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Rytų ir Vidurio Europa 
anglų žurnalisto akimis

Aukštojo mokslo ateitis Lietuvoje

Anglas žurnalistas Timothy 
Garton Ash įžvalgiai komentuo
ja įvykius Rytų-Vidurio Europoje, 
ypač Lenkijoje ir Čekoslovakijo
je, kurias jis dažnai lanko. Vasa
rio 15 d. The New York Review of 
Books išspausdino Ash straipsnį 
„Eastern Europe: The Year of 
Truth”. Straipsnio mintys įdo
mios ir vertos dėmesio.

Ash pažymi, kad Gorbačiovas 
atėjo valdžion, žadėdamas išgelbė
ti Sovietų imperiją, o dabar jis va
dovauja jos iširimui. Maskvos lei
dimas savo buvusiems „sateli
tams” pasirinkti, kaip jie nori sa
ve valdyti, buvo aiškiai sine qua 
non tam, kas sekė. Bet vidaus po
litinių savivaldos procesų esmę ir 
kryptį negalima suprasti, studi
juojant sovietinę politiką. Jų prie
žastys glūdi kitur, individualių 
šalių istorijoje, jų santykiuose su 
jų Rytų Europos kaimynais ir su 
laisvesne ir turtingesne Europa, 
kuri yra į vakarus, šiaurę ir į pie
tus nuo jų.

Jei Ash būtų priverstas duoti 
kurią nors datą „pradžiai galo” 
šios vidinės Rytų Europos istori
jos, tai jis siūlytų 1979 metų bir
želį. Tai buvo popiežiaus Jono 
Pauliaus II pirmoji didžioji kelio
nė Lenkijon. Čia pirmąkart pa
saulis pamatė milžinišką (bet tai
kią ir disciplinuotą) visuomeni
nės vienybės manifestaciją, švel
nią minią prieš partijos valstybę. 
Tokios ramios minios buvo pa
grindinis ženklas ir vidaus kaitos 
katalizatorius 1989 metais kiek
vienam krašte, išskyrus Rumuni
ją (ir net čia ne minios ėmėsi 
smurto). Popiežiaus vizitą sekė po 
metų Solidarnošč gimimas. Be šio 
vizito Ash abejoja, kad Solidar
nošč būtų iš viso buvęs.

Solidarnošč pavyzdys buvo ker
tinis. Jis buvo pionierius naujai 
politikos rūšiai Rytų Europoj (ir 
ne vien ten, pažymi Ash). Tai sa
vęs susiorganizavimo politika, 
kuri taikoma pergyventi perėji
mą iš komunizmo. 1980-81 metų 
aktoriai, formos, klausimai Len
kijoje buvo iš pagrindų skirtin
gi nuo bet ko, matyto Rytų Euro
poj tarp 1949 ir 1979 metų. Dau
geliu atžvilgių jie išpranašavo 
tai, kas buvo matoma visoj Ry
tų Europoj 1989 metais.

1989 metų revoliucija irgi 
išsiveržė iš švenčių, kurios buvo 
skirtos švęsti „keturiasdešimt 
metų taikos ir stabilumo Europo
je”. Jaltos Europoje, taip kaip ir 
Viennos Europoje praėjusiame 
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šimtmetyje, klausimas visuomet 
buvo: taika ir stabilumas kam? 
Nuo Vengrijos revoliucijos su
triuškinimo 1956 metais sovietų 
vadai galėjo būti tikri, kad Vaka
rai kariškai neįsivels sudrumsti 
šią „taiką” — atsargiai palaiko
mą kontrrevoliuciniais pa
grindais.

Taip kaip 1848 metais, šioji 
1989 metų revoliucija gali būti 
pavadinta „inteligentų revoliuci
ja”. Masės gatvėse visose Rytų 
Europos valstybėse nuvertė se
nuosius valdovus. Revoliucijos po
litika nebuvo vykdoma darbinin
kų ar valstiečių; ji buvo vykdoma 
intelektualų: dramaturgo Vaclav 
Havel, viduramžių tyrinėtojo 
Bronislaw Geremek, katalikų 
laikraščio redaktoriaus Tadeusz 
Mazotriecki, dailininkės Baerbel 
Bohley Berlyne, filosofų Jands 
Kis ir Gaspar Miklos Tarnas Bu
dapešte, inžinerijos profesoriaus 
Petre Roman ir poeto Mircea Di- 
nescu Bukarešte. Minia Prahos 
Wenceslas aikštėje šaukė: „Tegy
vuoja studentai! Tegyvuoja akto
riai!” Parlamentų kandidatai tik
rai panašūs į Frankfurto seimo ar 
Slavų kongreso Prahoje 1848 me
tais: Hundert zwanzig Professo- 
ren ...

Lengva pamiršti, kad iki užva
kar beveik visi Rytų Vokietijoj ir 
Čekoslovakijoj gyveno dvigubą 
gyvenimą, sistematingai sakyda
mi vieną viešai ir kitą privačiai. 
Kad galėtume suprasti, ką reiškė 
paprastiems žmonėms stovėti to
se beribėse miniose miestų aikš
tėse Vidurio Europoj ir šaukti jų 
pačių spontaniškus šūkius, turi
me mėginti įsivaizduoti, kaip jau
čiasi gyventi dvigubą gyvenimą 
kasdien, užmokant viešosios hi- 
pokrizės kainą. Kai jie stovėjo ir 
šaukė kartu, šie paprasti vyrai ir 
moterys ne tik gydė padalintą vi
suomenę — jie taip pat gydė 
skilimą savyje.

Metų motto — ir ne tik Čekoslo
vakijoje — buvo Pravda Vitezi, se
nasis husitų šūkis, kurį perėmė 
Masaryk: Tiesa laimės. Kodėl ši 
žodžių revoliucija nebuvo ginklu 
numalšinta? Yra trys priežastys, 
kurios gali būti pristatomos eti
ketėmis „Gorbačiov”, „Helsinki” 
ir „de Tocųueville”. Naujoji 
vietų politikos linija, kurią Ge- 
nady Gerasimov pavadino Sinat
ros doktrina: „Daryk savaip”, bu
vo, savaime suprantama, reika
linga. Vietiniai valdovai sužino-
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Lietuva turi ilgą ir garbingą 
aukštojo mokslo istoriją. 1570 
metais buvo įsteigta kolegija, 
kuri po devynerių metų buvo per
organizuota į universitetą. Tapęs 
žymiu Europos mokslo centru, 
Universitetas buvo ir aktyvus 
pažangos ir demokratinių idėjų 
skleidėjas, lietuvių tautinio 
sąmoningumo žadintojas. Tai 
buvo pagrindas reakcingajam 
Rusijos imperatoriui Nikolajui I 
universitetą uždaryti. Tauta, 
1918 metais atkūrusi savo 
valstybingumą, suvokė aukštojo 
mokslo svarbą, ir jau 1920 metų 
pradžioje įkūrė aukštojo mokslo 
židinį — Aukštuosius kursus, 
kurie netrukus buvo paversti 
universitetu. Aukštųjų mokyklų 
tinklas plėtėsi, studentų gausėjo. 
Ypač spartėjo specialistų rengi
mas Lietuvos aukštosiose mokyk
lose per kelis pastaruosius de
šimtmečius.

Tačiau šią sparčią aukštojo 
mokslo plėtotę lydėjo ir daug blo
gų reiškinių. Stalinizmo ir stag
nacijos laiko tendencingas ir 
sistemingas intelektualinės veik
los bei mąstančio žmogaus 
menkinimas ir net niekinimas 
neskatino jaunimo eiti mokslo 
keliu. Studijos neretai virsdavo 
nekūrybišku, mechaniniu dogmi
nių žinių kaupimu. Parengtų
jų specialistų kvalifikacija daž
niausiai buvo pakankama tik 
užduotims vykdyti, net be de
ramos žmogiškos atsakomybės. 
Tarp specialistų mažėjo žmonių, 
galinčių generuoti idėjas, nes jų 
rengimas buvo suniveliuotas, 
lygiuojantis į vidutinybes. I 
studentą dažnai buvo žiūrima 
kaip į pasyvų subjektą, kuriam 
reikia suteikti standartinio žmo
gaus, atitinkančio biurokra
tinio valdymo interesus, formą. 
Plito masinis uniformizmas ir 
dvasinė unifikacija.

Didžiausias aukštosios mo
kyklos — o kartu, žinoma, ir 
visos mūsų švietimo sistemos 
— praradimas per pastaruo
sius dešimtmečius — tai na
cionalinės, tautinės mokyklos 
pamatų sugriovimas. Tuo 
nenoriu pasakyti, jog nieko 
nedarėme ir nieko neišsaugo
jome. Viskas sprūdo iš rankų, 
tačiau ne viskas išsprūdo. Kitaip, 
kuo būtų galima paaiškinti tą 
galingą ryžtą, su kuriuo tauta 
pakilo į laisvą gyvenimą. 
Vadinasi, išsaugojome tą

so- rezistencijos dvasią, kuri vedė 
lietuvį į praėjusio šimtmečio
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sukilimus, skatino knygnešius 
kovoti už savąjį žodį, Nepriklau
somybės kovų savanorius ir 
pokario partizanus su menku 
ginklu stoti prieš žymiai ga
lingesnį ir gausesnį priešą. Iš 
mūsų mokyklų išėjo tie žmonės, 
kurie kėlė tautą naujam žygiui. 
O ir visa tauta tik laukė patogaus 
momento pasakyti pasauliui, kad 
ji nori nusimesti okupanto naštą, 
dangstomą melais ir demagogija, 
kuria pasaulį mėgina klaidinti 
naujieji Rusijos carai.

Ką reikia pertvarkyti Lietu
vos aukštąjame moksle? Pra
džioje apžvelkime esamą padėtį. 
Lietuvoje 1987 metais gyveno 3 
milijonai 641 tūkstantis gy
ventojų. Iš jų 67% miestuose. 
Pramonės ir žemės ūkio išsi
vystymo lygiu ir gyvenimo būdu 
Lietuva artima kitoms Rytų 
Europos valstybėms.

Lietuvoje yra 13 aukštųjų mo
kyklų (Vilniaus universitetas, 
Kauno politechnikos institutas, 
Vilniaus ir Šiaulių pedagoginiai 
institutai, Vilniaus inžinerinis 
statybos institutas, Kauno 
medicinos institutas, Dailės 
akademija, Lietuvos konserva
torija, Lietuvos žemės ūkio 
akademija, Lietuvos veterinarijos 
akademija, Kūno kultūros insti
tutas ir dar dvi — prie aukštųjų 
priskiriamos Vilniaus aukštoji 
partinė mokykla ir Karinė 
mokykla) bei įvairių respublikos 
ir kitų respublikų aukštųjų 
mokyklų filialai Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Pane
vėžyje. Prieš metus pradėjo veikti 
Kaune antrasis Lietuvos univer
sitetas. Apie jį dar sunku kalbėti, 
nes praktiškai tėra tik darbo 
pradžia.

Šiose mokyklose mokosi apie 
66 tūkstančiai studentų, 1,812 
studentų šimtui tūkstančių 
gyventojų. Palyginimui galima 
pateikti, kad TSRS tenka 1,793

studentai, Lenkijoje — 1,221, 
Vokietijos Federalinėje Respub
likoje — 2,592.

Kasmet aukštąsias mokyklas 
baigia apie devyni tūkstančiai 
absolventų. Iš jų trečdalis — 
inžinieriai, apie pustrečio 
tūkstančio pedagogai, 1,600 eko
nomistų, penki šimtai gydytojų, 
pora šimtų agronomų. Lietuvoje 
dirba 230 tūkstančių darbuotojų 
su aukštuoju išsilavinimu, t.y. 
kas aštuntas dirbantysis turi 
aukštojo mokslo diplomą. Paly
ginimui pateiksiu duomenis apie 
baigiančiųjų aukštąsias mokyk
las pasiskirstymą specialybėmis 
JAV, Vokietijos Federalinėje 
Respublikoje, Lenkijoje ir TSRS.

JAV — ketvirtadalis inžinie
riai, ketvirtadalis verslo ir 
valdymo specialistai, šeštadalis 
pedagogai.

VFR — 28% inžinierių, gamtos 
mokslų specialistų, penktadalis 
— ekonomistai ir teisininkai, 13% 
gydytojų, 26% — humanitarinių 
mokslų atstovai, 3% — žemės 
ūkio specialistai.

Lenkijoje — 25% inžinierių, 
19% ekonomistų ir teisininkų, 
16% pedagogų.

TSRS — 40% inžinierių, 30% 
pedagogų, 10% žemės ūkio 
specialistų, 8% ekonomistų, 7% 
gydytojų.

Kaip matome, tiek Lietuvoje, 
tiek TSRS daugiausia ruošiama 
inžinierių, pedagogų, ekono
mistų, tačiau ne paslaptis, kad nė 
vienoje nors kiek išsivysčiusioje 
šalyje nėra taip atsilikusios 
technologijos. Švietimo sistemoje 
viena reforma sekdavo kitą, bet 
nė viena nebuvo įgyvendinama ir 
neduodavo norimų rezultatų. 
Apie padėtį ekonomikoje nebėra 
ką ir bekalbėti.

Pažiūrėkime, kaip buvo finan
suojamas švietimas. Štai 1985 
metais TSRS švietimui skyrė 
2.7%, JAV — 6.7%, Japonįja — 

Vilniaus
U ciklo „Vilnius”, 1967. Medžio raižinys, 50 x 50 cm

_ PKI 1

Lbasoky

Rimantas Gibavičius

5.1%, VFR — 4.5% bendro nacio
nalinio produkto. Vienam studen
tui VFR skiriama 3.4 karto, 
Japonijoje — 4.7 karto, JAV — 5.4 
karto daugiau lėšų nei TSRS. 
Įvairios įrangos ir aparatūros 
TSRS vienam studentui tenka 
už 2,400 rublių. Tokiose paro
domosiose aukštosiose mokyk
lose, kaip Maskvos universitetas, 
Baumano techniškasis universi
tetas, vienam studentui tenka 
įrangos už 10-12 tūkstančių 
rublių, tuo tarpu išsivysčiusiose 
šalyse šis rodiklis siekia net 80 
tūkstančių dolerių. Lietuvoje šis 
rodiklis yra apie 3.5 tūkstančių 
rublių vienam studentui.

Ne geresnė padėtis susiklostė ir 
aprūpinant mokomaisiais pasta
tais. Štai TSRS vienam studentui 
1988 metais teko 11.7 m2 
mokymo patalpų ploto. Lietuvo
je šis rodiklis — 13.2 m2, tuo tar
pu pagal TSRS numatytus labai 
kuklius normatyvus reikėtų 21 
m2. Kapitalinės investicijos švie
timo sistemos objektų statybai 
kiekvieno penkmečio planuose 
vis mažėjo. Brangstant staty
boms, tie rodikliai buvo dar 
mažesni. Kadangi planai nebuvo 
vykdomi, daugelio, švietimo 
sistemos objektų, ypač aukštųjų 
mokyklų, statyba vis mėnkėjo.

Per ištisus dešimtmečius Sąjun
goje klostėsi tokia specialistų 
rengimo sistema, kad, atrodytų, 
dažnai viskas buvo daroma tam, 
kad išmokytume ne tikrai aukš
tos kvalifikacijos darbuotoją, bet 
šiek tiek mokslo paragavusį tar
nautoją, kuris sugeba priimti ir 
įvykdyti komandą. Pats negalvo
damas ir nieko neklausinėdamas. 
Kitaip ir būti negalėjo — mono
polistinės žinybos, ministerijos 
paiso tik savo interesų, ir joms 
nereikalingi savo galva mąstan
tys. Joms reikalingi įrankiai. To-
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Centre — baimė

Išsaugokime Vlado Jakubėno atminimą

Po ilgai užsitęsusių debatų Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba nuta
rė paskelbti šimto dienų morato
riumą Lietuvos nepriklausomy
bės atnaujinimo deklaracijai. Mo
ratoriumas prasidės nuo tos die
nos, kai prasidės derybos tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos cen
tro organų delegacijų. Šiuo metu 
tokios derybos dar neprasidėju- 
sios, bet vyksta pokalbiai, kurie 
ruošia kelią tokioms deryboms. 
Sovietų Sąjungos 22 asmenų de
legacijai vadovaus dabartinis SS 
ministras pirmininkas Nikolai 
Ryžkov. Praėjusį šeštadienį Ryž- 
kov’as kalbėjo Komunistų parti
jos suvažiavime. Apie Lietuvą 
kalbėdamas, jis naudojo labai 
griežtus žodžius. Vakarų pasau
lis buvo interpretavęs Gorbačio
vo sutikimą sėsti deryboms ir 
ekonominės blokados Lietuvai 
nuėmimą kaip kompromisą, ku
ris turėjo Lietuvos nepriklauso
mybės klausimą pajudinti iš mir
ties taško. Ryžkov’o kalba tokiai 
interpretacijai deda klaustuką, 
nes čia vėl keliamas reikalavi
mas, kad Lietuva grįžtų į kovo 10 
dienos padėtį. Jei Lietuva norė
sianti iš Sovietų Sąjungos išsto
ti, tai turės paklusti išstojimo 
įstatymui, ir procesas truksiąs 
penkerius ar septynerius metus. 
Tai teiginiai, kuriuos girdėjome 
Gorbačiovo spaudos konferencijo
je Ottawoje, Washingtono viršū
nių konferencijos išvakarėse.

Ryžkov’o kalba rodo, kad dar 
per anksti kalbėti apie moratori
umo politines pasekmes. Šiuo me
tu vyksta politinis spektaklis, ku
ris skirtas daugiau pačiam Mask
vos dvarui. Stebėtojai iš Lietuvos 
perspėja mus išeivijoje, kad 
Maskvos dvaro politika prime
ną P’zantiją. Jei kalbama apie 
Lietuvą, tai visai gali būti, kad 
tai skiriama ne Lietuvos Respub
likai, o kaip tik kuriai nors val
dančiosios klasės fakcijai Mask
voje. Net ir su tokia pastaba, nė
ra jauku klausytis balsų iš Mask
vos. Turbūt visada politinė kalba 
mažai rišosi su esama realia pa
dėtim. Tačiau šiuo metu Maskvos 
politinės kalbos atitrūkimas nuo 
realybės yra tiesiog siurrealistiš- 
kas. Iš valdančiųjų viešųjų pasi
sakymų sunku būtų sužinoti apie 
kone visišką Sovietų Sąjungos 
karinį ir ekonominį bankrotą.

Maskvos atžvilgiu vokiečiai žai
džia cinišką politinį žaidimą. 
Maskva gali kalbėti kiek nori 
apie sąlygas Vokietijos susivieni
jimui. De f ado Vokietijos susivie
nijimas įvyko liepos antrąją, kai 
„Ostmark” buvo pakeista 
„Deutschmark”. Tą pačią dieną 
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vokiečiai ištrynė Vokietiją dali
nusią baisią sieną: nuo dabar vo
kiečiai gali laisvai keliauti visoj 
Vokietijoj — prie buvusios sienos 
niekas nei dokumentų netikrins. 
Jau paskelbta ir bendrų rinkimų 
data — gruodžio antroji. Ši data 
taps lygiai tokia pat magiška, 
kaip ir liepos antroji: visas pasau
lis turės sKubėti, kad padarytų 
laiku nuolaidas Vokietijai. Nežiū
rint, kaip Maskva spardysis dėl 
Vokietijos priklausymo NATO 
sąjungai, tas klausimas irgi jau 
išspręstas: vokiečiai siūlo bilijonų 
dolerių kyšį Maskvai. Tai įvilkta 
į nekaltą ekonominės paramos 
Gorbačiovui rūbą, bet tuo joks ko
mentatorius rimtai netiki. Šiuo 
metu piniginė parama skęstan
čios Sąjungos neišgelbės. Vokie

čių pinigai tik nupirks jiems ke
lis mėnesius ramybės, kad galė
tų savo sistematingą integracijos 
ir atstatymo procesą vykdyti, So
vietų Sąjungos netrukdomi. Aiš
ku, pinigus Sąjunga turės naudo
ti, užmokėdama už Vokietijos ga
minius, kurie dabar plauks Są- 
jungon tik už „Deutschmarkes”. 
Vokiečiai elgiasi racionaliai: Ry
tų Vokietija daug metų buvo jų 
subsidijuojama, tačiau jų pinigai 
buvo pilami lyg į skylę. Dabar 
yra proga jų pinigams būti racio
naliai naudojamiems — dėl tokios 
ateities galima duoti ir kyšį 
Sąjungai.

Maskvos valdantys sluoksniai 
sukaustyti baimės. Nė viena iš 
daug reklamuotų ekonominių re
formų nėra įgyvendinta. Su jomis 
visomis buvo taip, kaip su kova 
prieš alkoholį: didelė reklama, 
bandymas, atšaukimas. Vienas 
iš didžiausių ekonominių pokš
tų buvo įvykdytas Washington’o 
viršūnių konferencijos išvakarė
se. Ministras pirmininkas Ryž
kov pranešė, kad vasaros gale 
dramatiškai bus pakeltos maisto 
(įskaitant ir duoną) kainos. Rusai 
pasielgė labai racionaliai: Gorba
čiovui skrendant į Kanadą, mais
to krautuvių lentynos buvo nu
šluotos nuo prekių. Ryžkov’o po 
to siūlytas referendumas kainų 
reformoms skamba kaip planas, 
sugalvotas blogam sapne.

Lietuvoje vykusiuose debatuo
se dėl moratoriumo nusveriantis 
argumentas buvo: reikia priimti 
moratoriumą, jei tikrai prasidėtų 
derybos, nes Gorbačiovas gal ne
įstengs pergyventi Komunistų 
partijos suvažiavimo. Jei Gorba
čiovas neišliks balne, gal Lietuva 
bus dar labiau spaudžiama su
stiprinta blokada? Partijos suva-

(Nukelta į 2 psl.)

LORETA VENCLAUSKIENĖ
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Kiekvieno talentingo žmogaus 
veikla yra įvertinama tris kartus. 
Pirmąjį kartą žmogaus darbus 
vertina visuomenė, kurioje jis 
gyvena — artimieji, draugai, 
publika. Jie giria ar peikia, žavisi 
ar piktinasi, susidomi arba lieka 
abejingi. Antrąjį kartą — po 
žmogaus mirties — kalbose ir 
raštuose jį prisimena pažinojusie
ji. Trečiąjį kartą kūrybos paliki
mą aptaria ateities istorikai. Dar 
neatėjo ta diena, kai nebeliks nė 
vieno, mačiusio ar girdėjusio, gal 
asmeniškai ir nepažinojusio, bet 
gyvenusio toje visuomenėje, 
kurioje buvo ir kūrė lietuvių 
kompozitorius, muzikos kritikas, 
pedagogas ir pianistas Vladas 
Jakubėnas.

Toji visuomenė pergyveno tra
giškus laikus. Nelauktas ir 
neprašytas karas brutaliai pa
dalino lietuvių tautą, grubiai 
perskyrė jos žmones į dvi 
netolygias dalis. Vieną pusę, tar
si iš pašaknų pakirstą medį — su 
stipriom šakom, žiedais ir vaisiais
— jis nusviedė į svetimą žemę. 
Lietuvoje liko tik šaknys — iš
tryptos ir nukapotos. Jos sunkiai 
atsigavo, tačiau po truputį 
pradėjo leisti ūgius, stiebtis, 
stiprėti. Išaugo naujas medis — 
pokario kūrybiška visuomenė. 
Jaunoji atžala, žvilgterėjusi į 
savo šaknis, suprato, kad ji 
negalėjo gimti iš nieko. Jos vietoj 
turėjo augti kitas kamienas. 
Šiandien abudu būtų kaip vienas, 
tik gal dvigubai ar trigubai 
stipresnis medis. Tačiau istorinis 
laikas buvo prarastas, buvo 
pavogta atmintis.

Likimas visus palietė vienodai
— žemdirbį ir mokytoją, kunigą ir 
kariškį, muziką ir amatininką. 
Bėgo žmonės į vakarus, kad 
prievarta nebūtų išvežti į šiaurės 
rytus. Dvidešimtmečiams gal 
buvo lengviau: karo kelių pavo
jus, badą ir skurdą jie pakėlė kaip 
laikiną nepriteklių, jaunatviškai 
tikėdami susirasiu savuosius 
kelius, savuosius namus ir pro
fesijas. Tuo tarpu, keturias
dešimtmečiams buvo sunkiau: 
išplėšti iš savo žemės pačiame 
kūrybinių jėgų žydėjime, jie 
pasiliko be nieko — be tėvynės, be 
profesijos, be valstybės. O ji, to
ji valstybė Lietuva, alsavo jų 
vaizduotėje būtinais atlikti dar
bais — nespėtom užbaigti diser
tacijom, nenupieštais paveikslais, 
neparašytais romanais, nesu
kurtom simfonijom.

Jau nebesužinosime, ar daug, 
ar mažai kūrybingų žmonių 
nusinešė su savimi į kapus 
neatliktų darbų maudulį — ne dėl 
tingėjimo ar sugebėjimų stokos 
neįgyvendintų, o dėl būtinybės 
pirmiausia duonos kąsnį užsi
dirbti. Tų talentingų keturias
dešimtmečių lietuvių inteligentų 

tarpe buvo ir Vladas Jakubėnas.
Reikėjo išmokti gyventi be 

šaknų, reikėjo prisitaikyti. Prieš 
trisdešimt devynerius metus 
kolegai muzikui rašytame laiške 
Vladas Jakubėnas iki smulk
menų išaiškino, kokios būtų 
ekonominės sąlygos Amerikoje 
atvykėliui; kiek, kas ir už ką jam 
mokėtų, vargonininkaujant 
bažnyčioje, akompanuojant dai
nininkams, mokytojaujant. 
Laiškas — nebūdingas Vladui 
Jakubėnui; gal ir vienintelis, kur 
kompozitorius kalba apie pinigus, 
nes gyvenime jis nepastebėdavo 
„prozos”. Toji proza — devyni 
amatai, bet bado vis dėlto nejuto.

„Bendrai paėmus, mano gyve
nimas Amerikoje gan sėkmingas, 
bet ir kiek neramus”, skaitome 
minėtame laiške. „Šiuo metu, 
pavyzdžiui, 100% dirbu jau kitose 
darbovietėse, negu pradėjau per
nai rudenį. Pragyvenimas su
sidaro iš: pirmą vokalinės 
studijos, kur pakliuvau prieš 
šešias savaites; antra — operos 
‘kompanijos’, kur vadovauja 
viena fanatikė ponia ir stato, 
nepaisydama kliūčių, operas su 
debiutantais, kurie garantuoja 
bilietų išpardavimą. Ten dainavo 
neseniai ir Motekaitienė. [...] 
Darbas sezoninis; Trečia — 
akompanuoju baletui [...] dviejose 
vietose su viena balerina. Ketvir
ta — privačios pamokos, dau
giausia fortepijono, kartais ir 
‘coaching’ repertuarui praeiti su 
dainininkais. Pastovių mokinių 
dabar turiu šešis [...].

[...J Kitiems metams dar nieko 
aiškaus nėra, nors visos esamos 
pažintys palieka galioję ir pa
žinčių vis didėja. Mano svajonė 
būtų gauti ‘part-time job’ kokio
je muzikos mokykloje, savo srity
je, o likusį laiką pašvęsti kom
ponavimui. Tačiau tai labai sun
ku: reikia būti europėjine, o ne 
lietuviška garsenybe, arba užsi
tarnavusiu vietiniu muziku, ar
ba... turėti laimės, kad reikės 
mokytojo ir patiksi ‘prezidentui’. 
Šiuo momentu mokytojų visai 
nereikalinga, nes mokyklos, 
kurios buvo išsipūtusios po 
karo — kai veteranai mokėsi 
valdžios lėšomis — dabar siaurė
ja, ir esamiems mokytojams 
trūksta pamokų. [...]
Šiaip turiu pasakyti, kad 

laikau JAV labai iš esmės mu
zikalia šalim su didele ateitim 
[...] nuo Pirmojo pasaulinio karo 
čia vyksta didelis kultūros pakili
mas. Ypač jis jaučiamas muzikos 
srityje, ir ypač da;navime. Tiesiog 
nuostabu, kokios čia esama dai
navimo kultūros, kiek daug 
žmonių mokosi dainuoti, dirb
dami fabrike ir iš dainavimo 
negyvendami. [...]

Atleiskite, kad mano laiškas 
toks ‘realiai dolerinis’ ir bendrai 
chaotiškas. Bet norint kiek 
išdėstyti padėtį, deja, ‘šiame 
krašte’ negalime apsieiti be 
dolerio sąvokų.”

Pacitavome tik dalį keturgubai 
ilgesnio laiško, kuriame Vladas 
Jakubėnas paprastai ir atvirai, 
su jam būdingu dalykiškumu, 
nušvietė savo padėtį. Buvęs 
Lietuvos Valstybinės konser
vatorijos profesorius, etatinis 
Lietuvos aido muzikos kritikas 
priėmė tikrovę tokią, kokia ji

Vladas Jakubėnas (1904-1976) Vytauto Maželio nuotrauka

PASKUTINĖ GAIDA
Vladui Jakubėnui įnirus

Paskutinė gaida nuskambėjo... 
Ją išgirdo tik amžinybė 
Ir staiga pavargusio kūrėjo 
Didžiulė ramybė.

Jau nutilo smuikai pro ašaras 
Ir užkimo fleitų balsai, 
Pro melodijas nebeužrašomas, 
Negirdėtas visai,
Lyg toly giesmė vakare
Nutilo Biržų giria...

Atsisveikinam ir palydim, 
Įsiklausę kaip niekada:
Rojaus paukštė pragydo 
Paskutine gaida.

Kazys Bradūnas

buvo kiekvienam atvykėliui 
muzikui. Pragyventi teko ne iš 
muzikos kritikos ar tuo labiau — 
kompozicijos, o iš fortepijono 
pamokų ir akompanavimo. Vla
das Jakubėnas buvo geras muzi
kos mokytojas ir geras akompa
niatorius, tačiau ne čia slypėjo jo 
pašaukimas.

Jaunystėje Vladas Jakubėnas 
studijavo kompoziciją. 1928 me
tais jis baigė Rygos konserva
toriją, prof. Jazepo Vitolio klasę, 

po to dar ketverius metus gilino 
žinias Berlyne, Hochschule fuer 
Musik pas prof. Franz Schreker 
(1878-1934). Jakubėnas ne tik 
įvaldė komponavimo techniką, 
bet ir sukaupė didelį žinių ba
gažą. Jo muzikinis skonis susi
formavo tuometinės moderniosios 
Vakarų Europos muzikos dvasio
je. Tuo metu ypač atkakliai buvo 
siekiama harmoninio, tiksliau 
sakant — spalvinio — skambesių 
atsinaujinimo, neneigiant tačiau 

klasikinių žanrų panaudojimo 
principo. Vlado Jakubėno bendra
amžiai tikėjosi sukurti simfoni
jas, instrumentinius koncertus, 
kvartetus, operas bei dainas, 
tartum iš vidaus atnaujintas, 
nesudaužant senojo „indo” —. 
tradicinės formos. Muzikos kalbai 
didelės įtakos turėjo Gustav 
Mahler’io, Anton Bruckner’io 
(kai kuriais atvejais Aleksandr 
Skriabin’o) poromantinė stilis
tika bei prancūzų impresioniz
mas. Baltijos valstybių — estų, 
latvių, lietuvių — kompozitorių 
kūryboje tos tendencijos aiškiai 
pastebimos. Jų įtakoje subrendo 
E. Tubin, H. Eller, V. Darzinš, V. 
Ivanovs, Vlado Jakubėno, Vytau
to Bacevičiaus muzika. Be abejo, 
kiekvieno minėtojo autoriaus 
kūrybinę vaizduotę tos įtakos 
skirtingai paveikė.

Studijų Berlyne laikotarpiu ir 
tuoj po to sukurtus Vlado Jakubė
no kūrinius — Preliudą ir Trilypę 
fugą styginių orkestrui bei 
Pirmąją simfoniją kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas, keletą 
kartų tuos kūrinius Lietuvoje 
dirigavęs, vadina tobulai 
išbaigtais su puikiai įveikta 
modernia garso technika. Ta
čiau jis pažymi, kad vėlesnėje 
Jakubėno muzikoje vis mažiau 
belieka Berlyno mokyklos pėd
sakų. Jeronimas Kačinskas 
mano, kad Jakubėno stilius 
sėkmingai stabilizavosi ir kad jo 
muziką, kaip ir kitų neeilinio 
masto kompozitorių, nesunku 
buvo atpažinti ir charakterizuoti. 
(Žr. Vienybė 1977, Nr. 10-12).

Vladą Jakubėną, atrodo, labiau 
negu bet kurį kitą lietuvių 
kompozitorių paveikė priversti
nis išsiskyrimas su Lietuva. Iki 
paskutinės minutės jis delsė 
išvykti. 1942 metais Lietuvoje 
užbaigė Trečiąją simfoniją. 
Keletą kartų Amerikoje buvo 
atlikta lėtoji šio kūrinio dalis, 
pavadinta „Legenda”. Liūdesys 
sroveno jos melodijos gyslomis. Po 
metų „Žemė kryžių ir smūtkelių” 
ir vėl tą liūdesį kartojo, dramatiš
kai apverkdama Tėvynės likimą.

Išeivijoje Vladas Jakubėnas 
daugiausia kūrė vokalinę muzi
ką. Išimtį sudarė kelios instru
mentinės pjesės ir iš baleto 
„Vaivos juosta” fragmentų su
daryta siuita „Miško šventė”, 
kuri buvo instrumentuota, at
vykus į Ameriką. Iš stambios for
mos chorinių kūrinių minėtinos 
trys kantatos: 1951 — „Mano 
pasaulis” (žodžiai Vinco Mykolai
čio Putino), perdirbta iš dainos 
chorui a cappella, 1966 — „De 
Profundis” (žodžiai Bernardo 
Brazdžionio) mišriam chorui su 
fortepijonu arba vargonais, auto
riaus suorkestruota 1973 metais, 
ir 1971 — „Pranaše didis” (pagal 
Mažosios Lietuvos evangelikų 
giesmę) sopranui, baritonui ir 
mišriam chorui su fortepijonu ar
ba vargonais. Be to, daug solo ir 
choro dainų.

Vlado Jakubėno vokalinę 
muziką (su mažomis išimtimis) 
sunkoka dainuoti. Solo partijose 
yra daug nepatogių vokalui 
intervalų, chorinėse dainose — 
netradicinių harmonijos sąskam
bių. Ta pastaba nepriekaištau
jama autoriui, bet primenama 
atlikėjams, kad, dainuojant 
Jakubėno dainas, teks įveikti 
modernizuotą muzikos kalbą, ką 
galima padaryti, tik turint gerą 
vokalinę techniką.

(Nukelta į 2 psl.)
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Laisvės dar vis
labai sunku siekti

Chicagos teatro kritikų įspūdžiai iš Vilniaus 
Jaunimo teatro spektaklių Chicagos 1990 
metų Tarptautiniame teatro festivalyje.

v

Antrasis „Lietuvių pavardžių žodyno” tomas (L-Z)

Chicagos teatro kritikai ir žiū
rovai Vilniaus Jaunimo teatrą 
ir šiais metais sutiko su 
nemažesniu entuziazmu, kaip 
per jo pirmąjį apsilankymą Tarp
tautiniame teatro festivalyje 
prieš dvejus metus. Lietuvos poli
tinė drama suteikė dabartinei 
viešnagei ypatingo skonio. Tiek 
daug atsitiko politiniame fronte 
nuo praėjusio vizito, bet laisvė te
bėra sunkiai pasiekiamas tikslas 
— birželio 30 dieną rašė Chicago 
Sun-Times kritikė Hedy Weiss. Ir 
dėl to „Kvadrato” spektaklis jai 
tampa daugiau negu „nepapras- šiame spektaklyje kritikas at- 
ta meditacija” apie tai, kaip 
žmones veikia valstybės kontrolė.

Šį „puikaus” režisieriaus „ste
bėtinai paprastą” kūrinį kritikė 
vadina „šauksmu iš širdies 
gelmių” ir „pastanga atgauti 
kvapą”. Jo grožis glūdi režisie
riaus ir aktorių nepaprastame 
sugebėjime giliai įsiskverbti į 
kasdienybės dvasinę gelmę. 
Spektaklis, su minimaliu dialo
gu, rutuliojasi iškalbiai, kaip 
„meistriškas nebylys filmas”; 
pagrindinės jo išraiškos prie
monės yra judesys ir šviesos bei 
šešėlių įvairavimas.

Dienraščio kritikė aprašo 
keletą jai ypatingą įspūdį pa
dariusių spektaklio epizodų, 
įskaitant „užburiančią” sceną, 
kurios choreografu galėjo būti 
Renesanso laikų religinės dailės 
meistras — kai kalinys leidžiasi 
nuo geležinio gulto, kaip nuo 
kryžiaus nuimamas Jėzus. Kos
tas Smoriginas ir Dalia Overaitė 
interpretuoja savo vaidmenis su 
„beveik nežemišku intensy
vumu” ir atidumu mažiausioms 
fizinėms detalėms. Adomo Ja- 
covskio scenovaizdis supoetina 
prozaišką aplinką.

Dienraščio Chicago Tribūne 
kritikas Edward Christiansen 
pabrėžia didelį skirtumą tarp 
„Kvadrato” teksto ir jo meninės 
išraiškos scenoje. Pjesės fabula 
jam primena antraeilius Holly- 
wood’o filmus apie „uždraustą 
meilę” kalėjime. Šią banalią 
istoriją, jo nuomone, atperka ne 
faktas, kad ji vyksta komunistų 
valdomoje šalyje, bet režisūrinė ir 
aktorinė vaizduotė. Einiuntas 
Nekrošius jau 1988 metais Chica
goje įrodė, kad jis yra išraiškių 
teatro vaizdų kūrėjas, ir jo talen-

tas yra su kaupu akivaizdus 
„Kvadrato” pastatyme. Pjesės vy
riausių veikėjų santykis, Smori
gino ir Overaitės dėka, tampa ne
įtikėtinai jaudinančiu.

„Ilga kaip šimtmečiai diena” 
šiam kritikui paliko mažesnį 
įspūdį. Jis pasigenda veiksmo ir 
tampresnės fabulos; kai kurie 
perėjimai iš scenos į sceną jam 
atrodo per lėti ir nerangūs. 
Apšvietimas ir garsiniai efektai 
nepilnai išreiškia tuos „stulbi
nančius” įvaizdžius, kuriuos reži
sierius stengiasi įkūnyti. Bet ir 

randa nepaprastai išraiškių pa
vienių scenų. Kristina Kaz
lauskaitė sukuria labai įspūdingą 
vyro netekusios moters charak
terį. Nekrošius, kaip visada, su
geba paprasčiausiomis priemo
nėmis įgyvendinti „užburiančias 
akimirkas”, pagal Christiansen.

jp

Jono Kuprio nuotraukaEimuntas Nekrošius

VSiame numeryje:
Atgarsiai iš Vilniaus Jaunimo teatro spektaklių Chicagoje • Lie
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ANTANAS KLIMAS

Lietuvių pavardžių žodynas L-Ž 
(II tomas). Redagavo Aleksandras 
Vanagas. Paruošė: Aleksandras 
Vanagas, Vitalija Maciejauskienė ir 
Marytė Razmukaitė. Vilnius: „Moks
las”, 1989. 1,355 puslapiai.

Prieš ketverius metus buvo iš
leistas šio didelio žodyno pirma
sis tomas: A-K, 1,151 puslapiai. 
(Žr. dr. Antano Klimo recenziją 
Draugo kultūriniame priede, 
1986 m. lapkričio mėn. 22 d. Red.) 
Dabar, ačiū Dievui, turime ir 
antrąjį, gerokai storesnį tomą. 
Šiuose dviejuose storuose to
muose surinktos ir suregistruotos 
visos lietuvių pavardės, varto
jamos Lietuvoje — su visais jų 
rašybos bei ištarimo variantais. 
Iš viso abiejuose tomuose yra apie 
50,000 pavardžių. Tai yra daug
maž toks pat skaičius, kaip ir 
lenkiškų pavardžių Lenkijoje, 
vokiškų — Vokietijoje, angliškų 
— Anglijoje ir t.t. JAV čia šiuo at
žvilgiu sudarytų išimtį, nes čia 
rasime įvairiausių pavardžių iš 
viso pasaulio.

Ir šiame tome rasime labai 
daug nelietuviškos kilmės pavar
džių — taip, kaip ir visose kitose 
Europos kalbose. Tai atsitiko 
todėl, kadangi pavardės iš viso 
atsirado daug vėliau, negu var
dai. Daugelyje Europos kraštų 
ligi 14-ojo šimtmečio vidurio pa
vardžių iš viso nebuvo. Buvo tik 
vieni vardai, tokie, kaip saky

t

sime, ir mūsų Mindaugas, Vyte
nis, Gediminas, Vytautas, Švitri
gaila, Jogaila, pamažu prie tų 
vienų vardų buvo retsykiais pri
dedami kokie kiti „požymiai”, 
kad būtų galima žmones geriau 
atskirti: tai pagal kilmės vietą, 
kokį nors amatą bei užsiėmimą, 
verslą, kokį norB fizinį ar dvasinį 
bruožą ir t.t. Kai kurie žmonės 
šalia vardų dar turėjo ir pravar
des, kurios vėliau galėjo virsti pa
vardėmis. Pavardės į Lietuvą 
atkeliavo tiktai po 14-ojo šimt
mečio, ir tiktai 18-ojo šimtmečio 
gale jau galima kalbėti apie 
tikras, paveldimas pavardes vi
soje Lietuvoje. Kaip ir kitose 
kalbose bei tautose, pirmieji pa
vardes pradėjo vartoti kilmingieji 
aristokratai, vėliau bajorai, galų 
gale ir kaimo gyventojai bei mies
tiečiai.

Besiformuojant lietuvių pavar
džių sistemai, kai kuriais atvejais 
oficialiomis pavardėmis liko se
nieji vardai, kai kuriais atvejais 
buvo panaudotos įvairios pravar
dės, gyvulių vaidai, bet daugiau
sia — kaip ir beveik visose kitose 
Europos kalbose, buvo panaudo
jami įvairūs krikščioniškieji var
dai, paimti iš Senojo bei Naujojo 
Testamento bei apskritai iš 
Viduržemio jūros krikščioniško
sios tradicijos. Sakysime, bibliš- 
kasis Petras davė mums ir Petrai
tį, ir Petronį, ir Petrauską bei 
Petravičių, o Tomas — ir Tamo
šiūną, ir Tomašauską, ir Tama
šauską ir daugelį kitų variantų.

Tuo pačiu laiku, kai Lietuvoje 
formavosi lietuviškos pavardės, 
lenkų ir kitų slavų kalbų įtaka 
Lietuvoje buvo labai didelė. Todėl 
čia tiek daug buvo panaudota 
nelietuviškų priesagų, galūnių, 
tokių kaip -auskas, -avičius, -evi- 
čius ir t.t. Kai skaitai — arba bent 
verti — šį žodyną lapas po lapo, 
pasidaro aišku, kokia didelė šioje 
srityje yra buvusi slavų įtaka. 
Žinoma, kai kurios pavardės 
buvo ištisai paskolintos iš kaimy
nų kalbų: lenkų, gudų, rusų, lat
vių, vokiečių, ukrainiečių.

O vis dėlto ir šiame tome rasi
me labai gražių tikrai lietuviškų 
pavardžių. Visų mes čia jokiu 
būdu negalėtume surašyti, bet 
čia surašysime aiškių aiškiausias 
100% lietuviškas pavardes tik iš 
raidės L. Po kiekvienos pavardės 
skliausteliuose rasite numerį, 
kuris nurodo, kiek šeimų Lie
tuvoje turėjo šią pavardę. Tik 
pasigardžiuokime: Labaiša (1), 
Labaitis (25), Labakojis (3), La- 
beikis (19), Labotakis (5), Labutis 
(76), Lalys (7), Lapas (24), Lapelis 
(15), Lapenas (86), Lapinas (41), 
Lašinys (3), Laukaitis (111), 
Laukelis (3), Laukžemis (4), 
Laužius (53), Leleika (29), Lenk- 
tys (15), Lepšys (17), Liaugaudas 
(47), Liaugminas (32), Liaugo- 
das (17), Liepa (35), Ligeika (30), 
Liknis (5), Lymantas (25), Lingis 
(41), Lingys (65), Liūnas (12), Liz
das (5), Lungys (13).

Kodėl kai kurios iš šių pavar
džių yra taip siaurai paplitusios, 
sunku pasakyti. Gal buvo negau
sios šeimos, gal išmirė, gal kur 
nors išemigravo. Gi kitos buvo 
apslavintos arba net iš viso 
pakeistos, verčiant jas į slavų 
kalbas. Jau recenzuodami šio 
žodyno pirmąjį tomą, mes pažy
mėjome, kad kai kuriais atvejais 
pavardė Kazlauskas galėjo būti

Vytauto Maželio nuotrauka
Kalbininkas dr. Antanas Klimas, University of Rochester Lingvistikos, kalbų 
ir literatūrų fakulteto profesorius.

vertimas iš grynai lietuviškos pa
vardės Ožys, Oželis ir pan. Taip 
ir šiame tome keliasdešimt lietu
vių pavardžių gali būti vertimai 
į vieną ar kitą slavų kalbą. Saky
sime, galima galvoti, kad dau
gelis tokių pavardžių kaip Žukas, 
Žukauskas gal kada buvo Va
balas, ir kada nors buvo išversta 
kaip slavų žūk („vabalas”), tada 
pridėta lietuviška galūnė -as, ir 
dar slaviška priesaga -auskas. 
Todėl 227 šeimos Lietuvoje buvo 
Žukai, o net 1,195 vadinosi Žu
kauskais. Čia ir prasideda 
sunkumai, aiškinant pavardžių 
kilmę: kai kuriais atvejais Žukas 
gali būti vertimas iš ankstesnio
jo Vabalas, o kitais atvejais — 
paskolinta tiesiog iš kurios kai
myninės slavų kalbos.

Dar sunkiau yra pavardžių kil
mę aiškinti, kur galimybių gali 
būti ir daugiau. Sakysime, pavar
dę Raudys galima kildinti iš 
kelių žodžių: raudonas, raudo
nuoti, bet taip pat iš rauda, 
raudoti ir t.t. Arba, sakysime, pa
vardė Pabrinkis gali būti visiškai 
lietuviška, išvesta iš veiksmažo
džio pabrinkti, bet taip pat gali 
būti išvesta arba pasiskolinta iš 
vardo Fabricijus...

Labai įdomių tikrai lietuviškų 
pavardžių rasime ir raidėje P : 
Padegimas (24), Pakalnis (139), 
Pakalniškis (138), Pakaušis (15), 
Pakulis (48), Paršelis (13), Paršiu
kas (18), Pasaulis (4), Pašilys (12), 
Patamsis (5), Paukštelis (14), 
Paukštis (50), Pelenis (31), Peštu
kas (3), Pienis (4), Pikturna (42), 
Pipiras (220), Puišys (75). Įdomu, 
kad čia yra ir Paukštis bei Paukš
telis, ir Paršiukas bei Paršelis, ir 
Pakalnis bei Pakalniškis. (Šia 
proga čia neiškenčiu nepažymė
jęs, kad kadaise Apreiškimo pa
rapijoje Brooklyn’e klebonas buvo 
kun. Pakalnis, o vikaras — kun. 
Pakalniškis...)

Ir šiame tome jokia kita dažnai 
vartojama pavardė „nenurungė” 
Kazlausko (1,576 šeimos!). Tik 
Stankevičius (1,541) ir Petrauskas 
(1,526) beveik „pasiveja” Kazlaus
ką. Kaip anoje pirmojo tomo re
cenzijoje, taip ir čia surašysime 
tas pavardes, kurias Lietuvoje 
turėjo bent 300 šeimų: Lapinskas 
(377), Laurinavičius (301), Luka- 
ševičius (412), Lukoševičius (464), 
Lukošius (446), Mackevičius 
(572), Mačiulis (407), Malinaus
kas (559), Marcinkevičius (590), 
Markevičius (408), Matulevičius 
(357), Mažeika (529), Meškauskas 
(320), Mickevičius (640), Mickus 
(360), Mikalauskas (681), Mise
vičius (340), Misiūnas (364), Miš
kinis (339), Mockus (499), Morkū
nas (391), Narkevičius (312), Nau
jokas (505), Navickas (852), No
reika (347), Norkus (334), Paške
vičius (580), Paulauskas (999), 
Petkevičius (666), Petraitis (658), 
Petrauskas (1,526), Petravičius 
(342), Pocius (581), Povilaitis 
(367), Račkauskas (345), Radze
vičius (545), Rakauskas (479), 
Ramanauskas (362), Rimke
vičius (362), Rimkus (830), Rinke
vičius (425), Rutkauskas (576), 
Sabaliauskas (502), Sadauskas 
(541), Sakalauskas (753), Savic
kas (876), Simanavičius (300), 
Sinkevičius (558), Stankevičius 
(1,541), Šimkus (788), Šukys 
(416), Tamašauskas (312), Tamo
šiūnas (338), Urbanavičius (316), 
Vaitiekūnas (304), Vaitkevičius 
(643), Vaitkus (513), Valaitis 
(408), Vanagas (344), Vasiliaus
kas (1,169), Venckus (405), Vilkas 
(421), Visockas (339), Vyšniaus
kas (330), Vitkauskas (519), Že
maitis (714), Žilinskas (829), Žu
kauskas (1,195).

Šiame gana ilgame sąraše yra 
tik devynios visiškai lietuviškos 
pavardės: Mažeika, Miškinis, 
Naujokas, Noreika, Rimkus, 

Šukys, Vanagas, Vilkas ir Žemai
tis. Kai kurie kalbininkai ^ra 
linkę ir tokias pavardes kaip 
Morkūnas laikyti lietuviškomis, 
nes priesaga -ūnas yra grynai lie
tuviška, o pirmoji tokių pavar
džių dalis (mūsų atveju Mork-) 
yra lyg ir tarptautinė. Keliot^pa- 
vardės yra neaiškios kilmės: 
sakysime, tokia pavardė kaip 
Šimkus gali būti ir grynai 
lietuviška, ir pasiskolinta. Savo 
kilmės atžvilgiu labai įdomi pa
vardė yra Šukys; ji gali būti kilu
si arba iš tokios žodžių grupės 
kaip šukos, šukuoti, arba iš šukė, 
šukėtas, arba pasiskolinta iš kitų 
kalbų...

Beveik visos kitos pavardės, ku
rias turi daugiau negu 300 šeimų, 
yra kilusios iš krikščioniškų 
vardų, kaip ir kitose Europos 
kalbose. Sakysime, tokio tipo pa
vardės kaip Lukoševičius, Luko
ševičius, Lukošius — visos yra 
kilusios iš bibliškojo Lukas; Vai
tiekūnas, Vaitkevičius ir Vaitkus 
— visos kilusios iš Vaitiekus ir t.t. 
Kai kadaise lietuviai buvo krikš
tijami, ištisoms grupėms buvo 
kartais duodamas tas pat vardas: 
Jonas, Petras, Lukas, Vaitie
kus, Paulius ir t.t. Vėliau, vys
tantis pavardžių sistemai, iš šių 
krikšto vardų buvo suformuotos 
ir pavardės. Tokiu būdu iš Jono 
atsirado daug pavardžių: Jonys, 
Jonaitis, Jonynas, Jonikas, Jana
vičius, Jankūnas, Jankevičius ir 
t.t. Iš Petro: Petraitis, Petrėnas, 
Petravičius, Petkevičius ir t.t. 
Panašūs pavardžių susidarymo 
procesai vyko ir kitose Europos 
kalbose. Todėl struktūriškai visų 
Europos kalbų pavardžių siste
mos yra labai panašios. Tik iš la
bai senų laikų paveldėtos pavar
dės kiek skiriasi.

Kaip ten bebūtų, šie trys Lietu
vos mokslininkai, vadovaujami 
dr. Aleksandro Vanago, nuveikė 
milžinišką darbą. Nors jiems ne
reikėjo visko iš pačių pradžių 
pradėti, nes lietuvių pavardžių 
rinkimas buvo pradėtas jau prieš 
keliasdešimt metų, tačiau šie trys 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto dar
buotojai vis vien padarė labai 
svarbų darbą, pabaigdami rinkti, 
metodiškai surūšiuodami visas 
lietuvių pavardes, suregistruo
dami visas jų versijas bei varian
tus, aiškindami — kur galima — 
jų kilmę, lygindami lietuvių pa
vardes su mūsų kaimynų pavar
dėmis.

Bet svarbiausia, mano nuomo
ne, yra tai, kad šiame žodyne yra 
labai rūpestingai suregistruotos 
tos vietovės, kur ir kiek pavar
džių buvo rasta. O pavardės buvo 
surinktos dar prieš didįjį Lietuvos 
ūkininkų bei apskritai kaimo 
gyventojų bėgimą į miestus, 
kuris prasidėjo daugmaž po 1950 
metų. Yra žinoma, kad šiuo metu 
daugelyje Lietuvos senųjų kaimų 
belikęs vos vienas trečdalis 
senųjų gyventojų! Kai kur — dar 
mažiau. Tai reiškia, kad apie du 
trečdaliai senųjų kaimų gyven
tojų dabar jau susispietę į Lie
tuvos miestus bei miestelius, ir 
dabar jau būtų visiškai neįmano
ma surasti pavardžių normalaus 
išplitimo bei pasiskirstymo visoje 
Lietuvoje. Nė atgimusi bei atsi
kūrusi Lietuva jokiu būdu nepa
jėgtų surasti tų dešimčių tūkstan
čių senojo kaimo šeimų, kurios iš
bėgo į miestus — iš savo senųjų 
sodžių, kur kartų kartos buvo 
gyvenusios.
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Politinės kultūros 
posūkiai Lietuvoje

Dėl Lietuvos pozicijos derybų išvakarėse

Kiekvienas svečias iš Lietu
vos, mums papasakodamas apie 
įvykius tėvynėje, perteikia ne tik 
žinias apie mums svarbius įvy
kius, bet taip pat supažindina 
mus ir su jos dabartine politine 
kultūra. Ir tai labai svarbios mū
sų svečių lauktuvės. Be šios infor
macijos mes turėtume netikslų 
Lietuvos politinio gyvenimo mo
delį. Tai kliudytų mūsų pačių po
litinio darbo efektyvumui, nes 
būtume nuolat išmušami iš pu
siausvyros viena po kitos staig
mena iš Lietuvos.

Pati svarbiausia žinia: politinė 
kultūra Lietuvoje normalėja, da
rosi panašesnė į Vakarų Europos 
ir Amerikos demokratijų. Lietu
voje, kaip ir visoje Rytų ir Šiau
rės Europoje, baigiasi dinozaurų 
amžius. Merdi komunistų parti
ja ir jos sukurtos milžiniškos pa
galbinės organizacijos: komjau
nuoliai, profsąjungos. Nejauku, 
kad mirties ženklų nematyti pa
čioj svarbiausioj pagalbinėj orga
nizacijoj — KGB. Taip, kaip dino
zaurams merdint paparčių miš
kuose, pradėjo rastis vis daugiau 
bėginėjančių žinduolių, panašiai 
ir šiom dienom nusilpusi komu
nistų partija mato lakstančias 
už kompartiją daug mažesnes 
partijas. Lietuvoje dar toli šaukia 
iki Vakarams tipiškos dviejų ar 
trijų pagrindinių partijų siste
mos. Šiuo metu ko gero būtų sun
ku ir įspėti, kurios iš tų partijų 
taps tais kertiniais Lietuvos de
mokratijos stulpais.

Tik iš svečių sužinosi, kad de
batai Aukščiausiojoj taryboj kur 
kas spalvingesni, negu esame lin
kę galvoti. Štai vienas atstovas 
labai dažnai per televiziją mato
mas besnaudžiąs savo kėdėje, pa
togiai kailiniais apsiklojęs. Jis 
aiškina, kad esąs nakties žmogus, 
tad dienos darbas jam nenatūra
lus. Tačiau jo mieguistumas ne
trukdo jam dalyvauti debatuose 
ir vesti karą prieš radijo ir tele
vizijos direktorių, kuris, atstovo 
nuomone, palieka savo reporte
riams per laisvas rankas (verti
mas — šieji dažnai rodo miegan
čio deputato figūrą savo praneši
muose). Ne vien mieguistas atsto
vas nusistatęs prieš televiziją — 
bene kas vakarą būna „deputatų 
valandėlės” Lietuvos televizijoje, 
kurių metu atstovai atsikerta sa
vo kritikams. Visai natūralu, kad 
ir tie, kurie anksčiau šmaikščiai 
kirsdavo komunistams, dabar ki
tų lygiai šmaikštų kirtimą jiems 
patiems nemato kaip labai juo
kingą.

Auga nauja karta, kuriai ezopi- 
nė kalba svetima. Jaunieji nema
to nieko blogo savo nuomonę tie
siai pasakyti. Ir, atrodo, nuomo
nę reiškia noriai. Žurnalizmo ka
tedros dėstytojas skundžiasi, kad 
veik visi jo studentai nepasirodo 
klasėse, nes per daug užsiėmę sa
vo žurnalistiniu darbu. Praeitis 
vyresniesiems yra sunki našta, 
nes žmonės vis tiek neužmiršta, 
kas kieno buvo sakyta ir daryta. 

Pasiteisinimui: „Rašiau, kadan
gi visiems taip reikėjo rašyti”, ne
retai atšaunama — „O kodėl ne 
visi taip rašė?”

Yra pas;1ikęs gilus nepasitikė
jimas komunistais — ir ne tik na
mie, bet juo labiau tais iš stip
raus centro — Maskvos. Tik taip 
galima paaiškinti labai savotišką 
pasiruošimą deryboms su Mask
va. Normaliai tokios derybos vyk
tų vyriausybės su vyriausybe. 
Šiuo atveju jaučiamas Aukščiau
siosios tarybos nepasitikėjimas 
savo pačių sudaryta vyriausybe. 
Delegacijai vadovauja parlamen
taras, ir pats seimas nustato prieš 
derybas pasirašomo protokolo tu
rinį. Aiškiai baiminamasi dėl ga
limų spąstų ar derybų metu vy
riausybei kilsiančia pagunda im
provizuoti. Be to, nelabai ramina 
ir Nepriklausomybės atstatymo 
akto moratoriumo projekto svars
tymo eiga. Pasirodo, kad šis pro
jektas kilo gana staigiai. Inicia
tyva ir spaudimas ėjo iš Gorbačio
vo, kuriam principinis seimo pa
reiškimas apie moratoriumą pa
lengvino atlaikyti nors vieną 
spaudimą partijos suvažiavime. 
Po Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pareiškimo niekas Gorbačio
vo nekaltino Lietuvos praradimu 
Sąjungai. Atrodo, kad Gorbačio
vas šiuo metu irgi yra suintere
suotas pradėti derybas. Algirdo 
Brazausko pasakojimu, Gorbačio
vas reikalavo, kad jau liepos 20 
dieną Prunskienė ir Landsbergis 
su Lietuvos delegacija prisistaty
tų Maskvon. Jei Lietuva dels, jis 
vėl grasina brutaliom sankcijom: 
„būsime priversti panaudoti radi
kalias priemones”.

Ypač įdomūs Algirdo Brazaus
ko pasakojimai apie susitikimus 
su Gorbačiovu. Iš tų pasakojimų 
darosi aišku, kad Vakarų komen
tatoriai klydo sakydami, kad Gor
bačiovui Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo aktas kovo vie
nuoliktąją buvo staigmena. Pa
sak Brazausko, Gorbačiovas ge
riausiai informuotas Lietuvos 
klausimu, tačiau jis dar vis tiki
si, kad, nežiūrint Kovo ll-osios 
deklaracijos, Lietuva pasiliks So
vietų Sąjungoje. Labai įdomi Bra
zausko pastaba, kad niekas 
Maskvos taip nesupykino, kaip 
Lietuvos komunistų partijos atsi
skyrimas. Net Kovo ll-osios ak
tas nesukėlė tokios reakcijos. 
Tiesa, po vasario 7 dienos Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos de
klaracijos, kad Lietuvos aneksija 
yra neteisėta, Brazauskas vasario 
gale prie ilgo, lyg pusės kilomet
ro stalo tris valandas buvo Gor
bačiovo baramas. Brazauskas 
pats sakęs, kad jo perauklėti ne
galima. O Gorbačiovas iki dabar 
nesusitaikęs su mintim, kad Bal
tijos valstybės iš Sovietų Sąjun
gos išsiskirs. Jis ramiai žiūrėtų į 
Lietuvos finlandizaciją, bet nori 
palikti nors siūlelį, kuris rištų 
Lietuvą su Sąjunga, kadangi 
iš išorės Sąjunga turi atrodyti 
vientisa. Tačiau per anksti numa-

Praėjusios savaitės Draugo kul
tūrinio priedo numeryje buvo 
spausdinamas Lietuvos Aukš
čiausios tarybos nario ir Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
komisijos pirmininko Gedimino 
Šerkšnio pranešimas liepos 15 
dieną „Seklyčioje”, Chicagoje. Po 
pranešimo per klausimų Sesiją 
susirinkusieji svečiui kėlė labai 
įvairius klausimus dėl Lietuvos 
dabartinės padėties, kuriuos 
Gediminas Šerkšnys, kiek įsteng
damas, išsamiai atsakė. Tad 
šiame numeryje spausdinamas 
klausimų sesijos tekstas, kaip 
tęsinys Gedimino Šerkšnio pra
nešimo.

— Ką Jūs ir Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras Saudargas, bū
dami Washington’e, išdėstėte 
JA V Valstybės departamento sek
retoriui Baker?

—Baker’iui mes bandėme išaiš
kinti kaip tik mūsų poziciją ar
tėjančių derybų su Maskva klau
simu — tai, ką jums pasakojau 
apie moratoriumą ir pasirengimą 
deryboms. Tiesa, nepaminėjau, 
kad premjerė Prunskienė po vie
no susitikimo su premjeru Ryžko
vu spaudos konferencijoje pasakė, 
kad jai Ryžkovas pasiūlęs du ke
lius, kuriais Lietuva galėtų eiti. 
Vienas kelias, tai būtų Lietuvos 
dalyvavimas atnaujintoje Sąjun
goje, na tokioj labai lengvai sais- 
tomoj. Jie ten siūlo arba asocijuo
tos valstybės statusą, arba konfe
deraciją, arba dar kažką — labai 
aiškiai nepasakė, tačiau vis vien 
Lietuva priklausytų Sovietų Są
jungai. Tai vienas kelias. Ir jei 
mes pasirinktume tą kelią, jie ga
rantuoja ir žaliavų tiekimą, ir ge
rus ekonominius ryšius su Sovie
tų Sąjunga. Antras kelias, kaip 
Ryžkovas pasakė, būtų nepri
klausomos valstybės statusas (pa
minėjo Suomijos ir Švedijos pa
vyzdžius). Tačiau sakė, jeigu ei
tumėt tuo keliu, tai absoliučiai 
negalite tikėtis jokių ekonominių 
lengvatų, o priešingai — galbūt 
ekonominius suvaržymus. Ir kai 
mes išdėstėme sekretoriui Baker 
tuos pasiūlymus ir kai pasakėme, 
kad rinkimų metu Lietuvoje Są
jūdžio atstovai kalbėjo tiktai apie 
nepriklausomą Lietuvą ir nebu
vo nei žodžio apie kokią nors kon
federaciją arba asociaciją su So
vietų Sąjunga, arba dar ką nors 
panašaus, ir kai pabrėžėme, kad 
mes turime tokį mandatą, ir jei
gu galvotume, kad reikėtų turėti 
kokios nors kitokios valstybės 
statusą, mes turėtume atsiklaus
ti Lietuvos gyventojų ar referen
dumo keliu, ar kokiu kitu, tai 
sekretorius Baker mums palinkė
jo, kad kitame susitikime mes jau 
turėtume kaip tik tokį Suomijos 
statusą. Galima tikėtis, kad bū
tų parama iš JAV Valstybės sek
retoriaus pusės. Mes dar prašėme 
vieno dalyko — kad padėtų Lietu
vą! dalyvauti, kad ir stebėtojo tei
sėmis, Helsinkio II procese. I tai 
jis atsakė, kad visos 35 valstybės 

tyti iki kiek Lietuva sutiks su 
Gorbačiovo pageidavimais — ko
vo vienuoliktosios aktas buvo 
tautos valios išraiška ir beveik 
nei vienas lietuvis jo ramia sąži
ne neišsižadės.

(a. a. U.)
• Rugpjūčio mėnesį Draugo kultū

rinis priedas neišeis. Pirmas po vasa
ros pertraukos numeris bus 1990 m. 
rugsėjo 1 d.

Lietuvos Respublikos vyriausybė
. i nEai

'Nuotrauka gauta iš ELTA

turi veto teisę it kad bent viena 
valstybė tikrai vetuotų. Mes atsa
kėme, jog būtų gerai, kad vis tiek 
būtų iškeltas Lietuvos klausimas, 
kadangi jeigu tokia Albanija da
lyvauja, kur tikrai iki demokra
tijos jai dar toli,, f ai kodėl Lietu
va negalėtų? Lai tegu vetuoja ta 
viena valstybė j-į mes nepriešta
rausime tam vetavimui. Bet no
rime, kad klausimas būtų iškel
tas. O šiaip reikią dirbti diploma
tinį darbą ir siekti, kad bent liku
sios 34 valstybės mus paremtų.

— Pareiškime dėl moratoriumo 
taip pat numatyta, kad jeigu Lie
tuvos vyriausybė ir Aukščiausioji 
taryba nebegalėtų vykdyti savo 
funkcijų, tai moratoriumas auto
matiškai nustoja galios. Anksčiau 
spaudoje buvo užuominų, klau
siančių, kas tokiu atveju vykdytų 
Lietuvos suverenumą ir testų Lie
tuvos vyriausybės ir Aukščiausio
sios tarybos funkcijas. Kas buvo 
konkrečiai numatyta? Pavyzdžiui, 
jeigu Gorbačiovo prezidentinis 
valdymas būtų įvestas Lietuvoje? 
Kas toliau testų Lietuvos suvere
numą?

— Kaip žinote, tą naktį, kai po 
Vilnių važinėjo šarvuočiai, kai 
mes visą naktį buvome Aukščiau
siosios tarybos posėdyje, buvo pri
imtas nutarimas, kad jei būtų su
varžytas Aukščiausiosios tarybos 
veikimas, jos teises perima Lietu
vos atstovas JAV Stasys Lozo
raitis.

— Sovietų Sąjungos propagan
dos ištekliai gerai išvystyti, o Lie
tuvos yra gana kuklūs. Ar paskel
bė moratoriumą, negalime būti 
nuginkluoti? Peršasi analogija, 
kad jei Jungtinės Amerikos Vals
tybės būtų derėjesi su Anglijos 
karalium, tai iki dabar nebūtų ne
priklausomos. Antras klausimas 
— ar nėra Lietuvoj skubėjimo su 
privatizacija? Ar, pavyzdžiui, ko
lūkių išardymas nereikš ūkio eko
nominį suirimą ?

— Dėl propagandos: iš tikrųjų, 
mes negalime nei finansiškai, nei 
kitais požiūriais susilyginti su so
vietų propaganda, kai jie turi to
kį jos aparatą. Tačiau ir šitoje ke
lionėje turėjome interview su žur
nalistu iš Wall Street Journal (eal 

jau išspausdintas). Turėtų būti 
nemažas straipsnis. Ir jūsų visų 
veikla padeda nušviesti padėtį. 
Daugiau ką galima padaryti, aš 
tiesiog nežinau. Dirbkime, žiūrė
kime. Jūs čia turite savo planus 
kaip suaktyvinti viešąją pasaulio 
nuomonę, mes irgi Lietuvoje, 
kiek galėsime, šitą darbą dirb
sime.

Dabar dėl skubėjimo. Prievar
ta kolūkiai nebus ardomi. Yra pa
ruošti žemės ūkio reformos met
menys (aš juos irgi palikau atsto
vui Lozoraičiui). Ten yra pasaky
ta, kad kolūkiai nebus prievarta 
ardomi. Gali būti, kad jie bus per
organizuojami. Jau tas procesas 
prasidėjo. Pavyzdžiui, dar nesant 
Lietuvoje akcinių įmonių įstaty
mo, akcinių bendrijų įstatymo, 
kai kurie kolūkiai (ir čia jums ži
nomas Giedraitis iš Panevėžio ra
jono) jau paskelbė, kad vietoj ko
lūkio jie kuria akcinę bendrovę. 
Ir tokiu būdu kai kurie kolūkiai, 
ypač stiprūs kolūkiai, manytina, 
reformuosis į akcines bendroves. 
Galvoju, kad tas procesas gali 
įvykti. Ir ko gero nėra tikslo tą 
ardymą skubinti. Tačiau taip pat 
turime žemės sugrąžinimo gali
mybę, ypač tiems žmonėms, kurie 
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pasiryžę tą žemę dirbti. Mes esa
me suinteresuoti, kad kuo dau
giau atsirastų individualių ūki
ninkų. Pirmiausia žemė bus su
grąžinama tiems, kurie žemę tu
rėjo ir kurie pasiryžę žemę dirb
ti. Kokį kiekį žemės, dabar irgi 
įvairiai diskutuojama: vieni siū
lo iki 50 hektarų, kiti iki 80 hek
tarų — dar nėra nuspręsta. Ant
roj eilėj eina žmonės, kurie, kad 
ir nebuvę savininkai, tačiau no
rintys dirbti žemę, ir jie turėtų 
tą žemę gauti. Mums svarbu, 
kad žemė būtų dirbama.

— Girdėjom, kad yra planų įves
ti litą. Kuo jis bus grindžiamas?

— Kiek žinau iš premjerės 
Prunskienės, tie darbai yra vyk
domi. Yra valstybinė paslaptis, 
kur yra spausdinami litai. Gali 
būti nemažų sunkumų, įsi vežant 
juos j Lietuvą. Kai kurie įstaty
mai jau paruošti.

— Lietuvoje girdėjome kalbant, 
kad pačioje Rusijoje padėtis yra 
itin nestabili ir yra galimybės ci
viliniam karui Jūsų nuomone, 
kiek reali tokia galimybė ir kaip 
ji gali atsiliepti Lietuvai?

— Kaip žinote, Rusijoje yra su

sidarę du poliai: Gorbačiovas ir 
dabar Jeltsinas bei ta Demokra
tinė platforma. Faktiškai komu
nistų partija jau yra suskilusi. 
Lygiai taip, kaip Lietuvoje ji su
skilo pernai metų gruodžio mėne
sį, taip ir Rusijoje yra suskilusi 
komunistų partija. Atrodo, kad 
Jeltsinas organizuos apie save 
kokiu nors būdu žmones, kurie 
priklausė Demokratinei platfor
mai, ir Rusijoje bus nauja kairio
ji partija. Ar jie pasivadins social
demokratais, ar socialistais, ar 
dar kuo nors, bet ko gero atsiras 
nauja kairioji partija. Taip, kaip 
Lietuvoje LKP TSKP platformoj 
pasiliko patys aršiausi konserva
toriai, taip ir TSKP pasiliks ar
šiausi konservatoriai. Vis dėlto, 
kadangi joje liko ir Jakolevas, ir 
Gorbačiovas, galima manyti, kad 
vyks dar tolimesnė joje diferenci
acija. O šiaip, kad gali įvykti pi
lietinis karas Rusijoje, tokios ga
limybės aš neatmetu, todėl ir mū
sų tikslas yra iki tol pravesti de
rybas ir įvesti kokią nors sienų 
apsaugą. Tai gali užlieti ir Lietu
vą. Akivaizdžiai, fizinės jėgos mes 
negalime naudoti, neapsiginsime. 
Jei 1940 metais turėdami kad ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Knygos Lietuvai

Bendri Estijos ir Latvijos praeities bruožai
VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ

Siekis sukurti naują komunis
tinę visuomenę, o joje negal
vojantį, lengvai valdomą ir pa
klusnų žmogų beviltiškai žlunga. 
Nesunku suprasti, kiek skriau
dos patyrė pokarinės kartos žmo
nės Lietuvoje, kuriems penkias
dešimt metų buvo brukami 
menkaverčiai kūriniai, ati
tinkantys sovietinio gyvenimo 
būdą ir dvasią. Daug Nepri
klausomybės metais Lietuvoje 
išleistų knygų buvo naikinamos 
ar išimamos iš bibliotekų. Vaka
ruose išleistos knygos ir žurnalai 
dėl tos pačios priežasties taip pat 
nepasiekdavo skaitytojo. Dar 
galime pridėti visiškai sufalsifi
kuotą Lietuvos istoriją ir literatū
ros kritiką.

Tarp 1940 ir 1953 metų Stali
no ir jo pakalikų vykdytas geno
cidas padarė visapusę žalą Lietu
vai, beveik ištisai sunaikindamas 
jos inteligentiją. Dalis buvo iš- _
tremta į Sibiro šaltį, kita dalis spauda pasiekia Lietuvą, jomis 
pačios kūrybingiausios inteli
gentijos buvo priversta palikti 
Lietuvą prieš savo valią, kitaip 
šių žmonių laukė tremtis, kalė
jimai ir mirtis. Kai viltis grįžti 
ilgam laikui buvo palaidota, 
išeivija visokiais įmanomais bū
dais stengėsi padėti Lietuvai 
atstatyti nepriklausomybę. Išei
vijoje pasirodė milžiniškas kiekis 
laikraščių ir žurnalų. Dėl supran
tamų priežasčių visą pokarinį 
laikotarpi iki dabar išeivijos 
spaudos leidiniai nepasiekdavo 
Lietuvos.

Toks ryšys pagaliau atsirado ir 
vystosi dabartiniu metu. Tikrai 
kilnų darbą šiuo atžvilgiu atliko 
Stasys Balzekas, Jr., Lietuvių 
kultūros muziejaus Chicagoje

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kreipiasi 

į visuomenę
Ilgais pokariniais metais egzis

tavo neperžengiama riba tarp 
Lietuvos ir tos lietuvių tautos 
dalies, kuri po Antrojo pasaulinio 
karo atsidūrė Vakarų Europoje, 
už Atlanto vandenyno ir kituose 
kontinentuose. Vėliau, net ir 
susidarius galimybėms užmegzti 
asmeninius santykius, ryšiai tarp 
išeivijos ir Lietuvos kultūrinių 
bei švietimo įstaigų beveik ne
egzistavo. Kaip žinome, tie ryšiai 
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įkūrėjas, užmegzdamas bendra
darbiavimą su bibliotekomis 
Lietuvoje. Knygos ir periodinė 
spauda, suaukotos išeivijos 
žmonių, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus bibliotekoje 
rūšiuojamos. Pirmieji egzemplio
riai (apie l,b00 pavadinimų) yra 
saugomi bibliotekos saugykloje ir 
nuolat papildomi. Dublikatai yra 
siunčiami į Vilniaus universiteto 
Mokslinę biblioteką, kurios 
direktorė yra Birutė But
kevičienė. Siunčiami leidiniai 
taip pat ir į Lietuvos nacionalinę 
biblioteką, dar vadinamą Marty
no Mažvydo vardu, kurios direk
torius yra Vladas Bulavas, į 
Knygų rūmus (direktorius — A. 
Lukošiūnas) ir į Kauno Valsty
binį istorijos muziejų (direkto
riaus pavaduotojas — Steponas 
Gečas).

Iš šių bibliotekų ateinantys 
laiškai byloja, kad knygos ir 

džiaugiamasi, širdingai dėkojama 
siuntėjams. Išsiunčiant knygas į 
Lietuvą, daug darbuojasi Stasys 
Balzekas, Jr., Gailutė Valiulienė, 
Danutė Viktorienė, Juozas Sodai- 
tis ir kiti Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus darbuotojai. 
Muziejaus darbuotojai nuošir
džiai dėkingi visiems tiems, kurie 
muziejui paaukoja knygas ir 
žurnalus. Dėka visų šių žmonių 
pastangų knygos patenka į Lietu
vos skaitytojo rankas. Tai labai 
padės dabartiniam Lietuvos žmo
gui labiau atsitiesti, pakilti, o 
mums visiems labiau susivieny
ti vardan Lietuvos.

Jonas Balžekas
Lietuvos žemdirbystės mokslinio 

tyrimo instituto bendradarbis

pradėjo vystytis tik neseniai. O 
šiuolaikiniai įvykiai Lietuvoje 
reikalauja smarkaus jų paspar
tinimo.

Šių metų sausio mėnesį 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus direktorių tarybos pirmi
ninkas Stasys Balzekas, Jr., 
apsilankė Lietuvoje. Ten jis 
užmezgė ryšius su kultūros įstai
gomis. Jis aplankė Vilniaus ir

Šiuo metu, kada seseriškos trys 
Baltijos valstybės stiprina tar
pusavio ryšius, pravartu susi
pažinti nors su bendrais Estijos ir 
Latvijos istorijos bruožais.

ESTIJA

Estai, ugrofinų kilmės tauta, 
gyvena prie Baltijos jūros krantų 
ir artimose salose apie 6,000 
metų. Iš seno juos puldinėjo vi
kingai, — danai bei švedai, o 
11-ame amžiuje Kievo Rusios 
slavai buvo laikinai įsiveržę į jų 
žemę ir senos Tartu pilies vietoje 
įkūrę Jurjevą. Į istorijos areną 
es£ai ateina tik 13-ame amžiuje, 
kada į rytinį Baltijos krantą 
įsikėlė vokiečių pirkliai, vysku
pas su dvasininkais, paskui ir 
riteriai vienuoliai Kardininkai 
(vėliau Kryžiuočiai). Jie estus 
užkariavo, laisvus žemdirbius 
pakrikštijo ir pavertė savo bau
džiauninkais, prikūrė vokiečių 
dvarų. Kartu su latvių žemėmis 
sudarė Vokietįjos imperijos pro
vinciją Livoniją (Livland).

16-ojo amžiaus viduryje Ivano 
Žiauriojo Maskva pradėjo naiki
nančius karus su Kryžiuočių or
dinu. Paskutinis ordino magist
ras Gotthard Kettler paprašė Lie
tuvos-Lenkijos jungtinės valsty
bės pagalbos, ir 1561 metais Vil
niaus sutartimi pasidavė Lietu
vai, kurios administracijoje Li
vonija išbuvo kurį laiką.

17-ame amžiuje į Livoniją 
įsiveržė švedai, kovoję už sa
vo įsigalėjimą Baltijos jūros 
pakraščiuose (Domintum mare 
Baltici). Čia jie pasiliko ilgesnį 
laiką ir įbrėžė gana gilius 
pėdsakus, pavyzdžiui, 1632 
metais karalius Gustavas Adol
fas įkūrė Tartu universitetą, 
pakėlė kultūrą. Po Didžiojo 
šiaurės karo, kada Petro I ir 
Karolio XII žygiai vėl alino 
kraštą, 1721 metais Estų žemė 
atiteko Rusijos imperijai. Aukšta
sis vokiečių luomas išliko, kaip 
išliko ir germanizuojama estų 
liaudis, išlaikiusi per amžius savo

Kauno muziejus, bibliotekas, 
užmezgė santykius su šių įstaigų 
vadovais. Tuo pačiu metu jis buvo 
milžiniškų lietuvių demonstra
cijų liudininku, kai Gorbačiovas 
lankėsi Lietuvoje.

Stasio Balzeko, Jr., pasi
kalbėjimo su Lietuvos bibliotekų 
ir muziejų darbuotojais metu pa
aiškėjo, kad dėl ilgai trukusio 
Lietuvos atskyrimo nuo Vakarų 
pasaulio tik retais atvejais šios 
kultūros vertybių saugyklos ant 
savo lentynų turi užsienyje išleis
tas lietuviškas knygas. Taip pat 
Lietuvos bibliotekos beveik 
neturi Jungtinėse Amerikos 
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kalbą ir tautos būdo savitumus. 
Tik čia prasidėjo žiaurus rusini
mas, baudžiava dar pasunkėjo. 
(Beje, Estijoje baudžiava buvo 
panaikinta 1804 metais, anks
čiau negu Lietuvoje.)

19-ame amžiuje tautų ap
sisprendimo idėja ir tautinis 
atgimimas pasiekė ir estus. 1860 
metais išėjo pirmas laikraštis 
estų kalba, pasižymėjo tautinio 
sąjūdžio patriarchas Joan Tonis- 
sen ir kiti. Sparčiai augo spauda, 
kultūra. Pradėjo klestėti ūkis 
vystėsi pramonė, didėjo miesto 
gyventojų skaičius. Budo 
socialinė bei politinė tautos 
sąmonė. Pirmasis pasaulinis 
karas, vokiečių okupacija gyven
tojus vėl vargino, bet karo pa
baiga atnešė nepriklausomybę, 
paskelbtą 1918 m. vasario mėn. 
24 d. Sostinė įkurta Talinn’e. 
Estams teko už nepriklausomybę 
kovoti su vokiečiais, rusų bolše
vikais, Bermondt’o gaujomis. 
Atsiskyrimas nuo Rusijos imperi
jos buvo patvirtintas sutartimi su 
Leninu, pasirašyta Tartu 1920 
metais.

Nepriklausomybės laikotarpis 
estams buvo vaisingas: pravesta 
racionali žemės reforma, atsi
kratyta išdidžių vokiečių ba
ronų ir įkyrių rusų valdininkų, 
išaugo aukšto lygio inteligentija, 
pražydo kultūra. Estija buvo 
laikoma viena iš kultūringiausių 
valstybių Europoje. Gausi ir tur
tinga estų literatūra davė bene 
pirmąją kregždę, nešusią laisvės 
idėją po pusės šimto metų komu
nistų vergijos: V. Jan knygą 
Imperatoriaus beprotis, kuri bu
vo išversta į daugelį kalbų.

LATVIJA
Likimas seniai atskyrė 

vius nuo jų brolių aisčių — 
lietuvių ir jau suvokietintų 
prūsų, sujungdamas latvius 
geopolitiškai su negiminingais 
jiems estais. Latvių proistorė yTa 
bendra su lietuvių, bet istorija 
nuo 13-ojo amžiaus vystėsi at
skirai: 1201 metais Baltijos

lat-

Valstybėse ir kitose Vakarų 
šalyse leidžiamų lietuviškų pe
riodinių spausdinių. Pastarųjų 
neturi net ir stambiausios Lietu
vos bibliotekos — Vilniaus uni
versiteto biblioteka ir Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo 
vardo biblioteka.

Šiuo lemtingu momentu, kai 
Lietuva kovoja dėl valstybinės ir 
tautinės nepriklausomybės, visų 
išeivijoje gyvenančių lietuvių 
pareiga yra visokeriopai padėti 
savo tėvynės kultūros židiniams. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus turi didelį skaičių kny
gų ir periodinių leidinių dub
likatų, kuriuos yra pasiruošęs 
išsiųsti į Lietuvą. Muziejus 
kreipiasi į Chicagos lietuvių 
visuomenę, kviesdamas į talką 
šiame darbe. Muziejui yra rei
kalingi savanoriai, kurie padė
tų atrinkti, paruošti knygas ir 
žurnalus išsiuntimui į Lietuvą. 
Skambinti (312) 582-6500, prašy
ti biblioteką — antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais.

Dr. Dovydas Fąjnhauzas
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus bibliotekos direktorius

Nuotrauka gauta H ELTA

Praėjusių metų rugpjūčio 23 dienų, minint Molotovo-Ribbentropo pakto penkiasdešimtmetį, nuo Talinn’o iki Vii- 
niaus buvo sudaryta trijų Baltijos tautų žmonių grandinė, pavadinta „Baltijos keliu". Ši demonstracija nuaidėjo po viso 
pasaulio spaudų, o jos vaizdai sklido U televizijos ekranų.

pajūryje išsikėlė vokiečių pirkliai 
su vyskupu ir kunigais ir įkūrė 
Rygos miestą. Paskui juos atvyko 
riterių vienuolių ordinas, latvius 
nukariavo, pakrikštijo, pavergė, 
užkraudami baudžiavą, ir įkūrė 
kartu su estų žemėmis Vokietijos 
imperijos provincįją, pavadintą 
Livonija (Livland). Ta Livų vals
tybė egzistavo iki 16-ojo amžiaus 
vidurio. Vyko abiejų tų Baltijos 
tautų germanizacija, kuri ypač 
giliai paveikė latvių būdą, nors 
kalbos nesunaikino, kaip Prūsų 
žemėje, kuri tų pačių Kryžiuočių 
buvo okupuota.

16-ojo amžiaus viduryje į 
Livoniją įsibrovė Ivanas Žiauru
sis ir naikino kraštą. Lietuvos 
didikai Radvilai Venecijos laik
raštyje (tai buvo iš viso žur
nalistikos pradžia) paskelbė 
tuos baisius žiaurumus, kuriuos 
Maskva negailestingai taikė 
gyventojams. Kadangi Maskva 
savo žygiu grasino ir Lietuvos- 
Lenkijos jungtinėms valstybėms, 
Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Žygimantas Augustas pradėjo 
prieš Maskvą karą. Ordino 
magistras Fuerstenberg, prašy
damas Lietuvos pagalbos, 1557 
metais pasidavė pagal Pasvalyje 
pasirašytą sutartį. Netrukus, 
1561 metais, paskutinis ordino 
magistras Gotthard Kettler 
atsisakė vienuolio apžadų, 
priėmė Liuterio mokslą ir tapo 
Kuršo kunigaikščiu (hercogu), 
kaip Lietuvos vasalas. Reformaci
ja paplito latvių ir estų žemėse. 
Dalis latvių teritorijos su Ryga, 
Daugpiliu, Pernava buvo priskir

ta prie Lietuvoj, turėdama tam 
tikrą autonomiją. Vėliau į Livo
niją įsiveržė švedai ir didysis 
Lietuvos etmonas Jonas Karolis 
Chodkevičius-Katkus juos su
mušė 1605 metais ties Salaspiliu 
(seniau Kirchholm) netoli Rygos. 
(Ten 1944 metais buvo vokiečių 
nacių kalinami Lietuvos karinin
kai, jų tarpe generolas Povilas 
Plechavičius.) Švedų kariuomenė 
pabėgo kartu su savo karaliumi, 
kur iš vos spėjo pasislėpti laive. 
Tos kautynės pagarsėjo visoje 
Europoje. Bet ilgainiui švedai at
sigavo, įsitvirtino Livonijoje ir 
Lietuva savo dalies nustojo.

18-ojo amžiaus pradžioje vėl 
latvių žemę niokojo karai: Rusi
jos caras Petras I ir Švedijos 
karalius Karolis XII ginklu 
sprendė savo konfliktą dėl Balti
jos jūros pakraščių valdymo — 
prie Baltijos rusai iš seno veržėsi. 
1721 metais Livonija atiteko 
Rusijai. Nepriklausoma liko tik 
Kuršo kunigaikštija arba herco
gystė su sostine Jelgava (seniau 
Mintauja). Per šimtmečius vokie
tinamą kraštą dabar palietė 
rusinimas, nors Livonįjos baronai 
įgijo didelės įtakos carų rūmuose 
St. Petersburge (vėliau Petro
gradas, dabar dar Leningradas). 
Aukštesnė vokiečių kultūra pa
veikė dvarininkus, kad baudžia
va būtų panaikinta 1848. metais, 
remiantis principu, kad laisvas 
darbas yra ūkiškai našesnis.

Tautinis atgimimas latviuose 
prasidėjo anksčiau negu Lietuvo
je ir Estijoje — jau 1824 metais 
pasirodė pirmasis laikraštis lat

vių kalba, augo latvių literatūra 
su tautinio atgimimo sąjūdžio 
ideologu Atis Kronvalda (1837- 
1875) priešakyje. Latvija gavo 
nepriklausomybe panašiu būdu 
kaip ir Lietuva, palankiai tarp
tautinei situacijai susiklosčius. 
Jau 1918 lapkričio mėn. 11 d. — 
karo paliaubų dieną po Pirmojo 
pasaulinio karo Anglija pripažino 
Latvijos valstybę de facto.

Turtingesnis, negu Lietuvoje, 
ilgų amžių svetimo valdymo pa
likimas iš karto davė jaunajai 
latvių valstybei impulsą ūkiui ir 
kultūrai tarpti. Dideli pramonės 
miestai kaip Ryga, su įkurtu 
universitetu, Liepoja, Daugpilis, 
Mintauja, su geromis mokyklo
mis, didesniu inteligentijos skai
čiumi leido atsipalaiduoti nuo 
išdidžių vokiečių dvarininkų ir 
įkyrių rusų valdininkų ir ugdyti 
savo tautinę literatūrą bei meną. 
Iš daugelio latvių rašytojų ir 
menininkų paminėkime nors 
patriarchą poetą Rainį (Janis 
Plekšans). Jeigu per 700 metų 
vokiečiai nesugebėjo latvių 
tautos sunaikinti, tai rusams per 
50 metų pavyko pasiekti tiek, 
kad latvių savo krašte beliko tik 
kone pusė. Rusų vartoti genocido 
metodai — ne vien rusinimas, bet 
ypač gyventojų deportacija ir į jų 
vietą savųjų importacija, kuri 
Baltijos šalyse tebevykdoma, 
buvo latvių tautai ypač pražūtin
gi. Reikia tikėtis, kad atkakli 
latvių kova, kaip ir dviejų jų 
kaimynių tautų, pasieks taip 
trokštamos laisvės, nepriklauso
mybės.
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Rugsėjo aštuntajai
Kad šventės yra viena iš svar

biausių visuomeninio gyvenimo 
formų, daugeliui mūsų bus 
aksioma. Pačios didžiosios žmoni
jos ir atskirų jos religinių ar 
tautinių bendruomenių šventės 
yra gimusios lyg ir savaime, t.y. 
iš tų žmonių santykio su juos 
supančia gamta ir su savo genties 
istorija. Tokios šventės ne tiek 
mūsų sukurtos, kiek, mums atei
nant į pasaulį, randamos jau 
mums dovanotos. Bet gal kaip tik 
dėl to, kad šventės neša dvasinę 
jėgą, būtina kiekvienam žmogiš
kam telkiniui, norinčiam gyvuoti 
ir klestėti, žmonės neatsispiria 
pagundai ir sąmoningai gaminti 
šventes — taip metų kalendoriu
je apstu mums siūlomų ir generiš- 
kų švenčių: Motinos, Tėvo, 
Moters, Žemės, Darbo, Taikos, 
Pasaulio revoliucijos. Bet 
kažkodėl jos neįstengia įsirikiuoti 
mūsų gyvenime kartu su Kalė
dom ir Velykom, su Padėkos 
diena ir Liepos ketvirtąja 
Amerikoje ir jų atitikmenimis 
kitų tautų kultūroje. Kaip 
Rugsėjo aštuntoji neįstengia, ir 
turbūt niekada neįstengs lygintis 
su Vasario šešioliktąja ir Kovo 
vienuoliktąja iš tautinių švenčių 
sklindančios idėjinės ir jausminės 
jėgos atžvilgiu. Reikia prisipažin
ti, kad čia rašančiajai (nors šituo 
atveju ta pažiūra besidalinant tik 
su aiškia mažuma savo tautiečių) 
ilgą laiką Rugsėjo aštuntoji — 
Tautos šventė atrodė, kaip viena 
iš tų aukščiau paminėtų dirbtinių 
švenčių. Net ir jos istorinis 
pagrindas — Vytauto Didžiojo 
neįvykęs vainikavimasis Lietu
vos karalium, vargu ar kildino 
norą tai iškilmingai švęsti. 
Tautos šventės minėjimai, bent 
jau išeivijoje, atrodė eilinės 
patriotizmo pratybos. Ta prasme 
jie turėjo vertės, bet ir nelabai 
kuo nors ypatingos.

O tačiau šiais metais kažkas 
apie įvykių eigą Lietuvoje, su 
kuria keliame ir gulame, ir 
vaikščiojame ir alsuojame, verčia 
keisti tą ligšiolinę abejingą 
nuostatą Rugsėjo aštuntosios 
atžvilgiu ir žvelgti į ją kaip į 
mums reikalingą sustojimo tašką 
lemtingų įvykių sraute, kad sau 
primintume, dėl ko mes visi 
siekiam nepriklausomybės savo 
šaliai, sau patiems ir ypač, kam 
šis mūsų galutinis siekis turi tar
nauti. Čia prisideda ir viena min
tis iš Viktoro Nako šiuose 
puslapiuose prieš keletą metų 
spausdintos Tautos šventės 
sklaidos (žr. Draugo kultūrinis 
priedas, 1985 m. rugsėjo mėn. 21 
d.) — pagal Viktorą, tai šventė be 
aiškaus turinio, ir todėl mes 
galime suteikti jai tokį turinį, 
kuris šiuo metu mūsų kelyje 
atrodytų pats prasmingiausias ir 
aktualiausias. Tegu ji tad būna 
proga pagalvoti apie mūsų tautą. 
Pagalvoti, turint prieš akis faktą, 
kad tauta ne tik gramatiškai, bet 
ir sąvokiškai priklauso vienaskai
tos lyčiai.

Foreign Affairs žurnalo šių 
metų rudens numeris daugiausia 
skiriamas svarstyti dramatiškai

pastaruoju laiku pasikeitusį 
pasaulį. Viename iš straipsnių, 
„A New World and its Troubles”, 
Harvard’o universiteto pro
fesorius Stanley Hoffmann rašo: 
„Demokratinės revoliucijos gali 
nuvysti pačios, jeigu laimėtojai 
įklimps partijų erzelyje ir 
parapiniuose reikaluose, arba 
taps įstrigę tarp pasaulinės verslo 
civilizacijos ‘reikalavimų’ ir 
nepasitenkinimo krašto viduje — 
tada jos (besikuriančios demo
kratijos) bus pakeičiamos 
autoritariniais ar kariškiais 
valdytojais”. Ir nejauku, kad šis 
perspėjimas, nors jis Lietuvai ir 
netaikomas, bet atrodo, neaplen
kia ir jos padėties, šią vasarą 
mums bandant susiorientuoti 
politinės nesantaikos Lietuvoje 
aplinkybėse. Be abejo, stilizuoti 
partijų ū pasaulėžiūrinių grupių 
kivirčai yra demokratinės valsty
bės normalaus politinio gyveni
mo dalis. Tačiau demokratinį 
gyvenimą turi grįsti ir sutikimas 
nusileisti daugumos sprendimui. 
O šiuo metu neretai atrodo, kad 
nesantaika kyla iš to, jog norima 
pravesti savuosius projektus, ir 

(Nukelta į 3 psl.)

Kryžiaus nešimo per Lietuvą šventė šių metų birželio 14 dieną. Vytauto Butkaus nuotrauka.

Atsiskleidė Neptūnas
ALEKSANDRAS RADŽIUS

burtas mestas, ir rėksmingas garsiakalbis praneša 
audrą, ribuliuojančią už tūkstančių mylių nuo kranto...

Julius Keleras

1989 metais, rugpjūčio 25 
dieną, amerikiečių erdvėlaivis-ro- 
botas Voyager 2 sėkmingai pra
skrido pro aštuntąją Saulės sis
temos planetą Neptūną, nufoto
grafavo ne tik jį patį, bet ir jo 
žiedus bei satelitus, ir prisiuntė 
astronomams didelį glėbį 
mokslinių duomenų, kuriems 
apdoroti, susisteminti ir atitin
kamoms išvadoms padaryti 
reikės daug laiko, darbo ir ener
gijos. Mažas, neryškus Neptūno 
skritulėlis, vos įžiūrimas tele
skopu, o nuoga akim visai nema
tomas, tapo artimu, lyg ranka 
pasiekiamu kaimynu, kurs 
atsiskleidė, kiek tik galėjo atsi
skleisti, pro šalį greitai bė
gančiam robotui: „Imkit mane ir 
skaitykit”.

Viesulų ir debesų „geografija”
Astronomai tikėjosi staigmenų. 

Juk Neptūnas tai Saulės sistemos 
planetinė periferija. Didžiulis 
nuotolis slėpė iki šiol nepri
einamų paslapčių gausybę. 
Nežiūrint tojau anksčiau iš ste- 
bėjimų Žemės observatorijose, 
buvo žinoma, kad toji planeta turi 
vidinį šilumos šaltinį, panašiai 
kaip Jupiteris ir Saturnas, kad ji 
išspinduliuoja erdvėn daugiau 
energijos, negu jos gauna iš 
Saulės. Nežiūrint to, astronomai 
labai nustebo, iš Voyager 2 

patyrę, kad Neptūnas besąs 
nepaprastai aktyvus. Jame, pasi
rodo, besiaučią vėjai, kurių grei
tis net 325 metrai per sekundę 
(1100 km arba 700 mylių per 
valandą). Lekia jie į vakarus 
aplink planetą. Žemės uraganai 
— tai tik vaikų žaislai prieš tokią 
Neptūno atmosferos jėgą.

Planetos vėjų sistemoje yra 
keletas didelių verpetų-uraganų. 
Vos tik pažvelgus į Neptūno foto
grafiją, tuoj krinta į akis didelė 
tamsi dėmė, lyg nykščiu būtų kas 
įspaudęs planetos rutulį. Toji 
dėmė pavadinta Didžiąja tam
siąja dėme — The Great Dark 
Spot, sutrumpintai GDS, pagal 
pirmąsias angliško pavadinimo 
raides. Tai ne kas kita, kaip 
milžiniškas viesulas. 12,000 km 
(7,500 mylių) ilgio ir 8,000 km 
(5,000 mylių), pločio. Lengvai 
galėtų praryti visą Žemę. Sukasi 
viesulas prieš laikrodžio rodyklę 
ir apsisuka per 18 valandų. Jis 
nuolat kinta. Tai pailgėja, 
susiaurėja, tai vėl sutrumpėja.

Viesulo viduje nėra viršutinio 
debesų sluoksnio, kurs dengia be
veik visą planetą. Tad GDS yra 
skylė debesyse. Pro ją galima 
pasižiūrėti gilyn į Neptūno atmo
sferą. Bet matome tik tamsesnį 
mėlyno metano atspalvį. Maž
daug 50 km aukštyje viršum 
tos skylės, daugiausia jos

Neptūnas iš arti. Netoli pusiaujo matyti didžioji dėmė GDS, milžiniškas vie**1 
sulas. Žemiau — akies išvaizdos mažesnė dėmė DS2.

pakraščiuose, tai susiformuoja, 
tai vėl išsisklaido balti 
plunksniniai debesys (cirrus). 
Pietiniame GDS pakrašty nuolat 
tvyro didžiulis plunksninių 
debesų gniužulas, kuris taip pat 
kinta, bet niekad neišnyksta. Tas 
gniužulas pažymėtas SI. Abu 
drauge, ir GDS ir SI, juda dideliu 
greičiu vakarų kryptim.

Į pietus nuo GDS yra kita, kiek 
mažesnė akies išvaizdos dėmė, 
vadinama Antrąja tamsiąja dėme 
— Dark Spot Two, sutrumpintai 
DS2. 'Lai irgi viesulas, kurs 
sukasi aplink aukštyn kylančią 
metano dujų koloną, kuri 
susikoncentruoja viršuj ir sufor
muoja baltą debesį DS2 centre.

Beveik pusiaukelėj tarp GDS ir 
DS2 matyti ryški balta debesies 
formacija, žymima S2. Tai 
vadinamasis „Scooter”, atseit 
greituolis, nes bėga aplink Nep
tūną daug greičiau, negu visos ki
tos formacijos, ir apibėga per 16 
valandų, t.y., per tiek pat laiko, 
kiek trunka planetos branduoliui 
apsisukti.

Dar toliau į pietus, jau beveik 
netoli ašigalio, sklendžia aplink 
polių gana komplikuotas debesis, 
vadinamas Pietų ašigalio forma
cija. Jo pavidalas nuolat keičiasi. 
Kartais jis apsupa visą ašigalį, o 
po keletos dienų, žiūrėk, ir susi
traukia į trumpą lanką.

Plunksniniai debesys yra išsi
draikę ir kitose gaublio vietose ir 
meta šešėlius ant žemesniosios 
debesų dangos. Tie šešėliai — 
džiaugsmas astronomams. Leidžia 
nustatyti, kaip aukštai plunks
niniai debesys plaukioja viršum 
apatinių debesų — apie 50 km (30 
mylių).

Kiek šiuo metu žinoma, Neptū
no debesų sistemą sudaro trys 
debesų sluoksniai. Aukštai, 
planetos stratosferoje, plauko jau 
minėti balti plunksniniai de
besys, sudaryti daugiausia iš me
tano kristalų. Žemiau jų visą 
planetą supa storas metano 
debesų sluoksnis. Jame yra 
išmušęs didžiulę skylę viesulas 
GDS. Iš jo kyla centrinis viesulo 
DS2 debesis.

Po metano debesų prasideda 
troposfera ir giliau vėl planetą 
supa kitas storas sluoksnis de
besų, sudarytų iš vandenilio sulfi
do. (Laimė, kad tokių debesų 
neturime čia, Žemėje. Kvapas 
nekoks: sugedęs kiaušinis.) Iš to 
sluoksnio stratos iškyla S2 
debesis („Scooter”).

Tipiška viršutinių debesų 
temperatūra siekia —240°C 
(-400°F). Neptūno atmosferoj 

dominuoja vandenilis ir helis. 
Taip pat yra vandenilio sulfido, 
metano ir kitų angliavandenių. 
Gali būti ir azoto.

Toks gana margas Neptūno 
vaizdas, kurs atidengia mums tik 
jo aktyviąją atmosferą. Bet kas 
yra jo viduje? Koks jo kietasis pa
viršius? Deja, jeigu ir yra koks 
paviršius, jis guli daug giliau, 
negu mūsų instrumentai gali 
pasiekti. Planetos branduoliui 
pažinti pasitarnauja jos magne
tinis laukas, nes jis kyla iš paties 
branduolio.

Magnetiniai dvynukai
Pas Neptūną Voyager 2 rado 

magnetinį lauką, labai panašų į 
Urano. Neptūno lauko ašis 
sudaro 50° kampą su jo sukimosi 
ašim. Urano 58°. Neptūno mag
netino lauko centras nesutampa 
su planetos rutulio centru, o yra 
pasistūmęs per pusę spindulio. 
Visai taip pat ir pas Uraną. Tai 
rodo, kad abiejų planetų branduo
liai turėtų būti panašūs. 
Neptūnas ir Uranas — dvynukai.

Neptūno magnetinis laukas dėl 
savo palinkimo yra labai kompli
kuotos formos. Planeta, sukda
masi aplink savo ašį, susuka, lyg 
ir suvynioja magnetinį lauką. 
Truks laiko, kol astronomams pa
vyks išaiškinti jo struktūrą.

Kadangi magnetinis laukas 
tampriai surištas su branduoliu, 
todėl jis sukasi aplink planetos 
ašį tuo pačiu greičiu, kaip ir pati 
planeta. O magnetinio lauko 
sukimąsi nebuvo sunku Voyager 
2-ajam pastebėti. Ir štai dabar jau 
žinom, kad Neptūnas apsisuka 
aplink savo ašį per 16 valandų ir 
3 minutes.

Voyager 2-ajam artėjant prie 
Neptūno, antenos Žemėje sekėjo 
greitėjimą, matuodamos erdvėlai
vio signalų Doppler’io poslinkius. 

VSiame numeryje:
Rugsėjo aštuntoji • Neptūno planeta iš arti 
• Antro kaimo veidai ir tekstai • Chicagos 
Naujosios operos gastrolės Paryžiuje • 
Tėviškės pažinimo laikraštis „Gimtinė” • 
Marijos Stankus Saulaitės eilėraštis • 
Lietuvos fotografas Juozas Polis • Lietuvių 
literatūra Pietų Amerikoje

Šie matavimai eventualiai leis 
nustatyti masės pasiskirstymą 
planetoje. Greitomis atlikti 
preliminariniai skaičiavimai 
rodo, kad Neptūno tankumas 
galįs būti 1.640 Gramų/cm3. 
Urano tankumas siekia 1.267 
g/cm3, Saturno dar mažiau — 0.68 
g/cm3. Lengvesnis už vandenį. 
Jeigu būtų kur neįsivaizduojamai 
didelis vandenynas, tai Saturnas 
jame nenuskęstų. Gražiai sau 
plūduriuotų ir tiek. Grįždami prie 
Neptūno, galime pasakyti, kad jis 
pats tankiausias iš visų milžinų 
klasės planetų. Nei didingasis 
Jupiteris jo tankumo nepasiekia 
(1.34 g/cm3).

Planetos papuošalai
Aukso žiedas puošia liekną mo

ters pirštelį. Teikia kilnumo ele
gantiškai rankai. Planetos žiedas 
sukelia kerintį nuostabos jausmą. 
Žmogus, pirmą kartą pro tele
skopą pažvelgęs į Saturną, beveik 
žado netenka. O ir nuolatiniai 
stebėtojai negali atsigėrėti žie
duotos planetos grožiu.

Dideliu smalsumu astronomai 
laukė žinių apie Neptūno žiedus. 
Kokie jie yra? Ištisiniai ar atski
ros arkos? 1981 metais, stebint 
žvaigždės okultaciją (t.y. pri
dengimą), buvo pastebėtos aplink 
Neptūną formacijos, kurios 
sugestionavo ne ištisinius žiedus, 
bet atskirus jų lankus. Lyg būtų 
kas juos sukarpęs. Jeigu iš 
tikrųjų Neptūną juosia plonytės 
arkos, tai kiek jų ten yra? Buvo 
net spėliojama, kad tų arkų galį 
būti ne viena, ne dvi, o kelias
dešimt.

Pirmosios nuotraukos tuos 
spėjimus lyg ir patvirtino. Buvo 
matyti keli atskiri lankai. Bet, 
kai Voyager 2 visai priartėjo, 
pasirodė, kad tie lankai besą 
pačios šviesiausios ištisinio žiedo 
dalys, trys segmentai, kurie yra 
platesni ir daugiau savy medžia
gos sukaupę, negu visa likusi žie
do dalis. Tolimesni stebėjimai iš
ryškino segmentų struktūrą: 
tankus, šviesus branduolys apie 
17 km (10 mylių) pločio ir daug 
retesnė dalis, nutįsusi apie 50 km 
(30 mylių) į planetos pusę. Tasai 
žiedas dėl savo šviesiųjų seg
mentų yra mįslė astronomams. 
Laikinai žiedas pažymėtas 
1989N1A.

Netrukus paaiškėjo, kad šio žie
do viduje begulįs kitas žiedas, 
kuriam prisegtas numeris 
1989N2A. Dėl patogumo va
dinkime tuos žiedus sutrumpin
tai N1A ir N2A. Jie abu yra švie
siausi Neptūno žiedai, abu labai 
siauryčiai ir juosia planetą 
ištisai.

Vėliau išaiškėjo ir trečias 
žiedas, plati dulkių juosta, 2,500 
km (1,500 mylių) pločio, juosianti 
planetą viduje siauro žiedo N2A. 
Tai labai neryškus objektas. Ne
veltui astronomai suteikė jam 
pravardę „Fuzzy ring”.

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Baranczak’o poezija

— mūsų laikotarpio liudytoja

„Grandinėlės” kelionė į tėvų žemę

Lietuvos rašytojai niekad 
nebuvo tokioje padėtyje, kaip 
šiandien. Po penkiasdešimties 
metų vėl kūrybos laisvė ir vis dar 
svetimi tankai, džiugiai paskelb
ta nepriklausomybė ir imperijos 
glėbis, išsivadavusi literatūra ir 
dominuojanti politika. Kokia 
poezija ir proza išsikeros iš šios 
situacijos?

Panašios aplinkybės formavo ir 
lenkų poeto, esejisto Stanislaw 
Baranczak kūrybinį braižų. 
Chicagoje šįmet išleista jo poe
zijos rinktinė anglų kalba Kūno 
svoris (The Vfeight of the Body) 
apima šešiolika metų — nuo 
apsiausties stovio Lenkijoje iki 
Amerikos panoramos. Autorius, 
buvęs Poznanės universiteto pro
fesorius, kalintas už laisvą žodį, 
dabar dėsto literatūrą Harvard’o 
universitete. Su lietuviais jį sie
ja glaudūs ryšiai: jo eilėraščius į 
lietuvių kalbą vertė Tomas 
Venclova, kurio poezijos rinktinę 
Baranczak paruošė lenkiškai. Jo 
parašą dažnai randame po laiš
kais ir atsišaukimais, reika
laujančiais Lietuvai laisvės.

Kaip ne vienas lietuvių ra
šytojas, Baranczak turėjo at
sakyti į klausimą, ar priespauda 
ir cenzūra savaip naudinga me
nams, juos stimuliuoja? Ir Ry
tuose, ir Vakaruose pasirodė 
studijų, kuriose tvirtinama, kad 
ezopinė kalba gali būti subtilus ir 
sudėtingas meninis įrankis; 
poetas kenčia, bet poezija pasipel
no. Ši tezė Baranczak’ui visad 
atrodė įtartina. Jis tvirtina, kad 
totalitariniuose kraštuose gyve
nančių rašytojų kruopščiai kal
kuliuotos pastangos apgauti 
cenzorių — koketiškos užuo- 
fninos, apsukrus simbolizmas — 
gali labai apriboti kūrėją ir 
kūrinį. Baranczak ragino nepri
klausomos dvasios rašytojus 
žiūrėti „tiesiai tiesiai į akis”, 
atvirai ir drąsiai rašyti apie savo 
nuniokotus gyvenimus bei didžią
sias viltis ir pasiguosti tuo, jog, 
kas beatsitiktų, „nėra tanko, 
kuris galėtų sutriuškinti poemą; 
nėra kalėjimo, kuriame būtų ga
lima uždaryti poeziją”.

Jo žodžiai pasitvirtino — totali
tariniai cenzoriai šiandien bedar
biai. Baranczak’o knyga yra 
vienas įrodymų, kodėl poezija 
laimėjo. Oficialiosios kultūros 
melagingam patosui jis priešpa
statė „neornamentuotą kalbą”, 
ramią ironiją, blaivų žvilgsnį ir 
santūriomis priemonėmis išreikš
tą jausmą. Poetas nekelia balso, 
vengia plakatiškumo, didžiuosius 
įvykius vaizduoja kasdienybės 
detalėmis.

Baranczako poezijos rinktinė 
natūraliai pasidalina į dvi dalis 
— į Lenkiją ir Ameriką. Nors 
lenkiški eilėraščiai ryškiau 
politiški, autorius tvirtina, jog 
neužtenka sakyti, kad Rytų 
Europos šalyse visą gyvenimą —

Stanislaw Baranczak

nuo smulkmenų iki vilties ir 
tikėjimo — nuspalvina politika ir 
priespauda. Tai tik dalis teisybės, 
primena Baranczak, nes „poezija 
visad savaip protestuoja”.

Amerikiečių kritikai Sutartinai 
prabilo, kad Baranczak rašo 
poeziją kaip „tikras Rytų europie
tis”. Kas, jų manymu, būdinga 
tokiai poezijai? Vienas nurodo, 
kad poetas kalba apie „pasaulio 
pamišimą ir humanišką laisvės 
dvasią”. Kitas Baranczak’o eilėse 
mato „šachmatų rungtynes tarp 
pavergėjo klastų ir pavergtųjų 
širdžių refleksų”. Trečias mini 
„liudijimą bei rezistenciją”.

Poetas išliko „Rytų europietis” 
ir savo Amerikoje parašytose 
eilėse. Eilėraštyje „Curriculum 
Vitae” jis ironiškai pastebi, kad 
Naujajame pasaulyje niekas ne
vertina jo ypatingų sugebėjimų ir 
pasiekimų — kaip stovėti eilėje, 
kaip apgauti cenzorių ar kaip 
tylėti po arešto. Amerikoje, sako 
jis, reikia kitokių sugebėjimų: 
šypsotis ir nepalaužiamai tikėti, 
kad gali būti kuo tiktai nori. 
Tačiau nors Baranczak išsiskiria 
iš kitų amerikiečių, jis atsisako 
būti „profesionaliu išeiviu”. 
Kodėl, klausia jis, aš niekad 
nesugebėjau pasiduot „nunešio
toms liūdnoms frazėms, kurias 
atmintinai žino visi, besi
verčiantys išeivio amatu?”

Baranczak — sąmoningas mūsų 
laikotarpio poetas. „Prieš 
šimtmetį”, rašo jis „poetai mė
gindavo eilėmis pertraukti 
nuobodų, sloginantį tikrovės 
kartojimąsi. Šiandien pati 
tikrovė mus nuolatos nustebina 
savo nelauktais posūkiais”. Iš Ba
ranczak’o perspektyvos, pasaulis 
elgiasi kaip patrakęs komendan
tas, poetą supa banalybė ir 
pamišimas, bet jis pats elgiasi 
kaip normalus žmogus. „Nor- 
malumas” — ta Rytų europiečių 
išsiilgta būklė — tampa beveik 
mistišku apsireiškimu.
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ALEKSANDRA SAGIENE
XIII Lietuvos tautinės dainų 

šventės organizacinio komiteto 
specialiame leidinyje „Skambėk, 
daina” (1990.5.7) šokių dienos 
vyriausioji meno vadovė ir cho
reografė Elena Morkūnienė rašo: 
„Džiaugiuosi, kad atsisakėme 
standartinių rėmų, politikos, 
patys kvietėmės svečių (pasaulio 
lietuvių, estų, latvių). Stengėmės, 
kad šventė iš tiesų būtų TAU
TOS, kad joje atsispindėtų visa 
Lietuva”.

Kaip dalį tos tautos, 1989 metų 
rudenį Lietuvos kultūros minis
terija pakvietė Liudą Sagį daly
vauti su Grandinėlės šokių an
sambliu 1990 metų tautinėje 
dainų šventėje Vilniuje. Jei 
pakvietimas ir nebuvo didžiai 
netikėtas, tai darbų krūvis, 
ruošiantis tokiai kelionei, atrodė 
kvapą užimantis. Teko didinti 
Grandinėlės šokėjų eilę iki 16 
porų, pasirūpinti muzikine 
palyda, įsigyti šventei rei
kalingus drabužius ir įvairius 
reikmenis. Jaunimo tėvai, an
samblio rėmėjai ir spaudos dar
buotojai buvo prašomi talkinti 
kelionei, telkiant reikalingas 
lėšas. Grandinėlės meno vadovas 
Liudas Sagys ir muzikos vadovė 
Rita Kliorienė, padedami šokių 
mokytojų Renės Booth ir Audros 
Gedrytės, mokė šokėjus šventei ir 
atskiram pasirodymui Vilniuje 
reikalingą programą. Šių metų 
balandžio 21 dieną ši programa 
buvo parodyta Clevelande per iš
leistuvinį „Grandinėlė pakeliui į 
Lietuvą” koncertą. Atrodė, kad 
visi pasiruošimo darbai artėjo 
prie galo.

Per pasaulį nuskambėjo Kovo 
11-oji. Lietuva siekia nepriklau
somybės! Įvedama prieš Lietuvą 
sovietų blokada. Sustabdomas 
vizų davimas keliaujantiems į 
Lietuvą. Grandinėlės kelionė 
pakibo ore. Padedama American 

Teritorijos ženklas prie Lietuvos Respublikos sienos.

Travel Service Bureau pirmi
ninko Alekso Lauraičio, kelionės 
į Lietuvą reikalus tvarkiausi 
pati. Reikėjo ką nors daryti, 
ieškoti kokios nors išeities, nes 
nežinios spaudžiama, Grandi
nėlės narių nuotaika krito, darbo 
našumas mažėjo.

Nepasitikėdama savo pajėgu
mu, kviečiausi talkon amerikie
čių tarpe įtakingus klevelandie- 
čiūs, buvusius Grandinėlės 
šokėjus Vytautą Kliorį ir Algį 
Rukšėną, prašydama jų padėti 
man laiškais ir telefonais belstis 
į šio krašto valdžios žmonių duris, 
ieškant atsakymo vizų reikalu. 
Vėliau talkon atėjo ir Gražina 
Kudukienė. Lygiai taip pat mūsų 
atvykimo reikalą judino Lietuvos 
valdžios žmonės Maskvoje. Alek
sas Lauraitis pasirūpino, kad už 
pridėtinį mokestį Pan American 
oro linija laikytų lėktuve 
rezervuotas vietas iki skrydžio 
dienos.

Visų čia minėtų asmenų pa
stangų dėka birželio 21 dieną 
atėjo lauktos vizos. Lygiai už 
savaitės, birželio 29-ą, Grandi
nėlė išskrido iš Clevelando į 
Lietuvą. Su mumis vyko dar 
dešimt tėvų, rėmėjų bei grupės 
draugų.

Po tvarkingo persėdimo į dides
nį lėktuvą New Yorke, kitos 
dienos vidurdienį nusileidome 
Maskvos tarptautiniame aero
uoste. Išlipę iš lėktuvo, susikrovę 
savo bagažą ant vežimėlių, 
brovėmės į pilką muitinės salę, 
kur buvo minia žmonių su tūks
tančiais lagaminų. Kaip įsibrau
ti Grandinėlei su savo krūviu į jų 
tarpą? Kaip įmanomai greičiau 
praeiti pro visus patikrinimus? 
Atrodė, kad šioje tamsioje patal
poje reikės tupėti iki vakaro. Ėjau 
ieškoti pagalbos. Susiradau 
jauną, angliškai kalbantį mui
tinės tarnautoją, kuris atkreipė

Grandinėlės šokėjai Judita Bederytė ir Darius Mičiūnas — XIII Lietuvos tautinės 
dainų šventės Šokių dieną 1980 m. liepos mėn. 7 d. „Žalgirio” stadione, Vilniuje.

Vytauto Kliorio nuotrauka

dėmesį į mūsų sovietų vizose 
įrašytus du žodžius — „kultūrinis 
pasikeitimas”. Šie žodžiai, lyg 
magiška lazdelė, atidarė mums 
praėjimo punktą, per kurį visi iš 
eilės praėjome su neatvožtais 
lagaminais.

Už muitininkų, kitoje pusėje su 
dviem autobusais jau mūsų laukė 
tolimesnės kelionės palydovė, 
Lietuvos pramoginių šokių 
choreografė Ligija Tautkuvienė. 
Lietuvos kultūros centro di
rektorius Juozas Mikutavičius 
buvo jai pavedęs suplanuoti ir 
tvarkyti visą Grandinėlės viešna
gės darbų ir kelionių grafiką.

Jos autobusai mus vežė per 
Maskvą į Lietuvos pasiuntinybę, 
kur apsilankę ir pavalgę puikius 
pietus išvykome pasižiūrėti 
miesto senųjų kultūrinių 
paminklų-bažnyčių. Vakarop 
atsiradome aerouoste, iš kurio 
maži Aerofloto lėktuvai skrido į 
Vilnių. Vėl perkrovę lagaminus 
ir užsimokėję už viršsvorį, apie 
vienuoliktą valandą pakilome 
atlikti paskutinį kelio galą. 
Norėjosi skubėti, kuo greičiau at
sirasti Lietuvos žemėje tarp savų 
žmonių. Lijo lietus. Lėktuviukas 
vėlavo.

Vilniuje, tik išlipę iš lėktuvo, iš
girdome trankią muziką ir 
žmonių klegesį. Aerouoste kan
triai Grandinėlės laukė susirinkę 
būrys giminių, šokio bendra
minčių, pats Kultūros centro di
rektorius Juozas Mikutavičius ir 
šokių dienos vyriausioji meno 
vadovė Elena Morkūnienė su 
savo „Jaunimėlio” ansambliu. 
Tai jų kaimo kapela taip šauniai 
grojo maršus ir kitokią tautinę 
muziką. Laukiančiųjų rankos 
buvo pilnos gėlių, skirtų atvyku- 
siems svečiams. Pasisveikinus, 
pasiglėbesčiavus, jauni „Jauni
mėlio” vyrai tempė mūsų lagami
nus, krovė į autobusus.

Palydovu svitos lvdimi. 

vykome į mūsų viešnagės namus, 
į Kultūros darbuotojų tobuli
nimosi instituto bendrabuti 
Saltoniškių gatvėje. Vidurnaktį, 
išsiskirsčius po du į patogius 
kambarius, vėl rinkomės, ir 
mūsų šeimininkai vedė visus į 
šalia bendrabučio esančią 
valgyklą. Ten ant lino staltie
sėmis užtiestų stalų mūsų laukė 
pirmoji Lietuvos žemėje vaka
rienė, paruošta Vilniaus visuo
meninio maitinimo susivienįjimo 
„Sūduva” tarnautojų. Jie mus 
maitino visą laiką, stengėsi 
gaminti kuo įvairesnį ir gardesnį 
maistą, pildė mūsų norus, laukė 
mūsų vėluojančių.

Birželio 30-oji išaušo graži, 
saulėta. Visų nuotaika buvo 
pakili, nes mus kiekvieną rytą su 
tvarkaraščiu rankoje sutinkanti 
Ligija leido šiandien turėti laisvą 
dieną, kad galėtume pasimatyti 
su giminėmis. Jaunimas išsi
barstė ne tik po Vilnių, bet ir po 
visą Lietuvą su savo tėvų bro
liais, seserimis, dėdėmis ir te
tomis. Mano giminės susirinko 
pas seserį. Mums ten besivaiši- 
nant, apsilankė Lietuvos tele
vizija. Tą patį vakarą per „Pano
ramos” programą visa Lietuva 
sužinojo, kad Clevelando Grandi
nėlė atvyko į Dainų šventę.

Rytojaus diena — sekmadienis.

V
Siame numeryje:
Lenkų poetas Stanislaw Baranczak • 
Cleveland’o „Grandinėlė” XIII Lietuvos 
tautinėje dainų šventėje • Aloyzo Barono 
mirties dešimties metų sukakčiai * Balio 
Augino eilėraštis • Kauno muzikinio teatro 
solisai Stasė Garbatavičiūtė ir Danielius 
Vėbra • Dailininkė Gintarė Uogintaitė

i

4 
Pasipuošę išeiginėmis uni
formomis, keliavome į Katedrą 
mišioms. Vos įtilpome į maldi
ninkų daugybę. Teko spraustis 
pro stovinčius, klūpančius ir ge
dinčius. Aplinkiniai žmonas 
žvilgsniais klausinėjo, kas čia per 
vieni, iš kur atvyko. Mišių lai£u 
giedojo choras, berniukai [ir 
mergaitės priėmė Pirmąją įjo- 
muniją. Po mišių pasilikome 
apžiūrinėti Katedroje esančįhs 
religinio meno vertybes. Susto
jom ties Šv. Kazimiero kaistu. 
Čia mūsų muzikos vadovė Rijta 
Kliorienė davė ženklą pagiedoti 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius, parveski, Viešpatie, ir muŽ”. 
Mums giesmę baigus, ją perėrhė 
prie vargonų buvęs choras, 
giesmės aidai išlydėjo Grandinėlę 
iš Katedros.

Po pietų Ligįja išvežė visus sde 
čius-šokėjus ir vadovus į Trakus, 
kur smagiai praleidome putę 
dienos. Vakare Elena Morkū
nienė ir jos „Jaunimėlio” an 
samblis surengė smagų susipaži
nimo vakarą bendrabučio salėje. 
Lietuvos televizija pobūvį filmą

Pirmadienį, liepos £, prasidėjo 
svečių grupių repeticijos. Be 
Grandinėlės į šventę buvo atvykę 
Jotvos šokėjai iš Punsko su vado
vais Uzdilais ir šeši australiečiai 
iš Adelaidės. Jiems vadovavo 
Vytas Straukas. Visiems susi
rinkus aikštėje, repetuoti buyo 
neįmanoma. Smarkiai lijo lietus. 
Visur tyvuliavo balos. Teko grįžti 
atgal į bendrabučio salę, kur 
choreografė Elena Kirvaitieriė 
(Grandinėlei pažįstama iš jos 
apsilankymo Clevelande) ir Liu
das Sagys jungė visus šokėjus į 
brėžinį, ruošė juos tolimesnėms 
šokių dienos repeticijoms.

Liepos 3 dieną — pirmasis XIII 
dainų šventės akordas: išeivijos 
lietuvių tautinis vakaras Vidaus 
reikalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmuose. Koncerto repe
ticijose ir pasirengimo darbuose 
nuoširdžiai mums talkininkavo 
Vilniaus universiteto ansamblio 
vadovas Vidas Aleksandravičius, 
parūpindamas mums reikalingus 
muzikantus. Susitartoje dviejų 
valandų programoje Grandinėlė 
pradėjo ir užbaigė spektaklį. 
Vidurinę dalį ištisai atliko Jotva 
ir į jos eiles jungėsi australiečiai.

Publika į koncertą rinkosi iš 
visų pusių. Dalis žmonių nebe- 
gaudami bilietų, ėjo pro šonines 
duris, lipo per sceną. Salė prisipil
dė tiek, kad žiūrovai stovėjo palei 
sienas, tupėjo ant laiptų. O tokių 
žiūrovų Grandinėlė niekada ne 
buvo sutikusi. Nuo šokėjų pirmų 
žingsnių į sceną su daina ir seno
viniais Šokiais iki paskutinio 
suktinio plojimai buvo nenu-

(Nukelta į 2 psl.) ,
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Maskvos blokados 
psichologinė žala 

Lietuvos ekonomijai

Politika, Bažnyčia ir moralė Lietuvoje
VIKTORAS NAKAS
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Neseniai spaudoje santrauka 
pasirodė Lietuvos iškilių eko
nomistų idėjų kaip reformuoti 
krašto ūkį (Gimtasis kraštas Nr. 
30,1990.8.1). Tai puikiai išreikš
tos pažiūros į daug svarbių eko
nominių klausimų. Verta paci
tuoti kai kuriuos teigimus:

,.Reforma gali būti efektyvi tik 
tada, jeigu jos kūrėjai suranda 
būdų, kaip atkurti prigimtines 
ekonomines žogaus teises, išlais
vinti jo iniciatyvą. Labai svarbu 
sureguliuoti santykius tarp žmo
nių, kad individualūs interesai 
tarnautų visuomeniniams. La
biausiai šiuos tikslus atitinka 
rinka.”

Kaip ir Vakaruose, taip ir Lie
tuvoje rinkos veiklą ekonomikoje 
siūloma reguliuoti, bet ne admi
nistruoti. Šalia to, labai įžvalgiai 
pastebima, kad „pradedame re
formą, gerai suprasdami, kad 
rinkos elementai po vieną ar be 
kurio nors vieno neveikia, todėl 
pradėti reikia viską iš karto, o ne 
įvedinėti palaipsniui po vieną”. 
Šito supratimo nėra, pavyzdžiui, 
pas Maskvos kai kuriuos ekono
mijos reformatorius. Dėl to eko
nomuos elementų reformavimo 
po vieną kaip tik ir nesiseka ir 
nesiseks „perestroikai” Sovie- 
tijoje. Čia minimą svarbių Lie
tuvos ekonomistų grupę sudaro: 
Aleškaitis, Antanavičius, Dobra- 
volskas, Glaveckas ir Vilkas.

Lietuvos ekonomijos reformavi
mo sėkmė pareis ne tik nuo 
derybų su Maskva, bet ir nuo 
lietuvių valdžios aparatūros 
nusistatymo prekybos ir pramo
nės reikalais. Ne tik nuo valdžios, 
bet ir nuo visų Lietuvos gyven
tojų nusistatymo, nes čia minimi 
ekonomistai, kaip ir anksčiau 
Lietuvos ministrė pirmininkė dr. 
Kazimiera Prunskienė, labai 
įžvalgiai pabrėžia, kad viena iš 
svarbiausių reformos sįjų yra 
daugumos Lietuvos piliečių 
nuostatų pakeitimas dėl krašto 
ūkio veiklos ir jų privataus eko
nominio gyvenimo. Lietuvoje 
daugiausia jau yra pripažinta, 
kad ekonomiškai senoji sistema 
ir jos metodai kraštą privedė prie 
bankroto. Taip pat aiškiai jaučia
mas noras turėti galimybes įsi
gyti savą kampelį ir užsidirbti 
pinigų, už kuriuos gautumei nu
sipirkti tai, kas reikalinga buičiai, 
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nestovėdamas eilėse. Antra ver
tus, atrodo, .ad mūsų tautiečiai 
tėvynėje gal dažnai neįvertina, 
kad norint gauti tai, kas pri
einama Vakaruose, reikia labai 
sunkiai dirbti. Žinoma, kas 
nelinkęs, vargu ar turi vaikytis 
materialinių gėrybių, jas susi- 
pirkinėdamas. Bet tas, kuris jų 
nori, turi būti ir pasiruošęs dėl jų 
gerokai paprakaituoti.

Iš pradžių to piliečių nusistaty
mo pakeitimo reikėtų labiausiai 
tikėtis pramonės ir prekybos 
sektoriuose. Užtat labai svariai 
skamba mūsų ekonomistų teigi
mas: „Pirmiausia yra didžiulis 
skirtumas tarp komandinės ir 
rinkos ekonomikos valdymo, eko
nominio mąstymo, psichologijos 
ir kt. Sukūrus naujus įstatymus 
ir naujas institucijas, ekonominės 
elgsenos stereotipas dar ne iškart 
pasikeis”. Tai auksu įrašytini 
žodžiai!

Reformuoti krašto ūkį, gerus 
įstatymus jau išleidus, reikia jį 
judinti „iš apačios” arba, kitaip 
pasižiūrint, — suteikti visas gali
mybes keistis ir veikti kiekvie
nam piliečiui ar jo ekonominei 
grupei. Privati iniciatyva, kuria 
rinkos ekonomija bazuojasi, ne
gali būti komandiniu būdu išjudi
nama „iš viršaus”. Privati inicia
tyva gali ateiti tik iš apačios — iš 
pačių žmonių.

Nemažą žalą ūkio reformai 
daugeliu atvejų padarė Maskvos 
blokada. Svarbus faktorius yra 
tas, kad blokada vertė pasikliau
ti, kaip per kokį karo stovio lai
kotarpį, komandiniais sprendi
mais ekonominiuose reikaluose. 
Gal todėl, kada daugelyje viešojo 
gyvenimo sektorių vyksta didelė 
decentralizacįja, krašto ūkio reika
luose dar vis labai dirbama pagal 
tą jau bankrutavusį kurpalį: cen
tralizuotos valdžios komandą. Jei 
Maskvos centrai anksčiau sėdėjo 
ir dabar tebesėdi, kaip sukaus
tyti, ideologiniame akligatvyje, 
tai beveik panašiai pradėjo elgtis 
naujosios valdžios komandiniai 
centrai Vilniuje pramonės ir pre
kybos atžvilgiu. Juk nereikia 
Maskvos centrų leidimo panai
kinti daugybę vietinų „ukazų”, 
antspaudų, miestų įstatų, valdžių 
valdžiukių intervencijos, monopo
lizuotų privilegijų ir panašiai.

(Nukelta į 2 psl.)

Prie man skirtos temos — „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios dabar
tis ir ateitis” norėčiau prieiti,* iš 
pradžių pasidalydamas kai ku
riomis mintimis, kurios išplaukia 
iš mano darbo Lietuvių informa
cijos centre, Washington’e. 
Kadangi Washington’as yra 
Amerikos politinis centras, ten 
dirbantys ir gyvenantys dažnai 
visus gyvenimo aspektus — 
dvasinį, materialinį, socialinį, 
religinį ir panašiai — norom 
nenorom ima vertinti politiniame 
kontekste. Kai į Informacijos cen
tro įstaigą Washington’e kreipia
si sostinės gyventojai — ar tai 
būtų žurnalistai, ar Kongreso 
atstovų pavaduotojai, ar stu
dentai — daugumą jų beveik be 

■išimties domina Lietuvos 
gyvenimo politinis aspektas. 
Aišku, su tokia superpolitine 
pasaulėžiūra galima susikurti iš
kreiptą gyvenimo vaizdą ir 
pamiršti arba nuvertinti kitas 
svarbias gyvenimo vertybes. 
Tačiau manau, kad apsimoka 
mums šiek tiek pamąstyti apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios per
spektyvas šiandieninės Lietuvos 
socialiniame ir politiniame kon
tekste. Toji aplinka yra ir bus 
vienas svarbus veiksnys, ap
sprendžiantis Bažnyčios veiklos 
kryptį. Be to, ji neabejotinai pa
veiks Bažnyčios efektyvumą.

Trumpai sustokime ties 
šiandienine Lietuvos politine pa
dėtimi. Lietuvos Aukščiausiajai 
Tarybai birželio mėnesio gale nu
sprendus priimti laikiną morato
riumą Nepriklausomybės akto 
vykdymui, jeigu Kremlius sutiks 
sėsti prie derybų stalo su Lie
tuvos atstovais, Maskva pašalino 
ekonominę bei politinę blokadą 
prieš Lietuvą, ir staiga Lietuva 
tapo pasauliui nebeįdomi. Kai 
kam susidarė klaidingas vaizdas, 
kad viskas ten dabar ramu ir 
gražu. Iš tikrųjų Lietuva dabar 
pergyvena labai sunkų laikotarpį 
tiek jos vidaus politikoje, tiek 
santykiuose su Kremliumi.

Vidaus politikoje vyksta inten
syvi kova tarp dviejų svarbiausių 
politinių jėgų Lietuvoje — 
nepriklausomų komunistų ir 
antikomunistų. Pirmieji, daug 
metų užėmę aukščiausias vietas 
Lietuvoje kaip Maskvos patikė
tiniai, šių metų vasario mėnesį 
demokratiniuose rinkimuose į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 
neteko savo vadovaujančiu vietų. 
Jie dabar skundžiasi, kad ra
dikalieji antikomunistai depu
tatai Aukščiausiojoje Taryboje 
prieš juos vykdo raganų medžiok
lę, juos apšmeiždami Maskvos

* Paskaita, skaityta Amerikos lietuvių 
kunigų vienybės suvažiavime 1990 m. 
rugsėjo mėn. 11d. Putnam, Connecticut. 

agentais, Lietuvos nepriklau
somybės priešininkais, totali
tarinio ir ateistinio marksizmo-le
ninizmo šalininkais. Sava
rankiški komunistai teigia, kad 
antikomunistų tikslas yra juos, 
komunistus, visiškai sunaikinti 
kaip politine jėgą. Pasak 
komunistų, antikomunistų tarpe 
esą karjeristų, kuriems ne tiek 
rūpi ideologiniai klausimai ar 
Lietuvos ateitis, kiek politinės jė
gos valdymas bei asmeniškų pri
vilegijų išsirūpinimas. Komunis
tai teigia, kad jie nuoširdžiai 
remia nepriklausomybę, kad 
atmeta totalitarizmą, bet kokią 
politinę diktatūrą, bet kokią 
klasinę bei antireliginę neapy
kantą. Jų idealas — taikinga so
cialdemokratija.

Antikomunistai tvirtina, kad 
nepriklausomi komunistai despe
ratiškai bando susigrąžinti va
dovaujančiąsias vietas. Jų ma
nymu, komunistai nesitikėjo 
pralaimėti vasario mėnesio 
rinkimus. Komunistai esą 
apskaičiavo, kad užtfeks jiems o- 
ficialiai atsiskirti nuo Maskvos 
vadovaujamos sąjunginės komu
nistų partijos ir pakeisti sa
vo nusistatymą prieš nepriklau
somybę kaip nepasiekiamą tiks
lą, norint laimėti lietuvių tautos 
pasitikėjimą. Užtat Lietuvos 
komunistai savo suvažiavime 
praėjusių metų gruodžio mėnesio 
gale paskelbė partijos sava
rankiškumą ir pirmą kartą 
pasisakė už nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Tačiau rinki
muose pasitvirtino, kad tokio 
dramatiško posūkio komunistų 
partijos politikoje neužteko išsau
goti partijos dominuojančią 
poziciją valdžioje. Rinkėjai, nors 
ir balsavo už pavienius partijos 
šulus, kaip Brazauską ir Paleckį, 
pasisakė ne už partijos siūlomą 
kandidatų sąrašą, o už Sąjūdžio 
bloką. Antikomunistai teigia, 
kad, praradę savo šiltas vietas, 
komunistai pradėjo visaip agi
tuoti prieš demokratiškai iš
rinktą parlamentą, lietuvių tau
toje sėti nepasitikėjimą juo. Tos 
agitacijos kulminacijos taškas, 
anot antikomunistų, buvo liepos 
31 dienomis pareiškimas, kurį 
pasirašė 20 žinomų Lietuvos 
inteligentų. Jame pareikštas 
nepasitikėjimas dabartine Aukš
čiausiąja Taryba ir raginama, 
kad vyktų rinkimai į naują 
parlamentą, pavadintą Atku
riamuoju Seimu.

Antikomunistai sako, kad ne
priklausomų komunistų pasisa
kymai už demokratiją ir politinę 
nepriklausomybę yra veidmai
niški, ir jeigu lietuvių tauta jais 
pasitikės, gali pralaimėti šansą 
Lietuvą išlaisvinti iš sovietinės 
imperijos ir ją nuvesti tikrosios 
demokratijos keliu. Jie bijo, kad 
Lietuvoje taikinga demokratinė 
revoliucija nebus iki galo 
užbaigta, kad Lietuvai gali atsi
tikti tai, kas įvyko Rumunijoje ir 
Bulgarijoje, kur demokratinės jė
gos buvo pakankamai stiprios pa
šalinti vienokius komunistus 
vadus, bet per silpnos užkirsti 
kelią kitai komunistų klikai 
perimti valdžią. Nors komunistai 
Lietuvoje neteko valdžios, tačiau 
jie vis dar valdo galingą aparatą, 
kurio vienas iš ryškiausių pavyz
džių — spauda. Tiesa, Valstiečių

Kryžiaus nešimas per Lietuvą 1990 m. birželio mėn. 14 d. Vytauto Butkaus nuotrauka

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai 
iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį Tu parengei 
visų tautų akivaizdoje...

(Iš „Simeono giesmės”, Lk 2, 29-31)

laikraštis, Lietuvos rytas, Politika, 
Laikas ir įvykiai ir panašūs lei
diniai priklauso komunistų par
tijai arba palaiko jos politiką, 
tvirtina antikomunistai.

Tokie būtų šiandieninės Lie
tuvos vidinės politinės kovos pa
grindiniai bruožai. Žinoma, šis 
apibūdinimas šiek tiek supapras
tintas. Būtų galima detaliai ap
tarti dar ir kitus susiskaldymus. 
Lietuvos Sąjūdyje yra įvykęs ski
limas — daugelis tų, kurie pasi
rašė anksčiau minėtą liepos 31 
dienos kreipimąsi, buvo Sąjūdžio 
pradininkai. Jų kritika taikoma 
kitiems Sąjūdžio pradininkams, 
kurie dabar priklauso Lietuvos 
parlamentui. Paminėtinas ir 
skilimas tarp Lietuvos vyriausy
bės ir Lietuvos parlamento, atvi
ra Lietuvos laisvės lygos akcįja už 
dabartinės vyriausybės paša
linimą, Jedinstvos ir naktinių 
komunistų kova prieš Lietuvos 
valdžią, kai kurių Lietuvos lenkų 
bandymas sukurti lenkams auto
nominę teritoriją Lietuvoje. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir jos 
rėmėjai negali šiai vidinei kovai 
likti abejingi jau vien dėl to, kad 
tikrosios demokratijos įtvirti
nimas — tai geriausias garantas 

Bažnyčios klestėjimui ir žmogaus 
tobulėjimui.

Jeigu Lietuvos vidinė politika 
supainiota, tai tikrai nelengviau 
sprendžiasi jos problemos su 
Kremliumi. Prieš maždaug sa
vaitę, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas Lietu
vos parlamente, pasakė, kad 
Kremlius visiškai nereaguoja į 
Lietuvos siūlomą protokolą, kurio 
pasirašymas įgalintų dvi puses o- 
ficialiai pradėti derybas. Ne
seniai susitikęs su trimis JAV 
senatoriais Leningrade, jis jiems 
aiškino, kad sovietai vėl gali 
panaudoti kurą kaip prievartos 
įrankį prieš Lietuvą, priversti ją 
paklusti Kremliaus valiai. Tik 
dabar tas įrankis būtų žymiai 
efektyvesnis, negu anksčiau, nes 
būtų panaudojamas žiemos metu.

Kremliaus politinis siekis yra 
priversti Lietuvą likti Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. Užtat jis įvai
riais būdais stengiasi destabili
zuoti Lietuvos nekomunistinę 
valdžią, kovo mėnesį paskelbusią 
šalies nepriklausomybės at
statymą. Reikia manyti, kad per 
KGB ir kitus jų valios vykdyto
jus, Kremliaus vadai visais įma

i

nomais būdais kiršina lietuvius 
vieną prieš kitą, vadovaudamiesi 
principu „skaldyk ir valdyk”.

Kai kam gali atrodyti, kad visi 
šie konfliktai tėra eiliniai poli
tinės kovos pavyzdžiai, nedaug 
tesiskiriantys nuo politinės 
konkurencijos Amerikoje. Taip 
manyti būtų klaidinga. Vienas iš 
sovietinės santvarkos svarbiau
sių bruožų yra nepasitikėjimo 
sėjimas visuomenėje, skirtingų 
luomų, skirtingų tautybių ir net 
atskirų individų priešpastatymas 
viens kitam. Tokioje aplinkoje 
žmogus įtarinėja savo kaimyną, 
mato sąmokslus, intrigas, iš
davystę ten, kur jie yra, ir ten, 
kur jų visiškai nėra.

Toji nepasitikėjimo dvasia 
duoda akstiną kitam neigiamam 
sovietinės kultūros bruožui — ko
rupcijai. Kadangi didelė dalis tur
to sovietinėje santvarkoje 
priklauso valstybei, taigi iš kar
to priklauso ir niekam, ir visiems, 
žmonės samprotauja, kad visiškai 
priimtina kiekvienam individui 
slapta pasisavinti tą valstybinį 
turtą, kitaip sakant, jį vogti. Lie
tuvoje ta vagystė žmonėms atrodė 
dar daugiau pateisinama dėl to, 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Literatas valdžioje”
— Vengrijos prezidentas

Alfonso Nykos-Niliūno poezija grįžta tėvynėn

„Literatas valdžioj — tai di
džiausia nesąmonė”, Literatūros 
ir meno savaitraštyje, šių metų 
rugpjūčio 11 dienos numeryje, po
stringauja iš politikos neseniai 
pasitraukęs literatas Vytautas 
Petkevičius. „Kur matė literatą 
— gerą politiką?” klausia jis. Pet
kevičiaus nuomone, tokie politi
kai esantys per daug .jausmin
gi”. Taip atgalia ranka Petkevi
čius „nušluoja” visą būrį Vidurio 
ir Rytų Europos šalių prezidentų 
bei ministrų pirmininkų, įskai
tant Vaclav Havel, Tadeusz Ma- 
zowiecki ir Vytautą Landsbergį.

Naujausias rašytojas — prezi
dentas šioje Europos dalyje yra 
vengrų autorius Arpad Goncz. Ką 
jo atsiradimas valdžioje sako 
mums apie Petkevičiaus teoriją?

Šešiasdešimt aštuonerių metų 
rašytoją neprofesionalų politiką, 
prezidentu beveik vienbalsiai 
išrinko visos vengrų partijos. 
Parlamento rezoliucijoje sakoma, 
kad jis didžiuojasi Gonczo 
asmenyje galėdamas pagerbti 
„žmogų, vengrą ir demokratą”. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
naciams perėmus valdžią, Goncz 
dalyvavo rezistencijoje, buvo 
sužeistas ir įkalintas. Komu
nistinė valdžia ji laikė „pavojingu 
liberalu”; už dalyvavimą 1956 
metų tautinėje revoliucijoje jis 
buvo pasmerktas kalėti iki gyvos 
galvos ir šešerius metus praleido 
už grotų.

Vengrų parlamentarams ir pi
liečiams imponavo ne tik Goncz’o 
veikla, bet ir jo intelektas bei 
vaizduotė. Tai visai natūralu 
tautoje, kurios istorijoje tokį 
svarbų politinį vaidmenį suvai
dino rašytojai. Šįmet Amerikoje 
anglų kalba išleistos Goncz’o 
dramų ir prozos rinktinės mus 
įveda į jo literatūrinį pasaulį.

Europoje geriausiai žinoma 
Gonczo pjesė, monodrama, 
„Vengrų Medėja”, parašyta pagal 
Euripido tragediją. Klasikiniame 
originale neva civilizuotas 
graikas suvedžioja ir išduoda jo 
barbare laikomą moterį, kurios 
kerštą jis vėliau patiria. Goncz’o 
variante Medėja yra prieštotali- 
tarinės kultūros kūdikis. Ji yra 
pasiruošusi atmesti tą kultūrą ir 
priimti savo vyro, Jasono, atsto
vaujamą pokarinę „socialistinę” 
civilizaciją. Netekusi savo šaknų, 
savo vyro išduota ir pamesta, ji 
suliepsnoja gaivalinga jėga, tam
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pa priešprieša jo gudrybėm, bai
lumui ir prisitaikėliškumui.

Karčią komediją „Geležinės 
grotos” įkvėpė autoriaus po 1956 
metų revoliucijos kalėjime pra
leisti metai. Ji vyksta neapi
brėžtoje šalyje, kokioje nuo 
cenzorių slėpdavosi Vidurio ir 
Rytų Europos rašytojai. Komedi
jos protagonistas Emanuelis, 
„gerai žinomas, bet trečiaeilis 
poetas”, nėra labai talentingas ar 
išmintingas, bet nusipelno „hero
jaus” titulo, nes jis nepasiduoda 
diktatūrai. Jo dilema lietuviams 
gerai pažįstama: ar įmanoma 
nusipirkti laimę ir gerovę melo 
bei savo giliausių įsitikinimų 
kaina. Pjesėje vaizdžiai atkurta 
diktatūrinio režimo atmosfera, 
kalėjimų aplinka, tardytojų, biu
rokratų, saugumiečių vabzdynas.

Karas, revoliucija, diktatūra 
yra ir Goncz’o novelių pagrindi
nės temos. Autorius vaizduoja ne 
didžiąsias katastrofas, bet kas
dienį gyvenimą totalitarinėje 
santvarkoje, kuris įgauna ypa
tingą skonį ir spalvą, matomas iš 
kalėjimo paleistųjų akimis. Kaip 
ir autoriaus pjesėse, pabrėžiamos 
visuotinės vertybės, teigiama, 
kad tiesa svarbesnė už politinę 
ekvilibristiką, kad politika toli 
gražu neaprėpia žmogiškosios eg
zistencijos. Tų vertybių, mato
mai, yra pasiilgusi vengrų, kaip 
ir lietuvių, tauta.

Atrodo, kad iškeldami literatus 
į valdžią, vidurio ir Rytų 
europiečiai vadovavosi daugiau, 
negu paprastu .jausmingumu”, 
kaip aiškina Petkevičius. Kitas 
vengras, lietuvių kultūros 
bičiulis Endre Bojtar, ragin
damas savo tautiečius pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą, kalbėjo, 
jog „dabar Vidurio ir Rytų 
Europos istorijoje pirmą kartą 
visur tuo pat metu politikos 
pamatu tampa moralė”. Kaip ir 
praėjusiame šimtmetyje, tos 
Europos dalies žmonės išskiria 
rašytojus ir juos stumia į valdžią, 
nes jie, gal kartais ir naivokai, 
tebemato literatūros ryšį su 
morale. Beje ne visus rašytojus. 
Tie literatai, kurie tebemėgina 
teisinti totalitarinę santvarką ir 
savo pačių vaidmenį joje, susi
laukė labai greito politinio pra
laimėjimo. Gal todėl jie šiandien 
su tokia panieka kalba apie lite
ratų vaidmenį politikoje.

JP

VYTAUTAS A. JONYNAS

Alfonsas Nyka-Niliūnas. BŪ
TIES EROZIJA. Eilėraščiai 
1937-1984. Vilnius: Vaga, 1989. 365 
puslapiai.

Dabar visa tai lyg niekur nieko. 
Natūralu, suprantama, užtik
rinta. Bet dar ne per seniausiai 
išeivijos sukurto kultūrinio 
palikimo likimas anaiptol nebuvo 
taip aiškus. Prieš akis pageltus 
iškarpa iš Draugo. Jai beveik tris
dešimt metų. Tačiau rašinio ant
raštė nepraradus savo aktua
lumo: „Pašnekėkime ir apie lais
vąją mūsų literatūrą!”

Paskatą prabilti ta tema davė 
Kaziui Bradūnui (anuomet Drau
go kultūrinio priedo redaktoriui) 
liūdnas konstantavimas, kad 
vykusioj tą vasarą vienos patrio
tinės organizacijos stovykloj buvę 
paskaitėlių apie Lietuvoj gyve
nančius rašytojus (kuriems, 
pasak autoriaus, „tik lotyniškas 
alfabetas yra likęs šiokia tokia 
lietuviškąja žyme”), tuo tarpu kai 
laisvosios mūsų literatūros repre
zentantai buvę ignoruojami. Bra
dūnui iš viso kilo pasibaisėjimas 
mūsų visuomenės apatija savai 
raštijai, kada „visas mūsų laisvo
sios literatūros poveikis prasi
deda ir baigiasi tik kokia 
reikaline recenzija”, kada „rašy
tojas jaučiasi kalbėjęs tik nerezo
nuojančiai, beaidei tuštumai, ku
rioj gyvųjų širdžių plakimo jau 
nebesigirdi”.

Nesinorėtų teigti, kad anuome
tinis Kazio Bradūno atsi
šaukimas į visuomenę susilaukė 
didesnio atgarsio. Kažin ar nebus 
nuo to laiko jaunimo savišvieta ir 
lituanistinės savimonės puose
lėjimas tik dar labiau sunykę. 
Nelabai kas pasikeitę nuo tos 
1960 m. spalio 22 d. iki dabar ir 
išeivijos literatūros studijų 
fronte. Ne kažinkaip sparčiai 
buvo tvarkomi mirusių rašytojų 
literatūriniai palikimai, išskyrus 
nebent Antano Škėmos ir dabar 
Jono Aisčio raštus. Ne per daug 
pasinešta ir į klasikais tapusių 
rašytojų studijines monografijas, 
išskyrus Mariaus Katiliškio 
atvejį.

Jei nebūtų buvę protarpiais 
nedrąsių pastangų išleisti Vilniu
je kai kurias pomirtines rinktines 
— Juozo Kėkšto, Henriko Ra
dausko — sąlygos išlikt išeivijoj 
sukurtai poezijai (nebeturint jai 
čia skaitytojų) buvo apgailėtinai 
menkos. Dabar toji padėtis radi
kaliai pasikeitus į gerąją pusę. 
1989 metais triumfališkai grįžo į 
Lietuvą Bernardo Brazdžionio 
lyrika rinktine Poezijos pilnatis. 
Prieš tai — 1988 metais — Jono 
Aisčio Katarsis. O šių metų pra
džioj pasirodė vieno iš pačių 
spalvingiausių, mąsliausių, 
brandžiausių „žemininkų” kartos 
poetų — Alfonso Nykos-Niliūno 
rinktinė — Būties erozija, api
manti 1937-1984 metų laiko

tarpy rašytus eilėraščius.
Knyga išleista 10,000 tiražu. 

Pakankamu, kad pasiektų visas 
viešąsias ir aukštųjų mokyklų 
bibliotekas. Sudėliota jinai iš visų 
iki šiol išeivijoje pasirodžiusių 
poeto rinkinių — Praradimo 
simfonijos (1964), Orfėjaus medis 
(1953), Balandžio vigilija (1957), 
Vyno stebuklas (1974), pagaliau 
Žiemos teologija (1985). Stambes
nio perredagavimo nematyti, 
nors šiaip „pataisymų” kai ku
riose eilutėse esama, ir nebūtina 
skaitytojui sutikti, kad jie geresni. 
(Taip paprastai visad būna 
rinktinių atveju.) Naujove yra 
knygos priešaky skyrelis, 
pramintas „Dainos apie mane, 
vaikystę ir daiktus, kurie buvo 
mano draugai”. Jin sudėti patys 
ankstyviausieji Nykos-Niliūno 
eilėraščiai, dažniausiai sukurti 
gimtojoj sodyboj — Nemeikščiuo- 
se. Pirmą kartą susiduriantiems 
su Nykos-Niliūno kūryba šis 
„prietiltis” į jo poezijos salyną ne 
pro šalį. Ne nuo šiandien garsėja 
poeto lyrika savo uždarumu, 
nesuprantamumu, intelektualiz
mo hipertrofija. Bent taip apie ją 
šnekama. Viena skyrelio 
paskirčių ir būtų sušvelninti tą 
kategorišką teiginį. Nykos-Niliū
no lyrikoj esama daug vaiskių, 
saulėtų, smiltingų salelių, kvie
čiančių skaitytoją atvangai, 
lygiai kaip esama atšiaurių, 
uolėtų pakriūčių, kur be be
galinės atidos ar vedlio rankos — 
vien ožkoms karstytis. Bet nežiū
rint į ką gali pavirsti Nykos 
poezija, nagrinėjama filosofų, 
stambiausioji jos dalis yra toji pir
moji — melodinga, vaizdinga, 
užburianti savo šventadieniš- 
kumu, polėkiu. Antra vertus, tas 
skyrelis „Dainos apie mane...” 
akivaizdžiai rodo, kad Alfonsas 
Nyka-Niliūnas įžengė į mūsų 
raštiją kaip savito, originalaus 
braižo poetas; pernelyg nežymiai 
paepigonavęs, kaip dera visiems 
pradedantiems vyresnės kartos 
lyrikams.

Kiekvieną kartą, kai yra išlei
džiama kokio svaraus poeto 
rinktinė, ar kai švenčiamas koks 
metų krūvio jubiliejus, kažkaip 
savaime jo talento gerbėjus ap
ninka daugybė prisiminimų ir 
keistų minčių. Kaip sakysim 
tokia, kad va, ateis diena ir tam 
buvusiam „atplaišai-dekadentui” 
pastatys koplytstulpį ar prikals 
paminklinę lentelę ant gimtosios 
trobos kampo. Arba, kad gal ko 
gero Nemeikščiai taps tokia 
žinoma visiems vietovė, kaip 
Tolminkiemis, ar Mačernio 
Šarnelė. Gal kokią pradinę 
mokyklą jo vardu pramins?...

Esu nakvojęs tuose Nemeikš- 
čiuose, vaikščiojęs tais laukais 
bei karklynėliais, klausęsis vėjo 
ūžavimo ant kalvelės naktį ir tų 
garsiųjų langinių kvinčių bilsmo, 
kurį mini poetas. Žavus tai 
Aukštaitijos kampelis (poeto 
brolis Petras visur jį įžiūrėdavo 
Alpuko lyrikoj), bet ne ten ieš
kočiau Nykos ištakų, o senajam 
Vilniuj. Jo universitete. Ten norė
tųs matyt paminklinę „tablyčią”.

Gal todėl, kad tą patį dalyką 
studijavom (romanistiką), kad 
tomis pačiomis knygomis sirg- 
davom, su tom pačiom merginom 
draugavom, pagaliau net panašų 
darbelį buvom įsitaisę, gaiviausi 
mano atsiminimai yra susiję su 
pilku pastatu Pilies gatvėj (be-

Alfonsas Nyka-Niliūnas Vytauto Maželio nuotrauka

rods Nr. 19), kur eidavom budėt 
seminarų bibliotekosna. Aš — į is
torijos, Nyka — į romanistikos. 
Ten ir suartėjom.

Romanistiką studijuojančių 
tada buvo gana daug, ir nesa
kyčiau, kad tas jaunimėlis, ypač 
buvę Švietimo ministerijos 
stipendininkai, būtų mums impo
navę uolumu ar pasirinkto 
studijų objekto ypatingu 
pomėgiu. Alfonsas Čipkus (tada 
nežinojau dar, kad jis savo eiles 
pasirašinėjo mandriu Horacijaus 
Nykos-Niliūno slapyvardžiu ar 
kad buvo linkęs veikiau pakęst 
skurdą, nepriteklius bei alkį, nei 
atsižadėti poezijos) skyrėsi nuo jų 
savo apsiskaitymu, reiklumu sau 
ir mokslo alkiu. Toji paskutinioji 
charakteristika išliks jo aske
tinės, sakyčiau, asmenybės pa
grindiniu ir įstabiausiu bruožu. 
Dar labiau išryškėjusiu tremtyje 
bei išeivijoje.

Šiame kontinente visada buvo 
ir bus gerbiami prasisiekėliai. 
Vadinamieji „self-made men”. 
Beveik be išimties verslininkai. 
Žinoma, jie reikalingi ir mūsų 
tautai, kad ji pajėgtų žengt vienoj 
gretoj su visu civilizuotu pa
sauliu. Varžytis ekonominėj 
plotmėj su kitomis tautomis. 
Tačiau jai nemažiau svarbu neat
silikti ir kultūrinėj plotmėj. Gal 
jai net svarbesni prasisiekėliai, 
kurie savo pavyzdžiu skatina ją 
nugalėti menkavertiškumo kom
pleksus, maitintis geriausiais 
žemės vaisiais, savintis iš 
visuotinio kultūros aruodo visa, 
kas yra pakilaus, tampraus, 
šventiško, kūrybiško literatūroj, 
menuose, muzikoj, kritikoj. Kas 
brandina pagarbą kultūrinėms 
vertybėms, pakantą kito nuo
monei, kas ugdo estetinius 
poslinkius.

Tokiu kultūrininku, tokiu 
„homme de lettres” geriausia tų 
žodžių prasme ir yra Alfonsas 
Nyka-Niliūnas — poetas, vertė
jas, kritikas, kruopštus raštų re
daktorius, įžvalgių pratarmių au
torius. Nuo Vilniaus dienų 
nesiliovęs savamokslio veržlumu 
ir užsispyrimu plėsti savo 
akiračius. Vis gilėjantį svetimų 
kalbų pažinimą, mokslinę eru
diciją, iki neturėjimo mūsuos sau 
lygių... O tačiau nesiafišuojantis 
savo žinysta, mandrios frazeolo
gijos abrakadabromis, neta
baluojantis pranašo ar tribūno 
retorikos plačiomis rankovėmis. 
Vien paprastas rašto žmogus.

Užtat šiandien, kai pareina 
takeliukais Nykos-Niliūno lyrika 
Lietuvon, į tuos Nemeikščius, 
kurių gal ir nebėr, mums, jo 
lyrikos gerbėjams, yra didelė 
šventė. Nes jei tikrai pasigen
dama Lietuvoj, kaip kad nusi
skundžiama, dvasingumo, pri
klausymo Europai ryškesnių 
pojūčių, tai Nykos-Niliūno Būties 
erozija gali būti tokio dvasinio 
peno knyga. Pasidaryti kelrode 
knyga žmonėms, panūdusiems 
įveikti ilgametės totalitaristinės 
indoktrinacijos magnetinio lauko 
trauką. Nugalėti poslinkius, 
traukiančius pasigesti autori
tarinio režimo, įveikti tuos sąly
ginius refleksus, kurie yra įleidę 
šaknis ir išeivijoj giliau negu kar
tais pagalvojam.

Nėra prasmės užginčyti, kad 
Nykos-Niliūno poezija neretai 
padvelkia hermetiškumu, savo 
intelektualinėmis aliuzijomis. 
Nenoromis jos skamba knygiškai. 
O tačiau iš esmės ji tokia pat 
tremtiniška, „pabėgėliška” kaip 
ir kitų išeivių, vien tik jos ly
riniam herojui artimiau savo 
skausmą suvisuotinti ieškant 

jam atitikmenų marguose istori
jos puslapiuose. Vergilijuose, 
grįžtančiuose į Brindiziumą. Jo 
lyrika persmelkta to paties 
stoiško liūdesio, kaip ir kitų išei
vių, dėl prarastų namų, dėl 
pasimetimo savyje ir pasaulyje. 
Neretai joje praskamba skaus
minga rezignacija, susitaikymas 
su faktu, kad nėra žmogui kitos 
realybės, kaip gyvenamoji 
minutė, kaip dabar. Neretai jun
tama, kad jo mėginama atsiremt 
į draugišką skepsio petį, idant 
nepasidavus visokių socialinių 
utopijų vilionėms. Ir užtat kaip 
poetinė vėsuma, kaip knyga, iš
sakanti nūdienio žmogaus 
dvasinį labirintą, jo savimonės, 
pasąmonės ir vaizduotės simbio
zę, Būties erozija yra išskirtinio 
mąslumo ir atvirumo kūrinys.

Ar bus duota Nykos-Niliūno 
poezijai susilaukti skaitytojų 
dėmesio bei prielankumo Lie
tuvoj, ar bus jinai pasitikta tenai 
paspartėjusio širdžių plakimo, 
spėlioti dar per anksti, nors, kaip 
matyti iš vienos pirmųjų Būties 
erozijos recenzijų tenai (Aurelijus 
Katkevičius, „Gyventi ar gintis”, 
Literatūra ir menas 1990 m. 
balandžio 28 d.) nuoširdžių pa
stangų paverati ją „bendruome
nės savastim” esama.

Nemažiau įdomiai pasisako 
apie rinkinį ir jo pratarmės auto
rius poetas Marcelijus Martinai
tis. Užuot pavadinęs ją įvadu, 
pratarme, įžanga ar kitaip, jis 
pakrikštija savo straipsnelį 
„Prisipažinimais” ir rašo:

„Stipri, jau savo profesionalinės 
kultūros brandinta poetų karta 
išeivijoj nutiesė ryšių kabelius į 
mus. Mano kartai toks poetinės 
kūrybos kabelis buvo .Balandžio 
vigilija’, pirmoji knyga ,iš ten’, 
daugiau nei prieš dvidešimtį 
metų skubiai perrašinėjama, 
skaitoma kaip kokių pogrin
dininkų. Auklėtiems totalinės 
poezijos, mums buvo nuostabu, 
kad gali būti ir tokia lietuviška 
lyrika. [...] Ši A. Nykos-Niliūno 
rinktinė keičia Lietuvoj parašy
tos poezijos lygį, kiek kitaip su
stato vardus ir knygas, at
skleidžia vidines įtakas ir ryšius, 
šiai lyrikai reikia padaryti 
vietos literatūroje.

Susitinka, susiglaudžia dvi lie
tuviškos literatūros šakos: 
usūrinė, vėjų siūbuota, ir sibi- 
rinė, tik dabar pasirodžiusi, 
sukurta kankinių ir .ledo vaikų’. 
Netikėtai lietuvių literatūra tam
pa didesne, pasauline” (mano pa
brėžta — V. J.).

Norėtųsi, kad šia martinaitiška 
lietuvių poezijos suuniversa- 
lėjimo, supasaulėjimo pagava 
dalintųsi ir kiti jauni Lietuvos 
kritikai. Tuo paskubindami ir 
kitų išeivijos poetų — Kazio Bra
dūno, Henriko Nagio rinktinių 
pasirodymą. (Red. Jos Lietuvoje 
jau išėjusios).

Post scriptum: Pora pastabėlių 
dėl leidinio išorės.

Sunkiai suprantama (bloka
da??), kodėl leidiniui parinktas 
nepaprasto smulkumo (Gamitūra 
„Baltika”, 9 punktai) šriftas.

Dailininkės J. Guobienės iliust
racijos — ištisas peklos knygų 
baisybių filmas. Tai švento Anta
no, atsiskyrėlio, gundymų bei 
kitų reprodukcijų montažas, ant 
kurio užtepliota visokiausios 
mikroskopinės jūros gyvūnijos 
padidinimų. Ką tokia mono
chromatinė fantasmagorija turi 
bendro su Nykos-Niliūno daugia
spalve lyrika, sunku suprasti.
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Nuo mūsų priklausys, 
kokia bus Lietuva

Į Lietuvos bažnyčias grįžta muzika

Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministras Algirdas Sau
dargas, atvykęs į New Yorką, kur 
šią savaitę vyko pasitarimai, 
ruošiantis Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijai 
Paryžiuje, trumpai apsilankė ir 
Chicagoj, kur trečiadienio, spalio 
3 dienos, vakarą padarė pra
nešimą sausakimšai Jaunimo 
centro kavinę pripildžiusiems 
Chicagos ir apylinkių lietuviams. 
(Stebėtinai didelis buvo susirin
kusių skaičius, nors žinia apie 
susitikimą su ministru Saudargu 
gauta tik antradienio vakarą. Tai 
rodytų, kad lietuviškos radjjo pro
gramos ir savitarpio telefono 
tinklas veikia labai efektyviai, 
kai mums reikia susiburti Lie
tuvos klausimais.) Užsienio 
reikalų ministro Algirdo Sau
dargo mintys vertos dėmesio, jau 
vien dėl to, kad jo „rezervuotas 
optimizmas” (jo paties žodžiais ta
riant) reprezentuoja galbūt la
biausiai tinkamą laikyseną ir 
mums visiems Lietuvos ateities 
atžvilgiu. Todėl nors keletu iš jų 
čia norėtume su skaitytojais pasi
dalinti.

Nuo 1940 metų Lietuva buvo 
griaunama iš visų pusių, ji dabar 
užversta griuvenomis, nuo
laužomis, okupacijos įvestos sis
temos nuosėdomis — mes dar 
nematome tikrojo jos veido ir 
nežinome, kokia ji ilgainiui iš
kils, pradėjo savo kalbą Algirdas 
Saudargas. Lietuvą mums reikia 
atrasti iš naujo. Pasaulyje ji buvo 
išbraukta iš žemėlapių. Tačiau 
mes Lietuvą išlaikėme pačioje 
saugiausioje vietoje — savo 
širdyse. Iš naujo Lietuvą atrasti 
yra mums visiems kūrybinis dar
bas. Esame kaip archeologai — 
Lietuvos ieškodami, mes turime 
kasti vis gilesnius klodus.

Šis darbas jau yra pradėtas, pa
brėžė ministras, ir jam turi būti 
skiriamas visas mūsų dėmesys ir 
visos mūsų jėgos. Dvigubą mūsų 
tautos tremtį — Sibiro šaltį ir 
išbloškimą už vandenyno, kaip ir 
jos priespaudą savojoje žemėje, 
iš savo atminties ištrinti ne
galėsime, bet prie jų ir nebe- 
grįžkime. Kadangi — po daug 
metų pagaliau pajutome, kad 
Lietuvą užliejęs ledynas sustojo ir 
net pradėjo trauktis. Lietuvos 
atgimimo Sąjūdis kaip tik ir kilo 
iš noro atšildyti žmones nuo jos 
sukausčiusios baimės. Su kiek
viena viešai pasirodžiusia tri
spalve baimė tirpo. Kaune per 
pirmąjį Sąjūdžio suėjimą greti
moje mokykloje tūnojo pasislėpę 
milicijos daliniai su guminėmis 
lazdomis. O Antanas Terleckas iš 
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futliaro ištraukė Lietuvos vėliavą 
ir ja mojavo priešais vykdomojo 
komiteto pirmininką. Daliniai 
nesmogė. O tą vasarą Vingio 
parke, Vilniuje, jau buvo tri
spalvių jūra ir jos ženklino per
galę prie* baimę.

Kada lietuviai dalyvavo Sovie
tų Sąjungos Aukščiausios tarybos 
rinkimuose, kada rinko Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą, nebekreipė 
dėmesio, kad tų rinkimų taisyk
lės buvo rašytos senais sovie
tiniais laikais. Nes tikroji mūsų 
programa buvo tik Lietuvos 
nepriklausomybė. Ją atsteigėme 
Kovo vienuoliktosios aktu. Ir 
tada naujiems žmonėms reikėjo 
išeiti į politinį karą, panašiai 
kaip Lietuvos savanoriams 
1918-1920 metais į laisvės kovų 
laukus. Lietuvos vyriausybėje 
dirbantys žmonės nėra profesio
nalų politikų armija, jie yra sava
noriai. Bet kitokio pasirinkimo 
šiuo metu ir nėra. Jie privalo būti 
savos valstybės atstovais, mūsų 
valstybę rodyti pasauliui, pa
veikti ji, kad Lietuva būtų grą
žinta į kitų laisvų valstybių 
tarpą.

Lietuva šiuo metu yra ne
paprastoje padėtyje, kuri teikia 
ir progą, ir kelia riziką. Lie
tuva tebėra kryžkelėje tarp 
rytų ir vakarų — Rusijos plotų ir 
Vakarų Europos, tarp šiaurės ir 
pietų — mums šiuo metu ypač pa
lankių ir į save traukiančių skan
dinavų ir katalikiškos tradicijos, 
kaip ir mes, Vidurio Europos sla
vų tautų. Nuo mūsų priklauso, 
kokia Lietuva šioje kryžkelėje 
bus pastatyta.

Norėdami grįžti į pasaulio 
žemėlapį, lietuviai nėra išdidūs — 
jie priims pagalbą, moralinę, 
politinę, ekonominę, iš visų kitų 
valstybių, savo jaunimą siųs 
mokytis į užsienį. Tačiau Lie
tuvos ateitis priklausys ne nuo to, 
ką ji gaus iš pasaulio, bet ką ji 
pati pasauliui bus pasiruošusi 
duoti. Didysis mums klausimas 
šiuo metu — ką galime duoti Eu
ropai? Ir mūsų uždavinys — paro 
dyti, ką mes galime jos bendram 
gyvenimui duoti, ir įtikinti ją, 
kad mes verti grįžti į Europos 
tautų šeimą. Toliau jau smulkiau 
išdėstęs, kokiais žingsniais tas 
Lietuvos grįžimas į Europą jau 
vyksta diplomatinėje plotmėje, 
kokios jam kliūtys ir kokie mūsų 
palaipsniai siekiai artimoje 
ateityje, ministras Algirdas Sau
dargas išreiškė tvirtą viltį, kad 
tautos valia, įkūnyta Kovo 
vienuoliktosios aktu, išsipildys, 
kad Lietuva grįš į Europos lais- 

(Nukelta į 3 psl.)

LORETA VENCLAUSKIENĖ

Daugiau kaip prieš metus į 
Žilevičiaus-Kreivėno vardo 
muzikologijos archyvą Chicagoje 
buvo užėjusi viešnia iš Lietuvos. 
Ji prašė supažindinti ją su lie
tuvių kompozitorių religine 
muzika. Taip pat sakėsi Lietuvoje 
suorganizavusi jaunų mergaičių 
chorą, kurios labai noriai gieda 
pamaldų metu bažnyčioje. Choras 
jau suruošė kelis religinės mu
zikos koncertus, tačiau vadovė 
jaučia, kad per mažai išmano apie 
bažnytinės muzikos meną, ieško 
naujesnio repertuaro ir progų 
papildyti žinias apie dirigavimą 
ir religinės kūrybos istoriją. 
Viešnia buvo išeivijos lietuviams 
gerai pažįstamos estradinės dai
nininkės Gintarės Jautakaitės 
sesuo — Salvinija Jautakaitė, 
Lietuvos Valstybinę konserva
toriją baigusi prieš trejus metus.

Jaunos chorvedės norai supran
tami tiems, kurie pažįsta sovietų 
konservatorijų mokslo programų 
turinį. Lietuvos konservatorijoje 
studentai taip pat kol kas 
nestudijuoja religinės muzikos 
teorijos ir praktikos. Tiesa, jie 
išklauso bendrą muzikos istorijos 
apžvalgą tuo klausimu, tačiau ji 
yra neproporcingai trumpa, paly
ginus su kitomis kūrybos anali
zės temomis. Tuo tarpu senosios 
bažnytinės muzikos dėstymas, su 
visomis jos pažinimą skatinan
čiomis pratybomis, ruošiant pro
fesionalus, yra būtinas.

Salvinija Jautakaitė

Atgavus religijos laisvę, pa
laipsniui atgyja muzikinis 
bažnyčios gyvenimas. Dar anksti 
kalbėti apie kokius nors laimė
jimus,bet pradžia yra padaryta, 
ir j bažnytinį muzikinį gyvenimą 
pradeda sugrįžti jaunimas. Pir
miausia tas, kurio tėvai išliko 
praktikuojantys katalikai. Kaip 
pavyzdį čia ir prisiminėme Salvi
niją Jautakaitę, neseniai vėl at
vykusią į Ameriką.

Salvinija Jautakaitė Kauno 
Mergaičių kamerinį chorą subūrė 
1983 metais. Nuo 1989 metų jos 
gieda Kauno Katedroje per 
jaunimo šv. mišias. Chorui yra 
suteiktas „Giesmės” vardas. 

Šiais metais Jaunimo chorų fes
tivalyje Portugalijoje „Giesmės” 
choras buvo pripažintas geriau
siu. Jam vieninteliam buvo su
teikta proga dainuoti per Portu
galijos televiziją, o taip pat 
suruoštos koncertinės kelionės į 
daugelį šalies miestų. Taigi dar 
vienas lietuviškas choras, 
sėkmingai pasirodęs užsienyje. 
Tačiau jis skiriasi nuo kitų tuo, 
kad atstovauja ypač suaktyvėju
siai, tartum naujai atgijusiai, 
socialinei muzikos kultūros 
struktūrai — parapijos chorui.

Tai paskatino užmegzti pokalbį 
su jauna choro vadove, pasitei
raujant smulkiau apie ją, jos 
dainininkes bei kitus įvairius 
muzikinio gyvenimo įvykius 
dabartiniame Lietuvos gyvenimo 
laikotarpyje. Štai kai kurios to 
pokalbio ištraukos.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Kaip pavyko surinkti 
mergaičių chorą ir kiek jame yra 
dalyvių? 1

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Mano chore yra apie 50 mergai
čių nuo 13 iki 22 metų amžiaus. 
Taip pat yra parengiamoji grupė, 
į ją susirenka 7 ir 8 metų mergai
tės. Toje grupėje dainuoja 20 
vaikų. Kai kurie vaikai ateina iš’ 
muzikos mokyklų, kiti — iš pap
rastų vidurinių mokyklų. Kolek
tyvas nėra didelis, tačiau jį 
galėčiau pavadinti dvasingu 
žmonių būreliu. Rimtai repetuo
jame keturis kartus per savaitę 
po tris valandas. Todėl profesinis 
lygis sparčiai kyla. Pagrindinis 
mūsų tikslas — giedoti bažny
čioje. Toji aplinka mums labai 
patinka, jaučiamės tarnaujančios 
Dievui, turime progą formuoti 
savo charakterį, moralę ir pa
saulėžiūrą kryptimi, kurią drau
dė santvarka ištisus penkiasde
šimt metų.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Koks jūsų repertuaras?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Jo ieškau bibliotekose, padeda 
draugai iš užsienio, kitų chorų 
vadovai. Giedame bažnytinius 
motetus, ištraukas iš senųjų 
mišių (Palestrina, Orlande de 
Lassus, Felice Anerio, Vittorio, 
Stradella ir kitų). O iš lie
tuviškos muzikos kasdieninių 
bažnyčios apeigų metu giedame 
„Dangaus karaliene”, „Kryžiau 
šventas”, „Marija, Marija”, Sanc- 
tus iš Juozo Naujalio dvibalsių 
mišių, Jeronimo Kačinsko „Rex 
Christe” ir kitką. Sąrašas būtų 
ilgas.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Kokia, tavo nuomone, yra 
šiandien bažnytinės muzikos 
kultūros padėtis Lietuvoje?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ:
Muzika yra labiausiai neap

čiuopiama mūza, daranti žmogui 
giliausią poveikį. Tai labiau
siai nukentėjusi bažnytinio meno 
sritis. Jei freskos mūsų palaukė 
tą penkiasdešimt prievartos me
tų, tai muzika to negalėjo 
padaryti. Dvasingų kūrėjų — 
kompozitorių, chorvedžių, var
gonininkų, dainininkų — ne
ugdoma, ji degradavo. Ją būtina 
prikelti ir išvystyti kaip svarbią 
krikščioniškosios kultūros 
sudėtinę dalį. Tas atgimimas,

Angelas — Utenos bažnyčios detalė Vytauto Maželio nuotrauka

manau, jau prasidėjo. Greta per 
visus okupacijos sunkumus perė
jusių, pagyvenusių žmonių vadi
namųjų Sumos chorų, kuriasi jau
nimo chorai. Tai kunigo Graci
jaus Sakalausko, pirmojo baž
nytinės muzikos mokyklos įstei
gėjo Marijampolėje, Jaunimo 
choras, Šv. Mikalojaus bažnyčios 
Vilniuje Jaunimo choras, Kauno 
Katedros mergaičių ansamblis 
„Pastoralė”. Ypač pažymėtinas 
Vilniaus Katedros choras, 
kuriam vadovauja Rolandas Mu- 
leika. Jis dar studentas, šiais 
metais turėjęs progą studijuoti 
grigališkąjį choralą Paryžiaus 
konservatorijoje. Dvejų metų 
mokslo kursą Muleika išėjo per 
vienerius metus.

Kauno Katedros mergaičių choras „Giesmė”. Viduryje — choro vadovė Salvinija Jautakaitė.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Kaip manai, ko reiktų imtis, 
kad bažnytinio muzikavimo padė
tis pagerėtų?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Kuo greičiausiai prie visų 
katedrų ir bažnyčių reikėtų 
įsteigti mažytes bažnytinio giedo
jimo mokyklas, kuriose vaikai 
būtų iš pat pradžių mokomi gri
gališkojo choralo pagrindų, 
giesmių; kad jie patarnautų 
mišioms. Tai padėtų išsiugdyti 
naują bažnytinių muzikų kartą.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: O kaip tu įsivaizduoji 
praktiškąją to sumanymo pusę?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Manau, kad tai nesunku įgyven
dinti parapijos lėšomis. Gerai 

žinau, kad ir anksčiau, ir dabar 
vargonininkai gauna didesnę 
algą nei tarnaujantys valdiškose 
įstaigose.

Esu įsitikinusi, kad choras turi 
sugrįžti į bažnyčią, nes yra joje 
gimęs.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Ar daug turi bendraminčių 
šiuo metu Lietuvoje?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Ne, tikrai neturiu daug, bet 
manau, kad jų yra. Juk aš nepa
žįstu visų Lietuvos muzikų. Aš 
tikiu, kad yra labai daug pri
jaučiančių. Besikalbant, tenka 
išgirsti, kad kolegos sveikina 
mūsų veiklą, bet jie galbūt dar 
nėra dvasiškai pasirengę sugrįžti 
dirbti į bažnyčią.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Ar nemanai, kad bažnyčioje 
dirbantiems vertėtų burtis į 
kokią nors draugiją?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Aš turiu tokią svajonę: šį rudenį 
prikalbinti dar keletą bendra
minčių ir kartu su Vilniaus Ka
tedros choro vadovu Rolandu 
Muleika surengti religinės mu- 
.^ikps,, feą^aiį, pakviečiant 
dalyvauti ne tuos chorus, kurie, 
išmokę vieną kūrinį, ateina 
koncertuoti į bažnyčią, bet tuos, 
kurie pastoviai jose gieda. Tai 
padėtų susiburti, susidraugauti, 
gal suorganizuoti kokį seminarą 
ir po to įsteigti tokią mažą 
draugiją, nuo ko viskas galbūt ir 
prasidėtų.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: O kokie jūsų ryšiai su šiuo 
metu egzistuojančia Muzikų 
draugija? Ar ji turi kokį nors 
vaidmenį Lietuvos kultūriniame 
gyvenime?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Jokio vaidmens nevaidina, mes 
jos visiškai nejaučiam.

Dar ilgai kalbėjomės su Salvini
ja Jautakaite — apie Sinoikijas, 
šį pavasarį įvykusį Kultūros kon
gresą Vilniuje, apie naujas 
bažnytinės muzikos kompozicijas, 
kurių Lietuvai labai trūksta, apie 
Kompozitorių sąjungos pastangas 
neatsilikti nuo gyvenimo. Svars
tėme jaunųjų žmonių studijavimo 
užsienyje problemas. Atrodo, kad 
į Lietuvos bažnyčias sugrįžta 
muzika. Tik giesmininkų vado
vams reikėtų papildomų žinių ir 
bažnytinės muzikos estetikos gi
lesnio pažinimo.
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JUOZAS BAUŽYS

Apie Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrų

„Neužtenka vien tik kultūrines 
vertybes kurti, bet reikia su
daryti sąlygas, kad sukurtos 
kultūrinės vertybės išliktų 
amžiams ir kad jomis galėtų 
pasinaudoti ateinančios kartos. 
Tai liečia išeivijoje sukurtas 
vertybes, kurios anksčiau ar 
vėliau turės pasiekti plačiuosius 
lietuvių tautos sluoksnius 
Tėvynėje kaip išeivijos įnašas i 
bendrą tautos kultūrą”.

Su tokia nuostata grupė viduri
nės ir vyresnės kartos lietuvių 
JAV — mokslo žmonių, universi
teto dėstytojų, intelektualų bei 
kultūrininkų — 1982 metais 
Chicagoje įkūrė Lituanistikos 
tyrimo ir studįjų centrą (Lithua
nian Research and Studies 
Center, Ine.). Jo įsteigimo inicia
toriai — dr. Vytenis Damušis, 
teisės istorikas Jonas Damaus
kas, Pasaulio lietuvių archyvo di
rektorius Česlovas Grincevičius, 
kun. Vaclovas Gutauskas, a. a. 
Bronius Kviklys, prof. dr. Arūnas 
Liulevičius, prof. dr. Tomas Re
meikis. Dauguma jų ir dabar yra 
LTSC taryboje. Pirmuoju centro 
pirmininku tapo jo aktyviausias 
steigėjas prof. dr. Jonas Račkaus
kas, nuo 1979 metų dirbantis ir 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto, jau 30 metų ruošiančio 
pradinių bei aukštesnių lituanis
tikos mokyklų mokytojus, rekto
riumi. LTSC įsikūręs Jaunimo 
centre.

Stambiausias Lituanistikos 
tyrimo ir studįjų centro padalinys 
— Pasaulio lietuvių archyvas. Čia 
saugomi Daužvardžių konsula- 
rinis rinkinys, Vokietijos ir 
Austrįjos tremtinių lietuvių ar
chyvas, profesoriaus Kazio Pakš
to, Balio Sruogos, Antano 
Škėmos, prelato Mykolo Krupavi
čiaus, generolo Stasio Dirmanto 
bei kitų įžymių mūsų išeivių 
archyvai, taip pat Pasaulio ir 
JAV Lietuvių Bendruomenių, ki
tų draugijų ir sąjungų dokumen
tai. Pasaulio lietuvių archyvo bib
liotekoje ir viešoje Pedagoginio 
lituanistikos instituto biblio
tekoje sukaupta 48 tūkstančių 
pavadinimų leidiniai (tarp jų — 
11 tūkstančių pokario Lietuvoje 
ir apie 24 tūkstančiai tuo pat 
metu kitur išleistų knygų lietu
vių kalba).

Periodikos skyrius turi 13 
šimtų pavadinimų spausdinių. 
Saugomi Aušros, Varpo, Draugi
jos žurnalo, leisto iki 1911 metų,

pilni rinkiniai, Ateities, leistos 
nuo 1911 metų, Vilniaus žinių ir 
kiti komplektai. Didesnė pusė 
periodikos — pokario metų lei
diniai.

Istorikai Jonas Dainauskas 
1988 metais Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrui padovanojo savo 
asmeninę biblioteką: apie 18 
tūkstančių knygų 24-iomis 
kalbomis, tarp jų apie 14 tūkstan
čių, liečiančių Lietuvos istoriją.

Žilevičiaus-Kreivėno vardo lie
tuvių muzikologijos archyvas dar 
ne visas sukataloguotas. „Tai 
didžiausias pasaulyje šiob rūšies 
rinkinys”, sako prof. Jonas 
Račkauskas. Čia gaidos, plokš
telės, rankraščiai (tarp jų ir M. K. 
Čiurlionio), dokumentai, kon
certų programos ir t.t. Iš viso per 
400 pėdų medžiagos. Nei viena 
lietuvių opera Amerikoje nebuvo 
pastatyta be šių gaidų, kaip 
nebuvo be jų koncertuose atlikta 
ir dauguma lietuviškos muzikos.

Lietuvių Dailiojo meno insti
tutas (Lithuanian Institute for 
Fine Arts) yra sukaupęs įžymių 
lietuvių menininkų kūrinių 
kolekciją: per 40 Mstislavo Dobu
žinskio bei 60 Viktoro Petra
vičiaus kūrinių ir daugiau kaip 
700 Prano Domšaičio kūrinių rin
kinį (kuriuos visus nupirko Lietu
vių Fondas). Čia saugoma ir 
Kazimiero Baltramaičio lietuvių 
menininkų archyvas ir Čiurlionio 
galerijos archyvas.

Kartografijos skyriuje — Rad
vilai Juodąjam priklausę 1613 
metų žemėlapiai bei profesoriaus 
Kazio Pakšto ir pulkininko Juozo 
Andriaus žemėlapių rinkiniai. 
Vaizdinių-garsinių priemonių 
skyriuje sukaupti užsienio lietu
vių radijo programų įrašai, vaiz
dajuostės, kuriose užfiksuota 
senų įžymių lietuvių pasako
jimai, gyvenimo nuotrupos.

Verta paminėti ir prie Lituanis
tikos tyrimo ir studįjų centro 
prisijungusį Budrio vardo 
lietuvių fotoarchyvą, kuriame 
yra laikomi didžiausi negatyvų ir 
nuotraukų rinkiniai, vaizduoją 
Amerikos lietuvių kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą. Yra ten ir 
vertingos fotodokumentacįjos iš 
Lietuvos praeities.

LTSC muziejuje blykčioja 
direktorės Nijolės Mackevičienės 
kruopščiai parengtų ekspozicįjų 
stiklai. Už jų Lietuvos pašto 
ženklai, pinigų kolekcija, įvairių 

(Nukelta į 2 psl.)

Vasaros veja vasaras ir štai jau 
34-ą kartą į Dainavą (Man- 
chester, Michigan) rinkosi 
Lietuvių Fronto bičiuliai ir jų 
bičiuliai studijų ir poilsio 
savaitėn. Šiemet ji buvo pavadin
ta Lietuviškųjų studijų savaite, 
panašiai kaip tokio pobūdžio 
savaitės jau seniai yra rengiamos 
Europoje. Gal dėl to šiemet joje 
dalyvavo ir nemažas skaičius 
nepriklausančių LFB sąjūdžiui. 
Ateity bus bandoma įtraukti ir 
kitas organizacįjas bei asmenis 
į tokių Lietuviškųjų studijų 
savaičių programos sudarymo ir 
rengimo darbus.

Didelė paskaitų, svarstybų ir 
diskusijų dalis šioje studijų 
savaitėje buvo skirta bendrai 
temai „Lietuvos valstybingumo 
formos ir turinys”. Kita pro
gramos dalis apėmė išeivijos 
politinės ir visuomeninės veiklos 
klausimus bei problemas, kiek jos 
yra susijusios su Lietuvos reika
lais.

Ateina nauji žmonės
Kaip įvadas į šios savai

tės paskaitų ir svarstybų ciklą 
pirmadienio (rugpjūčio 13 d.) rytą 
buvo atidaromoji Vytauto Voler- 
to paskaita. Prelegentas savo 
mintis pradėjo šiltais žodžiais, 
skirtais prisiminti prieš 10 metų 
(1980 m. rugsėjo mėn. 7 d.) mirusį 
bičiulį, rašytoją Aloyzą Baroną, 
nuolatini tokių LFB Studįjų 
savaičių dalyvį. Volertas surišo 
Barono asmenį ir jo reiškimąsi 
lietuviškoje veikloje su tolimesne 
savo paskaitos tema — apibūdini
mu Lietuvos ir išeivijos dabarti
nės būklės. Lietuvoje gyvenimas 
iškelia naujas problemas, ten ku
riamas naujas gyvenimas, nau
ja valstybė, nauji įstatymai. 
Išeivija dažnai jaučiasi, lyg 
atsidūrusi šalia tautos. Mūsų 
reikšmė tik ta, kiek galime pa
veikti Lietuvos naudai savo 
kraštų vyriausybes, spaudą. įvy
kiams staiga užklupus, veiksniai 
pasimetė. Jautėsi jais nusivy
limas, net ir Lietuvių Bendruo
mene. Atsirandanti privati inicia
tyva ėmėsi darbo, rodo didelį 
entuziazmą, sudarinėja ir vykdo 
projektus, kurie yra įgyvendi
nami. Jei komandos iš viršaus 
negirdėti, tai žmonės patys susi
buria. Nauji ir jauni žmonės!... 
kuriuos sušaukė pats gyvenimas 
taip, kaip kadaise gyvenimas 
rezistencįjon sušaukė ir Lietuvių 
Fronto jaunus žmones. Volerto 
paskaitos mintys iššaukė gyvas 
diskusijas dėl konkrečių politinės 
ir visuomeninės veiklos galimy
bių.

Lietuvos valstybingumas 
teisės atžvilgiu

Arūnas Gudaitis, jaunas tei
sininkas iŠ New Yorko, buvęs 
JAV senatoriaus Daniel Riegle 
teisinis patarėjas, savo paskaitoje

iškėlė liūdną faktą, kad nors 
Lietuva ir paskelbė Kovo 11 aktu 
savo nepriklausomybę, remda
masi teisiniu pagrindu, ji vis 
dėlto Vakaruose nesusilaukia 
pripažinimo ir to teisinio fakto 
supratimo. Vakarai labiau nori 
padėti Gorbačiovui. Sovietiniai 
komentatoriai, o dažnai ir ame
rikiečių spauda sėkmingai įti
kina didelę dalį visuomenės, kad 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
Sovietų Sąjungos konstitucijos 
ir procedūros klausimas. Tad 
būtina ir mums patiems gerai 
suprasti teisinius argumentus ir 
juos perteikti politikos žmonėms 
bei spaudai.

Arūnas Gudaitis tam rekomen
duoja naudotis naujai išleista 
teisininko Povilo Žumbakio 
redaguota knyga Lithuanian In- 
dependence: the Re-establishment 
of the Rule of Law, kurioje yra 
duoti amerikiečių teisės ekspertų 
(Lowry Wyman ir William J. 
Hough) pasisakymai ir sutelkti 
net 54 Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos doku
mentai, išleisti po kovo 11-os 
dienos.

Tos pačios temos rėmuose 
kalbėjo ir Antanas Bartusevičius, 
teisininkas iš Lietuvos, savo pra
nešime pabrėždamas, kaip nepap
rastai sunku, tiesiog neįmanoma 
Lietuvoje per tokį trumpą laiką 
suformuoti tvirtą teisinę koncep
ciją. Naujai išleidžiamus įstaty
mus dažniausiai parengia ne tei
sininkai. Politinė padėtis ir val
džioje esantys žmonės tai nule
mia. Kita vertus, sovietų teisi
ninkai savuosius įstatymus inter
pretuoja pagal savąją sovietinę 
politika. Tai yra „guminiai” 
įstatymai. Tautų apsisprendimo 
teisė ignoruojama tiek Sovietų 
Sąjungoje, tiek ir Amerikoje. Pa
čiai Lietuvai būtinai reikalinga 
Vakarų teisinė pagalba patari
mais ir per ad hoc ekspertus.
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apturi būti su tauta ir ry-'^ 
ja, bet jokia partinė poli- 

/ tika . negali identifikuotis su 
i! BažfcįįteiabČia ir yra visų mūsų 
i rūpestis, kad, kuriant iš nieko 
į naują valstybę, nebūtų pamiršta 

jrdemokratija.
Wr*- ‘'i C. A"’ >

Vytauto Maželio nuotrai
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Efektyvūs visu 100%
Povilas Žumbakis, anksčiau 

minėtos knygos iniciatorius ir re
daktorius, kalbėjo apie ad hoc 
grupių greitąją akcįją. Apžvelgęs 
praeities įvykius, pareikalavu
sius greitos akcijos (Simo Kudir
kos pabėgimas, OSI išpuoliai ir 
kt.), pabrėžė, kad visada tokiais 
atvejais susidarydavo grupės 
žmonių, atsirasdavo atskiri as
menys, kurie demonstracįjomis, 
laiškų ir telegramų akcįja ar 
kitaip atlikdavo skubų ir tei
giamą darbą. Yra momentų, kada 
turime būti efektyvūs visu 100%. 
Šiuo Lietuvai itin svarbiu mo
mentu mūsų veiksniai dažnai 
tokiam efektyvumui nėra pasi
ruošę. Neretai iš jų pusės jau
čiamas net ir trukdymas privačių 
grupių ar asmenų darbui, nenoras 
priimti ateinančius iš šalies su 
pasisiūlymais padėti. Tad ad hoc 
grupės dažnai pačios susiranda 
projektams lėšų, sudaro strategi
jas ir darbą atlieka. Prelegentas 
ypač teigiamai atsiliepė apie Lie
tuvių informacijos centro darbą, 
pasidžiaugė ir jaunimo įžvalga, 
paminėdamas šios vasaros Moks
leivių ateitininkų sąjungos sto
vykloje priimtą rezoliuciją.

Žumbakio paskaita buvo gal 
kiek per aštri, gal daugiau 
iškelianti ir pabrėžianti kont
roversinius faktus ir jų nevynio- 
janti į vatą. Ir tai turbūt savo

tarpe yra gerai?.. Be abejo, tai 
buvo pagrindas gyvoms diskusi
joms. Jose, tarp kitko, buvo 
iškeltas pageidavimas, kad iš 
abiejų pusių -- Bendruomenės ar 
kurio kito veiksnio ir privačios 
iniciatyvos grupių — būtų di
desnis kooperavimas ir koordi- 
nacįja.

Apmąstymai apie Kovo 11
Tai buvo dr. Vytauto Vardžio 

mintys, kilusios, stebint vė
liausius įvykius Lietuvoje. Tie 
įvykiai palietė ir tebeliečia 
kiekvieną iš mūsų asmeniškai, 
mūsų išeivįją ir pačią Lietuvą. 
Asmeninis mūsų gyvenimas tapo 
supintas su Lietuvos likimu.

Lietuva apie išeiviją, 
fe* išeiviai apie Lietuvą 
lįįyopoziume, kurio tema buvo 
pfetuvos pažiūra į išeiviją” 
alyvavo: Antanas Bartusevičius, 
iėtuvos teisininkų draugijos 
Į^b-ir Lietuvos teisių draugijoj 

kun. Kastytis^ 
gMmptttsMas, buvęs inžinierius, s 

kunigas, gyvenantis Chi-d 
tm^^rvydas Lukoševičius^ 

Kauno, Juliusa 
poetas, Vilniaus uni-»į 

i vpr^įteto Lituanistikos katedros, i
Atsirado psichologinis lūžis veidt&įįfc^tffihitas. Simpoziumui modera-h 
į egzistencinę tiesą: esame Vardys. Jo daly-9
tautos, bet kartu ir šalia tautt^ffi®pSfflw^nagrinėti išeivįjos p 
Net ir visos išeivįjos pastangos1 susidariusį Lietuvoje, po-į
Lietuvai vaduoti pasirodė ne-■'> ’iitrhiu, religiniu, kultūriniu bei~ 
reikšmingos: pasaulio dėm^cvn ■ ’ •
atsirado Lietuvai, o ne 
pastangoms. Išeivįjos reikšmė 
mažėjo. Lietuvai reikia ne 
vijos veikėjų, bet biznierių. Ir 
po to, kai visi išeivių darbai 
motyvuoti Lietuvos 
idealu. Pasijuntame, kad 
esame ne tremtiniai, bet 
(nors gal ir ne duoneliautojai) 
Koks dabar būtų išeivijos 
muo, koks ryšys su tauta? 
vis tiek turėtų išlikti stipri, 
reikės net stiprinti nauja

požiūriu. Kai kurios , 
prelegentų mintys nu- * 
į Lietuvos klausimus f 

o dar labiau nuo', 
simpoziumo temos buvo(> 

prasidėjus klausimams 
Ar tai nerodo, kad 

pažiūrose bei “ 
daug bend- 
tik kelios 5 

3T 
Išeivijai teko1 

vaidmuo. Ji pil- *'
’ (Nukelta i 2 nsl 1
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Vestuvinio drabužio
klausimas

• v •Galimi sunkumai, keičiant Lietuvos teisę
POVILAS ŽUMBAKIS

Šio sekmadienio* evangelijoje 
susitinkame su klausimu, kuris 
nėra lengvai atsakomas. Mes gir
dėjome Jėzaus palyginimą apie 
karaliaus pokylį, kuriame vienas 
svečias neturėjo vestuvinio dra
bužio. Kas yra tas vestuvinis dra
bužis? Mes jį negalime suprasti 
paprastai kaip dorinį trūkumą. 
Dėl to, kad tame pokylyje buvo ne 
vienas nuodėmingas žmogus. 
Palyginime yra sakoma, kad į 
pokylį buvo sukviesta ne tik geri, 
bet ir blogi žmonės. Tačiau ka
ralius, atėjęs pažiūrėti savo 
svečių, nenuėjo išmesti iš pokylio 
blogų žmonių, bet nusikreipė 
prieš žmogų, neturintį vestuvinio 
drabužio. Ir jo reagavimas buvo 
toks griežtas, kad tas žmogus 
buvo išmestas iš pokylio ten, kur 
buvo dantų griežimas. Taigi 
klausimas nėra tuščias, ką iš 
tikrųjų Jėzus norėjo pasakyti 
žmogumi, neturinčiu vestuvinio 
drabužio.

Norint rasti atsakymą į šį 
klausimą, verta pažiūrėti, ką išvis 
Jėzaus galvosenoje reiškia šis 
pokylis. Jis reiškia įvairių tautų 
pakvietimą į artimus santykius 
su Dievu. Juo yra išreikšta, kad 
kai kurios tautos, nors artimos 
karaliui, atsisakė jame dalyvauti. 
Ir tas jų atsisakymas buvo netei
sėtas, nes jos už tai buvo taip pat 
žiauriai nubaustos. Kai artimai 
santykiaujantys su karalium 
atsisakė dalyvauti pokylyje, jie 
taip pat buvo žiauriai nubausti. 
Taigi čia mes turime reikalo ne 
su laisvu pasirinkimu dalyvauti 
ar ne, bet su griežta pareiga 
jame dalyvauti.

Iš kitos tačiau pusės, nereikia 
praleisti iš akių, kad šis pokylis 
yra vestuvių pokylis. Dievas sa
vo santykius su žmonįja supranta 
kaip santykį tarp sužadėtinio ir 
sužadėtinės. Pats Jėzus kartą sa
ve yra aptaręs kaip sužadėtinį. 
Negana to, ir Senajame tes
tamente žmonijos santykis su 
Dievu yra taip pat vaizduojamas 
kaip sužadėtinio santykis su

* Pamokslas, pasakytas sekma
dienio mišiose spalio 14 dieną 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietu
vių misijos koplyčioje, Lemont, Illi- 
nois. Ateities studijinio savaitgalio 
Chicagoje proga šv. mišias konceleb- 
ravo Lietuvių misijos Lemonte 
klebonas tėvas Leonas Zaremba, SJ, 
tėvas Vytautas Bagdanavičius, Atei
ties savaitgalio rengėjų būrelio 
narys, ir prelatas Vytautas Balčiū
nas, Ateities savaitgalio svečias iš 
Putnam, CT. 
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sužadėtine. Pažymėtina šiuo at
žvilgiu yra Senojo testamento 
knyga Giesmių giesmė. Žodiškai 
tai yra poema apie jauną moterį, 
kuri yra karaliaus Saliamono 
sužadėtinė. Tačiau jos prasmė yra 
religinė. Ir jeigu ši poema buvo 
įimta Senojo Testamento knygų 
tarpan, tai tik dėl to, kad ji buvo 
suprasta, jog čia eina reikalas ne 
apie tarpusavius žmonių san
tykius, bet apie Dievo ir žmonių 
meilės santykius.

Ir katalikai Šv. Rašto tyrinė
tojai taip tą poemą supranta ir 
yra apie tai rašę. Ryškiausias 
šiuo atžvilgiu yra ketvirtojo šimt
mečio šventasis vyskupas Gre- 
gorijus iš Nysos Mažojoje Azijoje. 
Jis yra parašęs plačią teologinę 
studiją, kaip tos poemos 
komentarą. (Ta proga verta 
paminėti, kad tos studijos naują 
vertimą į anglų kalbą iš graikų 
kalbos yra padaręs vienos lietu
vės motinos, ištekėjusios už airio, 
sūnus, trapistas vienuolis. Jis va
dinasi Kazimieras McCambley. 
Knyga išleista 1987 metais.; 
Taigi nereikia stebėtis, jei Dievas 
savo santykius su žmonija 
supranta kaip santykius tarp 
sužadėtinio ir sužadėtinės.

Bet grįžkime prie klausimo, 
kuo yra kaltas tas svečias, kuris 
neturi vestuvinio drabužio. 
Matėme, kad jį mes negalime ap
tarti kaip paprastą nusidėjėlį, 
nes svečių tarpe buvo daugiau 
tokių. Taip pat mes negalime jį 
aptarti kaip netikintį į Dievą, 
nes pats jo atvykimas į pokylį 
sako, kad jis nebuvo priešiškai 
nusiteikęs karaliui, taigi Dievui. 
Dėl to mes jį negalime aptarti 
kaip netikintį. Karalius kreipiasi 
į jį kaip į prietelį. Tad kas jis 
pagaliau yra? Galvokime, pra
dėdami nuo drabužio filosofijos. 
Ką toks svečias natūraliai 
pasako, kuris į pokylį ateina 
netinkamai apsirengęs? Jis pa
sako, kad jis į tą pokylį žiūri be 
pagarbos, be dėkingumo, ir žiūri 
į jį tik kaip į paprastą kasdieninį 
reikalą. Tačiau pokylio šeimi
ninkas nesutinka palankiai 
priimti tokio svečio, kuris jo kvie
timo negerbia, kuris nėra 
dėkingas už pakvietimą į pokylį. 
Perkėlus tai į Dievo ir žmogaus 
santykius, šis vestuvinio dra
bužio trūkumas atstovauja 
tokiam tikinčiajam, kuris į 
tikėjimą žiūri ne kaip į 
reikšmingą dalyką ir nėra dė
kingas Dievui už santykius su 
juo.

Mes turime suprasti, jog esame 
viena tauta, kuri yra čia, išei
vijoje, kuri yra ten, Lietuvoje. 
Taip pat mažais trupinėliais iš
barstyta Sibiro platybėse, iš
blaškyta po visą pasaulį nuo rytų 
iki vakarų. Ir tie žydai, sušaudyti 
nacių, ir partizanai, komunistų 
•nužudyti Lietuvoje, ir tremtiniai, 
neatlaikę Gulago, Laptevo pa
krantės kančių, visi jie yra tokia 
pat lietuvių tautos dalis, kaip ir 
mes patys. Mes išsaugojome 
tautiškumą Lietuvoje, kur 
penkiasdešimt metų tęsėsi 
nuožmi ir kruvina priespauda. 
Mes tautiškumą neblogai išlai
kėme Vakaruose, kur gyvenimas 
buvo lengvas, bet sunkesnės 
sąlygos lietuvybei išsaugoti. 
Mūsų tauton susibūrė katalikai 
ir protestantai, tikintieji ir ateis
tai, kairieji ir dešinieji, rusai ir 
lenkai, gudai, ukrainiečiai, žydai 
ir kai kurie kiti, Lietuvą pasi
rinkę savo Tėvyne. Bet yra ir tau
tiečių išdavikų, kurie anuomet 
pardavė Lietuvą naciams, o da
bar ją parduoda komunistams. 
Yra gerų ir blogų tautiečių. Svar
biausia, Lietuva gyva, dinamiš
ka, pliuralistinė, nes su savai
siais sugyvena geriau, nei mes 
Vakaruose.

Valstybė dažniausiai api
brėžiama taip: tauta, kraštas 
arba teritorija ir valdžia. Po 
penkiasdešimt metų kovo 11-ąją

* Straipsnis yra sutrumpinta forma 
paskaitos, skaitytos Ateities studijinio sa
vaitgalio programoje spalio 13 dieną Jau
nimo centre, Chicagoje.

Verta ir mums mokytis būti dė
kingais Dievui. Lietuvių tauta 
šiuo metu išgyvena didelę Dievo 
dovaną. Kas prieš penkerius 
metus atrodė kaip neįtikima 
svąjonė, šiandien yra politinė 
realybė. Lietuvių tautai yra atsi
vėrusi galimybė sau atstovauti 
ligi to, kad gali tikėtis pilnos 
nepriklausomybės. O Lietuvos ti
kinčiajai visuomenei, kuriai 
krikščioniško tikėjimo praktika
vimas buvo kliudomas visokiais 
varžymais, yra atsivėrusi ti
kėjimo išpažinimo laisvė.

Turint tai prieš akis, ar nėra 
verta dėkoti Dievui už šią labai 
plačią malonę. Iš šventųjų raštų 
aiškėja, kad Dievas yra labai 
jautrus kiekvienam dėkingumui. 
Dėl to aš kviečiu šių mišių daly
vius kiekvieną asmeniškai pa
reikšti padėką už tą malonę 
lietuvių tautai, kurios gyvi liudi
ninkai, tarsi vestuvinio pokylio 
dalyviai, mes esame. Mišios yra 
tam tinkamiausia proga. Pirmieji 
krikščionys mišių kitaip ir ne
vadino, kaip dėkojimu, susijusiu 
su duonos laužymu. Dėkojimas 
Dievui yra galbūt vienas iš 
arčiausiai mus su Dievu jun
giančių mūsų pasireiškimų.
Kun. Vytautas Bagdanavičius 

demokratiškai išrinkti tautos 
atstovai atstatė valstybę. Turime 
ir tautą, ir teisingai išrinktą val
džią, ir kraštą, kuris dar nėra 
visiškai mūsų kontroliuojamas.

Kas atkūrė Lietuvos valstybę? 
Kartais mes arogantiškai kal
bame, jog atkūrėme mes iš Vaka
rų. Ne. Atkūrė lietuvių tauta 
Lietuvoje. Mes Vakaruose esame 
to liudininkai ir rėmėjai, esame 
entuziastai. Mes plojame už 
Lietuvą, dėl jos verkiame ir 
galime bei privalome būti Lie
tuvos padėjėjai. Galime tapti Lie
tuvos piliečiais, jei apsispręstume 
palikti kitus kraštus ir važiuo
tumėme i Lietuvą gyventi, priim- 
tumėme tai, ką įpareigoja pilie
tybė. Bet kol kas sėdime čia. O 
ten mūsų žmonės dirba labai 
sunkiai. Valdžios forma, pati val
džia ir sistema priklauso nuo jų.

O kas yra teisinė sistema? Ji 
yra tautos dvasios veidrodis. Tai 
būdas, kuriuo valstybė valdo save 
ir išreiškia tautos norus. Kartais 
tai pasiseka, nors dažniausiai ne. 
Teisinę struktūrą nusako konsti
tucija, kuri gali būti surašyta 
kaip JAV, tokia, kokią turėjome 
Lietuvoje iki 1940 metų, arba 
nerašyta kaip Didžiosios Britani
jos, bet aiškiai suformuluota ir 
suprantama. Pagal konstituciją 
sudaroma valdžia ir administra
cinis aparatas. Valdžia leidžia 
įstatymus ir tariasi su kitomis 
tautomis bei tautų organizaci
jomis.

Jokia teisinė sistema negali 
būti demokratinė, jeigu piliečiai 
nesilaiko įstatymų, o vyriausybės 
sprendimai prieštarauja kons
titucinėms normoms. Nes gali 
būti gera konstitucija ir geri įsta
tymai kaip, pavyzdžiui, yra 
Sovietų Sąjungoje, ir nebūti 
demokratijos, nes ir vyriausybė, 
ir žmonės Sovietų Sąjungoje kon- 
stitucija netiki ir jos nesilaiko. 
Valdžios organai vadovaujasi 
savo pačių įstatymais tik tada, 
kai jiems tai yra naudinga. Svar
biausia pasiekti piliečių ir vy
riausybės paklusnumo jų pačių 
įstatymams. Rytuose nesupran
tama, kaip JAV prezidentas 
Richard M. Nixon palyginti dėl 
tokio mažo nusikaltimo turėjo 
pasitraukti iš savo posto. Man 
teko kalbėti su žmonėmis iš Rytų 
Europos, kurie net dabar visiškai 
neįsivaizduoja, kaip galima 
traukti atsakomybėn prezidento 
George Bush sūnų.

Kokia šiandien yra Lietuvos 
valstybingumo atstatymo situa
cija? Pirmiausia jaučiamas milži
niškas, organizuotas ir gudrus 
trukdymas iš Maskvos. Viskas 
daroma, kad Lietuvai nepa
sisektų. Tai vykdo ir naktinė, ir 
dieninė komunistų partija. Aš čia 
nematau didelio skirtumo, išsky
rus tai, jog vieni nori totališkai 
sunaikinti kraštą, o kiti dar nėra 
apsisprendę, kurioje tvoros pusėje 
sėdi. Jie skleidžia dezinformaciją, 
kurią gauname kiekvieną dieną. 
Nomenklatūra yra užvaldžiusi 
svarbiausius postus pagrindinėse 
įmonėse ir žemės ūkyje. Ko
munistų partija praktiškai valdo 
mūsų kraštą. Jie nėra išmesti, jie 
nepasitraukę ir neišsižadėję sa
vo komunistinių principų.

Spausdinami naktiniai laikraš
čiai. Be pavardžių, be oficialių 
leidėjų. Jie skelbia melą, bando 
suskaldyti tautą ir taip ją su
naikinti. Iškeliamos tautinių 
mažumu problemos, mūsų vadu

Lietuvių fotografų 19-oji metinė paroda buvo 
atidaryta vakar, spalio 19 dieną, Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje. Šiemetinės parodos konkur-

Suplevėsavo trispalvė viri Gedimino kalno pilies bokšto 1988 m. spalio 22 d. per Sąjūdžio suvažiavimų Vilniuje. 
Vytauto Ylevičiaus nuotrauka 

sinė tema — „Šventės”, antroji temą y laisva. Paroda, 
suruošta Budrio vardo fotoarchyvo, kurioje dalyvauja ir 
išeivijos, ir Lietuvos fotografai, vyks iki spalio 29 dienos.

populiarumo statistikos, kurios 
daromos senos komunistinės sis
temos biurokratiniais metodais. 
Mažumų kiršinimo pavyzdys — 
visiškai neseniai maža lenkų 
grupė Lietuvoje pasiskelbė auto
nomine teritorįja, kas, pagal Gor
bačiovo konstitucįją ir jo greitai 
surašytą atsiskyrimo įstatymą, 
gali Lietuvai trukdyti atkurti 
valstybę. Pagal tą įstatymą kiek
vienas autonominis kraštas, pri
pažintas Maskvos, negali būti ki
tos respublikos teritorija. Tokiu 
atveju Lietuvoje galėtų būti dau
gybė autonominių rajonų. Tai pa
vyzdys, ką daro Maskva.

Saugumo komitetas, t.y. KGB, 
saugo sienas. Jis padidino skaičių 
savo narių, kurių tarpe daug 
lietuvių. Visi saugumiečiai 
Lietuvoje aktyviai vykdo anti
valstybines užduotis. Mūsų sie
nos uždarytos. Kokia siena buvo 
Berlyne, dabar tokia pat, o gal 
dar baisesnė, yra tarp Lenkįjos ir 
Lietuvos ir apie visą Baltijos jūrą.

Raudonoji armija yra disloka
vusi Lietuvoje didžiulius dali
nius, kurių tikslus skaičius ir 
pajėgumas neskelbiamas. Mes 
visi puikiai žinome, kaip mūsų 
tautos jauni vyrai yra jėga 
traukiami į Raudonosios armijos 
dalinius, kaip jie niekinami ir 
kankinami. Visa tai dar vyksta 
Lietuvoje.

Ir kai mes kartais drįstame kri
tikuoti Lietuvos vyriausybę, jog 
ji nedirba taip efektyviai, kaip 
mūsų, mes turėtumėme atsi
minti, jog Lietuva prispausta 
ir fiziškai, ir morališkai. Bet 
Lietuva turi ypatingų žmonių. Jų 
yra vyriausybėje, Sąjūdyje ir 
pačioje tautoje.-Visų nė gepažįs- 
tarne. Mūšą vyriąusybė^e&ntjau 
didžioji dalis, yra tikrai tautiška, 
gabi, energinga, dauguma jos 
narių — jauni. Aš manyčiau, 
daugumos Lietuvai dirbančių 
žmonių amžiaus vidurkis yra 
30-3fr pąetai»

Komuhistą-į 
pasit 
savo ie-
tik todėl, kad jų pusėje Raudonoji tuvoje galėjai turėti karvę, bet 
armija ir saugumas, fiziškai pri- negalėjai jos pašerti, nebent 
spaudę Lietuvą. Kalbėdami ir pa- Maskva tau leistų. Todėl dabar

vijoje galvoja, kaip padėti Lietu
vai. Kartais tai atliekama labai 
arogantiškai. Mes pradedame 
mūsiškius Lietuvoje mokyti, ko
kie jie turėtų būti vadai. Bet 
neužmirškime, jog Lietuvoje yra 
milžiniškų problemų ir milžiniš
kų vadų. Iš Vakarų mes galime 
jiems siųsti informaciją, bet, gink 
Dieve, nemokyti kaip atstatyti 
valstybę.

Mes galime padėti pervežti 
Amerikos teisinį patyrimą į 
Lietuvą, nes Amerika demokra- 
tiją išsaugojo du šimtuB metų. Ir 
turi labiausiai kopijuojamą sis
temą pasaulyje. Amerikos revo- 
liucija ir Lietuvos valstybingumo 
atkūrimas turi tam tikrų pana
šumų.

Kai Amerika bandė atsiskirti 
nuo Anglijos, amerikiečiai buvo 
dideli idealistai. Jie troško in
formacijos ir žinių, ką sąmonin
gai trukdė anglai. Ir prieš du 
šimtus metų Amerikoje pasipylė 
daugybė laikraščių, kaip dabar 
Lietuvoje. Mes kartais pažiūrime 
įjuos ir sakome, kokia nesąmonė, 
jog tokiame mažame krašte pla
tinami kelių šimtų pavadinimų 
laikraščiai. Mieli tautiečiai, tai 
pasekmė to, jog penkiasdešimt 
metų nebuvo laisvos spaudos. 
Laikui bėgant ir gyvenimui nor
malizuojantis, daugelis jų išnyks.

Bet yra ir didelių skirtumų. 
Kovo 11-ąją Lietuva turėjo pra
dėti elgtis kaip valstybė. Kai 
Amerika susitarė su Anglija dėl 
nepriklausomybės, jai liko anglo
saksų darbo etika. Mūsų žmonės 
paveldėjo sovietinę darbo etiką. 
Amerikiečiams atiteko septynis 
šimtus metų tobulinta teisinė sis
tema, kurią jie priėmė. Jie turėjo 
daugiau ekonominio patyrimo. 
Jiems nereikėjo rūpintis kaip 
gauti šieno iš Anglijos, kad 
pašertų savo gyvulius Pennsyl- 
vanijoje. Lietuva turi tuo rūpintis 
ne todėl, kad nemokėtų pašerti

Ir dar. Amerikos nekontroliavo 
saugumo tarnyba, nebuvo Angli
jos karių, saugančių sienas. Ir 
todėl Amerikos kūrėjai buvo la
biau patyrę už Lietuvos kūrėjus. 
Tai svarbu paminėti, nes ši pro
blema dažnai iškyla. Mes Vaka
ruose plojam komunistų lyde
riams, nes jie patyrę ir moka 
pateikti žinias, kurias mes 
norime išgirsti. Kai atvažiuoja 
jaunieji idealistai, mes matome, 
jog jie nepatyrę. Kodėl? Jiems 
neleido vystytis kaip vadovams. 
Jie nepakankamai informuoti, 
kadangi ūkinės statistikos išga
vimas Sovietų Sąjungoje buvo 
kriminalinis nusikaltimas. Ją 
gaudavo tik tie, kurie valdė tą 
kraštą. Mes kalbame ir čia, ir 
Lietuvoje, kad reikia patyrusių 
vadų. O ką tie patyrę vadai 
padarė Sovietų Sąjungoje? Ką jie 
padarė Lietuvoje? Vienas iš tur
tingiausių žemės ūkio kraštų 
pasaulyje miršta badu. Kodėl? 
Todėl, kad jį valdė tie patyrę 
žmonės, kurie ir dabar lenda į 
naująją vyriausybę.

Turėčiau porą konkrečių pasiū-. 
lymų. Jie nėra originalūs ir, be 
abejo, dalis jų jau įgyvendinta 
Lietuvoje. Pirmiausia, kol Lie
tuva turi savo įstatymus ir 
privalo laikytis kai kurių sovie
tinių įstatymų, kol viskas susi
maišę, Lietuva turi paskelbti 
pasauliui ir savo tautai, kokiais 
principais ji valdysis, kokia ji bus.; 
Tai nėra lengva. Manyčiau, kuo' 
greičiau laikinąjį įstatymą reikia 
pakeisti nauja konstitucija, ka
dangi sovietai jau rašo savo 
naująją konstituciją. Ir jie ap- ‘ 
statys pasaulį. Mes galime pa
vėluoti. Jeigu pasaulis pamatys, ‘ 
jog naujoji sovietų konstitucija ‘ 
yra kilni, jų propagandistai ją ' 
geriau pristatys, negu mes mokė-1 
tume. Pasaulio politikai į lie
tuvius pradės žiūrėti kaip į atsi- ’ 
skyrelius arba bandančius su- :■ 

kilnią” sovietinę i 
b’,* jog konsti-i 

s — didelis ir rim- , 
tas darbas. I

Siūlyčiau padaryti, kaip buvo < 
padaryta Amerikoje. Patikimiau-, 
si tautos žmonės, kitaip tariant,

(Nukelta į 4 psl.)
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VYTAUTAS LANDSBERGIS

Rašytojas mitostribologijos 
labirintuose

Iš Lietuvos miestų ir miestelių 
palaipsniui dingsta totalitarizmo 
tėvų, vadų, tarnų ir pabūklų pa
minklai. Nusikratydamas tais 
„drakono dantimis” Lietuvos 
gamtovaizdis švarėja ir tai lie
tuviams padės nušvarinti ir savo 
atmintis bei sielas. Geriausia 
vieta tiems pašalintiems mons
trams būtų specialus „komunis
tinio kičo disnilendas” — 
šiurpiausių Lietuvos istorijos 
metų draustinis, iš kurio* galėtų 
mokytis ateinančios kartos.

Tačiau žvilgsnis į Lietuvos 
spaudos puslapius patvirtina, kad 
tuos socrealistinius gigantus 
lengviau pašalinti iš miestų 
aikščių, negu iš kai kurių 
individų vidinio pasaulio. Lite
ratūroje ir mene, šių metų 
rugpjūčio 11 dienos numeryje iš
spausdintame pasikalbėjime su 
rašytoju Vytautu Petkevičium, 
buvęs „liaudies gynėjas” ir 
vienas iš Sąjūdžio steigėjų taip 
nušviečia pastarąjį penkiasde
šimtmetį: 1940 metais lietuvių 
kariuomenė ėjo su vėliavom svei
kinti Tarybų valdžios. Lietuviai 
Maskvos imperijoje tikrai gyveno 
geriau kitų sąskaita. Po karo 
Lietuvoje nebuvo pasipriešinimo
— į miškus iš pradžių sulindo 
„žydšaudžiai”, kurie vėliau prisi
viliojo ir daug jaunimo. Sąjūdis 
tas pat kaip stalinistai; trispalvės
— tos pačios raudonos skarelės, 
kaip 1918-aisiais. Daugumai lie
tuvių tautinė simbolika yra tik 
„maskuotė”. Ir stribai, ir antito- 
talitariniai partizanai turi būti 
lygiai gerbiami, kaip Budapešte, 
kur „vengrai pastatė paminklą 
visiems 1956-ųjų metų daly
viams”. Politika „nieko neku- 
na...

Tai ne humoristiniai pasisaky
mai iš Petkevičiaus rašomos sa
tyros „Abrakadabra”. Rašytojas 
čia kuo rimčiausiai skelbia savo 
istoriją ir tikėjimą. Matote, 
tautiečiai, kalba jis, koksai jūsų 
ir jūsiškės istorijos tikras veidas. 
Jūsų tikėjimas atgimimu, meilė 
ir viltys tėra nešvarios iliuzijos. 
Jūsų „rezistentai” — žydšaudžiai, 
jūs — ilgalaikiai Maskvos išlaiky
tiniai, jūsų politiniai vadovai — 
valdžios ištroškę apgavikai. Taip 
jums atsikerta rašytojas, kurį jūs 
įžeidėte, jo neišrinkdami ir at
mesdami jo ideologiją.

Iš miestų jau dingsta totalita
rizmo paminklai, bet Petkevi
čiaus viduje komunistinio kičo 

Šiame numeryje:
Mitostribologiją Lietuvoje • Vytautas Landsbergis Oslo konferen
cijoje • Hamilton’o teatras „Aukuras” • Paroda apie Aleksandrą 
Stulginskį • Kultūrinė kronika • Poeto Henriko Nagio 70 metų 
sukakčiai • Dailininkas Jonas Čeponis • Chicagos teatruose

disnilendas tebegyvas. Nors kai 
kurioms statuloms sutrupintos 
nosys ar nuadaužtos rankos, ide
ologiniai monumentai beveik 
nepasikeitę. Kai Lietuvoje sten
giamasi nuvalyti pusės šimt
mečio metais apskretusią istori
ją, Petkevičius tebelaiko apglėbęs 
daugybę senųjų simbolių ir mitų, 
tebekultivuoja mitostribologiją...

Jo atsakymuose Literatūros ir 
meno korespondentei sublyksi 
viltis, kurią išreiškė ir kiti komu
nistinės spaudos komentatoriai — 
kad ūkinei padėčiai Lietuvoje blo
gėjant, pritrūks duonos ir tada 
žmonės vėl „imsis šautuvo”.

Taip vėl sugrįš Petkevičiaus 
jaunystė, pasitvirtins jos tikė
jimas. Istoriją kaip linijinę 
pažangą interpretuojantis mark- 
sizmas-leninizmas šitokiose 
svajonėse paverčiamas ciklišku 
procesu: žmonės atmeta „socia
lizmo” tiesas; žmonės skaudžiai 
nukenčia; žmonės sugrįžta prie 
tikrojo „socialistinio” tikėjimo.

Ta nelemta istorija... Budapešte 
paminklas statomas ne visiems 
1956-ųjų metų įvykių dalyviams, 
o kovojusiems už tautos laisvę — 
ne svetimą priespaudą gynu- 
siems vengrų stribams ir saugu
miečiams, kurių buvo nedaug. 
Petkevičius matyt sumaišė Bu
dapešto paminklą su Ispanijoje 
dar diktatoriaus Franco laikais 
pastatytu paminklu visiems 
pilietinio karo dalyviams. Bet im
tas pavyzdys Lietuvai netinka, 
nes Lietuvoje nebuvo pilietinio 
karo, o kova prieš svetimųjų 
okupaciją. Ir norvegai nestatė 
paminklų Kvislingo pasekėjams, 
kurių kai kurie irgi manė sukur
siantys geresne santvarką. Jei, 
pagal Petkevičiaus logiką, pa
minklo nusipelno stribai, tada 
reikėtų statyti paminklus ir 
nacizmu susižavėjusiai lietuvių 
grupelei...

Petkevičius — tai ne visa Lie
tuvos komunistų intelektualų 
istorija. Genzelio, Gudaičio, 
Čekuolio, Ozolo ir daugelio kitų 
vidinė evoliucija patraukia 
savuoju tiesos ieškojimu, at
virumu dabarčiai ir ateičiai. Tiek 
daug patyręs, lietęs tokias gilias 
žaizdas, Petkevičius nebesugeba 
išeiti iš ideologinio disnilendo, 
kuris jam yra virtęs labirintu. Jį 
ten uždaręs laiko dar neišgaišęs 
minotauras. Rašytojas ten kalina 
save patį.

jP

Kažin, ar kas nors bus geriau 
pajutęs geografiškai ir istoriškai 
besikartojančią Rytų Europos 
etninę įvairovę bei įtampą už 
Czeslaw Milosz’ą, iš Lietuvos 
kilusį lenką ir Amerikoje gyve
nantį Nobelio literatūros pre
mijos laureatą. Jo „gimtojoje 
Europoje”, ypačiai rytinėje kon
tinento dalyje, nuo seno gyvena 
tautos ir etninės grupės, kurių 
teritorijos niekaip netelpa į senų 
ir naujų valstybių ribas. Iš čia — 
arba begaliniai konfliktai, arba 
„Pax Ruthena”, sako poetas apie 
tokią liūdną alternatyvą. Gal ir 
todėl Vakarų demokratijos ilgam 
buvo aprobavusios „Rusų taikos” 
variantą — tegu sovietai domi
nuoja savo užgrobtose šalyse ir 
satelitiniuose protektoratuose, 
tegu kankina ir tremia žmones, — 
geriau yra nematyti šio didelio, 
didžiausio visų laikų karo, kad 
tik nebūtų mažesnių karų. Gal ir 
todėl Vakarų Europa net dabar 
atrodo keistai, nedorai susi
rūpinusi, kai ji Rytų Europos 
pavasari traktuoja kaip bau
ginančią žiemos destabilizaciją.

Lietuva yra sena šalis, etniškai 
susiformavusi prieš 5,000 metų ir 
nuo 13 amžiaus kaip karalystė 
arba Didžioji kunigaikštija, o 
galų gale — demokratinė res
publika, turinti vietą Europos 
žemėlapyje. Ji du šimtus metų 
kariavo prieš krikščioniškąją 
Europą ir jau tada apgynė apsi
sprendimo teisę — ne prievarta, 
bet savo valia priimti Vakarų 
krikščionybę. Ji buvo tolerancijos 
pavyzdys, kai priglaudė žydus, 
totorius ir karaimus, kai kvietė 
pirklius ir amatininkus iš Rytų ir 
Vakarų, visiems teikdama ga
rantijų ir privilegijų. Dar 14 
amžiuje Lietuvos valdovas Gede- 
minne, letvinorum Ruthenorum- 
que rex, svarstydamas galimybę 
apsikrikštyti, aiškino Romos po
piežiaus Jono XXII legatamš: 
krikščionims jis leidžiąs savąjį 
Dievą garbinti pagal jų papro
čius, rusams pagal savas apeigas, 
lenkams pagal savus papročius, 
„O mes garbiname Dievą pagal 
savo apeigas, ir visi turime vieną 
Dievą”. Šis pagoniško karaliaus 
humanizmas tapo lietuvių sukur
tos valstybės politine ir kultūros 
tradicija, kuri stiprėjo, kai 15 
amžiuje jau krikščioniškos Lie
tuvos galia ir valdžia pasiekė 
Maskvą ir Juodąją jūrą, o 16

* Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio kalba, pasakyta 1990 m. 
rugpjūčio mėn. 28 d. Oslo konfe
rencijoje, Norvegijoje. Jos tekstas 
gautas per Lietuvių informacijos 
centrą New York’e. 

amžiuje kultūros ryšiai išsiplėtė 
iki Italijos ir Ispanijos. Po to atėjo 
blogesni karų, marų, invazijų ir 
suirutės laikai, ir 18 amžiaus pa
baigoje sumažėjusi Lietuvos Di
džioji kunigaikštija buvo galu
tinai užkariauta ir inkorporuota 
į Rusijos imperiją, o didelę vaka
rinę Lietuvos teritoriją toliau 
valdė Rusija. Užslinko skriaudų 
ir neteisybių, sukilimų dėl laisvės 
ir žiaurių represijų naktis.

Feniksas atgimė iš pelenų, bai
giantis Pirmajam pasauliniam 
karui ir griūvant Vidurio bei 
Rytų Europos imperijoms. Lietu
va, atkakliai politiškai ir ginklu 
gindamasi, kovojo dėl savo etni
nių žemių, tiesa, ne visada sėk
mingai, nes devyniolikai metų 
buvo netekusi net sostinės 
Vilniaus. Bet atkurta valstybė 
buvo pripažinta ir gerbiama 
Europos šeimoje, pilnateisė 
Tautų sąjungos narė, kuri, net po 
to, kai jos valdžia įgijo autori
tarinį pokrypį, gagėsi rūpintis 
piliečių gerove, apginti ju pagrin
dines teises, 1940 metais Lietuva 
pateko į agresijos ir prievartos 
sūkurį, prasidėjo baisios žudynės 
ir deportacijos, gyventojų pasi
traukimai ir persikėlimai iš gim
tųjų vietų, nepaprąstas žrponių 
supriešinimas ir sumaišymas. 
Deja, tai tęsėsi ilgai, įvairiomis 
formomis, ir tik dalis sovietų, na-r 
cių ir vėl sovietų nusikaltimų 
Lietuvoje yra pasauliui žinoma,; 
juolab suvokiama.

Sovietų sistema buvo grindžia
ma baime ir neapykanta ne vien 
išorės pasaulio atžvilgiu. Vidaus 
politiką turėjo analogišką paren
giamąjį tikslą — atimti asmens ir 
tautų vertybes, pažeminimu 
Salaužti visų iki vieno dvasią ir 

orovę Vadinamasis „visuome
nės” gyvenimas buvo orientuotas 
į totalinį susvetimėjimą ir pa
klusnumą metafiziškam „siste
mos” siaubui. Dieniausioji šios 
dehumanizaciios kliūtis — meilė 
— turėjo būti sunaikinta, ir žiau
rus, primityviai racionalizuotas 
naujasis žmogus būtų gerai tikęs 
užkariauti visą pasaulį.

Neapykanta,Jturiaaovietu sis
tema skiepijožmonėms, teoriškai 
turėjonevaklasinĮpobūdį: „liau
džiai” buvo skiepijama nekęsti 
„liaudies priešų”,.ir tai neapy
kantai palaikyti, kaip 20 
amžiaus Molochui, reikėjo vis 
naujų aukų; todėl pebe vien tur
tingesnieji — „buržua”, bet visi 
žmonės darėsi įtariami, virto po
tencialiais priešais visiems. Ka
dangi neapykanta naikina pačią 
žmoniškumo esmę, ji juolab nega
lėjo "būti nukreipta ir valdoma; ji 
plito visur kaip tvanas, kaip 
žudanti dvasinė erozija, pasi
naudodama ir seniai išgraužtais 
grioveliais — tautų skriaudomis.

Jau daugiau kaip dveji metai 
Sovietų Sąjungoje energingai pla
ti namigaindai, neva lietuviai ne
kenčia rusų. Tuo provokuojami 
atitinkami atsakomieji jausmai. 
Tačiau atvykę iš Rusijos turistai 
arba svečiai nepastebi jokio ypa
tingo priešiškumo jiems, dažniau
siai, priešingai — stebisi, kad 
tokių jausmų lietuviai neturi. Vis 
dėlto pavieniai barniai ir pik
tumai lengvai atskiriami nuo 
bendros tendencijos. Ypač stebisi

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis demonstracijose Vilniuje šių metų pavasari Kovo 11 dienos nutarimams 
remt*' Vytauto Butkaus nuotrauka

tie, kurie žino ir supranta Lietu
vai padalytas skriaudas. Savo 
ruožtu, kai prieš Lietuvą nu
kreiptos blokados mėnesiais 
Maskvos gyventojai nešė į Lie
tuvos atstovybę už savo talonus 
nupirktą cukrų kaip dovaną Lie
tuvos vaikams, mes džiaugėmės, 
kad senoji sovietų propagandos 
mašina nebeįstengia žaloti žmo
niškumo.

Atrodytų, kad kiekviena naujai'! 
patirta arba prisimenama skriau-A 
da turėtų gimdyti neapykantos ir 
keršto jausmus; tačiau, mūsų 
visų laimei, ne visada.taip būna. 
Galbūt pernelyg didelė ar per
nelyg ilgai besitgsiąntiakriauda 
pati daro beprasmiška bet kokį 
kerštą ir formuoja vien tei
singumo.troškimą — to teisin
gumo, kuris išgelbėtų abu nu
kentėjusius: ir skriaudžiamąjį, ir 
jo skriaudėją. Kai sakoma, jog 
tautinė neapykanta kelia pavojų 
demokratijai, nesinori sutikti su 
tokiu siauresniu politiniu, net 
pragmatiniu mąstymu. Vis dėlto 

Demonstracijos Vilniuje šių metų pavasari Kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos nutarimams 
remti. Matomų plakatų užrašai: „Laisve, už gyvybę tu brangesnė!” raidės „LTSR”, perbrauktos X, „Pn a ame
AT nutarimams, palaikome V. Landsbergį". Vytauto Butkaus nuotrauka J

pavojų tautoms kelia nedemo
kratinės ir antidemokratinės 
visuomenės jėgos, kurios savais 
tikslais, o gal ir dėl savo netobu
los prigimties palaiko baimę — 
nepasitikėjimą — neapykantą.

Lietuvoje šiandien tai ypač 
gerai matome: bauginantys gan
dai ir kurstymai turėtų (jei 
sektųsi, jei blogis imtų viršų) 
sukurti barjerus tarp žmonių, 
ypač tarp lietuvių-rusų, lietu
vių-lenkų; ir jau tada abiejose 
barjerų pusėse stovėtų pasirengę 
„gintis”, galbūt net nuoširdžiai 
manantys, jog jie tiktai ginasi. 
Kaukaze tokia imperinė politika 
geriau sekasi. O Lietuvoje lig šiol 
dar įstengdavom jai pasipriešinti, 

1 neutralizuoti. Žinoma, aš galė
čiau čia pacituoti baisių neapy
kantos laiškų, parašytų ir ru
siškai, ir kartais lietuviškai, 
adresuotų buvusiai Lietuvos 
reformų sąjūdžio ir dabartinei 
Lietuvos Respublikos vadovybei, 
komentuočiau juos užuojautos ar
ba statistikos aspektu, bet ne tai

į.
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30 
yra svarbiausia.

Žmonių pasaulis įvairus ir todėL 
dvasiškai turtingas, dinamiška^ 
Unifikacija, kurios siekdavo kaįn 
mynus užkariaujančios imperijos*, 
šiandien būtų įvardinama kaip, 
dvasinis, kultūrinis genocidaąn 
Bet ji reiškė ir dvasinę baimės 
vergiją, kurią tos imperijosi 
užsinerdavo, kaip kitiems 
nukaltą kalėjimo grandinę, pa; 
čios sau ant kaklo. Šiandien taij>J 
kankinasi paskutinė Eurazijos 
imperija. Vienintelis būdas jai’ 
padėti — tai nebijoti jos, nusi^ 
kratyti baimės. Ir VakartP 
Europa čia turi didelių nepa1’ 
naudotų rezervų. *1

Svetimo baimė ir su ja susiję#1 
pažeminimo nemalonumas (diš^ 
komfortas), todėl ir neapykantą* 
— galbūt šis kompleksas atspindi^ 
archetipiškai seną pirminių genių 
čių jauseną. Bet ar tikrai sveti 
timas yra nekęstinas? Ar tikrai/ 
kitoks — jau būtinai ir svetimas?į 
Juk jeigu kas nors identifikuoja^ 
mas kaip „svetimas”, tai čia yrą« 
nėjo savybė, bet aplinkinių jaus, , 
mas, deja, galbūt veikiau negaty-e 
vus ir atsiribojantis, atitinkama^ 
bauginąs ir „svetimą”. u

Krikščionybė atnešė artimo 
sampratą, prabilo nebe vien apie 
lyčių, bet ir apie žmonių, apie 
pasaulio meilę. Iš tiesų nejauku 
būtų matyti žmoniją kryžkelėje: 
kurianti artimo meilę — ar 
žudanti svetimo neapykanta?

Galbūt susiduriame ir žmonių, 
ir tautų, valstybių gyvenime su 
amžina, bene metafizine sve- 
timo-artimo opozicija. Neradę 
artumo, egzistenciškai pašiurps- 
tame prieš visą „svetimą”* 
pasaulį. Tada arba žudome kokį’ 
arčiau pasitaikantį brolį, arba pa- * 
milstame jį, randame artimą, o - 
kai kas net patiria didžių- 
malonių: mylėti pasaulį, mylėti; 
Dievą. Ko išmokome per tuos i 
2,000 metų? Ar laikome bent pra-i 
džiamokslio egzaminą, ar jau 
einame iš svetimų į artimus? Bai-1 
šių pamokų turėjome, tai tiesa. Ir į 
uždavinys yra, o tai netgi laimė: j 
vieniems bristi lauk iš aktyvausj 
nežmoniškumo, kitiems — išž 
abejingumo liūnų. ,

Maža šalis Lietuva sukaupė , 
visokią amžių patirtį; ja rem-y 
damasi, pasirinko kelią ir uždavi
nį, kuris gali atrodyti bemaž,

(Nukelta į 2 psl.F
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Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kreipiasi į visuomenę
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus yra vienas iš didžiausių 
lituanistikos rinkinių centrų už 
Lietuvos ribų. Didelį vaidmenį 
muziejaus veikloje vaidina bib
lioteka. Joje yra pagrindinis 
knygų rinkinys (30 tūkstančių 
tomų), retų knygų skyrius, be to 
periodinių leidinių, rankraščių, 
bei spausdinių ir dokumentų sky
riai.

Spausdinių ir dokumentų sky
rius Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus bibliotekoje (jame 
saugojama per 1,700 bylų) sudaro 
nepaprastos reikšmės lobyną 
Lietuvos istorijai, kultūrai, 
politinei lietuvių veiklai tyrinėti. 
Sis skyrius yra unikalaus pobū
džio, nes jokia kita biblioteka 
Amerikoje neturi panašaus rin
kinio. Milžiniškas skaičius 
įvairių brošiūrų, atsišaukimų, 
skelbimų, statistikos duomenų 
lapų atspindi lietuvių išeivijos 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
pavienių žmonių, politinių or
ganizacijų, kultūros ir šalpos 
draugijų veiklą (pavyzdžiui, 
ALT’os, Lietuvių Bendruomenės, 
BALF’o, etc.). Daugybė šaltinių 
nušviečia išeivįjos įvairių pro
fesijų žmonių, kūrėjų ir kultū
rininkų veiklą (tai aktoriai, 
rašytojai, muzikai, dailininkai, 
mokslininkai, išeivijos leidyklų 
išleistos knygos, etc.).

Nemažesnės reikšmės Lietuvos 
istorijai ir kultūrai tyrinėti yra 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus bibliotekos rankraščių sky
rius. Tai viena stambiausių iš 
visų etninių muziejų kolekcijų 
Amerikoje. Randame čia rank
raštinę medžiagą, liečiančią 
rašytojus, aktorius, politinius 
veikėjus, dailininkus, politines ir 
kultūros draugijas. Rankraščiais 
visų pirma laikomi įvairūs origi
nalaus pobūdžio raštai, ranka ar 
mašinėle rašyti, kurių tekstai 
nebuvo paskelbti spaudoje. Šios 
kolekcijos pagrindą sudaro žmo
nių asmeniniai dokumentai, as
menų organizacijų susirašinė
jimas, organizacijų posėdžių pro
tokolai. Šiame skyriuje taipgi yra 
svarbaus lietuvių rašytojo Balio 
Sruogos archyvas, dr. Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės padova
notas. Yra ilgametės Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje generali
nės sekretorės Eufrozinos Miku- 
žiūtės, kun. Benedikto Suginto, 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijo
je šelpėjo, ir daugelio kitų 
asmenų raštų rinkiniai. Čia 
galima rasti ir Lietuvos dip
lomatinių atstovybių užsienio 
kraštuose korespondencijų telki
nius.

Visa medžiaga, kuri dabar yra 
spausdinių ir dokumentų skyriu
je, o taipgi ir rankraščių skyriu
je, buvo Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejui padovanota dauge
lio asmenų, kurie tokiu būdu 
stengėsi išsaugoti retą lituanistinę 
medžiagą. Muziejus didžiai ver
tina šių žmonių pastangas. Ta
čiau, neretai pasitaiko, kad kai 

kurių lietuvių išeivijos organi
zacijų archyvai, įvairių asmenų 
susirašinėjimas, brošiūros, at
sišaukimai, etc. yra naikinami, 
išmetami į šiukšlyną. Vienas 
Brighton Park apylinkės Chica
goje gyventojas dovanojo muzie
jui Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Chicagos skyriaus proto
kolų knygas, vestas nuo 1912 iki 
1916 metų, rastas kažkur sąšla
vyne. Panašiai į muziejų pateko, 
deja, tik labai nedidelė Vaičkaus 
teatro archyvo dalis. Šitaip 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje atsirado daugybė spausdintų 
ir nespausdintų dokumentų.

*
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus kreipiasi į visuomenę su 
prašymu neleisti Lietuvą ir lie
tuvius liečiančiai medžiagai 
dingti be žinios. Šiuo atžvilgiu 
kiekvienas lietuviškas žodis, ra
šytas ar spausdintas, turi savo 
reikšmę. Kai kam gali atrodyti, 
kad kokie nors rankraščiai ar 
spausdiniai jokios svarbos neturi 
ir jų neverta saugoti. Tačiau 
dažnai mokslininkas, susipažinęs 
su šia medžiaga, nusprendžia, 
kad ji turi didelę vertę.

Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus nori paraginti visuomenę 
visokią lietuvių kultūrą ir įvairią 
veiklą, ypač išeivijoje, Amerikoje, 
atspindinčią medžiagą dovanoti 
muziejaus rinkiniams, kurie čia 
saugojami tinkamomis sąlygo
mis. Ne viena karo audra, ne 
viena tautinė nelaimė perėjo per 
Lietuvą. Archyvai buvo naiki
nami ir niokojami. Taip pat daug 
lietuviškos medžiagos pražuvo 
išeivįjoje. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus dėkingai įvertins 
kiekvieną lietuvio pastangą 
dovanoti muziejui rankraštinę ir 
nerankraštinę medžiagą.

Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus Chicagoje — dalis žemutinės salės.
Jono Tamulaičio nuotrauka
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Lietuvos architektų sąjungos suvažiavimas "
KAZYS ŠEŠELGIS

1990 m. kovo 16 d. Vilniuje, 
Moksleivių rūmuose, įvyko atku
riamasis Lietuvos architektų 
sąjungos suvažiavimas. Dabar 
Lietuvoje yra arti 2000 archi
tektų, daugiausia Kauno Poli
technikos instituto ir Vilniaus 
Inžinerinio statybos instituto 
bei Vilniaus Dailės akademijos 
auklėtinių. Suvažiavime daly
vavo 441 šių mokslo įstaigų 
atstovas.

Šis suvažiavimas yra istorinis 
įvykis Lietuvos architektams. 
Tarpkario periode Lietuvoje 
veikė Inžinierių ir architektų 
sąjunga. Okupavus Lietuvą 1940 
metais, visų organizacijų, tarp jų 
ir pastarosios, veikla buvo sustab
dyta. 1946 metais buvo įkurta 
Maskvos vadovaujama Lietuvos 
TSR Architektų sąjunga. Kaip ir 
visose respublikose, Architektų 
sąjungos narių įnašai ir kitais 
keliais gaunamos lėšos būdavo 
pervedamos į Maskvą ir ten skirs
tomos respublikoms. Ryšiai su 
užsieniu, kokie jie bebūtų, 
priklausė nuo centro malonės. 
Veikė bendri visai Sovietų 
Sąjungai įstatai, reguliuojantys 
įvairialype architektų organiza
cijos veiklą. Tokia tvarka nepa
tenkino Lietuvos architektų ir 
1989 metų birželio mėnesį Lie
tuvos architektų susirinkimas 
nutarė įkurti savarankišką 
Lietuvos architektų sąjungą 
(LAS). Palyginti greitai suspėta 
paruošti mūsų Respublikos 
sąlygas atitinkančius LAS įsta
tus, Revizuos komisijos nuostatus 
ir Draugiško teismo instrukciją. 
Vyko taip pat organizacinis dar
bas — per pusmetį visuose dides
niuose Lietuvos miestuose buvo 
sukurti LAS skyriai. Sąjungos 
įstatus patvirtino Lietuvos 
Respublikos Ministrų taryba.

Naujuose Sąjungos įstatuose 
pažymėta, kad „LAS tęsia 1925 
metais įsteigtos ir 1940 metais 
sustabdytos Lietuvos inžinierių įr 
architektų sąjungos pradėtą 
veiklą, pažangias 1946-1989 me
tų architektūrinės veiklos tra
dicijas”. LAS pagrindiniai tikslai 
apibrėžiami taip:

1. Ugdyti ir puoselėti krašto 
architektūrinę kultūrą pagal 
tautos tikslus, vadovaujantis 
tradicijomis ir pasaulio archi
tektūros pasiekimais.

2. Ugdyti architektų profesinį 
meistriškumą, nusakyti ir ginti 
LAS narių teises irprofesinius in
teresus, gerinti jų socialinę padėtį 
ir kūrybines sąlygas.

Suvažiavime buvo sudaryta 
Lietuvos architektų sąjungos 
valdyba, jos pirmininku išrinktas 
architektas Juozas Vaškevičius, 
pavaduotojais — LAS Vilniaus 
skyriaus pirmininkas architektas 
Gytis Ramunis ir Kauno skyriaus 
pirmininkas architektas Algi
mantas Rančas. Svarstyta orga
nizaciniai klausimai, bet di- 
'džiausią laiko dalį užėmė dis
kusijos LAS veiklos sritims ap
tarti ir pirmaeiliams uždavi
niams nustatyti.

LAS įstatuose numatyta įvai
rialypė Sąjungos veikla. Viena iš 
svarbiausių krypčių tai daly
vavimas, ruošiant ir įgyvendi
nant Lietuvos Respublikos pro
gramas, susijusias su architek
tūrine veikla. LAS turi teisę 
nustatyta tvarka steigti įmones 
ir organizacijas, kurių veikla 
atitinka arba yra artima Archi
tektų sąjungai, (gali naudotis 
leidybine teise (leisti periodinius 
leidinius, albumus, katalogus, 
biuletenius, metodinę literatūrą 
ir kitus spausdinius architektū
riniais klausimais), organizuoti 
konkursus, parodas, seminarus, 
temines konferencįjas, profesines 
architektų stažuotes, rūpintis 
architektūros mokslo raida ir 
architektų kadrų ruošimu.

Lietuvos Respublikai atsisa
kius visapusės stipraus maskvi- 
nio centro globos, iškilo daug pir
maeilių architektūros uždavinių, 
kuriuos reikia spręsti, atsižvel
giant į vietos sąlygas ir realias 
galimybes bei galutinį tikslą — 
Lietuvos Respublikos gyventojų 
materialinio lygio ir dvasinės 
kultūros palaipsnišką kėlimą. 
Trumpame straipsnyje neįma
noma aprašyti visų diskusijų 
dalyvių minėta kryptimi pareikš
tų minčių, pakaktų pažymėti, 
kad buvo paliestos tiek visai 
Lietuvos Respublikai ir archi
tektūros pažangai aktualios te
mos, tiek kūrybiniam procesui.

Daugelis kalbėtojų pažymėjo 
Lietuvos miestų tvarkymui 
projektinės dokumentacijos 
ruošimo tobulinimo būtinybę, 
gvildeno dabar labai opią gyve-

Architektas Juozas Vaškevičius — Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas

namosios statybos politiką, 
statybos darbų kokybės pa
gerinimą, statybinių medžiagų 
asortimento plėtimą. Buvo 
siūloma, kaip toliau tvarkyti 
kraštovaizdi Lietuvos kaimo 
vietovėse, pasikeista nuomo
nėmis dėl palaipsniui blogėjan
čios aplinkos ekologinės kokybės

Deklaracija
dėl Lietuvos architektūros

Priimta Lietuvos architektų sąjungos suvažiavimo
1990 m. kovo mėn. 16 d. Vilniuje

Architektūra yra viena iš tau
tos kūrybinės saviraiškos formų, 
rodanti visuomenės dvasinės ir 
materialinės kultūros lygį bei 
sugebėjimą konkrečioje geogra
finėje ir gamtinėje situacijoje kur
ti tinkamiausią, tautos dvasią, 
socialinius ir estetinius poreikius 
atitinkančią aplinką.

Tarybų Sąjungai aneksavus 
Lietuvą, Respublikos archi
tektūra buvo pajungta totali
tarinei ideologįjai ir, netekusi 
ryšio su tautos tradicijomis, pasi
darė valdančiojo aparato, o ne 
visuomenės, interesų reiškėją. 
Buvo suardyta per amžius nusi
stovėjusi savaime besireguliuo
janti sistema „užsakovas-vyk- 
dytojas-vartotojas”. Valstybei 
monopolizavus statybos procesą 
ir įsigalėjus industrinės pta^b°8 
diktatui, architektūra iMivo nū- 2. Paruošti ir priimti Lietuvos 

Respublikos urbanistikos 
kodeksą, paminklų apsaugos 
įstatymą bei 
architektūros 
tikrinančius 
dokumentus.

3. Grąžinti architektūros (meno 
statyti) klasikinę sampratą, kai

vertinta kaip Bavita meno 
kūrybos sfera ir negalėjo tenkin
ti visuomenės poreikių. Taikant 
visoje Tarybų Sąjungoje tuos 
pačius, architektūros kūrimą 
niveliuojančius normatyvus, 
centralizuotai reglamentuojant 
kūrybinį procesą ir netinkamai 

ir svarstyta, kaip būtų galima 
urbanistinėmis ir architektū
rinėmis priemonėmis ją gerinti.

Daug dėmesio skirta architek
tūrinio palikimo apsaugai, archi
tektūros specialistų ruošimui ir 
jų kvalifikacijos kėlimui. Disku
tuota kaip įtraukti visuomenę 
(architektūros „vartotoją”) į 

jam vadovaujant, buvo prarasta 
galimybė formuoti savitą 
Lietuvos architektūrą, sunyko 
architektų ryšiai su visuomene — 
architektūros vartotoja, krito 
architekto-kūrėjo prestižas.

Pastarojo meto Lietuvos dva
sinis ir politinis atgimimas 
sudarė prielaidas atsinaujinti 
visoms kūrybinio gyvenimo sfe
roms, jų tarpe ir architektūrai. 
Lietuvos Respublikos archi
tektūra privalo išreikšti realius 
humanistinius idealus, atitinkan
čius atkurtos demokratinės vals
tybės siekius. Todėl būtina:

1. Pertvarkyti architektūros 
valdymą taip, kad urbanistika 
ir architektūra užimtų deramą 
vietą Lietuvos kultūros ir ūkio 
struktūroje; sudaryti sąlygas ar
chitektų individualiai ir laisvai 
kūrybinei veiklai plėtoti.

kitus Lietuvos 
specifiką už- 

normatyvinius

18 
iv

is

RR

[B 
kūrybinį procesą, ypačiai kada 
yra projektuojami nauji gyve- j 
namieji rąjonai bei plačiai naudo
jami ir miesto vaizdą formuo
jantys visuomeniniai pastatai. 
Siūlyta iš esmės pagerinti archi- (... 
tektūrinės veiklos organizavimą 
ir valdymą Lietuvos Respubliko- f j 
je, sudaryti geresnes sąlygas indi
vidualiems architektų sugebėji
mams pasireikšti. Nepamiršti ir " 
architektūrinės spaudos reikalai. 
Dabar oficialios informacijos 
priemonės, jų tarpe ir periodiniai 
leidiniai, ne visuomet yra pakan
kamo profesinio lygio, ne visuo 
met objektyviai nušviečia ak
tualius urbanistinius klausimus. 
Spauda galėtų tapti geru tarpi
ninku tarp architektų ir vi
suomenės, padėtų gyventojams 
aktyviau įsijungti į architektū
rinių ir urbanistinių problemų 
Lietuvos miestuose ir kaimo gat
vėse svarstymą.

d 8
Pasibaigus diskusijoms, Lietu

vos architektų sąjungos suvažia
vimo dalyviai priėmė deklaraciją 
„Dėl Lietuvos architektūros”. 
Suvažiavimo vardu buvo pasiųs
ta telegrama SSSR prezidentui 
M. S. Gorbačiovui, išrpiškianti 
protestą prieš III SSSR Liaudies 
deputatų suvažiavimo nutarimą 
panaikinti Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos 1990 m. 
kovo 11 d. aktus (Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimą.) 
Tikimės, kad Lietuvos architektų 
sąjunga padės architektams 
geriau negu iki šiol suprasti 
Lietuvos miestų ir kaimų 
gyventojų poreikius ir rasti 
geriausius būdus juos patenkin
ti, ir kad ji taip pat gins savo 
narių profesines teises 
orumą.
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statybos užduotis — besąlygiškai 
realizuoti visuomenės poreikius 
atitinkančias urbanistikos bei 
architektūros programas.

4. Bendrajame architektūros 
kūrimo procese akcentuoti 
kultūrinio palikimo reikšmę, ku
ris lemtų Lietuvos architektūros 
savitumus ir, materializuojant 
tautos ryšį su praeitimi, sudarytų 
galimybę nutiesti tiltus į ateitį.

5. Ekologizuoti Lietuvos archi
tektūrą visose projektavimo ir 
mokslinių tyrimų grandyse ir 
lygiuose. Saugoti regioninius 
istorinius kraštovaizdžius kaip 
Lietuvos kultūros vertybę, kaip 
mūsų tautoB gamtinę antropo
geninę terpę, kuri suformavo pa
grindinius jos dvasinės ir ma
terialinės kultūros bruožus bei 
savitumus.

6. Iš esmės pertvarkyti archi
tektų rengimo sistemą aukštosio
se mokyklose, akcentuojant hu
manitarinį šios profesijos po
būdį.

7. Siekti, kad architektūros at
naujinimo procese aktyviai daly
vautų visuomenė, nebūtų ato
trūkio tarp architektų kūrėjų ir 
architektūros vartotojų.
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Trys ir Ostrauskas
Keletas minčių apie artėjantį 

„Šaltkalvio” spektaklį

DALIA SRUOGAITĖ

Lietuvai interpretuoti 
reikia ir mūsų įnašo

Vėliausiame The New York 
Review o f Books numeryje (1990 
m. lapkričio 8 d.) istorikas Istvan 
Deak recenzuoja Avraham Tory 
knygą Surviving the Holocaust: 
The Kovno Ghetto Diary (Cam- 
bridge, MA; Harvard University 
Press, 1990). Straipsnis pava
dintas „Heroism in Heli”. Nagri
nėjamas sunkus laikotarpis 
Lietuvos istorijoje, kada po vo
kiečių okupacinės administracijos 
1941-1944 metais įvykdyto žydų 
naikinimo išliko gyvi tik 17% 
Lietuvos žydų kilmės piliečių. 
Vienu iš pagrindinių klausimų 
tampa pačių lietuvių atsakomy
bė ir kaltė dėl tų žudynių.

Tad krenta į akį paskutiniai re
cenzijos sakiniai:

Lietuvių kaltumas yra nedidelis, 
palyginus su vokiečių; tačiau kai 
kurie [lietuviai] baisiai nusižengė, 
kai tuo tarpu kiti lietuviai, dar 
kartą reikia tai pakartoti, parodė 
savo žmoniškumą sunkiausiomis 
aplinkybėmis.

Vilnius, Kaunas ir Klaipėda 
kadaise buvo stebuklingai spal
vingi, kosmopolitiški miestai, pra
turtinti jų daugiataučių gyventojų 
m okslu ir gabumais. Tas jų spal
vingumas ir žavesys dabar jau yra 
dinge, kaip jie dinge iš didesnio
sios dalies Rytų Europos. Naujo
sios valdžios atstovai Vilniuje 
nėra padėję pastangų viešai 
pagerbti atminimą visų tų etninių 
grupių, kurios kadaise darė 
Lietuvą tokia stebuklinga šalim, 
ar apgailestauti tai, kas atsitiko 
šimtams tūkstančių jos žydų 
piliečių. Ar jau nebūtų laikas tai 
padaryti?

Nelaimingas apsireiškimas. 
Informuotas skaitytojas galėtų 
atsakyti, kad autoriaus pridurta 
paskutinė pastaba yra gryna 
klaida. The Neu> York Times 

VIII teatro festivalyje statomo Kosto Ostrausko „Šaltkalvio” veikėjai: (sėdi) Vytautas Juodka (Šaltkalvis) ir Laima 
Šulaitytė-Day (Žmona), viduryje - režisierius Juozas Ivanauskas. Jono Tamulaičio nuotrauka

dienrašti reguliariai skaitąs 
Amerikos pilietis bus sužinojęs, 
kad Lietuvoje jaunimas tvarko 
apleistas žydų kapinaites, kad 
įkurtas smuikininko Jascha Hai- 
fetz mu iejus, įrengtas Vilniaus 
istorinės žydų bendruomenės 
muziejus, kad Lietuvos Respub
likos Aukščiausiojoje taryboje 
energingai dirba atstovas li
tuanistas ir filologas Emanuelis 
Zingeris, Sąjūdžio Seimo tarybos 
narys, Žydų muziejaus .direkto
rius. O toliau, verta tarti, kad ir 
Vilnius, ir Kaunas, ir Klaipėda 
tebėra spalvingi ir gyvi miestai, 
nors gal kitaip, negu jie buvo 
prieš karą. Lietuva tebėra ste
buklingas kraštas.

Istvan Deak yra Columbia uni
versiteto istorijas profeąorius, 
vengrų kilmės, tyręs Rytų Euro
pos modernių laikų istoriją (ne
seniai pasirodė jo naujausia 
knyga apie Hapsburgų imperijos 
karininkų štabą, pavadinta 
Beyond Nationalism). Nors 
apgailėtina, kad recenzentas nėra 
turėjęs progos atidžiau skaityti 
spaudą (tai ko gero yra tapęs nau
ju daugelio išeivių charakterio 
bruožu) ir sekti pasikeitimus 
pasaulyje, šis jo straipsnis at
skleidžia platesnę dilemą lietu
viams.

Tai pavyzdys, kad Lietuva in
terpretuojama be savų žmonių 
įnašo į tą procesą, kuris dabar pa
reina nuo svetimų mokslininkų 
malonės. Deak cituojama, tarp 
daugybės kitų istorinių veikalų, 
tik viena lietuvio autoriaus 
knyga — Algirdo Budrecko The 
Lithuanian National Revolt of 
1941. Todėl reikia pridėti, iš ki
tos pusės, kad yra be galo gaila, 
jog nebuvo pačių lietuvių iš
samiai ir nuosekliai renkami 
duomenys ir skelbiami plačiajam

Šių metų vasario 24 dienos 
Draugo kultūriniame priede skai
tėme Jurgio Blekaičio supažin
dinimą su režisierium Juozu Iva
nausku. Dabar beveik kasdien 
mūsų spaudos puslapiai mirga 
aprašymais apie svečius — 
menininkus iš tėvynės. Pirmą 
kartą išgirstos pavardės dažnai 
praslenka neįsimintos skelbiamų 
renginių gausybėje. Tad ir 
Ivanauskas, nors labai šiltai ir 
entuziastingai Blekaičio apra
šytas, tapo užgožtas vis naujų 
vardų, ansamblių bei teatrų vieš
nagių sąrašo.

Ir štai VIII teatro festivalio 
Chicagoje programoje staiga 
pamatome Juozo Ivanausko pa
vardę. Atseit šiame festivalyje 
dalyvaus ir svečias iš Lietuvos. 
Šios naujovės sudominta, susi
tikau su režisierium bei jo 
pastatymo aktoriais. Kas jie 
tokie?

Juozas Ivanauskas
Juozą Ivanauską Blekaitis api

būdina kaip mąstantį, ieškantį 
prasmės, energingą ir išradingą 
režisierių, o šio straipsnio 
kaltininkas Ivanauskas apie save 
taip sako: „Pirmoji kiek gilesnė 
pažintis su teatru — apšvietėjo 
ložėje, dirbant elektriku Kauno 
dramoj. Ne teoretiška — litera
tūrinė, bet kasdienio darbo eigo
je ši pažintis, galų gale, padėjo 
man atrasti teatrą. Penkerių 
metų studijos Maskvoje, pirmieji 
režisūriniai darbai — tai vis tie 
patys žingsniai tame kelyje: 
Samuel Beckett’o .Paskutinė 
Crapp’o juosta’ Maskvos Mosso- 
vieto akademiniame dramos 
teatre, G. Jankaus .Amžinas 

pasauliui apie šitą sunkų laiko
tarpi visos Europos istorijoje. 
Kaip skaudžiai patiriame ir kaip 
toliau mums teks patirti, mūsų 
atsajumas ir nedalyvavimas besi
vystančios viešos, o ypač moksli
nės nuomonės formavime gali 
brangiai kainuoti.

p.u. 

keleivis’ (regesių dramą apie 
Vydūną) Kauno dramos teatre, 
Juozo Glinskio .Nelabųjų raisto 
repeticija’, Algirdo Landsbergio 
.Sudiev, mano karaliau’, Kosto 
Ostrausko .Lozorius’ Klaipėdos 
dramos teatre.”

Šį lakonišką pasisakymą norė
tųsi papildyti. Baigęs Kaune Po
litechnikos institutą ir tapęs 
elektros inžinierium, Juozas 
galėjo sėkmingai darbuotis savo 
specialybėje. Tačiau nei karjera, 
nei geras uždarbis jo nedomino, 
jam vis kažko stigo, norėjosi 
surasti prasmingą darbą, ku
riame galėtų išsakyti save ir 
kūrybingai jame dalyvauti.

Šviesdamas Kauno dramos te
atrą Juozas pažino teatrinę 
virtuvę, o užsimezgus žmogiškam 
kontaktui su režisierium Jonu 
Vaitkum, rimčiau susidomėjo 
režisūra. Paraleliai dar dirbo 
Kauno menininkų namuose — 
buvo atsakingas už teatrinius 
renginius. Ten jau jis bandė 
ieškoti poetinio spektaklio 
išraiškos.

Ilgainiui Juozas „įklimpo” į 
teatrą, į veikalo kūrimo procesą, 
į kūrybinį darbą ir, galima teigti, 
surado savo tikrąjį kelią. Ap
sisprendęs pakeisti profesiją, 
įstojo į garsiąją B. Ščiukino aukš
tąją teatrinę mokyklą 1983 me
tais Maskvoje (Lietuvoje tokios 
mokyklos nebuvo, o į užsienį — 
visos sienos uždarytos), kurioje po 
penkerių įtemptų studijų metų 
baigė režisūros mokslus.

Pati teatrinė-režisūrinė mokyk
la, sakė Ivanauskas, dar turi sa
vo senas tradicijas ir yra viena 
geriausių Sovietų Sąjungoj, nors 
tenai buvo laikomasi „partinės- 
ideologinės” linįjos, kaip ir kitose 
teatrinėse mokyklose. Jo kursui 
vadovavęs Vachtangov’o teatro 
vyriausias režisierius E. Simo- 
novas dar nenutolęs nuo to teatro 
įkūrėjo - Vachtangov’o principų, 
išleisdavo gerai profesionaliai 
pasiruošusius studentus. Stu
dijuojantieji režisūrą, po pirmųjų 
aktorinių mokslo metų turėjo 
kartu dirbti su studentais kaip 
režisieriai: ruošti veikalų 
ištraukas, atlikti etiudinius pra
timus ir pan. Ivanausko pirmieji 
režisūriniai darbai buvo be 
įprastos visiems vidinės cenzūros, 
grynai savitos koncepcįjos. Už 
tokį savavaliavimą teatro vyres
nybė geidė jį išgyvendinti iš 
Maskvps ir dėl to jo parodo
muosius spektaklius vertino nei
giamai. Tik užsispyrusiai atkak
lus Juozas, kaip ir anksčiau Ei
muntas Nekrošius, nepasidavė, 
negalėjo prisitaikyti, tapo net 
revoliucionierius, stojęs vienas 
prieš visus. Visi jo kolegos stu
dentai buvo tyleniai, laikėsi 
„žaidimo taisyklių” ir, bįjodami 
būti pašalinti iš mokyklos, saugo
jo savo kailį.

Tokioje atmosferoje teko mūsų 
tautiečiui mokytis, laikytis savo 
nusistatymų, nepasiduoti tikrai 
komplikuotai situacijai. Apie jo 
priešdiplominį darbą Samuel 
Beckett’o „Paskutinė Crapp’o 
juosta” (Maskvoje 1987 metais) ir 
diplominį G. Jankaus „Amžinas 
keleivis” (Kauno dramos teatre 
1988 metais) nieko neigiamo 
negalėjo pasakyti nei vyriausias

Juozas Ivanauskas

režisierius E. Simonovas, nei kiti 
egzaminatoriai. Menas nugalėjo! 
Juozas Ivanauskas netapo tarybi
niu režisierium. Jffi grįžo į Lie
tuvą su diplomu, atnešdamas 
naujas teatrines patirtis, savas 
režisūrines traktuotes, savas 
idėjas, savo talentą.

Giminių iškviestas svečiuosna 
Amerikon, Juozas nesimetė į 
elektroninių mechanizmų ieškan
čių gretas, bet pasirinko svečiams 
nebūdingai sunkų, sudėtingą, 
tačiau kūrybingą, idėjinį darbą, 
nedėkingų sąlygų ribojamame 
išeivijos teatre. Jis sakė: 
„Išeivijoje ėmiausi režisuoti, siek
damas pažinti, anot Antano Škė
mos, aktoriaus tremtyje dalią. 
Nei skurdžios spektaklių išlei
dimo galimybės, nei aktorių pro
fesionalumo, teatrinės patirties 
stoka, negali nustelbti įsitiki
nimo, jog atliekamas darbas — 
prasmingas”.

Susidomėjęs Kosto Ostrausko 
drama „Šaltkalviu”, Juozas ją ir 
pasirinko teatro festivaliui. Šią 
dramą intensyviai repetuoja su 
dviem Chicagos aktoriais: Laima 
Šulaityte-Day ir Vytautu Juodka. 
Nepaprasta kombinacija šio 
būsimo spektaklio trijulės: 
Laima, baigusi University of Illi- 
nois dramos studiją, čia užaugusi, 
pati jauniausia. Vytautas — ne
mažai vaidinęs išeivijos pastaty
muose, bene dvigubai už Laimą 
vyresnis, gimęs ir jaunas dienas 
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Dėl Lietuvos interpretavitho * VIII teatro festivalis: „Šaltkalvis” 
ir „Amerika pirtyje” • Antano Vanagaičio šimtmečio koncertas

*
• Atvirukai iš Washington*o (2) • Danutės Zilaitytės proza ir 
eilėraščiai • Naujos knygos • Dailininkė Ramunė Kmieliauskaitė

praleidęs Lietuvoje. O Juozas — 
amžiumi vidury, čia atsiradęs iš 
„kito pasviečio”.

Laima Šulaitytė-Day
Teatru susidomėjo dar vaikys

tėje ir dažnai vaidino lietu
viškuose spektakliuose. Suau
gusią matėme Laimą Dariaus 
Lapinsko režisūroje ir „Vaidi
lutės” teatro pastatymuose. Pra
dėjus studijuoti biologiją, pajuto 
daug didesnę trauką teatrui ir 
perėjo į dramos studiją, kurią po 
ketverių metų baigė. Jos teatrinė 
reziumė yra imponuojanti: per 
dvidešimt personažų profesi
niuose amerikiečių teatruose, 
aštuoni lietuviškuose, keturi 
„New Opera Company” ir aibės 
radijo vaidinimų, skelbimų ir 
pan.

Laimos teatrinė mokykla ir 
sceninis darbas visiškai skir
tingas nuo Juozo Ivanausko. Tar
si du atskiri pasauliai. Anot 
Laimos, prasidėjus „Šaltkalvio” 
repeticijoms, jai sunku buvo 
koncentruotis, kurti senyvos 
moters vaidmenį, kuris jai jau 
vien amžiumi yra svetimas. Vis 
dėlto, repetuojant ir aiškinantis, 
atrodo, kad jau personažas iš
ryškėjo ir ji, iš savo vidinio 
konflikto išsinarpliojusi, įsi
klausė į veikalą, suprato reži
sieriaus darbo būdą ir jo idėjas.

Pokalbio metu Laima taip įver
tino Juozą Ivanauską, jam

sakydama: „Man labai įdomu'M 
jumis dirbti. Iš jūsų gaunu labutį 
daug naujo, ko niekur kitur dm 
nemačiau. Tikrai man yra didelė 
garbė su jumis dirbti”. LaiiM 
Šulaitytė iš tiesų labai vertine 
išeivijos sceninį darbą, sakyr 
dama, kad nors ir varganas taęąį 
lietuviškas teatras, bet reiklųjį 
palaikyti ir per jį skleidi 
lietuvišką žodį. yy

Vytautas Juodka yd
Paskutinį kartą matėme Vy

tautą scenoje bene prieš 24 md- 
tus... Pačioje mūsų išeiviškes 
dalios pradžioje, dar Bostone,-jis 
lankė Henriko Kačinsko dramas 
studiją, dalyvavo ten statomu©^ 
spektakliuose. Persikėlęs Chigfr 
gon jau 1950 metais čia defyįjt 
tuoja Antano Škėmos ,,Živilėjy’į 
Jurgio Blekaičio pastatyme. Pųį?
— įvairūs vaidmenys daugelyje 
veikalų: Eugene O’Neill’o „Ar^ųj 
Christie”, Algirdo Landsbergio 
„Vėjas gluosniuose”, Jean Anęų- 
ilh’o „Antigona”, Antano Škėmoj 
„VienaB ir kiti”, Birutei 
Pūkelevičiūtės „Aukso žąsis 
Kosto Ostrausko „Žaliojoj la'K’ 
kelėj”, „Pypkė”, „Duobkasiai’’.^? 
kt.

Pokalbio pradžioj Vytautas 
kratėsi aktoriaus vardo, esą jis 
jokių aktorystės mokslų nėra 
išėjęs, nėra profesionalas, be to, 
jau jis ir „nabašnikas”, ne taip se
niai vieno recenzento nusiųstas į 
aną pasaulį... Čia Juozas Iva
nauskas taikliai pažymėjo, kad, 
suvaidinęs daugelį sudėtingų 
vaidmenų su mūsų žymiais reži
sieriais, Vytautas jau gavo ne
mažai praktikos ir turi pakan
kamai žinių, be to, juk visą laiką 
domėjosi teatru, todėl scenos, 
menas jam tikrai nėra svetimas* 

Pavasari, kada Juozas pakvietė, 
jį vaidinti, Vytautas, nepatikėjęs,, 
kad kas nors realaus galėtų 
išsivystyti, mandagiai sutiko. O, 
reiklusis Juozas, rudeniop vėl čia 
atsiradęs, jau kvietė Vytautėj 
repeticijon... Sugrįžti, po tiek 
metų nebuvus scenoj, niekam 
nėra lengva, tad Vytautui vie 
naip, kaip ir Laimai kitaip, 
įsijungti į veikalo ruošą pradžioje 
nebuvo paprasta. Juodka pripatl 
žino: „Jeigu Juozas nebūtų užde-* 
jęs veikalui kepurės ir batų, 
kažin, ar kas būtų išėję. Dabar 
viskas pasikeitė, .atsistojo’ kitoj 
šviesoj”.

Šaltkalvio vaidmuo yra jam 
sunkus, sudėtingas. Be to,a 
režisieriaus metodas visai kitoks^ 
nei Blekaičio, Valiuko ar kitų re^ 
žisierių. Iš pradžių jam viskas,, 
buvo svetima, neįprasta, tačiau,,, 
repeticįjom įsibėgėjus, darbas da,., 
rėsi kaskart įdomesnis, atsirado-, 
kūrybinės liepsnelės, stiprus.' 
charakterio ieškojimo motyvas, 
noras viską išsiaiškinti, surasti,,' 
suprasti ir iš to „kažką padaryti1'”
— sakė Vytautas. „Aš tikėjausi - 
surasti personažą, kuriuo gale-, 
čiau savo sielą išsakyti” — už
baigė jis, pacitavęs Vytautą Ma-°- 
černį. Iš pokalbio buvo matyti,' 
kad tokį personažą Vytautas 
Juodka jau yra suradęs.

(Nukelta į 4 psl.)--
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Kražių skerdynės 
šiandien

— „nenuorama, klajoklė” lietuvė

Istorija, kaip matyti, kartojasi. 
Skaitant spaudoje apie Sovietų 
kariuomenės Didžiojo spalio pa
radus šių metų lapkričio 7 dieną, 
kurių metu Vilniuje desanti
ninkai mušė protestuojančius 
studentus, iškyla baisus prisimi
nimas. Tai įvykis, įdegintas lietu
viškoje sąmonėje — Kražių 
skerdynės. Artėja jų sukaktis — 
jos įvyko 1893 m. lapkričio 23 d.

Antrojoje devynioliktojo šimt
mečio pusėje Rusų imperijoje 
buvo pradėta vykdyti programa, 
vadinama „pertvarkymu” (skam
ba girdėtai?). Caro administrato
riai ėmė uždarinėti ir naikinti 
katalikų ir kitų, nestačiatikių, 
tikėjimų bažnyčias visoje 
karalystėje, prievarta įvesdami 
valstybinę ideologiją. Imperijos 
kampe prie Baltijos — Lietuvoje 
jie sutiko rezistenciją — čia 
žmonės priešinosi rusifikacijai ir 
troško laisvės. Kai žandarai at
vyko uždaryti bažnyčią Kražiuo
se, Žemaitijoje, valstiečiai susi
būrė į šventorių apsaugoti 
bažnyčią nuo nugriovimo. Tai bu
vo iš esmės pasauliečių akcija, gi
nant savo tikėjimą, savo bažnyčią 
ir savo teises. Tuo tarpu daugelis 
kunigų ir administratorių taikėsi 
ir bandė klusniai vykdyti val
džios įsakymus. Nors pasiprie
šinimas iš pradžių buvo taikus ir 
pagarbus, bet koks pasiprieši
nimas pažeidė „Visų Rusijų Au
tokrato” garbę ir turėjo būti nu
baustas. Imperinė „teisė” atvyko 
300 kazokų su šoblėmis būrio for
ma. Caro raiteliai puolė vals
tiečius, vyrus, moteris ir vaikus, 
susirinkusius aplink bažnyčią, 
šventoriuje ir jos viduj. Tai buvo 
kraujo maudynės: 9 užmušti, 44 
sunkiai sužeisti šūviais ir 
plakimu kazokų išskirtiniu bota
gu — „nagaika”. Tik ką įšalusi 
žemė neįstengė sugerti išlieto 
kraujo upelių. Apvainikuodami 
šią „pacifikaciją”, kazokai 
užpuldinėjo moteris ir teriojo 
apylinkes. Kražiai yra žaizda il
gai prievartą kentusių lietuvių 
atmintyje. Carinės žiaurybės 
iššaukė tarptautinį protestą. Dėl 
to valdžia, nors tam momentui, 
prislopino savo planą uždarinėti 
bažnyčias.

Šiandien jauni lietuviai protes
tuoja, kad jų laisva šalis yra 
Sovietų kariuomenės naudojama 
kaip paradų aikštė. Jie priešinasi 
okupacinės armijos militaris
tinėms apeigoms, kurias įsakė 
Nobelio taikos premijos laimė
tojas Gorbačiovas. Kas seka? Tei
singumas? Taika? Sumušimai.

Ta pati sena istorija (tik šį 
kartą nėra tarptautinio protesto 
šauksmo... tai pažanga): blogio 
banalumas ir valstybės smurtas, 
kazokai ir desantininkai, „rra- 
gaikos” ir gumiffės Tat
sena istorija, pasakojaibė be įsi
tikinimo, todėl kad atėjo laikas 
naujai istorijai, naujai pradžiai. 
Naujoji istorija pasakoja apie lais
vus žmones, tautų apsispren
dimą, nuverstas imperijas, teisę, 
laisvę, taiką ir šypsenas. Ir jokie

h*’■ f 

mušimai nesustabdys jos 
pasakojimo.

Praeitis — pasimokymui. Da
bartis — veikimui. Sau patiems 
galime pritaikyti Kražių sker
dynių pasekmių pamoką. Griež
tas tarptautinis pasmerkimas ca
rinės valdžios už jos puolimą 
Lietuvos žemaičių ūkininkų ne
buvo antgamtinis fenomenas. Jis 
buvo įžiebtas užsienyje gyve
nančių lietuvių. Amerikos 
lietuviai ypač prisidėjo iškėlimui 
šitos skriaudos pasaulio dėmesin. 
Žiūrint atgal į šio šimtmečio pra
džios Lietuvos valstybingumo at
statymo pastangas, matome nau
jom akim pirmosios ateivių kar
tos nepaprastą pasišventimą 
šiam tikslui. Ir ne tik pasi
šventimą, bet (kas šiam reikalui 
dar svarbiau) ir pavydėtiną 
efektyvumą. Adolfo Šapokos Lie
tuvos istorijos vadovėlyje viena 
fotografija (žr. p. 658) atskleidžia 
tų pirmųjų Amerikos lietuvių pa
stangų esmę. Ant stalo guli į 
sąsiuvinius surištas milijonas pa
rašų, surinktų 1921 metais, krei
piantis į JAV prezidentą pripa
žinti Lietuvos Respubliką de jure.

Ar šiandieninės mūsų išeivijos 
ligšiolinės pastangos tam prilygs
ta? Desantininkų mušami mūsų 
jaunuoliai, o čionai, mūsų krašte, 
tylima. Pirmoji ateivių karta ver
ta mūsų dėkingos pagarbos — ne 
vien paprasti angliakasiai, siu- 
vėjai, fabrikų darbininkai, bet pasimokymui. Kražiai turi degti
taipgi Amerikos piliečiai, pažįs
tantys savo gyvenamą kraštą, 
mokantys paveikti viešąją nuo-

Amerikos lietuvių Kražių skerdynių interpretacija kalendoriaus lentelėje. Po 
paveikslu parašai lietuviškai ir angliškai: „Skerdynė Kražiuose, Lapkričio 22, 
1893 M. — Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenberg’o įsakymu”; „Massacre 
of Catholics in the Church at Kražiai, tyov. 22, 1893, by order of the Russian 
gothrnor Klin^enbeeg”. 1 , k j ttronlatts Kviklio archyvo)
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Prigimtimi ir kūryba

Pokalbis su Edita Nazaraitė

Šiandien, lapkričio 17 dieną, 
New York’e, Kultūros židinyje, 
įvyks Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybos suruošta literatūros 
šventė. Poetei Editai Nazaraitei 
už jos eilėraščių rinkinį Me
chaninė mūza (Chicago: Ateities 
literatūros fondas, 1989) bus 
įteikta 1989 metų Lietuvių rašy
tojų draugijos premija, sim
bolizuojanti buvusią Nepriklau
somos Lietuvos valstybinę 
grožinės literatūros premiją. Taip 
pat bus įteikta Aloyzo Barono 
vardo novelės premija šieme
tiniam konkurso laimėtojui — 
Antanui V. Dundzilai.

Literatūros vakare savo kūry
bą skaitys Edita Nazaraitė. 
Šventės programoje dalyvaus 
ypatingas svečias — poetas 
Kazys Bradūnas, daugelio eilė
raščių rinkinių autorius, įvairių 
premijų laureatas. Muzikinėje 
šventės programoje dainuos solis
tė Gina Čapkauskienė, kuriai 
akompanuos pianistas William 
Smiddy.

♦
Lietuvių rašytojų draugijos 

1989 metų grožinės literatūros 
premijos įteikimo proga kal
bamės su jos laimėtoja poete ir 
dailininke Edita Nazaraitė.

— Su kokiom nuotaikom su
tikote žinią, kad 1989 metų 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
mija paskirta Jums už antrąjį

monę. Mūsų visuomenėje ne
trūksta jausmų atgimstančiai 
tėvynei, kaip teigiama Alfred 
Erich Senn naujausioje knygo
je Lithuania Aivakening, bet 
galbūt galėtų būti daugiau ryžto 
prasmingam efektyviam darbui. 
Verta pasimokyti iš pirmosios lie
tuvių ateivių kartos. Praeitis — 

mūsų širdyse, neužmiršti — įpras
minti.

vgl

Jūsų poezijos rinkinį „Mechaninė 
mūza”?

— Buvau netikėtai nustebinta. 
Krausčiausi tuo metu iš Edmon- 
ton’o į Torontą, turėjau begales 
rūpesčių, tad netgi užmiršau, 
kad tuo metu buvo svarstomos 
1989 metų knygos premijai.

— Mūsų poezijos mėgėjams 
tikrai būtų įdomu sužinoti dau
giau apie Jūsų praeitį ir kelią į 
poetinį kūrybą. Gal sutiktumėte 
papasakoti apie Jūsų vaikystę? Iš 
kur Lietuvoje esate kilusi? Kokie 
buvo aplinkos pirmieji poveikiai 
gyvenimui ir tuo pačiu kūrybai? 
Kada pirmąkart pajutote poreikį 
rašyti eilėraščius?

— Gimiau ir užaugau Vilniuje, 
ten baigiau mokslus, dirbau, kū
riau. Vaikystėje nemažai laiko 
praleisdavau keliaudama, gal iš 
čia kilo tas nenumaldomas 
troškimas vis kažkur važiuoti. 
Net ir užsienyje gyvendama, 
vienoj vietoj ramiai nenusėdžiu. 
Tiek savo prigimtimi, tiek 
kūryba esu visiškai priešinga 
„sėslaus lietuvio” tipui. Esu 
„nenuoramos, klajoklio” lietuvio 
tipas. Pirmuosius eilėraščius 
sukūriau vaikystėje, o rimtai 
ėmiau rašyti, būdama septy
niolikos.

— Ar buvo iš lietuvių poetų tar
po tokie, kuriuos ypač gerbėte ir 
kurie Jūsų pačios vaizduotei pa
dėjo užsidegti? O kokie iš kitom 
kalbom rašančių poetų ir 
prozininkų yra Jūsų mėgiami?

— Baigiau vidurinę mokyklą, 
kurioje nuo pat pirmos klasės 
mokė sustiprintą anglų kalbą, 
tad palyginti labai anksti iš
samiai susipažinau su anglų 
bei amerikiečių literatūra. 
Susipažinusi su Walt Whitman, 
Robert Frost, J. D. Salinger, Jack 
Kerouac, Ernest Hemingway, 
William Faulkner kūryba, jau 
nebepąjėgiau žavėtis socrealizmo 
gniaužtuose dusinama lietuvių 
literatūra. Tai buvo negailes
tinga konkurencija, ir mano ne
gailestinga širdis linko prie di
džiojo meno, o ne prie patrio
tizmo. Vienintelis lietuvis, rašęs 
prancūziškai, buvo mane savo 
kūriniais užbūręs: Oskaras V. 
Milašius. Anksčiau žavėjo Gab- 
riel Garda Marąuez, Rabindra- 
nath Tagore kūryba. Šiuo metu 
domiuosi moterų poezjja.

— Kokios aplinkybės Jus pa
skatino palikti Lietuvą ir tapti 
viena iš mūsų, išeive Siaurės 
Amerikoje?

— Apie aplinkybes, paskatinu
sias mane palikti Lietuvą, esu 
parašiusi gana išsamų autobio
grafinį esė, kurį prieš trejus me
tus spausdino Tėviškės žiburiai, 
tad nenorėčiau kartotis. Galiu tik 
pridurti, kad niekada nesigailė
jau išvykusi, nesigailiu ir šian
dieną.

— Kaip palygintumėte sąlygas 
kūrybai, Jums gyvenant Lie
tuvoje, su dabartinėm Vakaruose?

— Gerų sąlygų kūrybai ne
turėjau nei Lietuvoje, nei čia. 
Dailininkams reikia daug daiktų: 
drobių, popierių, dažų, molbertų 
ir panašiai. Reikia dirbtuvių. Jų 
nėturėjau Lietuvoj, neturit čia. 
Bet", jeigū tik norisi, šedevrus 
galima piešti ir ant virtuvinio 
stalo. Kaip rašytoja, Vakaruose 
turiu kur kas geresnes sąlygas: 
daug įspūdžių, neribotas 
priėjimas prie įvairiausios 
informacijos, be to, čia jau išėjo

dvi mano poezijos knygos.
— Kaip sekėsi kurtis Kanadoje

— iš pradžių Toronte, o vėliau 
Kanados vakaruose — Albertoje? 
Kokie kanadiško gyvenimo 
aspektai — gamtos, miesto, vi
suomenės sąrangos ir papročių
— suspėjo įeiti į Jūsų kūrybą — 
tiek dailę, tiek poeziją?

— Kanadoje kurtis nebuvo 
lengva, gal kiek atsikvėpiau, 
persikėlusi į Albertą. Gyvenau 
labai uždarą gyvenimą, ten para
šiau savo Mechaninę mūzą ir 
trečiąją knygą. Nupiešiau didžiu
mą savo kanadietiško periodo pa
veikslų. Naujojo žemyno aplinka 
mane labai pakeitė, taip pat ir 
mano kūrybą. Lietuvoje aš 
būčiau buvusi neatpažįstamai 
kitokia. Skirtingai nuo Europos, 
Kanadoje niekada nesijaučiau 
svetima, retsykiais man dingo- 
davosi, kad ir gimiau čia. Žavi 
moderniški ir judrūs Kanados 
miestai, žavi rūsti ir beveik 
laukinė gamta, voverės didmies
čių gatvėse. Mano tapybos 
kūrinių paletė labai praskaidrėjo, 
grįžau prie ryškių spalvų, kurias 
mėgau nuo vaikystės, bet studi
jos Dailės akademijoje mane buvo 
labai apgadinę, išmušę pasitikė
jimą savimi. Pasikeitė ir poezija, 
joje atsispindi nauja aplinka.

— Kaip išeivijos patirtis gali 
tapti integruota į visuotinę lietu
vių literatūrą?

— Man regis, kad išeivijos 
kūrybos integravimas į visuotinę 
lietuvių literatūrą yra tik 

Šiame numeryje:
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techniškas dalykas. Savo dvasia 
išeivių kuriama kultūra yra pati 
savaime lietuviškos kultūros 
dalis, be niekieno palaiminimo ar 
leidimo.

— Kaip žvelgiate į dabartinę 
Lietuvos literatūros padėtį jau 
Atgimimo paraštėje? Kokios rašy
tojams prošvaistės? Kokios toli
mesnės ar naujos kliūtys ir sun
kumai? Ką vertinate labiausiai iš 
prakalbėjusių poetinių ir prozinių 
balsų nuo 1988 metų pavasario?

— Jau šiuo metu, sprendžiant 
iš periodikos ir nauju leidinių, 
galima pasidžiaugti žodžio išsi
laisvinimu. Yra vilties, kad kū
rėjai galės normaliai kurti, turės 
daugiau laisvių. Naujas kliūtis ar 
sunkumus numatyti nelengva, 
gali atsirasti materialinių 
sunkumų, kurie apsunkina kūry
bos publikavimą ir panašiai, nes 
ekonomiškai kraštas yra 
nusmukdytas, gali trūkti pinigų 
kultūrai remti.

— Ko linkėtumėte dabarti
niams Lietuvos rašytojams?

— Dabartiniams Lietuvos rašy
tojams linkėčiau niekada nebijoti 
būti savimi.

— Kaip Jums atrodo išeivijos 
literatūros kūrybos perspektyvos? 
Ar jos baigia nykti? Ar dar turi 
teisę laukti išeivijos literatūros 
tradicijos pratęsimo ateityje?

— Išeivijos literatūrinėje pa
dangėje nauju balsų mažai. Neap
siimu nuspėti, kokia bus ateitis. 
Nemanau, kad lietuviškos 
kultūros kūrimas už „fiziškų” 

Lietuvos ribų būtų smerktinas ar 
peiktinas. Meilė žmogui, žemei ar 
dar kam yra toks keistas dalykas
— ją visada nešiojiesi su savimi: 
savo širdyje.

— Ko tad linkėtumėte išeivijos 
rašytojams?

— Išeivijos rašytojams lin
kėčiau niekada nedvejoti savo 
pasirinkto kelio prasmingumu.

— Kur savo kūrybą įdėtumėte 
visos lietuviškosios poezijos raidos 
rėmuose? Ezopinės kalbos, avan
gardo, tam tikrų tradicįjų tęsimo
— ar greičiau laikytumėte savo 
poeziją visiškai individualia Jūsų 
pačios talento išraiška?

— Neįžiūriu savo poezijo, 
nei avangardo, nei ezopinė 
kalbos, juo labiau tradicijų 
tęsimo. Manyčiau, kad tai gana 
individuali poezija, nes ji yra tie
siogiai veikiama mano dailės. 
Savo daile ir poetine kūryba man 
visada buvo mielas Lietuvoje 
gyvenantis ir kuriantis gabus 
dailininkas ir poetas Leonardas 
Gutauskas. Kaip kūrėjai, gal tik- 
tumėm į šiokią tokią porą.

— Kaip Jūs nusakytumėt savo 
pačios pažiūras į poeziją? Kodėl ji 
reikalinga žmogui visais laikais? 
Kodėl ji yra reikalinga pačiam 
poezijos kūrėjui? Kaip poeziją 
kuriantis asmuo supranta savo 
įnašą į bendruomenės gyvenimą?

— Labai sunkus klausimas. 
Mat niekada apie tai nesu galvo
jusi. Kai daug kuri, kažkaip 
niekad savęs nebeturi laiko 
paklausti, kodėl tai darai. Aš 
įtariu, kad poetai nelabai galvo
ja apie savo poezijos įnašą į bend
ruomenės gyvenimą, kaip kad tas 
čiulbantis paukštis negalvoja aie 
tuos, kurie jo klauso. Kūrybinis 
procesas yra visiškai nepavaldus 
jokiems moraliniams įsiparei
gojimams. Kūrybą stimuliuoja ne 
visuomeninės pareigos, bet ta 
paslaptinga versmė, kurios 
mįslės dar niekas neįspėjo. Paša 
kyčiau kitaip: smagu, kad poezi
jos nekuriantieji myli poeziją, 
gerbia jos kūrėjus.

— Iki šiol lietėme tik poeziją. 
Bet norėtųsi iš Jūsų šiek tiek iš
girsti ir apie Jūsų kūrybą dailės 
srityje. Vėl — kada pąjutote 
potrauki piešti ar tapyti? Kaip 
vystėsi Jūsų darbas šioje meninėje 
srityje? Ypač Lietuvoje, kol 
persikėlėte į Vakarus?

— Pradėjau piešti, kaip ir visi 
vaikai, skirtumas tas, kad jau 
nuo penkerių metų ėmiau lanky
ti profesionalios dailininkės 
vedamą vaikų piešimo būrelį. Iki 
studijų labai daug tapiau, bet 
tėvai nukreipė praktiškesne 
linkme, įstojau į grafikos fakulte
tą, bet iš tiesų grafikos nemėgau, 
ypač nuobodžios techninio atli
kimo pusės. Mieliau iliustravau 
spalvotas knygeles vaikams, 
negu kūriau estampus. Nemažai 
tapiau, bet Lietuvoje tada į)uvo 
tokia idiotiška mada, kad, jeigu 
jau baigei grafiką, tai nesibrauk

(Nukelta į 4 psl.)
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MARTYNAS GELŽINIS

Londono teatre f

Gorbačiovas kovoja su 
„rasistais lietuviais”

Kai Londono „Karališkame 
Šekspyro teatre” prasideda pjesės 
„Maskvos auksas” antrasis 
veiksmas, žiūrovai scenoje pama
to keletą LIETUVIŲ! Tai istori
nis įvykis — lietuviai pirmą sykį 
įžengia į britų sceną britiškoje 
pjesėje.

Bet neskubėkit džiaugtis, tau
tiečiai. Lietuviai toje scenoje yra 
priklūs rasistai, kurie drauge su 
kitomis „tamsiomis jėgomis” — 
fanatiškais muzulmonais, krimi
nalistais, angliakasiais ir pan
kais — mėgina Gorbačiovui pa
kišti kojas, pakirsti jo perest- 
roiką, neleisti jam atgaivinti „so
cializmo”.

Visa tai vyksta naujoje Howar- 
d’o Brenton’o ir Tarik Ali’o pjesė
je. Kol mums pavyks nuskristi į 
Londoną ir savo akimis išvysti 
tuos stebuklus, pasiklausykime 
ką apie „Maskvos auksą” Londo
no dienraštyje The Times šių 
metų rugsėjo 21 dieną kalba 
žymus britų kritikas Benedict 
Nightingale.

Pjesės autorius jis pavadina 
kraštutiniais Gorbačiovo garbin
tojais. Michailas Sergiejevičius 
scenoje didvyriškai mėgina išgel
bėti „didžiojo Lenino” palikimą, 
jį apginti nuo šliužą primenančio 
Ligačiovo ir nepraustaburnio 
Jelcino klastų. Kaip Aleksandr 
Dubček’as, kurį paminėjęs Gor
bačiovas beveik pravirksta, jis 
nori sukurti „socializmą žmogiš
ku veidu”.

„Karališkojo Šekspyro teatro” 
scenos centre dunkso didžiulis 
raudonas būgnas. Leninas nulipa 
kopėčiomis iš viršaus (iš marksis- 
tinio-lenininio dangaus?) ir, atsi
stojęs ant būgno, nepatenkin
tiems proletarams paberia 
išminties perlų. Iš būgno iškyla 
Michailo ir Raisos vedybinė lova, 
nuo pagalvio pasigirsta jos 
šauksmas: „Kaip gera, kaip 
gera!” Ne, ji nekalba apie 
savo vyrą, bet cituoja anglų 
poetą-revoliucionierių Percy 
Bysshe Shelley. Anot kritiko, 
kaip ir jos vyras, Raiša yra toks 
nepaprastai teigiamas ir kilnus 
personažas, kad ją stebint net 
„darosi skaudu”. Vienoje sceno
je ji pradeda dainuoti, kaip jai 
linksma vaikščioti Kremliaus ko
ridoriais „su nepriklausoma iš
raiška”. Jos dainai nuaidėjus, 
Gorbačiovas ir Leninas atsisėda 
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ant ore kabančių kėdžių ir prade
da oriai diskutuoti, kaip jie išgel
bės „socializmą”.

Michailas Sergiejevičius Gorbačiovas 
šių metų sausio mėnesi Lietuvoje.

Dovydo Fligelio nuotrauka

Apie pjesės dialogo kokybę ga
lima spręsti iš kritiko cituojamų 
pavyzdžių. Gorbačiovas prabyla: 
„Žvelkime į ateitį, kai pasmerk
tųjų pulkai nebeneš savo skaus
mų naštos į begalinę tremtį”. 
Žiūrėdamas į grybus primenan
čias kaukes dėvinčius politbiuro 
narius, Andropovas pareiškia: 
„Šis posėdžių stalas yra mūsų 
jaunos tarybinės respublikos 
įkvėptų vilčių ir svąjonių antka- 
pis .

„Maskvos auksą” autoriai užbai
gia klaustukais. Ar kilnusis Gor
bačiovas, su didžiojo Lenino pa
galba, išgelbės „socializmą”? Ar 
jam pavyks sutramdyti demagogą 
Jelciną, kuris nori socialistinę 
Sovietų Sąjungą paskandinti po
nios Thatcher kapitalizmo pelkė
je? O gal sugrįš stalinizmas? Už
kulisiuose ambicingas generolas 
„Gromovas” jau ruošia pervers
mą.

Britų kritikui „Maskvos auk- 
primen.a sovietines pro- 

pra-

Kai Brandenburgo kunigaikš
tis Albrechtas, 1511 metais iš
rinktas Prūsus valdančiojo vokiš
ko riterių ordino didžiuoju ma
gistru, 1523 metų rugsėjo me
nesį lankėsi Vokietijoje, jis sutiko 
žmogų, apie kurį tuomet kalbėjo 
visa Europa — teologijos daktarą 
Martyną Liuterį. Ką jie kalbėjo, 
šiandien begalima spėti. Liuteris 
bus Albrechtą kalbinęs išstoti iš 
Katalikų bažnyčios, skatinęs, kad 
jis pats ir visas kraštas priimtų 
Liuterio skelbiamas religines 
dogmas ir kad jos nebūtų skelbia
mos žmonių nesuprantama loty
nų, bet gyventojų gimtąja kalba.

Liuteris buvo Albrechtą pa
veikęs, nes veikiai pastarasis pra
dėjo daugelį reformų, vadinamų 
„ordino sekuliarizacija”. Vokiš
koji ordino riterių valstybė buvo 
panaikinta ir jos kraštas nuo da
bar tapo „Prūsijos hercogyste”. 
Ordino nariai buvo nuo įžadų ir 
priesaikų atleisti ir kartu su her
cogu Albrechtu priėmė Liuterio 
skelbiamą tikėjimą. Ordino 
nariai, kurie pasiliko ištikimi 
Katalikų bažnyčiai, išsikėlė į 
Vokietiją. Likusieji gavo didelius 
dvarus su visais baudžiauninkais 
lietuviais ir prūsais ir dalyvavo 
krašto valdyme.

Mandatu buvo nustatyta, kad 
reformacija prasidėjusi 1525 m. 
liepos 6 d. Bet Sembos vyskupas 
Polentz jau 1524 metais „Recesus 
generalis” raštu įsakė, kad nau
joji religija bus skelbiama, kad 
hercogystės bažnyčiose pamoks
lai bus sakomi ir krikštijama bus 
gimtąja kalba. Tai buvo parėdy
mas ateičiai, nes nebuvo intelek
tualų, galėjusių vykdyti vyskupo 
įsaką. Praeityje, ordino laikais, 
autochtonams tebuvo leista or
dinui ir vokiečiams dvari
ninkams tarnauti, bet ne moks
lus eiti. Todėl dabar nebuvo lie
tuviškai mokančių kunigų.

Tad krašto valdovas Al
brechtas kreipėsi į Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos moksli
ninkus ir jaunimą, kviesdamas 
juos dėstyti ar studįjuoti Kara
liaučiuje 1542 metais atidary

tame partikuliare (akademinė 
gimnazija) ir 1544 metais įsteig
tame universitete. Norėdamas 
siūlomoms studijoms priduoti 
kiek patrauklumo, jis 1541 
metais pridėjo tokią luominę 
pakilimo galimybę:

„Valstiečių sūnūs, gimę prūsais 
ir ponams priklausomi, gali 
mokytis Karaliaučiaus partiku
liare. Jei jie pasirodys tinkamais 
Dievo žodžio skelbėjais, jie nustos 
prūsiškos prigimties ir taps lais
vais kulmiškos teisės naudoto
jais”. Tokiu pažadu jis pariebino 
1546 metais paskelbtų stipendijų 
planą, kuris numatė septyniems 
neturtingiems lietuviams pilną 
išlaikymą.

Šitoje kalbinėje kryžkelėje, 
kurioje susitiko aistiškos 
lietuvių, prūsų ir kuršių tarmės 
su vokiečių ir lenkų kalbomis, 
kur gyventojai buvo skirstomi 
kulmiškos ir ponams priklau
sančių autochtonų teisėmis, 1536 
metais Bambolių dvare, penki 
kilometrai nuo Friedland’o mies
to, gimė Jonas Bretkūnas.

Jonas Bretkūnas

♦
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deda pranykti iš Maskvos ir Le
ningrado teatrų repertuaro. Ta
čiau tų pjesių pasaulyje tebegyve
na britų dogmatinė kairė — leni- 
nistų, stalinistų, trockistų ir da
bar prie jų prisišliejusi gorbačio- 
vininkų intelektualų grupelė.

Girdime, kad Lietuvos scenai 
trūksta gerų komedijų. O kad 
taip išvertus „Maskvos auksą” ir 
pastačius jį lietuviškai. Kuo rim
čiausiai, kaip to norėjo autoriai. 
Garantuojame, kad publika raity
tus! iš juoko. Pro ašaras.

Ten jo tėvas, laisvas dvariškis, 
kailius dirbo ir alų raugė. Jonas, 
be abejo, leido vaikystę ir jaunys
tę artimame Friedland’o mieste, 
kur jis naujame partikuliare pa
siruošė teologuos studijoms. Jono 
puikus, įgimtas lietuvių kalbos 
mokėjimas paliudija, kad jis augo 
lietuviškoje aplinkoje, ir lietuvių 
kompaktiškai gyvenamas plotas 
tuomet siekė bent iki Friedland’o.

1555 m. birželio 14 d. Jonas įsi
rašė Karaliaučiaus universitete 
Johannes Bretke vardu. Tokia pa
varde jis pasirašydavo iki 1580 
metų. Nuo tada pakeitė savo 
parašą į Bretkius. Bet visus 
lietuviškus kūrinius jis signavosi 
Jonas Bretkūnas ir Jonu Bret
kūnu jį vadina Jonas Rehsa per
žiūrėtame ir 1625 metais išleis
tame Jono Bretkūno psalmyne.

Iš Karaliaučiaus Bretkūnas, 
studijavęs ten metus su puse, 
kėlėsi į Wittenberg’ą, kur jis uni
versitete įsimatrikuliavo 1557 
metais. Atrodo, kad be Witten- 
berg’o jis brandino savo mokslus 
kituose vakarų Vokietijos uni
versitetuose ir ten, tarp kitko, 
plačiau susipažino su tuomet la
bai retais ir sunkiai prieinamais 
hebrąjų tekstais.

Čia turiu įterpti ištrauką laiš
ko, rašyto mūsų tėvynainio 
Alfredo Vėliaus šio straipsnio au
toriui 1989 m. sausio 9 d., ku
riame Vėlius rašo:

BIBLIA
tatai t/h

S ch u/1 n bu Ktfditoh
1 ūhiurilchfai ptvfulfiti!

f ir

Pks, 
Poną Kfirttiiaauuf.

• 0m*»

it.

o

Jono Bretkūno 1590 metų Švento Raito vertimo i lietuvių kalbų titulini* 
puslapi*.

bėtinai gražiai, kad anglosaksų 
patys naujieji tekstai dar negali 
pralenkti lietuvių nei senųjų, nei 
vėliausiojo vertimo. Anglai susi
šaukė' lordų armijų 21-erius 
metus po Bretkūno vertimo 
kruopščiai paruošti savo vertimą, 
pasinaudodami lietuvišku tekstu. 
Senasis King James vertimas 
vietomis atrodo, lyg jis paimtas iš 
lietuvių pažodžiui didele dalimi”.

Tokia Alfredo Vėliaus įdomi 
pastaba gali tapti ateityje plačių 
studįjų pagrindu.

Jonas Bretkūnas Labguvoje 
1562-1587 metais

Tėvo 1562 metais rašytu laišku 
Jonas buvo kviečiamas BUgrįžti 
iš vakarų Vokietijos, nes jo 
laukianti laisva kunigo vieta. 
Lietuvių, vokiečių ir prūsų kalbų 
mokėjimas buvo svarbiausia prie-

žastimi, kodėl Bretkūnas turėjo į 
Labguvą kraustytis. Mat ten 
kalbas mokantieji kunigai turėjo 
„Amtui” padėti nevokiškąją 
raštiją tvarkyti. Vos atvykęs, 
Jonas 1563 metų pradžioje vedė 
savo sužadėtinę — Fraeulein von 
Werthern, „Am tas”, jaunikiui 
raštiškai paprašius, dovanojo ves
tuvėms, vykusioms 1563 m. sau
sio 20 d., tris šėpelius (šėpelis = 
maždaug 80 svarų - 40 kg grū
dų) kviečių, šešis šėpelius rugių, 
Btatinę alaus ir pusę jaučio.

Ordino 1258 metais Labguvoje 
pastatytoji medinė pilis, turėjusi 
saugoti Karaliaučių nuo iš šiau
rės atvykstančių priešų, Jono 
Bretkūno laikais buvo labai gyva 
turgavietė. Čia pasikeitė vie
tiniai, plaukė iš Kauno pro Tilžę 
Nemuno šakomis į Karaliaučių ir 
atgal, čia sustojo laivai, atvykę iš 
Klaipėdos, ir kuršiai, atvykę nuo

Užmario (Nerijos). Labguvos tur
guose buvo prekiaujama visomis 
krašto prekėmis: žuvim, gyvu
liais, grūdais, kailiais, druska, 
mediena, medum, vašku, smala ir 
pelenais. Gyvenvietės kūrėsi 
aplink „Amtą”, įsirengusį seno
je ordino pilyje, kuri vėliau buvo 
perstatyta į mūrinę. Ji stovėjo 
kairėje Deimenos pusėje, 
maždaug 4 km nuo Kuršių 
marių.

Prie bažnyčios stovėjo ir 
mokykla. Klebonijai priklausė 
gana platūs 63.3 hektarų laukai. 
Iš tokio žemės ploto kunigas 
galėjo su šeima ir samdiniais 
lengvai pragyventi. Bet Bret
kūnas, studijavęs teologiją 
daugiau kaip šešerius metus, 
laikė save plunksnos ir mokslo 
žmogumi, „homo studiosus”, ir 
neturėjo jokių žemdirbio .pa
linkimų; o iš jo žmonos taip pat 
nebuvo jokios „gaspadinės”. Apie 
savo žemę jis rašė ir kalbėjo blo
gai. Vienur ji buvo dažnai Kuršių 
marių apsemiama, kitur kaimy
nai pavogė jo į gubas sustatytus 
javų pėdus, o trečioje vietoje ji 
buvusi per sausa ir kieta.

Todėl klebonijos ekonominis 
gyvenimas veikiai pairo ir Bret
kūnas skundėsi sunkia padėtimi. 
Studijų laikais pasiskolintų 
pinigų negrąžino, bet skolinosi 
vis daugiau. Dažnai kreipėsi 
prašymais į kunigaikštį ir net į 
suvereno ponią, kuri jam paskyrė 
150 markių, mokamų per trejus 
metus. Jo metinis atlyginimas 
siekė 50 markių.

Labguvos parapija buvo labai 
didelė ir visa buvo tirštai vienų 
lietuvių gyvenama. Bretkūno 
sakomi pamokslai buvo labai 
geri; jis kalbėjo be vertėjo (tolko), 
gražia lietuvių kalba. I jo 
pamokslus ateidavo net Kara
liaučiaus apylinkės gyventojai. Ir 
štai 1587 metais mirė Karaliau
čiaus lietuvių parapijos kunigas 
Baltramiejus Vilentas. Jis buvo 
Martyno Mažvydo pusbrolis ir 
išdirbo Dievo vynkalnyje 37 
metus. Gegužės 9 d. Jonas 
Bretkūnas buvo raštu iškviestas 
į Karaliaučių, kur jam pranešė, 
kad jam reikės atsikelti į Ka
raliaučių, į Vilento vietą.

Jonas Bretkūnas 
Karaliaučiuje 

1587-1602 metais
1587 m. birželio 11 d. Bretkū

nas įvesdinamas į lietuvių 
(Nukelta į 2 psl.)

vSiame numeryje:
Gorbačiovas Londono scenoje^* Bretkūno BiblijftM00 metų 
sukaktis * Martynas GėlHnis V Lietuvis r&Mrtdėnus 
Evangelikų-reformatų bažnyčia Vilniuje • Danguo^s^SaSuriaitės 
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„Ta pačia proga norėčiau paste
bėti, kad kažin kaip literatū
roje norima įpiršti mintį, jog pir
masis Biblijos vertėjas Jonas Bret
kūnas yra padaręs vertimą iš 
vokiečių kalbos. Čia aš norėčiau 
primygtinai iškelti, kad Bretkū
nas buvo paskatintas pasinaudoti 
Liuterio vertimu, bet ne vien juo 
naudojosi. Liuterio laikais 
vokiečių kalba dar buvo labai 
varginga kalba. Liuteris sako, 
kad turėjęs eiti tarp žmonių ir 
klausyti — „aufs Maūl hoeren”, 
kaip šį ar tą žmonės vokiškai vai
dino”.

„Esu pats 1938 metais išlaikęs 
hebrajų kalbą Zuerich’e, Šveica
rijoje, ir galiu paliudyti, kad 
Bretkūnas vertė iš hebrajų 
Ir graikų originalų taip ste-

Jono Bretkūno BiblijtM trttno 
foliantai ir trys
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Dievo teikiama laimė 
ir mūsų mirtis

Tauta pradeda gyventi — trijų liudininkų žvilgsniai
Svarstybos apie Lietuvos Respublikos gyvenimo pradžią 1990 metų Ateities studijiniame savaitgalyje

Kai mes minime kurio nors 
mums brangaus asmens atsisky
rimą iš šio gyvenimo, mes taipgi 
turime pasisavinti pagrindines 
krikščioniškojo tikėjimo tiesas 
apie žmogų: kad žmogus pats 
savo darbu ir savo veikla negali 
sukurti sau amžinos laimės. Ta 
ypatingai aukšto lygio laimė 
suteikiama Dievo gerumo dėka 
tikinčiam į jį žmogui. Tai yra ta 
pati laimė, kurią yra pasiekęs 
Dievas-žmogus Jėzus Kristus. Tą 
laime Kristus yra pažadėjęs ir ją 
užtikrinęs kiekvienam, kuris tiki 
j ji kaip i Dievą ir žmogų kartu. 
Tas Dievo ir žmogaus junginys 
Kristuje nesiriboja vien juo pačiu, 
bet yra išplečiamas visai žmo
nijai. Tačiau, kadangi tai yra 
dalyvavimas dieviškoje laimėje, ji 
nėra pasiekiama vien žmogaus 
pastangomis. Mes tikime ir kar
tu prašome Dievo, kad mūsų 
brangiems įnirusiems ši amžina 
laimė būtų suteikta.

Tačiau mirti reikia imti rimtai. 
Yra nerimtų mirties sampratų. 
Viena iš jų yra ta, kuri į mirtį žiū
ri kaip i žmogaus dvasios išsilais
vinimą iš kūno vergijos. Kas taip 
mano, tas nepripažįsta pilnos 
žmogaus sampratos, būtent, kad 
žmogus yra ne tik dvasia, bet ir 
kūnas, ir jos negerbia. Žmogus 
kaip toks sudėtinis kūrinys yra 
pramatytas būti Dievo atstovu 
pasaulyje. Kita nepilna mirties 
samprata yra ta, kuri mano, kad 
miręs žmogus turi tam tikrų 
kūniško pobūdžio palaikų ir 
jais gali reikštis pasaulyje. Tai 
yra galvosena, pateisinanti 
vaiduoklių buvimą. Tai yra ne
teisingas požiūris j mirti. Miręs 

Romualdo Požerskio nuotrauka iš serijos „Atminties sodai - 34” (Pivašiūnai, 
1982), eksponuota šiemetinėje Lietuvių fotografų parodoje Chicago’je.

žmogus yra nustojęs ryšio su 
kūniškumu ir dėl to neturi ryšio 
su laikų bei fantazijų apraiš
komis.

Tačiau tai nereiškia, kad miru
sio žmogaus siela būtų praradusi 
savo išvi linį ryši su kūnu, kurio 
vadovavimui ir juo naudojimuisi 
ji yra Dievo leista. Dievas taip pat 
nėra praradęs pilnos žmogaus 
sampratos. Jis nėra apsivylęs 
tokiu žmogumi, kuri jis yra pa
šaukęs gyvenimui. Kad iš tikro 
taip yra, tai liudija krikščioniško 
tikėjimo tiesa, kad žmogus ne tik 
siela, bet ir kūnu bus pakviestas 
amžinam gyvenimui. Dėl to šv. 
Tomas Akvinietis drįsta sakyti, 
kad žmogaus prisikėlimo iš mir
ties laukia ne tik kūniškos 
žmogaus galios, bet ir jo siela, nes 
jai natūralu yra būti su kūnu.

Mums rūpi klausimas, koks yra 
žmogaus sielos buvimas, ligi ji 
bus sujungta su kūnu. Vieną 
natūralų atsakymą mes galime i 
tai turėti: kad jai tai neprailgs, 
nes ilgėjimasis yra kūniška 
apraiška. O kai nėra kūno, nėra 
ir laukimo būsenos. Religinis at
sakymas į tą rūpestį yra labai 
džiuginantis. Mirusi žmogų 
visapusiai aprūpina pats Dievas. 
Apaštalas Paulius sako: „Jūs juk 
esate mirę ir Jūsų gyvenimas su 
Kristumi yra paslėptas Dievųje. 
Kai apsireikš Kristus — mūsų 
gyvybė — jūs pasirodysite gar
bėje” (Kol 3, 3-4). Mūsų 
rūpesčiui, kokioje būklėje yra 
siela, kol nėra susįjungusi su 
kūnu, duoda atsakymą ši mintis, 
būtent, kad ji yra paslėpta ne kur 
kitur, bet pačiame Dievųje.

V. Bgd.

Šių metų rudeninio Ateities 
studįjų savaitgalio, vykusio Chi
cago’je spalio 12-14 dienomis, pro
gramoje trys jauni išeivijos lie
tuviai pasidalino su savaitgalio 
dalyviais savo patirtimi Lietu
voje 1989-1990 metais. Svarsty- 
boms vadovavo Juozas Baužys. 
Svarstybų dalyviai buvo Edvar
das Tuskenis, Aidas Palubins
kas ir Audra Kubiliūtė. Čia 
spausdinami visųjų pasisakymų 
tekstai.

Tauta pradeda 
gyvenimą 

(Įvadas)‘l
Lietuva.... Tas vienas žodis 

mums dabar sukuria begales 
įvaizdžių, dažnai skirtingų ir kar
tais prieštaraujančiu ankstyves- 
niems mūsų įvaizdžiams, kuriuos 
buvome susikūrę apie tą patį 
kraštą.

Lietuva — tai dainuojanti revo
liucija, bet kartu to naujo iš
kovoto gyvenimo baimė ir apati
ja.

Lietuva —• ramus Vytauto 
Landsbergio tvirtumas, bet ir 
pykčio ir vienų kitiems pilni pa
giežos žodžiai, kuriuos skaitome 
iš ten ateinančioje spaudoje.

Graži pasiaukojanti Caritas 
veikla — ir dalies net pačių 
gydytojų spekuliacija vaistais.

Vilniaus Katedra, kardinolas 
Vincentas Sladkevičius — ir kont
rastas: krikščioniškos ir mora
linės dvasios nuosmukis.

Lietuva — Kryžių kalnas, bet ir 
Gariūnų turgus.

Labai įdomiai dabartinė Lietu
vos padėtis apibūdinta neseniai 
pradėtame leisti politikos ir kul

Valdžia, organizacijos, partijos
EDVARDAS TUSKENIS

Trumpai Lietuvos politinio 
gyvenimo apžvalgai pravartu 
pirmiausia pažvelgti į valdžios 
struktūrą. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba (angį, the 
Supreme Council) yra Lietuvos 
parlamentas, t.y. _ leidžia 
įstatymus. Toji Aukščiausioji 
Taryba tvirtina Lietuvos Respub
likos vyriausybę, t.y. ministrą 
pirmininką ir kitus ministrus 
(angį, the Government), kurios 
paskirtis yra vykdyti įstatymus. 
Šiuo metu Vytautas Landsbergis 
užima Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko postą, o Kazimiera 
Prunskienė vykdo Ministrės 
Pirmininkės pareigas. Taipogi 
yra Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo institucija, turinti 
tam tikras galias. Prezidento in
stitucijos kol kas nėra Lietuvoje 
(nežinia, ar apskritai Lietuvos 
valdžios sistema taps daugiau 
prezidentine ar parlamentine). 
Lietuvos Respublikos Laikinojo 
Pagrindinio Įstatymo 86 straips
nis žymi tačiau, kad AT Pirmi
ninkas „yra aukščiausias Lietu
vos Respublikos pareigūnas”. 
Vienu žodžiu, AT Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis faktiškai 
yraTEietuvos valstvbėaJgalva.

Iki 1990metų vasario ir kovo 
mėnesi vykusių rinkimų Lietu
vos politinėje arenoje veikė dvi 
stambios politinės jėgos, or
ganizacijos — Sąjūdis ir Lietuvos

Ateities studįjų savaitgalio svarstytose 1990 m. spalio 13 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago’je: (iš 
kairės) Aidas Palubinskas, Audra M. Kubiliūtė, Edvardas Tuskenis. Jono Kuprio nuotrauka

tūros tumale žaltvykslė. Vienas 
iš to žurnalo redaktorių, Viktoras 
Makoveckas, šią vasarą viešėjęs 
mūsų studįjų savaitėse, Žalt
vykslės 2-ajame numeryje rašo:

„Taip, mes visi labai pavar
gome. Nuo emocijų, mitingų, de
monstracijų, atminimo žvakių 
deginimo, laukimo... Spektaklis, 
užtrukęs bemaž porą metų, bai
gėsi iškilmingu Akto akordu. 
Nebeliko nei artistų, nei žiūrovų. 
Dabar visi privalome tapti pilie
čiais ir pradėti gyventi. O tai bus 
žymiai sunkiau nei vaidinti ar 
stebėti tą vaidinimą...” 

komunistų partija. Tenka 
pažymėti,^EadneiSąjūdis, nei 
LKP nebuvo vienalytės organiza
cijos, kas nuo 1989 metų galo 
labai išryškėjo. Nua_1988 metu 
vasaros Sąjūdis labai efektyviai 
veikė kaip opozicija valdančiajai 
LKP ir tapo nepriklausomybės 
siekimo varomoji jėga. LKP, nuo
1988 mėtų rudens vadovaujama 
Algirdo Brazausko1stengėsi per 
daug neatsilikti nuo liaudies 
nūotaikų_įnors, rodos, nuolat vi
josi); žodis „nepriklausomybė” 
pagaliauTejo ir T~LKP^odyna
1989 metų antrojoj pusėj. Ne- 
galimapaneigtfLKP atsiskyrimo 
nuo TSKP 1989 metų gruodžio 
mėnesfclrąsumch tačiau net tas 
/ygis negalėjo išgelbėti LKP nuo 
smarkaus rinkiminio pralaimėji
mo 1990 vasario-kovo mėnesį. 
Neginčytina, jog Brazauskas 
buvo populiariausias politikas 
Lietuvoje 1990 metu pradžioje, 
tačiau jo ir kitų savarankiškos 
LKP lyderių — Vladimiro 
Beriozovo, Justo Paleckio, Kęs
tučio Glavecko — populiarumas 
nepąjėgė įtikinti balsuotojų iš
rinkti didesnį skaičių mažiau 
žinomų LKP kandidatų (neįskai
tant Sąjūdžio remiamų LKP 
nariui. Tokioje susiklosčiusioje si
tuacijoje sunku numatyti LKP 
ateitį. LKP formaliai atsisakiusi 
subankrutavusios komunistinės 
ideologijos, bet neaišku, ar parti- 
jai pasiseks visiškai atsiriboti 
nuo nusikalstamos ir kruvinos

Tauta pradeda gyventi. Ir apie 
tą gyvenimo pradžią išgirsime iš 
trįjų asmenų. Du iš jų buvo ten 
tuo metu, kai suskambėjo Akto 
akordas. Jie savo darbu ir su
gebėjimais padėjo tautai pradėti 
gyventi. Tai Edvardas Tuskenis 
ir Aidas Palubinskas.

Edvardas Tuskenis kalbės apie 
politinio gyvenimo procesą 
Lietuvoje prieš ir po Kovo 
ll-osio8. Reikia manyti, jis palies 
santykius tarp Aukščiausiosios 
Tarybos ir vyriausybės, par
lamento partines grupuotes ir 
frakcįjas.

savo praeities ir, remiantis savo 
lyderių populiarumu (kuris ilgai
niui toli gražu negarantuotas), iš
likti kaip reikšminga kairiųjų 
partija. ~

Nuo 1990 metų kovo mėnesio 
Sąjūdis yra nustojęs veikti kaip 
varomoii opozicinė politinė jėga 
Lietuvoje. Sąjūdininkai perėmė 
formalų Lietuvos valdymą ir da- 
b'ar reiškiasi per valdžios, o ne 
Sąjūdžio, struktūras. Rinkimuose

Susibūrimas Vilniuje šių metų pavasari, pritariantis 1990 metų Kovo 11 dienos aktui.
Nuotrauka gauta iš ELTA

Aidas Palubinskas supažindins 
mus su Vytauto Landsbergio, 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko, asmeniu, žvelgdamas į 
jį kaip į politiką ir valstybės vyrą.

Trečioji diskusijų dalyvė Audra 
Kubiliūtė Lietuvoje lankėsi visai 
neseniai ir tik, palyginti, trumpai 
— tris savaites. Kadangi ji Lie
tuvoje lankėsi su inžinierių 
grupe, jos dėmesys kelionėje buvo 
nukreiptas daugiau į ūkio, pra
monės ir aplamai į ekonominius 
Lietuvos klausimus.

Susipažinkime su šiais jaunais 
žmonėmis: 

Sąjūdis pasiekė triuškinančią konjunktūros — net ir LKP smar 
pergalę, ir ne tik Sąjūdžio žy- kaus rinkiminio pralaimėjimo
miausios asmenybės laimėjo, bet 
ir mažiau žinomi sąjūdininkai. 
.Laimėta didžioji dauguma Aukš 
čiausiojoje Taryboje sudarė 
galimybes Sąjūdžiui išrinkti 
Vytautą Landsbergį AT Pirmi
ninku ir reikštis kaip dominuo
janti jėga Lietuvos parlamente. 
TenkaL pažymėti, jog Vytauto 
Landsbergio išrinkimas AT FŠr- 
mininkūsūlcėlė Hemažą kontro- 
versiją Lietuvoje. Tai buvo išdava 
tam tikros savotiškos politinės

Edvardas Tuskenis — 
užaugęs Chicago’je, 1986 metais 
baigė University of Illinois at 
Chicago, įsigydamas istorijos ba 
kalauro laipsnį. Lietuvoje gyveno 
nuo 1989 metų lapkričio mėnesio 
iki 1990 metų rugpjūčio. Buvo 
vienas iš redaktorių Vilniuje 
leidžiamo laikraščio anglų kalba 
The Lithuanian Revieu. Po Kovo 
ll-osios dirbo Lietuvos Respublv 
kos Aukščiausiosios Tarybos in
formacijos biure, vėliau — Auk&- 
čiausiosios Tarybos pirmin.ako 
Vytauto Landsbergio sek re'"* 
riate.

Aidas Feliksas Palubinskas 
— gimė 1970 m. vasario mėn. U 
d. Los Angeles, Kalifornijoje. Šiųę 
metu studijuoja Loyola universi
tete, Chicago’je, vokiečių kalbą, 
filosofiją ir politinius mokslus. 
Yra Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos tarybos narys. Nuo 
Kovo ll-osios dirbo Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos 
sekretoriate ir Aukščiausiosios 
Tarybos informacijos biure.

Audra Kubiliūtė — turi baka 
lauro laipsnį inžinerijos vado
vavime ir magistro laipsnį iš 
verslo administracijos, kuriuos 
įsigijo University of Illinois at 
Chicago. Ji taip pat yra baigusi 
Chicago’s Aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą ir Pedagoginį li
tuanistikos institutą. University 
of Illinois at Chicago yra baigusi 
šalutinės mokslo šakos specialy
bę lietuvių kalboje. Reiškiasi ir 
kaip rašytoja — yra parašiusi ir 
išleidusi detektyvinę apysaką 
paaugliams Nepaprasti ivykiai 
Astuonioliktoje gatvėje. Šiuo metu 
Audra dirba J.l. Case bendrovėje, 
Wisconsin’e.

Juozas Baužys

metu Algirdas Brazauskas negin
čytinai liko populiariausiu Lietu
vos politiku, o Sąjūdis savo ruožtu 
laimėjo aiškią daugumą paritu 
mente, kuriame ir išrinko savo 
kandidatą parlamento pirmi
ninku. Vakarų parlamentinėje 
demokratijoje būtų sunkiai įsi
vaizduojamas populiariausią 
politiko partijos beveik visiškas 
pralaimėjimas (kas Lietuvoje 
įvyko), būtų sunkiai jsivaiz- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Žvilgsniai į stebuklų metus

Sveikiname pas mus atvykstantį Vytautą Landsbergį!
‘1 , . • '

Kaip tik laiku artėjančiom 
šventėm gauname tris puikias 
dovanas. Pirmiausia j Kanadą ir 
JAV atvyksta (nors ir labai trum
pam) Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Antrą ir. 
trečią dovaną rasime knygų 
krautuvių lentynose — tai dvi 
naujos knygos: Alfred Erich Senn 
Lithuania Aivakening ir Hedrick 
Smith The New Russians.

Jei yra vienas asmuo, kuris 
simbolizuoja Lietuvos atgimimo 
metus, tai tas asmuo yra Vytau
tas Landsbergis. Jo atvykimas 
Šiaurės Amerikon turės čia 
žmonėms priminti, kad Lietuva 
tebėra kelyje j nepriklausomybę. 
Landsbergio atvykimas bent 
dienai kitai primins Amerikos 
dienraščių skaitytojams ir žinių 
klausytojams, kad Lietuva tebėra 
gyva, nors ir okupanto tebespau- 
džiama. Irako avantiūra Ku- 
wait’e nutraukė pasaulio dėmes) 
keliems mėnesiams nuo Sovietų 
Sąjungos. Kaimyno iš rytų da
bartiniai grasinimai Lietuvai ne
begirdimi pasaulio spaudoje, nes 
ji dėmesį sukaupusi prie Irako. 
Gal Landsbergio atvykimas nors 
minutei kitai atkreips spaudos 
dėmesį vėl į Baltijos valstybes. 
Landsbergis atveža vėliausias in
formacijas apie neaiškias Gor
bačiovo improvizacijas. Tai tu
rėtų būti labai naudingas susi
tikimas prezidentui Bush’ui, nes 
privers jį prisiminti, jog įvykiai 
Sovietų Sąjungoje nesustoję vien 
dėl to, kad juos jis bando igno
ruoti. Naudingas ir dėl to, kad 
prezidentui primins, jog paramą 
Sovietų Sąjungai negalima siųs
ti tik pamotei Maskvai; jei 
norima, kad maistą ir vaistus 
gautų ir Pelenė — Baltijos vals
tybės — tai reikia juos tiesiai 
Pelenei ir siųsti. Kalbėkimės apie 
Landsbergio atvykimą ne tik 
savo tarpe, bet ir tarp Lietuvai 
draugiškai nusiteikusių kita
taučių. Tai retai pasikartojanti 
proga vėl nuskambėti Lietuvos 
rūpesčiams.

Vytautas Landsbergis yra 
veikėjas abiejose minėtose kny
gose. Hedrick Smith viename pa
grindiniame savo knygos skyriu
je — „Lithuania: Breaking the 
Taboo of Secession” skiria jam 
net visą poskyrį, elegantiškai (ir 
lietuviškai!) pavadintą „Gudri 
lapė”. Senn’o knygoje sutinkame 
Landsbergį visuose tuose 
įvykiuose, per kuriuos gimė ir 
brendo Sąjūdis. Senn susikaupęs 
prie 1988 metų įvykių, kuriuos jis 
pats stebėjo viešėdamas Lietuvo
je, o Smith knyga sukasi apie 
1990-uosius, nes jis kaip tik tuo 
metu buvo Lietuvoje, kai Kovo 
vienuoliktąją buvo paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas.

Daug, labai daug esame per
gyvenę vėliausiais metaiB, nes 
knygą skaitydamas, nustebęs sa
vęs klausi: nejaugi tai įvyko tik 
praėjusiais metais, o ne prieš 
dešimtmetį? Sunku tikėti, kad 
Vingio parko susirinkimas buvo 
vos prieš dvejus metus, kad tik 

prieš metus griuvo Berlyno siena. 
Labai reikalingos tokios knygos, 
kurios palaiko ir paremia mūsų 
atmintį, kurios interpretuoja tą 
įvykių sūkurį, kurį ką tik esame 
perplaukę.

Žvilgsnis į praeitį yra kaip tik 
dėl to svarbus, kad nuo jo 
priklauso ir mūsų žvilgsnis į 
ateitį. Todėl ir knygose ieškome 
ne tik įvykių chronologijos, bet 
taip pat ir jų interpretacijos. 
Chicago’s lietuvių visuomenė 
turės progos išgirsti istoriką 
Alfred Erich Senn Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus ruošia
moje vakaronėje, kurios metu jis 
gal kaip tik praplės mintis, 
kurios knygoje tebėra dar tik 
užuomazgos stadijoje.

Senn’o knyga labai naudinga ta 
prasme, kad ji kol kas vienintelė, 
duodanti bendrą įvykių Lietuvo
je 1988 metais apžvalgą. Knygos 
skaitytojas tįkrai sužinos, .kas 
po ko dėjosi, ir galės pajusi, 
kaip įvykiai buvo vienas kito 
iššaukti. Ypač taikli autoriaus 
įžvalga, kad 1988 m. rugsėjo 28 
d. valdžia bandė jėga kontroliuo
ti įvykius Gedimino aikštėje, 
bet ta jėga turėjo visai kitas 
pasekmes, negu režimas tikėjosi 
iššaukti. Senn pažymi, kad 
Lietuvos Laisvės Lygos vadai 
norėjo parodyti, jog sovietų 
režimas Lietuvoje buvo išorės 
jėga primestas. Milicijos ir rusiš
kai kalbančių vidaus kariuome
nės jėgų iš Minsko panaudojimas 
tiesiog negalėjo jų argumentaci
jos geriau pailiustruoti, net jei 
įvykius jie patys orkestravo. 
Valdžia pasirinko smurtą, bet 
nebuvo pergalvojusi strategiją (p. 
185).

Senn’o knygoje sutinkame vi
sus pagrindinius įvykių Lietu
voje aktorius: Landsbergį, Pruns
kienę, Ozolą, Vaišvilą, Brazaus
ką, Petkevičių, Mitkiną, Son
gailą, Šepetį, Čekuolį, Bogušį, 
Terlecką, Cidziką, Vilką. Kai 
kurie svarbūs veikėjai lieka be 
savo veiklos istorinio fono (pavyz
džiui, „Anties” vadovas Algis 
Kaušpėdas). Sužinome ir apie au
toriaus kasdienybę — štai jis 
sekmadienio ryto bėgime prie ka
tedros suskaičiuoja, kiek yra susi
rinkusių prie badaujančio Cidzi
ko užuovėjos. Kitu atveju jis be
einantį į tribūną Justiną Marcin
kevičių paklausia, kada jis 
sužinojo apie Molotov’o-Rib- 
bentrop'o pakto slaptuosius proto
kolus. Ypačiai rimtai Senn seka 
Lietuvos istorikų pasireiškimus 
ir susirūpina, kad Sąjūdžio 
iniciatyvinėj grupėj, vienintelei 
istorikei pasitraukus, visai 
nelieka istorikų Sąjūdžio vado
vybėje. Skaitytojas gauna pąjusti, 
kaip dešimtmečiais statyta 
Lietuvos okupacijos istorija 
staiga sukrinta į nebesulipdomus 
gabalėlius. Senn kartais pateikia 
ir istorinę perspektyvą Lietuvos 
atgimimo įvykiams. Štai, pavyz
džiui, šūkis „Už mūsų ir jūsų 
laisvę” buvo naudotas 1831 metų 
sukilime, kviečiant prie sukilusių 
lenkų ir lietuvių prisidėti ir 

(Nukelta į 4 psl.)

Šią vasarą iš Lietuvos mus 
pasiekė nedidelė, 112 puslapių, į 
žalius viršelius įrišta knygelė, pa
vadinta Atgavę vilti (Vilnius: 
Sąjūdis, 1990). Priešais titulinį 
puslapį įdėtas motto: 

'i Jie kaip Tėvynę gynė 
tą savo teisę ginti 

savo teisę 
ginti

savo teisę.
Knygelė yra pertvarkos laiko

tarpio dvejų metų, nuo 1988 iki 
1990 pavasario, Vytauto Lands
bergio tekstų rinkinys: kalbos ir 
pranešimai, straipsniai, interviu, 
ir šmaikštūs, ir labai rimti 
pasisakymai „Kelio ženklai” bei 
archyvinė medžiaga. Mūsų 
dėmesiui sutelktam į ateinančios 
savaitės mūsų Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio lankymąsi 
Washington’e, šis laikas yra gera 
proga įsiklausyti į jo žodžius, 
pasakytus Sąjūdžio prieš
rinkiminėje konferencijoje 
Vilniuje šių metų vasario 3 dieną, 
kada Lietuva ruošėsi jos lem
tingam žingsniui į Nepriklau
somybę. Čia spausdinamos iš
traukos iš šios kalbos — „Lie
tuvos kelias” ir knygelės 
užsklandinis žodis „Kelio ženk
lai”.

Lietuvos kelias
Jau beveik 50-ies metų sunkiui 

Lietuvos kelią galime apibūdinti 
keliais glaustais žodžiais: iš 
skriaudos — į neviltį, iš nevilties 
ir protesto — į viltį ir atgimimą. 
Ar mūsų, besidžiaugiančių 
atgimimo išore, netykoja vėl 
giluminė neviltis — dar pamąsty
sime. Nemažėjantis girtuoklia
vimas ir savižudybių statistika 
rodo, kad tikras tautos atgi
mimas dar neįvyko. Tas didysis 
Lietuvos uždavinys vis dar iškilęs 
prieš mus kaip klausimas — ar 
pajėgsime?

’ O nueitą kelią, visą Lietuvos 
nelaisvės kelią nuo pat 1940-ųjų 
žymėjo pasipriešinimas. Vienoks 
ir kitoks, įvairių pavidalų, ku
riuos jau esame mėginę apibū
dinti, kuriuos dar turėsime tirti, 
smulkiau aprašyti. Kas be ko, ly
dėjo ir išdavystė, ir tarp abiejų po
lių laviruojantis konformizmas. 
Lietuviškai būtų: prisitaikymas 
ir pataikavimas norint bent jau 
laikinai išlikti. Rytų valdovo pa
pročiai dar skatino ir pavaldinio 
apsimetimą, kuris galų gale sąly
gojo grėsmę visai prarasti save, 
nuslydus į savigarbos praradimą, 
degraduojančios visuomenės ir 
dvasiškai pakirstos tautos 
agoniją.

Todėl stipriausias Lietuvos 
išlikimo veiksnys vis dėlto buvo 
pasipriešinimas — ginkluotas ir 
politinis, laisvos minties, morali
nis ir kultūrinis. Jo atminimas ir 
patirtis padėjo rastis vėliausiam 
pavidalui — Sąjūdžio pasiprieši
nimui, kurio dalyviai ir šiandien 
esame.
Iš kur atėjome?

Atėjome iš nežmoniškos, žmogų 
luošinančios santvarkos ir jos 
tam tikros pertvarkos, kuri dar , 
lyg tęsiasi, dar vis nepakeitusi 
santvarkos esmės; bet viliamės, 
kad jau dabar arba pakeisime, ar
ba išsiveršime prie Laimės žibu
rio. Tik šmėklos gąsdina: maža 
ką tepakeisite, niekur neišsi- I 
veržite.

Vilties liepsnelė čia įsiplieskia, 
paglobota delnuose arba pava
sarėjančio smagesnio vėjo

pūstelėta, čia vėl vos žėruoja po 
nuovargio, įtarumo, rūpesčių 
pelenais.

Paglobokime ją dažniau prisi
minimu, kaip gyvenom prieš 
dešimtį, penkerius, vos prieš dve
jus metus, ir permainų palygi
nimas mus pastiprins.

O kad politinių permainų 
banga kyla jau beveik iki savo 
viršūnės, iki lūžio taško, iš čia ir 
didelis nerimas visuomenėje, au
ganti įtampa, vėl vargiai nusle
piama baimėkas toliau, kas 
bus rytoj? Ar viską laimėsime, ar 
viską pralaimėsime, ir kas tą 
nulems? Nepasitikėjimu, visuo
tiniu įtarumu serganti tauta taip 
graudžiai norėtų tikėti kuo nors 
vienu — gal kokiu švystelėjusiu 
Sąjūdžiu, gal kokia geresne apsi
skelbusia partija, gal kokiu vienu 
asmeniu... Nejau ji nenorėtų ar 
nepajėgtų tikėti pati savimi? Ne
jau kas nors turi atnešti ir pado
vanoti laisvę ir nepriklausomybę 
kaip kokį tolimų šalių importinį 
deficitą?

Pasiimk pati, Lietuva, — sako 
Sąjūdis. — Išsiugdyk savo laisvę, 
pajusk širdyje Nepriklausomybę, 
— tada tik būsi jų verta.
Kur esame?

Esame mūsų Katedros aikštėje 
vėjuotą žiemos naktį su ta viena 
pagrindine teisybe. Atrodo, kad 
mūsų daug daug, o beveik visai 
vieni pasaulyje.

Lietuvos Respublikos AuJ Gausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 
Leonos Korkutienės nuotrauka

Politinės geografijos požiūriu 
esame trijose vietose iš karto: 
Tarybų Sąjungoje, Rytų Europo
je ir taip netoli Vakarų demokra
tijų.

Esame Tarybų Sąjungoje, nes 
vis dar jos valdomi, spaudžiami, 
gąsdinami. Gal ir tebemulki- 
nami, tik jau nė kiek nebeap- 
mulkinami. Kad neteisėtai 
valdomi, jau ne sykį pasakėme ir 
dar, be abejo, tvirtai pasakysime 
artėjančioje Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje, nes tai pagrin
dinis ginklas kaskart smarkėjant 
įstatyminio priešinimosi kovai. 
[-]

Pasaulis, kuris lyg ir nepri
pažįsta Baltuos valstybių anek
sijos, stebėtinai taikstosi su 
žemėlapio melu. Lietuva, Latvi
ja ir Estija jame spalvinamos taip 
pat kaip Tarybų Sąjunga, 
pasiekusi šią pergalę. Išleiskime, 
manau, nors Lietuvoje teisingą 
politinį Rytų Europos žemėlapį, 
kuriame trys Baltijos valstybės 
būtų kitaip užbrūkšniuotos, — 
štai čia yra Tarybų Sąjungos 
laikinai neteisėtai valdoma teri
torija. Kai tą teisingą vaizdą 
kiekvienas, nuo darbininko iki 
ministro, turėsime mintyse, jau 
gyvensime kitaip, jau trauksim 
nuo savęs ir tuos dryžuotus 
kalinio marškinius.

Bet pasauliui, kuris nejučiom 
susitaikė su anuo žemėlapio 

melu, nelengva prisipažinti it 
senam stalinistui: 50 metų 
klydau. Todėl čia mūsų, Baltuos 
užkampio romantiškųjų keis
tuolių, istorinis uždavinys: padėti 
ir Tarybų Sąjungai, ir Vakarams 
pažvelgti j save iš pamirštos, 
nepatogios moralinės pusės.

(Čia apžvelgiamos grėsmės 
Lietuvai ir formuluojama jos da
bartinė politinė padėtis.)
I ateitį

Kokį matome savo kelią į atei
tį? Moralinio kultūrinio pasi
priešinimo tikslas buvo ištverti. 
Sąjūdžio tikslas — išvystyti, kas 
išsaugota, atkurti, kas prarasta, 
pažadinti kūrybines jėgas nau
jiems uždaviniams, kad būtų 
atkurta ir toliau kuriama 
Lietuvos valstybė. Čia būtina 
sąlyga — nepriklausomybė, ir į šį 
uždavinį dabar sutelktas mūsų 
dėmesys.

Labai eskiziškai čia gali būti 
brėžiamos dvi kryptys, metodai, 
dvi galimybės. Abiejų pradžia, be 
abejo, — rinkimai į Aukščiausiąją 
Tarybą ir specialios įgaliotos 
delegacįjos deryboms su Tarybų 
Sąjungos vadovybe sudarymas. 
Bet dėl ko tektų derėtis? Taip pat 
dėl kelio. Ir dėl dalinių, atskirų 
problemų, ir dėl kelio, kurį pasi
rinks jau abi pusės.

Vienas tų kelių būtų toks, kurį 
galime pavadinti dekolonizacijos 

modeliu. Tai susitarimas su Tary
bų Sąjunga dėl etapų, kaip at
statyti lygiateisių valstybių san
tykius be staigaus sukrėtimo 
abiejose pusėse, parengiant ir 
įgyvendinant ekonomines, kari
nes, tranzitų ir panašias sutartis, 
suderinus ir galutinį visos 
valdžios perdavimą teisėtai 
Lietuvos vyriausybei, ir svetimos 
kariuomenės išvedimą su šventa 
ir visos tautos švenčiama tikro
sios nepriklausomybės diena. 
Žinia, per tą laiką įgyvendinus 
būtinus savarankiškumo, demok
ratizacijos, privatizacijos ir ki
tus uždavinius, savarankišką 
transporto bei ryšių sistemą, s.’.vi- 
valdybes visuose lygiuose. Hori
zontalūs ekonominiai ryšiai rr 
juk jau dabar siekiame rinkos 
santykių tarp Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos respublikų — natūraliai 
pavirstų tokiais pačiais hori
zontaliais ryšiais tarp valstybių. 
Visa tai būtų daroma pagal aną 
modelį, žinant iš anksto ir tarp
tautine sutartim jau nustačius 
Nepriklausomybės datą.

Kitas modelis, kitas kelias 
būtų suvereniteto atsiėmimas 
vienos pusės, t.y. mūsų valibls 
aktu, reikalavimas, kuris būtų iš
reikštas politiniu veiksmu. Tai 
būtų daroma nepaisant galimos 
aštrios konfrontacijos, nepa
siekus derybų lygmens, nes 
galime būti verste verčiami gin
ti savo piliečių, pavyzdžiui, į ka
riuomenę imamų jaunuolių teises 
ir gyvybes. Tuo pačiu verstume ir 
kitą pusę apsispręsti, rinktis prie
vartos arba teisės kryptį ir pra
dėti — tikėkimės — derybas.

Toks būtų, kaip mes visi 
įsivaizduojame, skelbiamas for
malus Nepriklausomybės atke
rimas, neturint jos savo rankose, 
— Lietuvos Respublikos teisi
nis tęstinumas. Galėtų ji būti 
skelbiama nepavaldi TSRS juris
dikcijai, vėlgi su vienokiomis ar 
kitokiomis pasekmėmis. Eidami 
į nepriklausomybę, šiuo atveju 
patektume ir į didelę priklau
somybę nuo aplinkybių ir nuo 
mūsų pačių visuomenės atspa
rumo, kuris tiek dar nėra iš
bandytas, nuo vienybės, kuri 
atrodo čia reali, čia nereali, nuo 
pilietinės sąmonės, prieš akis re
gint, žinoma, ir tam tikro chaoso 
riziką, ir nežinant užsienio galu
tinio požiūrio, jo simbolinės arba 
realios paramos, kuri būtų 
vienaip ar kitaip lemtinga.

Visose tose galimybėse ir dar 
neįžvelgiamose aplinkybėse 
reikšmingai susitiks mūsų pačių 
mąstymai, pasirinkimai ir išori
nių jėgų diktuojami priežas
tingumai. O dabar, aišku, mūsų 
laukia artimiausi žingsniai, net 
jau dienomis skaičiuojami atei
ties įvykiai.

Kelio ženklai
Laivas plaukia pirmyn, o 

aplink raibuliuoja vanduo.
Yra įsižiūrėjusių į raibulius — 

gal svaigsta galvos, gal rodosi 
koks netikrumas, yra ir ne
bematančių laivo, kuriuo 
plaukia.

Arba laive —. apžiūrinėjančių 
kokį varžtelį ir susirūpinusių, 
kad jis nepakenktų, kai reikės, 
plaukti.

O laivas praskiria bangas, jo 
vardas — Lietuvos Atgimimas. Jo 
variklis — Sąjūdis ir palankūs 
epochos vėjai.

Stieban iškėlėme Trispalvę 
vilti.
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„Neatstovaujamų tautų
nauja organizacija

>5

Lietuvos bažnyčių projektavimai University of Illinois

Pasaulyje šiuo metu yra apie 
5,000 tautų ir tautinių bend
ruomenių, bet tiktai 159-ioms jų 
atstovaujama Jungtinėse Tau
tose. Kai kurių neatstovaujamu 
tautinių grupių atstovai šių metų 
rugsėjo mėnesi buvo susirinkę 
Tartu mieste, Estijoje, aptarti 
savo problemas ir siekius. Daly
viai vienbalsiai nutarė įsteigti 
tarptautinę organizaciją, kuri pa
dėtų įgyvendinti tuos siekius tai
kingomis ir demokratiškomis 
priemonėmis.

Tartu susirinkime dalyvavo Es
tijos, Latvijos, Lietuvos, Gruzijos, 
Turkestano, totorių, Tibeto ir 
kitų tautų politiniai veikėjai. Ten 
išrinktas komitetas jau planuoja 
naujos tarptautinės organizacijos 
steigiamąjį suvažiavimą, kuris 
įvyks ateinančių metų vasario 
mėnesi Haag’os mieste, Olandijo
je. Šiame suvažiavime laukiama 
ir Lietuvos delegacijos. Savo 
atstovą į Haag’ą ruošiasi siųsti ir 
išeivių lietuvių Jaunimo sąjunga.

įsteigsimos organizacijos laiki
nuoju generaliniu sekretoriumi 
buvo išrinktas olandas, tarptau
tinės teisės žinovas, autorius 
Michael van Walt, kuris šiuo 
metu yra Dalai Lama ir Tibeto 
egzilinės vyriausybės ypatingas 
patarėjas. Neseniai New York’e 
įvykusiame pasitarime su pa- 
baltiečiais jis išreiškė įsiti
kinimą, kad naujoji organizacija 
galės daug padėti neatsto
vaujamoms tautoms, efektyviau 
panaudodama Žmogaus teisių 
komisiją, Mažumų apsaugos bei 
antidiskriminavimo pakomitetį 
ir kitus Jungtinių Tautų or
ganizacijos padalinius.

Michael van Walt yra nuo
dugniai išstudįjavęs Baltijos vals
tybių bylą. Kalbėdamas Jung
tinėse Tautose, kaip nevyriausy
binės organizacijos „Pax Christi 
International” atstovas, jis yra 
pasiBakęs prieš okupavusio kraš
to piliečių migraciją į okupuotas 
Baltijos šalis ir panašiais klausi
mais. įvade į „Neatstovaujamų 
tautų ir tautinių bendruomenių 
organizacijos” brošiūrą jis rašo: 
„Sovietinė komunistų partija jau 
daugelį dešimtmečių valdo įvai
rias tautas ir tautines bend
ruomenes. Šiandien toje pasaulio 
dalyje vyksta dideli pasikeitimai 
— žmonės nori paimti savo liki
mus į savo pačių rankas. Vieni 
siekia kultūros laisvės, kiti — 
dalinės autonomijos ar visiškos 
nepriklausomybės. Pasikeitimai 
yra neišvengiami, bet pereinama
sis laikotarpis gali būti skaus
mingas. Mes galime tą perėjimą 
padaryti daug mažiau skausmin- 
gu .

Ar pabaltiečių dalyvavimas 
tokioje organizacijoje, drauge su 
niekad savo valstybių neturėju
siomis tautinėmis grupėmis ir 
mažumomis, nesusilpnins Balti
jos respublikų pozicijos tarp
tautinėje arenoje? Organizacijos 
steigėjai tvirtina, kad jos nariai 
bus labai skirtingi ir juos tesies

Lietuvių centre, Lemont’e, 
1990 m. gegužės 2 d. buvo ati
daryta architektūros paroda. 
Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos vicepirmi
ninkas Vytas Peseckas atidarė 
parodą ir pakvietė jauną archi
tektą Albertą Kerelį, Jr., kuris 
šiais metais baigė University of 
Illinois Champaign-Urbana, su
pažindinti su šia paroda.

Albertas papasakojo, kaip ši 
paroda įvyko. Praėjusią vasarą 
Chicago’je lankėsi architektas 
Romualdas Kaminskas iš Lietu- 
Vos. Jis keletą dienų vežiojo 
architektą Kaminską po Chicagą, 
aprodydamas Chicago’s archi
tektūrą bei meno muziejus. 
Albertas jam buvo vertėjas ir 
gidas. Architektas Kaminskas 
pasiūlė Albertui vykdyti kokį 
nors projektą Lietuvoje, univer
siteto ir savo profesoriaus 
priežiūroje. Po mėnesio Albertas 
gavo laišką iš Vilniaus vyriausio
jo architekto Gedimino Baravy
ko. Buvo keli pasiūlymai — 
vienas iš jų buvo ankstyvesnio 
konkurso programa Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio bažnyčiai 
statyti Vilniuje.

vienintelis faktas, jog jiems nėra 
atstovaujama t arptautinėje bend
ruomenėje. Kiekvienas narys gali 
nuspręsti nedalyvauti vienoje ar 
kitoje akcijoje ar nebendrauti su 
kitomis grupėmis, jei tai būtų 
jam n praktiška ar žalinga.

Naujoji organizacija nežada 
apsiriboti individų teisėmis. Nors 
ji „nesikiš” į suverenių valstybių 
vidaus reikalus ir nekurstys 
neramumų, ji vadovaujasi princi
pu, kad žmogaus ir grupių teisės, 
o ypač laisvo apsisprendimo teisė, 
nėra tas grupes valdančių vals
tybių vidaus reikalas, į kurį 
pasauliui negalima kištis.

Pasak organizacijos steigėjų, jos 
narius sies ir keli kiti bendrimrin- 
cipai. Pagrindinis jų — tai visuo- Albertas programą išvertė į
tinė pagarba žmogaus teisėms. I 
organizaciją nebus priimami 
sąjūdžiai, kurie imasi teroristi
nių priemonių. Nariai turės pri
tarti tarptautiškai patvirtintiems 
žmogaus teisių standartams, iš
reikštiems Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje ir Jungtinių 
Tautų konvencijose apie poli
tines, visuomenines ir kultūrines 
teises. Organizacija nepasisakys 
už bet kokią ūkinę ar politinę sis
temą ir neišskirs jokios religijos, 
ideologijos ar rasės.

Generalinis sekretorius van 
Walt pabaltiečiams New York’e 
taip pat paminėjo, jog rugsėjo 
mėnesį Leningrade jis buvo Susi- pozicijos, bet būtų dar vienu 
tikęs su Lietuvos Respublikos forumu, kuriame būtų galima 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi- ginti jų teises, 
ninku Vytautu Lansbergiu, kuris

anglų kalbą ir mokslo metų 
pradžioje pristatė University of II- 
linois, Champaign-Urbana, ar
chitektūros katedros dekanui Ar- 
thur Kaha, kuris ją peržiūrėjęs 
maloniai sutiko leisti pirmą 
semestrą kaip kredituotą darbą 
Albertui rinkti medžiagą — 
informaciją apie Lietuvą, jos 
architektūrą, meną ir t.t.

jam išreiškęs savo pritarimą 
naujajai organizacijai ir jos tiks
lams. Kol kas to dar nepavyko pa
tvirtinti, bet daugelis mano, kad 
tokia organizacija nesusilpnintų 
Baltijos valstybių tarptautinės 

sfb

Teritorijos ženklas prie Lietuvos Respublikos sienos. 
Romo Strimaičio nuotrauka

Semestro pabaigoje Albertui teko 
sutikti architektą Gediminą Ba
ravyką Chicago’je, dalyvaujantį 
Šeštajame mokslo ir kūrybos sim
poziume. Jis Albertui perdavė 
daugiau informacijų apie vietovę, 
kur buvo pramatyta statyti 
bažnyčią.

Baigiantis semestrui, Albertas 
bandė įtikinti dekaną leisti jam 
vykdyti šį projektą. Dekanas 
Kaha pasiūlė Albertui susitikti 
su profesorium William J. O’Con
nell, kuris specializuojasi bažny
čių projektavimu. Pristačius pro
fesoriui visą programą ir medžia
gą, jis mielai sutiko tą programą 
vykdyti pavasario semestre. 
Būdamas katalikas, profesorius 
O’Connell niekuomet nebuvo 
įtraukęs į studentų darbus ka
talikiškos bažnyčios kaip pro
jekto, nenorėdamas savos religi
jos kitiems primesti.

Pastaraisiais metais visi stu
dentai gali laisvai savo profesorių 
ir projektą pasirinkti. Profesorius 
O’Connell su Albertu pristatė 
bažnyčios projektą studentams. 
Šimtui studentų buvo šeši pro
fesoriai ir šeši projektai. Daugiau 
kaip trisdešimt studentų norėjo 
projektuoti bažnyčią. Profesorius 
galėjo turėti tik penkiolika 
studentų, bet jis sutiko priimti 
dvidešimt.

Per mėnesį su puse studentai 
buvo supažindinti su projektuoja
mos bažnyčios vietove. Albertas 
atvežė visas savo knygas apie 
Lietuvą ir jos architektūrą — nuo 
liaudies architektūros iki moder
niosios. Visi studentai ir pats pro
fesorius buvo nustebinti Vilniaus 
miesto architektūros grožiu. Vi
duryje semestro pasikvietė kun. 
Antaną Saulaitį, S.J. jiems pa
aiškinti lietuviškų bažnyčių 
papročius ir reikalavimus. Jis 
atsakė daugumą klausimų apie 
bažnyčių planavimą Lietuvoje, 
ypač turint minty, kad Lietuva 
dar nėra perėjusi prie Vatikano II 
susirinkimo pakeitimų. Studen
tai su juo mielai kalbėjosi 
maždaug pusę dienos. Kartu su 
tėvu Saulaičių buvo atvažiavęs 
svečias iš Lietuvos, gyvenąs 
Viršuliškėse, kur bažnyčia yra 
planuojama, ir davė daugiau 
žinių apie tą vietovę. Po šio 
pokalbio klasė pakeitė progra
mą, gautą iš Lietuvos, į tokią, 
kuri, jie galvojo, buvo geresnė ir 
teisingesnė pagal bažnytinius rei
kalavimus.

Gale semestro brėžiniai buvo 
surinkti ir maketai nufotografuo
ti. Pervežimas į Lietuvą tuo laiku 
nepasisekė, bet pirma pasitaikiu
sią proga jie bus nuvežti. Todėl 
surengta paroda šių visų projektų 
Lietuvių centre, Lemont’e.

Toliau Albertas Kerelis, Jr. 
pakvietė architektę Bronę Ko- 
vienę-Kova tarti žodį. Architektė 
Kovienė pažymėjo, kad pirmą 
kartą universitete buvo ruošia
mas projektas Lietuvai ir dar net 
bažnyčios projektas valstybinia
me universitete. Tai buvo gera 
proga supažindinti ir sudominti 
20 žmonių mūsų tėvyne. Ji buvo 
nustebinta, kad tokių įvairių 
projektų buvo paruošta — nuo 
postmodernizmo iki tautinės 
architektūros. Visi tiktų Lietuvo
je, ypač kadangi Vilniuje yra 
architektūros iš kiekvieno archi
tektūros laikotarpio — gotikos, 
baroko, renesanso, klasikos.

Christian Laine, Metropolitan 
Revietu architektūrinio žurnalo, 
leidžiamo Chicago’je, redaktorius

U UI architektūros studentų bažnyčių projektų: pjūvis.

Šoninis pakilimas

Planai

tarė keletą žodžių anglų kalba. 
Jis patvirtino projekto svarbą ir 
įvairumą. Šiais metais jis turėjo 
vežti „New Chicago Skyscrapers” 
parodą į Vilnių, bet šiuo laiku 
negavęs vizos. Per Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą jis buvo 
susitikęs su grupe architektų iš 
Lietuvos, ir čia paaiškėjo, kad 
Lietuva neturi architektūrinės 
bibliotekos. Jis savo pastangomis 
nuo pernai rudens jau surinko ar
ti pusės milijono dolerių vertės 
architektūrinių knygų ir pirmai 
progai pasitaikius jas perveš ar 
persiųs į Lietuvą.

Paskutinis kalbėtojas, daug pa
dėjęs šio projekto pasisekimui — 
tai kun. Antanas Saulaitis, S.J. 
Tėvas Saulaitis buvo nustebintas, 
kad studentams buvo svarbu 

Šiame numeryje:
„Neatstovaujamos tautos” • Projektai Lietuvos bažnyčioms • A.a. 
Janis Zarinš • Naujos knygos • Vilnijos draugija Lietuvoje • Petro 
Vaičiūno šimtmečiui • Liaudies skulptūros ir „Šaltkalvis” Le- 
mont’e • Nuomonės ir pastabos

pritaikyti bažnyčią lietuviams 
Lietuvoje — nebuvo svarbu, ar 
moderni ar senoviška. Lietuvoje 
statoma daug naujų bažnyčių ir 
šie projektai bus jiems pavyzdys. 
Tėvas Saulaitis apibūdino stu
dentų klausimus ir rūpesčius. 
Programoje neminėta, kiek sėdi
mų vietų reikia. Kodėl? Tėvas 
Saulaitis paaiškino, kad Lietuvo
je daug kas stovi ir prieina tiek, 
kiek tik telpa bažnyčioje. Toji turi 
būti parapine bažnyčia — 
sėdimų vietų pakanka.

Lietuvai dar nepriėjus 
Vatikano II susirinkimo 
nytinių pakeitimų, kilo klausi
mas, ar projektuoti pagal senus 
reikalavimus, ar naujus, ar kaip 
nors tuos du suderinti. Studentai 
turėjo patys nuspręsti.

600

prie 
baž-

Studentams taip pat svarbu, 
kokia medžiaga prieinama dabar
tinėje Lietuvoje. Plytos matomos 
senuosiuose pastatuose, bet ar 
šiandien jų yra? Ar galima 
geležies ir medžio gauti Lietuvo
je? Kaip dirbama su betonu?

Per tiek metų propaganda 
smerkė Vakarus ir viską, kas iŠ 
Vakarų ateina. Ar pakeitimai ir 
naujas galvojimas bus priimti 
teigiamai ar neigiamai Lietuvo
je? Kaip tai suderinti?

Tada klausimai krypo į kunigų 
veiklą ir jų gyvenimo poreikius. 
Ar klebonijos pastatas turi būti 
prijungtas prie bažnyčios, ar gali 
stovėti atskirai? Klebonijoje 
nebuvo nurodyta raštine ar 
svečių kambarys, kas tanai 
naudinga ir praktikuojamą 
parapijose. Žinoma, Lietuvoje 
kunigai negalėjo lankyti ligonius 
ligoninėse ar namuose, bet dabar 
turės atlikti tas pareigas. Kaip 
jiems pritaikyti tą naują gy
venimo būdą?

Priėjome prie pačios bažnyčios 
reikalavimų. Programoje nebuvo 
reikalaujamos klausyklos. Žino
ma — reikia įdėti. Ar interjero 
vaidmuo turi būti iškilmingas? 
Kaip svarbu choras ir vargonai? 
Ar žmonės įsijungia giedoti, ar 
tik klauso choro? Tai nuspręstų 
vargonų vietą bažnyčioje — 
priekyje ar aukštai, bažnyčios 
gale. Kiti klausimai lietė procesi
jas, krikštynas, šv. komuniją ir 
t.t. Vienas nesuprantamas daly
kas studentams buvo šermeninė 
rūsyje. Anksčiau lietuviai šarvojo 
žmones namuose, bet dabar bute 
negalima. Tai naujas reikalavi
mas, kad dabar bažnyčia turi 
turėti šarvojimo vietą.

Paskutinis klausimas buvo 
skirtas tabernakuliui — Švč. 
Sakramento laikymui. Seniau 
tabernakulis buvo bažnyčios 
priekyje, ir visi, net ir kunigas, 
buvo atsisukę veidu į jį. Bet 
dabar daugiau ar mažiau sėdimą 
ratu, ir kunigas atsisukęs į 
žmones. Žinoma, Dievas yra 
tarpe mūsų, bet ir tabernakulyje. 
Ar palikti jį altoriuje, ar idėti į 
atskirą koplytėlę? Dabar Lietuvo
je daug bažnyčių restauruojamos. 
Kaip tai daryti? Ar tik atnaujin
ti ir palikti kaip buvo, ar keisti 
jas pagal naujus Vatikano II 
susirinkimo patvarkymus? Gal 
būtų gerai palikti senesnes 
bažnyčias originalia forma, kaip 
istorinius pastatus. Arba galima, 
kaip daugelyje Europos vietų 
daroma, ypač Berlyne ir Coven- 
try, Anglijoje, pastatyti modernią 
bažnyčią šalia senosios, nenaudo
jamos bažnyčios, parodant kont
rastą tarp naujos ir senosios 
bažnyčios. Baigdamas, tėvas 
Saulaitis pažymėjo, kad visi 20 
projektų yra labai rūpestingai 
paruošti ir visus galima būtų 
statyti bet kurioje Lietuvos 
vietovėje.

Albertas Kerelis, Jr.
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Knygos „600 Lietuvos krikšto jubiliejus” atgarsiai
VYTAUTAS SKUODIS
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Dievas save mums
apreiškia žemėje

Neturėdami kur nors netoliese 
tikros senoviškos pirties, pa
gaminome iš didžiulės popierinės 
dėžės, padailinome lietuvišku 
kaminu ir langeliu, pro kurį 
merginos kišo rankas sužinoti, 
už kokio vyro ištekės. Jeigu ran
ka gauruota, tai yra, apmauta 
kalėdine kojine, suras turtingą, 
o jei užčiuops pliką ranką — 
pasipirš jai neturtingas. Ša
lia padėtos keturios apverstos 
lėkštutės, po kuriomis dar kiti 
burtai ankstyvesniems patvirtin
ti ar išlyginti: jeigu parinks 
auksinį žiedą — greit ištekės, jei 
rūtos šakelių — dar teks palaukti, 
jei juodos duonos (ir tikrai — 
atvežtos iš ĮJetuvos) — teks 
sunkiai dirbti, o jei rožinį — 
neištekės. Jaunimui tiek rūpėjo 
ateitį ištirti, kad pusantros valan
dos spėliojome visokiais mūsų 
sąlygomis įmanomais lietuviš
kais papročiais. Ir gan uoliai, nes 
praėjusių metų pranašystės, kiek 
atsimename, išsipildė.

Ilgiausios metų nakties ir pra
dėsiančių ilgėti nauju gyvybės 
dienų laikotarpio papročiai, ne
išskiriant pačių Kūčių, atspindi 
žmogaus ir žmonių bendruome
nės giliausią troškimą darniai 
sugyventi su kitais žmonėmis ir 
su visa gamta, su kurios gyvybe 
žmogus iš esmės sutapęs. Tiesda
mi ranką su paplotėliu, imamės 
ir žygio ne ateitį spėti, o ateitį 
teigiamai bei palankiai kurti.

Pastaraisiais metais dėmesys 
buvo nukrypęs į vilties teologiją, 
kuri giliausiu krikščionišku bruo
žu iškelia viltį, kad Viešpats 
Dievas žmogaus ranka bei širdim 
pats kuria geresnį pasaulį. Ilgą 
laiką religiniame švietime vyra
vo išganymo istorijos teologinė 
srovė, kaip į rožinį supindama 
Dievo nuveiktus darbus ligi mū
sų ir jo pažadus žmogaus ateičiai, 
priklausančiai istorijos Vieš
pačiui Kristui. Daugiau kaip de
šimtmetį visi rašė ir kalbėjo apie 
išlaisvinimo teologiją, kuri, kaip 
ir ankstyvesnės, žūt būt laikėsi 
dėsnio, kad Dievas veikia ir 
dalyvauja istorijoje ir dabartyje, 
vesdamas savo žmones ir kiek
vieną laisva širdimi su kitais jį 
garbinti. Ar mes sielotumėmės 
dėl didžiojo uždavinio — visiškos 
laisvės Lietuvai, ar mokytumė
mės apie kasdieninį, žemišką 
dalyką, kaip žemės tarša, at
mosferos kitimą, ar stengiamės 
savo vaikus šviesiai bei dorai 
auklėti (o šiems užaugus —

nekantriu žvilgsniu sekti), visi 
išpažįstame tą patį esminį 
krikščionio supratimą, kad že
mėje ir žmogui Dievas save ap
reiškia.

Net prie visų dovanų po eglute, 
gal šiais metais dėl sąlygų 
kuklesnių ar taupesnių, kiek
vienam, žvelgiančiam į vaikučių 
akis, aišku, kad didžiausioji 
dovana iš visų yra pati gyvybė. 
Ne atsieta gyvybės sąvoka, bet 
žmogiška ir žmoniška gyvybė, 
kuri buvo Dievo Tėvo didžiausia 
dovana jo Sūnui. Kas tikrai, gi
liai, tąuriai ir švelniai žmogiška, 
tas arčiausia tokio Dievo, kuris 
trokšta žmogui save apreikšti. Ta 
pati priešistorinių papročių pras
mė išsipildo Kristaus žmogišku
me, siekiančiame darnos savyje, 
tarp žmonių ir su visų Kūrėju.

Nuo susimąsčiusių prie prakar
tėlės ar prie kryžiaus nepabėga 
mintis, kad tokią žmonijai istori
nę reikšme turėjo ne valdovų ar 
seimų nuosprendžiai, o tylus ir 
niekam kitam nežinomas nuo
sprendis jaunos moters širdyje 
prieš 2,000 metų.

Kai Vakaruose ir apskritai 
sekuliarizuotame pasaulyje 
įsitvirtina individualizmas, o 
kolektyvinėje visuomenėje (val
stybėje ar, pvz., fundamentalis
tų būrelyje) asmuo netenka vaid
mens arba kuo labiau numenki- 
namas, Šventraščio veikėjų, o 
Kalėdų naktį — Marijos, jai ar
timo Juozapo ir visą jo gyvenimą 
paties Jėzaus, asmeniniai nuo
sprendžiai tiesiai į bendruomeni
nę istoriją įsilieja. Kai atrodo 
neverta balsuoti, pasisakyti, 
apsispręsti lietuvių visuomenės 
reikalais, įnešti savo laiką bei 
dėmesį parapijoje, prieš akis 
stovi šių asmenų maloningas 
pavyzdys.

Naujai išėjusi Gallup ap
skaičiuotųjų studija apie religiją 
JAV teigia, kad giliai tikintys, 
įsitikinę asmenys keliskart dau
giau remia šalpą, padeda kaimy
nams, savanoriškai dalyvauja 
sąjūdžiuose bei organizacijose. 
Šventųjų Kalėdų įvykio pavyzdys 
ir iš jo į žmogaus sąmonę be
siskverbianti galia randa savo 
atgarsį žmoguje šiandieną, kuris 
į Naujuosius metus su veiklia 
viltimi žiūri, nemažiau, kaip 
senovės lietuvis savo sodyboje 
ilgiausią naktį ar modernių laikų 
lietuvaitė prie senolių papročių.

dinta de facto, tikriausiai teks dar 
daug išlieti prakaito, o gal net ir 
kraujo.

Istorikai kurio nors miesto įkū
rimo pradžia laiko tuos metus, 
kuriais pirmą kartą tas miestas 
buvo paminėtas išlikusiuose do
kumentuose. Vilniaus įkūrimo 
data laikomi 1323-ieji metai, kai 
Gediminas Vilniaus vardą pami
nėjo savo laiškuose Vokietijos 
miestams ir vienuolynams, nors 
archeologiniai tyrimai rodo, jog 
Vilniaus vietoje gyvenvietė yra 
buvusi tūkstančiu metų anks
čiau.

Kitaip aiškinami visuomeni
niai reiškiniai. Klysta, kurie 
Mindaugo ir jo dvaro artimų 
žmonių krikštą sutapatina su 
Lietuvos krikštu. Taigi Vytauto 
ir Jogailos prieš 600 metų pra
vesta plati Lietuvos gyventojų 
pakrikštijimo veikla ir buvo tas 
ypatingai svarbus istorinis ir 
bažnytinis aktas, kurio atgarsis 
prieš dvejus metus plačiai 
nuskambėjo pasaulyje. To atgar
sio labai svarbus istorinis doku
mentas yra naujas apžvalginis 
išeivijos leidinys 600 Lietu
vos krikšto jubiliejus. Toji kny
ga yra labai reikšminga ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios isto
rijai, nes ji fiksuoja visiškai naują

Antanas Saulaitis, SJ

Pastarųjų dviejų dešimtmečių 
laikotarpiu Lietuvos istorijos 
eigoje galima išskirti tris svar
bius reiškinius: 1) Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos 
pasirodymas ir jos leidimas; 2) 
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejus ir jo paminėjimai Lietuvoje 
bei pasaulyje ir 3) Bažnyčios bei 
tikėjimo laisvės atgavimas nau
jojo lietuvių tautos atgimimo 
sąlygomis. Šie trys reiškiniai 
labai svarbūs ir Bažnyčios isto
rijai. Tarp jų nesunku įžiūrėti 
glaudžius tarpusavio priežas
tingumo ryšius, kuriems išnarp
lioti ateities istorikai, politolo
gai ir sociologai paskirs daug 
veikalų.

LKB kronika labai sustiprino 
Lietuvos pogrindį, suaktyvino ti
kinčiųjų pasipriešinimą prievar
tai ir išgarsino Lietuvos ir lie
tuvių vardą pasaulyje. Labai 
daug LKB kronikai padėjo išei
vijos spauda, Religinės šalpos or
ganizacija, vadovaujama kunigo 
Kazimiero Pugevičiaus, ir LKB 
kronikos sąjunga, vadovaujama 
kunjgo Kazimiero Kuzminsko, 
kurios dar neužbaigtus darbus ir 
dabar būtinai reikia remti.

Kai 1987 metais daugelyje pa
saulio vietų buvo iškilmingai 
minimas Lietuvos krikšto 600
metų jubiliejus, dėka tos Kro-, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
nikos pasaulis jau žinojo Ka
talikų Bažnyčios ir tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje ir jų kovą už 
tikėjimo teises ir laisvę. Kad 
nebūčiau tuščiakalbiu, pacituosiu 
lygiai prieš metus tiesiogiai gir
dėtus Venecuelos Atstovų rūmų 
pirmininko dr. Jose Rodriguez 
Iturbe žodžius, kiuriais jis išreiškė 
padėką už Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kroniką, išsamiausią ir 
vertingiausią dokumentą apie 
nuožmų tikėjimo persekiojimą ir 
apie didvyrišką Lietuvos katali
kų laikyseną. Pokalbyje jis pasa
kė: „Žinokite, jog šiandieną Va
karai semiasi dvasinės stiprybės 
ne iš savo pačių religinių tradicijų, 
o iš lietuvių, kurie savo gilų tikė
jimą išlaiko' dabartinio amžiaus 
katakombose [...] Venecuela ir 
laisvasis Vakarų pasaulis pasi
liks jums amžinai dėkingi už 
LKB kroniką, stipraus ir ne
palaužiamo tikėjimo liudininkę”. 
Taip kalbėjo dr. Rodriguez Iturbe, 
paskaitęs tiktai du ispanų kalba 
išleistus LKB kronikos tomus. 
Kitiems parengtiems tomams 
išleisti LKB Kronikos sąjunga 
nebeturi lėšų!...

Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus minėjimai Lietuvoje ir 
pasaulyje daug prisidėjo prie nau
jo tautinio atgimimo pakilimo ir 
Sąjūdžio, kaip pagrindinės varo
mosios jėgos, atsiradimo, pasta
ruoju metu atvedusio tautą į Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo paskelbimo išvakares, nors, 
kol nepriklausomybė bus įgyven-

istorijos etapą, kurio pradžią 
žymi labai reikšmingi pasikeiti
mai Lietuvos tikinčiųjų, Bažny
čios ir visos mūsų tautos gyveni
me.

/
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Man teko tiesiogiai dalyvauti 
daugelyje Lietuvos krikšto 
jubiliejaus iškilmių Amerikoje ir 
Kanadoje. Tačiau, prieš at
vykdamas į Ameriką, dalyvavau 
ir centriniame to jubiliejaus pa
minėjime Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Vilniuje. Deja, tos iš
kilmingos pamaldos turėjo ryškų 
politinės propagandos pobūdį, su 
akcentu, kad Lietuvoje tikėjimas 
nevaržomas, o Bažnyčia neperse
kiojama. Tai patvirtina tokių 
„garbingų” svečių buvimas prie 
altoriaus, kaip didžiausio Baž
nyčios smaugiko — Sovietų Są
jungos ministrų tarybos įga
liotinio Lietuvai kulto reikalams 
Petro Anilionio, jo „boso” 
Maskvoje Kurojiedovo ir ortodok
sų Bažnyčios, klusniai tarnaujan
čios ateistinei valdžiai, atstovo 
metropolito Filareto. Pastarajam 
buvo suteikta garbė užbaigti 
visas pamaldas ir apeigas pasku
tiniuoju žodžiu, kuriame jis už
tikrino amžiną lietuvių ir rusų 
tautų draugystę bei vienybę pra
eityje ir ateityje.

Iškalbingas ir toks faktas: 
gausiai susirinkusioje minioje, 
nesutilpusioje bažnyčioje, pirmas 
mane bažnyčios šventoriuje pasi
tikęs pažįstamas buvo Vilniuje 
daugeliui gerai žinomas KGB 
seklys, visada pasirišęs tautinį 
kaklaraištį ir dalyvaująs visuose 
renginiuose, kuriuose būna 
„pavojus” pasireikšti tautinėms 
emocijoms, t.y. „buržuaziniam 
nacionalizmui”. Iš tikrųjų tuo 
metu tikėjimo ir Bažnyčios per
sekiojimai tebesitęsė ir LKB 
kronika tebebuvo pagrindinis 
tikėjimo ir Bažnyčios gynimo 
ginklas.

Minėtam metropolitui Filareto, 
žinomam katalikybės priešui, 
prie pašventinto kryžiaus baigus 
kalbėti, staiga visą iškilmingų

pamaldų laiką lijęs lietus liovėsi 
ir tą pačią minutę pro tamsių ir 
niūrių debesų plyšį trumpam pa
sirodžiusi saulė savo spinduliais 
paglostė šventoriuje susitelkusią 
ir sulytą minią. Nustebę, ne vie
nas šūktelėjome: tai Dievo ženk
las, kad greitai pasibaigs Lie
tuvos tikinčiųjų ir Bažnyčios 
kančios ir vargai!

Ir štai nuo to pranašingo ženk
lo praėjo tiktai dveji su puse 
metų. Iš Lietuvos sugrįžęs JAV 
Kongreso narys Miller patvirtino, 
kad kardinolas Vincentas Sladke
vičius labai teigiamai vertina 

. dabartinę Lietuvos tikinčiųjų 
padėtį. Iš pokalbio su kardinolu 
Miller’iui susidarė įspūdis, jog 
Lietuvoje dabar yra religinė lais
vė.
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madienį yra transliuojamos šv. 
Mišios per Lietuvos radiją ir tele
viziją visai Lietuvai.
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Tai, apie ką iki šiol kalbėjau, 

yra mano mintys, kurios iškilo 
sklaidant aptariamo leidinio 600 
Lietuvos krikšto jubiliejus pusla
pius. Tai tik keli pavyzdžiai 
asociacijų, kurias kelia beveik 
kiekvienas šios knygos lapas.

Neatpasakosiu smulkmeniškai 
knygos sąrangos, struktūros, jos 
turinio*, nes esu įsitikinęs, jog 
daugelis tą knygą jau turi arba ją 
dar įsigis. Ir įsigis ne tik sau, bet 
ir savo giminėms ir pažįstamiems 
siųsti į Lietuvą arba atvykstan
tiems padovanoti.

Šią knygą reikia pradėti skai
tyti nuo galo. Turiu omenyje 
pp. 300-307 įdėtą jubiliejinių iš
kilmių vykdomojo komiteto pir
mininko Jono Kavaliūno straips
nį, pavadintą „Jubiliejui praėjus”. 
Tas apibendrinantis, turiningas 
straipsnis būtų labai tikęs šios 
knygos įvadui ir jis galėjo būti 
įdėtas knygos pradžioje, po re
daktoriaus žodžio. Jono Kavaliū
no straipsnis organiškai jungia 
visus knygoje esančiuš tėkštus ir 
gausią iliustracinę medžiagą, 
kurią sudaro apie 400 fotografijų.

Jeigu nepaminėčiau knygos 
trūkumų, galėtų susidaryti įspū
dis, jog ją tiktai pasklaidžiau. Be 
akademinio lygio straipsnių, spe
cialiai paruoštų šiam leidiniui, 
kurių autoriais yra dr. Adolfas 
Damušis, kun. dr. Antanas Paš
kus ir Alfredas Vėlius, be panau
dotų dr. Vytauto Vardžio ir Anta
no Maceinos straipsnių, Popie
žiaus Jono Pauliaus II apaštalinio 
laiško Lietuvos vyskupams, Lie
tuvos vyskupų penkių laiškų Lie
tuvos tikintiesiems ir kitos įvai
rios ir įdomios bei vertingos 
medžiagos, 39 puslapiai yra skir
ti jubiliejaus iškilmėms Romoje, 
kurias pravedė Popiežius, 150 
puslapių yra skirti jubiliejinių 
iškilmių aprašymui įvairiose 
pasaulio lietuvių gyvenvietėse ir 
tiktai 20 puslapių sudaro skyrius 
„Jubiliejaus minėjimai Lietuvo
je”. Jeigu iš tų 20 puslapių atmes
tume gausias fotografijas tiktai iš 
kelių Lietuvos vietovių, Telšių 
vyskupo velykinį žodį tos vysku
pijos tikintiesiems ir dar vieną 
Lietuvos vyskupų laišką, tai 
pačių iškilmių Lietuvoje aprašy
mas sudarytų ne daugiau kaip 
vieną puslapį. O ir tas vienas pus
lapis apsiriboja aukščiau mano 
minėtomis iškilmėmis Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Tiesa, p. 104 pasakyta, jog ju
biliejinės Lietuvos krikšto 
iškilmės įvyko Kaune ir kitose 
Lietuvos vietovėse, tačiau nepa-

rinti lietuvių dvasines pajėgas”. 
Ne kas kita, o tiktai tos dvasinės 
jėgos šiandien sukėlė naują, 
galingą mūsų tautos atgimimo 
bangą pavergtoje mūsų tėvynėje. 
Poetas Justinas Marcinkevičius 
rašė Lietuvos spaudoje: „Sąjūdis 
ateina iš toli, jo turbūt ne
įmanoma tiksliai datuoti [..s] 
Tačiau man artima Sąjūdžio kaip 
nepalaužiamos tautos dvasios 
samprata”. O tąją nepalaužiamą 
tautos dvasią stiprino tautos 
praeitis ir tikėjimas. Mano paties 
įsitikinimu, Sąjūdis yra ne Krem
liaus, t.y. šėtono įrankis, kaip tai 
nuolatos spaudoje tvirtina vienas 
slapyvardžiu prisidengęs kunigas 
išeivis, o paties Dievo įrankis, nes 
Sąjūdis daugiausia pasidarbavo, 
kad Lietuvos tikintieji ir Bažny
čia pagaliau tiktai dabar galėjo 
laisvai atsikvėpti.

Trečias Lietuvos krikšto jubi
liejinių iškilmių rengimo tikslas 
buvo: „Puoselėti glaudesnę jungtį 
su Lietuvos tikinčiaisiais, kovo
jančiais už savo krikščioniškąjį 
tikėjimą bei laisvę, atkreipti 
pasaulio dėmesį į jų būklę, di
desne moraline pagalba stiprin
ti Lietuvos Bažnyčios ir lietuvių 
tautos viltį.” Šiandien matome, sisekė gauti jų aprašymų, 
kad su Dievo pagalba ir šis tiks
las jau iš dalies pasiektas.

Jubiliejinių iškilmių metu buvo 
pradėta ir sėkmingai pravesta 
akcija dėl Vilniaus Katedros su
grąžinimo tikintiesiems. Šios ak
cijos iniciatorium buvo Phila- 
delphijos vyskupas kardinolas 
John J. Krol. Tada po jo pirmojo 
parašu antruoju pasirašė’ mūsų 
vyskupas Paulius Baltakis, Phi- 
ladelphijos vyskupas augziliaras

* * *

Kas jau įsigijo šį leidinį, at
skleiskite tos knygos 11-ą pusla
pį. Jame išvardyti trys pagrin
diniai tikslai, kuriais išeivijos 
centrinis ir vykdomasis minėji
mo komitetai ir vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM vadovavosi Lietu
vos krikšto jubiliejaus iškilmėse.

Pirmasis uždavinys: „iškelti 
krikščionybę kaip didžiausiąją 
dvasinę vertybę, jos lemiamą 
vaidmenį lietuvių tautos istori
joje, jos įtaką tautos kultūrai, 
mokslui, dvasiniam gyvenimui 
bei jos tapimą didžiąja tautos 
atrama sutemų laikotarpiais”. 
Neseniai Lietuvos spaudoje 
rašytojas Vytautas Martinkus 
rašė: „Nepasisekė per dešimt
mečius numarinti Dievą, numa
rinti jį .visiems laikams ir ga
lutinai’. Šiandien ne į Dievo, o į 
.karingojo ateizmo’ laidotuves
patys kviečiame, t.y. sugrįžome Louis De Simone. Aš buvau tre- 
prie normalių santykių su šiąja 
viena seniausių mūsų dvasin
gumo versmių”.

Antrasis visų jubiliejinių iškil
mių tikslas buvo „žadinti dvasi
nį atsinaujinimą, pagilinti savo 
krikščioniškąjį tikėjimą, sustip-

čiuoju, tačiau pasirašiau kaip 
„neviernas Tamošius”, nes neti
kėjau, kad ši peticija, kad ir su 
milijonu parašų, duos mums pa
lankų rezultatą. Tačiau tą neti
kėjimą slėpiau savyje. Tai buvo 
1987 metų rudenį. O dabar iš tos

Manau, jog šiam nepakartoja
mam leidiniui tiesiog reikėjo 
užsakyti specialų straipsnį Lie
tuvoje arba paprašyti, kad tokį 
apibendrinantį straipsnį para
šytų užsienyje besilankantys 
Lietuvos kunigai. Šį tą buvo 
galima atrasti ir LKB kronikoje. 
Dabar gi be tokio apžvalginio 
straipsnio nematyti, kad tos jubi
liejinės iškilmės visoje Lietuvoje 
praėjo plačiai ir su labai dideliu 
dvasiniu pakilimu.

Vilniuje pačios įspūdingiausios 
savo kuklumu, nuoširdumu ir 

(Nukelta į 4 psl.)

* Knygos 600 Lietuvos krikšto jubiliejus 
recenzija, paruošta Anatolijaus Kairio, 
bus spausdinama ateinančios savaitės 
Draugo kultūrinio priedo laidoje.
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Naujųjų metų angoje stovė
dami, pažvelkime į praėjusius 
metus ir bandykime spręsti, ką 
naujieji mums atneša. Praėjusieji 
atnešė didžiulį džiaugsmą ir 
susijaudinimą Lietuva. Trokšte 
trokštame, kad ateinantieji būtų 
ramaus darbo, o ne jaudinimosi, 
metai.

Prieš metus Naujųjų metų 
laukėme su dideliu optimizmu, 
nes laisvės vėjas gaiviai pūtė iš 
vakarų. Visai neseniai buvo ati
daryta Berlyno siena. Rumunijoj 
buvo liejamas kraujas, bet plevė
suojančios rumunų trispalvės (su 
skylėmis, kur buvo prisiūtos 
komunistinės dekoracijos) žadėjo 
laisvę sušalusiems ir išalkusiems 
rumunams. Tikėjomės, kad lais
vės vėjas pasieks ir Lietuvą.

1990-ieji metai išaušo, daug ža
dėdami. Kai kuriuos pažadus jie 
išpildė: Vokietija vėl viena, vokie
čiai netrukdomi gali savo kraštą 
atstatyti. Lenkija turi naują, 
nebe komunistą, prezidentą — 
Lech Walesą. Tinkamai, nes jis ir 
buvo simbolis Rytų Europos lais
vėjimui. Vokietija, Lenkija, Če
koslovakija ir Vengrija žengia 
demokratijos keliu: čia rinkimus 
galima ir pralaimėti, nors tavo 
partija valdžioje. Ne taip yra 
Rumunijoje ir Bulgarijoje: čia val
dantieji gali atsivežti anglia
kasius, kurie lazdomis balsuos už 
valdžią. Rumunijoje ir Bulgarijoje 
laisvės rytas tik brėkšta, nes 
valdžioje tebėra tie patys no
menklatūros veidai, kurie buvo 
matomi prieš metus. Gal šiais 
metais ateis diena, kada ir jie 
turės trauktis nuo scenos. Nes 
banga, kuri nuplovė betongalvius 
iš Lenkįjos valdžios, nušluos juos 
ne tik iš Rumunijos ir Bulgarijos, 
bet taip pat ir iš Sovietų Sąjun
gos.

Deja, kad 1990-ieji metai pa
rodė, jog tarp tų betongalvių yra 
ir Sovietų Sąjungos valdovas. 
Sąjungos žmonių nerinktas pre
zidentas Michailas Sergiejevičius 
Gorbačiovas pranešė, kad keliaus 
į Lietuvą susipažinti su žmonių 
troškimais. Jo kelionė buvo 
nusivylimas ir jam pačiam, ir lie
tuviams. Atvykęs Lietuvon, jis 
nebuvo linkęs žmonių klausyti, o 
tik jiems pamokslauti. Gorbačio
vas tikėjosi, kad jam pavyks 
įtikinti lietuvius, jog jų ateitis 
yra Sąjungoje. Kas nuostabiau
sia, kad, nežiūrint visokio vėtymo 
ir mėtymo, Gorbačiovas dar vis 
Sąjunga tebetiki.

Šių metų užsklandoje matome, 
kad Gorbačiovas yra žmogus, 
kuris turi ypatingus gabumus 
išlikti ir laviruoti, bet jo lanks
tumas nereiškia, kad jis pasi
ruošęs priimti naujas mintis. 
Idėjų pasaulyje Gorbačiovas ypač 
nelankstus. Jis pradėjo metus su 
mintimi, kad reikia Sąjungą 
išlaikyti su stipriu centru. Su ta 
mintimi jis keliavo į Lietuvą 
metų pradžioje. Su ta mintimi jis 
užbaigia metus Liaudies depu
tatų suvažiavime, nors dabar 
Sąjunga yra tik zombis. Kaip nu
teikia Sąjungos žmones KGB 
galvos pareiškimas, kad iš Vaka
rų atsiųstuose grūduose glūdi 
radiacija? Ar tai nėra ženklas 

desperacijon puolusios insti
tucijos, kuri senais laikais buvo 
taip gudri, o dabar tik tokį gandą 
tesugalvoja? Ar kokybiškai ko 
nors verta ir KGB veikla provo
kacinėj plotmėj? Štai — spro
gimas Rygoj, tada Klaipėdoj. Na 
— rytoj sprogimas Talinn’e? KGB 
pagaminti gandai irgi žemiausios 
kokybės: kariuomenė perims 
valdžią Kūčių naktį, bus prieš 
Landsbergį atentatas. Ar tokie 
gandai Vakaruose nesukels 
klausimų apie politiką Sąjun
goje? Ko vertos tos neva demokra
tinės reformos, jeigu žmonės 
tokiom paskalom tiki?

Gal pati desperatiškiausia 
KGB gamyklų skleidžiama dezin
formacija Vakaruose yra gandas, 
kad Sovietų Sąjungos žmonės 
nusivylę demokratinėmis refor
momis ir vėl ilgisi stiprios 
rankos. Čia labai ciniška žinia, 
nes demokratija Sąjungoje dar 
neišbandyta. Kiek Sąjungos 
Liaudies deputatų kongrese 
atstovų yra rinkti, o kiek jų par
tijos organizacijų paskirti? Ar 
demokratįjos ženklas, kad seimas 
savanoriškai mažina savo galias, 
o jas krauna žmonių nerinktam 
prezidentui? Užvis įžūliausia, 
kad vyriausybės reformos prista
tomos pasauliui, kaip sekančios 
JAV modeliu. Ar bet kada JAV 
Kongresas tiesiog kibirais pylė 
naujas teises valstybės prezi
dentui? Antra vertus, ar kada 
nors JAV buvo tokia padėtis, kad 
prezidentas per metus išleistų du 
tūkstančius potvarkių, į kuriuos 
nebūtų kreipiama dėmesio? Metų 
pradžioje Gorbačiovas buvo sve
tingai sutiktas Lietuvoje. Metų 
gale jis turėjo atšaukti kelionę į 
Moldaviją, nes ten niekas nesu
tiko su juo kalbėtis.

„Mes nugalėsime!” — Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis šiais metais Vilniuje.

Zenono Nekrošiaus nuotrauka
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Svarus veikalas apie Žemaičių praeitį
1990 m. liepos 27-29 dienomis 

Varniuose įvyko mokslinė konfe
rencija, skirta Žemaičių praeičiai. 
Išklausyti 22 referatai, o dar šeši 
programoje įrašyti prelegentai 
neatvyko, tai ir jų pranešimai 
liko neskaityti. Konferencija 
buvo atidaryta Varnių Kultūros 
rūmuose jos rengėjų: Žemaičių 
kultūros draugijos pirmininko S. 
Kasperavičiaus prakalba, Telšių 
vyskupo Antano Vaičiaus invoka- 
cija, Vilniaus universiteto pro
fesoriaus Česlovo Kudabos ir 
Varnių savivaldybės burmistro S. 
Bružo žodžiais. Viskas atlikta per 
valandą, o po to moksliniams re
feratams skirta tik po maždaug 
25 minutes. Penktadienio pro
grama užbaigta vakarone, šešta
dienio vakaras buvo skirtas 
diskusijai apie žemaičių kultūros 
tyrinėjimus ateityje, o po sekma
dienio mišių Varnių bažnyčioje 
buvo pašventintas paminklas 
vyskupui Motiejui Valančiui. 
Konferencija užbaigta ekskursi
jomis po Žemaičių kultūros pa
minklus ir sueiga ant Šatrijos 
kalno. Visa tai surašiau, pats ten 
nebuvęs, iš konferencijos pro
gramos su Vacio Miliaus pažy
momis.

Konferencijos medžiaga buvo iš 
anksto duota spausdinti liepos 4 
dieną, ir knygą gavau iš Eligi- 
jaus Morkūno rugpjūčio 30 die
ną. Atgimimo tempas! Knygą 
Žemaičių praeitis, 1 išleido 
„Mokslo” leidykla Vilniuje 1990 
metais, pagal Žemaičių kultūros 
draugijos užsakymą. Atsako-

I Naujuosius metus žengiame 
su viltimi, kad šiais metais kei
sis ne tik Rytai, bet ir Vakarai. 
Didžiausia viltis Rytų Europai 
yra, kad liaudis pati pradeda 
valdyti. Lietuviai patys pirmieji 
parodė, kokios galimybės yra 
naujojo amžiaus politikai. Sąjūdis 
yra tautos valios išraiška ir jis 
sąmoningai priklauso nuo liau
dies. Ir Landsbergis, ir

JURGIS GIMBUTAS
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masis redaktorius — A. Butri
mas, 29 autorių 30 straipsnių, re
feratų ar archivalįjų, 244 pusla
piai, iliustracijos (piešiniai, sche
mos) nenumeruotos, tiražas — 
4,000, kaina 3.80 rublių. Po įva
dinio Česlovo Kudabos straipsnio 
„Žvelgiant nuo kalvų” eina trys 
turinio grupės: Seniausia praei
tis ir jos tyrinėtojai; Istorija ir 
kultūrinis palikimas; Pavandenė.

Pirmojoje straipsnių grupėje G. 
Česnys pasakoja apie Povilo 
Višinskio gyvenimą ir darbus; A. 
Girininkas su A. Škiudaite prisi
mena archeologą Tadą Daugirdą, 
pasitelkę Pauliaus Galaunės 
pasakojimus autoriams; G. Za
biela detaliai panagrinėja Žemai
tijos piliakalnių tyrinėtojo Liud
viko Kšivickio veikla. Eina aš- 
tuoni straipsniai žemaičių kil
mės, antropologijos ir archeolo
gijos temomis. Antrojoje turinio 
grupėje A. Nikžentaitis ieško 
kunigaikščio Margirio Pilėnų ne 
kur kitur, o Žemaitijos Trapėnų 
žemėje, tarp Raseinių, Tytuvėnų 
ir Skaudvilės. Autorius atsargiai 
remiasi archyvine istorijos me
džiaga. Trys rašiniai skirti vys
kupui Motiejui Valančiui: E. 
Aleksandravičius gilinasi į Blai
vybės brolijos istoriją, o iš se
nesnių leidinių perspausdintas 
Vilniaus generalgubernatoriaus 
pranešimas carui apie Motiejų 
Valančių ir vyskupo testamentas. 
Duomenų statybų istorijai ran
dama R. Sprainaičio, Z. Genie
nės ir I. Vaišvilaitės straipsniuo
se iš 17-18-ųjų amžių Kražių ir

Prunskienė būtų kitaip su
tinkami, jei už jų nestovėtų 
Lietuvos gyventojai. Nežiūrint, 
kaip Lietuva būtų Gorbačiovo 
bauginama, tol, kol Lietuvą val
dantieji remsis valdomųjų su
tikimu, Lietuva bus kelrodis ki
toms Rytų Europos valstybėms.

Tai, kas atsitiko Lietuvoje per 
pastaruosius trejus metus, yra 
stebuklas. Nežiūrint, kokie bau
ginimai Lietuvai bus šiemet 
taikomi, nežiūrint, kokie šarvuo
čiai saugos Lenino statulas 
mūsų miestuose, Lietuvai niekas 
neįstengs atimti istorinio nuo
pelno: ji sugriovė Sovietų Sąjun
gą. O sugriovė nauja idėja — 
valdytojai priklauso nuo valdo
mųjų pritarimo.

Tikimės, kad keisis ir Vakarai. 
Taip, kaip nustebino ir džiugino 
principu grįstas Eduardo Ševard
nadzės atsistatydinimas, lygiai 
taip nerimą sukėlė čionykščių 
mūsų vadų reakcija. Vakarų poli
tika negali būti grindžiama 
asmeniškos draugystės ryšiais. 
Vakarai turi savo politiką grįsti 
ryšiais su demokratinėm institu
cijom, o ne su asmenimis, kurių 
žavumas tik laikinas. Taip pat ir 
Ševardnadzės atveju: malonu, 
kad jis turi sąžinę, bet ilgam 
laikui politiką grįsti reikia ne tik 
valdytojo sąžine, bet taip pat liau
dimi — balsuotojais. Ir Vaka
ruose, ir Rytuose.

O tačiau daugelis mūsų prisi- 
pažinsime, kad Naujuosius metus 
sutinkame su labai neramiom šir
dim. Su šių metų Kovo vienuolik
tąja mūsų gyvenimo prasmės 
įvykdymo klausimas įgavo iki tol 
dar neturėtą riziką. Už mus 
pasakė Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, kad „pirma 
geležis sutirps į vašką ir vanduo 
pavirs uola, negu mes ištartą žodį

i

J

I

Vytauto Butkaus nuotrauka iš serijos „Žemaitijos kryžiai”.

Varnių įvykių. Abiejų grupių pa
baigoje duodami panaudotieji šal
tiniai ir literatūra.

Stabtelėsim prie V. Tumėno 
studijos „Žemaičių rinktinių juos
tų ornamento bruožai”, pp. 
165-171, 3 paveikslai. Panagri
nėtos Tauragės, Skaudvilės, Ne
makščių apylinkių juostos, pa
pildant ir iš kitų vietovių. Visa 
ornamentika geometrinio rašto, 

atšauksime”. Tai viena pusė, o 
antroji: ką daryti su ta grauža
timi dėl grėsmės Lietuvai, kuri ė- 
da mūsų širdis nuo ryto iki vaka
ro, ir ta juoduma, kuri užlieja 
sąmonę, naktį prabudus? Kaip 
dar ilgai įstengsime ją pakelti, 
nenusisuksime nuo jos? Vienas 
būdas šitą pergyvenimą sau 
palengvinti yra prisiminti, kad 
tai yra meilės kaina. O tas, kas 
myli, kainos neskaičiuoja. Ne
skaičiavo 1863 metų sukilimo 
dalyviai, neskaičiavo aušrininkai 
nei Nepriklausomybės kovų 
savanoriai, nei sovietinių bei 
vokiečių okupacijų pogrindi
ninkai, nei Sąjūdis, nei dabar
tiniai mūsų yyriausybės nariai ir 
už jų tauta, kuri teturi vieną 
troškimą — nepriklausomybės. 
Kaip bebūtų sunku ir mums čia 
„kentėti dėl Lietuvos” (plg. 
Thomas Mann), ginkimės nuo pa- 
raližiaus, kurį sielvartas sukelia. 
Tęskime tuos darbus, kuriuos 
esame prisiėmę, ieškokime naujų 
būdų Lietuvai pagelbėti. Su 
džiaugsmu laukime netrukus 
ateisiančios Vasario šešiolikto
sios, bet taip pat ir pirmųjų Kovo 
vienuoliktosios metinių — tai 
buvo ir yra mūsų tautos (mūsų 
pačių) ištarti žodžiai, kurių 
niekada neatšauksime, a./v. 11.

Šiame numeryje
Grėsmė Lietuvai ir mūsų laikysena • Žemaičių praeitis • Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties apžvalginis leidinys • Jurgio Jankaus 
„Liuduko Kūčios” • Literatūros mokslininkė Elena Červinskienė 
• Balio Augino eilėraščiai • Los Angeles Dramos sambūrio 
konkursas • „Draugo” kultūrinio priedo 1990 metų turinys
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daug variantų. Bandyta išskirti 
tris grupes: bendri Lietuvai ir ki
tiems kraštams ornamentai; ben
dri Lietuvai; specifiški Žemai
tijai. Pastarųjų žemaitiškų orna
mentų pateikta schema su 11 
vardų: nageliai, eglutiški skliaus
teliai, varlytės, roželės ir t.t. Visa 
tai gražu ir įdomu, bet nelabai pa
tikima, nes išvados daromos tik 
iš lygiai vieno šimto panagrinėtų 
juostų, rastų įvairiuose Lietuvos 
muziejuose. Nustatyti procentai, 
kiek kurių1 variantų užtikta. 
Žinoma, patogu pasakyti procen
tą, kai pavyzdžių lygiai šimtas. 
Bet kaip pasikeistų aritmetiškos 
ir kitokios išvados, jei būtų pana
grinėta daugiau žemaitiškų juos
tų muziejuose ir dar papildant iš 
privačių rinkinių? Net nepaminė
ta, kokią dalį visų turimųjų ar 
matytų juostų sudaro toji viena 
šimtinė. Reikia pripažinti auto
riui sugebėjimą sistematizuoti
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surinktąją medžiagą, panaudoti 
literatūrą (daugiausia Anasta
zuos ir Antano Tamošaičių veika
lus), bet neįtikina autoriaus sta
tistinės išvados.

Trečioji straipsnių grupė, skir
ta Pavandenės miesteliui, užima 
maždaug ketvirtadalį knygos ir 
sudaro vertingą „mažąją mono
grafiją” apie šį jau 14-ame 
amžiuje minėtą tada valsčiaus 
centrą tarp Biržulio ir Gludo 
ežerų. Dabar Pavandenė turi vos 
apie 300 gyventojų, priklauso 
Telšių rajonui, 8 km į šiaurės ry
tus nuo Varnių. Miestelio ir jo 
apylinkių istorija turininga, susi
jusi su to paties vardo dvaru, taip 
pat Barzdžių dvaru, apylinkės 
kaimais, žinomais Gervydų, Bur
bų, Tiškevičių, Gedgaudų vardais 
ir jų gerais ir negerais žygiais. 
Knygoje randame 19-ojo amžiaus 
pradžioje nupieštą Pavandenės 
dvaro schemą. Tame dvare gy
veno rašytoja, tada vaikų mo
kytoja Šatrijos Ragana (Mari
ja Pečkauskaitę). čia buvo 
lietuviško švietimo ir knygų pla
tinimo centras. Monografijėlės 
autoriąi' yra A. Butrimas (4 
straipsniai), A. Lotužis, S. Zak- 
rauskas, U. Radzevičiūtė ir A. 
Gelžinis. Supažindinama su mies
telio istorija, bažnyčios ansamblio 
raida. Užbaigiama tragiškomis 
Kūčiomis 1944 metais, kada 
bolševikų aktyvistai žudė ir de
gino apylinkės kaimuose žemai
čius už jų tikrus ar tariamus ry
šius su laisvės kovotojais. Pavan
denė pailiustruota 17 brėžinių ar 
piešinių, su istorinės medinės 
bažnyčios ir aštuoniasienės var
pinės planais ir pjūviais. Panašių 
veikalų, kaip ši knyga apie 
Žemaičius, lauktina ir iš kitų 
Lietuvos etnografinių sričių.
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