Makoveckas apie politiką ir filosofiją • Ar reikia teologijos- ilo- 
sofijos fakulteto Kauno universitetui? • „Vilniaus” ansan blis 
Chicagoje • Tautvydos Marcinkevičiūtės eilėraštis • Dailės do ina 
išeivijai • Liaudies menininkė Aurelija Ovsiankienė

Tą teigia perestroikos pietizmu 
persiėmę gorbofilai ir rinkos 
triumfu įsitikinę gorbofobai — 
abeji tikisi laimingo arti pusę 
šimto m tų besitęsusios pokario 
pasaulio poliarizacijos galo. Pats 
Z šiuo giedriu optimizmu nesida- 
lina. Jam atrodo, kad geriau 
žvelgti į įvykių vyksmą Rytų Eu
ropoje iš septyniasdešimties me
tų kurtos utopijos žlugimo per
spektyvos. Nežiūrint, kaip atsar
giai Sovietų Sąjunga trepsens į 
išeitį iš komunizmo, tas proce
sas bus ilgas ir skaudus. Z mano, 
kad realioms reformoms Sąjungo
je iššaukti reikės naujų krizių. Jis 
pažymi, kad komunizmas (nors jis 
buvo katastrofa kiekvienoj kūry
binėj srityje) visuomet buvo su
manus ir sėkmingas viename da
lyke: sumaniai ir atkakliai iš
laikant savo jėgos monopolį.

Z istorinė analizė išaiškina vie
ną mįslę, kuri kyla kiekvienam 
Sovietų Sąjungos stebėtojui: ko
dėl tiek daug paralelinių valdy
mo ir ekonominės kontrolės siste
mų? Z įtikinančiai argumentuo
ja, kad tai karo komunizmo prak
tikos perkėlimas į visuomeninę ir 
ekonomine sritį. Taip, kaip pilie
tiniam kare politrukai kontrolia
vo caro armijoj tarnavusius kari
ninkus, lygiai taip pat Partijos 
aparatas kontroliuoja civilinę ad
ministraciją. Ir milijonus gyvybių 
reikalavusi žemės ūkio kolekty
vizacija, kuri įstengė sunaikinti 
visą žemės ūkio ekonomiją, buvo 
grynai politiškai motyvuota. Tai 
buvo sėkmingas planas sutriuš
kinti valstiečius, nes jie buvo po
litinės jėgos centras šalia partijos, 
o jai pats svarbiausias siekis yra 
jėgos monopolis.

Z įtikina skaitytoją, kad per 
daug yra kalbėta apie Stalino 
troškulį jėgos ir apie kitas tam
sias jo aistras. Jo jėga kilo ne 
iš jo psichikos, bet iš komunizmo 
sukurtų institucijų: monopolisti
nės ir monolitinės partijos, kuri 
operavo „demokratinio centraliz
mo” principu, ir iš socializmo is
torinės neišvengiamybės mito. Ir 
šiomis dienomis sovietinis reži
mas tebestovi prieš baisią dilemą: 
sovietizmas turi kriminalinę pra
eitį, kuri yra pačiame jo pasieki
mų centre. Komunizmas pastatė 
Eurazijos dydžio mauzoliejų 
Stalinui.

a. a. U.

JULIUS KELERAS: Esi vienas 
veiklesnių žmonių Lietuvos 
Demokratų partijoje. Kokie pa
grindiniai jūsų tikslai ir pro
blemos?
VIKTORAS MAKOVECKAS: 
Mūsų tikslai esmiškai sutampa 
su lietuvių tautos lūkesčiais — 
atkurti laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvos valstybę, 
pasiekti, kad bendrųjų demokra
tijos principų būtų laikomasi poli
tikoje, įstatymų leidyboje, valsty
bės valdyme, ekonomikoje, kultū
roje ir kitose visuomenės gyve
nimo srityse.

Mūsų partijos programoje yra 
įrašyta: „Žmogus — pati didžiau
sia vertybė. Bendražmogiški, 
dvasiniai interesai yra aukščiau 
už ekonominius, politinius, parti
nius, klasinius, grupinius inte
resus”. Šia nuostata stengiamės 
grįsti visą savo veiklą.

Ten už Atlanto, tikriausiai, 
susidaro įspūdis, kad Lietuvpje 
vos ne demokratįjos rojus: steigia
si politinės partijos, išeina vis 
nauja necenzūruojama spauda, 
kalbama, ką norima, Terleckas 
su Petkum važinėja po užsienius. 
Tačiau reikėtų atsiminti, kad 
visa tai laikosi ant kažkieno gar
bės žodžio — pagal principą: noriu 
— leidžiu, noriu — neleidžiu. Juk 
užtektų Kriučkovui (SSRS KGB 
šefui) ar Eismuntui (KGB Lie
tuvos skyriaus valdytojui) trink- 
teiti kumščiu į stalą, ir viskas 
baigtųsi. Juk tos pačios partijos — 
nelegalios, spauda — iš esmės 
savilaida (kalbu apie partijų 
spaudą), leidimai laikraščiams 
leisti išduodami SSKP Lietuvos 
skyriaus CK. Tad kalbėti apie de
mokratiją Lietuvoje dar labai 
anksti. Vyksta tam tikra li- 
beralizacija, tai yra „varžtų 
atleidimas”. Ne daugiau. Demok
ratijai Lietuvoje atsirasti rei
kalingos trys sąlygos: konsti
tuciškai įtvirtinta daugpartinė 
sistema, privati nuosavybė ir, be 
abejo, Respublikos atkūrimas. 
Ypač išskirčiau privačios nuo
savybės svarbą, ir ne tiek eko
nomikai, kiek būtent demokra
tijai: demokratijos pagrindas — ir 
fiziškai, ir dvasiškai laisvas žmo
gus, o privati nuosavybė — žmo
gaus išlaisvinimo ekonominis pa
grindas. Ne veltui Lietuvos 
demokratai — inteligentai 
amžiaus pradžioje rėmėsi visų 
pirma laisvaisiais ūkininkais.

Mūsų gi, kaip partijos, pro
blema Nr. 1 — nutraukti komu
nistų viešpatavimą, tai yra 
pakeisti Lietuvos SSR Kons
titucijos 6 straipsnį*. Su šia in-

* Kol interviu buvo ruošiamas, Lietuvos 
SSR Konstitucijos 6 straipsnis buvo pa
keistas. 

iciatyva išeiname jau ne į pirmą 
Lietuvos SSR Aukščiausiojo 
Sovieto sesįją. Tačiau komunistai 
bijo prarasti paskutinį savo rams
tį. Komunistinės idėjos, kaip ir 
Respublikos laikais, Lietuvoje 
nėra populiarios.
JULIUS KELERAS: Apie Lie
tuvos Nepriklausomybę dabar 
kalba visi. Ar LDP yra numačiu
si kokius konkretesnius kelius jai 
pasiekti?
VIKTORAS MAKOVECKAS: 
Taip. Mūsų partijos Steigia
majame suvažiavime, kuris įvyko 
1989 metų liepos 29-30 dienomis, 
buvo priimtas pareiškimas „Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valsty
bės atkūrimo raidos”. Man kaip 
tik jį teko ruošti, todėl čia ir išdės
tysiu pagrindinius jo teiginius.

Pasirenkant pagrindiniu parla
mentinės kovos kelią, ryškėja 
trys Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkyrimo etapai. Tai: 

pirmas etapus — ikį rinkimų 
į Lietuvos SSR Aukščiausiąjį 
Sovietą;

antras etapas — iki Nepriklau
somybės Akto paskelbimo;

trečias — Lietuvos Nepriklauso
mybės įtvirtinimo valstybės vidu
je ir pasaulio valstybių bendrijoje 
— etapas.

Pirmo etapo esmė yra ta, kad jį 
vainikuoja rinkimai į Lietuvos 
SSR Aukščiausiąjį Sovietą, kurio 
sudėtis didžia dalimi lems Lie
tuvos valstybingumo raidą arti
miausiu metu.

Šiame etape būtina pasiekti, 
kad:

— faktiškai susiformavusi 
daugpartinė sistema būtų įtei
sinta d»bar veikiančioje Konsti
tucijoje

— visas demokratinės jėgos, 
aiškiai ir nedviprasmiškai pasi
sakančios už Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimą, 
susitelktų rinkiminės kampa
nijos metu ir sudarytų bendrą 
kandidatų sąrašą;

— būtą priimtas įstatymas dėl 
Lietuvosjaunuolių karinės tarny
bos atlikimo išimtinai Lietuvos 
teritorijųe;

— būti sustabdytas imigracijos 
srautas, priimant radikalų 
imigracijes įstatymą ir nedelsiant 
pradedait jį įgyvendinti.

Antro įtapo esmė yra ta, kad 
naujai išrinktas ir turintis tautos 
pasitikė.imą Aukščiausiasis 
Sovietas lei jo sudaryta vyriausy
bė pradech kurti Nepriklausomos 
valstybės struktūras; etapą vai
nikuoja fepriklausomybės Akto 
paskelbinas.

Šiame įtapę būtina pasiekti, 
kad:

a) derylų keliu tarp Lietuvos 
SSR ir SRS būtų išspręstas 
klausimasdėl Sovietų Armijos iš
vedimo iš Lietuvos teritorijos;

b) būtų galutinai įvykdyta 
demokratūė politinės sistemos 
reforma, sūinkamai su žmogaus, 
piliečio ir autos interesais bei 
teisėmis;

c) remiaftis pagrindiniais de
mokratijos fincipais, toliau būtų 
vykdoma ūiio reforma.

Mes esam tos nuomonės, kad 
šis procesas jo mastai, eiga bei 
trukmė prtlausys nuo SSRS 
vadovybės psirengimo suprasti 
ir teisingai įvertinti Lietuvos 
Nepriklausmybės atkūrimo

Alfonsas Dargis „Rytas”, 1988
Šių metų sausio mėnesį Vilniaus Dailės muziejus surengė dailininko Alfonso Dargio dailės darbų parodų Maskvoje, 

į kurią buvo nusiųsta 50 dailininko darbų.

raidą, taip pat ir nuo tarptautinės 
politinės situacijos.

Išlikus politinio-visuomeninio 
gyvenimo demokratizavimo ten
dencijoms, tikėtinas susi
taikymas su procesais, vykstan
čiais Lietuvoje. Tokiu atveju Lie 
tuvos SSR AS-as, atlikęs tam 
tikrą paruošiamąjį darbą, pa
skelbtų 1940 metų „Liaudies 
Seimo” rinkimus bei jo priimtus 
nutarimus negaliojančius ir pri
imtų Nepriklausomybės Aktą, 
tuo pačiu pareikšdamas save 
paleidžiantis ir skiriantis 
rinkimus į Steigiamąjį Seimą, 
kuris ir išspręstų Lietuvos vals
tybės santvarkos klausimą.

Imperinių tendencijų sustiprė
jimas SSRS neišvengiamai at
vestų į konfrontaciją, dėl kurios 
būtų sugriežtintas okupacinis 
režimas. Tokiu atveju turėtų ne
delsiant būti priimtas Nepriklau
somybės Aktas ir kreipiamasi į 
Jungtines Tautas bei pasaulio 
valstybes politinės ir moralinės 
paramos. Nesiimant šių priemo
nių, galimybė atkurti Lietuvos 
Nepriklausomą valstybę būtų nu
kelta neribotam laikui į ateitį.

Trečio etapo esmę sudaro tarp
tautinio Lietuvos statuso atsta
tymas, įstojimas j Jungtines Tau
tas, naujos valstybės konsti
tucijos priėmimas.

Tokį maždaug kelią mes ma
tome j artimiausią savo tikslą. 

JULIUS KELERAS: Kaip įsi
vaizduoji Demokratų partijos pa
dėtį daugiapartinėje hierarchi
joje? Kaip atrodo — tai reali 
ateitis ar miglota futurologija? 
VIKTORAS MAKOVECKAS: 
Dabar Lietuvoje, kai reikia 
bolševikinėj spaudoj viename 
straipsnyje paminėti kelias par
tijas, atspausdinama: Komunistų 
partija, demokratų partija, 
žaliųjų partija, etc. Taigi komu
nistai — iš didžiosios raidės. Jų 
padėtis Lietuvos politinėje sis
temoje, be abejo, dirbtinė — 
palaikoma milžiniškos Sovietų 
Sąjungos totalitarinės sistemos. 
Aš manau, nors tai gal ir per 
drąsi prognozė, kad komunistų 
partija Nepriklausomoj Lietuvoj 
turėtų ilgainiui tapti politiniu la
vonu — aišku, jeigu neišverstų 
gerokai kailio, kaip Vengrijoj. O 
šiaip komunistų partijos vaidmuo 
ateities Lietuvoje, mano nuomo
ne, bus, kaip ir kitose demokra
tinėse Europos šalyse — grynai 
simbolinis. Tokia istorijos vyks
mo logika.

O dabar Lietuvoje klostosi 
pamažu normali europinė dau
giapartinė politinė struktūra: 
kairėje — socialdemokratai, cen
tre — demokratai, dešinėje — 
krikščionys demokratai. Nuolat 
blogėjant ekologinei situacijai, 
būtina yra Žaliųjų partija. Pama
žėl! kuriasi tautininkai, tačiau jų 

perspektyvas kol kas labai sunku 
prognozuoti.

Mano galva, artimiausioje atei
tyje lyderiaus socialdemokratai — 
yrant Sąjūdžiui, didžioji jo lyderių 
dalis įsilies į šią partiją. Taip pat 
nemažo papildymo LSDP gali su
laukti, yrant (ar skylant) LKP. 
Reikia turėti omeny ir Socialistų 
Internacionalą — tarptautinis 
veiklos koordinavimas jiems 
praktiškai užtikrintas.

Geras perspektyvas Lietuvoje, 
kaip tradiciškai katalikiškoj šaly, 
ypač turint omeny šiandienini 
krikščionybės renesansą, turi 
krikščionys demokratai. Jie gali 
remtis gera organizacine Ka
talikų Bažnyčios struktūra. Ilgai
niui LKDP turėtų tapti labai 
įtakinga politine jėga. Aišku, tai 
priklausys ir nuo Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios vadovybės 
požiūrio į politiką apskritai. Kol 
kas aiškesnės pozicijos ji nėra pa
reiškusi.

Demokratams gi lieka centro 
vieta. Mūsų veiklos sėkmė ypa
čiai priklausys nuo ontologinių 
sąlygų žmogaus laisvei atkūri
mo, demokratijos įtvirtinimo 
visuomenės gyvenime eigos. Kaip 
jau aukščiau minėjau, viena pa
grindinių sąlygų — privačios nuo
savybės atkūrimas ir įtvirti
nimas. Mūsų atrama — ir dvasiš
kai, ir ekonomiškai laisvi žmo- 

(Nukelta į 3 psl.)
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KERTINĖ Ką galėtų Lietuva ir išeivija kartu?

Vilnius atveža Škėmą
Dar taip neseniai Lietuvos 

teatrų scenose parodyti Antano 
Škėmos veikalus nebuvo galima 
nė sapnuoti. O štai dabar 
Vilniaus akademinis teatras, 
vienas iš pirmaujančiu Lietuvoje, 
ne tik saviems žiūrovams yra tą 
išeivijos rašytoją pateikęs, bet 
Škėmos spektaklius atveža ir į 
jo tragiškos žūties kraštą — 
Ameriką, į mūsų čionykštes audi
torijas.

Kaip žinome, Lietuvos teatrai 
pastaraisiais metais jau yra pa
statę ne vieną išeivijos drama
turgų veikalą. To paties Škėmos 
ten publikos jau yra matytas ne 
tik pas mus dabar atvežamas 
„Pabudimas”, bet ir „Žvakidė”. 
Tenykščiai žiūrovai jau yra matę 
net ir Algirdo Landsbergio „Pen
kis stulpus turgaus aikštėje”. Tai 
vis kadaise čia premijuotos, enka- 
vedistiniam ir aplamai okupa
ciniam siaube dar likusį žmoniš
kumą išbandančios dramos. O jau 
kopia Lietuvoje į sceną ir Kosto 
Ostrausko „Lozorius” ir to paties 
Algirdo Landsbergio „Sudiev, 
mano karaliau”. Žodžiu, iki 
pastarųjų metų buvęs uždraustas 
vaisius dabar ragaujamas su 
pasiskonėjimu, nustatant jo rūgš
tumo ir saldumo laipsnį, išno- 
kimo pakankamumą bei aplamai 
išeivijos dramaturgiškos šakos 
vertę. Taip ir norisi klustelėti: 
„Na, o kaip?”.

Ir į tą „kaip” turbūt geriausias 
atsakymas yra šio mėnesio Vil
niaus akademinio dramos teatro 
gastrolės su Antano Škėmos „Pa
budimu” Los Angeles vasario 10 
ir 11 d., St. Petersburge vasario 
22 d. ir Chicagos Jaunimo centre 
vasario 24 ir 25 d. Juk paprastai 
ne koks mėgėjiškas, bet profe
sionalus teatras savo repertuarui 
renkasi tai, kas atrankos yra ver
ta ir kas išskirtinai yra verta pa
rodyti net už vandenyno.

O kad Lietuvos teatrų kūry
bingumo lygis nėra žemesnis už 
pasaulines teatrinių pastangų 
viršūnes, jau turėjome progos įsi
tikinti, kai Chicagos Tarptau
tinio teatro festivalio proga 1988 
metais į Ameriką Jaunimo teat
ras atvežė Eimunto Nekrošiaus 
režisuotus Antano Čechovo „Dė
dę Vanią” ir V. Korostyliovo 
„Pirosmani, Pirosmani”. Spek
takliai buvo tokie puikūs, kad 
Jaunimo teatras pakartojamai 
yra pakviestas ir į šių metų 
Chicagos Tarptautinį festivalį, 
kuris tęsis nuo gegužės 23 iki 
liepos 1 dienos. Šiemet festivalin 
Lietuvos teatras atveža Šekspyro 
„Karalių Lyrą”. Gal ir neblogai, 
kai, reprezentuodamas Lietuvą ir 
pasaulinėje arenoje galynėdama
sis su garsiausiais kitų šalių 
teatrais, atsiveža taipgi pasau
linės dramaturgijos šedevrų pa
statymus. Yra tada su kuo paly
ginti. Va, ir šiemet su tuo pačiu 
„Karalium Lyrų” reprezentuoja- 
si festivaly ir anglų teatralai.

Vis dėlto mums patiems malo
niau, kai iš Lietuvos atvežamas 
lietuvis autorius, dar labiau čio
nykštis, išeiviškasis Antanas 

Škėma. Tada išeivija ir Lietuva 
tartum susisiekia ne vien ran
komis, bet ir kūrybiniu gyvas
tingumu. Traukia pagaliau ir 
Vilniaus akademinio teatro var
das, kuris perėmė ir iki šių dienų 
pratęsė dar laisvės metų Vilniaus 
valstybi: io teatro veiklą. O su 
„Pabudimo” spektakliu nema
žiau intriguoja ir režisieriaus Jo
no Vaitkaus pavardė. Smalsumą 
žadina ir visi spektaklio aktoriai: 
Aldona Januškaitė, Adolfas Ve- 
čerskis, Saulius Siparis, Juozas 
Kisielius ir Algimantas Zigman- 
tavičius.

Tenka dar pridurti, kad „Pabu
dimas” angliškam vertime buvo 
Amerikoje vaidinamas ir Arts 
Club Theatre trupės New Yorke 
ir kitur. Jų spektaklį mačiusi 
recenzente Zita Lebedžiūtė. 
Krukonienė, be kita ko, rašo: 
„Teatras... Kur slypi jo paslaptis? 
Tiek amžių sugebantis pakylėti 
žmogų virš kasdienybės, apvalyti 
jo sielą, padaryti jį geresniu nors 
akimirkai. Taip galvojau važiuo
dama namo iš talentingai pasta
tyto ir suvaidinto Antano Škėmos 
.Pabudimo’. Taip seniai neteko 
pergyventi teatro .stebuklo’. [...] 
Dar niekada taip aiškiai nesijau- 
tėm esantys su savo tauta. Dar 
niekada jaunesnieji taip ne
braukė ašarų už žmonių patirtas 
kančias siaubingais .drakono’ 
laikais (Draugo kultūrinis prie
das, 1989.5.27).

Tikrai panašų, o galbūt dar 
stipresnį katarsį pergyvens žiū
rovai, stebėdami mums vilniečių

Antanas Škėma (1911-1961) Vytauto Maželio nuotrauka

Lietuvoje neseniai pasirodė 
Liūto Mockūno sudaryta, kartu 
su jo įvadiniu straipsniu, knyga 
- straipsnių rinkinys Egzodo 
literatūros atšvaitai: Išeivių 
literatūros kritika 1946-1987. Ta 
proga „Vagos” leidyklos vyriau
sias redaktorius Aleksandras 
Krasnovas Vilniuje plačiau 
kalbėjosi su Liūtu Mockūnu apie 
jo paruoštą knygą, apie išeivijos 
literatūros kritiką bei galimybes 
Lietuvos ir išeivijos bendroms pa
stangoms leidybiniame darbe. 
Čia spausdinamas ištisas šio 
pokalbio tekstas.

ALEKSANDRAS KRASNOVAS: 
Pirmiausia, kaip atsirado pati 
knygos idėja?
LIŪTAS MOCKŪNAS: Sumany
mas nėra mano. Grįžęs iš 1985 
metų Santaros-Šviesos suvažia
vimo, Algimantas Bučys parašė 
Metmenų redaktoriui Vytautui 
Kavoliui ir man laiškus, kad jam 
kilusi idėja išleisti Lietuvoje išei
vijos kritikos straipsnių knygą 
apie išeivijos literatūrą. Ta idėja 
Lietuvoje susilaukusi pritarimo. 
Paprašytas pagalvoti apie kri
tikos antologijos sudarymą, nieko 
nelaukdamas stvėriausi darbo. 
Žinojau, kad kiti žmonės, kurie 
galėtų tą atlikti, buvo užsiėmę 
kitokiais darbais, o aš pats anuo 
metu buvau praradęs savo, kaip 
inžinieriaus, tarnybą ir turėjau 
laisvo laiko. Proga parodyti Lie
tuvos skaitytojui šį tą apie išei- 

atvežtąjį „Pabudimą”. Vilniaus 
akademinis teatras atvyksta pas 
mus Los Angeles Dramos sambū
rio ir JAV LB Kultūros tarybos 
rūpesčiu. Jie pasirūpino viskuo, 
kas buvo reikalinga. O toliau pa
grindinis veiksnys tebūna žiū
rovai, užpildantys spektaklių 
sales.

Kazys Bradūnas 

vijos literatūros procesą buvo 
tokia viliojanti, kad negalėjau 
delsti ir laukti, kol kiti pradės šį 
darbą. Taip pat ir situacija Lietu
voje anuo metu atrodė tokiam 
sumanymui palankesnė. Anot 
Vytauto Kazakevičiaus (.Švytu
rys), atsiradus progai išsamiau 
supažindinti Lietuvos skaitytoją 
su išeivijos literatūra, reikia ja 
kiek įmanoma greičiau pasinau
doti, nes gyvenimas toks permai
ningas...

Šios knygos sudarymas nebuvo 
vieno žmogaus darbas. Savo 
pasiūlymais ir patarimais prisi
dėjo Vytautas Kavolis, Violeta 
Kelertienė, Kazys Bradūnas ir 
kiti. Ta pačia proga norėčiau ypač 
padėkoti Violetai Kelertienei, 
Broniui Vaškeliui ir Albertui 
Zalatoriui už įvado perskaitymą 
ir vertingus patarimus. 
ALEKSANDRAS KRASNOVAS: 
Žinau, kad dabartinį pavidalą 
knyga įgijo ne iš karto. Kokius 
etapus ji praėjo?
LIŪTAS MOCKŪNAS: Šventa 
teisybė. Pradžioje buvo norima, 
kad į knygą būtų dedami „ge
riausių kritikų apie geriausią 
literatūrą” straipsniai. Tačiau tai 
ideali situacija., Ne visi geri kri
tikai yra rašę apie visą gerą 
literatūrą. Vėliau, kaip žinai, 
atėjo iš „Vagos” pageidavimas — 
mano nuomone, visai pagrįstas, 
— kad knyga nebūtų vien išei
vijos literatūros „Festschrift” (iš
kilmių aktas), bet kad būtų pa
rodytos ir jos pakalnės bei nuo
puoliai. Čia buvo gera proga 
įvesti į antologiją tokius žurnalis
tinio profilio kritikus kaip Algir
dą Titų Antanaitį, Kęstutį Kebli 
ir save patį. Žurnalistai labiau 
mėgsta pliekti gyvenimo ir 
literatūros negeroves. Pagal ki
tus „Vagos” pageidavimus 
bandžiau rasti medžiagos apie 
jaunųjų išeivijos rašytojų pro
blemas ir išeivijos knygų 
leidybinį procesą. Taip atsirado 
knygoje Živilės Bilaišytės straips
nis ir Akiračių pasikalbėjimai su 
Ateities ir Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondų pirmi
ninkais. Taigi antologįja prasiplė
tė ir paįvairėjo.

Neužmirštini ir konjunktū
riniai momentai. Pradžioje 
knygos sąranga ir galbūt likimas 
priklausė nuo to, kas buvo 
straipsnių autoriai ir apie ką jie 
rašys. Žinoma, apie Tomą 
Venclovą anuomet nebuvo gali
ma nė galvoti, nors be jo straips
nio apie Henriko Radausko 
kūrybą neįsivaizduoju jokios išei
vijos kritikos antologijos. Vėliau 
patyriau, jog nepriimtini nei 
Algirdo Landsbergio straipsniai, 
nei straipsniai apie jį. Buvo gaila 
prarasti Landsbergio recenziją 
apie Bernardo Brazdžionio 
poeziją — vienintelį knygos 
straipsnį apie šio poeto kūrybą. 
Tačiau aukščiau minėti antolo
gijos profilio praplėtimai bei 
komunikacija su leidėjais apie 
šiuos dalykus reikalavo daug 
laiko. Šiuo atveju laikas „dirbo” 
antologijos naudai: per porą metų 
pasidarė laisvesnis kultūrinis ir 
visuomeninis Lietuvos gyveni
mas. Persitvarkymo sąlygomis į 
knygą sugrįžo Algirdo Landsber
gio recenzijos ir straipsnis apie jį, 
galėjau įdėti ir minėtą Tomo 
Venclovos straipsnį apie Henriko 
Radausko poeziją. Taigi antolo
gijos apimtis pasidarė tokia, 
kokios būčiau pageidavęs. Jeigu

Liūtas Mockūnas Vilniuje

ši knyga būtų leidžiama Vaka
ruose — nieko nekeisčiau.
ALEKSANDRAS KRASNOVAS: 
Knyga pradėta rengti prieš porą 
metų, o pasirodė tik dabar. Tuo 
nenoriu priekaištauti tau kaip 
knygos sudarytojui, nes žinau, 
kaip energingai ėmeisi to darbo. 
Tai greičiau priekaištas mums, 
„Vagos” leidyklai. Ir vis dėlto — 
kas trukdė, kas lėtino darbą iš 
vienos (išeivių) ir iš kitos (Lietu
vos) pusės?
LIŪTAS MOCKŪNAS: Svar
biausias darbo trukdytojas buvo 
ryšiai. Siųsdamas medžiagą ar 
laišką „Vagai”, jausdavausi kaip 
Kolumbas ruošdamasis atrasti 
Ameriką — nežinia, kada siun
tinys nueis, ar viskas pasieks 
adresatą. Kai kurie straipsniai 
dingo kelyje, pvz., Antanaičio. 
Buvo problemų ir su tavo laiš
kais — registruoti laiškai eidavo 
du, tris mėnesius. Nežinau, kodėl 
taip yra. Kai kuriuos dalykus 
tekdavo tikslinti transatlan
tiniais pasikalbėjimais telefonu.

Mūsų pusėj problemų lyg ir 
neturėta. Visus legalius reikalus 
su autoriais išsiaiškinom tau at
vykus į Čikagą. Kaip bombos 
sprogimo laukiau pakeistų ar 
perredaguotų tekstų, tačiau tau 
atvykus pamačiau, kad visi 
pakeitimai kalbinio pobūdžio. 
Tad atslūgo ir ši grėsmė.

Šiame numeryje:
Vilniaus akademinis dramos teatras atvežt Antano Škėmos 
„Pabudimą” • Aleksandro Krasnovo ir Li*to Mockūno pokalbis 
apie išeivijos literatūrą ir kritiką • Lapkričio sinoikija Lietuvoje 
• Povilo Gaučio ir Stasio Santvaro „Italijos balsai” lietuviškai • 
Fotografijos paroda Vilniuje • Nuomonės ir pastabos

ALEKSANDRAS KRASNOVAS: 
Savo ruožtu papildyčiau, kad 
mūsų vėžliškas paštas iš tiesų 
įvaro alergiją tarptautiniam 
bendravimui. Kartais mūsų 
valdininkai bando suversti kaltę 
„tarptautiniam paštui”, atseit 
mes nekalti. Bet tai akiplėšiškas 
melas. Tarp normalių užsienio 
valstybių pašto ryšys normalus 
ir stabilus — tą tikriausiai ir tu 
patvirtintum. Manau, viena iš 
svarbiausių priežasčių — absur
diškiausia ryšio centralizacija. 
Tarptautinis paštas eina per 
Maskvą (kaip ir apskritai susi
siekimas lėktuvais). Ten mui
tinės ir įstaigos, tikrinančios 
laiškų turinį, perkrautos, be to, 
lietuvių kalbą mokančių žmonių 
ne per daugiausia — štai tau ir 
eilės, štai ilgi laukimo mėnesiai. 
Padėtis tikriausiai nepasikeis tol, 
kol Respublika neturės tiesio
ginio susisiekimo su pasauliu 
lėktuvais, kol neturės politinio 
ir kultūrinio savarankiškumo 
(dabar kiti už mus nusprendžia, 
ką galima įsileisti į Lietuvą, o ko 
negalima).

Tavo nerimas laukiant „bom
bos sprogimo” — paredaguotų 
tekstų — nebuvo nepagrįstas. Pri
sipažinsiu, kad, gavusi tavo ir 
Algimanto Bučio pasiūlymą iš
leisti šią knygą, „Vaga” sukvie
tė ekspertų būrelį sumanymui 

aptarti. Ir dauguma buvo už tai, 
kad opesnes tekstų vietas (pa
vyzdžiui, sąvokas „bolševiki
nė okupacija”, „miško broliai”, 
„partizanai” ir kt.) siūlytume au
toriams keisti, „pašvelninti” — 
atsižvelgti į kitokį, tarybinį 
skaitytoją (tarsi jis būtų koks 
mulkis, visiškai nesusigaudantis, 
kas yra kas). Bučys ir aš protes
tavome prieš tokį pasiūlymą, su
prasdami, kad taip iš karto 
pasmerkiame knygą žlugti. Tik 
piktavalis žmogus negalėjo ne 
suprasti, kad, pavyzdžiui, Hei 
kas Nagys, Algirdas Landsbergį 
ar bet kuris kitas kritikas 
nesileis maitojamas tarybinės 
cenzūros. Todėl pradėjome vilkin
ti laiką, per kurį pavyko įtikinti 
vadovus, kad būtina tekstus 
spausdinti be jokių pakeitimų, 
išskyrus kalbinius. Čia jau, kaip 
pats sakai, mums ir laikas 
padėjo.

Bet grįžkime prie pačios kny
gos. Ji prasideda Alfonso Ny
kos-Niliūno 1946 metų straipsniu 
ir baigiasi 1987 metų publikaci
jomis. Ar iš to galima daryti iš
vadą, kad knyga yra pilna ir ob
jektyvi išeivių literatūros kri
tikos antologija?
LIŪTAS MOCKŪNAS: Antolo
gija, sudaryta vieno žmogaus, ne
gali pretenduoti į objektyvumą. 
Reikšti pretenzijas į objektyvumą 
gali tik antologijos, sudarinė
jamos prestižinių literatūros 
institutų ar mokslo įstaigų. Nors, 
teisybę pasakius, ir toms prestiži
nėms įstaigoms ne visada pavyks
ta būti objektyvioms. Vieno žmo
gaus sudaryta antologįja priklau
so nuo atrankos principų, pažiū
ros į literatūros procesą, netgi 
įsitikinimų.

Vladas Kulbokas savo biblio
grafinio pobūdžio knygose apie 
išeivijos kritiką Lietuvių litera
tūrinė kritika tremtyje (I ir II t.) 
yra suminėjęs daugiau kaip pen
kiasdešimt žmonių, dirbusių 
šioje srityje Vakaruose nuo 
pokario metų. Tai įspūdingas 
skaičius. Tačiau visųjų nesudėsi, 
pagaliau ir nėra reikalo. Geriau 
į antologiją įdėti keletą ar dau
giau gero kritiko straipsnių, negu 
juos paaukoti, kad tilptų Jono 
Rašeivos detalus romano turinio 
atpasakojimas ar pagraudenimai, 
kaip rašyti tėvynės meilę skati
nančias eiles ir išlikti doru lietu
viu.

Sudarant antologiją, man 
rūpėjo akcentuoti tai, kas išei
vijoje savita, o ne archyvinės 
lietuvybės puoselėtojų išmonę. 
Pasitraukę iš Lietuvos, jie „nieko 
nepamiršo ir nieko neišmoko”, 
gyvendami atsivežtų iš Lietuvos 
prietarų gete, praradę bet kokį 
savikritiškumą ir užsisklendę ak
linai nuo juos supančio Vakarų 
pasaulio. Kad izoliacįja nuo poka
rinės Vakarų kultūros gresia 
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Juozas Tumas-Vaižgantas
ir lietuvių kultūros vertybinės orientacijos

VANDA ZABORSKAITĖ

Laisvės
Mūsų laikais neretai atrodo, 

kad viešai džiaugtis yra blogas 
skonis. Kiekviena džiaugsmo 
šventė sūdoma liūdno realizmo 
druska. Per vestuvių puotą kal
bamės apie skyrybas, gimtadie
nio džiaugsmas atmiešiamas su
sirūpinimu sveikata ir senatvės 
ligomis. O džiaugtis galima ir rei
kia, nežiūrint to, kad mirsime ir 
mes, ir mums artimi žmonės. 
Džiaukimės, nežiūrėdami skau
dančių strėnų, nepaisydami rū
pesčių, kurie slegia tamsiomis 
priešaušrio valandomis. Džiauki
mės, nes priežastį džiaugsmui 
skaitome kas rytą ant namo laip
tų numetamo laikraščio pusla
piuose, kas vakarą matome tele- 
vizijos ekrane.

Vasario šešioliktoji tebūnie mū
sų visų džiaugsmo šventė. Kitom 
reikšmingom progom prisiminki
me mūsų tautai padarytas 
skriaudas, mūsų žmonių kentėji
mus. O šios šventės metu prisi
minkime laisvės stebuklą: Nepri
klausomą Lietuvą. Nebuvo tai ro
jus žemėje, bet tai buvo Lietuva, 
kuri buvo pačių lietuvių valdo
ma. Viešame gyvenime buvo 
klaidų — kur jų nebūna — bet tai 
buvo mūsų pačių darytos klaidos, 
o ne svetimųjų mums užmestos. 
Net ir Maironis savo nusivylime 
su tuo sutiktų. Vykdėm politinio 
gyvenimo eksperimentus: ir šei
minę demokratiją, ir taip tuo lai
ku Europoje madingą autoriteti
nį režimą. Bet tai buvo mūsų pa
čių eksperimentai, mūsų pačių 
bandymai. Ir kokie bandymai! 
Tada mes nebuvome pelės kurio 
nors pamišusio kaimyno labora
torijoje. Ką reiškia laboratorijos 
narvelyje gyventi, lietuvių tauta 
labai puikiai žino, tokiose pami
šusių mokslininkų laboratorijose 
penkiasdešimt metų išgyvenusi.

Kodėl džiaugtis Vasario šešio
liktąja? Pasiklausykime Tu
mo-Vaižganto, apie kurį mums 
šiandien kalba gretimame 
straipsnyje profesorė Vanda Za- 
borskaitė. Jau penkiasdešimt me
tų šventėme Vasario šešioliktąją 
ne tik kaip nepriklausomybės pa
skelbimo šventę, bet taip pat ir 
laisvės netekimo metines. Grįžki
me prie laisvės šventės. Liūdesys 
ir kančių prisiminimas yra savo 
vietoje, bet palikime jį Vėlinėms 
ir trėmimų į Sibirą prisimini
mui. Vasario Šešioliktoji tebūnie 
džiaugsmo laisve šventė. Laisve, 
kuri buvo, ir laisve, kuri bus, ku
ri taip arti, lyg ranka pasie
kiama.

Šįmet džiaugtis Lietuva lengva, 
nes kartu džiaugiasi visas pasau
lis. Tiesiog svaigina tos trispal
vės, kurios puošia Time ir 
Neu>8week reportažus, kurias ma
tome Chicago Tribūne ir Boston 
Globė pirmuosiuose puslapiuose. 
Koks lietuvis nedrįsta sau pritai
kyti Chicago Tribūne reporterio 
Vincent Schodolski pastabą apie 
„šaltus, racionalius lietuvius, ku
rie sąmoningai eina keliu į Lie
tuvos nepriklausomybę”? Ar ga
lime būti abejingi stebėtojai tuo 
laiku, kai išsilaisvinančios Balti
jos tautos neša taiką beaižinčiai 
Sovietų Sąjungai?

vasaris
Yra nuostabu, ką padaro laikas 

ir žmonių žodžiai. Prieš metus 
Baltijos tautų noras nepriklauso
mybės buvo sutinkamas su skep
tišku atšiaurumu, nes jos trokš
ta to, kas neįmanoma. Dabar jos 
yra keliamos pavyzdžiu kitoms 
Sovietų Sąjungos kalinėms tau
toms — darykite tai, ką daro 
orūs ir racionalūs pabaltiečiai. 
Tai pavyzdys, ką žmonės, šaltai 
svarstydami, gali padaryti ir labai 
painioje padėtyje, kur manevra
vimo galimybės ribotos. Praėjusio 
mėnesio Sąjūdžio vadovybės nau
dota strategija buvo labai vaisin
ga. Tai geras ženklas ateičiai — 
galime tik džiaugtis šių žmonių 
kūrybingu sumanumu.

Lietuva pastarąsias savaites 
praleido pasaulio scenoje. Jei 
1918 metais Lietuva buvo pasau
lio pakraštys, tai dabar ji yra įvy, 
kių centre. Tada ji buvo subyran
čios rusų imperijos skeveldra. Da
bar ji yra rusų imperijos skaldy
toją. Iki 1988 metų rusų imperi
ja buvo sniego ir ledo peizažas. 
Pabaltiečių laisvės giesmės žo
džiai buvo tas garsas, kuris paju
dino dešimtmečiais susigulėju
sias sniego pusnis kalnų šlaituo
se. Tos sniego pusnys dabar 
triukšmingai ūždamos griūna ant 
išsigandusių rusų. 1918 metais 
Baltijos tautos naudojosi rusų im
perijos suirute pasprukti iš tautų 
kalėjimo. Dabar Baltijos tautos 
ne tik paspruks iš kalėjimo, bet 
taip pat sunaikins patį kalėjimą. 
Baltijos tautų sąjūdžiai už laisvę 
ir nepriklausomybę yra modeliai 
kitom imperijos tautom, kaip rei
kia siekti laisvės. Jei Sovietų Są
junga įstengs subyrėti taikiai, tai 
bus dėka pabaltiečių pasiūlytų 
receptų, o ne dėl Miko Sergiejevi- 
čiaus momento improvizacijų. 
Nėra kalbos, kad Gorbačiovo bė
gimai ir staigūs posūkiai yra už
sienio žiūrovams puikus laisva
laikio užsiėmimas, bet Sovietų 
Sąjungos ateičiai jie kur kas ma
žiau reiškia, negu tos mintys, ku
rias neša Sąjūdis. Kokiais epite
tais komunistų partija save da
bins yra toks mažmožis, palygi
nus su sąvokom, kurios apibrėžia 
normalią visuomenę. Sąjūdžio ne
šama normalios valstybės vizija 
yra kur kas svarbesnė ir komu-
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Kazys Varnelis Lietuva nepriklausomybės laikais

Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų ir 
Vidurio Europoje, literatūra labai 
aktyviai veikia tautos mentalite
tą ir dalyvauja dvasinio visuome
nės klimato kūrime. Žymių tau
tos rašytojų vardai tampa simbo
liais, o vieni ar kiti jų kūrybos as
pektai — visuomenei aktualių 
idėjų katalizatoriais. Tokia padė
tis buvo per visą XX a. antrą
ją pusę, tokia tebėra iš dalies ir 
šiandien. Kultūra buvo vieninte
lė atrama per visus totalitarizmo 
dešimtmečius. Per dailę, muziką, 
poeziją, teatrą tauta siekė liudy
ti savo buvimą. Dvasinė atrama 
buvo ne tik aktualiai kuriamoji, 
bet ir praeities kultūra. Praeities 
rašytojai buvo gyvi dabarties da
lininkai. Sistema juos persekiojo 
lygiai su gyvaisiais, nes juto, kad 
iš jų žodžio sklinda atsparumo, 
pasipriešinimo dvasia.

Literatūros istorija nebuvo tik 
akademinė disciplina, o siejosi su 
gyvybiniais tautos savimonės da
lykais. Tauta norėjo žinoti savo 
kultūrinę praeitį, ją branginti, ja 
remtis. Be jos ji pasijustų esanti 
dykumoje, blaškoma istorijos vė
jų, ir ją lengva būtų nutrinti nuo 
žemės veido.

Užėjus antrajai sovietų okupa
cijai, į bibliotekų specfondus tuoj 
buvo uždaryti visi Nepriklauso
mybės laikų vadovėliai, visa pe
riodika, beveik visi grožiniai 
tekstaf Buvo iškeltas uždavinys 
marksistiškai nušviesti ir įvertin
ti visą praeities literatūrą. Susi
darė stipri įtampa tarp ideologi
nio aparato reikalavimų ir litera
tūros istoriją rašančiųjų. Žinoma, 
ir patys rašantieji buvo labai skir
tingi tiek idėjinėmis bei dorovinė
mis nuostatomis, tiek erudicija ir 
gabumais. Bet tie, kam rūpėjo iš
saugoti objektyvų lietuvių litera- 
tųros vaizdą, iškelti joje glūdin
čias estetines, tautines ir huma
nistines vertybes, grūmėsi dėl 
kiekvieno sakinio, kiekvienos for
muluotės.

Iš praeities literatūros pokario 
dešimtmečiais aktyviausiai funk
cionavo XIX a. pabaigos ir XX a. 
pradžios autoriai, ypač Maironis, 
Kudirka, Vaižgantas, V. Krė
vė. Tautos problematika, vyrau
janti jų kūryboje, buvo tautinės 
sąmonės palaikytoja, tautinių 
vertybių puoselėtoja: iš dalies jie

* Paskaita, skaityta Ateities studįjinio 
savaitgalio programoje 1989 m, spalio 
mėn. 29 d. Ateitininku namuose, Lemont, 
Illinois. 

pavadavo istorijos vadovėlius ir 
filosofuos studijas. Užtat jie buvo 
labiausiai nepriimtini sistemos 
oficialiajai ideologijai. Tautos 
vertingumą kelianti literatūra 
negalėjo būti toleruojama, kai pa
čią tautos sąvoką buvo stengia
masi išbraukti iš tautos sąmonės 
ir kalbinės vartosenos. Žodis 
„tauta” buvo beveik nebevartoja
mas ir buvo pakeistas „liaudimi”. 
Tauta, anot vieno šmaikštuolio, 
išliko tik žodžių junginyje „tautų 
draugystė”.

Antrasis tautos atgimimas pra
sidėjo su Maironio ir Kudirkos 
vardais. Maironio „Lietuva bran
gi” tapo antruoju tautos himnu, 
o jo gimimo 125-ųjų sukaktuvių 
minėjimas (1987 m.) — ryškia 
tautinio sąmoningumo manifes
tacija, nusiritusią per vissą Lie
tuvą. Kudirka buvo išlaikytas 
mokyklų programose, nors cenzū
ra neleido spausdinti nei jo saty
rų, nei publicistikos tekstų. Tik 
Sąjūdis iškovojo „Tautiškai gies
mei” vėl oficialauS'Lietuvos him
no statusą. O kaip su Vaižgantu? 
Koks jo vaidmuo per praėjusius 
dešimtmečius ir kaip jis atrodo 
mūsų dabarties visuomeninių 
problemų kontekste? Šitaip pa
klausti dera, minint rašytojo 
120-ąsias sukaktuves.

I viešumą Vaižganto raštai 
okupuotoje Lietuvoje ėjo sunkiai. 
Tik 1958 m. pasirodė jo grožinės 
prozos dvitomis; Pragiedruliai 
pirmąkart po karo buvo išleisti 
1969 m. Vaižganto kūrybos pa
saulis, jo publicistikos idėjos, vi
suomeninės veiklos kryptis kir
tosi su tuo, kas skelbta ir pripa
žinta kaip oficiali tiesa ir verty
bė. Bet negalėjo būti visuomenė
je visiškai užslopintas požiūris, 
kad Vaižgantas yra vienas iš tų, 
kurie esmiškai reprezentuoja XX 
a. lietuvių kultūrą, per kuriuos 
tauta suvokia save, projektuoja 
savo gyvenimo formas, tikslus, 
vertybes.

Šiuose savo pasvarstymuose no
rėčiau paliesti tris Vaižganto kū
rybos ir literatūrinės veiklos mo
tyvus: 1) idealini jo kuriamą tau
tos kultūros modelį, 2) jo keliamą 
kaimo kultūros vertę, 3) jo reli
gingumo pobūdį ir reikšmę.

1.

XIX a. atbudusi, savo buvimą 
suvokusi bei paskelbusi tauta XX 
a. pradžioje intensyviai ieškojo 
savo buvimo įprasminimo pasau-

.; ,;lS

' L
* dP •” ■*.*

iifc ?,

AU* ■j .

lyje. Aktualizuojamas romanti
nis, herderinis požiūris į visuoti
nę kultūrą kaip tautinių kultūrų 
visetą. Kultūros vertės kriteri
jum laikomas jos organinis ryšys 
su tautos istorine patirtimi. Tau
tos psichinės sandaros, jos ypatin
go pasaulėvaizdžio spėliojimas 
tampa svarbiu kūrybos ir minties 
impulsu. Sofijos Čiurlionienės 
ir J. A. Herbačiausko, Vydūno ir 
Krėvės, Sruogos ir Igno Šeiniaus 
kontekste į literatūrą ateina ir 
Vaižgantas su „Aukštaičių vaiz
deliais”. Pragiedruliai tampa 
lietuvių kultūros summa, į nepri
klausomybę einančios tautos vil
tingu paveikslu. Tautos charak
terio motyvas plėtojamas „Dėdė
se ir dėdienėse”, dažnai paliečia
mas publicistikoje.

Šį motyvą plėtojo Vaižgantas 
ne viena kryptimi, bet man rūpės 
tik vienas kitas atžvilgis, kuris 
yra giliau susijęs su opozicinėmis 
nuostatomis bolševizmo metais.

Okupacija visomis išgalėmis

stengėsi atkirsti Lietuvą nuo Va
karų pasaulio. Daroma visa, kad 
tik būtų pamiršti tradiciniai sai
tai su Europos kultūra. O tautai 
buvo svarbu išlaikyti šiuos ryšius 
savo atmintyje, nes tai ją siejo su 
pagrindinėmis žmogiškomis ver
tybėmis, kuriaB trempė ir po ko
jomis mynė totalitarinė sistema. 
Todėl priklausymo Europai įsisą
moninimas turėjo opozicijos reikš
mę. Opoziciškai skambėjo tad ir 
nuoseklus Vaižganto europocen
trizmas. Idealinį tautos charakte
rį jis projektuoja į Europos-Azijos 
priešpriešą. Bet tai nėra toji pati 
Rytų-Vakarų priešprieša ar, tiks
liau, šių opozicinių kultūrų sinte
zės ieškojimas, kurį kaip lietuvių 
kultūros istorinę paskirtį jau 
1916 m. skelbė Šalkauskis. Tai 
nėra nė tas atsigręžimas į lietu
viškai sielai savo pirmapradžiais 
šaltiniais giminingą Rytų dvasią, 
kuri traukė Vydūną ir skleidėsi 
Krėvės ir Čiurlionio orienta- 
liniuose motyvuose. Vaižgantui 
r^ytai („aziatiškumas”) egzistuo
ja tik kaip barbarybė, despotiz
mas, vergiškumas, kaip negaty
vi europinių vertybių priešprieša. 
Šis supriešinimas nėra bent kiek 
daugiau išplėtotas, jis pasirodo 
tik kaip negatyvaus vertinimo 
ženklas, pozityviai iškeliant euro
pietiškumą: „... lietuvis tai euro
pietis ...” (1,133) „Apyšiurkščią 
žievę nuo lietuvio nugrandęs, 
randi — europietį” (Pragiedru
liai, II, 46). „Lietuviai, tikrai nu
simanydami esą vakarų, ne rytų 
kultūros, tuo didžiuojasi, tai labai 
vertina ..." (1,167).

Europietiškumas Vaižgantui 
pačia bendriausiąja prasme — tai 
subtili dvasinė kultūra, nuglū
dinta prigimtis („būdo švelnumas 
ir širdies gerumas”), kurią ištobu
lino katalikiškoji Vakarų Euro
pos dvasia. Tai ypatingai jautrus 

kito žmogaus būsenos, situacijos, 
vertybių hierarchijos jutimas ir 
pagerbimas, tai, ką Vaižgantas 
mėgsta pavadinti „delikatnu- 
mu". Tai tos kultūros savybės, 
kurios sudaro prielaidas kurtis 
demokratinei visuomenei. Pra
šom man atleisti už ilgoką citatą 
(mažiau žinomą publicistikos 
fragmentą), kuri kalbamojo daly
ko esmę geriau paaiškina negu 
detaliausi apibūdinimai.

„Atmenu vieną atsitikimą. Aš 
jau buvau pagyvenęs kunigas, 
mano tėvelis buvo jau seniai mi
ręs. Viešėjau gimtosios vietos 
miestelyje labai linksmoje ir prie- 
telingoje draugėje. Senieji mini 
linksmus praeities atsitikimus, 
jaunieji tuo džiaugiasi ir juokia
si. Ūpas labai gražus, kaip teesti 
tarp geraširdžių aukštaičių.

įsikiša šeimininkė, paliesdama 
mane.

—Gi, štai, ir tamstos tėvelis. 
Vieną kartą paliko pavėlinčiai 
miestelyje ... kva-kva-kva ...

Aš turėjau ūmai atsimainyti 
veidu: taip nusigandau, kad 
linksmas nupasakojimas neduotų 
susirinkusiems progos pasijuokti 
iš mano tėvelio, kurį aš be galo 
be krašto mylėjau gyvą ir tebe
gerbiu jo atmintį. Jis buvo pa
prastų paprasčiausias žmogelis, 
ne stipruolis, mažas, na visai ne 
„karžygys”. Taigi pasityčioti 
iš jo ištvirkėliams miestelėnams 
buvo labai lengva.

Aš ir dabar nežinau ir neatspė- 
ju, kas ten juokinga atsitiko. Vis 
dėlto tuo metu mane visą perėmė, 
visas kailis nutirpo baime ir pir
ma išblyškęs veidas turėjo užsi
degti raudona liepsna. Pasakoto
ja savo ome atspėjo, kaip aš imu 
kankintis, sumišo ir bepabaigė 
paskutiniais kalbos žodžiais:

— ... tai kad bėgs per šilelį. 
Visas pasakos vidurys iškrito. 
Mano ranka savaime išsitiesė 

jai ant galvos, lyg paglostydama, 
lyg palaimindama. Gi paaugusi 
moteriškė, ją nusiėmusi, su pa
garba pabučiavo, lyg atsiprašyda
ma už savo neatsargumą.

Tas menkas atsitikimas taip 
man įstrigo atmintin, jog ir šian
dien aiškių aiškiausiai jį tebeat
menu, tebejaučiu ir tebelaikau 
aiškiu liudytoju, kiek mūsų 
„prasčiokais” vadinamieji žmone
lės turi jautrios ir švelnios šir
dies; to, ką mes vadiname „deli- 
katnumu”. (4, 204-205)

Šitaip Vaižganto suprasta lietu
viškos dvasios esmė skleidžiasi ir 
plėtojasi įvairiomis tautos cha
rakterio pusėmis. Bene Myko
laitis-Putinas pirmas yra prašne
kęs apie Vaižganto veiklųjį lietu
vį. O šiandien ir visi apie Vaiž
gantą galvojame, kaip apie dina
mizmo reiškėją ir skatintoją. Bet 
Vaižgantui gyvenimas, žmogus 
nėra nei vienpusiškas, nei viena
reikšmis. Papeikdamas apie tuos 
pat lietuvius jis sako, kad jie „tin
ginio žmonės”, nepaslankūs, iner
tiški. Kiek netikėtai jis šiems 
bruožams iškelia ir pozityvų ati
tikmenį, kuris man šiandien pa
sirodo dėmesio vertas. Vaižganto 
gyvenimo filosofijoje yra svarbus 
žmogaus mokėjimas apsiriboti, 
rezignuoti, atsisakyti savo norų ir 
troškimų, atsižvelgiant į kitų 
žmonių gyvenimus. Tai kantru
mas, pasiryžimas nelaužyti įsi
tvirtinusių socialinio gyvenimo 
formų vardan savo asmeninės lai
mės jeigu ji nesiderina su kitų 
žmonių laime, saugumu, teisė
mis. Su tuo susijęs savo sielos 
subjektyvios patirties didesnis 
vertinimas, negu praktiškojo pa
saulio įvaldymo, asmens objekty-
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Išeivijos jaunimo lietuviškieji rūpesčiai
DARIUS SUŽIEDĖLIS

Normali valstybė
Ko siekė Lietuvos Taryba, 

skelbdama Lietuvos nepriklauso
mybę? Ko sieks naujai išrinktoji 
Lietuvos Taryba, po daugiau kaip 
septynių dešimtmečių antrąkart 
skelbdama Lietuvos nepriklauso
mybę? Sieks laisvės, kuri tokia 
žavi ir milžiniška vertybė. O ta
čiau šalia laisvės sieks ir ko nors 
kito, kas yra tapę dalimi są- 
kos, ką reiškia žmoniškas gyveni
mas. Dabartinė Lietuvos nepri
klausomybės deklaracija rišis su 
dideliu noru gyventi ne tik lais
vais žmonėmis, bet taip pat ir 
normalios valstybės piliečiais. 
Nepriklausomybės idėja yra vie
nalytė, uždeganti, graži ir tyra. 
Tuo tarpu tikrovė yra komplikuo
ta ir mišri. Normalios valstybės 
idėja yra remiama tikrais žmonė
mis, ne angelais ar tikėjimu į Le
niną apsvaigintais aktyvistais.

Normalios valstybės^, sąvoka mą. Didžiojo naujojo tikąjįmo 
našo Lenino mintis buvo, kad ne
gali būti viešų veiksmų, kurių ne
įkvėptų ir nekontroliuotų partija. 
Todėl spauda, telefonai, radijas ir 
televizija priklausė partijai ir tar
navo jos šventiems ritualams.

Nereikia apie melagingus fasa
dus kalbėti tik būtuoju laiku. 
Kaip tik šiomis dienomis Baltijos 
valstybėse vyksta visokiausi eko
nominiai trukdymai iš Maskvos 
įstaigų ir pareigūnų. Tai keliasi 
su taip gražiai skambančiais ūki
skaitos įstatymais, kurie turėjo 
leisti Baltijos valstybėms ekono
minius sprendimus daryti pačio
se respublikose. Vyksta ekonomi
nis šantažas: grąsinama naftos 
kainą penkeriopai padidinti, o že
mės ūkio gaminių kainas dar la
biau sumažinti.

Normalios valstybės sąvoka 
yra kaip tik kontrastas tokiai re
aliai egzistuojančiai melagingų 
fasadų valstybei. Normali valsty
bė — tai nėra jokia utopija. Tai 
valstybė, kurioje politika vyksta 
dienos šviesoje, kurioje politiniai 
klausimai sprendžiami viešais 
balsavimais, o ne teismų salėse ir 
saugumo požemiuose. Normali 
valstybė nėra angelų valstybė: ji 
įjungia ir policiją, ir teismus, ir 
kalėjimus. Normali valstybė ne
apsieina be korupcijos, nes šioji 
motyvuota noru nusipirkti įtaką. 
Tačiau šioje sistemoje korupciją ir 
sugedimą atranda ir viešumon iš
kelia žurnalistai ir revizoriai, o 
ne šešėliuose tykantys saugumo 
tarnai.

Nesiūlykime Lietuvos žmo
nėms, kad nepriklausomybę ati
dėtų tokiam laikui, kol jai visi 
bus „pasiruošę”. Nereikalaukim 
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ypač veiksminga Sovietų Sąjun
gos kontekste, nes ji išreiškia di
delį žmonių troškimą. Visa Są
junga yra Potemkino kaimas. Są
jungoje niekas nėra tuo, kuo at
rodo. Ne miesto burmistras valdo 
miestą. Ne respublikos valdžia 
valdo respubliką. Lietuva neval
do Lietuvos industrijos, Lietuva 
neūkininkaųja savo ūkyje. Sąjun
gos viešas gyvenimas dar prieš 
dvejetą metų tebuvo supranta
mas tik kaip lėlių teatras. Čia 
nuo visų veikėjų rankų siūlai ėjo 
j Maskvą. Veikla — tik reaguo
jant į siūlų traukymą. Lietuvoje 
kalbant apie tokią veiklą tereikia 
prisiminti partijos sekretorius 
Griškevičių ir Songailą. Šis atro
dymo ir realybės dvilypumas ma
tyti visoj santvarkoj: durininkas 
buvo ne durim atidaryti, bet jas 
laikyti uždaras; pardavėja buvo 
ne prekėm parduoti, bet jas nuo 
klientų paslėpti; teisėjas ne tam, 
kad vykdytų teisingumą, o tik 
lauktų telefoninių parėdymų 
sprendimams iš aukščiau.

Sovietų Sąjunga buvo miestas, 
kurio kiekvienas namas turėjo 
melagingą fasadą. Pašto įstaiga 
dirbo informaciją kontroliuoti, te
lefonu klausėsi saugumas. Politi
nis gyvenimas buvo paverstas 
kažkokiu absurdo teatru, kuria
me pati sąvoka „visuomeninis 
darbas” reiškė ritualinį melavi
mą, Gegužės pirmosios paraduo
se žygiuoti gamyklos siųsdavo 
darbininkus už bausmę. Komu
nistų partija maža ko turėjo 
bendra su likusio pasaulio parti
jom — tai buvo daugiau tokia 
šventikų klasė, kuri lyg vėžys 
žmogaus kūne savo audiniais bu
vo perpynuBi visą viešąjį gyveni-

Marija Ambrozaitienė. „Anno Domini” 
(fotokolažas, 29” x 19"). Iš lietuvių 
dailininkų parodos „Dailė ’89”.

Labai man artimas ir brangus 
žmogus yra pasakęs, jog Jauni
mas — tai ypatingas socialinis 
sluoksnis, kuris kovoja prieš 
visus mandagumo dėsnius, laužo 
visas žmonijos normas, žmonių, 
vyresnių už save, neklauso, naktį 
dirba, dieną miega, kelis šimtus 
dalykų daro iš karto, ir aplamai, 
priešinasi visoms per tūkstančius 
žmonijos vystymosi metų išdirb
toms taisyklėms...” Tada tas 
mano vyresnio amžiaus bičiulis 
atsiduso ir tarė: „Oi, kaip gera 
buvo būti jaunam...”

Iš tiesų jaunimas daug nori, 
daug prašo, bet užtai ir daug dir
ba......Jo gyvenimas lengvas”,
sako vieni, „nepaliaujamas 
balius”, mano kiti, o treti vien 
žiūri ir galvas krato... Kur tik 
pažiūri, ten jaunimo atstovai ma
tyti... Atrodytų, kad jaunimas 
visiškai savim pasitikintis, viską 
žinąs, kelią į ateitį paklojęs ant 
tvirčiausio grindinio. Atrodytų, 
kad mes nesidairome į šonus ir 
neieškome iš kitų patarimų... 
Kartais taip ir atrodo, bet ne 
visada... Verta prisiminti, kad 
mes, Amerikos lietuvių jauni
mas, esame dvilypiai — mumyse 
kovoja vienos tautos papročiai 
prieš kitos. Savo universitetuose, 
savo darbuose mes žengiame 
drauge su savo draugais ameri
kiečiais per gyvenimą, semiamės 
iš jų patarimų, pasijuntame esan
tys didžios minios nariais... Kur 
tik pažvelgtum, ten daugiau 
tokių, kaip ir mes, studijuojančių 
ir dirbančių sau gyvenimą gražų 
užsitikrinti...

Tačiau po studijų, po darbų mes 
įžengiame į lietuviškų sueigų 
sales ir staiga atsitrenkiame į šal
tą tikrovę — mūsų jau nedaug... 
Kartais baisu, kai užeini į lie
tuvių jaunimo „konferencijos” 
salę ir pastebi, kad beveik visus 
ten pažįsti — gi jie buvo ir pernai, 
ir užpernai... Pastebi, kad lie
tuvių jaunimo ratelis siaurėja. 
Kai pernai dar būdavai dalyviu, 
dabar jau tapai vadovu... Ir tavo 
visi draugai vadovais tapo, o 
dalyvių jau per pusę mažiau... 
Tuomet tame ant tvirto grindinio 
paklotame kelyje pasirodo ski- mūsų pavyzdžiu — viskas, ką 
limai, skylės, ir bijai koją prieš 
koją pastatyti... Tuomet mes žvel
giame į vyresniuosius, į tėvus, 
ieškodami kelio taisymui ar pra
tęsimui įrankių. Prieš kelerius 
metus žvelgdavome į Lietuvą, 
tačiau ten radome tų įrankių de
ficitą, tad grįždavome prie tų 
mažučių savų būrelių ir susika
bindavome’kuo tvirčiau, kad iš 
mūsų tarpo nepradingtų draugai.

Tas tvirtas, savimi pasitikintis 
jaunimas sirgo ta pačia liga, 
kuria sirgo ir vyresnieji: baime.

Pražūties baime. Neseniai vienas 
mano draugas šitaip apibūdino 
padėtį: mes stovėjome ant salos, 
kurios krantus vis daužydavo 
smarkios jūros bangos, nuneš- 
damos po gabaliuką salelės. Prieš 
akis matėme tik tą nesibaigian
čią jūrą ir laikėmės tvirtai už vie
nintelio salos medelio, tokie įbau
ginti, kad nei nebandėme naujų 
medžių sodinti, kurie galbūt 
atlaikytų jūros bangas. Atsižvel
gę į vyresnius salos gyventojus, 
radome daug kur ištiestų pagal
bos rankų. Pastebėjome, kad ir 
vyresnieji bandė jūros vandenis 
nuo salos atlaikyti... Tačiau buvo 
ir ginčų, begalinių ginčų, kurie 
trukdė gelbėti salą, gal jai net ir 
kenkė, ir kurie mus toliau bau
gino, vedė prie komplekso susi
darymo, nepasitikėjimo savimi... 
O iš tos didžiosios salos, vardu 
Lietuva, tebuvo matyti skęstan
čios salos medžio viršūnės...

Staiga iš niekur pasirodė 1987 
metų rugpjūčio 23-ioji diena, kuri 
kaip žaibas trenkė į mūsų ir Lie
tuvos salas, budindama visus iš 
aklosios bajmės. Pasirodė ir 
1988-ųjų metų pavasaris, vasara 
ir ruduo, kurie kelte kėlė Lietu
vą iš jūros. Ir pasirodė pirmieji 
laivai, atplaukę iŠ Lietuvos į 
mūsų salą, atnešdami įrankius 
vandenis sustabdyti. Kaip keista 
buvo — juk mes visada plana
vome tuos laivus statyti ir, 
nuplaukę prie skęstančios Lietu
vos, statyti sienas ant salos 
krantų. Tačiau net prieš mums 
sudarant laivų statybos planus, 
sulaukėme patys tos brangios pa
galbos. Bėgome tų laivų pasi
tikti...

Mums, jauniesiems, daugiau 
negu kam kitam ta pagalba 
reikalinga buvo. Mūsų jaunimui 
šiais laikais daug kas rūpi, nes 
puikiai suprantame vyresniųjų 
teigimus, jog mes, tai ateities va
dai. Rūpi mums tos salos išgel
bėjimas, rūpi mums ta pagalba iš ' suprato vieno dalyko — įsigyti 
tėvynės ir ypač rūpi mūsų, išei
vijos, ateitis.

Dažnai mūsų visuomenėje esu 
sutikęs žmonių, kurie man pa
brėždavo, jog .jaunimas turi sekti

Kazys Šimonis (1887-1978) Mergelė su gėlėmis, 19*6

vyresniųjų santykiai buvo ne 
kokie. „Jaunimo reikalų” Vedėjai 
rūpinosi mūsų aktyvumo stokos 
klausimu, planavo psichologų 
konferencijas, kur jaunimą būtų 
pasodinę po lempom ir tardę: 
kodėl, o kodėl jūs tokie? Išsiunti
nėjo anketas, kuriose klausinėjo, 
kiek, procentais, jaučiatės esą lie
tuviais? Gal 74 procentais, gal 
25-iais? Ir kiek mokate lietuvių 
kalbos? Sklandžiai? O gal ir visai 
nesugebėjote išmokti??? Užuot 
pritraukę jaunimą, visiškai jo 
neteko.

Šie žmonės paprasčiausiai ne-

jaunimo pasitikėjimą reikia visų 
pirma juo pasitikėti, Įsakymų iš 
viršaus nemėgsta nei jokia tauta, 
nei jauni žmonės. Patarimu

tačiau gerbia kiekvienas. Pasi
tikėjimo reikėjo tada, kai pirmie
ji jaunuoliai vyko į Lietuvą su 
„Tėviškės” draugijos pagalba ir 
susitiko su įvairiais tų laikų Lie
tuvos rezistentais. Tačiau čia 
vietoj pasitikėjimo sulaukėme 
puolimų, neva jaunimas priėmęs 
„raudoną spalvą” savo veiduosna, 
atsižadėjęs principų. Labai gerai 
Danutė Baltutytė, viena tokios 
kelionės dalyvė, pažymėjo Pašau 
lo lietuvyje 1985 metų vasarą, 
kad „tokie puolimai užtikrina da
bartinių veiksnių pražūtį ir jau
nimo masinį išėjimą iš dabartinės 
lietuvių visuomenės...”

Puolėjai strategiškai „pamiršo” 
Lietuvoje nuveiktus to jaunimo 
darbus. Jauni gi buvo beveik 
vieninteliai, kurie lankėsi disi-

dentų namuose, diskutavo opias 
tuometines Lietuvos problemas. 
Tie patys disidentai, nesulaukę 
svečių iš vyresniųjų tarpo, net 
šitokį pasipiktinimą kėlė 1987 
metais: „Apie mūsų tautiečių 
[išeivių] viešnagę mes dažniau
siai sužinome tik iš Gimtojo 
krašto ir, savaime suprantama, 
tik tada, kai anų pėdos seniai jau 
ataušusios...” Vėliau, dar vis 
nesulaukę moralinės paramos iš 
išeivįjos vadų, besilankančių Lie
tuvoje, kai kurie buvo priversti 
net šitaip pasisakyti: „Apmaudu, 
kad mūsų broliai trumpos v šna- 
gės metu Lietuvoje dažnai en- 
draųja vien su savo giminaičiais, 
kurių interesų ir rūpesčių ratas 
labai jau siauras. Tokie lietuviais 
pasijunta tik Žalgirio rungtynes 
stebėdami”. Vienas disidentas, 
užklaustas, kas iš tikro buvo jį 
aplankęs, atsakė: „Šįmet mane 
aplankė tik penki jaunuoliai ir 
trys kunigai iš užsienio, iš kurių 
du [buvo] brazilai..."

Pasitikėjimo ypač reikia dabar, 
kai išeivija žengia naujų veiklos 
būdų keliu. Kovojame jau ne 
vieni, o kartu su tėvyne. Jau 
nimas, kaip ir vyresnieji, dabar 
sustojęs ties kryžkele — reikia 
skubiai apmąstyti savo rūpesčius 
ir planus ateičiai. Naujų galimy 
bių dėka galime išspręsti kai ku
rias jau seniai egzistavusias tiek 
vyresniųjų, tiek jaunųjų pro
blemas. Šiuos rūpesčius galima 
suskirstyti į tris grupes: mūsų, 
jaunimo gretų padidinimas, poli
tinio ir kultūrinio gyvenimo pa
įvairinimas ir dabartinių išeivijos 
institucijų išsaugojimas bei jų 
darbų tąsa.

Per antrąjį JAV Lietuvių jau
nimo sąjungos politinį Seminarą 
man buvo duota pasakyti, kokią 
rolę Jaunimo sąjunga turi suvai
dinti Amerikos jaunimo gyveni
me. Aš tada ją supratau ir dabar 
ją suprantu šitaip: mes, Amerikos 
lietuvių jaunimas, jau nesame 
tokie patys lietuviai, kokie yra 
mūsų tėvai. Mes užaugome, pri
pratę prie visai kitokio gyvenimo, 
visai kitų sąlygų. Svarbiausia, 
mes Lietuvos nepažinome tokios, 
kokią paliko mūsų tėvai. Mes 

(Nukelta į 2 psl.)

* Paskaita, skaityta Washingtono Lie
tuvių Bendruomenės 1989 metų Vasario 
šešioliktosios minėjime.
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darome, tai jums, jauniems...” 
Tačiau ar tas žmogus kada pa
galvojo, kad tas jaunimas turi 
būti aktyvus dalyvis tų projektų 
svarstymuose, padėti surasti 
alternatyvų? Žymus Amerikos 
teisėjas Oliver Wendell Holmes 
kartą pasakė, kad „vyresnieji 
skelbia karą, tačiau jauniesiems 
lemta kovoti ir mirti...” Verta 
šitai prisiminti ir mūsų visuo
menės veikėjams. Kiekvienas 
žygis, kiekviena akcija, nulemia 
tam tikras jaunimo veiklos gai
res. Net kartais iššaukia jaunųjų 
kontraakciją, net ir tada, kai tos 
akcijos nenorėjo nei vienas jau
nimo atstovas. Užtai praeityje 
būta nesusipratimų tarp vyres
niųjų ir jaunesniųjų.

Šiuo metu atsiranda didesnis 
pasitikėjimas jaunimo veikėjais 
— malonu matyti mūsų dabarti
nėse JAV Lietuvių Bendruome
nės ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybose jaunimo 
atstovus... Visai neseniai mums 
projektus nurodydavo vadinamie
ji .jaunimo reikalų” vedėjai. 
Reikia pasakyti, kad kol tokie 
žmonės išimtinai užėmė postus 
Bendruomenėje, jaunimo ir Šauklys, 1920-1930Kazys Šimonis (1887-1978)
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Nugrimzdusių varpų krašto sūnus

Veikalas apie
pototalitarinę mąstyseną

Literatūros apie totalitarizmą 
biblioteka pernai pasipildė dar 
vienu leidiniu — Amerikoje 
neseniai pasirodė sociologijos pro
fesoriaus Jeffrey Goldfarb knyga, 
pavadinta Beyond Glasnost: the 
Post-totalitarian Mind (Chicago: 
The University of Chicago Press, 
1989). Jos autorius anksčiau yra 
parašęs kelias knygas apie 
Lenkiją, artimai pažįsta „Soli
darumo” sąjūdį ir jo vadovus.

Apžvelgdamas dabartinę totali
tarizmo agoniją, Goldfarb’as tvir
tina, kad Vidurio-Rytų Europoje 
demokratiniai opoziciniai sąjū
džiai sukūrė naują kultūrinę ir 
politinę dimensiją — pototalita
rinę mąstyseną. Jos kontūrus au
torius įžiūri Solidarumo ir kitų 
nepriklausomų judėjimų veikloje 
bei tenykščių rašytojų, filosofų ir 
publicistų raštuose. Tai dinamiš
kai opozicijai būdinga atvirumas, 
pliuralizmas, vieši debatai; jos 
žymiausiais atstovais Goldfarb’as 
laiko čekus Vaclav Ha vėl ir 
Milan Kundera, vengrus Miklosz 
Haraszti ir Gyorgy Konrad, len
kus Adam Michnik ir Stanislaw 
Baranczak.

Autorius pabrėžia kultūros 
svarbą ir totalitarizmo atstovams, 
ir jų priešininkams. Siekdamas 
savo tikslų ir formuodamas totali
tarinę galvoseną, totalitarinis 
režimas turi sukurti totalitarinę 
kultūrą, be kurios neįmanoma 
išugdyti ,,naujo žmogaus”. 
Tačiau kultūra pačia savo pri
gimtimi nesugeba prisitaikyti 
prie sistemos, pastatytos ant 
oficialiai nustatytų ir paskelbtų 
tiesų.

Anot Goldfarb’o, didysis po
sūkis totalitariniame pasaulyje 
prasidėjo, jo oponentams išsiva
davus nuo valstybės aprobuotos 
doktrinos ir nuo „naujakalbės”, 
jiems pradėjus politinę ir 
visuomeninę veiklą anapus 
oficialiosios sistemos ribų. Po- 
totalitarinė galvosena yra 
kultūrinis kompleksas, kurį pa
gimdo savarankiški veiksniai, 
atvirai atmetę totalitarinę 
kultūrą. Svarbiausia, kad šie 
veiksniai išardo būdingai totali
tarinį prievartos ir neva absoliu
čios tiesos junginį, pakeičia 
valdininkijos ir oficialiai apro
buotos kritikos stilių bei žodyną.

Amerikiečių sociologas kriti
kuoja Vakarus, kuriems vis dar 
sunku suprasti, kad totalitarinėje J. P.
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Dovo Zauniaus mirties 
penkiasdešimt metų sukakties proga

BRONIUS KVIKLYS

Nepriklausomos Lietuvos diplo
matijos istorija graži ir garbinga. 
Kuriantis nepriklausomai valsty
bei ir vėliau visą laiką, ligi 
okupacijų, mūsų diplomatai ener
gingai gynė Lietuvos reikalus 
tarptautinėje arenoje, kuri beveik 
visais atvejais mums buvo nepa
lanki. Deja, diplomatijos istorija 
ligi šiol neparašyta. Tėra tik 
vieno kito diplomato monografija, 
šiek tiek žinių spaudoje, encik
lopedijose, kai kas rankraščiuose. 
Taigi mūsų iškilieji diplomatai 
neišryškinti. Bet dr. Dovas Zau
nius tokios monografijos sulaukė. 
Ją dar prieš savo mirtį spėjo 
parašyti jo artimas bendradarbis 
dr. Albertas Gerutis, kurią 1982 
metais išleido „Vilties” draugijos 
leidykla. Turime po ranka ir 1940 
metų Lietuvos aido numerius, 
kur radome nemažai medžiagos 
apie Dovą Zaunių. Albertas Ge
rutis, rašydamas apie velionį 
nekrologą (Lietuvos aidas, Nr. 
103, 1940), uždėjo antraštę „Nu
grimzdusių varpų krašto sūnus”. 
Ją paskyrėme ir mūsų rašiniui.

santvarkoje valdančioji partija 
stengiasi kontroliuoti viską, ir 
erdvę, ir laiką. Jam pačiam akis 
atvėrė apsilankymas Lenkijoje — 
„kitame pasaulyje”, kuris Vaka
ruose taip mažai žinomas. Tame 
pasaulyje kultūrinė ir politinė 
laisvė traktuojamos kaip praras
tas turtas, kurį reikia atkasti ir 
atsargiai restauruoti. Lenkijoje 
tai jau daugelį metų buvo daroma 
totalitarizmo šešėlyje, ir nedau
gelis tesuprato šio projekto 
svarbą. Todėl pašaliečiams at
rodė, kad darbininkai ir in
telektualai Gdanske „staiga” 
pasipriešino totalitaristinei san
tvarkai. Šie autoriaus žodžiai la
bai tinka ir Lietuvai, kurioje 
didysis „Ne!” totalitarizmui bren
do daugelį metų.

Goldfarb’o knyga susilaukė pa
lankių atsiliepimų jo aprašomoje 
Vidurio-Rytų Europoje. Tokios 
knygos mes jau seniai laukėme 
mūsų pasaulio dalyje, komentavo 
uždraustos lenkų rašytojų 
sąjungos pirmininkas Jan Jozef 
Szczepanski. Aksominio kalėjimo 
autorius, vengras Miklosz 
Haraszti rašo, kad tai labai 
aktuali knyga, nes pototalita- 
rinės demokratijos opozicija šią 
istorinę akimirką jau yra dau
giau negu pavienių asmenų veik
la — ji pradeda apibrėžti Rytų 
Europos politinę sistemą.

Anapus glasnost parašyta dar 
prieš Lietuvos Atgimimo potvynį. 
Autorius tikrai būtų pastebėjęs 
būdingų pototalitarinės galvo
senos pavyzdžių Lietuvoje, Latvi
joje bei Estijoje ir nebūtų galėjęs 
atsispirti pagundai pacituoti iš
traukų iš Arvydo Juozaičio esė 
„Politinė kultūra ir Lietuva” bei 
panašių kūrinių. Išsamiau 
susipažinęs su Lietuvos demokra
tine opozicija, autorius gal būtų • ir faktiškai išgujo lietuvių kalbą 
plačiau pasisakęs ir apie religijos 
bei patriotizmo vaidmenį, ku
riant antitotalitarinę ir pototali
tarinę mąstyseną. Goldfarb’as, 
rašydamas iš demokratinio 
socializmo perspektyvos, į šiuos 
du požiūrius nedaug kreipia dė
mesio. Jo knyga dažnai nuslysta į ■ 
sociologinį žargoną; jai trūksta 
literatūrinio polėkio, kuriuo 
pasižymi prieš keturiasdešimt 
metų panašia tema parašytas 
Czeslaw Milosz’o Nelaisvas pro
tas. Tačiau tai nesumažina jos 
svarbos ir aktualumo.

Gimtinė, lietuviška aplinka
Dovas Zaunius buvo vienintelis 

Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės narys, kilęB iš Mažosios 
Lietuvos dalies, kuriai niekada 
nebuvo lemta būti Lietuvos vals
tybės sudėtyje. Taigi jo įtrau
kimas i vyriausybę simbolizavo 
abiejų Lietuvos dalių vienybę. Jis 
gimė 1892 m. birželio 19 d. 
Rokaičių kaime, Pakalnės apskri
tyje, apie 30 km nuo Tilžės. 
Rokaičių kaimas ir ypač Zaunių 
šeima iš senų laikų buvo lie
tuviška. Dovo tėvas (taip pat 
Dovas) buvo vienas iš lietuvių 
tautinio atgimimo Mažojoje Lie
tuvoje veikėjų, apsišvietęs ūki
ninkas, pažinęs pasaulį, buvojęs 
ir JAV-ėse. Tai buvo laikai, kai 
Prūsija, po pergalės prieš Prancū
ziją, pradėjo persekioti lietuvius 

iš šio krašto mokyklų. Zaunius, 
kartu su kitais lietuviais, ener- ‘ 
gingai protestavo, rašė peticijas, 
rinko po jomis parašus. To meto 
kovotojų tarpe buvo ir taurus 
vokietis dr. Jurgis Zauerveinas 
(Sauenvein, 1831-1904), įėjęs į 
mūsų raštiją Girėno slapyvar
džiu. Tilžiškis Valteris Banaitis 
(Šiuo metu gyvena Vakarų Vokie
tijoje) rašė, kad Zauerveinas 
dažnai buvodavęs Rokaičiuose 
pas Zaunius, mėgdavęs ten 
augusį seną storą ąžuolą, kurio 
pavėsyje ir parašęs giesmę 
„Lietuvninkais mes esam gimę,

lietuvninkais norim ir būt”. Kaip 
žinia, ji virto mūsų mažlietuvių 
himnu, iškilmingomis progomis 
dar ir dabar giedama Klaipėdos 
krašte ir išeivijoje. Iš to meto 
veikėjų, be jau minėtų, dar 
minėtini: Martynas Jankus, En- 
zys Jagomastas, Jonas Smalakys 
ir vyriausioji Dovo duktė (dip
lomato sesuo) Morta Zauniūtė 
(1876-1945).

Spaudos draudimo laikais Zau
nių namai tapo knygnešių prie
glauda. Morta įsteigė lietuviš
ką knygyną Tilžėje, iš čia ir iš 
Rokaičių aprūpindavo knygomis 
knygnešius ir palydėdavo juos 
per sieną. Ji artimai bendravo su 
Povilu Višinskiu, Jonu Vileišiu, 
Kaziu Grinium, Jonu Šliūpu, 
Felicija Bortkevičiene, dirbo Var
po, Ūkininko, Naujienų administ
racijose ir kitais būdais talkino. 
Dalyvavo „Birutės”, draugijos 
veikloje, sudarė lietuviškų knygų 
katalogą. Apie 1930 metus apsi
gyveno Klaipėdoje.

Mažlietuvio šeima
Zaunių šeima buvo lietuviška. 

Dovas (tėvas) buvo vedęs vietos 
lietuvaitę Oną Selenytę, nė vokiš
kai kalbėti nemokėjusią. Mažlie- 
tuvių šeimos buvo gausios vaikų 
skaičiumi. Ši aplinkybė padėjo 
jiems per šimtmečius išlaikyti lie
tuvybę. Ir Zauniai susilaukė 
devynių vaikų. Vyriausia buvo 
minėta Morta, jauniausias — 
mūsų Dovas. Tėvai buvo labai 
darbštūs ir visiems vaikams 
sudarė galimybes pasiekti 
aukštąjį ar bent aukštesnį moks
lą. Mūsų Dovui didelės reikšmės 
turėjo lietuviška aplinka, kurio
je jiB augo. Tuo metu kaimas buvo 
lietuviškas, bet jau pradžios 
mokykloje buvo vien tik vokiškai 
dėstoma. Baigęs pradžios mokyk
lą, Dovas persikėlė į Tilžę, mo
kėsi gimnazijoje. Iš tų laikų žino
mas liudįjimas, kad gyventojų 
surašymo metu gimnazijos vado
vybė nenorėjusi mokiniams 
pripažinti lietuvių tautybės ir 
norėjusi užrašyti vokiečiais. Iš 
mokinių tarpo tačiau atsiradęs 
vienas, kuris pareiškęs: , Aš esu 
Vokietijos pilietis — to aš ginčyti 
negaliu, bet aš esu lietuvis — to 
jūs ginčyti negalit”. Tai buvo j 
Dovas Zaunius.

Studijų metais
Baigęs gimnaziją, pasirinko tei

sės mokslus ir studijavo Leipzigo, 
Hallės, Berlyno universitetuose, 
pagaliau Karaliaučiuje, kur ir 
gavo teisės mokslų daktaro laips- . 
nį. Žurnalistas Valentinas Gus
tainis (Lietuvos aidas Nr. 91, 
1940) rašė: „Karaliaučiaus 
universitete Zaunius pasižymėjęs 
ne tik kaip žvalus, aukštas, repre
zentatyvus vyras, bet ir kaip ne
blogas kalbėtojas. Todėl jis mielai 
buvęs renkamas studentų or
ganizacijų pirmininku. Žinoma, 
studentai vokiečiai dėl Dovo 
Zauniaus tautybės jokio klau
simo nekeldavo. Jiems rodyda
vosi, kad Prūsų lietuvis yra tas 
pats vokietis. Tačiau visai kitaip 
į tautybės klausimus žiūrėjo

Dovas Zaunius (1892-1940) (Iš Broniaus Kviklio archyvo)

susipratęs Prūsų lietuvis stu
dentas Zaunius. Jiems ne kartą 
pabrėždavęs: „Wenn ihr schon 
einen Litauer haben wollt, dann 
bitte...” (Jei jūs norite lietuvio, tai 
prašau...)

Pirmojo pasaulinio karo metu 
buvo mobilizuotas ir tarnavo 
pąjūrio fronte. Bet kai vokiečiai 
užėmė Kauną, buvo perkeltas ir 
paskirtas vokiečių laikraščio Lie
tuvai Dabarties redaktorium. 
Tačiau 1918 metais įtartas neiš
tikimumu Vokietijai ir vėl išsiųs
tas į frontą.

Lietuvos diplomatijos 
tarnyboje

Kuriantis Nepriklausomai Lie
tuvai, buvo labai brangi kiekvie
na inteligentinė pajėga, kiek
vienas bet kuriam darbui pasi
ruošęs lietuvis. Taigi, kai 
Zaunius 1919 metais stojo į vals
tybės kūrimo darbą, buvo su
tiktas išskėstomis rankomis ir 
paskirtas atsakingom pareigom 
Užsienio reikalų ministerijoje. Jis 
organizuoja šią taip svarbią 
inBtituciją. Jau tais pačiais 
metais atstovauja Lietuvai įvai
riose konferencijose Rygoje, Tar
tu, vėliau derybose su Sovietų 
Rusija dėl įkaitų grąžinimo ir 
taikos sąlygų, atstovauja Lie
tuvai prie interaliantų kariško
sios misijos, generolo Niessel’io 
vadovaujamos. Vėliau atstovavo 
Lietuvai Latvijoje bei Estijoje. 
Kai 1922 metais pradėjo judėti 
Mažoji Lietuva, Dovas Zaunius 
vyko į Klaipėdą dalyvauti 
sukilimo organizavime. Klaipė
dai grįžus prie Lietuvos, vyko į 
Prahą ir 1923 metų vasarą pasi
rašė pirmą prekybos sutartį su 
Čekoslovakija. Buvo paskirtas 
atstovu Čekoslovakijai, organiza
vo diplomatinius santykius su Ju- 

gosią vija, Rumunija. Buvo atsto
vas Šveicarijai. Paskirtas nuola
tiniu Lietuvos delegatu prie Tau
tų sąjungos, dešimtį metų čia 
energingai gynė Lietuvos 
kalus.

rei-

Ministras, laimėjęs 
svarbias bylas

1929 metais Dovas Zaunius pa
skirtas Užsienio reikalų minis
tru. Šiai ministerijai jis vadovavo 
ligi 1934 metų. Tarp 1929 ir 1934 
metų Lietuvos diplomatija 
turėjo nemažai jautrių ir painių 
uždavinių. Daugelį kartų teko 
Lietuvos reikalus ginti Ženevoje 
ir todėl reikėjo tinkamai pasi
ruošti. Užsienio reikalų ministro 
pareigos buvo labai komplikuo-

LĖGATICft bp^,ITHUANIE 

Dr. Dovo Zauniaus rankraščio ir parašo faksimilė — laiškas iš Prahos P. 
Mikolainiui.

tos. Valentinas Gustainis jas 
šitaip nusako: „Teko Ženevoje 
rimtai ginčytis su galingais 
kaimynais, teko net dvi bylas 
vesti aukščiausiame tarptautinio 
teisingumo teisme Haagoje...” 
Vokietija 1932 metais Tautų 
sąjungos taryboje iškėlė Lietuvai 
sunkių kaltinimų vadinamoje 
Boetcher’io byloje dėl Klaipėdos 
statuto interpretacijos. 1931 me
tais Haagos tribunolas svarstė 
Lietuvos bylą su Lenkija dėl 
Lentvario-Kaišiadorių gėlo 
žinkelio atidarymo ir abidv. 
bylas Lietuva laimėjo. Vėlesnis 
Užsienio reikalų ministras Juo
zas Urbšys, atsisveikindamas su 
velioniu prie kapo, jo darbus ši
taip įvertino: „Vairavęs tėvynės 
laivą tarptautinėse bangose ligi 
1934.VI. 13, dr. Zaunius su nepa
keliamu ryžtingumu gynė Lie
tuvos teises, ir asmeniškai 
nuvykdamas, kai reikėdavo, į 
tarptautines konferencijas ar į 
Tautų sąjungos posėdžius. Kovo
damas dėl lietuvių tautos pažeis
tų teisių, dr. D. Zaunius prieš jė
gos pavartojimą statė teisę ir vie
ningą tautos pasiryžimą nenu
sileisti... D. Zaunius priklausė tai 
didžiųjų patriotų geležinei 
rinktinei, kurie savęs išsižadė
dami kilniu paprastumu visas jė
gas atiduodavo tėvynei ir ku
riems dėl to teks kartais, deja, 
anksčiau negu reikia, iš šio pa
saulio pasitraukti”.

Dr. Dovas Zaunius atliko ir 
daugybę kitų svarbių darbų. Iš jų 
minėtini šie. Jis paruošė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją Pabaltijo santar
vei, nors ši sutartis buvo pasira
šyta tuojau po jo pasitraukimo iš 
ministro posto. Zauniaus rūpes
čiu sudaryta aibė Lietuvai palan
kių prekybinių sutarčių, per
siorientuota į Anglijos rinką. 
Išugdyta daug gerų diplomatų, 
perorganizuotas Užsienio reikalų 
ministerijos centras. Ir visa tai 
padarė vyras, nesulaukęs nė 
pilnų 48 metų amžiaus.

Kai 1934 m. birželio 12 d. mi
nistras Juozas Tūbelis sudarė 
naują vyriausybę, Dovas Zaunius 
į ją nebeįėjo. Užsienio reikalų 
ministro pareigos patikėtos Sta
siui Lozoraičiui. Tai įvyko todėl, 
kad galbūt Lietuvos vyriausybė, 
norėdama gerinti santykius su 
Vokietija dėl Klaipėdos krašto,

(Nukelta į 2 psl.)
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Sveikatos apsauga Lietuvoje ir Suvalkų krašte

Steigtina Lietuvos 
sveikatos korporacija

Subyrėjus Berlyno sienai, 
pasaulio verslininkai susidomėjo 
Rytų Europos ekonomijomis. The 
New York Times citavo vieno 
kanadiečio investoriaus nuomo
nę, kad dabartinėje Vengrijoje 
vyksta aukso ieškotojų antplūdis. 
Vokietijos Federalinės Respubli
kos fondai ir bankų akcijos 
žymiai pakilo, nes akcininkai 
laukia, kad Vokietijos įmonės 
praturtės dabartinėmis pasikei
tusiomis sąlygomis. Panaikinus 
centralizuotą ekonominį planavi
mą, net ir Lenkijoje tikimasi, kad 
ekonomija dabar darys pažangą.

Nors Lietuvoje politiniai saistai 
dar nepasikeitė, kai kurie 
verslininkai mano, kad tai tik 
laiko klausimas, ir jau dabar 
pradeda investuoti. Pavyzdžiui, 
vienas vokietis dantistas sudarė 
sutartį atidaryti stomatologijos 
centrą Vilniuje, kuriame lietu
viai gydytųsi už kietą valiutą.

Išeivijos lietuviai neturėtų 
prarasti progos suplanuoti ir 
įsteigti savo įmones Lietuvoje. 
Motyvas investuoti į Lietuvą 
galėtų nesiriboti tik geranoriškų 
idealu padėti daug iškentėju- 
siems lietuviams, bet būtų 
skatinamas ir realių galimybių 
padaryti pelningą biznį. Pelno 
galimybės yra milžiniškos. 
Tokios pat galimybės, kokios 
egzistavo pokario Vokietijoje ir 
Japonijoje, egzistuos ir nepri
klausomoje Lietuvoje. Jei dabar 
Lietuvos šalies piliečių gyvenimo 
lygis yra įvertinamas kaip 
maždaug 70-asis iš pasaulio 
kraštų, tai per palyginti trumpą 
laikotarpį Lietuva galės 
susilyginti su Suomija, turinčia 
11-ąjį gyvenimo lygio standartą 
pasaulyje. Kartu su kylančiu 
gyvenimo lygiu kils ir Lietuvos 
žemės bei įmonių įkainavimas.

Sudaryta korporacija remtųsi 
Lietuvos žmonių darbštumu, iš
silavinimu ir atsakingumu, o 
išeivijos lietuviai sutelktų finan
sus kapitalizuoti šią įmonę. 
Lietuvos medicina yra pasižymė
jusi kai kuriais laimėjimais. Net 
ir be vakarietiškos technologijos 
Lietuvos medicina ligi šiol stovėjo 
aukščiau už kitų Sovietų 
Sąjungos respublikų. Todėl kor
poracija, kurią būtų galima 
pavadinti „Lietuvos sveikata”, 
galėtų būti ir finansiškai labai 
sėkminga, ir kartu labai 
naudinga Lietuvos gyventojams 
ir Lietuvos svečiams bei 
turistams.

Šiame numeryje:
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Lietuvos sveikatos korporacijos 
vadovybė susidarytų iš išeivijos 
akcininkų, iš gydytojų ir ligoni
nės tarnautojų Lietuvoje ir 
Lietuvos Sveikatos ministerijos. 
Korporacija išsipirktų tam tikrą 
procentą nuosavybės esamų li
goninių Vilniuje. Lietuvos 
Sveikatos ministerija, būdama 
daline akcininke, toliau užtikrin
tų minimalias ligoninės veikimo 
sąlygas bei išlaidas. Lietuvių 
išeivijos bei amerikiečių investo- 
rių sutelktas kapitalas būtų 
naudojamas įsigyti modernios 
technologijos aparatūros ir kitų 
būtinų reikmenų. Investorių 
įnašas būtų prižiūrimas ligoninės 
valdybos („management”), kurią 
paskirtų korporacija. Slaugymo 
kontraktas galėtų būti pavestas
„Caritas” organizacijai, 1 turėtų bent po švirkštą ir adatą,
užtikrintų pacientų gerą globą, e. Sveikatosapsaugos profesiona- 
patalpų švarą ir sąžiningą 
slaugymą.

Šios ligoninės antroji kalba 
būtų anglų kalba. Gydytojai ir 
personalas privalėtų mokėti šiek 
tiek angliškai, kad gydytojai, 
atvykę iš Amerikos ir Europos 
kraštų, galėtų padirbėti šioje 
ligoninėje kaip savanoriai, kaip 
konsultantai ir kaip dėstytojai. 
Nors numatyta, kad, normalėjant 
gyvenimo sąlygoms, ligoninė 
neštų pelną ir kad pačios kor
poracijos pastatų ir žemės kaina 
kiltų, tačiau ši korporacija skirtų 
tam tikrą procentą gydymo lab
darai. Sėkmingai įrengus ir 
perstačius Vilniaus ligoninę, kor
poracija galėtų plėsti savo 
ligoninių tinklą Kaune, Klaipė
doje ir kituose Lietuvos 
miestuose. '

Gydymasis šios korporacijos 
įstaigose būtų apmokamas. 
Mokestis būtų nustatytas pagal 
esamas sąlygas. Tikimasi, kad 
įvedus realią medicinos ekonomi
ją, pacientai nebeturėtų mokėti 
gydytojams kyšių.

Lietuvos ekonomija neatsistos 
ant kojų vien tik su išeivių 
aukomis. Reikalingas rimtas in
vestavimas pagal realius gyveni
mo principus. Lietuviai yra 
taupūs žmonės ir daug kas 
išeivijoje yra sukaupę nemaža 
pinigų savo pensijos fonde. Iškyla 
klausimas, kur šių pensijų' 
pinigus investuoti? Lietuvos 
sveikatos korporacija būtų 
teisiškai inkorporuota sudaryti 
galimybes pensijų fondus bei 
asmeniškus pinigus investuoti į 
šią korporaciją. Yra aišku, kad jei

MARIUS KATILIUS-BOYDSTUN

Viena sritis, apie kurią mes 
. pernelyg mažai tegirdime, tačiau 

kuri turėtų mums kelti didelį 
susirūpinimą, tai kokybė tos 
sveikatos apsaugos ir to medici
ninio aprūpinimo, kurie šiuo me
tu tėra prieinami mūsų broliams 
ir sesėms sovietų okupuotoje 
Lietuvoje ir Lenkijos užimtoje 
Lietuvos teritorijoje. Pastarai
siais metais lankydamasis abiejų 
šių kraštų sveikatos apsaugos 
įstaigose, nusprendžiau aprašyti, 
ką mačiau. Statistinių duomenų 
apie tai, ką man teko stebėti, 
nėra. Informacija, kurią čia 
pateikiu, paremta mano asmeni
niais stebėjimais ir gydytojų 
pasakojimais.

Gal labiausiai gąsdinantis 
rūpestis, liečiantis AIDS ir kitas 
užkrečiamąsias ligas, yra trūku
mas vienkartinių adatų ir 
švirkštų. Jeigu pasiseka, paties 
ligonio šeima įsigyja savo 
švirkštą ir adatų. Šiaip gydytojai 
naudoja tas pačias adatas visiems 
pacientams, po kiekvieno naudo
jimo jas sterilizuodami. Dabar 
siekiama, kad kiekviena šeima

'•4ų pasiaukojimas yra akivaizdus 
jau vien dėl pavojaus, kurį jie 
privalo įveikti. Pavyzdžiui, retai 
kas turi gumines pirštines. Jos 
tausojamos chirurgijai ir naudo
jamos daugelį kartų. Tačiau, 
jeigu pirštinės yra pakankamai 
plonos išlaikyti pirštų jautrumą, 
jos būna neužtenkamai tvirtos at
silaikyti sterilizacijai. Stengia
masi gauti storesnes, ilgiau 
naudojamas gumines pirštines, 
bet šios yra per storos jautrioms 
procedūroms. Todėl laboratorijų 
personalas, dantistai, technikai ir 
daugumas gydytojų savo darbus 
atlieka be pirštinių.

Daug sveikatos sutrikimų kyla 
ryšiurą su virškinimu. Pavyz
džiui, Amerikoje mes įpratę prie 
nereikalingo maisto („junk 
food”), kūris tiesiogiai siejasi su 
širdies ir kraujagyslių sutriki
mais. Lietuvoje ir Lenkijoje nėra 
nereikalingo maisto, bet pats 
valgomas maistas dažnai būna ne 
per geriausias. Mėsa ir pieno pro- 

lietuviai patys nesudarys tarp
tautinių korporacijų, kurios 
išnaudotų nepriklausomos Lietu
vos ekonominį potencialą, o 
pasitenkins savo pinigus atiduoti 
Amerikos, Vokietijos ir Japoni
jos korporacijoms, tai šios 
svetimos korporacijos pačios 
sudarys verslo įmones Lietuvoje 
ir jas. tvarkys. Lietuvai būtų kur 
kas naudingiau, jeigu išeivijos 
lietuviai imtųsi drąsios ini
ciatyvos sudaryti tarptautines 
korporacijas, kurios būtų 
Lietuvai ir lietuviams naudingos.

Paulius Sidrys 

dūktai nepereina griežtos valsty
binės inspekcijos. Dažnas virški
namojo trakto ligas sukelia 
sunkiai virškinami riebūs pro
duktai ir piene ar mėsoje dažnai 
esantys mikrobai bei pašalinės 
medžiagos.

Balansuota dieta ten yra ne
įmanoma. Vaisiai ir daržovės 
būna tik jų augimo sezono metu; 
žiemą — retai, arba tik šiltnamių 
daržovės. Retai kada pasitaiko 
importinių bananų, apelsinų ar 
kitų vaisių. Iš tikrųjų daugybė 
gerų Lietuvoje pagamintų pro
duktų yra išvežami į sovietinį 
centrą. Nors Lietuvoje visurz 
galima matyti ganomas dideles 
galvijų bandas, jautienos sunku 
rasti parduotuvėse. Kiauliena ir 
vištiena yra pagrindiniai pro
duktai, bet ir jų sunku surasti.

Nors vidaus ligos vyrauja, labai 
trūksta joms reikalingų diagnos
tinių įrengimų. Lenkijos lietuviš
koje teritorijoje tik viena ligoninė 
turi kliniką su trimis gastrosko- 
pais. Ši klinika aptarnauja maž
daug 100,000 gyventojų. Žmonės, 
kuriems yra reikalinga gastro- 
skopija, privalo laukti du ar tris 
mėnesius. Du įnėrteaius reikia 
laukti diagnozės tiems, kurie turi 
virškinamojo trakto žaizdas, 
skrandžio opą ar net vėžį, kai 
jiems yra reikalingas skubus 
gydymas!

Apsilankęs Lenkijoje, dar la
biau vertinu dantų gydymą 
Amerikoje. Lenkijoje mačiau dan
tistus, naudojančius rankinius 
gręžiklius, dantis traukiančius be 
anestezijos, ir kitokių baisumų. 
Anestetikai taupomi tik ypatin
gai skausmingoms procedūroms. 
Ten dažnai trūksta medžiagų 
dantims plombuoti, o jeigu ir yra, 
tai jos yra prastos kokybės, ir 
plombos greitai iškrenta. Daž
niausiai užpildomas ne visas dan
ties šaknų kanalas, tik skylė, ir 
lieka tuščia ertmė, pažeidžiama 
naujos infekcijos, ir galiausiai 
dantį tenka tik pašalinti.

Chirurgines sąlygas mačiau 
nuo blogų iki blogiausių. Geriau
siu atveju ten naudojami seni ir 
nepraktiški gyvybės palaikymo 
aparatai, pavyzdžiui, širdies 
monitorius ir ventiliatorius. 
Vienoje Lenkijos ligoninėje aš 
atsidūriau medicininiame ak
mens amžiuje. Joje nebuvo nė 
vieno širdies monitoriaus, nei 
ventiliatoriaus. Nieko nepaisy
dami, chirurgai vis dėlto mėgina 
operuoti. Anestezijai vartojamas 
tik eteris. Dirba tik bendrieji 
chirurgai. Šitaip pacientai 
užmigdomi eteriu, operuojami, 
neužtikrinus pagrindinių gy
vybės funkcijų, ir visą užmojį 
lydi tik viltis, kad pacientas at
sibus pagydytas.

Labai sunku gauti antibiotikų 
gydymui po operacijos, ypač 
skysto pavidalo ar intraveninės 
(TV) formos. Tai didina pooperaci
nių komplikacijų ir infekcijos 
riziką. Jeigu ir yra antibiotikų, 
tai IV adatos ir švirkštai yra ne 
vienkartiniai, ir yra rizika, kad 
po operacijos ligonis įgaus 
silpninantį metabolizmą. Ameri
koje mes naudojame IV padėčių 
katetrius (mažus sintetinius 
vamzdelius), o Lietuvoje pati 

I adata įbedama į veną ir ten 
paliekama; tai sukelia didesnį 
skausmą ir įveda didesnę venos 
pažeidimo riziką.

Amerikiečiai turi daug diagnos
tinių prietaisų ir užtikrintas pro 
cedūras. Viena svarbiausių diag
nostinių procedūrų yra kompiute
rinė tomografija (C.T.) — analizė, 

' kur jau naudojama maždaug pen
kiolika metų ir yra tapusi 
medicinine būtinybe diagnozėms. 
Lenkijos lietuviškuose kraštuose 
tokių analizės aparatų nėra. 
Jeigu būtinai prireikia, labai 
sunkiai sergantis ligonis turi būti 
transportuojamas 300 kilometrų. 
Po trijų keturių valandų kelionės, 
kai negalavimas išaiškinamas,

Šv Kazimieras. Lietuvių liaudies skulptūra. Iš Alsėdžių apylinkės Telšių 
apskrityje.

dažniausiai jau būna per vėlu 
gydyti. Pačioje Lietuvoje šiek tiek 
geriau negu Lenkijoje. Trijuose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
— Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 
yra trys kompiuteriniai tomogra- 
fai (C.T.).

Dializė yra procedūra, kuria 
dirbtiniu būdu išvalomas krau
jas, kai inkstai nebeveikia. Pa
cientas turi būti prijungtas prie 
mašinos keturias ar aštuonias 
valandas du arba keturis kartus 
per savaitę. Tai yra priemonė 
palaikyti gyvybę žmonių, kurie 

Šv. Kazimiero palaikų grąžinimo j Katedrą dieną, 1989 metų kovo 4-ąją, Vilniaus Katedroje vyksta koncelebracinės 
šv. mišios. V- Kapočiaus nuotrauka

(Iš Broniaus Kviklio archyvo)

kitu atveju mirtų. Nemačiau nė 
vieno dializės centro Lenkijos 
lietuvių gyvenamoje teritorijoje. 
Lietuvoje yra tik trys dializės cen
trai. Kiekvienas iš jų turi tik po 
kelis dializės aparatus, bet ir tie 
naudojami ne visu pajėgumu, nes 
trūksta reikalingų chemikalų. 
Tik nedaugeliui dializės reikalin
gų pacientų ji yra prieinama. 
Pagal transplantacijos galimybes 
sprendžiama kam skirti gydymą. 
Jei esate per senas ar šiaip 
silpnos sveikatos, dializė jums 
nebus paskirta.

Inkstų persodinimo chirurgij; 
gali pagelbėti tik vienam kitam 
laimingajam. Tačiau ir tuo atve 
ju yra problemų. Sunku rasti 
tinkamų dovanotojų, nes nėra 
geros organų išsaugojimo ir 
transportavimo sistemos. Organui 
išsaugoti būtinai yra reikalingu 
imunitetą slopinantys vaistai, 
sterilios operacinės sąlygos ir 
slaugymas po operacijos. Ir, kaip 
minėjau anksčiau, ten nėra nė 
vienos šių sąlygų.

Ir Lietuvoje, ir Lenkijoje yra 
labai pasiaukojančių gydytojų. 
Tačiau pasitaiko ir nelabai pa
vyzdingų. Mano apsilankymo 
vienoje Lenkijos klinikoje metu 
gydytojas dvokė alkoholiu, kliuvo 
kalbėdamas, ir jo judesiai atrodė 
nekoordinuoti. Nors įkaušusiais 
gydytojais gana dažnai nusi
skundžiama, yra dar ir kita bėda 
— įprastas gydytojų kyšininkavi
mas. Sakoma, kad „nėra jokio 
tokio neapmokamo gydymo.” 
Valstybė moka tokius mažus at
lyginimus, kad gydytojai 
padidina savo pajamas, priim
dami pinigus arba gėrybes. Jie 
įprato prie šio nelegalaus atlygio 
už gydymą ir skiria mažai 
dėmesio tiemš pacientams, kurie 
nieko nėra pasiruošę duoti. Todėl 
pacientai retai išdrįsta eiti pas 
gydytoją tuščiomis rankomis.

Lietuvoje yra ir kitos rūšies 
ligoninių, paprastai vadinamų 
„specligoninėmis” (sutrumpintai 
iš „specialiųjų”). Jos skirtos 
politiškai svarbiems komunistų 
partijos nariams. Beje, šios 
ligoninės turi visą naujausią 
vakarietišką medicininę tech
nologiją.

Visus Amerikos lietuvius gydy
tojus kviečiu asmeniškai apsi- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Atsakomybė kraštui 
ir atskaitomybė rinkai

Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse

Neperdėsime tvirtindami, jog 
turbūt nei vienas išeivis dar 
neseniai net nesvajojo, kad 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas galėtų būti taip arti. 
Niekad pasaulis tiek daug ir taip 
plačiai negirdėjo apie mūsų tautą 
ir jos kone šachmatines intelekto 
rungtynes su Maskvos centrais. 
Sovietijos pasikeitimų avangarde 
žygiuoja baltų kraštai. Vakarai, 
ignoravę Baltijos šalis dešimt
mečiais, staiga pradėjo su pagar
ba linksniuoti Lietuvą. Retas 
išeivis šiomis dienomis nejaučia 
nuostabos, džiaugsmo ir nepap
rasto pasididžiavimo savo tautie
čiais tėvynėje. Išsikovota padėtis, 
atrodo, jau privedė lietuvius prie 
demokratiškos nepriklausomybės 
slenksčio. Dieve, padėk lietu
viams greitai jj peržengti!

Užsitikrintų teisių rėmuose 
Lietuvoje įvairių nuomonių 
žmonės tiek Sąjūdyje ar univer
sitetuose, tiek paskirai, kad ir 
vėlokai, imasi rimtų ūkiskaitos 
formulavimo diskusijų. Tame 
kontekste, šalia degančių proble
mų išrišimo, kaip žaliavų, inflia
cijos, kurio ar eksporto, iškils 
pasiūlymai dėl investacijų pri
traukimo. Tikėkimės, kad bus 
daromi nutarimai ir specifiškai 
dėl išeivių investavimui dirvos 
paruošimo jų tėvynėje. Didelių 
sumų negalima tikėtis iš tautie
čių, gyvenančių užsienyje, bet ir 
jų kad ir kuklus įnašas, ypač pir
mosiomis nepriklausomybės die
nomis, būtų labai sveikintinas ir 
Lietuvai naudingas. Kvietimo in
vestavimui neužtenka, ir didžiau
si raginimai nepadės, jei in
vestavimo sąlygos nebus palan
kios, ypač nekilnojamo urto 
įsigijimo atžvilgiu.

Ruošiant nuosavybės, mokesčių 
ir valiutos keitimo parėdymus bei 
įstatymus, surištus su išeivių in
vestavimu, siūlytina kreipti ypa
tingą dėmesį į dabartinę demo
grafinę išeivijos padėtį, kadangi 
daugiausia galimų investorių į 
nekilnojamą turtą būtų tarp 65 ir 
80 metų amžiaus. Kaip ir ne
mažai pasaulio kraštų, Lietuva 
emigrantus tautiečius turėtų 
kitaip traktuoti negu kitus 
užsieniečius. Siūlytina išeiviams 
lengvomis sąlygomis duoti dvigu
bą pilietybę, kaip tai yra buvę 
prieškarinės Lietuvos laikais. 
Patrauklias, įstatymiškai pagrįs
tas investavimo sąlygas reikėtų 
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kuo skubiausiai išgarsinti, nes 
paprastai žmonėms trunka laiko 
susižinoti ir apsispręsti, o ta 
generacija negalės ilgai laukti 
nutarimams daryti. Užtat būtų 
gerai, kad ja a iš pat pradžių kiek 
galint didesnės lengvatos būtų 
siūlomos emigrantams jų in
vestavimui. Su šita gana siaura 
amžiumi bet labai svarbia ge
neracija gali labai lengvai at
sitikti, kad Lietuvoje ekonomis
tams betūpčiojant ir begudrau- 
jant, emigrantai nutars, jog jau 
per vėlu jiems ką nors rimto su 
pinigais tėvynėje daryti. Kad 
neišeitų mūsų biurokratams taip, 
kaip tam čigonui Ispanijoje, kuris 
pasakė: „Geriau vėliau — negu 
niekada”, kada jis pavėlavo į 
traukinį...

Pasaulinė investacijų rinkos 
praktika yra parodžiusi, jog 
kraštai, kurie, nors ir su ge
riausiomis intencijomis padėti 
savo ūkiui, nustatantys aukštus 
mokesčius, nepalankų valiutos 
iškeitimą ir turintys biurokrati
nius suvaržymus, atbaido užsie
nio investavimo pinigus. Tikė
damiesi gauti aukštus procentus 
savo krašto naudai, praktiškai 
beveik nieko negauna, nes išeina 
taip, kaip pagal išsireiškimą: 
„aukštas procentas nuo nulio yra 
nulis...” Nepraktiški įstatymai 
gali kai kuriems imponuoti savo 
išdėstytais siekiais uždirbti kiek 
galint daugiau užsienio valiutos. 
Tik kas iš tokių parėdymų, jei 
dėl jų tų investacijų neatsiras. 
Jausdami atsakomybę krašto in
teresams, valdžios pareigūnai 
turėtų neužmiršti, kad jų pareiga 
yra ne tik valstybės naudai 
tinkamai paruošti įstatymus, bet 
ir juos suformuluoti taip, kad 
atsirastų kiek galima daugiau 
investuojamų pinigų vietinei 
ekonomijai ugdyti. Tai bus 
įmanoma tiktai tada, kada bus 
kreipiamas dėmesys į investa
vimo sąlygas kituose kraštuose, 
nes pinigas, kaip tas vanduo, 
teka į ten, kur mažiausia jam 
kliūčių judėti. Kitaip sakant, 
investavimai Vakarų pasaulyje, 
kaip ir prekės, turi savotišką 
atskaitomybę rinkai, su kuria 
reikia skaitytis, jei norima 
pritraukti kapitalo į savo kraštą. 
Užtat, kad ir nelengva, tikimės, 
jog Lietuvoje investavimo gairės 
bus suformuluotos taip, kad 

(Nukelta į 4 psl.)

VIKTORAS NAKAS

Į „Vis dėlto nuostabu, kad jūs iš
likote, kai mums nebuvo jokios 
perspektyvos”. Taip apie išeiviją 
neseniai prabilo vienas jaunas 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
seimo tarybos narys, lanky
damasis Washingtone. Jis ste
bėjosi, kaip per beveik penkis Lie
tuvos okupacijos dešimtmečius 
lietuvių išeivija sugebėjo ne tik 
išlikti, bet ir neprarasti vilties bei 
pasitikėjimo šviesesne Lietuvos 
ateitimi.

Šiandien, kai toli, horizonte, ry
tas pradeda pamažu brėkšti, dera 
mums prisiminti tą juodą naktį, 
kuriai kartais atrodė nebus galo. 
Su apgailestavimu, bet be rūs
tybės prisimename visus tuos, 
kurie praradę viltį nusigręžė nuo 
lietuvybės. Reikia manyti, kad 
bent dalis jų dabar atgims savo 
protėvių tautai. Bet svarbiau, 
šiemet mums švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį, nulenkti galvas prieš 
visus tuos lietuvius, kurie tikėjo 
laisvos Lietuvos idėja, kurie ją 
puoselėjo, pasitraukę į Vakarus, 
kurie mokė savo vaikus kalbėti 
lietuviškai, gerbti lietuviškąją 
kultūrą, kurie ieškojo sąjungi
ninkų Lietuvos nepriklauso
mybės idėjai realizuoti tarp kai
mynų nelietuvių, tarp parla
mentarų, tarp spaudos atstovų. 
Kai Amerikos žurnalistai ir poli
tiniai vadai, pasirodydami įvai
riose televizijos laidose, krato 
galvas ir viens kitą klausia, „Kas 
gi galėjo tikėti, kad įvyks tokios 
permainos Rytų Europoje ir 
Sovietų Sąjungoje?”, galime su 
ramiausia sąžine atsakyti: „Mes, 
mes buvome tie, kurie tikėjo”. 
Esame palaiminti, kaip tie prana
šai, kurie sulaukia savo prana
šysčių išsipildymo.

Tų pranašysčių išsipildymas sa
vaime mus džiugina. Tačiau tą 
džiaugsmą, papildo keli veiks
niai, kurių niekas negalėjo 
pramatyti. Pirmas yra Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos atsidūrimas 
pasaulinės politikos scenos 
viduryje, prie spindinčių rampos 
šviesų. Apie Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos laisvėjimą, jų vado
vaujančią rolę Sovietų Sąjungos 
demokratiniame procese bei svar
bų vaidmenį, sprendžiant tos 
imperijos tolesnę egzistenciją, 
kone kiekvieną dieną pasirodo 
straipsniai spaudoje ir prane
šimai per eterį. Antra, Vakarų 
spaudos didelės daugumos nu
sistatymas dėl Baltijos šalių 
išsilaisvinimo yra itin pozityvus, 
ko neturėjome pagrindo tikėtis, 
turint omenyje, kaip skeptiškai

* Viktoro Nako, Lietuvių informacijos 
centro Washingtono skyriaus vedėjo, 
kalba buvo pasakyta Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime Baltimorėje šių 
metų vasario 25 dieną. 

jinai į Baltijos šalių klausimą 
anksčiau žiūrėjo. Trečias veiks
nys — tai pačios lietuvių tautos 
bei jos politinių vadų palyginus 
aukšta politinė kultūra, kurios 
irgi neturėjome pagrindo tikėtis 
iš žmonių, merdėjusių penkiasde
šimt metų antidemokratiškoje, 
antižmogiškoje santvarkoje. Lie
tuviai ir jų broliai pabaltiečiai 
įstengė išvystyti visiškai taikin
gus nepriklausomybės sąjūdžius, 
kurie savo orumu bei draus
mingumu duoda pavyzdį visam 
pasauliui. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio pasisakymai 
bei konkretūs veiksmai užtikrinti 
Lietuvos tautinių mažumų teises 
jau spėjo sulaukti labai pozityvių 
atgarsių iš kitataučių Vakaruose.

Tiesiog stebina ir nepriklau
somybės judėjimo vadų gili poli
tinė mąstysena, puiki politinė 
orientacija bei imlumas naujoms 
politinėms žinioms bei sąvokoms. 
Visa tai pasireiškia per jų ap
silankymus Washingtone ir susi
tikimus su valdžios, spaudos bei 
ąkademinio pasąplio atstovais. 
■Keista ir gal-net-truputį gėda 
pripažinti, kad atrodo, jog ne 
mums, išeiviams, taip ilgai gy
venusiems demokratinėje san
tvarkoje, derėtų Lietuvos politi
kams ruošti seminarus apie poli
tinę veiklą bei mąstyseną, o at
virkščiai, mums iš jų reikėt ų sem
ti žinias bei patirtį.

Kokie mūsų išeivijos politiniai 
trūkumai bebūtų, galime didžiuo
tis vienu svarbiu mūsų politiniu 
laimėjimu, kuris prisideda prie 
Lietuvos laisvėjimo proceso. Išei
vijos pabaltiečių dėka, Sovie
tams okupavus Baltijos šalis, 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
bei kiti Vakarų kraštai atsisakė 
pripažinti jų inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungos sudėtį. Neturiu 
mažiausios abejonės, kad jei ne 
pakartojamas pabaltiečių išeivių 
spaudimas, reikalaująs gyve
namojo krašto valdžiai iš naujo 
patvirtinti savo nusistatymą dėl 
Baltijos šalių aneksijos, Jung
tinės Amerikos Valstybės ir kiti 
kraštai seniai būtų pripažinę Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos pa 
vergimą kaip teisėtą aktą. Dabar, 
kuomet kai kuriems gorbomani- 
jos liga sergantiems politikams 
Washingtone knieti atsikratyti 
tos principingos laikysenos, 
toksai sprendimas jau nebėra 
įmanomas dėl Amerikos vidinės 
politikos priežasčių. Įvykių Bal
tijos šalyse dėka, pabaltiečių 
aneksijos nepripažinimo politika 
per pastaruosius metus su puse 
yra laimėjusi per daug įtakingų 
šalininkų Amerikos viešosios opi
nijos formuotojų tarpe, kad bet 
kuris Amerikos prezidentas drįs
tų tos politikos išsižadėti, nežiū
rint, kiek ji jam atrodytų nepa
ranki. Už tai, kad Baltijos šalių 
klausimas tampa aktualiu JAV 
užsienio politikos klausimu, už 
tai, kad prezidentas Bush’as 
jaučia pareigą jį kelti Maltoje, 
turime būti dėkingi pirmiausia 
ne prezidentui, ne Kongresui ar 
spaudai. Turime viens kitam 

1 spausti ranką. Mes esame tie, 
kurie su tautiečiais Lietuvoje, 
sudarėme tos nepripažinimo 
politikos įprasminimo ir reali
zavimo būtinas sąlygas. Trum
pai tariant, be išeivijos, niekas 
Maltoje nebūtų pusę žodžio taręs 
Baltijos šalių klausimu.

Viktoras Nakas

Paplojus viens kitam per petį ir 
pasidžiaugus, kad laisvėjimas vis 
spartėja Lietuvoje, tolimesnis 
mūsų žingsnis — užsiangažuoti 
naujiems uždaviniams. Būtų ne
dovanotina klaida manyti, kad 
Lietuva yra pasiekusi laisvėjimo 
proceso kulminacijos tašką, ar 
tikėti, kad kelio atgal į tamsią 
naktį negali būti. Juk 1918 
metais Lietuvos Tarybai pasi
rašius Nepriklausomybės atsta
tymo aktą, daugiau kaip dvejus 
metus teko kovoti, kol valstybė 
buvo nuo priešų apginta. Šian
dien dar tik artėjame prie to 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo taško, nekalbant apie 
visus išbandymus, kurie lauks 
Lietuvos, kuomet ji imsis žygių 
tam aktui realizuoti.

Ko galima iš Lietuvos šiemet 
tikėtis? Vakarų spauda jau vis 
dažniau cituoja Sąjūdžio vadų 
pasisakymus, jog Lietuva ilgai 
nelauks paskelbti nepriklau
somybės atstatymą. Ir tikrai 

Sąjūdžio veikėjas Arvydas Juozaitis 1989 metų vasarą Amerikoje. Jono Kuprio nuotrauka

Jono Kuprio nuotrauka

atrodo, kad Lietuvos Aukščiau
sioji taryba, galbūt persikrikš
tijusi kitu vardu, tai padarys iki 
šių metų vasaros.*

Rinkimai į naująją Tarybą 
įvyko vasario 24 dieną. Sąjūdžio 
remiami kandidatai laimėjo dau
giau kaip pusę visų vietų Aukš
čiausiojoje taryboje ir net turi 
vilčių sudaryti dviejų trečdalių 
daugumą toje Taryboje. The New 
York Times bei Washington Post 
korespondentai, nuvykę Lietuvon 
stebėti rinkiminę kampaniją, su 
tam tikra nuostaba savo skaity
tojams pranešė, kad lietuviai is
torinių rinkimų laukė su dideliu 
ramumu, be euforijos. Manau, 
kad tam buvo bent dvi priežastys. 
Pirma, lietuvių visuomenėje 
didžiulė dauguma yra vieningos

* Pasaulinės spaudos žiniomis, skelb
tomis visą šią savaitę, Lietuvos nepri
klausomybė, paskelbta 1918 metų vasario 
16 dieną, bus patvirtinta tik ką išrinkto
sios Lietuvos Aukščiausios tarybos rytoj, 
sekmadieni, kovo 11 dieną. 

nuomonės dėl Lietuvos ateities — 
vienintelis jai kelias yra į visišką 
nepriklausomybę. Užtat aštrių 
ideologinių ginčų tarp kandidatų 
šiuo pačiu svarbiausiu klausimu 
nebuvo. Antra, lietuvių visuo
menė jau save laiko dvasiškai 
nepriklausoma. Jinai euforijos 
laikotarpį anksčiau patyrė. 
Visuomenė jau perėjo į kitą 
etapą, kuriame pagrindinis 
uždavinys — praktiškai įvykdyti 
dvasinę nepriklausomybę poli
tinėje bei ekonominėje plotmėje

Dabar, kuomet visos pagrin
dinės Lietuvos politinės jėgos 
pasisako už . nepriklausoiny 
bės atstatymą, dera prisiminti, 
kiek ir kaip greitai politinė-ide 
ologinė padėtis Lietuvoje pasi
keitė. Prisiminkime, kad beveik 
lygiai prieš metus Sąjūdis tik 
pirmą kartą išdrįso nedvipr. 
miškai pasisakyti už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. At- 
kreipkime dėmesį ir j tai, kad 
Lietuvos Komunistų partija 
tuomet labai neigiamai reagavo 
į Sąjūdžio pasisakymą, gra
sindama jo spaudą uždaryti ir 
įspėdama komunistus, remian
čius Sąjūdį, kad jie turi pasirinkti 
tarp vienos ir kitos grupės. 
Tačiau netrukus po tų grasintųjų 
Komunistų partija buvo su
triuškinta rinkimuose į Maskvos 
Liaudies deputatų kongresą, 
Sąjūdžiui pralaimėdama 36 iš 42 
vietų, skirtų Lietuvai. Komunis
tų partijos šulai po to smūgio ge
rai suprato, kad be dramatiškų 
vidinių reformų, ypač dėl jų 
užimtos politinės linijos, jie jokios 
ateities Lietuvoje nebeturės. 
Užtat praėjusių metų gruodžio 
mėnesį, jie ėmėsi žygių save 
reabilituoti tautos akyse. Jų kon
troliuojama Aukščiausioji taryba 
atmetė Komunistų partijos 
monopolį Lietuvos politiniame 
gyvenime. Be to, partija formaliai 
atsiskyrė nuo Maskvos ir paskel
bė, kad dirbsianti už nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsta
tymą. Tie veiksmai Komunistų 
partijai davė laukiamų vaisių — 
jos autoritetas Lietuvoje smarkiai 
pakilo. Gruodžio mėnesio gale — 
sausio mėnesio pradžioje praves
toje viešosios nuomonės apklau
soje pirmą kartą lietuviai 
aukščiau vertino Komunistų 
partiją negu Sąjūdį.

Visą šią istoriją tenka at
pasakoti, nes ji padeda mums 
suprasti, kaip gali atrodyti ne- 

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS DRAUGAS

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1990 m. kovo mėn. 17d./ March 17, 1990 Nr. 54(11)

JiefuVa,Ievyne njųsų, 
įju didvyrių įerne^, 
/jraeifies^JaVo^ūnųs 

CJe ;prybę <&mia^>.

ufCfao Vaidai eina
\en fokais ddrydėj,

^irtda CJaVo naudai
Sr įmonių gėry&ei.

•noiv r - ' 
iirnitr u• 
Miliui oi.

. -.1,1! I

Ebe^a miįsųjirdys^ 
tyardan jn 

tyienydė feįiydi!

Kovo vienuoliktoji
Lūkesčiai išsipildo ne tik pasakoje. Penkiasdešimt metų lau

kėme Lietuvos nepriklausomybės, ir ji atėjo pasakiškai šiltą ko
vo vienuoliktosios sekmadienį. Ačiū Dieve už šią dieną, už 
šią nuostabią staigmeną. Ir dovanok mums už mūsų netikėji
mą: nors mes be perstojo kalbėjome apie laisvę Lietuvai, savo 
širdyje mes manėme, kad praeis kartų kartos, kol Lietuva vėl 
bus nepriklausoma.

Ir kaip gražiai ir sąmoningai Lietuva žengė į nepriklausomy
bę! Jei prieš metus pasaulis apie Lietuvos išsilaisvinimą nei gir
dėti nenorėjo, tai pastarosiom savaitėm kiekvienas žurnalistas 
rašė, kad jau liko tik kelios dienos, kol Lietuva paskelbs nepri
klausomybę. Žurnalistai suprato, kad Lietuvos seimo rinkimai 
buvo referendumas Lietuvos nepriklausomybei. Amerikos Jię- 
tuviams ryškiausias signalas, kad nepriklausomybės paskelbi
mas arti, buvo žinia apie Romualdo Ozolo ir Kazimieros Pruns
kienės išstojimą iš komunistų partijos. Į nepriklausomybę 
žengiame švarūs.

Visą gyvenimą neužmiršime kovo vienuoliktos 
dienio, kuris su šiltu pietų vėju taip pat kas valr 
jas žinias iš Lietuvos. Pirmoji žinia: Vytautas J 
renkamas Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirr 
ra žinia, nes Landsbergiui besilankant Amerik 
šis žmogus tikrai tiktų būti Lietuvos preziden 
Lietuva nebesivadins Lietuvos Tarybų Sociali 
o bus žinoma kaip Lietuvos Respublika. T, 
LTSR Aukščiausioji Taryba vadinsis Lietuvo 
ryba. Pagaliau: „Lietuvos Respublikos Aul 
reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilminę 
atstatomas 1940 metais svetimos jėgos pa
Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir n į šiol Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė.” ar

Gal rytoj nešvies saulė ir nebepūs šiltas pietų vėjas, bet šian
dien, šiltą Kovo vienuoliktąją, linksminkimės ir džiaukimės — 
Lietuva grįžta į laisvų ir nepriklausomų pasaulio valstybių šei
mą. Grįžta ne kieno nors malone, o savo sūnų ir dukterų dešimt
mečius neišduota ištikimybe jos laisvės siekiui ir jų tiesiog 
pasauliui sunkiai įtikimomis — dėl jų drąsos ir ryžto — pastan
gomis. Gyvuok, mūsų numylėta ir vėl nepriklausoma Lietuva, 
ir mes Tavyje.
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Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Disidentai, Sąjūdis 

ir dabartinė Lietuva

VYTAUTAS SKUODIS

Dideliam vokiečių džiaugsmui 
ir viso pasaulio nuostabai paga
liau sugriuvo gėdingai pagarsė
jusi Berlyno siena. Metais anks
čiau išvirto panaši siena, skyru
si pavergtojoje Lietuvoje ir išei
vijoje gyvenančius lietuvius.

Išeivijoje kai kurių veiksnių 
prieš kiek laiko sukeltas didelis 
triukšmas dėl Vilniaus „apskrito
jo stalo” pasibaigė tuo, kad tarp 
išeivijos ir Lietuvos užsimezgė 
gana intensyvūs kultūriniai ry
šiai. Tarp pirmųjų Vilniaus Jau
nimo teatro spektaklių bei kon
certų, įvykusių 1988 metų pava
sarį Chicagoje, ir šių metų pra
džioje toje pačioje Chicagoje atlik
tų žaismingų Vilniaus „Oktavos” 
ir Kauno „Sūkurio” ansamblių 
koncėJ^ų, Vilniaus Akademinio 
teatro spektaklių, mūsų išeiviją, 
gyvenančią įvairiuose kraštuose, 
jau aplankė daug iš Lietuvos at
vykusių meninių grupių, atskirų 
menininkų-atlikėjų. Buvo su
rengta Lietuvos dailininkų darbų 
parodų. Baigiantis 1989-iems me- 

- tams, pirmą kartą Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, įvykusiame 
Chicagoje, dalyvavo didelis būrys 
Lietuvos mokslininkų. Neliko 
skolingi ir išeivijos lietuviai, me
nines pajėgas siųsdami į Lietuvą. 
Užsimezgė glaudūs ryšiai tarp 
Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių 
lietuvių sportininkų.

Visa ši veikla ne tik džiu
ginanti, bet ir reikšminga. Tenka 
tiktai apgailestauti, kad mūsų 
išeivijoje dar ir dabar ne visi 
supranta, jog tokio pobūdžio 
abipusiai ryšiai nėra vien tik 
pramogos arba asmeninių intere
sų dalykas. Kaip politikos pagrin
das yra ekonomija, taip tautos 
vienybės bei stiprybės pagrindas 
yra kultūrinės ir dvasinės ver
tybės, kurių negali duoti nei eko
nomija, nei politika.

Neužmirštamais pasiliko apsi
lankymai Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje ir kai kuriuose Vaka
rų Europos kraštuose Lietuvos 
politinių veikėjų Vaidoto Anta
naičio, Kazimiero Antanavičiaus, 
Antano Buračo, Algimanto Če- 
kuolio, Arūno Degučio, Sigito 

•Gedos, Broniaus Genzelio, Arvy
do Juozaičio, Grigorįjaus Kanovi- 

, Mečio Laurinkaus, Vytau- 
ndsbergio, Alvydo Medalins- 

j Romualdo Ozolo, Vytauto 
žvilo, Kazimieros Prunskie- 

., Kazio Sajos, Zigmo Vaišvi- 
., Kazimiero Uokos, Emanuelio 

, ingerio ir kitų. Kai 1940 metų 
birželio 15 dieną prasidėjo nauja 
Lietuvos tragedija, vyriausias iš 
jų dar trynė suolą pradžios mo
kykloje. O jauniausias ne tik 
nematė stalinizmo baisybių, bet 
ir Nikitos Chruščiovo „bandymų” 
Lietuvoje birželio mėnesį pjauti 
rugius ir į jų vietą sėti kukurū
zus, nes dar nebuvo gimęs. Dabar 
visi jie yra aukštų kvalifikacijų 
specialistai, Lietuvoje gerbiami ir 
už jų politinę veiklą. O politikais 
jie tapo, nes pajuto, kad pagaliau 
ir jiems išmušė valanda stoti į 
kovą už Lietuvos laisvę.

‘ Visųjų apsilankymai daug pri
sidėjo prie to, kad išeivija, jau 
daug dešimtmečių fiziškai atitrū
kusi nuo Lietuvos, geriau pažin
tųjų dabar, kad teisingai supras-

tų ir objektyviai pradėtų vertinti 
visa tai, kas dabar vyksta, kad 
žinotų kuo ir kaip gali Lietuvai 
dabar padėti ir prisidėti prie jos 
tikro išsilaisvinimo. O svarbiau
sia — sustiprino išeivijos ir pa
vergtosios Lietuvos abipusius ry
šius bei vienybę.

Išeivijos lietuviai su didele pa
garba bei džiaugsmu sutiko ir 
tuos, kurių vardai jau seniai buvo 
žinomi iš Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos, Aušros ir kitų 
Lietuvos pogrindžio spaudos lei
dinių. Jie pagrįstai buvo laikomi 
didvyriais, bebaimiais kovotojais 
už žmogaus ir lietuvių tautos tei
ses. Kai kas juos vadino ir kan
kiniais. Tokių svečių grupę suda
ro Balys Gajauskas, kunigas Al
fonsas Svarinskas, Viktoras Pet
kus, Antanas Terleckas, Nijolė 
Sadūnaitė, Petras Cidzikas.

Deja, kai kuriu šios grupės sve
čių, buvusių disidentų ir politinių 
kalinių, kalbos ir pasisakymai 
įnešė tam tikrą maišatį išeivijos 
galvosenoje‘ir rfet nusivylimą. 
Daugelio jų pasisakymuose išryš
kėjo nepasitikėjimas Sąjūdžiu ir 
net priešiškumas jam. Tokį savo 
nusistatymą prieš Sąjūdį jie pir
miausia argumentavo tuo, kad 
Sąjūdžio aktyvistų tarpe daug ko
munistų partijos narių ir kad 
pats Sąjūdis neva buvo įkurtas 
kompartijos, gavus tam palaimi
nimą iš Maskvos. Šitų žinomų 
kovotojų už Lietuvos laisvę tarpe 
buvo ir tokių, kurie skleisdami 
neteisingą informaciją, viską ver
tė aukštyn kojomis.

Kad kunigas Alfonsas Svarins
kas savo gausiuose, įdomiuose ir 
labai turininguose pasisakymuo
se bei pamoksluose rodė santūrų 
nepasitikėjimą Sąjūdžiu tiktai 
dėl to, kad jame iŠ tiesų veikia ne
mažai komunistų partijos narių, 
yra visai suprantama ir pateisi
nama. Jis, būdamas vienas iš 
veikliausių Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kunigų, dažnai turė
davo aštrius susidūrimus su ko
munistinės valdžios atstovais. 
Taigi gerų žmonių kompartijoje 
jis tikriausiai niekada ir nematė. 
Sugrįžęs iš ilgalaikio įkalinimo, 
dieną naktį buvo apstotas slapto
sios policijos seklių ir tik vieną 
savaitę pabuvęs Lietuvoje, turėjo 
išjos išvykti į Vakarų Vokietiją.

Malonų įspūdį daro susitikimai 
su Petru Cidziku, giliai dvasinga, 
valinga ir aukštos doros asmeny
be. Jis — aktyvus kraštotyrinin
kas ir pirmoji LKB Kronikos pla
tinimo auka. Oficialiame susitiki
me su Chicagos lietuviais, paliku- 
siame gilų įspūdį, jis taip pat bu
vo skeptiškas Sąjūdžio atžvilgiu

1989m. rugpjūčio23 d. — Molotovo-Ribbentropopakto50metų sukaktis— Baltijos kelio pabaiga. Viena iš M. Bara
nausko nuotraukų, kurios bus eksponuojamos parodoje „Religija Lietuvoje I jetuvos fotografų akimis”, vykaiančioje 
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dėl kompartijos narių dalyvavi
mo jame.

Kad Sąjūdis yra valdžios ir 
kompartijos įrankis, tai tvirtino 
ir Balys Gajauskas savo gausiuo
se pasisakymuose Amerikoje ir 
Kanadoje. Tačiau šis blaiviai 
galvojantis vyras, jau sugrįžęs į 
Lietuvą suprato, jog taip tvirtin
damas buvo neteisus. Greitai jis 
rado bendrą kalbą su Sąjūdžio va
dovais. Buvo išrinktas Lietuvos 
tremtinių sąjungos pirmininku, o 
dabar pats ruošiasi tapti Lie
tuvos Aukščiausiosios tarybos 
nariu. Balio Gajausko kan
didatūra į Lietuvos Aukš
čiausios tarybos deputatus buvo 
iškelta Plungės ir kitose rinki
minėse apygardose. Tačiau jis 
dabar kitaip klysta, manydamas, 
jog naujieji kovotojai už Lietuvos

laisvę, ypač jaunieji, papūtus 
žvarbiems šiaurės vėjams, neatsi
laikytų... Jo žodžiais tariant, 
„Jeigu dabar padėtis pasikeistų, 
daug susvyruotų, pasitrauktų, 
nutiltų arba pasimestų” (Litera
tūra ir menas, Nr. 50, 1989 m. 
gruodžio mėn. 16 d.). Iš kur toks 
eksperto tikslumas, kada jis pats, 
didesnę savo gyvenimo dalį pra
leidęs kalėjimuose, mažai turėjo 
progos pažinti besikeičiančią Lie
tuvą ir jos jaunimą. Neapgalvotas 
ir toks Balio Gajausko priekaiš
tas: „Dabar, kai galima pakalbė
ti, tai ir kalbėtojų, ir veikėjų yra 
daug, bet kur jie buvo prieš 5 
metus? Nebuvo” (ten pat). Reikė
tų prisiminti, jog dabaitinis Lie
tuvos atgimimas ir Sąjūdis neat
sirado tuščioje vietoje be šaknų ir 
kad tos šaknys buvo ne vien tik

VSiame numeryje:
Kovo vienuoliktoji • Disidentai, Sąjūdis ir tautos vienybė • 
Aktoriui Juozui Palubinskui aštuoniasdešimt metų • Religija 
Lietuvoje fotografų akimis • Eilėraščiai tautos šventei • Nuomonės 
ir pastabos • „Dainavos” ansamblio „Kai papartis žydi” laukiant

V

Lietuvos pogrindis ir atvirai 
veikę disidentai.

Tokiais disidentais buvo Vikto
ras Petkus ir Antanas Terleckas. 
Jie savo drąsa, bekompromisine 
veikla ir pasiaukojimu iki visiško 
savęs išsižadėjimo daug kam 
įkvėpė kovos už lietuvių tautos 
teises ir laisvę dvasios. Jų vardai 
ir mūsų išeivijoje buvo labai gerai 
žinomi. Todėl ir susitikimo su jais 
Amerikoje laukta nekantriai. Tie 
susitikimai įvyko, baigiantis 
1989-iems metams. Jų buvo daug, 
tačiau daugelį žmonių apvylė, 
sukėlė nuoskaudą ir nepasitenki
nimą. Jiems vėl sugrįžus į Lie
tuvą, daugelio Amerikos lietu
vių širdyse paliko sunkios nuo
sėdos.

Kodėl taip atsitiko? Juk visi ži
nojo, kad tie du aukos dvasios 
vyrai ir dabar yra gerbtini už jų 
nuopelnus Lietuvai praeityje. Ta
čiau dabartinė jų veikla ir jų pa- 

i sakytos kalbos bei pasisakymai 
Amerikoje tiesiog griaute griau
na jų autoritetą, hes veik visi 
jų tvirtinimai, ypač Antano Ter
lecko, buvo neteisingi. Kaip su
prasti tokią didelę neapykantą 
Sąjūdžiui? Kokia to priežastis? 
Šie klausimai privalo būti at
sakyti pirmiausia jų pačių nau
dai . ■

Žmogus nėra Dievas, todėl ir 
pačiame idealiausiame galima 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Sielvartas dėl Lietuvos

Niekaip nepribaigiama atplaišų raštija

Šios kertinės paraštės pavadini
mą pasiskolinome iš Thomas 
Mann kalbų rinkinio „Leiden an 
Deutschland”. Tuo metu degė Vo
kietijos miestai ir Mann kankino 
kaltės jausmas — jis buvo vokie
tis, ir jautėsi kaltas už nacizmą ir 
už karą. Mūsų širdys plyšta, ma
tant šarvuočius ir tankus Vil
niaus gatvėse ir klausantis nuož
mių rusų grasinimų Lietuvai.

Sekmadieni, Kovo vienuoliktą
ją, pergyvenome dvasios pakili
mą, kai kas sakytų — euforiją. 
Tačiau per dvi savaites mūsų 
jausmai kilo ir slūgo, kol daug 
kas nebegalėjo naktį miegoti. Tai 
buvo tiesiog nervų karas prieš 
Lietuvą. Šio nervų karo strategi
ja šiuo metu jau yra aiški. Pir
miausia būna paskelbiamas koks 
nors Maskvos reikalavimas, už 
kurio slypi neaiškios sankcijos. 
Po šaltos ir santūrios lietuvių re
akcijos seka Maskvos paaiškini
mas, kad ir lietuviai, ir pasaulis 
reikalavimo nesuprato: tai nebu
vęs grasinimas, o koks nors visai 
racionalus pageidavimas, dėl ku
rio lietuviai neturi jaudintis. 
Maskvai dar vis svarbu, ką apie 
ją galvoja pasaulis. Ir čia gal glū
di lietuviams išsigelbėjimas.

Nepaprastai sunku kalbėti apie 
Lietuvos išsilaisvinimą tuo metu, 
kai Vilniaus ir Kauno gatvėmis 
važinėja šarvuočiai, kai Maskvos 
burna Gennady Gerasimov čiauš
ka, kad gal reikės suareštuoti 
Lietuvos vyriausybę. Dabartinia
me susirėmime laimėjo lietuviai, 
o ne rusai, nežiūrint, kokio smur
to rusai besigriebtų. Lietuvos iš
silaisvinimas įjungtas j stiprią 
pasipriešinimo be ginklo srovę. 
Jei reporteriai Vytautą Lands
bergį lygina su Martin Luther 
King, tai Lietuvos išsilaisvinimas 
įvedamas į visam pasauliui su
prantamą ir labai simpatingą pa
sipriešinimo be smurto tradiciją. 
Lietuviai buvo baisiam pavojuj 
praeitą savaitę: sovietai juos no
rėjo pasauliui pristatyti taip, kaip 
jie melagingai pristatė armėnus 
ir azerus — žmones su kruvinom 
rankom.

Kad sovietinis ėjimas nepavyko, 
yra ne tik lietuvių gera laimė. 
Tai yra geros politikos išdava. Vi
są laiką lietuviai akcentuoja, kad 
Lietuva yra beginklė. Ar nors vie
nas šūvis Lietuvoje paleistas net 
ir iš medžioklinio šautuvo, nepri
klausomybės siekiant? Algiman
tas Čekuolis pasauliui aiškina, 
kad Lietuvoje vyksta dainuojan
ti revoliucija. Tai žavi ir pasau
liui labai patraukli sąvoka. 
Staiga sukrinta Maskvos bandy
mas sulyginti Lietuvą ir rusų im
periją. Pasaulis mato, kad tik vie
na pusė grasina, tik viena pusė 
turi ginklus. Ką galvoja laisvojo 
pasaulio televizijos žiūrovas, ma
tydamas Vilniaus gatvėje riedan
čius šarvuočius, kuriuos stebi se
neliai ir jaunos motinos su vaikų 
vežimėliais? Kuri pusė taiki? Šar
vuočiai tik sukomplikuoja ir JAV 
prezidento Bush’o poziciją, kad 
vyksta taikios derybos dėl Lietu
vos laisvės.

Ką mes galėtumėm sau pasiū
lyti šiomis įtampos dienomis? Vi

sų pirmiausia, kalbėkimės savo 
tarpe. Tuos, kurie apimti sielvar
to, padrąsins tie, kurie dar yra 
„cool and rational Lithuanians” 
pagal Vakarų spaudą. Priminki
me vienas kitam, kaip išmintin
gai ir ryžtingai elgiasi Lietuvos 
vadovaujantys žmonės, kurie ži
no, ką daro. Turime matyti, kaip 
jie sav ■ baimę ir sielvartą įsten
gia sutvardyti, kad jie nekliudy
tų jų tolimesnei politinei strate
gijai. Jais galime pasitikėti — jau 
dvejus metus jie tikrai sumaniai 
ir drąsiai tiesia mūsų tautos ke
lią į nepriklausomybę. Raminki
me save, semkimės iš jų tikėji
mo ir nepalaužiamos stiprybės.

Kęstučio Musteikio skulptūra

Antra, turime rimtai galvoti, 
kokį spaudimą galime daryti pre
zidentui Bush ir jo administraci
jai. Neperdėsime, pažymėdami, 
kad jau kuris laikas mums, Ame
rikos piliečiams, valdžios laikyse
na Sovietų Sąjungos ir Michailo 
Gorbačiovo atžvilgiu kėlė didelės 
gėdos jausmus. Visą Šį šimtmetį 
save prisistatančios kaip demo
kratijos švyturį pasaulyje, Jung
tinės Amerikos Valstybės šiuo 
metu per savo vyriausybę atsi
skleidžia kaip jokių principų, jo
kios moralės nepripažįstanti pa
saulio bendruomenė, kažkokiam 
baisiai neaiškiam Gorbačiovo rė
mimui pasidavusi, save laikanti 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu „didž- 
galybe”. Neatsitiktinai vienas 
The Neu> York Times kolumnis- 
tas kėlė klausimą: ką pagaliau 
Bush supranta „perestroika” — 
nes niekada nėra savo sampratos 
paaiškinęs. Matome, kad tiek 
Bush, tiek Valstybės departa
mentas naudoja kaip inkantaci- 
ją žodžius: „perestroika”, desta- 
bilizacija, Sąjungos vidaus reika
las. Tiesiog peršasi galimybė — 
pasitelkti JAV Kongreso demo
kratus prieš Bush’o administra
ciją. Nors ir menkas toks ženklas 
buvo praėjusio sekmadienio, kovo 
18 diena Chicagoje, kai meras Ri
chard M. Daley prie Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažny
čios pabrėžė, kad yra laikas, jog 
Bush ką nors darytų. Gal reiktų 
masinės lietuvių demonstracijos 
Washingtone, taip kaip senais 
laikais Madison Sąuare Garden?

Jei džiaugiamės talentingais 
politikais Lietuvoje, lygiai taip 
pat galime džiaugtis ir savo ga-

Arba: Vėlyvi
Ninos Berbero vos triumfai

VYTAUTAS A. JONYNAS

Viena stipriausių, giliausiai 
šaknis į žmonių sąmonę sulei
dusių dogmų yra toji, kuri teigia, 
jog emigrantas rašytojas yra liki
mo pasmerktas meniškai nugeib- 
ti egzilėje. Veltui kąi kas mėgina 
atremti šį kategorišką teiginį, 
cituodamas pavyzdžius rašytojų, 
kurių kūrybinė skalė netgi pra
platėjo išeivijoj. Atseit visokių 
Mickevičių, Buninų, Nabokovų, 
Kunderų, Škvoreckių, nekalbant 
apie tolimąjį Ovidijų. Faktas 
lieka faktu, kad išeivio kūrėjo 
nusirašymo tezė, tarp kitko, su
maniai įtaigaujama emigranto- 
logų, ilgainiui pasidaro sava. Jai 
prieštarauti tampa prasižengimu 
mandagumo taisyklėm.

Nėra abejonių, kad daugiausia 
pavyzdžių, kaip manipuliuoja
mas eilinis skaitytojas, rasime, 
permetę akim pirmosios rusų 
egzodo bangos istoriją. Kokiu 
uolumu, pasišventimu ir ištver
me bandė tada rusų inteligentija, 
išsklaidyta po visą Europą, kurti 
savo atsargines tėvynes Berlyne, 
Jugoslavijoj, Čekoslovakijoj, pas
kui, užvis labiau, Paryžiuje. Kiek 
leido laikraščių, knygų, žurnalų! 
Ir ne bet kokių. Souremennia 
zapiski (1920-1940), sekęs „sto
rųjų” 19 amžiaus rusų žurnalų 
tradicija (kiekvienam tome arti 
500 puslapių), išleido per savo gy
vavimo laikotarpį 70 tokių tomų, 
kurie, pasak žinovų, viršiję savo 
kokybe leistuosius Rusijoj. Liud- 
milos Foster sudalyta rusų litera
tūros užsienyje bibliografija ste
bina savo masyvumu — 1200 pus
lapių. „Mums, viską praradu- 
siems”, skelbė Dmitri Merežkovs- 
ki, „nišų literatūra yra paskutinė 
tėvonija, ji yra visa tuo, kuo Ru
sija buvo ir bus...” Išlaikyti 
kūrybingas jos tradicijas, puo
selėti jas tuo metu, kai krašto 
literatūra murdėsi barbarijoj ir 
pusinteligenčio pretenzingume, 
rodėsi tremties literatams tikrai 
gyvenimą įprasminančiu dalyku. 
Bet ar buvo tai pasauliui žinoma, 
ar žinoma likusiems tėvynėje?

Gyvenimas darė savo. Tolydžio 
vešėjo asimiliacija. Išmirė seno
sios kartos. Ėmė stigt skaitytojų, 
lėšų, juo labiau, kad Europą ėmė 
tąsyti pasaulinės krizės mėšlun 
giai. Sumenko prieš tai populia
rių rusų autorių, kaip, sakysim, 
Mark Aldanov’o, vertimų paklau
sa. Žinoma, dar būta pastangų šį 
tą išgelbėt, palikt būsimoms kar
toms. Ir čia susiduriam su skaus
mingiausių dalyku tos emigraci
jos istorijoj.

biais žmonėmis čia. Štai ketvirta
dienio vakarą galėjome gėrėtis 
puikiu Viktoro Nako įnašu Mac- 
Neill-Lehrer News Hour progra
moje. Klausytojui atmintyje liks 
jo taiklios pastabos, kad labai ne
tikslu sulyginti abi puses — rusų 
imperiją ir Lietuvą — nes tik vie
na pusė grasina ir turi ginklus; 
kad Gorbačiovo reikalavimas lie
tuviams nusiginkluoti yra lygiai 
toks ciniškas, kaip būtų buvęs 
reikalavimas nusiginkluoti Mar
tin Luther King sekėjams civili
nių teisių sąjūdžio metu. Tol, kol 
elgiamės taip išmintingai, Lietu
vos ateities perspektyvos gali būti 
ir ne visai blogos. a. a. U.

Dar 1937 metais Souremennia 
zapiski redaktorius Vadim Rud- 
niov skatino tautiečius siųst savo 
rankraščius bei kitokią dokumen
tinę medžiagą Prahoj esančiam 
istoriniam archyvui. Jį globojo 
pats taurusis Čekoslovakijos pre
zidentas Tomaš Masaryk’as, o jo 
išlaikymą užtikrino čekų užsienio 
reikalų ministerija. Čia buvo su
kaupta gausybė vertingos me
džiagos. Bet patetiškiausią yra 
tai, kad už aštuonerių metų Edu- 
ard Beneš’as perduos tą turtą 
Sovietų Sąjungai, kaipo dovaną, 
atsidėkodamas tarybiniams ka
riams už „išlaisvinimą”.. Pasi
krovę į penkiolika vagonų, sovie
tai išsigabeno tą jų akim „emi- 
granščinos rašliavą” dievai žino 
kur. Tų dokumentų likimas, bent 
lig šiol, nežinomas.. Tikriausiai 
viskas pradings užmaršty.

Užtat neabejotinai trenkia 
staigmena, kai iš šitos bevardės, 
ignoruotos per pusę šimtmečio 
masės, iš šio uįąjįktono išnyra au
torius, kutio gležnos apysakaitės 
tampa „bestseleriais”. O tokiu 
autorium, pasirodo, esanti 88 
metų, bet dar judanti, krutanti, 
žvali, aštraus proto ir liežuvio 
senutė — Nina Berberova. Viskas 
jos istorijoj nelaukta, stebuk
linga, it pasakoj. Pirmiausia tas 
prisikėlimas iš mirusių. Juk kitų 
rašytojų pomirtinę šlovę sukuria 
paprastai kritikai. Niną Berbe- 
rovą tačiau „surado” jaunoji 
karta pritingusiam skaityti nū
dieniame pasaulyje, dar jai gyvai 
esant, nuobodžiaujant kažkur 
Princetone; net ne Prancūzijoj. 
Kas dar neįtikinamiau, tai kad 
jos „išplaukimą į tarptautinius 
vandenis” nulėmė ne koks kont
roversinis ar pornografinis vei
kalėlis, bet jos miniromanų seri
ja. Tik sukūrusi tą „prietiltį”, 
prancūzų leidykla ims leist jos 
autobiografines ir biografines 
(apie Čaikovskį, baronesę Bud- 
berg — Gorkio ir H.G. Wells mei
lužę) knygas. Dar kitas neįpras
tas dalykas — Ninos Berberovos 
reabilitacįja nėra kokia viendienė 
užgaida, bet senokai, ketvertą 
metų besitęsiantis procesas. Iš 
tiesų nuo to laiko, kai Actes Sud 
leidykla surizikavo išleist jos 
romano Accompagnatrice (Akom- 
paniatorė) vertimą (1985), visuo
menės domėjimasis jos kūryba 
yra pastovus. Nūdien jinai yra 
įkopus į „bestselerių” plokš
čiakalnį, ir yra sakoma, kad jos 
vėliausios „novellos” — Le Mal 
noir (Blogio juoduma) išpar
duodama po 300 egzempliorių per 
dieną.

Visai nenuostabu, kad Nina 
Berberova buvo pakviesta į gar
siąją, prestižinę literatūrinę 
televizijos programą „Apostro- 
phes”, pertransliuojamą visame 
kultūringame pasaulyje. Ir tai ne 
vieną kartą, bet du šių metų eigo
je. Mat per tą laiką (atseit per 
tuos ketverius metus) kažkaip at
sibudo Rusijoj vadinamasis „svei
kasis tautos kamienas”. Rusų ra
šytojų draugija pasikvietė Berbe- 
rovą Maskvon ir Leningradan. 
Per antrąjį Berberovos apsi
lankymą „Apostrophes” prog
ramoj kaip tik ir buvo rodomos 
vaizdajuostės iš tos jos kelionės.

Are de Triomphe Paryžiuje, 1984 Algimanto Kezio nuotrauka

Savo išvaizda Berberova neka- 
ringa. Veikiau primena lipšnias 
britų lėdikes, kurios, pasak 
Vaclav Havel’io, gurkšnoja popie
tėm kvapniąją Earl Grey arbatą, 
kurios neliečia joks tikras arbatos 
žinovas. Iš vaizdajuostės ir jos ko
mentarų aiškiai jausta, kad jinai 
nebuvo savam kailyje Maskvoj, 
Raudonojoj Aikštėj. Užtat buvo 
neužginčijamai išdidi, kai ją, seną 
peterburkietę, įvedė į pilną rašy
tojų salę Leningrade poetas A. 
Voznesenski’s. Kaip bebūtų, tie 
plojimai buvo nėjai vienai, bet vi
siems užmirštiems kūrėjams, ti
kėjusiems laisvos, demokratinės 
Rusijos galimybe. Taip pat toms 
moterims, kurios gyveno „vidinėj 
emigracijoj” su ta pačia viltim — 
nuostabiajai Lidijai Čukovskajai,

Kremliaus vaizdai Maskvoje, 1983 Algimanto Kezio nuotrauka

Annai Achmatovai.
„Vargas būti rašytoju”, sako 

rusai. „Būti rašytoja”, prideda 
jie, „dviguba nelaimė”. „Bet būti 
rašytoja emigracįjoj, yra absoliu
ti katastrofa”. Berberovos skur- 
deivystė Paryžiuj ir buvo tobulas 
tokios katastrofos pavyzdys. 
(Šalčiau pagalvojus, galbūt ir 
gerai, kad apie „deklasuoto 
elemento” žūtį teko liudyti 
moteriai rašytojai.)

Dabar šnekama (ir nėra pagrin
do baimintis, kad sovietikai ne
tesės pažadų), jog bus išleista 
Sovietįjoj Ninos Berberovos pro
za ir lyrika. Kaip bebūtų, dar 
prieš tą „laimingą pabaigą” 
Berberova suskubo atlikti te
nykščiams literatūrologams vie
ną paslaugą. Pasirodo, kad

Maxim Gorki’o muziejuj būta 
pluošto nuotraukų, kurių niekas, 
netgi „revoliucijos riteriai” (NKVD), 
nepajėgė identifikuoti. Matyti, 
tai būta atvaizdų asmenų, ku
riuos numarino badu, suša'udė 
ar nugalabijo Gulaguos. Berbe
rova iš tų dvidešimties atpažino 
šešiolika. t

Jau tai rodo, kaip ji buvo nuo 
pat jaunystės, nuo susidrau
gavimo su poetu VI. Chodasevi- 
čium įsukta į Rusijos, vėliau 
emigracijos, kultūrinio gyvenimo 
sukūrius. Savo gyvenini* rlią 
Berberova yra aprašius k ygoj 
Mano pabraukta. Būdinga, kad 
jos angliškoji versija — Italics are 
mine (1969) pasirodė kone dvi
dešimt metų anksčiau už prancū
ziškąjį vertimą — C’ėst moi, qui 
souligne (1989). Atseit autorė 
naiviai tikėjosi prasimušt Ame
rikoj, tuo tarpu kai pripažinimą 
jai suteikė apybraižiniai jos daly
kėliai, „niekuo neypatingos jos 
istorijėlės”, rašytos ir skelbto: 
emigrantų spaudoj prieš penkias
dešimt metų Paryžiuj.

Šiaip jos gyvenimo istorija ne
sudėtinga. Panaši į šimtus ar 
tūkstančius žmonių, pergyvenu
sių pilietinį karą, badmetį, vėliau 
patekusių (jinai Lietuvos pa
siuntinio Jurgio Baltrušaičio 
dėka) emigracijon, istorija. Skir
tumas gal tik tas, kad skursda- 
ma, gyvendama pusbadžiu Pa
ryžiuje, Berberova vertėsi iš 
rašinėlių tuometinei rusų emi 
grantų spaudai, malėsi po re
dakcijas. Todėl jai teko artimiau 
pažint daugybę garsių ar vėliau 
išgarsėjusių žmonių — Aleksandr 
Kerenskį, Lev Šostov, Boris 
Pasternak, Maxim Gorki, Andrei 
Biely, Marina Cvetajeva, Roman 
Jakobson, pagaliau Vladimir 
Nabokov.

Išvargus Paryžiuj 25 metus, 
Berberova emigruoja po karo į 
JAV su 63 doleriais kišenėj, 
nemokėdama kalbos. Aštuonetą 
metų verčias įvairiais amatais, 
mokydamasi vakarais anglų kal
bos. 1950 metų pabaigoj jai pa
vyksta užsikabinti Yale univer
sitete. Dėstyt rusų literatūros 
kursą. Nuo 1963 metų ji dirba 
Princeton universitete, ir išėjus 
pensįjon čia apsigyvena pasto
viai.

(Nukelta į 3 psl.)
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Gavėnios laiku Bažnyčia kvie
čia mus susitelkti prie kentėjimo 
problemų. Kentėjimas yra didelė 
ir gili problema, siekianti net pa
ties Dievo. Ši problema yra tokia 
gili, kad sprogdina net paties 
Dievo sampratą. Ji tai daro Kris
taus asmenyje. Jeigu Kristus yra 
Dievas ir jeigu, kaip toks, jis yra 
visagalis, jo būtyje negali būti 
jokio trūkumo, taigi nei ken
tėjimo. Antra vertus, jeigu Dievas 
yra priėmęs žmogaus prigimtį ir 
yra tikrai kenčiantis, ar galima 
sakyti, kad jis yra Dievas. Štai 
kaip giliai glūdi kentėjimo pro
blema Kristaus asmenyje. Ji taip 
kyla ir ne vieno krikščionio gal
vosenoje. Ji, nors nėra tiksliai 
suformuluota, tačiau praktiškai 
reiškiasi susilpnintu tikėjimu 
Kristaus dievyste.

Tačiau ir žmogaus sampratos 
atžvilgiu kentėjimas yra gili 
problema. Žmogus juk Dievo yra 
sukurtas laimei ir tai net amži
nai. Tačiau įvairūs trūkumai ir iš 
jų kylantys kentėjimai yra kas
dieninio mūsų gyvenimo dalis. 
Mes praktiškai turime net iš
mokti kentėti. Nei Kristaus gyve
nimas šiame reikale nesudaro iš
imties. Priešingai, jis mums net 
duoda pavyzdį, kad reikia moky
tis kentėti. Jis praleido keturias
dešimt dienų tyruose, praktikuo
damas įvairius žmogiško gyve
nimo trūkumus. Iš čia yra kilęs 
ir mūsų gavėnios laikotarpio pa
protys.

Visa tai skatina mus svarstyti 
klausimą, koks yra reikalas su 
žmogaus kentėjimais. Gilesnė 
kentėjimo analizė parodo, kad 
kentėti gali tik tokia būtybė, kuri 
žino, kas yra laimė, ir kuri jos 
trokšta. Jeigu žmogaus dvasia 
nežinotų laimės ir jos netrokštų, 
tai visi mūsų nelaimingi atsi
tikimai būtų be tragikos Jie bū
tų tik kaip pasikeitimas tarp 
dienos ir nakties, ar kaip 
persikėlimas gyventi iš vieno 
buto kitan. Bet taip nėra. Mūsų 
kentėjimuose didelį vaidmenį 
vaidina mūsų norai ir mūsų 
žinios. Net didelius trūkumus ir 
skausmus mes lengvai panešame, 
jei žinome, kad jie yra naudingi 
mūsų laimei.

Taigi — kas nemyli, tas ne
kenčia. Jeigu mes savęs nemylė
tume, mes ir dėl savo ligų 
nekentėtume. Pereinant prie 
Kristaus kentėjimų, tenka įsi
sąmoninti, kad Kristus daug 
kenčia dėl to, kad jis myli žmo
niją. Kristus daugiau kenčia, nes 
jis supranta daugiau pavojų, ku
rie gresia žmonijai. Kentėti gali 
tik tokia būtybė, kuri supranta, 
kokios pasekmės paeina iš kokių 
pasekmių. Dievas savyje, kaip 
dvasia, nekenčia. Bet su kūnu 
sujungtai dvasiai, tiek Kristaus, 
tiek kiekvieno žmogaus, kentėji
mai yra neišvengiamas dalykas.

Iš šios analizės mes galime pasi
daryti išvadą, kad kentėjimas yra 
ne tiek žmogaus trūkumas, bet 
sąmoningas savęs, kaip dvasinės 
ir kartu kūninės būtybės, iš
gyveni

Tvirtom širdim, be ginklų rankose
Gūdžių įvykių raidos mūsų tėvy

nėje šiom savaitėm prislėgti ir 
pasaulio didžiųjų valstybių, nors ir 
„apskaičiuotos”, tačiau abejingos 
laikysenos Lietuvos Respublikos tei
sėtos nepriklausomybės atžvilgiu ap
vilti, iš kur semsimės stiprybės 
tolimąjam mūsų tautos ėjimui į jai 
priklausančią ateitį? Viena tokių 
versmių galėtų ir turėtų būti Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Aktas, paskelbtas kovo vie
nuoliktąją dieną. Taipgi galbūt — 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio žodžiai, tarti 
kitądien Tarybos sesijoje. Tai 
istoriniai dokumentai, iš kurių sklin
danti šviesa lydės mūsų žingsnius ir 
aptemusiomis dienomis.

Kovo 12 d. įžanginiu žodžiu pra
dėdamas rytinį posėdį, Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė:

—Gerbiamieji Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos de
putatai! Sveikinu jus, susirinku
sius pirmą naujos dienos, naujos 
epochos Lietuvos istorijoje rytą. 
Tikriausiai visi turime pilnas 
krūtines jausmų ir pilnas galvas 
įvairios informacijos apie tai, kas 
vyksta šiuo metu Lietuvoje ir ap- 

, .link ją. Ta informacija ne visada 
t...,...... .,. ^^.iįįkalį.Kaiką,kaip,yrą reaguoja-

į kovos apraišką. Taip kentėjimąy ma, ko laukiama ir ko tikimasi, 
supranta apaštalas Paulius savo 
II laiške Timotiejui (1:86). Jis 
Timotiejui rašo: „Kentėk drauge 
su manim Evangelijos labui Die
vo jėga”. Atkreipkime dėmesį į 
tai, kad apaštalas Paulius 
kentėjimą vadina ne paprasta 
jėga, bet Dievo jėga. Kodėl 
kentėjimas yra dieviška jėga? 
Atsakymą į šį klausimą galime 
rasti iš to, ką sakėme anksčiau: 
kad kentėti gali tik tokia būtybė, 
kuri supranta ir myli. Kentėjimo 
vertė glūdi ne pačiame skausmo 
išgyvenime, bet tame tiksle, dėl 
kurio mes kenčiame. Kas nieko 
nemyli ir kam niekas nerūpi, tas 
neturi ir kentėjimo išgyvenimo.

Dėl to Kristus apsiėmė kęsti 
trūkumus, kentėjimus ir mirtį, 
kad jis myli žmoniją. Jis negalėjo 
sutikti, kad žmonija būtų 
amžinai atsiskyrusi nuo Dievo. 
Mūsų gavėnios nusiteikimas 
pakelti visus mus ištinkančius 
gyvenimo sunkumus turi jungtis 
su ta Kristaus meile žmonijai, 
kurią Kristus turėjo, prisi
imdamas žmogiškus kentėjimus. 
Tada mūsų gavėnia įgis aukštos 
mistiškos prasmės. Šalia to seka 
ir kita išvada, kad ne pats 
kentėjimas yra vertybė savyje, 
bet kentėjimas pasidaro vertybe 
tik tada, kai mes turime aukštą 
tikslą, dėl kurio mes kenčiame.

* * *
Šį mąstymą mes galime ir tu

rime užbaigti solidarumo pareiš
kimu su tais kentėjimais, ku
riems šiomis dienomis yra išsta
tyti daugelis Lietuvos žmonių. 
Čia mes turime prieš akis ypač 
pačius veiksminguosius žmones, 
būtent karius, kurie ryžosi išsto
ti iš svetimo krašto kariuomenės, 
ir politinius veikėjus, kurie savo 
protingu ir drąsiu apsisprendimu 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
nepabijojo jiems asmeniškai gre
siančių persekiojimų. Tiek vienų, 
tiek kitų kentėjmai yra sąmo
ningi jų apsisprendimų padari
niai ir dėl to, kaip tokie, yra per
sotinti toli siekiančios palaimos. 
Kentėjimas už tiesą savo prasme 
yra lygus kentėjimui už dieviškus 
dalykus.

Antano Sutkaus nuotrauka, Lietuvių 
liaudies menas (1982) — iš parodos 
„Religija Lietuvoje”, šiuo metu vyks
tančios Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
mont, Illinois.

mes turime greičiau žiurėtl^įp

V. B«d.
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čia pagarsinsime. Bet prieš pra
dėdamas kalbėti apie tai, kur esa
me, kaip šiandieną gyvename ir 
ką turime daryti, aš noriu pa
kviesti jus prisiminti visus tuos 
žmones, kurie tikėjosi, laukė, ko
vojo, kentė ir nesulaukė šitos die
nos. Pagerbkime jų atminimą.

Aš noriu taip pat ir savo, ir 
Prezidiumo, ir jūsų visų vardu pa
dėkoti visiems žmonėms Lietuvo
je ir atsidūrusiems kitur, tiems, 
kurie savo darbo ištverme, savo 
gyvenimo auka ir indėliu prisidė
jo, kad Lietuva sulaukė šių dienų 
— apnaikinta, bet ne visai sunai
kinta, prislėgta ir suvargusi, bet 
nepalaužta, kad Lietuvoje, nors ir 
visaip jai trukdant ir laužant jos 
galių, jos darbštumo, jos talento 
atsiskleidimą, neužgeso žmonių 
darbo ir kūrybos troškimas ir va
lia. Lietuvoje buvo išsaugota ir 
puoselėjama tautinė kultūra, 
nors buvo grėsmė jai visai išnyk
ti. Buvo pasiekta tam tikros sėk
mės, tam tikro ūkinio ir žmonių 
pragyvenimo lygio, kuris negalė
jo nieko džiuginti iš esmės, bet vis 
dėlto buvo dažnai geresnis, pa- 
kenčiamesnis negu kitur didžio
sios Rytų imperijos tvarkomose 
žemėse. Tai visų Lietuvos žmonių 
nuopelnas, kad mes išlikome ir 
galėjome ateiti į šią dieną. Tai 
nuopelnas ir darbas taip pat tų, 
kurie atsidūrė kitur, kurie gyve
no ir tebegyvena ne Lietuvoje, bet 
kurių širdyse degė Lietuvos mei
lės liepsnelė, ir kurie pagal išga
les prisidėjo, kad Lietuvos vardas 
ir teisė nebūtų pamiršti dalykai. 
Be visų Lietuvos darbininkų, aš 
noriu padėkoti ir politinio darbo 
darbininkams — ir Lietuvoje, ir 
kitur, ir pirmiausia tiems, kurie 
yra čia, kuriems dažnai buvo ne
lengva priimti smūgius ir sušvel
ninti juos, kad Lietuva nepatirtų 
viso jų aštrumo. Tuo būdu aš no
riu padėkoti ir buvusiai Respub
likos vadovybei, ir dar kartą iš
reikšti viltį, kad mes konstrukty
viai bendradarbiausime. Ypatin
gai noriu padėkoti gerbiamam 
Algirdui Brazauskui. Ne visi ži
no, ir aš, be abejo, ne viską ži
nau. Vien iš kai kurių asmeni- tatai svarsto, koks turi būti jų"to- 
iuų ankstesnių pokalbių tinau, j lesnis statusas Lietuvos kontak-

ką tekdavo jam patirti mūsų 
spaudžiamam, o susiduriančiam 
su daug brutalesne jėga. Ačiū!

Tarp politinio darbo darbininkų 
ir kovotojų už Lietuvos laisvę pa
staraisiais metais, ką aš jau mi
nėjau vakar, didelį darbą padarė 
Lietuvos žmonių išrinkti TSRS 
liaudies deputatai. Man šiek tiek 
nepatogu buvo plačiau apie tai 
kalbėti vakar. Ir šiandien taip 
pat, nes esu vienas iš tų deputa
tų. Bet kadangi esu vienas iš jų, 
tai iš arti mačiau ir dalyvavau to
se politinėse kovose, kurias teko 
kovoti ir Šiai mūsų politinio gy
venimo institucijai. Ši liaudies 
deputatų grupė nuo pat savo __ ______ ________
veiklos pradžios, nors ir nebūda-, aą, matyt, pagalvosime. Bet aiš

ku, ir aš tikiuosi, kad jūs neabe
jojate, jog tokį sprendimą iš savo 
pusės mes turime padaryti. Koks 
sprendimas bus padarytas Mask
voje, žinoma, ne mūsų kompeten
cija, taip pat ir kaip kiekvieno iš 
tų deputatų apsisprendimas daly
vauti, ar na, Są

* : .... ■

tuose su Tarybų Sąjunga, aš no
riu pasakyti, kad mums neturė
tų kilti jokių abejonių dėl jų sta
tuso šioje salėje. Mes parengsime 
ir pasiūlysime jums nutarimą 
šiuo klausimu. Jo turini aš galiu 
nusakyti mažų mažiausiai kaip 
konstatavimą, kad tai pirmieji 
pokario Lietuvos žmonių atsto
vai, išrinkti daugiakandidati- 
niuose, palyginti demokratiškuo
se rinkimuose. Ir todėl jų įgalio
jimai turėtų būti vertinami, ir jų 
dalyvavimas mūsų darbe, čia, 
Vilniuje, Aukščiausiosios Tary
bos sesijose pageidautinas ir lau
kiamas. Ar jie turės patariamąjį 
balsą, stebėtojų ar patarėjų statu-

ma oficialia Lietuvos valstybės 
delegacija, buvo apsisprendusi 
ginti Lietuvos suvereniteto prin
cipus kiekvienu ten iškylančiu 
klausimu. Ir šiandieną, kai mes 
svarstome ir TSRS liaudies depu-

valstybinių organų veikloje.
Mes dar tik pradedame gauti 

atsiliepimus ir kitą informaciją, 
kaip sutinkami vakar mūsų pri
imti nutarimai. O padarėme tai, 
ką reikėjo padaryti, nes to norėjo 
Lietuvos žmonės — mūsų rinkė
jai. Lietuvoje daug džiaugsmo. 
Suprantama, kad rūpestis, apie 
kurį taip pat žinome, šiandien ir- jĮĮrtišI 
gi egzistuoja. Tikriausiai vyrau- "'ttĮpekv. 
ja džiaugsmo ir vilties nuotaikos. 'U, ber 
Norėtųsi, kad tas džiaugsmas ir 
viltis kartu su rūpesčiu pavirstų 
pasiryžimo ir darbštumo nusitei
kimu, nes visiems iki šiol reikėjo 
ir juolab ateityje reikės daug ir 
kantriai dirbti, nesitiki 
srityse 
pasiekiMfti 
sitaikant ir iš anksto žinant, jog 
teks patirti ir sunkumų, ir negan
dų. Tačiau mes turime didžiausią 
dalyką, kas įkvepia žmogų— tu
rime viltį ir turime ateitį. Su
prantama, kad Lietuvoj

kinimo tuo, ką turėjome padary
ti, galbūt nusivylimo, baimės ar 
abejojimo. Visa tai irgi yra mūsų 
gyvenimo dalis, mūsų gyvenimo 
tikrovė, kuri neturi nieko iš mū
sų stebinti.

Apie tai, kaip yra reaguojama 
į mūsų politinius žingsnius kitur, 
mes tikriausiai gausime oficialių 
“■“liškimų tekstus. Kol kas iš 

kos tėra tiktai labai lakoniš- 
—f, bent kiek aš mačiau, „Izves- 
tijų” informacija apie valstybės 
pavadinimo ir herbo pakeitimą. 
Gal tik tiek tebuvo suspėję gau
ti, kai atidavė rinkti tą informa
ciją. Gal kokia kita informacija 

nėra pasiekusi. Šią 
rytą mane pasiekė kai 
foninės informacijos ir 

sveikinimai, suprantama, iš 
užsienio — nuo pasaulio lietuvių 
ir jų organizacijų. Viena informa
cija, gauta telefonu, yra išrašyta 
iš Reuterio agentūros pateikto 

rūmų atstovo spaudos 
(Nukelta į 2 psl.)

t
i



+»

ANTROJI DALIS D R A U G A S
XMOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Saturday supplement 1990 m. balandžio mėn. 7 d. / April 7, 1990
------------------rn—

Nr. 69(14)

H

VIDA KRIŠTOLAITYTĖ

Kultūros Atvelykio
Premijų šventė

JAV LB Kultūros tarybos 1989 metų kūrybos premijos
r

Dailės premija — Kęstučiui Zapkui

Siekdami nepriklausomybės 
pripažinimo Lietuvai, kas sekun
dę sielodamiesi, alsuojame vienu 
ritmu su tauta. Įtemptais ner
vais, įtemptomis, kaip smuiko 
stygomis, viltimis taikiai, kultū
ringai siekiame pripažinimo. 
Anot Lietuvos Respublikos prezi
dento Vytauto Landsbergio, „at
viromis širdimis, neturėdami 
ginklų savo rankose” — laukia
me. Laukiame, tarsi mirties ago
nijoje, velykinio prisikėlimo. Tau
tos kantrus ryžtas liudija ne vien 
jos politini subrendimą, bet ir 
gilią jos savimonę, viltingai tikin
čią į atgimimą.

Dešimtoji JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros tarybos 
premijų šventė įvyks Velykų ok
tavos laiku, per Atvelykį, krikš
čioniškojo tikėjimo į visatos 
rezurekciją laikotarpiu, kada, nu
siplovę tekančios upės srove ar 
pašvęstu vandeniu, tampame 
dvasiškai naujai atgimę.

Simboliška prasme kultūrinę 
vigiliją, tarsi ritualinį naktinį bu
dėjimą, tęsiame jau penkiasde
šimtmetį, ne vien Lietuvoje, bet 
ir išeivijoje. Nakties glūdumoje 
vykdėme kultūrinį įsipareigojimą 
savo tautai: rašėme, kūrėme, 
piešėme, muzikavome, kaip 
Amerikos lietuviai, Kanados lie
tuviai, Europos lietuviai, Rusijos 
lietuviai — be pasaulinio pripaži
nimo kaip Lietuvos lietuviai, Lie
tuvos menininkai, Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
kūrėjai.

Sutemose gimdyta kūryba, tar
si gaivalinga vigilijos malda, mus 
stiprino, brandino jėgas. Tai aki
vaizdžiai rodo dešimtmečio išei
vijos premijų laureatai, kurie 
savo kūrybiniu įnašu nušvietė 
mūsų kultūrinį kelią, tikėdami į 
Lietuvos tautinį bei kultūrinį 
prisikėlimą. Alfabetine tvarka 
sustokime prie kiekvienoj) pa
vardės, įvertindami jų indi
vidualią dovaną: menui ir Lietu
vai ir išeivijai.

Antras kaimas, Petras Ar 
monas, Kazimieras Barėnas, Jur
gis Blekaitis, Kazys Bradūnas, 
Bernardas Brazdžionis, Bronius 
Budriūnas, Arūnas Čiuberkis, 
Alfonsas Dargis, Albinas Elskus, 
Julija Dantienė (Philadelphijos 
„Bendruomenės balsas”), Pranas 
Garšva, Juozas Girnius, Algirdas 
Greimas, Antanas Gustaitis, Vy
tautas Ignas, Petras Jonikas, Jur
gis Jankus, Jurgis Janušaitis, 
Vytautas Kavolis, Henrikas 
Kačinskas, Jeronimas Kačins
kas, Juozas Kapočius, Vytautas 
Kašuba, Genovaitė Kazokienė, 
Romas Kezys, Saulius Kubilius, 
Aleksandras Kučiūnas, Andrius 
Kuprevičius, Bronius Kviklys, 
Algirdas Landsbergis, Darius 
Lapinskas, Los Angeles Dramos 
sambūris, Lietuvių opera, Dail
ia Mackialienė, Vytautas Mari- 
jošius, Petras Maželis, Povilas 
Mažeika, Eduardas Meilus, 
Vytautas Meškauskas, Alfonsas 
Mikulskis. Alfonsas Nvka- 

Niliūnas, Petras Petrutis, Geno
vaitė Plukienė, Juozas Prunskis, 
Antanas Rubšys, Aleksandra ir 
Liudas Sagiai, Zita Sodeikienė, 
Juozas Stempužis, Faustas 
Strolia, Jokūbas Stukas, Ada 
Sutkuvienė, Rimvydas Šilbajoris, 
Salomėja Šmaižienė, Adolfas 
Valeška, Vytautas Vardys, 
Romas Viesulas, Viktoras Viz
girda, Kęstutis Zapkus, Žile- 
vičiaus-Kreivėno muzikologijos 
archyvas, Juozas Žilevičius ir Vi
talis Žukauskas.

Premijų šventė tai uostas, į 
kurį suplaukia mūsų išeivijos 
kultūros laivai. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba 
su Lietuvių Fondo, ir JAV LB 
Krašto valdybos fi narine para-^ 
ma yra pasiruošusi tęsti premijų 
tradiciją, kurios esmė yra Kūry
binis tęstinumas ateinančioms 
kartoms.

JAV LB Kultūros tarybos var
du nuoširdžiai sveikinu šių metų 
išrinktuosius laureatus, kurių 
kūrybiniai nuopelnai šviečia iš 
šio Draugo kultūrinio priedo.

Atvelykio sekmadienis Katali
kų Bažnyčios liturgijoje žinomas 
kaip „in albis” — baltoji šventė. 
Susirinksime, suplauksime į 
Dešimtąją kūrybos premijų 
šventę pagerbti laureatus, kurie 
savo kūrybine gyvastimi — gai
domis ir raidėmis išmargino 
baltuosius popieriaus lakštus ar 
dažais ištapę baltąsias drobes 
tam, kad žengtume į prisikėlusią 
nepriklausomą Lietuvą su išeiviš- 
kosios kūrybos aruodu.

Dalia Kučėnienė
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė
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Kęstutis Zapkus Aliejus ant medvilnės, 91" x 187”

Nemanau, kad mano tapybą galima būtų perprasti 
akimirksniu, — ją reikia matyti ir studijuoti tam tikrą laiką, 
leidžiant akiai klaidžioti tarp visumos ir smulkių fragmentų, 
skatinant protą suvokti įvairovę.

Kęstutis Zapkus

Kęstutis Zapkus

„Pasitikėk lietuviška sėkla”. 
Lietuvos dirvonas pagimdo ir pa
gimdys šviesių žmonių. Taip nu
girdau kalbant Vaclovų Daunorą, 
prieš dešimt metų jam besilan
kant Amerikoje. Intervievv su 
Daunoru per Lietuvos televizijos 
žinias užtikau 1988 metų vasarą, 
kurio metu jis paminėjo, kad jei 
nebūtų dainininkas, tai gal no
rėtų būti dailininku ir kur nors 
kukliai (ant kelmo?) tapyti, nie
kieno nevarginamas kampelyje.

Šis sakinys apie tapymą, sėdint 
kur nors „ant kelmo”, patiktų 
dailininkui Kazimierui Žoroms- 
kiui. Jo manymu, dirbk, kur esi, 

„Reappraisal of the Algarve”, 1988-1989
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nesiskųsk sąlygomis, nes kitaip 
tėra tik „muchas istorias”, kaip 
Madride kritikas sakytų. Tarp 
kitko, dailininkas Kazimieras Žo- 
romskis Chicagoje skatino jauną 
Kęstutį Zapkų studijuoti meną 
mokykloje —• nes jam jis turįs 
talentą.

Dailininkui Žoromskiui kita 
mintis greičiausiai nepatiktų, bet 
yra žmonių, girdėjusių dailininką 
Viktorą Petravičių sakantį, jog 
Lietuva turi tik tris dailininkus: 
„Čiurlionį, Petravičių ir Zapkų”. 
Aš to nesu girdėjusi, bet tikiu, 
kad Petravičius taip galėjo išsi
tarti, ypač po gero stikliuko kon

jako. (Užsukus į Petravičių sodą 
1988 metų rugsėjo mėnesį, ma
čiau, kaip jis konjaką pilstė sau, 
Sąjūdžio svečiams — Sigitui Gedai 
ir draugams, o kitiems davė 
alaus, „nes jie nieko verto dar gy
venime nėra pasiekę”. Negeriu, 
todėl neatsimenu, ką man siūlė, 
tikriausiai alaus, bet šalia manęs 
sėdintis bičiulis paraudo, nes bu
vo tyliai, įsižeidęs, gaudamas 
tiktai alų.)

Šis straipsnis rašomas apie 
Kęstutį Zapkų, kuris baigė Chi
cagos Meno instituto mokyklą ir 
Syracuse universitetą Master of 
Fine Arts laipsniu. Baigęs studi
jas, 1962 metais pirmą savo indi
vidualią parodą surengė Chica
goje, Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje. Į šią parodą atėjo 
Frederic Schulze, Kęstutį asme
niškai pažįstąs Chicagos meno 
kritikas. Parodą labai išgyrė 
Chicago Tribūne laikraščio sa
vaitgaliniame kultūriniame prie
de. „Netikėsite, kokius meno tur
tus radau Dievo užmirštame me
no užkampyje, Jaunimo centre, 
56-ojoje gatvėje, pietinėje Chica
gos dalyje — Kęstučio Zapkaus ta
pybą”. (Iš atminties laisvai ci
tuoju prieš 28 metus išspausdin
tą recenziją.) Parodą girti buvo 
ko. Zapkaus darbuose buvo maty
ti didelė energija, produktyvu
mas, klasiška kvadratų, arkų, 
ratų, trikampių struktūra, pri
menanti Michelangelo laikus, 
nors darbai ir buvo abstraktūs. 
Toks parodos įvertinimas staigiai 
iššaukė dėmesį amerikiečių Grės 
ir Kazimir galerijose, Chicagoje. 
Taip ketvirtadalį šimtmečio ir 
„pagrobė” iš lietuvių tarpo Kęs
tutį Zapkų, nors jis visą laiką to
liau palaikė ryšį su kai kuriais 
savo lietuviais draugais.

Po to buvo Paryžius — 1962- 
1965 metais, kelionės po Europą, 
premijos, parodos Europoje. 1965 
metais Kęstutis grįžta iš Europos 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

(Nukelta į 4 psl.)
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Čiuberkis

ALGIRDAS LANDSBERGIS
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Teatro premija
— Arūnui Čiuberkiui
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Ar tai paukštis? Lėktuvas? Ne, 
tai Arūnas Čiuberkis viena ran
ka tiesia tiltą tarp Lietuvos ir 
Amerikos teatrų, o kita žongli
ruoja tuzinu įvairiausių kamuo
lėlių. 1990 m. balandžio mėn. 21 
d. jam bus įteikta JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos 
1989 metų teatro premija. Kai 
kuriuos jo darbus jau žinojau; 
apie kitus jisai skubiai papa
sakojo, prieš išvykdamas į Lie
tuvą.

Pradėkime nuo jo sceninės kar
jeros. Jis profesionalus aktorius, 
kurį matėme Antano Škėmos „Pa 
budime” anglų kalba ir kituose 
spektakliuose. Su Chambers te
atro repertuaru jis apvažiavo ke
turiasdešimt Amerikos miestų.

Arūnas taip pat yra 198,3 me
tais įsteigto Arts Club Theatre 
prodiuseris, generalinis mene
džeris. Ši trupėjau ryškiai įsirašė 
į New Yorko Off-Off Broadway 
teatro panoramą. Arts Club 
Theatre scenoje pasirodė „Pabu
dimas”, Sauliaus Šaltenio „Škac, 
mirtie, škac!” ir dvi dramati
zuotos poezijos antplogijos — 
„Aidai iš Baltijos” ir „Išraižyta 
gintare”. Teatrui talkininkauja 
ir keli lietuviai: Rasa Allan Kaz
las, Juozas Daubėnas, Julija Na
svytytė ir Paulius Rajeckas. Ne
seniai teatro kūrybinius pasie
kimus įvertino New Yorko vals
tybės menų taryba, suteikdama 
kolektyvui pirmąją pašalpą 
(„grant”).

Nepamirškime ir Arūno verti
mų. Jis į gyvą amerikiečių scenos 
kalbą pervedė Sauliaus Šaltenio 
pjesę, išvertė į lietuvių kalbą Ko- 
rostiliovo „Pirosmani, Piros
mani”, redagavo Antano Škėmos 
„Pabudimo” vertimą į anglų 
kalbą. Šiuo metu verčia Smori
gino „Kvadratą” ir Čingis Ait- 
matovo „Ilga, kaip šimtmetis, 
diena”.

(f J
Įsijungęs į tarptautinius teatro 

mainus, Arūnas tapo Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir kitur 
besilankančių lietuvių režisierių 
bei aktorių iš Lietuvos globėju ir 
padėjėju. Jo paslaugomis pasi 
naudojo Eimuntas Nekrošius, Jo
nas Vaitkus ir kiti. Palaipsniui 
jis įsigijo naują specialybę, ėmė 
vienalaikiškai versti, aktoriškai n 
interpretuoti dialogą scenoje per 
mikrofoną, kaip atmename iš Vii 
niaus Jaunimo teatro gastrolių 
Amerikoje su „Dėde Vania” lt 
„Pirosmani. Pirosmani”.

Kovo mėnesio viduryje Arūnas 
jau išvyko į Lietuvą, kur jfe 
padės dubliuoti lietuvių kalba fil
mą „Jėzus” (režisierius ir aštuė? 
niolika aktorių pasamdyti Lietu
voje). Po to, su Rimu Tuminu i): 
Vilniaus Mažuoju teatru repetuos 
spektakli „Čia nebus mirties”* 
kuriame jam sukurtas naujas 
vaidmuo — jis bus integruotas j 
veiksmą pasakotojas, kalbėsian
tis angliškai ir tuomi padėsiantis 
spektaklį geriau suprasti kana
diečių publikai šių metų birželio 
mėnesį Toronte vyksiančiame 
Naujojo pasaulio teatro festiva
lyje. Ir tada — talka Lietuvoj^ 
nuo balandžio 15 iki gegužės Jį 
dienos su Edvvard Albee „Kas bi
josi Virdžinijos Vulf” gastro
liuosiančiam Houston Alley teat
rui iš Texas.

Sugrįžus į Ameriką, Arūno ųe- 
laukia poilsis. New Yorke jis būs 
vertėju ir konsultantu gegužį 
mėnesį Juilliard konservatorija 
je besisvečiuojantiems tuzinui lie
tuvių vaidybos bei režisūros štili 
dentų ir porai dėstytojų iš Lietu
vos. O Chicagos Tarptautiniarhe' 
teatro festivalyje šį pavasarį Arfil 
nas suteiks anglišką balsą Jauni
mo teatro spektakliams — „Kvad-' 
ratui” ir „Dienai”. O jei dar pašV 
tvirtins jaunimiečių gastrolės 

(Nukelta į 3 psl.)
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Ir mes „Prisikėlimo žmonės”
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Kristaus asmuo ir dabarties žmogus"
„O kuo jūs mane laikpte?

ANTANAS RUBŠYS

Galbūt dar niekad anksčiau ne
būsime sutikę Viešpaties Prisikė
limo šventę — Velykas tokiom 
sunkiom širdim ir sumišusiais 
jausmais, kaip šių metų pavasarį. 
Visada, švęsdami šią Dievo per
galės prieš mirtį ir prieš tam
sybės galias, Jo žmonių džiaugs
mo ir vilties šventę, ne tik kartu 
su visu krikščioniškuoju pasauliu 
liudijome savo tikėjimą į Prisi
kėlusįjį ir mus Prikeliantį, bet 
taip pat su ja siejome ir mūsų tė
vynės išsilaisvinimo iš šio šimt
mečio tamsos galybių valdžios 
viltį — jos prikėlimą naujam, lais
vam ir žmonių — Dievo kūrinių
— vertam gyvenimui. Tos savo 
maldos ir tikėjimu pagrįsto lūkes
čio, aišku, neatsisakome ir dabar. 
O tačiau jau mėnuo, kai nuo Lie
tuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo paskelbimo gyvename 
nerimo, kartu ir apmaudo, die
nas, labai giliai savyje pajutę, 
koks trapus yra tas šių metų 
ankstyvo pavasario laisvės dai
gas, prieš kokias jį sutrypti besi
kėsinančias pasaulio jėgas jis turi 
stengtis atsilaikyti, ir svarbiau
sia — kaip neapsakomai jis mums 
brangus.

Ne tik kone visi mūsų pokalbiai 
prasideda ir baigiasi rūpesčiu dėl 
Lietuvos, bet net ir laiškai, vienų 
kitiems rašomi, sveikinant šv. 
Velykų proga, jo persunkti: „Apie 
Lietuvą — ką jau ir bekalbėti. Tik 
imk ir verk: paliko Lietuva vienų 
viena... Ir liūdna, ir gėda, ir grau
du, ir baisu...” Arba: „Kaip ir vi
si lietuviai, ir mes esame labai 
liūdni ir nusiminę: niekuomet nė 
nesvajojome, kad ir JAV, ir Va
tikanas, ir visa Europa — paliks 
Lietuvą vienų vieną... Baisu. Tik 
žliumbti norisi...”

Bet, jeigu norui verkti (prisipa
žinkime, tai tikrajai mūsų 
jausmų linkmei) nepasiduosime
— kadangi ji nevaisinga, tuomet, 
atrodo, mums bebus likusi tik 
viena kita alternatyva — aišku, 
ji garbingesnė ir kur kas sunkes
nė, bet irgi nelabai džiugi: Al
gimanto Čekuolio žodžiais iš 
Londono praėjusio sekmadienio 
ABC televizijos David Brinkley 
programoje, mūsų valstybės ne
pripažinimas, griūvančios Sovie
tų Sąjungos ramstymas Vakaruo
se tereikš mums vieną dalyką: 
mes pasikliausime visiškai savo 
pačių jėgomis, mes toliau eisime 
savo pačių pasirinktu keliu ir 
savo valstybės nepriklausomybę 
pagaliau įtvirtinsime.

O vis dėlto tai tik dalis teisin
gos mūsų žmonių nuostatos da-

v

Siame numeryje:
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Viešpaties Prisikėlimas ir mūsų tauta • Kristaus asmuo ir dabar* 
ties žmogus • Kokias savo galias nesame panaudoję? • Marijos 
Gimbutienės „The Language of the Goddess” ir jos sukeltoji kon
troversija • Prisikėlimo gija Sibiro tremtinių poezijoje

bartinių Lietuvai pavojų akivaiz
doje. Viešpaties Prisikėlimo šven
tės proga dera prisiminti ir kai 
kuriuos Dievo jau paliktus ženk
lus tame mūsų tautos kelyje. Vie
nų vieni — pasaulyje, bet gal ir ne 
visai vienų vieni galutinės tikro
vės sandaroje. Pirmasis toks toli
mesnę mūs j ateitį giliai lemian
tis įvykis, be abejo, yra pats Kovo 
vienuoliktosios aktas — niekas jo 
nebeišbrauks nuo žemės pavir
šiaus, nei iš mūsų sąmonės neiš- 
dildys. Kitas šviesos pavyzdys: 
šiame numeryje spausdinamas 
pluoštas Sibiro tremtinių poezijos 
(iš antologijos Benamiai: Intos 
tremtinių poezija, Vilnius: Perio
dika, 1989) — dauguma tų eilė
raščių rašyti 1950-ųjų dešimtme
tyje: kiek turėjo būti įtempta jų 
autorių dvasios būklė, kad toje

Mūsų šimtmečio pradžioje Ber
lyno universitete Adolf von Har- 
nack, pasaulinio garso mokslinin
kas, skaitė paskaitų ciklą, norė
damas atsakyti į klausimą: „Kas 
yra krikščionybė?”1 Paskaitų 
ciklas tapo knyga. Pradinė laida 
vokiečių kalba turėjo 100,000 
egzempliorių tiražą, buvo išvers
ta į tuziną svetimų kalbų, ir nū
dien vis dar tebespausdinama2. 
Harnack’as pradeda savo knygą 
vertais dėmesio žodžiais: „Iškilu
sis anglų filosofas John Stuart 
Mill kartą pareiškė: .Turime be 
galo svarbią pareigą nuolat pri
minti žmonijai, kad kadaise buvo 
žmogus vardu Sokratas’ ”. Čia 
Harnack’as prideda: „Tai tiesa! 
Bet yra dar svarbiau nuolat pri
minti žmonijai, kad kartą tarp 
žmonių gyveno žmogus vardu 
Jėzus Kristus”3.

Nepaisant to, ką kiekvienas iš 
mūsų tikėtų ar galvotų apie Jėzų
iš Nazareto, jis buvo vyraujanti ko mano atmintyje, 

tarusioje,.bęprošy^s^iULak^Jfjj^.Yakarų kultūros asmenybė be- 
jie įstengė kalbėti apie saulės grj< , .veikper dvidešimt šimtmečių, 
žimą, pavasarį, savo pačių grįži
mą namo, čia pat esančio Dievo 
nuojautą, prisikėlimą, minias, 
netelpančias aikštėse, laisvą 
Gedimino kalną... Ir jų tikėjimas 
nebuvo apviltas, nors gal dabar 
jau tik mes esame to liudininkai.

Prisikėlimas vyksta ir atskirų 
mūsų žmonių sielose: ne tik kun. 
Vytauto Bagdanavičiaus jo 
straipsnyje šiame numeryje nuro
domų lietuvių komunistų partijos 
narių, bet ir daugybės išeivių — 
kurie, jautriai paliesti Lietuvos 
padėties, galbūt pirmą kartą pa
siryžta liudyti savo saitus su tau
ta (arba juos tik atrasti, kaip kai 
kurie trečios ir ketvirtos kartos 
lietuviai amerikiečiai), nuo ku
rios jie buvo tarsi ir nusisukę, ir 
imasi skelbti pasauliui Lietuvos 
bylą.

O pats svarbiausias Prisikėlimo 
paslapties veikimas — ar nebus 
per pora metų įvykęs mūsų tau
tos subūrimas, jos sulydymas į 
vieningą, vieni kitus mylinčių ir 
visais savaisiais besirūpinančių 
žmonių bendruomenę, kuri šiuo 
metu savaip ir savo būdu siekia 
Dievo Karalystės atėjimo į žemę?
Panašiai, kaip Viešpaties Jėzaus dija Jėzaus Kristaus sampratos 
mokiniai tapo meilės bendruome
ne, tik Jam prisikėlus ir pasilikus 
toliau jų tarpe, kaip pažadui įvyk
dyti žmonijos pašaukimą būti 
Dievo vaikais ir su Dievu sutai
kyti visatą. „Prisikėlimo žmo
nės”, Naujojo Testamento sąvo
ka, yra tikinčiųjų Dievo pergale 
prieš mirtį ir tamsybių valdžią 
bendruomenė, kurioje ir toliau 
gyvena Kristus ir iš kurio ji se
miasi stiprybę būti meilės bend-
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Nuo jo gimtadienio daugumas 
žmonijos datuoja savo kalendo
rius, jo vardu milijonai Žemės 
žmonių meldžiasi.

„Jėzus Kristus yra tas pats 
vakar ir šiandien, tas pats ir per 
amžius” (Žyd 13:8-9). Šiais žo
džiais pamoko savo skaitytojus 
bevardis (ir iki šiol dar ne
žinomas) pirmojo kristinio am
žiaus autorius Naujajame Tes
tamente. Žodžiai „Tas pats vakar 
ir šiandien, ir per amžius” pa
brėžia Jėzaus Kristaus teologinę 
reikšmę — „tas pats” tikėjimo 
kraityje reiškia, kad Jėzus Kris
tus savo būtimi yra amžinas at
vaizdas amžinojo Dievo. Todėl 
Jėzus Kristus niekuomet nesi
keičia.

Mūsų tema turi savitą pobūdį: 
„Kristaus asmuo ir dabarties 
žmogus: ,0 kuo jūs mane laiko
te?’ ” Taigi mūsų tema siejasi ne 
tik su Jėzaus Kristaus teologine 
reikšme, bet ir su istoriškai sąly
gota Jėzaus Kristaus samprata.

Šimtmečių tėkmėje Jėzus Kris
tus buvo įvairiai suprastas 
tikėjimo ir kultūrų sąveikos 
dėka. Krikščionybės istorija liu- 

kaitą — tikrą kaleidoskopinę 
įvairovę. Nūdien anie pirmojo 
kristinio šimtmečio žodžiai, „Jė
zus Kristus yra tas pats vakar 
ir šiandien, tas pats ir per am
žius”, turi būti papildyti mūsų 
amžiaus mokslininko Albert 
Schweitzer žodžiais: „Laikotarpių 
seka liudija, kad kiekvienas jų at
rado Jėzuje Kristuje savo paties 
poreikius ir davė jam savo būdą, 
vaizduodamas jį pagal savo pa
veikslą”4.

Juozas Mieliulis

Dievo įsijungimas į žmogaus 
gyvenimą ir žmonijos istoriją, 
tiesa, buvo vienkartinis, bet 
krikščionybė tikėjimas Dievo 
įsijungimu rodo nepaprastą įvai
rovę. Neseniai teko lankytis 
Ravennos šventovėse palei Adri
jos jūrą Italijoje, Apsida, sienos ir 
lubos išpuoštus spalvingomis 
bizantiško stiliaus mozaikomis. 
Viena jų — Pąntokrator — Visa
galis Kristus jtin patraukė mano 
dėmesį. Mozaika prašnekina, nes 
įspūdinga. Pantokrator — Visa
galis Kristus savo rankoje laiko 
atverstą Evangelijų knygą su 
įrašu: „Aš Esu kelias, tiesa ir gy

venimas” (Jn 14:6). Rodos, kad 
girdi „Aš Esu Kėlias!”, nes darau 
žmones panašius į save, „Aš Esu 
Tiesa!”, nes „apšviečiu kiekvieną 
žmogų” (Jn 1:9), „Aš Esu Gyveni
mas!”, nes nugalėjau mirtį. Ra
vennos šventovės mozaika — Pan
tokrator patraukė mane ir li-

Lukštendami temą, bandysime 
domėtis ir aptarti:

1. Kristų, amžinojo Dievo at
vaizdą,

2. Dabarties žmogų ir Kristų.

I. KRISTAUS ASMUO: 
AMŽINASIS DIEVO 

ATVAIZDAS

Kristaus asmenį ir vaidmenį 
pažinti padeda Naujasis Testa
mentas. Morkaus evangelija skel
bia Jėzų Kristumi ir Dievo 
Sūnumi, o kartu ir Kenčiančiu 
Tarnu — Rūpintojėliu, nes jis 
„atėjo, ne tam, kad jam tarnautų, 
bet pats tarnauti ir savo gyvybę 
atiduoti kaip išpirką už daugelį” 
(Mk 10:45). Žodis , Juristus” nėra 
vardas, o pašaukimo ir pareigos 
titulas. Jis reiškia Dievo 
pašventintą ir išganymo misijai 
įgaliotą asmenį. Kristus — grai
kiškai Christos — arba Mesijas — 
hebraiškai Mašiah — reiškia Pa
teptasis. Luko evangelija aptaria 
Jėzų, Dievo Kristų, kaip šviesą pa
gonims apšviesti ir Izraelio tautos 
garbę (žr. Lk 2:32). Mato evange
lijos Kristus atlieka išganymo 
misiją, sukurdamas Dievo kara
lystę žemėje. Dievo karalystė 
žemėje yra krikščionių Bendrija. 
Mato evangelijoje Kristus šaukia 
apsispręsti ryžtingai už teisumą: 
„Palaiminti alkstantys ir trokš
tantys teisumo: jie bus pasotinti” 
(Mt 5:6). O Jono evangelijos Kris
tus yra pasaulio „šviesa ir gyvy
bė” (Jn 1), nes, būdamas „viengi- 
mis Dievo Sūnus” (Jn 1:14-18), 
atskleidė pasauliui Dievo malo
nės pilnatvę (žr. Jn 1:14-18).

Tikintieji nori suprasti Jėzų
Evangelijos nėra Jėzaus biog- 

grafija — gyvenimo aprašymas. 
Jos yra teologija — tikėjimo 
proveržiai aptarti Jėzaus asmenį 
ir vaidmenį žmogaus gyvenime ir 
žmonijos istorijoje. Taigi evan
gelijos yra teologiniai Jėzaus — 
Dievo Kristaus ir Sūnaus — por
tretai. Evangelijų portretus, 
tikėjimo įžvalgas į Jėzaus Kris
taus vaidmenį, sąlygojo tuometi
niai krikščionių poreikiai.

Evangelijų turinys apima tris 
sluoksnius:

1. Jėzaus viešąją veiklą su jo

„Jo yra žemė”, 1974-1989 
Aliejus ant drobės, 30" x 60" 

Iš parodos "Dailė ’90” — Religija lietuvių mene, vykusios Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, o dabar eksponuojamos 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois, iki balandžio 16 dienos.
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darbų ir žodžių atpasakojimu;
2. Apaštalų ir mokinių skel

bimą apie išganymą per Jėzų 
Kristų;

3. Evangelistų įnašą — tema
tinį, tėologinį Jėzaus portretą.

Vadinasi, pats evangelijų bran
duolys yra Jėzaus darbai ir žo
džiai, kuriuos apaštalai ir mo- skelbė ir mokė apie Jėzų po jo 
kiniai įsidėmėjo ir perdavė savo 
klausytojams: „Viešpats Jėzus 
buvo nuostabus rabinas — moky
tojas. Jis mokė palyginimais ir at
laidų Tėvo kvietimą grįžti atgaila 
išreiškė patraukliu vaizdiniu pa
sakojimu iš gyvenimo. Tokiu bū
du jis šnekinte prašnekino žmo
nes gyvenimo raizgyne, nejučio
mis .viliodamas’ juos apsigalvoti 
ir apsispręsti, kur yra prasmė ir 
laimė. ... Kartą išgirdę palygi
nimą apie sūnų palaidūną, gailes
tingąjį svetimtautį samarietį, 
moterį, su lempa ir šluota ieš
kančią pamesto pinigėlio, negali
me jų užmiršti. Nejučiomis jie 
skatina mūsų mintį ir širdį 
klausti: koks yra Dievas? ... 
Dievas ieško žmogaus, ieško pa-

klydusio ar įstrigusio gyvenimo 
razgyne — juo rūpinasi ir kviečia 
būti Dievo rankomis, kojomis, šir
dimi ...”5

Antrasis evangelijų turinio 
sluoksnis yra apaštalų ir mokinių 
skelbimas apie išganymą per Jėzų 
Kristų. Ką apaštalai ir mokiniai 

mirties ir Prisikėlimo? Dievo 
karalystės Skelbėjas Jėzus yra 
skelbiamas Dievo Kristumi ir 
Viešpačiu (žr. Apd 2:36). Šis 
sluoksnis apima Jėzaus darbų ir 
žodžių aiškinimą, perduotą apaš
talų ir mokinių skelbimu bei mo
kymu, ir įamžina tai, kas dažnai 
yra vadinama „Prisikėlimo-tikė- 
jimu” arba „Velykų įvykių”, t.y. 
išganymo įvykius su poprisikėli- 
mine įžvalga. „Iš pradžių moki
niai šito nesuprato, bet, kai Jėzus 
buvo pašlovintas [Prisikėlimu, 
Dangun žengimu, Dvasios siunti
mu], atsiminė, kad tai buvo apie 
jį parašyta, ir jie buvo jam tai pa
darę” (Jn 12:16; žr. 2:22). Gražūs 
apaštalų ir mokinių skelbimo 
pavyzdžiai yra aprašyti Apaštalų

Antanas Ulevičius „Karalius”. 1990 
Akmens masė, aukšto degimo, 24" aukščio 

Iš parodos „Dailė ’90” — Religija lietuvių mene, dabar vykstančios Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, Illinois, iki balandžio 16 dienos.

darbų knygoje6. j
Tretysis evangelijų turinio,a 

sluoksnis yra tai, ką evangelistai 
parašė apie Jėzų savo skirtingose 
evangelijose. Evangelistai naudo
josi paveldėtu tikėjimo kraičiu, 
subrendusia įžvalga ir samprata, 
darė medžiagos atranką, ją susis- 
tenfino bei paaiškino, piešdami 
tematinį, teologinį Jėzaus, Dievo 
Sūnaus ir Kristaus, portretą.’

Evangelistai buvo tikintys 
krikščionys

'J

9
Evangelistai — Morkus, Matas, 

Lukas, Jonas — buvo giliai tikin
tys krikščionys. Dievo įkvėpimu 
jie rašė, siekdami padėti krikš
čionims susitikti su Dievu, „kuris 
mus per Kristų sutaikino su savi
mi ir davė mums sutaikinimo tar
nystę. Juk tai Dievas Kristuje 
sutaikino su savimi pasaulį, [...] 
ir patikėjo mums sutaikinimo ži
nią” (2 Kor 5:18-19).

Evangelijas skaitė ne tik krikš
čionys, bet ir jų kaimynai — 
pagonys ir žydai, norėdami susi
pažinti su krikščionių tikėjimu. 
Nėra abejonės, kad jos padėjo 
daugeliui Žemės gyventojų pažin
ti Jėzų Kristų. Ir nūdien Evange- 

. lijas skaito ne tik tikintieji, bet ir 
istorikai, literatai, mokslininkai.

r

Evangelijų turinio 
branduolys: Jėzus

Patį evangelijų branduolį 
sudaro Jėzus ir jo žodžiai bei dar
bai. Jėzus ir jo žodžiai bei darbai 
sąlygojo apaštalus bei mokinius, 
Jėzus ir jo žodžiai bei darbai 
sąlygoja mūsų laikų krikščiony
bę.

Kuo yra Jėzus evangelijose? 
Kaip kalba apie Jėzų pradinė 
Bendrija ir evangelistai?

Patys pirmieji Jėzaus sekėjai, 
kreipdamiesi į Jėzų ar apie jį 
kalbėdami, naudojo įvairius titu
lus. Keturi šių titulų padės mums 
susitikti su evangelijų Jėzumi: 
rabinas-mokytojas, pranašas, 
Kristus, Viešpats.

Jėzus — Rabinas-Mokytojas. 
Nazaretas ir Galilėja pažino Jėzų 
kaip rabiną — rabbi arba rab- 
bouni, t.y. kaip mokytoją. Bū
dinga, kad evangelistai titulą 
„rabinas-mokytojas” rezervuoja 
bemaž tik Jėzui.8 Žydų mokytojus 
jie paprastai vadina fariziejais, 
Rašto žinovais ar aiškintojais. „I 
Mozės krasę atsisėdo Rašto aiš
kintojai ir fariziejai. Todėl visa, 
ką jie liepia, darykite ir laiky
kitės, tačiau nesielkite, kaip jie

(Nukelta į 2 psl.)
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Gyvenam ketvirtą 
NtprikGusomybčs savatlą 

Niekas nepasikeitė. 
Tie pelys saulė, dangus ir temt. 

Gyvename blogiau: Jli okupuoja mAsų patfatus. grobia mftsų vaiku*, 
tankų vikfrah gremžia mūsų minių asfaltą, atvirai ir 

tylomis iaiposi it mūsų arba gąsdina, siųsdami “gelehniui” kreipimusi* | 
lietuvių t Matą... 

JIE gali boti baurOt. nes tiaurumą gimdo baimė 
JIE bijo mOsų kaip niekada per 50 metų, nes motų pėdomis gali 

pasekti ir jau seka kiti. 
Ealija Pasiskelbusi okupuota iki iiot. pripažinusi TSR Sąjungos valstybine 
valdžią neteisėta savo teritorijoje ir Estijon Respublikos atstatymo pradžią, 

ji stoja greta. Imperija dega, tačiau tas gaisras mAsų 
netildo • iki realios nepriklausomybės mums ne arčiau kaip iki Maskvos.

Tebegy sename absurdo pasaulyje, kurio simbolis dar neseniai buvo
Respublikos vėliava virt KGB ritmų. Šiandien simboliai kili, tačiau nepriklausomybės nerea

lybė tokia: JIE nepripažįsta mOsų, mes nepripažįstame jų. 
Jie kerta kumtlim geležiniu, u mes • “kalbus giminius gražumu” 

DidŽKSSKM imps riju* pirmas žmogus Michailas Gorbačiovas mOsų AT nutarimais (varytas į 
kampą, priverstas gintis, nes lankai ialia niftsų, kariniai sraigtasparniai ir 

lėktuvai virt mAsų tėra dvasia silpnojo savigyna. 
Pasirinkimas menkas: arba jis it liesų didis ir ra* tavyje jėgų pripažinti 

mttvų sprendimus, nepriklausomybę de jure iki palies de tado, 
Stodamas į konfrontaciją »u imperijos apaltalais, arba liks lik “pirmas", 

iki galu itlikimas imperijai ir isloriio* pažymėtus Michailo Paskutiniojo vardu. 
O mes. Kaupą stalininėje-brežnevinėje dirvoje, bręstame laisvei,

nors tebesame dar jauni ir nepatyrę. Kol kas daugiau turime ambicijų nei iiminlics. MOsų 
parlamentas tėra toks, kokie esame mes palys. Ir mūsų moralinis teisumas tėra lik laukimas 

mums patiems ir pasauliui Kas apgins mus, kai palys apsiginti negalime?
Kas ii Aki pasaulio didžiųjų aukos savo naudą, ramų ir sotų 

gyvenimą dėlei mAsų - mažų ir skriaudžiamų? 
tNevc, pasakyk mums, ką dar turime atiduoti, kiek rūmų. archyvų. 

Tėvynės vaikų turime paaukoti. kad imperija paliktų 
mus ramybėje, .

Aš * laisva*, 
tu - laisvas, 

mes... , M

Gyvenam ketvirtą Nepriklausomybės savaitę. Niekas nepasikeitė. 
Tie patys saulė, dangus ir žemė. Gyvename blogiau: -JIE okupuoja 
mūsų pastatus, grobia mūsų vaikus, tankų vikšrais gremžia mūsų 
miestų asfaltą, atvirai ir tylomis šaiposi iš mūsų arba gąsdina, siųs
dami „geležinius” kreipimusis į lietuvių tautą... JIE gali būti žiau
rūs, nes žiaurumą gimdo baimė. JIE bijo mūsų kaip niekada per 50 
metų, nes mūsų pėdomis gali pasekti ir jau seka kiti. Estija. Pasi
skelbusi okupuota iki šiol, pripažinusi TSR Sąjungos valstybinę val
džią neteisėta savo teritorijoje ir Estijos Respublikos atstatymo pra
džią, ji stoja greta. Imperija dega, tačiau tas gaisras mūsų nešildo 
— iki realios nepriklausomybės mums ne arčiau kaip iki Maskvos. 
Tebegyvename absurdo pasaulyje, kurio simbolis dar neseniai buvo 
Respublikos vėliava virš KGB rūmų. Šiandien simboliai kiti, tačiau 
nepriklausomybės nerealybė tokia: JIE nepripažįsta mūsų, mes ne
pripažįstame jų. Jie kerta kumštim geležiniu, o mes — „kalbos gim
tosios gražumu”. Didžiosios imperijos pirmas žmogus Michailas Gor
bačiovas mūsų AT nutarimais įvarytas į kampą, priverstas gintis, 
nes tankai šalia mūsų, kariniai sraigtasparniai ir lėktuvai virš mū
sų tėra dvasia silpnojo savigyna. Pasirinkimas menkas: arba jis iš 
tiesų didis ir ras savyje jėgų pripažinti mūsų sprendimus, nepriklau
somybę de jure iki paties de facto, stodamas į konfrontaciją su impe
rijos apaštalais, arba liks tik „pirmas”, iki galo ištikimas imperijai 
ir istorijos pažymėtas Michailo Paskutiniojo vardu.

O mes, išaugę stalininėje-brežnevinėje dirvoje, bręstame laisvei, 
nors tebesame dar jauni ir nepatyrę. Kol kas daugiau turime ambi
cijų nei išminties. Mūsų parlamentas tėra toks, kokie esame mes pa
tys, ir mūsų moralinis teisumas tėra tik šauksmas mums patiems 
ir pasauliui. Kas apgins mus, kai patys apsiginti negalime? Kas iš 
šio pasaulio didžiųjų aukos savo naudą, ramų ir sotų gyvenimą dėlei 
mūsų — mažų ir skriaudžiamų? Dieve pasakyk mums, ką dar turi
me atiduoti, kiek rūmų, archyvų, Tėvynės vaikų turime paaukoti, 
kad imperįja paliktų mus ramybėje...

Aš — laisvas, tu — laisvas, mes...
(Tekstas dešiniajame krašte viršuje reprodukuoto Atgimimo Nr. 14, 

1990.4.4-11, pirmojo puslapio.)

L.M.

Klaipėdos krašto byla praeityje ir šiandien
j d

kraštą, tada oficialiai gavusį 
Klaipėdos krašto vardą. Vokie
tija, vykdydama Taikos sutartį, 
1920 m. vasario mėnesį atitraukė 
iš to krašto savo kariuomenę. Po 
kelių dienų Klaipėdoje išsikęlė 
prancūzai ir miestą bei kraštą 
perėmė prancūzų generolas Odry- 
Vėliau kraštą valdė Prancūzuos 
komisaras Petisnė. Mažosios Lie
tuvos Tautinė taryba iš Tilžės 
persikėlė į Klaipėdą, kur stengėsi 
įsijungti į prancūzų okupuoto 
krašto administravimą ir nuo 
Vokietijos atskirtą kraštą pri
jungti prie Lietuvos vaisi ’b%s. 
Jos atstovai kurį laiką buvo pran
cūzų administracijos sukultos 
Klaipėdos krašto Direktorijos 
nariai. 9

Mažlietuvių pastangos 
išsilaisvinti

Visiškai nauja padėtis Klaipė
dos krašte atrodė lyg ir logiška 
nugalėtojų veiklos išdava, jiems 
siekiant sukurti teisingesnį 
pasaulį. Tačiau greit paaiškėjo, 
kad prancūziškoji direktorija yra 
Klaipėdos laisvo, nepriklausančio 
jokiai vietinei valstybei, miesto 
sukūrimo įrankis. Todėl Mažosios 
Lietuvos Tautinės tarybos nariai 
iš direktorijos pasitraukė ir stojo 
opozicijon. Maža to, netrukus iš
ryškėjo lenkų kapitalo ir jų įstai
gų brovimasis į Klaipėdą ir jos 
kraštą pagal subtiliai paruoštą ir 
iš anksto numatytą planą.

Šiuo metu išspausdinus Lie
tuvos Seimų stenogramas 18-ps 
tomų, beveik 13,000 puslapių lei
dinyje Nepriklausomos Lietuvos 
Seimų protokolai (leidėjas — 
ekonomistas Jonas Sakas-Sake- 
vičius), galima nuodugniau įši- 
gilinti, kaip Klaipėdos krašto pro
blema atsispindėjo Lietuvos 
vyriausybiniuose sluoksniuose, 
ypač Steigiamajame ir Pirma
jame seimuose. Ryšium su tuo 
dar pažymėsime, kad, nesulauk
dama palankaus Santarvės vals
tybių dėl Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos sprendimo, 
Mažosios Lietuvos Tautinė 
taryba jau 1920 m. vasario 21 d. 
priėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
Klaipėdos kraštą sujungti su Lie
tuvos valstybe. Toje rezoliucijoje 
buvo reikalaujama, kad: 1) Lie
tuvos muitų siena būtų nukelta 
prie Nemuno, o jos apsauga pa
vesta Lietuvos kariuomenei, 2) 
geležinkeliai, paštas, telegrafas ir 
telefonas tuojau pat būtų pavesti 
Lietuvos susisiekimo administra
cijai, ir 3) Lietuvos valstybė tuo
jau pradėtų naudotis Nemunu ir 
Klaipėdos uostu. Praėjus mėne
siui, 1920 m. kovo 21 dieną, 
Kaune įvyko iškilmingas Lie
tuvos Valstybės Tarybos posėdis, 
kurio metu trys Mažosios Lie
tuvos Tautinės tarybos nariai 
buvo kooptuoti į Valstybės 
Tarybą, ir ta proga jie įteikė 
minėtą rezoliuciją. I Valstybės 
Tarybą buvo kooptuoti Martynas 
Jankus, Kristupas Lekšas ir 
Šlekys.

Praėjus beveik aštuoniems 
mėnesiams, Lietuvos Steigia
masis seimas 1921 m. lapkri
čio 11 dieną, išklausęs vyriausy
bės pranešimą, pareiškė savo 
nusistatymą Mažosios Lietuvos 
atžvilgiu. Seimo rezoliucijoje 
sakoma, kad Klaipėdos krašto 
ekonominiai interesai ir didžio
sios jo gyventojų dalies tautiniai 
siekimai turi tiek daug bendro su 
Lietuva, kad susiliejimas vienon 

(Nukelta į 2 psl.)

KAZYS ĖRINGIS

Klaipėdos krašto prisijungimas 
prie Lietuvos 1923 metais sudaro 
vieną iš Mažosios Lietuvos tragiš
ko likimo gyvybiškai svarbių is
torijos puslapių — ir tai yra vis 
dėlto pergalingas puslapis. Deja, 
karas ir pokaris mums atnešė 
etnocidinio masto sunkiai įsivaiz
duojamą beveik visuotinį žmonių 
praradimą Mažojoje Lietuvoje.

Akivaizdu, kad, praėjus 20-30 
metų, ateinančios generacijos 
įvykius užmiršta, sunyksta kitų 
kartų protuose liepsnojusios 
idėjos, žmonių siekimai, išblėsta 
skausmas, išdžiūsta ašaros. Todėl 
tai, kas svarbu tautos ir valstybės 
atminčiai, praeities joje išsau
gojimui, tikslinga, norint daryti 
įtaką palankesnei ateičiai, praei
ties įvykius prisiminti savo laiko 
dvasia ir juos iš naujo perimti.

Klaipėdos krašto byla yra ne
eilinė nei savo sprendimų pobū
džiu, nei žvelgiant į visos mažlie- 
tuvių tėvynės ateitį, kalbant apie 
tą kraštą jo tragedijos lygmenyse.

Žvilgsnis i praeiti

Klaipėdos krašto, kaipo tokio, 
sąvoka yra jauna, atsiradusi tik 
po Versalio (1919) sutarties. Seno
vės kilčių istorija byloja, kad čia 
yra Skalvos ir skalvių žemė. Tai 
prūsų kiltis, viena iš devynių, ku
rias, gal pagal legendinę istoriją, 
kadaise valdė devyni Vaidevučio 
sūnūs. Bet sutikus, kad tai yra le
genda, ką daryti su ženklais, 
išlikusiais akmenyje: jie gal 
jau nuo pirmųjų Kryžiuočių or
dino atsibastymo dešimtmečių 
skelbia, kad Vaidevutis turėjo ir 
dukrą. Bartoje, archaiškai primi
tyvioje akmeninėje žmogaus 
skulptūroje yra lotyniškai 
užrašyta: Vaidevučio duktė — 
Gustebalda (Gustebalda — filia 

i Vaidevut). Tad palikime kuni
gaikštytę ar deivę Gustę istori
kams ir pažvelkime į vėlesnius 
laikus, glaudžiai susijusius su 
mūsų šios dienos tema.

Prasidėjus 12-13 amžiuje vo
kiečių ekspansijai i rytus, 1237 
metais Kryžiuočių ir Kalavijuo
čių (Livonijos) ordinai susijungė. 
Todėl mūsų laikų Klaipėdos kraš
tas turėjo labai didelę reikšmę jų 
sausumos ryšiams tarp nukariau
tų žemių. Tai trikdė ryšius že
maičiams su prūsais, kas grobi
kams buvo gal nemažiau svarbu. 
Pirmojoje Torunės taikoje 1411 
metais, po Žalgirio mūšio, Vy
tautas sau, tarp kitko, reikalavo 
ir Klaipėdos pilies bei teritorijos. 
Gi Salyno derybų su kryžiuočiais 
metu, 1413 metais, Vytautas iš
sireiškė, kad „Prūsai yra taip pat 
mano protėvių žemė, ir aš jos 
reikalausiu iki pat Uosos, nes ji 
yra mano tėvų palikimas”. Beje, 
Uosa yra Nemunyno, įtekančio į
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Kuršių marias, aukštupio kairy
sis intakas, kurio žiotys yra 45 
km nutolę į pietus nuo Rusnės. Iš 
Kryžiuočių ordino 1420 metų 
skundo popiežiui žinoma, kad Vy
tautas siekė gauti žemes iki pat 
jūros ir marių. Pagaliau Melno 
ežero 1422 metų taika ginčą 
optimizavo Lietuvai, suteikdama 
priėjimą prie jūros ties Palanga ir 
Šventąja, ordinui priskiriant 
Žemaitijos Klaipėdą su aplinki
nėmis žemėmis. Sutartyje tai va
dinama „Castrum Memele, in 
Samogitico Cleupeda appella- 
tum”. Tai paliudija, kad Klaipė
da tais senais laikais buvo 
laikoma Žemaitijos žeme, nors 
Prūsijos kilčių žemėlapiuose 
mūsų laikų Klaipėdos kraštas 
priskiriamas skalvių kilčiai. Tai 
tik gal patvirtina mūsų istoriko 
Povilo Pakarklio (1902-1955) tei
ginį, kad tarp lietuviškų ir prū
sų kaimyninių kilčių nebuvo ryš
kios kalbinės ribos, o egzistavo 
tik tarmių pereinamybė.

Kaip ten bebūtų, bet iš aukš
čiau pasakyto matyti, kad Lie
tuvos valstybės valdovai ir jų 
pąjūrio sričių senoliai buvo tarpu
savyje susiję: valstybės ir jos 
žmonių kilčių interesai yra 
dokumentuoti net valstybės galy
bės Salyno ir Melno derybose 
1413-1422 metais. Melno su
tartis ilgiems amžiams atskyrė 
Klaipėdą ir pietinį jos pajūrį nuo 
Lietuvos ir suardė tiesioginius 
gentinius ryšius. Tačiau Antroji 
Torunės sutartis, pasirašyta 1466 
metais, panaikino Kryžiuočių or
dino suverenumą ir nuo tada or
dinas tapo Lietuvos-Lenkijos va
salu, o Klaipėdos kraštas ofi
cialiai tapo Lietuvos valstybės 
dalimi. Tai tęsėsi apie 200 metų, 
kol Lublino unijos sąjungininkės 
— Lenkija ir ypač Lietuva įsivėlė 
į sunkius karus su Maskva ir 
Švedija, ir atsisakė savo suvere
numo teisių į Prūsijos (Ordino) 
žemes. Tada Klaipėdos kraštas 
perėjo Brandenburg’o Hohenzol- 
lern’ams ir iki pat jų galybės su
griuvimo 1918 metais išbuvo jų 
rankose.

Vokiečių valstybė įsikūrė Kry
žiuočių ordino užkariautose 
žemėse. Užkariautojai pasigrobė 
net nugalėtų mažlietuvių bendra- 
gentainių prūsų vardą ir tą 
vokiečių valstybę pavadino Prū
sija. Vokiečių imperija — Prūsija, 
praėjus mažlietuvius nusiaubu
siam marui ir karo nelaimėms, 
imdamasi, pagal germanizavimo 
programą, atkurti kraštą, vieną 
šalies apygardą, dalį mažlietuvių 
tėvynės 17-ojo amžiaus pradžioje, 
dėl istoriškai susiklosčiusios 
tikrovės pavadino „Lietuva” (Lit- 
tauen). Tai svarbus ir neužmirš
tinas faktas, kurio plačiau ne
nagrinėsime. Atsiradus Prūsįjoje 
„Littauen” apygardos vardui, 
ilgainiui išsirutuliojo ir Prūsų 
Lietuvos vardas (Preussisch-Li- 
tauen). Pagaliau 19-ojo amžiaus 
viduryje abiejose Nemuno pusėse 
Prūsijos imperijoje gyvenančius 
lietuvius pradėta vadinti mažlie- 
tuviais, o jų tėvynę — Mažąja Lie
tuva (Lithuania Minor). Prūsijos 
imperijos ginkluotose pajėgose 
buvo įsteigti įvairių ginklo rūšių 
lietuvių („litauische”) 
„Lietuvos” apygardos 
gerai atsispindi ūkinės 
dokumentuose.

„Baltija” „Klaipėda1

„Nemunas”

Skulptorės Natalijos Lužčinaitės-Krinickienės darbai
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Mažlietuvių išsilaisvinimo ir 
susijungimo su Didžiąja Lietuva 
viltis buvo švystelėjusi Napo
leono karo žygio Rusijon metu, 
kai vasalu tapusi Prūsija, jos 
kariai, jų tarpe daug lietuvių, 
dalyvavo kairiajame karo žygio 
sparne, pradedant nuo Pagėgių. 
Ir rusų okupuotoje Lietuvoje buvo 
stengiamasi atkurti Lietuvos 
valstybę. Bet, žlugus Napoleono 
armįjai, tos gal net netikros viltys 
greitai išblėso.

Klaipėdos krašto gimimas 
Mažojoje Lietuvoje

Mums yra gerai žinoma 19-ojo 
šimtmečio mažlietuvių veikla ir 
jų paslaugos to amžiaus lietuvių 
tautiniam atgimimui, išplėtota 
minėtoje Prūsijos imperijos Lie
tuvos apygardoje. Iš tos tikrovės 
vėliau išplaukęs labai svarbus 
mažlietuvių politinį nusistatymą 
išreiškiantis dokumentas yra 
1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės 
deklaracija, kuri viešu aktu 
pareikalavo „Priglaudimo Ma
žosios Lietuvos prie Didžiosios 
Lietuvos”, ir kurios pasirašymo 
sukaktį mes kasmet minime. Tą 
svarbų dokumentą pasirašė tuo 
metu įsisteigusi Mažosios Lie
tuvos Taryba. Vokietijai jau 
pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį 
karą ir 1918 m. lapkričio 11 dieną 
kapituliavus, Mažosios Lietuvos 
Taryba 1919 m. balandžio 8 d. 
raštu pateikė Versalio taikos 
konferencijos pirmininkui rei
kalavimą, kad Prūsų Lietuvos 
lietuviškos sritys — iki Labguvos, 
Įsručio, Gumbinės, Darkiemio ir 
Galdapės — būtų priskirtos prie

Lietuvos valstybės. Vokietijai 
pralaimėjus karą, nugalėtojos — 
Santarvės valstybės Versalyje 
pradėjo Taikos sutarties parengi
mo pasitarimus.

Pagal Versalio sutarties 2-ą ir 
3-ią skirsnius, iš pralaimėjusios 
karą Vokietijos buvo atimtos ki
tų valstybių naudai kai kurios jos 
užgrobtos žemės. Bet Mažosios 
Lietuvos, palyginti, tik nedidelė 
dalis, nuo Nemuno iki Klaipėdos, 
buvo atskirta nuo Vokietijos ir 
mums žinomose ribose įgavo 
Klaipėdos krašto pavadinimą. 
Manoma, kad taip buvo padaryta, 
Versalio konferencijos Lenkų 
reikalų komisijai pasiūlius, ma
tyt, veikiant net lenkų emig
rantams. Atskirtą Klaipėdos 
kraštą neva buvo numatyta 
priskirti Lietuvai. Bet taip pa
daryta nebuvo, nes tas kraštas 
buvo paliktas laikinoje Santarvės 
valstybių dispozicijoje. Nugalėtoji 
Vokietija prieštaravo Klaipėdos 
krašto atskyrimui, ir savo pa
reiškime, įteiktame Versalio 
taikos sutarties derybininkams, 
tą kraštą grobikiškai pavadino 
pagrindine vokiečių žeme („Kern- 
deutsches Land”).

Vienas iš svarbiausių Versalio 
sutarties architektų, Prancūzijos 
politikas Clemenceau nugalėtojų 
vardu Vokietijos vyriausybei 
1919 m. birželio 20 d. raštu pra
nešė, kad Klaipėdos kraštas iš pa
grindų yra lietuvių apgyventas ir 
kad Klaipėda yra natūralus Lie
tuvos uostas. Taip Versalio 
Taikos sutartyje atsirado 99-as 
straipsnis, skelbiąs, kad Vokife- 
tija atsisako visų teisių į tą



ANTROJI DALIS „«G. s
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Saturday supplement 1990 m- balandžio mėn. 28 d. / April 28, 1990 Nr. 84(17)

Jaudinanti 
nepriklausomybės drama

Šiuo metu pravartu prisiminti 
dvidešimtojo amžiaus dar gūdes
nes dienas. Kad ir Antrojo pasau
linio karo siausmą, kai visokių 
įžūlių ideologijų armijos be pasi
gailėjimo trypė svetimas teritori
jas. Esesmanai žygiuodami mėg
davo dainuoti ir toki kupletą:

Und ivillst du nicht mein
Bruder sein,

So sehlage ich dein Schaedel ein
Apytikriai išvertus: jeigu neno

ri su manimi broliautis, turėsi 
per kiaušą buože gauti.

O štai šiandien virš beginklės 
Lietuvos yra pakibusi sovietinio 
okupanto kuoka. Jei nenorite su 
mumis broliautis, pasiruoškite 
būsimiems smūgiams — šitokiais 
grasinimais kas antrą dieną 
švaistosi perestroikos bosas Gor
bačiovas. Pasišovė jis žūt būt pa- 
klupdyti darbščią, taikingą Lietu
vos respubliką, nepaisydamas, 
kad jo užmačios visiškai neside
rina su lietuvių siekiais. Kadangi 
galia jo rankose, tai ir teisybė yra 
jo, o ne lietuvių.

* * *
Rašau šias pastraipas, žinoda

mas, kad bus išspausdintos tada, 
kai žinios iš Lietuvos gal bus dar 
niūresnės nei šiandien — balan
džio 3 dieną. Ten okupantas ban
do galutinai užgniaužti spaudos 
laisvę.

Praėjo daugiau kaip trys savai
tės nuo Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos akto, paskelbusio Lietu
vos nepriklausomos valstybės 
atstatymą. Džiugų Kovo 11-os 
sekmadieni būrėmės Los Angeles 
salėje, išskleidę trispalves, gie
dojome tautos giesmes, sveiki
nome vieni kitus, spaudėme 
rankas, glaudėme prie krūtinės... 
Pagaliau didžioji viltis tapo tik
rove. Mūsų tėvynė pareiškė savo 
valią. Lietuviai bus savo krašto 
šeimininkai.

Deja, kaip tikėtasi, pajudėjo 
pragaro galios. Imperinės Mask
vos cerberiai (perestroikininkas
su KGB ir armijos generolais) ry
žosi užsmaugti Lietuvos nepri
klausomybės aktą. Kad susidoro
jimas su lietuviais pasauliui 
neatrodytų perdėm grubus, vis
kas buvo daroma laipsniškai, su 
velnišku apskaičiavimu. Gula
guose išmėgintu lėtu smaugimo 
būdu. Perestroikos simpatikams 
pasaulyje susidarė įspūdis: koks 
kantrus yra Gorbačiovas, Stali
nas būtų susitvarkęs per vieną 
dieną.

* ♦ *
Ne vien modernios komunikaci

jos dėka, bet ir nuo bolševikinio 
teroro bėgusių žmonių patirtimi 
puikiai žinojome, koks yra tas 
pekliškas smaugimo procesas. 
Jaudinomės ir sielojomės kaip 
niekada. Juk ten duso Lietuva. 
Duso švenčiausias troškimas būti 
nepriklausomiems. Nemigos ka
muojami, dusome ir mes. Apmau
das telkėsi krūtinėje. Argi nė 
viena Vakarų demokratija neiš
ties Lietuvai rankos? Pradėjome 
laiškais ir telegramomis bombar
duoti Amerikos prezidentą. Argi 

jis nesusipras? Argi netars Už 
Lietuvos nepriklausomumą toly
giai tvirto sakinio, kaip neseniai 
yra taręs apie nenorą valgyti 
brokolio daržoves?

* * *
Neišdj ’a sąmonėj prezidento 

nuotrauka: su žmona sėdi jis 
lietuvių tarpe Kennebunkporte. 
Šypsodamas laiko užrašą „I love 
Lithuanians”. Ak, juk tai nepa
mainomas lietuvių bičiulis! Todėl 
ir balsavome už jį, jei neklystu, 99 
nuošimčiais. Tikėjome, reikalui 
esant, užtars Lietuvą.

Šiandien šis lietuvius mylintis 
Amerikos valdonas nuo mūsų sle
piasi krūmuose. Krūmas krū
muose. Sakau tai ne pašaipai, bet 
ironijos labui. Juk šiandien 
okupantas aptvertą Lietuvą ka
gėbistų mūru. Vengdamas nepri
klausomos Lietuvos pripažinimo,’ 
prezidentas nusisuka ir nuo Ame
rikos ilgametės laikysenos: 
sovietai neteisėtai užgrobė Balti
jos valstybes.

Abejoju, ar jam rūpi mūsų 
laiškai ir telegramos. Iš tikro kas 
jam lietuvių saujelė!? Kas kita di
džiulė Sovietų Sąjunga, su kuria 
galima išsijuosus bizniauti. To jis 
atvirai nepasako. Kur tau! Pra
vartu patylėti. Prispirtas, nese
niai savo senatoriams išdėstė 
naivių naiviausią plerpalą: 
Nenoriu pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę, nes nenoriu 
pakenkti Lietuvai. Žodžiu, eti, 
kėtė „I love Lithuanians” tebe, 
galioja. Iš meilės mums preziden
tas bijo sovietams pasakyti tai, 
kas mums gyvybiškai svarbu.

Keista, kad tokiais absurdiš
kais postringavimais buvo įti
kinti net kai kurie respublikonai 
senatoriai. Tuo tarpu mus, lie
tuvius, (kai ten Lietuva dūsta 
okupanto smaugiama) toks akių 
dūmimas skaudžiai įžeidžia. 
Matome, jog klydome, savo 
balsais parėmę Lietuvos laisvei 
abejingą politikierių. Pranas Visvydas

Los Angeles lietuvių demonstracijos dėl Lietuvos nepriklausomybės šių metų kovo 24 dienų. Kairėje - šios „Kertinės 
paraštės” autorius rašytojas Pranas Visvydas. Eisenos priekyje jaunuoliai neša trispalvę.

Alekso Unguraičio nuotrauka

Literatūra — kas ji?
VACYS KAVALIŪNAS

mo... ligi šių dienų jos sampratos, 
kuri taip pat įvairuoja — Si duo 
faciunt idem, non idem ėst. — Jei 
du daro tą patį, nėra tas pat. Tai 
individualybės principas, kuriuo 
yra paženklintas kiekvienas mąs
tantis individas.

Čia ir šiuo kartu tebus trumpai 
stabtelta tiktai prie dviejų pran
cūzų — Jean Paul Sartre ir 
Charles Du Bos — ta pačia ant
rašte knygų Kas yra literatūra? 
(Qu’est=ce que la literature), trak
tuojančių tą patį objektą. Abu jie 
užima gana žymią vietą prancū
zų literatūros, filosofinės minties 
ir aplamai kultūros gyvenime. 
Tačiau yra jie ir didžiai skirtingi. 
Sartre — filosofas ir rašytojas, 
ateistinio egzistencializmo atsto
vas, filosofines savo idėjas iliust
ravęs ir grožinėje savo kūryboje. 
Du Bos — nuoširdus rašytame sa
vo žodyje ir gyvenime katalikas, 
pasižymėjęs subtiliu prancūzų ir 
kitų kraštų — vokiečių ir anglų 
— rašytojų kūrybos pasaulio ir jo 
dvasios atskleidimu. Tai, Gerard 
d’Houville žodžiais, dvasios kri
tikas (critiųue dės ames), daugelio 
tomų Approximations autorius.

Sartre savo knygoje svarsto 
klausimus: ką reiškia rašyti? kas 
rašo? kam rašftma? kodėl rašo
ma? Ir rašoma, sako jis, todėl, kad 
rašytojas nori atskleisti savo san
tykius su pasauliu. Pabrėžia jis, 
kaip ir aplamai savo filosofinės 
minties knygose, ir rašytojo, ir 
skaitytojo laisvę. O laisvė — 
pagrindinis jo žmogaus filoso
fijos dėsnis: žmogus yra pa
smerktas laisvei.

Tačiau laisvės klausimas nėra 
taip lengvai išsprendžiamas. Ka
da, kur ir kiek žmogus yra lais
vas — sunku pasakyti. Gal jis 
tėra laisvas tiktai norėti. Betgi ir 
mūsų norai pareina nuo daugelio 
išorinių ir vidinių-psichologinių 
aplinkybių, dažnai turinčių le
miančios įtakos mūsų kelio kryp
čiai kartais net ir likimine 
prasme.

O tas pasaulis, su kuriuo Sar- 
tre’o rašytojas jaučia būtina san
tykiauti, tėra labai žemiškas. Tai 
žmonės. O jie, vienos jo dramos 
personažo žodžiais, yra pragaras; 
„l’enfer ce sont les autres” — pra
garas — tai kiti. Tad šio Sartre’o 
pasaulio angoje tiktų Dantės Die
viškosios komedijos pragaro vartų 
įrašas; „Lasciate ogni speranza,

Klausimas, kas yra kas, liečia 
pažinimo esmę ir yra filosofinis. 
Filosofinis —, estetikos (kuri — tai 
teigia savo knygoje Allgemeine 
Aesthetik Max Diez — susijusi su 
logika, psichologija ir su empi
riniu gyvenimu), yra ir klau
simas, kas yra literatūra, nors tai 
atrodo visi gerai žinome. Tačiau 
žinome tiktai tol, kol niekas 
mūsų neklausia ir kol tai ne
reikia paaiškinti žodžiais, kurie 
yra nepakankami išreikšti mūsų 
minties ir aplamai mūsų vidinio 
pasaulio plotus ir jo gelmes. 
„Mūsų kalba”, sako A. Lagard ir 
L. Michard savo Dvidešimtojo
amžiaus prancūzų literatūroje 
„yra be galo neturtinga, kai nori
me tiksliai išreikšti sudėtingos 
gyvos būtybės dvasines būsenas”.

O toji gyva būtybė — žmogus, 
kuris, Montaigne’o žodžiais, yra 
įvairus ir banguojantis. Ir ban
guoja jis, nesustodamas, sąmo
nės ir pasąmonės plotais ir įvai
riomis kryptimis — vertikalia ir 
horizontalia, kildamas į šviesias 
aukštumas ir grimzdamas į juo
das gelmes. Ir čia galbūt siur
realistai turi kiek pagrindo, rašy
dami automatiškai, atmesdami 
loginį pradą ir tuo, bent jų pačių 
įsitikinimu, atskleisdami tikrąją 
realybę. Tačiau ar nepaisymas 
loginio ir protinio prado nėra 
dvasinės žmogaus realybės suluo
šinimas? — „Racionalumas”, 
sako Edvvard P.J. Corbett savo 
knygoje Classical Rhetoric for the 
Modern Student, „yra esminis 
žmogaus bruožas, ir protas turi 
dominuoti visą jo mąstymą ir 
veiklą”.

Klausimas, kas yra literatūra, 
yra nelengvas ne tiktai todėl, kad 
yra įvairių nuomonių, bet dar ir 
dėl to, kad literatūros istorijos 
keliuose keitėsi ne tiktai to žodžio 
prasmė — nuo gramatikos, rašy-

Nesiųskime daugiau telegra
mų. Tai tik bergždžias pinigų 
švaistymas. Verčiau pasikliau
kime savimi. Savo tautos ištver
me. Blaiviu protu, ryžtu, lietuvių 
kultūros įtaiga.

Ateis mums palankesnis metas. 
Sovietiniai okupantai vis tiek 
praras savo nešvarių krumplių 
aštrumą. Jų potencija nėra ilga
laikė. Sklerozė jau yra įsimetusi. 

voi ch’entrate” — Palikite bet 
kokią viltį tie, kurte čia įžen
giate”.
Ir nieko nėra nei Sartre’o žmo

gaus kelio vizijoje, nei kūrėjo 
sieloje, kas bent kiek pakiltų nuo 
žemės paviršiaus ir bent neryškiu 
šešėliu pasuktų į metafizinio pa
saulio plotus. Ogi tai, kas jungia 
dangų su žeme, randame net ir 
antikinės Graikijos literatūroje. 
Gustave E. Mueller, savo knygo
je Philosophy of Literature kal
bėdamas apie Homero kūrybos 
pasaulį, sako, kad poetinė vaiz
duotė sujungia tai, kas dieviška, 
su tai, kas žmogiška — „links the 
divine and human spheres”. O ir 
žemės keliuose Homero kūrybos 
pasaulio žmogui šviečia skaidri 
Apolono saulė.

Jokios saulės ir jokios šviesos 
nėra Sartre’o kūrėjo pasaulyje. Ir 
jokiu būdu nieko dieviško. Nie
kas, sako jis, negali užtikrinti, 
kad literatūra yra nemirtinga. Ir 
menas rašyti nėra apsaugotas 
nesikeičiančiais Apvaizdos spren
dimais. Sartre’as, kaip ir kitados 
Platonas, kuris išskyrė rašytojus 
iš savo respublikos, yra linkęs 
literatūrą laikyti už meno ribų. 
Kiek kitaip jis žiūri į poeziją — ji 
stovi arčiau prie meno ir veikia 
tiesiogiau mūsų pojūčius. O pro
zos rašytojai tėra tiktai kal
bėtojai. Ir kalba jie, kad nieko 
nepasakytų: „c’est un prosateur 
qui parle pour ne rien dire”. Ir 
literatūra, teigia jis, neturi jokios 
prasmės. Pasaulis gali apsieiti be 
literatūros, o dar lengviau ir be 
žmogaus.

Ar ši Sartre’o nuomonė, kad 
literatūra nėra menas ir kad pro
zos kūriniai mums nieko nepa
sako, priimtina? Kad literatūra 
skiriasi nuo kitų meno rūšių, 
niekas neabejoja. Tai ypač pa
brėžia V. Sezeman’as savo Es
tetikoje. Poezija, sako jis, iš esmės 
skiriasi nuo visų kitų meno rūšių. 
Tapybinis vaizdas yra objekty
vus, o poetinis aiškiai subjekty
vus — jį turi susikurti pats skai
tytojas.

O ir ribos, skiriančios prozą 
nuo poezijos, dažnu atveju nėra 
ryškios. Ir prozoje yra ir gamtos 
vaizdų, ir ryškių veikėjų charak
teristikų. Tereikia prisiminti 
kad ir Vaižganto Mykoliuką, 
iškylantį tekančios saulės fone ir 
pereinantį kitos realybės — sim
bolinės, o tuo pačiu ir pralen
kiančios žemės kelio ribas plot
mėn. Arba — Krėvės Lapiną, or
ganiškai susijusį su Grainio liepa 
ir jos likimu, atsiskleidžiančiu 
magiškoje plotmėje. Kūrėjo žodis, 
kiek parafrazuojant Maritain’o 
Poezijos situacijos mintį, savo 
reikšme sujungia poeziją su 
transcendentiniu grožiu.

Visiškai kitokia — daug dva
singesnė ir daug gilesnė — Du 
Bos literatūros samprata. Norint 
atsakyti į klausimą, kas yra li
teratūra, sako jis, pirmiau reikia 
atsakyti į klausimą, kas yra gy
venimas. O gyvenimas yra Tasai, 
kuris pasakė: „Aš esu kelias, 
tiesa ir gyvenimas”.

Du Bos, susiedamas literatūrą 
su visatos ir istorijos centru — 
Kristumi, neatskiria jos ir nuo 
kasdieninio žmogaus gyvenimo. 
Gyvenimas ir literatūra, sako jis, 
yra susiję. Gyvenimas be litera
tūros nustotų amžinumo, o li
teratūra be gyvenimo būtų be tu
rinio. Galia kurti, suteikta visų 
daiktų Kūrėjo žmogui, yra viena 
iš pačių didžiausiųjų paslapčių, 
kurios plotmėje atsiskleidžia 
grožis, suteikiantis žmogaus 
sielai dvasinio džiaugsmo. Ir čia, 
literatūros kūrinyje, susitinka 
dvi sielos — kūrėjo ir skaitytojo.

Vytautas Ignas Rūpintojėlis, 1957 (aliejus, 23” x 35")

Lietuvių dailės muziejaus galerija Lietuvių centre, Lement, Illinois, bus atidaryta 
šių metų gegužės 5 dieną, 6:30 v.v. Ją atidarys Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas 
Stasys Baras. Ta proga vyks dailininko Vytauto Igno personalinė paroda. Bus taip 
pat atidaryta ir Lietuvių tautodailės instituto galerija, kuria rūpinasi Algis Trinkūnas 
ir Liudas Šlenys. Sekmadienį, gegužės 6 dieną, įvyks poezijos popietė su Henriku Nagiu 
ir Liūne Sutema.

Savo knygos skyriuje „Litera
tūra ir šviesa” Du Bos teigia, kad 
gražūs žodžiai yra mūsų minčių 
šviesa. Tai primena švęicarų ra
šytojo, meno istoriko ir filosofo 
Max Picard knygos Der Mensch 
und das Wort teigimą, kad 
niekur žmogus taip nepriartėja 
prie Dievo, kaip savo žodyje. Tai 
ypač Du Bos pabrėžia savo kny
gos skyriuje „Literatūra ir žodis”. 
Čia jis cituoja Genezę: „Ir tarė 
Dievas”. Ir tai kartoja tris kartus, 
pabrėždamas kuriamąją žodžio 
galią ir šviesos principą ir jos pa
slaptį literatūroje. „Mes pri
artėjame”, sako jis, „prie šviesos 
paslapties literatūroje, kuri veda 
ir prie paties Dievo”. Dar ryškiau 
kuriamąją žodžio galią Du Bos 
pabrėžia, cituodamas Šv. Jono 
Evangelijos žodžius: „Pradžioje 
buvo Žodis”. O tas Žodis, kuris 
buvo pas Dievą, yra antrasis Šv. 
Trejybės asmuo — Kristus — ir 
kūrybos principas, ir amžinoji 
Tėvo išraiška: ,,l’expression 
ėternelle du Pere”.

Įdomus Du Bos knygos skyrius 
„Literatūra ir grožis”. Čia jis 
svarsto klausimą, ar grožis egzią- 
tuoja pats savyje. Ir į šį klausimą 
Du Bos atsako teigiamai. Grožis, 
teigia jis, egzistuoja pats savyje. 
Ir egzistuoja jis anksčiau, negu 
mes jį pajuntame — ir visiškai 
nepriklausomai nuo mūsų. Tad 
jis — grožis — prieš tapdamas sub
jektyviu, yra objektyvus. Bet kas 
iš tikrųjų yra — ir ar iš viso jis yra 
grožis, be jį savo sieloje pajun- 
tančio žmogaus? Juk tiktai žmo
gus tegali pasakyti, ar grožio 
objektas, būdamas (pagal tapa
tybės principą) tai, kas jis yra, 
jam yra gražus, neutralus ar 
bjaurus. Yra gėlių, kurių žiedų 
dulkelės sukelia alergiją — šienli
gę. Tačiau tos aromatinės dulke
lės, kol jūs plūduriuoja žydinčiose 
pievose ar laukuose, nėra šienli
gė. Ir ne visi suserga šienlige. Ne 

visiem ir tas pats grožio objektas 
yra gražus, nors jis objektyviai 
nesikeičia ir visada yra tai, kas 
jis yra. Tai galbūt pareina nuo 
tai, kas jungia fizinį pasaulį su 
dvasiniu. „Yra intymūs ir gilūs 
ryšiai”, sako J. Guehenno, „tarp 
tai, kas yra mumyse, ir tai, kas 
yra už mūsų”. O Rabindranath 
Tagore’s žodžiais, tai šviesa, kuri 
spinduliuoja iš išorinės erdvės 
daiktų ir kurią pasitinka žmo
gaus siela, nušvisdama dvasiniu 
džiaugsmu, apie kurį kalba 
amerikiečių filosofas George San- 
tayana savo veikale The Sense o f 
Beauty.

Žinotina ir tai, kad grožio objek
tai — literatūra, tapyba, muzika 
— ne visais laikais būna vienodai 
vertinami. Ir tai pareina nuo 
laiko ir erdvės plotuose nesusto
jančiai banguojančio žmogaus vi
daus pasaulio — jo minties, jo san
tykių su išoriniu pasauliu ir su 
amžinybės simfonijų aidėjimu, 
kuris susijungia su žmogaus kelio 
žingsniais, pereinančiais į meta
fizinius tolius.

Tai tėra tiktai labai trumpas 
stabtelėjimas prie dviejų drama
tiškai skirtingų — Sartre ir Du 
Bos — pasaulių ir jų literatūros 
sampratos bei jos esmės ir pras
mės, kuri atsiskleidžia jų knygose 
Kas yra literatūra? Sartre’ui 
literatūra, ypač proza, yra už 
meno ribų. Ji ne tiktai nieko 
nepasako, bet ir mažai tėra 
reikalinga. Bejos, o taip pat net 
ir be žmogaus, galima lengvai 
apsieiti. Du Bos pasaulio ir žmo
gaus kelio vizija atsiskleidžia 
krikščioniškos doktrinos šviesoje, 
kurioje iškyla ir Kristus — visa
tos centras ir istorijos gairė, per
vedanti žmogų per nebūties be
dugnę: — „Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas”. Du Bos ir žmogaus 
kūrybos žodį sujungia su amži
nuoju Žodžiu — su Logos, kuris 
yra ir kūrybos principas.
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Sudiev, Sąjunga

Bažnyčių statybos Lietuvoje — nepriklausomybėje ir okupacijose
(

Latvija jungiasi prie Lietuvos ir 
Estijos skelbdama savo nepri
klausomybę. Lietuvos ministerė 
pirmininkė Kazimiera Prunskie
nė kalbasi Baltuosiuose rūmuose 
su George Bush, daro pranešimą 
JAV Kongreso komitete, pasiro
do viso pasaulio televizijos ekra
nuose. Transliuojamas ilgas pasi
kalbėjimas su Prunskiene svar
bioje McNeill-Lehrer NetvsHour 
programoje. Lietuva dar vis pir
muosiuose pasaulio spaudos pus
lapiuose. Lietuva žengia į laisvę 
ir nepriklausomybę. Jos kelias 
laisvėn taip pat veda ir pro Sovie
tų Sąjungos žlugimą. Tai Lietu
vos dovana pasauliui. Lietuvos 
nepriklausomybė buvo paskelbta 
labai geru ir Sovietų Sąjungai 
kritišku laiku. Kaip dabartiniai 
įvykiai Sąjungoje rodo, Lietuvai 
laukti su nepriklausomybės pa
skelbimu tikrai nereikėjo. Jau 
aprimo balsai, kurie sakė, kad 
Lietva žengia nepriklausomybėn 
per greitai. Po labai gabių Lietu
vos politinių ėjimų jau nebesi
girdi ir pasityčiojimų, kad Lietu
vos politikams trūksta patyrimo. 
Šiuo metu tai būtų sunku argu
mentuoti, nes Lietuva pasirodė 
esanti tuo akmeniu, kuris apvers 
visą Sovietų Sąjungos vežimą.

Po visą pasaulį matytas plaka
tas tuoj po Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo deklaracijos: 
„Bye, bye USSR”. Kovo Vienuo
liktoji atrodo taip toli, lyg prieš 
dešimtmetį. Kiek daug lietuviai 
nuo tada išgyveno! Baisybė ulti
matumų, tankais važinėjimų, la
pelių iš helikopterių mėtymų. Su
mažintas dųjų tiekimas Lietuvai, 
visai užsuktas naftotiekio vamz
dis. Lietuva nebegauna industri
jai reikalingų anglių. Lietuva 
spaudžiama ne tik ekonomiškai. 
Nuo to laiko ant Naujosios Vil
nios psichiatrinės ligoninės laip
tų yra jaunų lietuvių kareivių 
kraujo dėmės. Desantininkų gu
minėmis lazdomis per galvą muš
tas deputatas Zigmas Vaišvila 
guli ligoninėje. Stasio Žemaičio 
apanglėjęs kūnas atvežtas iš 
Maskvos į Vilnių laidotuvėms.

Lietuvių reakcija nuostabi: nė
ra rusų plane pramatyto gyven
tojų bumbesio, kad Lietuva netai
ku siekia nepriklausomybės, re
porteriai atranda, kad lietuviai 
rodo į siaučiančią kariuomenę ir 
sako: „Jūs matot, kodėl mes kuo 
greičiau nuo jų turėjome atsiskir
ti.” Sustoja automobiliai, nes 
jiems nėra kuro. Bet tada Vil
niaus gatvėse pasipila tūkstan
čiai dviračių lenktynėms. Tai re
akcija žmonių, kurie moka išdai
ga uti. Gegužės pirmąją įvedamos 
maisto korteles. Atrodytų, kad 
nelabai laikas šventes ruošti, o 
tačiau beveik tos dienos išvaka
rėse vyksta didelė demonstracija 
Vilniuje, Katedros aikštėje. De
monstracijos metu Lietuvos Fil
harmonijos orkestras ir Kauno 
choras atlieka Beethoven’o De
vintąją simfoniją. Tai nuostabu: 
šiuo metu švęsti pergalę.

Gegužės pirmoji Maskvoje atne
ša dar vieną niekad nelauktą 
staigmeną. Tradiciniame Gegu
žės pirmosios parade žygiuoja su
vežti iš fabrikų darbininkai, ku
rie neš ; valstybinių spaustuvių 
atspausdintus raudonus transpa- 
rentus, iš mokyklų komjaunimo 
būriai su margaspalviais bali
onais. Taip pat į Raudonąją aikš
tę įžygiuoja labai marga minia, 
nešanti plakatus „Lenino partija
— lauk!”, „Gorbačiovai — atsista
tydink!”, „Šalin raudonojo fašiz
mo imperija”, „Prezidentas — 
žmonių renkamas”, „Maistas nė
ra prabanga”, „72 metai kelyje į 
niekur”! Plakatuose yra ir Lietu
va: „Tegyvuoja Lietuvos laisvė”, 
„Lietuvos blokada — Gorbačiovo 
gėda”, „Šiandien blokada Lietu
vai, o rytoj — Maskvai.” Ir vėlia
vos: raudona vėliava (su sįjle 
ten, kur buvo kūjis ir pjautuvas
— taip, kaip Rumunijoje), rau- 
dona-balta-mėlyna rusų trispalvė 
ir tiesiog miškas lietuviškų tri
spalvių. Televizijos kamera stebi 
vis labiau susirūpinusį Gorbačio
vą, kuris girdi minios šauksmus 
„Laisvės Lietuvai” ir „Gorbačio
vai — atsistatydink!” Garsiakal
biai dar garsiau groja maršų mu
ziką, o tačiau šauksmo nenuslo
pina. Gorbačiovas ir susirūpinę jo 
sėbrai kiūtina nuo Lenino mau
zoliejaus balkono. Tai bent įvy
kis, kurį pirmąją gegužės dieną 
stebės visas pasaulis televizijos 
ekranuose. Pirmąkart milžiniška 
minia pačioje rusų imperijos šir
dyje Maskvoje išreiškia ne tik pa
ramą Lietuvai, bet taip pat ir ne
pasitikėjimą niekieno nerinktam 
imperijos carui (ar šviesiausiam 
prezidentui) Michailui Sergejevi- 
čiui.

Šia juoda diena prasideda sun
kioji paskutinė Gorbačiovo valdy
mo vasara. Dalykai tikrai atrodo 
tamsiai. Taip neseniai Maskva 
buvo Sąjungos pasididžiavimas ir 
iš visos Sąjungos, kas tik galėjo, 
važiuodavo apsipirkti iš skurdžiai 
besiverčiančios provincijos į ge
riau aprūpinamą sostinę. Iš pa
čios Lietuvos keliaujantieji Mas
kvon parveždavo pažįstamiems 
lauktuvėms kavos pupelių. Da
bar dalykai pasikeitę: Maskvoje 
nuo vasario mėnesio iš krautuvių 
dingo sūris. Prieš kelias dienas 
atskridęs Amerikon maskvietis 
sakė, kad prieš savaitę nuėjęs 
nusipirkti batų, tiesiog savo akim 
negalėjo patikėti: kone visos len
tynos batų krautuvėje buvo tuš
čios. Tokį gūdų vaizdą jis matė 
pirmąkart savo gyvenime.

Ekonominė Lietuvos blokada 
gali pasitarnauti Lietuvon įvesti 
rinkos ekonomiją, kurios kelias į 
Sovietų Sąjungą toks sunkus. 
Blokados sąlygomis visai aišku 
ryšiai tarp žaliavų ir produkcijos, 
tarp darbo ir algos. Tokiomis są
lygomis kiekvienas darbininkas 
mato, kad darbas nėra tik tuščia 
ceremonija. Sąjungoje tai nėra 
taip aišku: yra didelis fabrikas, 

(Nukelta i 4 dsI.)
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Pagaliau, po 27 metų nuo nau
jos bažnyčios statybos Klaipėdoje, 
buvo nutarta statyti naujas 
bažnyčias Ignalinoje ir Vilniaus 
Pašilaičių priemiestyje. Sovie
tinėje Lietuvoje per 40 metų 
nebuvo leista statyti naujų 
bažnyčių, nors miestai išaugo 
dvigubai ar trigubai. Buvo truk
doma remontuoti senas bažnyčias 
ar atstatyti sudegusias, kaip kad 
Žemaitijos Gaurėje, Gargžduose, 
Batakiuose ar Dzūkijos Ryliš- 
kėse. Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika ir kiti šaltiniai in
formavo mus apie daugybę baž
nyčių pastatų, atimtų iš tikin
čiųjų ir tebenaudojamų profani- 
niams tikslams. Ir tik Lietuvos 
gyventojams pareikalavus ir 
pasaulio opinijai paspaudus, 
grąžintos savajai paskirčiai Vil
niaus Katedra, Šv. Kazimiero 
bažnyčia (buvusi Ateizmo muzie
jum). Girdime ir apie Prisikėlimo 
bažnyčios Kaune restauravimą iš 
radijo fabriko į bažnyčią, kokia ji 
buvo pastatyta Nepriklausomy
bės metais. Klaipėdiečiai jau at
gavo savo bažnyčią, nusavintą 
koncertų salei. Tačiau visa tai 
tesudaro apie 3% visų nusavin
tųjų bažnyčių.

1940 metais Lietuvoje buvo 721 
veikianti bažnyčia ir 256 kop
lyčios, o dabar belikę 630 vei
kiančių bažnyčių. Išnyko 91 
bažnyčia ir beveik visos koplyčios 
(1988 m. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Žinyno duomenys). 
Pažvelkime, kaip vyko naujų 
bažnyčių statyba Nepriklauso
moje Lietuvoje. Nors per ankstes
niuosius penkis šimtmečius buvo 
pristatyta, atrodo, pakankamai 
bažnyčių, dalis jų buvo sunykę 
dėl amžiaus ar sudegė Pirmojo 
pasaulinio karo metu. Nuo 1918 
iki 1940 metų, per 22 metus, 
Lietuvoje buvo pastatyta naujų 
bažnyčių: 37 mūrinės ir 48 
medinės, iš viso 85, tad beveik po 
keturias kasmet. Šis apskaičia-

* Iš paskaitos Nonvood, Massachusetts, 
Šv. Jurgio parapijos surengtame Vasario 
16 dienos minėjime 1989 m. vasario mėn. 
6 d. 

Pamaldos prie Vilniaus Katedros, Gedimino aikštėje, Sąjūdžio suvažiavimo metu, 1988 m. lapkričio 12 d. Jono Juknevičiaus nuotrauka

vimas apribotas teritorija be 
Klaipėdos krašto ir be Vilniaus.

O kaip atrodo naujų bažnyčių 
statyba per carinės Rusijos 
okupaciją nuo 1795 iki 1915 
metų, per 120 metų? Kad galė
tume palyginti, vėl apsiribojame 
sumažintąja Nepriklausomybės 
taikų teritorija. Buvo pastatyta 
50 naujų mūrinių ir 78 medinės 
bažnyčios ar koplyčios — ora
torijos, iš viso 128 bažnytiniai 
pastatai. Tie skaičiai apima ne 
tik katalikų, bet ir krikščionių 
protestantų pastatus, tačiau ne 
stačiatikių cerkves. Taigi carinės 
okupacijos Lietuvoje buvo stato
ma truputį daugiau negu po vie
ną bažnyčią kasmet, apie tris su 
puse kartus mažiau, negu vėliau 
Nepriklausomoje Lietuvoje. O 
kas finansavo bažnyčių statybą? 
Ne tik parapiečiai, kaip Nepri
klausomoje Lietuvoje, o daugiau 
mecenatai, ano meto Lietuvos mi
lijonieriai grafai, pvz. Oginskiai 
Rietave, Tiškevičiai Palangoje, 
Zubovai ir Oginskiai Plungėje, 
Plateriai Švėkšnoje ir daug kur 
kitur, Tyzenhauzai Rokiškyje. 
Jųjų funduotos monumentalios 
mūrinės bažnyčios ir stilingi 
dvarų rūmai ir . šiandien puošia 
Lietuvą, pripažįstami architek
tūros paminklais ir labai iš lėto 
restauruojami. Per carinės Rusi
jos okupaciją Lietuvoje dirbo dau
giausia svetimšaliai architektai, 
kaip italai Anichini, Marconi, vo
kiečiai Schacht, Stueler, Werner. 
Buvo ir vietinių lietuvių archi
tektų, kaip Laurynas Stuoka Gu
cevičius, Fulgencijus Rimgaila, 
Vaclovas Michnevičius, Antanas 
Vivulskis.

Lietuvos nepriklausomybės me
tais jau nebebuvo turtingų mece
natų. Bažnyčių statybą finansa
vo parapiečiai, daugiausia ūki
ninkai, iš dalies ir miesčionys, 
vienas kitas lietuvis profesio
nalas, kaip inžinierius Pranas 
Markūnas. Greitai atsirado Lie
tuvoje ir užsieniuose išsimoks
linusių lietuvių architektų. Ir 
šiandien atsimename vyresnio
sios kartos Vladą Dubeneckį, My
kolą Songailą, Feliksą Vizbarą ir

Vilniaus Katedros Lietuvos Katalikų Bažnyčiai grąžinimo diena — 1989 m. 
vasario mėn. 5 d. V. Kapočiaus nuotrauka. (Iš Broniaus Kviklio archyvo)

tada dar jaunus Joną Kovalskį, 
Stasį Rudoką, Karolį Reisoną, 
Joną Steikūną, Vytautą Žemkal- 
nį. Šiandien iš jų visų tebegyvena 
Žemkalnis Vilniuje. Jie tad ir 
projektavo, statydino naujas 
bažnyčias Lietuvoje. Be jų, dar 
buvo daugelis mažiau žinomų 
architektų ar inžinierių, ar šiaip 
jau meistrų, stačiusių mažesnes, 
daugiausia medines bažnyčias ar 
oratorijas. Vis dėlto po keturias 
kasmet — tai daug.

Apie statybų kokybės palygini
mą Nepriklausomybės ir dabarti
nės okupacijos metais prabilo Lie
tuvos spauda. Nors ir nepavyko 
užtikti konkrečių duomenų apie 
bažnyčių statybų kokybę, turimi 
duomenys apie civilines statybas 
kalba Nepriklausomybės naudai. 

Jau prieš dešimt metų Komu
nistas (žurnalas Lietuvoje) rašė: 
„Dabar, po keturiasdešimt ir 
daugiau metų, mus stebina kai 
kurių tuo taiku naudotų pro
duktų ir atliktų darbų kokybė. 
Kaune tuo metu pastatyti Pašto 
rūmai, „Pienocentras”, Lietuvos 
banko rūmai, Karo muziejus, 
Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, Respublikinė biblioteka, 
Universiteto rūmai, Klinikinė 
ligoninė, Kūno kultūros ir spor
to rūmai ir kiti pastatai — geros 
darbų kokybės pavyzdžiai. Ir 
kituose respublikos miestuose 
būta tokių statybų. Žinoma, gerai 
darbų kokybei įtakos turėjo 
brangios importinės statybinės 
medžiagos, gaminiai. Tačiau, 
matyt, ne mažesnį pbveikį staty

boms darė ir reikli, griežta tech
nikinė priežiūra, o taip pat. ir 
daugelio statyboje dirbančiųjų 
aukštas profesinis meistrišku
mas.” (Cituota iš R. Sakalausko 
straipsnio, Komunistas 1978, Nr. 
11.) Aišku, kad tą patį galima sa
kyti ir apie bažnyčių statybas Ne
priklausomoje Lietuvoje, tik toks 
Komunisto žurnalas dar gerokai 
prieš persitvarkymo ir Sąjūdžio 
taikus nedrįso paminėti bažnyčių 
statybas.

Kitas panašus liudijimas apie 
Nepriklausomos Lietuvos staty
bas paskelbtas 1988 metų Ai fii- 
tektūros klausimų žurnale, Vil
niuje. Čia autorė, architektė Joli
ta Kunčienė, šitaip nagrinėjo 
1918-1940 metų statybas Kauųe: 
„Daug prisidėjo užsieniuose stu
dijavę Lietuvos architektai, Įkū
rėjų akiratį plėtė profesinės ko
mandiruotės. Kauno racionaliz
mas savitas, saikingas, lanksčiai 
pritaikomos statybos ir ekonomi
nės sąlygos, praeities tradicijos.” 
Autorė pagyrė ir iš Lietuvos pasi
traukusių architektų Rudoko, 
Elsbergo, Vizbaro, Funko projek
tus. Anot jos, ir po beveik 50 metų 
Nepriklausomybės laikotarpiu 
pastatytieji Rauno gyvenamieji 
naniai „dominuoja tarp kitų sti
lių pastatų ir apibūdina miesto 
architektūrą.” Runčienės straips
nis, kaip ir visas Architektūros 
klausimų tomelis buvo atiduotas 
spaustuvei 1987 metų rudenį, tad 
gerokai prieš dabartinį sovietinės 
spaudos atvirumą. Dabar randa
me daugiau pagyrimų Nepriklau
somos Lietuvos techninei ir ūki
nei pažangai, ką pasaulis visada 
žinojo, tik tai buvo slepiama nuo 
okupuotos Lietuvos jaunosios 
kartos.

Rad ir slepiama, bet neuž
gniaužta: dabar pamatėm, kad 
mūsų tautiečiai Lietuvoje geriau 
suvokia Nepriklausomybės Lie
tuvos dvasią, negu daugelis 
išeivių. Štai, rašydamas apie ar
chitektą Vladą Dubeneckį, Rar- 
mėlavos bažnyčios autorių, Eu
genijus Guzas pareiškė: „Šiais 
naujojo visuomenės pakilimo 
taikais... mūsų supratimas . ir 
patirtis turi remtis anų [1919] 
metų analogija. Tam, kad sukur
tume naują savo Tėvynės pavida
lą, anų metų žmonių pasiryžimas 
ir veikta — tai ne tik pavyzdys, 
bet ir priesakas” (Kultūros barai, 
1989, Nr. 1).

Išvada: nepriklausomame kraš
te, savojoje valstybėje visų 
profesijų kūrėjai, kaip ir ar
chitektai bei inžinieriai, dirba 
sąžiningiau ir kokybiškai geriau. 
Tuo naudojasi visi krašto gyven
tojai. Dabar užsimota Lietuvoje 
daugiau darbo ir lėšų skirti 
Lietuvos architektūros pamink
lams atstatyti ar atnaujinti. Nori
ma atstatyti Vilniaus karališkąją 
pilį, vadinamus Žemutinius rū
mus Gedimino kalno papėdėje. 
Raip kadaise, prieš Pirmąjį pa
saulinį karą, carinės Rusijos 
okupuotai Lietuvai pagelbėjo 
lietuviai išeiviai pastatyti Raune 
„Saulės” rūmus mokyklai ir per 
daktarą Joną Basanavičių auko
jo pinigų Lietuvių Mokslo drau
gijai Vilniuje, taip dabar ir mes, 
lietuviai išeiviai, turėtume 
pagelbėti finansiškai atstatyti 
istorinę pilį Vilniuje, atkasti 
senąjį kryžiuočių sugriautą Rer- 
navės miestą ir remti kitokius 
patriotinius projektus Lietu
voje.
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„Knyga be pradžios ir be pabaigos...’’
Rudens rytas Vilniuje 

su rašytoja Bite Vilimaite

DALIA KUČĖNIENĖ

Atėjo didžiosios veiklos metas
Atėjo laikas pasitelkti visų 

mūsų išmintį, energiją, atkak
lumą kryptinga ir tikslia veik
la pakreipti įvykius Lietuvos 
naudai. Čia norėtųsi atkreipti ir 
mūsų visuomenės vadovų dėmesį 
į kai kuriuos svarbius žingsnius 
kelyje į Lietuvos laisvę.

Nepakanka kovoti vieniems. 
Sutikime, kad mūsų per maža. 
Įtraukime į veiklą latvius, estus, 
gruzinus, ukrainiečius — tautas, 
kurių laisvės likimas labai daug 
priklauso nuo Lietuvos Nepri
klausomybės pergalės ar pralai
mėjimo. Žinau, kad ir galingos 
žydų — emigrantų iš Sovietų Są
jungos — bendruomenės beveik 
be išimties palaiko Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalą. 
Įtraukime visus į laiškų rašymą, 
telegramų siuntimą, skambinimą 
Lietuvos klausimu. Politika — 
skaičių žaidimas. Gal net reikėtų 
sumaniam, energingam, iškal
bingam žmogui paskirti atlygi
nimą, kad jis ar ji pilną laiką 
galėtų dalyvauti ir kalbėti kitų 
tautybių bendruomenių organiza
cijų renginiuose, rinkti parašus, 
būti lietuvių ryšininku ir šaukliu 
kitų etninių bendruomenių orga
nizacijose, spaudoje. Tokio dar
buotojo veiklos galimybės — be 
galo plačios. Sąjungininkų sura
sime daugiau, negu galime svajo
ti. Tik reikia veikti!

Rašykime straipsnius apie tei
sų Lietuvos reikalą į didžiąją 
Amerikos spaudą. Ne šiaip ko
kius laiškelius, bet neatremiama 
logika paremtus, o kartu ir me
niškus, nuosaikiai jausmingus 
publicistinius kūrinius. Turime 
talentingų rašytojų, žurnalistų.

Be kita ko, manau, kad teisinga 
yra atskleisti Amerikos politikos 
tapatybę, dėsningumą ir trumpa
regiškumą santykiuose su dauge
liu niekada demokratiškai neiš
rinktų diktatorių, einant prieš tų 
kraštų lįąudies valią ir interesus. 
JAV palaikė draugiškus santy
kius, teikė moralinę ir materia
linę paramą Sovietų tironui Stali
nui, Nikaragvos diktatoriui So- 
mozai, Irano Mohammedui Rėza 
Shah ir kitiems. Tragiškos tokios 
paramos pasekmės yra gerai 
žinomos.

Michailui Gorbačiovui nepa
grįstai priskiriamas nuopelnas, 
esą jis vienas asmeniškai 
sugriovė komunizmo sistemą 
Rytų Europoje. Iš tikrųjų per
mainos ten įvyko dėl ypačiai 
gilios ekonominės ir socialinės 
krizės, galiausiai virtusios poli 
tinę krize. Jeigu Vakarų valsty- 
bėS'būtiĮ'tęikUsidš'tlf Salių,komu-:, 
nistiniams diktatoriams rimtą- 
ekonominę pagalbą bei moralinę 
paramą, tokios permainos Rytų 
Europoje kol ^ąš dar nebūtų įvy
kusios. Bet Vakarai tokios para
mos tuomet nesuteikė. Nuosekliai 
mąstant, ekonominė ir politinė 
pagalba Sovietų Sąjungai padės 
ten įsitvirtinti dabartinei, niekada 
liaudies neišrinktai, valdžiai, t.y. 
prezidento komuhisto leniniečio 
Michailo Gorbačiovo valdžiai, 
kuriai visuotinė neapykanta 
sparčiai plinta nuo Juodosios 
jūros iki Baltijos krantų ir toliau, 
po višą milžinišką, pūvančią im
periją. Bandymas išgelbėti šią 
imperiją ir patį imperatorių yra 
neproduktyvus ir amoralus reiš
kinys. O demokratiniam procesui

Man rašant, Chicagos Mar- 
ųuette Parko apylinkėje krin
tantis sniegas dengia praėjusio 
Vilniaus rudens prisiminimus 
laiko klodu, tačiau kai kurie iš jų 
taip ryškiai liko įrėžti tarsi 
brilianto ašmenimis. Į „Lietuvos” 
viešbučio kambarį rašytoją Bitę 
Vilimaitę atsivedė dailininkė 
Magdalena Birutė Stankūnienė, 
kuri veik visus Lietuvos meni
ninkus pažįsta. Bandėme foto
grafuotis visokiomis pozomis, o 
Vilimaitė vis kartojo, kad nieko 
iš to neišeis — ji neturi jokių 
nuotraukų, jos nuotraukos neiš
eina... Taip ir buvo — visos 
Lietuvoje darytos nuotraukos 
išėjo, tik su Bite ne.

Svarbiau žmogaus vidus; lemta 
susipažinti su Bite Vilimaite per 
žodį. Kai už geros savaitės susi
tikome vieną rytą prie kavos puo
delio, ji jau skubėjo Palangon už
tarnautam poilsiui. Kalbėjomės 
intymiai, lyg senos draugės, apie 
buitį, apie meilę, apie vaikystę be 
tėvo, apie karo košmarą ir vidinį 
košmarą. Pažinau Bitę tik iš skai
tytų jos novelių: „Baltos dėmės”, 
„Obelų sunki našta”, „Vasaros 
paveikslėlis”, „Portretas” (novelė 
apie Žemaitę), o jai nuostabu bu
vo, kad ten tolybėse, toje žemėje, 
kur jos tėvas palaidotas, yra kas 
ją skaito.

Vilimaitę, panašiai kaip Juliją 
Žemaitę, domina moters pasaulis. 
Bitės miniatiūrinės novelės at
skleidžia plačias dvasios gelmes 
— atidarius mažą buteliuką, iš
nyra milžinas. Šiuo metu rašytoja 
dirba „Caritas” redakcijoje, 
važinėja į darbą iš Vilniaus į

Kauną. Augina sūnų. Rašo naują 
apysaką jaunimui — „Šiltieji 
kraštai”. Dialoge grįžome į karo 
laikus, į jos gimtinę Lazdijuose. 
Bitė su rašytojišku gajumu pa
sakojo:

— Laimė gyventi neišardytoje 
šeimoje truko labai trumpai. Ka
ro audra išdraskė ramų, pasitu
rintį gyvenimą, atplėšė tėvą, 
sugriovė šeimą, namus. Mama 
liko viena su mažais vaikais 
vargą vargti. Tai, ką ji iškentėjo, 
aš tik galiu įsivaizduoti. Ji 
niekados nesiskundė, nieko ne
prašė- Padėjo giminės, bet „netur
tingųjų giminaičių” kompleksas 
sužalojo mus neišdildomai. Tai 
buvo visų praradimų, skausmo ir 
nevilties priežastis ir pasekmė. 
Mano tėvo kapas Amerikoje, 
Brooklyn’e. Mama — ligos pri
kaustyta prie patalo, brolis — 
tragiškai miręs...

Aš galvojų kąsnis, kąd tais juo
džiausiais nevilties metais mane 
išgelbėjo kūryba. Aš niekada 
nerašiau „iš laimės”. Jaunystėje, 
vieniša ir užsidariusi, sėdėdavau 
prieš baltą, tuščią popieriaus lapą 
tarsi pasiruošusi atsisveikinti su 
gyvenimu. Tai būdavo ir malda
vimas pasigailėti, ir nuolankus 
dėkingumas už tą patį gyvenimą, 
kuris vis dėlto buvo puikus.

— Tai savotiškas požiūris į 
kūrybą, kankinantis priėjimas. O 
kaip jaučiasi kūrėjai, atsikratę 
socrealizmo varžtų?

— Po Lietuvos Atgimimo mūsų 
literatūra tarsi pavasarį išvėdi
nama spinta parodo visą senų rū-

Bitė Vilimaitė

hų nepatrauklumą. Skubiai rei
kia atnaujinti savo garderobą: 
kai ką keisti, kai ką lopyti, kai ką 
visiškai išmesti į šiukšlyną. Kai 
kas gal apsirengs ekstravagan
tiškai, kai kas liks nuogas.

Iš išorės atrodo visi pasinešę 
tarnauti tautos Atgimimui, ta
čiau viduje... viduje dar vis 
džerška tas aprūdijęs socrealiz- 
mas. Kai kam jis tapęs plaučiais, 
širdimi, kepenimis ir inkstais. Ne 
taip lengva daugeliui atsikratyti 
viso to taip darniai suderinto 
mechanizmo. Teks kai kuriems

maskuotis, apsikaišyti naujos 
Lietuvos šūkiais ir vėliava.

Sakau tai visai atsakingai. 
Buvo rašytojų, kurie verčiau 
rinkosi žūtį (turėjome juk nusi
žudžiusių rašytojų), turėjome ir 
tokių, kurie buvo alkani, bena
miai, nuskurdę — jie nešiojo šir
dyje tyriausias idėjas, gražiausius 
kūrinius, bet jie tada buvo nie
kam nereikalingi... Ar turės jie 
jėgų dabar rašyti? Psichologai ap
rašo atvejį, kai žmogus, ilgai sė
dėjęs kalėjime, išėjęs į laisvę ne
bemoka naudotis visuomeniniu

v 
transportu — baimė jį tebeperse
kioja, jis bailiai dairosi, pra
kaituoja, bijo žmonių. Savotiška 
liga — laisvės fobija.

Rašytojai turės prisikelti iš 
naujo kūrybai. Atlikę išpažintį 
viešai ar savyje, apsivalys nuo 
visos bjaurasties, atsikratys 
ligūsto noro įtikti skaitytojui, 
patikti Lietuvai, atsikratys norę 
rodyti savo žaizdas, kaip jas ro
dydavo elgetos per atlaidus. Būsi
me išdidūs ir taurūs. H

— Ar jaučiamos Lietuvoje n h 
kios nors naujos literatūrinės sro1 
vės? v

■ a
— Mūsų dabartinė literatūrą 

neturi ryškesnių nauju srovių. Iko, 
šiol nepralenktas mūsų literatu* 
ros kunigaikštis yra Juozas Apu
tis ir tas pilkais milais apsirengę^ 
princas Romualdas Granauskas., 
Man jie visada buvo literatūrinės 
doros pavyzdžiai. Didžiuojuosi^ 
kai jie, visiems matant, paduoda 
ranką ir pavadina vardu.

— Ar įmanoma mokytis rašyti iš 
didžiųjų rašytojų? Ir kokią įtaką 
jie yra turėję Bitės Vilimaitės 
kūrybai?

— Didieji rašytojai yra kaip to
limos svetimos šalys, kurias ap
lankai tik svąjonėse, jie nepa
siekiami kaip erelių lizdai. Jie 
įkūnįja gražiausias idėjas, jų 
kūrinių šviesa apšviečia pasaulį: 
Pearl Buck, Seimą Lagerlof, 
Halldpr Laxness, Knut Hamsun, 
Čechovas...

Bet didžiausi mokytojai ne jie, 
ne tie didieji, o kokios nors atsi
tiktinai vaikystėje rastos knygos 
sename sandėliuke. Aš maža sė
džiu sename sandėliuke, man ant 
kelių sudraskyta knyga, kurią 
nuniokojo kelios vaikų kartos, aš 
skaitydama verkiu — ji tokia 
stipri, o knyga be pavadinimo, 
knyga be pradžios ir be pabaigos.

Jei sunku meistriškai rašyti ang
liškai, rašykime lietuviškai ir 
duokime geriems vertėjams iš
versti. Tai kainuos žymiai ma
žiau, negu apmokami skelbimai 
didžiuosiuose laikraščiuose. Ta
lentingi rašiniai visada mielai 
spausdinami ir yra puiki prie
monė pasiekti masių širdis ir 
protus.

Apsvarstykime, suderinkime 
su Lietuva, nustatykime ir pa
skelbkime savo pozicijas pagrin
diniais Lietuvos Nepriklauso
mybės klausimais. Tuo išveng
sime nekvalifikuotų laiškų ir 
skambučių senatoriams ir Kon
greso atstovams, sklandžiau ir 
vieningiau pasisakysime JAV 
spaudoje ir TV, suorganizuosime 
savo mintis ir argumentus, atre- 
miant priešingus ar priešiškus 
Lietuvos Nepriklausomybei tei
ginius, įveiksime demagogiją.

Rytų Europoje, priešingai dauge
lio garbingųjų Vakarų politikų 
nuomonei, negrės joks pavojus tik 
tol, kol diktatūra Sovietų Sąjun
goje nebus politiškai ir ekono
miškai sustiprinta gausia mora
line ir materialine parama iš 
Vakarų. „Akla meilė — pražū
tinga” — nepaliaukime kartoję 
mūsų romantiškiems politikams.

Visuotinai žinoma, kad Lietuva 
buvo neteisėtai, jėga įjungta į 
Sovietų Sąjungą. Pripažįstant in
korporavimo neteisėtumą, nenuo
seklu, neprotinga reikalauti, kad 
Lietuva bandytų išstoti iš Są
jungos teisėtu, konstituciniu ir 
pan. keliu. Norint teisėtai išstoti, 
reikia pirma teisėtai įstoti. Taigi 
galima būtų sutikti su referen
dumu prisijungimo prie SSSR, 
bet ne išstojimo iš SSSR klau
simu. Įstojimas į bet kokią 
sąjungą, organizaciją savo esme

yra pirminis reiškinys, o pasi
traukimas, išstojimas — antrinis. 
Sovietų Sąjungos konstitucijos 
gerbėjus Amerikoje galime pain
formuoti, kad, nors teisiniu po
žiūriu ta konstitucija niekuomet 
nebuvo teisėta Lietuvoje, atsis
kyrimas nuo SSSR visiškai tai 
konstitucijai neprieštaravo. Kas 
netiki — tepasiskaito pačią So
vietų Sąjungos konstitucįją ir 
dabartinio Sovietų parlamento 
pirmininko Lukjanovo 1982 me
tais Maskvoje išleistus konsti
tucijos komentarus.

Atėjo nelengvas, labai atsakin
gas, bet kartu įdomus, plačių 
galimybių laikotarpis. Suvie
nykime protus, sujunkime bran
džią išmintį su jaunatviška ug
nimi ir eikime pirmyn į šviesų, 
didį tikslą.

Vladas Maželis
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čiai • JAV LB Kultūros tarybos premijų šventė Floridoje • Juo
zo Palubinsko garsajuostė

Ričardas Gavelis Vytauto Maželio nuotrauka.

Penkiasdešimt metų 
„orwelliškos” okupacijos

Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris”
PETRAS MELNIKAS

Nepaprasta neapykanta okupa
cijai ir „ortvelliškajai” valdžios 
sistemai Vilniaus mieste, amžina 
sekimo baimė žmogaus, norinčio 
ištirti,-kodėl taip blogai yra ir kas 
tą žiaurios sistemos slibiną valdo, 
yra pagrindinė tema Ričardo Ga
velio romane Vilniaus pokeris 
(1989). Nuostabu, kad romaną 
skaitant Maskvos Lietuvai pri
mestos ekonominės blokados

gaus memuarai (Pergalė, Nr. 2 ir 
3, 1989) buvo pernelyg kritiškas 
mūsų „žemdirbių tautos” galvo
senos atžvilgiu, tai šis romanas ir 
šiuo metu vykstanti Lietuvos 
ekonominė blokada ne vieną pri
vers susimąstyti, o gal ir pravers 
akis.

Autorius neina paviršiumi, bet - 
rausiasi, ieškodamas visų mūsų, 
tautos nelaimių šaknų: nuo at

metu, šio romano puslapiai buvo 
lyg muzikos lakštai, atitinkantys 
televizijos žinias apie Lietuvos 
izoliavimą, apgulimą, surakini 
mą ir Vakarų abejingumą jos
būklei.

sisakymo senovėje atsikariauti, 
ūsų žemę, išbarBtymo jėgų 

ir jūros neišnaudojimo —, 
om ja — iki modernios 

istorijos, šešioliktojo šimtmečio ir +

Lyg pramatydamas tokią blo
kadą ir dar baisesnius dalykus

šių dienų... Jis vis ieško ar bent

(pavyzdžiui, kad trėmimai 
rą tik „laikinai 
torius nevengia 
burtų, „naujojo romano” stiliaus,

priverčia skaitytoją susimąstyti,' 
kas gniuždė demokratijas pašau-'

jis vadina „Jie”. Jų' 
po atominio karo' 

išlieka”. Kas tie

kriminalinių romanų ir siaubo 
romanų stiliaus. Jaučiama Italo 
Calvino šmėkliškos Gyvatės 
įtaka. Jei kas galvojo, kad Ga
velis savo romane Jauno

Ir čia autoriaus herojus Vytau- 
tas Vargalis tampa lyg moksli- ’ 
ninku-sekliu. Jis savotiškai filo- - 
sofuoja, ieško prasmės ir ryšių - 

(Nukelta į 2 psl.) ,
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Lietuviška meilės 
lyrika

SAULIUS ŽUKAS

Poezija yra meilė
Antraštinė užuomina čia sie

jama su artėjančių Poezijos dienų 
pirmojo vakaro (gegužės 25 d. — 
penktadienio) programos pagrin
dine tema: meilės lyrika lietuvių 
poezijoje. Kada šių dienų pasauly
je tiek daug neapykantos, kada 
tikrai žmogus žmogui yra dau
giau vilkas, pasirinkimas meilės 
temos pirmąjam šių metų Poezi
jos dienų vakarui yra be galo 
prasmingas. Tai yra lyg ir ats
vara anam tamsiajam prigimties 
gaivalui, kuris širsta ir putoja 
neapykanta. Gerai, kad Poezijos 
dienų rengėjai nesuabejojo meilės 
galia ir nutarė ją išaukštinti viso 
vakaro programoje. Bet iš tikrųjų 
argi galima meilę dar labiau iš
aukštinti, kai pačiame Šventraš
ty sakoma, jog Dievas yra meilė.

Žinoma, meilės eilėraščiams 
skirto vakaro programos atlikėjai 
turbūt į kokias nors meilės teolo
gijas nesileis. Greičiausiai tai bus 
kasdieniškos ir labai žmogiškos 
buities mylinčių širdžių rečitalis. 
Tokių širdžių, kokias turėjo ir visi 
mūsų didieji poetai, neišskiriant 
net ir Maironio, kada jis rašė: 
Jau niekas tavęs taip giliai 

nemylės, 
Kaip tavo nuliūdęs poetą.'
Ir tai yra vienas iš gražiausių 
meilės eilėraščių mūsų poezijoje. 
Tiesa, eilėraščio pabaigoje poetas 
lyg ir nurodo, kas yra ta jo myli
moji, būtent jo numylėta tėvynė. 
Bet literatūrologai ne kartą ir 
suabejoja: ar vien tik tėvynė? Juo 
labiau, kai kitoje vietoje Maironis 
labai tiesiai rašo:
Man ranka padavei jautriai 
Ir jauną širdį atdarei 
Bendros žvaigždės vardu: 
Dabar ar juokias ateitis, 
Ar sopa, verkia mums širdis — 
Jaučiu ašai už du.

Ir tas šventas dviejų žmonių 
vienas kitam jausmas, vadina
mas meile, taip kūrybingai ir taip 
skaidriai įsipynęs ir mūsų liau
dies dainose, individualios poezi
jos žiedais skleisis per visą pir
mąjį šių metų Poezijos dienų 
vakarą. Antro kaimo aktorių 
lūpomis ir širdimi bus pateikta 
rinktinių meilės eilėraščių pynė 
nuo ankstesnių mūsų literatūros 
autorių ligi pat šių dienų. Ir jau
noms, ir jau apsilpusioms širdims 
bus tikra atgaiva.

O tiesioginį bei dabartinį mūsų 
poezijos žodį išgirsime Poezijos 
dienų antrajame vakare. Čia 
dominuos trijų poetų pavardės: 
Janinos Degutytės, Vitalijos Bo- 
gutaitės ir Juliaus Kelero. Tai 
bus išeivijoje subrendusios, Lie
tuvoje tik ką prasiskleidusios, o 
taipgi jau amžinybėn išėjusios 
poezijos simboliškas ir visai rea
lus apBljungimas.

Išskirtinis dėmesys šį vakarą 
(gegužės 26 dieną — šeštadienį) 
bus skirtas neseniai Lietuvoje 
mirusios poetės Janinos Deguty
tės asmeniui ir kūrybai. Kaip 
žinome, Degutytė yra bene žy
miausioji moteris poetė pokario 
dešimtmečių Lietuvoje. Tai ne 
vien gilus ir platus talentas, bet 

ir stipri asmenybė, savo poezijoj 
nedariusi reveransų pavergėjui. 
Apie ją ir jos kūrybą vakare 
prasitars poetas Julius Keleras, 
o jos eilėraščius deklamuos ak
toriai.

Paprastai visų istorinių išeivijų 
grožinės lit ratūros baigdavosi su 
iš tėvynės pasitraukusių rašytojų 
išsekimu ar mirtimi. Savotiškas 
stebuklas čia yra šiandieninės lie
tuvių literatūros svetur situacija. 
Mes sugebėjome išsiauginti jau ir 
už tėvynės ribų pradėjusias rašyti
jaunąsias kartas. Viena iš jų tar- • taforos, supranti tik lygindamas 
po ir yra poetė Vitalija Bogutai- 
tė. Ji bus šių metų Poezijos dienų 
programos dalyvė, viešnia, at
vykstanti Chicagon iš tolimosios 
Louisianps valstybės, iš pran
cūziškai skambančio miesto Ba- 
ton Rouge. Bogutaitė yra kelių 
poezijos knygų autorė, žinoma 
abipus Atlanto. Poezijos dienų 
antrajame vakare ji skaitys 
naujausią savo kūrybą.

Naujiena bus ir iš Lietuvos 
Chicagon atvykęs poetas Ju
lius Keleras. Jis jau kurį laiką 
gyvena mūsų tarpe ir čionykštėje 
Lituanistikos katedroje ruošia 
lietuvių literatūros daktaratą. 
Julius Keleras, galima sakyti, 
yra Lietuvoje pačios jauniausios, 
kone su tautos šiandieniniu atgi
mimu atėjusios poetų kartos 
bendražygis. Naują jo poezijos 
knygą Baltas kalėdaitis šiuo 
metu Chicagoje leidžia Ateities 
literatūros fondo leidykla. Savo 
poeziją antrajame šventės vaka
re ir skaitys pats autorius. Abi 
dienas poezijos vakarų prog
rama prasidės 7 vai. 30 min. vak.

Ši jau tradicija virtusi dviejų 
dienų poezijos šventė Chicagoje 
šiemet vyksta jau septynioliktąjį 
kartą. Tai unikalus ir kultūrinį k. brd.

Šaitadien., gtgužAs 26 d

Jauninto Centre — 7:30 v»

JANINA
DEGUTYTĖ

VITALIJA 
BOGUTAITĖ

Pagal meilės eilėraščius galima 
spręsti apie vienos ar kitos epo
chos, vienos ar kitos tautos 
kultūros, papročių, moralinių 
normų padėtį bei vertę. Jie rodo, 
kaip žmogus suvokia save, kaip 
žvelgia j kitą, greta esantį ar 
nutolusį, laukiamą arba nebepa
siekiamą —juk tai pati asmeniš
kiausią, intymiausia tematika li
teratūroje. Kita vertus, kai žvelgi 
į lietuviškos meilės lyriką, matai, 
kad joje palieka savo žymes tau
tos dvasinė istorija, kitaip 
sakant, meilės eilėraštis ne
tiesiogiai tampa (autorius, poetas 
apie tai tikrai beveik negalvoja) 
bendrųjų kultūros ar net politikos 
tendencijų simboliu, metafora. 
Ką simbolizuoja, išreiškia tos me- 

skirtingose epochose, skirtingo
mis sąlygomis parašytus meilės 
eilėraščius.

Ką gi reiškia šis, pasak Oskaro 
Milašiaus, didingas, užburiantis 
ir kartu baisus žodis? Tai malo
numas bei smalsumas; ne, sakys 
kitas, tai amžinas - dieviškasis 
moteriškumas, angeliškas jaus
mingumas, nekaltas motinišku
mas; maža to, pridurs trečias — 
tai tobuliausioji žmonių santarvė, 
kurią sudaro vyro išminties trau
ka ir moters aukojimasis, tai vie
nas didžiausių pasaulio slėpinių 
ir t.t. Tad kaip apie ją kalba 
lietuviai?

Pirmasis poetas lietuviškai pa
rašęs didesnį pluoštelį šios te
matikos eilėraščių ya Antanas

* Paskaita, skaityta Šeštąjame mokslo 
ir kūrybos simpoziume Lietuvių centre, 
Lemont, Illinois, 1989 m. lapkričio mėn. 
24 d.

gyvastingumą liudijantis reiški
nys. O turint minty publiką, tai 
irgi gražus liudijimas, jog poeziją 
mylinčių širdžių dar netrūksta. 
Jų ypač turėtų netrūkti šiemet, 
kai pati poezija pristatoma 
kaip meilė.

Jackus Klementas (18 a.pab.— 19
a.pr.) Jis remiasi literatūrine 18 
amžiaus tradicija ir sukuria 
keletą pastoralių ir erotinių idi
lių. Greta šiems žanrams būdin
gos antikinės atributikos (Zefyras 
vėsings lengvais sparneliais/ Už- 
deng nuo saulės spindinčios an
gas./ Kupidas kytras lauk su 
paukšteliais,/ Be neįkris kas į jo 
žabangas — „Klonis”) yra jau ir 
lietuvių folkloro motyvų, bet 
mums svarbiausia konstatuoti, 
jog Antano Klemento eilėraš
čiuose daugoka žaidybinio ele
mento, meilės tema traktuojama, 
pabrėžiant kūnišką potraukį.

19 amžiaus pirmoje pusėje 
lietuvių poetai parašė nemaža 
sentimentalių, kartais erotiš- 
kesnių posmų, tačiau dažniausiai 
jų jausmus orientuoja svarbiau
sias tikslas — vedybos. Akivaiz
du, jog ši lietuviškoji meilė 
nebuvo — kaip tai matome tuo
metinėje romantinėje europinėje 
poezijoje — visa griaunanti jėga, 
žlugdanti tiek mylimąjį, tiek 
mylimąją. Išorinė žaismė slėpė ir 
tam tikro nuosaikumo.

Antrojoje 19 amžiaus pusėje 
ima ryškėti dvasingasis lietuvių 
meilės poezijos pradas, ir tai 
sietina ne vien su orientacija 
liaudies lyrikos link. (Tautosakos 
tyrinėtojai tvirtina, jog lietuvių 
meilės dainos yra santūrios, yra 
kalbama net apie tam tikrą spra
gą tautosakos pasaulėjautoje: 
bučinių ir aistringų žvilgsnių 
neturinti lietuvių liaudies poezija 
yra nepilna, šios poezijos žmogus 
nemoka beatodairiškai siekti lai
mės, reikšti savo jausmą laisvai, 
aistringai kaip, pvz., slavai. 
Priežastis — pasyvumo, bejėgiš
kumo psichika, paskutiniaisiais 
„vergystos” amžiais ugdyta.) 
Taigi 1863 metų sukilimas ir 
palaipsniui stiprėjantis tautinis 
judėjimas vienaip ar kitaip pa
lietė lietuvių poetus. Tarkim, An
tano Vienažindžio eilėse meilės 
intriga jau nebe intymūs kužde
siai ar pasvajojimai, eilėraščio in
triga paremta realiais įvykiais — 
mylimoji ištremta į Samarą. Šiai, 
gyvenimo diktuojamai, situacijai 
vaizduoti parankesnė ne pastora
linė tradicija, perdėm idiliška, 
nepakelianti tokio siužeto; o 
dvasingesnė, santūresnė liaudies 
lyrika, kuri tarsi geriau pažino ir 
jautriau apdainavo mylimųjų iš
siskyrimą. Iš lietuviškų liaudies 
dainų sklindantis liūdnumas, 
matyt, buvo psichologiškai arti
miausias niūriai to meto, t.y. 19 
amžiaus antrosios pusės, sociali
nei ir moralinei situacijai.

Aušros poetai, o taip pat Vincas 
Kudirka, Pranas Vaičaitis, Ado
mas Jakštas ir kt. savo kūryboje 
neakcentavo subjekto individu
alumo ir jo intymių išgyvenimų 
(prie šios grupės reikėtų skirti ir 
Maironį, nors jo situacija kompli- 
kuotesnė). 19 amžiaus pabaigoje 
dominuoja tautiniai, visuomeni
niai interesai, herojiški žygiai, 
protas čia turi valdyti jausmą, 
dvasia nugalėti kūną. Kad ir kaip 
miela būtų pasiduoti jausmų 
antplūdžiui, po vidinės kovos, 
kartais net aštrios (Maironio 
atvejis), šios lyrikos subjektas 
paklus pareigos balsui. Pažymė
tina, kad šiuo metu į Tėvynę daž
nai kreipiamasi kaip į moterį —

Saulius Žukas Vytauto Maželio nuotrauka

motiną ar mylimąją (Maironio 
„numylėta”), bet renkantis tarp 
žemiškos mylimosios ir Tėvynės, 
beveik be abejonių renkamasi 
pastaroji, o kas elgiasi priešingai 
— susilaukia griežtos satyros. 
Nežabotas geismas, destruktyvus 
jo poveikis buvo netoleruojami, 
nepateisinami ir to meto lietuvių 
prozoje. Jei kas ir bandydavo at
skleisti aistros plūstelėjimą, tai 
tik tam, kad pasmerktų jį kaip 
pragaro pagundą (Šatrijos Raga
nos „Mėlynoji mergelė”).

Pereinant prie naujos poetų 
kartos, atėjusios į literatūrą po 
spaudos atgavimo, reikėtų stab
telėti prie vieno lietuvių poezijos 
bruožo. Turiu galvoje tai, kad 
dauguma lietuvių poezijos klasi
kų — kunigai (Kristįjonas Done
laitis, Antanas Baranauskas, An
tanas Vienažindys, Maironis, 
Adomas Jakštas, tam tikra pras
me ir Vincas Mykolaitis-Putinas); 
mums rūpimą dvasinį konfliktą 
galima suformuluoti Maironio žo
džiais: Širdis man verkia: tavo 
sielą/ Suprasti vienas aš galiu;/ 
Bet skirta eit man, mano mieloj 
Kitu gyvenimo keliu. Supran
tama, kad šis konfliktas ar 
įtampa eliminuoja iš jų poezijos 
kūniškąjį potraukį ir geriausiu 
atveju akcentuoja dvasinį. Drįs
čiau teigti, kad ši įtampa veikė ir 
vėlesnį šios temos traktavimą, 
formavo santūrumu pažymėtą 
lietuvių meilės lyrikos tradiciją, 

Šiame numeryje:
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Vinco Trumpos „Lietuva XIX-ame amžiuje” sutiktuvės • Juliaus 
Kelero eilėraščiai • Jono Čeponio tapyba

kurios aidai siekia ir mūsų 
dienas.

Keli lietuviškos meilės lyrikos 
tokio santūrumo pavyzdžiai: 
iš tautosakos į 19 amžiaus ir 
vėlesnę lietuvių meilės lyriką pe
rėjo kreipinys į mylimąją: sesute, 
sesule, Vaičaičio eilėraštyje 
„sesuo” verkia tremtinio, „se
sulę” matome Kleopo Jurge- 
lionio, Zigmo Gėlės eilėraščiuose. 
Ją mini Sruoga, Kossu (ironiš
kai), StrielkūnaB. Marcelijus 
Martinaitis iššifruoja paslėptąją 
prasmę — dvasingumo akcentavi
mą: Tave tik už seserį aš 
parsivesiu.

Dar įdomesnė žodžio draugas 
istorija: Man liūdna buvo ir 
sunku / Keliaut gyvenimo taku / 
Be draugo dar jaunam... (Mai
ronio „Ant Drukšės ežero”). 
Šiame eilėraštyje panaudojami 
ir erotinės lyrikos motyvai: 
„mėnuo”, „ežero bangos”, .jaz
minų kvapai”, „man ranką pada
vei”, bet

Man ranką padavei jautriai
Ir jauną širdį atdarei
Bendros žvaigždės vardu 

labiau primena ne meilės prisipa
žinimą vienas kitam, o meilės 
išpažinimą trečiam objektui — 
„žvaigždei”. Taigi čia gali būti 
ir Ji ir Jis (pastarąją versiją 
paremia ir „Jaunoji Lietuva”, 
kur labai panašiais žodžiais 
aprašoma, kad Rainys ilgisi į 
kunigų seminariją išvykusio 

draugo). Draugas yra ir vyriškos 
ir moteriškos giminės: aukščiau
sias dvasinis bendravimas pagrįs
tai nutrina daiktavardžių ir 
veiksmažodžių gimines (jos ima 
net trukdyti poetui išsireikšti): 
Trokštu draugo arčiaus... Arba 
Putinas: Parėjau atlankęs 
draugą, / Ji buvo man labai gera 
(„Būties valanda”). Paminėtina 
ir Nykos-Niliūno „Autobiogra
fija”, kurioje sakoma, jog meilė 
kitam žmogui yra vienintelis pa
tikimas ir realizuojamas dalykas, 
kai žmogus yra išvarytas iš 
namų.

Taigi į literatūrą įsijungia 
tada Liudas Gira, Vincas Mic- 
kevičius-Krėvė, Ignas Šeinius, 
Faustas Kirša, Antanas Vienuo
lis, Balys Sruoga, Vincas Myko
laitis-Putinas ir kt. Po 1904-1905 
metų žmogus tampa pasaulėžiū
ros centru, bandoma jį atpalai
duoti nuo atsakomybės ir pri
klausomybės, jis sau valdovas, 
autonomiška asmenybė. Nauja 
ideologija, individualizmo ieš
kojimas sutelkti Krėvės „Šarū
ne”, Šeiniaus, „Kuprelyje”; abu 
personažai susikuria naują gy
venimo prasmę — ieško meilės, 
veržiasi į ją. Palankesnės sąlygos 
romantiškos meilės aidams mūsų 
žemėje iš tiesų susidarė tik 20 
amžiaus pradžioje. Bet vis vien 
lietuviškos meilės jausmo stip
rumas neprilygo tai, visa pakeliui 
ardančios aistros galiai, kurią pa
žįstame iš Vakarų Europos ro
mantikų kūrybos, nors tiesa, bū
ta bandymų peršokti santūrumo 
barjerą.

Susikūrus Lietuvos Respubli
kai, keičiasi ir literatūrinis bei 
idėjinis kūrybos kontekstas. Nie
kas netrukdo individui gilintis i 
asmeninius išgyvenimus, tauti
niai idealai nebėra tokie aktua
lūs, susilpnėjęs ir amžinybės il
gesys. Lyrika niekam nebetar- 
naųja, ji — individualių išgyve
nimų reiškėją. Šį etapą galima 
laikyti meilės lyrikos klestėjimo 
laiku. Iki valstybės sukūrimo 
dominavo liūdesio, nelaimingos 
meilės, nevykusiai susiklosčiusio 
gyvenimo motyvai. Tai Prano 
Vaičaičio elegiškumas, Zigmo 
Gėlės ir kitų trumpo gyvenimo 
poetų lyrikos melancholija. O pir
masis valstybingumo dešimtme
tis rodo, kaip išsilaisvina poeto 
jausmai, apčiuopiamiau pajun
tamas sąlytis su žeme, gyvybe, 
moterimi; kartu atsiveria hori
zontai, poetas ima save suvokti 
„pasaulio piliečiu", pvz., Juozas 
Tysliava meilės eilėraščio pa
baigoje nurodo, jog jis rašytas 
Stockholm’e, kitas jau EI Ii — iš 
Suomijos. Suprantama, neišveng
ta ir bravūros (labiau berniškos 
negu kavalieriškos), šūkavimų, 
norint atkreipti į save dėmesį — 
Aš aistringesnis nei Bodleras, į 
alkoholį įspaustas (Salys Šeme- 
rys). Vyriškas pasitikėjimas sa
vim aktualizuoja erotinę temati
ką. 1924 metais kyla net disku
sija tarp Vaižganto ir Onos Pui- 
dienės-Vaidilutės, kuri apkaltina 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tvarka ir laikas

Apie Lietuvos aukštąsias mokyklas ir ekonominę blokadą

Ateinančią savaitę daugelis iš 
mūsų keliausime i Washingtoną. 
Sutiksime Gorbačiovą, kuris at
skrenda Amerikon kalbėtis su 
Bush’u viršūnių konferencijoj. 
Šio tipo konferencijos tai politinis 
teatras, kurio tikslas yra sudary
ti vaizdą, jog didžiųjų žemės ga
lybių vadai racionaliai tvarko pa
sauli. Lietuvių demonstracijų 
Washingtone tikslas — jsibrauti 
i tą galiūnų privačią operetę, 
jnešti dozę realybės. Mes liudija
me, kad pasaulis keičiasi. Ir tai 
ne pagal strategų planus, o pagal 
istorines jėgas, sprendžiančias 
laisvės dialektiką. Mūsų dramos 
tikslas — parodyti tiems, kurie 
mus matys, kad Lietuva neatsi
tiktinai yra pasaulio dėmesio cen
tre. Viskam yra tvarka.

Amerikos ir Kanados lietuvių 
didžiais skaičiais prisistatymas 
Washingtone ir kitose Gorbačio
vo aplankomose vietose, kartu su 
pačių Baltuos respublikų vyriau
sybių laukiamomis reakcijomis, 
yra moralinis veiksmas, kurio pa
sisekimas užtikrintas. Jis nepri
klauso nuo spaudos ar televizijos 
palankios ar nepatenkintos reak
cijos. Mūsų tenai atsiradimo tiks
las kitoks. Lietuva, per savo žmo
nes, prisistato kaip nepakviesta 
dalyvė aukštame susitikime. Lie
tuva pastaraisiais mėnesiais yra 
tapusi trečioji„8uperpower”. Ta
čiau visai naujo tipo galybė, ne 
ginkluota jėga ar ekonomine sti
prybe pasiremianti. Juk tais da
lykais esame ko gero pasaulyje 
neturtingiausia valstybė. Lietu
vos galybės statusas — idėjinių 
elementų jėga. Ginkluota jėga ne
atstoja drąsaus tiesos išsakymo. 
Lietuva vyrauja idėjinėje rinkoje. 
Lietuvių stiprybė — šaltas realis
tiškas pasaulio suvokimas, neat
skiriamas ir nuo mistinio pasi
šventimo laisvės ir teisybės 
realizavimui.

Lietuvos nepageidaujamas pa
sirodymas jų arenoje galiūnų pa
sitarimui priduoda realumą, ku
rio ten stokojama. Lietuvos neį
vertinta ir tiesiog nemaloni, bet 
neįkainojama dovana šitai konfe
rencijai — mūsų tikėjimas, kad 
pasaulis nestovi nepajudinamas, 
bet kinta. Dalyvaudami demon
stracijose teigsime, kad lietuviai 
žino, jog pasaulyje yra tvarkaraš
tis ir tvarka.

Visi lietuvių veiksmai priklau
so nuo suvokimo, kad yra tvarka
raštis. Šių dienų sunkiausiais 
momentais galime pasiguosti ir 
pasididžiuoti mūsų Aukščiausio
sios Tarybos tobulu laiko pajuti
mu. Naujausi įvykiai įrodė Latvi
jos ir Estįjos atvejais, kad greitas 
ir energingas išstojimas nebuvo 
klaida. O dabar laukiame Sovie
tų Sąjungos sprogimo. Tai sekan
tis žingsnis pasaulyje, kuris įsuk
tas į judesį.

Šita sąmonė skiria lietuvius 
nuo amerikiečių stebėtojų. Pavyz
džiui, šios savaitės The Neiv York 
Times vedamasis ragino lietuvius 
atšaukti nepriklausomybę. Jis ar
gumentavo, jog lietuvių viltis — 
tampresni, glaudesni ryšiai tarp 
Vakarų ir Sovietų Sąjungos. Bai

su tai girdėti — tai yra ryšiai su 
lavonu, nekrofilija. Sąjungai ne
liko pusmečio. Vidurio Europos 
laisvės audra persimeta į pačią 
imperiją. Mes gauname tas pa
čias žinias, kaip amerikiečiai, bet 
jiems trūksta šio interpretacijos 
įrankio, tai yra, atpažinimo, kad 
ta sistema griūna ir pasaulis kei
čiasi. Lietuvos laisvė — pirmieji 
naujo laiko spinduliai.

Lietuva atstovauja naujam, be- 
auštančiam laikui. Yra proga 
tautų gyvenimą perstatyti pagal 
naują tvarką, teisingumo tvarką. 
Šį projektą vykdo lietuviai. 
Landsbergio žodžiais Hedrick 
Smith programoje: „We will de- 
cide our destiny as a free people.” 
Vien tas ryžtingumas jau vykdo 
projektą. Lietuviams pirmiems 
buvo duota žinoti, kad atėjęs ki
toks laikas. Tai sunkiai buvo įžiū
rima iš šalies. O mūsų tarpe vy
ko stebuklai. Pasauliui neregėti 
dalykai pasirodė Lietuvos istori
joje pakeliui į laisvę. Niekad ne
sitikėjome girdėti Landsbergio ir 
Prunskienės lietuviškus žodžius 
per televiziją. Niekad nesitikėjo
me šitokio masinio darbo kartu, 
tautos besąlyginio vieningumo 
bendrus tikslus siekiant. Naujam 
laikui atstovauja Lietuvos išsi
laisvinimas ir įsibrovimas į viršū
nių konferenciją. Mažos tautos, 
siekiančios laisvės, atpažįsta lie
tuvių projektą. Televizijos žinio
se programa apie Quebec’o nepri
klausomybės siekimą prasideda 
su trispalvių jūra. Kitos tautos ir
gi stebi Lietuvos pavyzdį. Kol 
didžgalybės tariasi, būtų galima 
sudaryti idėjinę Saugumo Tarybą 
iš Lietuvos, Čekoslovakijos, Ven
grijos ir Rytų Vokietijos. Trispal
vė jau daug daugiau reiškia (ir 
reikš toliau, kuo ilgiau ši kova 
tęsis) pasauliui, negu tik lietu-
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„Kumštis ir Lietuvos žmonių veido išraiškų spektras" - Michailas Sergejevičius bačiovas atvyksta i JAV „viršūnių susitikimui” - išeivijos lietuviai rinksis 
Gorbačiovas vizituoja Lietuvą šių metų sausio 11 dieną. Ateinančią savaitę Gor- birželio 1 ir 2 dieną Washingtone liudyti mūsų valstybės teisę j nepriklausomybę.
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Pokalbis su profesorium Vladu Domarku, 
Kauno politechnikos instituto rektorium

Prieš porą savaičių Amerikoje 
lankėsi profesorius Vladas 
Domarkas, Kauno politechnikos 
instituto rektorius. Nors ir labai 
trumpam su juo susitikus, profe
sorius Domarkas maloniai sutiko 
su Draugo kultūrinio priedo 
skaitytojais pasidalyti keliomis 
mintimis apie Lietuvos aukštųjų 
mokslo įstaigų šiuolaikinius 
siekius, o taip pat rūpesčiu apie 
Lietuvos kritišką politinę ir eko
nominę padėtį šiuo metu.

Vladas Domarkas gimė 1939 
metais Kretingos apskrityje. 
1961 metais baigė Kauno poli
technikos instituto Elektrotech
nikos fakultetą ir pradėjo dirbti 
to paties instituto ultragarso 
mokslinėje laboratorijoje. 
Mokslinių ryšių su šia laboratori
ja nenutraukė ir vėliau pradėjęs 
dėstyti studentams. Kandidatinę 
disertaciją apgynė 1967 metais, 
daktarinę — 1977. Apgynęs dak
tarinę disertaciją, devynis mė
nesius stažavosi University of 
California — Santa Barbara ir 
Stanford University mokslinėse 
laboratorijose. Yra parašęs dvi 
mokslines knygas: Kontrolės ir 
matavimo pjezoelektriniai keitik
liai (su R. Kažiu) ir Ultragarsinė 
echoskopija (su E. Pilecku), 
daugiau kaip 100 mokslinių 
straipsnių. 1985 metais buvo iš
rinktas Lietuvos mokslų aka
demijos nariu-korespondentu. 
Nuo 1983 metų dirba Kauno poli
technikos instituto rektoriumi.

Apie save profesorius Domar
kas, tarp kitko, šitaip sako: 
„Turėjau sunkią pokario metų 
vaikystę ir jaunystę (man esant 
dešimties metų, mirė motina), 
todėl nuo vaikystės įpratau per 
daug netinginiaudamas dirbti. 
Tai, o taip pat turbūt tam tikras 
žemaitiškas užsispyrimas atvedė 
mane į dabartinę poziciją”.

— Berods, vienas iš Jūsų 
rūpesčių Amerikoje buvo susi
daryti kontaktus Amerikos uni
versitetuose ir tyrinėti galimy

bes studentams iš Lietuvos atvykti 
čia tolimesnėms studijoms, kad 
galėtų grįžti į Lietuvą kaip savo 
sričių ekspertai? Kokios, kaip Jūs 
patyrėte, yra tam perspektyvos? Ir 
kodėl manote, jog tai labai svar
bu ateities Lietuvai?

— Atkuriant nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką, per
tvarkomos visos institucijos, tarp 
jų ir aukštosios mokyklos. Todėl 
šį kartą atvykau į Jungtines 
Amerikos Valstybes, norėdamas 
geriau susipažinti su inžinierių 
rengimu šios šalies universitetuo
se bei kolegijose, o taip pat ieško
damas galimybių Lietuvos 
studentams atvykti studijuoti į 
JAV. Šios kelionės priešistorija 
prasidėjo praėjusių metų spalio 
mėnesio pradžioje, kai į Kauno 
politechnikos institutą (KPI) 
buvo atvykę JAV valstybinių 
universitetų ir kolegijų asocia
cijos atstovai — penkių JAV 
universitetų ir kolegijų preziden
tai. Tada su jaią.buvo pasirašytas 
tarpusavio supratimo memoran
dumas, kuriame akcentuojama 
tikslingumas keistis studentais ir 
dėstytojais.

Netrukus po to, gavau Centrai 
Michigan University prezidento 
E. Jakubausko kvietimą aplan
kyti jų universitetą, kuris ir at
vedė mane į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Centrai Michigan 
University prezidentas E. Jaku
bauskas ne tik nuoširdžiai 
priėmė mane savo universitete, 
bet ir rado galimybę apmokėti 
didesniąją kelionės Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse išlaidų dalį. 
Už visa tai jam esu labai dė
kingas.

Be minėto Centrai Michigan 
University lankiausi dar šešiuose 
JAV universitetuose ir kolegijose 
įvairiuose miestuose, susitikau 
su JAV valstybinių universitetų 
ir kolegijų asociacijos prezidentu 
A. Ostar. Visa tai būtų buvę 
neįmanoma, jeigu taip nuošir
džiai nebūtų padėję būrys 
tautiečių — Amerikos lietuvių. 
Ačiū jiems visiems už tai!

Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

Vilniuje, Katedros aikštėje, ruošiantis Michailo Gorbačiovo atvykimui j lietuvi) 
šių metų sausio 11 dienų.

Manau, kad dalis to, ką 
sužinojau JAV universitetuose, 
bus galima pritaikyti mūsų in
stitute Kaune, pertvarkant 
studentų studijas bei ruošiant 
naują instituto statutą. Su kai 
kuriais JAV universitetais 
numatomas ir pasikeitimas 
studentais bei dėstytojais. Tiesa, 
tokio keitimosi galimybės gana 
ribotos. Trukdo ne tik sudėtinga 
dabartinė Lietuvos politinė ir 
ekonominė situacija, bet ir kalbos 
barjeras. Tačiau tikimasi, kad jau 
šių metų rudeni bus galima pa
siųsti studijuoti j Jungtines 

Amerikos Valstybes vieną arba 
du mūsų instituto studentus. 
Vėliau šį skaičių numatoma 
didinti.

Manyčiau, kad pirmiausia į 
JAV tikslinga būtų siųsti gabius 
studentus magistro laipsnio stu
dijoms. Taip pat gerai būtų, kad 
dalis iš jų vėliau galėtų įgyti 
praktinio darbo įgūdžius industri
joje arba ruoštų čia Ph. D. diser
tacijas. Tokie specialistai, grįžę į 
Lietuvą, žymiai pagreitintų Lie
tuvos pramonės pertvarkymą.

— Kaip ir Jūs pats, be abejo, 
patyrėte, išeivijoje Lietuvos 
politinė, ekonominė ir šiuo metu 
jau ir kultūrinė blokada kelia bai
sų rūpestį. Pavyzdžiui, vaistų ir 
kitų būtinų žmonių gydymui 
priemonių trūkumas Lietuvos 
ligoninėse. Arba — maisto 
produktų nebuvimas parduotu
vėse, kūdikių ir vaikų maitinimo 
kliūtys. O kaip patys Lietuvos gy
ventojai reaguoja { Maskvos su
darytą, precedento neturinčią, o 
gražiai pasaulio forume patei
sinamą padėtį?

— Lankymosi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse įspūdžius 
tikrai temdo pradėta ekonominė 
Lietuvos blokada. Sustiprinta 
blokada pradėta, tik prieš pat 
man išvykstant į kelionę, todėl 
iki šiol neteko tiesiogiai patirti, 
kaip į šią blokadą reaguoja Lietu
vos gyventojai. Tačiau, pagal 
spaudą ir televiziją, galima susi
daryti nuomone, kad lietuviai iki 
šiol išlaiko rimtį ir oriai per
gyvena blokados negandas. Tai 
dar labiau pabrėžia tos blokados 
beprasmiškumą, o taip pat per
spėja pasaulį, kad iš Maskvos 
reakcijos jėgų galima tikėtis 
netikėčiausių, nežmoniškiausių 
iŠDuoliu. Aš manau, kad blokada 

nepasieks Maskvos užsibrėžto 
tikslo, nes tikiu, kad čia svarbų 
vaidmenį suvaidins įvairių 
pasaulio šalių, jų tarpe ir JAV, 
opinija, smerkianti šį Sovietų 
Sąjungos vadovybės sprendimą, o 
taip pat turėtų įtakos turėti 
stiprėjančios demokratinės jėgos 
pačioje Sovietų Sąjungoje.

Žinoma, labai neramina gauna
mos žinios, kad jau trūksta mais
to produktų, vaistų ir kitų 
žmonių gyvenimą lemiančių 
dalykų. Antra vertus, šiuo metu 
negalima tikėtis ir realios 
užsienio valstybių materialinės 
pagalbos. Todėl šiuo m lu 
Lietuvai labai svarbi morali; i 
parama ir įvarių šalių aktyvi po
zicija, kad kuo greičiau būtų 
atšaukta blokada ir būtų pradė
tos derybos tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos.

— Ar bus ir, jei taip, kokie ilga
laikiai padariniai Lietuvai tbs 
Maskvos įvestos ekonominis 
blokados?

— Blokada dar labiau susilp
nins ir taip nestiprią Lietuvos 
ekonomiją, ir todėl ateityje Lie
tuvai tikriausiai prireiks ir eko
nominės kitų šalių paramos. Dėl 
blokados išaiškėjusios silpnos 
ūkio grandys gal paskatins ir 
ūkio struktūros pasikeitimus.

— Kaip reikėtų blokadą supras
ti ryšium su Gorbačiovo visuotine 
politika? Ko iš tikrųjų yra jp 
siekiama? Sulaužyti Lietuvoj 
Respublikos vyriausybės ir taip 
pat jos piliečių valią — priversti 
atsisakyti, kaip jau daug sykių iš 
Kremliaus pabrėžta, Kovo U 
dienos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo? O gal yra ir 
užslėptų motyvų — kad tai 
politinis pretekstas Maskvai 
palengvinti tvarkytis su kritiškais 
ekonominiais trūkumais Są
jungoje, kaip kai kurie Vakarų 
spaudos komentatoriai pažymi?

— Sunku prognozuoti tolesnius 
Sovietų Sąjungos vadovybės 
veiksmus. Tačiau bet kuriuo atve
ju aišku, kad dabartinei Lietuvos 
vyriausybei artimiausiais mėne
siais ir metais vienomis iš di
džiausių bus ekonominės pro
blemos. Tikiu, kad dėl jų nebus 
atsisakyta nepriklausomybės, o 
taip pat noriu tikėti, kad 
vyriausybei pasiseks pradėti eko
nomines derybas bu Maskva ir 
kad greitu laiku paruoš progra
mą ekonominei krizei likviduoti. 
Antra vertus, kol kas Lietuvoje 
nėra prielaidų sparčiam ekonomi
niam vystymuisi: nesuformuoti 
atitinkami ekonominiai san
tykiai, neišbalansuota materia
linė bazė, nemaža dalis dir
bančiųjų atpratę intensyviai ir 
sąžiningai dirbti.

Dėl to yra tam tikras pavojus, 
kad dalis Lietuvos gyventojų po 
kurio laiko gali nusivilti iš
rinktais parlamentarais ir 
naująja vyriausybe. Kad to 
neįvyktų, ir parlamentarai, ir vy
riausybė ekonomijos klausimais 
turi užimti labai realistišką, 
konstruktyvią poziciją.

— Dėkojame profesoriui Vladui 
Domarkui už paskutinėmis valan
domis prieš grįžtant į Lietuvą 
padarytą pokalbį — jį lydi mūsų 
viltys ir linkėjimai nepriklau-< 
somos Lietuvos įsitvirtinimui ir 
klestėjimui.

(Su profesorium Vladu Domarku 
kalbėjosi Aušra Liulevičienė St. 
Johns, Indiana, gegužės 2 dieną.)
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žmogaus sąveikos šventė

_________ v

Tarpkonfesinės Švento
•f

laidos apžvalga

Sekminės — Šventosios Dvasios 
atsiuntimo Naujajame Testamen
te įvykis yra tiek sklidinas pras
mių, jog turbūt nenuostabu, kad 
šią išganymo istorijos paslaptį ir 
patiems krikščionims nėra leng
va iš karto suvokti, tuo labiau vi
sas jos galimas implikacijas įžiū
rėti ne tik tikinčiojo, bet ir apla
mai žmogaus gyvenimui savo pa
ties laike, savo paties pasaulyje. 
Kalėdų — Viešpaties Jėzaus gimi
mo ir Velykų — Prisikėlimo įvy
kių reikšmės greičiau ir net tie
siogiai mus prakalbina — Dievas 
tampa žmogum ir gyvena tarp 
mūsų, Dievo galia sutriuškina 
paskutinį mūsų priešą — mirtį.

, Tuo tarpu Šventosios Dvasios atė
jimas į žemę ir jos veikla mūsų 
tarpe, atrodo, nemažiau sudėtin
ga ir plati, kaip sudėtinga yra 
žmogiška širdis ir platus visas in
dividualaus žmogaus gyvenimo 
bei žmonijos istorijos spektras.

Todėl neatsitiktinai, kadangi 
Sekminių paslaptis taip sunkiai 
leidžiasi į sąvokas įglaudžiama, 
per visą Bažnyčios istoriją jos at
siskleidimui pirmiausia tarnavo 
poetiniai įvaizdžiai. Religinis me
nas Šventajai Dvasiai suteikė 
balto balandžio formą, tuo pa
brėždamas ne tik jos esmines sa
vybes — taiką ir meilę, bet ir jos 
aktyvią veiklą — ji „nusileidžia” 
virš apaštalų, susibūrusių kartu 
melstis. Tačiau ir kitų įvaizdžių 
Šventosios Dvasios veikimui bū
ta ir tebėra gausu, ypač tokių ku
rie pasitelkia gaivias gamtos jė
gas. Ir Naujajame Testamente, ir 
Bažnyčios liturgijoje sutinkame: 
vėją, ugnį, šviesą, rasą, kvėpimą, 
dvelkimą, ūžimą, pripildymą. Tai 
vis yra gaivinančios ir kuriančios 
arba kūrybinę energiją simboli
zuojančios jėgos. Ir vienas iš 
Šventosios Dvasios vardų yra 
Gaivintoja. Bet ir tai jos atėjimo 
į žmonių tarpą reikšmės dar ne
išsemia.

Paradoksas atrodo, kad ugnim 
ateinanti Dvasia vis tiek lieka 
meilės ir ramybės dvasia — kitas 
jos vardas Evangelijose yra Ra
mintoja — visas žmogiško gyveni
mo kliūtis, siekiant vykdyti Die
vo darbą žemėje, įgalinanti mus 
nugalėti, guodžianti ir laiminan
ti. Labai gražiai šios dvi kryptys 
yra išreikštos viename mūsų tau
tos Sekminių paprotyje. Kaip ir 
kitos mūsų krikščioniškos šven
tės sudaro junginį tarp senovės 
pagonių tikėjimo ir naujesnės 
krikščionybės motyvų, taip ir 
daugelis Sekminių papročių yra 
kilę iš tuo laiku švenčiamos pa
vasario ir gamtos sužaliavimo 
šventės. Su Sekminėmis susijęs 
berželis kaip tik reprezentuoja 
gamtos jauną, žalią, kvepiantį at
gimimą. Bet, kaip rašo Danutė 
Bindokienė savo knygoje Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje: 
„Žmonės stengdavosi namų pa
stogę ar bent kambarių palubes 
apkaišyti beržo šakomis, kad 

Šventoji Dvasia (kurią liaudis 
įsivaizdavo baltu balandėliu), at
skridusi į tuos namus, turėtų kur 
nutūpti ;r pailsėti. Tada visi na
mu gyventojai gyvens taikoje, 
bus linksmi ir laimingi.”

Trečias esminis Šventosios 
Dvasios atėjimo aspektas yra įga
linimas išsiskleisti žmogiškoms 
galioms — ką išreiškia ir „įkvė
pimo” sąvoka. Ir čia išryškėja 
Šventoji Dvasia kaip Dievo, 
arba galutinės tikrovės, begalinio 
dosnumo žmogiškajam gyveni
mui ženklas. Naujasis Testamen
tas pasakoja, kad apaštalai išėjo 
skelbti Dievo darbus, kalbėdami 
įvairiausiomis kalbomis. Kalba 
yra žmogiškojo gyvenimo esminė 
lytis ir kultūros pagrindas. Gir 
visos septynios Šventosios Dva
sios dovanos, kurios savo ruožtu 
vėl kildina dvylika vaisių (šių 
skaičių parinkimas yra reikšmin
gas — jie neriboja, bet tik pabrė
žia gausą), yra tos žmogiškos 
galios, kuriomis pasireiškia mū
sų protas, mūsų valia, išgrynina
mi ir sutaurinami mūsų jausmai 
— kūrybingam ir prasmingam 
gyvenimui.

Jeigu Sekminių paslaptis turi 
tiek daug reikšmės kiekvieno 
iš mūsų gyvenimui, tai dar dau
giau kultūros — žmogiškos kūry
bos srities — kontekste. Per 50 
metų religinio matmens iš lietu
vių kultūros išjungimas — kiek 
yra ją nuskriaudęs daugelyje jos 
sričių? Ir ką mes galėtumėm iš 
to pasimokyti? Ko nebegalime, 
bet ką dar galbūt galime išgelbė
ti? Bet apie tai kitą kartą.

a. U.

IS Romualdo Rakausko meninės fotografijos parodos katalogo „Žydėjimas”„Sekminės Lietuvoje

JONAS GYLYS (JOHN GILLIES)

Šio pranešimo uždavinys, yra 
supažindinti su laukiama lietu
vių kalba Švento Rašto laida, 
kuri vadintųsi tarpkonfesine ar
ba ekumenine Švento Rašto ver
sija. Džiaugiuosi, kad Šeštasis 
mokslo ir kūrybos simpoziumas 
įtraukė ir Švento Rašto temas į 
savo programą. Iš tikrųjų, Šven
tas Raštas — krikščionių tikėjimo 
pagrindas — ne tik ugdo žmogų, 
bet formuoja ir pasaulio tautų 
kultūrą.

Pats esu nei teologas, nei kal
bininkas. Esu pasaulietis krikš
čionis, mano profesija — rašytojo. 
Todėl galbūt geriau sakyti, kad 
esu stebėtojas, tačiau ne visuomet 
objektyvus ir nešališkas. Gimiau 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
šiuo metu gyvenu Texas. Ne
priklausomoje Lietuvoje gyvenau 
trejus metus, sovietų okupuotoje 
Lietuvoje esu lankęsis tris kar
tus. Esu krikščionis — evan
gelikas. Mano tėvas užaugo kata
likiškoje šeimoje, bet vėliau tapo 
baptistu ir ilgainiui — baptistų 
pamokslininku. Mano paties 
tikėjimas taip pat vystėsi. per 
kelis gyvenimo etapus. Iš baptis
tų konfesijos perėjau į presbiterio
nų (evangelikų reformatų). Kaip 
krikščionis evangelikas, jaučiu, 
kad Šventas Raštas visiems 
krikščionims yra labai svarbus.

Naujajame Testamente, Apaš
talų darbų knygoje, skaitome 
apie Pilypą, vieną iš Kristaus se
kėjų. Pilypui buvo nurodyta su
rasti Etiopijos iždininką, skai
čiusį Senojo testamento pranašą 
Izaiją. „Ar supranti, ką skaitąs?”, 
užklausė Pilypas. „Kaip galiu su
prasti, jei man niekas nepaaiški
na?!”, atsiliepė afrikietis. Su-

Geriau yra versti iš seniausių 
rankraščių, bet žinoma, ne visi 
vertėjai gali prie jų prieiti. Taigi, 
verčiant Senąjį Testamentą, dau
gelis vartoja Masoreto hebrajų 
tekstą. O Naująjį Testamentą iš 

prantu to afrikiečio dilemą. Čia kalbos išleido United Bi-
matyti ir mano šališkumas. Šven
tasis Raštas turi būti prieinamas 
visiems ir aiškus visiems — inte
lektualiniams didžiūnams ir pa
prastiems žmonėms.

* Paskaita, skaityta Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo programoje, teologi
jos sekcijoje, 1989 m. lapkričio mėn. 25 d. 
Lietuvių centre, Lemont, Illinois.

Galbūt būtų naudinga aptarti 
terminą Šventasis Raštas. Šven
tąjį Raštą su Senuoju ir Naujuo
ju Testamentu sudaro 66 knygos. 
Katalikų Švento Rašto variantas 
turi dar trylika knygų, kurios yra 
Septuaginto Senojo Testamento 
graikų kalbos vertime, žydų ne
pripažįstamos ir evangelikų lai
komos nekanoninėmis. Šitos try
lika knygų vadinasi apokrifinėm, 
ir dažniausiai yra spausdinamos 
atskirai tarpkonfesinėse Švento 
Rašto laidose.

Švento Rašto knygos yra rašy
tos hebrajų, aramajų ir graikų 
kalbomis. Rankraščių origina- 
lų-autografų neturime. Turime 
tik kopijas, bet tarp jų yra labai 
senų, iš antrojo šimtmečio pra
džios. Mokslininkai, kurie moka 
tas senąsias kalbas, rūpestingai 
lygina naujai surastus rankraš
čius, kad vertimai būtų tobulesni 
ir tikslūs.

Nauji Švento Rašto vertimai 
yra reikalingi dėl tikslumo ir aiš
kumo. Kodėl aiškumo? Kalbos vi
suomet keičiasi. Negaliu suprasti 
Mažvydo ar T- ukanto rąptu. be 
pastabų — paaiškinimų. Taip, 
kaip ir Chaucer’io Canterbury 
Talės vidurine anglų kalba. Pri
siminkime tą etiopą, kuris nesu
prato Izaijo pranašysčių be paaiš
kinimų. Kalbos yra gyvos: jos au
ga, keičiasi, jos nestovi vietoje.

Vertimai

ble Societies. Jei vertėjai nemoka 
tų senų biblinių kalbų, tai verčia 
iš vėliausių ir tiksliausių verti
mų, ir jų yra nemažai anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Yra du, gal trys metodai versti 
Šventąjį Raštą. Pirmasis — pažo
dinis. Reiškia, kad kiekvienas 
žodis yra svarbus teksto ir grama

Jonas Gylys (John Gillies)

tikos tikslumo atžvilgiu. Dauge
lis krikščionių yra įsitikinę, kad 
šis metodas yra vienintelis, nag
rinėjant ir verčiant Švento Rašto 
tekstą. Dr. Algirdo Jurėno darbas 
šitoje srityje vaizduoja šį metodą; 
jis mums nurodė vertimo sunku
mus ir problemas.

Antrasis metodas, anglų kalba 
vadinamas „dynamic eųuivalen- 
cy”, lietuviškai būtų lygiavertiš
kumas. Ieškoma minčių tikslumo 
— ne žodžių prasmės. Pripažįsta
me, kad Šventas Raštas buvo ra
šytas, kai gyvenimas ir pasaulis 
buvo labai skirtingi nuo šių 
dienų. Tai žemdirbystės epocha ir 
jos tarmes bei papročius reikia 
išversti dabartinei kartai. Štai 

vienas pavyzdys: Šventame Rašte 
sakoma, kad Jėzus sėdi Dievo 
dešinėje. Tai reiškia — garbės 
vietoje. Bet yra tautų, kurios 
garbės vietą laiko karaliaus arba 
valdovo kairėje. Matome, kad 
tikslus žodis gali duoti netikslią 
reikšmę. Man atrodo, kad kunigo 
Česlovo Kavaliausko Naujojo 
Testamento vertimas į lietuvių 
kalbą dažnai paremtas šiuo lygia
vertiškumo metodu.

Trečiasis metodas yra parafra
zė. Tiksliai kalbant, tai ne ver
timas, bet atpasakojimas kitais 
žodžiais — laisvas, asmeniškas 
variantas arba adaptacija. The 
Living Bible anglų kalba yra pa
rafrazė. Lietuvių kalba kol kas 
neturime parafrazės tipo vertimo.

Pagaliau pažiūrėkime į tarp- 
konfesinius arba ekumeninius 
vertimus. Tai yra Švento Rašto 
vertimai, bendrai patvirtinti ir 
įvairių krikščionių bažnyčių pa
stangomis išleisti. Geras pavyz
dys yra italų kalba Šventas Raš
tas, išleistas bendradarbiaujant 
Romos katalikų ir evangelikų 
bažnyčioms Italijoje. Kada pir
mojo milijono kopija buvo įteikta 
popiežiui Jonui Pauliui II 1980 
metais, jis pareiškė: „ViešpatieB 
Žodis yra vienas visoms bažny
čioms, ir jos gali artėti tik tuo 
būdu, kad jos bendrai girdi ir ger
bia tą Žodį”. Tokia tarpkonfesinė 
Švento Rašto laida lietuvių kalba 
numatoma tik ateity. Vis vien 
matyti ekumeninis bendradar
biavimas tarp lietuvių tikinčiųjų.

Savo pratarmėje lietuviškajai 
Naujojo Testamento antrajai lai
dai (Lietuvos vyskupų konferen
cijos leidinys) 1988 metais jos 
redaktorius kun. Vaclovas Aliu
lis rašo: „Rengėjai taip pat dėko
ja už brolišką bendradarbiavimą 
lietuvių evangelikų atstovams: 
evangelikų liuteronų vyskupui 
Jonui Kalvanui, metodistų kuni
gui Kostui Burbuliui ir baptistų 
vyresnio presbiterio padėjėjui Al
bertui Latužiui už dalykines pa

stabas...” Kitur kunigas Aliulis 
mini kitus šaltinius, tarp jų dr. 
Algirdo Jurėno Naujojo Testamen
to vertimą, išleistą Britų ir Užsie
nio Biblijos draugijos.

Dabar pažiūrėkime, kas yra 
Biblijos draugija. Pirmoji buvo 
Britų ir Užsienio Biblijos draugi
ja, įsteigta 1804 metais. Ameri
kos Biblijos draugija įsisteigė 
1816 metais. Kiek vėliau Biblijps 
draugijos buvo įkurtos Prancūzi
joje, Olandijoje ir Vokietijoje. Jų 
tikslas buvo išleisti ir išdalinti 
Šventojo Rašto ir jo dalių kopijay. 
Parduodavo Šventą Raštą \iąk 
galima pigiau. Biblijos draug os 
buvo evangelikų įkurtos orgaųi- 
zacijos, ir popiežius Pijus IX prieš 
130 metų jas pasmerkė ir vadino 
grėsme Bažnyčiai. Toks požiūris 
seniai pasikeitė.

Lietuva neturėjo tautinės Bib
lijos draugijos, nors Britų ir Už
sienio Biblijos draugija ten turėjo 
savo atstovus, jų tarpe buvo bap
tistų kunigai: Teodoras Gėrikas 
ir Jonas Inkėnas. Iš savo jaunys
tės Lietuvoje gerai prisimenu 
vieną seną žmogų vardu Kutra, 
kuris dviračiu keliavo per kie
mus, pardavinėdamas Šventojo 
Rašto ir Evangelijų tekstus. Jis 
buvo knygnešys, sekdamas Lietu
vos knygnešių tradiciją, kuri caro 
laikais aprūpino žmones lietuvių 
spauda.

Jungtinės Biblijos draugij 
(United Bible Societies) įsikūrė 
1946 metais. Pastebėkime, kad 
jos oficialiai vadinosi „draugijos” 
(daugiskaita). Tai yra tarptautinė 
organizacija, kurią sudaro dau
giau kaip 50 tautinių Biblijos 
draugijų. Šioji tarptautinė drau
gija techniškai padeda, kur ga
lima, Švento Rašto vertimų dar
bui, spaudai ir platinimui.

Dvidešimt metų vėliau, 1966 
metais, popiežius Paulius VI per 
Vatikano Sekretoriatą krikš
čionių vienybei ugdyti ragino 
įvairių šalių vyskupų konferenci
jas tyrinėti galimybes versti 
Šventąjį Raštą bendrai su kitais 
krikščionimis. Prasidėjo pokal
biai su Jungtinių Biblijos draugi
jų atstovais; bendradarbiavimo 
pagrindai buvo diskutuojami ir 
priimti 1968 metais. Kitais me
tais buvo įsteigta visai nauja ka
talikų organizacija Stuttgart’o 
mieste, Vokietijoje. Tai Pasaulio 
katalikų federacija Švento Rašto 
apaštalavimui. Jungtinių Biblijos 
draugijų centras taip pat yra 
Stuttgart’e, ir tos dvi organizaci
jos dažnai tarpusavy konsultuoja. 
Taip prasidėjo tarpkonfesinio 
Švento Rašto vertimo bendradar
biavimas.

Trumpai pažiūrėkime į tos 
veiklos pagrindus, sutartus Sek
minių metu 1968 metais. (Kas 
norėtų plačiau apie tai pasiskai
tyti, pagrindus ras knygoje Doing 
the Truth In Charity, redaguoto
je kunigų Thomas F. Stransky ir 
John B. Sheerin. Paulist Press, 
1982.)

Buvo sutarta dėl originalių 
biblinės kalbos tekstų, dėl 
kanono, dėl įvadų ir kitų aiškini
mų, dėl organizacijos ir kalbos 
stiliaus. Dėl stiliaus buvo nutar
ta, kad vertimas turi būti pras
mingas ir sklandus, ypač kada 
viešai skaitomas. Psalmėse sti
lius yra ypač svarbus katalikams, 
nes psalmės yra giedamos, ne 
skaitomos.

Buvo sutarta taip pat ir dėl ver
timo darbo proceso. Teoretiškai, 

(Nukelta į 3 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

I

Mūsų demonstracijų praėjusią savaitę paraštėje

Į Europos šventę 
dar neįleidžiami

KULTŪRA: KRIZĖ IR KRIKŠTAS

Sutikti Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo žinią Amerikos 
informacijos agentūros buvo pasi
ruošusios geriau už lietuvių 
išeiviją. Sensacijos — pagrindinė 
jų duona. Visą kovo vienuoliktą 
dieną kas pusę valandos radijas 
skelbė, ką jau nutarė Lietuvos 
parlamentas. Praėjo daugiau 
kaip mėnuo, o TV ir radijo stotys, 
laikraščiai kas dieną lyg iš fron
to pranešdavo kas vyksta Lie
tuvoje. I pirmuosius Maskvos žai
bus nei žinių agentūros, nei mes 
rimtai nereagavome — baltiečiai 
ir taip daug gąsdinti. Bet tankai 
Vilniaus gatvėse iškart išsklaidė 
iliuzijas. Nenoriai sujudo Baltie
ji rūmai. Sujudo ir Amerikos lie
tuviai. Paaiškėjo, kad nėra kam 
juos organizuoti. Vienas kitas 
bandė individualiai judinti kitus. 
New Yorke iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvių Bendruomenė, VLIK’as 
kažkur dingo. Pasipylė protestai 
prie sovietinių atstovybių. New 
Yorke ir Washingtone: skambu
čiai, telegramos, demonstracijos, 
Amerikos valdžios ištaigų lanky
mas. Visi, išskyrus Bush’ą sutiko 
spausti Gorbj, praėjusio dešimt
mečio žvaigždę. Bush’as pateko į 
keblią situaciją: Amerikos opinija 
palaiko Lietuvą, prezidentas 
negali neatsižvelgti i tai, bet jo 
konsultantai sovietologai teigia, 
kad reikia remti Gorbj vardan 
viso pasaulio.

Algimanto Čekuolio išsakyta 
nuomonė, kad Vakarų pasaulis 
Lietuvą narsiau gintų, jei lietu
viai būtų juodi arba geltoni, suer
zino Ameriką. Bet tai teisybė — 
visi Lietuvoje balti, sunku atskir
ti, kas teisus. Vakarai kaltina lie
tuvius, kad nesusigaudo pasau
linėje politikoje. Gaila, ši srovė 
tiek pakeitusi Amerikos gyve
nimą, kad ji nemato mažos Lie
tuvėlės per didžiąją Rusiją.

Bush’ui joks politikas nepa
vydi. Jis įspaustas mažos 
Lietuvėlės kampan. Nieko ne
daryti negali, nes jo pirmo 
žingsnio laukia visas pasaulis. 
Prezidentas patyręs politikas, 
puikiai supranta, kad, pripažinęs 
Lietuvos valdžią, turės ją ginti ne 
tik žodžiais. Tokią istoriją 
Amerika jau išgyveno 1956 
metais Vengrijoje. Taigi telieka 
perspėti Gorbį — nenaudok jėgos!

Bush’as <ino, kad turi stiprų 
kozirį — ekonomines sankcijas, 
bet tai, matyt, laikoma atsargai. 
Maskvos lėto smaugimo taktika 
yra vienintelė, kurią gali toleruoti 
Washingtonas. Kiek ilgai — 
sunku pasakyti. Ateis laikas, kai 
ir Kongresas įsitrauks, turė
damas patvirtinti vasaros susi
tikimus su Gorbiu. Jis yra ne taip 
suvaržytas ir jau parėmė Lietuvą. 
Kiek ilgai parama išliks — baugu 
spėti, nes jaučiamas judėjimas, 
remiantis Gorbį, kuris turėtų į- 
tvirtinti įvykusius pasikeitimus 
Rytų Europoje.

Kuo mažytė Lietuvėlė prikaustė 
viso pasaulio dėmesį? Pirma — 

savo dainuojančia revoliucija, an
tra — išdrįsdama milžino šešėlyje 
pasakyti teisybę ir neatsisakyti 
teisybės, trečia — taikingumu, 
kai kita puri mėto į ją akmenis. 
Ketvirtas bruožas pripažintas tik 
dabar, supratus, jog Lietuva 
pakilo aukščiau tautinių vertybių 
— į bendražmogiškas. Laisvame 
pasaulyje jos daug daugiau verti
namos už tautines.

Nors ir atrodo per maža pagal
ba iš Vakarų, bet ji yra, nes ki
taip Maskva jau seniai būtų 
sulošusi „Azerbaidžano partiją”. 
Mūsų bėda ta, kad šis pasaulis 
racionalus ir jam maža vien 
moralinės teisybės. Jis iškart 
sureagavo, tačiau, atėjus laikui 
veikti, įsijungė racionalusis pra
das. Ką nuveikė Gorbis? Nugrio
vė Berlyno sieną, laisvi rinkimai 
beveik visuose jo satelituose ne 
tik Europoje, bet ir Vidurio 
Amerikoje. Net arabų pasaulis 
pradėjo keistis, sumažėjus 
karinei paramai iš Maskvos. 
Laukiama, kad ir Kuba neišsilai
kys. Ką davė Lietuvėlė? Priminė 
senus įsipareigojimus, skolas. 
Šiame pasaulyje jos mokamos 
bet... Vieną labai svarbią visam 
pasauliui naudą vis dėlto ji 
suteikė: parodė, kad imperija nu
silpusi, bet dar gyva. Tai supran
ta ir minkštasis Bush’as. Bet 
šiandien švenčiama Rytų Euro
pos šventė, į kurią Lietuva dar 
neįsileidžiama.

Rimvydas Glinskis
New Yorkas

(Iš Literatūros ir meno 1990 m. 
birželio mėn. 2 d. numerio)

Birželio mėnesio trėmimų 1941 metais minėjimas Lietuvoje — šv. mišios Katedros aikštėje, Vilniuje, 1989 m. birželio mėn. 14 d.
Vytauto Kapočiaus nuotrauka

VAIDOTAS DAUNYS

Kai mąstome apie savosios 
kultūros natūrines teises, 
mums, tiesą sakant, svarbi yra ne 
tiek dotacinė valstybės parama 
(nors jos likimas mums dabar 
labai svarbus), kiek valstybės ku
riamas mechanizmas kultūrą pa
remti. Jeigu valstybė šio mecha
nizmo kol kas nėra pajėgi sukur
ti, ji savo orumą turėtų mėginti 
ginti, bent jau nemažindama tų 
dotacijų, kurios buvo iki šiolei. 
Tai nėra vien garbės reikalas. 
Tai tiesiog gyvybiškai natūra
lus reikalas, idant visos mūsų 
kongreso metafizinės idėjos nepa
virstų gražiąja naujųjų laikų 
plaštake, kuri teišgyvens iki 
rudens.

Nepaisant to, mano pasisaky
mas irgi yra iš metafizikos srities. 
Man čia rūpi pakalbėti ne apie 
natūrines, o apie kultūrines meno 
ir meno kultūros teises. Viena 
vertus: šį teisėtumą lemia 
dvasinė aplinka, kadangi ji iš 
tiesų gali ne vien pašaukti me
nininką, bet ir nužudyti. Šia 
prasme mums niekas nedraudžia 

J (dabar!) manyti, jog šias kultū; 
rines teises yra pamynęs rezerva- 
tinis režimas. Tačiau aš abejoju, 
ar paminti įmanoma tai, kas 
nepaminama. Yra sakoma, kad 
blogis nesupranta gėrio kalbos, 
jis yra kurčias. Tai štai: ar jisai 
gali paminti tai, ko negirdi ir 
nesupranta? Klausimas tuomet 
tėra toks: ar pats menas, pati 
kultūra yra vidujai pagrindus! 
savo egzistencijos teisę; ar ji yra 
pagrindusi tai, kas jos buvimą 
daro vertu būti? Tai iš esmės yra 
principinis meno klausimas, todėl 
žymiai trumpesnis: ar yra mūsų 
meno kultūra?

Neklausčiau šitaip tiesmukai, 
jeigu nemanyčiau, kad būtent į

* Paskaita, skaityta plenariniame 
posėdyje per Lietuvos Kultūros kongresą, 
vykusį Vilniuje šių metų gegužės 16-17 
dienomis. 

tokį paprastą klausimą summa 
summarum dabar dažniausiai ir 
atsimuša mūsų samprotavimai 
apie kultūros, sukurtos per 
penketą tarybinių dešimtmečių, 
likimą. Mūsų protas, neigiantis 
materialinę kultūros teisę daly
vauti išprievartautame sociali
niame gyvenime ir kartu negalin
tis nepripažinti, kad net tokiame 
gyvenime sukurtas kūrinys gglė- 
jo būti talentingas ir įkvėptas, 
— mūsų protas šioje kolizijoje 
dažniausiai patenka į savotišką 
metafizinę isteriją, kurioje 
Nikolai Berdiajev, Nelygybės fi
losofijos autorius, regėjo besi
blaškančius amžiaus pradžios 
socialistus ir bolševikus. Šių me- 
tafiziškai isteriškų nuklydimų į 
lankas (sąmoningai nesakau, į 
dausas) gausu ir mūsų politinėje 
kultūroje, bet ne apie tai dabar 
kalbu...

Moralistinis matmuo vargu ar 
gali paaiškinti kūrybingumo 
likimą pastarųjų dešimtmečių 
sąlygomis. Taip, mes skelbėme 
savo kūrinius, neparėiškę garsiai 
paties svarbiausio: kad esame ne
laisvi. Dar daugiau, mes nuty
lėjome Viešpaties vardą ten, kur 
širdis prašėsi jį ištarti. Mūsų 
kultūra juk ne vien sukaupė 
Sąjūdį, kaip kad dabar maloniai 
pasiguodžiam; jinai tarytum tei
gė, kad priima gyvenimą, jeigu 
jame dalyvauja. Visa tai mums 
buvo nuodėmės linksnis, inclina- 
tio ad nihilum, kalbant teologijos 
kalba, pasislinkimas į nebūtį. 
Tačiau moralistinis žvilgsnis čia 
neįžvelgia, jog pasislinkimas į ne
būtį dar nėra pati nebūtis. Šitam 
žvilgsniui svetimas supratimas, 
kad pasislinkimas į nebūtį daž
noje kūrybinėje sieloje yra ly
dimas troškimo atstatyti nebū
ties paklaidą, atstatyti pačią 
kūrybinio išgyvenimo esmę. Aš 
čia nekalbu apie tuos mirusius, 
tiksliau — net negimusius kūri

Vaidotas Daunys, vienas iš jaunųjų Lietuvos poetų ir kultūrinio žurnalo „Kran
tai” redaktorius, kalba Ateities studijinio savaitgalio programoje, 1989 m. spalio 
28 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Jono Kuprio nuotrauka

nius, kurie iš esmės nė nespren
dė nuodėmės problemos. Jų 
paskirtis buvo garbinti nuodėmę; 
jie neturėjo tos dieviškosios 
malonės gyventi, būti sukurtais; 
eilėraščiai apie Staliną ar kokia 
nors karjeristinė kūryba tėra 
kūrybos mėgdžiojimas; tai nėra 
menas ir todėl užmirškime tuos 
kūrinius, kalbėdami apie meną. 
Tačiau lieka menas su inclinatio 
ad nihilum žyme. Kas yra ši 
kūryba, kurioje vis dėlto reiškia
si Dievo malonė, nes jinai yra 

gyva, ir ta gyvybė savaime yra 
iššūkis nebūčiai, politinei sis
temai — sistemai, kuri troško 
būti gyva ir visuotinė, neturė
dama nei gyvybiškumo, nei vi
suotinumo klausos?

Manau, jog praėjusioje epo
choje, kuri vis dar beldžiasi į 
mūsų duris ir klaidžioja po mūsų 
namus, vis dėlto buvo kultūra, 
buvo menas. Tai nėra tos epochos 
koziris, kaip kad norėtų manyti 
jinai pati, nes ne grindinio nuo
pelnas, kai jame prasikala 
želmuo. Tačiau jisai nėra ir 
būsimos ar jau atėjusios epochos 
nuopelnas, o tokio garbės 
troškimo irgi pasitaikys. Taigi — 
kas yra toji kultūra po nuodėmės 
ženklu, kokiose dausose sklando 
jos idėja, ar ji iš viso yra atsi
sakiusi galvoti apie idėją, eidos 
(kaip pasakytų graikai), po to, kai 
idėjų pasaulį suprofanavo tie, 
kurie pareikalavo kurti „idėjinį 
meną”? „Norint šią tautą pažinti, 
reikia pažvelgti į jos širdį, nes 
veido ji dar neturi”, — vieno 
personažo lūpomis prancūzų dra
maturgas Paul Claudel kalba 
apie vieną senų laikų Vidurio Eu
ropos tautą. Ir man atrodo, kad 
tai galėtų būti ir mūsų kultūros 
apibūdinimas.

Mes esame ne kartą bandę 
nusakyti savo kultūros, savo 
meno kultūros būklę. Vienas dva
singiausių mūsų poetų, Marce
lijus Martinaitis, prieš dešimt
metį lietuvių poeziją apibūdino 
kaip žvaigždžių valandą. Bet yra 
kalbėjęs ir apie nepaprastą jos 
nuopuolį. Profesorius Vytautas 
Landsbergis prieš keletą metų 
vieną kinematografuos darbą aiš
kino jau kaip kultūros brandos 
rodiklį. O Sąjūdžio steigiamąjame 
suvažiavime be išlygų kalbėjo 
apie kultūros griuvėsius... Many
čiau, kad nei brandos, nei griuvė
sių nebuvo. Buvo liūdniau, nors 

nebūtinai tai reiškia blogiau. 
Buvo menas, kuris nežinojo, ką 
veikti su Dievo malonės leidimu 
kurti. Toks menas dažniausiai su
sirgdavo saldžia savimeilės liga. 
Buvo menas, kuris iš nepajėgumo 
kentėti žudėsi ir ištvirkavo. Bu
vo toks, kuris siekė išlikti: sąži
ningas, dvasingas, mylintis, iš
tikimas, teisingas... Bet jis buvo 
graužiamas ir liko pagraužtas 
skrupulingos sąžinės sąskaitos, 
nes, kai reikėjo parašyti Dievo 
vardą, jis jį parašydavo mažąja 
raide. Buvo ir toks menas, kuris 
bėgo nuo prasmės ir ieškojo užsi
miršimo gramatikoje. Jam apibū
dinti tiktų George Steiner’io min
tis apie meno kritiką: „Struktū- 
ralistų ir destrukcionistų tvirti
nimai yra nenuneigiami, bet pro
gramiškai neteisingi; mes ži
nome, kad yra prasmė, net jeigu 
negalime jos paaiškinti...” Labai 
sunku įvardyti tą mūsų meno 
kultūros aurą, kuri tvyrojo keis
toje mitologinėje, istorinės išei
ties nežinančioje erdvėje ir laike. 
Ji palaikė ir skatino tautos 
dvasią, tačiau juk niekada ji to 
nepasakė aiškiai, todėl prasmė 
čia visuomet buvo sumišusi su 
beprasmybe. Noriu pabrėžti, kad 
visą tą meną aš laikau menu, aš 
neatmetu jo kaip bergždžio ar mi
rusio. Mane tik jaudina jo prisikė
limo ar jo krikšto galimybė. Ir 
todėl mane labiausiai jaudina, 
kad jame nebuvo paties svarbiau
sio, kas reikalinga šiai galimybei 
išsipildyti: jame nebuvo jokios 
krizės. Mes tik nuolat kartojome 
kaip burtažodi — krizė, krizė, 
tarytum tai būtų mūsų vangumo 
pateisinimas. Bet juk krizė yra 
kas kita nei štilis, irimas, stagna
cija moraline, ne politine šio žo
džio prasme. Krizė, drįstu sakyti, 
tik dabar prasideda. Krizė, pati 
giliausia, yra dabar. Ji atsiveria 
tuomet, kai, pavyzdžiui, grupė 
(nebūtinai 24, nes aš čia kalbu 
ne vien apie dailininkus) me
nininkų, atsivėrus mitologinio 
gyvenimo vartams, žengia į 
eremitų celes Pažaislyje, ir staiga 
patiria, kad išgyventi vienišumą 
nėra tas pat, kas išgyventi 
vienuoliškumą. Celės jau seniai 
paverstos beprotnamiu, ir tu, su
grįžęs į jas, nebežinai, kas esąs: 
beprotnamio įnamis, kuris tik 
niurzgia ant pasaulio, ar pašauk
tasis, kuris už pasaulį pasiryžęs 
atkentėti. Nesugebėjimas būti 
vienuoliu, štai dvasinis lūžis, 
kuris mums iškelia krizę. Mūsų 
menininkas yra labiau niurz
giantis ant valdžios, nei esantis 
virš jos. Ši lūžio jausena žymi vi
sose lygtyse. Sąmonė juk skyla ir 
tuomet, kai menininkas, visą 
sąmoningą gyvenimą siekęs lais
vės arba savo šėtoniškumą 
aiškinęs politinės laisvės nebu
vimu, staiga nesugeba laisve 
alsuoti. Tačiau šis krizinis ski
limas yra vaisingiausia akistata 
su pačiu savimi. Savo nuodėmės 
išgyvenimas ir suvokimas... Tai 
yra krikštas, kurį suteikia is
torija. Krizė reiškia atgimimo 
būtinybę, krikštas — galimybę.

Dabar aš norėčiau perskaityti 
vieną ilgoką citatą, kuri bent iš 
dalies apibūdina, man taip regis, 
mūsų kultūrinę savijautą. Bet 
prieš tai dar norėčiau ją pa
komentuoti. Pirma: šios citatos 
autorius Paul Claudel yra įkvėp
tas Viduržemio jūros dvasios, 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Bet viską saugok, atmintie...”

Lietuva prieš „suvereną” Michailą Gorbačiovą

— šioje eilutėje iš šiame Drau
go kultūrinio priedo numeryje 
spausdinamo Sibiro tremtinio 
vieno eilėraščio glūdi galbūt visa 
birželio mėnesio mūsų tautai tra
giškųjų įvykių prasmė. Kai skai
tytojas prie jos prieis, jis pastebės 
tačiau, kad atminčiai yra liepia
ma saugoti tos tremties patirtį 
lygiai taip, kaip ji saugojo „pa
veikslą Vyčio”. Tad norėtųsi čia 
ties šiuo klausimu ir stabtelėti: 
kodėl mūsų atminčiai privalu 
saugoti ne tik garsią Lietuvos se
novę, o dar labiau džiugius nese
nos mūsų istorijos lemtingus įvy
kius — 1918 metų Vasario šešio
liktosios aktą, kaip ir šių metų 
Kovo vienuoliktosios to akto pa
kartojimą, bet taip pat ir lygiai 50 
metų užsitęsusi Lietuvos paver
gimą (ar ne tiesa, kad Vinco My
kolaičio-Putino žodžiai, skirti tik 
vieneriems metams Lietuvos oku
pacijos, tinka ir visai pusei šimt
mečio?) bei visas skriaudas per tą 
laiko tarpą jai padarytas, iš kurių 
didelės mūsų tautos dalies ištrė
mimas į Sibirą užima išskirtinai 
gūdžią vietą. Koks būtų ryšys 
tarp vienų ir kitų — palaimos 
mūsų tautos istoriniame kelyje ir 
mūsų žmonių patirtų kančių, ku
rios šaukiasi dangaus keršto? 
Kodėl ir viena, ir kita turime pa
tikėti savajai atminčiai ir nesu
skaldyti mūsų tautinės sąmonės 
į dvi nesusiekiančias priešingy
bes, kurios panaikintų viena kitą, 
o mes taptume arba šviesos, arba 
tamsos liudytojais savųjų tarpe, 
ir nuo to priklausytų tolimesnis 
mūsų tautos likimas?

Vieną prieigą šios problemos, 
kuri yra labai arti teodicėjos — 
blogio ir kančios pateisinimo Die
vo sukurtame pasaulyje, sprendi
mui siūlo žydiškosios-krikščioniš- 
kosios pasaulėjautos, persmelku
sios Vakarų civilizaciją, pagrin
das — Šventasis Raštas. Be abe
jo, visų pirma Šv. Raštas ragina 
atminti Dievo dovanas — jo palai
mą savajai tautai. Pakartoto 
įstatymo knyga nuolat perspėja 
apie pavojų užmiršti: „Klausyki
tės ir uoliai laikykitės, kad ne- 
užmirštumėte tų dalykų, kuriuos 
jūsų akys matė, ir kad jie ne
dingtų iš jūsų širdžių visas jūsų 
gyvenimo dienas; perduokite juos 
savo vaikams ir vaikaičiams, kad 
ir jie žinotų”. Svarbiausia, kas 
neturi būti užmiršta, tai išvada
vimas „iš Egipto, iš nelaisvės na
mų” — simbolis kiekvienos žmo
nių bendruomenės išlaisvinimo iš 
vergijos pančių. Bet ar tai tas 
pats, ką mes norime atsiminti 
šiame šimtmetyje — žydų tautos 
šešių milijonų išžudymą, kaip ir 
daugelio kitų tautų, įskaitant ir 
mūsų, nacių ir komunistų įvyk
dytas žudynes? Ar jų atminimas 
turi ką bendro su Mozės skatini
mu atsiminti didelius Dievo dar
bus?

Atsakymas, pagal prancūzų fi
losofą Paul Ricoeur, University of 
Chicago teologijos mokyklos pro
fesorių, tegali būti fragmentiš
kas. Į klausimą, kodėl mes turi
me atsiminti šitų žudynių aukas, 
lygiai taip pat kaip ir ankstesnę 

Dievo palaimą, visų pirma yra 
toks atsakymas, kokį yra linkęs 
priimti kiekvienas žmogus (gal
būt tik išskyrus tuos, kurie net 
dabar iš mūsų reikalauja užmarš
ties — pavyzdžiui, šiuolaikinė So
vietų Sąjungos vyriausybė su 
Michailu Gorbačiovu priešakyje). 
Tai labai paprastas ir per
matomas atsakymas: mes turime 
atsiminti todėl, kad atsiminimas 
yra moralinė pareiga. Mes esame 
skolingi žuvusiems. Kaip Elie 
Wiesel, Nobelio literatūros pre
mijos laureatas, nuolat kartoja: 
pats paprasčiausias mūsų atsily
ginimas jiems yra suteikimas 
jiems balso, kuris jiems buvo 
atimtas. Naujausioje savo knygo
je Wiesel rašo: „Galbūt žmonėms 
nėra duota išnaikinti blogį, ta
čiau jie gali tapti to blogio sąmo
ne”. Atsiminti, pasakoti yra bū
das tapti tokia sąmone, tokia 
sąžine. Iš senovės graikų poetų ir 
istorijų esame išmokę, kad yra 
reikalinga atsiminti nuostabius 
didvyrių žygius, ir todėl privalu 
juos pasakoti ateinančioms kar
toms. Iš tokių žydų tragedijos pa
sakotojų, kaip Elie Wiesel, ir.iš 
savųjų Sibiro tremtį pergyvenu
sių ir išlikusių jos liudytojų pasa
kojimų, mes išmokstame, kad 
siaubas — apverstas herojiškų žy
gių vaizdinys — turi būti išgelbė
tas nuo užmaršties atsiminimo ir 
pasakojimo priemonėm.

Einant toliau: atsimindami ir 
pasakodami, mes ne tik neleidžia- 
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Prieš praėjusiais metais atstatytos ir Vasario 16 dieną naujai pašvęstos Lais
vės statulos Kaune dedamos gėlės. (Juozo Zikaro skulptūra, atidengta 1928 
metais, buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės pirmajam dešimtmečiui 
pažymėti.) Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštis buvo rašytas Lietuvos sovietinės okupaci
jos pirmosioms metinėms — šiais metais nuo tos dienos sukanka 50 metų.

Sekmadienį, birželio 3 dieną, 
„Amerikos balsas” telefonu susi- 

' siekė su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirminin
ku Vytautu Landsbergiu ir 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene, kurie 
sutiko atsakyti į jiems pateiktus 
klausimus ryšium su „viršūnių” 
konferencija, tą savaitę vykusią 
Washingtone, ir jos galimą povei
kį Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui. Su Vytautu Lands
bergiu ir Kazimiera Prunskiene 
kalbėjosi „Amerikos balso” 
pareigūnas Romas Sakadols- 
kis.

— Profesoriau Landsbergi, iš to, 
kas šiandien buvo pasakyta spau
dos konferencijoje Baltuosiuose 
rūmuose, ar kas girdėti naujo, ar 
visiškai tie dalykai, kurie jau pui
kiausiai žinomi?

— Čia, deja, yra nieko naujo. 
Yra dar vieną kartą atšokama at
gal į seną poziciją, iš kurios kar
tais lyg ir bandoma išeiti su šiek 
tiek naujesne formule, o paskui 
vėl kartojama tas pats. Net nepri
pažįstama Lietuvos Respublika, 
nors sovietų spauda jau gana ra
miai parašo „Lietuvos Respubli
ka”, o Michailas Gorbačiovas vėl 
naudojasi propagandinėm prie
monėm, kalbėdamas ten, kur jį 
daug kas girdi, pabrėžti, kad nie
kas nėra pasikeitę, viskas yra po 
senovei ir neva taip ir bus, kol jis 
sutiks kaip suverenas su kokiais 
nors Lietuvos reikalų sprendi
mais, pagal jo įstatymus, pagal jo 
konstituciją. Visai lyg nebūtų 
klausimo, kad Lietuva neteisėtai 
prijungta prie Tarybų Sąjungos ir 
buvo beveik penkiasdešimt metų 
tokioje padėtyje ir dabar atstato 
savo teises. Jis tartum nieko apie 
tai nebūtų girdėjęs. Galbūt yra 

patogu, orientuojantis į naivius 
žmones, ir pačiam kalbėti tokiu 
būdu. O iš prezidento Bush.’o pu
sės, deja, irgi mes matome tik pa
kartojimą tos pačios pozicijos, ku
ri nėra nereikšminga. Per kokius 
penkiasdešimt metų nepripažini
mas Lietuvos aneksijos buvo 
svarbus dalykas, bet dabar seno
kai jau pavirto ritualiniais žo
džiais, kurie neišreiškia jokios 
aktyvios politikos Lietuvos atžvil
giu. Galbūt ta aktyvi politika pa
sireiškia kur nors kitur. Pasaky
ti tik tokias frazes šiandien yra 
per maža.

— Tiesa, prezidentas Bush’as 
pareiškė, kad jiedu aptarė padėti 
Pabaltijyje, o daugiau nepasakė. 
Tarp labiausiai kontroversiškų ir 
visus nustebinusių faktų buvo 
aną penktadienį pasirašyta pre
kybos sutartis tarp JAV ir TSRS. 
Jūsų nuomone, koks tai signalas 
Maskvai dėl Lietuvos, ir koks tai 
ženklas pačiai Lietuvai?

— Jeigu nieko daugiau nebūtų 
kalbėta, tai būtų negeras ženklas. 
Todėl, kad Michailas Gorbačiovas 
galėtų padaryti išvadas, kad jam 
leidžiama tęsti blokadą Lietuvos 
atžvilgiu, o galbūt ir imtis kitų 
priemonių. Net gana pavojingi 
buvo kai kurie jo pasisakymai. O 
jis viešai kalbėjo apie bet kurių 
priemonių panaudojimą, arba net 
pašaudymą Lietuvoje.

— Jūs turite omenyje susitikimą 
su Amerikos Kongreso lyderiais 
praėjusį penktadienį.

— Taip. Bet niekas nepadarė 
reikiamos pastabos, kiek man ži
noma. Gal jos kur nors privačiai 
buvo padarytos, bet jis kalbėjo 
viešai. Ir kalbėjo tokius grėsmin
gus žodžius, kurie gali būti ver
tinami kaip atsitraukimas nuo 
ankstesnės linuos, kuri būdavo iš

Vincas Mykolaitis-Putinas
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Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko vis vien kur esi, kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis. 
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime, 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941.VI.15

Vytauto Maželio nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

reiškiama net beveik pažadų for
ma, kad jėga, tai yra ginkluo
ta jėga, Lietuvoje nebus naudoja
ma. Ir, aišku, jie naudojo ir iki 
šiol naudoja kitokią prievartą —

ekonominę prievartą. Ir šitą pu
sę Vakarų valstybės nutylėdavo, 
lyg čia nebūtų taip pat prievarta. 
Bet jis dabar kalba apie bet ko
kias priemones, apie šaudymą, ir 
nėra jokios reakcįjos į tuos žo
džius. Ir tai, man atrodo, pavojin
ga. Kad jis nebūtų suklaidintas: 
jeigu leidžiama kalbėt, tai galbūt 
būtų leidžiama daryt.

— Ko Jūs tikitės iš Michailo 
Gorbačiovo, jam sugrįžus iš Wa- 
shingtono? Ar, Jūsų nuomone, da
bar Michailas Gorbačiovas, su
grįžęs iš Washingtono, tiktai 
lauks, ar bus kitaip?

— Mes tai greičiausiai pama
tysime kelių dienų laikotarpyje. 
Gali būt, kad jis turėjo ir kokių 
kitokių pokalbių. Gali būti, kad 
grįžęs į Maskvą jis iš naujo ap
žvelgs visapusiškai visą padėtį 
Tarybų Sąjungoje, ir taip pat Ta
rybų Sąjungos ir Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių savitarpio atžvil
giu. Gali būti, kad jis iš naujo 
žvilgterės į mūsų paskutiniuosius 
pasiūlymus, kurie buvo padaryti 
net prieš pat jam išvažiuojant. 
Dar Lietuvos Ministrų taryba pa
darė vieną nutarimą. Ir, norime 
tikėtis, kad jo pozicijoje įvyks ko
kių nors pasikeitimų, ir kad jie 
iš karto bus matomi. Jeigu tai 
neįvyks, jeigu jis tęs savo kietą, 
negailestingą blokadinę ir kito
kio spaudimo liniją, stengsis taip 
pat destruktyviai veikti Lietuvos 
visuomenę, ką jis dabar daro, tai, 
žinoma, mes būsime labai nusivy
lę Jungtinių Amerikos Valstybių 
pozicija, ir ne pirmą kartą Lietu
va nelabai daug ko galės iš Va
karų tikėtis, o turės daryti savo 
sprendimus orientuodamasi į ap
linkines šalis ir į Rytus, kur mes 
turime nuoširdžios paramos.

— Ir paskutinis klausimas. 
Prieš išvykdamas į Prahą, Jūs 
Maskvoje Agence France Presse 
(prancūzų naujienų agentūros) at
stovui pareiškėte, kad galima bū
tų kalbėti apie pristabdymą nepri
klausomybės akto, jeigu tai ne
reikštų, jog galiotų Sovietų Sąjun
gos konstitucija Lietuvoje. Aišku, 
šiandien Michailas Gorbačiovas 
pareiškė, kad tik Sovietų Sąjun
gos konstitucįjos rėmuose galima 
spręsti Lietuvos klausimą Jūsų 
komentaras: kur dabar esama ir 
kiek toliau dar Lietuva gali dary 
ti nuolaidų Maskvai? Ar čia jau 
galutinė Jūsų nuomonė?

— Čia nėra visai tiksliai sufor
muluota. Bet nenoriu aš dabar gi
lintis į tą pokalbį, kuris ten bu
vo. Bet pagrindinis dalykas 
iš tikrųjų yra ta konstitucija. Ir 
kada mums kalbama apie užšal
dymą, sustabdymą, visada išky
la konstitucijos klausimas: ar 
mes turime savo noru prisiimti 
Tarybų Sąjungos konstitucijos su
verenumą Lietuvai? Kitaip sa
kant, teisiškai atsidurti bloges
nėje padėtyje, negu buvome 
prieš tai. Michailo Gorbačiovo 
pasisakymuose ir jo spokesman’o 
pasisakymuose visą laiką grįžta
ma į Tarybų Sąjungos konstituci
jos galiojimą Lietuvai, ir pagal 
konstitucines procedūras, pagal 
jų įstatymus. Ir net pats žodis 
„konstitucija” vartojamas visą 
laiką vienaskaita, lyg tai būtų 
viena konstitucija, apie kurią jie 
kalba ir su kuria mes turime rei
kalo. Tuo tarpu kai Lietuva turi 
savo konstituciją, o Tarybų Są
jungos konstitucija jai yra visai 
atskiras dalykas, ir turėtų būti 
kalba visai kitokia. Bet čia yra 
taip pat viešosios nuomonės vei
kimas tam tikra prasme, klasto
jant kortas. Na, ir ta pagrindinė 
problema taip ir bus iškilusi. 
Aš manau, kad mes šito žings
nio niekada negalėsime padaryti.

— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui dėkojame 
už pokalbį.

(Romo Sakadolskio pokalbio su 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene tekstą 
spausdinsime ateinantį šešta
dienį.)

VDU SENATO NARIŲ 
JAV IR KANADOJE 

SUVAŽIAVIMO 
PAREIŠKIMAS

Vytauto Didžiojo universiteto 
senato nariai, gyvenantieji 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir Kanadoje, buvo susirinkę 
gegužės 25-27 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Tuo pačiu metu vyko 
VDU senato posėdžiai Kaune. 
Vienintelė priežastis, kodėl VDU 
senato posėdžiai vyko dviejose 
vietose, yra Maskvos uždėta Lie
tuvai blokada.

JAV ir Kanadoje gyvenantieji 
Vytauto Didžiojo universiteto 
senato nariai sveikina savo kole
gas, susirinkusius Kaune, ir 
protestuoja prieš barbarišką 
Sovietų Sąjungos Lietuvos 
blokadą.

VDU senato suvažiavimo 
Chicagoje pirmininkai: 

Vytautas Černius 
Viktorija Skrupskelytė 

Julius Šmulkštys
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Atėjo naujas laikas
šiai mokslo įstaigai

Musų išeities taškas deryboms

Katalikų pasaulis 1990 m. sau
sio 19 d. numeryje rašo: „Atlėgo 
administracinis bedievybės spau
dimas. Pripažįstama .buldoze
rinio ateizmo’ padaryta žala Lie
tuvos ir Tarybų Sąjungos tautų 
kultūrai, jų dvasiai”. Straipsnyje 
keliamas klausimas: ar esame 
pasiruošę naujai atsivėrusioms 
Bažnyčios galimybėms? Autorius 
konstatuoja: „Trūksta kunigų ar 
parengtų pasauliečių dėstyti 
moksleiviams tikybos mokslą, o 
ypač pedagogiškai pasirengusių 
ir sugebančių tapti tikinčio 
jaunimo dvasios vadovais. ... 
Neapsakomai trūksta darbinin
kų religinei spaudai ir knygų 
leidybai”. Šeimininkų yra vi
sokių: vieni jų dirba kaip pakliū
va, o kiti — išmintingi šeimi
ninkai — pirmiausia rengia dar
bininkus. Autorius apgailestauja, 
kad mums trūksta išmintingumo. 
Jis taikliai pastebi: „Argi Lietu
va, išeivijos lietuviai ir Ostpries- 
terhilfe tikrai tik du kunigus 
gali siųsti studijoms Įį Romą] ir 
aprūpinti pragyvenimu?!... Kada 
galės Lietuva parengti kunigų sa
vajai išeivijai, nesgi Vakaruose 
visur stinga pašaukimų?”

Straipsnis yra įsakmus žadintu
vas ir Tėvynei, ir išeivijai. Išei
vija turi Popiežiškąją Šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje, o 
Tėvynė jaunimo, norinčio pasi
švęsti kunigo tarnybai. Išeivija 
nebuvo turtinga pašaukimais. 
Tačiau išeivija didžiuojasi iš
mintingais šeimininkais, sukū
rusiais pokario laikotarpiu įstai
gas Tėvynės rytojui, kuris dabar, 
nors ir audringai, bet tikrai auš
ta. Viena iš svarbesnių išeivijos 
sukurtų įstaigų yra lietuviškoji 
Kunigų seminarija Romoje, 
pačiame katalikybės centre. 
Tėvynė yra turtinga pašauki
mais, bet nėra pasirengusi 
deramai ir pakankamai juos 
puoselėti ir ugdyti.

Nūdien Šv. Kazimiero kolegija 
Romoje yra milžiniškos svarbos 
centras mūsų Tautos ateičiai. 
Tautinis Sąjūdis yra Apvaizdos 
šaukimas mokytis kaip išlikti 
savita tauta tarp pasaulio tautų 
Europos tautų šeimoje. Tačiau 
tautinio Sąjūdžio mums nepa
kanka — mums reikia ir sąjūdžio, 
kurio ištaka ir jėga yra Kristus. 
Lietuva, būdama milžino kaimy
no pašonėje, patyrė ir patiria, kad 
tautos ateitis priklauso ne nuo 
tankų, bet nuo dvasinių vertybių. 

Šiame numeryje:
Reikia susirūpinti šv. Kazimiero kolegija Romoje • Romas Sakadolskis kalbasi 
su Lietuvos Respublikos ministere pirmininke Kazimiera Prunskiene • Tarp
tautinio PEN klubo kongresas Madeiroje • Lietuvių dailės muziejaus Lemonte 
atidarymas ir Vytauto Igno paroda • Kazio Bradūno eilėraščiai • Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas Bostone • Vilniaus Jaunimo teatras jau vyksta 
į Chicagą • A. a. rašytojui Jonui Minelgai prisiminti • Liūnės Sutemos ir 
Henriko Nagio poezijos popietė

Nors nuniokota ir vis dar min
doma, Lietuva atsiveria į ateitį 
drąsa, kurios ištaka ir pagrindas 
yra religija — dvitūkstantmetinis 
krikščionybės sąjūdis.

Šv. Kazimiero kolegija Romoje 
yra švyti rys ne tik mūsų Tautai, 
bet ir visam krikščioniškajam 
pasauliui, nes liudija, kad Lie
tuva tiki savo ateitimi, kurią 
įgyvendina žemėje Dievas savo 
įsijungimu į istoriją. Man teko 
būti vienu iš dvidešimties 
pirmųjų klierikų Šv. Kazimiero 
kolegijos steigimo metais. Žiūrė
damas atgal į tuos 1945-1946-uo- 
sius metus, dėkoju Dievui — Ap
vaizdai ir stebiuosi anų išmin
tingųjų šeimininkiį1 tikėjimu: 
Lietuva turi ateitį! Nūdien, po 
penketo dešimtmečių ši lauktoji 
ateitis stovi tarpduryje!

Šv. Kazimiero kolegija turi la
bai svarbią užduotį Lietuvos 
ateičiai. Ji nori būti pasiruošusi 
ją vykdyti. Todėl Šv. Kazimiero 
kolegija yra reikalinga skubios ir 
stambios pagalbos iš išeivijos. 
Pagalba — finansinė talka.

Šv. Kazimiero kolegija, galima 
sakyti, buvo sukurta bemaž iš 
nieko. Reikėjo pastogės, ją su
rado, Apvaizdos vedami, jos kū
rėjai. Nūdien ši pastogė yra 
reikalinga stambių pataisymų — 
nebeužtenka ją lopyti, jai reikia 
pagrindinio remonto. Apvaizdos 
rankos ir širdis yra išeivijos 
rankos ir širdis. Pastogės remon
tas reikalauja stambių lėšų, todėl 
į remontą turi įsijungti ne tik 
pavienės rankos ir širdys, bet ir 
išeivijos fondai stambesniu 
indėliu. Teko girdėti, kad mūsų 
didieji fondai laukia aukų iš 
kunigų, bet nemato reikalo rem
ti įstaigas, kurios ruošia kunigus 
Lietuvai. Tai yra labai nevykęs 
pasiteisinimas. Tautos ateitis 
nėra milijoniniame fonde, bet fon
do išteklių panaudojime tam, kas 
svarbu, svarbiau, svarbiausia. 
Fondų vadovybės, būdamos iš
mintingais šeimininkais, kon
krečiai prisidės prie tautinio 
Sąjūdžio indėlio į mūsų atgims
tančios Tautos ateitį. Sakoma, 
kad ir mažos bulvės pripildo 
maišą! Pavienės rankos ir širdys 
savo auka — kokia ji bebūtų, di
delė ar maža — gali padėti 
jaunuoliams ir kunigams iš 
Tėvynės studijuoti Romoje. Da
bartinis Šv. Kazimiero kolegijos

(Nukelta į 3 psl.)

Sekmadienį, birželio 3 dieną, 
„Amerikos balsas” telefonu susi
siekė su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu ir 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene, kurie 
sutiko atsakyti į jiems pateiktus 
klausimus ryšium su „viršūnių” 
konferencija, tą savaitę vykusią 
Washingtone ir jos gftimą povei
kį Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui. Praėjusią savaitę spaus
dinome pasikalbėjimą su Vytau
tu Landsbergiu, o dabar spausdi
name pasikalbėjimą su Kazimie
ra Prunskiene. Su ja kalbėjosi 
Romas Sakadolskis.

Nors pokalbis įvyko prieš be
veik tris savaites, atsižvelgiant į 
dabartiniu metu Lietuvoje vyks
tančias diskusijas dėl Michailo 
Gorbačiovo sąlygų Lietuvai pra
dėti derybas su Sovietų Sąjunga 
ir taip pat į JAV viešosios opini
jos spaudimą Vilniui sutikti su 
Maskvos reikalaujamu morato
riumu dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo akto (žr. The 
New York Times birželio 19 
dienos ir Chicago Tribūne birželio 
20 dienos vedamuosius), mano
me, kad pokalbis tebėra itin 
aktualus mūsų skaitytojams, no
rintiems orientuotis Lietuvos 
vyriausybės laikysenoje šiuo be 
galo opiu mūsų valstybei 
klausimu.

— Kalbuosi su Lietuvos Respub
likos ministere pirmininke Kazi
miera Prunskiene. Ponia Pruns
kiene, atrodo, kad Sovietų Sąjun
gos vadovas nė per krislelį nėra 
pakeitęs savo nusistatymo Lietu
vos atžvilgiu?

— Iš to, ką aš tik ką girdėjau, 
atrodytų, kad pokyčio iš esmės 
nėra, tik, deja, pačios sąlygos, ap
linkybės, kuriomis tai sakoma, 
gerokai keičiasi. Nes Lietuva tuo 
tarpu, nepaisant ekonominės blo
kados, tvirtai laikosi savo pozici
jos, o demokratinė Rusija, kuri 
kaskart vis labiau demokratėja, 
atrodo, neturi pretenzijų kaip di
džioji kaimynė, kurios vardu bu
vo tai daroma (turiu minty oku
paciją ir laikymą Tarybų Sąjun
goje), atrodo, linkusi mus laikyti 
savo partnere, lygiateisiais pa
grindais su mumis bendrauti ir 
atsisakyti pretenzijų į Lietuvą 
kaip į pavaldžią Rusijai arba So
vietų Sąjungai respubliką.

— Ar teisybė, kad Boris Jelt- 
sin’as atsiuntė ir Lietuvai ekono
minę komisiją? Ir jeigu taip, ko
kios iš to išvados, kokie rezultatai?

— Tai nebūtų galima vadinti 
ekonomine komisija, tai yra de
mokratinių judėjimų atstovai, bet 
jie liečia ir ekonominius klausi
mus. Manau, kad rimtesni ekono
miniai sandėriai prasidės tada, 
kada Boris Jeltsin’as suformuos 
savo vyriausybę. Savo pasveikini
me jam aš kaip tiktai užsiminiau, 
kad kai tik bus suformuota jų vy-
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— Žinoma, Lietuva galėjo tikė
tis, jog šios sutarties sąlyga turė^ 
tų būti Lietuvos klausimo pozity’-’ 
vus sprendimas iš Maskvos pup
sės. Tačiau, kiek mes žinome!? 
Jungtinių Amerikos Valstybių! 
vadovybė nekėlė tiesiogiai tos sąJ 
lygos, tačiau visada derybose isl 
pokalbiuose, kaip mes supranta/ 
me, iš jos pusės apie Lietuvą ėjo/ 
kalba. Aš manau, kad mes negah 
lime laikyti, jog pati sutartis jaųj] 
galės pradėti funkcionuoti: lau^Į 
kia dargi dar labai rimtas išbari^- 
dymas — ratifikavimas Konf.re^ 
se. Na, o, kaip jum žinoma, prcziq 
dento Gorbačiovo susitikimas 
kongresmenais, su senatoriais.) 
nebuvo jam itin palankus, tty^ 
prasme, kad jis, kaip atrodo, ne^ 
patraukė į savo pusę, nesužadino^,' 
ypatingo palankumo kongresme- ' 
nų ir senatorių tarpe. Taigi, ar jie^ 
ratifikuos šią sutartį, dar yra di- 
delis klausimas. O jeigu tas klau^a 
simas dar egzistuoja, Maskva ne
gali būti tiek tikra dėl tos sutar
ties funkcionavimo, neišsprendu
si Lietuvos klausimo.

— Taigi, Jūsų nuomone, preky
bos sutarties pasirašymas tai dar 
nėra būtinai Lietuvai pra
laimėjimas?

Lietuvos RespublUios .ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė savo vizito Baltuosiuose rūmuose, Washingtone, 
šių metų gegužės df dieną metu: kairėje — jai padedantis pokalbyje vertėjas Viktoras Nakas, Lietuvių informacijos cen
tro Washingtono skyriaus vedėjas, dešinėje — JAV prezidentas George Bush.

riausybė, mes iš savo pusės pasiū
lysime pradėti sandėrius dėl eko
nominio bendradarbiavimo.

— Anksčiau Vytautas Lands
bergis, o dabar ir Jūs, atrodo, 
esate ganėtinai optimistiški dėl 
tam tikrų galimybių apeiti bloka
dą, sudarant tiesioginius ryšius 
su Rusijos respublika, su kuria, 
deja, Lietuva neturi bendros 
sienos.

— Taip, tai yra labai svarbus 
dalykas, kuo mes galime pasi
kliauti. Bet man atrodo, kad Mi
chailas Gorbačiovas, sugrįžęs į 
Kremlių, greičiausiai praktiškuo
se savo veiksmuose pakoreguos 
savo griežtą politiką, todėl, kad 
nematau prasmės toliau laikyti 
tiek ekonominę blokadą, kuri ga
li daug nemalonumų padaryti ir 
pačiai Kremliaus valdžiai, tiek ir 
nepradėti dialogo, kuris tikrame 
praktiškame gyvenime yra bran
ginamas kasdieną. Aš turiu min
tyje visą eilę neoficialių konsul
tacijų ir mūsų praktiškų veiks
mų, randant kompromisinius 
sprendimus, kurie, beje, paleng
va gali pradėti funkcionuoti net
gi iki derybų. Taigi manau, kad 
vienas dalykas yra griežtai kalbė
ti Amerikos tribūnose, tuo būdu 
parodyti tvirtą Sovietų Sąjungos 
poziciją ir paties Gorbačiovo tvir
tą valią, tvirtas nuostatas, o iš ki
tos pusės reikalas suprasti (ir aš 
manau, kad prezidentas Gorba
čiovas turėjo progos suprasti), kad 
JAV Kongresas ir kad situacija 
Sovietų Sąjungoje yra nepalanki 
jam šia prasme, kad jis laikytųsi 
savo tokios nelanksčios pozicijos.

— Jūs sakėte: pakoreguos savo 
griežtą politiką. Kokia prasme jis 
pakoreguos? Juk iš tikrųjų vienin
telis pagrindinis klausimas dabar 
yra Sovietų Sąjungos konstituci
jos ir jos įstatymų galiojimas Lie
tuvoje, be kurio Maskva nenori 
kalbėti su Vilniumi. Tiesa?

— Aš manau, kad jeigu pradėti 
nuosekliai, tai eina kalba apie 
dialogo pradžią. Tai dialogo pra
džiai, pagal prezidento Gorbačio
vo poziciją, kliudo mūsų veiks
mai, nepaisant Sovietų Sąjungos 
konstitucijos. Tačiau — į derybas 
anoji pusė gali ateiti, remdamasi 
savo konstitucinėm nuostatom. 

prisiderinant prie to, kad Lietu
va iš savo pusės yra linkusi pri
stabdyti kai kuriuos nutarimus ir 
veiksmus, kurie ypatingai kliudo 
(mūsų akimis žiūrint) Sovietų Są
jungos praktinių interesų realiza
vimui. O Sovietų Sąjungos požiū
riu, tai galima susieti su svar
biais iš konstitucijos išplaukian
čiais interesais. Tokiu būdu dery
bų pradžiai galima rasti kompro
misinį ėjimą vienai ir kitai pusei: 
Lietuvai — išeinant iš Lietuvos 
konstitucijos arba iš pagrindinio 
Nepriklausomybės atstatymo ak
to, o Maskvai — iš savo konsti
tucijos. Kitas klausimas — kuo 
galėtų baigtis tokios derybos, kai 
abi pusės su skirtingu supratimu 
ateina jų pradžiai. Čia jau klau
simas yra kitas, ir paskesnei tą
sai. Bet derybų pradžiai, mano 
supratimu, mes esame labai arti 
atėję prie abipusio supratimo, 
kad jos gali prasidėti. Ir netgi 
Maslenikovo, lydėjusio preziden
tą Gorbačiovą, pasisakymai spau
dos konferencijose, kalbant apie 
pristabdymą arba įšaldymą kai 
kurių įstatymų ar nutarimų Lie
tuvoje, kurie Sovietų Sąjungos 
konstitucijai neva prieštarauja, 
rodo, kad toks scenarijus, apie ku
rį aš kalbu, gali realiai būti visiš
kai priimtinas.

— Betgi ar ne tiesa, kad Vilnius 
iki šiol laikėsi nuostatos, kad, kol 
nebus nutraukta ekonominė blo į

Landsbergis, VakarųapsuptasVytautas ir
M. Baranausko nuotrauka

tarybos pirmininkasLietuvos Respublikos Aukščiausios
listų. M. Baranausko nuotrauka

kada prieš Lietuvą, tol Vilnius ne
gali sėsti prie derybų stalo? Taigi 
turėtų būti pajudėta gana nema
žai, kol derybos iš tikrųjų pra
sidėtų.

— Aš manau, kad tai supranta 
ir ana pusė. Kokios derybos, jei
gu viena pusė prievartauja eko
nominiu būdu kitą pusę? Bet 
nutraukti ekonominę blokadą 
Maskvai nėra sunku jau vien dėl
to, kad jinai nepripažįsta, kad to
kia blokada vyksta. Kai aš ben
dravau su prezidentu Gorbačiovu 
ir premjeru Ryžkovu, ir po to ne 
kartą anoji pusė yra išsisakiusi, 
kad yra sankcijos, sakykim, em
bargo, tiekimo apribojimai, bet ne 
ekonominė blokada. Nors tas 
sankcijų mastas yra toks grės
mingas, kad tai yra labai agresy
vi ekonominė blokada. Taigi, pa
gal jų interpretaciją, būtų visai 
nesunku rasti motyvų, ypatingai 
dabartiniu metu, kai mes iš savo 
pusės padarėme visą eilę išsisa
kymų, sprendimų, rodydami mū
sų pasirengimą daryti kompromi
sus, eiti į derybas, kodėl kita pu
sė galėtų padaryti dabar sekantį 
žingsnį, jeigu iš tikrųjų supran
ta, kad derybos neišvengiamos.

— Praėjusį penktadieni (birželio 
1 dieną) buvo pasirašyta JA V — 
TSRS prekybos sutartis. Koks tai 
signalas Maskvai Lietuvos atžvil
giu, ir koks tai ženklas pačiai 
Lietuvai?

— Mano supratimu — ne. Iš ki
tos pusės, žinodama, kaip vyksta 
diplomatiniai pokalbiai (turėjau 
labai rimtą praktiką, apvažiuoda-'1 
ma didžiulį ratą nuo Kanados per'* 
Washingtoną, per Vakarų Euro- H 
pą ir Maskvą, ir paskui dar kar- ’! 
tą vieną išvykimą į Vakarų Eu
ropą, į Berlyną), galiu dabar įsi
vaizduoti, kaip visa tai vyksta, ir 
galiu suprasti, kad vieši išsisaky
mai, kad ir preskonferencijose, iš
sisakymai visuomenėje yra vie
nas dalykas, ypatingai, kai reika
las vyksta tarp stambių valsty
bių, palaikančių tam tikra pras
me viena kitą kaip stambūs poli
tiniai partneriai, nors ir besikon- 
kuruojantys kita prasme. O iš ki
tos pusės —- ką reiškia tiesiogi
niai, labai uždari pasitarimai, ku
riuose tos sąlygos gali būti žymiai 
griežtesnės. Ir aš esu tikra, kad 
ir Lietuvos klausimas galėjo 
skambėti šiek tiek su kitais niu
ansais. Taigi pretenduodama bū
ti irgi politikė ir diplomatė, neno
riu plačiai komentuoti, ką aš tu
riu minty, ir kokias viltis aš de
du į tuos pokalbius, kurie vyko be 
visuomenės akių, ir kokias pasek
mes jie galės turėti paties prezi
dento Gorbačiovo veiksmams, 
grįžus į Kremlių.
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— Kazimierai Prunskienei, Lie
tuvos Respublikos ministerei pir
mininkei labai ačiū už pokalbi.
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Czeslaw Milosz apie 
totalitarizmo žlugimą

Kodėl Oskaras V. Milašius pasirinko Lietuvą

Praėjusiems metams baigian
tis, Londone leidžiamas kultūri
nis žurnalas Granto kreipėsi į 
penkiolika Europos rašytojų su 
klausimu: kaip jūs interpretuo
jate žaibišku greičiu besirutulio
jančius įvykius Vidurio bei Rytų 
Europoje. Dabar, padėčiai vis 
tebesikeičiant, jų atsakymai 
pasirodė šių metų Granta 30-ame 
numeryje.

Anot žurnalo redaktorių, praė
jusieji „stebuklingieji” metai, 
„annus mirabilis”, yra svarbiau
sieji metai Europoje po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Po 
1989-ųjų metų Europa nebegalės 
būti ta pati. Ypatingajame Gran
ta numeryje mėginama nupiešti 
jos būsimą pavidalą.

Pagrindinė tema penkiolikos 
autorių atsakymuose yra tota
litarizmo žlugimas. Dauguma 
autorių džiaugiasi jo laidotu
vėmis, nors keletas apgailestau
ja socializmo vizijos išblėsimą. 
Būdingą Rytų Europos rašytojų 
nuomonę išreiškia dabar Kana
doje gyvenantis čekų rašytojas 
Josef Skvorecky, kuris rašo:

„Totalitarinis 'kelias į socia
lizmą’ yra grįstas kaukolėmis... 
Visa tai atrodo gigantiškas 
juodas istorijos pokštas, kurio 
auka buvo žmonija. Totalitarizmo 
dienos istorijoje yra suskai
čiuotos, bet kai kur jo dvasia 
tebegyva. Vakarų universitetuo
se profesoriai tebepamokslauja 
apie teoriją, kuri padėjo pagrin
dus vienam, ilgiau užtrukusiam, 
iš dviejų mirtinų visuomeninių, 
eksperimentų mūsų šimtmetyje. 
Tačiau Marksas buvo teisus 
vienu atžvilgiu: vienintelis būdas 
nustatyti, ar teorija galioja, yra 
praktikos egzaminas”.

Penkiolikos Europos rašytojų 
tarpe nėra Baltijos tautų atstovų 
— Granta redaktoriai dar 
neatrado Vilniaus, Rygos ir Ta
lino. Tėra pora užuominų apie 
Baltijos respublikų atsisakymą 
klausyti Maskvos. Artimiausias 
Lietuvai yra Czeslaw Milosz’o 
balsas, kuris klausia: kas bus da
bar? Ar daugpartinės sistemos 
pergalė Vidurio ir Rytų Europoje 
reiškia, kad ji jau nebebus ati
tolusi nuo Vakarų? Ar, padalyda
mi valdžią j įstatymų leidybos, 
vykdomuosius ir teisminius 
organus, jie pripažins Vakarų 
vertybių pranašumą? Ar totali
tarizmo era, kančių metai gali 
būti ištrinti, ir ar žmonės gali 
pradėti iš naujo? Ar filosofai, 
poetai ir menininkai turėtų susi

Šiame numeryje:
i*

Rašytojai apie totalitarizmo žlugimą • Oskaras V. Milašius ir 
Lietuva • Rašytojai už Lietuvos Nepriklausomybę • Diskusijos apie 
tautos vienybę * Raimondo Kašausko „Vakaris vėjas” • Alfonso 
Tyruolio eilėraščiai • „Eglutei” keturiasdešimt metų

taikyti su mintimi, kad dabar, 
kaip jų kolegos Vakaruose, jie 
bus nustumti į visuomenės pa
kraštį?

Milosz’o nuomone, tie klausi
mai yra svarbūs, nes jie siejasi su 
20-ojo šimtmečio gilesne prasme. 
Daugelį dešimtmečių Rytų ir Va
karų blokai ėjo skirtingais kul
tūriniais keliais. Milosz’as tvir
tina, kad Vakarų idėjos ir menas 
išpildė Friedrich’o Nietzsche’s 
pranašystę apie „Europos nihi
lizmą” — mes, Rytuose, iš jų 
negavome daug maisto. Daugu
ma Vakarų rašytojų atrodė leng
vabūdiški ir neatsakingi, abejingi 
kokybės ir skonio hierarchijai. 
Mus šokiravo daugumos Vakarų 
filmo ir televizijos gamintojų 
primityvumas ir abejingumas (gi
lesniems) žmogaus vaizduotės po
reikiams.

Mes nejautėme pagarbos vado
vaujantiems anglų, prancūzų ir 
amerikiečių intelektualams, 
kurie liaupsino bjaurią totalita
rinę tikrovę, — toliau rašo Milo
sz’as. Mes Rytuose gerai žino
jome žodžius Oswiecim ar Ber- 
gen-Belsen, bet Vakarai niekad 
neišmoko žodžių Kolyma, Vorku
ta, Katynas.

Markso vizijos sužlugimas ne
reiškia, kad mes turėtumėme at
mesti visas vizijas — tvirtina 
Milosz’as. Dabar reikia naujos 
vizijos. „Aš nekalbu apie .so
cializmą žmogišku veidu’, nes jis 
priklauso praeičiai. Aš kalbu apie 
rūpestingumą, atidumą visuome
nei, civilizacijai, žmonijai šiuo 
metu, kai pažangos idėja užgeso 
ir jai gimininga komunistinės re
voliucijos idėja sužlugo. Pasiliko 
atsakingumo idėja, kuri banginio 
pilve gyvenančiam individui pa
deda nugalėti vienišumą ir abe
jingumą. Tas tikėjimas asmeni
niu atsakingumu drauge su isto
rine atmintimi padėjo sukurti So
lidarumo sąjūdį Lenkijoje, tau
tinius frontus Baltijos valstybėse 
ir Pilietinį forumą Čekoslovaki
joje.

Poetas tebesitiki, kad Rytų ir 
Vidurio Europos tautų nepap
rasti išgyvenimai paliks pastovią 
žymę jų istorijoje. „Aš tikiuosi”, 
rašo jis, „kad gaivališki neramu
mai tose šalyse nebuvo vien tik
tai laikina fazė, tik perėjimas į 
eilinę uždarbiautojų ir vartotojų 
visuomene, bet kad dabar gimsta 
nauja žmogiško bendravimo 
forma, neutopinis stilius ir vizija.
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Juliusz Bardach. O DAWNEJ I 
NEDAWNEJ LITWIE. Poznan: 
Universitet Adama Mickiewicza, 
1988. 442 puslapiai.

Profesoriaus Juliusz Bardach’o 
stambiame veikale „Apie senąją 
ir nesenąją Lietuvą”, kuriame 
daugiausia dėmesio skiriama 
nagrinėjimui visų trijų Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos statutų, 
taip pat yra ir labai įdomi studi
ja apie prancūziškai rašiusį poetą 
Oskarą V. Milašių („Opcija li- 
tewska O. W. Milosza”). Kadangi 
joje iškeliama daug nežinomų 
faktų iš Oskaro V. Milašiaus 
gyvenimo ir veiklos, susijusios su 
jo kova dėl Lietuvos pripažinimo 
de jure 1920 metais, tariuos, bū
siant pravartu ir mūsų visuo
menei su jais susipažinti.

Bardach pažymi, kad dabar
tinės lietuvių tautos atgimimas, 
vykęs 19 amžiaus pabaigoje ir 20 
amžiaus pradžioje, nūdien yra 
gerai žinomas. Tuo tarpu atskirų 
rinktinių asmenybių kitos tautos 
pasirinkimas mažai kam teži
nomas. Toks sąmoningas pasi
rinkimas yra gan retas. Tokie 
asmenys, skatinami ar bendros 
kilmės, ar solidarumo jausmo 
tautybei, kurios artumoje gyveno, 
sužavėti jos atbudimo procesu bei 
jos tautinės sąmonės formavimu
si, prisijungė prie tos tautos in 
statu crescendi, reikšdami jai 
visišką solidarumą. Tarp retų, 
bet kultūriniu bei politiniu 
atžvilgiu svarbių perėjimų į lie
tuvių tautą, Bardach laiko ypač 
reikšmingu žymaus prancūzų 
poeto Oskaro Vladislovo Mila
šiaus atvejį. Bardach’o nuomone, 
šis atvejis vertas išskirtinio 
dėmesio, ne tik atsižvelgiant į 
poeto asmenybę, bet taip pat ir į 
jo įtaką, kokią jis padarė savo 
tolimam pusbroliui, lenkų poetui 
Czeslaw Milosz.

Norint suprasti Oskaro V. 
Milašiaus perėjimo į Lietuvos 
pusę motyvus, reikia pažinti pa
grindinius jo gyvenimo faktus ir 
jo būdą, kurie jį pastūmėjo pa
daryti tokį pasirinkimą. Oskaras 
V. Milašius gimė 1877 m. gegu
žės mėn. 27 d. Čerėjoje, rytinėje 
Gudijoje. Jo tėvas Vladislovas 
buvo turtingas dvarininkas (apie 
12,000 ha žemės su dideliu miš
ku). Milašių giminė, kurios pra
džia siekia 16-ąjį amžių, dėl 
šeimyninių nesutarimų suskilo į 
dvi šakas. Vyresnioji, lietuviška 
šaka pasiliko Drujos srityse, o 
jaunesnioji, gudiškoji — Čerėjoje. 
Oskaro seneliui Artūrui vedus 
italę dainininkę, jo drujiškis 
brolis dėl mezalianso nutraukė su 
juo giminystės ryšius. Seneliui 
mirus, jo sūnus Vladislovas, bū
simas Oskaro tėvas, paveldėjo 
Čerėją. Vladislovas buvo keistuo- 
lis-ekscentrikas. Trumpai pa
buvęs gvardijos karininku, susi
domėjo chemija, mechanika ir 
astronomija. 1876 metais Varšu

Skulptūra — O. V. de L. Milosz par Vogt de Miss Barney.

voje susipažino su gražia žydaite 
Rozalija Rozenthal. Iš tos pa
žinties ir nelegalaus ryšio 1877 
metais gimė Oskaras.

Po devynerių metų jis buvo 
pakrikštytas katalikų bažnyčioje, 
o praėjus dar dvejiems metams, jo 
motina Rozalija priėmė katalikų 
tikėjimą ir Paryžiuje oficialiai 
susituokė su Vladislovu. Oskaras 
augo nereligingoje šeimoje, toli
mas nuo jo luomo papročių ir tra
dicijų. Savo vienatvišką vaikystę 
jis praleido Čerėjos dvare. Vienat
viškas šeimos gyvenimas neigia
mai veikėjo tėvą. Jis susirgo psi
chine liga. Artimiausi giminės 
juos smerkė ir jų vengė. Taip pat 
ir apylinkių bajorija smerkė 
italės dainininkės sūnų, panieki
nusį senas tradicijas, smerkė jo 
meilužes, vėliau žmoną žydę ir 
niekino jos sūnų Oskarą.

Tokioje atmosferoje augo 
jaunasis Oskaras. Motina visą 
savo meilę atkreipė į sūnų, tačiau 
šis slėpdavosi nuo jos erdviame 
dvaro parke. Tokia niūri ir 
kupina ilgesio jaunuolio būtis 
vėliau ryškiai atsispindėjo jo 
kūryboje. Pavainikiui, nors 
vėliau tėvo pripažintam sūnui, 
toks gyvenimas sudarė daug 
nemalonumų ir kartėlio. Profeso
riaus Bardach’o manymu, tokia 
būklė pastūmėjo tėvą leisti sūnų 
mokytis Prancūzijoje. Dvylikme- 
tis Oskaras tapo Jansono licėjaus 
Paryžiuje mokiniu. Baigęs licėjų, 
įstojo į Louvre’o mokyklą, kur 
trejus metus studijavo asirų, 
fenikiečių epigrafiją, o taip pat ir 
Rytų institute rytines kalbas. 
Ypačiai domėjosi hebrajų kalba, 
kuri vėliau jam labai pasitarna
vo, studijuojant Šventraščio teks
tus.

Czeslaw Milosz’o teigimu, Os
karas labai nemėgo lenkų. 
Vaikystės metais jis kalbėjo tik 
lenkiškai. Jo aplinkoje vyravo 
antisemitizmas. Bajoro santuoka 
sti žyde buvo laikoma didele ne
garbe ir įsako sulaužymu. Vėliau 

savo giminaičiui Czeslaw’ui 
Oskaras yra taip pasakęs: „Atsi
mink, Europoje nėra nieko 
kvailesnio, nieko žiauresnio savo 
smulkiomis neapykantomis kaip 
lenkų šlėkta (bajorija)”. Pasku
tinio ir vienintelio Milašių 
giminės Čerėjos šakos palikuonio 
nepripažino Drujos šakos pus
broliai. Jų priešiškumas dar la
biau pagyvėjo, kai Milašienė pra
dėjo rūpintis, kad teismas jos 
vyrą pripažintų nepilnapročiu. 
Visa tai Oskaras jautriai iš
gyveno. Jis rašo: „Tėvo pami
šimas ir jo vedybos su mano mo
tina apnuodijo didesnę mano 
jaunystės dalį”.

1902 metais mirus jo tėvui, bū
damas 29 metų amžiaus, Oskaras 
kartu su savo motina pardavė 
Čerėjos dvarą rusų pirkliams. Tą 
jo žygį apylinkės lenkai bajorai 
palaikė tautinių interesų iš
davimu. Tuo veiksmu jis nutrau
kė ryšius su savo praeitimi. 
Tačiau iš tikro ryšiai su lenkybe 
dar buvo išlikę, nes jis rašė 
poeziją lenkų ir prancūzų kal
bomis. 1904 metais jis pasiuntė į 
Varšuvą vienam leidėjui eilė
raščių rinkinį, parašytą lenkų 
kalba. 1905 metais įvykusi re
voliucija sukliudė jo išleidimą. 
1911 metais Paryžiuje buvo 
įsteigta lenkų rašytojų draugija. 
Tarp jos 62 steigėjų figūravo ir 
Milašius. Bet, to nepaisant, jame 
brendo lėta nutolimo nuo lenky
bės evoliucija. Jis pradėjo domė
tis Lietuvos ir Gudijos istorija. Jo 
tėvas savo giminę laikė kilusią 
16 amžiaus Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštijoje. Milašių giminė 
turėjo dvarus ne tik Gudijoje, bet 
ir pačioje Lietuvoje, visai netoli 
nuo Kauno. Todėl Oskaras Mila
šius ir norėjo pabrėžti savo ryšį su 
tikrąja Lietuva (Lituania pro- 
pria).

Iš kur, klausia profesorius Bar
dach, pas Oskarą Milašių atsi
rado prisirišimas prie Lietuvos, 
žinant, kad jis gimė ir visą savo 

vaikystę praleido Gudijoje, o jau
nystę ir visą tolimesnį gyvenimą 
išbuvo Prancūzijoje? Iš kur toji 
meilė kraštui, kurio kalbą 
mokėsi jau suaugęs iš žodynų? Ir 
meilė tautai, kurios tarpe niekad 
negyveno? Ir kurios kultūrą 
pažino tik iš knygų? Pagrindą 
tokiam jo nusiteikimui, paties 
Oskaro Milašiaus liudijimu 1928 
metais, davėjo nenormalus tėvas. 
Svetimas tėvo giminei, atmestas 
kaimyninės bajorijos, savo nusi
vylimą ir kartėlį reiškė, kritiškai 
vertindamas lenkus. Sekdamas 
tėvu, tapatino tautą su bajorija, 
kuri Gudijoje buvo lenkų tauty
bės. Jis ilgėjosi ir ieškojo realios 
tėvynės, kuri jam suteiktų pilnu
tinę vertę ir savigarbą. Pagaliau 
ją rado Lietuvoje. Dvigubai 
vienatviškas, nes niekad nesukū
rė šeimos, Oskaras Milašius, kaip 
rašo Bardach, apdovanojo savo 
protėvių tėvynę Lietuvą visais 
savo jautrios širdies jausmais. 
Lietuvos pilietybe priėmė vėlai, 
eidamas 40-uosius savo amžiaus 
metus.

Per Pirmąjį pasaulinį karą jis 
1916 metais buvo mobilizuotas 
kaip Rusijos pilietis ir paskirtas 
į Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministerijos diplomatinių tyrimų 
biurą, kur dirbo spaudos centre. 
Ten sužinojo apie tautinio lie
tuvių judėjimo veiklą. Tai atgai
vino jo senus jausmus ir paska
tino susidomėti Lietuvos valsty
bės atkūrimu. Jo straipsniai 
prancūzų spaudoje atkreipė dė
mesį lietuvių delegacijos, 1918 
metais atvykusios į Paryžių gin
ti Lietuvos reikalą. Jos nariai 
susipažino su juo ir jį pakvietė 
talkininkauti delegacijai. 1919 
metų pradžioje jis pradėjo eiti lie
tuvių delegacijos diplomatinio 
redaktoriaus pareigas. Profeso
rius Bardach pažymi, kad lietu
viai orientavęsi Vokietijos link ir 
turėję silpnus ryšius su aliantais. 

Oskaras V. Milašius — aštuoniolikmetis

Greit jie pamatę, kokią didel/ 
reikšmę jiems turėjo Oskarus 
Milašius, gerai pažįstantis 
spaudos ir diplomatų pasaulį. 
Greit po to jis priėmė Lietuvos 
pilietybę ir 1919 metų lapkričio 
mėnesį buvo paskirtas Lietuvos 
delegatu Prancūzijai. Tai buvo 
pusiau valdinės pareigos, nes 
1920 m. kovo mėn. 11d. Prancū
zijos ministeris pirmininkas ir 
Užsienio reikalų ministeris Mille- 
rand oficialiai pranešė Oskarui 
Milašiui apie Lietuvos respub
likos pripažinimą de facto. Nuo 
tada Oskaras Milašius jau o- 
ficialiai pradėjo eiti Lietu ’s 
atstovo pareigas (Charge d'ai 
faires). Kaip jaunos respublikos 
atstovas, jis įžengė į didžiosios 
politikos pasaulį. Jis išvystė gj vą 
veiklą, gindamas Lietuvos nepri
klausomybę ir teritorini jos 
integralumą, jos teises į Vilnių. 
Jo vaidmuo, kaip Lietuvos reika
lų gynėjo Vakaruose, buvo labai 
reikšmingas. Lenkijos vyriausybė 
jį laikė savo priešu. Jo ryšiai sų 
lenkais visai nutrūko, išskyrus 
santykius su motina, gyvenusia 
Varšuvoje. Ji mirė 1926 metais. 
Tie santykiai ribojosi jos per
siuntimu jam priklausančio 
palikimo pinigų. Po 1917 metų 
bolševikų revoliucijos Oskaras 
Milašius tūrėjo gyventi iš savo 
nelengvai uždirbamų pajamų.

Prancūzijai Lietuvą pripažinus 
de jure, Lietuvos vyriausybė 
norėjo jį paskirti nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliotu ministerių 
Paryžiuje, tačiau jis nesutiko. 
Profesorius Bardach cituoja Mila
šiaus laišką savo mokslo draugui 
profesoriui Gausui, kuriame 
Milašius su kartėliu rašo: „Ne
paisant patarnavimų, kuriuos pa
dariau jaunam lietuvių valsty
bingumui, vyriausybė tinkamai 
jų neįvertino. Apsiimdamas ginti 
jauną lietuvių demokratiją, nu- 
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