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Revoliucijos Europoje 
apmąstymai

Apie Sovietų Sąjungos kelią į teisinės valstybės statusą •f ’ t l‘ y

Šiomis dienomis prasideda nau
jas nervų karas prieš Baltijos 
valstybes. Tokiu metu kiekviena 
nauja įžvalga į tai, kas dedasi 
Europoje, yra itin naudinga. 
Tokių įžvalgų randame Ralf Dah
rendorf knygoje Reflections on the 
Ręvolution in Europe (New York: 
Times Books/Random House, 
1990).

Kas yra Ralf Dahrendorf? Jis 
gimęs Hamburg’e 1929 metais — 
Reichstag socialdemokrato de
putato sūnus. Tėvas buvo su
areštuotas, kai naciai perėmė val
džią Vokietijoje. Pats Ralf Dah
rendorf gimnazijoje buvo Gestapo 
areštuotas ir nusiųstas į koncent
racijos stovyklą. Po karo jis gavo 
daktaratą filosofuos ir klasikinės 
filologijos srityje Hamburg’o uni
versitete, o po to daktaratą socio
logijoje University of London. 
Dėstė keliuose universitetuose (jų 
tarpe Columbia ir Harvard JAV), 
o tada grįžo Vakarų Vokietijon, 
buvo išrinktas Bundestag depu
tatu ir taip pat ėjo ministro pa
reigas. 1970-74 metais Ralf Dah
rendorf buvo Europos Bendruo
menės komisionierium Briu
selyje. Po to jis buvo London 
School of Economics direktorium, 
o dabar yra Warden of St. Antho- 
ny’s College, Oxford. Dahren
dorf yra giliai europietis, ku
rio asmenyje rungiasi kelios 
intelektualinės tradicijos: Max 
Weber ir Edmund Burke, Frie- 
drich Hayek ir Kari Popper.

Knygos modelis: Edmund 
Burke knyga/laiškas prancūzui 
džentelmenui Prancūzų revoliu
cijos metu. Tad pilnas Ralf Dah
rendorf o knygos pavadinimas ir 
yra Reflections on the Revolution 
in Europe in a Letter intended to 
have been sent to a Gentleman in 
Warsaw. Ko gero, Ralf Dahren
dorf o knygą perskaičius, būtų 
naudinga paskaityti ir Edmund 
Burke knygą.

Prancūzų laikraščio Le Monde 
redaktorius Andre Fontaine mato 
tris 1989 metais įvykusius susi
vienijimus: Vokietijos, Europos ir 
kalbos. Pirmąkart po daugel 
metų kalbame ta pačia kalba. 
Anksčiau sakėme, kad dvi sis
temos, kurios grindžiamos dviem 
skirtingom pažiūrom į pasaulį, 
turėjo naudotis ir dviem skirtin
gom kalbom. Priimdami, kad kita 
pusė naudoja savo sąvokas ir fra
zes, stabilizavome sistemas. Kol 
tos dvi kalbos laikėsi, niekas ne
galėjo keistis. Mes pripratome net 
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ir prie to, kad brangios sąvokos, 
kaip demokratija ar žmogaus 
teisės, turėjo skirtingas prasmes 
dviejose Geležinės uždangos 
pusėse (pp. 14-15). Tada bandėme 
skaityti tarp eilučių, bandėme 
kalbėtis, bet rezultatas būdavo 
tik kampuotos bendros dekla
racijos. Staiga visa tai dingę. 
Susitinkame ir kalbamės. Nebe
reikia vertėjų, kurie turėtų iš
versti ideologijas. Tai reiškia, kad 
kalba daugiau nebestabilizuoja 
dviejų sistemų. Pokalbiai dabar 
gali keisti pažiūras. Atėjome į 
kaitos laikotarpi — baisi siena 
sutrupėjo ir dabar vežami jos 
griuvėsiai.

Dahrendorf

Reflections
O N THE

Revolution 
in Europe

Kodėl ši revoliucija įvyko 1989 
metais? Seni žmonės prisiminė 
1956 ir 1968 metų nesėkmes. 
Jauni žmonės nežinojo, kad reži
mų yra negalima pakeisti, ir dėl 
to juos pakeitė. Tačiau visose 
revoliucijose po euforijos laiko
tarpio ateina nusivylimo laiko
tarpis, nes einant į šviesesnę 
ateitį reikia pereiti ir ašarų slėnį. 
Dahrendorf pažymi, kad Vakarų 
Vokietijos atstatymo procesui po 
karo buvo naudinga, jog jos 
žmonės gyveno tokiose baisiose 
sąlygose, nes pagerėjimo pirmie
ji ženklai buvo lengvai matomi. 
Vokietijos stebukle Dahrendorf 
mato istorinį atvejį, kur kartu 
veikia ne tik naudingos politinės 
idėjos, teisinga politika, bet taip 
pat ir tą istorinį momentą pavei
kiantys žmonės: Konrad Ade- 
nauer, Ludwig Erhard, Alfred 
Mueller-Armack. Tokios sinergi- 
jos Dahrendorf pasigenda dabar 
Sovietų Sąjungoje.

STASYS VANAGŪNAS

Komentarai, kuriuos čia pa
teiksiu, yra tiesiogiai apie teisės 
reformą Sovietų Sąjungoje. Jų 
tikslas yra pasidalyti su skaity
tojais mano paties galvosena apie 
ryšį tarp Sovietų teisės reformų 
ir aplamai tenai vykstančių, ypač 
ekonomijos sferoje, pakaitų. 
Netiesiogiai, bet labai artimai 
šita tema liečia ir Lietuvą. 
Pirmiausia, ir manau, kad tai 
mums visiems aišku, Lietuvos la
bui byla bus išspręsta ne tik 
Vilniuje, bet ir Maskvoje. Maža 
ta mūsų brangi Lietuva. Jos po
litiniai resursai menki. (Tai 
matėme ryškiai, kai po Kovo vie
nuoliktosios viltys dėl Vakarų 
pripažinimo mažėjo ir beveik 
užgeso.) Bet teisė yra Lietuvos 
pusėje. Tačiau, kad ta teisė neštų 
svorį, pati Sovietų Sąjunga turi 
virsti teisine valstybe. Pagal
vokime. Jeigu 1938 metais SSSR 
būtų buvusi demokratine, teisine 
valstybe — koks būtų buvęs 
Lietuvos likimas tada?

Antras temos ryšys su Lietuva 
yra šis. Nenoromis, bet vis vien 
Lietuvai teko būti įtrauktai į 
SSSR politinę ekonomiją: į 
socialistinį ūkį, valdžią ir teisę. 
Laikykime omenyje, kad Lietu
vos dabartinis atsikūrimas į 
suverenią valstybę kai kuriais 
atžvilgiais sukelia jai daugiau 
sunkių kliūčių, negu kad buvo 
1918 metais. Tuomet Lietuvai 
reikėjo vien tik politiškai atsi
plėšti nuo Rusijos imperijos. 
Šiandien atsiskyrimas nuo Sovie
tų imperijos tai tik pusė užda
vinio. Kartu Lietuva turi pereiti 
iš socialistinės politinės eko
nomijos į Vakarų pobūdžio, lais
va rinka paremtą politinę ekono
miją. Kitaip sakant, ir Lietuvai 
reikia keisti teisę, kad ji atitiktų 
ne tik valstybingumo reikalus, 
bet ir naujus ūkinius, politinius 
ir socialinius ryšius. Ta prasme, 
kalba apie teisės reformą Sovie
tų Sąjungoje liečia, bent ben
drame kontekste, ir dabartinę 
Lietuvos padėtį.

Prieš pradedant, esu priverstas 
pažymėti, kad bet kokie išvedžio

* Paskaita, skaityta 1990 metų 
Ateities studijų savaitgalio pro
gramoje 1990 m. spalio 14 d. Atei
tininkų namuose, Lemont, Illinois.

Dahrendorf labai taikliai ko
mentuoja bandymus rasti trečią 
kelią tarp rinkos ekonomijos ir 
komunizmo. Jis pažymi, kad 
klausimas yra dažnai blogai for
muluojamas: klausimas nėra, ar 
rinktis sistemas — kapitalistinę 
ar komunistinę. Tikrasis klau
simas yra: ar norima atviros 
visuomenės, panašios, kokia ji da
bar įsikūnijusi Vakaruose, ar 
uždaros, suvaržytos valstybės 
saitų. Dabartinėje padėtyje Dah
rendorf ypač vertina JAV kūrėjo 
James Madison įžvalgas. Dah- 

jimai apie šių dienų Sovietų 
Sąjungą turi būti daromi ir pri
imami su ypatingu atsargumu, 
{spūdis stiprėja, kad imperija 
puola į suirutę, į chaosą. Visko 
gali būti. Užtat paruošiau savo 
mintis apie teisės reformą Sovie- 
tijoje daugiau iš istorinės per
spektyvos ir kviečiu jus taip jas 
ir priimti. Spėliojimas apie SSSR 
ateitį šių dienų sąlygomis, pavyz
džiui, kada maskviečiams tenka 
patiems bulves iš dumblinų 
laukų surinkti, labai rizikingas.

Pradėsiu, pažymėdamas, kad 
yra gilus ir neišvengiamas ryšyB 
tarp SSSR ekonomuos ir teisės re
formų. Nenorint nužeminti dva
sinių vertybių svarbumą Sovietų 
Sąjungos žmonių gyvenime, vis 
dėlto man atrodo, yra aišku, kad 
pagrindinės teisės reformos 
Sovietų Sąjungoje yra nukreiptos 
paremti, ką pasaulis priprato va
dinti „perestroika”. Pastaroji, 
kaip dabar gerai suprantame, tai 
ne kas kita, kaip tik perėjimas į 
ekonominį rinkos modelį. Su 
teisės reforma bandoma pere- 
stroikos pasiekimus užšaldyti ir 
užkirsti kelią reakcijai; t.y. 
socialistinės komandinės eko
nomijos režimo sugrįžimui.

Kitaip sakant, ir galbūt jūs su
tiksite su šia pastaba: Sovietų 
Sąjungoje vargiai būtų kokių 
nors reformų, nė politinių, nė tei
sinių — jeigu sovietinėse krau
tuvėse kabėtų virtinės kumpių, 
jeigu kiekvienas norintis pilietis 
galėtų sau nusipirkti Ladutę ar
ba Volgutę prieinama kaina, jei
gu jaunai porai vedus, tuojau 
būtų galima rasti butą, užuot jo 
laukiant dešimtis metų, ir jeigu 
nereikėtų kakta barškinti žemę 
ir dalyti kyšius, prieinant prie tų 
gėrybių, kurios padaro gyvenimą 
malonesniu, įvairesniu ir pilnes
niu.

Vienu žodžiu, ryšys tarp eko
nomijos ir teisės reformos yra in
tymus. Todėl gal yra verta trum
pai apibūdinti perestroikos esmę, 
pradedant su trumpa analize 
priežasčių, kurios nuvedė Sovie
tų Sąjungą į ekonominę aklavie
tę. Gal aš čia pakartosiu jau kai 
kuriems gerai žinomus reikalus. 
Deja, padorus mano temos išvys
tymas reikalauja šiokio tokio 

rendorf yra visa širdimi Kari Pop
per pusėje, kuris pasisako prieš 
sistemų kūrimą, nes jos žmogų 
supančioja. Vakarų didžiausia 
stiprybė yra ta, kad jų atviroji 
visuomenė neuždaro savo na
riams galimybių. Dahrendorf pa
brėžia konstitucijos svarbą, nes ji 
duoda rėmus, kuriuose gali vykti 
sveikas politinis konfliktas.

„Mano argumentas šiame 
laiške yra, kad valstybės, kurios 
nusikratė realiai egzistuojančio 
socializmo, nėra dabar apsika
binusios kitą sistemą kaip, pvz., 
kapitalizmą. Užuot to, jos pasi
rinko atvirąją visuomenę, kurioje 
yra šimtas skirtingų būdų eiti 
pirmyn į laisvę, iš kurių visa sau
ja yra galima bet kuriuo laiku. 
Drauge šios valstybės nepaliko 
Rytų prisijungti prie Vakarų; jos 
nori jungtis prie Europos” (pp. 
116-117). Dahrendorfo balsas 
įdomus ir jo įžvalgos vertos 
dėmesio. Jo maža knygutė yra 
vertingas įnašas į diskusijas apie 
laisvėjančios Rytų Europos ateitį.

p.d.q.

Dr. Stasys Vanagunas kalba 1990 metų Ateities studijų savaitgalyje 1990 m. 
spalio 14 d. Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

susipažinimo su Sovietų eko
nomijos liūdna praeitimi.

Sovietų Sąjungos reformistai 
verčia kaltę už krašto ekonominę 
krizę „administratyviniam 
komandiniam aparatui”. Tai, 
žinoma, yra eufemizmas buvusiai 
SSSR valstybinei struktūrai, t.y. 
partijos ir valdžios biurokratijos 
monolitui ir valdymo procesui, 
kuris buvo pagrįstas centriniu 
ekonominiu planu, vedamu „stip
raus centro”, Maskvos. Be rinkos 
(paklausa/pasiūla) autonomiši os 
kontrolės, be politinės opozicijos, 
laisvos spaudos ir „adver- 
sarinės” (priešininkų pobūdžio) 
teisės — Sovietų ekonominėje sis
temoje atsirado tam tikros 
asimetrijos, kurios per dešimt
mečius sukaupė labai žalingas 
pasekmes. Tarp jų galime 
pažymėti šias:

Asimetrija tarp gamybos ir 
suvartojimo. Sovietai, bandydami 
ko greičiausiai prisivyti Vakarų 
ir ypač Amerikos pragyvenimo 
lygį ir tuo parodyti pasauliui 
pranašumą savo komunistinės 
sistemos, sąmoningai ir nesąmo
ningai nukreipė savo ekonominę 
galvoseną ir planavimą į 
gamybą. Jie rado susiraminimą 
ir pasididžiavimą faktuose, kurie 
rodė jų pažangą gamyboje. Pavyz
džiui, 1980-ųjų metų dešimtmečio 
pradžioje Sovietų Sąjunga pirma
vo pasaulyje naftos, plieno, teki
nimo mašinų ir traktorių gamy
ba. Deja, Sovietų sistema, be 
rinkos paklausos ir be rimtos 
politinės opozicijos, neprileido 
greitos, su laiku einančios pa
stabos, kad gamyba, kuri nebūna 
efektyviai suvartojama, yra 
niekas kita, tik resursų eikvo
jimas. Pavyzdžiui, 1986 metais 
Sovietų Sąjungoje buvo apie 
450,000 dykų, naujų traktorių. 
Tuo pačiu metu atitinkama 
ministerija Maskvoje rimtai pla
navo statymą dar vieno traktorių 
fabriko (Soviet Review 1989:30). 

Tokių pavyzdžių Sąjungos eko
nominėje istorijoje galima rasti 
labai daug. Dabar yra aišku, kad 
per dešimtmečius Sovietai save 
labai apsigavo, lygindami pa
siekimus gamyboje su bendra 
ekonomine pažanga.

Asimetrija tarp daugybės ir 
kokybės. Rinkos paklausa ne tik 
reguliuoja gamybos kiekį, bet ir 
kokybę. Ekonomija paremta 
centriniu planu, deja, turi 
„įgimtą” tendenciją į kiekį; į 
patenkinimą įsakytos gamybos 
kvotos. Net ir griežti baudžiamo
sios teisės įsakymai nesustabdy
davo Sovietų fabrikų direktorių, 
įkyriai, grąsinančiai centro pri
spaustų išpildyti plano įsakytas 
kvotas, nuo prirašinėjimų fikty
vių gaminių bei išleidimo jų su 
įvairiais trūkumais. Manau, kad 
daugelis, kuriems teko keliauti į 
Lietuvą bei Rusiją, puikiai 
atmena tą ypačiai prastą Sąjun
gos gaminių kokybę. Ta tendenci
ja į kiekį, ignoruojant kokybę, 
taip, kaip anksčiau minėta ten
dencija į gamybą, ignoruojant 
vartojimą, prisidėjo prie eko
nominio progreso iliuzijos. 
Skaičiai neva atlikto darbo 
užmaskavo šlamštišką, maža
vertę gamybą. Vėl Sovietų sis
tema vėlavosi suprasti, kad jų 
resursai yra be reikalo eikvojami.

Asimetrija tarp gamybos kapi
taliniam ir šeimyniniam var
tojimui. Sistemos tendencija į 
gamybą turėjo dar vieną ypatybę, 
kuri labai paveikė Sovietų 
Sąjungos gyventojų gerovę. 
Planuota, socialistinė ekonomija 
veikė su prielaida, kad kuo dau
giau pridarysi kapitalinių gami
nių (t.y. produktų, kurie var
tojami tolimesnei gamybai), tuo 
greičiau sukaupsi valstybinį tur
tą. Ta asimetrija tarp kapitalo ir 
kasdieninių prekių Šovietų 
Sąjungoje yra ypač greitai vaka
riečio pastebima. Va, gi kraštas 
kuris šaudo raketas į erdves, 

kuris veda pasaulį tekinimo 
mašinų gamyboje, bet kur pilie
tis vargiai randa skalbimo 
miltelių, tualetinio popieriaus ir 
t.t. Tokių pavyzdžių, kaip daug 
kas žino, galima rasti labai daug.

Pasekmės šių ir dar kitų 
neminėtų sisteminių asimetrijų, 
sukauptos per dešimtmečius, ir 
atvedė Sovietų Sąjungą į jos da
bartinę aklavietę. Po septynias
dešimt metų ši komunistinės 
politinės ekonomijos gimtinė 
atsirado padėtyje, kur jinai 
negalėjo išpildyti net ir elemen
tarių savo ideologijos pažadų. 
Pensijos, pavyzdžiui, iš pirmos in
stancijos labai mažos, 1980-ųjų 
viduryje krito iki 42% vidutinio 
atlyginimo. Penkiasdešimtųjų 
metų pabaigoje ši proporcįja buvo 
63% (.Soviet Revieu) 1989:14). Ap
lamai imant, ypač per pastaruo
sius dešimt metų, Sovietai per
gyveno mažėjantį prieaugli, au
gantį kriminalizmą, didėjančią 
nesveikatą ir net smunkantį 
gyvenimo metų vidurkį. Štai 
rodikliai, kad nebuvo sugebėta 
pasiekti net paprastą socialinės 
labdaros standartą. Kas yra ypač 
paradoksalu marksistinei san
tvarkai, Sovietai, atrodo, net ir 
nesugebėjo pasiekti komunis
tinės visuomenės lygybės. Po visų 
„audrų ir vėjų”, turto padalįjimas 
liko labai nelygus. Pavyzdžiui, 
neseniai buvo sužinota, kad 
daugiau negu pusė santaupų Lat
vijos bankuose priklausė vos tik 
3% taupytojų.

Viena iš pagrindinių marksiz
mo aksiomų yra, kad ekonominė 
pajėga suteikia politinę jėgą. De
ja, pati Sovietų Sąjunga yra 
puikus įrodymas, kad ir atvirkš
čia formulacija turi teisybės: poli
tinė pajėga sukaupia ir eko
nominę jėgą. Sąjungoje parti- 
ja/biurokratija surijo visą krašto 
ekonomiją. Aišku dabar, kad abu
du keliai veda į absoliutinį mono
polį; į pūnantį, entropinį socialinį 
būvį. Todėl, kai Vakarų pasauly
je socialinės reformos paprastai 
stengiasi tramdyti jėgą, išplau
kiančią iš ekonominio monopolio, 
Sovietų Sąjungoje reforma reika
lauja tramdymo partijos politinio 
monopolio.

Tad yra suprantama, kad refor- 
mistų pirmoji taktika buvo „glas- 
nost”; t.y. atvėrimas Sovietų 
visuomenės laisvam žodžiui, lais
vai spaudai. Glasnost klostėsi 
sėkmingai. Biurokratai ir parti
ja esą svilinami už kyšininką; 
vimą, neefektyvumą, liurbystę, 
etc. nuo vieno Sovietų Sąjungos 
galo iki kito. Antroji taktika, 
demokratija. Rinkimai pasidarė 
daugiau konkurencija paremti. 
Trečia reformos taktika, tai 
perestroika — gal pasauliui dau
giausia žinoma reformatikos da
lis — kurios tikslas yra įvesti 
rinkos ekonomiją į Sovietų kraš
tą.

Tie trys užsimojimai, vienas 
kitam taip reikalingi, tai ne 
kosmetinis darbas, bet yra sie
kimas pagrindinių, sistemiškų 
pakaitų Sovietų Sąjungos poli
tinėje ekonomijoje bei visuo
menėje. Šitokia prasme turime 
suprasti ten vykstančią teisės 
reformą. Su nauja teise tikimasi 
užšaldyti perėjimą iš organinės 
socialistinės santvarkos į ato- 
mistišką, rinkos ekonominę sis
temą. Tad pirmiausia turime 
laikyti mintyje, kad Sovietų 
Sąjungos teisės reforma yra taip 
pat atitinkamai pagrindinė. Ją 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Leidžiasi uždanga

Dievo įsikūnijimo
VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

reikšmė žmogaus sampratai

Tai, kas vyksta dabar Sovietų 
Sąjungos miestų gatvėse, yra 
politinis teatras. Jj režisuoja seni 
vyrai pilkais veidais. Pilkais — 
nuo rūpesčio ir baimės. Su 
kiekvienu praeinančiu mėnesiu 
jie darosi vis labiau vieniši. 
Vieniši! — sušuks skaitytojas. Ar 
nematote, kad tie vyrai pilkais 
veidais turi tankus, turi tūks
tančius jaunų smogikų juodomis 
uniformomis! Ar negirdite 
tarškančių tankų vikšrų ant 
Vilniaus gatvių grindinio? Ar ne
baisu žaibus mėtančio pilko veido 
vyro su Kaino ženklu?

Baisu. Tačiau tai paskutinis 
veiksmas blogai režisuotai 
dramai, iš kurios bundame kaip 
iš blogo sapno. Sąjungoje leidžia
si uždanga daug dešimtmečių 
besitęsusiam vaidinimui. Sep
tynis dešimtmečius žmonių gyve
nimas buvo režisuojamas klaikių 
teatro teorijų. Žmonės nešiojo 
kaukes. Kalbėjo žodžius, kurie 
turėjo slaptas reikšmes. Padarai 
su kaukėmis statė stiprią, 
cementinę ateiti. Cementinėse 
aikštėse vyko savaitiniai 
laimėjimų paradai. O tačiau 
niekas nepastebėjo, kad to cemen
to plyšiuose pradėjo augti žolė. 
Pažiūrėkit: cemento aikštėse 
auga pieva. O taip: cemento aikš
tėse dar negali arti ir sėti, bet 
žalia žolė per metus kitus suardys 
cementą, vėjas atpūs juodžemio 
dulkes, ir gal vėl vietoj cemento 
aikštės bus dirbama žemė.

Šiuo metu mes esame pririšti 
prie televizijos ir radijo, nes 
mums svarbu, kas dedasi Lietu
voje. Ir gerai, kad rūpinamės. 
Gerai, kad skambiname mūsų at
stovams Kongrese, kad reikalau
jame Lietuvai paramos žodžių iš 
politikų. Tačiau mūsų rūpestis 
Lietuva, kuris atneša tiek šird
gėlos ir įtampos, neturėtų mus 
apakinti tam, kas dedasi toje 
apmaudo Sąjungoje. Gal įžvalgos 
padės nugalėti liūdesį, kuris tik 
mus paraližuos. Gaila, kad, 
mums patiems nenorint, tarsi ir 
mes esame rusiško romano 
veikėjai — o tas romanas blogai 
parašytas ir labai ilgas.

Suprasti tam, kas Sąjungoje de
dasi, padeda naujausias žurnalo 
The Neu> Republic numeris 
(1991.1.21). Lietuviai tiesiog 
turėtų bėgte bėgti į kioskus šį 
numerį įsigyti. Numerį lengva 
atpažinti: ant jo viršelio yra 
byrantis į šukes Sovietų Sąjungos 
žemėlapis su žodžiais „The End”. 
Tikrai apsimoka tris dolerius 
investuoti žurnalui, nes beveik 
visas numeris yra apie Sovietų 
Sąjungą. Išjunkime televiziją, 
užsukime radiją nors valandai, ir 
pavartykime šį žurnalo numerį.

Labai įžvalgus numerio ve
damasis „Let the Peoples Go”. 
Komunistinė sistema buvo grin
džiama klaidingomis pažiūromis 
į žmogaus prigimtį ir civilizaciją. 
Priešingai marksistinei doktri
nai, neatėjo galas istorijai, ne
buvo materializmo triumfo, reli
gija nebuvo išrauta, neįvyko 
tarptautinė proletarinė revoliu

cija. Laisvė, šeima, religija, tau
ta —jie visi buvo paaukoti paver
giančiai, išsemiančiai utopijai. 
Komunistai sistemingai neigė, 
kad tautos yra. Sovietų valdžia ci
niškai rėmėsi ant tokio pat im
perializmo, kurį jie rituališkai 
smerkė užsienyje. Šiuo metu atei
ties pradžia tam žemės plotui, 
kurį dabar vadiname Sovietų 
Sąjunga, yra ne dabar esanti 
imperinė sistema, bet tautos, 
kurias jie pasigrobė. Joms — ne 
Maskvai — yra teisė nuspręsti, 
kas toliau dėsis.

The Neu> Republic redaktoriai 
pasisako prieš stabilumo vardu 
besitęsiančios sovietų hegemoni
jos racionalizavimą. Jų nuomone, 
bandymas išgelbėti- griūnančią 
Sąjungą dar labiau paaštrins 
jėgos tuštumą, užuot jį pripildęs. 
Redaktoriai klausia: ką mes 
galime daryti? Tautų išsilais
vinimas yra azerų ir armėnų, 
ukrainiečių ir lietuvių, totorių ir 
uzbekų rankose. Mes, amerikie
čiai, turime užmegzti ryšius su 
naujai kylančiais vadais sovie
tinėse respublikose ir eiti į 
diplomatinius santykius su gims
tančiomis tautinėmis valsty
bėmis. Redaktoriai pažymi, kad 
jei tai atrodo radikalu dabar, tai 
už metų atrodys savaime supran
tama. Penkerius metuB JAV mo
raliniai ir strateginiai interesai 
buvo rišami su Michailo Sergeje- 
vičiaus Gorbačiovo pasisekimu. 
Dabar jie rišasi su jo nesėkme.

Neseniai miręs anglas filosofas 
Michael Oakeshott kartą api
brėžė totalitarizmo istoriją kaip 
valdžią iš knygos. Valdovai skai
to iš knygos, bet kartais, kai 
realybė įsiterpia, jie turi pakelti 
akis nuo knygos, kad galėtų 
valdyti realų pasaulį. Kai realu
sis pasaulis keičiasi ir fikcija vis 
mažiau rišasi su įvykiais, val- 
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„Lietuvai jau bundant" — eiaena naktį į Gedimino pilie* kalną Vilniuje 1M8 
metai*.

Liudviko Ruiko nuotrauka

Norint teisingai suprasti Kalė
das, reikia turėti prieš akis vieną 
sąlygą, kuri yra pagrindinės 
reikšmės jų supratimui. Kalėdos, 
kaip žinome, yra šventė, skirta 
pagerbti faktui, kad Dievas 
priima žmogaus prigimtį. Reikia 
atsisakyti pastangų Kalėdas iš
aiškinti natūraliu būdu. O mes, 
modernių laikų žmonės, esame 
palinkę tikėjimo tiesas suvokti 
taip, tarsi mes patys būtume jas 
atradę. Taigi lyg jos būtų vienu 
ar kitu atžvilgiu mūsų natū
ralaus gyvenimo dalykas. Su 
Kalėdų tiesa mes taip negalime 
išsiversti. Nors mes čia turime 
reikalo su tokiu būtinu kiek
vienam žmogui dalyku, kaip žmo
gaus gimimas, tačiau paprastu 
gimimu Kalėdos yra neišaiški
namos. Net priešingai, Kalėdų 
studijavimui geriau yra pradėti 
nuo to, kad mes čia turime 
reikalo ne su natūraliu dalyku, 
bet net, natūraliai žiūrint, su ne
galimu dalyku. Kalėdos, natū
raliai žiūrint, yra negalimybė. 
Dievo gimimas žmogumi, na
tūraliai žiūrint, yra negalimybė. 
Ir šios sąlygos yra geriau ne
praleisti iš savo dėmesio lauko, 
norint geriau pažinti Kalėdų pa
slaptį.

Sustokime tik prie dviejų pa
grindinių Kalėdų faktų. Pirmasis 
faktas yra žmogus, kurį mes 
pažįstame savyje ir kituose, su jo 
visomis gyvenimiškomis pro
blemomis, prasidedančiomis jo 
gimimu ir besibaigiančiomis mir
timi.

Iš kitos pusės, paimkime Dievo 
sąvoką, kuri, jei yra verta to var
do, yra tai, jog jis yra tokia būtis, 
iš kurios yra kilęs visoks buvimas 
ir kuriai neturi reikšmės nei 
gimimas, nei mirtis. Paimkime 
Dievą, kuris yra suvokęs žmogų 
ir jį sukūręs ir jį nuolat palaiko. 
Ir dabar sudėkime šias abi būtis 
kartu, kaip tam atstovauja ka
talikiškas tikėjimas, būtent, 
sujungtas viename asmenyje, tai 
ir gausime tokį akibrokštą, tokį 
nuostabą keliantį faktą, kuris 
žmogaus gyvenimą pastato visai 
kitoje būklėje. Tai ir bus to užda
vinio sąlygos, kurį mums kelia 
Kalėdos.

Kas atsitinka per Kalėdas? Čia 
įvyksta žmogiškai negalimas 
dalykas. Dievas priima žmogaus 
prigimtį. Tai yra natūrali 
negalimybė. Jokia prigimtis pati 
iš savęs to negali padaryti. Joks 
augalas negali priimti kito 
augalo prigimties, ir joks gyvulys 
negali priimti augalo prigimtį 
ir pasilikti savo paties prigimtyje. 
Taip pat joks gyvulys negali pasi
keisti su kitu gyvuliu prigimtimi 
ir kartu pasilikti savo paties pri
gimtyje. Dar nuostabiau, kad tas, 
kuris yra padaręs visas prigimtis 
su jų dėsningumais, pats priimtų 
vieną iš savo sukurtų prigimčių, 
pasilikdamas tuo, kuo jis yra, 
būtent Dievu. Štai dėl ko į Kalė
dų paslaptį tenka žiūrėti kaip į 
tokio pobūdžio dalyką, kuris 
viršija mūsų natūralias gali
mybes.

Kalėdų paslapties aiškinimas 
bus gilus uždavinys žmonįjai, kol 
žemėje gyvens koks žmogus. Dėl 
to ir mes negalime tikėtis pilno 
šios paslapties išaiškinimo. 
Tačiau labai svarbu, kad pačios 
problemos mes nesuprastintu
me, kad ir sakydami, jog mes čia 
turime reikalo ne su pilnu žmo
gumi ir ne su pilnu Dievu. Reikia 
pasilaikyti tas abi sąlygas, kad 
mes čia turime reikalo ne tik su 
Dievu, bet ir su konkrečiu žmo
giškumu. Prie šių abiejų faktų 
mes ir norime pasilikti ir juos 
pasiaiškinti.

Pradėkime nuo kūniškos mūsų 
prigimties. Kalėdų paslaptis yra 
ir kūniškos žmogaus prigimties 
tiesa. Dievas, priimdamas žmo
gaus kūną, aiškiai parodo, kad jis 
nėra apsivylęs ta žmogaus pri
gimtimi, kurią jis yra sukūręs. 
Jis tą žmogiškumą vertina ligi 
tokio laipsnio, kad pats jo 
prigimti priima sau. Dievo bu
vimas kartu žmogumi ir Dievu 
nepaprastai daug sako apie žmo
gaus prigimtį. Apie tą nuostabą, 
kad Dievas priima žmogaus pri
gimtį, buvo labai daug disku
tuota pirmaisiais penkiais 
krikščionijos šimtmečiais.

Mintis, kad Dievas priimtų 
žmogaus prigimtį, daugeliui atro
dė tiesiog negalimas dalykas. Dėl 
to nemažai pirmųjų amžių krikš
čionių mąstytojų, ypač graikiškos 
kultūros, labai sunkiai galėjo su 
ta tiesa susitaikyti. Jie ieškojo 
įvairių priemonių šios tiesos 
realumą susilpninti. Viena iš 
tokių realizmo sumažinimo 
priemonių buvo išdirbta pažiūra, 
kad Kristaus kūnas nebuvo 
tikras medžiaginis kūnas, bet 
buvo tik vadinamas dvasinis 
kūnas.

Ypačiai reikšmingas Kristaus 
kūno žmogiškumo gynėjas buvo 
popiežius Leonas Didysis. Jis la
bai energingai mokė, kad Kris
taus kūnas buvo tos pačios pri
gimties, kaip mūsų kūnai. Dievo 
Žodis pats tapo mūsų kūnu. 
Tikras Dievas pradėjo gyventi 
žmogišku kūnu. Kad Kristaus 
kūnas buvo mūsiškas kūnas, tai 
liudija faktas, kad jis gimė iš 
moters, panašiai kaip mes visi 
gemame iš moters. Kitaip žmo
gumi negalime būti, kaip gim
dami iš moters. Išimčių šiame 
reikale nėra. Taigi ir Jėzaus 
kūnas atėjo iš moters. Tačiau dėl 
to jis nenustojo savo dieviškos pri
gimties. Žinoma, tai gali padaryti 
ne kas kitas, kaip tas, kuris yra 
sukūręs žmogaus prigimtį. Taigi,

• Fra Fillipo Lippi. Marija, garbinanti Vaikeli, *u jaunuoju Jonu KriUtytoju ir šventuoju Bernardu (?) arba Pagarbi
nimas girioje, ca. 1459. Gemaeldegalerie, Berlynas.

nors priimdamas mūsų prigimtį, 
Dievo Žodis pasiliko Dievu. Tai 
yra krikščioniško tikėjimo griau
čiai. Kas juos turi, tas yra krikš
čionis, o kas juos suminkština, tas 
neturi pilnos krikščioniškos 
sampratos.

Iš šios tiesos seka tiesa, lie
čianti mūsų prigimtį. Tai yra 
konkrečios mūsų prigimties iš
aukštinimas. Žmogaus prigimties 
išaukštinimą popiežius Leonas 
Didysis ne mažiau realiu, bet 
įspūdingu būdu mums pristato. 
Štai kaip grubiai jis tai pasako. 
Jis paima šv. Rašto tiesą, kad Jė
zus, po mirties ir prisikėlimo 
buvo pakviestas sėstis šalia Tėvo. 
Tačiau tokio pakvietimo ne
reikėjo Kristui kaip Dievui, nes 
jis visada ten buvo. Su Kristumi 
šiuo atveju šalia Dievo atsisėdo 
žmogus, su savo kūniška pri
gimtimi.

Popiežius Leonas Didysis drįs
ta klausti: „Kas buvo tas, kuris 
išgirdo Dievo žodžius: sėskis 
mano dešinėje ir būk mano dali
ninku? — Tai buvo ta pati pri
gimtis, kuri buvo girdėjusi žo
džius: tu esi dulkė ir į dulkę pa
virsi”. Koks kontrastas. Aišku, 
kad negalima didesnio dalyko 
pasakyti apie mūsų prigimtį, 
kaip šie Leono Didžiojo žodžiai.

Išklausę šiuos didingus žodžius 
apie mūsų prigimtį, atkreipkime 
dabar dėmesį į pačią mūsų 

VSiame numeryje:
Sovietinės imperijos galas? • Dievo įsikūnijimas ir žmogus • 
Lietuvos PEN klubas • Julijos Švabaitės apybraiža • Kazio 
Bradūno poezijos rinktinė Lietuvoje • JAV imigracijos istorikas 
žvelgia į savo knygą • Sonatos ir Roko Zubovų koncerto Chicago’je 
laukiant

prigimtį. Pasisavinkime papras
tą, bet be galo reikšmingą tiesą, 
kad Dievas, priimdamas mūsų 
prigimtį, nei kiek jos nepakeitė. 
Jis jos dirbtinai nepagerino. Jis 
priėmė tokią žmogaus prigimtį, 
kokią jis iš pradžių buvo sukūręs. 
Mes ne kartą neturime daug pa
garbos mūsų prigimčiai. Mes 
esame linkę norėti ko nors geres
nio. Dabar kylanti jaunų žmonių 
savižudybių banga liudija jų 
apsivylimą savo prigimtimi. 
Tačiau Dievas nėra apsivylęs 
mūsų konkrečia prigimtimi. Tas 
skatina ir mus su didesne pagar
ba žiūrėti į mūsų prigimtį.

Šia proga aš kviečiu atkreipti 
dėmesį į šias keturias mūsų pri
gimties vertybes: 1. į mūsų 
kūnišką gimimą, 2. į mūsų 
lytinių skirtumų palaimą, 3. į 
mūsų tarpusaviu santykiavimų 
vertybę ir 4. į mūsų kentėjimų 
vertybę ta prasme, kad mūsų 
nelaimės neatskiria mus nuo 
Dievo ir kad jos nereiškia Dievo 
malonės sumažėjimo.

Pradėkime nuo gimdymo verty
bės. Mes esame žmonės tik dėl to, 
kad esame gimę. Tačiau ši tiesa 
kažkaip iškrinta iš mūsų galvo
senos. Gal to iškritimo priežastis 
yra ta, kad mes iš tėvų gauname 
tik savo visą biologiją, o mūsų 
siela — yra betarpiškas Dievo 
dovis. Tačiau nepaisant to, be 
mūsų tėvų pradėjimo mes nega

lėjome tapti žmonėmis. Mes 
paprasčiausiai nebūtumėm gimę. 
Dėl to ir Dievo Sūnus nebūtų 
galėjęs tapti tuo, kuo jis yra, jei 
nebūtų gimęs iš moters.

Žmogaus galia gimdyti yra ver
ta daug didesnės pagarbos, negu 
mes jai turime. Galią išleisti iš 
savęs sau panašią būtybę turi tik 
Dievas ir žmogus. Jos neturi 
angelai. Angelai nieko negimdo. 
Gyvulių galia gimdyti yra tik tos 
nuostabios galios nesąmoningas 
simbolis. Gyvulys nežino, kad jis 
gimdo, ir to jis negali nei žinoti, 
nei suprasti. Tai yra žmogaus 
protingos dvasios privilegija.

Pagarba gimdymui ir gimimui 
yra vienas pagerbimas, kurį 
mūsų prigimčiai suteikia Dievo 
įsikūnijimas. Kitas pagerbimas, 
kurį mes gauname iš šio inty
maus ir naujo santykio su Dievu, 
yra mūsų lyčių skirtingumo pri
pažinimas. Mes dažnai kalbame 
apie lytines nuodėmes, o ne apie 
lyčių skirtingumo palaimą mūsų 
gyvenimui. Iš tikrųjų kaip daug 
palaimos mes turime iš to, kad 
mes vieni esame vyrai, kitos — 
moterys!

Kokiu būdu Dievo Žodžio 
įsikūnijimas pagerbė mūsų lytinį 
gyvenimą? — Jis tai padarė 
paprasčiausiai tuo būdu, kad jis 
nepriėmė sau kartu vyriškos ir 
moteriškos prigimties. Jei tai
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KAI Istorija, įžiebus melsvą ugni, 
Šlaksto žemą žuvusių krauju
Ir per amžių juodąją bedugnę 
Mostelia su želmeniu nauju,

Aš klaupiuos i pašvęstąjį smėlį 
Su didžiu stebuklo laukimu 
Ir kiekvieną kritusio šešėlį 
Kaip kautynių vėliavą imu.

O tautos dvasia sparnus ištiesia,
Lyg ošimą tolimų dainų,
Ir, giedodama herojiškąją giesmę, 
Kyla iš liepsnos ir pelenų.

Kazys Bradūnas

Ne vieni

V
Asmens ir visuomenės konfliktas Antano Škėmos „Kalėdų vaizdelyje”

Šią savaitę prasidėjo du karai: 
prieš Lietuvą ir prieš Iraką. Abu 
karai prasidėjo staigiu smūgiu, 
kurio tikslas buvo baime supa- 
raližuoti užpultąjį. Bijote bijo
jome karo Irake, nes manėme, 
kad kai ten užsiliepsnojęs karas 
sukaups pasaulio dėmesį, tuo 
metu Sovietų imperijos caras Mi
chailas Paskutinysis siųs savo 
kariuomenę gąsdyti lietuvius. 
Atsitiko ne taip, kaip manėme. 
Lietuvoje kraujas buvo liejamas 
viešai, Vakarų televizijos ka
meroms stebint. Tankų vikšrai 
sutraiškė jaunos moters kūną. Iš 
šarvuočių iššokę narsuoliai 
neilgam klausėsi dainuojančios 
minios — lietuvių dainai atsakė 
savo ginklų šūviais. Vilniuje 
sausio 13 dienos nakties valan
domis prie radijo ir televizijos 
bokšto desantininkų šūviai 
nušovė net trylika lietuvių. Jie 
nušovė glasnost, perestroiką ir 
demokratizaciją. Kas svarbiau
sia, Lietuva neliko viena — visas 
pasaulis susirūpinęs stebėjo, kas 
dedasi Vilniuje.

Po to, kas atsitiko Vilniuje 
kruviną praėjusio sekmadienio 
rytą, nebebus įmanoma kalbėti 

It Vilniaus Katedros, apeigoms vadovaujant arkivyskupui Julijonui Steponavičiui, praėjusį trečiadienį, 
sausio 16 dieną, buvo palaidoti žuvusieji per Sovietų kariuomenės užpuolį Vilniuje praėjusį savaitgalį.

Vytauto Maželio nuotrauka

apie Gorbačiovą kaip reforma
torių. Gromyko buvo teisingas: 
caras turi plieninius dantis. Savo 
veiksmais jis atsisako ne tik re
formatoriaus apsiausto (juoba, ir 
šiaip jau labai skylėto), bet taip 
pat nustumia ir iš Vakarų taip 
elgetiškai gautą išmaldą. Tei
singai Danijos užsienio reikalų 
ministras sako, kad valstybė, 
kuri neįstengia savo žmonių iš
maitinti, o tačiau randa išteklių 
savo žmones šaudyti, nėra verta 
pasaulio pagalbos. Po Vilniaus 
žudynių tik nepataisomas opti
mistas Jerry F. Hough drįs 
taukšti apie progas bizniui Sovie
tų Sąjungoje.

Neaišku, kokį vaidinimą buvo 
suplanavęs Gorbačiovas ar tie, 
kurie jį valdo. Makabriškai 
skambėjo jau anksčiau girdėtų 
melodijų pakartojimas. Uver
tiūrai: atsiųsti desantininkai 
rekrūtų gaudyti — tai tiesiog per
nai kovo mėnesį įsilaužimo į li
goninę pakartojimas. Sekma
dienio naktį garsiakalbiais apsi- 
garsina Nacionalinis išganymo 
komitetas — parinktas tas pats 
vardas, kaip pirmtakų Lenkijoje 
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AUDRIUS DUNDZILA

Antanas Škėma ne tiek kreipia 
kūrybinį dėmesį į žmogaus 
konfliktą su aplinka ir visuo
mene, kiek vaizdingai nagrinėja 
žmogaus vidinę kovą. Dažnai 
Škėma savo charakteriams 
sukuria ypatingą, gal net ir 
truputi neįprastą socialinį kau
tynių lauką. Jo charakteriai ap
supti artimiausių draugų bei aš
triausių priešų. Vaidinimuose 
Škėma meniškai išvysto pagrin
dinį asmeninį konfliktą iš antra
eilio visuomeninio nesutarimo. 
Žmogaus psichinė padėtis užima 
svarbesnę vietą negu visuomenė. 
Nors Škėma laisvai kritikuoja 
lietuviškąją visuomenę, jis vis 
tiek rimtai pristato žmogaus 
dvasinę būklę.

1960-1961 metais parašytame 
vaidinime „Kalėdų vaizdelis” pa
grindinis veikėjas Skaidra yra 
neįmanomų siekių suvaržytas 
žmogus. Jis, pasak nuo jo besi
skiriančios žmonos Danguolės, 
nepakenčiamai, vos ne vos žvėriš
kai, atsidavęs kūrybai. Neapsi
tvarkydamas, pastovaus darbo 
neturėdamas, savim nesirūpin
damas, pleiskanas ar nosį krapš- 
tydafnasis Skaidra namuose sėdi 
ir gal rašo, gal nerašo eilėraščių. 
Jo nesuprantanti Danguolė jį 
laiko „nepagydomu” „sentimen
taliu idiotu”. Jis iš tikrųjų yra 
sęntimentalus, Schiller’io pras
me, nes jis skaudžiai žino, ko 
nepasiekia, bet vis tiek stengiasi 
visa savo gyvastimi. Tai jo 
gyvenimo pagrindinis apsunki
nimas.

Skaidros lūkesčiai kūrybingi ir 
gilūs. Jis visą savo gyvenimą 
ląukia idealaus kūrybinio 
įkvėpimo, nes jisai nori parašyti 
puikų eilėraštį. Jis taip aiškina 
reikalingą žodyną: „Tai bus la
bai paprasti ir labai svarbūs, ir 
labai poetiški žodžiai”. Jis tikisi 
parašyti idealų didingą eilėraštį. 
Pasak Longinus teoretinę esė 
apie didingą kūrybą, sublimas 
priklauso nuo žodyno. Skaidra 
apibūdina savo eilėraštį, panašiai 
kaip Longinus — literatūrinį kil
numą.

Longinus nustato, kad didingoji 
kūryba turi tinkamai naudotis
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stilistinėmis priemonėmis ir 
kilniu žodynu. Skaidros „svar
būs” ir „poetiški” žodžiai atitinka 
Longinus reikalavimus. Svarbūs 
žodžiai juk ir yra kilnūs, o poe
tiškas žodžių sudėstymas įvyk
domas stilistinėmis priemonėmis.

Skaidra frustruotas, nes jis 
nepajėgia norimo puikaus eilė
raščio parašyti. Skaidros 
didingasis eilėraštis turėtų 
Skaidrą išlaisvinti iš jo frust
racijos. Kartu tas eilėraštis jį patį 
ir skaitytojus turėtų iš esmės 
pakeisti. Skaidra tikisi pakei
timo, nes jam gyvenime trūksta 
prasmės. Jis gyvena dėl kūrybos, 
kurios jis nepąjėgia priimtinai 
praktikuoti. Skaidrai tokia 
padėtis yra itin ironiška, nes 
žmogus, vardu Skaidra, turėtų 
savo padėtį aiškiai matyti ir su
prasti. Jis, nors skaidrus, yra sau 
aklas.

Skaidra daug tikisi iš savo eilė
raščio. Skaidros eilėraštis turėtų 
atverti žmonėms regėjimą, savo
tišku būdu įprasmindamas jo var
dą: „ir [žmonės] supras: viskas, 
kas nežinoma, yra žinoma, ir kas 
žinoma — nežinama”. Skaidra ne
tiesiogiai cituoja Jėzaus prana
šystę apie pasaulio pabaigą, tuo 
pats pretenduodamas į mitolo
ginę dievybės rolę. Kitaip pa
sakius, Skaidros pasaulio išgany
tojo kompleksas jį varo į pražūtį, 
nes jis negali tapti Jėzumi. Ši 
Skaidros nuostata irgi skelbia 
Skaidros ir Panašaus konfliktą, 
nes Panašus vyno stebuklu save 
sutapatina su Jėzumi.

Skaidra toliau aiškina, kad jo 
eilėraštis turėtų įkvėpti tam 
tikrus jausmus: „ir ašaros yra 
juokas, ir kančia yra laimė, ir 
laimė yra ašaros, ir juokas yra 
kančia”. Skaidra įvairias prieš
priešas sugretina ir permaino 
antitezėmis. Binariniai skir
tumai išnyksta. Moderniosios 
kalbos teorijos žodžių reikšmę 
grindžia žodžių priešpriešingomis 
poromis. Žodžiai teturi reikšmę 
kontekste, kuriame glūdi ir pasi
slėpusi žodžio antitezė. Skaidra 
nori pašalinti binarinius skir
tumus, kadangi jis siekia tobulo 
ryšio tarp signifikato ir signifi- 
kanto. Skaidra nori žodžiu tiesio
giai be tarpininkavimo išreikšti 
mintį, o tai neįmanoma. Bet 
Skaidra vis tiek stengiasi pa
rašyti amžiais lytėtą ir svajotą 
literatūrinį kūrinį.

Skaidra savo eilėraščio apibū
dinimą tęsia. Minėtos permainos 
baigiasi šiuo suderinimu: „ir eks
tazė yra mirtis, ir pragaras — 
dangus”. Kol kas Skaidra mums 
sakė, kad jis kūryboje nori 
įkvėpiančiai ir tobulai išsireikšti. 
Bet jis irgi nori ekstazės. Pats 
žodis „ekstazė” klasikinėje 
graikų kalboje reiškia išvarymą 
iš proto. Skaidra nori išsilaisvinti 
iš savęs, o ekstazė per mirtį yra 
galutinis žmogaus išsilais
vinimas.

Ekstaziškas išsilaisvinimas irgi 
gali būti laimė. Skaidra siekia 
Roland Barthes vadinamojo 
.jouissance” arba „laimingojo 
teksto”, laisvai peržengiančio 
kultūros ribas. Laimės tekstas, 
pašalinęs kultūrą, persimeta į 
kalbos krizę: žmogaus santykis 
su kalba dingsta, ir žmogus lieka 
be žado. Todėl Skaidra sugretina 
įvairias priešpriešas: jis šitaip 
tikisi atsipalaiduoti nuo civiliza
cijos. Žodis , juoissance” prancū-
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zų kalboje turi dvi prasmes: 
Jouissance” yra ne vien laimė, 
bet ir priimtinas kasdieninis 
žodis išreikšti lytinį orgazmą. 
Tačiau Skaidra nepasiekia nei 
laimės, nei orgazmo, nors abiejų 
labai nori. Skaidros amžina 
nelaimė tiesiogiai susikerta su 
Panašaus amžina laime: Panašus 
gi laimingasis.

Skaidros vidinis konfliktas 
įsikūnija nepaprastame susiti
kime su savo dvyniu Panašiu. 
Jiedu yra binariškai panašūs: ko 
vienam trūksta, kitas apsčiai 
turi. Skaidra atstovauja kūrybi
niams idealams, o Panašus — 
įgyvendintoms aspiracijoms. 
Panašus įvykdo ne tik Skaidros, 
bet ir daugelio kitų charakterių 
norus.

Visų pirmiausia Panašus pasi
ima Jėzaus mitologinę rolę. Jis 
tai įrodo Žmogystai, vandenį 
pakeisdamas tirštu vynu. Žmo
gysta įtiki Panašų. Stebuklas vis 
dėlto tėra paviršutiniškas įro
dymas, kad Panašus yra Jėzus. 
Stebuklas gali būti paprasta 
apgavyste.

Panašus sugeba pagerinti kai 
kurių žmonių gyvenimus, įkūny
damas prie barą.sėdinčiųjų troš
kimus. Pavyzdžiui, Panašaus 
valia Magdalena tampa svajota 
šokėja. Tačiau Panašus pakeičia 
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žmonių išvaizdą, suteikdamas 
žmonėms ekspresionistines 
kaukes. Ekspresionistines kau
kes dėvintys charakteriai vaiz
duoja visuomeninius tipus, o ne 
asmenis. Laisvas ekspresionistiš- 
kas žmogus nedėvi kaukės, nes jis 
ištikimas sau. Jis nutaria, koks jo 
gyvenimas turi būti, ir taip 
gyvena. Panašus, šiuo atžvilgiu, 
nepakeičia žmonių gyvenimų, 
apdengdamas veidus. Kaukes 
dėvintys gyvena vaikišką fan
taziją, nepaisydami savo tikrojo 
būvio. Kaukės tik suteikia žmo
gui galią pajusti gyvą sapną.

Skaidra aiškiai nori kažko gi
lesnio, negu trapios kosmetikos. 
Vis dėlto Skaidra pasiima ir užsi
deda į Panašų panašią kaukę. 
Skaidra tiek nori būti Panašiu, 
kad jis visiškai atsižada savo 
įsitikinimų. Jam reikia Panašaus 
kaukės, kad jis galėtų pajusti, 
kas yra būti Panašiu, nes 
Panašus savo gyvenimu įvykdo 
Skaidros troškimus. Staiga 
Skaidra, visada stengdavęsis būti 
sau žmogumi, nori bet kokiu 
būdu tapti kitu žmogumi. Skaid
ra, nešiodamas Panašaus kaukę, 
vaizduoja, kad jis yra Panašus.

Rene Girard teorija apie tarpu
savio konfliktus teigia, kad pana
šieji konkuruoja: „To imitate the 
desires of someone else is to turn 

this someone else into a rival as 
well as a model” (140). Skaidra 
visą savo skurdų gyvenimą 
varžosi būti toks, koks Panašus 
yra. Sutikęs Panašų, Skaidra pra
deda jį paviršutiniškai, bet pagar
biai mėgdžioti. Skaidra seka 
Panašaus pavyzdžiu. Tačiau 
drauge Skaidra negali apsiprasti 
su Panašiu. Dviejų Panašių 
negali būti. Girard irgi panašiai 
aiškina: „conflict mušt necessari- 
ly arise” (140). Skaidrai būtina 
susidoroti su Panašiu.

Skaidra ir Panašus nėra 
paprasti konkurentai, nes jie tapę 
dvyniais. Tai žymiai paaštrina jų 
varžymąsi. Skaidra, žinoma, 
stengiasi pašalinti Panašų. 
Skaidra Panašų apkaltina, kad 
jis, nebeturėdamas savo kaukės, 
turi kitą susirasti: ,,Aš tau sakau: 
susirask sau kaukę!” Skaidra 
bando ginčytis su Panašiu, bet 
Panašus nesileidžia į ginčus. 
Panašus Skaidrai paprastai at
sako: „M nebeturiu kaukės”. 
Panašiam jokios kaukės nereikia.

Skaidrai užsidedant Panašaus 
kaukę, Panašus tampa Skaidros 
antgamtiniu dvyniu, Freud’o 
vadinamu „Doppelgaenger”. 
Doppelgaenger’is visados akivaiz
džiai įkūnija savp dvynio asme
niškus siekiui, kurių Doppel- 
gaenger’io dvynys pats nepajėgia: 
„Aber nicht nur dieser der 
Ich-Kritik anstoessige Inhalt 
kann dem Doppelgaenger einver- 
leibt werden, sondern ebenso alle 
unterbliebenen Moeglichkeiten 
dės Geschicksgestaltung, an 
denen die Phantasie noch festhal- 
ten will, und alle Ich-Strebungen, 
die sich infolge aeusserer Un- 
gunst nicht durchsetzen konn- 
ten” (Tai jau ne vien tik šiai aš 
- kritikai sukeliąs prieštaravimą 
turinys gali įsikūnyti Dop- 
pelgaenger’yje, bet lygiai taip pat 
visos užsilikusios likimo susi
darymo galimybės, prie kurių 
fantazija nori būti toliau prisi
rišusi, ir visos aš - pastangos, 
kurios dėl išorinio nepalankumo 
negali būti išreikštos.) Skaidra 
gan atidžiai seka Freudo teorija. 
Kadangi Panašus realizuoja 
Skaidros lūkesčius, Skaidra 
primityviu būdu sutapatina save 
su Panašiu. Skaidra taip ban
do sumainyti savo likimą su 
Panašaus likimu.

Skaidros gyvenimas turėtų būti 
tapęs tobulu, Skaidrai priėmus 
Panašaus bruožus. Skaidra, 
pasiekęs viską, ko norėjo, turėtų 
linksmai ir lengvai kurti pasaulio 
puikiausiąją poeziją. Tačiau tai 
neatsitinka, nes Panašus nepasi
šalina.

Doppelgaenger’io užduotis yra 
ne vien tik atspindėti žmogaus 
norimą likimą. Doppelgaenger’is 
taip pat žmogui primena jo 
nesėkmes. Skaidra noriai priima 
savo fantazijų sukurtą gyvenimą 
po kauke. Panašus Skaidrai tris 
kartus primena: „aš niekados 
neturėjau kaukės”. Panašiam net 

(Nukelta į 2 psl.)
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Žuvusieji ir mes

Pėdsakai, kurie veda į žmogaus širdį

Pasaulio spaudoje matėme dau
gybę nuotraukų iš sovietinių de
santininkų įvykdyto kraujo pra
liejimo Vilniuje, tačiau iš jų 
galbūt nė viena nėra tiek 
jaudinanti, kiek toji čia spaus
dinama. Nuotraukos kompozicija 
gūdžiai atkartoja vieną iš 
didžiųjų religinio, ypač rene
sansinio, meno temų — Nu
ėmimą nuo kryžiaus. Tai vaiz
dinys, kuris įsirikiuoja į istorinių 
mūsų žmonių skausmo šventų 
ikonų rinkinį — šalia gydytojo 
Antano Gudonio, nužudyto Pane
vėžyje 1941 metais, žmonos, lai
kančios savo vyro ranką, šalia Si
biro tremtinių laidotuvių pro
cesijų. Tai vaizdas, dokumen
tuojantis sovietų „žygį” Vil
niuje šiais metais, bet kartu 
aprėpiantis ir labai ilgą mūsų 
tautos tragediją, orkestruotą 
mūsų rytinio kaimyno.

Šalia vaizdų yra ir žodžiai, toly
džiai smingantys į skaitytojo 
sąmonę. Atidengiami dešimt 
pašarvotųjų karstų, kad šeimos 
nariai galėtų paskutinį kartą su 
savo brangiaisiais atsisveikinti, 
prieš juos pašarvojant Sporto 
rūmuose, kur pro juos praeis 
tūkstantinės minios. Nijolė 
Simulionienė raudodama glosto 
savo septyniolikmečio sūnaus Ig
no veidą ir ranką: „Ar Tu žinai, 
kad Tau kažkas atsitiko? Visą 
naktį mes Tavęs ieškojom — 
manėm, kad Tu nuėjai prie 
Parlamento. Bet kai Tu negrįžai 
namo iki pusės šešių, mes 
žinojom, kad Tu nebegrįši. Kodėl 
tu nebuvai atsargesnis?”

Karstai gulėjo greta vienas kito 
ant arenos grindų, apšviesti raus
va šviesa ir dviem žvakėm prie 
kiekvieno kūno. Viršuj kabėjo 
Lietuvos trispalvė. Dvidešimt 
ketverių metų Rimanto Jukne
vičiaus teta sakė: „Šitie žmonės 
šoko ir dainavo, saugodami tele
vizijos bokštą, ir kareiviai juos 
nužudė. Jeigu tie kareiviai min
ta krauju, tegul jie jį ima iš 
vyresnių žmonių. Kodėl jie turi 

žudyti vaikus?” Dvidešimt viene- 
rių metų Virginijus Druskis buvo 
nušautas iš visai arti, kai jis 
priešais kareivius šaukė „Laisvės 
Lietuvai”. Penkiasdešimtmetis 
Algimantas Kovoliauskas, sto
vėjęs priešais sovietinį tanką ir 
sutraiškytas, anot jo kaimynės, 
„buvo sakęs, jeigu jis mirs, jis bus 
miręs už Lietuvos nepriklau
somybę, kad jo vaikai būtų 
laisvi”. Vaistininkas Apolinaras 
Povilaitis, 54 metų, trijų vaikų tė
vas, buvo peršautas į krūtinę. Jo 
dukterėčia sakė: „Jis visur eidavo 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Jei 
šiuo metu būtų pravestas refe
rendumas dėl Lietuvos nepri
klausomybės, visi pasirašytų 
krauju, kad būtų laisvi”. (Pgl. The 
Philadelphia Inąuirer, 1990.1.18).

Nuo ano sekmadienio pasikei
tė Lietuvos iki šiol taip 
kontroliuotai taikus santykis su 
imperija, besiekiant teisėtos 
nepriklausomybės. Pralietas 
nekaltų žmonių kraujas sukie- 

'tino pasipriešinimo ryžtą. Gedi
minas Pyragis sakė, jis buvo 
nemiegojęs tris paras, bet už
puolio grėsmė jį palaikė: „Visi 
bijo mirti, bet mūsų pareiga 
apginti Parlamentą”. Pasikeitė ir 
mūsų, išeivių, pažiūra į savo 
pareigą — ginti Lietuvą prieš 
pasaulį visais galimais būdais,
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Šventojo Rašto Naujojo Tes
tamento knygos, arba Kristaus 
mokslas, turi neįkainojamą vertę 
Jo sekėjams — krikščionims. Ta
čiau Naujojo Testamento paslap
tys nemažesnę įtaką daro ir to 
mokslo nežinantiems, tačiau no
rintiems jo paslaptis pažinti, ki
taip tariant, jaučiantiems savo 
viduje Dievo balsą.

Kalinys Aleksandras Semiono- 
vas, rusas, buvęs sovietinės armi
jos majoras ir komunistų partijos 
narys, patekęs į mūsų lagerio 
politinių kalinių zoną sužinojo, 
kad kažkas iš kalinių turi slaptai 
išsaugotas kai kurias Šv. Rašto 
Naujojo''Testamento ranka per
rašytas knygas. Jas gavęs, jis 
ėmė atsidėjęs studijuoti, analizuo
damas kiekvieną teksto eilutę, ir 
kreipdavosi į tikinčiuosius ka
linius, prašydamas paaiškinti 
jam nesuprantamus dalykus. Ga
liausiai jis pradėjo kas savaitę 
pasninkauti sausai (nevalgė ne 
tik mėsos, bet ir pieno). Tokių 
pasninkų atkakliai jis laikėsi ir 
per visas Advento bei Gavėnios 
dienas. Pagaliau lagerio admi
nistracijai jis parašė raštą, rei
kalaudamas atsiųsti ortodoksų 
šventiką, kuris jį pakrikštytų, 
kitaip jis pradėsiąs streiką, 
atsisakysiąs nuo privalomų 
darbų.

Tame pačiame lageryje kartą 
prie manęs priėjo kalinys, taip 
pat rusas, buvęs inžinierius ir ko
munistų partijos narys Eduardas 
Bobkovas ir pavedėjęs į šalį 
pasakė norįs man pasakyti tai, 
dėl ko aš tikriausiai iš jo pasijuok
siu. Naktį jis sapnavęs, kad prie 
jo priėjęs Jėzus Kristus ir nieko 
nesakydamas stipriai paėmė jį už 
rankos aukščiau alkūnės taip, 
kad jis, pajutęs didelį skausmą, 
nubudo. Žinoma, tą jo patikėtą 
paslaptį aš priėmiau su dideliu 
rimtumu, juo labiau, kad Bobko
vas zonoje buvo vienintelis žmo
gus, kuris kartais pašiepdavo 
tuos, kurie neslėpdavo savo 
tikėjimo išpažinimo. Tas sapnas 
jam padarė tokį stiprų įspūdį, kad 
po mėnesio vėl jį man tais pačiais 
žodžiais papasakojo, pamiršęs, 
jog apie tai jau buvo kalbėjęs 
anksčiau.

* Kalba, pasakyta Kęstučio Tri
mako knygos Ieškančiojo pėdsakai su
tiktuvėse 1990 m. gegužės mėn. 4 d. 
Jaunimo centre, Chicago’je.

dirbti, daugiau negu bet kada 
galvojome, kad reikalinga ar kad 
patys įstengsime. Žuvusieji 
mums reiškia tik vieną dalyką — 
atsakomybe prieš juos, prieš 
Lietuvos ateitį. Jie paguldė savo 
gyvybes, mes turime paguldyti 
savo gyvenimus. Mums padės 
mintis, kurią išreiškė matema
tikas Petras Rutkauskas, sto
vėdamas toj vietoj, kur tankas 
sutraiškė vieną lietuvį, „Manau, 
kad čia galas perestroikai, bet 
Lietuvai tiktai pradžia”.

(a. U.)

Tie du pavyzdžiai rodo, kad 
tam tikromis aplinkybėmis Šv. 
Raštas daro labai stiprų poveikį 
gyvenime niekuomet tikėjimo 
dalykais nesidomėjusiems ir 
tiems, kurie primityviai ar net 
vulgariai vertino tikėjimą į 
Dievą.

Šventajame Rašte surašytas 
Kristaus mokslas yra krikščiony
bės pagrindas ir tikėjimo atspara. 
Prancūzų socialistas Pierre Jo
seph Proudhon (1809-1865) rašė: 
„Pagal dėsnius, kuriais tvarkosi 
žmonijos istorija, Bažnyčia turėjo 
tūkstantį kartų pražūti [...], o 
tačiau ji atlaiko visas atakas”. 
Proudhon daro išvadą: „Ka
dangi nei žmogaus širdis, nei pro
tas negali atsipalaiduoti nuo Die
vo, kuris yra Bažnyčios esmė, 
minties, Bažnyčia, nepaisant visų 
puolimų, pasiliko nenugalėta”. 
Prie šių gražių vieno iš socializmo 
teorijos kūrėjų ir Kari Marx’o 
amžininko žodžių, galima pri
durti, jog Bažnyčia amžinai gyva 
todėl, kad ją įkūrė Kristus, o 
Dievas savųjų vaikų niekada 
neapleidžia.

Kristaus mokslo jėga visais 
laikais buvo stipri ir mūsų tautai. 
Vėliausios ilgai trukusios, oku
panto inspiruotos karingojo ateiz
mo atakos, siekiant Lietuvoje 
visai sugriauti Bažnyčią ir su
naikinti tikėjimą, buvo bergž
džios. Neseniai viename Lietuvos 
laikraštyje rašytojas Vytautas 
Martinkus rašė: „Nepasisekė per 
dešimtmečius numarinti Dievą, 
numarinti jį .visiems laikams ir 
galutinai’. Šiandien ne į Dievo, o 
į .karingojo ateizmo’ laidotuves 
patys kviečiame, t.y. sugrįžome 
prie normalių santykių su šiąja 
viena seniausių mūsų dvasin
gumo versmių”.

Tačiau tas dabar „laidojamas” 
ateizmas, vis dėlto Lietuvoje 
paliko gilius pėdsakus. Prieš 15 
metų Lietuvos katalikų kunigai 
kalbėjo, jog Lietuvoje plinta stab- 
meldybė ir kad atėjo laikas, kada 
Lietuvai reikalingi tikri misio
nieriai.

Šiandieną, kada tikėjimas ir 
Bažnyčia Lietuvoje atgavo 
faktinę laisvę, labai trūksta 
žmonių, kurie galėtų sėkmingai 
darbuotis tų Lietuvos „pagonių” 
arba „stabmeldžių” tarpe. Tokių 
mokytojų trūkumą Lietuvoje iš 
dalies pakeičia geros religinės 
knygos, kuriomis visokiais bū
dais išeivija stengiasi aprūpinti 
Lietuvą. Manau, kad šiandieną 
tai yra viena iš pačių svarbiausių 
pagalbos Lietuvai formų.

Viena tokių knygų, kuri pa
traukia širdį, sudomina protą ir 
sužadina jausmus, yra kunigo 
Kęstučio Trimako knyga Ieš
kančiojo pėdsakai. Lietuvoje ji 
susilaukė didelio dėmesio. Toji 
knyga praėjusių metų Gavėnios 
metu buvo panaudota misterijoje 
„Kryžiaus kelias”, kuri buvo 
atlikta ne tik bažnyčiose, bet ir 
kitose vietose. Su dideliu susi
kaupimu tą misteriją matė, gir
dėjo ir savaip į ją įsijautė ir gar
saus Vilniaus Lukiškių kalėjimo 
kaliniai, kurių daugumą sudaro 
jaunimas. Tai matyti fotogra
fijoje, kurią 1990 m. kovo 28 d. iš
spausdino laisvanoriškos Lietu
vos komunistų partijos laikraštis 
Tiesa.

Pažymėtina, jog tikėjimas ir 
Bažnvčia ir sunkiaisiais laikais

Kun. Kęstutis Trimakas Virgilijaus Kaulio nuotrauka

buvo gerbiami tų, kurie gyveno 
tiktai šalia Bažnyčios arba 
vadino save netikinčiais. O prieš 
tikėjimą ir Bažnyčią kovojo tie, 
kuriems už tai būdavo atlygina
ma pinigais arba karjeros pako
pomis. Pasikeitus politinėms 
sąlygoms, viešasis ateizmas 
išnyko, tačiau, deja, pasiliko 
plačiai išsikerojęs netikėjimas ir 
abejingumas tikėjimui.

Kartą po paskaitos Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų 
fakulteto vienoje auditorijoje at
radau studentų paliktą užrašų 
knygelę. Vartydamas ją, kad 
sužinočiau, kam ji priklauso, 
atradau tokį įrašą: „Jeigu Dievo 
nėra, o jį tikėsiu, nieko neprara
siu. Jeigu Dievas yra, o aš juo 
netikėsiu, viską prarasiu, tačiau 
jeigu Dievas yra ir jį tikėsiu — 
viską turėsiu!”. Taigi panašios 
utilitarinės mintys (o gal Paska
lio lažybos) buvo užvaldžiusios 
ne vieną mąstantį jaunuolį ir 

Besimeldžianti tauta -šv. mišios Katedros aikštėje, Viniuje, 1980 metais. Viduryje - prie altoriaus priklaupęs Kauno 
arkivyskupas Vincentas Kardinolas Sladkevičius, dešinėje — Kazimiera Prunskienė, tuometinė Lietuvos 
Respublikos premjerė, ir Vytautas Landsbergis. Lietuvos Respublikos AukšManaina Tarvhna nimUninkaa

jaunuolę tuo metu, kada su tikėji
mo tiesomis susipažinti daugeliui 
buvo tiesiog neįmanoma.

Lietuva dabar visomis savo iš
galėmis siekia atsinaujinti ir at
gimti taip pat ir Kristuje. Dabar 
pats laikas visais būdais Lietuvo
je stiprinti tikinčiųjų tikėjimą, 
praturtinti dvasinėmis vertybė
mis abejojančiųjų sielas ir ieško
ti kelių į netikinčiųjų širdis. 
Manau, kad šitiems tikslams 
siekti kunigo Kęstučio Trimako 
knyga Ieškančiojo pėdsakai yra 
puiki priemonė. Nors parašyta be 
klasikinei poezijai privalomų 
rimų ir ritmų, ši knyga priklau
so lietuvių religinės poezijos 
žanrui. Laisvas, tačiau labai lako
niškas minčių dėstymas nepa
lieka vietos formalizmui, o prie
šingai, suteikia minčiai neišma
tuojamą gylį.

Ieškančiojo pėdsakai visų pirma 
yra meno kūrinys, todėl jo pabai
goje gal nelabai reikalingos 

dalykinės pastabos, daugiau pa
našios į metodinius nurodymus, 
kaip šia knyga reikia naudotis. 
Tos pastabos šiek tiek trukdo 
laisvą veikalo interpretaciją. 
Skaitytojui susikaupti šiek tiek 
trukdo ir kartais pasitaikantys 
tarptautiniai žodžiai, kurie visi 
galėjo būti lengvai pakeisti 
gražiais lietuviškais atitikme
nimis. Nenurodyta dailininko pa
vardė, nupiešusio įspūdingą kny
gos viršeli, turintį organinį ryšį 
su knygos turiniu. (Viršelį 
nupiešė pats knygos autorius.)

Šventasis Raštas, dokumentuo
tas Dievo žodis, negali būti 
keičiamas, bet jo interpretacija 
meno kūriniuose gali būti laisva, 
tačiau nekeičianti turinio esmės. 
Daug kartų teko lankytis didžiuo
siuose Maskvos, Leningrado ir 
kitų Sovietų Sąjungos miestų 
meno galerijose bei muziejuose, 
kuriuose ir sunkiaisiais tikėjimui 
bei Bažnyčioms laikais buvo 
eksponuojama daug paveikslų, 
žymių dailininkų nutapytų Šven
tojo Rašto temomis. Stebėdavau 
publiką, o ypač jaunus žmones, 
kurie susikaupę stengdavosi 
tuose dažnai didelių išmierų pa
veiksluose išsiaiškinti jų turinį. 
Veiduose tiesiog atsispindėdavo 
didelis noras tas Šventojo Rašto 
paslaptis suvokti, paslaptis, nuo 
kurių vulgarusis ateizmas juos 
visus tiesiog jėga stūmė. Ir aš 
buvau tikras, kad ne vienas iš jų 
per meną atras kelią į tikėjimą, į 
Šventojo Rašto tiesų pažinimą. 
Aš tikiu, kad ir Vilniaus Lukiš
kių kalėjimo jaunieji kaliniai ne
beužmirš „Kryžiaus kelio” mis
terijos, kurią jie priėmė rimtai ir 
susikaupę. Apie tai byloja jų vei
dų išraiškos aukščiau minėtoje 
fotografijoje. Taigi susidaręs 
savotiškas paradoksas: kunigo 
Kęstučio Trimako knygą mes 
tiktai dabar pasitinkame, o 
Lietuvoje ji jau panaudota 
įscenizacijai, kurią matė net 
kriminaliniai kaliniai.

Knygos autorius, būdamas 
kunigas ir turėdamas literato 
talentą, šią knygą rašė su giliu 
įsijautimu į Evangelijas, rašė, 
pats jas išgyvendamas savo 
poetine dvasia ir išmąstydamas 
giliu protu. Todėl veikalas turi 
grįžtamąjį poveikį skaitytojui. 
Škaitydamas knygą, tiesiog jauti 

(Nukelta į 2 psl.)
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Vienybę sutvirtino 
kraujas

Naujas Vytauto Kubiliaus esejistikos rinkinys

Šiandien lietuviams gal pats 
svarbiausias žodis yra ištvermė. Iš 
šios kraujo po žvaigždėtų tankų 
vikšrais praktikos taip pat 
galima pasimokyti. Žinia, vieni, 
kaip visuomet, verkšlens, apsika
binę lietuviško sentimentalumo 
pagalvę, antrieji galąs kalavijus 
aštrius, tretieji išsikels į Vaka
rus ir, gal pralobę, vis vien bus 
naudingi Lietuvai. Net ir šioje 
situacijoje trukdys pasipūtėliai, 
bandantys bet kuria kaina groti 
pirmuoju smuiku. Gerai, jei ir jie 
išmoks būti naudingi laisvėjimui.

Pralietas kraujas vienaip ar ki
taip bus atpirktas, jo spalva pri
mins, kad mus visus vienya Lietu-

Naujos komunizmo 
metamorfozės

Naujųjų metų pradžia vis la
biau panašėja į įsiliepsnojantį 
pragarą: pasaulis užsiėmęs karu, 
pacifistai — isteriškais protestais, 
o komunistai — demokratijos 
smaugimu.

Dešimtmečio žmogus, Nobelio 
taikos premijos laureatas, gar
siųjų „glasnost” ir „perestroikos” 
kūrėjas Michailas Gorbačiovas 
savo paties rankomis smaugia 
vienintelę naujagimę „glasnost”, 
nes „perestroikos” SSRS taip ir 
nebuvo, nebent „perestroika” va
dintume neregėtos galios sukon
centravimą į vieno žmogaus 
rankas — į komunisto ir ištikimo 
leniniečio Gorbačiovo rankas.

Iš tikrųjų per trumpus šešerius 
savo valdymo metus Gorbačiovas 
susikrovė tokį politinį kapitalą, 
kokio, regis, istorijoje dar nebuvo. 
Be abejo, už tai Gorbačiovui teko 
šiek tiek sumokėti, nes politiko
je nėra nieko už „ačiū”. Teko ati
duoti gabalą Vokietijos, nors, kol 
ten tebėra sovietinė kariuomenė, 
šis klausimas nėra išspręstas 
šimtu procentų. Rytų Europos ša
lys įgavo daug daugiau politinio 
savarankiškumo, bet SSRS 
karinės pajėgos ten dar tebėra, 
taigi ir tos šimtaprocentinės ga
rantuos taip pat nematyti.

Gorbačiovas pasirodė besąs 
sumanus, šiuolaikiškas vergų 
prekįjas. Pavertęs Rusijos žydus 
savo privačia nuosavybe, jis 
atlaisvino emigravimo apribo
jimus, tuo būdu „modemiškai” 
juos parduodamas.

Vakarai turtingi, jie dosniai 

r

Lietuva ir braškančios Sovietų Sąjungos teroras • Vytauto 
Kubiliaus „Problemos ir situacijos” • Lietuvos viešosios opinijos 
tyrimo duomenys • Keturi Lietuvos jaunuoliai apie savo ateitį • 
Bernardo Brazdžionio baladė žuvusiems Vilniuje • Lietuvos 
grafika Kanadoje • Illinois universiteto studentai dėl laisvės 
Lietuvai • Chicagos teatruose • Nuomonės ir pastabos

va. Ir gal tuomet gintaro šalis 
pakils iš ilgo sovietinio miego.

Tautiečiams Vakaruose taip 
pat prireiks kantrybės. Vėl ati
tolo svarbiausia svajonė apie 
laisvą gimtąjį kraštą (ar 
gimusioms jau čia — pamiltą 
tėvynę), vėl teks vargti su nemok
šom atvykėliais.

Tačiau lietuviai niekuomet 
nenukabina nosies. Du šimtus 
metų vergavome. Guodžia mintis, 
kad rusus buvome pavergę ketu
ris šimtmečius. Manau, nelauk
sime taip ilgai vėl. Laisvei 
aritmetikos taisyklės netinka.

Šiaurys Narbutas

moką. Ir moka už baisias savo 
protėvių politines klaidas, 
kuomet anieji savo trumparegiš
kumu leido susikurti tokiai siau
bingai imperijai, kaip SSRS. 
Nėra pasaulyje jokios teisybės — 
kodėl vaikaičiai turi mokėti už 
savo senelių klaidas? Bet taipjau 
pasaulis surėdytas.

Grįžkime prie Gorbačiovo. 
Visos jo padarytos nuolaidos 
Vakarams, siekiant sumažinti 
šaltojo karo įtampą, tebekaba ant 
plauko. Spaudoje pasirodo ne
rimą keliančių pranešimų, kad 
SSRS pažeidinėja pasirašytas 
sutartis ir ginklų nesunaikina. 
Beje, tai ne naujiena.

Kaip minėjau, „perestroika” 
SSRS egzistavo tik gražiose 
kalbose, kurios pylėsi kaip iš 
gausybės rago, daug kam savo 
gaudimu užglušindamos bet 
kokią sveiką nuovoką. Taip No
belio premijos laureatų gretose 
atsirado komunistas Gorbačio
vas. Nuo 1990-jų metų Nobelio 
taikos premijos moralinis presti
žas smuko nebepataisomai.

Laisvos informacijos priemo
nės, tokios svarbios mūsų moder
niškame amžiuje, gyvavo SSRS 
dvejus metus, maždaug nuo 
1988-ųjų. Tas periodas Gorbačio
vui nepadarė žalos nei viduje, nei 
užsienyje. Svetur dar pelnė 
nepelnytų kreditų, na, o viduje — 
pagelbėjo, tiesiog neįsivaizduoja
mai palengvino saugumo darbą: 
dabar kaip ant delno visa padėtis 
— nuotaikos respublikose, Rusi
joje, o ir aplamai aišku, kas yra

VYTAUTAS A. JONYNAS

Kartais pravartu žvilgterėti į 
žinynus.

Naujoji kritiko Vytauto Ku
biliaus knyga vadinasi Problemos 
ir situacijos. Atėjusi po dviejų 
solidžių literatūros teorįjos ir is
torijos traktatų — Lietuvių litera
tūra ir pasaulinės literatūros pro
cesas (1983) ir Žanrų kaita ir 
sintezė (1986) — ji savo sandara 
atrodo pagramduku. Knyga dulk- 
siurbliu. Iš tiesų jon surankioti 
įvairūs Vytauto Kubiliaus ra
šiniai — studijiniai straipsniai 
ir laikraštinės recenzijos — skelb
ti periodikoj bei kai kuriuose 
kolektyviniuose leidiniuose per 
pastaruosius tris dešimtmečius 
(1965-1988 metų laikotarpiu). Jų 
sklaida maždaug tokia: 1960 
metų dešimtmečiui atstovauja 
septyni straipsniai, 1970 metų 
dekadai — dešimt, 1980-ųjų metų 
dešimtmečiui (užsibaigiančiam 
1988 metais) — dvidešimt. Ne visi 
straipsniai vienodo ilgio. Studiji
niai, probleminiai straipsniai 
kaip, pvz., „Ar reikalingas eilė
raščiui poetiškumas?”, „Vidinis 
monologas”n^Vertybės imperaty
vas”, iškerųįa i 22-35 puslapių 
plotį. Recenzijos apie įvairių 
poetų/poečių rinkinius įvairuoja 
tarp 6-10 puslapių. Būdinga, kad 
pastarųjų itin pagausėja 1980 
metų dekadoje.

Nors knyga padalinta į keturis 
skyrius, jie be pavadinimų. Kaip 
pats autorius prisipažįsta, „čia 
nėra vieningo planavimo ir 
logiškų jungčių sistemos”. Vien 
ketvirtasis skyrius turi aiškią 
generalinę liniją jau todėl, kad jį 
sudaro išimtinai lyrikos rinkinių 
recenzijos. Kituose skyriuose 
aptinkame „skerspjūvinius” 
straipsnius, nubrėžiančius kokio 
vieno žanro kaitą („Vidinis mono
logas”) arba šiaip autoriaus pasi
sakymus įvairiais literatūros 
klausimais, pradedant kasandri- 
nėm-michaldinėm pranašystėm 
apie literatūros ateitį.

Toks būtų iš anksto priešiškai 
nusiteikusio įspūdis, žvilgterėjus 
į naują Kubiliaus veikalą. Įtarus, 
priekabus, ieškantis knygoj sens- 

kas, kiek stipri ir plati opozicija 
SSRS viduje.

Atrodo, kad madingas JAV 
politologas Francis Fukuyama, 
teigiantis liberaliosios demok
ratuos pergalę ir pasaulinio karo 
grėsmės išnykimą, gali tapti vėl 
nebemadingu.

Desperatiškas Vakarų noras 
savo prieše, sovietiniame ko
munizme, per jėgą susirasti 
draugą, rodo, kaip stipriai Vaka
rai bijo komunistinio impe
rializmo citadelės. Ta baimė turi 
labai realų pagrindą. Pačios 
naujausios metamorfozės SSRS 
nežada nieko šviesaus: karo 
Persų įlankoje išvakarėse Gor
bačiovas viešai pareiškia, kad 

telėjusių, anų dienų konjunktū
ros plėnių paliestų, tekšteliu. 
Neatlaidus, tiesiog nepaisantis 
tokių paprastų dalykų, kad stam
bi leidinyje sudėtų essay dalis 
buvo rašyta ir spausdinta tuo pat 
metu, kai Kubilius darbavosi prie 
savo traktatų ar vargo prie vi
sokių pratarmių leidžiamiems 
mūsų klasikų — Jurgio Balt
rušaičio, Fausto Kiršos, Vytauto 
Mačernio, Oskaro V. Milašiaus, 
Antano Gustaičio — rinkiniams.

Štai kodėl pravartu pasitikrinti 
kai kada žinynuose bei enciklope
dijose, nes tie dalykai užsimiršta. 
O neturėtų. Vytauto Kubiliaus 
atveju mes susiduriam su ypačiai 
judria, triuslia, ištverminga as
menybe, kurios produktyvumui 
negali prilygti joks kitas mūsų 
kritikas, ir kuriam, sakytumėm, 
beveik būtina išrankioti pro
tarpiais, kas buvo spausdinta 
periodikoj. Tada išleisti (mūsų 
labui) atskiru leidiniu. Bet net ir 
tai padarius, kai kas lieka dirvo
nuoti periodikoj. Bent tai leidžia 
nuspėti Kubilius naujojo leidinio 
pratarmėj. Kaip bebūtų, aprūpin
tos pavardžių rodyklėm, tos 
rinktinės tampa nepamainomu 
įrankiu literatūros tyrinėtojams. 
Ypač išeivijoj.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad galbūt išeivio skaitytojo 
potroškiai bei interesai ir knygos 
autoriaus siekiai ne visai su
tampa. Apibūdindamas pra
tarmėj savo veikalą kaipo kri- 
tikinės analizės darbą, o ne kaip 
literatūros mokslo veikalą, 
Vytautas Kubilius rašo: „Knyga 
— ne tiek panoraminė dabartinės 
literatūros nuotrauka, kiek 
vidinės jos dinamikos ryški
nimas. Jungiamąja knygos gija ir 
jos .siužetu’ turėtų tapti litera
tūrinės vertės ieškojimas, kartais 
gana polemiškas, kritikos anali
zės nuoširdumas ir įtampa (bent 
to buvo siekta)”.

Pažymėjęs toliau, kad straips
nių atranką nulėmė siekimas su- 
dėliot tuos, „kurie liečia esmin
giausius mūsų literatūrinio gyve
nimo momentus”, autorius pasi

suvaržoma spaudos laisvė.
Vakaruose girdimi balsai, tei

giantys, kad Amerikai nepa
ranku nutraukti derybas dėl nu
siginklavimo. Gali būti, kad 
dialogai bus tęsiami, bet lems ne 
politikų kalbos, o darbai. Ameri
kos geranoriškumas pats vienas 
vargu ar nulems įvykių eigą.

Daug Vakarų politikų, vieni — 
savaime, dauguma — sąmoningai 
„primiršo”, kad jų stipriausias 
priešas yra nepralenkiamas poli
tinės demagogijos čempionas. 
Tačiau toji „užmarštis” buvo 
atlyginta, ir Vakarai iš šio naujo 
politinio lošimo išėjo ne tuščiomis 
rankomis.

Atrodytų, kad didžiausiais 
pralaimėtojais šiame košmariš
kame politiniame koketavime 
liko mažosios SSRS tautos, kurios 
pakilo į kovą už savo egzistenciją, 
nes žodžiai, „už savo laisvę” yra 
per silpni tikrai tų tautų padėčiai 
apibūdinti. Tačiau net bevil
tiškiausioje akistatoje galima 
teigti, kad Baltijos valstybės, 
Moldavija, Kaukazo tautos šiek 
tiek taip pat išlošė — nors trum
pam pąjuto laisvės skonį, kuris jų 
atmintyje niekada neišblės ir su
teiks jėgų išsilaisvinimams atei-

Edita Nazaraitė

Vytautas Kubilius Vytauto Maželio nuotrauka

sako nebandęs „Tų dienų mąsty- laisviausiai pasireiškė šiame 
mo, atsispindinčio rašiniuose, ko- žanre. Bent pirmiausia atsikratė 
reguoti”. Atseit neprasimanęs jo pajungimo visokių ideologinių 
jų pergrimuot ar peršukuot. Su 
visais tais autoriaus teiginiais 
(ypač su „analizės nuoširdumu”) 
norėtųsi visiškai sutikti, išskyrus 
tą vieną, kad knyga nesutei
kianti panoraminio nūdienės lie
tuvių raštijos veido. Jis mums 
įžiūrimas, nors galbūt atsimuša 
pokreiviam veidrodyje.

Iš tiesų, peržvelgus rašinių 
pasiskirstymą žanrais, akivaizdu, 
kad poezija pasiglemžia sau liūto 
dalį — šešiolika straipsnių. Pro
zos problemos svarstomos aštuo- 
niuose. Dramaturgijos — dviejuo
se. Humorui tenka vos vienas, ir 
tas pats — atrėža iš didesnio 
straipsnio, spausdinto knygoj 
Šiuolaikinės prozos problemos 
(1978). Kritikos problemoms ati
tenka du straipsniai. Likutį galė
tumėm pavadinti „bendrybių” 
kategorija.

Kaip paaiškinti tokį išskirtinį 
dėmesį poezijai? Yra žinoma tiesa 
(tai apraiškai nagrinėti Kubilius 
buvo paskyręs ištisą straipsnį 
savo veikale Žanrų kaita ir 
sintezė), kad nūdieniame tech
nologijos amžiuje išsivysčiusi spe
cializacija yra palietusi ir kritiką. 
Tai jis vėl pamini: „Vieni kaps
tosi tik eilėraštyje, antri romane, 
treti dramoje, nepakeldami akių 
į literatūros visumą, kai praėju
sio amžiaus kritikai — V. Bie- 
linskis, Sainte-Beuve, Georg 
Brandes meistriškai lukšteno bet 
kokio žanro kūrinį” (p. 239).

Rasit suteikimas išskirtinio 
dėmesio poezijai būtų tokio natū
ralaus pomėgio, tokios silpnybės 
šiam žanrui (jinai būdinga ir 
mūsų Šilbajoriui) pasekmė. Gal 
poezijos žanras iš viso artimiau
sias dainingai lietuvio prigimčiai, 
kaip kad aiškino žuvėdams Czes- 
iaw Milosz, priimdamas Nobelio 
premiją. Gal mūsų raštija, perė
jusi per visus priespaudos maraz
mus — stingulius, atodrėkius ir 
kitokį „protų svirdukuliavimą”, 
kaip sakytų Sruoga, iš tikrųjų

antstatų rentimui. Žodžiu, sunku 
atspėt, kas nulėmė knygoj lyrinių 
analizių gausą, bet vieną dalyką 
norėtųsi skubiai pabrėžti: prie
šingai šimtams poezijos rinkinių 
recenzijų, aptinkamų tiek tenykš
tėj, tiek išeiviškojoj spaudoj, nė 
vienas Kubiliaus pasisakymas 
netvoskia „atkištiniu” darbu, 
sumestu skubiai iš pareigos, įsi
teikimo viršininkui, užuojautos 
ar kitų kolegiško solidarumo 
motyvų. Tai akivaizdu iš 
straipsnių sukirpimo ir stiliaus. 
Vytautas Kubilius nekamuoja 
skaitytojo stereotipinėmis fra
zėmis, negyvai suveltu žodynu ar
ba vis tom pačiom metaforom, 
straksinčiom iš vieno rašinio į 
kitą. Viskas čia planinga, kūry
binga.

Vytautas Kubilius visada išsi
skyrė iš kitų mūsų kritikų savo 
terminijos savitumu ir aplamai 
kalbos turtingumu ir žodžio pre
cizija. Ir šiame veikale — juo la
biau, kad jam tenka aptarti tie
kos (14) poetų sąvastis — tas vir
tuoziškumas pasigėrėtinas. Fak
tiškai tektų kalbėt apie du daly
kus. Kadangi dalį tekstų sudaro 
rašiniai, skelbti senokai, rodos, 
natūralu būtų dairytis juose vi
sokių užtamsinimų, pasmilki- 
nimų ir aplamai „medinės kal
bos” gražbylysčių. Jei tų dalykų 
ir esama (tenykščio skaitytojo 
akis lengviau juos įžiūrės, nei 
mes), tai iš viso konjunktūrinio 
žargono a la „ar poetas neplaukia 
ant estetizmo lyties?” — pažy
mėtinai nedaug. Gal todėl, kad 
Kubilius nėra „symbolsniffer”, 
nelinkęs žvelgt į lyriką kaip į 
simbolių giraitę, o pasitenkina 
veikiau jos braižo stilistine 
analize. O jinai taip greit nesens
ta, nepasidaro juokinga, išlik
dama įtaigi, glausta ir pro
fesionali. Nors, palyginus ją su 
Vakaruose proteguojama ir aukš
tinama kritika, jinai kiek 
senamadiška.

„Kai kuriuose sluoksniuose”, 
rašo Robert Alter, „yra laikoma 
intelektualine dorybe rašyti ne- 
vėkšiškai ir miglotai. Ne vienas 
iškilus ir mokslingas literatūrolo
gas yra iškabinęs ,Neišskaito- 
mumo’ vėliavą, kaip kritiško 
rašymo siekiamybę ir emblemą. 
Techniška terminija gali turėti 
savo vertę kai kuriuose konteks
tuose, bet perdėtas inte
lektualinio žargono naudojimas 
įveda konkrečiai apčiuopiamą 
precizįjos stoką ir dažnai pasi
tarnauja vien originalumo netu
rėjimo užmaskavimui. Aš esu įsi
tikinęs, kad kritikui yra daug 
vertingesnių užduočių negu 
švaistytis madingom nesąmo
nėm” (Robert Alter, The 
Pleasures ofReading in an Ideolo- 
gical Age, New York: Simon and 
Schuster, 1989). Vytautui Kubi
liui yra svetimu dalyku de
monstruoti savo įžvalgų gilybes 
nerišliu veblenimu ar preten
zinga garga. Jis vengia avangar
dinės rebusinės kalbos ir stverio- 
jimosi į citatų turėklus (išskyrus 
diskusiniuose straipsniuose).

Gal per daug nesumeluosiu, 
pasakęs, Jcad tenykštė poezija yra 
išeiviui skaitytojui kur kas 
neįžengiamesnėm džiunglėm 
negu proza ar dramaturgija. Pro
blemos ir situacijos iškerta spin
džius ir biržes tuose brūzgynuose. 
Atsitinka net kažkas daugiau. Ne 
vien Kubilius sugeba atvaizduoti 
apžiojusių alogizmų žinduką 
poetų klaidžiojimą eksperimentų 
klystkeliuose, bet jis irgi padeda 
skaitytojui įveikti alergiją t®’ 
hermetiškai lyrikai. Iššaukia 
jame norą grįžti dar kartą prie tų 
eilių, kadaise taip smagiai per
šoktų antologijose ir Poezijos pa
vasariuose. O tai kur kas svar
biau, nei pateikti kokį pano
raminį raštijos vaizdą.

Kiekvienu atveju mes išeivijoj 
tą visumos vaizdą esame gavę iš 
Rimvydo Šilbąjorio knygos Žo
džiai ir prasmė (1982). Kaip 
nepalyginti abiejų šių autorių? 
Juo labiau kad abiem kritikam 
būdingas lyrikos primato kėli
mas. Čia mūsų laukia kai kurios 
staigmenos. Aptariamų poetų 
sąrašai nesutampa. Tiesa, tų 
dviejų knygų pasirodymą skiria 
aštuonerių metų tarpas. Per tą 
laiką iškilo nauja karta. Visokie 
plateliai, jonauskai, patackai, 
masioniai ir t.t. Ir Kubiliui, 
žinoma, tenka apie juos kalbėt. 
Antra vertus, rasit, kai kuriuos iš 
Šilbąjorio aptariamų autorių jis 
bus apsakęs anksčiau, kitose savo 
knygose. Tokią Janiną Degutytę, 
Paulių Širvį ir Albiną Žukauską. 
Kaip bebūtų, tik keturių poetų 
portretai — Jono Juškaičio, Algi
manto Mikutos, Sigito Gedos ir 
Juditos Vaičiūnaitės — atku
riami mums abiejų kritikų. Be 
abejo, būtų absurdiška dairytis 
kokių „nusirašymų”, bet aplamai 
spalvų paletės giminingos. Jei 
ieškotumėm bruožo, kuris būtų 
abiem kritikam giminingu, juo 
laikyčiau pastangą vaduotis iš 
sauso mokslingumo ironija bei 
humoru. Ypač kai tenka tart žodį 
apie tokius „daugiakalbius” 
poetus kaip Lenino premijos 
laureatą Eduardą Mieželaitį:

„Pakartojimų velniukas jį 
[Eduardą Mieželaitį] taip sugundo 
ir nuveda į nuobodulio balas. Jo 
emociniai impulsai, dvasios polė
kiai skirias į visas puses, tary
tumei krypties nuovoką praradu- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Kai kalbamės savo tarpe...
Kaip kalbamės vienas su kitu 

šiuo didelės įtampos laiku? Du 
epizodai, kuriuose veikia du 
priešingi kalbėjimo būdai. Labai 
ankstus rytas, dangus dar visai 
juodas. Virtuvėje blykčioja te
lefono atsakymo aparato šviesu- 
tė. Naktį skambinusi Indrė: 
„Ar girdėjai, kad Landsbergis 
kalbėjo per Vilniaus radiją? 
Jis sako, kad Lietuvai reikia 
pagalbos dabar, dar šią naktį. Ką 
tu darysi?” Kita diena, kitas 
lygiai tamsus vakaras. Rankose 
naujas žurnalo numeris. Su tuo 
pačiu Landsbergiu ant viršelio. Į 
skaitytoją kreipiasi redaktorius, 
kuris irgi (tik skirtingai negu 
Indrė) motyvuoja veiklai: „Ar iš 
tikrųjų mes tik tiek tegalėjom? 
Ne! Galėjom žymiai daugiau; bet 
visiškai nesugebėjom.’ Nesuge
bėjom nei susiorganizuoti, nei 
naujos atsiradusios iniciatyvos į 
paveikų vienetą sutelkti, nei 
sukurti rimtų planų, nei jų 
vykdyti. Labiau domėjomės, kaip 
alkūnėmis į priekį prasigrūsti, 
bet ne kaip sunkiai dėl nepri
klausomybės kovojančiai Lie
tuvai padėti. Ar taip darysim 
ir šiais metais?”

Ir vėl vakaras. Lauke — šalta 
žiemos naktis. Nerimas su juoda 
naktimi ateis nepasibeldęs į lietu
vių pastoges. Ir mes vienas su 
kitu turėsime dalintis ir rū
pesčiais apie Lietuvą, ir baime 
dėl išprotėjusio valdovo planų, ir 
viltimi savo ir Lietuvos ateičiai. 
Gyvename tokiais laikais, ku
riuos mini garsus kinietiškas 
keiksmas: „Kad tu gyventum 
įdomiais laikais”. Kaip mes 
padėsime vieni kitiems per
gyventi šiuos tamsius vakarus, 
šiuos juodus rytus? Štai tik kelios 
mintys, kurios bent šį vakarą 
atrodo vertos pasvarstyti. Jos 
keliamos, ieškant būdų paleng
vinti mūsų tarpusavio santykia
vimą ir bendrą darbą.

U Algimanto Kezio fotografinių atspaudų serijos: Protesto dėl Sovietų veiksmų Baltijos valstybėse demonstracijos
1991 m. sausio 12 d. prie Daley Civic Center Chicago’je.

Įvertinkime ir savo, ir kitų dar
bą. Darome tai, ko dar prieš me
tus kitus nei sapnuote nesap
navome, kad įstengtume daryti. 
Rašome laiškus laikraščiams, 
skambiname atstovams Kongre
se, važiuojame demonstruoti ne 
tik prie savo miesto rotušės, bet 
ir į Washington’ą. Mūsų namuo
se atremtos trispalvės, kurias 
vežamės į demonstracijas. Kiek 
prieš metus iš viso turėjome 
nuosavų trispalvių? Žmonės jaut
riai ir greitai reaguoja į kitų 
keliamus projektus. Mūsiškėje 
Chicago’je kiek kartų susitikimai 
su iš Lietuvos atvykusiais žmonė
mis buvo suorganizuoti per 
naktį, o salė buvo sausakimšai 
pilna? Per kelias dienas susiži
nojome, kad Chicago’je ir Le- 
mont’e galėsime pamatyti filmą 
apie sausio 13 dienos įvykius? Tai 
neatsitinka be geros organizacijos 
ir be daug darbo.

Nuostabiu būdu visi esame nau
dingi. Niekas negalėjo išprana
šauti, kad kiekvienas iš mūsų 
galės būti naudingas Lietuvai. 
Ne tik savo ištekliais, bet ir savo 
pasiruošimu, savo žiniomis, 
savo darbu. Mokame lietuviškai
— puiku. Mokame tik angliškai
— mes irgi Lietuvai reikalingi, 
nemažiau už tuos, kurie lietuviš
kai kalba. Mūsų institucijos, 
kurias tiek metų išlaikėme, da
bar turi naują prasmę. Kad ir 
mūsų radijo programos, laikraš
čiai — be jų būtų labai sunku 
žmones Lietuvai mobilizuoti. Ar 
nepastebėjome, kad mes vienas 
kitą iššaukiame ir motyvuojame 
darbui? Štai ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės per savaitę išlei
džiamas sausio 13 dienos žudynių 
nuotraukų albumas: kiek žmonių 
viską kitą metė į šalį, kad albu
mas galėtų čia pat pasirodyti? 
Kiek valandų, jau po savo dar
bo, fotomenininkas galvojo apie

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie kūrybinę laisvę yra tiek 
daug prirašyta ir apie ją tiek 
daug samprotauta, kad tai yra 
beveik nuvalkiota tema. Tačiau 
ji įdomi ir neišsemta iki galo, nes 
tikrąjį ir galutinį atsakymą į šį 
sudėtingą klausimą rasti sunku. 
Laikai keičiasi, o su jais — reika
lavimai rašytojams, taip pat 
keičiasi pati kūrybinės laisvės 
samprata.

Mūsų laikais gyvuoja dvi stip
rios sistemos, paremtos diktatūra 
arba demokratija. Jose gyvena ir 
kuria rašytojai. Kokioje so
cialinėje aplinkoje rašytojai gali 
vaisingiau kurti? Ar gyvenimo 
stilius ir masių galvosena turi 
didelės įtakos rašytojams? Tai 
klausimai, kuriuos rūpi pana
grinėti.

Despotų valdomose visuome
nėse kūrybinei minčiai yra 
ankšta. Ne vien, diktatorius bei 
smurto institucijos režimui rem
ti persekioja bet kokį kūrybinės 
laisvės proveržį, bet ir pati 
visuomenė, intuityviai steng
damasi išlikti, tampa nepakanti 
kitaminčiams. Baltų avių banda 
veja lauk juodą avį.

Minios instinktas išlikti yra 
toks stiprus, kad vargu ar galima 
minią kaltinti už pakantumą 
režimui. Žinodami masių psicho
logiją, diktatoriai valdo be vargo: 
saugumiečiai, cenzoriai ir kitokie 
valdžios aparato sraigteliai, 
asmenys, linkę į prisitaikymą ir 
kurstomi įvairių menkavertiš
kumo kompleksų, šauniai atlieka 
tvarkos sergėtojų ir skundikų pa
reigas. Dėl to laisvos kūrybinės 
minties vystymuisi keliai stropiai 
užkertami ir be tiesioginio val
dančiųjų viršūnių kišimosi. Noriu 
pabrėžti, kad diktatorių valdoma 
visuomenė pati nėra laisva nuo 
diktatūros, ir visas prievartos me
chanizmas yra sutvarkytas taip, 
kad pati visuomenė pilnai daly
vauja laisvos, kūrybinės minties 
slopinimo darbe. Pradedant 
vaikų darželiais, mokyklomis ir

• Paskaita, skaityta 1990 metų 
Ateities studijų savaitgalio pro
gramoje 1990 m. spalio 14 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte, Illinois. 

baigiant aukštosiomis mokslo 
įstaigomis, kur daroma viskas, 
kad neišaugtų asmenybė — lais
va, kritiška, nepriklausoma, va
dinasi — mąstanti. Disidentai 
tokioje visuomenėje yra vieninte
lė opozicijos ir kelio į laisvę oazė, 
vienintelė sveika ląstelė ser
gančiame organizme.

Rašytojai turi nemažą pasirin
kimą: jie gali rašyti sau, rašyti 
elitui, tautai arba aplamai visai 
žmonijai. Sovietinis režimas tas 
galimybes didžiai apribojo. 
Rašymas tautai buvo prilygintas 
nusikalstamam nacionalizmui, o 
rašymas universaliomis huma
nistinėmis temomis — dekadan
sui. Iš tiesų buvo reikalaujama 
rašyti ne intelektualiniam elitui, 
kuris, kaip toks, buvo beveik 
išnaikintas, bet partiniam elitui, 
tuo būdu grožinės literatūros 
pagalba padėti kurti stereotipi- 
zuotą sovietinę visuomenę ir 
idealų jos žmogų — sovietinį 
pilietį. Net pati sąvoka „reikalau
jama iš rašytojo” skamba atgra
siai. -yį: '

Galimybės rašyti kitokiai audi
torijai, skelbti kitokias idėjas 
rašytojams buvo atimtos papras
tu būdu — nespausdinant jų kū
rinių. Diktatūrinė sovietinė sis
tema visą leidybą finansuoja, tai
gi ir kontroliuoja. Cenzūra atlie
ka maištingų minčių ar net 
užuominų iššlavimo darbą. Iš 
spaustuvės išėjusį savo kūrinį 
rašytojai išvysdavo nuglaistytą, 
mandagų ir tokį, kokio reikia dik
tatoriams. Rašytojų kūryba ima 
tarnauti tam, kam tikri kūrėjai 
priešinasi visa savo esybe — ne
laisvės teigimui.

Taigi diktatūrinėje visuo
menėje rašymas sau belieka vie
ninteliu keliu į kūrybinę laisvę, 
nes to negali atimti joks režimas, 
bent kol kas. Gal ateityje režimai 
dar labiau ištobulės, to niekas 
nežino.

Visgi kiekvienas rašytojas tiki
si išvysti savo rankraštį knygos 
pavidalu, viliasi surasti skaity
tojų. Kuomet rašytojai nori dar ir 
gyventi iš savo kūrybos, jie gana 
greitai išmoksta gyventi taip, 
kaip reikia, o ne taip, kaip jiems 
norisi. Jų pasąmonėje patogiai 
įsitaiso vidinis cenzorius. Jis kū
rėjams draugiškai pataria, apie 
ką galima rašyti, o apie ką — 
nutylėti. Okupuotoje Lietuvoje 
išėjo daugybė tylos knygų.

Rašytojai, įsileisdami į savo 
sielą vidinį cenzorių, kapituliuo
ja. Įvyksta rašytojų, kaip laisvos 
minties kūrėjų ir puoselėtojų, de
formacija. Jie virsta melo įran
kiu. Tai labai liūdna metamorfo
zė, kurios dalis lietuvių literatū
ros gerbėjų dar ir šiandien nenori 
matyti. Bet užsimerkimas nuo 
tikrovės dar nieko neišgelbėjo. 
Sovietinio laikotarpio lietuvių li
teratūroje gausu gražbylystės, 
apstu virtuoziško amatininkiš- 
kumo, bet maža ar beveik nėra 
kūrinių, kurie švytėtų laisvos 
dvasios jėga.

Kas dėl to kenčia? Pirmiausia, 
patys kūrėjai. Despotiškas 
režimas reikalauja iš jų tik ama
to kaip įrankio savo ideologijai 
patraukliau įforminti. Menas pa
verčiamas literatūrine ir 
vizualine propaganda. Todėl 
rašytojai praranda savo asmeny
bes, deramai jų dar neišsiugdę. 
Nepriklausomu savo dvasios švy-

Edita Nazaraitė Vytauto Maželio nuotrauka

tėjimu netampa kelrode žvaigžde 
naujoms kuriančiųjų kartoms. 
Daroma žala ateičiai.

Tad ar gali rašytojai tokioje so
cialinėje aplinkoje laisvai kurti? 
Be abejo, gali. Bet tik rašydami 
sau ir dėdami savo kūrybą į 
rašomojo stalo stalčių arba po 
grindų lentomis. Tokios aplinky
bės kūrybai primena povandeninį 
narą, kuris, pasiėmęs balionėlį su 
deguonimi, gali kvėpuoti jūrų 
dugne.

Panašią kraštutinių sąlygų 
apspręstą vidinę rašytojos laisvę 
pergyvenau komunistų valdo
moje Lietuvoje. Kai tik pramokau 
mokykloje rašyti, ėmiau kurti. Iš 
pradžių pasakas, vėliau ap
sakymus, galiausiai poeziją. Keli 
eilėraščiai atsitiktinai pateko į 
periodiką Lietuvoje. Visa kita 
taip ir liko gausiuose rank
raščiuose, kurie dabar yra pa
dovanoti Lietuvos Kultūros fon
dui ir kantriai laukia mano 
mirties.

Aš visada rašiau tik sau — tai 
buvo vienintelė galimybė išlikti 
laisvai. Prieš dvidešimt metų 
parašiau apsakymą, skirtą Šv. 
Kotrynos ir kitoms apleistoms 
Vilniaus bažnyčioms. Brežnevi
niais septyniasdešimtaisiais 
tokia tema buvo ne tik kad nepa

V
Siame numeryje:

Ugdykime viltį vieni kituose • Kūrybinė laisvė ir politinė sant
varka • Žydų kultūros organizacijų dėmesys Lietuvai • Janinos 
Degutytės mirties metinėms • Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvo
je • Nuomonės ir pastabos

geidautina, bet ir persekiojama. 
1973-iais užbaigiau apsakymą, 
kuriame buvo įkomponuotas 
Romo Kalantos susideginimas. 
Mėginau duoti paskaityti klasės 
draugams. Atsargūs žmonės ma
ne sudraudė, rankraštį paslėpiau. 
Tačiau kaip rašytoja draudžiamų 
temų neturėjau, buvau laisva 
savyje, bet be skaitytojų. Tuomet 
man, matyti, labiau rūpėjo rašyti, 
negu būti skaitomai.

Vėliau suvokiau, kad ši dirb
tinė vidinė laisvė yra beprasmiš
ka, nes kuomet pati sau išdrįsau 
pasakyti „ne”, kai visi aplinkui 
šaukė „taip”, supratau, kad savo 
suvoktų ir išgyventų tiesų netu
rėjau galimybės perduoti kitiems, 
o tiems viso to labai reikėjo, nes 
nematyti savo tautos dvasinio 
nuosmukio galėjo tik aklas 
žmogus. Diktatoriška mašina 
veikė be sutrikimų.

Todėl andropoviniais laikais 
mano apsisprendimas pasilikti 
Vakaruose buvo nuoseklus ir 
neatsitiktinis. Deguonis balio
nėlyje kada nors turėjo išsibaigti, 
o povandeninis naras — iškilti į 
paviršių gurkšniui tyro oro.

Žmogaus kūrybinės dvasios 
niokojimas yra dar didesnis nusi
kaltimas nei gamtos tarša. Sovie
tinis režimas — skaudi epochos 

tragedija tikram kūrėjui. Meni
ninkai savo kūrybiniu aktu pri
artėja prie dieviškojo tvėrimo, 
tačiau marksizmo apologetai 
kūrybos žmones budriai saugojo 
nuo to žavaus užsiėmimo. Blogiau
sia buvo tai, kad nuolatos slopi
namas kūrybinis polėkis rašto 
žmonėse išugdė prisitaikėlišku
mą, merkantilizmą. Beveik nė 
vienas iš iškilių rašto žmonių 
sovietinamoje Lietuvoje netapo 
maištininku, kviečiančiu kovoti 
prieš diktatūrą. Kažkas buvo 
šnabždama pusbalsiu, užuomino
mis, ezopinėmis vingrybėmis. Nė 
vienas nepasitraukė į užsienius, 
kad bylotų apie tironų nioko
jamus kūrėjus ir ištisas tautas. 
Išimčių nedaug, gal ryškiausia jų 
būtų Tomas Venclova, Gintautas 
Iešmantas, dar keli. Tačiau netu
rime sovietizuotos Lietuvos rašy
tojų tarpe tokių asmenybių, kurie 
savo žmogiškomis savybėmis, 
kūryba ir biografįja bent kiek pri
artėtų prie tokių nepriklausomos 
dvasios milžinų kaip Byron’as, 
Mickevičius, Hemingway ar Sol
ženicinas.

Tegul šis sovietinės Lietuvos 
rašytojų nuvainikavimas nebūna 
suprastas klaidingai. Sovietinio 
laikotarpio kūrybiniu bejė
giškumu apkrėsta mūsų litera
tūra turėtų būti pavyzdžiu, kaip 
nedera rašytojams kurti ir gyven
ti. Galima prisirinkti šimtus pasi
teisinimų, jie bus išklausyti ir 
suprasti. Tačiau girtis šio liūdno 
mūsų tautai laikotarpio anomali
jomis būtų tiesiog nedovanotinas 
pasipūtimas ir arogancija. Tai 
nepadės mums dvasiškai augti ir 
tobulėti.

Džiugu, kad šis nelemtas perio
das Lietuvoje jau baigiasi. Yra 
vilties, kad kūrėjai turės pa
lankesnes sąlygas. Laisvos min
ties ūgtelėjimas kol kas ryškiau 
atsispindi Lietuvos periodikoje, 
reikia manyti, kad greitu laiku 
sulauksime iškilių literatūros 
kūrinių.

Tuo tarpu išeivijoje atsidūrusių 
rašytojų padėtis buvo kur kas 
dėkingesnė. Žinoma, ne mate
rialine prasme, nes pinigai 
nenulemia laisvės kurti ir kūrėjo 
talento. Rašytojai išeiviai, kiek
vienas kurdamas pagal savo ta
lento išgales, turėjo neįkainojamą 
turtą — galimybę laisvai kurti. 
Tegul jie neišplaukė į tarptau
tinius vandenis, nesusikrovė iš 
rašymo pinigų, tegul jų knygos 
buvo spausdinamos mažais ti
ražais, nepasiekdavo Lietuvos, 
budriai laikomos anapus Geleži
nės uždangos, bet išeivių rašytojų 
kūryba nenuėjo veltui. Knygos 
liko, jos šiandieną grįžta į 
Lietuvą, jų kūryba perspaus
dinama tėvynėje. Visa tai buvo ir 
yra prasminga.

Nors ir retai, bet Lietuvos spau
doje galima užtikti kai kurių 
rašto žmonių irzlių užuominų dėl 

(Nukelta į 3 psl.)
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Vasario Šešioliktoji ir demokratija

Kraujo rasa

Kraujo rasa žiemos vidury
Ne ant žolės — ant miesto.
Kas nušluostys kraują nuo grindinio — 
Nuo šventojo Vilniaus veido?

Geležinis Vilkas ji laižo,
Kraują sugeria Vilniaus verbos —
Po žeme, bokštuos, danguj ' 
Gaudžia Velykų varpai.

Kazys Bradūnas

Vilniaus vaizdų albumas
JAV Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių reikalų taryba prieš 

pora dienų išleido 80 puslapių, didelio formato albumą apie sovietų 
įvykdytą smurtą Vilniuje, kuris bus plačiai paskleistas lietuvių ir 
Lietuvai palankių kitataučių tarpe. Leidinio turinį sudaro apie penkios 
dešimtys fotografijų, kurios buvo atvežtos Chicago’n iš Vilniaus. Šio 
leidinio fotografinį apipavidalinimą paruošė fotomenininkas Jonas 
Kuprys, o leidinį spausdino „Draugo" spaustuvė. Leidinio tekstas yra 
anglų kalba. Pratarme leidiniui parašė JAV LB VRTpirmininkas 
prof. dr. Tomas Remeikis. Čia spausdinamas pratarmės vertimas 
į lietuvių kalbą:

1991 m. sausio mėn. 13 d. 
sekmadienio naktį, pradedant 
1:35 valandą rytą, specialios 
sovietų karinės jėgos, naudo
damos tankus ir šarvuočius, 
puolė radijo ir televizijos bokštą 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Šio 
veiksmo metu sovietiniai smo
gikai keturiolika nekaltų žmonių 
nužudė ir daugiau negu penkis 
šimtus sužeidė. Šie žmonės gynė 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, kurios buvo iš naujo tvir
tintos 1990 m. kovo mėn. 11 d. 
demokratiškai išrinkto par
lamento. Sovietų Sąjungos pre
zidentas Gorbačiovas ir sovietų 
parlamentas pripažino Stalino 
pagrobimą Lietuvos 1940 metais 
kaip kriminalinę išdavą 1939 
metų Hitlerio-Stalino pakto. 

Radijo ir televizijos komiteto pastatas, apsuptas sovietų kariuomenės šarvuočių. Ant šaligatvio dedamos gėlės toj vietoj, 
kur naktį puolančių kareivių buvo kruvinai sumuiti fotografai. (Viena U nuotraukų, spausdinamų albume „The 
Gift of Vilnius”.)

Tačiau šį sausio mėnesį Gorbačio
vas apsisuko ir pats grobė 
Lietuvą.

Šis albumas susideda iš liudi
ninkų fotografijų to sovietinių 
karių smurto, kuris buvo 
įsakytas Gorbačiovo ir buvo 
įvykdytas Vilniuje 1991 m. sau
sio mėn. 13 d. Paveiksluose ma
toma daugiausia trys vietos: ra
dijo ir televizijos bokštas Karo- 
liniškėse, gyvenamąjam Vilniaus 
rąjone, radijo ir televizįjos komi
teto pastatas Konarskio gatvės 
49 ir Parlamento pastatas prie 
Nepriklausomybės aikštės. Kitos 
fotografuos rodo Katedros aikštę 
ir smurto aukų laidotuves. Šios 
fotografijos buvo dalis Vilniuje 
vykusios parodos, suruoštos tuoj 
po žudynių. Jos buvo skubiai at-

DAINA McGARY

Atsimenu iš jaunystės metų, 
kad Vasario Šešioliktosios proga 
buvo ruošiami didžiuliai minėji
mai, kuriuose kalbėti buvo kvie
čiami vietiniai politikai. Supra
tau, kad minėjimai buvo metinė 
ceremonija, kuri palaikė mūsų 
viltį. Šiuo metu ko gero mūsų vi
suomeninis gyvenimas yra ki
toks, nors laikraščiuose skaitau, 
kad visos lietuviškos kolonijos 
dar vis minėjimus rengia. Jau il
gesnį laiką gyvenusi toliau nuo 
lietuviškų kolonijų ir profesinio 
susidomėjimo skatinama, iš tik
rųjų norėčiau tokiame minėjime 
dalyvauti ir pamatyti, kaip vys
tosi mūsų viešojo gyvenimo cere
monialai.

Vasario Šešioliktosios proga te
būna ir man, pilkai akademinei 
pelei, leista kreiptis į tautą. Nesu 
politikė — nebent kartkartėmis 
paskambinimas mano atstovui 
JAV Kongrese mane politike pa
darytų. Žiūriu į lietuvišką 
gyvenimą iš tolo, nes mūsų uni
versitetiniam mieste lietuvių yra 
tik keletas. Mano studentų ir 
studenčių tarpe retai būna lie
tuvių kilmės žmonių. Savo 
lietuviškos kilmės neslėpdavau 
nei anksčiau. Šiomis dienomis tai 
dar lengviau, nes būti lietuve 
nėra tik egzotika. Kalbu todėl są
moningai kaip asmuo iš akademi
nio bokšto, kuriam gal iš tolo yra 
lengviau matyti, kaip vyksta 
Amerikoje lietuviškas gyvenimas 
šiais tikrai jaudinančiais laikais. 
Nesu suinteresuota nei girti, nei 
peikti, o tik klausimą diskusijoms 
iškelti, taip, kaip esu įpratusi jau 

vežtos į JAV vieno keliauninko. 
Kiti keliauninkai buvo kratyti ir 
jų vežamos nuotraukos kon
fiskuotos. Mes šias nuotraukas 
spausdiname taip pat labai sku
biai. Ypač atsiprašome fotografų 
— albumo paveikslų autorių, 
kurių pavardžių mes neturime. 
Esame dėkingi Algirdui Kupriui 
už informaciją apie fotografijų 
turinį. Šiame albume mes ne
teikiame informacijos apie 
Lietuvą ir Vilnių, nes norėjome 
albumą išspausdinti taip greitai, 
kaip galima. Jei skaitytojas

Nepriklausomybės aikštė Vilniuje — kairėje matyti Lietuvos Respublikos Parlamento rūmai, ginami nemažesniu 
ryžtu ir atkaklumu negu buvo ginti Pilėnai, dėžinėje — Mattyno Mažvydo vardo biblioteka. (Viena ii nuotraukų, 
spausdinamų JAV LB leidžiamame albume „The Gift of Vilnius”.)

daugelį metų savo kursuose da
ryti. Mano priėjimas gali būti 
perdėm teoretiškas. Tai jau skai
tytojui turi būti suprantama, nes 
apie lietuviškąjį gyvenimą su
žinau tik iš spaudos, kurią gau
name į namus ar kurią prisiunčia 
giminės ir mokyklos draugai. Iš 
kitos pusės mano nutolimas nuo 
visuomeninio srauto man gal ir 
duoda savotišką objektyvumą, 
nes nežadu bet kada kandidatuoti 
į valdybas ar stoti tautai vado- 

norėtų daugiau informacijos apie 
Lietuvą arba norėtų padėti Lietu
vai jos kovoje už laisvę, mes 
raginame jį ar ją susirišti su vie
tine lietuvių organizacija arba su 
šio albumo leidėjais: Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė, 2713 
West 71st Street, Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-0197, fax 
312-436-6909. Mes dėkojame įvai
riems laikraščiams ir savait- 
raščiams už leidimą spausdinti 
trumpas ištraukas iš jų vedamųjų 
ir „op-ed” straipsnių. Tos iš
traukos parodo komentatorių 
Vakaruose reakcijas į Vilniaus 
įvykius 1991 m. sausio mėn. 13 d. 
naktį. Taip pat ačiū Macmillan 
Company už leidimą cituoti 
William Butler Yeats eilėraščio 
„Easter, 1916” vieną posmą.

Šis fotografinis dokumentas 
skirtas sukrėsti laisvę mylinčios 
žmonijos sąžinę. Dar daugiau: jis 
nori priminti pasauliui, kad 
laisvė ir tautų apsisprendimas 
senojoje komunistų imperijoje 
dar vis yra durtuvo ir tanko 
malonėje. Žymusis kolumnistas 
Abraham Rosenthal rašo The 
New York Times antradienį, 
sausio 15 dieną: „Vilniaus 
žmonės, gyvi ir mirę, mums rodo 
tiesą — didžiausią iš dovanų vals
tybei, kuri žvelgia į karą. 
...Vilniaus dovana neturėtų at
nešti neviltį ar ciniškumą. Ji 
atneša laisvę nuo melagystės ir 
tuščiažodžiavimo. Su ta dovąna 
mes galime matyti, kad mūsų 
sąjungininkai Sovietų Sąjungoje 
nėra išsigandę Kremliaus vyrai, 
bet demokratiniai sąjūdžiai — 
Maskvoje, Baltijos valstybėse, 
Armėnijoj, visur byrančioje impe
rijoje”.

vauti, todėl neturįų rūpintis, ar 
papiktinsiu būsimus rinkėjus.

Nauja kryptis: demokratija
Kaip tik norėčiau savotiškai 

mūsų veikėjams papamokslauti. 
Mano tezė yra gan paprasta: kei
čiasi laiko vėjai, ir mūsų lietu
viška veikla turi į tai atsižvelgti. 
Jei anksčiau mums atrodė, kad 
stengiamės pūsti prieš vėją, tai 
dabar mūsų lietuviškas burlaivis 
lengvai gali bangas skrosti, vėjo 
pripildytomis burėmis. Iš mano 
atokios perspektyvos atrodo, kad 

Maldos vigilija Vilniuje prie Parlamento rūmų, kuriuos ginti susirinko jauni ir seni. (Viena ii nuotraukų, spaus
dinamų albume „The Gift of Vilnius”.)

Vieni pasitiki savo žirgais, kiti — karo vežimais, 
o mes šaukiamės savo Viešpaties Dievo.
Anie jau sugniužo ir žuvo,
o mes tebestovim, tebegyvuojam. Ps 20:8-9

dar mes nesame pajutę tą vėjo 
pasisukimą ir tuo nauju stipriu 
vėju nepasinaudojame. (Dar kąr- 
tą atkreipiu skaitytojo dėmesį, 
kad apie lietuvišką veiklą spren
džiu iš spaudos, todėl galiu būti 
skaitytojui savaime žinomų daly
kų nepastebėjus. Tačiau esu tik
ra, kad jei padarysiu klaidą, tai 
skaitytojai mane patikslins laiš
kais redakcijai. Tai gera laisvos 
spaudos savybė: ji padeda daly
kus greitai išsiaiškint.)

Ta istorijos vėjo naujoji kryptis: 
demokratija. Mums visiems — ne 

tik politikams — dar taip 
neseniai atrodė, kad istorijos 
vėjas pučia totalizmo kryptim. 
Ateitis atrodė skirta visuome
nėm, kurios organizuotos skruz
dėlyno principu. Buvo tiesiog ap
maudu stebėti, kaip technologinė 
pažanga panaudojama žmogui vis 
labiau pavergti: mikrofonai 
viešbučio lubose, magnetinis 
kaspinas pasikalbėjimams už
rašyti, kamera laiškams foto
grafuoti. Atrodė, kad totalizmas 
yra išvystęs tokį puikų receptą 
žmones pavergti, kad apie komu
nistinės imperijos subyrėjimą nė 
kalbėti negalima.

Didysis istorijos vėjo pasisuki
mas šio šimtmečio gale kartu yra 
nusisukimas nuo devynioliktojo 
šimtmečio idėjų — socializmo, ko
munizmo, klasių kovos ir grįži
mas prie daug ankstyvesnių aš
tuonioliktojo šimtmečio — žmo
nių laisvo apsisprendimo, visuo
meninio kontrakto, laimės ieško
jimo, tautos, kaip organizuojančio 
principo. Šmaikščiai pasakius: 
nusisukama nuo Kari Mara ir 
Vladimir Iljič Lenin ir sveikina
masi su Tom Paine ir Johannes 
Herder. Man atrodo, kad šiuo 
metu Amerikos tėvų (Madison, 
Jefferson, Hamilton) mintys Ry
tų Europai daug aktualesnės ne
gu Mara'o, Engels’o ar Lenin’o. 
Šios politinės aštuonioliktojo 
šimtmečio racionalistų mintys 
staiga skleidžiamos labai solida
riose visuomenėse. O šių solida
rių visuomenių gijos yra kaip tik 
tautinės, ne luomų, klasių ar eko
nominių sąlygų. Šis tautinis atgi
mimas nustebino visus komenta
torius, nes buvo manyta, kad tau
ta ir tautiškumas dabarties pa
saulyje yra antraeiliai ar trečia
eiliai faktoriai.

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

THEGIFT OF VILNIUS
“A terrible beauty is boru”

Vaizdai ir laisvės kova

I
Lietuvos tautinė bibliografija ir išeivijos spauda

VLADAS BULAVAS

Galime atsikvėpti po didelės 
įtampos: Lietuva įstengė išlikti 
po Maskvos įscenizuotos aud
ringos sovietinės dramos. Lie
tuvos didžiausias ginklas šiame 
kruviname epizode buvo jos žmo
nių laikysena ir fotografų vaiz
dai, kurie pasklido po visą 
pasaulį.

Kas atsitiko? Iš dabartinių 
duomenų atrodo, kad lapkričio 
mėnesį Politbiuro posėdyje buvo 
padarytas nutarimas surežisuoti 
neramumus Baltijos valstybėse ir 
Gruzijoje, kurie tada didele jėga 
būtų numalšinti. Taip būtų 
suteikta pamoka Ukrainai ir 
Rusijai, kad Kremliaus ranka dar 
tebėra stipri ir centras gali efek
tyviai kontroliuoti tai, kas dedasi 
periferijoje.

Visas projektas yra gana rizik
ingas, nes jėgai panaudoti reika
linga sudaryti įspūdį, kad 
prasideda pilietinis karas. Antra 
vertus, jei valdytojų gauja yra 
įsitikinusi, kad Sovietų Sąjunga 
yra pilietinio karo išvakarėse, tai 
toks incidentų surežisavimas 
kaip tik gali iššaukti tą pilietinį 
karą, kurio jie bijo. Nežiūrint, kas 
už projekto slėpėsi, galima matyti 
ir desperacijos, ir laikui laimėti 
improvizacijos ženklus. Gal tai 
paaiškina, kodėl, žvelgiant atgal, 
Baltijos drama buvo Kremliui 
taip nepelninga.

Normaliai gerai pasiruošusi 
pusė turi didelę persvarą, 
kovodama su neorganizuotu opo
nentu. Provokatorius žino, kas po 
ko eina, nes yra pagrindinis pla
nas, duodantis veiksmų tvarka
raštį. Galima lengviau įvykius 
komentuoti, jei iš anksto jau ko
mentarus gali būti paruošęs. Tą 
galima buvo matyti ir sausio įvy
kiams vykstant. Visa bėda, kad 
planas buvo vykdomas nepunk- 
tualiai ir su labai menka sinchro
nizacija, todėl kartkartėmis atsis
kleisdavo užscenio kuluarai ir 
parodydavo plušančius darbuo
tojus.

Gorbačiovas ir Pugo spaudos 
konferencijose kalbėdavo apie 
suirutę Lietuvoje ir Latvijoje, o 
tada tik rytdieną vykdavo 
sprogimai ar susišaudymai. 
Keistu sutapimu staiga visose tri

jose Baltijos valstybėse sugalvo
ta įsteigti Nacionalinius išgel
bėjimo komitetus. Buvo siurrea- 
listiška vakare matyti vidaus rei
kalų ministrą Pugo aiškinantį, 
kad nebus toleruojama saugumo 
darbuotojų šeimų užpuolimai, o 
jau rytoj girdėti, kad Rygoje iš 
širdgėlos OMON vyrai jau šaudė 
ir daužė latvius dėl to, kad vieno 
tų speckomandos vyrų žmona 
buvo latvių nacionalistų išprie
vartauta. Atrodo, kad net ne
svarbu, ar įvykiai vyksta pagal 
planą — iš Leningrado atvykęs 
„600 sekundžių” programos 
žvaigždė reporteris Nevrozovas 
gali įscenizuoti dramatišką 
lietuvių apsuptų saugumo jėgų 
pasipriešinimą, nors ne visai 
aišku, iš kur staiga tas ap
supimas atsirado. Nesvarbu — 
nes reikia sudaryti įspūdį, kad 
kažkas pavojingai gaivalingo 
dedasi Baltijos valstybėse.

Pagrindinė dramos autorių 
mintis buvo įscenizuoti pilietinį 
karą Baltijos valstybėse ir Gruzi
joje. Žvelgiant atgal, atrodytų, 
kad režisieriui tą tikslą įgy
vendinti atrodė būsią lengva. 
Buvo užmiršta, kad spauda ir 
televizija nebėra, kaip seniau, 
griežtai kontroliuojama. Gal dėl 
to nebuvo paruoštas ilgesnis 
priėjimo laikotarpis. Antra ver
tus, įvykių staigumas rodo, kad 
Maskvos ponams atrodo, jog 
jiems laiko likę labai mažai.

Šio baisaus epizodo metu tikrie
ji Lietuvos gelbėtojai buvo fo
tografai ir filmininkai. Šie vaiz
do menininkai interpretavo pa
sauliui, kas dedasi Lietuvoje. Jei 
Maskva būtų pasirinkusi (taip, 
kaip prieš metus) pristatyti savo 
karinius dalinius pasauliui kaip 
tvarkdarius, kurie atstato griau
namą sovietinę tvarką, Lietuva 
būtų pralaimėjusi. Atsimename, 
kad tada pasaulio komentatorių 
nesųjaudino ir parašiutininkų 
įsiveržimas ligoninėn, nes jie 
neva tik areštavo dezertyrus. 
Komentatoriai (net ir JAV vice
prezidentas!) sakė — kariuo
menėje turi būti tvarka ir dis
ciplina. Prieangiuose lūkuriuo
jantys kareiviai prieš metus gal

(Nukelta į 2 psl.)

Kiekvienos tautos kultūros at
mintis matuojama jos spaudos is
torija, rašytiniu įvairių kartų 
palikimu. Lietuvių tautos, 1997 
metais minėsiančios pirmosios 
knygos gimtąja kalba — Martyno 
Mažvydo Katekizmo, išspausdin
to Karaliaučiuje 1547 metais, — 
450-ąsias metines, ilgaamžėje 
spaudos istorijoje lyg veidrodyje 
atsispindi jos būtis, kultūrinės 
aspiracijos, sunki, kai kuriais is
torijos tarpsniais drastiška mažos 
tautos kova dėl išlikimo, gimto
sios kalbos, etninės kultūros ir sa
vojo mentaliteto išsaugojimo. 
Atsispindi gebėjimas atsilaikyti 
prieš planingas didžiųjų kaimy
ninių valstybių nutautinimo poli
tikos akcijas, tokias, kaip 19-ojo 
amžiaus antrojoje pusėje ketvertą 
dešimtmečių (nuo 1864 iki 1904 
metų) carinės Rusijos imperijos, 
kurios sudėtyje tuo metu buvo 
Lietuva, vykdytas spaudos lietu
viškais rašmenimis draudimas, 
prievartinis rusiškojo raidyno 
įvedimas, kuris buvo analogo 
neturintis brutalus prigimtinių 
tautos teisių į gimtąją kalbą 
pažeidimas, bet kartu ir tos tau
tos tvirtybės išbandymas. Nely
gioje kovoje nugalėjo tauta, suge
bėjusi atsispirti grubiai rusinimo 
politikai, ne tik išlaikyti už Lietu
vos ribų spausdinamą spaudą, 
steigti slaptas gimtosios kalbos 
mokyklas, bet ir pasiekti tokio 
spaudos pakilimo, apie kurį iki 
draudimo nė nesvajota.

Ženklūs kultūrinės saviraiškos 
pasiekimai sietini su nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
gyvavimo laikotarpiu — 
1918-1940 metais. Spaudos su
klestėjimą nepriklausomos vals
tybės sąlygomis iliustruoja statis
tika. Per daugiau kaip 300 metų 
laikotarpį nuo pirmosios lietu

Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, ruošiamos barikados Lietuvos bibliotekos rūmų fasadas. (Viena iš nuotraukų JAV LB išleistame albume „The 
Respublikos Parlamento rūmams (dešinėje) ginti. Centre — Martyno Mažvydo Gift of Vilnius”.
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viškos knygos (1547 metais) iki 
nepriklausomybės paskelbimo 
1918 metais žinoma apie 11 tūks
tančių pavadinimų lietuviškų 
knygų. Tuo tarpu per 22 sava
rankiškos Lietuvos valstybės 
gyvavimo metus išleista per 16 
tūkstančių pavadinimų knygų.

Jau pirmaisiais nepriklau
somos Lietuvos valstybės gy
vavimo metais Kauno universi
teto profesorius Vaclovas Biržiš
ka ėmė rūpintis lietuviškos spau
dos bibliografavimu. Susipažinęs 
su didžiųjų Europos valstybių 
tautinių bibliografijų sudarymo 
principais, jis pradėjo rengti lie
tuviškos spaudos bibliografiją. 
Pirmiausia pradėta leisti retro
spektyvioji Lietuvių bibliografija, 
kurios pirmasis tomas pasirodė 
1924 metais. Per penkiolika metų 
atliktas milžiniškas darbas — 
išleisti keturi tomai, kuriuose su
registruota knygos, tęstiniai ir 
periodiniai leidiniai, 1547-1910 
metais išleisti Lietuvoje ir už jos 
ribų.

1928 metais Vaclovas Biržiška 
pradėjo leisti periodinį einamo
sios tautinės bibliografijos leidinį 
Bibliografijos žinios. Jame regist
ravo einamųjų metų Lietuvoje 
išleistas knygas, periodinių lei
dinių straipsnių aprašus, taip pat 
užsienio lietuvių knygas bei litu- 
aniką — įvairiuose pasaulio 
kraštuose visomis kalbomis 
spausdintas knygas apie Lietuvą. 
Kiekvienais metais buvo pri
dedamas „Lietuvos ir užsienio lie
tuvių kolonijų periodikos” 
sąrašas.

Lemtingi Lietuvai buvo 1940 
metai, kai ji dviejų didžiųjų 
kaimynų — Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos — vadovų susitarimų iš
davoje neteko savo valstybin
gumo — buvo okupuota ir įjungta

Association for the Advancementof Baltic Studies (AABS) konferencijoje Seattle mieste 1990 metų vasarų: muzikologė 
Virginija Apanavičienė iš Lietuvos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius Vladas 
Bulavas ir dr. Saulius Girnius, Radijo Liberty darbuotojas iš Muenchen’o.

Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

į SSRS. Kokia neatlyginama žala 
Lietuvos kultūrai, jos spaudos 
raidai padaryta per penkias 
dešimtis buvimo SSRS sudėtyje 
metų, pradėta suvokti ir skaičiuo
ti visai neseniai, kai pertvarkos 
ir demokratizacijos procesų dėka 
tapo galima apie tai kalbėti, kai 
vieną po kito imta naikinti spau
dos cenzūravimą ir skaitymo 
laisvę varžiusius įsakymus. Jau 
1940 metais, tuoj po sovietinės 
valdžios paskelbimo Lietuvoje 
imta masiškai revizuoti biblio
tekas ir naikinti knygas, neati
tinkančias oficialiuosius ideolo
ginius nuostatus. Taip okupantai 
ir jų valios vykdytojai vidur
amžiškais metodais siekė apsau
goti Lietuvos žmonių sąmonę nuo 
„idėjiškai žalingos literatūros”. 

Švietimo ministerijos Kultūros 
reikalų departamentas įsakė 
bibliotekų vedėjams išimti iš apy
vartos kygas, kurių turinys „nesi
derina su Sovietų socialistinės 
Lietuvos kūrybos dvasia”. Be 
gailesčio buvo naikinamos už
draustųjų organizacijų ir drau
gijų, nebeveikiančių valstybės 
įstaigų bibliotekos.

Per Antrąjį pasaulinį karą ir 
vokiečių okupacijos laikotarpiu 
Lietuvoje sunaikinta apie 3 mili
jonai knygų. Tačiau pats skau
džiausias, tautos kultūrai neatly
ginamą žalą atnešęs laikotarpis 
prasidėjo pirmaisiais pokariniais 
metais. Lietuvos komunistų 
partijos Centro Komiteto IV 
plenumas (1944 m. gruodžio 
mėn.) pareikalavo „išplėsti biblio

tekų tinklą ir išvalyti jas nuo fa
šistinės ir buržuazinės nacionalis
tinės literatūros”. Prasidėjo to
talinis, planingas ir gerai ap
galvotas tautos kultūros atmin
ties naikinimo vajus. Pagal val
džios įstaigų parengtus žalingų 
knygų sąrašus, jos buvo išimamos 
iš bibliotekų fondų. 1945-1946 
metais iš bibliotekų buvo paša
linta 240.000 antitarybinėmis pa
vadintų knygų. Iki 1950 metų pa
baigos bibliotekų fondų, knygų 
sandėlių valymo akcijose sunai
kinta per pusė milijono knygų.

Pagaliau 1950 metais išleistas 
įsakymas pareikalavo iš viešųjų 
bibliotekų fondų išimti visas jose 
dar užsilikusias iki 1940 metų 
spausdintas knygas ir periodiką. 
Masinio naudojimo bibliotekos 
tapo grynai ideologinėmis įstai
gomis, kaupiančiomis ir propa
guojančiomis tik sovietinės 
ideologijos literatūrą. Lietuvoje 
liko tik penkios didžiosios moks
linės bibliotekos, tarp jų ir na
cionalinė, kuriose buvo įsteigti 
vadinamieji „specialaus saugo
jimo” skyriai. Tik šiuose padali
niuose ir išliko Lietuvos Res
publikos laikotarpio spauda, į 
Vakarus pasitraukusių ar repre
suotų rašytojų ir mokslo veikėjų 
knygos. Teisė naudotis specfon- 
duose sukaupta literatūra buvo 
griežtai ribojama, todėl visos 
pokarinės skaitytojų kartos buvo 
atitvertos nuo savo tautos 
kultūros paveldo. Naikinant 
knygas, draudžiant jas skaityti, 
buvo siekiama pakirsti tautinę 
savimonę, ištrinti tautos atmintį, 
tradicinės lietuvių kultūros pėd
sakus.

Todėl 1988 metų pavasarį, kai 
vieną po kito imta naikinti skai
tymo laisvę varžiusius įsakymus, 
kai pirmieji skaitytojai godžiai ar 
nepatikliai ėmė į rankas daugiau 
kaip ketvertą dešimtmečių spec- 
skyriuose pragulėjusius spau
dinius, pradėta analizuoti ir su
vokti praradimų mastą. Neleng
va, tačiau įmanoma bus suskai
čiuoti, kiek senosios lietuviškos 
spaudos pavyko išsaugoti nuo su
naikinimo, tačiau niekuo neišma
tuojama žala, padaryta tautos sa
vimonei. Nėra lengva susitaiky
ti su mintimis, kad šiandieną vis-

(Nukelta į 4 psl.)
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Ateitį regim tėvynės laimingą

Vilniaus Kazimieras 19-ojo šimtmečio grožinėje literatūroje

Lietuvos žmonių apklausinėji
mas vasario 9 dienų buvo dar 
vienas žingsnis į laisvų Lietuvą. 
Po šio balsavimo bus sunku 
Maskvos propagandistams nau
doti argumentų, kad Lietuvos 
nepriklausomybė nėra Lietuvos 
žmonių remiama. Apklausinė
jimas parodė, kad devyni iš 
dešimt balsavusiųjų pasisako už 
nepriklausomų, demokratiškų 
Lietuvos valstybę. Tai nuostabi 
apklausinėjimo išdava. Paly
ginkime tai su neseniai įvyku
siais pirminiais rinkimais 
Chicago’je: čia kalbama apie 
triuškinantį burmistro Daley 
laimėjimų, jam gavus du iš trijų 
mestų balsų. Kaip vadinti 
laimėjimų rinkimuose, kuriuose 
laimėtojas gauna devynis balsus 
iš dešimt? Chicago’je pirminiuo
se rinkimuose dalyvavo vienas iš 
dviejų balsavimo teisę turinčių, o 
Lietuvoje — tarp aštuonių ir 
devynių iš dešimties. Tai fan
tastiškas balsuotojų dalyva
vimas, kuriam Vakarų demok
ratijų politikai gali tik pavydėti.

Apklausinėjimas patraukė viso 
pasaulio dėmesį, nežiūrint to, kad 
tuo metu vyko karas Persų įlan
koje. Aišku, jį išreklamavo 
Sovietų Sąjungos smarkūnas 
Gorbačiovas, iš anksto skelb
damas, kad apklausinėjimas yra 
neteisėtas. Tų sakydamas, jis 
kaip tik garantavo, kad dabar, 
kai švento Patriko dienų jis pats 
bandys pravesti savo apklausi
nėjimų, ar žmonės pritaria naujai 
ir pagerintai, dar vis mitinei, 
Sovietų Sąjungai, tai pasaulio 
komentatoriai, bandydami tų jo 
apklausinėjimų interpretuoti, 
neišvengiamai kontrastu kels 
Lietuvos apklausinėjimų ir jo 
rezultatus. Lietuvoje apklausi
nėjimas buvo taip pat balsavimas 
ne tik už ateities laisvų ir nepri
klausomų Lietuvą, bet taip pat 
ir balsavimas, ar pasitikima 
Lietuvos parlamentu, kuris į tų 
ateitį veda. Lygiai taip kovo 17 
lienos referendumas bus taip 
□at balsavimas, ar pasitikima 
Michailu Sergejevičiumi. Čia yra 
reali galimybė, kad Gorbačiovas 
jali sulaukti nemalonios staig- 
nenos.

Mus nustebino didelis Vakarų 
jpaudos dėmesys Lietuvos 
apklausinėjimui. Iš viso spauda 
*odo didelį dėmesį demokratinio 
aolitinio gyvenimo liturgijai, 
curios centre kaip tik yra 
atsikartojantis kreipimasis į žmo
nes, kurie savo balsais tvirtina 
ar atmeta. Gal šiuo metu mums 
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visiems — laiškus redakcijoms ra
šant ar Kongreso atstovų talki
ninkams skambinant — vertėtų 
kaip tik akcentuoti, kad Lietuvoj 
vyksta tikras, autentiškas de
mokratinis politinis procesas. 
Gležnos Lietuvos demokratijos 
neįstengė sutraiškyti sovietų ar
mijos tankai nei šūviai iš smogi
kų automatų. O gal pats iškalbin
giausias Lietuvos balsavimo vaiz
das, kuris kartojosi televizijos 
ekranuose ir laikraščių bei 
žurnalų puslapiuose: tie visi vai
kučiai, kurie tėvų ar senelių 
pakelti, labai atsargiai įdeda su
augusių balsavimo kortelę į 
balsavimo urnų. Šis vaizdas sako: 
vaikeli, tai diena, kurių tu visų 
gyvenimų prisiminsi. Tai istori
nis momentas, ir tu jame daly
vauji. (Ir nebus perdėta galvoti, 
kad šitas vaikystės pergyvenimas 
vertas bus daugiau negu dvylika 
metų „tautinio auklėjimo” 
pamokų mokyklos suole.)

Nežinia, bet iš tikro ir ne
svarbu, ar tai buvo išdava kokio 
nors viešo skatinimo — „kai 
eisim balsuoti, atsiveskim ir vai
kučius”, ar tik jaunų tėvų ir 
senelių instinktyvus pajutimas, 
kad tai verta ir reikalinga. Grei
čiausiai antrasis — juk nuo pat 
1988-ųjų visų didžiųjų susibū
rimų ir eisenų paveiksluose ne
trūko mažyčių ant tėvų pečių, ant 
rankų, paaugesnių prie šalies, o 
Baltijos kelyje — grandinėje. Ir 
mes į juos žiūrime laimingi — tai 
piliečiai tos būsimos Lietuvos, 
kurios visa savo esybe siekiame. 
Vasario 9 dienų Lietuva ne tik už 
savo ateitį balsavo, bet taip pat 
įrodė ir kaip tvirtai: balsavimo 
korteles — paraidžiui — pa
duodama į tos ateities rankutes.

(a.a. 11.)

Šių metų vasario 9 diena balsuojama už nepriklausomą, demokratinę Lietuvą.

VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

Kaip šis rašinys 
atsirado?

Prieš pradedant svarstyti 
Gobineau romano Les Pleiades 
epizodų apie vienos įžymios euro
pietės meilę Vilniuje tokiam Ka
zimierui, dera papasakoti, kokiu 
būdu aš prie šios temos priėjau.

Prasidėjo nuo to, kad aš skai
čiau įžymaus šių laikų rašytojo ir 
dramaturgo Albert Camus studi
jų rinkinį L’Homme revoltd 
(1949), kuriame jis komentuoja 
įvairius praėjusio šimtmečio re
voliucinius autorius. Šių straips
nių tarpe užėjau trumpai pami
nėtą praėjusio šimtmečio prancū
zų rašytojo ir politiko Joseph Ar- 
thur Gobineau (1816-1882) roma
no ištraukų apie vienų meilės 
istoriją Vilniuje, kurios perso
nažai yra viena lenkiška pavarde 
ponia ir Kazimieras.

Ši žinia mane sudomino keliais 
atžvilgiais. Kodėl ši istorija 
vyksta Vilniuje? Kodėl čia Ka
zimieras? Kodėl čia lenkė ponia? 
Kodėl toks epizodas parūpo pra
ėjusio šimtmečio prancūzui rašy
tojui? Užsigeidžiau gauti pačių myli adoravimo bųęl^. Jis jai 

’ ‘ ' paaiškino, kad ji yra per daug
išgarsėjusi; o jis nori pasilikti prie 
savo paties pažiūrų. Ji tai supran
ta tuo būdu, kad jam labiau rūpi 
valdžia negu jausmas ir kad jis 
jos tikrai nemylės. Dėl to ir ji savo 
jausmų jam neatidengia, ji nepa
sako, ką jis jai reiškia.

Kazimieras ją aptaria kaip ne
vaisingą asmenybę, kuriai reikia 
princo iš „Tūkstančio ir vienos 
nakties” pasakų. Ji yra tik mar
muras, kuris negali vaikščioti. 
Toliau jis jai prikiša, kad ji serga 
filosofo Montaigne liga (Mon- 
taigne — prancūzų filosofas, 
1533-1592), kuris, pasak Kazi
miero, nepažįsta nei prigimties, 
nei natūralaus religingumo. Sa
ve Kazimieras laiko kataliku, ta
čiau yra nuomonės, kad ir kata
likybė, nors turinti daugiau 
tiesos negu kitos religijos, 
nesugeba tvarkyti žmonių jaus
mų ir veiksmų. Jis, vėl grįždamas 
prie marmurinės statulos, nega
linčios vaikščioti, įvaizdžio, tai 
prikiša ir tai daliai Europos, iš 
kurios ir jis pats yra kilęs, nes ji 
yra paraližuota ir pusiau supu
vusi.

Apie savo paties religiją jis 
sako, kad ji yra beformė. Me
džiaginių vertybių trūkumas jo 
nevargina. Jis apgailestauja 
tačiau, kad jis neturi noro pasi
žymėti. Jam gaila, kad jis nenori 
būti generolu, organizatorium ar 
ministru. Dėl to jis yra patekęs 
į vienišumų. Grįždamas prie mei
lės moteriai, jis sako, kad grafie
nė negali jo mylėti, nes ji iš viso 
negali mylėti. Tačiau jis nieko 
kito nėra mylėjęs, kaip jų. Bet 
kadangi ji yra marmuras, tai su
daro kliūtį jo meilei.

Grafienė iš to padaro šią išvadų: 
■'■a nėra religijos, nėra tėvynės, 
nėra verslo, nėra meilės. Ji tada 
klausia: kas tada lieka? Kazimie
ro išvada sau pačiam yra: pasi
likti namie, rūpintis savo valia, 
būti tvirtu ir ginti tų mažumų, 
kurį turi. Sofija tada klausia, kas 
yra tas mažumas, apie kurį jis 
kalba. Jis atsako, kad tai yra 
stoicizmo filosofija, panaši į tų, 
kurių išpažino Romos imperato
rius Markus Aurelius. Tai reiš
kia netikėti panteonu ir netikėti

Gobineau knygų. Jų man dosniai 
parūpino ponios: Birutė Prapuo- 
lenienė ir Karolina Masiulytė- 
Paliulienė, dramos aktorė Pary
žiuj. Stvėriausi tos knygos skai
tymo. Tai įvairios vakarietiškos 
diduomenės meilės istorijos, 
kurios beveik visos prie vedybinio 
gyvenimo neprieina.

Tada man parūpo, kas yra pats 
autorius Gobineau. Pasirodo, jis 
pats 1848 metais yra trumpą lai
kų buvęs Prancūzijos ministrų 
kabineto nariu. Romanų Les 
Pleiades jis parašė 1874 metais. 
Jis yra daug rašęs apie renesansų 
ir pats buvo konservatyvių pažiū
rų žmogus. Jis yra pasižymėjęs 
baltosios rasės pranašumo ryški
nimu. Jis skelbė, kad rasės nėra 
lygios. Gobineau dėmesio centre 
buvo etnologija, literatūra ir poli
tika. Yra manoma, kad jis netie
sioginiu būdu turėjo įtakos ir 
vokiečių rasizmui. Jis mirė 1882 
metais.

Epizodo turinys

Viena įžymi ponia, lenkiška pa
varde, ieškojusi meilės Vakarų 
Europoje keleto įžymybių tarpe, 
praneša vienam Vilniaus gyven
tojui, tokiam Kazimierui, kad ji 
atvyksta Vilniun. Jis gyvena 
mažame mediniame name Vil
niaus priemiestyje. Jis yra teisus 
ir teisingumo reikalaujantis 
žmogus. Grafienė Sofija Tomską 
(tokia yra tos ponios pavardė) vie
name pokylyje buvo supažindinta 
su Kazimieru. Jo pavardė yra 
Bullet, tačiau, kaip romano eigo
je išaiškėja, jis turi dar ir kitų, 
labiau prancūzišką pavarde. So
fija yra dvasinga ponia, ji yra 
skaičiusi šv. Teresės raštų.

Vilniuje ji sutelkė apie save in
tymių visuomenę. Ji ryžosi ištirti 
Kazimiero dvasios būklę. Netru
ko patirti, kad ji čia turi reikalo 
su neramios, audringos, bet užda
ros dvasios žmogumi. Matydama, 
kad ji negali ištraukti jo iš jo 
rezervuotumo, ji tiesiog jo pa
klausė: kodėl jūs nesate į mane 
įsimylėjęs? Jis atsakė, kad jis jų

Vilniuje Vytauto Maželio nuotrauka

Romos išganymu.
Toliau Kazimieras atsisako 

savo nuosavybės Vilniuje ir no
tariniu aktu jų perduoda Toniš
kai. Ji nesutinka jos priimti. Jis 
pasiaiškina, kad jam reikia atsi
sakyti to, kojis nevertina. Tačiau 
už tai iš jos nori trijų tūkstančių 
frankų nuomos metams. Jis pats 
nori pasilikti Vilniuje. Tomską 
mano, kad tai yra kvailystė. Jis 
toliau paaiškina, kad jis tai daro 
iš meilės jai, atsiduodamas į jos 
rankas ir pasidarydamas tik nuo 
jos priklausomu, ir tai — Vilniu
je. Vilniuje jis yra svetimas; to 
miesto jis nepažino, kai pasirinko 
čia sau buveinę. Jis čia atėjo tam, 
kad galėtų būti niekieno nežino
mas. Vilniaus miestą jis pasi
rinko burtų keliu. Nuoma, kurių 
jis išjos reikalauja, yra per didelė 
jo reikalams, tačiau negalima 
pramatyti ateities. Gali pa
brangti pragyvenimas ar užeiti 
ligos.

Sofija klausia, kaip jis čia su
sitvarkys, norėdamas būti jos 
dalininku. Jis atsako, kad jis ne
nuobodžiaus. Jis gyvens, laikyda
masis bramanų papročių, miško 
šešėlyje. Sofija jo dovanos nepri
ima ir jį išvaro. Po kelių dienų jis 
pas ją sugrįžta, bet duris randa 
užrakintas. Sofija mąsto, kad šis 
jos mylimasis yra nesuvaldomas 
kvailys, tačiau nepaprastas kvai
lys. Ji prašo jo atsisakyti to pla
no ir pasilikti su ja gyventi ban
dymui. Tačiau jis nesutinka. Jis 
mano, kad ilgainiui jis pasidarys 
per daug nelaimingas ir kad ji ne
įstengs pasilikti jo atžvilgiu tos 
pačios nuomonės. Pagaliau Toms
ką sutinka su jo projektu. Ji 
pasidaro Kazimiero turto pavel
dėtoja. Prieš jai išvykstant, jis 
pabučiuoja jai rankų, ir ji daugiau 
jo nemato.

Atsiskyrimas Sofijai buvo 
skaudus. Ji nebuvo pramačiusi, 
kad koks jos adoratorius jos 
atsisakytų. Jos vaizduotėje Ka
zimieras pasiliko tamsia figūra. 
Kai jai užeidavo liūdesys, ji 
mąstydavo apie jį. Iš lengvo tai 
pradėjo praeiti, nes ji ėmėsi kai 
kurių nauju uždavinių. Kartais iš 
Saint-Gal ji jam parašydavo, bet 
jis niekada neatsakė. Tačiau 
kartą metuose jis jai atsiųsdavo 
vokų su tuščiu lapu. Ji prašė jo 
pasiaiškinti, ką tai reiškia, bet jis 
to nepadarė. Ši šalta, bet kartu 
verdanti ir maištinga ponia, 
negalėdama rasti vietos, pagaliau 
pradėjo jausti pagarbos šiai apsi
sprendusiai prigimčiai. Nors ir vis 
jos nekęsdama, tačiau ji pradėjo 
manyti, kad yra gražu tai pasekti.

Kazimieras tuo tarpu gyveno 
asketo gyvenimų. Neturėdamas 
šalia savęs aukštesnio luomo 
draugų, jis buvo tik sau pačiam. 
Jis daug rašydavo, o paskui sude
gindavo rankraščius. Kartų jis 
susitiko išminčių, kuris vadinosi 
Jonas. Jis nebuvo šviesa, bet jis 
manė, kad jis yra šviesos pirm
takas. Jonas jam pasakė, kad, 
norint paruošti tinkamų vietų 
ateinančioms tobulybėms, reikia 
išgyventi blogų laikų. Tačiau 
vilnietis jam atsakė, kad jis 
nesidomi tuo, kas ateis iš tų 
nelaimių, ypač jeigu tai bus nau
ja. — Aš negaliu įvertinti naujų 
papročių, kurių nepažįstu, — sako 
Kazimieras. — Negaliu taip pat 
būsimų institucijų gerbti. Aš 
laikausi to, ką pripažįstu. O tai, 
ką aš garbinu ir myliu, yra pra
ėję. Dėl to jūs negalite manęs 
paguosti, pranešdami apie būsi
mus triumfus, kurių aš nenoriu 
pažinti, — sako jis svečiui.

Toks yra vienas šio romano epi
zodų. Daugiau Sofija ir Kazimie

ras nesusitinka, nors užuominų, 
ypač apie Sofiją, šiame romane 
yra daugiau. Mes tačiau į tai ne- 
sileidžiame, nes mums labiau 
rūpi tai, kas liečia Vilnių, jo 
paslaptingų gyventojų bei jo myli
mąją, kurią jis apdovanojo, bet 
pasiliko jai šaltas.

Kodėl čia Vilnius?

Ką Gobineau norėjo šiuo 
epizodu pasakyti? Kai mes, lietu
viai, šį epizodų skaitome, tai 
mums lengvai kyla mintis, kad 
Kazimiero ir Sofijos meilės 
nepasisekimu autorius norėjo 
pavaizduoti Lietuvos ir Lenkijos 
kultūrinius ir politinius santy
kius. Mums tai atrodo supranta
ma. Tačiau pasilieka klausimas, 
ar tai galėjo rūpėti prancūzui 
autoriui 19-ojo šimtmečio vidury
je. Taip pat Kazimiero ir Sofijos 
pokalbis vyksta apie vyro ir 
moters meilės problemas ir apie 
Kazimiero filosofines pažiūras. 
Nors tačiau negalima praleisti iš 
akių to, kad Kazimieras perduo
da jai savo nuosavybę Vilniuje.

Ir mūsų laikų rašytojas bei 
dramaturgas Albert Camus 
(1913-1960), iš kurio mes ir su
žinojome apie šį epizodų, kelia 
klausimų, kodėl Gobineau šį epi
zodų yra nukėlęs į Vilnių, ku
riame jis pats nėra buvęs. O jeigu 
ir būtų buvęs, pasak Camus, būtų 
nepakentęs jo nuobodumo ir būtų 
iš jo pabėgęs ir grįžęs į Vakarus, 
kur galima patogiai gyventi.

Tačiau taip paprastai klausimo 
dėl Vilniaus neverta atsisakyti. 
Yra pačiame romane duomenų 
manyti, kad Vilnius šį tų reiškė 
jo autoriui. Tai liudija ir tai, kad 
vėliau romano eigoje Kazimierų 
Vilniuje atranda jo giminaitis 
prancūzas, į Vilnių užsukęs, 
vedamas etnologinių studijų.

Etnologinės indoeuropiečių stu
dijos, kurios praėjusio šimtmečio 
viduryje buvo pasiekusios aukš
čiausio polėkio Vakarų Europoje, 
kaip tik greičiausiai buvo prie
žastis, dėl kurios Gobineau šį epi
zodų nukėlė į Vilnių. Tai buvo 
laikai, kada Vakarų Europa suži
nojo, ar sukūrė, naujų žodį: indo
germanų tautos ar kalbos. Mes 
šiandien su šiuo žodžiu jau ge
niame ir jis mums nėra nauje
nybė, tačiau prieš 19-ąjį šimt
metį jis nebuvo žinomas. Pasak 
Encyclopaedia Britannica, šis 
žodis buvo išrastas anglo gydyto
jo Thomas Young ir paskelbtas 
1813 metais. Devynioliktajame 
šimtmetyje kultūringoms Euro
pos visuomenėms paaiškėjo jų 
giminingumas su sanskritu ir 
jam giminingomis kalbomis bei 
tautomis. Tada atsirado dėmesys 
ir lietuvių kalbai bei tautai. 
Didysis vokiečių rašytojas Goethe 
šimtmečio pradžioje atkreipė 
didelį dėmesį į lietuviškas dainas. 
Nėra ko priminti, kaip daug šis 
indoeuropiečių dėmesys turėjo 
įtakos pačios lietuvių tautos 
sąmonei.

1861 metais vokiečių kalbinin
kas August Schleicher parašė 
savo lyginamąją indoeuropie
tiškų kalbų gramatikų, kuri 
Weimar’e buvo išleista 1871 
metais. Toje gramatikoje jis 
aprašo šias, kaip jis vadina, 
indogermanų kalbas: sanskritų, 
vendų arba senųjų barktų kalbų, 
senovės graikų kalbų, senąsias 
Italijos kalbas — lotynų, Umbri- 
jos ir ostiškų kalba, senąją airių 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tesugrįžta ir teapgaubia mus iš naujo ir visados
pirmosios Kovo Vienuoliktosios džiaugsmas!

16 + 11 = begalybė
Praėjo vieneri metai nuo to 

laiko, kai mes žengėme pirmutini 
žingsni i Lietuvos valstybingumo 
atkūrimą. Didžiųjų galybių poli
tika ir Sovietų atvira agresija 
nepaklupdė Lietuvos. Anaiptol! 
Mes tebestovime tvirti ir pasiryžę 
toliau ginti ir puoselėti Lietuvos 
nepriklausomybę. Pradėdami su 
Vasario Šešioliktosis aktu ir ji 
pakartodami Kovo Vienuoliktąją, 
mes sau ir visam pasauliui pa
reiškėme, kad mes savo ryžtu ir 
savo jėgomis grįžtame i laisvų 
tautų šeimą. Atstatymo aktai, be 
abejonės, svarbūs, tačiau prak
tiškas valstybės atstatymas 
nemažiau svarbus, o be galo daug 
sunkesnis ir sudėtingesnis. Su
tikdami antruosius Lietuvos 
nepriklausomybės metus mes pri
valome žiūrėti į ateitį.

Remdamasi Vasario Šešiolik
tosios Lietuvos nepriklausomybės

vis siekdama kompromiso, suren
gė plebiscitą. Plebiscitas, ar 
apklausa, nelygi referendumui, 
bet vis dėlto labai ryškiai parodė, 
kad Lietuvos balsuojantys gy
ventojai, ir lietuviai, ir nelietu
viai, masiškai palaiko nepri
klausomos ir demokratiškos 
Lietuvos Respublikos atstatymą. 
Tuo Lietuva atėmė iš Gorbačiovo 
jo priešpaskutinį tūzą. Gorbačio
vui beliko karinė jėga, priespau
da ir cenzūra.

O tuo pačiu metu Lietuva 
krauna savo tūzus. Kitos pa
saulio valstybės negali nepaste
bėti Lietuvos oraus principin
gumo. Kad ir tai, jog Lietuvos 
gyventojai, pergyvenę Kruvinąjį 
sekmadienį, toliau eina ginti savo 
laisvės ir demokratijos simbolį — 
Parlamentą. Jie eina ginti jį nuo 
šarvuočių, tankų, durklų ir 
automatų, bet jie ginkluoti tik

bent mes ją pastatome ant tvirtų 
visuomeninių pamatų. Tai 
reiškia, kad mes, ypačiai išei
vijoje (nes mums resursai leng
viau prieinami), turime dabar 
pradėti atstatymo darbą.

Visų pirma reikia įvertinti 
Lietuvos ekonomijos būklę. Nors 
Lietuva turi potencialą turėti 
stiprią ekonomiją, vien dėl to, kad 
Sovietų centralizuota ekonomijos 
sistema karaliavo penkiasdešimt 
metų, ją reikia visiškai per
tvarkyti. Išeivijoje yra ne tik 
ekonomijos specialistų (kurie gali 
pagal savo mokslines žinias at
naujinti ekonomiją ir jos įsta
tymus iš viršaus), bet ir versli
ninkų bei kitų profesionalų (kurie 
savo patirtimi gali padėti at
naujinti ekonomiją iš apačios). 
Ekonomijos mokslininkai, nu
vykę į Lietuvą, su įstatymų lei
dėjais galėtų dirbti, paruošiant 
tinkamus įstatymus. Versli
ninkai galėtų užmegzti ryšius su 
savo kolegomis Lietuvoje ir pasi
dalinti savo praktiška patirtimi. 
(Šia kryptimi jau kuris laikas 
nemažai daroma.) Tokiu būdu

ELTA nuotrauka

mėn. 11 d. ^paskelbuSAA^rdėl8uXvl^e^ri^somos^au? b 1 kovo “.P‘£riejusių pasauli P«r televizijos ekranus ir neišdildomai įsirėžusių i mūsų

Tą Kovo Vienuoliktosios sekmadienį prieš metus šis buvo vienas “iš valdau lr<^8'

atstatymo aktu, laisvai ir demo
kratiškai išrinkta Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba, 
vedama prezidento Landsbergio, 
1990 metų Kovo Vienuoliktąją 
politiškai atkūrė Lietuvos vals
tybę. Nors Landsbergis ir Lietu
vos vyriausybė siekė politinio 
susipratimo, Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačio
vas griebėsi spaudimo ir smurto 
veiksmų. Net kai Lietuvos Parla
mentas siūlė kompromisų, vadi
namųjų nusileidimų (nors nė 
vienas nutarimas nesukompromi
tavo Nepriklausomybės akto nei 
Lietuvos valstybingumo), Sovietų 
Sąjungos prezidentas atsisakė 
eiti į dialogą. Įtarinėdamas, kad 
Lietuvos tautinės mažumos ne
benori nepriklausomos Lietuvos, 
Gorbačiovas vis reikalavo refe
rendumo. Aukščiausioji Taryba,

drąsa ir savo tvirtu įsitikinimu, 
kad tiesa yra jų pusėje. Islandija 
(tegul Dievas ją visada laimina) 
jau užmezgė diplomatinius santy
kius su Lietuva. Čekoslovakija 
žengia juos atnaujinti, o kitos 
Skandinavijos šalys ruošiasi. 
Visa tai parodo, kad mes grįž
tame į pasaulį. Man rodos, jog 
mažai kas abejoja, kad Lietuva 
greitai bus pripažinta de facto 
nepriklausoma.

Todėl mes jau ir dabar turime 
ruoštis sunkiam Lietuvos valsty
bės atstatymui. Penkios dešimtys 
metų Sovietų okupacijos ir nioko
jimo Lietuvai smarkiai pakenkė. 
Mūsų aplinka sužalota. Mūsų 
dvasinės vertybės sumindžiotos. 
Mūsų ekonomija nereali, jei ji net 
iš viso egzistuojanti. Mūsų švie
timo sistema apverktina. Politinė 
nepriklausomybė yra bevertė, ne-

būtų galima išvirkšti ekonomi
nius principus į Lietuvos ūkį.

Tačiau net jeigu mes ir be galo 
daug ekspertų ir verslininkų 
nusiųstume, problema ne visai 
būtų išspręsta. Stipriai eko
nomijai reikalinga išmokslintas 
darbo jėgos šaltinis. Šiuo metu 
Lietuvos aukštesniojo mokslo sis
tema yra baisioje padėtyje. Da
bartiniai profesoriai buvo iš
mokslinti sovietinėje sistemoje 
(gal ne visi). Tai jie toliau dėsto 
maždaug tą, ką išmoko. Šį 
užburtą ratą išardyti reikia 
Vakaruose išmokslintų profeso
rių. Tuo atveju yra du galimi 
veiklos planai: 1) išeivijos profe
soriai nuvyksta Lietuvon dėstyti 
(Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune iš dalies tai daroma) ar- 
ba/ir 2) studentai iš Lietuvos 
vyksta į Vakarus siekti aukš-

tesniojo mokslo. Antrasis varian
tas turi didesnę perspektyvą, nes 
būtų įmanoma ruošti ir vidurinio 
mokslo mokytojus, ir aplamai 
mažiau žmonių gyvenimai būtų 
sutrukdyti. Geriausias būdas 
šitokį planą vykdyti yra steigti 
stipendijas kiekvienai itin reika
lingai sričiai (pavyzdžiui, Busi- 
ness Administration, Public 
Administration, Industrial 
Psychology, Marketing ir t.t.). 
Stipendijų išdavimas priklausytų 
tik nuo egzaminų (TOEFL [Tęst 
of English as a Foreign 
Language], S AT [Scholastic Ap- 
titude Tęst] ir rašinių) rezultatų.

(Nukelta į 2 psl.)

Džiaugsmo manifestacja 1990 metais Vilniuje prie namo, kuriame 1918 metais Nepriklausomybės aktas. 
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PEN dėmesys Lietuvai
Idealiame pasaulyje Tarp

tautinis PEN klubas užsiimtų 
gryna literatūra. Tačiau didžio
sios pasaulio krizės — Persų 
įlankoje ir Baltijos valstybėse — 
be atvangos kreipia pasaulinę 
rašytojų organizacija į politinius 
vandenis.

Vasario 14 dieną amerikiečių 
PEN centras savo pustrečio tūks
tančio narių vardu pasiuntė jau 
antrą protestą Michailui Gor
bačiovui po Vilniaus žudynių. 
Pasiremdamas Lietuvos Švietimo 
ministerijos informacija, ameri
kiečių PEN centras reiškia „gilų 
susirūpinimą” dėl Lietuvos ne
priklausomybę remiančios spau
dos ir medijų varžymo. PEN 
laiške Gorbačiovui minimas tebe
sitęsiantis Lietuvoje televizijos 
stoties ir transmisijos bokšto, 
spaudos rūmų ir popieriaus san
dėlio užėmimas, popieriaus 
stygius, kompiuterių tinklo ar
dymas ir į Vilnių siunčiamų 
faksų sulaikymas Maskvoje. Pa
brėžiama, kad keli periodiniai 
leidiniai, įskaitant Geni ir Euro
pos lietuvį, buvo priversti užsida
ryti.

Protestą pasirašęs amerikiečių 
PEN centro pirmininkas, roma
nistas Larry McMurtry primena, 
kad jo organizacija yra įsiparei
gojusi užtikrinti asmens teisę 
„siekti informacijos ir idėjų, jas 
gauti ir platinti”, kaip tai apibū
dina Visuotinės žmogaus teisių 

Liaudies meno nuolatinės ekspozicijos fragmentas (Žemaitija) Lietuvos istori
jos ir etnografijos muziejaus liaudies meno salėse.

Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje 1988 metais (kurtos ekspozicijos 
fragmentas — aukštaičio priemenė 19 a. pabaigoje — 20 a. pradžioje.

deklaracijos 19-as straipsnis. 
Todėl, rašo jis, „mes laikome 
nepaliaujamą į spaudą ir medijas 
Lietuvoje nukreiptą spaudimą iš
raiškos laisvės pažeidimu. Mes 
dar sykį raginame jūsų vyriau
sybę peržiūrėti savo dabartinę 
politiką ir pradėti atviras disku
sijas su Lietuvos žmonėmis”.

Šių metų gegužės mėnesio pra
džioje Delphi, Graikijoje, turėjęs 
įvykti 56-asis Tarptautinis PEN 
kongresas tapo karo Persų 
įlankoje auka. Bombos bei rake
tos pasirodė galingesnės už 
Apolono lyrą — dėl teroristinių 
veiksmų galimybės kongresas 
buvo atidėtas.

Pasaulio rašytojų dėmesys 
dabar krypsta į Budapeštą, kur 
kovo 15-18 dienomis vyksta 
regionalinė PEN konferencija. 
Vengrijos sostinėje laukiama 
žymiųjų Vidurio-Rytų Europos ir 
Sovietų Sąjungos rašytojų bei in
telektualų. Konferencijos tema — 
„Laisvės džiunglėse” nukreipta į 
pototalitarinę kultūrą Vengrijoje, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 
Todėl itin svarbu, kad Budapeš
te būtų išgirstas ir su totalitarine 
imperija dar tebesigrumiančių 
lietuvių, latvių ir estų balsas. Dar 
neteko patirti, ar į konferenciją 
bus atvykusių Lietuvos PEN cen
tro atstovų, tačiau bent vieno iš 
jų bus sulaukta iš išeivijos.

kž

„Keičiamės vertybėmis, padėdami vieni kitiems• ••
Pirmosios etnografinės parodos, atvežtos į Ameriką iš Lietuvos, 
proga kalbamės su Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus 

direktorium Eugenijum Skrupskeliu

Eugenijus Skrupskelis
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus nuotrauka

— Kai lankėtės Amerikoje 1989 
metų rudenį Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo Chicago’je 
metu, kalbėjomės apie Jūsų didįjį 
rūpestį — Lietuvos istorijos ir 
etnografijos muziejaus (ir apla
mai Lietuvos muziejų sistemos) 
padėtį, sunkias sąlygas, bet ir 
siekius — įsivesti pačius naujau
sius muziejininkystės metodus 
kolekcijoms apsaugoti, jas pras
mingiausiai eksponuoti, skatinti 
mokslinius darbus, vystyti 
muziejų veiklą taip, kad jie 
sėkmingiausiai atliktų savo 
paskirtį: padėti mums pažinti 
savo krašto ir tautos praeitį, mūsų 
tautos kultūros šaknis ir įvairiau
sius jos klodus tuo unikaliu būdu, 
kurį ir teikia tik istorijos ir etno
grafijos muziejai. Todėl Lietuvos 
muziejai yra viena svarbiausių, 
nors gal ne visada mūsų pakan
kamai vertinamų, lietuviško švie
timo sričių bei tautinės savimonės 
šaltinių ir jos židinių. O apie 
Lietuvos istorįjos ir etnografijos 
muziejų Jūs tada ir sakėte: „mūsų 
muziejus visada buvo surištas su 
tautine savimone” („Draugo” 
kultūrinis priedas, 1990 m. va
sario 24 d.).

Tuo metu nurodėte, kad viena 
didžiausių kliūčių Lietuvos isto
rijos ir etnografijos muziejaus 
veiklai buvo per didelė cen
tralizacija ir veiklos reglamenta
vimas (ateinantis iš Maskvos). Ar 
nuo praėjusių metų Kovo vienuo
liktosios įstengėte to reglamenta
vimo atsikratyti ir užsitikrinti 
didesnė veikos laisve?

— Kūrybine prasme jokios re
glamentacijos nėra. Turime ga- 
limybę dirbti laisvai ir daryti bet 
kokias parodas ir ekspozicijas.

Niekas nebenurodinėja, kaip 
anksčiau, ką ir kaip daryti. Kitas 
dalykas — muziejaus veiklos fi
nansinė pusė. Čia dar yra daug 
suvaržymų, išlikusių nuo anks
tesnių laikų, bet tikimės, kad su 
įstatymų pasikeitimais tai irgi 
susitvarkys. Šiuo metu ruošiami 
Kultūros įstatymas, Muziejų įsta
tymas ir kiti, kurie turėtų nu
statyti muziejų ir kitų kultūri
nių institucijų veiklą naujomis 
sąlygomis.

Beje, šiuo metu opiausias yra 
finansų klausimas. Paveldėta 
sunki ekonominė padėtis nelei
džia skirti daugiau lėšų kultūrai. 
Netgi priešingai, augant kai
noms, pinigai, skiriami kultūrai, 
mažėja. Tuo tarpu sulaukti pa
galbos iš kitur galimybės labai 
menkos. Amerikoje įprasta, kad 
kultūrą žymiai finansuoja priva

tūs fondai. Lietuvoje to dar nėra. 
Retos išimtys šia prame — tai be
sikuriančios privačios firmos. 
Viena iš jų, Vilniaus firma „Ino- 
veca”, ir apmokėjo mūsų parodos 
atvežimo į čia išlaidas. Už tai, 
kad Amerikos lietuviai gali pa
matyti autentiškus eksponatus iš 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejaus rinkinių, turime 
dėkoti „Inoveca” generaliniam 
direktoriui Eugenijui Šalčiui.

— O ar šių metų sausio 13 
dienos įvykiai sutrikdė Lietuvos 
istorijos ir etnografijos muziejaus 
veiklą? Mažų mažiausiai prieš 
akis turbūt turėjote atnaujintos 
okupacinės priespaudos šmėklą ir 
rūpestį kaip muziejaus kolekcijas 
ir turtą apsaugoti?

— Be abejo, sausio įvykiai pa
lietė mūsų muziejų, kaip ir visą 
Lietuvą. Buvo imtasi priemonių 
apsaugoti muziejuje saugomas 
unikalias vertybes. Dalis ekspo
natų, patys vertingiausi, buvo 
paslėpti; savaitę neveikė muzie
jaus ekspozicįja. Sausio 13-os nak
tį muziejaus kieme buvo dvi ma
šinos su kareiviais, buvo bando
ma lipti į Gedimino pilies kalną... 
Laimė, viskas baigėsi gerai ir 
kareiviai pasitraukė.

— Iki 1989 metų pabaigos 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejus jau buvo suruošes labai 
pavykusias, Atgimimo nuotai
koms pritaikytas, parodas: 
„Pinigai Lietuvoje 1915-1941”, 
„Lietuvos jaunimo organizacijos” 
(Nepriklausomybės laikotarpio), 
„Lietuvos medaliai” ir turbūt 
pačią svarbiausią, davusią progą 
Lietuvos žmonėms tarsi katarsiui 
— „Lietuva tremtyje”. Kokias 
parodas Lietuvos istorijos ir etno
grafijos muziejus surengė 1990 
metais? Kokio atgarsio jos su
silaukė? Papasakokite taip 
pat apie svarbiausius muziejus 
įvykdytus projektus. Pavyzdžiui, 
jau teko matyti Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejaus repre
zentacinė knygą: kaip kilo mintis 
ją paruošti, kas prie jos dirbo?

— Laiko tarpas nuo 1989 metų 
pabaigos nepasižymėjo stambio
mis parodomis, bet tai, kas buvo 
padaryta, manau, buvo nemažiau 
reikšminga. Daugiau dėmesio 
skyrėme savo rinkinių tvarky
mui. Tai nesibaigiantis muzieji
ninko darbas, kuris nėra toks 
pastebimas kaip parodos, bet nuo

Liaudies meno salėse Lietuvos istorijos ir etnografuos muziejuje, Vilniuje.

to, kaip jis bus padarytas, pri
klauso visa muziejaus veikla.

1990 metų pavasarį grįžo mūsų 
paroda iš Italijos, sulaukusi ten 
didelio pasisekimo. Reikšminga 
muziejui ir, manyčiau, visai Lie
tuvai buvo bendra Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro Chica
go’je ir mūsų muziejaus surengta 
paroda „Aleksandras Stulgins
kis”. Ji buvo rodoma muziejuje 
mėnesį laiko nuo 1990 m. vasario 
16 d. Dabar paroda vežiojama po 
Lietuvą. Tai buvo pirmas konk
retus bendras darbas su užjūrio 
lietuviais.

Iš muziejaus surengtų parodų 
reikėtų paminėti archeologinę 
parodą „Baltiškojo ornamento be
ieškant”, skirtą archeologės Ri
mutės Jablonskytės-Rimantienės 
jubiliejui. Tai buvo išsami baltiš
ko ornamento studįja, simboliš
kai užbaigta 19-ojo amžiaus 
verpstėmis, atkartojančiomis se
nuosius ornamentus.

Svarbiausias darbas buvo da
lies muziejaus ekspozicįjos pakei
timas. Tam buvo ruoštasi ilgesnį 
laiką, ne dėl to, kad kuo nors 
būtumėm abejoję, bet pats temos 

svarbumas vertė gerai viską 
pergalvoti ir atrinkti. Manau, 
kad nauja ekspozicija, skirta 
Nepriklausomai Lietuvos Res
publikai, kiek tai leidžia vietos 
ribos, gana išsamiai parodo 
Lietuvą 1918-1940 metais.

Reprezentacinis albumas apie 
Lietuvos istorijos ir etnografuos 
muziejų tai pirmoji knyga iš seri
jos „Lietuvos istorijos pamink
lai”. Jis buvo pradėtas ruošti 
prieš keletą metų. Sudarytoja — 
muziejaus etnografijos skyriaus 
vedėja Birutė Kulnytė. Tai labai 
rimtas darbas, kurį negėda paro
dyti pasauliui. Tokio lygio knygos 
Lietuvoje dar nėra dažnos.

Nauji projektai — tai amatų 
centras prie muziejaus ir leidinys 
Etnografija Planuojame, kad 
amatų centras tai bus vieta, kur 
bus tiriamos ir atkuriamos seno
sios amatų technologijos. Tai tu
rėtų būti vieta, kur galima iš
mokti senoviško amato, pamaty
ti, kaip buvo dirbama praėjusiam 
šimtmety ar dar seniau. Be kita 
ko, centras gamintų pardavimui, 
nedideliais kiekiais, muziejaus 

(Nukelta į 4 psl.)

Liaudies meno ekspozicijos Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje fragmentai: kairėje — aukštaičių pirkia 18 a. pabaigoje — 19 a. pradžioje, dešinėje — 
žemaičių troba 18 a. pabaigoje — 19 a. pradžioje.
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Į laisvę su daina

Pirmosios Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metinės

Besirengdami septintajai JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų 
šventei, trumpai peržvelkime 
dainos reikšmę tautiniam atgi
mimui. Lietuvos tautinis atgi
mimas buvo pradėtas su dai
nomis ir vėliavomis. Taip rodė 
viso pasaulio televizija ir spauda. 
Visas pasaulis žiūrėjo ir ste
bėjosi... keisti žmonės tie 
lietuviai! Ir niekas tikėti 
negalėjo, kad Lietuvoje vyksta 
revoliucija. Net Kremlius ne
tikėjo. Visi važiavo pasižiūrėti, 
kaip i atlaidus. Su dainomis, 
žvakutėmis ir šokiais — nejaugi 
tai revoliucija?

Atvažiavę reporteriai nematė 
barikadų, Molotovo kokteilių ir 
kinžalų. Aiškiai matė, kad Lietu
va — tai ne Libanas. Nebuvo 
bombų sprogimų nei gaisrų. Ir 
šoko ne „Kardų” šoki, bet 
„Blezdingėlę”. Atvažiavusieji 
pasidarė išvadą, kad tuo šokiu, 
mosuojant nosinaitėmis, buvo 
atsisveikinama su praeitimi.

Kremlius iš pradžių net 
nežinojo ir nesiorientavo, kaip 
reikėtų reaguoti. Tik kuomet 
Lietuva paskelbė savo nepriklau
somybės atstatymą, tai ėmė susi
gaudyti. Jeigu būtų ne tik Mark
so raštus, bet ir šventrašti paskai
tę, tai būtų atsiminę ir žinoję, kad 
žydai giesmėmis ir trimitais 
Jericho sienas sugriovė. Tik 
tuomet ir Kremliaus vyrai 
pamatė ir suprato, kad ir dainos 
turi griaunamąją galią. Tad pra
dėjo automatais ir tankais gra
sinti.

Dainos turi ne tik griaunamąją, 
bet dar daugiau jungiamąją 
galią. Tai yra dvasinių išgyve
nimų proveržis, kuris turi ne tik 
jungiančios, bet ir raminančios 
galios. Prie televizijos bokšto 
Vilniuje lietuviai su dainomis 
prieš tankus stovėjo. Su dainomis 
jie gynė ir apgynė Aukščiausio
sios Tarybos rūmus.

Spaudos draudimo laikais 
knygnešius į Sibirą dainomis 
išlydėdavo. Važiuojančius i 
Ameriką taip pat su dainomis 
lydėjo. Galbūt iš to laikotarpio 
yra liūdna daina: „Sudie, kviet- 
keli, tu brangiausias...” Liūdnos 
buvo mūsų dainos, kaip ir tauti
nis likimas. Be to, Lietuvos gam
ta rami, idiliška, tad ir mūsų 
dainos švelnios ir subtilios, apie 
ramunę, dobilėli ar lelijėlę. Lietu
vės dirbdamos dainuodavo ir savo 
dainas jausdavo i drobių raštus.

Išvykdami i tolimus kraštus, 
ypač moterys, pasiimdavo saują 
lietuviškos žemės, rūtų sėklas 
mazgelyje ir lietuvišką dainą. At
plaukę i Ameriką pradėjo steigti 
savo parapijas, organizuoti cho
rus ir „giedorių brolijas”. Gal 
Muzikologijos archyve Chicago’je 
būtų galima surasti, kuomet ir 
kur susiorganizavo pirmieji lietu
viški chorai ir kitas detales. Bet 
tai jau būtų atskira studija. Šia 
proga tik noriu iškelti beveik jau 
užmirštą faktą, kad šiemet 
sueina 75 metai nuo pirmosios 
Dainų šventės Amerikoje, kuri 
įvyko 1916 metais Chicago’je.

Septintoji Dainų šventė jau ne 
už kalnų — gegužės 26 dieną. 
Chorai intensyviai dirba ir ren
giasi, kad šventė būtų įspūdinga. 
Šventėje dalyvaus daugiau kaip 
tūkstantis choristų (įskaitant 
jaunuosius). Taip pat beveik pora 
šimtų šokėjų. Dainų švenčių 
esmė nėra vien dainos, šios 
šventės yra ir didžiulė mūsų 
tautinė manifestacija. Išeivija 
turi pati save pamatyti ir garsiai 
sušukti: „Aš dar gyva!” Šiandien, 
mūsų gyvastingumas yra reika
lingesnis ir prasmingesnis negu 
praeityje! Mums pavyzdžiu turi 
būti Vilniaus televizijos žinių 
pranešėjai, kurie, šturmuojant 
bokštą ir aidint šūviams, tautai 
.įr, pąsaųliųi skelbė: „Čia 
Lietuva... mes dar gyvi!”

Rengimo komitetas, vadovau
jamas Stasio Baro, taip pat inten
syviai dirba. Dabar svarbiausias 
rūpestis — tai lėšų telkimas. 
Visokie renginiai ir reprezenta
cija yra brangi. Pinigai, išleisti 
reprezentacijai (jeigu ji yra 
vykusi), nėra išmesti į balą. Bet 
tai yra sėkla, kuri, pasėta dirvo
je, turi duoti gerą derlių.

Muzikos šventė, kurios sudėtyje 
yra Chicago’s Lietuvių operos pa
statymai, Dainų šventė, JAV LB 
Kultūros tarybos premijų šventė 
ir kiti renginiai, yra visos išeivijos 
reikalas. Tai nėra tik rengimo 
komiteto ar čikagiečių rūpestis, 
bet visos išeivijos! Tad visos išei
vijos įsijungimas ir jos parama 
yra reikalingi. Pasistenkime, 
kad ši šventė tinkamai repre
zentuotų ne tik išeiviją, bet ir at
gimstančią Lietuvą!

Juozas Žygas

Vytauto Ylevičiaus nuotrauka.Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva!” — 1990 metų Kovo vienuoliktoji Vilniuje.

Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo, paskelbto Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos 
1990 metų kovo vienuoliktosios 
dienos aktu, metines turbūt visur 
minėjome pakilia ir ryžtinga 
nuotaika, nors ir perverta dar taip 
neseniai Vilniuje įvykdyto sovietinio 
smurto pergyvenimo. Chicago’je šios 
sukakties minėjimą pradėjo „Mar
gutis” kovo 10 dieną, sekmadienį, 
šventei skirta programa, prieš prasi
dedant tą pačią dieną jo ruoštam kon
certui. Kovo 11 dieną, pirmadienį, 
Chicago’s miesto centre vyko dau
gialypė šventės programa, pavadinta 
„Freedom Reborn” — mokslininkų 
simpoziumas „Baltų krizė: ekonomi
nės, teisinės ir geopolitinės per
spektyvos”, demonstracijos, tautinio 
solidarumo vakaras — kurią or
ganizavo Lithuanian Hotline, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba, VLIK’as, ALT’a ir Ameri- 
cans for Lithuania’s Freedom. Tai, 
žinoma, tik dalis Kovo vienuolikto
sios šventės momentų Chicago’je — 
pavyzdžiui, kovo 15 dieną Chicago’s 
priemiesčio Arlington Heights 
Memorial Library amerikiečių pa
stangomis, su draugų lietuvių pa
galba, vyko simpoziumas: „Road to 
Freedom: Baltic Statės vs. the Soviet 
Union”. Šiame numeryje spaus
dinami „Maldučio” radįjo programos 
vedėjų Petro Petručio, Lietuvos 
generalinio konsulo Chicago’je 
Vaclovo Kleizos, „Margučio” pa
tikėtinių tarybos pirmininko Valdo 
Adamkaus ir ilgamečio „Margučio” 
bendradarbio Leono Narbučio 
žodžiai, pasakyti šventės minėjime; 
taip pat dedamas reportažas apie 
simpoziumą „Baltų krizė”. Tikimės, 
jog gal viena kita iš šių minčių, jei ne 
visos kartu, padės mums orientuotis 
kur ir kaip kreipti savo pastangas dėl 
Lietuvos šiuo metu, sutvirtins mus 
tame ilgame kelyje į jos laisvę, dėl 
kurios kai kurie sausio 13-osios naktį 
jau atidavė „savo paskutinį, pilną 
pasišventimo saiką”.

PETRAS PETRUTIS:
Mieli broliai, sesės,

Praėjusiais metais, kovo 11 
dieną, Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Pra
ėjusiais metais, tą pačią dieną, 
čia, Jaunimo centre, minėjome

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis vienoje Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje šiais metais Aukščiausiosios Tarybos rūmuose, Vilniuje.

„Margučio” steigėjo Antano 
Vanagaičio gimimo 100 metų 
sukaktį. Tąsyk pakilia nuotaika 
ir jautriais žodžiais, Lietuvos 
himnu ir „Lietuva brangi” dainos 
žodžiais sutikome iš Vilniaus 
atėjusią žinią.

Šiandien Vilniuje, Nepriklau
somybės aikštėj, susirinkę vaikai 
rašė sveikinimus ir linkėjimus, 
kurie bus rytoj įteikti Vytautui 
Landsbergiui, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui. 
Mes gi, Chicago’s ir apylinkių 
lietuviai, šiandien susirinkę Jau
nimo centre, mintimis keliau
jame į Lietuvą. Tikėkime 
visapusiu Lietuvos nepriklau
somybės atstatymu ir įteisinimu.

Rytoj, kovo 11 dieną, Vilniuje 
šaukiamas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos iškilmingas posėdis. 
Rytoj rengiamos eisenos, minėji
mai, koncertai. Rytoj Vytautui 
Landsbergiui bus įteikta norvegų 
tautos taikos premija. Rytoj 
Chicagos vidurmiestyje ren
giamas simpoziumas, demonst

racija ir tautinio solidarumo 
vakaras.

VACLOVAS KLEIZA:

365 dienos pažymėtos džiaugs
mu, nusivylimu, nerimu, viltimi, 
laukimu, kova ir krauju. Tauta 
tarsi įaudrinta jūra bangavo su 
kiekviena diena, vis atsimuš
dama į kietos realybės krantą. 
Per tuos vienerius metus 
pasiekta daug. Ištvermingai 
išsilaikyta blokados laikotarpiu. 
Aukščiausioji Taryba sistemingai 
dirba ir deda pamatus naujam, 
savarankiškam valstybiniam 
gyvenimui. Mezgami kontaktai 
su įvairių kraštų vyriausybėmis. 
Ir Islandija jau išreiškė, o Če
koslovakija pažadėjo diplomatinį 
pripažinimą. Vieningai ir didvy
riškai pasipriešinta okupanto 
agresijai, pareikalavusiai kraujo 
aukų. Pravesta sėkminga visų 
gyventojų apklausa, dar kartą 
aiškiai parodžiusi pasauliui tau
tos pasiryžimą būti laisva. Antra 

Aleksandro Juozapaičio nuotrauka 

vertus, okupanto kariuomenė te- 
betrypia Lietuvos žemę. Maskva 
spendžia visokias kliūtis pilnoms 
deryboms pradėti. Nedaug pažan
gos padaryta ekonominėje ir 
ūkinėje srityje. Kiekviena diena 
atneša naujus rūpesčius ir naujus 
grasinimus.

Skaudžiausia, kad Vakarų 
pasaulio vadovai dar nėra pilnai 
įsisąmoninę ir supratę mūsų 
padėtį. Kai kalba su mumis, 
atrodo, jog jie supranta ir 
pripažįsta, kad sovietiniai įsta
tymai bei nutarimai Lietuvai ne
gali būti taikomi ir negalioja, nes 
tai okupanto įstatymai. Bet kai 
tie patys vadovai susitinka su 
Gorbačiovu, jie lengvai priima jo 
siūlomas klastingas konstitu
cines procedūras, referendumus, 
penkerių metų laukimo sąlygas 
ir panašiai. Atseit, mes ir vėl 
tampame Sovietų Sąungos dalimi 
ir turime pasikliauti jos įsta
tymais. Vėliausias tokio susi
tikimo rezultatas buvo, kai susi
tiko Didžiosios Britanijos prem
jeras Mąjor ir Gorbačiovas.

Nors pralietas kraujas Vilniu
je ir nedviprasmiškas tautos 
pasisakymas už savo ateitį turėjo 
pasauliui parodyti mūsų aiškų, 
vieningą ryžtą būti laisvais, deja, 
atrodo, jog pasaulis dar nėra 
pilnai mūsų supratęs, o gal ir 
nenori suprasti. Todėl mūsų 
pareiga stiprinti savo pastangas 
ir toliau apeliuoti visais įma
nomais būdais į pasaulio sąžinę 
tol, kol ji bus pilnai įtikinta ir 
supras, kad lietuvių tauta turi 
teisę būti laisva ir jos pastangos 
turi būti remiamos taip pat, kaip 
laisvė buvo ginama Persų 
įlankoje.

Tautos nariai per šiuos metus 
daugiau suartėjo, užmezgė tarp 
savęs artimesnius ryšius. Tačiau 
reikia dar didesnio atvirumo ir 
dar didesnio tarpusavio pasi
tikėjimo. Šiandien negalime vieni 
kitiems kelti sąlygas. Pasi
tikėjimas žmogumi ir jo gera 
valia turi būti mūsų santykia
vimo pagrindu. Bus nusivylimų, 
bus kartesnių momentų, bet tai 
negali būti kliūtimi, siekiant 
bendro tikslo. Lietuvai pri
valome talkinti, ją remti, jai 
padėti. Ne visuomet pilnai 
suprantame tenykščius užsi
mojimus ir planus. Kartais jie 
gal ir nerealiai atrodo. Bet 
leiskime lietuviams tėvynėje 

tiesti savo likimo kelią. Ne visuo
met privalome su jais sutikti, bet 
visuomet privalome vieni kitų 
išklausyti ir ieškoti bendrų išei
ties taškų. Šiuo metu Lietuva 
stiprina mus, bet ir mes Lietuvą 
stipriname. Simboliška, kad 
Kovo 11-oji yra Gavėnios laiko
tarpyje. Kaip po Gavėnios ateina 
Velykos, taip ir Lietuvai ateis 
nepriklausomo gyvenimo prisi
kėlimas, nes, poeto Vinco Kazoko 
žodžiais tariant, „Neklausk, ar 
upė nori tekėti, ji teka. Neklausk, 
ar tauta nori gyventi — ji gyvena. 
Mano tauta kaip upė. Ji gyvena 
ir teka”.

VALDAS ADAMKUS:

Prieš metus Vilniuje Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Ta
ryba, reikšdama tautos valią, 
atstatė Lietuvos valstybės suve
reninių galių vykdymą ir tuomi 
paskelbė pasauliui, kad Lietuva 
vėl yra nepriklausoma valstybė. 
Minučių laiku džiaugsmo banga 
atvilnijo iš Lietuvos į šią salę. 
Girdžiu ir matau tą džiaugsmą ir 
tas džiaugsmo ašaras dar ir 
šiandien, kai sveikinome Lietuvą 
ir patys save. Per tuos metus 
kūrybinis darbas jungė visus, ne 
tik Lietuvoje, bet ir ten, kur buvo 
bent keletas lietuvių. Atsiliepta 
buvo į pozityvų darbą, atsiliepta 
į pavojus ir trūkumus. Pasaulis 
sutiko mūsų tautos sprendimą ar
ba su simpatijomis, arba su šaltu 
abejingumu. Vieniems tai buvo 
neteisėta, nepriimtina. Kitiems 
per greita. Tačiau niekas negalėjo 
paneigti, kad tai buvo autentiška, 
demokratiniu procesu pareikšta 
tautos valia, kad mes gyvi ir 
liksime ne tik gyvais, bet ir lais
vais.

Lietuvių tauta pasauliui gyvy
bių auka visą tai patvirtino šių 
metų sausio 13 dieną, o vasario 9 
dienos balsavimu įtvirtinome 
savo neatšaukiamą sprendimą. 
Šiandien mintimis jungiamės su 
tautiečiais tėvynėje. Minint 
pirmąsias Kovo 11-osios metines, 
prašau Jūsų visų pritarimo 
pasveikinti Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą, pasiunčiant Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui šį 
sveikinimą:

, Kovo 11 -osios dienos aktas yra 
ne vien lietuvių tautos pa
reiškimas pasauliui, išsakantis 
josios sprendimą gyventi laisvai ir 
nepriklausomai. Tai priminimas 
pasauliui prigimtosios teisės tau
toms ir žmogui būti laisvais. Už 
šią teisę šiais metais lietuvių tauta 
paaukojo geriausių savo sūnų ir 
dukterų gyvybes. Pirmųjų kovo 
11-osios dienos akto paskelbimo 
metinių proga, mes siunčiame per 
Aukščiausiąją Tarybą visai 
lietuvių tautai mūsų tyriausius 
jausmus ir sveikinimus, pareikš- 
dami Jums mūsų solidarumą ir 
paramą visuose Jūsų darbuose ir 
žygiuose.

LEONAS NARBUTIS:

Ištraukos iš Gintauto Misiuke- 
vičiaus laiško žuvusiam draugui Ri
mantui Juknevičiui (Forumas, Nr. 1 
[19], 1991 m. sausio 29 d.).

Kai gulėjai pašarvotas mo
kyklos aktų salėje, ir prie karsto 
sargyboje, keisdami vieni kitus, 
stovėjo mokyklos ir studijų drau
gai, Artūras, bendras mūsų 
kiemo draugas, pasakė keistus 

(Nukelta į 2 psl.)
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ir laisvės pažadas

V

Hermeneutika ir apokaliptinis pradas Šventame Rašte

Didžiosioms krikščionių šven
tėms yra būdingi kai kurie ben
dri bruožai. Pirmiausia, jomis 
kiekvienais metais yra prisi
menami ir pažymimi vienkar
tiniai lemiami įvykiai, kurie, 
tikėjimo akimis žvelgiant, ir 
sudaro išganymo istoriją, kuri 
savo ruožtu yra ne kas kita kaip 
esminės krikščioniškos sampra
tos — kad Dievas save apreiškia 
žmogui ir kad Jis tai daro žemėje 
— liudijimas ir plėtojimas. Antra, 
bent katalikiškoje tradicijoje, šios 
šventės taip pat jokiu būdu ne- 
atribojamos nuo žmonijos anks
tesnės patirties klodų, ypač prieš
krikščioniškoms kultūroms bū
dingo gamtos cikliškumo per
gyvenimo ir jo apeiginio ap- 
vaikščiojimo. Prieškrikščioniškoji 
pasaulėjauta glaudžiai įjungiama 
jeigu ne į pačią šventės esmę 
(kurią sudaro istorinis įvykis, ne 
gamtos reiškinių atsikartojimas), 
tai tikrai į jos prasmę, ją išplės
dama, pagilindama. Ir trečia, 
galbūt svarbiausiai — šios 
šventės sudabartina minimus 
lemiamus istorinius įvykius (toks 
yra pagrindinis bažnytinės litur
gijos siekis ir išdava), atveria juos 
visoj jų prasmės gilybėj kiekvie
nam, pasiruošusiam į juos 
įžengti, juose dalyvauti, būti 
perkeistam dabar ir čia iš jų te- 
besklindančia istorijoje veikusio 
ir nuolat veikiančio Dievo 
malonės. Todėl teologija šiose 
šventėse glūdintį tikrovės mat
menį taip taikliai vadina šventa 
paslaptim, ištiesiančia kvietimą 
joje dalyvauti, būti dieviškojo 
gyvenimo dalininku.

Praėjusių metų šv. Kalėdų pro
ga tėvas Antanas Saulaitis, SJ, 
šiose skiltyse rašydamas, nurodė 
kaip senovės lietuvių papročių, 
pavyzdžiui, Kūčių vakaro ir 
Naujųjų metų nakties burtų, in
tencija darniai įsilieja į Viešpa
ties Gimimo šventės reikšmę: „Il

Taikos (ramybės) palinkėjimas vienų šv. mišių metu naktį Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, kurias aukoja susirin
kusieji ginti Parlamento rūmus po sausio 13-ųjų įvykdyto sovietinio smurto.

Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

giausios metų nakties ir pradė
siančių ilgėti naujų gyvybės 
dienų laikotarpio papročiai, neiš
skiriant 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. Ties
dami ranką su paplotėliu, 
imamės ir žygio ne ateitį spėti, o 
ateitį teigiamai bei palankiai 
kurti. [...] Kas tikrai, giliai, 
tauriai ir švelniai žmogiška, tas 
arčiausia tokio Dievo, kuris 
trokšta žmogui save apreikšti. Ta 
pati priešistorinių papročių 
prasmė išsipildo Kristaus 
žmogiškume, siekiančiame dar
nos savyje, tarp žmonių ir su visų 
Kūrėju (Draugo kultūrinis 
priedas, 1990 m. gruodžio mėn. 
22 d.).

Giliausią senovę siekiančios 
prieškrikščioniško mūsų protėvių 
tikėjimo tradicijos, ženklinančios 
žieminį saulės pokrypį, ne tik kad 
neprieštarauja Kalėdų kaip 
įsikūnijusio Dievo gimimo žemėje 
šventės reikšmei, bet ją papildo, 
sustiprina, kadangi į ją įlieja 
giliausiai žmogišką savo ateičiai 
palaimos troškimą. Panašiai ir 
Velykos — Viešpaties Prisikėlimo 
šventė — neatsiejamos nuo 
kasmetinio pavasario lūkesčio, 
nuo jame įžvelgiamos vilties 
atgyti, atsinaujinti, keltis 
gyvenimui, kaip tuo metų laiku 
daro visa gamta. Neatsitiktinai ir 
pats Velykų šventės vardas 
daugelyje šiaurės Europos kalbų 
liudija šį ryšį: angliškai Easter, 
vokiškai Oster, su jų variantais 
joms giminingose kalbose — žo
džio kamienas yra „aus-” — 
reiškiantis rytą (dienos laiką), 
rytus (žemės erdvės kryptį); lietu
viškai jis girdimas žodyje „auš
ra”, latviškai — „austra”. 
Šiaurės Europos religijų istorijos 

(Nukelta į 4 psl.)

ANTANAS RUBŠYS
Šiuolaikinis Švento Rašto aiški

nimas gimė prieš trejetą šimt
mečių, apie 1650 metus. Anks
čiau krikščioniškoji hermeneuti
ka Šventą Raštą laikė iš dangaus 
duotu raštų rinkiniu — praneši
mu apie įvykius, kurių nesąlygo
jo nei kultūrinė, nei istorinė 
aplinka. Ši siaura Švento Rašto 
kilmės-įkvėpimo samprata ne
turėjo vietos įkvėptųjų autorių 
vaidmeniui šventųjų knygų para
šyme ir nesidomėjo istorine 
apreiškimo plėtote Šventame 
Rašte. Švento Rašto aiškini
mas buvo perdėm teologiškas 
ir dogmatinis. Po 1960 metų 
šviežia intelektualinė srovė pra
dėjo sąlygoti Švento Rašto aiški
nimą. Jos ištaka buvo didėjanti 
filosofinio imanentizmo banga, 
perkėlusi Būties pradmenis nuo 
Dievo į gamtą ir žmogų. Renesan
so humanizmas, žavėdamasis 
žmogaus protu ir jausmais, nu
kreipė filosofiją nuo Dievo tikro
vės pažinimo į žmogaus tikrovės 
pažinimą. Žavesys žmogumi 
reiškėsi racionalizmu ir em- 
piricizmu —. dviem srovėmis, 
kurios įsakmiai dažė 17-ojo ir 
18-ojo šimtmečių mintijimą. Ap- 
švietos (Enlightenment, Aufkla- 
•rung) amžiaus būvyje empiriška- 
’sis racionalizmas pasiekė savo 
apogėjų. Proto sudievinimas skel
bė aušrą eros, kurioje, optimistiš
ku įsitikinimu, tamsuma bus iš
sklaidyta, prietarai sunaikinti, 
kadangi protas valdys žmonių 
gyvenimą: religiją, visuomenę, 
meną. Nuosekliu keliu eidamas, 
racionalizmas paneigė antgamtę 
ir paskendo panteizme, o kraštu
tinis empiricizmas atsidūrė sub
jektyvizme ir skepticizme.

Racionalizmas ir empiricizmas 
turėjo didelę įtaką Apšvietos 
amžiaus mintijimo vystymuisi ir 
Švento Rašto tyrinėjimui bei 
aiškinimui. Gamtos mokslų pa
žanga kėlė klausimus apie Šven
to Rašto pasaulio sampratą, 
mesdama iššūkį Švento Rašto ne
klaidingumui. Istorikai atrado 
naujus šaltinius, šalia Senojo 
Testamento, pasaulinės istorijos 
chronologijai sudaryti. Ar
cheologiniai tyrinėjimai atvėrė 
plačias duris ne tik į Artimųjų 
Rytų geografiją bei topografiją, 
bet ir į raštiją. Nuo 18-ojo 
amžiaus naujieji metodai senovės 
raštijos tyrinėjime padėjo paruoš-

Nukryžiuotasis Antano Sutkaus nuotrauka, 1967

ti kelią istoriškai-kritiškai 
Švento Rašto kilmės-įkvėpimo ir 
turinio analizei. Istoriškai- 
kritiškas Švento Rašto aiškinimo 
metodas-hermeneutika tapo įran
kiu, padedančiu klausytis bei 
išgirsti ir mokslininkui, ir ti
kinčiajam Dievo žodį Šventame 
Rašte.

Šventas Raštas yra Dievo žodis 
duotas per žmonių žodžius istori
joje.' Ši dvilypė Dievo žodžio 
prigimtis sustabdo skaitytoją. 
Kadangi Šventas Raštas yra Die
vo žodis, jis žėri amžina prasme 
— prašnekina visa, kiekvieną 
amžių, kiekvieną kultūrą. Bet 
kadangi Dievas davė savo žodį 
per žmonių žodžius istorijoje, 
kiekviena Švento Rašto knyga 
turi ir istorinį savitumą — 
kiekvieną Švento Rašto knygą 
sąlygojo kalba, laikotarpis ir 
kultūra.2 Todėl skaitytojas 
susiduria su poreikiu Šventą 
Raštą aiškinti. Aiškinimo reika
lauja ir „įtampa”, kurią sukuria 
amžinoji Dievo žodžio prasmė ir 
istorinis Dievo žodžio savitumas. 
20-ajame — mūsų — amžiuje isto- 
riškai-kritiškos Švento Rašto 
studijos atnešė nepaprastai tur
tingą derlių dėka šviesos, kurią 
davė Artimųjų Rytų istorijos ir 
raštijos pažinimas.

Straipsnis apima tris dalykus:
1. Istoriškai-kritiško metodo 

kilmę ir vystymąsi,
2. Istoriškai-kritiško metodo 

aprašą,
3. Apokaliptinį Švento Rašto 

pradą istoriškai-kritiško metodo 
šviesoje.
1. Istoriškai-kritiško metodo 

kilmė ir vystymasis
Istoriškai-kritiškas Švento Raš

to aiškinimas nebuvo žinomas nei 

patristiniame amžiuje, nei vidur
amžių ir Reformacijos laikotar
piais. Kai kurie patristinio am
žiaus komentatoriai — pavyz
džiui, Origenas, Augustinas ir 
Jeronimas — galbūt ir jautė po
reikį būti istoriškai-kritiškais, 
bet jų hermeneutika buvo perdėm 
literalinė ir/arba alegorinė, kuri 
paprastai vadinama dvasine 
Švento Rašto prasme.3

Istoriškai-kritiškos hermeneu
tikos ištaka buvo Renesanso po
slinkis „grįžti prie šaltinių” 
(recursus ad fontes). Ir Kopernįko 
perversmas turėjo milžinišką 
įtaką Švento Rašto studijoms, 
ypač Galilėjo byloje, ryšium su 
skaitiniu apie sustojusią saulę 
danguje, kurį skaitome Jozuės 
knygoje (Joz 10,12-13). Renesan
so laikotarpis pradėjo skaityti 
Šventą Raštą pradinėmis hebra
jų, aramėjų ir graikų kalbomis, 
vietoje lotynų, kaip buvo įprasta 
bemaž visais amžiais Vakarų 
Bendrijoje.

Reformacija — Liuteris ir Kal
vinas, nors iš esmės ir neatsisakė 
tuomet įprasto Švento Rašto 
aiškinimo, davė Šventam Raštui 
pirmumą virš Bendrijos ir jos 
Švento Rašto aiškinimo. Taip 

Siame numeryje:
Apie išvadavimą — iš nelaisvės ir priespaudos, iš nuodėmės ir mir
ties • Hermeneutika ir apokaliptinis pradas Šventame Rašte • 
Prisikėlimas — „nežemiškas proveržis žemėje” • Antano Miškinio 
eilėraštis • Alvydas Vasaitis apie Lietuvos operos septynias
dešimtmetį ir Muzikos šventę Chicago’je • Tėviškės parapijos 
Chicago’je 40 metų sukaktis ir Giesmių šventė

buvo atsisakyta alegorinio aiš
kinimo ir pabrėžta literalinė 
tekstų prasmė pradinėse Švento 
Rašto kalbose.4

17-ame ir 18-ame amžiuje isto
riškai-kritiškas Švento Rašto 
aiškinimas vystėsi dėka olando 
teisininko Hugo Grotius, prancū
zo Švento Rašto mokslininko 
Richard Simon ir olando filosofo 
Baruch Spinoza. Taigi dėka 
triūso vieno protestanto, vieno 
kataliko ir vieno žydo. Tikrai 
tarpkonfesinis įnašas į herme
neutiką!

Naują impulsą istoriškai-kritiš
ko metodo vystymuisi davė Ap
švietos amžius ir vokiškasis is- 
toricizmas.3 Šiuo metu reiškėsi 
dvejopa įtaka. Viena vertus, Leo- 
pold von Ranke stengėsi atkurti 
praeitį, ,,wie es eigentlich ge- 
wesen ist” — „taip, kaip įvyko”.6 
Šitoks šaunus nešališkos is
toriografijos siekis paveikė daug 
tuometinių Švento Rašto egzege
tų. Antra vertus, deistų užsi
puolimai prieš krikščionybę 
skatino istoriškai-kritiško me
todo vystymąsi. 18-ajame am
žiuje deistas Hermann Samuel 
Reimarus parašė vieną tokį 
užsipuolimą, kurį po jo mirties 

paskelbė Gotthold Ephraim Les- 
sing antrašte Molfenbuettel 
Fragmente.1 Reimarus Fragmen
tai iššaukė 19-ajame amžiuje 
„Leben Jesu Forschung”, istoriš
ką Jėzaus gyvenimo tyrinėjimą. 
Pradėta rašyti studijas apie is
toriškąjį Jėzų Nazarietį, remian
tis evangelijomis kaip senovės 
žmonių raštais.

Nūdien mums sunku visapusiai 
perprasti 18-19 amžiaus istorinių 
ir archeologinių atradimų įnašą 
istoriškai-kritiško metodo vysty
muisi ir Švento Rašto aiškinimui. 
Šie atradimai turėjo milžinišką 
poveikį. Rosetta akmuo, rašytas 
hieroglifais, liaudies šriftu ir 
graikiškai, aptiktas Nilo deltoje, 
buvo iššifruotas. Jo iššifravimas 
atrakino duris į Egipto raštijos 
klėtis. Pirmąsyk istorijoje buvo 
įmanoma skaityti Senąjį Testa
mentą, palyginant jį su raštija iš 
Izraelio kaimyno Vakaruose. Pa
našiai atsivėrė senosios Asirijos 
bei Babilonijos raštija, Senojo 
Testamento mokslininkams iš
šifravus Behistun’o įrašą.8 Pir
mąsyk istorijoje buvo įmano
ma skaityti Senąjį Testamentą 
Mesopotamijos taūtų - imperijų, 
Izraelio kaimynų Rytuose, fone. 
Atradimas Egipte papirusų su 
tūkstančiais laiškų graikų kalba 
buvo nauja istorinė šviesa Septu- 
agintos ir Naujojo Testamento 
tyrinėjimui. Nenuostabu, kad šie 
istoriniai ir archeologiniai atra
dimai kėlė tikrą perversmą Šven
to Rašto aiškinime.

Katalikų Bendrija šių poslinkų 
fone elgėsi atsargiai. Popiežius 
Leonas XIII įsteigė Popiežiškąją 
Švento Rašto komisiją (1902) 
puoselėti Švento Rašto studijoms 
ir jas apsaugoti nuo perdėtai 
kritiškų Švento Rašto aiškinimų. 
O tokių aiškinimų tuomet netrū
ko. Pirmasis Leono XIII apaštali
nis laiškas Vigilantiae — 
(„Budrumo”) davė toną Komisijos 
veiklai pirmaisiais mūsų am
žiaus dešimtmečiais. Daugelis 
Komisijos Atsakymų buvo ne
gatyvi reakcija prieš egzegetus, 
naudojančius istoriškai-kritišką 
metodą. Tiesa, Komisija niekuo
met nepasmerkė paties metodo, 
bet jos Atsakymai sukėlė daug 
nerimo ir baimių šio amžiaus 
pradžioje. Negatyvios reakcijos 
sukurtas slogutis buvo pagaliau 
pašalintas, Popiežiui Pijui XII 
paskelbus Divino Afflante Spiritu 
encikliką (1943).

Mūsų 20-ojo amžiaus būvyje 
pats istoriškai-kritiškas Švento 
Rašto studijų metodas buvo pa
tobulintas įžvalgomis iš šaltinių, 
formų ir redakcijos kritikos. Nau
ji istoriniai ir archeologiniai 
atradimai, ypač Sirijoje ir Pales
tinoje, meta naujos šviesos ant 
daugelio Švento Rašto skaitinių. 
Ir vėl nelengva perprasti šių 
atradimų svarbą istoriškai-kritiš- 
kam Švento Rašto tyrinėjimui, 
bet Ugarito raštijos (1929), 
Kumrano ritinių (1947) ir Eblos 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Lietuvių kalbos 

leksika
ANTANAS KLIMAS

Žemininkų Poezijos dienos
Kasmetinė ir Chicago’je įpras

ta poezijos šventė — Poezijos 
dienos šiemet Jaunimo centre 
vyks aštuonioliktąjį kartą. Poezi
jos dienos jau yra toks mūsų 
kultūrinio gyvenimo renginys, 
kuris savo tęstinumu ir 
programų turinio aukštu lygiu 
pasiliks neištrinamas kūrybi
niuos išeivijos puslapiuos.

O šių metų poezijos šventė sa
vo turiniu ir aplinkos kontekstu 
tampa net pabrėžtinai įdomi. 
Jaunimo centre ji vyks gegužės 
17 dieną (penktadienį) 7:30 vai. 
vak. Kaip reikšmingas kūrybinis 
akcentas, Poezijos dienos šie
met yra įjungiamos į tą didįjį 
muzikos, operos, dailės parodų, 
premijų įteikimo ir kitų kultūros 
renginių gegužės mėnesio dvisa
vaitinį srautą.

Tokiuose rėmuose šiemetinės 
Poezijos dienos turės pasitenkinti 
tik viena diena, nes anksčiau vis 
naudotą šeštadienį reikia užleis
ti JAV LB Kultūros tarybos or
ganizuojamai Premijų įteikimo 
šventei. Tačiau poezijos bičiuliai 
tuo nebus nuskriausti, nes Poezi
jos dienų vakaras šiemet bus ypa
tingas. Juo bus paminėta 40 metų 
sukaktis nuo poezijos antologi
jos Žemė išleidimo. Tai buvo

reikšmingas 1951 metų įvykis ne 
vien tik išeiviškojo rašto, bet ir 
visos lietuvių grožinės literatūros 
plotme. Tai buvo knyga, palikusi 
mūsų literatūrai poetų žemi
ninkų sąvoką. O tie žemininkai 
yra: Juozas Kėkštas, Kazys Bra
dūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
Vytautas Mačernis, Henrikas 
Nagys ir nuo jų neatskiriamas 
Žemės antologijos studijinio įva
do autorius Juozas Girnius. 
Šiandien apie juos Lietuvos aukš
tosiose mokyklose jau rašomi stu
dentų diplominiai darbai ir dar 
aukštesnių mokslo laipsnių įsi
gijimo traktatai.

Šitai turint galvoje, rengėjų 
rūpinamasi, kad akademine ir 
rečitaline savo dalimi žemi- 
ninkiškos šiemetinės Poezijos 
dienos būtų tikrai išskirtinės. 
Todėl ta proga tikimasi Chica- 
go’n atkviesti visus gyvuosius 
žemininkus, kad jų poezijos 
vakaras būtų artimai tiesioginis 
ir autorinis.

Visą šio pobūdžio programą 
organizuoja Algirdas Titus 
Antanaitis, o pačias Poezijos 
dienas rengia Jaunimo centro 
moterų klubas. Teskleidžiasi 
poezijos žiedai ir šį kūrybingąjį 
pavasarį. j. mk.

Algirdas Sabaliauskas. LIETU
VIŲ KALBOS LEKSIKA. Vilnius: 
„Mokslas”, 1990. 336 puslapiai. 
Tiražas — 2,000.

Kiekvienos kalbos leksika (žo
dynas, visi žodžiai, žodžių sis
tema...) yra per visą ilgą kalbos 
istoriją sukrauta, sudaryta iš la
bai nevienodo amžiaus žodžių. 
Žinoma, normaliai bet kuria 
kalba kalbąs žmogus tų į vai-, 
riaušių laiko sluoksnių sudarytų 
žodžių neskiria ir negali skirti, 
nes kitaip jis (ji) negalėtų nor
maliai šnekėti. Antra vertus, atsi
radus aiškiai naujam žodžiui, jis 
tos kartos dar yra suvokiamas 
kaip naujas žodis, o vėlesnės kar
tos tokį naują žodį jau vartoja 
lygiai taip, kaip ir kitus paveldė
tus žodžius. Sakysime, kai ku
riems iš mūsų tokie žodžiai, kaip 
„televizįja”, „kompiuteris”, „ra
daras”, „lazeris”, yra dar suvo
kiamai nauji, nes mes dar at
simename, kada jie daugmaž 
buvo pradėti masiškai vartoti. O 
po mūsų einančioms kartoms jie 
jau bus tokie pat normalūs žo
džiai, kaip mums buvo — ir yra 
— tokie žodžiai kaip „automo
bilis”, „lėktuvas”, „radijas”, 
„antena” ir daugelis kitų.

Čia mūsų trumpai recen
zuojama knyga yra pati pirmoji, 
skiriama vien tik lietuvių kalbos 
leksikai. Jos autorius, žinomas 
Lietuvos kalbininkas dr. Algirdas 
Sabaliauskas, yra šiuo metu pats 
geriausias lietuvių kalbos lėk- 1 
sikos specialistas. (Tarp kitko, 
jis dalyvavo 1989 metais Chica
go’je įvykusiame VI Mokslo ir 
kūrybos simpoziume.) Gimęs 
1929 metais Marijampolėje, Sa
baliauskas 1953 metais baigė 
Vilniaus universitetą. Nuo to 
laiko be pertraukos dirba Lietu
vos mokslų akademįjos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute (da
bar: Lietuvių kalbos institutas). 
Jau jo kandidato (1958) ir vėliau 
daktaro (1976) disertacijos buvo 
susijusios su viena ar kita lietu
vių kalbos leksikos problema. Iš 
tos srities jis yra paskelbęs kelis 
labai didelius ir svarbius straips
nius — kai kurie iš jų apie 100 
puslapių ir daugiau... Kitos svar
besnės jo knygos yra du geri 
tomai apie lietuvių kalbos 
tyrinėjimo istoriją: Lietuvių 
kalbos tyrinėjimo istorija, iki 
1940 (Vilnius, 1979) ir Lietuvių 
kalbos tyrinėjimo istorija, 
1940-1980 (Vilnius, 1982).

Sabaliauskas yra taip pat 
parašęs kelias lyg ir populiarias 
kalbotyros knygeles: Žodžiai ke
liauja (1962), Žodžiai pasakoja 
(1965), Žodžiai atgyja (1967 ir 
1980), Šimtas kalbos mįslių 
(1970), Mes baltai (1986) ir Baltų 
kalbos tyrinėjimai (1987). Pasta

rosios dvi ne tiek „populiarios”, 
kiek skirtos kalbininkams specia
listams. Prof. dr. William R. 
Schmalstieg’as buvo taip suža
vėtas Sabaliausko knygele Žo
džiai atgyja, kad jis su viena savo 
studente išvertė šią knygelę į 
anglų kalbą, ir ji buvo išleista 
1973 metais: Noted Scholars o f 
the Lithuanian Language. Tos 
pačios knygelės kai kuriuos 
atskirus skyrius japonų kalbi
ninkas profesorius Ikuo Murata 
išvertė į japonų kalbą ir juos pa
skelbė japonų kalbotyros žur
naluose. Kiek mums žinoma, tai 
pats pirmasis lietuvis kalbi
ninkas, kurio darbai yra išversti 
į anglų ir į japonų kalbą...

Mūsų recenzuojama knyga 
(trumpai: Leksika) yra suskirsty
ta į šiuos skyrius: Pratarmė (5-6), 
Senoji indoeuropietiška leksika 
(7-110), Bendroji baltų ir slavų 
kalbų leksika (111-141), Tik baltų 
kalboms būdinga leksika 
(194-223), Skolintinė leksika: Pa
baltijo finų skoliniai (224-227), 
Lietuvių kalbos slavizmai 
(227-268), Lietuvių kalbos germa
nizmai (257-268), Lietuvių kalbos 
latvizmai (268-275), Kitų kalbų 
skoliniai (275-283), Pirmųjų rašy
tinių kalbos paminklų leksikos 
ypatybės. Naujų žodžių kūrimas 
(284-298), Literatūros santrum
pos (299-304), Kitos santrumpos 
(305), Lietuvių kalbos žodžių ro
dyklė (306-329), Turinys (lietu
viškai, rusiškai ir angliškai) 
(330-335).

Kiekviename didesniame sky
relyje dar rasime apie 10 posky
rių: Kūno dalys; giminystė ir 
žmonių bendruomenė; gyvūnija; 
augmenija; negyvosios gamtos 
kūnai bei reiškiniai; statyba, 
technika, buitis; spalvos ir kitos 
ypatybės; tikėjimas, prietarai 
ir kitos abstrakčios sąvokos; 
skaičiai; fizinė ir psichinė veikla. 
Kitaip sakant, pradedama nuo 
paties žmogaus (kūno dalys...) ir 
einama nuo žmogaus ir jo arti
miausios aplinkos tolyn...

Reikia pažymėti, kad poskyris 
„skaičiai” yra tik pačiame pir
majame skyriuje: „Senoji indoeu
ropietiška leksika”, nes visi pa
grindiniai lietuvių kalbos skai
čiai yra ištisai paveldėti tiesiog iš 
pačių seniausių indoeuropiečių 
prokalbės sluoksnių. Tai yra 
todėl, kadangi skaitvardžiai 
sudaro vadinamąją „uždarą gra- 
matinę/semantinę sistemą” — 
prie pagrindinių skaitvardžių, 
ypač kiekinių, juk nieko ne
galima nei atimti, nei pridėti... 
Todėl tokios uždaros sistemos 
paprastai nėra linkusios keistis, 
nebent tai padaroma dėl kitų 
priežasčių: pavyzdžiui, kai ku
riose iranėnų tarmėse keli skai
čiai yra pasiskolinti iš arabų

Z. Mečkauskas 1979 metais

Visą gyvenimą draugavau su žeme ir arkliu. Jie manęs niekada neapvylė.

P. Sakalauskas 1981 metais
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kalbos — dėl musulmonų tikybos 
įtakos...

Kad skaičių (skaitvardžių) sis
temos nelinkusios keistis, galime 
gražiai matyti ir iš anglų kalbos: 
nors anglų kalba prisiskolinusi 
tūkstančius žodžių iš kitų kalbų, 
ypač iš prancūzų, jos skait
vardžiai yra 100% germaniški, 
nepasikeitę... (Išimtis: anglų k. 
.second’, aiškus skolinys iš lotynų 
kalbos, per prancūzų k. Bet tai ne 
kiekinis, o kelintinis skaitvardis, 

(Nukelta į 2 psl.)

Takai takeliai — iš sodžių, sodybų... į pievą, i lauką, prie karvės, prie arklio... 
Užmiršti, palikti, aparti ir užžėlę — manyje dar gyvi...

Mindaugo ir Algimanto Černiauskų nuotraukos

Fotografijų parodos Lemont’e
Algimanto Kezio ir brolių Mindaugo ir Al

gimanto Černiauskų, svečių iš Merkinės, foto
grafijų parodos vyks Lietuvių dailės muziejuje, Le
mont’e, nuo balandžio 12 iki rugsėjo 28 dienos. Pa
rodų atidarymas bus ateinantį penktadienį, balan
džio 12 dieną, 7-9 vai. vak.

Algimantas Kezys eskponuos daugiau kaip 130 
rinktinių savo fotografijų, sukurtų per 30 metų lai
kotarpį. Per šios jos apžvalginės parodos atidary
mą bus rodoma amerikiečių firmos Midwest Book 
Review susukta vaizdajuostė apie jo kūrybą.

Brolių Mindaugo ir Algimanto Černiauskų

nuotraukos bus iškabintos neseniai atidarytoje 
Lietuvių dailės muziejaus fotografijos galerijoje, iš 
viso bus išstatyta 90 darbų. Šie fotomenininkai pa
rodys savo sukurtus vaizdus Lietuvos žmonių, ypač 
nelaimingųjų, apleistųjų, pasenusių, kuriems jie vi
sada skyrė ypatingą dėmesį. Jų fotografijos — tai 
jautrus žvilgsnis į savo tautiečius, patekusius į sun
kią gyvenimo būklę. Prie kai kurių vaizdų yra pri
dėti aprašymai, nušviečiantys vieno ar kito žmo
gaus išgyvenimus bei nuotaikas. Tai pirmoji Min
daugo ir Algimanto Černiauskų meninės fotografi
jos paroda Amerikoje.
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Dramatizacija, informacija 
ir dezinformacija

Nuo Vingio parko manifes
tacijų, nuo Gorbačiovo sutikimo 
Vilniuje iki referendumo, tankų 
konfrontacįjos ir Nixon’o viešna
gės mūsų tautiečiais gėrimės ir 
didžiuojamės jų sugebėjimais 
savo padėtį ir jausmus sudrama
tinti be isterikos, be muštynių. 
Kasdieniniai pavydai, ginčai ir 
visokia nesantaika užmirštama 
didžiųjų tautos uždavinių aki
vaizdoje. Mūsų tauta visgi skiria
si nuo savo kaimynų savo elgsena 
ir savo prieiga prie gyvenimo iš
keltų problemų bei savo pačios 
siekių įgyvendinimo.

Profesorius Alfred E. Senn, pra
ėjusį rudenį kalbėdamas Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, Chicago’je, pareiškė, kad 
lietuviai, paskelbdami Lietu
vą vėl nepriklausoma, nors bū
dami iš tikrųjų nuo Kremliaus 
priklausomi, parodė „socrealisti- 
nį” galvojimą. Iš to reikėtų su
prasti, kad lietuviai buvo tiek 
paveikti to utopinio mąstymo per 
pastaruosius dešimtmečius, kad 
šiandien, neatsižvelgdami į rea
lybę, deklaruoja savo išsilaisvini
mą dar jo nepasiekę.

Norisi su ta analize nesutikti, 
nes lietuviai jau nuo šimtmečių 
buvo idealistai ir ne pragmatiški 
realistai. Šitai iškėlė su retu 
įžvalgumu Norman Stone Lon- 
don’o Sunday Times (1991.1.20), 
rašydamas apie Baltijos valsty
bes: „Estai ir latviai yra pro
testantai (išskyrus latgalius), 
siekią būti vidurinėje klasėje ir 
šaltoki — lyg kokie Edinburgh’o 
(Skotįjos) gyventojai. Jie stumiasi 
į nepriklausomybę šiandien be 
dramatiškumo. Lietuviai, at
virkščiai, yra kaip dubliniečiai 
(airiai) — prisiminę aristokra
tišką, karingą savo praeitį, į 
nepriklausomybę jie žengia su 
didingais pasireiškimais, iškil
mingomis viešomis katalikų mi
šių apeigomis ir didvyrišku pasi
priešinimu, išmoktu iš jų kadaise 
buvusių Lietuvos-Lenkijos kara
lystės valdovų”. Pasaulio spaudai 
ir televizijai ši mažos tautos 
drama sudaro kaip niekad puikų 
stebėjimo objektą, ir Lietuvos 
vardas dar niekad istorijoje 
nebuvo taip išgarsėjęs kaip 
dabar, nežiūrint jos nepalygina
mai didesnės svarbos ir garbės 
praeityje.

Supratimas ir įsigyvenimas į 
didžiuosius savo tautos uždavi
nius, manau, kyla iš lietuvio 
palinkimo vertinti abstrakčias 
tiesas. Ar tai būtų tautiškumas, 
ar religija, tos vertybės mūsų 
tautoje kartais tik giliai ruseno, 
o kartais kaip ugnikalnis išsi
verždavo masinėmis manifestaci
jomis arba persmelkdavo indivi
dualų tremtinio Sibire nusiteiki
mą. Antra vertus, įsijautimas ir 
nuolatinis dėmesys abstrakčioms 
idėjoms padaro lietuvį kai kuriais 
laikotarpiais nepraktišku.

Žinoma, prie to dar prisideda 
dešimtmečius veikusi utopinio 
komandinio galvojimo aplinka, 
kuri daugiau vertino veiklos 

formą negu rezultatus. Dėl to ir 
dabar Lietuvoje turime puikius 
suvažiavimus, darbingus posė
džius, veikėjų keliones į Vakarus, 
ekonomistų ypačiai įžvalgius 
pasisakymus, mokslines apžval
gas ir kitas abstrakcijos plotmėje 
apraiškas, po kurių reikalai labai 
dažnai sustoja judėti. Kur reikia 
daugiausia praktiškos veiklos, 
kaip pramonėje ir prekyboje, 
tenai rimtų ekonomistų teoretiš- 
ki pasisakymai spaudoje yra tie
siog žavintys, o praktiškai val
džia nežino ką daryti ir piliečiams 
irgi neleidžia nieko gero daryti. 
Kitose viešojo gyvenimo srityse, 
bent iš čia žiūrint, irgi, atrodo, 
labai trūksta kasdieniško prak
tiškumo. Išeivių yrą pakarto
jamai prašoma padėti sudaryti 
visokiausius ryšius, pateikti 
sąrašus asmenų, nusimanančių 
vienoje ar kitoje srityje. Bet tie 
adresai, atrodo, guli tai vienos, 
tai kitos Lietuvos organizacijos 
stalčiuose. Jei kai kurie išeiviai 
patys ieško ryšių Lietuvoje, 
labai dažnai jie negauna nei 
laiško, atsiliepiančio į rimtus 
užklausimus.

Manyčiau, kad Lietuvoje trūks
ta informacijos ir apie kai kurias 
išeivių organizacijas, nes pradi
niai asmeniški pasimatymai dau
giausia palieka labai jau sub
jektyvų vaizdą apie žmones ir 
veiklą. Tokioje situacijoje, be rim
tos informacijos, nei išeivių orga
nizacijos, nei tautiečiai Lietuvo
je negali gerai orientuotis visuo
meniniame bendradarbiavime. 
Jei išeiviams svarbu gerai orien
tuotis, su kuo bendraujama, tai 
jie patys turėtų imtis reikiamos 
iniciatyvos dalykiškų informacijų 
pasikeitimui. Išeivių pristatytas 
vienas kitas kompiuteris ar tele
faksas vienų ten yra puikiai pa
naudojami, o kitais atvejais jie

Sąjūdžio suvažiavimo 1990 metais Vilniuje, Gedimino aikštėje, manifestacija.
Algirdo Derengausko nuotrauka

i 
i Prano Kuraičio filosofinių raštų rinktinė

JUOZAS PRUNSKIS

Pranas Kuraitis. FILOSOFIJOS 
RAŠTŲ RINKTINĖ. Spaudai pa
ruošė Antanas Vaičiulaitis. Chicago: 
„Ateitis”, 1990. 382 puslapiai. Kaina 
— 20 dolerių. Gaunama „Drauge”.

Didelė staigmena mūsų išeivi
jos kultūriniame gyvenime yra 
pasirodymas Prano Kuraičio filo
sofinių raštų rinktinės. Kai net 
patrauklių, intriguojančių belet
ristikos knygų teišperkami keli 
šimtai, išleisdama 382 puslapių 
Prano Kuraičio Filosofijos raštų 
rinktine „Ateities” leidykla 
parodė didelį ryžtą. Pranas Ku
raitis, šalia Stasio Šalkauskio, 
buvo gilus mūsų filosofijos 
pirmūnas, filosofiją dėstęs Kauno 
kunigų seminarijoje, taipgi Teolo
gijos-filosofijos fakultete, Vytau
to Didžiojo universitete, Kaune, 
ir buvęs ilgametis to fakulteto 
dekanas.

Šioje rinktinėje sutelkti Ku
raičio raštai apie filosofijos pa
grindus, jo paruoštoji gnoseologi
jos, ontologijos sklaida bei ap
tarimai filosofų, kaip Tomo 
Akviniečio, Pascal’io, Kant’o, 
Hegel’io, Mercier, Deploige, 
Euchen’o, Bergson’o, net ir mūsų 
Aleksandro Dambrausko-Jakšto. 
Į leidinį taipgi įjungti Kuraičio 
pasaulėžiūriniai straipsniai apie 
nacionalizmą, jausmo religiją, po
piežių Pijų X bei ateitininkų pa
grindinių uždavinių ir idėjų ap
tarimai. Šią rinktinę paruoš
damas, Antanas Vaičiulaitis 
atliko didelį darbą, parodydamas 
plačius sugebėjimus sulasioti 
tai, kas to mūsų mintytojo 
kūryboje yra nesenstančio, svar
baus ir dabarčiai bei ateičiai.

Taipgi ypatingos vertės yra šio 
leidinio trečioji dalis — Juozo Gir
niaus paruošta taip smulki Pra
no Kuraičio biografija, panau
dojant nuostabiai daug šaltinių, 
dabar sunkiai prieinamų, pa
teikiant ne vien plikas datas ir 
faktus, bet ir atskleidžiant to 
gilaus mūsų tautos mintytojo-filo- 

visai neišnaudojami.
Savaime aišku, kad tiksli ir 

gerai pristatyta informacija atre
mia dezinformaciją, kurios vis 
labiau pastaruoju metu pasirodo. 
Šių metų kovo mėnesį keletui 
amerikiečių verslininkų paskirai

• v •

Pranas Kuraitis (1883-19641

sofo asmenybės turtingumą, kaip 
ir jo tylią įtaką Lietuvos kultū
riniam bei visuomeniniam 
gyvenimui, jo proto gilumą bei 
būdo kuklumą, perteikiant 
duomenis iš jo studijų laikų Seinų 
seminarijoje, Petrapily, Lou- 
vain’o, Muenster’io universite
tuose. Dr. Girniaus paruoštoji 
Prano Kuraičio biografija ypačiai 
turininga ir mūsų sąlygomis iš
sami duomenimis bei asmenybės 
išryškinimu.

Girnius pabrėžia Prano Ku

Maskvoje buvo labai „draugiš
kai” ir intymiai patarta į Balti
jos kraštus nevažiuoti ir ten 
neieškoti pramonės ar prekybos 
galimybių, nes greitai ten būsią 
nemalonumų. Be to, pabaltiečiai 
ten ypač spaudžia rusų mažumas 

raičio kuklumą. Ir tai gili tiesa. 
Teko būti jo studentu. Atėjęs į 
paskaitą, jis kartą mums labai 
įsidėmėtinai pabrėžė: jei kas 
kuriuo nors atžvilgiu iškyla, yra 
pagerbiamas, jis privalo tai 
pateisinti savo nuolankumu. Pro
fesorius Kuraitis tyliai, bet 
nuoširdžiai rėmė jaunųjų kultū
rininkų proveržius. Kai atgal į 
Lietuvą sugrįžo grupė jaunų 
mūsų mokslo vyrų, studijas 
gilinusių Vokietijoje, Prancū
zijoje, Belgijoje ir kituose Vaka- 

ir jiems toks savavaliavimas to
liau nebus leidžiamas. Toks 
staigus įspėjimų padažnėjimas 
aiškiai atsiduoda centrų organi
zuota dezinformacija.

Ar yra atvejų, kai iš Lietuvos 
ateina dezinformacija, sunku 
pasakyti. Tikromis ir dažno
mis žiniomis pagrįsti ryšiai 
neduotų tokiai veiklai galimy
bės. Pačioje Lietuvoje, kaip ir 
čia atvykę, tautiečiai išreiškia 
savo ar savo ratelio daugiausia 
nuoširdžias, nors ir įvairias nuo
mones, kurios gali būti kritiškos 
įvairių Lietuvos ar išeivijos 
veiksnių atžvilgiu. Tai natūralu 
ir tos kritikos pačios Lietuvos 
spaudoj gal jau net ir per daug 
yra, nors ji, atrodo, užkulisinių 
tikslų lyg ir neturėtų. Tačiau 
dezinformacijai atremti, iš kur ji 
bekiltų, tikėkimės, kad Lietuvių 
informacijos centras, Legacija ir 
išeivijos veiksniai pasistengs 
kompetentingai reaguoti ir 
pasiekti tiek savąją, tiek ame
rikiečių spaudą. Sovietijoje 
nuo kasdieninių Kremliaus 
šmeižtų ar įmantrios dezinfor
macijos teks tautiečiams ten 
patiems apsiginti.

Tikėkimės, kad dramatiškai 
pradėti užsimojimai, planai 
ir organizacinių uždavinių 
vykdymas ims klestėti, kai juos 
skatins geri ryšiai, pagrįsti 
nuolatine ir gera informacija.

Jonas Pabedinskas 

ru kultūros centruose, kai jie savo 
naujus akiračius siekė skiepyti 
Lietuvoje, kai jie įsteigė naujos 
dvasios dienraštį XX amžius, jie 
susilaukė nuoširdžios paramos iš 
profesoriaus Kuraičio. Čia buvo 
Juozas Ambrazevičius, dr. 
Pranas Dielininkaitis, dr. Jonas 
Grinius, profesorius Stasys Yla, 
profesorius Zenonas Ivinskis, 
profesorius Antanas Maceina, dr. 
Ignas Skrupskelis, kurie ir mane 
įtraukė. Daugelis Kaune jautė 
profesoriaus Kuraičio įtaką 
šiame kolektyve ir net mus ėmė 
vadinti kuraitininkais.

Vakarų kultūros plačios 
pasaulėžiūros šių intelektualų 
kryptis ne visada sutapo su arki
vyskupijos kurijos konserva
tyvumu. Dėl to net man buvo 
suBidarę kai kokių nepatogumų. 
Atėjusiam profesoriui Kuraičiui 
pasiguodžiau dėl to, o jis tvirtai 
atsiliepė: laikykis, gal čia tavo 
pats svarbiausias darbas, kokį tu 
savo gyvenime būsi atlikęs. Pro
fesoriaus Kuraičio bute rinkda
vomės XX amžiaus kolektyvo na
riai, o kartą čia su mumis daly
vavo ir vyskupas Paltarokas bei 
vyskupas Reinys.

Kuraičio redaguojamame kuni
gų žurnale Tiesos kelias buvo 
plati spaudos apžvalga. Ją 
sumaniai vedė kun. Kazimieras 
Barauskas (1904-1972). Kai jis 

Mums f...] svarbu įsijungti į kultūrinio pasaulio vertingos 
filosofijos pozityvų darbą. Ir iš kitų tautų praeities ir iš jų da
barties reikia stengtis asimiliuoti tai, kas randama geriausio, kas 
gali tinkamiausiai patarnauti tikram mūsų tautos kultūriniam 
subrendimui, didesnei mūsų tautos kultūrinei pažangai.

Bet žiūrėdami universaliai vertingų laimėjimų bendroje 
kultūringo pasaulio gyvenimo plotmėje, mes neturime užmiršti 
ir apie specialiai mūsų tautai rūpimus filosofijoj dalykus. 
[■■■]

Kurie tad specialūs tautiniu požiūriu mums turi filosofijoj 
reikalai rūpėti?

Mums turi rūpėti gerai pažinti mūsų tautos filosofijos istoriją, 
dabartini mūsų filosofijos stovį, mūsų filosofinio darbo eigą.

Mums turi rūpėti gerai išsiaiškinti įvairius mūsų tautos 
psichologijos klausimus. Svarbu čia, tarp kitko, suprasti 
klausimų statymo ir aiškumo reikalavimų psichologiją. Svarbu 
pažinti, kaip tautoje taikomi bendrieji doriniai principai, ypač 
kai jų konkretesnis taikymas gali eiti ne dedukcijos, bet adapta
cijos keliu.

Svarbu pažinti mūsų visuomenės psichologiją ir iš psicholo
gijos punkto visuomenės santykius, sąjūdžius ir visuomeninio 
veikimo sąlygas.

Mums turi rūpėti filosofijos įtakos sėkmingas reiškimasis 
mūsų kultūros, mūsų visuomenės gyvenimo srityse.

Mums turi rūpėti mūsų inteligentįjos visais atžvilgiais idėjinė 
orientacija, kuri negali nesiremti filosofijos pažiūromis.

Mums turi rūpėti, kad mūsų tautos pašaukimas ir jos 
kultūros uždaviniai būtų sąmoningai išryškinti, atsižvelgiant į 
mūsų tautos ypatingą padėtį ir į ypatingą laiką, kuriame 
gyvename, ir kad būtų nustatyti ir įvertinti mūsų kultūrinio 
gyvenimo svarbesni teigiamumai ir neigiamumai, 
l-l

Mūsų filosofų uždavinys būtų plačiau, visašališkiau išryškinti 
mūsų tautos pašaukimą ir jos kultūrinius uždavinius, 
atsižvelgiant i mūsų tautos ypatybes ir į mūsų tautos ypatingą 
padėtį ir ypatingą laiką, kuriame gyvename, ir į iki šiol pasi
reiškusius mūsų gyvenimo svarbesnius teigiamumus ir 
neigiamumus.

Dėl to fakto, kad mūsų tauta gyvena apsupta iš kelių pusių 
gausingų ir galingų kaimynų, mums reikia pirmoje vietoje 
stiprėti, kiek galima daugiau, dvasinės kultūros srityje. Reikia 
mums visa, kas yra mūsų kaimynuose teigiamo, mokėti įvertinti 
ir sugebėti vengti tų visų neigiamybių, kurios juose reiškiasi. 
Šitam uždaviniui sėkmingai atlikti reikia nemažos ir filosofinės 
kultūros ne tik filosofams specialistams, bet ir plačiajai mūsų 
inteligentįjai.

[...]Reikia, kad virstų ilgainiui savaime aiškia aksioma, jog 
tinkamas filosofijoj orientavimasis yra privalomo inteligentams, 
nuolat tobulinamo ir papildomo, bendrojo išsilavinimo dalis. Tai 
įgalins mūsų inteligentiją ir visą susipratusiąją visuomene 
tinkamiau dirbti dvasios kultūros pažangos darbą ir iš viso duos 
galimumo mūsų tautai taip sunkiose sąlygose ir aplinkybėse 
atlikti savo būtinuosius kultūros uždavinius.

Pranas Kuraitis, „Filosofus”, Filosofijos raštų rinktinė 
(Chicaga: Ateitis, 1990), pp. 62-67 passim.

buvo pakviestas redaguoti Mūsų 
laikraštį, profesorius Kuraitis į 
tas pareigas įtraukė mane, ir 
tada patyriau kaip malonu dirb
ti jo globoje. Tada man dirbant 
Katalikų spaudos biure, raštinė 
buvo Katalikų veikimo centro 
patalpose. Komunistams okupa
vus Lietuvą, netrukus buvo 
įkalinti tame centre dirbę dr. 
Juozas Leimonas ir dr. Jonas 
Pankauskas. Buvo nemaža 
įtampa, jaučiant, kad ir mūsų 
kitų tas laukia. Vieną dieną, 
nepaisydamas pavojų, atėjo profe
sorius Kuraitis. Rodydamas 
atjautimą, dar glaudė į delną 
porą šimtinių, stengdamasis 
suraminti, paguosti. Tebūnie 
man atleista, kad nenorėdamas 
nusinešti užmarštin apie tą didį 
lietuvį porą šių smulkmenų, jas 
čia suminiu, pagerbdamas to 
didžio lietuvio atminimą.

Labai rekomenduočiau susi
pažinti su šiuo „Ateities” 
leidyklos vedėjo dr. Algio Norvilo 
parūpintu veikalu: Prano Kurai
čio Filosofijos raštų rinktinė. 
Knyga rūpestingai išleista, mi
nint Prano Kuraičio, Sibiro 
kalinio, 25 metų mirties sukaktį. 
Knygos pabaigoje įjungtas ir 
Rimo Černiaus paruoštas ter
minų žodynas, o aplanką puošia 
dailininkės Nijolės Palu- 
binskienės darbas.
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Apie lietuvius 
ir Lietuvos žydus

M. K. Čiurlionio galerija kultūros židinys išeivijoje

„Lietuvos prarastos gentys” 
(„The Lošt Tribes of Lithuania”) 
— taip pavadintas New York’o sa
vaitraštyje The Village Voice 
kovo 19 dieną pasirodęs straips
nis apie lietuvių ir Lietuvos žydų 
pastangas atgaivinti savo 
kultūrą ir valstybę. „Ši Stalino 
triuškinta tauta kovoja, norė
dama atgaivinti savo praeitį”, 
rašo straipsnio autorė Alisa Solo
mon. „Šis nepriklausomybės ju
dėjimas atgaivino ir kitą, mažiau 
matomą, kovą: išsaugoti beveik 
sunaikintą Vilniaus žydų 
kultūrą”.

Savo straipsni žurnalistė pra
deda Lenino paminklo vaiadu. 
Anot jos, lietuviai daugelį metų 
atsargiai juokaudavo, kad Vladi
miras Ujičius, iškėlęs ranką, 
sveikina KGB pastatą skersai 
gatvės. Dabar jie atvirai juokia
si, kad jis mojuoja, atsisveikin
damas su Vilniumi. Sovietinė 
propaganda lietuviams virto 
satyros objektu.

Po sausio įvykių, rašo Alisa 
Solomon, šis farsas kartojasi kaip 
tragedija. Išjuokę Didįjį melą, 
lietuviai dabar jam atsparūs. „Šį 
kartą nebus taip, kaip 1940-ai- 
siais”, žurnalistei pareiškė vilnie
tis. „Šį kartą mes ginsimės, ko
vosim”. Tačiau jie nekalba apie 
šautuvus. Lietuviai priešinasi ag
resijai taiklesniu ginklu, kurį 
jie išaštrino per pastaruosius dve
jus metus: susigrąžindami ir 
pasakodami savo kultūrą bei is
toriją. Po pusės šimtmečio už
trukusių represijų stalinizmo 
pelenų sužėrėjo lietuvių kultūros 
žarijos ir įžiebė nepriklausomy
bės judėjimą. Šioje muzikų ir ra
šytojų vadovaujamoje revoliuci
joje menai teikia kovos priemones 
ir metaforas.

Straipsnio autorė tikėjosi Lietu
voje atrasti karštligišką energiją, 
būdingą Rytų Europos demokra
tiniams sąjūdžiams. „Jūs nusi- 
vilsit, nes atvykot nebe tuo 
laiku”, jai pareiškė dramos tyrėja 
ir nepriklausomybės sąjūdžio 
veikėja Irena Veisaitė. „De
monstracijų, šūkių ir didingų 
mostų laikas praėjo. Teatro 
metas pasibaigė”.

Tačiau amerikiečių žurnalistei 
atrodo, jog lietuviai išliko 
ryžtingi kaip tik šių praėjusių 
metų demonstracijų, šūkių ir di
dingų mostų dėka. Šio „teatro” 
pagalba lietuviai susigrąžino 
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savo istoriją *r savo tapatybę. 
Lietuvos revoliucįja iš esmės 
buvo įvairių mėginimų suma 
atstatyti savo kultūrą.

Vilniuje Alisa Solomon ieško ir 
savo protėvių, Lietuvos žydų, 
kultūros pėdsakų — jos cituojamo 
žurnalo Sietynas žodžiais, „iš
girsti bent mūsų senelių kartos 
solidaus žodžio aidą. „Kai 
lietuviai, atgaudami savo praeitį, 
ruošiasi ateičiai, Lietuvos žydai 
saugo savo praeitį, kaip liudijimą 
savos kultūros, kuri nebeturi 
ateities” — rašo ji. Baigiantis 
šiam dešimtmečiui, Lietuvoje be
liks apie tūkstantis žydų.

Vilniaus geto pragarą išgy
venusi Rachelė Margolienė žur
nalistę vedžioja po jo gatveles — 
Rytų Europos žydų kančių kelius: 
„Via dolorosa”. Amerikietė 
aplanko Panerių masinius kapus 
ir Kauno 9-ą fortą, kur sovie
tiniais metais buvo ištrintas žydų 
vardas. Ji kalbasi su Grigorįjum 
Kanovičium ir Jokūbu Josade, 
paskutiniuoju jidiš kalba ra
šančiu autorium Baltijos valsty
bėse.

Straipsnio autorė kritiškai at
siliepia apie Jono Vaitkaus 
Vilniaus Akademiniame dramos 
teatre pastatytą Jošuos Sobolio 
pjesę „Getas”. Jos nuomone, reži
sierius nusprendė interpretuoti 
šią pjesę kaip alegoriją apie 
lietuvius sovietinėje priespau
doje. Aktoriai dėvėjo groteskiškus 
kostiumus, iš teksto pradingo 
žydiškos dainos. Vaitkus aiškino 
žurnalistei, jog jis norėjęs išveng
ti žydiškų stereotipų ir sentimen
talumo, bet — tvirtina ji — tuomi 
jis visai ištrynė žydiškus pjesės 
pagrindus ir bet kokią emocįją. 
Lietuvos žydų bendruomenės na
riai reiškė savo nepasitenkinimą 
šiuo spektakliu: kaip galima 
žydus paversti metafora, kai 
jiems dar nebuvo suteikta jų tik
rovė?

Alisa Solomon mano, kad žy
dams nykstant iš Rytų Europos, 
jie čia gal tepaliks vienintelį 
pėdsaką ir vienintelę paslaugą 
kaip metafora. Pasak jos, „nors 
nepriklausomybę remiantys 
lietuviai visai nepažįsta žydų is
torijos, jie, atrodo, identifikuojasi 
su žydais — žydų kultūros sunai
kinimas jiems primena jų pačių 
likimą, sovietams valdant.

„Kadaise žydai išvykdavo iš 
klestinčio Vilniaus miesto tiktai

LAIMA KRIVICKIENĖ

Chicaga — lietuvių išeivijos sos
tinė. Chicago’je 1957 metais tėvų 
jėzuitų pastangomis buvo pasta
tyti puikūs rūmai, kuriuose įsi
kūrė Lietuvių jaunimo centras, 
žinomas, galvoju, visuose 
pasaulio kampeliuose, kur tik 
gyvena lietuviai. Nesuklysiu, 
Chicago’s Jaunimo centrą 
pavadinusi išeivių lietuvių 
kultūros židiniu. Čia po vienu 
stogu susibūrusios įvairios 
drauguos, klubai atlieka lietuvy
bės išlaikymo šventą misiją.

Išeivijos kultūros židiniu ga
lima pavadinti ir M. K. Čiur
lionio galeriją, įsikūrusią Jau
nimo centre. Jeigu prisiminsime 
tas seniai prabėgusias 1957 metų 
spalio mėnesio pabaigos dienas, 
kai buvo įkurta M. K. Čiurlionio 
galerija, pavartysime senąją taip 
kruopščiai surinktą ir profesio
naliai tvarkomą dailininkės 
Magdalenos Birutės Stankū
nienės ir Halinos Moliejienės 
dokumentinę-archyvinę, informa
cinę medžiagą apie M. K. 
Čiurlionio galeriją, apie lietuvius 
dailininkus, ruošiamas parodas, 
parodų katalogus, iš naujo 
atrasime M. K. Čiurlionio 
galeriją, prisiminsime jos 
įkūrimo ir veiklos pagrindinius 
tikslus, apie kuriuos tuo metu, 
tais seniai prabėgusiais laikais ir 
vyko kalba. Turime prisiminti 
Lietuvos konsulo Chicago’je dr. 
Petro Daužvardžio žodžius, pa
sakytus 1957 metais, atidarant
M. K. Čiurlionio galeriją, nes tie 
žodžiai vis dar aktualūs ir 
šiandieną: „Kai Lietuva svetimų 
valdoma ir alinama, kai tautos 
vertybės okupantų naikinamos 
bei stumiamos į užkampius, tai 
tautiečiams, esantiems laisvėje, 
tenka pareiga kovoti dėl savo 
Tėvynės laisvės ir telkti bei sau
goti tautines vertybes užsienyje 
tam, kad išsilaisvinus Lietuvai, 

numirti”, rašo straipsnio autorė. 
„Dabar, nepaisydami Scud 
raketų, jie būriais grįžta į Izraelį, 
vėl norėdami įsijungti į žydišką 
gyvenimą. Lietuviai gi ryžtingai 
kaupia jėgas prieš Maskvos 
diktatūrą, bijodamiesi, kad 
Maskvos provokacįjos neįstumtų 
jų į pilietinį karą. Belaukdami, 
jie tebeplanuoja nepriklausomą 
Lietuvą ir diskutuoja, ką ši 
nepriklausomybė reikš lietu
viams ir respublikos tautinėms 
mažumoms. Ar tautinės nepri
klausomybės užtikrinimas bū
tinai turi reikšti nacionalizmą? 
Senajame Vilniuje tuo pačiu 
klausimu kadaise ginčijosi jidiš 
kultūros rėmėjai su zionistais. 
Dabar Lietuvos žydams šis klau
simas jau nebeegzistuoja”, užbai
gia sąvo straipsnį Alisa Solomon.
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būtų galima perkelti tas vertybes 
į mieląją Tėvynę’”.

M. K. Čiurlionio galerijos 
tikslas visą laiką buvo ir lieka tas 
pats: kaupti M. K. Čiurlionio 
galerijos kūrinių fondą, jame 
telkti ir saugoti lietuvių išeivijos 
dailininkų meno kūrinius, padėti 
menininkams ruošti savo 
darbų parodas, supažindinti 
lietuviškąją ir Amerikos 
visuomenę su lietuviškuoju 
menu. Ateityje, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, visą surinktą 
išeivijos meno darbų kolekciją 
perduoti Lietuvai, kad išeivijos 
lietuvių kūriniai įsilietų ir 
papildytų Lietuvos menininkų 
kūrybą ir atstovautų išeivijos 
dailininkų kūrybai Lietuvos 
meno istorijoje.

M. K. Čiurlionio galerija jau 
ketvirtą dešimtmetį tęsia svo 
veiklą. Ilgus metus Čiurlionio 
galerijos valdybos pirmininku 
buvo Vincas Lukas, galerijos 
vairą perdavęs dabartiniam 
valdybos pirmininkui Aleksui 
Janušui. Šiuo metu valdybos na
riais yra Birutė Šontaitė — kura
torė, Halina Plaušinaitienė — 
sekretorė, Antanas Putrius — 
iždininkas, Leonas Narbutis — 
vicepirmininkas. Galerijos tarybą 
sudaro Antanas Saulaitis, SJ, 
Marųa Ambrazaitienė, dr. Petras 
Kisielius, Lietuvos konsulas 
Chicago’je Vaclovas Kleiza.

Kasmet Čiurlionio galerijoje 
ruošiama reprezentacinė paroda 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei, Vasario 16 dienai, 
paminėti. Šiais metais Algiman
tas Kezys kartu su M. K. Čiur
lionio galerija suorganizavo 
apžvalginę lietuvių išeivių kūry
bos parodą, skirtą Vasario 16-ajai 
ir Kovo 11-ąjai paminėti. Paroda 
vyko nuo vasario 16 iki kovo 11 
dienos Lietuvių Dailės muziejaus 
Lemont’e ir M. K. Čiurlionio 
galerijos patalpose. Šioje parodo
je buvo matoma plati dailininkų 
kūrybos panorama. Parodos 
reprezentacinį katalogą — knygą 
Algimantas Kezys ruošiasi išleis
ti parodai užsidarius, gal šių 
metų vasarą.

Man atrodo, kad M. K. Čiur
lionio galerijos reikšmę Chicago’s 
lietuvių gyvenime dar nepilnai 
suvokiam ir įvertinam. Čiur
lionio galerijos vienas iš pa
grindinių ramsčių, vykdant užsi
brėžtą programą, yra dailininkai, 
kurie su žymiai didesniu entu
ziazmu galėtų dalyvauti galerijos 
veikloje.

Šiuo metu baigiami Čiurlionio 
galerijos jau surinktos kolekcijos 
tvarkymo ir katalogavimo dar
bai. Visi duomenys apie pa
veikslus įvesti į kompiuterį- No
riu supažindinti besidominčius, 
besilankančius parodose, kokie 
turtai yra sukaupti Čiurlionio 
galerijos fonduose, kas sudaro 
pagrindinį Čiurlionio galerijos 
rinkinį. Noriu priminti, kad 
rinkinys vis didėja, gausėja ir 
pasipildo naujais ir naujais daili
ninkų kūriniais.

Čiurlionio galerijos vidaus tai
syklėse nusakytos paveikslo įsi
gijimo galimybės:

a) dailininkams ar savininkams 
dovanojant,

b) atlyginant kūriniu už Čiur
lionio galerijos patalpas parodai,

c) įsigyjant pavienių asmenų, 
mecenatų ar organizacijų, įstaigų

Skulptoriaus Petro Rimtos rašytojos Žemaitės portretinis bareljefas, 1082 metais 
padovanotas Čiurlionio galerijai Chicago’je.

Jono Tamulaičio nuotrauka

aukotojų lėšomis ir jų vardu,
d) paveldėjimo keliu.
Didelė dalis menininkų, su- 

ruošusių savo personalinę paro
dą, kaip nurodo vidaus taisyklės, 
padovanojo po vieną savo meno 
kūrinį galerijai. Bet yra dailinin
kų, padovanojusių galerijai ir 
daugiau savo meno kūrybos 
darbų. Tai rodo, kad menininkai 
vertina Čiurlionio galerijos 
atliekamą darbą. Tuo pačiu 
Čiurlionio galerija, turėdama 
daugiau vieno dailininko meno 
kūrinių, turi galimybę, ruošdama 
parodas iš fondo darbų, plačiau 
atskleisti menininko individualų 
veidą, ruošti nedideles kameri
nes vieno ar kelių dailininkų 
parodėles.

Kataloguojant Čiurlionio gale

Antanu Žmuidzinavičiui
Pa veikalu buvo padovanotu Čiurlionio galerijai 1042

Centrai Park, New York”, 1022

Jono Tamulaičio nuotrauka

rijos kolekciją, teko atsakyti į 
daugybę klausimų: kūrinio pava
dinimas, medžiaga, kuriais 
metais darbas sukurtas, kuriais 
metais gautas galerijoje, kas pa
dovanojo, kas mecenatas, kiek 
darbas įvertintas ir t.t. Čiurlionio 
galerijoje 135 dailininkai yra 
suruošę savo parodas, galerijai 
buvo padovanoti 435 dailės 
kūriniai. Išeivijos lietuvių meni
ninkų kraitis yra didelis ir 
gražus. Tarp išeivijos dailininkų 
darbų yra ir senųjų Lietuvos 
meistrų, tokių kaip Petras Kal
pokas, Petras Rimša, Kajetonas 
Šklėrius, Antanas Žmuidzina
vičius. Būtų įdomu sužinoti, 
kokiais keliais šių menininkų 
darbai, sukurti 1920-1930 metais, 
pasiekė Amerikos žemyną, kas 

juos padovanojo Čiurlionio 
galerijai.

Antaną Žmuidzinavičių gyveni
mo kelias kelis kartus atvedė į 
JAV ir čia buvodamas, keliau
damas po Ameriką, 1922-1924 
metais tapė, kūrė ir ruošė savo 
kūrybos parodas Chicago’je ir 
Wa8hington’e. Todėl nenuostabu, 
kad dailininko paveikslas „Cen
tro parkas, N.Y.”, nutapytas 
1922 metais, yra Čiurlionio gale
rijoje. Galvočiau, kad jų galėtų 
čia būti ir daugiau, bet nėra 
žinomas paveikslą padovanojęs 
žmogus; paveikslas padovanotas 
1962 metais, įkuriant Čiurlionio 
galeriją. Nežinomas ir Petro 
Kalpoko du darbus padovanojęs 
mecenatas, nors darbai gauti 
1962 metais. Yra šešios puikios 
garsaus akvarelės meistro, 
dailininko Kajetono Šklėriaus 
akvarelės, daugiausia iš Italijos 
kūrybos periodo. Jas Čiurlionio 
galerija gavo 1982 metais, bet 
taip pat nežinomas mecenatas.

Žinome, kad Petro Rimšos 
skulptūrą „Artojas” 1940 metais 
įsigijo Lietuvių dailės draugų 
komitetas (Friends of Lithuanian 
Art) ir padovanojo Boston’o Fine 
Arts muziejui (žinios iš laikraščio 
Keleivis, South Boston, 1952 m. 
liepos 30 d.), bet nežinome, ar tuo 
pačiu metu atkeliavo į Ameriką 
ir Žemaitės portretinis barelje- 
vas, kuris 1962 metais buvo pa
dovanotas Čiurlionio galerijai. 
Nežinome, nei kas padovanojo. 
Norėdami turėti pilną informa
ciją apie dailininkus, apie 
kiekvieną meno kūrinį, esantį 
galerijoje, skaitome senąją spau
dą, ieškome informacijos iš įvai
rių šaltinių, ieškome žinančiųjų, 
klausiame, aiškinamės. Kas 
žinote apie minėtus dailininkus 
ar jų darbus, prašome, atsiliepki
te, papildykite informacįją, kurią 
mes turime.

Čiurlionio galerijoje yra ir 
keletas 16-17 amžiaus senųjų Eu
ropos meistrų paveikslų. Tai M. 
Žilinsko dovana Čiurlionio gale
rijai, jos atidarymo proga, 1962 
metais. Yra gražiai surašyti 
dovanojimo raštai su antspau
dais. {domūs, vertingi ir patys 

(Nukelta į 3 psl.)
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Teatro premija
— Vytautui Valiukui 

'T'
JURGIS BLEKAITIS

JAV LB Kultūros tarybos 
vienuoliktoji premijų 

šventė
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Krašto valdybos trečiosios ka
dencijos laiku, šių metų gegužės 
18 dieną įvyks vienuoliktoji JAV 
LB Kultūros tarybos surengta 
premįjų šventė. Per ne taip jau 
ilgų metų tarpsnį buvo įteiktos 
premijos septyniasdešimčiai 
laureatų, įskaitant vienetus kaip 
Chicago’s Lietuvių operą, Los 
Angeles Dramos sambūrį, Antrą 
kaimą ir Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologijos archyvą. Visa tai 
atskleidžia išeivijos didžiulį įnašą 
į mūsų tautos kultūrą.

Raidės, spalvos, įsirėžusios į 
baltą popierių kūrėjų namų-sienų 
erdvėje, per disciplinuotą valią, 
per nepailstamą kūrybinį darbą 
tapo pripažintomis vertybėmis, 
tapo dalim mūsų tautos dvasios 
ženklų. Išeivijos kūrėjų atramos 
taškas per ilgus metus buvo 
praeitis, sąsąjos su gimtosios 
žemės ertme, emocinis sugrįži
mas gimtinėn pro geležines 
užtvaras bei ieškojimas gilu
minių šaknų prasmės asfaltiš- 
kame abstrakte.

Ateities studijos iškels išeivijos 
kultūrinio lobyno istorinę 
reikšmę. „Kultūra yra žmogiškoji 
kūryba, kultūra yra žmogaus 
ženklas”, rašė Antanas Maceina. 
Savo originalumu mūsų kūrėjai 
jau įsirikiavo į lietuvių klasikų 
eiles, padėdami užpildyti (so
cialistinio realizmo) sausros 
metus, įamžindami egzodo žaizdų 
ženklus. Per daugelį metų išeivi
jos menininkai, atsigręžę veidu į 
Lietuvą, sėmėsi iš jos įkvėpimo 
bei kūrybinių jėgų. Aiškiai 
matome, kad tokių mūsų lau
reatų, paminint jų tik keletą, 
kaip Brazdžionio, Bradūno, Zap- 
kaus, Sodeikienės, Šilbajorio ar 
Lietuvių operos, sugrįžimai į 
Lietuvą tampa kūrybinės laisvės 
simboliais, susietais kone su 
tautinės kultūros sakrališkų 
vertybių išlaikymu.

Šiais metais sveikinsime šiuos 
laureatus: Algimantą Kezį su 
dailės premija (vertinimo ko
misija: Dalia Šlenienė, Ada 
Sutkuvienė, Vytautas Ignas, 
Ramojus Mozoliauskas, Algis 
Trinkūnas); Antaną Juodvalkį 
su žurnalisto premija (vertini
mo komisija: kun. dr. Pranas 
Garšva, Balys Gaidžiūnas, Stasys 
Garliauskas); Kostą Ostrauską 
su literatūros premija (vertinimo 
komisųa: dr. Violeta Kelertienė, 

Šiame numeryje:
Vienuoliktoji JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos premijų šventė • 1990 metų JAV LB Kultūros 
tarybos premijų laimėtojai: Kostas Ostrauskas, Vytautas 
Valiukas, Alvydas Vasaitis, Algimantas Kezys, Petras 
Viščinis, Antanas Juodvalkis

Alfonsas Nyka-Niliūnas, dr. Rim
vydas Šilbajoris); Alvydą Vasai- 
tį su muzikos premija (vertinimo 
komisija: Aleksandras Kučiūnas, 
Dana Stankaitytė, Vaclovas 
Momkus, Jonas Vaznelis, An
tanas Linas); Vytautą Valiuką 
su teatro premija (vertinimo 
komisija: dr. Bronius Vaškelis, 
Petras Maželis, Jurgis Blekaitis); 
Petrą Viščinį su radijo premija 
(vertinimo komisųa: Julija Dan- 
tienė, Vytautas Volertas, Teresė 
Gečienė).

Šia proga sveikiname, di
džiuojamės visais per vienuolika 
metų premijų laimėtojais, kurie 
yra:

„Antras kaimas”, Petras Ar- 
monas, Kazimieras Barėnas, 
Jurgis Blekaitis, Kazys Bra
dūnas, Bernardas Brazdžionis, 
Bronius Budriūnas, Arūnas Čiu
berkis, Alfonsas Dargis, Albinas 
Elskus, Julija Dantienė (Phila- 
delphijos „Bendruomenės bal
sas”), Pranas Garšva, Juozas Gir
nius, Algirdas Julius Greimas, 
Antanas Gustaitis, Vytautas Ig
nas, Petras Jonikas, Jurgis 
Jankus, Jurgis Janušaitis, An
tanas Juodvalkis, Vytautas 
Kavolis, Henrikas Kačinskas, 
Jeronimas Kačinskas, Juozas 
Kapočius, Vytautas Kašuba, 
Genovaitė Kazokienė, Algiman
tas Kezys, Romas Kezys, Saulius 
Kubilius, Aleksandras Kučiūnas, 
Andrius Kuprevičius, Bronius 
Kviklys, Algirdas Landsbergis, 
Darius Lapinskas, Los Angeles 
Dramos sambūris, Lietuvių 
opera, Dalila Mackialienė, 
Vytautas Marijošius, Petras 
Maželis, Povilas Mažeika, Eduar
das Meilus, Vytautas Meškaus
kas, Alfonsas Mikulskis, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Kostas Ostraus
kas, Petras Petrutis, Genovaitė 
Plukienė, Juozas Prunskis, Bro
nys Raila, Antanas Rubšys, Alek
sandra ir Liudas Sagiai, Zita 
Sodeikienė, Juozas Stempužis, 
Faustas Strolia, Jokūbas Stukas, 
Ada Sutkuvienė, Rimvydas Šil
bajoris, Salomėja Šmaižienė, 
Adolfas Valeška, Vytautas Valiu
kas, Vytautas Vardys, Alvydas 
Vasaitis, Romas Viesulas, Petras 
Viščinis, Viktoras Vizgirda, 
Kęstutis Zapkus, Žilevičiaus- 
Kreivėno muzikologijos archyvas, 
Juozas Žilevičius ir Vitalis 
Žukauskas.

JAV LB Kultūros tarybos var-

Vytautas Valiukas priklauso 
tai retai ir brangiai aktorių ir 
režisierių rūšiai, kurios atstovų 
savo branduoly norėtų kiek
vienas rimtesnis teatras: šalia pa
garbos verto profesinio pąjėgumo, 
jie padeda kolektyve sukurti ir 
palaikyti darnią, kūrybai palan
kią darbo atmosferą. Valiu
kas yra ramus, visada korektiš
kas, bet nepedantiškas, rimtas, 
tačiau ne be švelnaus humoro, 
stropus ir pareigingas, bet reiklus 
ir griežtas tik sau pačiam. Kažin 
kaip savaime, niekam savo 
nuomonių neprimesdamas, nepa
mokslaudamas, jis įneša giedrią 
bičiuliško bendradarbiavimo 
dvasią, stabilumą, vidinę pusiau
svyrą, kurią nelengva išlaikyti 
nervingame teatro darbe. Tai ne 
vien gero būdo, bet ir sąmoningos 
kultūringos laikysenos išdava. Iš 
mūBų bendro darbo Vokietijoje ir 
vėliau Chicago’je pažįstu malo
nų, nepretenzingą žmogų, dėl ku
rio niekad nebuvo kilę jokių 
nemalonumų ar susipykimų. Ži
nau aktorių, kuris jaučia savo 
vertę, bet jos nepabrėžia ir didy
bės manija anaiptol neserga, bet 
priešingai — savo kukliu santū
rumu parodo rimtą požiūrį į 
kūrybini darbą, kuriam jis yra 
giliai atsidėjęs.

Šiandien galima žvelgti į gražų 
ir našų kūrybinį kelią, apimantį 
daugiau negu pusę šimto metų 
įvairaus teatrinio darbo — akto
riaus, režisieriaus ir vėlesniais 
laikais — meninio žodžio inter
pretatoriaus. Tik apie mažą to 
kelio atkarpą galiu kalbėti iš pa
tirties, nes, nors abu esame kau
niečiai ir Valiukas (gimęs Kaune 
1916 metais) baigė „Aušros” 
gimnazįją tik metais anksčiau už 
mane, nors abu buvome humani
tarai (Valiukas studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą 1934-1938 
metais) ir abu jau iš universiteto 
pasukome į teatrinę studiją, tai 
buvo jau skirtingais keliais, ir 

du dėkojame premįjų mecena
tams: Lietuvių Fondui ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybai.

Ši premijų šventė vyksta Lietu
vių muzikos šventės renginių 
rėmuose. Be kūrėjų, menininkų, 
dainininkų, šokėjų, rašytojų, diri
gentų, žurnalistų, radįjo vedėjų, 
aktorių, poetų ir kompozitorių, 
neįvyktų nei ši mums taip svar
bi kultūrinė šventė. Raštu, šiltu 
žodžiu, dalyvavimu sveikinsime, 
gerbsime mūsų laureatus, kurie 
sąvo vaizduotės burtais mums 
žeria tarsi iš Vaivos juostos 
žvaigždes.

Dalia Kučėnienė 
JAV LB Kultūros 

tarybos pirmininkė 

susitikome bendram darbe tik 
išeivijoje. Valiukas 1936 metais 
pradėjo lankyti dramos studiją, 
kuriai vadovavo Fedotas-Sipa- 
vičius (Sipaitis), o paskum 
perėmė vienas žymiausių Valsty
bės teatro veteranų — Petras 
Kubertavičius. Kiek anksčiau iš 
tos studijos atėjo Monika Mi- 
ronaitė ir Antanas Škėma, o tarp 
Valiuko bendralaikių buvo 
Kazys Vasiliauskas ir Alfonsas 
Brinką, vėliau su juo pasirinkę 
išeiviją. Jie priklausė paskutinei 
jaunųjų aktorių kartai, pirmus 
teatro žingsnius žengusių dar 
laisvoje Lietuvoje.

Į Kauno Valstybės teatrą 
Valiukas atėjo jau 1937 metais, 
pora metų atliko įprastinę 
praktiką su mažyčiais vaidme
nimis (kaip sakydavo teatre — 
„stovėjo su alebarda”) ir tik 
okupacijų bei karo metais 
(1940-1944) jam atiteko rimtesni 
vaidmenys: dr. Richtig Fodoro 
„Brandos atestate”, Šantrua — 
„Pirmame skambutyje”, Gregors 
Werle — Ibsen’o „Laukinėje an
tyje”, Dionyzas — Santvaro 
„Kaimynuose”, o ypač brangus 
Valiukui vaidmuo buvo sūnus 
Karolis Grušo „Tėve”, nes jis sie
jas ir su šio žymaus dramaturgo 
debiutu. Tai buvo septyneri akto
riaus formavimosi ir brendimo 
metai... Deja, tai buvo drauge ir 
normalaus teatrinio darbo pa
baiga, nes prasidėjo išeivįja, skur
džių sąlygų saviveikla.

Su Vytautu Valiuku suartė
jome bendrame darbe Vokie
tijoje mūsų sutelktoje „Aitvaro” 
grupėje, kurioje po Henriko 
Kačinsko, kurį išsirinkome vado
vu, Valiukas buvo teatro patir
timi toliausiai pažengęs — kiti 
visi, jei ne amžium, tai scenos 
darbu buvome žalesni. Tai buvo 
1945 metų rudenį Detmoldo prie
miesty, aukštų kalvų papėdėje, 
kai Antanas Rūkas sukūrė 
„linksmą nutikimą” — eiliuotą 
kaimo buities vaizdelį apie dviejų 
bičiulių susipykimą ir susi
taikymą — „Bubulį ir Dundulį”. 
Kaip tik tokio idiliško Lietuvos 
vaizdo prašėsi mūsų pačių — ir 
tikėjome, būsimų žiūrovų — 
aštrus tėvynės pasiilgimas. Su 
entuziazmu griebėmės smagaus 
repeticijų darbo, kuris į pabaigą 
vyko jau pavasarį, po žydinčiais 
vaismedžiais. Kačinskas sukūrė, 
man rodos, jam dar naują karšto, 
ūmaus, pašiauštais ūsais Bubulio 
paveikslą, o Valiukas jo atsvarai 
— lėtesnį, ramesnį kaimyną Dun
dulį. Galėtume tarti — „dzūkas” 
ir „žemaitis”. Raiškumu ir inten
syvumu Valiukas čia nenusileido 
Kačinskui, o ir visi kiti vaidino 
šmaikščiai ir vaizdžiai. Beveik 
pavydėjau jiems linksmo žaismo, 
nes režisuodamas likau nuošaly.

Su šiuo spektakliu „Aitvaras” 
aplakstė Vokietiją nuo Flens- 
burg’o netoli Danijos ligi Kemp- 
ten’o pietuose. Iš viso vaidinta 
daugiau kaip 30 kartų įvairiau
siose sąlygose, patirta džiaugsmo, 
nes žiūrovai visur veikalą šiltai 
priėmė, daug nuotykių, na, ir 
daug nuovargio, baladojantis 
sunkvežimiais, susigūžus tarp 
dekoracįjų (jas nutapė patyręs 
teatro dailininkas Viktoras And
riušis). Valiukas jokiomis sąly
gomis nei džiūgavo, nei niurzgėjo

Vytautas Valiukas

ar pyko, ką iš tikrųjų jautė — 
nerodė, vis išlaikydamas savy 
nesudrumsčiamą dvasios gied
rumą. Puikus bendradarbis ir 
bendrakeleivis!

„Aitvarą” pražudė staiga 
pablogėjusios sąlygos. Teko skirs
tytis ir keliauti visiems skirtin
gais keliais. Valiukas jau 1946 
metų rudenį debiutuoja kaip reži
sierius Hanau stovykloje, kur 
buvo susitelkę bene daugiausia 
lietuvių. Tenai Jonas Kelečius su 
keliais bičiuliais energingai telkė 
vaidintojus Binkio „Atžalynui”, 
o režisierium pasikvietė Vytautą 
Valiuką — gal prisiminė įspū
dingą Dundulį. Visas būrys pasi
vadino „Atžalyno” teatru, o 
Valiukas buvo pakviestas dar 
dviems spektakliams — Gehri 
„Šeštame aukšte” ir Santvaro 
„Žvejams” — matyt, užsimezgė 
tarp jų abipusiai patenkinamas 
bendradarbiavimas. Kai po Sta
sio Pilkos ir Antano Škėmos teko 
ir man nuo 1947 metų pabaigos 
režisuoti „Atžalyne”, radau jau 
gana patyrusį būrio branduolį.

Masinės emigracijos banga 
1949 metais mus visus permetė 
Amerikon, ir Chicago’je vėl 
dirbau su pagrindiniais atža- 
lyniečiais. Dviems grupėms ne 
per sklandžiausiai apsijungus 
Čikagos lietuvių teatro vardu, 
dviem atvejais turėjau progos 
dirbti su Valiuku — Škėmos 
„Živilėje” ir O’Neill „Anna 
Christie”. Valiukui šiuokart teko 
gerokai labiau komplikuoti 
personažai, negu mūsų mielas 
bitininkas Dundulis.

„Živilės” Karijotas yra iš 
tikrųjų trys skirtingi persona
žai: legendinės senovės kuni
gaikštis, „persikūnijęs” 19-ojo 
amžiaus vidury į didiką, o tre
čiu pavidalu bolševikmety — į 
Vilniaus kurpių. (Ne be reikalo 
Kačinskas minėjo man Karijotą, 
kaip vaidmenį, kurį jis gailėjosi 
neturėjęs progos suvaidinti!) Tai 
subtilūs tos pačios bajoriškos dū
šios variantai, išdidžios ir taurios 
net prasto batsiuvio padėty! Ne 
vien drabužį ir grimą reikia sku
biai pakeisti. Reikėjo daug ir 
nuoširdžiai paieškoti, bet tai 
mums, deja, nepavyko. Vardan 
vienybės buvo aktorių iš abiejų 
grupių, bet toji dirbtinė vienybė 
nesiklijavo. Gal labiausiai stigo 
geros darbo nuotaikos, ir tai 

atsiliepė spektaklio atmosferai. 
Nuostabiu būdu, kiek atsimenu, 
mažiausiai tos „blogos karmos" 
paveiktas buvo Vytautas Valiu
kas! Jis mokėjo išsijungti, atmes
ti kas kliūva.

Visada atlaidesni saviems vei
kalams, žiūrovai priėmė abi spek
taklio versijas šiltai, ragino paro
dyti „Živilę” kituose miestuose; 
tačiau spaudoje pasirodė visuo
menės atstovo smerkiantis 
straipsnis: veikalas esąs nepatrio
tiškas, nes herojus, pamatęs gink
luotų enkavedistų apsupimą, 
nusižudė su Živile. Turėjęs su 
savo revolveriuku gintis iki 
paskutinės kulkos!

Laimingiau susiklostė reikalai 
su O’Neill’io „Anna Christie”, 
kur visi trys pagrindiniai veikėjai 
— tėvas, duktė ir mylimasis — 
susipynę dramatiškam mazge. 
Visi personažai — stiprūs ir 
aistringi, bet drauge ir gana 
primityvūs, tiesmuki, jų konflik
tas — didžiulis, katastrofiškas 
sprogimas. Aktoriams — Irenai 
Nivinskaitei, Vytautui Juodkai, 
Vytautui Valiukui — teisingo ir 
veržlaus bendravimo keliu pa
vyko išauginti įtampą ir ją įtiki
namai, paveikiai išlaikyti iki iš
rišimo. Visi trys buvo tikri, be 
jokio pervaidinimo, be falšo — tai 
buvo emociškai sodriausias spek
taklis.

Turint minty visus tris mano iš 
arti stebėtus Valiuko vaidmenis 
ir jo darbą, susidariau įspūdį, jog 
jis pirmiausia yra mąstantis 
aktorius, kuris labiau pasitiki 
vaidmens analize negu intuicija 
ar vaizduotės pakištu vaizdu. Net 
jeigu jam staiga visai ryškiai 
pasivaidentų siekiamas vaizdas, 
jis jo nepriimtų, protu nepatik
rinęs, neperžiūrėjęs jo veiksmų 
ir siekimų linijos. Todėl jis prade
da repeticijas atsargiai, nesimes- 
damas į improvizacijas, neskubė
damas į norimą rezultatą, nevai
dindamas emocijų, kol jos na
tūraliai jame nekyla iš tobulesnio 
personažo supratimo, iš jo kalbos 
ypatumų, iš ugdomo bendravimo 
su partneriais. Jis moka dirbti 
pats, nelaukdamas, kad režisie
rius jį vestų paėmęs už rankos. 
Drauge jis moka atmesti nei
giamas aplinkos ar partnerių 
vaidybos ar laikysenos ypatybes. 
Palaipsniui išsiaiškinęs, jis tarsi 
taiko personažą sau prie veido, 

prie savo aukšto ūgio, savo balso. 
Radęs priimtinų bruožų, jis 
įjungia vaizduotę, pasvąjoja apie 
personažo manieras, kalbėseną, 
kokius nors asmeniškus manie
rizmus. Pabando juos — priima 
arba atmeta. Jis dirba drauge su 
režisierium, per jį tikrindamas 
save, ir niekad nebando eiti prieš 
autorių, jo mintį ir tekstą. Jis yra 
atsakingas aktorius-režisierius. 
Tik labai laipsniškai, kiek 
įmanoma — bendravimo keliu, jis 
leidžia augti emocijai. O’Neill’io 
veikale senio Chris pavyzdys 
rodo, kad šis ramus, santūrus 
žmogus gali prasiveržti gai
vališka aistra. Rezultatas gali 
būti gyvas, ekspresyvus vaidmuo. 
Bet jeigu ar dvasiniai, ar fiziniai 
bruožai sunkiai sutampa arba 
jeigu tekstas — nevykęs, aktoriui 
išsigelbėjimu lieka formalus cha
rakterio piešinys. Bet Valiukas 
niekad nemeluoja, nepataikauja 
publikai, nešaržuoja. Darbo pro
cese Valiukas labai pareigingas, 
drausmingas, be užgaidų ar is
terijų — pavyzdys kiekvienam, 
kaip kolektyve reikia dirbti.

Man gaila, kad, palikęs Chica
gą, nesu matęs Valiuko režisuo
jamos Anouilh „Antigonos”, 
Tennessee Williams „Stiklinio 
žvėryno”, Kosto Ostrausko 
„Kanarėlės”, kurioje jis ir pats 
vaidino Juzapą, nei Krėvės ins
cenizacijų. Bet aš žinau jo inteli
gentiškumą, saiko jausmą, gerą 
skonį, atsakingumą kiekviename 
darbe, tad tikiu, kad atsiliepimai 
apie jo spektaklius, juos didžiai 
įvertinantys, buvo neabejotinai 
teisingi.

Kai nebeliko jam priimtinos ak- . 
torių grupės, kurioje būtų galėjęs 
vaidinti ar režisuoti, Vytautas 
Valiukas nenutilo, bet iki mūsų 
dienų nuolat reiškėsi minė
jimuose, solo rečitaliuose arba su 
kitais — pavyzdžiui, su Antanu 
Škėma, poetu Tomu Venclova, in
terpretuodamas literatūrinius, 
ypač poezijos, kūrinius. Jo reper
tuaras — platus: nuo Donelaičio, 
nuo „Anykščių šilelio”, Sruogos 
„Kazimiero Sapiegos” iki Oska
ro Milašiaus, Škėmos „Vienas ir 
kiti”, Radausko ir Meko. Antai 
New York’e jis skaitė Leonardo 
Andriekaus eilėraščius 1986 
metais, naujo rinkinio proga. Toli 
gražu ne viską čia išvardijau — 
Valiuko įnašas į kultūrinį išei
vijos gyvenimą yra tikrai svarus 
ir daugialypis. Kaip aukštos 
kultūros teatro menininkas, 
Vytautas Valiukas daro garbę 
savo „namams” — Kauno Valsty
biniam teatrui — jis yra jo au
gintinis ir atstovas.

Premijų šventė

Šiemetinė JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros tarybos ren
giama premijų šventė įvyks 
Chicago’je, Jaunimo centre, 
gegužės 18 dieną. Šventės pro
grama prasidės su šių metų 
premijų laureatų ir garbės svečių 
eisena, grojant Lietuvos operos 
styginiam kvartetui. Šventė bus 
atidaryta Lietuvos himnu ir in- 
vokacija, kurią kalbės tėvas An
tanas Saulaitis, SJ, JAV LB Reli
ginių reikalų tarybos pirmi
ninkas, ir Dalios Kučėnienės, 
JAV LB Kultūros tarybos pirmi
ninkės, atidaromuoju žodžiu. 
Įteikus laureatams premijas ir 
žymenis, bus klausomasi tai pro
gai jų žodžių. Programą užbaigs 
bendrai giedama „Lietuva bran
gi”. Premijų šventės programai 
vadovaus Nijolė Martinaitytė, 
JAV LB Kultūros tarbos vicepir
mininkė.
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Praeities svoris ir mūsų ateitis

Dailininkė — Ada Sutkuvienė

„I Lituani” pastatymo 
laukiant

Apie vilniečius svečius, kurie 
dalyvaus operos „I Lituani” 
pastatyme Chicago’je, jau buvo 
rašyta (žr. Draugo kultūrinis 
priedas, 1991 m. balandžio mėn. 
13 d.), bet taip pat reikia 
nepamiršti ir čikagiečių. Vil
niečiai atsiuntė pluoštą savo in
formacijos, o apie čikagiečius 
gauti informaciją yra žymiai 
sunkiau. Tad teko gerokai savo 
archyvą pavartyti.

Margarita Momkienė — 
sopranas atliks Vilniaus rolę. Ji 
yra beveik nuolatinė meninių 
programų atlikėja įvairiuose 
renginiuose. Kaip solistė pirmą 
sykį debiutavo 1971 metais 
„Traviatoje”, po to jau beveik 
pastoviai dainavo solo partijas 
Chicago’s Lietuvių operos 
pastatymuose. Balsą lavino pas 
seserį Bernardą, SSC, Alice Ste- 
phens ir Thomas Wikman. Vė
liausiame „Meilės eliksyro” pa
statyme ji dainavo Giannettos 
rolę.

Jonas Vaznelis — bosas šioje 
operoje dainuos Viltenio-Vaidilos 
rolę. Jis balsą pradėjo lavinti 
1946 metais Pabaltijo univer
sitete, Vokietijoje, pas operos 
solistą Aleksandrą Kutkų, 
atvykęs į Chicagą toliau balsą 
lavino pas operos solistą Joną 
Būtėną. Pirmas jo svarbesnis pa
sirodymas buvo 1951 metais, kai 
„Dainavos” ansamblis atliko 
Rossini kantatą „Stabat Mater”. 
Chicago’s Lietuvių operoje ilgą 
laiką dainavo pagrindinius vaid
menis. Vienas iš tų, kurie pakėlė 
Lietuvių operos lygį. Kurį laiką 
dainavo Chicago Lyric operoje. Po 

ilgesnių atostogų vėl sugrįžo į 
Chicago’s Lietuvių operos eiles.

Iš Vilniaus atvyksta ne tik 
solistai, bet dirigentas, režisierius 
ir kiti meno vadovai. Pirmiausia 
gal susipažinkime su dirigentais, 
kurie diriguos šios operos pa
statymams. Premjeriniam spek
takliui diriguos vilnietis Vy
tautas Viržonis. Jis 1953 metais 
baigė Lietuvos konservatoriją, 
profesoriaus Stasio Vainiūno 
klasę, ir tapo teatro pianistu. 
Susidomėjęs dirigavimu, pasidarė 
dirigento asistentu, 1956 metais 
dirigavo pirmajam spektakliui 
(tai buvo baletas „Chopiniana”), 
pirmąją premjerą — Gokieli operą 
vaikams „Raudonkepuraitė” — 
parengė 1959 metais. Maskvos 
Didžiajame teatre 1961 metais 
baigė dirigavimo kursą. Jo reper
tuare yra daugiau kaip 60 operų 
ir baletų. Lietuvos operos ir 
baleto teatre jis parengė 41 
premjerą. Beveik pusę Viržonio 
parengtų premjerų sudaro pirmą 
sykį Lietuvos scenoje statytos 
operos. Jis yra dirigavęs Kauno, 
Talino, Rygos, Jerevano, Rusės 
(Bulgarijoje) teatruose. Dėsto 
konservatorijoje, yra docentas.

Antrąjį „I Lituani” spektaklį 
diriguos mūsiškis Alvydas 
Vasaitis, dirigentas pianistas. 
Muzikos pradėjo mokytis pas Alek
sandrą Kučiūną, būdamas aštuo- 
nerių metų. Nuo 1956 metų 
mokėsi pas Vladą Jakubėną, o 
nuo 1961 pas S. Dorfman 
Roosevelt universiteto muzikos 
konservatorijoje, Chicagoj’e. 1960 
metais laimėjo pirmą vietą 
aukščiausioje pianino klasėje

1990 metų balandžio septintąją, 
kada Michailas Gorbačiovas buvo 
paskelbęs Lietuvai ekonominę 
blokadą, Vilniaus parke susirin
ko dauguma to miesto gyventojų. 
Į juos kreipėsi ką tik išrinktas 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis. Jis pasakė 
trumpą kalbą, kurioje pacitavo 
keturioliktojo amžiaus Lietuvos 
valdovo Gedimino žodžius: 
„Veikiau geležis pavirs į vašką ir 
vanduo pavirs į akmenį, negu 
mes atsitrauksime”. Šiandien 
sunku įsivaizduoti bet kurios 
Europos šalies prezidentą, poli
tinio sąmyšio dienomis cituojantį 
šešių šimtų metų senumo tekstą 
(panašiai galėjo pasielgti nebent 
de Gaulle). Dar sunkiau tikėtis, 
kad toks tekstas tobulai atlieptų 
visuomenės nuotaikas. Tačiau 
Lietuvoje vyksta kaip tik tai.

Praeitis Vakaruose vis labiau 
netenka svorio ir vertės. Ji gali 
dominti filmų lankytoją ir 
komikų rijiką. Tačiau beveik 
niekas nemano, kad dabartinė 
visuomenė galėtų ko nors pras
mingo išmokti iš Plantagenetų ar 
Liudviko XIV karų bei intrigų. 
Niekas nemano, kad derėtų sekti 
senoviniais pavyzdžiais, ieškant 
išeities iš modernaus ir postmo- 
dernaus gyvenimo painiavų. 
Rytų ir Centrinėje Europoje yra 
kitaip. Praeitis ten tebėra 
visiškai gyva, aktuali, kasdien 
skverbiasi į laikraštį, radiją ir 
televiziją, apibrėžia žmonių 
elgseną, jų simpatijas ir anta
gonizmus. Tradicinės situacijos ir 
tradiciniai gestai tose vietose, 
sakytum, pasmerkti amžinai atsi
kartoti. Tatai galima laikyti 
nelaime ir atsilikimo ženklu (ir 
man dažnai atrodo, kad tai yra 
nelaimė bei atsilikimo ženklas). 
Tačiau tatai galima laikyti ir 
ypatinga likimo dovana. Nes 
praeitis pas mus moko papras
čiausio ir svarbiausio dalyko — 
skirti gėrį nuo blogio.

Neseniai Vilniuje buvo per
spausdinta trumpa, senstelėjusi 
ir naivi Lietuvos istorijos ap
žvalga, pirmą sykį išleista dar

Chicago’s festivalio konkurse už 
Beethoven’o sonatos skambini
mą. 1961 metais Chicago’s 
Lietuvių operos akompaniato
rius. Kaip pianistas skambino su 
Berwyn, Elmhurst, Carbondale 
simfoniniais orkestrais. 1972 
metais TV Tautinių šokių šventei 
suorganizavo orkestrą ir jam di
rigavo. 1973 metais debiutavo su 
Chicago’s Lietuvių opera, 
diriguodamas „Kaukių balių”. 
Vėliau dirigavo „Meilės elik
syrą”, „Nabucco”, „Carmina 
Burana”, „I Lituani”. Po ilgesnės 
pertraukos sugrįžo ir vėl dirigavo 
„Meilės eliksyrą’ (1990). Dažnas 
akompaniatorius koncertuose. 
1990 m. gruodžio 29 d. Lietuvos 
operos septyniasdešimtmečio 
jubiliejiniame koncerte Vilniuje 
dirigavo Vlado Jakubėno 
„Laisvųjų dainą” (kuri Lietuvo
je buvo atlikta pirmą sykį).

Eligijus Domarkas, režisie
rius, operos režisūrą studijavo 
Leningrado konservatorijoje, ją 
baigė 1972 metais. Parengė pir
mąjį „Traviatos” pastatymą 
naujuosiuose teatro rūmuose. 
1977-1978 metais stažavosi 
Berlyno Komiškojoje operoje, 

prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
1936 metais. Jos tiražas pasiekė 
tris šimtus tūkstančių egzemplio
rių (trijų milijonų gyventojų 
krašte) ir buvo nedelsiant iš
pirktas. Jei ne popieriaus stoka, 
gal būtų buvęs išpirktas ir mili
jonas. Priežasties, tiesą sakant, 
nereikia toli ieškoti. Istorijos 
ilgesį gimdo istorijos nebuvimas.

Mūsų kraštuose mažiausia 
penkiasdešimt metų buvo sustab
dytas laikas. Totalitarinis 
režimas rėmėsi pažangos mitais 
ir eschatologiniais vaizdiniais. 
Visa kas buvo nukreipta į ateitį, 
kurios neginčijama tobulybė tu
rėjo pateisinti bet kokias dabar
ties aukas, bet kokius visatos ge- 
rintojų nusikaltimus. Ir drauge 
kiekvienam buvo aišku, jog toji 
ateitis tėra dabarties atsikar
tojimas. Visada bus didis vadas 
(ar Politbiuras), planuojąs 
žygdarbį po žygdarbio; visada bus 
masės, iš širdies vykdančios jo 
nurodymus; ir greičiausiai visada 
pasitaikys individualistų bei 
susmukėlių, kuriuos teks nušluo
ti nuo kelio ar bent laikinai 
izoliuoti, idant jų nemuzikalūs 
balsai negadintų dangiškųjų atei
ties melodijų.

Šiame ideologiniame modelyje 
praeities vieta buvo aiškiai api
brėžta. Praeitis — tai pavojingas 
šiukšlynas, antisanitarinė teri
torija, kurios virusai bet kokią 
akimirką gali apkrėsti silpnuo
sius ir nepakankamai užsigrūdi
nusius. Ją reikia nenuilstamai 
valyti ir tvarkyti. Daugumos 
įvykių ir asmenų atsiminti iš viso 
nepridera. Daugumą praeities 
tekstų būtina pašalinti iš 
visuomenės atminties ir netgi 
fiziškai eliminuoti (tai liečia gat
vių pavadinimus, taip pat archi
tektūrinius tekstus, tokius kaip 
bažnyčios ar pilys).

Tik vienur kitur praeityje pasi
taiko šviesesnių plotelių — jau
dinančiai menkų, bet daug ža
dančių dabarties pirmavaizdžių 
(Paryžiaus komuna arba, saky
sime, odininkų streikas Vilniuje 
1895 metais). Jie vieninteliai ver- 

buvo jos vyriausiojo režisieriaus 
Herz asistentas, jam režisuojant 
„Madamą Butterfly”. Grįžęs į 
Vilnių, režisavo Čaikovskio 
„Eugenijų Oneginą”, Puccini 
„Bohemą”, Bellini „Normą”, 
Klovos „Pilėnus” ir daugelį kitų 
pastatymų. Jo režisūros „Pilė
nus” teatras rodė viešnagėse 
Maskvoje (1986) ir Varšuvoje 
(1988), „Norma” — Varšuvoje 
Nuo 1989 metų Domarkas yra 
teatro vyriausias režisierius.

Juozas Širvinskas, kom
pozitorius, 1969 metais baigė Lie
tuvos konservatorijoje profeso
riaus E. Balsio kompozicijos 
klasę. 1967-1977 metais buvo Lie
tuvos televizijos muzikos 
redaktorius, garso režisierius. 
1977-1990 metais Lietuvos kino 
studijos garso operatorius, mu
zikinių filmų redaktorius. Yra 
sukūręs įvairių žanrų kūrinių: 
baletą „Mergaitė su degtukais”, 
miuziklą „Kelionė į Atarą”, 
simfoniją kameriniam orkestrui, 
baladę fortepijonui ir kameri
niam orkestrui. Jo kūrybos skalė 
yra plati. Nuo 1990 metų Šir
vinskas yra Lietuvos operos ir 
baleto teatro meno vadovas.

Tomas Venclova Vytauto Maželio nuotrauka

ti dėmesio ir meilės — tiksliau 
pasakius, tik jie ir yra praeitis.

Šią nutylėjimų ir suprastinimų 
techniką nuo Stalino laikų lydėjo 
kolonialistinė procedūra, dar la
biau žeminusi Rytų bloko tautas. 
Savąją istorią pavaduodavo sve
tima (būtent Rusijos) istorija. 
Mokyklose ir universitetuose ji 
neretai užimdavo svarbiausiąją 
vietą. Lietuvis ar gruzinas, per 
privalomus egzaminus nenoromis 
garbindamas Ivaną Žiaurųjį (dar 
vieną šviesų tarybinės dabarties 
pirmavaizdį), jautėsi nei kiek ne

Janina Malinauskaitė 1959 
metais baigė Dailės institutą Vil
niuje ir pradėjo dirbti Kauno 
dramos teatre, o 1968-1986 
metais buvo jo vyriausioji daili
ninkė. Su Malinauskaitės sceno
grafija Kauno dramos teatre buvo 
statytos Calderon’o („Dama 
vaiduoklė”), Šekspyro („Karalius 
Lyras”) ir daugelis kitų dra
mų, taip pat šie lietuvių dra
maturgų veikalai: Keturakio 
„Amerika pirtyje”, Krėvės 
„Šarūnas”, Grušo „Barbora Rad
vilaitė”, „Švitrigaila”, Glinskio 
„Grasos namai”, „Kingas”, Sajos 

Šiame numeryje:
„I Lituani” pastatymo laukiant • Tomas Venclova apie mūsų 

praeities svorį ir Lietuvos ateitį • Irenos Milkevičiūtės, Virgilijaus 
Noreikos ir Gražinos Landsbergienės koncertas Chicago’je • 
Šiuolaikinė prancūzų poezija naujoje Povilo Gaučio antologijoje 
• Dailės parodos Chicago’je Lietuvių muzikos šventės metu.

geriau, o gal ir blogiau, negu 
senegalietis, mintinai kalantis 
vadovėlio tekstą apie švie
siaplaukius ir mėlynakius galus
— savo tikruosius protėvius.

Totalitarizmo erozija ir jo griu
vimas Rytų Europoje turėjo daug 
pasekmių — tiek laimingų, tiek 
ir ne visiškai laimingų, netgi 
truputį gąsdinančių. Bet labiau
siai krinta į akis viena pasekmė
— į šį pasaulio kraštą parėjo is
torija (kad ir ką besakytų Fukuy- 
ama). Triumfališkai grįžo visa jos 
įvairovė, spalvingumas, chaosas.

„Mamutų medžioklė”, „Švent
ežeris”, „Dilgėlių šilkas”, „Sielų 
mainai”. Sukūrė scenografijos 
darbų Vilniaus Jaunimo bei Aka
deminiam dramos (Krėvės „Skir
gaila”, Čechovo „Vyšnių sodas”) 
teatrams, Justino Marcinkevi
čiaus „Mindaugo” pastatymui 
Vladikaukazo teatre (Šiaurės 
Osetija). Nuo 1986 metų Mali
nauskaitė yra Kauno muzikinio 
teatro vyriausioji dailininkė; su 
šiuo teatru bendradarbiavusi ir 
anksčiau, pastaraisiais metais 
jam sukūrė Mozart’o operos 
„Visos jos tokios” scenografiją. 

Jie gerokai primena (ir didele 
dalimi lemia) tenykščių demokra
tinių sąjūdžių spalvingumą bei 
chaosą.

Lietuva čia yra turbūt įdomiau
sias ir drauge kraštutinis pavyz
dys. Istorijos svoris labiau slegia 
lietuvį, negu vengrą, čeką ar slo
vaką (suabejočiau nebent dėl 
lenko). Lietuvos istorija — la
bai neįprasta, nekasdieniška, 
nepanaši į jokią kitą. Ji tarytum 
sukirpta pagal žymiai didesnio 
krašto matmenis; ji tokia pat 
dramatiška ir įspūdinga, kaip 
Švedijos ar netgi Rusijos. Be to, 
jai nestinga asimetrijos, nelo
giškumo, keistybės ir absurdo. Ji 
neretai pažeidžia kontinuiteto ir 
tikimybės dėsnius.

Lietuvių kiltys maždaug nuo 
antikinių laikų gyveno ten, kur 
ir dabar — pietrytiniame Baltijos 
krante, labai toli nuo vietų, kur 
plėtojosi Europos kultūra (nors 
geografinis Europos centras, jei 
imsime ją visą, nuo Lisabonos 
ligi Uralo, kad ir keista, yra 
prie pat Vilniaus). Tos kiltys , 
išsaugojo seniausią iš gyvųjų 
indoeuropiečių kalbų — anot An- 
toine Meillet, ji šiandien yra 
tokia pat archaiška, kaip lotynų 
kalba Plauto laikais, trečiajame 
šimtmetyje prieš Kristų. Šiose 
vietose ilgiausiai Europoje išliko 
ir pagonybė: lietuviai, panašiai 
kaip jų tolimi giminaičiai senovės 
indai ir graikai, lenkėsi Per
kūnui, Saulei ir Mėnesiui, me
džiams ir žalčiams. Pats laikas 
šitame egzotiškame pašalyje 
plaukė kitokiu, lėtesniu ir gal 
oresniu ritmu, negu Viduržemio 
jūros zonoje.

Nenuostabu, kad lietuviai buvo 
vadinami „šiaurės saracėnais”. 
Jau „Rolando giesmėje” jie be 
ypatingo pagrindo minimi tarp 
netikėlių, kariaujančių prieš Ka
rolį Didįjį. Dalis riterių kryžiaus 
karų metais patraukė ne į Pales
tiną, o į Lietuvos pakraščius, 
bandydami atversti atkaklius 
pagonis į tikrąjį tikėjimą. 
Krikščioniškasis žygdarbis, kaip 
ir galima buvo laukti, išvirto 
smurtu ir sadizmu. Lietuviai atsi
dūrė tokioje pačioje padėtyje, kaip 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos operos ir baleto teatre 
Janina Malinauskaitė sukūrė 
Laurušo operos „Paklydę 
paukščiai” (1967) ir Klovos 
„Pilėnų” (1986) scenografiją; 
pastaroji opera rodoma iki šiol, ją 
teatras rodė viešnagių metu 
Maskvos (1986) ir Varšuvos 
(1988) Didžiuosiuose teatruose. Iš 
viso Janina Malinauskaitė yra 
sukūrusi daugiau kaip 80 sceno
grafijos darbų, tapo, kuria pla
katus, dalyvauja parodose. Šiame 
„I Lituani” operos pastatyme ma- , 
tysime jos sukurtas dekoracijas.

Juozas Žygas
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Lietuva — pasaulio sąžinė

Lietuvos Respublikai konstituciją ruošiant

Šiandien Chicagon atvyksta 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Jį sutinkame su džiaugs
mu, nes jo asmenyje matome at
gimusią Lietuvą. Jį sveikiname 
atvykusį į lietuviškąją Chicagą ir 
linkime, kad jo viešnagės metu 
užmegzti ryšiai su spaudos žmo
nėmis, politikais ir verslininkais 
būtų naudingi jau labai artimoje 
ateityje, Lietuvos kelyje į vis pil
nesnę nepriklausomybę.

Prezidento Landsbergio atvyki
mo proga sustokime ir pamąsty
kime Lietuvos padėtį pasaulyje 
jo viešnagės išvakarėse ir 
patieB Landsbergio rolę 
Jei Lietuvai tebeskiriamas pa
saulio dėmesys, už tai turime dė
koti ne tik pasaulio žurnalistams, 
bet taip pat ir Lietuvos politi
kams. Praėjusieji keleri metai 
Lietuvai buvo ženklinti ne gali
mybių, o grėsmių, gausa. Tai bu
vo ėjimas taku, kuriame pakastos 
minos. Kad galime optimistiškai 
kalbėti apie Lietuvos ateitį, yra 
didele dalimi Landsbergio ir jo 
bendradarbių pasiekimas.

O bene didžiausias Vytauto 
Landsbergio laimėjimas yra tai, 
kad jis įstengė nubrėžti rėmus vi
same pasaulyje vykstančiam po
litiniam pokalbiui apie Lietuvą. 
Landsbergio dėka Lietuva yra ta
pusi paradigma laisvės siekian- 
čiom tautom. Lietuvos vardas yra 
naudojamas paaiškinti (ar kon
trastu iškelti) kvebekiečių, kroa
tų, kurdų siekiams. Lietuva da
bartiniame pokalbyje atstovauja 
principingumui. Lietuva yra są
skambyje su dabarties pasaulio 
pažiūra į politiką — nėra tokio da
lyko, kaip grynai politinė veikse
na, kuri nepriklausoma nuo mo
ralės. Vytauto Landsbergio pasi
sakymuose visuomet girdimas 
vienas standartas: ir saviesiems, 
ir likusiam pasauliui. Landsber
gio žodžiuose nejuntama nuolati
nio apskaičiavimo — kas Lietuvai 
pakenks, kas padės? Tai didelė 
tiesos dovana.

Geras tam pavyzdys yra šių me
tų balandžio 9 dienos The Wall 
Street Journal „op-ed” puslapyje 
apklausinėjimas. Čia spausdina
mi keturiolikos politikų atsaky
mai į klausimą: „JAV ir Irako ko
voms Persų įlankos kare pasi
baigus, prezidentas Bush sakė, 
kad jis viliasi, jog Irako žmonės 
pašalins Saddam Hussein iš parei
gų. Mes norėtume jūsų komenta
rų apie Amerikos politiką laiky
tis nuošaliai nuo kurdų ir šiitų re
zistencinių sąjūdžių prieš Sad

Šiame numeryje:
Lietuvos vaidmuo pasaulio santvarkai • Vytautas Landsbergis 
apie Kovo vienuoliktosios aktą • Lietuvos konstitucijos ruošimo 
rūpesčiai • Poetų žemininkų eilėraščiai • Algirdas Titus Anta
naitis apie Poezijos dieną Chicago’je • Lietuvos grafikų parodai 
Chicago’je prasidėjus

dam Hussein. Ar jūs jaučiate, kad 
šis neutralumas turi implikacijų 
JAV paramos patikimumui de
mokratiniams sąjūdžiams jūsų 
krašte ir kitur pasaulyje?” Spaus
dinami atsakymai iš Lietuvos, EI 
Salvador, Afganistano, Latvijos, 
Kinįjos, Estįjos, Hong Kong, An
gola, Miskito indėnų iš Nikarag
vos, Vietnamo, Vengrijos, Tibe
to, Kubos, Ukrainos. Pats pirma
sis pasisakymas: Vytauto Lands
bergio. Štai ką jis sako:

Po Antrojo pasaulinio karo Lie
tuvos ginkluotas pasipriešinimas 
prieš antrąją sovietinę okupaciją 
tęsėsi apie 10 metų. Tuo metu 
JAV radijo stotys kėlė vilti ne tik 
rezistentų tarpe, bet ir visų Lietu
vos žmonių, kad sovietai bus grei
tai priversti atsitraukti Bet iš tik
rųjų JA V vyriausybė laikėsi neu
tralumo pozicijos net ir per bai
siuosius 1948 ir 1949 metus, kai 
šimtai tūkstančių lietuvių buvo iš
vežami į Sibirą galvijų vagonuose.

Mes galime gerai suprasti da
bartinę Irako rezistencijos padėti, 
nors mes niekuo jiems padėti ne
galime. Tie, kurie gali padėti, tu
ri pasirinkti tarp apskaičiuotų ėji
mų ir savo pačių sąžinės, tarp 
pragmatiškumo ir žmoniškumo. 
Aš netikiu, kad būtų buvę teisin
ga, išstūmus Hitlerį iš jo okupuo
tų kraštų, leisti jam kontroliuoti 
savąjį kraštą ir jam leisti žudyti 
priešnacinę rezistenciją ar žydus 
gyventojus. Aš netikiu, kad tai bū
tų buvę teisu, net jei vienas ar ki
tas Hitlerio sąjungininkas, besi
laikąs abejotino neutralumo, toks 
kaip Franco, būtų bandęs įtikinti 
sąjungininkus nesikišti į Trečio
jo Reicho vidaus reikalus. Tuo lai
ku žmoniškumas reikalavo, kad 
fašistų nežmoniškumas būtų su
naikintas, ir vienintelė klaida tik 
buvo padaryta nuolaida kitai ne
žmoniškai jėgai — sovietiniam 
komunizmui.

Ši klaida išreikalavo milžinišką 
kainą per 45 metus, nors yra tei
sybė, kad daugiausia ši kaina bu
vo užmokėta kitų, lygiai taip, kaip 
šiandien dedasi Irake. Bet galų 
gale didžiausia kaina gali būti už
mokama pačių Vakarų.

Šiame pasisakyme girdime au
tentišką Vytautą Landsbergį: jis 
sako tiesą ir tiki, kad pati tiesa 
bus veiksmingesnė, negu kokia 
nors įmantri ir sukta retorika. 
Koks skirtumas tarp jo žodžių ir 
anapus pataikavimo ribos perėju
sių latvių ir estų pasisakymų ta- 

(Nukelta į 4 psl)

Dviejų konstitucinės 
teisės mokslininkų 

mintys apie Lietuvą

„Pirmoji sėkmingo diktatoriaus 
užduotis yra apiplėšti žodžius, 
palikti juos be prasmės; pirmoji 
užduotis tų, kurie nori diktatūros 
įvykdytą suniokojimą atitaisyti, 
yra grąžinti žodžiams prasmę.” 
Taip rašo konstitucinės teisės ad
vokatas Barnabas Johnson 
laikraštyje Lietuvos aidas, 
kuriame buvo įdėtas jo straipsnis 
apie valdžią, pagrįstą įstatymais. 
Advokatas Johnson, kartu su 
savo žmona Lowry Wyman, sovie
tinės teisės specialiste, keletą 
mėnesių tarnavo Lietuvos val
džiai, patardami vyriausybei kon
stitucijos klausimais ir atstovau
dami Lietuvai derybose su Rusi
ja. Grįžę į Boston’ą jau po 
Kruvinojo sekmadienio Vilniuje 
šių metų sausio 13 dieną, Lietu
vių Bendruomenės kviečiami, 
kovo 24 dieną jie pasidalįjo savo 
įspūdžiais ir savo mintimis su 
Boston’o apylinkės lietuviais. Čia 
išverčiamos ištraukos iš įvykusio 
pokalbio.

Mirga Girniuvienė

BARNABAS JOHNSON:

Tai buvo nuostabūs keturi 
mėnesiai. Galėsime tik paviršu
tiniškai apibrėžti, ką patyrėme 
tarnaudami patarėjais mažam 
kraštui, kurio valdžią bando 
nuversti Sovietų Sąjunga.

Grįžus namo buvo įdomu per
skaityti The New York Times 
gruodžio 14 dienos numerio pir
mojo puslapio antraštes, aiškiai 
skelbiančias, kad Lietuvos 
demokratiškai išrinkta valdžia, 
Landsbergio valdžia, nuversta. 
Mums, Lietuvoj dar esant, ne
buvo taip aišku, kad tai buvo įvy
kę. Tačiau buvo aišku, kad visoj 
Lietuvoj kariuomenė savavaliau- 
ja — stabdo autobusus, reikalau
ja, kad žmonės parodytų pasus, 
tempia žmones iš autobusų, ypač 
tuos, kurie rekrūto amžiaus. Visa 
tai kėlė mums siaubą.

Vis dėlto žmonės rinkosi 
Parlamento ginti. Mano 
apskaičiavimais, maždaug 120 
tūkstančių žmonių susirinko gin
ti Parlamento. Buvo siaubinga 
pagalvoti, kad Lietuvos patys 
geriausi žmonės, ten susirinkę, 
gali būti visi išžudyti. Tačiau 
greit žmonės buvo pakeisti 
geležim ir betonu... Atsimenu, 
kai priėmėm Amerikos kongreso 
delegaciją Parlamente. Jų tarpe 
buvo vengras Kongreso atstovas, 
kuris, gimęs Vengrijoje, gerai 
supranta Rytų Europos rūpes
čius. [žengdamas už barikadų, 
atsigręžiau į jį ir tariau 
„Welcome to free Lithuania.”... 
Nežinau, kas laukia ateity, bet

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis Audroniaus Ulozevičiaus nuotrauka

Vytautas Landsbergis

Ką Kovo vienuoliktosios aktu padarėme
Kad lengviau pakeltume vargus, turime suvokti, ką tuo aktu 

[Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktu dėl Lie
tuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 m. kovo mėn. 
11 d.] ir jj lydinčiais padarėme.

Primirštą teisinį būvį iškėlėme į dienos šviesą — urbi et orbi.
Esame savo namuose, savo valstybėje. Ne viską turime, ko 

reikia savarankiškai tvarkantis, ne visus valdžios ir piliečių ap
saugos svertus tegalime panaudoti, nes juos pasiėmę kiti — 
stipresni. Bet jėga nėra teisė, ir ji teisės nesukuria. Taip pat 
jokios naujos teisės nesukuria kad ir prieš 50 metų padarytas 
teisių laužymas. Todėl, ką turime Lietuvoje — tai mūsų 
valstybės bruožai. Ko dar neturime, ko neatiduoda — tai irgi 
mūsų, ne jų, ne kažkieno.

Štai tą ypatingai išryškino nepriklausomybės atkūrimas, 
valstybės tęstinumą paskelbęs aktas ir Lietuvos Konstitucijų 
ryšių nustatymas, nepalikęs iliuzijų, kad Lietuvoje galėtų dar 
veikti kurios nors kitos valstybės primetama Konstitucija. Visa 
tai padarėme kovo 11-ąją.

O ką būtų reiškę to nepadaryti? Ypač, kai jau galime, kai 
iš tikrųjų tam išrinkti. Gal reikštų atsisakymą — kad

nebenorime nepriklausomybės? Galime juk vertinti saugų 
narvelį, kuriame vis gauni šio to palesti ir dar turi teisę į Dainų 
šventę. Išskridęs gal badausi, gal šilto vandens kurį laiką 
neturėsi, gal apskritai baugu savo atsakomybe gyventi.

Bet be šito nėra žmogaus, nebūtų nė tautos. Kada ji yra ir 
susivokia esanti — ji vienintelis suverenas ir savo žemės 
šeimininkas. Ji tampa sąmoninga visuomene ir aprūpina visų 
savo piliečių, visų tautybių teises. O kai ateina didelis kaimynas 
ir mėgina primesti savo didumo teisę, su juo tenka mandagiai 
tartis, bet ir nepamirštant pasakyti: klystate.

Tuo keliu eidami, jau kuriame ir toliau kursime, įveikdami 
kliūtis ir trukdymus, tikrą savo valstybę.

(Iš kalbos, pasakytos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje 1990 metų birželio 15 dieną — „Tragiški 
lietuvių tautos istorijos puslapiai ir nemarūs jos 
nepriklausomybės siekiai”. Vytautas Landsbergis, Atgavę vilti. 
Pertvarkos tekstai. Knyga, išleista Kovo 11 dienos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pirmųjų metų sukakčiai paminėti. 
Toronto: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 1991. Pp. 117-118.)

ką lietuviai lig šiol yra pasiekę, 
yra tikrai nuostabu. ...Lietuva 
yra sutelkusi pasauliui brangią 
dovaną. Kiekvienoj kartoj kuriai 
nors tautai yra užduota parodyti 
kitiems, kiek brangi yra laisvė, 
ypač tiems, kuriems laisvė yra 
pasidariusi savaime suprantamu 
dalyku. Šioje istorinėje epochoje 
šią užduotį atliko lietuviai ir jie 
ją atliko be priekaištų.

Yra absoliučiai būtina, kad 
JAV-ės suprastų, ir kad jūs 
padėtumėte JAV-ėms suprasti, 
jog pats brangiausias žemės tur
tas visame pasaulyje, net 
brangesnis už alyvą, yra žmonės, 
kurie savo valia sukyla ir 
civilizuotu, civilizuojančiu būdu 
atmeta demokratijos antitezę — 
sugedusią ir gadinančią, tironiš
ką, be jokių teisių sistemą, kokia 
yra Sovietų Sąjunga.

Mano manymu, prezidentas 
Vytautas Landsbergis atlieka 
labai svarbų vaidmenį šioj 
užduoty. Jis yra nuostabus 
žmogus. Tai JAV-ėse nėra supras
ta. Landsbergis yra Gandhi tipo. 
Kaip tik jo reikėjo šią istorijos 
akimirką šioje pasaulio dalyje.

Sovietų Sąjunga griūva. 
Lietuva nėra to griuvimo 
priežastis. Sovietų Sąjunga 
griūva dėka 70 metų totalinio 
beprotiškumo, totalinės tironijos, 
beteisiškumo. Bet jums to nerei
kia aiškinti. Reformų procesui 
lietuvių veikla nekenkia. Priešin
gai, Sovietų Sąjungos valdžia 
turėtų atverti akis ir suprasti, jog 
tai, ką lietuviai daro, yra pats 
geriausias dalykas, kas galėtų 
Sąjungoje atsitikti. ...Jei visos 
tautos Sovietų Sąjungoj galėtų 
pamatyti žvakelę, kurią Lietuva 

uždegė, jei jos galėtų suprasti, 
kaip svarbu yra, kad ir jos 
civilizuotu būdu, taikingai, 
atsistotų priešais tankus ir 
atmestų tironiją, jei jos galėtų 
suprasti, kad ir jos gali padaryti, 
ką Lietuva daro, tai tikra trans
formacija tikrai būtų įmanoma 
šioj pasaulio daly.

Svarbiausia noriu jums 
išreikšti, kokį dideli įspūdį man 
paliko Lietuvos žmonės, ne tik 
lietuviai, bet ir lenkai, ir rusai, 
kurie disciplinuotu, taikingu, 
civilizuotu ir civilizuojančiu būdu 
veikia. Tarp kitko, nesutikau nė 
vieno Lietuvos gyventojo, kuris 
priešintųsi šiai reformos veiklai. 
Yra visiška nesąmonė teigti, kad 
kyla pasipriešinimas rusų ir 
lenkų tarpe prieš veiklą už laisvę.

Svarbu, kad lietuviai išeivijoj 
plačiai skelbtų, jog Lietuvoj yra 

uždegta žvakė, kuri turi didelę 
reikšmę Rytų Europos išsilais
vinimui. Mes Vakaruose esa
me išleidę trilijonus dolerių, 
norėdami tironiją sustabdyti. O 
štai atsirado tautelė, kuri savo 
valia siekia laisvės ir valdžios, 
pagrįstos teise. Tai tautai reika-^ 
linga parama, mūsų parama, va
kariečių parama, vakariečių po
litinė protekcija.

Tačiau norėjau jums taip pat at
virai papasakoti apie rimtas 
bėdas, kurios lygiai šaukiasi Jūsų 
dėmesio ir veiklos. Esu labai su
jaudintas lietuvių šiltumo ir 
draugiškumo bei visos „dainuo
jančios revoliucijos”. Kadangi 
lietuviai yra man buvę tokie šilti 
ir draugiški, priimdami mane į 
savo namus, jaučiuosi beveik

(Nukelta į 2 psl.)
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Gražinos Didelytės grafika

Šia savaitę prasidėjusios Lietuvių muzikos šventės Chicago’je metu vyksta 
Lietuvos grafikų darbų parodos trijose galerijose: Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicago’je, Lietuvių dailės muziejaus galerijoje, Lemont, Illinois, ir 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus galerijoje, Chicago’je.

Dainos tauta

JAV politikos Lietuvos atžvilgiu analizė

Budapeštas, Praha, Beijingas, 
ir šįmet Vilnius. Vaizdai jau
nuolių kruvinais veidais. Tankų 
sutriuškinti kūnai. Žmonės, sto
vintys priešais tanką, kurio pa
tranka grąsinančiai juda. O žmo
nių minia dainuoja.

Kodėl minia dainuoja? Tas dai
nas girdėjome nuo vaikystės. 
Kiekvienas iš mūsų jas dainuo
jame. Gal ne visai į melodiją, bet 
su jausmu. Tą baisų sausio mė
nesį dainavome dainas apie var
gą ir kančią, nes nebuvo kito 
būdo ašaras paversti į pyktį ir 
darbą Lietuvai.

Kodėl minia dainuoja? Lie
tuviai nėra Baltijos tautų nerū
pestingieji pietiečiai. Jie 
nepradeda dainuoti ir šokti tik 
šiaip sau. Dainai reikia tinkamo 

V
Siame numeryje:

Lietuvių muzikos šventei prasidėjus • JAV politika Lietuvos 
atžvilgiu • Lietuviškų filmų festivalis Amerikoje • PEN kon
ferencija Budapešte • Antano Vaičiulaičio „Sekminės” • Lietuvoje 
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laiko. Yra dainos vestuvėms, at
sisveikinimo dainos, ilgesio dai
nos, gėrimo dainos (ir ką pasako 
apie lietuvius, kad šios dainos yra 
pačios liūdniausios?) Yra ir dai
nos, prie kurių mirštama — ir šios 
nėra liūdnos. Niekad nelengva 
mirti, bet mirti su daina lūpose — 
tai bent mirtis. Kai desantininkai 
iššoko iš savo šarvuočių prieš ra
dijo ir televizijos bokštą Vilniuje, 
jie girdėjo žmones dainuojant. 
Kareiviai klausėsi, nusijuokė, ir 
atidengė ugnį. Sunku suprasti 
dainą, jei ji ne sava. Ar padėtų 
žinoti žodžius? Ne užkietintai 
žudiko širdžiai. O tačiau sveti
masis gali suprasti. Jaunas vo
kietis filosofas Johannes Herder 
aštuonioliktame šimtmetyje lie- 
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TOMAS REMEIKIS
Kiek išoriniai veiksniai lemia 

ir lems Sovietų Sąjungos ir kar
tu Lietuvos politinę evoliucįją, jei 
ne revoliucįją, JAV tebėra vienas 
iš svarbiausių tokių veiksnių, 
ypač dėl to, kad dėl Sovietų 
Sąjungos vidinės krizės ir jos 
karinio atsitraukimo iš Rytų 
Europos JAV lieka vienintelė 
„superpower”. JAV vaidmuo yra 
svarbus Lietuvai ir dėl to, kad 
Vakarų šalys daugiausia seka 
JAV politika. Tad svarbu supras
ti Washington’o perspektyvas ir 
tuo Lietuvai pagalbos paramet
rus. Tai pateikiame tezių forma.

I. JAV globaliniai interesai

1. JAV politiką Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos atžvilgiu sąlygo
ja šie globaliniai interesai:

a. Sovietų Sąjungos karinis 
pasitraukimas iš Rytų Europos 
nėra užbaigtas. Todėl Rytų 
Europos problema yra tik ten- 
tatyviai išspręsta ir todėl yrą 
JAV interesas Sovietų pasitrau
kimo procesą išlaikyti iki pabai
gos.

b. Konvencinės karo jėgos 
sumažinimas yra svarbus ne vįep 
Rytų ir Vakarų Europai, bet ir . 
Amerikai dėl ekonominių bei 
saugumo sumetimų.

c. Strateginės karinės jėgos ap
ribojimas (START) yra universa
lus interesas. Turint omenyje, 
kad Sovietų Sąjunga turi apie 
30,000 branduolinių sprogstamų
jų vienetų, Amerikai kelia didelį 
susirūpinimą tų ginklų kontrolė 
tuo atveju, jeigu Sovietų Sąjun
goje išsivystytų visuotinė suirutė.

2. Siekdama minėtų interesų, 
JAV politika Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu buvo ir yra pažymėta 
šių nuostatų:

a. JAV siekia taikingos demo
kratinės Sovietų Sąjungos trans
formacijos, palaikydama Gorba
čiovą ir jo pertvarkos politiką. 
JAV vis laikosi požiūrio, kad Gor
bačiovas yra bent žinomas veiks
nys, kuris iki šiol kooperavo, įgy
vendinant JAV interesus Rytų 
Europoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Baiminamasi, kad per didelis 
Gorbačiovui spaudimas gali vesti 
prie perversmo. Prezidentas 
Bush ypač bijo karinio-partinio 
biurokratinio-politinio valstybės 
perėmimo. Todėl JAV yra pasiry
žusi net pozityviai padėti Gor
bačiovui, norint sumažinti reak
cijos galimybes, ypač iš karinio 
policinio sektoriaus.

b. Drauge JAV vadovybė pra
deda suprasti, kad yra kiti vidi
niai veiksniai Sovietų Sąjungos 
evoliucijoje. Tai visų pirma tau
tiniai nepriklausomybės judėji
mai ir apskritai respublikų reika
lavimai pradėti nuo jų suvere
niteto, o ne nuo centro interesų, 
formuojant naują Sąjungos struk-

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis praėjusi šeštadieni, Ūk ką atvykęs 
i Midway aerouostą Chicago’je, kur jį sutiko keli tūkstančiai lietuvių, o taip pat JAV senatorius iš Illinois Alan Dizon 
ir Illinois valstybės gubernatorius Jim Edgar bei Illinois valstybės senatorius Frank Savickas ir Chicago's miesto 
savivaldybės atstovai.

Jono Kuprio nuotrauka

turą. Ir, antra, yra demokratinis 
judėjimas, kuris nors nevienin
gas, bet iš esmės pajėgus bent 
užblokuoti reakcijos politiką. 
Todėl maždaug nuo šių metų sau
sio mėnesio JAV politika pradėjo 
vis daugiau atsižvelgti j šiuos 
veiksnius.

c. Galima teigti, kad šiandien 
JAV veda dviejų bėgių politiką: 
remia, bet sąlyginai, Gorbačiovą 
bei siekia, kad respublikų suve
renumas ir demokratinis judėji
mas vestų prie taikingai pasiek
to laisvai apsisprendusių respub
likų junginio, ar tai būtų federa
cinio, konfederacinio ar net ko- 
monvelto tipo bendrija.

d. Nors Baltijos valstybės yra 
laikomos išskirtinoj padėty, bet, 
nežiūrint moralinio bei teisinio 
įsipareigojimo atstatyti jų suve
renumą, JAV neskuba jų nepri
klausomybę pripažinti. Gruzijos, 
Armėnijos ir Moldavijos nepri
klausomybių paskelbimai komp
likuoja JAV poziciją: ar būti už 
visų tautų apsisprendimą ir tuo 
pasisakyti už sovietų imperijos 
ir kitų daugiataučių valstybių 
išardymą, ar pasisakyti už tautų 
apsisprendimą tik selektyviai. 
Pagal savo politinę patirtį ir 
politinės kultūros tradicijas JAV 
yra linkusi negatyviai žiūrėti į 
balkanizaciją ir siekia išlaikyti 

kuo didesnius valstybinius jungi
nius. Šis požiūris spalvina ir 
Amerikos požiūrį į Lietuvos ne
priklausomybę. Jau vien bran
duolinių ginklų kontrolė tampa 
Amerikai baimingu reikalu, išsi- 
vystant, pavyzdžiui, respublikų 
nepriklausomiems kariniams vie
netams: kas kontroliuos tuos 
30,000 branduolinių ginklų? ‘'

. .M*' '
II. JAV politika Lietuvos 

atžvilgiu

1. JAV politika Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos atžvilgiu yra evo
liucinio pobūdžio — keičiasi sub
tiliai ir palaipsniui. Sausio 13 
dienos įvykiai Vilniuje išsaukė 
JAV politikos peržvalgą, nes tai 
sukėlė aliarmą dėl konkrečiai pa- 
sireiškusio Gorbačiovo poslinkio 
reakcijon ir abejone jo pajėgumu 
kontroliuoti padėtį. Stipresnis 
atsigręžimas į respublikas ir de
mokratinį judėjimą buvo to įvy
kio pasekmė. Dėmesys bei pagal
ba Lietuvai taip pat laipsniškai 
padidėjo. Prezidentas Bush išpil
dė visus JAV Lietuvių Bendruo
menės pateiktus prašymus Vil
niaus įvykių paraštėje, išskyrus 
nepriklausomybės pripažinimą. 
Tie prašymai buvo pateikti Na
tional Security Council 1991 m. 
sausio mėn. 14 d.

2. Nepriklausomybės pripaži
nimo de jure klausimas yra ir bus 
sprendžiamas labai konservaty
viai ir nenoriai dėl kelęto priežas
čių:

a. Nors yra precedentų dėl vy
riausybių-de jure pripažinimo, kol 
Lietuva nekontroliuoja bent vie-

z-no sienos punkto, JAV nesuteiks 
Lietuvos vyriausybei pripa
žinimo. Išimtis galėtų būti visuo
tinės suirutės Sovietų Sąjungoje 
padėtis, bet ir tai abejotina. 
Vienas argumentas, kurį cituoja 
JAV pareigūnai, yra, kad JAV ne
gali oficialiai tiesiogiai veikti Lie
tuvoje be Sovietų centro suti
kimo.

b. Nepriklausomybės pripaži
nimas taip pat laikomas kaip 
prieštaraujantis JAV politikai, 
siekiant evoliucinių demokrati
nių pertvarkų Sovietų Sąjungoje 
ir Amerikos interesų Rytų Euro
poje (minėtų anksčiau) įgyven
dinimo.

c. Tos minėtos dvi priežastys 
yra priimamos ne vien prezidento, 
bet ir Valstybės departamento 
vadovaujančių asmenų ir net 
Kongreso, kuris yra politiškai 
jautresnis viešajam spaudimui. 
Svarbu pažymėti, kad kol kas ne
pasisekė surasti senatorių ar 
Kongreso atstovų įnešti į Kong
resą rezoliuciją, vien raginančią 

prezidentą pripažinti Lietuvos 
vyriausybę de jure.

3. Slinktis į de facto Lietuvos 
vyriausybės traktavimą tuo pa
čiu metu yra sustiprėjusi. Tai 
bendro didesnio atsigręžimo į res
publikas išdava. To poslinkio 
požymiai yra Baltijos valstybių 

. delegacijų ofiejpįūs priėmimai, 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko Vytauto Landsbergio 
priėmimas Baltuosiuose rūmuose 
po penkių mėnesių*, JAV konsulų 
budėjimas Aukščiausiojoje Tary
boje sausio mėnesio įvykių metu, 
Helsinkio komisijos vizitas, bu
vusio prezidento Richard M. Nix- 
on vizitas, humanitarinės pagal
bos suteikimas, Valstybės sekre
toriaus James Baker susitikimas 
su baltų atstovais, tiesioginis 
telefoninis ryšys tarp Valstybės 
departamento ir Lietuvos vyriau
sybės ir kiti mažiau matomi 
diplomatiniai ėjimai.

4. Šiuo metu slinktis į de facto 
pripažinimą turi ir savo ribas:

a. JAV nėra pasiryžusi kelti 
Baltijos valstybių klausimą tarp
tautiniuose forumuose. Nors aiš
kinama, kad Baltijos valstybės 
pralaimėtų, ištiktųjų ši politika

. ■ atspindi nenorą sunkinti Gorba
čiovo padėtį ir pasuYtteinti JAV 
globalinių interesų siekimą Rytų 
Europoje.

b. Tiesioginis JAV atstovavi
mas Lietuvoje, net privačia for
ma (kaip prekybos, informacijos, 
kultūros atstovybės), šiandien 
neįmanomas be Maskvos leidimo. 
Net ir vadinamas Taivano mode
lis, kurį suformulavo Zbigniew 
Brzezinski ir kurį į Kongresą 
įnešė atstovas Solarz, neįmano
mas įgyvendinti be sovietinių 
vizų.

5. JAV vyriausybė, kaip ir ki
tos Vakarų demokratijos, vis pa
brėžia derybų su Maskva reika
lingumą, nežiūrint vyriausybei 
gerai žinomo fakto, kad Maskva 
iki šiol atsisakė leistis į su
verenių valstybių pokalbi'. JAV 
vyriausybė ,yra •įšilikinusi, kad 
tai vįęnas iš diplomatinio spau- 

,.dimo būdų paskatinti Maskvą 
susigyventi su nauja padėtimi. 
Be to, Amerikos politinės kul
tūros turinyje derybos yra 
esminis procesas, sprendžiąs vi
suomeninius konfliktus. Pragma
tizmas prileidžia proto ir logikos 
centrinę funkciją ir todėl vien 
prie stalo susėdimas yra laiko
mas kaip pusės problemos iš
sprendimas. Žinoma, galima ma
nyti, kad tai požymis Amerikos 
naivumo tarptautiniuose santy
kiuose, tačiau tai neabejotinai 
daro įtaką politiniams sprendi
mams.

6. Savo užsienio politikoje JAV 
yra giliai ambivalentiška, sau 
prieštaraujanti. Nuo JAV susikū
rimo užsienio politiką valdo du 
nelengvai sutaikomi principai: 
teisės valdomo pasaulio siekimo 
(vadinamo Wilson’o idealizmo) ir 
realpolitikos (pvz., pasireiškusios 
Truman’o doktrinoje). Taigi, vie
na vertus, JAV yra stipriai užsi
angažavusi moraliai ir teisiškai 
už tautų apsisprendimą, o antra 
vertus, negali išvengti jėgos, 
įgyvendinant savo politinius in
teresus. Prezidentas Bush savo 
laikysena Kinijos atveju parodė, 
kad jam svarbesni yra reelpoli- 
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Landsbergis televizijoje
Dar vis gyvename prezidento 

Vytauto Landsbergio viešnagės 
Chicago’je įspūdžiais. Tai buvo 
nuostabi savaitė. Kasdieną galė
jome matyti Landsbergį televizi
jos ekrane ir miesto dienraščių 
puslapiuose. Klausėmės ramiai 
ąpie Lietuvos kelią nepriklauso- 
mybėn kalbančio prezidento gau
sybėje televizijos programų. Jis 
dalyvauja ABC „This Week with 
David Brinkley” sekmadienio ry
to programoje, visą pusvalandį 
kalbasi su John Callavvay „Chi
cago Tonight”, šnekasi su Debo- 
rah Potter CBS „Nightvvatch” 
programoje (trečią valandą ryto!), 
atsakinėja į taiklius Sondra Ge
re klausimus National Public Ra- 
dio programoje. O kur tie dar mū
sų nematyti: pasikalbėjimas su 
Chicsfgo’s CBS žvaigžde Walter 
Jacobson, su lenkų ir rumunų te
levizijos reporteriajs. Landsber-, 
gis matomas visų kanalų žinių 
programose (net ir ispanų kalba 
stotyje). Štai dar ir per Sekmines 
galėjome klausytis Landsbergio 
ir Chicago’s Tarptautinio teatro 
festivalio organizatoriaus, Lietu
vos teatralų draugo, Bernard 
Sahlins, kurie šnekėjosi su 50-ojo 
kanalo programos vadovu Aaron 
Freeman. Vadovas programos ga
le nepaprastai jautriai surišo Lie
tuvos nepriklausomybės pripaži
nimą su Martin Luther King žo
džiais tiems, kurie Amerikos juo
duosius piliečius ragino eiti pa
lengva, savo teisių siekiant.

Iš kur tas susidomėjimas 
Landsbergiu ir Lietuva preziden
to viešnagės Chicago’je metu? At
sakymas susideda iš trijų dalių. 
Pirmiausia, pati Lietuva po Ko
vo vienuoliktosios ir Sausio try
liktosios yra pasaulio gerbiama ir 
ja domimasi. Antra, tai yra paties 
Landsbergio didelis nuopelnas. 
Jis yra įdomus, savo mąstysena ir 
jos išraiška kitus patraukiantis ir 
pagarbą keliantis žmogus, o ne 
standartinis politikas. Trečia, 
daug kredito reikia duoti ir tiems 
asmenims, kurie talkino, ruo
šiant prezidento viešnagę Chica
go’je. Tokio masto pasirodymas 
radijo ir televizijos bangomis bei 
spaudos puslapiuose neatsitinka 
savaime. Tam reikalingi ryšiai, 
kuriuos nutiesti gali palengvinti 
publicistikos darbe įgudę žmonės. 
Todėl akylus viešų prezidento 
Landsbergio susitikimų stebėto
jas galėjo matyti Jay, kuris rūpi
nosi tų susitikimų paruošimu, 
Tom, kuriam buvo svarbu rengi
nių politinis kontekstas, ir Nor- 
ton, kuris, būdamas ilgametis 
žurnalistas, naudojo savo patirtį 
paruošti prezidentą kuo efekty
viausiai atsakyti į pašnekovų ke
liamas temas. Be šių vyrų inten
syvaus darbo Lietuvių Bendruo
menės sudarytas viešnagės rengi
mo komitetas būtų gavęs gal tik 
dešimtąją dalį to milžiniško spau
dos ir televizijos dėmesio Lietuvos 
Respublikos prezidentui.

Bet nežiūrint, kokie gabūs pub
licistai ar kelio lygintojai, pats 
Vytautas Landsbergis yra galuti
nai atsakingas dėl savo viešnagės 
pasisekimo. Jis iš JAV išvažiuo

ja daug geriau čia pažįstamas, ne
gu atvažiavo. Buvo svarbu, kad 
jis kalbėjosi su JAV prezidentu, 
bet dar svarbiau, kad jis tiesiogiai 
kalbėjosi su amerikiečiais per jų 
televizijos ekranus. Tad čia buvo 
ypač svarbu, kad jis kalbėtų ang
liškai. Ir tai ne tik dėl to, kad šiuo 
metu anglų kalba yra pasaulinė 
kalba, ta „lingua franca”, kuria 
prieš kelis šimtmečius buvo loty
nų kalba, o dar šio šimtmečio pir
mojoje pusėje prancūzų kalba. 
Dar svarbiau: prezidentas, kalbė
damas angliškai, užmezga daug 
artimesnį ryšį su klausytoju. Jei 
artimoje ateityje daug kartų ma
tysime Landsbergį Vakarų tele
vizijos ekranuose, tai dėka to, kad 
jis šioje viešnagėje kalbėjo angliš
kai. Iš tikrųjų net nebuvo pasirin
kimo ar kalbėti per vertėją — pa 
vyzdžiui, David Brinkley progra
ma kėlė sąlygą: arba prezidentas 
kalbės angliškai, arba jis nedaly
vaus programoje.

Jei skaitytojas spėja, kad 
Landsbergis šioje kelionėje tapo 
televizijos asmenybe, tai šventa 
teisybė. Tie žiūrovai, kurie jį ma
tė ir klausėsi televizijos progra
mose (o juos galime skaičiuoti mi
lijonais), dabar pažįsta Landsber
gį. Jie žino, kad Lietuvos Respub
likos prezidentas atrodo, kaip pro
fesorius turi atrodyti. Jis kalba 
apgalvodamas, susitelkęs, nesku
ba, nebijo ir painesnės minties. O 
tačiau jis šiltas žmogus, kurio ti
kėjimas lietuvių tauta labai ryš
kus. Štai momentas iš pasikalbė
jimo su John Callaway „Chicago 
Tonight” programoje. Callaway: 
„You have no army...” Landsber
gis (atsidūsta): „Almost,... būt I 
have — we have each other, our 
people...” Callaway: „You have 
the people...” Landsbergis: „Yes, 
it is a power more strong than 
any army.” Angliškai jis kalbėjo 
gerai — jo kalba tikrai gali kon
kuruoti su užsienio politikų ir 
žurnalistų kalba, kurią dar nese
niai tiek daug kartų girdėjome 
karo Persų įlankoje metu. Tai, 
kad gali iš akcento pajusti, jog jis 
ne amerikietis, nei kiek įspūdžio 
nesumažina — atvirkščiai, tik pa
tvirtina klausytojui, kad tai kitos 
valstybės galva.

Landsbergio viešnagė Chica
go’je gal privers mus susimąsty
ti, ar iš tikrųjų užsienio politikui 
yra oriau kalbėti savo kalba, ku
rią paskui išverčia vertėjas. Tai 
praktikuoja rusai, kai kurie (ne 
visi) vokiečiai. Tačiau palyginki
me Landsbergį televizijoje su tą 
pačią savaite matytu ir girdėtu 
gruzinu Ševardnadze, kuris kal
bėjo rusiškai, o jo kalbą vertė ge
rai anglų kalbą valdąs vertėjas. 
Ševardnadzė atrodė tolimas, sve
timas ir medinis. Tuo tarpu 
Landsbergis paliko įspūdį, kad jis 
prieinamas ir giliai savo rūpes
čius pasiryžęs Amerikai perteik
ti tolimo, bet svarbaus krašto at
stovas. Landsbergio draugiškas 
įvaizdis išliks ir jo kelionei pasi
baigus. Ir šis įvaizdis padės toliau 
lenkti daugelio amerikiečių sim
patijas Lietuvos naudai.

a.a. 11.

Tiktai n epasitra ukit iš laisvės kelio...

VYTAUTAS 
LANDSBERGIS

Šiame „Draugo" kultūrinio 
priedo numeryje spausdinamas 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio programa- 
tinės kalbos išeivijos lietuviams 
Amerikoje tekstas. Kalba buvo 
pasakyta šių metų gegužės 12 
dieną Maria High School 
auditorijoje, Chicago’je. Už 
magnetinės juostelės su kalbos 
įrašu paskolinimą dėkingi esame 
„Margučio” radijo programos ve
dėjui Petrui Petručiui. — Red.

Ačiū jums, brangūs žmonės, 
mieli tautiečiai ir Lietuvos bi
čiuliai. Ačiū už tą pasveikinimą, 
už tą dėmesį, kuris yra per daug 
nukreiptas į vieną žmogų. Aš tą 
sakau, labai gerai žinodamas, 
kaip yra iš tikrųjų. Jūs čia minit 
pavardę, sveikinat mane. O aš 
galvoju apie tuos žmones Lie
tuvos kaimuose ir miesteliuose, 
su kuriais kartais, kai turiu laiko 
ištrūkti iš Vilniaus, iš Aukš
čiausiosios Tarybos, susitinku ir
gi tokiose salėse arba miestelių 
aikštėse. Ir kalbam apie tai, kas 
ten murfts rūpi kiekvieną dieną. 
Tie žmonės sako: „Pirmininke, 
nesirūpinkite, duonos Lietuvoje 
užteks. Neklausykite, kai sovie
tai gąsdina naujom blokadom. 
Mes užauginsim tos duonos. Tik
tai nepasitraukit iš laisvės ke
lio.”

Aš galvoju apie tuos žmones, 
kurie patys dabar negali paaiš
kinti, kodėl jiems visai nebuvo 
baisu, kai greta jų krito 
automatų serijomis pakirsti, ir 
juos nunešę — sužeistus arba 
nušautus — į greitosios pagalbos 
mašinas, tie patys vėl bėgo atgal 
užimti savo vietos aplink radijo ir 
televizijos bokštą, žinodami, kad 
jie gali būti sekančios aukos. Apie 
tuos žmones, kurie po to, kai 
bokštas ir televizijos ir radijo 
rūmai buvo užimti, skubėte sku
bėjo prie parlamento, nes žinojo, 
kad ten bus lemiamas smūgis. 
Yra faktas, paliudytas mano 
pažįstamų, kad jų draugas buvo 
netekęs sąmonės prie televizijos 
bokšto nuo tanko kanuolės šūvio

Televizijos studijoje Chicago’je užrašomas pokalbis su Vytautu Landsbergiu CBS „Nightwatch” programai — ji rodo 
ekranai dešinėje. Julijos Izokaitytės nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis priima ovacijas, kurias jam kėlė keli tūkstančiai susirinkusių ji sutikti 
Midway aerouoste, Chicago’je, šių metų gegužės 11 dienų.

Jono Kuprio nuotrauka

ir atgavo sąmonę prie parlamen
to — pats atėjo. Kažkas vedė, ir 
ne į ambulatoriją vedė, ne namo, 
vedė ten, kur reikia būti.

Todėl iš tikrųjų, ar būčiau aš, ar 
kuris kitas žmogus tame poste, 
kuriame esu, jis nieko negalėtų 
padaryti, jeigu tie Lietuvos 
žmonės nebūtų visiškai pasiryžę 
ir labai aiškiai suvokiantys, kas 
yra svarbiausia. Ir turintys 
didžiulę gyvenimo išmintį. Kaip 
ir senas kaimo žmogus, dažnas iš 
jų laimingas, kad sulaukęs tos 
dienos, ir pasakęs: „Dabar aš 
galiu numirti”. Kai jie ateina ir 
sako, kartais man tiesiai, arba 
parašytą laišką atneša, bet bū
tinai į rankas nori paduoti, jie 
kalba: „Kodėl jūs kalbat apie 

derybas? Ir kokios čia turi būti il
gos derybos? Taip, kaip jie atėjo, 
taip tegu ir išeina.” Arba kita 
močiutė rašo: „Vaikeliai, tik jūs 
nė truputėlio nesitraukit. Žino
kit, jeigu jūs patrauksit koją per 
pusę žingsnio atgal, tą vietą jie 
tuoj užims.” Arba dar laiškas, 
kurį aš padėjau į seifą, kokiam 
nors būsimam muziejui. Rašo 
moteris, taip, matyt, skaudžiai 
atsiprašydama, kad ji invalidė, 
kad ji nieko neturi, kad ji tiktai 
tris rublius gali atsiųsti Lietuvos 
nepriklausomybei.

Čia gerbiamas kunigas Vaišnys 
ir mielas konsulas ponas Kleiza 
susiejo šios dienos susitikimą su 
Motinos diena, paminėdami mū
sų motiną Lietuvą. Mes apie tai 

kalbėjome prieš savaitę. Lietuvo
je Motinos diena yra pagal seną 
tradiciją pirmasis gegužės sekma
dienis. Ir kalbėjom dar savaitę 
prieš tai, svarstydami, kaip rei
kia surengti Lietuvos žmonių 
pasitarimą mūsų tradicinėje 
vietoje, Vilniaus Vingio parke. Ir 
kad yra nelabai patogus laikas. 
Vieniems rūpi bulves sodinti, nes 
vis dėlto kas pasisodins bulvių 
sklypelyje ar darželyje, tai ir 
blokada ne tokia baisi. Ir Motinos 
diena, ir išvakarės šeštadienis. Ir 
daug žmonių gyvena dabar Lietu
voje ne savo tėviškėse ir lanko ka
pelius, tai diena gal ne visai 
patogi, kad daug kas atvažiuotų. 
Bet mes taip pat pagalvojom, kad 
atidėt nėra galima, ir paraginsim 
žmones, kad kas gali paskirtų tą 
dieną Motinai Lietuvai ir atva
žiuotų į Vilnių. Ir atvažiavo du 
šimtai tūkstančių.

Kaip Lietuva gyvena

Ir mes kalbėjomės tokiais 
klausimais, kurie jums gali 
paaiškinti, kaip Lietuva gyvena 
iš tikrųjų kiekvieną dieną, nes 
tokie įvykiai kaip sausio trylikto
ji — duok Dieve, kad jie nepasi
kartotų, kad tai būtų vienas atsi
tikimas. Bet jie gali kartotis. Tas 
galėjimas kartotis kybo ore 
kiekvieną dieną Lietuvoje. Ir 
labai daug galimybių turi 
nepriklausomybės priešininkai 
panaudoti įvairias priekabes ir 
mažesniems puolimams, ir gal 
tikėdamiesi atsakymo, kitokio 
pasipriešinimo, negu pasiprie
šinimas daina ir nešarvuota krū
tine. Ir kad tada galėtų nusiaub
ti Lietuvą visa savo karine galia, 
sutriuškinti tai, ką turime.

O mes turime daug. Mes turime 
ne tik solidarumą ir.Lietuvos 
žmonių paramą. Mes turime visą 
valstybės sistemą, kurią dar 
reikia pabaigti kurti, reikia 

tobulinti, reikia įtvirtinti, bet 
kuri veikia. Ir kuri veikia kaip 
mūsų pačių valstybė, pagal mūsų 
pačių priimamus įstatymus, pa
gal mūsų laikinąją konstituciją. 
Ir aš tikiuosi, kuri veiks pagal tą 
būsimą konstituciją, kurią dabar 
rengiame, kurios koncepciniai 
apmatai, metmenys yra dabar pa
skelbti Lietuvoje, kad žmonės 
susipažintų, ir galų gale pasaulis, 
jeigu nori, matytų, kokią valstybę 
mes kuriame, koks jos yra mode
lis — demokratinė respublika — 
kokie principai, kokios žmonių 
teisės, tautų teisės, mažumų, 
socialinių grupių ir kitos yra 
garantuojamos.

Tai mes gyvenam savo Lietu
voj. Kai kada stengiamės ne
kreipti — iš esmės, nekreipdami 
dėmesio — kad Lietuvoje yra 
svetima kariuomenė, kad sienos 
yra kontroliuojamos svetimų, ir 
nori nenori mums tenka gauti ne 
lietuviškai rašytas vizas ir praeiti 
tų kariškių aprobatus arba, 
žinoma, skrendant per kitą 
valstybę, per Maskvą, praeiti tam 
tikras procedūras. Tai yra tokie 
sąlygiškumai, kurie vidinei 
laisvei savaip tvarkytis savoje 
valstybėje jau nėra lemiantys. 
Kas nori, žinoma, gali sakyti: 
„Jie dar neturi visos valdžios, štai 
jų televizija užimta, o jie negali 
atsiimti.” Kai kas sako, kad jeigu 
jie nekontroliuoja tos teritorijos 
dalelės, kurioje yra karinė bazė, 
svetimos kariuomenės garnizo
nas arba jos užimti Lietuvos pa
statai, tai yra įrodymas, kad ta 
vyriausybė dar negali turėti 
diplomatinių santykių su užsie
nio šalimis. Tas, žinoma, yra dirb
tinis argumentas, nes kiek yra 
atvejų, kada vyksta karas ir 
trečdalį ir pusę ir dar daugiau 
krašto teritorijos kontroliuoja 
svetima kariuomenė, kaip kad 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Estų poetas gvildena 
sovietinę imperiją

Svarus įnašas mūsų tarmių mokslan

Dar prieš keletą metų, kai Bal
tuos valstybės atrodė tebesančios 
pasmerktos ilgai nelaisvei, estų 
poetas Jaan Kaplinski buvo pra
dėjęs žiūrėti i pasauli iš 
budistinio taško, pakilti virš 
istorijos ir politikos. Tačiau 
atrodo, kad Estijos žygis į ne
priklausomybę pakeitė poeto per
spektyvą. New York’e leidžiama
me žurnale The National Review 
balandžio 15 dieną išspausdinta
me straipsnyje „Atilai mirus” 
Kaplinski atkreipia savo žvilgs
ni i sovietinę imperiją, ją įrikiuo- 
ja i istorijoje iškilusių ir žlugusių 
imperijų eiseną.

Sovietų Sąjunga, rašo Kaplins- 
ki, yra revoliucinio, nepaprastai 
smurtingo senosios Rusijos impe
rijos pertvarkymo išdava. Naujo
ji visuomenė pasižymėjo kraštu
tiniu mesianizmu ir jos pagrin
dinis uždavinys buvo kovoti su 
priešais, kuriuos ji matė visur. 
Todėl ši sovietinė visuomenė bu
vo labai karinga ir militaristiška 
— faktas, kuri nuslėpė marksisti
nė retorika, tvirtindama, kad So
vietų Sąjunga esą paveldėjusi Va
karų humanistinę tradiciją. (Be
je, šis nostalgiškas tvirtinimas 
kartkarčiais pasigirsta ir buvusių 
lietuvių komunistų pasisakymuo
se.)

Estų poetas tebesistebi, kad 
Raudonosios Rusijos kruvinas 
iškilimas ir jos barbariški 
veiksmai susilaukė daugelio rusų 
ir Vakarų Europos intelektualų 
entuziastingo pritarimo. Jis 
aiškina tą buvusį bolševikų popu
liarumą kelių palankių veiksnių 
sutapimu. Pirmasis pasaulinis 
karas, tas Vakarų civilizacijos 
„bandymas nusižudyti”, sukrėtė 
šviesiausius Vakarų pasaulio 
protus ir pastūmė juos ieškoti ko 
nors visiškai naujo. Kai kurie 
pasąmoniškai (ir pusiau mitolo
giškai) žavėjosi paslaptingąja 
motuše Rusija. Visa tai išnaudojo 
bolševikų režimas, sukūręs iki tol 
neregėtą propagandos mašiną. 
Bolševikams pavyko sukurti ant
rą, platonišką tikrovę, su archa

Vilniuje šių metų gausio mėnesį.

iškais mitais ir žmonįjos ilgesiu 
sutapusį Raudonojo rojaus įvaiz
dį.

Pasak Kaplinski’o, mes visi no
rim, kad pasakos virstų tikrove, 
bet jokia valstybė anksčiau nebu
vo pasiskelbusi, kad ji esanti įsi
kūnijusi pasaka.

Iš tikrųjų, rašo poetas, tai, ką 
Sovietų Sąjungoje vadino komu
nizmu ar socializmu, tiksliau 
vadinti nuolatiniu karo stoviu, 
kuris tebesitęsia ir dabar. Sovietų 
Sąjunga tapo viena iš dviejų pa
saulio karinių supergalybių, bet 
ilgainiui nebepajėgė išmaitinti, 
aprengti ar apgyvendinti savo pi
liečių. Ir jos elito nariai suprato, 
kad imperųa grimzta į gilią krizę. 
Tačiau Gorbačiovas ir kiti 
pasišovusieji reformuoti imperiją 
susiduria su jiems neišvengiama 
problema — jų imperija buvo 
statoma ir perstatoma kaip mili
taristinė, grobianti valstybė. Iš 
carų Rusijos paveldėtos labiau 
civilizuotos ir išbalansuotos 
struktūros tapo nuosekliai sunai
kintos ir grįžimas į jas atrodo des
peratiškai sunkus.

Kaplinski’o nuomone, Vakarų 
sovietologai klysta, kai jie ima 
gretinti Sovietų Sąjungą su 
daugiau ar mažiau normaliomis 
imperijomis, kaip Romos ar Rusi
jos carų. Šiandienos Rusija yra 
karingų barbarų genties pakeista 
ir valdoma imperija, nesilaikan
ti įstatymų, normuojančių civili
zuotų tautų istoriją. Sovietinė 
ideologija iš tikrųjų buvo patolo
giška, rašo poetas. Liguistumas 
buvo laikomas sveikata, ir at
virkščiai. Be atvangos buvo ban 
doma „išgydyti” žmones nuo 
sveiko proto ir normalaus elgesio. 
Imperija visiškai sutapatino save 
su savo liga. Ar ji gali išsigydyti 
nesubyrėdama?

Kaplinski tvirtina, kad sovie
tinė imperija ne tiek panaši į 
Arabų Kalifato ar Romos imperi
jas, kurios išsilaikė daug šimt
mečių, kiek į trumpalaikes impe
rines valstybes, kaip hunų ar ma- 
kedoniečių. Kaip ir šios valsty-

VYTAUTAS A. JONYNAS

Jonas Užpurvis. TRYS KALBI
NĖS STUDIJOS. Lietuvių Saugų 
tarmė; upės ir miesto vokiško pava
dinimo „Memel” kilmė ir Donelaičio 
„Keturių metų laikų” kūrybos eiga. 
Paruošė Vilius Peteraitis. Viršelis ir 
žemėlapiai — Ansas Lymantas. Re
dakcinė komisija: Martynas Brakas 
(pirmininkas), Ansas Lymantas, Vi
lius Peteraitis ir Balys Račkauskas. 
Chicago: Mažosios Lietuvos fondas,
1990. 263 puslapiai. Kartu su kasete 
„Lietuvių Saugų tarmė”, įkalbėta 
Jono Užpurvio. Kaina — 40 dolerių. 
Gaunama „Drauge”.

Nebuvo jokio pasiskirstymo 
vaidmenimis, nebuvo (nes nega
lėjo būti) jokio slapto sandėrio. 
Pats gyvenimas nuskyrė, kas pu- 
rentina išeivijai lituanistikos dir
vonuos ir kas patikėtina liku
siems tėvynėje. O tokiu, tenykš
čiams paliktu baru, buvo, žino
ma, kalbotyra su visomis savo at
šakomis — leksikologįja, dialek
tologija, onomastika ir t.t., reika
laujančiomis milžiniškų kartote
kų, stambių specializuotos perio
dikos ir lingvistinių knygų telki
nių. Reikalaujančiom taip pat ir 
kompetentingų kalbininkų, nes, 
kaip pažymi Klementina Vosyly- 
tė ir Vytautas Vitkauskas („Žo
dynininkų darbai ir rūpesčiai”, 
Literatūra ir menas, 1989 liepos 
1 d.), tai „daug pastangų, moksli
nio pastabumo, išprusimo ir kant
rybės reikalaujantis darbas”. Iš 
to straipsnio patinam, kad net ir 
Lietuvių kalbos ir literatūros in
stitute vykstanti nuolatinė kadrų 
kaita: „Vienas po kito patyrę vy
resnio amžiaus darbuotojai iš žo
dyno pasitraukia, o atėję jaunieji 
ne taip greitai išmoksta šio dar
bo. Juk leksikografų niekas ne
rengia. Be to, nėra lengva rasti 
gerą specialistą”.

Jei su tokiais kliuviniais susi
duriama Lietuvos mokslų akade
mijos padalinyje, tai negi verta 
tikėtis, kad kalbotyrinio darbo 
imtųsi kas išeivijoje, kur šalia 
kitų rūpesčių prisideda dar ir 
paties mokslinio darbo išleidimo 
bėdos. Kuri leidykla būtų „bera- 
zumė” finansuoti tokį donkicho
tišką, nepelningą užmojį? Juk 
jokia paslaptis, kad jei per ilgus 
gyvenimo svetur dešimtmečius 
išeivįja parodė nemažai sieloji- 

bės, ji greičiausiai neišliks gyva 
po savo charizmatiškos, mesianiš- 
kos ideologijos mirties.

sk 

mosi dėl savo raštijos išlikimo, 
tverdama leidyklas, premijas, 
skelbdama įvairius konkursus, 
žodžiu, visaip remdama rašytojų 
kūrybines pastangas, tai 
mokslinių, lituanistinių studijų 
leidyboj tokių paskatų nebūta. 
Dar ne taip seniai kažkas buvo 
apskaičiavęs, kad vienu metu į 
vieną vienintelę Kultūros fondo 
skiriamą mokslinę premįją buvę 
bene tuzinas pretendentų, tuo 
tarpu, kai į literatūrinę premiją 
konkurentų kaip ir nesiradę.

Matydama šią paradoksinę pa
dėtį ir regėdama, kaip palaipsniui 
retėja pąjėgių kultūrininkų gre
tos, kaip jų kūrybiniam paliki
mui gresia negailestinga žūtis, 
Mažosios Lietuvos draugija su
skato tvarkytis pati. Teikt lėšas 
fondui, kurio dėka galėtų išvysti 
dienos šviesą leidyklai nepelnin
gi, bet lietuvininkų kraštotyrai 
svarbūs leidiniai. Ir taip šių me
tų pradžioje Mažosios Lietuvos 
fondas išleido savo pirmąją knygą 
— Jono Užpurvio Tris kalbines 
studijas. Skoningą, kruopščiai 
suredaguotą, visom korektūros 
klaidų atitaisymo litanijomis ap
rūpintą leidinį, kuris ateina į 
skaitytojo rankas plastikinėj įmo
voj, lydimas magnetofoninės ri
tės. Mat svarbiausia knygos da
lim yra Saugų tarmės aprašas, o 
jį palydi paties autoriaus įkalbė
tas ta tarme tekstas.
. Žodžiu, iš viršaus darbas atlik
tas be jokio priekaišto. Nelauktu
mai prasideda, atskleidus titulinį 
lapą (faktiškai jų yra du, bet, kaip 
žinome, bibliografiniai nuostatai 
pripažįsta teisėtuoju vien pirmą
jį). Jame išskaitome:

Johann Uszpurwies DREI 
SPRACHENWISSENSCHAFT- 
LICHE STUDIEN. Die Saugener 
litauische Mundart; Memel, 
Strohm-und-Stadtbezeichnung 
und Zur Entstehung von Donelai
tis’ Werk „Keturi Metų Laikai”. 
Chicago, III., 1990. 263 p. (Schrif- 
tenreihe dės Kleinlitauischen 
Fonds.)

Nors antrajam tituliniam lape 
autoriaus pavardė atgauna „žmo
giškąjį pavidalą”, bematant pa- 
aiški, kad knygos tekstas yra vo
kiškas. Tiesa, leidinys yra taip 
gausiai iliustruotas Saugų tar
mės pavyzdžiais, kad galima būtų 
jį be jokio prasižengimo sąžinei 
pavadinti „dvikalbiu”. Bet faktas 
lieka faktu, leidėjams kažkodėl 
netoptelėjo galvon pateikti lietu
viui skaitytojui Užpurvio teksto 
vertimo ar bent santraukėlės.

Sakykim, kad tai nėra mirtina 
nuodėmė. Kaip žinom, lietuvių 
kalbos tyrinėjimuos yra dalyva
vęs nemažas būrelis kitataučių, 
nuo pat August Schleicher’io 
(1821-1868) gramatikos iki vė
liausių dienų. Visiems girdėtos, 
jei ne pažįstamos, Bezzenber- 
ger’io, Leskieno, Endzelyno, 
Fraenkel’io, Gerulio, Štango pa
vardės. Pagaliau ir aptariamajai 
knygai pratarmę anglų kalba pa
rašė ne kas kitas kaip University 
of Pennsylvania profesorius Wil- 
liam R. Schmalstieg. Atseit kokia 
kalba parašytas Mažosios Lietu
vos fondo pirmasis leidinys priva
lėtų būtų antraeiliu dalyku.

Matyti, tokios nuomonės buvo 
ir leidinio redakcinė komisus. De
jų, jų pasiaiškinimas suredaguo
tas itin nevykusiai, neįtikinamai. 
Mandagiai kalbant, jisai skamba 
Didžiosios Lietuvos žmoaaus au-

Jonas Užpurvis

syse akiplėšiškai ir naiviai: „Di
džiausia studijos dalis”, jame sa
koma, „rašyta ne lietuvių, bet vo
kiečių kalba. Autorius tai darė 
sąmoningai, norėdamas, kad ši 
didžios vertės lietuvininkų kultū
rinio palikimo dalis būtų prieina
ma kuo didžiausiam skaitytojų, 
ypač kalbininkų, skaičiui. Todėl 
studijų leidėjas savo užmojį būtų 
giliai ir be jokio pagrindo pa
žeidęs, jeigu jis būtų mėginęs jas 
paskelbti kitoj kalboj”.

Kita kalba ar sava kalba? Skai
tytojui viskas susimaišo. Todėl 
pravartu susipažint su paties au
toriaus asmenybe. Lietuvių enci
klopedijoj ir jos Papildymuose 
neaptinkant apie jį jokios žinelės. 
Vienintelius biografinius duome
nis pateikia apie jį Trijų kalbinių 
studijų įvadas. Gimęs 1891 me
tais Šilutės apskrityje (Saugos, 
pasak Lietuvių enciklopediją, yra 
už 12 km nuo Šilutės, prie Til- 
žės-Klaipėdos plento), autorius 
pasižymėjęs nuo pat jaunystėlės 
išskirtiniais gabumais kalbom. 
Užtat karinė vadovybė pasilai
kiusįjį kaipo vertėją, tardant be
laisvius ar šifruojant pagautus 
priešo pranešimus. Baigęs iš 
pradžių mokytojų seminariją, Jo
nas Užpurvis studijavęs pokariu 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
įsigijęs klasikinės filologijos dip
lomanto laipsnį. Nuo tada moky
tojavęs įvairiose mokyklose bei 
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gimnazijose. (Jų tarpe, atrodytų, 
ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, nes, jei neklystu, 
bent du iš redakcijos narių yra 
buvę jo mokiniai — Ansas Ly
mantas ir Vilius Peteraitis.)

1949 metais Jonas Užpurvis su 
šeima ištremiamas Sibiro pragar- 
mėn ir ten išvargsta miškakirčio 
kankynėj 13 metų. Nors gavęs 
leidimą grįžt Lietuvon ir ap
sigyventi Saugose ir Šilutėj 1962 
metais, Užpurvis išvyksta už 
penkerių metų Vakarų Vokieti
jon, kur lig šiol gyvena, pasiekda
mas šimtininko amželį.

Iš pateikiamų duomenų sunku 
nustatyti, kada „repatriantas” 
Johann Uszpurwies parašė savo 
studiją apie Saugų tarmę. 
Kažkodėl noris manyt, kad tuo 
metu, kai grįžo iš Sibiro ir pra
regėjo savo tėviškę, užsėstą 
visokių nekrikštų atsibastėlių. 
Kada pamatė, kad jo tarmė ne
grįžtamai nužengusi į išmirusių 
kalbų pagairę. Vienu įdomiu Už
purvio charakterio bruožu yra jo 
aistra klasikinei filologijai. Kai 
jis grįžo iš Sibiro, jam buvo sep
tyniasdešimt su viršum metų, bet 
jis vis dar graužė kaip ropę 
graikų ir lotynų kalbas, skaity
damas visokius teologinius raš
tus, nors protarpiais pasiskanin- 
damas ir linksmesne lektūra, Ho
racijum ir Petronijum (pastarąjį 
kaip žinome, išpopuliarino Fellini 

savo filmu „Satyricon"). Ne be 
reikalo įvade jis vadinamas „fe
nomenaliu poliglotu”. Žodžiu, 
akivaizdu, kad susiduriame su 
pilnai kvalifikuotu kalbininku, 
apdovanotu nemaža erudicijos ir 
užvis labiau kantrybės dovana.

Atvirai kalbant, norėtųsi įtar
ti, kad dialektinis aprašas nebuvo 
vienintelė Užpurvio ambicija. 
Antrojoj studijos dalyje yra 80 
puslapių (po keturiasdešimt lie
tuviam ir vokiečiam) sukirčiuoto 
ir fonetine rašyba parašyto teks
to, tariamai skiriamo Saugų tar
mės iliustravimui. Tarp mūsų 
kalbant, vargu ar supažindini
mui su tarme reikia tokių ilgy- 
bių. Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto suredaguotam leidinyje 
Lietuvių kalbos tarmės. Chresto
matija (Vilnius: Mintis, 1979) 
yra, sakysim, pateikiami tarmių, 
patarmių, šnektų ir šnektelių pa
vyzdžiai iš pusšešto šimto gyve
namųjų vietų, bet jie neilgesni 
kaip puslapis. (To leidinio pp. 
143-144 randame ir Saugų tarmes 
pavyzdėlį.)

Manding, toks stambus iliust- 
ratyvinės medžiagos pluoštas 
Užpurvio studijoj yra paprasčiau
sia „kontrabanda”. Po ta priedan
ga prašmugeliuojama liaudies pa
sakoriaus stilium parašyta etno
grafinė apybraiža apie lietuvnin
kų darbus ir dienas, ir, kaipo to
kia, turinti neužginčijamos pažin
tinės vertės.

Grįžtant prie paties kalboty
rinio objekto, tenka paminėti, kad 
Lietuvių kalbos tarmių chresto
matijos įvade patvirtinamas pro
fesoriaus Antano Salio priskyri
mas Saugų šnektos prie stambios 
žemaičių „donininkų” grupės. 
Ten taip pat paminimas ir saugiš- 
kių begėdiškas polinkis „redu
kuoti žodžių galūnes”. Atseit ry
ti jų galūnes. Žinia, pelėdai jos 
vaikas gražus, bet tai suteikia 
šiai šnektai žagBinčios, kapotos ir 
kartu tingios šnekėsenos pobūdį. 
Toli gražu ne melodingos ar leng
vai įveikiamos kitų Lietuvos 
sričių žmonėms. O dėl ta tarme 
kalbančių plotų, jie atrodytų ne 
kažin kokie, nors Trijų kalbinių 
studijų leidiny įdėtas žemėlapėlis 
(be mastelio) įtaigautų juos esant 
Amazonės upyno dydžio.

Žodžiu, Saugų tarmės aprašas 
nėra kažin kokia nelaukta ato
danga mūsų tarmių moksle. Kaip 
bebūtų, esam padarę didelę pa
žangą. Dialektų inventorizacija 
apskritai užbaigta. Antra vertus, 
nuo 1933 metais Antano Salio 
paskelbto tarmių žemėlapio iki 
1966 metais išleistos Zigmo Zin
kevičiaus Lietuvių dialektologijos 
yra sukaupta nemažai tarmių 
aprašų. O kur dar neišspausdin
ti lituanistų diplominiai darbai? 
Kokią nišą šiame kolektyviniame 
užmojyje užima Jono Užpurvio 
įnašas? Savaime aišku, tinka- 

(N ūkei ta į 2 psl.)
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Septintoji lietuvių dainų šventė Amerikoje

Dailininko Prano Lapės plėtinys, 1991.

Klouno arija
Laimingi kraitai, kurie turi išmin

tingus vadus. Tokių kraštų tarpe — 
Lietuva. Tą galėjome pąjusti taip 
neseniai, jo viešnagės metu 
Chicago’je geriau susipažinę su 
Vytautu Landsbergiu. Gyvenome dvi 
savaites pakiliom širdim. Džiaugė
mės Landsbergio buvimu su mumis, 
dalyvavome koncertuose, operoje, 
poezijos dienoje, gėrėjomės dainų 
švente. Net ir didžiausi ne laiku užėję 
karščiai nesutrukdė susirinkti tūks
tantinei miniai j Maria High School 
salę ir tikrai šiltai atsisveikinti 
Lietuvos operos dainininkus ir 
orkestrų. Tas dvi karštas savaites 
Chicago’je aidėjo lietuviškos su
tartinės — daug dirbome, daug 
džiaugėmės.

Buvo negalima tikėtis, kad pakili 
tų dviejų savaičių nuotaika galėtų il
gai tęstis. Šią savaitę išgirdome kitas 
muzikines temas iš Rytų. Buvo 
orkestruojama Sovietų Sąjungos 
valdovo Gorbačiovo kelionė j Oslo 
miestą Nobelio Taikos premijai atsi
imti. Toji kelionė turėjo įvykti 1990 
metų gruodžio mėnesio pradžioje, bet 
Gorbačiovas tuo metu buvo per daug 
užsiėmęs būsimą smurtą Lietuvoje 
planuodamas ir dėl to kelionę i Oslo 
turėjo atidėti. Jam ar jo patarėjams 
atrodė tikslu Lietuvą ir šios kelionės 
išvakarėse prisiminti. Kariniai 

v

Siame numeryje:
Nobelio Taikos premijos laureatas ir Lietuva • Septintoji JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šventė • Dvi jaunos prozininkės • 
Vienuoliktoji JAV LB Kultūros tarybos premijų šventė • 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai • Brolių Algimanto ir Mindaugo 
Černiauskų fotografijų paroda • Lietuvos valstybinis teatras New 
York*e

daliniai užėmė Vilniaus geležinkelio 
stoti ir aerouostą. Desantininkai su 
automatiniais ginklais rankose pra
dėjo tikrinti dokumentus tų, kurie ėjo 
i Lietuvos parlamento rūmus. Tai 
veiksmai, kurie priminė pasauliui, 
kas dėjosi sausio pradžioje tame 
pačiame Vilniuje, ruošiantis 
nužudyti keturiolika neginkluotų 
žmonių baisiąją sausio tryliktosios 
naktį.

Kad dar būtų aiškiau visam pasau
liui, kokios'čia melodijos iš Maskvos 
niūniuojamos, tuo pačiu Gorbačiovo 
kelionės išvakarių metu paskelbtas 
Sovietų Sąjungos prokuroro raportas 
apie sausio tryliktosios žudynes. Pasi
rodo, kad tą tamsią naktį į beginklius 
lietuvius šaudė ne desantininkai, o 
kiti lietuviai nuo namų stogų. Taip 
pat užsienio žurnalistai tik sapne sap
navo tankus, kurie žmonių kūnus 
triuškino. Žmonės pasirodo žuvo au
tomobilių avarijose. Na, o jei ką nors 
tankas pervažiavo, tai dėl to, kad 
greta stovintieji nelaimingąjį po 
tanku pastūmė. Kraujo ištroškę lietu
viai nacionalistai tokiu būdu tik 
ieškoję kankinių.

Tokia akiplėšiška melagystė Gor
bačiovo kelionės į Oslo išvakarėse 
tikrai keistai nuteikė Maskvoje esan
čius užsienio žurnalistus. Savo 

(Nukelta į 2 psl.)
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Nors įvairaus masto dainų 

šventės Amerikoje buvo rengia
mos jau nuo 1915 metų, sekant 
pastaraisiais laikais nusisto
vėjusia tradicija, šiemet įvykusi 
Septintoji dainų šventė yra skai
čiuojama nuo Pirmosios jungtinės 
JAV ir Kanados chorų dainų 
šventės, surengtos 1956 m. liepos 
1 d. taip pat Chicago’je. Taigi jau 
turime net daugiau kaip 35 metų 
tradicįją.

Septintoji dainų šventė įvyko 
gegužės 26 dieną University of II- 
linois at Chicago paviljone, talpi
nančiame per 6,000 klausytojų, 
kurio beveik visos vietos buvo 
užpildytos. Šventėje dalyvavo 
apie 900 programos dalyvių: 
daugiau negu 500 dainininkų, 
gal 200 vaikų, apię 200-250 tau
tinių šokių šokėjų ir apie 50 
orkestrantų (tikslesnių skaičių 
niekur nepavyko gauti). Šventėje 
dirigavo vienuolika dirigentų. 
Daugelis dainų buvo atlikta su iš 
Vilniaus atvykusio Lietuvos 
operos ir baleto teatro orkestro 
palyda.

Šventė pradėta vėliavų įnešimu 
bei chorų eisena. Dainininkams 
pasiruošus, šventės garbės diri
gentas Petras Armonas pravedė 
JAV, Kanados ir Lietuvos him
nus, po kurių ėjo iš Lietuvos at
vykusio Česlovo Radžiūno diri
guojama Česlovo Sasnausko 
Tautiška giesmė (Kur bėga 
Šešupė) ir Jono Govėdo pravestas 
Antano Vanagaičio Laisvės var
pas (Petro Vaičiūno žodžiai). Po 
tokios įžangos šventę oficialiai 
atidarė Šventės rengimo komi
teto pirmininkas Vaclovas 
Momkus ir JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas dr. Antanas Raz
ma trumpomis kalbomis. Susi
rinkusius dar pasveikino JAV 
senatorius iš Illinois Alan Dixon, 
pažadėdamas stipriai remti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
stangas ir jos pripažinimą.

Šios šventės repertuaras buvo 
parinktas komisijos, suside
dančios iš narių Algirdo Biels- 
kaus, Jono Govėdo, Dariaus 
Polikaičio, Fausto Strolios ir 
Loretos Venclauskienės, pirmi
ninkaujant Ritai Kliorienei bei 
Daliai Viskontienei. Kompozito
rius Vladas Jakubėnas dar 1971 
metais yra spaudoje pažymėjęs, 
kad repertuaro klausimai mūsų 
švenčių rengėjams visada buvo 
jautrūs ir susiję su griežtokais 
nuomonių skirtumais. Vieni pa
geidauja rimtesnio, sudėtingesnio 
repertuaro, kuris iškeltų mūsų 
tautos chorinę kultūrą bei jos iš
raiškas su liaudiškais bei aukš
tesniojo meno elementais. Kiti 
užsispyrusiai reikalauja vien 
populiarių, lengvesnių dainų, tei
sindamiesi, kad mūsų chorai 
kitokių nesugeba padainuoti ir 
publika sudėtingesnių dainų ne

Vaizdas it Septintosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės, vykusios tių metų gegužės 26 dienų University of Illinois at Chicago paviljone, Chicago’je. 
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mėgsta. Praeities dainų šventės 
tačiau jau ne kartą įrodė, kad ga- 
besniem dirigentam padirbėjus, 
kiek sudėtingesni dalykai 
dažniausiai sugeba geriau 
patraukti klausytojų dėmesį ir 
palieka žymiai gilesnį įspūdį, 
kuris išlieka ilgam laikui ir 
šventei praėjus.

Matyti, panašių tendencijų 
pasireiškė ir šios šventės reper
tuaro parinkėjų tarpe. Šį kartą 
atrodo ir vėl nugalėjo pastarųjų 
dainų švenčių nuotaikos. Rezul
tatas — programon pakliuvo dau
giausia tautiniai relikviniai kū
riniai bei smulkesnės posminės 
liaudies dainelės, kai kurios 
harmonizuotos programoje var
dais nepažymėtų arba mūsuose 
mažai girdėtų kompozitorių. 
Mano nuomone, bent dešimt iš 
40-ies šventėje atliktų dainų 
vargu ar buvo vertos gaišinti 
tūkstančių atlikėjų ir klausytojų 
laikui. Vietoje jų mūsų chorai 
tikriausiai būtų lengvai sugebėję 
išmokti bent vieną kitą kiek 
sudėtingesnį dalyką, kurie būtų 
žymiai pakėlę šios šventės meni
nį lygį. Tokią nuomonę, atrodo, 
patvirtino ir publika; po daugelio 
dainų, net ir neblogai atliktų, 
entuziastingo masinio plojimo 
šventėje nedaug teko girdėti.

Neskaitant įvadinių bei bai
giamųjų tautinių dainų bei 
himnų, originaliai sukurtų dainų 
programoje buvo vos keletas; 
Antano Vanagaičio populiaru
sis Vėjužėlis, Juozo Strolios 
Parveski, Viešpatie (Pauliaus 
Jurkaus žodžiai) ir Jurgio 
Juozapaičio Klevų žydėjimas. 
Nors dabar jau per vėlu sielotis, 
bet gaila, kad nerasta progos šios 
šventės repertuaro paskelbti iš 
anksto spaudoje, nors jis buvo 
ruošiamas daugiau negu dvejus 
metus, ir neduota progos mūsų 

įtakingesniems kompozitoriams 
bei muzikams apie jį viešai 
pasisakyti.

įdomus programos paįvairi
nimas buvo Dariaus Polikaičio 
sukurta ir su jaunimo chorų bei 
elektroninių instrumentų palyda 
atlikta Bernardo Brazdžionio žo
džiams daina Aš čia gyva. Nors ši 
įtaigi estradinio žanro daina savo 
stiliumi bei interpretacija 
gerokai išsiskyrė iš likusios pro
gramos, Dariaus garsiakalbiais 
sustiprintas balsas ir jautriai 
muzikalus dainavimas išjudino 
kiek apatišką publiką ir daina 
buvo priimta audringomis ovaci

Jono Kuprio nuotrauka
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jomis. Atrodo, kad Polikaičio pa
stangas įvertino ne vien jau
nimas, bet ir vyresnieji.

Dainų šventės didelę pro
gramos dalį sudarė tautiniai 
šokiai bei vaikų dainos ir pan
tomima. Mes nuolatos ruošiame 
atskiras tautinių šokių šventes, 
tačiau ir dainų šventėse šokiams 
skiriame daug laiko, nors ir paly
dint juos choro dainavimu. Betgi 
reikia pripažinti, kad šioje 
šventėje Nijolės Pupienės vado
vaujami šokėjai savo dalį atliko 
gražiai ir disciplinuotai. Trys 
stambesnieji šokiai (Audėjėlė, 
Malūnėlis ir Suk, suk ratelį) 

buvo gerai choreografuoti ir suor
ganizuoti. Šie šokiai smagiai pa
įvairino kiek vienodoką dainų 
programą. Gaila, kad negalima 
panašiai įvertinti ir jaunesniųjų 
šokėjų atliktos pantomimos ketu
rioms liaudies dainoms (Du 
gaideliai, Tarnavau pas poną, Oi 
tu, strazde ir Vaikščiojau). Čia 
nei Dalios Viskontienės diri
guojamas choro dainavimas, nei 
stilizuotais gaideliais persirengę 
tylūs vaidintojai didesnio įspū
džio nepadarė; lietuviškasis 
„video” truko kiek per ilgai ir 
praėjo blankokai. Balio Dvariono 

(Nukelta į 2 psl.)
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Niekuomet neužmiršti ir mums...

Šimtą kartų degė 
Mano Lietuva. 
Žalvarinę sagę 
Priglaudė dirva.

Iš gedulo į viltį
Prieš penkiasdešimt metų blo

gis siautėjo Lietuvoje. Alyvos tais 
metais žydėjo ypatingai dosniai. 
Alyvų žiedų kvapas visam gyve
nimui vaiko sąmonėje bus suriš
tas su slegiančia baime. Išvežta 
kaimynė su mažu sūnum. Muzi
kos mokytojas, su kuriuo tėvai 
kalbasi prie žydinčių alyvų, bus 
išvežtas ateinančią naktį. Jo šei
moje jauniausia dukrytė dar kū
dikis. Nakties metu prie jų namo 
sustos sunkvežimis ir už pusva
landžio nuvažiuos su visa moky
tojo šeima.

Birželio mėnesio išvežimai bu
vo blogio proveržis, kuris paliko 
sąmonėje ilgus metus pūliavusią 
žaizdą, kuri ir dar dabar skauda 
naktinės baimės valandomis. Ka
ras ir okupacijos paliko daug žaiz
dų lietuvių tautoje, kurios laikui 
bėgant užsitraukė randais. Iš jų 
užvis baisiausia buvo — vežimai 
į rytus, į šiaurę.

Išeivijoje tą žaizdą kas metai 
pradrėksdavome birželio išveži
mų minėjimuose. Lietuvoje ta 
žaizda buvo slapta, nes net ir tie, 
kurie po daugelio metų iš kalėji
mų ir Sibiro grįžo į Lietuvą, ne
galėjo apie savo pergyvenimus 
pasakoti. Viešas pasisakymas 
apie išvežimus buvo bilietas į tą 
patį Sibirą. O tačiau kiekvieno 
tremtinio ir Sibiro kalinio sugrį
žimas Lietuvon buvo ženklas, kad 
mes išlikome, išliekame ir išlik
sime. Po kiekvieno lietuviams pa
daryto blogio juk kiekvienas li
kęs gyvas buvo ženklu, kad lietu
vių tauta išliks. „Šimtą antrą 
kartą keliamės gyvi...”

Tą ypač patvirtino sausio try
liktosios žudynės, kai „visi dube
nys prisipildė rūstybės” (Marce- 
lijus Martinaitis). Ar ta drąsa, ku
rią parodė lietuviai prie radijo ir 
televizijos bokšto, būtų gimusi be 
tų baisių bandymų, kuriuos pik
ti kaimynai darė lietuvių tautai? 
Išvežimai turėjo lietuvius išmo
kyti baimės. Kodėl lietuviai tokie 
blogi mokiniai? Ar nėra nuosta
bu, kad ta okupantų panaudota 
nuožmi jėga lietuvių tautos ne tik 
kad nesulaužė, o buvo tik dar vie
nu akstinu pasipriešinimui.

Blogio sloguti ir skausmą juk 
kaip tik apsunkino draudimai 
guosti ir užjausti. Koks baisus pa
sityčiojimas iš išlikusių kalinių 
ir tremtinių buvo draudimas grįž
ti tėviškėn. Grįžusiųjų net vaikai 
buvo paženklinti žmonės. Jiems 
buvo uždarytas universitetas, at
sakingi darbai. O tačiau ant šių 
paženklintų žmonių pečių nešti 
akmenys kaip tik ir panaudojami 
naujos, jaunos Lietuvos pama
tams.

Iš mums padarytos skriaudos 
įsiminimo, iš blogio ir žmogaus 
žmogui nuožmumo gelmės, iš 
nuolatinio žaizdos naujo atidary

Šimtą pirmą kerta 
Žiedą pagriovy.
Šimtą antrą kartą
Keliamės gyvi.

Jonas Strielkūnas

mo gimsta visai netikėtas rezul
tatas: ryžtas pasipriešinimui ir 
sąmonė, kad ne tik išlikome, bet 
ir išliksime. Kas padėjo tai sąmo
nei įsišaknyti? Tai atmintis, ku
ri dabar veikia susidariusias 
naujas istorines konsteliacįjas

Vežimų patirtį mums priar
tino tremtinių atsiminimai, kurie 
spausdinami Lietuvoje ir išeivijo
je. Filmas „Sugrįžimas” jį mačiu
siems buvo malda Sibiro upių slė 
niuose. Išeivijoje atminimą palai
kė ir birželio įvykių minėjimai, 
kurie mums buvo pasidarę ne 
kartą įkyri ir nuobodi pareiga. O 
vis dėlto užaugom su minėjimais 
atmintyje ir kadaise juose mūsų 
deklamuoti eilėraščiai, tada buvę 
tik arti nevilties pranašyste, 
dabar mumyse atskamba slėpi
ningai kaip išsipildęs mūsų 
gyvenimui kieno nors padarytas 
pažadas: „Pažadų tuščių, nei svė
rių, nei kūkalių / Neaugtus 
vaikams senų tėvų dirva. / Ir 
tremtinių, ir vergų pakels ji 
dalią, / Ir po gruodo, po žiemos vėl 
bus gyva” (Bernardas Brazdžio
nis). Jei nebūtumėm su tais 
kasmetiniais minėjimais užaugę, 
gal dabar taip jautriai nerezonuo- 
tumėm Lietuvos balsui. Šiandien 
nėra nė vieno lietuvio, į kurį 
kreipsiesi Lietuvos vardu be at 
garsio. Žmonės atideda į šalį savo 
asmeniškus projektus ir eina 
dirbti dėl Lietuvos. Dabar mes 
žinome, kodėl birželį minėjo tos 
visos didelės ir mažos po Ameriką 
išsisklaidžiusios mūsų bendruo 
menės.

O tačiau: birželio išvežimai 
buvo ir tebėra baisaus, tiesiog 
kosminio blogio proveržis mūsų 
žemėje. Birželio šventės dauguma 
tautų neturi. (Be abejo, jos 
analogą turi turėti žydai — bet 
tada jų mintys ir mūsų apie šito 
pobūdžio savo patirtį susisiekia.) 
Nei didžiosios religijos neturi 
paskyrę šventės tamsioms pasau
lio jėgoms pripažinti (nebent 
tokia būtų Didysis Penktadienis, 
su kuriuo taip pat atsiveria 
žmogaus protui ir jausmams 
neperžengiamos problemos). 
Birželio baisi šventė primena 
mums, kad pačios mūsų būties 
žemėje pagrindams grasina blo
gis — ne paprastas, kasdieninis 
(su kuriuo įmanoma būtų susi
doroti, patiems susidorinant), o 
neaprėpiamas, neišsemiamas, 
neišmatuojamas, nenumalši 
namas, tarsi iš paties pasaulio 
gelmių kylantis. Ir bergždžios 
mūsų pastangos bandyti jį sau 
išsiaiškinti.

Šis istorinis trėmimų iš 
Lietuvos įvykis todėl ir tebekelia 
mums baisius klausimus. Tai 
mums, lietuviams, ne kam kitam, 
duotas, su visu jo istoriniu speci
fiškumu ir nesibaigiančiomis

BIRUTĖ ŠIPILAITĖ- 
KELERIENĖ

Mano mama — Birutė Šipilai- 
tė-Kelerienė 1948 metų pavasarį, 
būdama vos dešimties metų, kar
tu su tėvais ir dar trim vaikais, 
patyrė Sibiro tremties naštą. Kar
tais pagalvoju, jog tai keistu 
būdu veikė ir tebeveikia mano 
paties poeziją. Tremties kančios, 
tremties pergyvenimo motyvas, 
pažemintųjų ir nuskriaustųjų 
akys man yra labai svarbios.

Ar anuometinė tremtis yra 
baisesnė už dabarties Lietuvos 
nežinią negalėčiau pasakyti. Tik 
žinau, jog tokius atsiminimus 
reikia rašyti visiems, kas yra pa
tyręs panašių išgyvenimų, nes tuo 
būtų galėsime nors kiek atsiteisti 
maskvų budeliams ir nors taip 
atsiminti liudijančias — ir ne 
visada užspaustas — tremtinių, 
Lietuvos našlaičių, akis.

Julius Keleras

Tą 1948 metų gegužės 21 dieną 
iki vėlaus vakaro sodinome visa 
šeima, ir dideli, ir maži, bulves. 
Grįžę iš lauko, truputį pavalgę, 
sugulėme nakties poilsio. Saulei 
tekant pažadino stiprus bildesys 
į duris ir į langus.

Iš vakaro buvo pranešta, kad 
pasitrauktume iš savo namų nors 
kuriam laikui, nes bus dideli 
vežimai į Sibirą. Bet mano 
tėvukams net į galvą neatėjo, kad 
gali taip atsitikti... Tėvukai ir 
mes keturi vaikai (vyriausioji vie
nuolikos, o mažiausias broliukas 
Tadukas — vienerių). Ar panašu, 
kad galėjome kada nors kuo nusi
kalsti... Ne, jiems nereikėjo, kad 
būtume nusikaltėliais.

Apsupo namą. Šuniukas Meš
kis juos pasitiko nesvetingai, 
nujausdamas, kad tie su raudo
nom žvaigždėm žmonės neša 
nelaimę šiems namams ir visai 
lietuvių tautai.

Siaubingas gegužės 22-osios 
rytas. Pasigirdo šūkaliojimai 
nesuprantama kalba: „atvorite 
dver, sobratsia vam dajom pol 
časa”.1. Mes, išsiritę iš šiltų 
patalų, akutes pramerkiame, 
nesuprasdami, kas atsitiko. Ma
ma, pasiėmusi mažąjį sirgu
liuojantį Taduką, supa ramina, 
kad neverktų. Tėvukai, pakirsti 
to siaubo, atsisėdo ir verkia, 
nieko negalėdami suprasti, kur 
ruoštis, kuriam laikui — trum
pam ar ilgesniam. Ir ką su savim 
pasiimti? Rankas pakirto vien 
pamačius kareivius su šautuvais. 
Visi apimti baisios nevilties, kad 
reikia palikti gimtuosius namus, 
sąžiningu darbu įgytą turtą.

Mes su sesute ėmėmės darbo. 
Pradėjome dėtis į maišus rūbus, 
avalyne, kas tik pakliuvo po

1 „Atidarykit duris, pasiruošti jums 
duodam pusvalandį”.

pasekmėmis, susidūrimas su blo
gio paslaptim. Šiame įvykyje mes 
jos prisiliečiant, mes ją įglau- 
džiam į savo gyvenimus ir ja 
toliau baisimės. Ir, žinoma, ne
išvengiamai klausiame: kodėl? 
kam buvo visos tos kančios? Bū
dinga, kad ir šiame numeryje iš 
teologinio taško svarstoma Biru
tės Pūkelevičiūtės poema „Mišios 
už išdaviko žmoną”, kurios cen
tre yra kaltės klausimas, sau 

(Nukelta į 2 psl.)

Birželio keturioliktoji — Gedulo ir vilties diena buvo pirmą kartą viešai minėta Lietuvoje 1989 metais. Nuotraukoje — tą dieną Tauragės geležinkelio stotyje. 

Vytauto Butkaus nuotrauka

ranka. Argi mes supratome, ką 
reikia imti ir kur mus tie dėdės 
su raudonom žvaigždėm žada 
vežti. Dėdės vis skubino, matyt, 
tą rytą daug turėjo prikelti to
kių „nusikaltėlių” kaip mes. Be 
galo kartojo „skoree, skoree, 
skoree...”.2

Sukrovė mus visus į vežimą. 
Mama verkia, mes su sesute 
verkiame, tik vienas broliukas 
Algis, kuriam ketveri, džiaugia
si, kad teks traukinuku pasi
važinėti. Iššokusi iš vežimo nubė
gau prie Meškiuko atsisveikinti 
ir pasakyti jam, kad mes greit 
grįšim... Atėjo kaimynės, sunešė 
maisto: duonos, lašinių, gal dar 
ko nors, neprisimenu. Norėjo 
broliuką Taduką pasiimti, bet 
mamai širdis neleido su savo 
mylimiausiu mažiausiu sūneliu 
skirtis. Sako: mirsim, tai mirsim 
visi kartu.

Taip suvežė už kelio ant didelio 
dirvono į aptvarą, kur būdavo 
suvaromos karvės vasaros popie
čiui. Aptvaras buvo aptvertas 
spygliuota viela. Aplinkui vaikš
čiojo kareiviai, pasiruošę šauti. 
Mes, maži, nieko negalėjome 
suprasti, kas čia darosi? kodėl? už 
ką? Taip pat to nepajėgė supras
ti ir suaugę... Į dienos pabaigą 
pradėjo mus krauti į sunkveži
mius ir vežti į Radviliškio gele
žinkelio stotį, kur stovėjo daug 
ešalonų su gausybe gyvuliams 
taikytų vagonų. Pradėjo kraus
tyti į tuos vagonus, kur buvo 
truputį pamesta šieno. I vagoną 
Nr. 20 sukrovė labai daug šeimų, 
vieną prie kito. Naktis buvo labai 
šilta ir baisi, verksmas lydėjo ligi 
švintant.

Prieš rytą traukinys pajudėjo, 
nežinojome, į kurią pusę veža, nes 
langeliai buvo mažučiai ir tie 
patys užkalti. Vagone buvo labai 
tvanku, mes, maži vaikai, 
norėjome gerti ir valgyti, bet 
niekas nesiūlė ir mes žinojome,

2 „Greičiau, greičiau, greičiau...” 

kad turime kantriai kentėti. 
Mažojo Taduko sveikata pašlijo, 
buvo labai karštas ir viduriavo, 
mama jau galvojo, kad pakeliui 
teks išsiskirti... Bet rytojaus rytą 
išleido po traukinio vagonais 
atlikti gamtinius reikalus. Mama 
sutiko savo draugę, kuri turėjo 
vaistų nuo viduriavimo, tad 
mažojo Taduko savijauta kiek pa
gerėjo. Vėliau, jau pasiekus 
Uralą, sustodavo dažniau. O buvo 
daug baisių išsiskyrimo akimir
kų. Penkerių metų berniuką per
važiavo traukinio ratai, nespėjo 
pasitraukti... Kaimyniniam 
vagone mirė maža mergaitė, dar 
kitame — senelis ir t.t. Už Uralo 
kažkuriame mieste visus varė į 
pirtį, vėl buvome lydimi kareivių 
su šautuvais. Taip vežė dvi savai
tes.

Jau atvykus į Zimos miestą, 
mus sukrovė ant didelių didelių 
rogių, kurias tempė traktorius. 
Lijo lietus, permirkom iki kaulų. 
Ir vėl mano mažas broliukas 
susirgo, bet visa laimė, kad mus 
iškrovė mokykloje, kur pilni kori
doriai buvo žmonių. Visi siaubo 
apimti, tylūs, susimąstę, 
nenumanantys tikrojo savo 
likimo. Šioje mokykloje pernak
vojome. Visi draugiškai tilpome 
ant grindų. Buvo labai šalta 
naktis, nei išsidžiovinti nega
lėjome, viską sulijo, kas buvo 
maišuose. Ryte vėl tas pats trak
torius, vėl kelionė baisiais taigos 
keliais. Traktorius pasuko link 
Sajanų kalnų, kur gyvena baltos 
meškos.

Ir atvežė į mažai apgyvendintą 
taigą, kur nuo 1919 metų tebuvo 
pastatyti tik penki barakai. Čia 
taip pat gyveno caro laikais iš
tremti rusai. Mūsų šeimą apgy
vendino pas vieną rusę, kurios 
vyras buvo lageryje, o ji gyveno 
čia su dviem vaikais. Ta vieta 
vadinosi „Zulumaj ’ barakas Nr. 
1. Ji turėjo vieną mažą kamba
rėlį, kur tilpome ir mes, šeši 
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TREMTINIAI
jie jau gali dainuoti savąsias dainas, 
ir nebūtina slėptis po saulėlydžio stogu, 
ir nebūtina verkti — jų tėvynę atras, tačiau 
jau nebus kam kaip skolą ją sugrąžint, atiduoti

neteisybės angis jų vaikystę pasmaugė seniai, 
ir tik liko gerai užslėpti mėlyni užrašai, 
dėl kurių jau neverta raudoti; kitokie 
žaibai pasiliko vagono sapnuos: 
sustoti, sustoti, sustoti

Dieve, kam gi tu šitaip Lietuvą mūsų klupdei? 
ar ne tavo širdis suanglėjo prie taigoj numirusio 
vaiko, ar ne tavo valia alkani tremtiniai dešimt 

metų 
sapnuodavo tėviškę-inkilą, baltą vaikystę-katytę 
ir juodą aneksijos tvaiką

kur pasauly tiesa, lašais kur spindėję klojimo 
stogai, krentant lietui, išsklaidžiusiam laiką? 
kur viltis, kad arti jau, arti pabaiga, 
parašysianti pažymą: viskas, 
pagaliau ir šitai imperijai baigta

baltas sniegas; jie jau gali dainuoti savąja 
tarme, ir mėnulis be skausmo nuslysta žiemos 
tvenkiniais lyg tykus atleidimas, betgi pažadas: 
ne! jie lig galo paliks amžinais tremtiniais

Julius Keleras

Iš poezijos rinkinio Baltas kalėdaitis (Chicago: Ateities 
literatūros fondas, 1990)
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Rumunų rašytojai 
apie Rumunijos neviltį

Vilniaus operos ir baleto svečiai Chicago’s muzikos šventėje

Budapešte viltis grumiasi su 
neviltimi ir, atrodo, pergali; iš 
kaimyninės Rumunijos tegirdėti 
desperacijos balsas. „Aš geriau 
pardavinėsiu laikraščius Bu 
dapešto gatvėse, negu dirbsiu 
savo darbą Rumunijoje”, kalba 
jaunas rumunas inžinierius. Iš 
Transilvanijos imigravusi vengrų 
pora numoja ranka į Vengrijos 
ūkinius sunkumus: palyginus su 
Rumunija, tai beveik Amerika — 
tvirtina jie.

Apie Rumunijos neviltį kalba
mės su poetu Derinu Tudoranu, 
vykstančiu vėl aplankyti savo 
gimtinės. Jis vienas iš nedaugelio 
rumunų rašytojų, išdrįsusių pasi
priešinti Ceausescu’i. Po namų 
arešto, jam buvo leista emigruo
ti į Ameriką, kur jis jau keletą 
metų gyvena.

„Rumunų tauta nuvertė savo 
diktatorių, bet išjos buvo pavog
ta revoliucija”, aiškina poetas. 
Praėjusių metų vasarį viltis dar 
buvo gyva, bet metams baigiantis 
rumunai suprato, kad niekas iš 
esmės nepasikeitė. Naujieji 
valdovai jaunesni, Vakaruose 
turi geresnių pažinčių, bet yra 
visiški cinikai. Būdingas jų atsto
vas, Petru Roman, yra pirmo 
rumunų slaptosios policijos gene
rolo sūnus. Tų žmonių rąnkose 
visa politinė ir administracinė 
galia.

Kaip jie sugeba sutramdyti visą 
tautą? Anot Tudoran’o, tie buvę 
Ceausescu bendradarbiai naudo
jasi baimės ginklu. Senoji 
saugumo policija — Securitate — 
vėl tapo galinga. Už jos talką 
naujieji valdovai dosniai at
silygina. Kai Rumunija pradėjo 
žengti pirmuosius žingsnius į pri
vatizaciją, pirmaisiais privačiais 
savininkais tapo... buvę ir te
besantys saugumiečiai.

„I Lituani” pastatyme Vilniaus operos primadona Irena Milkevičiūtė, dainuojanti Aldonos partiją.
Jono Kuprio nuotrauka

Dabartiniai Rumunijos valdo 
vai sąmoningai gaubia šalį 
nežinios migla, tvirtina Tudoran. 
Nėra paskelbta jokių taisyklių, 
nėra naujų įstatymų ar naujos 
konstitucijos. Iš Amerikos į 
Rumuniją buvo neseniai atvykusi 
teisės žinovų delegacija, pakvies
ta padėti prezidentui Iliescu 
sudaryti naują konstituciją. 
Jiems ten besidarbuojant, pa
aiškėjo, jog ta nauja konstituci
ja jau anksčiau suredaguota. 
Amerikiečiai užprotestavo, kad iš 
jų buvo pasityčiota. Tas pats 
žaidimas su vakariečiais kaip ir 
praeityje — komentuoja poetas.

Kita režimo taktika, pasak 
Tudoran’o, yra kurstyti ne
santaiką tarp rumunų, vengrų, 
moldavų ir kitų. Valdžios 
kiršinama šalis pradeda virsti 
„džiunglėmis”.

Apie rašytojus Rumunijoje 
Tudoran atsiliepia gana pesimis
tiškai. Jų rankos tebėra surištos, 
bet jie tebesikivirčija savitarpyje, 
nepajėgia pažvelgti tikrovei į 
akis. Grupė rašytojų įsteigė 
„Pilietinę sąjungą” demokra
tiškoms vertybėms ginti. Aš 
tikiuosi, kad šis žingsnis nebus 
pavėluotas — kalbėjo poetas. Jis 
taip pat nuogąstauja, kad naujai 
atkurtas rumunų PEN centras 
gali būti paverstas vyriausybės 
įrankiu.

Šie nuogąstavimai nepasitvir
tino Budapešte šių metų kovo 
mėnesio viduryje įvykusioje 
Tarptautinio PEN klubo konfe
rencijoje. Rumunų PEN centrui 
atstovavęs romanistas, žurnalo 
Revista Luceafarul redaktorius 
Eugen Uricaru kalbėjo ir veikė 
savarankiškai, išreiškė soli
darumą Lietuvai. Paklaustas, 
kodėl Rumunijos vyriausybė, 
pasisakydama apie Lietuvą, tebe-

Įspūdžiai iš 
„I Lituani” ir 

Atsisveikinimo 
koncerto

ALGIS ŠIMKUS

Vienas iš iškiliausių šių metų 
Lietuvių muzikos šventės 
Chicago’je įvykių buvo italų 
kompozitoriaus Amilcare Pon- 
chielli operos I Lituani pasta
tymas Morton East mokyklos 
auditorijoje gegužės 19 ir 24 
dieną. Ponehielli (1834-1886) yra 
parašęs net devynias operas, ku 
riomis devynioliktojo šimtmečio 
viduryje jis tapo vienu populia
riausių operų kūrėjų Italijoje, 
dažnai net lygintas su jo bendra- 
laikiu Giuseppe Verdi. Muzikos 
stiliaus požiūriu Ponehielli lai
komas perėjimu iš romantiškojo 
Verdi į veristinį Puccini operų 
stilių. Pirmosiose savo operose 
Ponehielli buvo labai aiškioje 
Verdi įtakoje, nuo kurios jis 
stengėsi palaipsniui išsivaduoti, 
kas jam faktinai sunkokai vyko. 
Jis buvo taip pat žinomas kaip 
kompozicijos profesorius Milan’o 
konservatorijoje, kur jo mokinių 
tarpe buvo Pietro Mascagni bei 
Giacomo Puccini. Atrodo, kad 
savo mokiniams Ponehielli suge 
bėjo įkvėpti daugiau pažangesnių 
idėjų realistinės operos kūrybai, 
negu jis pats panaudojo nuosavo
je. Išliekančio pasisekimo tarp
tautiniame operų repertuare 
tesusilaukė tik jo viena 
paskutinių operų — La Gioconda, 
po kurios jis dar parašė dvi dabar 
jau pamirštas operas.

I Lituani (Lietuviai) yra viena 
ankstyvųjų Ponehielli operų, 
kada jam dar gerokai trūko 

naudoja Kremliaus terminolo
giją, rašytojas atsakė, kad tai jo 
nestebina. Jis priminė, kad 
Rumunijos prezidentas Iliescu 
taip pat dedasi nežinąs, jog 
Moldavija siekia nepriklausomy
bės ir šią respubliką tebevadina 
Moldavijos SSR. Rumunijos da
bartį Uricaru aptarė panašiai, 
kaip Tudoran; įjos ateitį jis žiūri 
optimistiškiau.

kž

Scena iš Ponehielli operos „I Lituani" pastatymo šių metų gegužės 19 ir 24 dieną 
Morton East auditorijoje, Cicero, Illinois. Pirmasis veiksmas, priekyje, dešinėje

— Kerniaus (Konrado Valenrodo) partiją dainuojantis tenoras Virgilijus 
Noreika.

labiau išvystytos operų rašymo 
technikos bei patirties)’ Ji buvo 
pirmą kartą pastatyta Milan’o La 
Scala teatre 1874 metais ir dar 
kartą atgaivinta, kiek perreda
guota, 1884 metais. Kaip ir 
daugumoje Ponehielli muzikos, I 
Lituani operoje jaučiama didžiulė 
Verdi įtaka. Visi turbūt paste
bėjo, kad pirmosios I Lituani 
uvertiūros gaidos yra beveik 
identiškos su Verdi Aidos įžanga, 
nors tai galėjo būti ir sąmoninga 
sugestija, kad ši opera yra gimi
ninga Aidai savo siužetu. Deja, I 
Lituani, nežiūrint, kad joje yra 
tikrai įspūdingų chorų, an
samblių bei įvairių arijų, didesnio 
populiarumo nesusilaukė. Svar
biausia to priežastimi gal buvo 
italams per daug egzotiškas, 
komplikuotas ir sunkiai 
sugaudomas libretas, nors 
parašytas tada pragarsėjusio 
libretisto Ghislanzoni, kuris buvo 
parašęs libretą Verdi Aidai, 
sukurtai 1871 metais. I Lituani 
operoje trūksta aiškiai kulmina
cinės arijos, ansamblio ar choro, 
kurie išliktų atmintyje ilgesnį 
laiką, operą išklausius. Šian
dieną Ponehielli tėra žinomas 
kaip vieno genialaus kūrinio, 
operos La Gioconda, autorius, 
kuri taip pat buvo ilgus laikus 
pamiršta, bet atgavo populia
rumą šio šimtmečio viduryje ir 
dabar yra statoma viso pasaulio 
teatruose.

Mums, lietuviams, I Lituani 
opera yra įdomi dėl jos siužeto, 
kuris yra pagrįstas kiek iš
kraipyta Adomo Mickevičiaus 
poemos „Konradas Valenrodas” 
versija. Mūsiškiam gi pa- 
tymui operos libreto vertėjas 
Stasys Santvaras šį siužetą dar 
gerokai „pataisė”, stengdamasis 
jį padaryti priimtinesnių lie
tuviams, kurie originale buvo 
savotiškai pavaizduoti.

I Lituani Chicago’s Lietuvių 
operos buvo pastatyta pirmąkart 

1983 metais ir vaidinta įvairiose 
scenose net septynis kartus. Šiaįs 
metais opera buvo visiškai nau
jai įscenizuota beveik išimtinai 
Vilniaus operos ir baleto teatro 
pajėgomis. Chicago’s lietuvių 
operininkai šiame pastatyme 
prisidėjo trimis solistais 
(Margarita Momkienė, Jonas 
Vaznelis, Julius Savrimas), 
operos choru bei antrajame spek
taklyje dirigentu Alvydu Va
saičiu. Visi kiti operos dalyviai 
(solistai, orkestras, režisierius, 
dailininkė bei apšvietimo vadovė 
ir pirmojo spektaklio dirigentas) 
bei rūbai ir dekoracijos buvo iš 
Vilniaus.

Šias eilutes rašančiam šio pa
statymo teko matyti tiktai antrąjį 
spektaklį. Operos herojaus Ker- 
niaus/Konrado Valenrodo partiją 
dainavęs tenoras Virgilijus 
Noreika dar kartą patvirtino, kad 
jam lygaus tenoro lietuviai 
nesame turėję, gal tik išskyrus 

Dalis choristų scenoje iš „I Lituani” pastatymo. Jono Kuprio nuotrauka

Kiprą Petrauską. Noreika sukūrė 
atmintiną šio charakterio vaid
menį. Jo balsas ypačiai tiko šios 
operos lyrinei romantinei su 
dramatiniais atspalviais 
muzikai. Po kiek svyruojančio 
prologo ir pirmojo akto, antra
jame bei trečiajame veiksmuose 
Noreika įsidainavo ir kaip vai- 
dybiškai, taip ir vokaliai buvo 
įspūdingas.

Aldonos vaidmenyje jau pernai 
čikagiečius sužavėjusi Vilniaus 
operos primadona Irena 
Milkevičiūtė buvo ir šio spek
taklio žvaigždė. Pastaraisiais 
metais ji tapo Vilniuje viena mė
giamiausių solisčių. Milkevičiūtę 
balsu bei dainavimo technika 
galima lengvai lyginti su žymiau
siomis pasaulinio garso daini
ninkėmis. Čia jai, be abejo, nema
žai padėjo, kaip ir Noreikai, metų 
stažas Milan’o La Scala teatre. 
Abu dainininkai I Lituani pasta
tymą pakėlė iki tikro profe

Jono Kuprio nuotrauka

sionalumo lygio.
Kerniaus palydovo vaidilos 

Viltenio vaidmenį antrajame 
spektaklyje atliko Chicago’je 
pažįstamas Jonas Vaznelis. Rolę 
mokėdamas iš ankstesnių pa
statymų, jis tvirtai jautėsi 
nemažame vaidmenyje ir gerai 
tiko prie iškiliųjų vilniečių 
kolegų. Erdvilio vaidmenyje Vii 
niaus operos baritonas Arvydas 
Markauskas pasirodė kompeten
tingu, gerai pasiruošusiu dai
nininku. Jo malonaus atspalvio 
balsas skambėjo laisvai ir muzi
kaliai.

Lietuvio parsidavėlio, vėliau 
atsivertusio Germano vaidme
nį, sunegalavus programoje pa
žymėtam Romualdui Batalaus- 
kui, antrajame spektaklyje 
dainavo iš Vilniaus su choru 
atvykęs Danas Milkevičius. Ne
paisant, kad jis aiškiai važiuo 
damas Amerikon nesitikėjo šios 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Kairės” ir „dešinės” 
debatai Lietuvoje

Pernai metų gruodis buvo dra
matiškų prieštaravimų mėnuo 
Lietuvos politinėje scenoje. 
Lietuvos komunistų partija 
pasivertė „socialdemokratinės 
orientacijos” princu — Lietuvos 
demokratine darbo partija. Bet 
kai naujagimis princas pradėjo 
savo politinę-ideologinę ofenzyvą, 
ir vėl suskambėjo varliniai mo
tyvai.

Šioje daugiabalsėje ofenzyvoje 
dominuoja kelios temos, kurias 
kartoja politikai, profesoriai, se
nojo aparato valdininkai. Jos ryš
kiausiai suformuluotos profesorių 
Broniaus Genzelio ir Jokūbo Min
kevičiaus pasisakymuose, anot 
kurių:

1. Lietuvoje siaučia „dešiniųjų” 
„autoritarizmas”, „vulgarus pro
vincializmas”, „chunveibiniz- 
mas”;

2. Dėl derybų su Maskva nesėk
mės didele dalimi kalta „deši
niųjų” „antidiplomatinė burno
jimo politika”;

3. Aukščiausiosios Tarybos rin
kimai, kuriuos nepriklausoma 
Lietuvos komunistų partija pra
laimėjo, buvę „autoritariniai” ir 
„ne visai demokratiški”;

4. „Antikomunistinis, antino- 
menklatūrinis, antiviršininkiš- 
kas bruzdėjimas” iškelia „nemok
šas”, skriaudžia „išsilavinusius” 
nomenklatūros narius.

5. „Mechaniškai” paneigiama 
senoji santvarka, iš Lietuvos 
istorijos nurašoma 50 metų, nau
dojantis nepakankamais „okupa
cijos”, „aneksijos”, „rezistenci
jos”, „tremtinių” ir panašiais 
terminais.

Visa tai, ir dar daug kitų 
„mirtinų nuodėmių”, anot par
tijos atstovų, yra sudirgintų 
jausmų pergalės prieš „raciona
lumą” ir „sveiką protą” išdava.

Kritikuoti parlamentą, vyriau
sybę, kitus politinius judėjimus — 
ne tiktai Lietuvos demokratinės 
darbo partijos narių teisė, bet ir 
jų pareiga. Demokratija Lietuvo
je formuojasi skaudžiai ir sun
kiai, kovodama ne tiktai su mil
žiniška išorine grėsme, bet ir 
suklupdama ant savų klaidų bei 
nesąmonių. Dabartinėje suirutė
je, pototalitarinės traumos po
veikyje, iškyla ir šovinistinės 
drumzlės. Be jų kritikos demo
kratija nejmanoma.

Bet tas pats demokratinis pro
cesas reikalauja kritiškai per
šviesti ir pačių kritikų argumen
tus. Kaip tokioje šviesoje atrodo 
ir buvusių komunistų ideologinės 
ofenzyvos šūkiai ir argumentai?

Lietuvos demokratinės darbo 
partijos atstovų tonas ir termi
nologija per dažnai nesiderina su 
reveransais „vienybei”, „svei
kam protui” bei „racionalumui”. 
Ar ne per lengvai švaistomasi 
„autoritarizmo” ir „fašizmo” 
etiketėmis? Lietuvos „dešinieji” 
profesoriui Genzeliui jau pavirto 
„rudaisiais”. Visi tie žodžiai per 
toli atitrūkę nuo Lietuvos politi
nės tikrovės ir skamba kaip auto

matiški keiksmažodžiai. Jiems 
ypač ne vieta profesorių, „racio
nalumo” ir blaivo dialogo sargų, 
lūpose. Tokia žodinė infliacija per 
daug primena nesenus laikus, kai 
bet koks totalitarinės santvarkos 
oponentas būdavo automatiškai 
ekskomunikuojamas kaip „fašis
tas” ar „reakcionierius”. Ar tuo- 
mi dabar nesistengiama užkirsti 
kelią bet kokiai giluminei komu
nizmo, marksizmo-leninizmo ar 
totalitarizmo kritikai?

Prisimenant pusę šimtmečio 
totalitarinės mėsmalės ir 
žvelgiant į politinio ekstremizmo 
pasireiškimus kitose Rytų Euro
pos šalyse, stebėtina, koksai 
palyginti santūrus tebėra Lie
tuvos politinis procesas.

Taip pat, nejaugi racionalu 
„racionalumo” ir „sveiko proto” 
monopoli taip greitai suteikti Lie
tuvos demokratinei darbo parti
jai, kurios atstovai dar labai 
neseniai tarnavo iracionaliai 
ideologijai ir santvarkai?

Ir nejaugi radikalus totalita
rizmo atmetimas reiškia 50 
Lietuvos istorijos metų „nura
šymą”? Tokią reakciją iššaukia 
pati totalitarizmo — totalinės 
kontrolės siekimo — prigimtis. 
Nacizmui bei fašizmui valdant, 
europiečiai taip pat „buvo ir 
išbuvo, dirbo ir kūrė” — kaip pro
fesoriaus Minkevičiaus aprašomi 
lietuviai per jų nelaisvės pen
kiasdešimtmeti. Bet europie
čiams ir šiandien nacizmo-fa- 
šizmo esmė tebėra konclageriai, 
tremtiniai, okupacija, aneksija 
bei rezistencija. Tame įžiūrėdami 
ne penkiasdešimtmečio visumą, 
bet jo esmę, lietuviai elgiasi ne 
„pseudopatriotiškai”, kaip tvir
tina profesorius Minkevičius, bet 
„europietiškai”.

Galiausiai, ar ne laikas per-

Scena H operos „I lituani” pastatymo Morton High School auditorijoje, Cicero, Illinois, gegužės 19 ir 26 dieną — viduryje Kemiaus-Konrado Valenrodo 
vaidmenyje Lietuvos operos solistas Virgilijus Noreika. Jono Kuprio nuotrauka

DIDŽIOJI MŪSŲ ŠVENTĖ
LORETA 

VENCLAUSKIENĖ

Skeptikas pasakytų — ne, toji 
šventė nebuvo didžioji. Ne laikas 
švęsti, kai Lietuvoje vieni rū
pesčiai. Tai puota maro metu, 
ir tiek.

Optimistas, manau, kitaip 
galvotų: turime parodyti, kad 
išlikome, kad dar gyvi, kad, kur 
begyventume, esame vieninga 
tauta.

Įdomiausia, kad teisūs būtų 
abu, nes kalbėtų iš patriotizmo. 
Bet kuo čia dėta meilė Tėvynei?

Pradėkime iš naujo. Lietuvybės 
palaikymas ir kultūros rengi
niai išeivijoje yra tampriai su
siję. Tuo požiūriu politika ir 
menas (ar ne ironiška?) yra su
sijungę. Susibūrimas, suvažiavi
mas pasiklausyti (ar pačiam 
padainuoti), pasižiūrėti (ar pa
čiam pavaidinti ar pašokti) turi 
tautinių jausmų palaikymui 
nepaprastą reikšmę. Kadaise bet 
kuris vienas renginys — dainų 
šventė, šokiai, opera, dramos 
spektaklis, progos paminėjimas 
ir kiti — sutraukdavo labai 
daug dalyvių ir žiūrovų. Šian
dien lietuvių gretos praretėjo. 
Senieji pavargo arba jau pasi
traukė amžinybėn, o jaunesnieji 
lietuvybės reikalus pradėjo žiū
rėti kitaip, amerikietiškai. Todėl 
buvo sumanyta šių metų gegužės 
mėnesį suruošti įvairių kultū
rinių renginių grupę, pavadinant 
tokį dalyką „Lietuvių muzikos 
švente”. Ją surengė JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės, 
Vykdomojo komiteto pirmininku 
buvo Stasys Baras. Sumaniai ir 
taktiškai jis vadovavo mil
žiniškam organizaciniam dar
bui, lėšų telkimui, svečių ir daly
vių iš Lietuvos klausimą išspręs- 
damas kartu su gerai tą darbą 
išmanančiu komitetu.

žiūrėti vis dar automatiškai 
kartojamas „kairės” (teigiama) ir 
„dešinės” (neigiama) sąvokas? Po 
Au8chwitz’o ir Vorkutos reikia 
naujų terminų.

Paskutiniajame Lietuvos 
komunistų partįjos suvažiavime 
1990 metų gruodžio mėnesį Algir
das Brazauskas pasisakė už „kon-

Lietuvių muzikos šventę atidaro Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis per 
Religinės muzikos koncertų, kuris įvyko gegužės 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Chicago’je. Dešinėje — Lietuvių muzikos šventės vykdomojo komiteto pirmininkas Stasys Baras. Už jų — Chica- 
go’s Lietuvių operos vyrų choro nariai. Jono Tamulaičio nuotrauka

Nuo gegužės 15 iki 28 dienos 
renginiai vyko beveik kasdieną. 
Greta muzikinių, įsiterpė Poezi
jos vakaras, Prerfifjų šventė, jau
nimo šokiai ir pokyliai bei trys 
dailės parodos Balzeko muziejuje, 
Čiurlionio galerijoje ir Lietuvių 
centre, Lemont’e. Ta pačia proga 
iškilmingos pamaldos buvo at
laikytos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir evangeli
kų-liuteronų Tėviškės parapijoje. 
Iš gausios programos labiausiai 
išsiskyrė du muzikiniai renginiai 
— Dainų šventė ir Amilcare Pon- 
chielli operos „I lituani” (Lietu
viai) pastatymas. Be to, įvyko 
Religinės muzikos koncertas, 
Baleto vakaras ir Atsisveikinimo 
koncertas. Žmonių visur buvo 
daug — ėjo klausytis muzikos, 

sensuso, tolerancijos ir vidinio 
ieškojimo” politiką. Naujosios 
partijos ideologinė ofenzyva buvo 
pradėjusi žygiuoti kita kryptimi 
— į Petkevičiaus, Baltušio ir 
Švedo aikštelę. Ar galima tikėtis, 
kad sausio 13 dienos įvykiai 
pakeis LDDP maršrutą?

kž 

susitikti su iš kitur atvykusiais, 
paremti Lietuvos Operos ir bale
to artistus, parodyti lietuvišką 
vieningumą. Taigi lietuvybės ma
tu matuojant, šventė pasisakė. 
Beje, ją gerai reklamavo lietuvių 
žurnalistai. Na, o Lietuvos pre
zidento Vytauto Landsbergio 
apsilankymas Jungtinėse Valsty
bėse suteikė šiai šventei tam 
tikrą politinį atspalvį.

Tačiau, kaip žinome, visos šven
tės turi dar kitą — kokybinę — 
medalio pusę. Todėl pažvelkime 
į jos muzikinę programą.

Religinės muzikos koncertas

Prieš pradedant kalbėti apie 
girtinus ir peiktinus šio koncer
to dalykus, prisiminkime šį tą iš 
istorijos. Profesinė muzika buvo 
vienas iš didžiausių krikš
čioniškos kultūros nuopelnų. 
Raštas, kompozicijos teorija, 
kūrybos žanrai ir formos gimė ir 
tobulėjo Bažnyčios prieglobstyje. 
Tik Renesanso laikais atsirado 
takoskyra: viena profesinės kūry
bos šaka pasuko pasaulietiška 
kryptimi, kita liko Bažnyčioje. 
Pastaroji dar ilgokai rėmėsi sudė

tinga ir subtilia estetika, 
reikalavusia iš muzikos harmo
nijos grynumo, išvystytos poli- 
foninėš technikos ir Visiško atsi
davimo apeigų dvasiai. Iki šių 
dienų bažnytinis repertuaras yra 
turtingas, kūrinių pasirinkimas 
labai didelis.

Koncerto programa daugeliu 
atžvilgių pasirodė diskutuotina. 
Iš penkiolikos koncerto numerių, 
lietuvių religinė muzika sudarė 
trečdalį visų kūrinių. Turbūt 
vadovams sunkiausia buvo 
prisilaikyti visai šventei duoto 
„Lietuvių muzikos” pavadinimo. 
Tautinė šio žanro klasika nėra 
gausi. Tačiau iš anksto apgalvo
jus, sudaryti tokio pobūdžio pro
gramą nebūtų buvę sunku. Greta 
Teodoro Brazio ir kitų lietuvių 
muzikos pradininkų kūrinių, iš 
septynių išspausdintų Juozo Nau
jalio Mišių, išsirinkus vienas, 
galima buvo pridėti M. K. Čiur
lionio „De Profundis” (beje, 1936 
metais Valstybės teatre ją atliko 
Juliaus Štarkos paruoštas operos 
choras ir orkestras), Vlado Jaku- 
bėno religines kantatas („Pra
naše didis”, „Prisikėlimo kanta
ta”, „De Profundis’), Jeronimo 
Kačinsko šio žanro muziką ir 
pasižvalgyti po naujausią, Lietu
voje sukurtą, bažnytinės muzikos 
repertuarą.

Savaime suprantama, kad toks 
požiūris į repertuaro sudarymą 
pareikalautų ypatingo meno 
vadovo ir dirigento pastangų, 
tarpu buvo pasirinktas lengviau
sias kelias — pakartota girdėta 
(išskyrus gal Osvaldo Balakaus
ko) romantinio pobūdžio muzika. 
Taigi belieka palyginti, kas ge
riau ją atliko.

Koncerte dalyvavo dviejų rūšių 
artistai: mėgėjai, kurie muzi
kuoja laisvalaikiu — Chicago’s 
Lietuvių operos vyrų choras, 
solistai Dana Stankaitytė ir Jo
nas Vaznelis bei dirigentas Al
vydas Vasaitis — ir iš atlikimo 
meno duoną valgantys profe
sionalai — Lietuvos Operos ir 
baleto teatro orkestras, choro 
grupė, solistai Irena Milkevičiū
tė, Virgilijus Noreika, Arvydas 
Markauskas, Vincentas Kuprys, 
obojistas Vidas Lubauskas, dvie
jų fleitistų Mindaugo Juozapa
vičiaus ir Valentino Kazlausko 
bei artistės Palmiros Skripkaus- 

kienės kamerinė grupė bei diri
gentas Vytautas Viržonis ir chor
vedys Česlovas Radžiūnas.

Dana Stankaitytė ir Chicago’s 
Lietuvių operos vyrų choras kon
certo pabaigoje dainavo, orkest
rui pritariant, Giuseppe Verdi 
operos „Likimo galia” fragmentą 
„Šventoji Dievo Motina”. Diri
gavo Alvydas Vasaitis. Štai čia 
turbūt ir žybtelėjo toji įkvėpimo 
kibirkštis, kai choro ir solistės 
darnus atlikimas buvo muzika
laus dirigento mosto palaikomas. 
Taip pat sėkmingi pora kitų pasi
rodymų — gražiu balsu ir meist
riškai Jono Dambrausko „O, 
didis Dieve” sugiedojo Arvydas 
Markauskas bei išraiškingai 
Georgės Bizet „Agnus Dei” ir 
Luzzi „Avė Maria” atliko Virgili
jus Noreika. Abu kartus orkest
rui dirigavo Vytautas Viržonis. 
Retai dainuojama Vlado Jaku- 
bėno „Nejaugi vėl, o Dieve” su
domino ne tik savo muzika. Ją 
taip pat sėkmingai atliko dar pa
kankamai stiprų ir spalvingą 
balsą išlaikęs čikagietis Jonas 
Vaznelis. Irenos Milkevičiūtės 
pasirodymas sutvirtino nuomonę, 
kad spalvingo balso ir puikios 
technikos savininkei verta pasi 
gilinti į įvairių muzikos žanrų 
bei skirtingų tautinių stilių 
klausimus.

Tiko šiai programai meditacinė 
Osvaldo Balakausko Koncerto 
obojui ir orkestrui antros dalies 
nuotaika, muzikaliai perteikta 
obojisto Vido Lubausko. Neblogas 
buvo dviejų fleitų ir artistės an
samblis (tik vietomis pastarosios 
ritmas „šlubavo”), atliekant Lud- 
wig van Beethoven’o Adagio. Čia 
neminėsime keleto kitų pasi
rodymų — kaip profesionalų, jie 
paliko pilkoką įspūdį.

Kadangi koncerto atidaryme 
dalyvavo Vytautas Landsbergis 
su žmona Gražina, buvo pasaky
tos širdingos kalbos, įteikta graži 
dovana — simbolinis varpas 
Lietuvai — sugiedota visų kartu 
Česlovo Sasnausko „Marija, Ma
rija”, koncertas pabaigoje įgijo 
pakilią, apeigoms būdingą nuo
taiką.

Baletas

Baleto koncertas supažindino 
su jaunais ir techniškai pasiruo
šusiais teatro šokėjais. Tačiau 
atrodo, kad to pasirodymo or
ganizavime būta skubotumo: 
tikriausiai per neapsižiūrėjimą 
į šventės informacinį leidinį 
nepateko baleto artistų veiklos 
aprašymai. Be to, baletmeisteriui 
Vytautui Brazdyliui ir solistams 
reikėjo prisitaikyti prie nedidelės 
scenos, šokti neišraiškingo ap
švietimo fone ir atlikti klasikinio 
baleto pas de deux pagal iš gar
siakalbio sklindančią muziką. 
Modernaus šokio atveju tai būtų 
buvę priimtina: tuo atveju muzi
ka gali būti tartum „pirmesnė”, 
kūno judesius įtaigaujanti. Tuo 
tarpu griežtai nusistovėjusiai 
klasikinio baleto plastikai yra žy
miai parankesnė „gyvoji” muzi
ka. Ji atiduoda pirmenybę šokio 
procesui, jam akompanuoja.

Sukėlė abejonių ir dar vienas 
dalykas — neaišku kodėl tarp 
šokėjų pasirodymų buvo įterpta, 
tartum tik pati sau tereikalinga, 
instrumentinė muzika. Griežė ją 
gerai, tačiau suvokti jos režisū
rinę vietą koncerte, įvertinti 
meninę pusę buvo sunku. Neno
rom piršosi išvada, kad tai, ką 
galima išlavinti pačiam — artis
to balsą, griežimo techniką, šo
kio įgūdžius — Lietuvos teatre 
sėkmingai padirbėta ir pasiekta 
gerų rezultatų. Tačiau tada, kai 
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