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Apie Rusijos istoriją 
ir laisvę

Apie okupuotą Lietuvą ir jos 
laisvės sieki per penkiasdešimt 
metų išeivių buvo daug rašyta ir 
svąjota. Gi rusų porevoliuciniai 
emigrantai jau daug ilgiau, 70 
metų, apie Rusiją ir laisvę šnekė
jo, ginčijos ir rašė. Rusų emigran
tai kentėjo ypatingai ir dėl to, kad 
ne svetimi, kaip Lietuvoj, bet jų 
pačių žmonės — bolševikai buvo 
pasigrobę valdžią ir valdę gele
žine ranka, emigrantams išsi- 
barsčius po Europą, net Ameriką. 
Daug buvo mąstyta ir jų spaudoj 
iš visų pusių padėtis apžvelgta ir 
analizuota. Ir tai įdomi medžiaga 
ir mums.

Vienas iš rusų emigrantų, kul
tūrologas, medievistas Georgijus 
Fedotovas (1886-1951), kurio dar
bai pradėti dabar publikuoti So
vietų Sąjungoj, jau 1945 metais 
Novyj iurnal (Nr. 10) i klausimą, 
ar įmanoma Rusijoj laisvės atgi
mimas, straipsniu „Rusija ir 
laisvė” (žr. Pergali 1990 Nr. 10) 
atsakė teigiamai. Tūkstantmetė
je Rusijos istorijoje jis randa 
keturias vystymosi formas. Ki
jeve mato Rusią, priimančią 
Bizantijos, Vakarų ir Rytų įtaką. 
Mongolų jungo laikai yra dirbti
nės izoliacijos ir kankinančio 
pasirinkimo tarp Vakarų ir Rytų 
laikai. Maskva atstovauja rytie
tiškam valstybės ir visuomenės 
tipui, ieško ir suartėjimo su 
Vakarais. Nauja epocha yra nuo 
Petro Didžiojo iki Lenino — Vaka
rų civilizacijos pergalė.

Fedotovo mintys apie laisvę yra 
grindžiamos prielaida, kad praei
tyje rusų sąmonės ir kultūros for
mos buvo atviros atsakomybei už 
pasaulį ir save sampratai. Polinkį 
į prievartą sąlygojo geopolitiniai 
veiksniai: Rusija tarp Vakarų ir 
Rytų. Vakarietiškos įtakos povei
kyje imdavo viršų laisvėjimas. 
Rytų įtakoje (mongolų jungas, 

' Maskvos kunigaikštystė, bolše
vikai) stiprėdavo prievarta ir 
persekiojimai. Rusų sąmonė tad 
apima du tipus: Maskvos tar
nybinio, tradicinio, autoritarinio 
žmogaus ir kito — atitrukusio 
nuo žemės svąjotojo. Šie tipai 
kūrė Rusijos tikrovę — idealizmo 
ir klaikaus barbariškumo. Bet 
šiam procesui dar stigo 50 metų. 
Pertraukė revoliucija.

Rusijoje įsisiūbavo žiauri revo
liucija, smurtas, vertęs Vakarus 
susirūpinti ir ginkluotis. Metų 
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metus Rusijoje menkėjo ir buvo 
smaugiama laisvė. Mažėjant lais
vei, silpo ir kova dėl jos. Laisvė 
išnyko ir iš opozicinių judėjimų 
programų, nors tie judėjimai dar 
gyvavo.

Fedotovui tačiau keista, kad 
net emigrantus rusus šokiravo 
Vakarų laisvė: darbininkų laisvė, 
streikai, lengvas darbo ritmas. 
„Mes milijonus pervarėm per 
konclagerius, kad išmokytume 
dirbti”, sakė sovietinis inžinie
rius, pastebėjęs kažkokią netvar
ką amerikiečių gamyklose. Ru
sijoje vertinama disciplina ir 
prievarta.

Per 200 imperijos metų įstengtą 
sukurti laisvę mylinti rusų in
teligentijos formacija dingo Sovie
tuose be pėdsako. Totalitarinė 
sistema atsakinga už antilibera- 
laus žmogaus sukūrimą. Sovieti
nio žmogaus yra tokie bruožai: 
susitelkęs, gyvena pagal nurody
mus, garbėtroška, abejingas ar
timo skausmui, kaip 16 amžiaus 
tarnybinis žmogus, Nikolajaus I 
tarnautojas ar Petro Didžiojo 
bendražygis. Su panieka žiūri į 
Vakarų pasaulį, nepažįsta jo, 
nemėgsta ir bijo jo.

Po stačiatikybe, patvaldyste, 
maskvietiško tikėjimo simboliu, 
seniau buvo įžiūrimos tokios 
pagrindinės tendencijos: na
cionalizmas, nekenčiąs kita
taučių — žydų, lenkų, vokiečių 
(šiandien lietuvių) ir neapykanta 
inteligentams. Žodis „piktas” dar 
vartojamas teigiama prasme: 
kartais vadinama pikta net rusų 
žemė.

Tad ar evoliucįja Rusijoje pa
sibaigs laisvės atgimimu? Istori
ja atsako gan neigiamai. Mat tik 
krikščioniški Vakarai sukūrė šį 
idealą. Rusija tik užsikrėtė juo ir 
pradėjo savo gyvenimo pertvar
ką. Jei totalitarizme merdintis 
žmogus galėtų būti atgaivintas, 
1945 metais rašė Gregorįjus Fe
dotovas, tai gyvybės vandens vėl 
tektų ieškoti, tik Vakaruose.

Šiandien, po 70 metų priespau
dos religijai, žmoniškumui, at
rodo, atėjo kažkokia Fedotovo 
išsvąjota pertvarka. Bet jei ji 
nepavyks, gali vėl ateiti žlugi
mas, nors gal vėl tik laikinas.

Petras Melnikas
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Vilniaus universitetas: kultūros prasmė ir reikšmė
ROLANDAS PAVILIONIS

Vilniaus universiteto Rek
toriaus profesoriaus Rolando 
Pavilionio atidaromoji kalba 
Septintajame pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
Vilniuje šių metų gegužės 23 
dieną.

Šiandien, kaip ir kitais istorinio 
lūžio Lietuvoje momentais, Vil
niaus universiteto tema sutampa 
su Lietuvos valstybės, jos kultūros 
ir intelektualumo pereinamumo, 
išliekamumo ir perspektyvos 
tema.

Ir nėra geresnės progos tą temą 
aptarti, nei šis Lietuvos ir 
Išeivijos mokslininkų konventas, 
ši Mažvydo, Daukšos, Basanavi
čiaus palikuonių sueiga, krivū
lė, už kurios gražią idėją ir 
išsaugojimą turime būti dėkingi 
mūsų išeivijai, o atsakomybę už 
Lietuvos mokslo ir dvasios reika
lus turime prisiimti patys.

Ypač mes, gens Almae Matris 
Vilnensis, Vilniaus universiteto 
žmonės, istorijos įpareigoti at
sakyti už mokslo ir dvasios 
reikalų Lietuvoje dabartį, o dar 
labiau už jį ateitį.

Vilniaus universiteto tema iš
skirtinė dėl daugelio priežasčių. 
Tiek istorinių, tiek ir nūdienių, 
susįjuBių su universiteto vaidme
niu dramatiškai atsikuriančioje 
valstybėje, jos mokslo ir kultūros 
politikoje, o dabar labiau — 
strategijoje.

Tą vaidmenį būtina priminti ir 
prisiminti jau vien todėl, kad 
šiuolaikiniame pasaulyje, ir tame 
mažyčiame jo kraštelyje, kuris 
yra Lietuva, deja, negausėja 
žmonių, pažįstančių istoriją, 
nedaugėja išsilavinusių žmonių, 
suvokiančių, kad kultūra — tai 
ne tik „daugiau kompiuterių, 
prekių ar pinigų”, bet visų pirma 
— tam tikra verčių sistema, 
turinti savo ištakas, savo šaknis, 
savo judėjimo ir plėtotės kryptį, 
kitaip tariant, savastį, kuriamą, 
išugdomą, puoselėjamą, perduo
damą iš kartos į kartą, galinčią 
sunykti ir, kaip rodo istorija, 
dažnai sunykstančią dėl nepalan
kių sąlygų, dėl svetimų barbarų 
agresijos ar dėl savųjų nemokšiš
kumo, dėl primityvių politinių 
žaidimų, kuriuos žaidžia nepa
žįstantys kultūros žmonės.

Šiuo požiūriu Vilniaus univer
sitetas, jo istorija — ne tik vienas 
retų kultūros tęstinumo pavyz
džių, bet ir unikalus tautos įsi- 
prasminimo kultūroje ir valsty
bingume atvejis.

Nedaug pasaulyje universitetų, 
kuriems būtų tekęs toks vaid
muo. Šiuolaikiniai universitetai 
išvis jo nepažįsta. Neturėdami 
tokių istorinių šaknų, sukurti 
kaip žinių ir specialistų gamini
mo industrijos, savo esme jie nėra

Aldona Skirutytė Universiteto Širdis. Iš triptiko „Vilniaus universitetas”, 1979
Spalvotas linoraižinys, 80 x 45

įaugę į istorinę tautos kultūros 
sanklodą.

Du matavimai — vertikalusis, 
istorinis, arba diachroninis, ir 
horizontalusis arba sinchroninis, 
sąlygoja visų senųjų universitetų, 
tarp jų ir Vilniaus, būtį. Ver
tikalusis yra mūsų šaknys, mūsų 
kultūros tradicija, jos tęstinumo 
pagrindas, neatsiejamas nuo val
stybingumo kaip tautos egzisten
cijos, jos išliekamumo formos. Šis 
matavimas eina per visas istori
nes, politines valstybės metamor
fozes, jas peržengia, išsaugo
damas universitetinės kultūros 
tęstinumą.

Kitas, horizontalusis, universi
tetinės būties matavimas peržen
gia valstybės sienas, sujungda
mas universitetus, kaip tautos 
kultūros sergėtojus, į tarptautinę 
bendriją — šiandien patikimiau
sią atsvarą galutiniam pasaulio 
sumedžiagėjimui, jo dvasiniam 
nuskurdimui, suprimityvėjimui 
ir subarbarėjimui.

Kiekvienas, išėjęs semiotikos 
ar semantikos pradžiamokslį, 
žino, jog aplinka, kurioje gyve
name, kaip visuma mums kažką 
reiškiančių ženklų, mus veikia. 
Dvasios, kultūros istorijoje tie 
ženklai sudaro mus gaubiančią, 
mus dvasiškai formuojančią 
terpę.

! Tokia visuma ženklų daugybei 
kartų Lietuvoje buvo ir yra 
Vilniaus universitetas — kaip 
kultūros sąvoka, kaip konceptas, 

neatsiejamai apimantis visą 
senojo universiteto ansamblį, jo 
sienose skambėjusius žodžius, 
skelbusius tikėjimą ir žinojimą, jo 
profesūrą, garsinusią Lietuvą 
pasauliui ir atvedusią pasaulį į 
Lietuvą.

Šia proga negaliu nepacituoti 
dviejų paliudijimų: vieno, išsaky
to prieš keletą metų, kai univer
sitetui buvo įteiktas vienas 
aukščiausių Europos kultūros 
globėjų apdovanojimų. Panašią 
pagarbą yra pelnęs tik Dublin’o 
Trinity College, toliausiai Vaka
ruose esantis mūsų kontinento 
universitetas, tebepuoselėjantis 
puikų antikinės kultūros in
telektini palikimą ir išlaikęs 
Airijos vienuolynų tradiciją. 
Tuomet įteikdamas garbingas in
signijas profesorius Zygmund 
Swiechowski pasakė:

„Šiandien laureatas yra Alma 
Mater Vilnensis, ilgą laiką to
liausiai Rytuose ir vienintelė 
šioje Europos dalyje buvusi 
universiteto tipo aukštoji mo
kykla, pagrindinis Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės moks
lo ir švietimo centras, besivar
žantis abiejų tautų valstybėje 
su Krokuvos universitetu, o 19 
amžiuje per tris pirmuosius de
šimtmečius didžiausias ir gyvy
bingiausias carinės imperijos 
universitetas, spinduliuojantis 
toli už lietuvių etninės teritorijos, 
apimantis savo įtaka didžiulius 
Baltarusijos, Ukrainos ir Šiaurės 

Lenkijos plotus. Universitetas, 
kuriame dėstė profesoriai, iš
ugdyti žymiausiuose Vakarų Eu
ropos universitetuose. Iš Vilniaus 
keturis šimtmečius trykštančio 
mokslo šaltinio žinių sėmėsi įvai
rių tautų, religijų ir pasaulėžiū
rų atstovai, kur, sutinkamai su 
daugiatautės lietuvių-lenkų vals
tybės programa, mažiau, nei 
daugelyje kitų šalių, juntami 
konfesiniai, etniniai ir klasiniai 
barjerai.

Alma Mater Vilnensis, kitaip 
nei daugelis kitų universitetų, 
nuo pat savo įsikūrimo suvokda
mas prieš jį stovinčių uždavinių 
svarbą, naudodamasis karališko
jo fundatoriaus globa bei vietos 
elito parama, priima tokią urba
nistine, architektūrinę ir kultū
rine koncepciją, kurios mastas 
patenkins šimtmečių poreikius, 
bet ir pareikalaus šimtmečių jai 
realizuoti.

Jėzuitų ordino rektoriai ir ar
chitektai, sumanūs Karolio Boro- 
mėjaus gairių bei pas Romos 
baroko meistrus eitų mokslų 
vykdytojai įkuria Kolegiją, kurią 
netrukus pavers Akademija bei 
Universitetu pačioje Vilniaus 
aglomeracijos širdyje, viduryje 
pagrindinės arterijos, jungiančios 
Gedimino pilį ir Vytauto katedrą 
su Aušros Vartais, netoli vietos, 
kur aiškioje kulminacijoje iškyla 
pagrindinis viduramžių miesto 
sakralinės architektūros pamink
las Šv. Jono bažnyčia. Tuo būdu
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Vilniaus universitetas visam 
laikui tapo sudėtine dalimi, netgi 
centriniu tašku kiekvienam lie
tuviui brangios šventos* miesto 
ašies, kuri atsirado su lietuvių 
valstybingumo pamatais.”

Kitas liudijimas — man labai 
artimo žmogaus profesoriaus Al
girdo Juliaus Greimo: „Sunku 
aprašyti tokį kultūrinį, materia
liai neapčiuopiamą procesą, kuris 
net patiems jo veikėjams nėra 
visai sąmoningas. Išeivija, ‘pasi
traukusi į Vakarus’, paliko Kau
ną; turistinėmis kelionėmis ap
lankydama Lietuvą, ji dabar 
atranda Vilnių, tikrą miestą, 
išpuoštą 16-17 a. puikaus baroko 
bažnyčiomis ir pastatais, įsirašiu
sį į panašių miestų — Lenkijos, 
Austrijos, Kroatijos — grandinę, 
Vakarų Europos avangardą. Pali
kę nusususį vienintelį Konradą, 
jie Vilniuje randa kavines, res
toranus, night club’us, teatrus, 
o arčiau įsižiūrėję, suranda ir 
aktyvų kultūrinį gyvenimą, lie
tuvišką, labai savitos kultūros 
atmosferą.

Tai nereiškia kokio nors sovie
tinio režimo išgynimo. Net ir 
Gorbačiovui aišku, kad .buržua
zinėmis’ sąlygomis visos ,šalies’ 
pažanga būtų buvusi triguba. 
Keista atrodo tik tai, kad Vil
niuje mūrai ir gatvės pakeitė 
žmones, o ne žmonės prisitaikė 
sau gatves ir mūrus. Tuo tarpu, 
kai Lenkijai priskirtoje Rytų 
Vokietijos teritorijoje toliau 
stovyklauja nomadai, kai Kara
liaučiaus srityje ar Rusijai pri
skirtoje Suomijos dalyje — dir
vonai, dykumos ir griuvėsiai, 
Vilnius tapo lietuvišku miestu, 
tikrąja Lietuvos sostine.

Vilnių iš naujo apgyvendin
dami, pusbadžiai lietuviai pasi
juto namie, išjautė atsakomybę 
už Vilnių ir už visą praeitį, 
įrašytą į jo mūruB, kitaip sakant, 
jie prisiėmė naštą būti Lietuvos 
valstybės tęsėjais. Ir tai — 
visiems žinomomis sąlygomis.

Valstybingumo idėja — tai 
tautos ir valstybės sąvokų sutap- 
dinimas. Reikėjo tad įsisavinti 
mintį, kad Vilniaus universi
tetas, net ir pavadintas .didelio 
mokslininko’ Vinco Kapsuko 
vardu, — tai Lietuvos univer
sitetas, Lietuvos valstybės 
įsteigtas ir augintas, kad jo pro
fesoriai — nesvarbu, ar jie buvo 
lietuviai, lenkai, čekai ar 
vokiečiai — savo darbais buvo 
žinomi visoje Europoje, dirbo 
Lietuvos naudai, kad Lietuvos 
studentai šiandien jo aulose ir 
auditorijose — teisėti šeiminin
kai. Universiteto 400 metų 
minėjimas — tai valstybės tęsti
numo simbolis...”.

Šie du paliudijimai patvirtina 
žinomą istorinę tiesą: Lietuvos 
mokslo ir kultūros šaknys, tautos 
intelektualiosios savimonės pa
grindas yra mūsų senoji Alma 
Mater — esmingoji mūsų kultū
ros vertė, nacionalinis tautos tur
tas. Ir ypatingai svarbu — neat
siejama Europos universitetinės 
kultūros dalis. Universiteto pro
fesoriai — svetimtaučiai ir lietu
viai — žodžiu ir raštu skleisdami 
universaliąsias žmogaus ir pa
saulio pažinimo išminties tiesas, 
sukūrė tą kultūros ir dvasios 
tradiciją, kuri įrašė Vilnių ir 
Lietuvą į Europos kultūros 
istoriją.

Nepaisant universiteto uždary
mų, jo laisvės apribojimų ir pa- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Bush’as, Gorbačiovas 
ir Lietuva

Apie ekonomiją ir opoziciją Lietuvoje

Kažin ar šiame amžiuje Lietu
va dar kartą susilauks tokio in
tensyvaus, pastovaus ir ilgai 
užsitęsusio JAV spaudos bei 
politikų dėmesio, kokio susilaukė 
1990 metų kovo-gegužės mėne
siais. Tiesa, šių metų sausio 13 
dienos įvykiai šokiravo pasaulį ir 
vaizdai iš Vilniaus televizįjos 
bokšto užvaldė spaudos pir
muosius puslapius. Bet neilgam.

Lietuvos drama pernai užbūrė 
Vakarų pasaulį dėl poros prie
žasčių. Pirma, Lietuva kovo 11 
dieną tapo pirmoji Sovietų Sąjun
gos vidinės imperijos įkalinta 
tauta, bandžiusi iš jos išsprukti. 
Ir ji tai darė be pereinamojo 
laikotarpio, be jokių išlygų. Pa
saulis tai teisingai suprato kaip 
istorinį posūkio tašką Sovietų 
Sąjungai, kaip vieną iš vidinės 
imperijos irimo proceso lemtingų 
momentų. Ir visus domino tokia 
mįslė: kaip Gorbačiovas, persi
tvarkymo ir atvirumo tėvas, Rytų 
Europos „laisvintojas” ir Krem
liaus reformatorius, į tai reaguos? 
Dabar, po visų tankistų, desanti
ninkų ir omonininkų ekskursijų 
po Lietuvą, mums viskas aišku, 
bet pernai nieks negalėjo užtik
rinti, kokiu keliu jis nueis.

Antra, Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms buvo metamas di
džiulis iššūkis. Kaip jos reaguos 
į Sovietų Sąjungos byrėjimą? Ar 
kokiu nors būdu įsijungs į šio 
klausimo sprendimą, ar stovės 
nuošalyje? Iš visų sovietuos vi
dinėje imperijoje esančių tautų 
Lietuvos atsiskyrimas Amerikai 
buvo pats neparankiausias, nes 
prašyte prašėsi aiškios Washing- 
ton’o reakcijos. Jeigu nepriklau
somybę skelbiančią Lietuvą kovo 
11 dieną būtų valdžiusi diktatū
ra ar bent ryškių demagogijos 
bruožų turintis vadas, kaip 
Gruzijoje, jeigu joje tautybių 
konfliktas būtų buvęs paženklin
tas kraujo praliejimu, kaip 
Armėnijoje, arba jeigu pats 
nepriklausomybės pareiškimas 
būtų buvęs miglotas, sąlyginis, 
kaip Latvijoje, ar Estijoje, Wash- 
ington’ui nebūtų iškilęs toks 
stiprus spaudimas į padėtį aiškiai 
reaguoti. Bet Lietuvos skrupu
lingai demokratiškas elgesys 
bei nedviprasmiškas, besąlyginis 
nepriklausomybės paskelbimas 
griežtai apribojo galimybes 
Amerikos vadams išsisukinėti iš 
principinio pasisakymo.
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0 vis dėlto Bush’o administra
cija gal ir būtų galėjusi atsiriboti 
nuo šio reikalo, jei ne Baltijos 
šalių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimo politika. 
Nusigręžti nuo Lietuvos kovo 11 
dieną reikštų išdavystę principui, 
kurį Amerika deklaravo 50 metų. 
Prezidentas Bush, ilgametis vei
kėjas toje JAV politinėje partijo
je, kuri pasisavino Pavergtųjų 
tautų gynimą kaip savo šventą 
tikslą ir vanojo kitą pagrindinę 
JAV partiją už entuziazmo stoką 
to tikslo siekimui, atsisakydamas 
pavergtai Lietuvai rodyti tinka
mą dėmesį pačiu kritiškiausiu jai 
momentu, būtų Amerikos politi
nėje arenoje užsitraukęs dešinių
jų jėgų nemalonę už išdavystę, o 
kairiųjų jėgų pagiežą už ilgametę 
veidmainystę ir oportunizmą. To
mis nuodėmėmis jis ir dabar 
kaltinamas mūsų išeivijos, nors, 
jo laimei, lietuvių visuomenė toli 
gražu nėra mikrokosmas plačio
sios JAV visuomenės.

Kadangi pasaulio akyse Lietu
va po Kovo 11 dienos pasirodė 
kaip viena radikali demokratinė 
jėga, priešpastatyta kitai radika
liai demokratinei jėgai — Gor
bačiovui — ir kadangi JAV-ėms kultūrinės apraiškos. Pravedami 
buvo daromas intensyvus spaudi
mas dėl šios konfrontacijos ne tik 
reikšti savo nuomonę, bet net ir 
tapti jos teisėju, Lietuva staiga 
atsidūrė pasaulio arenos centre. 
Dramoje, sukurtoje Vilniuje, dvi 
stambios rolės buvo paskirtos 
supervalstybėms.

Štai kokios išvados peršasi, 
perskaičius Algirdo Šilo redaguo
tą 24 puslapių knygutę Lithua
nian Independence: The US Go- 
vernment Response 1990-1991. 
Šilas, jaunas politikas, gyvenąs 
Wa8hington’e, kruopščiai surinko 
JAV vykdomosios valdžios (ad
ministracijos) pasisakymus Lietu
vos klausimu, pradedant 1990 m. 
sausio 5 d. ir baigiant 1991 m. 
vasario 15 d., ir išspausdino juos 
šioje knygelėje. Tai daugiausia 
paties prezidento Bush’o pasi
sakymai. Taip pat už prezidento 
politiką kalba jo atstovas ryšiams 
su spauda Marlin Fitzwater, 
Valstybės sekretorius James Ba
ker ir Baker’io pavaduotoja ry
šiams su spauda Margaret Tut- 
wiler. Kiekvienas pasisakymas 
datuotas. Kai kur, tarp pasisaky
mų, mažesniu, tamsesniu šriftu 
įterpiami trumpi įvykių Lie
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I Atsiliepdamas į Draugo kultū
rinio priedo redakcijos prašymą 
pasisakyti dėl kelių lietuviams 
rūpimų klausimų tiek ekonomi
nėje, tiek politinėje srityje, 
norėčiau, kad pirma pagalvotu
me, jog aš, kaip ir kiti išeiviai — 
\'(r— Niekada negalėsiu žinoti, ką 
reiškia būti partizanu ar trem
tiniu, nors tą tema perskaičiau 
gal 20-30 knygų. Niekada tačiau 
iš tikrųjų nepąjusiu suledėjusių 
rankų, traukiant žuvis, pūgoms 
siaučiant, ir tos nevilties, matant 
savo šeimos mylimus čia pat 
mirštant. Taip pat nebuvau pri
verstas dešimtmečiais gyventi 
melu arba tylėti tam, kad ką nors 
pasiekčiau savoje profesijoje.

— Nežinau, ar būčiau turėjęs 
drąsos stovėti savo tautiečių pir
mose gretose prieš tankus ir 
šautuvų buožėmis besišvaistan
čius. Nežinau betgi ir, ar tie 
pergyvenimai nebūtų manęs nu
teikę taip, kad viskas kitkas, 
išskyrus greičiausią ir pilną ne
priklausomybę, nebebūtų svarbu.
i— Bet, nežiūrint mūsų susiža- ba politikoje visai pasimetęs mu- 

vėjimo savo tautiečių laikysena 
tarpvalstybinės kovos lauke, kaip 
išeiviai gal galime pasitarnauti, 
ne tik remdami tautos aspiraci
jas, bet taip pat komentuodami 
Lietuvos viešojo gyvenimo apraiš
kas savo patirties šviesoje. Kas 
pagaliau geriau gali broliškai, su 
nuoširdžiausiu noru padėti, iš
sakyti tiesą — ne priešai, ne šiaip 
draugai ar kaimynai, o tautiečiai.

Visur šiandien pastebimai kles
ti Lietuvoje organizacinė veikla ir

didelės apimties ir gerai organi
zuoti suvažiavimai, šventės, kon
gresai, kuriuose daug dėmesio ir 
nuoširdumo parodoma atvyku- 
sįems iš kitų kraštų, ypač lietu
viams išeiviams. Atvyksta į Lie
tuvą ekonominėms ir politinėms 
diskusijoms ar seminarams paly
ginti nemažai užsieniečių, taip 
kad teoriniai klausimai yra nuo
lat gvildenami, nors praktikoje tų 
svarstybų išdavų dar nematyti 
vięšojo gyvenimo galvojime.

Teko būti Lietuvoje ir praėjusį 
rudenį, ir šį pavasarį, ir kada 
buvau Vilniuje gale gegužės šiais 
metais, pastebėjau didelį skirtu- 

tuvoje paaiškinimai, kad Ameri
kos vyriausybės pasisakymams 
apie Lietuvą būtų suteiktas 
kontekstas.

$i knygutė mums yra primini
mas, ir tiems, kurie to nežinojo, 
įrodymas, kad kovo-gegužės mė
nesiais pernai Lietuva buvo tarp 
pirmaujančiu užsienio klausimų 
Amerikai. Iš 24 puslapių 14 pri
pildo pasisakymai per tuos tris 
mėnesius. Po birželio mėnesio 
viršūnių konferencįjos Washing- 
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mą politinėje arenoje veikiančių 
asmenų tarpe. Gal dėl vyriausy
bės pasikeitimų, gal dėl sausio 13 
dienos žudynių, gal dėka iš to 
išeinančios kovos tarp naujai 
iškilusios dešinės ir kairės su- 
sigrupavimo, grubių mėginimų 
organizuoti pučą, nuolatinių 
OMON’o įsikišimų ir ekonominių 
sunkumų, mūsų tautiečiai pradė
jo vienas kitą dergti, nieku ne
pasitikėti, įtarinėti ir koliotis.

Suaršėjus vadinamųjų patrioti
nių frakcijų rėmėjų puolimams 
prieš komunistus ir buvusius ko
munistus, pastarieji lengvai ne
pasiduoda ir spaudoje pasirodo 
priekaištai dabartinei valdžiai už 
krašto ekonominę stagnaciją, ne
mokšiškumą diplomatijoje ir net 
epitetai kaip valdžios „autori
tarizmas” ir „dešiniųjų diktatū
ra”. Visokie, kad ir neįtikimiau
si, pletkai ir įtarimai cirkuliuoja 
kaip rimta informacija: tas ar ki
tas parsidavęs KGB, Landsbergis 
yra arba tautos išganytojas, kuris 
viską nepaprastai gerai daro, ar- 

zikologas. Kažkur nuslydo bet 
koks objektyvumas politiniame 
lauke, bent nominali pagarba 
kitam. Užkietėjimas abiejų polių 
Parlamente bent dabar neleidžia 
pasireikšti centro nusistatymo 
žmonėms, kurie galėtų atnešti į 
mūsų politiką gal šiek tiek balan
so. Vieniems viskas gerai, tik kad 
„kiršintojų nebūtų” ir kad tik 
Kremlius mus paleistų, o kiti 
skundžiasi reformų įgyvendinimo 
lėtumu ir dešiniųjų ekstremistų 
užsipuolimais.

Vyriausybės žmonės, atrodo, 
pradeda, kad ir pamažu, mėginti 
gerinti krašto ekonominę situaci
ją. Neturėtume abejoti jų gera 
valia. Tuo labiau, kad, kaip plun
giškiui, mano asmeniškos simpa
tijos yra su Vagnorium, minis
tru pirmininku, ir jo patarėjais iš 
Žemaitijos... Pripažinkime ta
čiau, kad jei dabar turėtume 
premjeru ir patį Saliamoną, 
ekonominė situacija yra tokia 
bloga, kad jis tik vargą, prakaitą 
ir kelerius liūdnus metus galėtų 
pažadėti tautai.

Man pasirodė, kad prekyba ir 
pramonė yra per daug apkrautos 

ton’e, kurios metu prezidentas 
Bush pabrėžia savo palankumą 
Gorbačiovui ir atsiriboja nuo 
sankcijų taikymo Kremliui už jo 
politinę bei ekonominę blokadą 
prieš Vilnių, prezidentas bei jo 
štabas žymiai rečiau spaudos 
smalsumo bei įvykių Lietuvoje 
eigos priverčiami pasisakyti dėl 
Lietuvos.

Būtų galima pagvildenti 
Bush’o pasisakymų citatas, iš
šifruoti jo logiką, įrodyti, kur jo 
politika nuosekli, kur nuoseklu
mo ir logikos deficitas. (Štai tik 
vienas pavyzdys: kodėl kovo 11 
dieną, Lietuvai vos paskelbus 
nepriklausomybės atstatymą, 
Bush’o administracija spaudai 
pateikia patį stipriausią paramos 
pareiškimą, kurį matysime per 
visus 1990-uosius metus? Kodėl 
sukelti tokius lūkesčius?)

Bet išsamesnė analizė JAV 
1 prezidento politikos galėtų sukur
ti klaidingą šios knygutės vaizdą. 
Šilo knygutė neanalizuoja Bush’o 
politikos, jos nepeikia ir negiria. 
Visoje knygelėje tiktai viename

Jonas Pabedinskas
Vytauto Maželio nuotrauka

mokesčiais, visokiausiais draudi
mais išvežti ar įvežti, nereika
lingomis kainų kontrolėmis, vy
rauja komandinė sistema. Tai ne 
tik visiškai užgniaužia ekonomi
jos ugdymą, bet parodo valdžios 
prisirišimą prie senųjų bolševi
kiškų komandinių metodų ir tuo 
dabar atbaido investavimus iš 
užsienio. Atrodytų, kad nedel
siant lietuviai turėtų atmesti 
senus ekonomuos valdymo meto
dus, nes senieji, kad ir naujų 
žmonių vykdomi, nėra ir nebus 
vaisingi.

puslapyje — pirmajame — yra 
reiškiama bet kokia nuomonė dėl 
JAV politikos: atsargiai, net 
kukliai, pasisakoma už tolimesnę 
paramą Baltijos šalims.

Užtat skaitytojas, paėmęs ją į 
rankas, turės pats padirbėti, nes 
„šventos teisybės” joje nėra, 
redaktorius nebando skaitytojui 
pasakyti, ką jis turėtų apie JAV 
politiką Lietuvos atžvilgiu galvo
ti. Redaktorius vadovavosi kitu 
dėsniu: „the truth will out” — 
tiesa savaime prasiskverbs. 
Bush’o politika Lietuvos atžvil
giu tokia neteisinga, jog užtenka 
jo ir jo pavaduotojų pasisakymus 
sistemingai surankioti ir išspaus
dinti, kad tai būtų akivaizdu. 
Tokia, atrodo, redaktoriaus 
prielaida.

Su ta prielaida reikia sutikti ir 
sveikinti, kad atsisakyta pagun
dos pridėti savo analizę. Pasida
vus tai pagundai, knygutė būtų 
netekusi didelės dalies savo 
vertės. Iš potencialiai visiems 
naudingo dokumento būtų pavir
tęs polemikos pamfletas, skaityti-

Didelį vargą turi vyriausybė ir 
su pasilikusiais nomenklatūroje 
senojo režimo žmonėmis, kurie 
reikalų nejudina. Antra vertus, 
yra pakeitimų, kurie daromi vien 
todėl, kad norima įstatyti savo 
žmogų, užuot palikus efektyvų, 
kad ir senosios vadovybės, asme
nį. Girdėti naujos nomenklatūros 
(dirbančios pagal senus metodus) 
daromos klaidos, kada iš viso 
reikėtų Lietuvą kuo skubiausiai 
pradėti tvarkyti kiek galint vaka- 
rietiškiau, norint išeiti iš au
gančios ekonominės ir savivaldos 

nas daugiausia tų, kurių iš- 
apkstiniai nusistatymai apie 
Lietuvą jau jai itin palankūs. O 
dabar knygutę galima su pasi
didžiavimu dalinti kaip specifine 
tema žinyną žurnalistams, istori
kams, politikams, nesvarbu, ar 
jie daugiau linkę į „gorbomani- 
ją”, ar daugiau į „gorbofobiją”. 
Jeigu Lietuva vėl „įkaistų” ir 
JAV-ėms būtų daromas spau
dimas gaisrą gesinti, kaip buvo 
pernai, paklausa šiai knygutei, 
ypač tarp žurnalistų ir studentų, 
galėtų smarkiai padidėti.

Ji yra naudinga ir išeivijos 
politiniams aktyvistams, ypač 
jaunesniems, kurie nori geriau 
suprasti Bush’o politiką Baltijos 
šalių atžvilgiu, kad galėtų for
muoti taktikas bei strategiją 
griauti tai, kas joje Lietuvai 
nenaudinga, ir pastiprinti tai, 
kas joje Lietuvai į naudą.

Galima šią knygutę su pasidi
džiavimu dalinti ir dėl to, kad 
tekstas kruopščiai paruoštas, pro
fesionaliai išspausdintas. Nepa
stebėjau nė vienos korektūros 

krizės. Valdžią imtis staigių ir 
drastiškų reformų prekybos ir 
pramonės srityje, atrodo, dar 
stabdo ir baimė, kad buvusio 
režimo privilegijuotieji neužsitar
nautai nepasinaudotų ta ekono
mine laisve kitų sąskaita.

Lietuvoje yra politikų, kurie vis 
gąsdina, kad Lietuva merdės be 
Rytų, jei nebus susitarta su 
Kremlium. Ačiū Michailui Serge- 
jevičiui Gorbačiovui už rūpestį 
lietuviais! Bendradarbiavimas su 
Rytų kraštais nebe Kremliaus 
kompetencijoje. Lietuviams 
reikia ir labai reikės tiek žaliavų, 
tiek rinkų Rytuose, bet lietuviai 
patys galės pradėti rimtai tartis 
su Rusijos, Ukrainos ir kitų 
kraštų įmonėmis. Tik pagal bol
ševikini galvojimą galima kalbė
ti apie kažkokį Kremliaus garan
tavimą ekonominių ryšių tarp 
Baltijos valstybių ir Rytų. Laisvo
je rinkoje tik laisvu susitarimu 
bus tiesiami ryšiai, o ne Krem
liaus ukazu ar primestinėmis su
tartimis. Tikriausiai tie laikai 
praėjo negrįžtamai, jei Kremlius 
iš viso dar išsilaikys su Vakarų 
paskolomis; o jei grįš prie reakcio
nieriškos sistemos, tai bankru
tuos. Vienu ar kitu atveju Lietu
vai nėra ko tikėtis nei prašyti 
Kremliaus pagalbos šiuo reikalu.

I. EKONOMIJA
Lietuvoje girdima, kad tik libe

ralai, kapitalistai, spekuliantai, 
turtingi ankstesnio režimo šulai 
ir verslininkai siūlo rinkos ekono
miją. Užmirštama, kad keli iš pa
čių iškiliausių Lietuvos ekono
mistų yra už įvedimą Vakarų tipo 
ekonominės sistemos kuo grei
čiausiai. Būtų gerai, kad tiek 
valdžia, tiek spauda pažiūrėtų, 
kokie metodai ir kokia sistema 
veda į kokią ekonominę padėtį. 
Nežiūrint gerų norų ir nuoširdžių 
pastangų visiems padėti, blogos 
sistemos prastai veikia. Sistema 
ir metodai aptaria ekonominės 
tvarkos filosofiją. Jei paukštis 
kvaksi, eidams krypuoja ir gerai 
plaukia, tai tikriausiai bus antis 
— ne erelis. Jei mūsų valdžia iš 
Vilniaus visus komanduoja, ap
krauna mokesčiais pramonę ir 
prekybą, skatina naujos nomen- 

(Nukelta į 2 psl.) 

klaidos. Trumpai tariant, ši kny
gutė yra pavyzdys, kokios politi
nės literatūros išeivijoje turėtų 
būti spausdinama.

Matyt, kad ir Lietuvoje yra pa
našiai manančių. Štai Atgimimo 
Nr. 26 (1991.06.20-27) pradėta 
spausdinti visos knygutės tekstą, 
išverstą lietuvių kalbon.

Redaktoriui linkėtina išleisti 
papildymą, kuris apimtų 1991 
metus po Vasario 16-osios. Bet 
tam, žinoma, reikia laiko ir lėšų.

(Kaina šiai knygelei nepažymė
ta: leidėjas Čikagos Ethnic Com- 
munity Services prašo aukos lei
dinio išlaidoms padengti. Penki
nės turbūt tikrai pakaktų, bet 
norintys paskatinti ECS pana
šius leidinius spausdinti ateityje 
galėtų ir daugiau paaukoti. No
rintys užsisakyti knygelę kreipia
si į Ethnic Community Services, 
7 South Dearborn, Chicago, IL 
60603. Leidėjai adreso nepažymė
jo pačioje knygutėje. Šį neapsižiū
rėjimą būtų galima atitaisyti 
knygutės papildyme.)

Viktoras Nakas
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Santvarkos ir sąlygos 
literatūroms

Balio Sruogos esejistikos ir publicistikos rinktinė

Dvylika metų lageryje ir trem
tyje išbuvęs kritikas ir eseistas 
Petras Juodelis (1909-1975) 
prirašė ten stebėtinos įžvalgos 
fragmentų meno, literatūros isto 
rijos klausimais. Jo straipsnyje 
„Jos didenybė karališkoji opo
zicija” (Pergalė 1990 Nr. 10) 
skaitome, kad istorijoj rašytojai 
beveik visuomet buvo savotiškoj 
opozicijoj prieš politines san
tvarkas.

Štai Juodelis rašo apie devynio
liktojo šimtmečio Europą: „Argi 
visa tai, kas buvo didinga buržua
zinėje literatūroje — Balzac, Flau- 
bert, Baudelaire, Ibsen, Anatole 
France, Romain Rolland — argi 
tie vardai nebuvo buržuazijos 
pasmerkimo, o ne priklausomy
bės nuo jos išraiška?” Ir prideda: 
„Buržuazijos valdymo epochoje, 
žinoma, buvo ir nuo jos priklau
santys rašeivos, bet tai [...] nėra 
buržuazinė literatūra. Buržuazi
nė literatūra — tai ta literatūra, 
kuri atskleidė buržuazinio pa
saulio prieštaravimus”.

Panašiai, rašo Juodelis, yra ir 
su socialistine literatūra, kuri 
dažniausiai atskleidžia tragiškai 
neišsprendžiamus socialistinės 
santvarkos prieštaravimus. Pa 
našiai rašė Rousseau, Diderot ir 
kiti aštuonioliktajame šimtmety
je, prieš Prancūzų revoliuciją, 
norėdami keisti iš pagrindų mo
narchinę santvarką. O rū 
devynioliktojo šimtmečio rašyto
jai (Gogolis, Dostojevskis) kartais 
nukentėdavo, nes rašė, smerkda
mi caristinę santvarką. Ir taip 
toliau.

Skaitant šias autoriaus mintis, 
ateina į galvą tai pritaikyti ki
tiems, rašantiems „prieš srovę”, 
pavyzdžiui, amerikiečių rašyto
jams, kurie kadaise buvo labai 
užsiėmę, rašydami apie kapita
listinės santvarkos šešėlius (John 
Steinbeck, Theodore Dreiser, 
John Dos Passos ir kiti). Bet 
turbūt labai mažai rasime rašan
čių prieš savo mažas valstybes, 
ramybėje išsilaikiusias kalnų 
tvirtoves, kaip Šveicariją ar 
Švediją, apeitas net karų?

Juodelis rašo, kad literatūra, 
aukštinanti savo klasę, yra 
trečios rūšies literatūra. Antros 
rūšies literatūra yra toji, kuri 
savo klasę aukština, bet tai klasė, 
kovojanti dėl valdžios. Aplamai, 
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atrodo, prie jokio idealo rašytojai 
labai tvirtai nebeprisiriša. Ir 
menininkas, ir rašytojas iš pri
gimties yra nepastovi ir tragiška 
figūra.

Tragiška — ypač mums. įsivaiz
duokime, kaip sunku Lietuvoje 
po karo buvo prabilti mūsų rašy
tojams. Juodelis rašo: „Rašytojo 
neliks, jeigu jį priversite garbin
ti ‘įsigyjantį šeimininką' ”. Net ir 
pasyvus susitaikymas su valdan
čia partija yra savęs, kaip rašyto
jo, diskvalifikavimas. Bet rašyto
jai rašė, išsireikšdami potekstėje, 
forma. Tačiau rašytojas negali il
gai slėptis, ypač po aforizmais 
(vaizdingais pasisakymais, spar 
nuotais žodžiais). „Jo darbai yra 
jo žodžiai. Tačiau aforizmas — tai 
tik žodžiai. Juos dar reikia 
įveiksminti”.

Sąmojis, netikėti sugretinimai, 
skambesiai literatūroje — Juode
liui gana apgailėtinos priemonės, 
jų veikimas netikras, neilgas. 
„Aforizmas — tai teiginys, nete
kęs kitų teiginių paramos. Jis 
vienišas. Kitų teiginių sistemoje 
jis nebebūtų aforizmas. Jo 
egzistencijai pagrįsti reikia 
išorinės atramos”. Net kritikas 
Vytautas Kubilius šiandien Lie
tuvos poezįjoje pastebi, kad ten 
„paplito romantinis tonas, aforis
tinės eilėraščio pabaigos — tai vis 
„gražaus kalbėjimo” liekanos. 
Rašytojas ilgai negali už to 
slėptis.

Taigi kokia bus Lietuvos litera- 
ateitis? Žvelgdamas į ateitį, 

seniau Juodelis pažymėjo, kad 
mūsų valstybė visada buvo per 
silpna. Mūsų kultūra išsivystė, 
kovodama su svetima valstybe 
devynioliktajame šimtmetyje. 
„Kova prieš svetimą valstybę kur 
kas didesne dalimi yra kova už 
savo valstybę, o ne už savo 
kultūrą. O kova su savo valstybe 
(labiau negu kova prieš svetimą 
valstybę) skatina savo kultūrą". 
„Vienos ar kitos tautos kultūros 
aukso amžius būdavo tam tikru 
pusiausvyros laikotarpiu, kada 
valdantysis sluoksnis dar ne visai 
nusilpęs, o valdomasis jau pakan
kamai sustiprėjęs”. Ar ilgai teks 
laukti mums tokios Petro Juode
lio išsvajotos padėties, kurios jis 
nesulaukė?

Petras Melnikas

VYTAUTAS A. JONYNAS

Balys Sruoga. VERPETAI IR 
UŽUVĖJOS. Sudarė, įvadą ir pa
aiškinimus parašė Algis Samulionis. 
Vilnius: Vaga, 1990. 482 puslapiai. 
Kritikos biblioteka — 5.

Kai 1957 metais pasirodė ne
lauktai Vilniuj šeši iš karto Balio 
Sruogos Raštų tomai, kažin, ar 
įsivaizdavom tada, kokio ryžto, 
kantrybės, apsukrumo ir gudra
vimų buvo pareikalavęs iš suma
nymo iniciatorių tasai žygdar
bis. Veikiau pasidavėm pagundai 
priekaištaut, kad tų tekstų at
ranka buvo siekiama perteikti 
gerokai „persisukusį” autoriaus 
profilį. Mat šešiatomin nepateku
si daugybė Sruogos poetinių bei 
draminių veikalų.

Rasit, todėl dažnai naudojama 
„Rinktinių raštų” formulė, kad 
svarstant literatūros klasikų re
dagavimo principus, bematant 
iškyla dilema, ar būtina, kad 
būtų jie kuo išsamiausi; o čia 
leistina kiekvienam turėti savo 
nuomonę. Neslėpsiu, kad manoji 
skeptiška. Tikriausiai klystu, bet 
man regis, jog dėti kritikos dėme
sio nesulaukusius ar jos nutylė
tus kūrinius, tai tarsi temdyti 
rašytojo šlovę, išsikovotą bran- 
džiaisiais kūriniais. Kur kas 
svarbesniu dalyku, manding, ra
šytojo prestižui išlikt ir tvirtėt 
yra, kad apie jo kūrybą būtų 
kalbama ir rašoma. Kad jinai 
būtų atvirai aptariama, analizuo
jama, nesibijant pripažint, kad 
kur ne kur jos rūbas pasenęs, api
blukęs, nusinešiojęs, apibrizgęs.

Džiugu konstatuoti, kad šia 
prasme Balio Sruogos kūrybinis 
palikimas nevirto klasika, krau
nama į muziejų vitrinėles. Jis 
skaitomas. Jo veikalai statomi 
scenoj. Ir jei ko gailimasi, tai kad 
Dievų miškas nebuvo laiku iš
verstas į anglų ir prancūzų kal
bas. Kas be ko, tai kūrybai buvo 
užtikrinta, kaip kiekvieno pradi
ninko atveju, niša Lietuvoje pasi
rodančiose lietuvių literatūros 
istorijose. Jau tuo pačiu leista 
užsitikrint belaisvės auditorijos 
— gimnazistų/studentų kohortas. 
Bet jinai susilaukė taip pat išsa
mesnio nagrinėjimo esejistikos ir 
diplominių darbų pavidalu. Apy
tikrį tų tekstų sąrašą randame 
biobibliografiniame žodyne Tary
bų Lietuvos rašytojai (Vilnius, 
1984). I jį pažvelgus, bematant 
krenta į akis Algio Samulionio 
pavardė. Jau tada, 1984 metais, 
jo būta kelių straipsnių ir dviejų 
knygų apie Sruogą autoriumi: 
Balys Sruoga — dramaturgijos 
ir teatro kritikas. Studija (1968) ir 
Balio Sruogos raštų bibliografija 
(1970).

Už kelerių metų tuos pirmuo
sius veikalus papildys dar plates
nė 427 puslapių monografija: Ba 

/ys Sruoga (Vilnius: Vaga, 1986).
Tai išsamiausia, kokią turim, 

Balio Sruogos biografija, nes šiuo
kart atpasakojama visa poeto- 
dramaturgo gyvenimo istorija ir 
aptariamos visos šios šakotos 
asmenybės kūrybinės veiklos sri
tys — poezija, dramaturgija, pro- 
fesūrinis darbas, esejistika, lite- 
ratūrologija, plačiai naudojantis 
tiek archyvine medžiaga, tiek gy
vų liudininkų prisiminimais. Tų 
memuaristų skaičius imponuo
jantis — arti 180 asmenų. O kur 
dar pasisakymai, išgraibstyti iš 
visokiausių enciklopedinio po
būdžio veikalų!

Žodžiu, Algio Samulionio asme
nyje susiduriam su pirmu tokio 
tipo specialistu mūsų literatūros 
moksle, kurio visa energija yra 
koncentruota ne į kokio laikotar
pio literatūros tyrinėjimus, bet į 
vieno rašytojo kūrybą. Kuriam 
teko, kas be ko, darbo pradžioje 
kai ką neteisingai suprast ar in
terpretuok, kai ką nutylėt, bet 
kuriam pavyko, atkaklaus darbo 
ir pasimokymo iš klaidų dėka, 
išaštrint minties žvarbumą ir 
žodžio preciziškumą. Atidengt, 
taip pat įdomių, nežinomų faktų 
Balio Sruogos kūrybiniame gyve
nime. O tai būta, kaip visiems 
žinoma, reto vitališkumo, emoci
nio imlumo, gal net dvasinių 
prieštaravimų žmogaus. Ne taip 
lengva kartais, jo portretą atku
riant, rasti tonų sąskambius, bet 
Samulionis to vargo nepabūgo.

Praėjusių metų pabaigoj pasiro
džiusi Balio Sruogos literatūrinės 
kritikos ir publicistikos rinktinė, 
pavadinta Balys Sruoga. Verpetai 
ir užuvėjos, tą Samulionio ryžtą 
dar kartą patvirtina. Tenka pri
pažint tačiau, kad galbūt šiuo 
atveju šio užmojo įgyvendinimas 
nebus pareikalavęs iš autoriaus 
ypatingai titaniškų pastangų.

Iš tiesų iš pirmo žvilgsnio atro
dytų, kad ši knyga yra tam tikra 
prasme 1957 metais išleisto šeš
tojo Raštų tomo papildymu. Kaip 
pripažįsta pats Samulionis dalis 
(ne visi) skelbiamų tekstų yra 
paimti iš to šeštojo Raštų tomo. 
Devynetas kitų perimti iš Lietu
vių literatūros kritikos (1971- 
1972) dvitomio. Ši aplinkybė, kad 
kartojama jau skaitytojui pažįsta
ma Sruogos esejistika, šiek tiek 
nuvilia. Gal čia kaltas tas reflek
sas turėti visą klasiko kūrybinį 
palikimą inventorizuotą iki pat 
paskutinio popierėlio. Gal pap
rasčiausia būtų įveikt šį nusivy
limą, pasisakant, kad naujoji Sa
mulionio knyga nėra kokios nors 
planuojamos naujos Sruogos Raš
tų serijos dalis, bet savaiminga, 
atskira studįja. Ar ne pravarčiau 
būtų išsiaiškinti, kokia buvo rink
tinės sudarytojo siekiamybė, kuo 
jo vadovautasi, savo projektą 
įgyvendinant.

Paradoksalu, bet atsakymus į 
šiuos klausimus suteikia ne kny
gos įvadas (nors jis, žinoma, 
dalykiškas), kiek „Paaiškinimų” 
skyrelis, užsklendžiantis leidinį. 
Tai, sakytumėm, Verpetų ir užu- 
vėjų rentgeno nuotrauka. Jame 
sužymėta spausdinamų tekstų 
metrika. Nuorodos, kada, kur, 
kokiu slapyvardžiu pasirodę yra 
tie tekstai, sukurti ilgoku 33 
metų laikotarpiu (1913-1946). Tų 
duomenų pagalba vieni juokai 
susistatyti diagramą, rodančią, 
kuriais laikotarpiais Sruogos

Petras Aleksandravičius Balys Sruoga, 1967 
Granitas, 147 cm 

Lietuvos dailės muziejus

žurnalisto-kritiko būta ypatingai 
produktyvaus. Nesunku taip 
pat atspėti, kad tokių našumo 
ir planų viršijimo laikotarpiu 
privalėjo būti 1920-1930 de
šimtmetis. Ar ne tada Sruoga 
dirbo Lietuvos redakcijoj, studi
javo Muenchen’e, siuntinėdamas 
visokias korespondencijas truputį 
visur? O žurnalistika yra toks 
amatas, kad jis pasiglemžia 
žmogų, kaip narkotikai ar azar
tiniai lošimai. Ir iš tiesų iš 
penkiasdešimt rinktinėj sudėtų 
tekstų daugiau negu pusė (30) 
skelbti tuo 1920-30 metų dešimt
mečiu. Per kitą dekadą jų tebūta 
vos trylikos. Tai lengvai iš
aiškinama. Profesūrinis darbas, 
paskaitų ruošimas, Rusų lite
ratūros istorijos rašymas, bet, 
svarbiausia, Sruogos posūkis į 
dramaturgiją, savaime atėmė 
laiką, anksčiau skirtą esejisti- 
kai/žurnalistikai; gal atėmė ir 
norą jomis verstis.

Bet ir tai pripažinus, lieka kai 
kurių neaiškumų. Peržvelgus 
susidarytąją „grafiką”, akivaiz
du, kad nors Sruogos tuo metu 
būta ir itin aktyvaus, iš viso jis 
parašydavo nedaugiau trijų ketu
rių straipsnių į metus. Bent tiek 
jų pasilaikė Samulionis savo 
rinktinei. Iš kur tada atkeliavo 
tas mitas, kad Sruoga buvęs 
nepadoriai raštingas, kad jis 
„eikvojęs”, pasak Tumo-Vaižgan
to, „savo talentą visokioms bizde- 
liuškoms”. Tą mitą, tarp kitko, 
pakartoja ir Samulionis: „Kai po 
1924 m. įvairiuose laikraščiuose 
pasipylė dešimtys tik ką iš 
Miuncheno sugrįžusio B. Sruogos 
straipsnių, straipsnelių... arti
miausi rašytojo draugai suneri
mo ne juokais.”

Tenka pripažinti, kad toji „biz- 
deliuškinė” Sruogos publicistikos 
dalis Verpetuose ir užuvėjose ne

reprezentuojama. Kodėl? — Pas
laptis. Ar todėl, kad Samulioniui 
pasimatė jinai pasenusiom „au
drom stiklinėje vandens”? Ar 
todėl, kad joje nutolstama nuo 
literatūrinių-meninių svarstymų, 
tuo tarpu kai Samulionio užmoju 
buvo nutapyti Sruogos — kritiko 
portretą. Neaptinkame taip pat 
jokios užuominos knygos įvade 
apie tai, kiek darbas redakcijoj, 
vėliau rašinėjimas korespon
dencijų Amerikos ir Lietuvos 
laikraščiams ir žurnalams galėjo 
prisidėti prie Sruogos stiliaus 
kultūros išvystymo. (Kaip bebū
tų, anais laikais žurnalistinis 
darbas daugeliui būsimų rašytojų 
buvo didelė mokykla. Prisimin
kim vien Ernest Hemingway, Di
no Buzzati, kanadieti Robertson 
Davies.)

Šį Samulionio manevrą nepasi
sakyti kritiškai apie leidinin 
netilpusią Sruogos publicistikos 
dalį laikytumėm didžiausiu ap
tariamos knygos trūkumu. Nors 
šiaip Samulionis nepaneigia, kad 
būta visol iausios polemikos, su
sikibimų už atlapų ir apsikapoji- 
mų. Jis net sumini pavardes as
menų, atsakiusių kontrrašiniais 
į Sruogos straipsnius. Bet susida
ryti vaizdą, kokio lygio buvo toji 
polemika, rinktinės kompiliato
rius niekuo skaitytojui nepadeda.

Apie impulsyvią, kirstukišką 
(kitų akimis — destruktyvią ir 
narcižišką) Sruogos asmenybę 
yra susikūrę nemažai legendų. 
Šnekama, sakysim, kad jis raši- 
nėjęs recenzijas apie savo paties 
rinkinius, kad sufabrikavęs, ne
lyginant kokį Osijaną, lietuviš
kai rašiusį Baltrušaitį ir aplamai, 
kad mėgęs mistifikuoti. Nors Sa
mulionis tų gandų nepaneigia 
(„...svetimomis pavardėmis pasi
rašęs, polemizavo su savimi, 
aptarinėjo straipsniuos savo 

kūrybą”...), jis neranda reikalo 
pirštu parodyti savo rinktinėje 
konkrečius tokios „miglovaros” 
pavyzdžius. Tarp mūsų kalbant, 
gal tai nebūtina.

Faktiškai, tai, ko siekė Samu
lionis savo studija, aiškiai išsako
ma užsklandiniame Verpetų ir 
užuvėjų skyrelyje („Paaiškini
muose”): „Rinktinė Verpetai ir 
užuvėjos iš esmės yra pirmasis 
bandymas surinkti į vieną visu
mą didesni B. Sruogos literatūri
nių straipsnių, jo „gyvosios” 
kritikos kiekį. Ją sudarant, buvo 
siekiama dviejų, kartais neleng
vai suderinamų, tikslų.

Pirmiausia norėta kuo daugiau 
parodyti B. Sruogos — kritiko 
interesų platumą, estetinių ra- - 
šytojo pažiūrų esmę ir raidą, 
mėgstamus autorius ir problemas 
Į...] Antra vertus, siekta į Ii- • 
teratūrinę apyvartą įvesti ir kai 
kuriuos esmingus, bet sunkiai 
prieinamus B.S. rašinius iš 1 
anuometinės periodikos ir archy
vų. Straipsnių padalinimas į du 
skyrius maždaug atitinka rašyto
jo estetinių pažiūrų raidą, jų . 
takoskyrą [...] Trečiajam skyriuj 
dedami straipsniai apie rusų ir 
Vakarų Europos rašytojus.”

Sunku būtų užginčyti, kad ap
skritai šie tikslai pilnai realizuo
jami. Neaiškumų sukelia tik ter
minas „gyvoji” Sruogos kritika, 
bet žinant, kad straipsniai , 
sudėlioti chronologine tvarka, 
rašytojo kūrybinė raida nusibrė- 
žia visai aiškiai ir gyvai. Užtat 
straipsnių suskirstymas į du 
stambius skyrius pilnai pasiteisi- ; 
na. Savaime suprantama, kad , 
Samulionio įvadas nepaprastai' 
padeda skaitytojui visas tas per-”' 
mainas sekti.

Pirmojoj daly dedami straips
niai ir etiudai pasitarnauja, iš 
kitos pusės, susigaudymui su- 
kuriuose ir užutekiuos, kurie • 
ženklino pirmojo Nepriklausomy- ' 
bės dešimtmečio kultūrinį gyve
nimą. Iš jų aiškiai matyti, kaip 
šiltai Sruoga buvo pasitikęs kai 
kurių savo amžininkų — Krėvės, , 
Vienuolio, Šeiniaus, Savickio, 
tada viešpatavusių mūsų litera
tūrinėje arenoje laimėjimus, ir 
kaip beviltiški jam atrodė kitų 
poetų — Tyrų dukters — pirmieji j 
eilėraštukai. Greta to, aiškiai pa
juntama jo nepakanta visokiems 
utilitariniams tikslams, morali
zavimui, pamokslavimui pajung
tos rašliavos. Lengvai pastebimas 
ir kitas bruožas, vėliau iškeltas ,, 
kritiko Vytauto Kubiliaus, bū- ; 
tent pasidavimas pirmojo įspū- ” 
džio poveikiui iki tokio laipsnio, 
kad „Balio Sruogos leksika ir 
tonas keičiasi pagal objektą. Apie 
Putino-Mykolaičio lyriką jis kalba- 
putiniškais įvaizdžiais, apie J."J 
Baltrušaičio kūrybą baltrušaitiš- 
komis sąvokomis, taip išvengda- ' 
mas kalbos klišių ir sustabarėji
mo". Pastebimas taip pat Sruogos 
atmetimas „avangardiškumo”, 
atseit visokiausio dadaistų-futu- 
ristų pamėgdžiojimo. Ne pro šalį" 
prisiminti ta proga, kad ši Sruo
gos laikysena galbūt buvo iš 
viso būdinga anuometinei Rusuos 
šviesuomenei, ignoravusiai Ma- 
jakovskius ir „tutti ųuanti”.

Antrojoje Verpetų ir užuvėjų 
dalyje vis tebepastebimas Sruo
gos prisirišimas prie buvusių sa- 
vo bendražygių rusų simbolistų — 
Balmont’o, Baltrušaičio, bet ap
skritai literatūrinių etiudų kur 
kas mažiau. Būdinga, kad nors 

(Nukelta į 2 psl.)
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Spec veikėj ai

Lietuvos televizija: jos vaidmuo ir perspektyvos

Amerikoje galima rasti dau
gybę labdaringų organizacijų, 
kurios renka pinigus gražiems 
tikslams ir kurių direktoriai 
uždirba didelius pinigus. Jų ad
ministracijos, reklamos ir su
aukotų fondų paskirstymo iš
laidos irgi labai aukštos. Viskas 
tas vyksta vardan artimo meilės, 
gailesčio sergantiems, o dažnai 
net minint Dievą ir Kristų. Jei 
nėra aiškaus išeikvojimo ar pana
šaus nusikaltimo, aukštos algos, 
geras gyvenimas ir visokios 
reikalingos ar nereikalingos išlai
dos įstatymiškai leidžia tokiems 
individams operuoti. Plačioji 
amerikiečių visuomenė kartais 
net nežino, kad iš jų suaukotų 
pinigų tiek mažai nueina or
ganizacijos pagrindiniam tikslui.

Iš Vakarų pasižiūrėjus j 
Lietuvos visuomenini gyvenimą, 
matyti kitokių, bet vis tiek 
įdomių veikėjų, tarybiškai išsi
reiškiant: specveikėjų. Tai 
asmenys, kurie su giliu 
ižvalgumu, kai kurie gal net ap
mokymu, išnaudoja įvairiausių 
organizacijų formavimąsi ar net 
patys jas steigia ne tiek puoselėti 
tų organizacijų tikslus, kiek iš tos 
veiklos asmeniškai pasinaudoti.

Jau galime pastebėti, kaip 
panašūs specveikėjai operuoja. 
Sakykim, yra galimybė įsteigti 
Bažnytinių varpų mylėtojų susi
vienijimą arba draugiją. Išsi
lavinęs, kartais patyręs 
nomenklatūristas, šiuo atveju, 
nei tautiniais, nei religiniais 
reikalais niekada neparodęs susi
domėjimo, atranda raktinę vietą 
tokioje draugijoje ir jai padeda 
judėti. Renkamos aukos, prašoma 
valdžios pagalba, varstomos dėl 
to įvairios durys, rašomi straips
niai, apgailestaujama buvusio 
komunistų režimo dešimtmečiais 
bažnytinių varpų naikinimas, 
ieškoma juos atrasti ir įdėti į var
pines. Tai darytina ne tik kokio
je atskiroje vietovėje, bet 
respublikine plotme, su cen
triniais, regioniniais ir vietiniais 
komitetais. I tuos komitetus 
reikia įtraukti kompetentingus ir 
nuoširdžius varpų mylėtojus. 
Svarbu tačiau turėti ne tik drau
gų įtakinguose tos organizaci
jos postuose, bet vadovybėje 
sutraukti kiek galint daugiau 
naivių, geraširdžių, bet pačioje or
ganizacijoje nesiorientuojančių 
asmenų. Stengtis atsiriboti nuo 
žmonių, kurie, kaip šiuo atveju 
Klaipėdos klebonas, daug žinotų 
apie varpus.

Šiame numeryje:
Nauja visuomenės veikėjų rūšis • Lietuvos televizija • Pokalbis 
su Sigute Stonyte ir Jurgiu Karnavičium • Sacre Coeur bazilika 
Paryžiuje • Mintys apie Lietuvos švietimo reformą • Julijos 
Švabaitės eilėraščiai • Santaros-Šviesos 38-asis suvažiavimas • 
Nijolės Martinaitytės ir Sonatos Deveikytės duoklė Janinos 
Degutytės poezijai

Taip susitvarkius, atsidaro 
neblogos specveikėjams galimy
bės išvystyti veiklą keliom kryp
tim. Išvykstama į Ameriką pas 
išeivius, kur Chicago’je galima 
su vietinių organizacijų pagalba 
suruošti neblogą spaudos konfe
renciją, kreiptis į kelias organiza
cijas dėl kompiuterio padovanoji
mo. Apvažiuojant kelias lietuvių 
kolonijas, išsigarsinamas savas 
vardas kaip žymaus ir patriotiško 
tautiečio, besirūpinančio mūsų 
tautos vertybėmis. Pabuvus pora 
mėnesių Amerikoje ir gal Kana
doje, galima grįžti per Vokietiją, 
kur užvedami ryšiai su varpų lie
jykla ir nusiperkamas vartotas 
automobilis draugijos ir asmeniš
kiems reikalams. Reikia tada jau 
ryšių su Vidurio Europos vals
tybių panašiomis organizacijo
mis ir akademinėmis įstaigomis 
Prahoje ir Budapešte. Ten spec- 
veikėjas sutinkamas su didelėmis 
simpatijomis, nes jie užjaučia vi
sus lietuvius, kokie jie bebūtų ir 
ką bedarytų. Šitokia atmosfera 
puikiai išnaudojama kiek galint 
plačiau.

Grįžus į Lietuvą, jau galima 
palaikyti autoritetingai ryšius su 
užsieniu, kad kiti draugijos 
asmenys į tai neįsiveltų. Pakvies
ti užsieniečius į Varpų mylėtojų 
Tarptautinį suvažiavimą, kuris 
vyktų kokio nors mūsų universi
teto globoje arba būtų remiamas 
vyriausybės bei parlamentarų 
žmonių. Nėra ko rūpintis, kad 
tarptautiškumas čia dėl dalyvių 
riboto skaičiaus mažai pasireikš, 
svarbu, kad šiek tiek kietos valiu
tos per tuos užsieniečius bus 
galima subraukti, užmokant vie
tines jų išlaidas rubliais.

Reikia pasakyti keletą įspū
dingų kalbų ne tiek savo drau
gijoje, kiek platesniuose susibu
vimuose, kaip draugijos atstovui. 
Čia verta užsipulti vyriausybę 
už antireligingumą užtai, kad 
bažnytinių varpų situacija igno
ruojama. Po keleto tokių viešų 
pasisakymų už tautybę ir religįją, 
kai kurios politinės frakcįjos 
kreips į mūsų specveikėją rei
kiamą dėmesį. Jis tada jau gali 
žvalgytis, kur ir kokiuose rin
kimuose galima būtų praeiti 
arba būti rekomenduotam į kokį 
svarbesnį respublikinės ar vie
tinės vyriausybės postą.

Tada jau galima pradėti 
planuoti netolimai ateičiai ir 
mestis į tikrai pelningesnę sritį 
per draugijos veiklą: pačių 
varpinių statybą. Galima iš

Kalbamės su 
Raimondu 

Šeštakausku
Raimondas Šeštakauskas, Ne

priklausomos Lietuvos televizįjos 
Kauno direkcijos direktorius, 
šiuo metu vieši Cable News Net- 
work centre, Atlanta, Georgia. 
Čia jis turi progos susipažinti su 
CNN veiklos metodika ir gali
mybėmis tas žinias pritaikyti 
Lietuvos televizįjos darbe. Drau
go kultūrinio priedo redakcijos 
paprašytas, maloniai sutiko su 
mūsų skaitytojais pasidalinti 
informacija ir mintimis apie 
dabartinę Lietuvos televizijos 
veiklą ir tolimesnes jos per
spektyvas.

— Prisimename tą baisią sau
sio 13-08108 naktį, kai sovietiniai 
desantininkai šaudė į beginklius 
žmones ir tanką vikšrai traiškė 
Radijo ir televizijos bokšto sau
gotoją kūnus Vilniuje. Kai tik 
Lietuvos televizijos Vilniaus siun
ta buvo nutraukta, tuoj pat jos 
vieton stojo Kaunas. Gal galėtu
mėte 'papasakoti apie pergyve
nimus Kaune tomis baisiomis 
valandomis?

— Tai, kas dėjosi Kauno tele
vizijos ir radijo redakcijos pasta
te tą baisią šių metų sausio 
tryliktosios naktį, teko prisimin
ti ir apie tai kalbėti su įvairiais 
žmonėmis jau ne kartą. Keletą 
privačių pastabų, rasi, būsiu pa
sakęs ir mūsų pačių ankstesnio 
pokalbio Čikagoje metu. Nesi- 
leisdamas į smulkmenas, galiu 
pasakyti, jog dirbome — visas 
žurnalistų kolektyvas, techniniai 
redakcijos darbuotojai, labai 
įtemptai ir sunkiai. Dirbome visi 
kaip vienas, be atokvėpio, be 
poilsio ar pertraukos. Dirbome bi
jodami, kad Vilniuje įvykusi tra
gedija gali lengvai pasikartoti 
ir Kaune. Ačiū Dievui, piktų 
užpuolikų ranka sudrebėjo, 
tankai ir šarvuočiai nesugniuždė 
paskutinės tą naktį laisvo ir tei
singo žodžio šventovės. Žvelg- 

bankų ir vyriausybės tiesiog iš
reikalauti paskolas. Dar ko gero 
net religinės organizacijos 
pinigais prie to prisidėtų, nes jos 
pradės vis daugiau pinigų gauti 
iš užsienio, ir tikrai rimtų ir gerai 
išdirbtų projektų gal joms net 
trūks savo fondams panaudoti. 
Svarbu, tačiau religiją suvesti su 
tautiškumu ir užtat prie varpinių 
reikia pastatyti turizmui parduo
tuves, gal net su kavine, o kai kur 
ir karavanams pastatyti plotu. 
Varpinės tokiu būdu pasitarnau
tų turizmo išplėtimui, žinoma, 
draugijos pastangomis ir mūsų 
specveikėjo dėka. Tokiu būdu 
pagreitėtų visokių leidimų iš-

Kauno televizijos centrinėje aparatūroje: stovi (M kairės) — Kauno televizijos direktorius Raimondas Šeštakauskas ir 
Algimantas Jokubėnas, sėdi — Lietuvos televizijos direktorius Algirdas Kaušpėdas.

damas atgal ir įvertindamas 
pergyventą laikotarpį, galiu 
pasakyti, kad visi, kurie tą 
lemtingą‘naktį Kauno redakcijo
je grūmėsi už laisvą ir demokra
tinę Lietuvą, buvo vieningi ir ga
vo tikrą „kovos krikštą”. Visi 
nevienareikšmiai ir aiškiai pa
rodė, kad atgal kelio jau nebėra, 
Lietuvos žmonės mato mūsų 
Tėvynę tik laisvą ir nepriklau
somą.

— Žvelgiant atgal, kokią rolę 
suvaidino Kauno Lietuvos tele
vizija tomis dienomis?

— Dėl Kauno televizijos rolės 
tomis dienomis tai gal būsiu kiek 
šališkas, nes vienaip viskas atro
do iš šalies ir kitaip, pačioje veik
loje, įvykiuose dalyvaujant. Ta
čiau manau, kad be mūsų darbo 
Lietuvą būtų užgriuvusi labai 
sunki ir baisi nežinojimo našta. Į 
redakciją plūste plūdo filmuota 
ir žodinė informacįja, rodėme Lie
tuvai, o ir visam pasauliui, kokie 
žvėriškumai įvykdyti mūsų sos
tinėje — Vilniuje, telkėme ir 
vienijome žmones priešintis bai
siam siaubui — sovietinės armi- 

davimas toms turizmo bazėms. Ir 
pagaliau pačios vyriausybės di
rektoriams patogiau duoti 
leidimus varpinių statybai negu 
kokiems neaiškiems kooperaty
vininkams. Kaip tai daroma kar
tais su panašių sporto, jaunimo, 
religijos, šalpos organizacijų biz
niais, apsikabinėjusiais tautos 
išlaikymo, žmoniškumo, reli
gingumo ar auklėjimo šūkiais.

Po to, mūsų specveikėjas gali, 
į šitas galimybes kapitalistiškai 
pasižiūrėdamas, eiti prie šių 
turizmo bazių privatizavimo ir 
net žemės ar pastatų įsigijimo su 
savo draugais (žinoma, ne iš drau
guos). Šiame etape jau nebereikės 
maišyti humaniškumo su kapita- 
listiškumu. Galima bus jau eiti 
prie brutaliai atviro buržuazinio 
galvojimo ir nebesimaskuoti.

Atrodytų, kad specveikėjų be
veik kaip ir profesijai ateitis yra 
puiki, nes jie tokioje veikloje turi 
ilgametį patyrimą arba yra gerai 
nusižiūrėję į kitus. Savaime 
aišku, kad neturime maišyti jų su 
rimtais reikalingų organizacijų 
darbininkais. Antra vertus, nei 
Lietuvoje, nei išeivijoje nereikėtų 
tokiais specveikėjais apsileisti.

Jonas Pabedinskas 

jos smogikų, vadinamojo „gelbė
jimo komiteto” bei komunistų 
partijos mėginamai įvykdyti 
naujai Lietuvos okupacijai.

Geriausias atpildas už nemigo 
naktis, nerimo dienas buvo pačių 
Lietuvos žmonių šiltas žodis. 
Visą gyvenimą prisiminsiu se
ną kaimo moteriškę, atvežusią 
mums valgyt, gal savaitei praėjus 
po sausio 13-osios. įėjo į kabinetą, 
pasisveikino ir įdavė maišelį su 
dešimčia kiaušinių. Pasakiau, jog 
nealkani, kad gal nereikėtų, gal 
jai pačiai labiau pravers. Įbruko, 
griežtai sakydama: „Valgykit, 
vaikeliai, turit būti stiprūs. Visą 
naktį atsiklaupus prieš televizo
rių, kaip prieš altorių, meldžiau
si, kad tik jūs liktumėt ir Lietu
va laisva būtų”. Ir išėjo. Ir dabar, 
kai prisimenu, graudu darosi, o 
kartu gera. Tada tik ir pamatėm, 
kad gyva Lietuva ir stipri didžio
sios daugumos širdyse.

— Ar buvo tikėtasi, kad po to, 
kai buvo okupuota Vilniaus ra
dijo ir televizijos studija bei siąs- 
tuvo bokštas, tas pats bus ban
doma daryti ir Kaune? Ar buvo 
ruošiamasi tai galimybei? Antra 
vertus, ar buvo anomis dienomis 
galvota apie galimybę, kad 
Vilniaus Lietuvos televizijos 
įrengimai bus okupuoti? Ar buvo 
tam ruoštasi, (pavyzdžiui, išvežant 

Lietuvos televizijos pastatas Vilniuje, šių metų sausio mėnesį užimtas ir šiuo metu dar tebesantis saugomas 
sovietinių tankečių.

kurią nors aparatūrą)?
— Kad Vilniuje nebuvo 

deramai pasirūpinta išsaugoti 
brangią televizijos techniką, ir 
visa (beveik visa) ji atiteko 
priešui, patys kalti esame. 
Laukėme, kad įvykiai pasisuks 
bloga linkme, tačiau žinoma, 
niekas negalėjo numatyti, kad 
tokia bloga. Asmeniškai, kai pra
sidėjo televizijos bokšto ir tele- 
radijo pastatų Konarskio gatvėje, 
Vilniuje, ataka, buvau tikras, 
kad ir mūsų Kaune laukia tas 
pat. Maniau, kad priešas vykdys 
puolimą vienu metu abiejuose 
miestuose, kad atimtų galimybę 
žinoti ir girdėti. Maniau, kad 
galbūt coup d’etat vyksta visose 
Baltijos šalyse, gal ir Maskvoje. 
Laimei — klydau.

— Lietuvos televizijos įrengimai 
Vilniuje tebėra okupuoti ir jais 
neleidžiama naudotis Lietuvos 
televizijos darbuotojams. Tačiau 
juk vyksta laidos, kurias tvarko 
naktinė komunistą partija. Kokios 
tos laidos, kaip plačiai jos ma
tomos? Kokia ją reikšmė?

— Vadinamos Lietuvos komu
nistų partijos, Burokevičiaus bei 
Jermalavičiaus vadovaujamos, 
bei KGB žmonės jaukiai jaučiasi 
mūsų televizijos bei radijo pasta
tuose. Tačiau tas jaukumas ir 
ramybė, matyt, brangiai atsieina, 

jeigu turi ginkluotis automatinin
kais bei šarvuočiais nuo protes
tuojančiųjų badautojų bei tele- 
vizįjos darbuotojų gintis. Mūsų 
žmonės nėjo dirbti okupantams, 
todėl šie parsivežė streiklaužių iš 
Maskvos, Minsko bei kitų vietų. 
Ir tie tačiau, kaip teko girdėti, il
gai čia neišlaiko. Sunkūs tie Judo 
grašiai, rankas degina. O „pro
grama”, kurią okupantai iš 
užimtos mūsų televizijos rengia, 
tai — pavogta Lietuvos televizijos 
archyvų medžiaga, vogti užsieni
niai filmai bei koncertų juostos, 
rodomi be „copyright”, bei šlykš
tus propagandinis melaB, kuriuo 
jie stengiasi Lietuvą aptaškyti. 
Laimė, tik Vilnius bei Vilnijos 
kraštas juos temato. O jei ir mato, 
tai vargu, ar daugelis žiūri.

— Kaip dabar vyksta Lietuvos 
televizijos darbas? Kokia čia 
Kauno rolė? Kur vyksta televizįįos 
darbas pačiame Vilniuje? Kaip 
televizijos programos pasiekia 
visą Lietuvą? O kaip su Vilniumi? 
Ar slėnyje gyvenantys vilniečiai 
pagauna Lietuvos televiziją?

— Lietuvos televizija dabar 
išsibarsčiusi po visą Lietuvą. 
Vadinamės „Nepriklausomos 
Lietuvos televizija”, kad skir- 
tumėmės nuo okupantų, begė
diškai mūsų vardą pasisavinusių, 
ir kad geriau mūsų siekius 
atspindėtume. Kauno redakcija, 
dabar tapusi „direkcija”, tarnau
ja kaip mūsų TV centras. Turime 
mažas televizijos redakcijas 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje, Utenoje, Alytuje, Mari
jampolėje, Mažeikiuose. Susikūrė 
Rytų Lietuvos televizija Šalči
ninkuose. Dažniausiai tai vos keli 
žmonės, dideli mūsų darbo entu
ziastai, visą savo laiką ir jėgas 
skiriantys darbui. Visa tai su
jungta į vieningą Lietuvos tele
vizijos programą, kurią mato be
veik visi mūsų Respublikos 
gyventojai. Išimtį čia, deja, 
sudaro Vilnijos krašto gyvento
jai, žemesnėse Vilniaus vietose 
gyvenantys žmonės. Tai todėl, 
kad Vilniaus televizijos bokštas ir 
jo galingi siųstuvai okupanto 
rankose...

— Kokios Lietuvos televizijos 
programos dabar gimsta Kaune? 
Teko girdėti, kad yra programa, 
kurioje Lietuvos žmonės pasisako 
įvairiais klausimais. Kaip kilo 
toks įdomus sumanymas? Kaip tai 

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Apeigos Tautos šventėje

Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį, 
Šlaksto žemą žuvusių krauju 
Ir per amžių juodąją bedugnę 
Mostelia su želmeniu nauju.

Aš klaupiuos į 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

Rytas

Baltijos laisvė ir Europos ateitis

Gyvename stebuklų metą. Jei 
kas nors prieš mėnesi būtų išpra
našavęs, kas rugpjūčio mėnesio 
gale atsitiks, būtume skambinę 
greitajai pagalbai transportuoti 
pamišėli ligoninėn. Net poli
tiniam romanui toks siužetas 
būtų neįtikimas. Paties Gor
bačiovo kabinetas ji nusodina, 
tankai apsupa Rusijos Aukščiau
siosios Tarybos rūmus Maskvoje, 
tačiau Rusijos prezidentas 
šaukiasi žmonių pagalbos, jie at
bėga ir savo kūnais saugoja 
parlamentą. Čia romano siužeto 
besiklausantis kaltintų rašytoją, 
kad tik perkėlęs Maskvon šių 
metų sausio mėnesio įvykius 
Vilniuje.

Tikrovė prašoko lakiausią vaiz
duotę. Daug metų prisiminsime 
ant tanko užsilipusio Jeltsino 
vaizdą, kuris skaito kalbą iš 
mašinėle rašytų lakštų. Prie jo 
kojų sėdi galvą susiėmęs tankis
tas. Antradienio naktis Rusijos 
parlamento rūmuose: smėlio 
maišai, jauni vyrai su automa
tiniais ginklais. Trečiadienio 
rytas: neįtikimos žinios, kad 
pučas baigia iširti. Latviai ir 
estai pasiskubina paskelbti 
nepriklausomybę, baigdami mįs
lingai pavadintą pereinamąjį 
laikotarpi. Grįžta iš Krymo ato
stogų prezidentas Gorbačiovas, 
kuris nebegali įvykių pasivyti. Jo 
spaudos konferencija ketvir
tadienį skamba nejaukiai — tai 

Šis Draugo kultūrinio priedo numeris, 
gražiu sutapimu išeinantis Rugsėjo aštuntosios 
— Tautos šventės išvakarėse, savo turiniu yra 
skirtas švęsti naujo tarpsnio pradžią mūsų il
game kelyje į laisvę: Vytautas Landsbergis 
tiesia kelią laisvoms Baltijos valstybėms grįžti 
į Europos valstybių šeimą; istorikas Saulius 
Sužiedėlis žvelgia į sausio įvykius Vilniuje ir 
svarsto tolimesnius Lietuvos uždavinius jos is
torijos šviesoje. Spausdinami šiame numeryje 
eilėraščiai yra visi mums gerai žinomi —

kviečiame skaitytojus leisti jų žodžiams dabar 
prabilti į juos šiandieninės mūsų patirties 
šviesoje. Tai buvo pranašiška poezija, judais- 
tinės-krikščioniškosios tradicijos prasme — 
poetai savo žodžiais lydėjo mus tamsiausiomis 
tautos valandomis, guodė ir kvietė į ateitį, 
kurią tuo metu gal tik jie vieni regėjo — bet 
tą viziją įstengė perteikti visai tautai. Mes ta 
vizija lig šiol gyvenome — šiandien ji yra 
tikrovė.

žmogus, kuris dar nežino, kad 
jam beatostogaujant pasaulis 
pasikeitęs. Jis kalba daug, bet jo 
mintys nesiriša. Kalba daug apie 
save, apie komunizmo idealus, 
apie idealistų partiją, kuri toliau 
tęs reformą. Jis dar nežino, kad 
partija bus uždaryta, kad 
nebeliks kam atiduoti jo paties 
partijos nario kortelę. Gorbačio
vas baisiai nori valdyti, nors ir 
būdamas Jeltsino tik partneriu.

Niekas negalėjo tikėtis, kad pu
čas taip nuostabiai pagreitins 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Tikrai į naudą išėjo Lietuvos 
drąsa, mezgant ryšius su Rusija 
ir Jeltsinu. Lietuva dar pirma
dienį paskelbė remianti Jeltsiną. 
Kai Jeltsinas uždarė komunistų 
partiją Rusijoje, tuoj pat 
komunistų partija buvo uždaryta 
ir Lietuvoje. Kai pasidarė aišku, 
kad pučas nepavyko. Lietuvą 
terorizavusių OMONų dalinio 
vadas kreipėsi į pasaulio vals
tybes, „gerbiančias žmogaus 
teises”, prašydamas azylio sau ir 
savo vyrams.

Vėl žinias iš Lietuvos girdime 
per radiją kas valandą. Vaizdus 
iš Vilniaus matome vakaro 
televizijos žiniose. Tačiau da
bartinis pergyvenimas skiriasi 
nuo sausio mėnesio, kada su 
baime budėjome prie radijo apa
rato. Dabar atėjo ta valanda, 
kurią tik sapnuose sapnavome. 
Po to, kai Lietuvos nepriklau-

VYTAUTAS 
LANDSBERGIS 
Hi . ■

t •»,

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
kalba, atidarant Tarppar
lamentinę konferenciją „Balti
jos valstybių laisvė ir naujoji 
Europa” šių metų rugpjūčio 23 
dieną Vilniuje

Kai Lietuvoje prieš trejus 
metus kilo galingas taikus Ne
priklausomybės atkūrimo sąjū
dis, o ypač po nepriklausomo 
šalies valstybingumo paskelbimo 
1990 metų kovo 11 dieną, mes 
girdėdavome ivairių patarimų. 
Vieni sakydavo: jūs atgausite 
visišką laisvę, tačiau neskubė
kite, turėkite, turėkite kant
rybės. Kiti sakydavo: visiškos 
laisvės vis tiek nėra, tai ar verta 
jos siekti?

O mes žinojome, kad laisvė yra 
veikiau siekimas jos, kad ji yra 
procesas, — tapsmas, be to, ir 
jausmų apsivalymas.

Laisvė — tai ne atsipalaidavi
mas, kad būtų patogiau miegoti, 
o ėjimas iš nelaisvės, kai kiek
vienas žingsnis atskleidžia nau
jus horizontus. Tartum kopiant i 
kalnus, į vis gaivesni orą, j erd-
ves, kuriomis džiaugiasi tavo 
akys ir širdis.

Galbūt kiek panašiai dabar 
man atrodo skirtingoji dviejų 
Europų patirtis.

Vieni jau taip seniai laisvi nuo 
kokių nors ginkluotų ateivių 
priespaudos, kad net pamiršo 
laisvės vertę. Jie siūlo savo ar
timui dar pabūti kalėjime, kuris,

* Vytauto Landsbergio kalbos teks
tą parūpino ir atsiuntė Lietuvių in
formacijos centro New York’e vedėja 
Gintė Damušytė.

somybę pripažino trisdešimt še
šios valstybės, Lietuvą pripažino 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Gaila, kad didžiausia pasaulyje 
demokratinė valstybė tiek laukė, 
kol nutarė Baltijos valstybių 
nepriklausomybę pripažinti. 
Reikės keisti senąjį Amerikos 
Šukį į „Trisdešimt septinti už 
laisvę”. Mums amerikiečiams 
gėda dar ir dėl to, kad JAV Balti
jos valstybių pripažinimas buvo 
siejamas su lūkuriavimu, kad 
Sovietų Sąjunga pirma turi 
daryti žingsnį, o tik po to 
Amerika sektų. Tiesiog grotes
kiškai skambėjo žinia apie tele
gramas iš Maskvos, kad Amerika 
pripažinimą dar porai dienų su
laikytų. Baisiai nejaukiai patvir
tintas nujautimas, kad Amerikos 
(i (Nukelta į 4 psl)

Baltijos kelio dalis Lietuvoje 1989 m. rugpjūčio 23 d. — minint Molotovo- Ribbentropo sutarties 50 metų sukakti.
Sąjūdžio plakatas

jų manymu, turi ir kai kurių 
privalumų.

Kiti laisvėja dabar, pergyven
dami kiekvieną pastangą ir 
laimėjimo džiaugsmą, nes 
laimėjimas yra ne tik tavo, ne 
vien tau.

Tu daraisi laisvas, atmesdamas 
baimę ir tobulėdamas, jauti, kaip 
tavyje gimsta naujas žmogus, ir 
tiesi ranką kitam, savo artimui, 
ir gimsta laisva tauta, kuri tiesia 
ranką kitai tautai, gimsta 
laisvųjų santarvė.

Tai vidinė galia, dvasinis 
virsmas, prieš kurį atsitraukia 
tankai. Su šia patirtimi Baltijos 
šalys dabar grįžta į Europos 
šeimą, kad ją atjaunintų.

Galėtume ramiai pasakyti, kad 
ne tik „jūs”, bet ir „mes” 
kuriame Europos ateitį, kiek
viena pusė savaip, o juk netrukus 
abi Europos susijungs ir suvoks 
bendrą ateitį.

Mus norėjo visai išbraukti; net 
mūsų artimiausi kaimynai, kurie 
viską matė, vis dar tebespaus- 
dina klaidingus žemėlapius; o 
mes esame ir dalyvaujame, 
aktyviai darbuojamės, kad 
pasaulio klaidos būtų ištaisytos.

Mes primename Europai kai 
kurias vertybes, mes primename 
istoriją ir tiesą.

Mes atsinešame autentišką 
kultūrą ir unikalią patirtį.

Savo laisvės kova mes nuolat 
tikriname, ko verti yra pokyčiai 
Rytų Europos komunizmo im
perijoje; jeigu Vakarams to 
reikia, jie stebi mus kaip sovietų 
smurto indikatorių.

Europai turėtų rūpėti, kokia iš 
tikrųjų ta šalis, iš papratimo dar 
vadinama Sovietų Sąjunga. 
Juolab, kai taip smarkiai siūlosi 
Europai į glėbį, o iš tikrųjų 
planuoja priglausti Europą, 
anksčiau ar vėliau, į savo glėbį.

Štai mes ir parodydavom 
Europos Vakarams, kokie yra jos 

Rytai — į rytus nuo Baltijos šalių, 
— ir tiems Rytams padėjom 
keistis.

Dabar jau Maskvoje rusų 
Sąjūdis. Jis šiandien atmušė 
nevykėlių diktatorių smurtą, 
todėl kad Rusijoje gimsta laisvė.

O rytoj — nežinia, ar Vakarai 
labai stabdys demokratinę 
masių ir parlamentų revoliuciją 
buvusios Sovietų Sąjungos teri
torijoje, taigi ir temps nuo 
demokratijos ir tautų laisvės 
atgal į buvusią šlubuojančią 
perestroiką.

Mums, Baltijos valstybėms, jau 
beveik vis tiek, mes pralenkėm 
perestroiką.

Mes jau laisvi — laisvi padėti 
kiekvienam, nors ne kiekvienas, 
ypač Vakaruose, jaučiasi laisvas 
mums padėti.

Mes norime padėti daugeliui, ir 
todėl diagnozuojame tarptautinę 
ligą, kuri pernelyg ilgai negydoma 
Rytuose, pro Baltijos karantiną 
prasiskverbia i Vakarus, o dar 
baisesnėmis formomis — į trečiąjį 
pasaulį.

Tai sovietinis komunizmas ar
ba bolševizmas.

Dešimtys milijonų nužudytų 
žmonių ir šimtai milijonų tyčia 
sužalotų sielų. Išnaikintos tautos, 
užnuodytos teritorijos.

Užgrobtos valstybės, ir nagų 
spazmai, kad tik jų nepaleidus. 
Totalinis karas, kad tik įsigalėjus 
visame pasaulyje. Kerštas ir 
neapykanta, kai tenka trauktis.

Dabar atėjo laikas bolševizmo 
Nuernberg’ui. Aš siūlysiu, kad 
Lietuva inicijuotų tokį teismo 
procesą, analogišką nacių įtakos 
likvidavimui prieš 45 metus, ir 
mes kviestume tarptautinį tribu
nolą į Vilnių. Rytoj aš pasiūlysiu, - 
tą mintį mūsų parlamentui kaip 
nutarimo projektą. Jeigu ir Jūs 
paremsite, tai tikriausiai mūsų 
Lietuva dar ką nors gera padarys 
visiems.

Neprikla usomybę 
atgavus

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!...
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!...

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių? 
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Per didūs nešti jungą kalinių!

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Maironis
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Pokalbis su 
Aušrine Pavilioniene

POVILAS GAUČYS

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, šių metų gegužės 11 dienų atvykęs i Midway aerouostų Chicago’je, kur 
ji sutiko tūkstančiai lietuvių.

Jono Kuprio nuotrauka

Nuostabus rugpjūtis
Pagaliau... baisybei... atėjo..., 

galas.
Ne mano nosiai analizuoti žai

biškus istorinius įvykius, kurių 
žaizdre Lietuvos nepriklausomy
bė tapo kūnu. Lietuvių dvasinio 
suvereniteto okupantui niekad 
nepavyko užgniaužti. Tegaliu 
pasakyti: dėkokime ne Bush’ui, 
bet savo tautos ryžtui išsivaduoti. 
Dėkokime taip pat ironija per
smelkto atsitiktinumo dėsniui. 
Juk atsitiko taip, kad Lietuvos 
laisvės priešų coup d’ėtat sužlu
gimas Maskvoje sužlugdė ir Gor
bačiovo užmačias bet kuria kai
na sustabdyti Lietuvos vals
tybingumą. Viena į kitą atsi
trenkusios makaulės suknežo.

Kokia nuostabi rugpjūčio 
įvykių eiga!

* * *

Tą dieną, kai Prancūzija 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybę, spontaniškai nuėjau į 
Santa Monica biblioteką ir pasi
skolinau kelias prancūzų poezijos 
knygas. Prancūzų-anglų tekstu, 
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nes prancūzų kalbos mokėjimu 
negaliu pasigirti. Jei kas paklau
sia, ar suprantu, atsakau vos 
išpučiamu: Un peu.

Tik truputį nutuokiant kalbą, 
skaityti poezijos vertimą kur kas 
mieliau, jei šalia yra originalas. 
Nereikia tąsytis su žodynu. Per
skaitai angliškai, išgvildeni 
mintį, o po to grožiesi originalo 
eufonija.

Vartau storoką antologiją 
The Twentieth-Century French 
Poetry, redaguotą Paul Auster’io. 
Dauguma pavardžių pažįstamos. 
Kadaise, gyvendamas Saar’o 
krašte, domėjausi anuometine 
prancūzų poezija. Nusipirkdavau 
žurnalą Lancelot. Tame leidinyje 
puikavosi komunizmo simpa- 
tikai, kaip Paul Eluard ir Louis 
Aragon. Mane labiau traukė 
Saint-John Perse ar Julės Super- 
vielle, simfoninio tembro poetai, 
atitokę nuo pataikavimo doktri
noms.

♦ * *
Panašūs įvykiai dažnai sukim

ba į vieną vėrinį. Istorinė lemtis

Aušrinė Marija Pavilionienė 
(Vilniaus universiteto rektoriaus 
Rolando Pavilionio žmona), 
amerikiečių literatūros dėstytoja 
Vilniaus universitete, šį pavasarį 
praleido studijuodama ir rink
dama savo moksliniams darbams 
reikalingą medžiagą University 
of Wisconsin, Madison, Wiscon- 
sin. Ji palaikė kontaktą su Uni
versity of Wisconsin kanclere 
Donna Shalala, Medicinos fakul
teto dekanu ir kitais profesoriais, 
tarpininkavo, išrūpinant Medici-

— Atsižvelgiant i tai, kad labai 
retai kas iš Lietuvos atvyksta 
į JAV studijuoti amerikiečių 
literatūrą, būtų įdomu patirti, 
kaip Vilniaus universitete ameri
kiečių literatūra yra dėstoma? Kas 
ją dėsto? Kiek studentų jos klauso? 
Ar sutijoms reikalinga medžiaga 
yra jiems lengvai prieinama?

— Pasaulinė literatūra Vil
niaus universitete studijuojan
tiems užsienio kalbas (anglų, 
vokiečių, prancūzų) bei lietuvių ir 
rusų kalbas yra dėstoma nuo pir
mo kurso. Pasaulio literatūros 
istorijos kursas yra populiariau
sias. Jo kontekste ir skaitoma 
amerikiečių literatūra. Anglų 
kalbos ir literatūros specialistai 
amerikiečių literatūrą studijuoja 
plačiau. Amerikiečių literatūrą 
dėsto Regina Rudaitytė ir Aušri
nė Pavilionienė. Knygų anglų 
kalba — originalių tekstų bei 
kritinės medžiagos, ypač moder
niųjų autorių — labai trūksta.

Ar Jūs domitės šiuolaikine 
amerikiečių literatūra, ar kuriuo 
nors siauresniu jos laikotarpiu ar
ba atskirais rašytojais?

— Domiuosi šiuolaikine ame
rikiečių literatūra, tačiau pra
dėjau nuo amerikiečių romanti
kų. Labai gerbiu Henry David 
Thoreau, Edgar Allan Poe, o iš šio 
šimtmečio — William Faulkner ir 
William Styron.

— Grįžusi į Vilnių ir vėl įsi
jungusi į universiteto mokslinį

kurį laiką laikosi to paties rakto. 
Kartoja leitmotyvus. Sutapdina 
išgyvenimus.

Tą pačią dieną pavakary nu
ėjau į teniso aikštelę. Partnerio 
nesudarau. Garbanotas ber
niukas, kuris mane kartą 
sumaišė su Lloyd Bridges, 
paprašė, kad su juo pažaisčiau. 
Sutikau. Atmušinėjo sviedinį į 
stratosferą ir vis už ribų. Pavar
gau belakstydamas. Pusva
landžio pilnai užteko. Bet ir tuo 
vaikas buvo patenkintas.

Gretimoje aikštelėje žaidė du 
jauni nematyti vyrai. Kai pada- 

nos fakulteto sutikimą priimti 
penkis Vilniaus universiteto 
medicinos studentus jame 
stažuotis. Taip pat užmezgė 
ryšius su dviem tarptautinėm or
ganizacijom, galinčiom Lietuvai 
padėti, stengėsi patraukti ameri
kiečių dėmesį Lietuvos reika
lams. Aušrinė Pavilionienė su
tiko pasikalbėti kai kuriais 
klausimais, liečiančiais Lietuvos 
kultūros aspektus, jos pačios 
darbą ir pasidalinti įspūdžiais iš 
studijų bei gyvenimo Madison’e.

personalą, kokiems darbams ža
date atsidėti?

— Grįžusi į Vilnių, turėsiu dar 
dvejus metus laiko realizuoti savo 
idėjas bei sumanymus. Šalia Va
karų Europos ir Amerikos litera
tūros visada domėjausi filosofija 
ir psichologija, konkrečiai žmo
gaus savęs suvokimo, vienatvės 
problema, žmonių bendravimo 
klausimu. Pasiekusi žmogaus 
gyvenimo vidurį ir turėdama tam 
tikrą šeimos gyvenimo patirtį, 
nutariau daktaro disertacijoje 
supinti savo žinias apie šeimą bei 
savo profesijos žinias.

Rinkdama medžiagą, orientuo- 
juosi į vieną dalyką, individo 
psichologinę struktūrą, originalų 
dvasios pasaulį, nes tikiu, kad 
ypatinga, nepakartojama žmo
gaus dvasios, psichikos struktūra 
lemia jo požiūrį į pasaulį, žmones, 
jo kūrybinę veiklą. Jokiu būdu 
nepriešpastatau žmogaus fizio: 
logijos ir psichologįjos, kalbu tik 
apie individo psichologinį, dva
sios gyvenimą.

Lietuvoje nebuvo ir kol kas dar 
nėra tradicijos atvirai kalbėti 
apie asmeninį žmogaus gyveni
mą, šeimos ar dvasios būklę. 
Laikau, kad atvirumas yra rei
kalingas, būtinas, nes pati išėjau 
dvasios gyvenimo kemsynes ir ži
nau, kaip yra sunku vienai bristi 
į sausumą. Viena vertus, dvasios 
kančios praturtina žmogų, antra 
vertus, jos nusilpnina, ir silp- 

viau jiems prie suolo atriedėjusį 
kamuoliuką, vienas užkalbino. 
Kadangi kalbėjo su akcentu, 
paklausiau, kokios tautybės. 
Prancūzas! Pjeras. Jo draugas Ro
bertas pasiteiravo, iš kur aš esu 
atvykęs. Iš Lietuvos, atsakiau, 
seniai, net neatsimenu kada. Abu 
šypsodami susižvalgė. „Dabar 
tiek daug girdime apie Lietuvą”, 
pasakė Pjeras. Kirčiuodamas 
„Vytauto” antrą skiemenį, pri
dūrė: „Your president Vytautas 
Landsbergis is a great man”.

Prancūzai vertina Landsbergį. 
Kurį laiką kalbėjome apie jo ypa
tybes. Kaip gera tautai tokiu kri
tišku metu turėti tvirto charak
terio, kultūringą, moralų vadą, 
remtis jo išmintimi ir narsa.

Šį rytą, skaitydamas poeto Ed- 
mond Jabes sentencijų vėrinį 
„Spectacle”, suradau sakinį: 
„Minties dėka žodžiai įgyja 
galią”. Gal geriau būtų versti: 
tampa galingi. „La pensee 
permet aux mots d’accėder au 
pouvoir”.

* * *
Tik šią vasarą susidomėjau šeš

tadienine prekyba kiemuose ar

Aušrinė Pavilionienė
Povilo Gaučio nuotrauka

nesnis žmogus gali paklysti, siek
damas kranto. Todėl ir noriu 
rašyti, kad mano darbas galėtų 
nors šiek tiek padėti tiems, kurie 
nori greičiau suprasti save.

Lietuvos kultūra ir mokslas, il
gus metus negalėdami prasiverž
ti į pasaulį pro geležinę uždangą, 
gali išvengti tam tikrų skausmin
gų reiškinių, kuriuos patyrė 
amerikiečių visuomenė. Pailius
truosiu man artimu, gerai žino
mu pavyzdžiu. Lietuvoje nėra fe
minisčių literatūros bei kritikos, 
nes mūsų krašte nebuvo feminis
čių maišto bei judėjimo. Tai gerai 
ar blogai? Atsakymą pateikia 
amerikiečių visuomenės realybė: 
devintame dešimtmetyje po aud
ringų šešto, septinto dešimtmečio 
bangų — seksualinės revoliucijos, 
bitnikų, hipių, rokerių judėjimo 
— atėjo aštunto, devinto dešimt
mečio šeimos bei profesinės kar
jeros vertybės. Į vyrų profesio
nalų klubą priimamos moterys 

garažuose, vadinamais „garage 
sales”. Tai dailininkės Virgini
jos įtaka. Jos lakiai grafikai 
verkiant reikėjo rėmų (krau
tuvėse nežmoniškai brangūs) ir 
kišenei prieinamų drabužių. Šen 
ir ten sustodamas, išmokau ir 
rinktis, ir derėtis.

Pavyzdžiui, už kelis dolerius 
nupirkau apynaujes svarstykles. 
Dabar kas rytą pasisveriu. Tie 
patys 135 svarai. O gal tos svars
tyklės netikusios! Nupirkau ir 
keliolika vertingų knygų.

Sykį, bevažiuojant netoli kole
džo SMC, pamačiau dvi jaunas 
ponias, sėdinčias ant vešlios vejos 
prie savo parduodamos mantos. 
Ant stovo kabėjo keliolika spalvo
tų marškinių. Kaip tik tokių man 
reikėjo, su ilgomis rankovėmis. 
Sustojome.

Atrinkęs trejus tinkamo dydžio, 
paklausiau: Po kiek? Nustebau 
išgirdęs: tik doleris ir 25 centai. 
Juk tai pigu, nes marškiniai 
švarut švarutėliai. Mokėdamas 
pinigus prasitariau, jog gerai 
išlaikytus rūbus siunčiame į 
Lietuvą.

Abi ponios nušvito. Pasakė, gir- 
dėjusios Vytautą Landsbergį kal

profesionalės, universiteto mote
rų lyga iškelia vyrų dalyvavimo 
lygoje idėją.

Vadinasi, Lietuva gali mėginti 
„peršokti” maištingąjį etapą 
žmonių tarpusavio, lyčių santy
kiuose ir be skausmo, kraštuti
numų sutelkti dėmesį į lyčių ben
dravimo kultūrą. Noriu tikėti, 
ir visuomenės tradicijų bei nor
mų tragišką konfliktą įžiūriu 
kaukes, išsivaduos iš Vakarų 
visuomenės lyčių rolių mechaniz
mo diktato.

Žmonių santykių, lyčių bendra
vimo, asmenybės savęs suvokimo 
ir visuomenės tradicijų bei normų 
tragišką konfliktą įžiūriu 
norvegų rašytojo Henrik Ibsen, 
švedo August Strindberg ir 
amerikiečių Ernest Hemingway 
bei John Updike kūryboje. Būda
ma moteris, noriu perprasti vyro 
mąstyseną. Mano išvada viena: 
egzistavę ir egzistuojantys lyčių 
stereotipai žaloja žmones. Žmo

bant SMC humanitarinio centro 
salėje. Ir aš ten buvau. Tokia 
grūstis! Žmonės netilpo audito
rijoje. Likusieji tenkinosi viršu
tine patalpa ir klausėsi iš 
garsiakalbių.

Joms Landsbergis padaręs 
nepaprastą įspūdį. Šiam miestui 
juk tai istorinis įvykis: pirmą 
kartą viešėjo tokio aukšto rango 
valstybininkas — prezidentas. Jos 
atjaučia lietuvių tautos skaus
mingas pastangas atgauti ne
priklausomybę.

Atsisveikinant viena tų ponių 
pasiūlė pasiimti veltui visus liku
sius marškinius. „Nusiųskite į 
Lietuvą”.

* * ♦
Kad profesorius Landsbergis 

sužavėjo SM koledžą, patvirtina 
ir tai, jog spalvingai išleistame di
džiulio formato rudens semestro 
tvarkaraštyje yra jo nuotrauka. 
Stovi prie pulto, supamas konsulo 
Vytauto Čekanausko ir ponios 
bei kolegijos vadovų.

Šiame leidinyje iškeliami dar 
kiti lietuviai. Spausdinamas 
iliustruotas straipsnis apie jurų 
biologijos profesoriaus Edvardo 

gaus esmė — unikali dvasios 
struktūra, o nėjo priklausomybė 
vienai ar kitai lyčiai. Tai ir turi 
mėginti suprasti vyras ir moteris. 
Šeimos gyvenimas gali stimuliuo
ti ar pražudyti partnerių kūrybi
nes potencijas. Todėl aš ir pa
brėžiu lyčių kooperaciją, psicho
loginį artumą, nuolatinį partne
rių dvasios tobulėjimą, o ne lyčių 
konfrontaciją. Žmogaus neapy
kanta niekada neatnešė ilgalai
kių vaisių. Meilė ir tarpusavio 
supratimas padėjo gimti šedev
rams.

— Koks Jums susidarė įspūdis 
apie University of Wisconsin- 
Madison apskritai, apie jo pro
fesorius ir studentus?

— Universiteto profesoriai 
padarė gilų įspūdį. Ypač labai 
vertinu profesorių Tom Schaub, 
dėstantį šiuolaikinę anglų ir 
amerikiečių literatūrą. Universi
teto studentai Madison’e laimin
gi, nes gali nusipirkti ir gauti 
bibliotekoje knygas. Mūsų stu
dentai to neturi.

— Jums teko arčiau susipažinti 
su kai kuriom vietinėm ir apylin
kių amerikiečių šeimom. Ar jie 
orientuojasi Lietuvos reikaluose 
ir kokios jų nuotaikos Lietuvos 
ir lietuvių atžvilgiu?

— Teko gyventi ponų Sykes, 
Flader, Heiden šeimose. Tai 
nepaprastai malonūs žmonės, 
suprantantys dabartinę politinę 
ir ekonominę situaciją Lietuvoje. 
Tai žmonės, mylintys Lietuvą ir 
besistengiantys Lietuvai padėti. 
Jim Sykes yra Lietuvos patriotas. 
Kiti amerikiečiai, kuriuos teko 
sutikti, mažiau orientuojasi Lie
tuvos reikaluose, tačiau labai 
domisi jais ir nori įsigilinti įjuos.

— Teko nugirsti, kad Jūs 
užmezgėte ryšį su kai kuriom 
tarptautinėm organizacijom. Kas 
jos ir koks buvo Jūsų tikslas?

— Užmezgiau ryšį su Rotary 
Club ir Althusa Club. Tikiu, kad 
šie klubai bus ir Lietuvoje. Tiks
las vienas — padėti Lietuvos žmo
nėms siekti mokslo ir žinių. Šios 
organizacijos gali padėti reali
zuoti Lietuvos žmonių siekius.

*
— Labai džiaugiuosi, esu lai

minga, susipažinusi su darbščiu, 
tikrai išsilavinusiu, talentingu 
vertėju Povilu Gaučiu. Lietuva 
didžiuojasi savo talentingais 
sūnumis. Niekada nepamiršiu po
kalbių su vertėju Povilu Gaučiu.

Tarvydo studijines keliones į 
Belizo pakrantę Hondūre ir į 
Tahiti. Su nuotrauka aprašomas 
ir Alex Stankūnas, dailidės ama
to meistras, kurio rankose medžio 
dirbiniai tampa savotiška poezija.

Rugpjūčio 25 dieną sekmadie
niniame Los Angeles Times, ko
mentarų puslapio „Platform” 
skiltyje skaitau: „Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos prezi
dentas, buvo svarbiausias veiks
nys (key player) Baltijos kraš
tų žygyje į nepriklausomybę”. 
Pateikiamos ir pagrindinės 
Landsbergio Vilniuje pasakytos 
kalbos* mintys (pučui žlugus) 
apie komunistinio bolševizmo pa
darytas skriaudas žmonijai. Pats 
metas šiai blogybei surengti 
Nuernberg’o teismą ir šitaip 
likviduoti bolševizmo įtaką, kaip 
prieš 45 metus buvo likviduotas 
nacizmas. Toks tarptautinis tri
bunolas turėtų posėdžiauti 
Vilniuje.

Pranas Visvydas* Vytauto Landsbergio kalbos Vilniuje tekstas buvo išspausdintas praėjusios savaites, rugsėjo 7 dienos, 
Draugo kultūrinio priedo numeryje.
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Vytauto Landsbergio kalba Jungtinėse Tautos^

Slaptoji kalba
Neretai iš kai kurių architi- 

pinių vaizdų švyti tokia istorinė 
tiesa, kurios veltui ieškotum ar
chyvuose ar rinkiniuose politikų 
kalbų, dokumentų ir valstybinių 
pareiškimų. Smulkesnis toks 
vaizdas būtų Adolfo Šapokos 
Lietuvos istorijos vadovėlyje fo
tografija stalo, nusverto įrištais 
tomais milijono parašų, 1921 
metais Amerikos lietuvių visuo
menės surinktų, raginant JAV 
pripažinti naujai nepriklausomą 
Lietuvą. O nušviečiantis visą 
tautos išlikimo ir atgimimo is
toriją būtų kitas vaizdas — gar
si Petro Rimšos skulptūra „Vargo 
mokykla”. Menanti caristinį 
spaudos draudimo laikotarpį, 
skulptūra vaizduoja motiną prie 
ratelio, mokančią vaiką skaityti. 
Tose dviejose figūrose atsispindi 
motinos uždavinys, jos lemtis 
tautos gyvenime — ugdymo, stipt kartą užsimenama,"kad nauji fn- 
rinimo, tęstinumo uždavinys. O 
ilgiausių amžių būvyje tas 
uždavinys yra net svarbesnis 
negu filosofų mintys ar aušri
ninkų, varpininkų raštai, disi
dentų pasipriešinimai ar politi
kų žygiai.

Bevartant buvusios Sovietų 
Sąjungos propagandinio leidinio 
Soviet Life (1988 rugsėjo mėnesio) 
puslapius, užtinki seriją iliustruo
tų straipsnių apie Šiaulių miestą, 
vakariniame Sovietų Sąjungos 
užkampyje. Rasti tą skyrių 
reikia perversti daug žurnalo 
puslapių, kuriuose reportuojama 
19-ojo Komunistų Partijos suva-

žiavimo eiga. Ir kaip keistai tas 
viskas atrodo šiandien — Gorbis, 
su dideliu, ryškiu savim pasi
tikėjimu, ruošiasi gelbėti Sąjungą 
ir nomenklatūros privilegijas iš
saugoti, pasišvęsdamas socialis
tiniam projektui. Boris Pugo, 
tuomet Latvijos kompartijos pir
mas sekretorius, įsirašo į „per
sitvarkiusiųjų” eiles. Jelcinas 
reiškiasi, nors ir suvažiavime 
atgarsio nerasdamas. Kaip pa
saulis pasikeitęs, nusistebi 
žmogus.

Toliau pavertus, pasirodo 
straipsniai apie Šiaulius. Švie
siame tekste kartojasi žodžiai 
— „delightful”, „funny”, „humo- 
rous”, iki miesto vaizdas daros 
panašus į tarsi kokį tarybinį 
Disneyland, kuriame piliečiai 
vaikščioja su šypsenom, lengvom 
širdim ir pakilia nuotaika. Tik 

dustriniai metodai žada sumažin
ti gamtos taršą šitoje nukentė
jusioje industrinėje apskrityje.

O tada užtinki vieną tų ypatin
gų vaizdų, kurie atveria gilesnę 
istorinę tiesą. Tai yra fotografija, 
po kuria nekaltai paaiškinama! 
„The exteriors of many apart-,; 
ment buildings are adorned with 
original works of art — frescoes or, 
mosaics” — „Daugelio daugią-i 
aukščių namų išorės yra papuošę 
tos originaliais meno darbais —' 
freskomis ar mozaikomis”. Mono
litinio betoninio pastato sieną 
užima „abstrakčios” mozaikos. 
Bet tą jų slaptą, simbolinę kalbą 

Šiaulių gyvenamo namo siena su dekoratyvine mozaika.

1991 m. rugsėjo 17 d.
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Nepriklausomos pasaulio vals
tybės, kurios įkūrė ir išugdė 
Jungtinių Tautų organizaciją, 
šiandien priėmė Lietuvą į savo 
šeimą. Taip Lietuva, savo 
amžiaus aštuntąjį šimtmetį 
bebaigianti Europos valstybė, 
kurią jos kaimynai net du kartus 
buvo išbraukę iš žemėlapio, vėl 
pasirodo, kaip mitų paukštis 
feniksas, dar kartą gimusi iš 
savo pačios pelenų. Bet Lietuva 
atgimsta ne tik iš paskutiniųjų 
Antrojo pasaulinio karo pelenų. 
Lietuva atgimė iš savo žmonių 
kančios ir kovos. Iš jų darbo ir 
tikėjimo. Kuo tikėjo mūsų šalis 
per pastaruosius dešimtmečius, 
kai brutali prievarta ir ciniškas 
pragmatizmas liepė jau niekuo 
nebetikėti šiame pasaulyje? Ji 
tikėjo pagrindiniais dalykais: 
tiesa ir teisingumu. Tą dvasinį 
žinojimą aš apibūdinčiau taip: 
yra neteisybė ir skriauda, bet ji 
laikina, nes negali taip būti, kad 
neteisybė įsiviešpatautų amžinai.

Lietuvos žmonių širdyse, nors 
jos matė, kaip yra išsigimstama 
ir nusikalstama, kaip šimtams 
tūkšVfFjičių. gali būti atimama 
gyvylįe arba tėvynė — mūsų 
žmonių širdyse neužgesinamas 
ruseno tikėjimas galutiniu tei
singumu. Tokį teisingumą ir

* Redakcija dėkoja Petrui Petru- 
čiui, „Margučio” radijo Chicago’je 
vedėjui, už šios Vytauto Landsbergio 
kalbos teksto parūpinimą spausdi
nimui šio šeštadienio Draugo kul
tūriniame priede.

pažįstančiam tos geometrinės, 
neva atsitiktinės, „originalios” 
formos turi griežtai apibrėžtą 
reikšmę. Iš formų pynės šaukia 
žiūrovui galingo masto Gedimino

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, atvykęs i Midway aerouostą, 
Chicago’je, šių metų gegužės 11 dieną, kreipiasi į susirinkusius jj sutikti tūkstančius lietuvių.

Jono Kuprio nuotrauka

nesunaikinamą transcendentinį 
gėrį daugelis laiko Dievo savybe. 
Bet juk galibūti„kad tai pasaulio 
ir būties esmė, kurią žmonės 
pavadino Dievu. O gyvename 
žemėje, kurioje beveik viskas gali 
būti pąjuokiama. Lietuvos žmo
nės antai tikėjo, kad jų maža 
šalis vėl bus nepriklausoma 
valstybė, net paskelbė tai, o iš jų 
buvo juokiamasi — popierinė ta 
jūsų nepriklausomybė ir nieko 
neverta teisė, jeigu neturite 

stulpai, savo buvimą praneša 
Vyčio dvigubas kryžius, kalavijų 
formos, ir girdėti aidai Vilniaus 
Tr\jų kryžių paminklo. Šita mo
zaika turi ypatingą reikšmę, nors 
ir nieko svetimam atsilankan
čiam ar svetimam valdininkui 
nesako. Joje nusakoma simbolių 
kalba tai, ko negalima buvo iš
tarti garsiai. Panašus projektas 
vyko Sąjūdžio steigimo metu, 
kada buvo telkiamos jėgos ir 
ugdomas savim pasitikėjimas. 
Savo puikioje naujausioje knygo
je Lithuania Awakening istorikas 
Alfred Erich Senn aprašo tautos 
prisikėlimo vystimąsi — mitin
guose, privačiuose ir viešuose pa
sikalbėjimuose, kalbose, spaudos 
skiltyse. Kiek buvo nepasakyta? 
Kiek susitarimų ir tarpusavy 
komunikacijos liko neištarta, bet 
dar vis suprasta? Tai buvo „są
mokslas” dėl laisvės. Šiaulių 
siena su savo slapta kalba ir 
daug kitų panašių vaizdų nurodo 
tą ilgą raidą ir jėgų būrimą, kurie 
pagaliau pasiekė savo kulmina
ciją Sąjūdžio veikime ir Lietuvos 
išėjime į laisvę ir į platųjį pasaulį.

Su tuo išėjimu į pasaulį tos 
savitos lietuvių kalbos irgi keis 
savo paskirtis. Kaip ir svetimų 
kalbų naudojimas įgaus kitokią 
svarbą. Juk ir didele dėka Vy
tauto Landsbergio anglų kalbos 
mokėjimo, galėjimo susikalbėti 
su pasaulio visuomene be tar
pininkavimo, Lietuvos valstybė 
užima šiuo momentu svarbią rolę 
pasaulinėje sąmonėje. Taipgi 
Cekuolio aštrios ir smingančios 
formulacijos ir metaforos tele
vizijoje įstrigo stebėtojų atmin
tyje.

Ateinantis laikotarpis, kuris 
laukia mūsų visu do varžtu 

tankų arba branduolinių raketų. 
Taip liūdnai atrodė pasaulis, ku
rio galingieji manė, kad suplėšius 
popierius su įrašyta teise, dingsta 
ir pati teisė.

Gerai, kad ne visi taip manė. Ir 
Lietuva nesuklydo ir nenusi
minė. Jos tikėjimas neatimama 
teise ir teisėtumu, jos atsisa
kymas baimės ir melo pasirodė 
stipresnis už tankus ir raketas. 
Todėl mes buvome laisvi dvasia 
ir ėjome, ir ėjome sėkmingai į 

nusimetimo, tai yra suplaukimas 
kartu visų tų įvairių mūsų kalbų 
— Lietuvos ir jos išeivijos bei 
emigracijų, Lietuvos praeities 
siekių ir jos dabartinės situacijos, 
svąjonių ir politinės veiklos. O 
tada laukia mūsų išėjimas į pa
saulį ieškoti savo lemties.

Geriausiu atveju tą lemtį ra
sime idėjų integravimo, minčių 
naujų formulavimų plotmėje. Ši
taip jau ir dabar pasauliui ir 
žmogiškajai laisvei didžiai 
nusipelniusi Lietuva ir toliau gali 
likti garsi ir svarbi. Tokiam 
uždaviniui yra svarbu nenusi- 
grįžti niekam nuo savo profesinio 
darbo, nuo plataus pasaulio, 
nepasitenkinti siaurumu ar atsi- 
grįžimu vien į vidų. Išlikusiems 
po kiekvieno spaudimo ir lem
tingo bandymo stipresniems ir la
biau užsispyrusiems, lietuviams 
dabar reikia atsisukti į pasaulį ir 
nebijoti laisvės iššūkių. Tai yra ta 
tiesi, save gerbianti laikysena, 
kurią užtarė prieš metus poetas 
Sigitas Geda. Artimos ateities 
uždavinys turėtų būti ne tiek ver
timas veikalų iš anglų ar kitų 
kalbų į lietuvių kalbą, kuklus ir

i *Siame numeryje:
Apie mūsų tautos kalbas • Vytautas Landsbergis Jungtinėse 
Tautose • Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje • Vytauto V. 
Landsbergio eilėraščiai • Lietuvių išeivijos dailės apybraižos pro* 
spektas • Algirdo Kurausko darbų paroda Chicago’je • Naujos 
knygos «•
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krašto laisvę. Mes rinkdavomės 
ir dainuodavome, o išsiskirstę 
kantriai dirboma-Mes atmetėme 
smurtą ir nesileidome išprovo
kuojami. Mes sukaupėme dar 
nežinotą politinį patyrimą, 
kuriuo galime ir bu kitais pa
sidalinti.

Jeigu žmogus nori gyventi do
rai, tai kodėl pasaulyje negali 
būti doros politikos? Jeigu 
kalbame tiesą, tai kodėl negali 
būti atviros ir teisingos politikos?

nuolankus importo darbas, kiek 
lietuvių išsimokslinimas svetimų 
kalbų vartojime ir galėjimas be 
brangaus, nuostolingo tarpinin
kavimo save pristatyti pasauliui. 
(Šviesus ir prasmingas tokio dar
bo ir pastangų pavyzdys — visai 
neseniai pasirodžiusi, Ispanijoje 
išleista, dr. Birutės Ciplįjaus- 
kaitės, ispanų literatūros moksli
ninkės iš JAV, lietuvių poetų 
vertimų į ispanų kalbą knyga 
Voces en ei Silencio.)

O tapti savimi pasitikintiems

Alternatyvinė 
konferencija Vilniuje

Union of Councils forThe
Soviet Jews šių metų rugsėjo 7-8 
dienomis suruošė Žmogaus tei
sių konferencųą Vilniuje, kaip 
alternatyvą tuo pačiu metu 
Maskvoje vykstančiai oficialiąjai. 
Šios žydų sąjungos vadovai norėjo 
pabrėžti, kad Vakarai elgiasi 
neatsakingai, dovanodami Sovie
tų Sąjungai tokią privilegiją ir 
prestižą, kada joje žmogaus teisės

Antrojo tūkstantmečio pabai 
pagal krikščionių kalendorių, tąį. 
ir kruviniausio ir melagingiausią < 
šimtmečio pabaiga. Jau traukia, 
si, žlunga didžiausioji blogybė, 
neapykantos kultas ir gražiai 
pasivadinusi netiesa, kurios pa, 
grindinis įrodymas buvo smurtą^. 
Iš dykumos jau ateina, baugu net’ 
patikėti, meilės tiesa, kuri ste" - 
bėsis, kad seniau būdavo smurto.” 

Aš nežinau, ar ne iliuzija tas- 
taikos, vilties slenkstis žmonijai)* 
Bet norisi tikėti, kad apokalipsės • 
pranašystės ir šį kartą dar neiš** 
sipildys. Brolžudžiui Kainui biftt 
leista numirti, o Lietuva bus ttl- 
kitiems padėjusi rasti daugiattv 
vilties. ‘"te

Pasaulis jau pamatė Lietuvą^’ 
kuri sugrįžta iš tariamos nėę« 
būties, iš melagingai nudažytu 
žemėlapio, o aš matau, kaip švie^ 
sėjantis pasaulis ateina paąj 
Lietuvą. Ir mes išimame korį me>, 
daus ir pasisodiname prie stalą, 
bičiuli, kurio bitės nepuola geltą* 
nes jis geras žmogus. ,*■

Didelė šeima vienoje šalyje ir 
šeimų šeima, sudaranti žmonitų 
pasaulį. Tokios ateities kūrime 
mes pasiryžę dalyvauti. Mes. 
norime praplėsti nebranduolines' ’ 
ir didelio pasitikėjimo zonas.’. 
Todėl reikalaujame išvesti iš’ 
mūsų teritorijos visą joje ne-T 
teisėtai esančią svetimą ka” 
riuomenę. Mes neturime jokio- 
priešiškumo ir nejaučiame keršto* 
nė vienam kaimynui. Mes norime? 
sukurti demokratinę valstybę^ 
kurioje visiems pakaks vietos iri 
bus apsaugota laisvė, pagrįsti 
tautybių ir žmogaus teisėmis bei* 
orumu.

♦ 
. i 
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yra svarbu pažinti ir galėti atsis* 
kaityti su savo istorija ir praei'f- 
timi. Slaptąją mūsų kalbą, kuri 
per dešimtmečius teikė mums gy
vybinę jėgą ir leido vilčiai tebe; 
liepsnoti, reikia dabar išversti 
ir ja paveikti visą pasaulį. > 

Lietuvai prisiimant šitokią! 
pasaulinę rolę, gali ir kitas Lie? 
tuvos simbolis rasti savo išpildą.' 
— Vytis, energinga ir ryžtingą, 
figūra, jojanti, lekianti iš rytų į. 
vakarus. »

V.g.l.!

f

Žmogaus teisių
*» 
t 

r 
tebėra pažeidžiamos ir dar nėra 
garantuojamos sovietinių įsta
tymų.

Vilniaus konferencijoje daly
vavo Union of Councils for Soviet 
Jews vadai bei įvairių tarybų iš 
JAV ir Europos vadovybės, kar
tu su Helsinki komisijos nariaiš 
ir Sov-Am on Human Rights 
Maskvoje vadovais.

n
*

• i

*
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Vaclav Havel aptaria 
dabarties problemas

Keturios naujos knygos, skirtos kraštotyrai
JURGIS GIMBUTAS

iš rezistencijos ir kalėjimo 
Vaclav’as Havel’is žengė tiesiai į 
prezidentūrą. Po Čekoslovakijos 
„aksominės revoliucijos”, kaip 
lietuviai po savo „dainuojančios 
revoliucijos”, jis susidūrė su 
šiurkščia ir „rėkiančia” tikrove. 
Kaip tie žingsniai ir pasikeitimai 
paveikė jo galvojimą? Į šį ir kitus 
klausimus prezidentas Havel’is 
atsako Prahos žurnale Mlady 
Svet išspausdintame ir į kelias 
kalbas išverstame pasikalbėjime.

Anot Vaclav’o Havel’io, įžengęs 
į „galingųjų pasaulį”, jis suprato, 
kaip svarbu yra politikų asmeny
bės, jų būdo bruožai, tarpusavio 
santykiai bei priešiškumai, ir 
kaip jų geros ar blogos savybės 
gali paveikti milijonų žmonių 
gyvenimus. Tai buvo jam didžiau
sia staigmena.

Ar naujoji politinė padėtis at
ėmė iš menininkų jų svarbiąsias 
temas? Havel’is nesutinka su 
tais, kurie tvirtina, jog dabar 
nebesą apie ką rašyti. Jo many
mu, naujoji era atvėrė begalę 
nauju temų. „Jei tik turėčiau 
laiko ir sugebėčiau susitelkti”, 
liūdnai pažymi jis.

Prezidentą Havel’į ypač domina 
Čekoslovakijoje kylanti praeities 
baimė. Slaptoji policija buvo visą 
tautą įspraudusi į savo tinklą. 
Tas tinklas jau suplėšytas, sako 
Havel’is, bet dabar atsirado nau
ja baimė — ar aš nesu buvusių ko
laborantų ar kandidatų į kolabo
rantus sąraše?

0 kaip su Slovakįjos problema, 
kuri gąsdina tiek piliečių? „Pasi
priešinti bet kurios tautos ambici
joms — tai ne mano vaidmuo”, at
sako Čekoslovakijos prezidentas. 
„Aš nemanau, kad Slovakija nori 
visiškos nepriklausomybės. Jei 
taip būtų, ji turi pilną teisę būti 
nepriklausoma. Tačiau Slovaki
jos piliečiai turės tai nuspręsti, 
laikydamiesi Konstitucijos ir 
demokratišku būdu”.

Hradčin’o pilyje sėdi vizionie- 
rius, bet už jos sienų piliečiai 
draskosi: ar prarąja tarp jūsų 
idėjų ir tikrovės ne per gili? — 
klausia žurnalistai.

„Kaip tik todėl aš turiu žmo
nėms priminti dvasines vertybes 
ir pabrėžti moralinius kriterijus”, 
tvirtina Havel’is. Nors nenorėda
mas savęs lyginti su Masaryk’u, 
jis nurodo, kad pirmieji keleri 
metai po Čekoslovakijos respubli
kos įkūrimo 1918-aisiais buvo pa
našūs į dabartinį laikotarpį. Bet 
Masaryk’as nepasitraukė. Nors 
kai kuo bjaurėdamasis, jis nesi
liovė teigęs, kad žmonės ilgainiui 
supras moralinių idealų vertę. Ir 
todėl Masaryk’as turėtų būti pa
vyzdžiu šiandienai.

Pasak čekų žurnalistų, buvusie
ji saugumiečiai dabar bombar
duoja bulvarinę spaudą savosio
mis istorijos interpretacijomis. Ir 
nors dauguma žmonių jais netiki, 
jiems pavyko pasėti abejonių sėk
las. Ar neatrodo, kad šiandien 
viršų pradeda imti demagogai ir

Čekoslovakijos prezidentas rašytojas
Vaclav Have)

savanaudžiai, kurie nesigėdija 
šūkauti, meluoti ir apgaudinėti?

Atsakydamas i ši klausimą, 
Havel’is tvirtina, jog, nepaisant 
įsivyravusio pavydo, įtarinėjimo 
ir egoizmo, tai tesanti laikina 
fazė, kurią reikia praeiti. Griovi
mas vyko keturiasdešimt metų, 
kalba jis — to negalima ištrinti 
per keletą dienų. Prezidentas 
primena, kad intensyviaisiais is
torijos momentais jo tautiečiai 
sugebėjo „sumobilizuoti” huma
niškumo, tolerancįjos ir padoru
mo tradicijas.

Į klausimą, ar iš totalitarinės 
praeities verta bandyti ką pasilai
kyti, Havel’is atsako teigiamai: 
„Sistema mus dusino”, kalba jis. 
„Ir tai žmonėse pažadino tam 
tikras galimybes, kurios negalėjo 
būti taip ryškiai išreikštos nor
maliai veikiančiose demokrati
jose”. Toli pažengusi Vakarų de
mokratija dabar pergyvena verty
bių krizę. Olanduos ministras 
pirmininkas Havel’iui neseniai 
pasakojo, kad jo valstybėje dauge
lis žmonių yra praradę gyvenimo 
prasmės jausmą; ypač jaunoji 
karta reiškia nepasitenkinimą, 
nes ji viską turi.

„Kadangi mes neturėjome dau- r

Knygos viršelis — stulpinė skulptūra. III takšt pr. Kr.. 14 „Lietuvos istorijos paminklų” — apeiginė lazda su brie- 
Medis. Aukštis 170 cm, skersmuo 8J cm. Šventosios gyven- dės galvute, m tūkst pr. Kr. Ragas. Ūgis 43 cm, galvutė 
vietė prie Palangos. js x 2.7 cm. Šventosios gyvenvietė prie Palangos.

Neseniai rašiau Drauge (žr. 
Draugo kultūrinio priedo 1991 m. 
liepos mėn. 20 d. numerį) apie 
keliolika kraštotyrinių brošiūrų 
ar studijinių straipsnių, paskelb
tų Lietuvoje 1989-1991 metais. 
Dabar supažindinsiu skaitytoją 
su keturiais stambesniais veika
lais, išspausdintais 1990-1991 
metais. Lietuvos Kraštotyros 
draugijos užsakymu „Minties” 
leidykla Vilniuje išleido 1990 
metais monografįją Kudirkos 
Naumiestis. Atsakomasis re
daktorius — Mindaugas Tamo
šiūnas. Knyga turi 348 puslapius 
ir 62 nuotraukas nenumeruotose 
įklijose, yra keli piešiniai tekste. 
Tiražas — 5,000, kaina — 3.20 
rubliai. Kaip ir anksčiau išleis
tose šios serijos monografijose, ši 
knyga turi schematinį apylinkės 
žemėlapį priešlapiuose, pieštą 
dailininko Rimvydo Kunsko. 
Šįsyk žemėlapiukas jau turi gra
finį mastelį, iš ko matyti, kad 
Kudirkos Naumiesčio — paties 
miestelio — plotas yra maždaug 
vieno kvadratinio kilometro. 
Miestelis įspraustas į Šešupės 
vingį, o iš rytų beveik siekia 
Širvintos upelį. Knygon sudėta 
30-ies autorių 32 straipsniai gam
tos, istorijos, liaudies švietėjų, 
kalbos, liaudies buities ir tauto
sakos tematika. Kas nesiims 
išstudijuoti visą veikalą, ga
lės . pasirinkti sau artimesnius 
dalykus. Mane domina jau prieš 
dešimtmetį parašytas etnografo 
Izidoriaus Butkevičiaus pakan
kamai iliustruotas straipsnis 
„Liaudies architektūros savi
tumai Kudirkos Naumiesčio 
apylinkėse”. Panašu į mano ka
daise tyrinėtą Lekėčių kaimą 
už 45 kilometrų. Vacys Milius 
nagrinėja derliaus nuėmimo ir 
kūlimo įrankius, malimo įrengi
nius 19-ojo amžiaus pabaigoje —
20-ojo amžiaus pradžioje. Regina 
Mąrkienė kiek išsamiau gilinasi 
į gyvulių priežiūrą žiemą tuo 
—4 ' ■■■
gelio dalykų, kuriais buvo perte
kę u laisvų, pasiturinčių kraštų 
žmonės, mes išvengėme tų krizės 
apraiškų, kurias sukelia visuoti
nis turtas” — aiškino Čekoslova
kijos prezidentas Vaclav Havel. 

pačiu laikotarpiu. Prisimenam, 
kad ši Lietuvos Mokslų akademi
jos etnografė prieš dvejus metus 
paskelbė stambų veikalą Gyvu
lių ūkis XVI a. — XX a., kurį ap
tariau šių metų Aidų Nr. 1. 
Negalint plačiau ištęsti šios 
apžvalgos, tenka pasitenkinti, 
paminint dar nors penkis Kudir
kos Naumiesčio monografijos 
autorius: č. Kudaba, M. Lukšie
nė, V. Landsbergis (17 pbI. studi
ja apie pirmąjį lietuvių muzikos 
varpelį), M. Miliuvienė, A. 
Vyšniauskaitė. Veikalas yra pir
mas didesnis kraštotyrinis lei
dinys apie Užnemunės arba 
Suvalkijos dalį.

Lietuvos istorijos paminklai yra 
liuksusinis albumas, gausiai 
iliustruotas objektais iš Lietuvos 
Istorijos ir etnografijos muziejaus 
Vilniuje rinkinių. Sudarė Birutė 
Kulnytė, fotografas Arūnas Bal- 
tėnas, dailininkas Eugenijus 
Karpavičius, redaktorė Ramutė 
Macienė. Išleido „Mintis” Vilniu
je 1990 metais. „Spindulio” 
ofsetinė spauda su 280 spalvotų 
iliustracįjų, tiražas — 40,000, 
kaina — 35 rubliai. Puslapiai 
nenumeruoti, tad tenka duoti 
knygos storį: 13 mm tarp kietų 
viršelių. Iš 375,000 muziejuje 
sukauptų eksponatų šiame albu
me parodyta maža dalelė, tačiau 
reprezentacinė. Veikalą sudaro 
trys dalys: archeologija (su dvie
jų puslapių Rimutės Rimantienės 
tekstu), istorįja (su taip pat trum
pu Antano Tylos komentaru) ir 
etnografija (su kondensuotu 
Vacio Miliaus apibendrinimu). 
Sudarytojos Birutės Kulnytės 
keturių puslapių įvadas pateikia 
muziejaus istoriją nuo jo įkūrimo 
1855 metais. Pridėti visų tekstų 
sklandus vertimai į anglų kalbą, 
atlikti Algio Geniušo. Iliustra
cijų sąrašai su moksliškai su
tvarkyta metrika duoti tik ang
lų kalba. Lietuviška metrika iš
spausdinta čia pat su iliustraci
jomis, Tokia redakcija palengvi
na suvokti paveikslų turinį ir 
datavimą, kai nereikia to viso 
ieškoti knygos gale. Šio veikalo, 
tikriau albumo, svoris glūdi jo il
iustracijose. Ojos iš tiesų pirmos 
rūšies: tobula fotografija, skonin
gas išdėstymas po vieną, dvi ar 
tris lape, pusiau matinis nesk.

U „Lietuvos istorijos paminklų" — medžio raižinys blaivybės (vedimui paminėti. 1868. Keturių lentų atspaudas. 
Paspalvintas popierius, 68 x 53 cm.

blizgantis popierius. Ką gi rodo 
tos iliustracijos? Priešlapyje per 
du puslapius paskleista Trakų 
vaivadijos 16-ojo amžiaus vėliava 
su Lietuvos Vyčiu trijų spalvų 
fone: raudona, žalia, geltona. 
Įvade tarp kelių istorinių fo
tografijų matome miniatiūrišką 
J. K. Vilčinskio Vilniaus albumo, 
spausdinto Paryžiuje 19-ojo am
žiaus viduryje, spalvotą viršeli 
su Vyčiu ir Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos karūna. Erelio 
nėra. Archeologijai skirta 92 
paveikslai, parodantys dažniau
siai meniškus kaulo, medžio, 
žalvario, geležies ir molio bui
tinius daiktus arba papuošalus. 
Istorinėje albumo dalyje sudėtos 
103 iliustracijos. Jų tematika 
plati: graviūros, žemėlapiai, mo
netos, portretai, rankraščiai, ar
chitektūrinės detalės, puošnūs 
indai, audeklai, monstrancijos. 
Etnografijai teko 85 paveikslai, 
parodą kaimo buitinius ir meno 
kūrinius. Čia matome medinių 
drožinių, tošies, medžio ir 
pintinių indų, spalvotos kera
mikos, audeklų ir mezginių, 
verbų, kaukių ir margučių, pri
mityvios grafikos, tapybos ir 
skulptūros kūrinių. Albumas 
užsklendžiamas spalvota šv. 
Jurgio su slibinu skulptūra iš 
Pakruojo. Drobiniai viršeliai 
aplenkti tamsiu aplanku su mo
derniškai stilizuotos, tačiau be 
galo senos, net trečiojo tūkstant
mečio pr. Kr. medinės galvutės 
skulptūra iš Šventosios, palei 
Baltiją. Kita aplanko pusė rodo 
klasicistinio stiliaus spalvotą

koplytėle su šv. Roku iš Raudė- turėtų būti kiekvienoje šešta- 
nų kaimo, Šiaulių rajono. Toks dieninių mokyklų bibliotekoje, 
albumas žavingai papildo istori- Taip pat puiki vestuvinė dovana, 
jos ir kraštotyros vadovėlius ir (Nukelta į 4 psl)

U „Lietuvoe iatorįjoa paminklų*’ — Kauno pilies 14-ojo amžiaus vaizdas U Teo
doro Narbuto „lietuvių tautos istorijos” IV t (spaudinys lenkų kalba, Vilnius, 
1838).
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„Tikiu, kad mes
Kalbamės su dr. Antanu Razma 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininku

savo tautos neapvilsime”

Prarastas vartotojas
Markso moksle

Norint susigaudyti dvide
šimtojo šimtmečio visuome
niniuose ir net filosofiniuose 
klausimuose, nėra įmanoma iš
vengti susitikimo su marksiz
mu. Marksizmas yra davęs 
pradžią dviem didelėm politi
nėm kryptim: socializmui ir ko
munizmui. Jeigu socializmas 
šiandien yra toks politinis 
faktorius, kuris ieško nauju 
kelių, tai komunizmas ligi šiol 
nerodė sugebėjimo patį save stu
dijuoti. Bet šiandien lietuvių 
tautai išsilaisvinus iš komunis
tinės okupacijos ir jai taip ilgai 
išgyvenus komunistinės siste
mos valdymą, marksizmo objek
tyvus studįjavimas darosi tie
siog gyvenimiška aktualybe.

Dėl to lietuviui kultūrininkui 
ir visuomenininkui šiandien 
nėra kitos išeities, kaip, norint 
rasti teisingą kelią, kuriuo 
toliau reikėtų eiti, teisingai 
pažinti marksizmą. Praėjusių 
metų Ateities studijinio sa
vaitgalio Chicago’je dauguma 
paskaitininkų kaip tik ėjo tuo 
keliu. Tarp jų marksizmo pro
blemos atžvilgiu paminėtini 
profesorius dr. Stasys Vana- 
fūnas ir advokatas Povilas 

umbakis. Jei pastarasis buvo 
susitelkęs labiau prie Lietuvos 
teisės reikalų, tai Vanagūnas, 
gerai pažįstantis visą sovietinio 
ūkio sistemą, atidengė vieną iš 
pagrindinių tos sistemos trū
kumų. Verta jų pradėtais ke
liais eiti toliau.

Profesorius Vanagūnas labai 
pagrįstu būdu iškėlė kaip 
marksistinės sistemos trūkumą 
jos nesiskaitymą su vartojimo 
dėsniu. Marksistinėje sistemoje 
yra prigaminta milžiniškų ma
šinų ir jų gaminama dar dau
giau, visai nekreipiant dėmesio 
į tai, kad nėra nei kam jas var
toti, nei galbūt reikalo jas var
toti. Pateikta analizė šį mark
sistinės sistemos trūkumą gerai 
išryškino. O mes ta proga turi
me teisę grįžti prie vieno pačių 
elementariausių žmogiškos rea
lybės faktų, kad žmogus yra že
miškų gėrybių arba įvairių 
prekių vartotojas. Ir kai pati 
sistema to nepaiso, tai ji negali 
turėti vilties išlikti pastovia 
vertybe.

Šiame numeryje:
Marksas ir vartotojas • Pokalbis su JAV LB pirmininku dr. An
tanu Razma • Dokumentas Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus ' 
rankraštyne • Nuomonės ir pastabos • Naujos knygos • „Šėpos” 
spektaklis Chicago’je • Algirdą Kurauską prisiminus • Marijos 
Strasevičiūtės darbų paroda • Kultūrinė kronika

Marksizmo gamybinis požy
mis yra giliai surištas su ma
terialiniu žmogaus supratimu. 
Jame nėra galimybės suprasti 
žmogų kitaip, negu kaip gamy
binę jėgą. Gali kilti klausimas, 
kodėl Marksas buvo toks neap
dairus? Ne, jis toks nebuvo. Jis 
matė savo laiko vartotojų sava
valiavimus ir supykęs nutarė 
juos išjungti iš gyvenimo pro
ceso. Bet jis nesuprato, kad, 
išjungdamas iš gamybos proceso 
vartotoją, jis išjungia iš gyve
nimo gerąją žmogaus pusę.

Marksas nesuprato ir neįver
tino žmogaus reikmės dėsnio ir 
gamybos procesą pasiūlė tvar
kyti vien gamybos dėsniu. Jis 
neatsižvelgė pakankamai į vi
suomeninę reikmės vertę ir jos 
kainą nustatė, atsižvelgdamas 
vien į tai, kiek atsieina daikto 
pagaminimas. Dėl to marksiz
mas į kiekvieną pareiškimą 
reikmės galėjo pažiūrėti, kai į 
pasislėpusią savivalę.

Mūsų vartojami daiktai turi 
visuomeniškumo bruožą. Dėl to 
iš keitimosi jais negalima atim
ti laisvumo bruožą. Žmogų 
negali patenkinti vien bendrinė 
daiktais keitimosi sistema. 
Jeigu žmogaus santykiai su 
žmogumi negali būti kitokie, 
negu asmeniniai, tai panašiai ir 
iš daiktų keitimosi sistemos ne
galima išjungti asmeniškumo. 
Prileidžiant laisvą keitimąsi 
daiktais, reikia prileisti ir gerus 
ar blogus žmogaus darbus. Bū
dinga, kad Marksas niekada ne
kalbėjo apie kainos teisingumą. 
Daikto vertę jis suveda į aukso 
kainą ir tuo būdu mano viską 
išsprendęs. Tai, kas jo sistemo
je atrodo nekaltas išleidimas, 
gyvenime pasidaro didele ne
teisybe.

Gavimas žmogaus gyvenime 
turi savo ritmiką. Žmogus net 
visą save gauna ne išsyk. 
Žmogus gema kūdikiu ir nemo
kytu. Vėliau auga ir mokosi. 
Panašiai jis gauna ir medžia
gines vertybes. Net gimęs tur
tingas žmogus tik palaipsniui 
pereina į savo nuosavybės tu
rėjimą.

Turint visa tai prieš akis, pra
ėjusiame Ateities studijiniame 
savaitgalyje Vanagūno išryš-

Artėjant JAV Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavimui, 
kreipėmės į dabartinės kadenci
jos JAV LB Krašto valdybos 
pirmininką dr. Antaną Razmą 
su sauja klausimų, prašydami ta 
proga mesti žvilgsnį į pastarąjį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
veiklos laikotarpi ir pasidalinti 
mintimis tiek apie išeivijos nuola
tinius rūpesčius, tiek apie naujus 
jos uždavinius Lietuvos pasiektos 
nepriklausomybės šviesoje.

— Mielas Pirmininke, Jūsų val
dybos kadencija ko gero buvo tur
tingiausia Lietuvai tiesiog istori
niais įvykiais. Ar turėjote kokį 
nujautimą, valdybos darbą pra
dėdami, kad Lietuvoje dėsis to
kie stebuklai?

— Mano vadovaujamos Krašto 
valdybos kadencija prasidėjo su 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
gimimu 1988 metais ir baigiasi 
su Lietuvos laisvės atgavimu bei 
viso pasaulio valstybių pripaži
nimu Lietuvos Respublikos vy
riausybės. Tai istorinis trejų 
metų stebuklingų įvykių laiko
tarpis.

Savintis pranašystę apie šiuos 
įvykius būtų juokinga, jeigu net 
sofistikuota Vakarų žvalgyba 
nepramatė šios laimingos revo- 
liucįjos, kuri su mažu kraujo pra
liejimu sunaikino komunistines 
diktatūras Rytų Europoje ir 
Sovietų imperijoje. Tikėjausi 
Lietuvos išsilaisvinimo, bet tik už 
kelerių metų.

— Kokiais būdais JAV LB prisi
dėjo prie Lietuvos atgimimo?

— Esminį Lietuvos atgimimą 
pati tauta išugdė dėka partizanų 
aukų, kalinių kančių, Sibiro 

kintas trūkumas dėmesio var
tojimui Sovietų Sąjungoje gali 
turėti vadovaujančios reikšmės 
tolimesnėms Lietuvos visuome
ninėms studijoms.

Atkreipimas dėmesio į var
totojo organišką reikšmę ūki
niam gyvenimui gali būti gera 
prielaida naujo pobūdžio tur
tingo žmogaus studijoms'. Išgy
venus marksizmo erą, yra gyvas 
uždavinys susirūpinti turtingo 
žmogaus studijomis. Keleiviai, 
grįžę iš Lietuvos, pasakoja, kad 
jie yra pastebėję, jog telkimas 
turto ten yra laikomas doriniu 
nusikaltimu. Taip pat kai kurie 
asmenys, atvykę iš ten, jei jie 
yra visuomeninio nusiteikimo, 
yra labai atsargūs, kad nebūtų 
įtarti turto telkimu. Į tas ap
raiškas galima žiūrėti kaip į 

vergiją, Bažnyčios pasišventimo, 
pogrindžio drąsuolių, šeimos 
židinių. JAV LB per lietuvių 
išeiviją tautos kovas už laisvę 
pastiprino, išlaikydama gyvą 
lietuvišką kultūrinę veiklą išei
vijoje, auklėdama sąmoningą 
lietuvių jaunimą, perduodama 
radįjo bangomis tautai išeivijos 
nusistatymą veikti įvairiais 
būdais, kad Lietuva atgautų 
pilną nepriklausomybę.

— Kokiu būdu Lietuvių Bend
ruomenė priėjo prie nuomonės 
remti Sąjūdį? Ar dėl to buvo daug 
svarstymų, ar tai buvo tik labai 
natūralu?

— Lietuvių Bendruomenė su di
džiausiu džiaugsmu sveikino 
Sąjūdžio gimimą, turintį visos 
tautos paramą. LB taip pat rėmė 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą, 
kuriuose Sąjūdžio kandidatai 
demokratiškai laimėjo daugumą.

— Žinome, kad šią vasarą 
sovietai neleido Jums apsilankyti 
Lietuvoje. Kokiomis progomis 
anksčiau buvojote Lietuvoje? 
Kokius įspūdžius, kokias išvadas 
parsivežėte Bendruomenės dar
bui?

— Turėjau kvietimą ir norėjau 
važiuoti į sporto olimpiadą šiais 
metais, bet Maskva nedavė vizos. 
Lietuvoje buvau du sykius. Pirmą 
kartą —1984 metais, kada buvau 
sekamas KGB visą laiką. I savo 
tėviškę Žemaitijoje galėjau nu
važiuoti, tik dviejų „sargų” 
lydimas, ir man tai kainavo 209 
dolerius per vieną dieną.

Antrą kartą — 1990 metais per 
Vasario Šešioliktąją, kada teko 
LB vardu sveikinti tautą prie 
Laisvės paminklo Kaune ir 
stebėti laisvus rinkimus vasario 

ilgo komunistinio valdymo pa
darinį.

Šiandien, ir ypač Lietuvoje, 
kyla naujai turtingo žmogaus 
klausimas. Jeigu 12-ojo šimt
mečio Vakarų krikščioniška vi
suomenė buvo užsidegusi krikš
čionybės esmės ieškoti ryšium 
su neturto dorybe, tai mūsų lai
kais, pergyvenus komunistinį 
nubiedninimą, natūraliai kyla 
turtingo žmogaus teisingo 
supratimo klausimas. Ir reikia 
prisipažinti, kad mes dar labai 
mažai esame pasiruošę rasti į šį 
klausimą išbaigtą atsakymą.

Ryšium su tuo kyla dar vienas 
uždavinys. Mes esame pastebė
ję, kad Sovietų Sąjungoje buvo 
sunaikintas ne tik vartotojas, 
bet ir jam būdingas pagelbi- 
ninkas prekybininkas. Norint 
atstatyti vartotojo teises, tuo 
pačiu kyla naujo pobūdžio pre
kybininko atstatymo uždavi
nys. Laisvas vartotojas nėra 
įmanomas be tarpininko tarp 
darbininko ir vartotojo. Tačiau 
prekybininko sąvoka yra mūsų 
visuomenėje sužlugusi ne 
mažiau, negu turtingo žmogaus. 
Dėl to naujam visuomeniniam 
mokslui yra gyvas uždavinys 
išugdyti visuomenėje preky
bininką, kuris būtų kartu ir 
visuomenininkas.

V. Bgd.

Lietuvon Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui lankantis Chicago’je šių metų 
gegužės 11-16 dienomis, jam suruoštame pokylyje Field Museum of Natūrai History: Gražina Landsbergienė, 
dr. Antanas Razma, profesorius Vytautas Landsbergis.

LCA Photography

24 dieną, kalbėti televizijoje ir 
per radiją bei atsakyti į 
žurnalistų klausimus. Šį sykį 
galėjau kalbėtis, važinėtis po 
Lietuvą laisvai, ir tautiečių 
nuotaikos buvo nepaprastai vil
tingos. Laisvės nuotaika vieš
patavo visoje Lietuvoje.

— Kaip JAV lietuviai reagavo į 
kreipimąsi remti „Dovana Lietu
vai” akciją?

— Labai gerai. Kai 1988 metais 
Sąjūdis pradėjo veikti ir spauda 
galėjo laisvai reikštis, LB Krašto 
valdybos pirmasis didysis uždavi
nys buvo perspausdinti tenai 
Šapokos Lietuvos istoriją ir tam 
tikslui garantavo 50 tūkstančių 
dolerių. Paskelbus tam reikalui 
vąjų, lietuvių visuomenė tuoj su
aukojo arti šimto tūkstančių 
dolerių. Matydami lietuvių išei
vijos didelį norą pagelbėti savo 
besilaisvinančiai tautai, 1988 
metų pabaigoje įsteigėme „Dova
na Lietuvai” fondą, kur jau suor
ganizuota arti pusės milijono do
lerių ir visa paskirta Lietuvos rei
kalams.

— Kokie didžiausi „Dovana Lie
tuvai” atlikti darbai? Kas laukia 
ateityje?

— Paramą iš jos gavo valdžios 
įstaigos, įvairios organizacijos, 
kaip Sąjūdis, Sibiro tremtinių 
drauguos, ateitininkai, skautai, 
Vilniaus universitetas ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetas, 
Mažvydo biblioteka, kai kurios 
ligoninės, Vilniaus Pedagoginis 
institutas, kai kuri spauda, 
Kruvinojo sekmadienio (sausio 
13) žuvusiųjų ir sužeistųjų 
šeimos. Daugelis projektų buvo 
patvirtinti profesoriaus Vytauto 
Landsbergio.

„Dovana Lietuvai” fondas tu
rėtų būti išplėstas į ekonominę 
Lietuvai pagalbą, kuri su am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
Washington’e nurodymais pagel
bėtų atstatyti sovietų-komunistų 
sugriautą mūsų krašto ekonomi
nį gyvenimą.

— Kokius planus JAV LB 
valdyba turėjo kadencijos pra
džioje? Kokius naujus įvykiai 
iššaukė? Kuriuos pasisekė įvyk
dyti, kuriuos ne?

— Didžiausias JAV LB krašto 
valdybos planas ir tikslas buvo 

Lietuvos išsilaisvinimas. Visų 
mūsų nepaprastam džiaugsmui, 
•stebuklingam sapnų išsipildymui 
— Lietuvos Respublika laisva, 
pripažinta viso pasaulio valstybių. 
Aišku, šią laisvę išsikovojo pati 
tauta, dėka partizanų aukų, Sibi
ro ir kalėjimų kančių, pogrindžio 
veiklos, Bažnyčios religinių kovų, 
lietuvių šeimų patriotizmo. Lie
tuvių išeivija buvome tik gera 
pagelbininke 50 metų žūtbūtinėje 
mūsų tautos kovoje už nepriklau
somybę. Būtų padaryta mirtina 
nuodėmė, jei drįstų kai kurie išei
vijos veikėjai ar veiksniai pasi
grobti nuopelnus dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Tautai priklauso išsilaisvinimo 
nuopelnai, nes ji prarado daugybę 
partizanų gyvybių, ji kentėjo 
kalėjimuose, Sibire, ji rizikavo 
pogrindžio veikla, ji atsirėmė į 
Bažnyčią, rizikuodama būti 
nubausta. Mes, išeivija, tautai 
pagelbėjome išsilaisvinti, bet 
nerizikavome savo gyvybėmis, 
profesijomis, šeimomis, turtu. 
Mūsų veikla tautos išsilaisvini
mui buvo naudinga, bet be pavo
jaus. Tuo tarpu Lietuvoje dėl 
tautos išsilaisvinimo dirbantiems 
pavojus buvo kiekvieną dieną ir 
jų daug nukentėjo ir žuvo.

— Jūsų kadencijos metu įkurta 
įstaiga Washington’e, kuri skirta 
ryšiams su įstatymdaviais. Ar tai 
buvo naudingas projektas? Kas 
šitoje srityje pasiekta?

— Naujai įsteigta Lietuvių 
Bendruomenės įstaiga Washing- 
ton’e, kuriai sumaniai vado
vauja Asta Banionytė, buvo la
bai reikalinga ryšių palaikymui 
su Baltaisiais rūmais, Kongresu, 
įvairiomis valstybinėmis ir nevals- 
stybinėmis organizacijomis, ve
dant akciją už Lietuvos išsilais
vinimą ir jos vyriausybės pri
pažinimą. Ji tebėra reikalinga ir 
dabar, atstovaujant Lietuvos rei
kalui ir jos politiniams bei eko
nominiams interesams mūsų 
krašto vyriausybės sferose.

— Pasaulio spaudoje pasta
raisiais metais pradėjome skaityti 
apie Amerikoje gerai susior
ganizavusius pabaltiečius, ku
rie turi didele įtaką JAV Kon
gresui. Ar tai teisybė?

— Dėka Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos drąsių žygių ir sprendimų 
laisvinimosi eigoje, nuo 1988 
metų iki pat dabar Amerikos ir 
pasaulio spauda, TV, radijų 
tinklai atkreipė ypatingą dėmesį 
į tų trijų tautų taikingą, bet 
ryžtingą kovą už nepriklausomy
bę. Išeivijos pabaltiečiai, ypačiai 
lietuviai, parodė gerą organizuo
tumą, paveikiant Kongresą ir 
Baltuosius rūmus pripažinti tų 
trijų kraštų laisvai ir demokra
tiškai išrinktas vyriausybes.

LB Krašto valdybos Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkui 
dr. Tomui Remeikiui pavedus 
advokatei Reginai Narušienei 
suorganizuoti darbo seminarus 
1990 ir 1991 metais, ji su kitų 
pagalba tai atliko pavyzdingai. Ji 
taip pat gerai vadovavo demon
stracijoms Chicago’je ir kalbėjo 
žaviai televizijos ir radijo stočių 
su ja vestuose interviu.

— Kaip vertinate šį pavasarį 
Chicago’je įvykusią Lietuvių 
muzikos švente?

— LB Krašto valdybos surengta 
Lietuvių muzikos šventė, kuriai 
vadovavo Stasys Baras, pasisekė 
visais atžvilgiais gerai. Iš Lie
tuvos dalyvavę solistai, orkest
ras, kiti menininkai ne tik iški
liai pasirodė čia, bet irgi pakėlė 
įvairių šventės programų bei vi
sos šventės meninį lygį. Buvo pa
rodyta, kaip sėkmingai tautos ir 
išeivijos menininkai gali dirbti 
kartu, vieni kitus papildydami ir 
praturtindami.

— Šių metų gegužės mėnesį 
Mashington’e, Los Angeles ir Chi- 

,cagoj’e viešėjo Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Lietuvių 
Bendruomenė globojo šią jo 
viešnage. Kaip ta viešnagė pa
sisekė?

— JAV LB Krašto valdyba 
pilnai globojo minėtuose cent
ruose Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio vieš
nagę, kuri pasisekė labai gerai. 
Profesorius Vytautas Landsber
gis ne tik laimėjo ypatingą dėmesį 
Loyola universitete, kuris jam 
įteikė garbės daktaratą, bet buvo 
pakviestas ir dalyvavo įvairiose 
programose televizijoje ir radiju-

(Nukelta į 2 psl.)
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Laiko padangoms 
atsparios knygos

Algirdo Kurausko kūryba ir įtaka išeivijai
VIKTORIJA MATRANGA

Vasario pradžioje gavau iš 
Kazio Bradūno, su bičiulišku 
įrašu, jo poezijos rinktinę Prie 
vieno stalo, išleistą Lietuvoje. 
Manote, kad suskatau padėkoti, 
kaip dera kiekvienam išauklė
tam žmogui? Kur tau! Ėmiau 
atidėlioti ir lig šiol jo pusėn neiš- 
siunčiau net atviruko. Tiesiog 
nežinau, iš kur toks grubumas?

O juk tai buvo nuoširdus poeto 
gestas. Jis mane tarsi pakvietė 
prie bendro „balta staltiese už
tiesto šeimos stalo”, kaip šio lei
dinio „Pratarmėje” rašo Vanda 
Zaborskaitė.

Bradūno bičiuliškumas tikrai 
mane sujaudino. Gerai prisimenu 
vasario 7 dieną. Vakare suma
niau nuvažiuoti į Topangą, pas 
profesorę Mariją Gimbutienę. 
Ten ką tik buvau susipažinęs su 
Marijos pagalbininke Rasa Juo- 
zapaityte, literatūros mokytoja. 
Rasa man sykį padeklamavo jos 
mėgiamą Justino Marcinke
vičiaus trumpą eilėraštį „Beveik 
rimtai”, tikriausiai parašytą savo 
žmonai, prasidedantį: Visos 
moterys tik pakartoja tave, / kaip 
šių metų žolė pakartoja pernykš
tę.

Pagalvojau: būtinai turiu pa
rodyti Topangos moterims iš 
Kazio gautą naują tomą. Marija 
gi labai vertina lietuviškomis 
prasmėmis — nuo pat pradmenų 
iki nūdienos — alsuojančią jo 
lyriką.

AtidarinėdamaB automobilio 
duris, kadangi rankose laikiau 
dar kai ką, akimirksniui knygą 
padėjau ant stogo. Pasirodo, tas 
akimirksnis įstrigo susimąstymo, 
tiksliau, išsiblaškymo košėje. 
Išvažiavau atbulas, nuleidau 
garažo duris, vėl sėdęs prie vairo 
nuvažiavau alėja į Montanos 
avenidą, ten pasukau į 7-ą ir dū
miau prie vandenyno. Tik Sep
tintos nuokalnėje dingtelėjo min
tis apie knygą. Vąjel Nuošalėj 
sustojęs, kaip deginamas iššokau! 
Suprantama, knygos nė kvapo.

Topangoje praleidau kelias 
valandas. Profesorė mėgsta ilsė
tis Lazy-Boy minkštasuolyje. 
Spoksojome į televizijoje rodomas 
naujienas. Šnekučiavomės apie 
Lietuvą. Vaišinomės kava, arba
ta.

Grįždamas į Santa Moniką, kai 
iš Paciflko plento įsukau į 7-ą 
gatvę, ėmiau dairytis knygos. O

Šiame numeryje:
Laikas ir knygos • Algirdo Kurausko kūryba • Ozolas ir Tumelis 
Chicago’je • Juliaus Kelero eilėraščiai • Algirdo Pociaus 
„Užmarštis” • Andriaus Norimo „Gyvenimo dulkės” • Lietuvos 
smuikininkai ir Vilhelmas Čepinskis • Ritos Bulovaitės paroda 
Chicago’je

gal? Atsidūręs prie savo garažo, 
nusprendžiau gerai paieškoti 
apytamsėje alėjoje. Neilgai truko 
— koks dvidešimt metrų nuo 
garažo, pačiame kelio viduryje 
švietė daiktas — knyga su atvers
tu viršeliu! Nė kiek nesudras
kyta! O šia alėja gi pravažiuoja 
apstas mašinų. Jokios dėmelės, 
tik pirmuose puslapiuose 
keliolika įspaustų duobučių — 
turbūt nuo padangos. Gana 
mandagios.

Stebuklingai atspari knyga! 
Prisiminiau, kaip kadaise, dar 
gyvenant Illinois, Kazio Bradūno 
Devynias balades vežiodavau 
automobilyje. Baisiai patiko man 
tų eilėraščių kalba. Laukdamas 
krautuvėse esančių namiškių, 
pakartojamai skaičiau.

* * *

kitaiJaučiuosi kaltas ir 
knygai. Drauge ir tos knygos 
autoriui. Taigi — atleisk, knyga! 
Atleisk, mielas autoriau!

Prieš keletą metų mano brolie
nė Aliodįja, kaimietė, stropi spau
dos siuntėja, su keliomis kny
gomis atsiuntė ir Jono Liniausko 
eilėraščių rinkinį Alyvos prieš 
vėją. Pavarčiau. Kai ką paviršu
tiniškai paskaičiau. Padėjau į šeimoje, drabužių prieglobstyje.

Viską bedėliojant, vėl į rankas 
pakliuvo minėtas Jono Liniausko 
tomelis. Vartant ir skaitinėjant, 
viena po kitos ėmė smigti pa
trauklios eilės. Štai; Kaip ir tyla 
— be garso plūsta/ Aušra, ir ties 
manim pakimba/ Neatpažinto 
laiko luistas/ Ir miestas sušnara 
dėkingas. Arba: 7’iA iš akių vaikai

šalj. Vėliau, kaip visada be
tvarkydamas šen ir ten sumestus 
leidinius, įterpiau j lentyną tarp 
kitų poezijos knygelių, retai 
liečiamų, dar rečiau paskaitomų. 
Kažkaip sunku prie jų prasimuš
ti pro laikotarpio įvykių barika
das. O jos mūsų tėvynėje buvo 
ypatingos. Heroiškos. Kruvinos.

Algirdas Kurauskas yra vienas 
iš tų dailininkų, kurių įtaka 
mūsų kasdieniniam kultūros gy
venime buvo ir yra nejučiomis 
plati. Jis suteikia formą tam 
tikrai lietuvių išeivijos 
kultūrinės veiklos daliai. Jo 
laisvalaikiu sukurti plakatai, 
vinjetės, iliustracįjos ir viršeliai 
įrėmino mums išeivijos vaizdinę 
aplinką. Skaitydami anksčiau 
Draugo kultūrinį priedą, pa
imdami į rankas Akiračius, 
Metmenis, Lituanus ar Laiškus 
lietuviams, matome, kaip jo 
kūryba dar šiandien užfiksuoja 
tos spaudos vietą mūsų intelektu
aliniame kontekste. Lietuvių 
operai ar teatrui dažnai jo ran
ka nustatė kultūrinį vaizdinį 
jų standartą. Jis projektavo 
organizacijoms ir kultūriniams 
vienetams bei įvykiams iden
tifikacijos simbolius ir ženk
liukus, kuriuos net nesvars
tydami matydavom savo pašto 
dėžutėse ar prisisegdavom prie 
atlapo. (

Profesiniame gyvenime jo įtaka 
buvo gal dar stipresnė mūsų kas
dieninei aplinkai. Trisdešimt 
metų dirbo taikomosios grafikos 
srityje. Dirbo žymioms „in- 
dustrial design” firmoms, kurį 
laiką turėjo ir savo nuosavą 
studiją, ilgši tarnavo Montgo
mery Ward bendrovėje, kuri nuo 
praėjusio šimtmečio pasižymėjo 
prekių apipavidalinimo ir skel
bimų menu. Visose tarnybose, 
projektuojant pakavimus, kny
gas, brošiūras, jo taiklūs ir 
meniški komunikacijos ir funkci
nių problemų sprendimai nusi
pelnė profesinio pažymėjimo ir 
dėmesio.

Šioje parodoje matome Al
girdo Kurausko platų akiratį, 
nuo studentiškos grafikos iki 
paskutinių paliktų darbų. Tai 
žvilgsnis į jo visą nueitą kelią, 
nuo mokyklos laikų iki brandaus 
meno ir profesinio pasiekimo. Jo 
plakatuose, programose ir lanks-

Neseniai iš „Targeto” krau
tuvės parsivežęs nupigintą knygų 
spintą (tiksliau, „bookcase”), 
ėmiau pertvarkinėti savo knygi
nį perteklių. Dvi ankstesnes 
spinteles pastačiau talpioje 
rūbinėje. Čia, po kabančiais 
kaklaraiščiais, ir išrikiavau 
didesnę dalį savo poetinio lobio. 
Tegul lyrika būna vienoje 

tinukuose matom, kaip jis buvo 
giliai įsijungęs į visuomenės 
kultūrinį gyvenimą. Jo anksty
viausiuose medžio ir linorai- 
žiniuose aiškiai matyti vyres
niųjų lietuvių grafikų įtakos
— Augiaus, Valiaus, Petravičiaus
— ir draugo Vytauto Igno spren
dimų technikos. Vėliau jo ranka 
išsilaisvino ir surado savus 
bruožus. Jo piešiniuose banguoja 
energija ir įtampa. Figūros ir 
linįjos stiprios. Dvasiniai pergy
venimai išreikšti grėsmingom 
formom. Jis aiškiai matė formas 
kontrastiškai: juoda-balta.
Spalvomis jam buvo sunkiau 
išsireikšti, bet vis dėlto ėmėsi 
eksperimentuoti ir ieškoti savo 
užmojams atsakymų akvarelėse, 
temperoje ir aliejuje. Net kartą 
suprojektavo kapinių paminklą 
drauge su Ramojum Moziliausku. 
Tai liudįja, kad jis eksperimen
tavo ir su trijų dimensijų proble
mom.

Algirdas Kurauskas gimė Kau
ne 1923 metais. Mokėsi Kauno 
Taikomosios dailės institute. 
Vaidino jaunimo teatre Kaune ir 
tremties laikotarpiu „Atžalyno” 
teatre Hanau stovykloje. Jo 
pomėgis teatrui išliko visam 
laikui. Amerikoje jis reiškėsi 
dekoratyvinėje dailėje. Pro
jektavo sceninius apipavidali
nimus teatriniams spektakliams. 
Minėtini čia: Vaičiūno „Naujieji 
žmonės”; W. Somerset Maugham 
„Pažadėtoji žemė”, Kosto Os
trausko „Duobkasiai”, Beetho- 
ven’o opera „Fidelio”, Gaidelio 
opera „Dana”. O kur dar koncer
tai, minėjimai, pvz., Balio Sruo
gos, Kazio Binkio, Vinco Kudir
kos, Antano Vanagaičio, Antano 
Olio jubiliejams pažymėti. Taipgi 
suprojektavo spektakliams pla
katus ir muzikinių plokštelių vo
kelius.

Įstojo į Freiburg’o Ėcole dės 
Arts et Mėtiers 1946 metais, 
baigdamas grafikos diplomu 1950 
metais. Po to studijavo Paryžiaus

žodžius supras/ Ir taip mylės, kaip 
mes visi mylėjom; Einu, kur 
plūsta rūkas marių pusėn/ Ir til
tas baigias jūržolių miške...

Patiko man poeto dvasinė gaida 
— paprasta, jautri, besigalynė
janti su „nurašyta” laiko pra
einamumo tema, pasikliaunanti 
santūriomis metaforomis, links
tanti prie eufoninio grožio. O 
tai, mano išmone, yra svarbu eilė
raščiui. Kalbos garsų harmonija!

Liniauskas eiliuoja apie žmo
gaus ir laiko santykį:

Nors tu laimingas — nesustok, 
Kada pro Sali laikas sėlins, 
Jis sliuogia sienomis, ir joks 
Plėšrūnas neprilygs jo sielai.

Laiko neblėstančiam godumui 
pavaizduoti pasitelkiamas ugnies 
įvaizdis: Taip kartais gesdama 
ugnis/ Nors menką daiktą sten
gias rasti,/Kad ji įstengusi paim
ti —/ Ir vėl pakilusi virš žemės,/ 
Žvalgytųsi plėšria akim/ J tuos, 
kuriuos netrukus degins.

Jei poezija išlaiko gąjumą ir po 
kelerių audringų metų, ji bus 
ilgokai jauna. Manau, ir Liniaus- 
ko Alyvos prieš vėją kvepia tuo 
gaiviu jaunumu. Prisimenu Ezra 
Pound posakį: „Poetry is news 
that stays news”.

Pranas Visvydas

Algirdas Kurauskas (1923-1986) «>

Ėcole Nationale dės Beaux Arts, 
kaip prancūzų valdžios stipen
dininkas, kartu su klasės draugu 
Romu Viesulu. Tie studijų metai 
Vokietijoje ir Paryžiuje padėjo 
Kurauskui jo meno technikos ir 
sampratos pamatus. Aplamai, 
Freiburg’o studentų ir mokytojų 
gyvenimuose tie metai paliko 
gilius pėdsakus. Kurauskas kelis 
sykius stengėsi tą išgyvenimą ap
rėpti ir paaiškinti. Čiurlionio 
galerijoje, Chicago’je, 1960 metų 
balandžio mėnesį vyko studijavu
sių Freiburg’o Ėcole dės Arts et 
Mėtiers lietuvių dailininkų darbų 
paroda. Kurauskas parodoje daly
vavo tarp 10 kolegų su savo lino- 
raižiniais ir tapyba. Dvidešimt 
metų sukakčiai 1967 metų lap
kričio mėnesį vėl Čiurlionio 
galerijoje suruošė Lietuvių foto- 
archyvo atsiminimų fotografijų 
parodą-minėjimą ir kalbėjo apie 

Algirdas Kurauskas .Mergaitė”, 1964 (miiri technika)
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tų laikų darbo sąlygas ir 
dailininkų meno uždavinius ir 
misjją. Beveik vėl 20 metų praėjo, 
kai jis man 1983 metų pavasarį 
padėjo suruošti Freiburg’o laikų 
istorine parodą ir suprojektavo 
parodos katalogą. Kaip jis pats 
tarė 1967 metais minėjime: 
„Freiburg’o mokyklos epocha bai
gėsi prieš daugelį metų. Kiekvie
na jaunystė nusineša su savim ro
mantiką, svajones ir džiaugsmą. 
Tačiau darbas, ieškojimas ir pa
tirtis išlieka ateičiai. Freibur- 
giečių senieji takeliai išsiskyrė, 
gal teisingiau, kiekvienas pasuko 
savuoju keliu”.

Algirdas Kurauskas suprato, 
kad ano mokslo neužteko. Naujas 
gyvenimas laukė Amerikoje. Jo 
mokytojų įtaka ir studijuoti dar
bai Europos muziejuose jam liko 
stipri struktūra vėlyvesnės kūry
bos namams. Po Freiburg’o kon

servatyvios impresionistų mo
kyklos Kurauskas Chicago’je 
rado Bauhaus.

Dienos metu dirbdamas vitražų 
ir dekoratyvinės sieninės tapybos 
srityje H. R. Teichert Studios ir 
Carl Hackert bažnytinio meno 
studijoje kartu su Adolfu Valeška 
ir kolegom Romu Viesulu ir 
Albinu Elskum, jis pradėjo 
lankyti vakarais pažengusiųjų 
(Graduate) kursus Institute of 
Design 1952 metais. Ši mokykla, 
tada neseniai (1949 metais) pri
jungta prie Illinois Institute of 
Technology, buvo įkurta Lazlo 
Moholy-Nagy kaip Vokietijos 
Bauhaus tęsinys. Mokykla turėjo 
nepaprastai didelę įtaką Ameri
kos vaizdiniam švietimui ir meno 
filosofijai. Mokyklos tikslas buvo 
paruošti studentus galvoti ir dirb
ti technologijos amžiuje ir pri
taikyti visus menus praktiškam 
įgyvendinimui. Gavęs diplomą 
1955 metais, Kurauskas galėjo su 
užtikrintu pasitikėjimu žengti 
nauju pramoninės grafikos ke
liu.

Po kelerių metų stažuotės Irv- 
ing Titel Studios ir Tannenbaum 
Design Associates jis atidarė savo 
nepriklausomą grafikos studiją 
Chicago’s Menų centre, 18 East 
Chestnut gatvėje. Jis čia buvo 
laimingiausias ir laikė tuos savo 
metus darbingiausiais. Po kelerių 
metų, 1959 metais, jis perėmė 
„Art Director” pareigas įtakin
goje Palma-Knaff firmoje, kuri 
pasižymėjo savo buities reikmenų 
projektavimu. Ši firma turėjo la
bai plačią įtaką Chicago’s ekono
mijai. Klientai buvo virtuvinių 
apyvokos daiktų bei radijo ir 
televizįjų bendrovėse. Šiems pro
duktams Kurauskas paruošdavo 
brošiūras, plakatus, skelbimus. 
Po to, 1963 metais ėjo panašias 
Art Director pareigas Deschamps 
-Mills Associates ir vėliau 18 
metų dirbo garsioje Montgomery 
Ward bendrovėje, kuriai projek
tavo daiktų pakavimus, skelbi
mus ir vidinės komunikacijos už
sakymus.

Verta įsidėmėti, kad jis, tik 
atvykęs į Chicagą 1952 metais, 
tuoj pradėjo studijuoti Institute of 
Design ir netrukus savo talentais
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Verslas Lietuvoje
— svajonės ir realybė

Demokratijos principai ir Lietuvos politinė patirtis (1988-1990)

Neseniai iš Lietuvos grižo kom
petentingas statybininkas, kurio 
ten buvo paprašyta investuoti 
kelis milijonus dolerių į jau pra
dėtų statyti viešbuti. Sako, tiek 
mums pinigų reikės ji užbaigti. 
Išeivis klausė, koks bus to 
viešbučio pelnas ir investavimo 
uždarbis. Atsakyta buvo, kad 
pelno galimybės nėra prama
tytos, bet neabejotinai jos bus 
geros. Kitas atvejis — patyrę eko
nomistai siekia Palangoje už
baigti butų kompleksą vasaro
tojams turistams ir tam ieško 
100,000 dolerių. Nei pradėjus 
statybą, nei prašant investavimo, 
nebuvo pagalvota ir paruošta 
sąmatos: kokios būtų pajamos, 
kokios išlaidos ir kiek prašomas 
investorius uždirbtų. Vakaruose 
nepramatymas pelno galimybių 
iš nauju projektų yra retenybė, 
net ten, kur vienas asmuo finan
suoja.

Verta galvoti apie geras verslo 
galimybes krašto turizmo sekto
riuje Lietuvoje, bet čia pasigen
dama nuovokos apie sezono trum
pumą, išlepintų užsieniečių ap
tarnavimą, vakarietišką švarą ir, 
svarbiausia, viešbučių kainas, 
kurios sėkmingai konkuruotų su 
kitomis atostogavimui masi
nančiomis vietovėmis, kaip kad 
Jugoslavijos paplūdimiuose, 
Portugalijos saulėje ar Turkuos 
pajūryje, kur vokietis randa 
švarų kambarį už 20-30 dolerių. 
Tiek kai kurie vyriausybės 
žmonės, tiek turizme dirbę ar ma
nantys dirbti asmenys tėvynėje 
daugiausia yra jsitikinę, kad 
užsienietis, kaip kad buvo „gerais 
Inturisto laikais”, turės daug 
daugiau mokėti už viešbučio 
kambarį negu vietinis gyvento
jas, nes užsieniečiai turi 
užtenkamai dolerių. Tų dolerių 
reikės mūsų vyriausybei per 
mokesčius ar kitokiais būdais 
kaip nors gauti.

Užtat svąjojama apie neap
skaičiuotus pelnus, turizmo 
kontrolę (kad vyriausybei būtų 
kiek galima daugiau dolerių su
rinkta), vilų statybą prie ežerų, 
golfo laukų įrengimą, „kempin
gų” organizavimą tol, kol realybė 
nepradės mus mokyti kaip elgtis 
vakarietiškoje aplinkoje. Realybė 
parodys, jog pritraukti investo
rius reikės, kad projektai turėtų 
dalykiškai paruoštas sąmatas, 
kad vyriausybė, užuot „melžusi” 
dolerius šiai dienai, atvirkščiai, 
imtųsi turizmo sektorių remti ir 
leistų jam uždirbti, kad ten būtų 
reikiami investavimai, kad pa
galvotumėme, jog Lietuva vaka
riečiui nėra vienintelis kraštas, į 
kurį galima važiuoti atostogoms, 
pripažintumėme, kad tas mūsų 
patrauklus kraštas turi labai 
trumpą vasarą, atsimintumėme 
kad „kempingui” atvažiuojantys 
žmonės nedaug pinigų išleidžia, 
palyginus su viešbučių svečiais, 
pastebėtumėme, jog golfas Euro
poje dar palyginti mažai žaidžia
mas iš viso ir taip toliau.

Girdime Lietuvos valdžios sva
jonę, kad mūsų kraštas pasi
darytų kaip tas Hong Kong’as, 
prekybinis tarpininkas tarp Va
karų ir Rytinių respublikų. O 
krašto realybė rodo, kad mūsų 
valdžia (parlamentas ir vyriau
sybė), ne tik kad toliau galvo
dama komunistiškai, neskatina 
savos pramonės ir prekybos, bet 
savo galvosena ir veikla atbaido 
užsieniečius nuo ekonominės 
veiklos Lietuvoje. Remdamiesi 
gražiomis svajonėmis, mūsų 
valdžios žmonės pakartotinai 
ragina Vakarų verslininkus 
mūsų tėvynėje investuoti, tikė
damiesi rimto į tą kvietimą at
siliepimo. Realybėje, be visokių 
svieto perėjūnų ir spekuliantų, 
mažai kas į tokį kvietimą dar 
atsiliepė, nes rimti vakariečiai 
jau ilgai laukia investavimui ir 
prekybai palankių sąlygų mūsų 
tėvynėje. Kremlius anksčiau 
Lietuvai trukdė, bet ne tiek, kad 
krašte nebūtų buvę galima 
sudaryti patrauklias ekono
miniam vystymuisi sąlygas.

Svajojame ir kalbame apie 
lietuvių išsilavinimą ir gudrumą, 
su kuriais prasidės ir kils eko
nominė krašto gerovė. Bet jei 
mūsų valdžia ir toliau ignoruos 
reikiamų reformų būtinumą ir 
leidimą tokių įstatymų, kurie 
padėtų pramonei ir prekybai 
klestėti, ir jei toliau vyriausybė 
vadovausis komandine ekonomi- 
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Pasiruošimas Sąjūdžio susibūrimui Katedros aikštėje, Vilniuje, 1988 metų birželio 24 dieną.
Gedimino Zdanėiaus (Klaipėda) nuotrauka

ARVYDAS JUOZAITIS

Atgimstantys Baltijos kraštai 
— Rytų ir Vakarų dėmesio hori
zonte. Žinoma, visų pirma mes 
rūpime patys sau, tačiau šian
dienos pasaulyje kiekviena 
nepriklausomybė seniai tapusi 
tarptautiniu reikalu, ir jeigu ji 
mums iš tikrųjų rūpi, šito nema
tyti negalima. Kitaip ir negali 
būti: kiekviena valstybė šiandien 
privalo paklusti bendražmogiš- 
kumo „taisyklėms”, nes pasau
liui jau pakanka itin nepri
klausomų irakų ir boluojančių 
geopolitinėmis kiaurymėmis 
albanįjų. Demokratįja — visuo
tinis rūpestis, ir už prasižen
gimus jai tenka brangiai mokėti.

Tad ir kyla klausimai: ko ver
ta šiandieninė mūsų demokra
tija? Ar šis žodis išvis ką nors 
reiškia Lietuvoje be skambaus 
propagandinio triukšmo? Ar 
politiniai veikėjai nuoširdžiai jos 
siekia? Ar mes, žmonės, sugebė
sime apginti ją? Ar ji mums iš 
tikrųjų reikalinga?

Į šiuos klausimus galėtume at
sakyti, atsidūrę bent tarp dviejų 
koordinačių ašių, kurių viena — 
amžini demokratijos principai, 
kita — mūsų pačių politikos pa
tirtis. Pastaroji be galo trumpa.

♦ ♦ ♦

Tegalime džiaugtis, kad imperi
jos žlugimas prasidėjo nuo tai
kingo žingsnio: po to, kai pa
sakišku greičiu susmuko eko
nomija bei minimali tarybinė 
tvarka, ėmė kilti spontaniški 
liaudies judėjimai; buvo leista 
rengti laisvus rinkimus. („Visuo
tiniai, lygūs, tiesioginiai ir slap
ti” jie jau buvo nuo senovės.) 
Tiesa, tai įvyko ganėtinai vėlai, 
1989 metais. Savo laimei, mes šią 
unikalią progą išnaudojome bene 
visais 100 procentų, nes dar iki 
rinkimų spėjome organizuoti stip
rų tautos judėjimą, kuris savo

Arvydas Juozaitis Jono Kuprio nuotrauka

ruožtu taip pat buvo vienas iš sis
temos griuvimo generatorių. 
Tačiau skyrėsi kryptys: mes 
judėjome kiek kita nei Rusija 
briauna, nes žengėme į valstybės 
atgavimo kelią.

Kokie buvo to kelio vingiai?
Prie Atgimimo ištakų stovėjo 

nemenkos intelektualinės jėgos. 
Jos sukūrė organizacinį Atgi
mimo pagrindą — Sąjūdį, kuris 
nuo pat pradžių turėjo dvi šakas: 
racionaliąją ir populistinę. Tai 
natūralu ir Bavaime suprantama. 
Sėkmė visad lydi tuos, kurie su
geba rasti aukso vidurį, paliesti 
liemenį — tuo įžiebiama demok
ratija. Pradžioje, dar neišsiru
tuliojus iš embrioninės stadįjos, 
dažnam Atgimimo veikėjui teko 
stovėti ant abiejų šakų. Tai buvo 
nelengva.

Nuo pat pradžių Sąjūdis žengė į 
mases (teatleidžia skaitytojas 
man už šį žodį), nešdamas ra
cionaliai skaidrias mintis. Pir
masis šūkis „viešumas, demo
kratija, suverenitetas” turėjo 
magišką galią dėl savo aišku
mo. Akcentuojamas buvo „vie
šumas”. Praardžius monolitinę 
„neviešumo” sieną, plūstelėjo 
liaudies demokratija su visais 
„suvereniteto” traktavimais, 
kurie sparčiai radikalėjo. Ra
dikalumo lūžis įvyko Steigiamojo 
Sąjūdžio suvažiavimo metu, kai, 
naudodamiesi atviru TV ir radi
jo eteriu, žmonės atvirai prabilo 
apie Lietuvos okupacinę būseną.

Po to įvykiai vystėsi gamtos 
dėsnių spartumu. Iki 1989 metų 
Vasario 16-osios dar buvo įma
noma racionaliai koordinuoti 

politinius veiksmus, tačiau po 
kovo rinkimų į TSRS Liaudies 
deputatų suvažiavimą — prak
tiškai nebe. Tai anaiptol nereiš
kė, kad vyko nekontroliuojami 
visuomeniniai procesai, tačiau 
esmė ta, jog tuos procesus ėmė 
valdyti jausmo politika, kurios 
vieta gatvėje ir prie protesto pa
rašų rinkimo stalelio. Paradok
salu tai, kad būtent šios fazės 
metu daugiausia šnekėta apie 
parlamentini Lietuvos išsiva
davimo kelią. Ir ne tik šnekėta — 
tuo buvo tikima. Galbūt todėl 
taip giliai daugumos sąmonėje 
nugulė demokratįjos ir jausmų 
vienybės mitas: juk būtent gat
vėje ar aikštėje išreikšta vienybė 
buvo giliai suvokta kaip vienin
telė Lietuvai reikalingos demok
ratijos forma. Ši demokratįja ir 
atvedė žmones 1990 metų vasario 
24 dieną prie rinkimo į parla
mentą urnų.

Beliko labai nedaug: pabaigti 
darbą Kovo 11-ąją. Tai galėjo 
padaryti tiek Sąjūdžio, tiek sava
rankiškos LKP atstovai (tarp ku
rių skirtumai, tiesą pasakius, 
buvo ne itin dideli).

♦ * *

Tačiau jau pirmąją naujojo 
parlamento darbo dieną mažiau
siai pusė rinkėjų patyrė šoką: 
buvo išrinktas „ne tas” Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas. 
Mitinguose ir protesto akcijoje su
brendę jausmai bei sveikas protas 
negalėjo priimti naujos, kone per 
naktį gimusios demokratijos. 
Taip, buvo įžengta į visiškai 
naują demokratijos stadiją, 
kurios būdvardis — „reprezen
tacinė”, t.y. atstovaujamoji. Ne
rimtai šnekant, galima pasakyti, 
kad žmonės išsirenka atstovus, 
kurie gali jų norams ir nebeatsto- 
vauti, o turėti savo ypatingą 
nuomonę ypatingu klausimu. 
Taip ir nutiko mūsų Lietuvoje. 
Bet tai tebuvo parodijinis tikrojo 
atstovavimo variantas. Taip gat
vėse ir prie TV ekrano subrendęs 
„parlamentinės demokratijos” 
supratimas pasirodė ne daug ką 
bendro turįs su tikruoju parla
mentu.

Ir vis dėlto tai tik mažesnė bė
dos pusė. Daug didesnė bėda ta, 
jog suėję į parlamentą piliečiai, 
net pageidaudami, negalėjo per 
naktį ar per pusmetį atsikratyti 

tos ankstesnės „parlamentinės 
demokratįjos” įpročių, kurie juos 
ir atvedė į atstovų rūmus, į 
„išrinktųjų” kėdes. Ir po šiai 
dienai vienintelis dalykas, kuris 
tuose rūmuose pripažįstamas be 
išlygų — aritmetinė deputatų 
dauguma balsavimo metu. Popu
listinė jausmų (o uždaroje erdvėje 
—jau ir intrigų) politika akivaiz
džiai tebevyrauja įstatymų lei
džiamajame organe. I tikrosios 
atstovaujamosios demokratijos 
stadiją dar nepereita.

♦ ♦ ♦

Lietuva — ne demokratinių tra
dicijų oazė. Taip, mes esame 
vyraujančios krikščioniškosios 
kultūros kraštas, kultūros, kuri 
davė pasauliui demokratįjos prin
cipus ir jos institucijas. Taip, 
mes turime seniausią Europoje 
demokratišką teisyną — Lietuvos 
Statutą, nuo 18-ojo amžiaus 
buvusį teisėtumo socialiniame 
gyvenime pamatu ne vien Lietu
vai. Taip, mes turime seniausią 
šiame Europos regione Vilniaus 
universitetą, nuo 16-o amžiaus 
šildžiusį alkaną mūsų protą. Bet
— o tai svarbiausia šiandien — 
modernios reprezentacinės de
mokratijos patirties mes ne
turime. Valdžios apribojimo bei 
jos padalinimo į tris lygiavertes 
dalis principai mums dar ganė
tinai svetimi.

Tačiau kiekviename svarbiau
siame gyvenimo darbe reikia 
ieškoti autentiško, savo, pa
tyrimo pradmenų.

20-ąjame amžiuje atgavę vals
tybinę nepriklausomybę tik iki 
1926 metų turėjome išrinktą 
Seimą. Po to ėjo karinis per
versmas ir 14 metų autoritarinio 
valdymo. I TSRS sudėtį mes pate
kome anaiptol nepertekę demok
ratinėmis tradicijomis.

Tačiau, dėkui Dievui, turėjome 
šalia politikos buvusius ir dėl jos 
besisielojusius šviesuolius, su
brandinusius dvasinius, kultūri
nius demokratijos poreikius, 
kurie lemiamais mūsų istorijos 
momentais buvo tapę ateities 
pamatais. Taip yra, kad jau nuo 
19-ojo ir ankstesnių amžių 
lietuvių veikėjai iškildavo į 
visuomenės gyvenimo paviršių 
kaip kultūros, o ne politikos įžy
mybės. Ir kai nepriklausomos 
valstybės politinis gyvenimas 
blokavo kūrybines visuomenės jė
gas, jie vėl prabilo.

1936 metais, pratęsdami filo
sofo Stasio Šalkauskio vienišą 
pasipriešinimą autoritariniam 
režimui, šešiolika intelektualų ir 
kultūros veikėjų paskelbė dekla
raciją — studiją „Į organiškos 
valstybės kūrimą”. Tai buvo pir
mas konsoliduotas bandymas 
prakirsti autoritarinio valdymo 
sienoje demokratinį plyšį. Tai 
buvo drąsus bandymas, sutelkęs 
dešimti metų brandinto proto 
šviesą. Po to, jau praradus vals
tybę, išeivijoje atsidūrę inte
lektualai pratęsia savo paieš
kas ir 1954-1955 metais skelbia 
studįją „I pilnutinę demokratiją”, 
kuri virsta rimčiausiu lietuvių 
išeivįjos politiniu manifestu atei
ties kartoms ir ateities Lietuvai. 
Į jį vertėtų atkreipti atskirą 
dėmesį, ko čia padaryti negaliu.

„Pilnutinės demokratįjos” au
toriai — Lietuvių fronto bičiuliai
— paskelbia ir įrodo moderniau
sią demokratinės politikos dėsnį
— nepasaulėžiūrinę politiką. Juk 
iš tikrųjų: jeigu kiekviena parti-
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Czeslaw Milosz apie 
teokratinės valstybės 

pavojų Lenkijoje

Privatizacija 
Lietuvoje

STASYS ALŠĖNAS

- Poetas Czestaw Milosz visad ti
kėjo nepaprasta religijos svarba 
kultūrai ir visuomenei. Tačiau 
New York’o savaitiniame žurna
le The New Republic liepos 8 d. 
išspausdintame pesimistiškame 
straipsnyje jis perspėja, kad 
Lenkijai gresia pavojus tapti 
„teokratiška” — Bažnyčios val
doma — valstybe. Jo patarimas 
Lenkijos Katalikų Bažnyčiai: 
nesikiškite i politiką.

Anot Milosz’o, centrinis mūsų 
šimtmečio ideologijos faktas yra 
religinės vaizduotės erozija. To 
esą nepakeitė ir totalitarizmo 
nuosmūkis. Religijos pasitrauki-' 
mas ypač ryškus pasiturinčiame 
ir sočiame Vakarų pasaulyje. 
Lenkijoje tačiau bažnyčios tebėra 
pilnos, lenkai, atrodo, esantys 
„pagrindiniai Marijos gynėjai”.

Poetas perspėja, kad šis Lenki
jos vaizdas yra klaidinantis. 
Katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
užėmė nepaprastai aukštą mora
linę poziciją karo metu ir po 
karo, per 45-erius metus ateis
tinio režimo, kuris bandė ištrinti 
ribą tarp gėrio ir blogio. Bažnyčia 
be atvangos priminė lenkams 
esmines vertybes ir taip Lenkija 
tapo šalimi su dviejomis hierar
chijomis: komunistinio aparato ir 
bažnytine. Karol Wojtyfa išrinki
mas popiežiumi labai paveikė 
lenkų sąmonę ir sutvirtino jų 
įsitikinimą, kad Lenkija esanti 
sala tarp nukrikščionintų šalių 
į vakarus ir į rytus.

Ši padėtis, anot Milosz’o, labai 
pasikeitė. Jam nerimą kelia tai, 
kad Lenkijoje žmonės pradeda bi
jotis kunigų, ir jis klausia, kiek 
seimo ar senato narių šiandien 
išdrįstų pasakyti kalbas, kurios 
galėtų būti apkaltintos nukrypi
mu nuo tikinčiųjų katalikų 
pažiūrų? Ar Bažnyčia turėtų 
naudoti valstybę kaip savo 
įrankį? Milosz’as primena, kad 
Amerikoje Bažnyčia yra griežtai 
atskirta nuo valstybės, bet tai 
nesustabdė religijos įtakos iš
plitimo, ir šiandien Amerika yra 
žymiai mažiau nukrikščioninta 
negu Europa.

įsitikinęs, kad Bažnyčios paver
timas oficialia institucija ir bet 
kokia prievarta žaloja religinį ti
kėjimą, poetas reiškia rūpestį, 
kad religija buvo sugrąžinta į 
mokyklas per daug staigiai ir be 
jokių diskusijų. Jam susidarė

Šiame numeryje:
Teokratinės valstybės pavojus • Privatizacija • Naujas JAV LB 
amžius? • Juozo Žilevičiaus šimtmečiui • Jonės Paltarokai
tės-Valaitienės eilėraščiai • Tomas Venclova Chicago’je • Sezo
no pradžia Vilniaus Filharmonijoje

Czeslaw Milosz

įspūdis, kad vyriausybės sluoks
niai baugščiai paklūsta bažny
tinei hierarchijai.

Milosz’ui taip pat atrodo, kad 
Lenkijoje nebeįmanoma laisvai 
diskutuoti kunigijos nepaprasto 
susidomėjimo seksualiniais klau
simais. Jis pamini paradoksą, 
kad pasaulio rekordą abortų sri
tyje yra pasiekusi katalikiškoji 
Lenkija arba nereligingoji Sovietų 
Sąjunga. Dauguma kunigų Len
kijoje, užuot skelbę evangeliją, 
kartoja religinius draudimus. Bet 
kuris pilietis, besiremiantis 
parlamento atstovų teise laisvai 
diskutuoti visus klausimus, įskai
tant abortus, laikomas dorovine 
pabaisa.

Milosz’as dar gerai atsimena 
tarpkarį, kai su politine dešine 
susidėjusiam politiniam kleri
kalizmui oponavo lėkštokas inte
lektualų antiklerikalizmas. Šis 
pasidalinimas į dvi priešiškas 
stovyklas buvo kenksmingas 
tiems lenkams, kurie rimtai 
domėjosi religinėmis idėjomis. 
Visa tai, rašo poetas, nepaprastai 
pasikeitė po karo, kada Lenkijo
je išsiplėtė katalikų intelektualų 
judėjimas — galbūt gausesnis ir 
gyvybingesnis negu bet kurioje 
kitoje katalikiškoje šalyje. 
Jokiame kitame komunistų 
valdomame krašte nebuvo sukur
ta tokia galinga atsvara prieš 
oficialų žargoną kaip Lenkijoje. 
Dar prieš karą religingieji in
telektualai buvo laikomi egzotiš
kais gyvūnais; pokario metais 
religijos reputacįja visiškai pasi
keitė. Tie intelektualai sėkmin
giausiai palaikė ryšį su Vakarų 
idėjomis ir kūryba, su religinėmis

Einant į „laisvą rinką”, ji ne
galima be ūkio „privatizacijos”. 
Pirmą kartą tą žodį vartodamas, 
imu jį į kabutes, nes dabar jis 
tampa ekonomijos mokslo ter
minu, reiškiančiu charakterį ir 
procesą, t.y. perėjimą iš marksis
tinio, komandinio ūkio sistemos 
į kapitalistinę. Tas terminas turi 
du aspektus: pirma — charakteri, 
reiškiantį „entrepreneurship” 
(verslininkavimą) laisvos pasiū
los ir paklausos ūkyje ir „laissez- 
faire” bei privačios nuosavybės 
ūkio struktūrą, ir antrą aspektą, 
tai proceso dinamiką, pereinant iš 
marksistinio-kolektyvinio į 
privačios nuosavybės ūkininka
vimo būdą ir metodą.

Pradėkime nuo charakterio. 
Pastarųjų mėnesių patirtis rodo, 
kad įvairūs autoriai, pateikdami 
svarstyti Aukščiausiąjai Tarybai 
savo ekonominę ir „privatizaci
jos” programą, kuri apima ne tik 
visas ekonominio, bet ir socialinio 
gyvenimo sritis, užmiršo vieną 
mažą „smulkmeną”: valstybės 
Konstituciją. Lietuvos valstybės 
atkūrimas, be abejo, reiškia 
„teisinės valstybės” (Rechtsstaat) 
įkūrimą, valdymą ir įstatymda- 
vystę („legislation”) pagal kon
stitucines normas, priimtas de
mokratiškai išrinkto Seimo.

Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos paskelbimas taip pat 
reiškia tautos pasiryžimą ne tik 
nusimesti svetimą jurisdikciją,

* Viena iš serijos paskaitų Lietuvos 
ekonomijos klausimais, autoriaus 
skaityta Vilniuje 1991 m. birželio 10 
d.

ir nereliginėmis kultūrinėmis 
apraiškomis.

Ir tai, tvirtina poetas, jau 
praeityje. Vos tiktai pradingo 
ateistinė valstybė ir būtinybė jai 
priešintis, sugrįžo prieškarinė 
padėtis. Dauguma katalikų len
kų vėl pradėjo žiūrėti į tą nepap
rastą katalikų intelektualų sąjū
dį kaip į „žydus ir masonus”.

Milosz’as pranašauja, kad ir 
Lenkijoje religija sutrūnys iš 
vidaus. Po poros dešimtmečių, 
sako jis, Lenkija bus taip pat 
mažai krikščioniška kaip Angli
ja ar Prancūzija ir pasižymės 
antiklerikalizmu, kuris būsiąs 
nukreiptas prieš klerikalų galybę 
ir jų teokratinės valstybės prog
ramą. Bet poetui tai nereiškia 
religijos žlugimo. Tiktai mūsų 
visatos ir pasaulio samprata, 
dar įstrigusi į 19-ąjį šimtmetį, 
neleidžia mums įžiūrėti ateinan
čios naujovės, kurios ženklai 
ryškūs poezijoje, mene bei muzi
koje — tvirtina lenkų poetas ir 
lietuvių bičiulis Czeslaw Milosz.
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bet ir universalių žmogaus teisių, 
kurios yra virš ekonominių svars
tymų, įgyvendinimą savoj vals
tybėj per savo konstituciją ir išjos 
plaukiančią įstatymų leidybą. 
Kai kitas Lietuvos Seimas susi
rinks, tarp įvairių prigimtųjų ir 
etinių žmogaus teisių ir laisvių 
turės būti konstituciškai garan
tuotos bent dvi universalios 
teisės, liečiančios ekonomiją, t.y. 
privačios nuosavybės teisė ir 
neliečiamybė ir žmogaus teisė į 
darbą. Siūlyčiau į konstituciją 
įrašyti dar vieną naują punktą, 
liečiantį ekonomiją, t.y. už
draudimą pinigų naudojimo kaip 
priemonės turto perdalijimui 
valstybėje. Be abejo, tų ga
rantuotų teisių ir laisvių bus 
daugiau. Jos priklausys nuo 
žmonių, kurie tą konstituciją 
formuluos, ir nuo Seimo, kuris 
ją priims, nežiūrint, ar jis bus 
vadinamas konstituciniu, pir
muoju, trečiuoju, penktuoju, at
statomuoju, ar kaip kitaip, bet 
svarbiausia, kad jis bus išrinktas 
pagal mūsų pačių, t.y. Aukščiau
siosios Tarybos priimtą rinkimų 
įstatymą ir taisykles, greičiausiai 
balsuojant už partįjų sąrašus, bet 
ne tiesiogiai už asmenis.

Šiuo metu valdžia Lietuvoje dis
ponuoja dviejų rūšių turtu. Pir
moji rūšis tai nacionalizuotas, ki
taip sakant, atimtas, o dar pa
prasčiau, Stalino pakalikų, atva
žiavusių su Raudonosios armijos 
tankais ir kulkosvaidžiais, išplėš
tas ir pavogtas privatus turtas 
(kaip nekilnojamas turtas, preky
bos ir pramonės nuosavybės ir
t.t.), t.y. tas, kas buvo privati 
nuosavybė, Stalinui okupuojant 
Lietuvą, ir antroji rūšis tai tau
tos užgyventas turtas jau okupa
cijos metais, t.y. visuomeninis 
turtas. Dėl visuomeninio turto, 
tai iš karto sutinkame su pasiū
lymu: „privatizaciją vykdyti, tik 
perduodant”, kad gautos pajamos 
eitų į valstybės iždą, kurio savi
ninkai yra visi piliečiai.

Tačiau laikome neleistinu, 
nepateisinamu ir ekonomiškai 
absurdišku pasiūlymą negrąžinti 
buvusį privatų, atimtą, tei
singiau Stalino pavogtą turtą 
buvusiems jo savininkams ar jų 
įpėdiniams. Buvo sakančių, kad 
„ekonomiškai žalinga ir idėja 
nemokamai grąžinti buvusiems 
savininkams žemę ar kitokį tur
tą arba išmokėti kompensaciją”. 
Proponentai, kaip matome, šį va
gystės įteisinimą grindžia „eko
nomišku žalingumu”. Visų pirma 
jie šio žalingumo niekur neparodė 
ir nepagrindė, kad matytume, 
kodėl tai žalinga, o antra tas tei
gimas kaip toks yra gryna nesą
monė ir kontradikcįja, nes, pir
ma, jie siūlo „privatizaciją”, 
paneigdami privačios nuosavybės 
teisių neliečiamybę, ir antra, yra 
neginčijamai praktikoje įrodyta, 
kad ta neliečiamybė yra ūkiškai 
naudinga per visą ekonominės 
veiklos spektrą. Kokia čia gali 
būti privatizacija be privačios 
nuosavybės teisių besąlyginio 
pripažinimo ir garantavimo. Be 
privačios nuosavybės neliečiamy
bės principo nebūtų buvę Vaka
rų pasaulio negirdėtai aukšto gy
venimo standarto.

Šiam mano teigimui įrodyti yra 
prirašyta kalnai knygų, kurios

Vakar, spalio 25 dieną, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago’je, buvo atidaryta jubiliejinė dvidešimtoji 
metinė Lietuvių fotografijos paroda. Eksponuojami išeivijos ir Lietuvos fotografų darbai laisva tema ir šių metų 
konkursine — „Sportas”. Paroda vyks iki lapkričio 3 dienos.

gina prigimtąją teisę į privačią 
nuosavybę pagal krikščionišką 
etiką ir krikščionišką socialinį 
mokslą. Šiai pažiūrai niekas 
kitas pasaulyje nesipriešina, 
išskyrus marksizmą. Ta prigim
toji teisė yra ginama ne tik 
mokslu, bet ir kalnais lavonų. 
Lietuvis ar ukrainietis ūkinin
kas, begindamas savo turtą, 
išvažiavo į Sibirą, o jo sūnaus 
partizano lavonas gulėjo turgaus 
aikštėje.

Turėtų būti aišku, kad šalia 
ūkinio aspekto yra kitas aukš
tesnis principas, aukštesnė 
plotmė, t.y. prigimtosios žmogaus 
teisės, kurių jie laužyti negali. Su 
dideliu pasigėrėjimu skaitėme 
Lietuvos agropramoninio banko 
pirmininko Prano Vilūno pasi
sakymą: „Aš pasisakyčiau už 
visišką skriaudų atlyginimą. 
Visame pasaulyje žemė turi vertę 
ir nemokamai ją atgauti turėtų 
tik buvęs jos savininkas ar pali
kuonis, kuris ūkininkaus toje 
žemėje. Kiti buvę žemės savi
ninkai ar jų palikuonys turėtų 
tapti ūkių dalininkais, akci
ninkais, nuomotojais arba gauti 
atitinkamą kompensaciją, bet ne 
iš valstybės, o iš žemės naudo
tojų”. Ačiū, teisingam žmogui! 
Lietuvai nereikia iš pačių lietu
vių ir žydų pavogto turto.

Kaip kontrastą, klausimui 
pailiustruoti noriu pacituoti 
Kazimiero Antanavičiaus tei
gimus, pirma, dėl to, kad jie yra 
reprezentatyvūs ir antra, kad jis 
yra Aukščiausiosios Tarybos 
komisijos, kuri tuos klausimus 
svarsto, pirmininkas. Jis rašo: 
„Jeigu kalbama apie Lietuvos 
kūrimą, o ne griovimą, kodėl 
buvę savininkai prieš penkerius 
metus taip aiškiai nekėlė nuo
savybes klausimo?” Čia yra aiški 
supozicija, kad tie, kurie kelia 
nuosavybės klausimą, Lietuvą 
griauna. Ar tikrai taip?... Pama
tysime vėliau... Toliau jis rašo: 
„Jei Gorbačiovo režimas yra 
demokratiškesnis, tegul Gor
bačiovas ir atiduoda tą nuosavy
bę. Ar Lietuvos Respublika yra 
ką nors nusikalstamo padariusi 
tiems žmonėms? Ji prarado savo 
turtus, didelę aukso dalį, menines 
vertybes, žmones...”.

Principiniame konstitucinio 

dalyko svarstyme prie ko čia Gor
bačiovas ir Lietuvos Respublikos 
nusikaltimai? Taip, kaip pri
vačios nuosavybės teisės nelie
čiamumo garantavimo panei
gimas nėra pirmininko Kazi
miero Antanavičiaus asmeninėj 
valioj, taip ir jos užtikrinimas 
nėra Gorbačiovo valioj. Tai yra 
prigimtųjų žmogaus teisių 
neliečiamumo garantavimas 
konstitucijoje ir jos rėmuose 
įteisintoje tolimesnėje įstatym- 
davystėje, ne pagal Aukščiau
siosios Tarybos, bet konstitucinio 
seimo valią. Čia įstatymo reika
las. Niekas nesako, kad „Lietuva 
nusikalto” ir kad pavogto turto 
grąžinimas teisėtiems savinin
kams yra „už Lietuvos griekus”. 
Antanavičius toliau rašo: „Ir štai 
dabar buvusiems savininkams 
reikia draskyti Lietuvą į gabalus 
tik dėl to, kad tai jų. Kodėl turim 
grąžinti vienam visų mūsų są
skaita?”

Dabar mes klausiam: kodėl pri
vačios nuosavybės pripažinimas 
yra „Lietuvos draskymas”. Negi 
privatus ir teisėtas savininkas, 
grąžintą jam, sakysim, 20 hek
tarų gabalą iš Lietuvos atsipjaus 
ir nusiveš į Australiją? Ar namą, 
per 50 metų prie komunistinės 
tvarkos dažniausiai tapusį lau
žu, atvažiavęs su helikopteriu 
nusikels į New York’ą. Jie kaip 
buvo, taip ir pasiliks Lietuvoj, 
Lietuva nebus sudraskyta, 
pasikeis tik nuosavybės forma, 
užuot vagiui priklausys tam, kas 
tą turtą uždirbo. Ar Vokietija, ar 
Amerika yra „sudraskytos”, kur 
privati nuosavybė yra gerbiama? 
Ten, kur ji yra negerbiama, yra 
marksistinis ubagynas.

Privačios nuosavybės klau
simas turi tris aspektus: eko
nominį, socialinį ir etinį. Dėl eko
nominio reikia žinoti, kad be pri
vačios nuosavybės garantavimo 
negali būti mikroekonomikos, 
tikrąja to žodžio prasme, nes pas
taroji yra pagrįsta kalkuliuota 
rizika ir verslininkavimu („en
trepreneurship”), kurie įgalina 
„laisvos rinkos” egzistavimą ir 
kainų mechanizmo veikimą. Ar 
gali būti valdiškas verslininkas 
(„entrepreneur”)? Tam, kurio 
akiratis ribojasi stalinistiniu ko
munizmu, mano argumentai ne

suprantami, nes jis nesupranta 
ne tik klasikinio, bet ir postKey- 
nes’inio mišrios ekonomijos kapi
talizmo, bet ir savo marksizmo, 
nes jis nesupranta ekonomijos 
apskritai.

Antras, socialinis aspektas, yra 
turbūt geriausiai išanalizuotas 
Katalikų Bažnyčios socialiniame 
moksle, t.y. yra popiežių encikli
kose ir jos vadovaujančių sociolo
gų darbuose. Tai yra labai ilga 
kalba, ilgesnė negu šių paskaitų 
rėmai gali leisti, tačiau, kai pri
vačios nuosavybės klausimas 
yra svarstomas Aukščiausiosios 
Tarybos specialioje komisijoje, 
kuriai Kazimieras Antanavičius 
pirmininkauja, tai ten jis turėtų 
būti svarstomas su atitinkamu 
akademiniu rimtumu, atitinka- 
mu intelektualiniu lygiu, kad 
nepadarytų Lietuvos ūkiui nepa
taisomos žalos ir gėdos Aukščiau
siosios Tarybos institucijai, kuri 
turi palaikyti bent minimalų 
autoritetą.

Ir trečias aspektas tai etinis, 
kuris yra priešingybė principui: 
„kas mano, tai ne tavo, o kas tavo, 
tai ir mano”. Tiksliau, ką pats 
uždirbai — tai tavo, o ką kitas 
uždirbo — tai jo, ir jei iš jo paėmei, 
tai pavogei. Septintas Dievo 
įsakymas sako „Nevok”. Valsty
bė negali būti vagių banda. Pas 
mus Amerikoje, jei žinai, kad 
daiktas yra vogtas ir tu jo ne
grąžini, tai esi kriminališkai bau
džiamas, kaip ir pats vagis. 
Prisipažinsiu, kad tokios kalbos, 
kaip komisijos pirmininko — An
tanavičiaus pavaizduotos, man 
„netelpa į galvą”. Jam ir kitiems 
stalinistinio komunizmo palikuo
nims „privatizacija” yra surišta 
su kažkokia „funkcine” privačia 
nuosavybe pagal valdžios užgai
das, bet ne su nemanipuliuojamu 
principu, ant kurio stovi Vakarų 
krikščioniškos civilizacijos gero
vė. „Privatizacija” be privačios 
nuosavybės teisių užtikrinimo 
yra ne tik silpnai užslėpta ap
gavystė, bet ir absurdas. Po šių 
pavyzdžių turbūt aišku, kodėl rei
kalingi konstituciniai teisingumo 
pagrindai, kurie suvaldytų vagis 
ne tik gatvėje, bet ir valstybinėse 
institucijose.

(Nukelta į 2 psl.) ,
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Rūpestis Lietuva
— bet jau kita forma

Vienuolika Broniaus Kviklio tomų

Kaip maloniai skiriasi šių metų 
pabaiga nuo jų pradžios! Ilgas 
šiltas ruduo, ramus lietus, kuris 
ženklina sausros galą. O visų 
svarbiausia: Lietuva laisva ir 
nepriklausoma. Taip, dar Lietu
voje yra aštuoniasdešimt tūks
tančių potencialių bermon
tininkų, bet nebelaksto žmonės 
su juodomis beretėmis ir dryžuo
tais apatiniais marškiniais. 
Ateina žiema, bet Lietuvos žmo
nėms negresia badas ir šaltis. Po 
žiemos ateina pavasaris, ir Lietu
va pasiruošus žydėti.

Praėjo tos dienos, kada dre
bančia širdimi atsukdavome 
radiją žinioms su nujautimu, kad 
Maskvos galiūnas vykdo koki 
naują nuožmų planą. Ir laik
raščiuose Lietuva iš pirmojo 
puslapio persikėlė i biznio ir 
reklamų skyrius. Ir tai smagu: 
kad ir ši praėjusi pirmadieni 
maloni staigmena — dviejų pilnų 
puslapių reklama The Neu> York 
Times. Reklamoje susipažįstame 
su neretai pirmą kartą girdi
momis baltų bendrovėmis. Rek
lamuojasi net dvi lietuviškos oro 
linuos: „Lithuanian Airlines” 
Vilniuje ir „Airlines Lietuva” 
Kaune. Gal tik egzotiškai, šiek 
tiek kaliforniškai, skamba Balti- 
con „Relaxation Industry”. I 
skaitytoją žvelgia Lietuvos prem
jeras Gediminas Vagnorius, akiai 
mielas Vilniaus senamiesčio 
bokštų ir, stogų vaizdas. 
Reklamos tekstai skelbia žinią, 
kad Baltijos valstybės žengia j 
ateiti. Antradienio Chicago Tri
būne verslo sekcijoje — didelė 
fotografųa, kurioje matomas JAV 
viceprezidentas Dan Quayle pasi
rašo sutarti su Estuos, Latvijos ir 
Lietuvos premjerais. Sutartis 
skatina Vakarų kapitalo in
vestavimą Baltijos valstybė
se. „Respublikos dabar atvi
ros verslui”, pareiškė Quayle.

Ir mūsų pačių gyvenimai su
grįžta i normalią vagą. Mūsų 
profesinis darbas vėl grįžta i 
gyvenimo centrą. Pamažu dings
ta tas labai keistas jausmas, kad 
esi kokio nors pikto lėlių meistro 
virvutėmis traukoma lėlytė. 
Taip, kaip Lietuva toje pirma
dienio reklamoje, mes patys 
grįžtame savo gyvenimus tvarky
ti be Didžiojo Brolio slegiančios 
globos. Nedingsta mūsų rūpestis 
Lietuva, nors jis keičia savo for
mas — nebeturim rūpesčio Lie
tuvos laisve ir nepriklausomybe, 
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kuris dominavo mūsų siekius ne 
tik pastaruosius ketverius metus, 
bet taip pat buvo tolimos aušros 
šviesa pastaraisiais dešimtme
čiais.

Dabartiniai didieji rūpesčiai — 
Lietuvos ekonominė padėtis, iš 
kurios ji visom išgalėm stengiasi 
išbristi, Lietuvos gyventojų bui
tiniai vargai, Lietuvos kultūros 
dabartinės, o ypač atsivėrusios 
ateities perspektyvos. Nepri
klausomybės atgavimo išdava 
logiškai yra jos įgalintas sieki
mas šviesios ateities ir gerovės 
savo valstybei ir tautai. Ir atei
tininkų sąjūdžio įsitikinimas bei 
siekis — „Ateitį regim tėvynės 
laimingą” keičia prasmę — pir
miau jis lyg išsisėmė laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos vizija 
(kitaip ir negalėjo būti), šiandien 
jis nurodo į užduotį dirbti ir 
stengtis, kad laiminga ateitis 
pasidarytų kiekvieno lietuvio 
dalia, nes tai normalaus ir pras
mingo žemiško gyvenimo sąlyga. 
„Laiminga” anksčiau reiškė 
laisva, šiandien, turbūt su
tiksime, kad tai turėtų reikšti: 
materialiai apsirūpinusi, tei
singai besitvarkanti, kultūrą 
ugdanti žmonių bendruomenė. 
Tačiau daugeliu atžvilgių, kaip ir 
kiekvienoje normalioje valstybėje 
ir demokratiškoje žmonių bend
ruomenėje, mūsų nuomonės išsi
skirs dėl šios sąvokos turinio, o 
ypač dėl ekonominių ir politinių 
programų, visiems, aišku, sie
kiant padaryti Lietuvą laiminga. 
Ir todėl taip svarbu visiems savo 
tarpe šiuos rūpesčius atvirai 
svarstyti, nuomonėmis pasikeis
ti, bet priminti vieni kitiems, kad 
dėl tikslo sutariame.

Pasikeitusius rūpesčius galime 
matyti ir tradicinio rudens ren
ginio — Ateities savaitgalio — 
programoje, kuri įvyksta už 
dviejų savaičių Chicago’s Jauni
mo centre ir Lemont’o Ateiti
ninkų namuose lapkričio 15-17 
dienomis. Pirmasis Ateities sa
vaitgalis prieš daugiau kaip 
dešimtį metų sau tema ėmė 
„Žmogus Lietuvoje”. Ta tema 
kalbėjo Algirdas Landsbergis, To
mas Venclova ir kiti — ją karštai 
diskutavo Bavaitgalio dalyviai. 
Tąsyk rūpestis buvo apibrėžti, 
kokiu žmogum yra tapęs lietuvis 
po keturiasdešimt metų sovie
tinės sistemos jam spaudimo, kad 
žinotume, su kokiais savo tautie-
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Lengva kalbėti apie Broniaus 
Kviklio keturtomę Mūsų Lietuvą 
ir septyniatomes Lietuvos bažny
čias, nes nereikia įrodinėti tų 
veikalų svarbos ir unikalumo. 
Tatai iš karto aišku, paėmus 
knygas į rankas. Autoriaus būta 
mažiausiai trilypės asmenybės: 
lituanistikos kolekcionieriaus, 
žumalisto-redaktoriaus ir ekono
misto. Mažiau žinoma, kad išei
vijoje pasižymėjęs kaip žurnalis
tas ir redaktorius, Bronius Kvik
lys buvo baigęs Vytauto Didžiojo 
universitetą diplomuotu eko
nomistu ir po to dar studijavęs 
teisę. Toji trilypė erudicija atsi
spindi Kviklio knygose: kolek
cionierius sukaupė įspūdingai 
daug iliustracinės ir faktologinės 
medžiagos; žurnalistas parašė 
tekstus, suprantamus „eiliniam 
Lietuvos mylėtojui” (cituoju iš 
MLI tomo pratarmės); ekonomis
tas patsai suorganizavo savo kny
gų leidybą, sutelkdamas lėšas 
spausdinimui. Rezultatas: Mūsų 
Lietuvos 3,036 puslapiai su dar 
daugiau iliustracijų, Lietuvos 
bažnyčių 3,556 puslapiai, 
nemažiau gausiai iliustruoti. Iš 
viso per 6,500 puslapių, galėtų 
būti net 16 normalių tomų po 400 
puslapių. Tasai darbas atliktas 
nuo 1955 iki 1987 metų, taigi per 
32 metus. Dirbta daugiausia 
vakarais ir savaitgaliais, atlieka
mu laiku nuo tarnybos pragy
venimui. Tik pastaruosius pora 
trejetą metų Bronius Kviklys 
naudojosi kuklia pensija ir galėjo 
užbaigti Lietuvos bažnyčias pilnu 
atsidėjimu.

Mūsų Lietuvos užmojis pra
džioje buvo kuklesnis, vos vieno 
tomo, tiesa, tūkstančio puslapių. 
Iš Tėvynės mylėtojų draugijos 
reklaminės sąlankos, išleistos 
Chicago’je apie 1960 metus, 
matyti, kaip toji draugija prašė 
„rėmėjų įnašų, aukų ir pre
numeratų” nemažiau kaip po 
7 dolerius Broniaus Kviklio pa
ruoštąja! knygai vardu .Lietuvos 
žemių aprašymas”, kur bus 
atvaizduota mūsų senoji tėvynė: 
jos miestai, miesteliai, kaimai, 
piliakalniai, upės, ežerai ir kitos 
žymesnės vietovės”. Nieko 
neišėjo iš to pirmojo projekto. 
Detalių nežinau, tik esu girdėjęs, 
kad Kvikliui nesisekė susitarti su 
TMD pirmininku Miku Vaidyla. 
Tad 1961 metais jis kreipėsi į Lie
tuvių enciklopedijos leidėją Juozą 
Kapočių Boston’e ir susitarė 
išleisti'tris tomus, maždaug po 
700 puslapių. 1964 ir 1965 metais 
išspausdinti du tomai. Tada 
paskelbta, kad su gausia bendra-

* Paskaita, skaityta per a.a. Bro
niui Kvikliui pagerbti akademiją, su
ruoštą Akademinio skautų sąjūdžio 
1991 m. spalio 27 d. Jaunimo centre, 
Chicago’je. 

darbių talka autorius Kviklys 
turi sutelkęs daugiau vertingos 
medžiagos, kuriai sudėti reikės 
dar dviejų tomų, tad prenumera
toriai prašomi užsiprenumeruoti 
ir anksčiau nenumatytą IV tomą. 
1968 metais išleistas pasku
tinysis, ketvirtas Mūsų Lietuvos 
tomas, daugiau kaip 800 
puslapių. Užsklandoje padėkota 
71-am bendradarbiui, suminint 
pavardes, o jų būta dar daugiau. 
Žemėlapiukus braižė Albinas 
Kernius, fotografijas gamino 
Daumantas Čibas, Vytautas 
Reivytis ir Vytenis Statkus, 
kalbos taisytojai buvo Petras Ži
lionis, Feliksas Kudirka, Vladas 
Kulbokas ir Stasys Santvaras. 
Vieni jų talkininkavo pirmie
siems tomams, kiti vėlesniems. 
Autorius Bronius Kviklys pasi
rodė esąs geras organizatorius, 
sugebėjęs įtikinti žmones užsimo
tojo darbo prasmingumu ir su
telkti bendradarbių. Man teko 
patalkininkauti Broniui nuo 
1946 metų dar Vokietijoje, pabė
gėlių stovyklose, kai jis ruošė sa
vo knygutės Lietuvių kova su na
ciais angliškąjį vertimą. Prašė 
manęs etnografinės Lietuvos že
mėlapio, kurį galėjau jam parū
pinti iš Tuebingen’o. Mūsų Lietu
vai pagelbėjau iliustracijomis, 
šiek tiek faktologiniais duomeni
mis. Už tai gavau iš Broniaus ne
mažai iliustracįjų savajam Lietu
vos kaimų ir bažnyčių architek
tūros rinkiniui. Kiek daugiau teko 
pasidarbuoti su Lietuvos bažnyčių 
tomais.

Kuo ypatingi tie Mūsų Lietuvos 
tomai? Kai kam atrodo, kad tai 
yra Lietuvių enciklopedijos išplės
tas pakartojimas. Ne taip: LE 
yra tik vietovių geografijos ir 
lokalinės istorijos santraukos, o 
Mūsų Lietuvoje paskelbti išsamūs 
duomenys su gausiomis iliust
racijomis. Daug kas buvo pa
skelbta pirmą kartą. Lietuvių 
enciklopedijoje vietovės ran
damos abėcėline tvarka, be tarpu
savio sąryšio, o Bronius Kviklys 
suredagavo savo knygas, grupuo
damas medžiagą visų pirma 
pagal etnografines Lietuvos sritis 
— iš eilės Vilnįja, Rytų Aukštai
tija, Vidurio Lietuva, Suvalkija, 
Žemaičiai, Mažoji Lietuva. Tose 
srityse vietovės aprašomos pagal 
apskritis ir didesniųjų miestų 
apylinkes. Tuo būdu skaitytojui 
lengva rasti informaciją apie tam 
tikros apylinkės ar visos apskri
ties vietoves. Antrinę antraštę 
Bronius Kviklys pakeitė iš pir
mykštės, siūlytos Tėvynės mylė
tojų draugijai: dabar jau „Krašto 
vietovių istoriniai, geografiniai, 
etnografiniai bruožai”. Pasakyta 
kukliai, tik bruožai, o ne istorija 
ar geografija. Paaiškinta paties 
Kviklio pratarmėje: „Stengiausi 
laikytis mokslinių reikalavimų, 
mokslinės tiesos. Tačiau veikalą 
rašiau ne mokslo žmonėms, o eili
niam Lietuvos mylėtojui-ai. Taigi 
nevengiau dėti ir tokių dalykų, 
kurie [...] dažnai laikomi pasako
jimais, padavimais. Neapkroviau 
skaitytojo ir smulkia dokumen
tacija”. Iš to matyti, kad Kviklio 
Mūsų Lietuva nėra enciklope
dinis veikalas. Kiekviename 
Mūsų Lietuvos tome duota ati
tinkamos etnografinės srities 
bibliografija. Suregistruotos ne 
tik knygos ar brošiūros, bet ir 
daugybė straipsnių iš periodikos

Bronius Kviklys (1913-1990) Vytauto Maželio nuotrauka

ar enciklopedijų. Viskas sunume
ruota, iš viso panaudotos 1,762 
pozicijos ir dar kai kas išnašose. 
Kviklio forte buvo periodika, nes 
savo archyve jis turėjo sukaupęs 
nemaža žurnalų ir laikraščių 
komplektų iš tarpkario nepri
klausomos Lietuvos ir iš seniau.

Atidus skaitytojas galėjo pa
stebėti, kad dauguma Lietuvių 
enciklopedijos ir Mūsų Lietuvos li
teratūrinių nuorodų pamini 
lenkišką SČOumik geograficzny 
(Geografinis žodynas), išleistą 
Varšuvoje tarp 1880 ir 1902 
metų, 16 tomelių. Panašaus lietu
viško atitikmens nebuvo, o tasai 
Sžownik geograficzny gana 
detaliai aprašė ir Lietuvos vie
toves iki 19-ojo amžiaus pabaigos. 
Tada lenkai žiūrėjo į Lietuvą, 
kaip buvusios unijinės valstybės 
dalį. Susiradau tą lenkišką 
veikalą Boston’o Viešojoje biblio
tekoje, peržiūrėjau. Nė nepaly
ginsi su Kviklio Mūsų Lietuva; be 
iliustracijų, be žemėlapių — dėl 
lėšų stokos. Lenkiškajame var
dyne Lietuva yra visų pirma 
lenkiškai kalbančių miestų ir 
dvarų šalis. Ten nieko nerasi apie 
lietuvių tautinį atbudimą
19-ajame amžiuje. Tuo tarpu 
Mūsų Lietuva — tai ne tik mies
tai ir dvarai, bet visų pirma at
budusi ir švieson išėjusi tauta, 
išaugusi ir kaime, ir mieste, taip 
pat ir dvaruose. Bronius Kviklys 
nerodo dvarams šovinistinės pa
niekos, kaip dažnai užtinkama 
lietuvių publicistikoje, bet 
objektyviai įjungia dvarus į 
Lietuvos visumą. Neretai auto
rius randa ir iškelia buvusių 
dvarininkų nuopelnų atsiku
riančiai valstybei ir sąmonė- 
jančiai tautai. Man, dvarininkų 
palikuoniui, aišku, patinka 
toksai Kviklio požiūris. Žinoma, 

nevengė autorius suminėti ir kai 
kurių dvarininkų skriaudų 
kaimiečiams ar Lietuvai 
aplamai. Šalia vietovių ir žmonių 
atvaizdų, Kviklys paskelbė retų 
reikšmingų dokumentų ir senų 
laikų spaudos faksimilių, plaka
tų, skelbimų. Visa tai pagyvina 
tekstus. Dar svarbiau, kad au
torius sugebėjo anais geležinės 
uždangos laikais, kada dar retas 
kas nuvykdavo į okupuotą 
Lietuvą, gauti naujų pokario 
Lietuvos nuotraukų. Žinoma, 
pasinaudojo ir vadinamais tary
biniais leidiniais, kiek to reikėjo 
vietovių istorijai pratęsti iki 
mūsų laikų. Daug vietos skirta 
tautos rezistencijai prieš sovietus 
ir nacius, o taip pat tautos 
genocidui.

Kaip kiekvienas veikalas, taip 
ir Mūsų Lietuva susilaukė 
kritikos. Ne tiek spaudoje, kiek 
skaitytojų pokalbiuose. Kodėl 
palikta daugybė neištaisytų 
klaidų, kurioms atitaisyti pri
reikė net 4% puslapio paskutinio
jo tomo pabaigoje? I mano pasta
bas, kad reikėtų papildomų ko
rektūrų, Bronius atsakydavo: 
geriau išleiskime knygą greičiau, 
kol dar yra prenumeratorių, o jie 
vis sparčiau išmiršta. Taigi auto
rius skubėjo užbaigti didelį 
užmojį, nes jau brandino kitą 
nemažesni projektą. Ir leidėjui 
rūpėjo ištesėti pažadus prenu
meratoriams: po tomą per metus. 
Kitas girdėtas priekaištas buvo: 
vienos vietovės aprašytos iš
samiau, o kitoms teko vos po kelis 
sakinius; vienų veikėjų duotos 
biografijėlės, o kiti vos 
tepaminėti. Autoriaus atsakymas 
savaime suprantamas: išeivijoje 
ne visi šaltiniai prieinami, nepa
kako talkininkų viskam tinka
mai išbalansuoti, tad teko skelbti 

tokią medžiagą, kokią pavyko 
gauti.

Mūsų Lietuva šiek tiek paplito 
okupuotoje Lietuvoje, nors ir 
buvo draudžiama pasiųsti ar 
nusivežti. Bibliotekos laikė mūsų 
knygas užrakintas vadinamuose 
specfonduose. Ir kai tik buvo at
gauta spaudos laisvė, tuoj daug 
laikraščių Lietuvoje ėmė spaus
dinti Broniaus Kviklio raštų iš
traukas. Kauniškės Tėviškės 
žinios jau 1989 metų vasarą 
persispausdino Kauno apskritį iš 
Mūsų Lietuvos. Kiti provincijos 
laikraščiai reprodukavo savo vie
tovių aprašus. Lygiagrečiai, tų 
pačių 1989 metų gegužės 23 
dieną Vilniuje buvo pasirašyta 
sutartis pakartojamai išleisti 
Mūsų Lietuvos keturis tomus. 
Leidybos ėmėsi nauja firma, pa
vadinta „gamybos, paslaugų ir 
prekybos susivienijimu Vilnius”. 
Broniui Kvikliui atstovavo 
įgaliotas architektas Algimantas 
Miškinis, gyvenantis Kaune, o 
„Vilniaus” susivienijimą — jo di
rektorius R. Murėnas. Tų pačių 
1989 metų pabaigoje buvo iš
spausdintas Mūsų Lietuvos I 
tomas fotografuotine laida. 
Pažymėta, kad „leidinį parengė 
.Minties’ leidykla, išleido 
.Vilniaus’ susivienijimas”. 
Tiražas nepaminėtas, bet 
girdėjau, kad jis buvęs 50,000 ir 
viskas išparduota. Pelno dalis 
skiriama kitoms Kviklio kny
goms Lietuvoje išleisti. Kitais 
metais pasirodė II tomas, 
laukiama III. Deja, naujoji laida 
nepapildyta, klaidos neištaisytos, 
nes fotografuotine technika 
galima buvo atlikti darbą 
greičiau ir pigiau. I tomo pra
džioje įdėtos Algimanto Miškinio 
ir Broniaus Kviklio pratarmės. 
Visa kita — kaip bostoniškėje 
laidoje, su Lietuvių enciklopedijos 
emblema. Galėjo būti ir pir
mykščio leidėjo Juozo Kapočiaus 
pratarmė, bet jos nėra.

♦

Lietuvos bažnyčios — šešių 
tomų, tačiau septynių stambių 
knygų serija — yra antrasis 
Broniaus Kviklio unikalus milži
niško užmojo vaisius. Išleido 
Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library 
Press, Ine.) Chicago’je nuo 1980 
iki 1987 metų; iš tikrųjų pasku
tinysis tomas buvo gatavas kiek 
vėliau, 1988 metų pradžioje. Tai
gi beveik po tomą kasmet. Spaus
dino Mykolo Morkūno spaustuvė, 
meniškai redaguojant leidyklos 
vedėjui dailininkui Petrui 
Aleksai. Finansinę leidėjo naštą 
prisiėmė pats autorius Bronius 
Kviklys, nes jis rinko lėšas spaus
dinimui, maždaug po 15,000 
dolerių tomui. Jis nuolat būdavo 
spaustuvėje tikrinti puslapių 
sudėstymą, vadinamą laužymą, 
korektūras. Pradėta leisti 2,000 
tiražu, baigta tik 1,200, nes 
prenumeratorių ir pirkėjų atsi
rado mažiau, negu buvo tikėtasi. 
Pinigų aukojo pavieniai asmenys, 
nemažai kunigų, šiek tiek Lietu
vių Fondas. Kiekviename tome 
duoti mecenatų ir prenumera
torių sąrašai. Šio veikalo turinys 
daug platesnis negu sako ant
raštė. Tai ne tik Lietuvos 
bažnyčių, koplyčių ir vienuolynų 
istorija, bet ir parapijų veikla, 
kunigų ir vyskupų biografijos. 
Kiek žinau, vyskupas Vincentas 
Brizgys pirmasis buvo pasiūlęs 
Broniui Kvikliui parašyti tokį 
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Rusijos prezidentas Boris Jeltsin

Jelcinas, Gorbačiovas 
ir „politinė kultūra”

Viena Algirdo Brazausko ir 
Kazimieros Prunskienės politinių 
klaidų buvo Gorbačiovo aukš
tinimas ir Jelcino niekinimas. 
Pernai lankydamasis Amerikoje, 
Brazauskas susumavo skirtumą 
tarp tų dviejų varžovų žodžiu 
„kultūra”. Gorbačiovas esąs 
kietas, bet „kultūringas”; Jelci
nas švaistąsis pažadais, tačiau 
jam stinga „kultūros”. Pruns
kienė tvirtino, kad jos ypatingas 
ryšys su Gorbačiovu esąs daug 
svarbesnis už Vytauto Lands
bergio „bergždžią” bendravimą 
su Jelcinu.

Ši jau subyrėjusi legenda ilgai 
išsilaikė ir Washington’e. 
Žurnalo Time spalio 14 dienos 
numeryje komentatorius Charles 
Krauthammer primena, kad dar 
visai neseniai kai kurie JAV 
administracijos pareigūnai 
Jelciną laikė „paviršutinišku 
demagogu”. Baltųjų rūmų favori
tas buvo Gorbačiovas — šlifuotas, 
patikimas, nors ir diktatoriškas 
unitarinės sovietų valstybės 
vadovas. Iš Washington’o per
spektyvos, Jelcinas atrodė esąs 
„grubus, impulsyvus populistas, 
naujo politinio gyvio — Rusijos — 
vadovas, porcelianą daužantis 
demokratas”.

Vakarų nuomonę apie Jelcino 
„nekultūringumą” formuoti ir 
sovietinio saugumo metodiškai 
skleidžiamos istorijėlės. Pirmojo 
Jelcino apsilankymo Washingto- 
n’e metu, jis neva buvo nusigėręs. 

Šiame numeryje:
„Politinė kultūra” Rusijoje ir Lietuvoje • Demokratija Lietuvoje 
• Dėmesio Mažajai Lietuvai • Nauji leidiniai • Jurgos 
Ivanauskaitės „Mėnulio vaikai” • Artūro Tereškino eilėraščiai • 
Dainininkas Arnoldas Voketaitis • Sukaktuvinė paroda Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje • Vilniaus dailininkų paroda Lemont, 
Illinois

O dar neseniai prieš rugpjūčio 
perversmą Maskvos milicija ji 
išžvejojusi iš upės, kurion ji — 
girtutėlį — buvo įstūmę smarkūs 
vyrai, su juo susivaržę dėl tam 
tikros damos malonių.

Dabar paaiškėjo, kad tas „iš
maudyto” girto Jelcino epizodas 
iš tikrųjų yra komentaras apie 
paties Gorbačiovo ir jo bendradar
bių „politinę kultūrą”. Rusų 
rašytoja Tatjana Tolstaja 
rugpjūčio 23 dieną New York’o 
The New Republic paskelbė ilgą 
straipsnį, kuriame ji cituoja vieną 
rimčiausių demokratinės Rusijos 
politikų, asmeniškai patyrusių 
šios Jelcino istorijėlės smulk
menas. Pasak jo, Jelcinas impul
syviai nusprendė pasveikinti 
savo buvusį bendradarbį, o 
dabar varžovą, Nikolajų Ryžkovą 
su jo gimtadieniu. Kai Jelcinas, 
su gėlių puokšte rankoje, pro 
milicijos užtvaras pagaliau prisi
yrė prie Ryžkovo dačos, sukaktu
vininkas ir jo draugai viduje pasi
piktino tokiu jų bendro priešo 
Jelcino „akiplėšiškumu”, Gor
bačiovas išspjovė įsakymą: „Ge
rai išmaudykit tą mėšlo krūvą”. 
Jelcinas buvo suimtas ir panar
dytas į upę. Kai jo žmona ir 
duktė, iššauktos, atėjo jo atsiimti, 
KGB įsiveržė į jų butą ir viską 
apvertė aukštyn kojom. Sugrį
žęs, Jelcinas radc KGB raštelį, 
grasinantį, kad jei jis prasitars 
apie tą incidentą, nukentės jo 
žmona ir duktė. Kitą dieną pat-

Demokratija 
Lietuvoje

JULIUS ŠMULKŠTYS

Mūsų spaudoje neretai randa
me dabartinės Lietuvos valstybi
nės santvarkos ir valdžios kriti
ką dėl abiejų tariamo nedemokra
tiškumo ar bent demokratiškumo 
stokos. Tipiškas tokios kritikos 
pavyzdys yra Arvydo Juozaičio 
straipsnis Draugo, 1991 spalio 19 
d., šeštadienio priede. Jis 
išreiškia rūpestį „dėl gyvų 
totalitarizmo liekanų mūsų 
galvose, kurios labai sėkmingai 
virsta autentiško, lietuviško 
autoritarizmo praktika”. Prak
tika, kurios, pagal straipsnio au
torių, šiandien yra „pakanka- 
mai .

Jau pats valdžios adresu nu
kreipto kritikos egzistavimas lyg 
ir parodo, kad demokratija 
Lietuvoje dar nėra visiškai iš
blėsusi. Be to, yra ir kitų de
mokratiškumo reiškinių, kurie 
kartais kritikų nėra tinkamai 
išryškinti ar iš viso paminėti. 
Todėl ir aš noriu savo trigrašį 
pridėti prie šio klausimo panagri- 
nėjimo. Man ne tiek rūpi atsakyti 
į vieno ar kito asmens argumen
tus, kiek pažvalgti į demokratijos 
vystimąsi Lietuvoje iš istorinio 
taško bei pažiūrėti, kas yra konk
rečiai pasiekta esamų sąlygų 
kontekste. Kitaip sakant, aš ban
dysiu trumpai pakomentuoti 
dviem klausimais: (1) kokio de
mokratiškumo laipsnio realistiš
kai galima šiuo metu Lietuvoje 
tikėtis ir (2) kiek dabar yra tos 
politinės demokratijos.

Dėl pirmo klausimo nėra daug 
kontroversijos. Visi turbūt 
sutiksime, kad nuo 1926 metų 
Lietuvoje nebuvo vakarietiško 
tipo demokratijos ir kad nuo 1940 
metų tauta buvo pavergta totali
tarinės sistemos, kurios valdan
tieji sluoksniai į demokratiją žiū
rėjo kaip į labai pavojingą siste
mos priešą. Apie ją nebuvo gali
ma nei rašyti, nei skaityti, nebent 
visiškai iš neigiamos pusės. Taigi 
Lietuva kaip ir neturėjo demo
kratinių tradicijų ir praktikos, 

sai KGB vadovas Kriučkovas 
pradėjo skleisti gandą, kad Jelci
nas turįs meilužę — Tolstajai 
pasakojo įtakingas rusų politikas.

Tokia tebėra sovietinė gorbačio
vinė „politinė kultūra”, kuri dar 
neseniai imponavo kai kuriems 
lietuvių politiniams veikėjams. 
Štai ką prancūzų savaitraštyje 
L’evenement du jeudi rugsėjo 11 
dieną apie ją rašo. Maskvos 
žurnalistas, demokratas Alek
sandras Minkinas: „Rusų inteli
gentų akimis, ir Gorbačiovas ir 
Jelcinas yra partijos aparačikai. 
Bet Gorbis žino kaip apsimesti 
inteligentu, pavyzdžiui, kalbė- 

bent kiek tai lietė jos pokarinę 
generaciją.

Be to, nereiktų pamiršti, kad 
Vakaruose demokratinių politi
nių kultūrų ir institucijų vysti- 
masis truko ne mėnesius ir ne 
metus, o dešimtmečius ar šimt
mečius ir daug palankesnėmis 
sąlygomis. Anglija, parlamen
tarizmo tėvynė, yra geras pavyz
dys. Demokratuos formavimosi 
laikotarpiu ji buvo viena iš 
galingiausių pasaulio valstybių 
su stipria ekonomija, palaikoma 
milžiniškos kolonijinės imperijos. 
Tą patį galima pasakyti apie 
Prancūziją ir kai kurias kitas 
Vakarų Europos valstybes. Gi 
Lietuva iki šių metų rugpjūčio 
mėnesio didelę savo pastangų 
dalį turėjo skirti ne demokratijos 
kūrimui, o kovai dėl nepriklau
somybės.

1990 metų vasario mėnesio rin
kimai į Aukščiausiąją Tarybą 
nebuvo tradicinis partijų kontes- 
tas, bazuojamas programatiniais 
skirtumais, bet referendumas 
nepriklausomybės klausimu. 
Rinkimai valdžiai suteikė man
datą siekti nepriklausomybės at
statymo ir valdyti pereinamojo 
laikotarpio metu. Visi gerai žino
me, kaip sunkus buvo šis laiko
tarpis. Sovietų okupacinės pajė
gos su Maskvai lojalia Burokevi
čiaus partija naudojo įvairiausias 
priemones demoralizuoti lietuvių 
tautą: OMONas terorizavo pasie
nio postus, desantininkai užpul
dinėjo strateginius pastatus, 
Kremlius bandė ekonominę blo
kadą ir aktyviai prieš nepriklau
somybę agitavo etninių mažumų 
tarpe. Kai žmonėms reikėjo ginti 
parlamentą ir kitus nepriklauso
mos valstybės simbolius, demo
kratinės santvarkos kūrimas ir 
tobulinimas neišvengiamai pasi
darydavo mažiau svarbūs. Bet ne
žiūrint visų sunkumų, reikėjo 
valdyti beatsikuriančią valstybę. 
Apie tą valdymą ir po Kovo 11 
dienos atsiradusią santvarką 

damasis su Sorbonne profesoriais. 
„Jie nesupranta, kad to žmogaus 
rusų kalba rėžia ausį. Gorbačio
vas sukiojosi politinės galybės 
centre, o Jelcinas buvo ir tebėra 
chuliganas iš fabriko. Žvelgiant 
iš moralinio taško, tarp jų nėra 
didelio skirtumo... Taip, Jelcinas 
puikiai laikėsi sąmokslo metu. 
Tačiau jis neturėjo pasirinkimo. 
Ar jis galėjo laukti,kol jį suareš
tuos ar „netyčia” nušaus? Tai ne 
jo būdui. Jelcinas ryžtingas ir 
entuziastiškas mušeika. Peštynės 
yra jo poezija”, rašo Minkinas.

Daugeliui lietuvių ši rusų in
teligentijos atstovo nuomonė 
skambės per daug parapietiškai: 
joje dar aidi tradicinė rusų inteli
gentų panieka vadinamoms „pa
dugnėms”. Sunku sutikti su 
tokiu Gorbačiovo ir Jelcino 
moraliniu sugretinimu. Gor
bačiovas prieš Lietuvą naudojo 
melą, klastą ir terorą. Jelcinas 
nuosekliai palaikė lietuvius ir 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybę. Jo politinio profilio neiš
kreipia, kaip Gorbačiovo, žudynės 
Tbilisi ar provokacijos Kalnų 
Karabache. Abudu, Jelciną ir 
Gorbačiovą, pagimdė ta pati

Dr. Julius Šmulkštys, Indiana University — Purdue University at Fort Wayne 
politinių mokslų profesorius, praėjusiais metais dėstęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune. Jono Tamulaičio nuotrauka

daugiausia ir sukasi demokrati
jos stoką suponuojanti kritika.

Vienas iš pagrindinių vakarie
tiškos demokratijos elementų yra 
laisvi rinkimai. Kad tokie jie 
buvo, praėjusiais metais renkant 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, 
mažai kas, įskaitant ir kritikus, 
abejoja. Kas nemažiau svarbu, iki 
šiol nebuvo jokių ženklų, kad 
ateityje laisvi rinkimai į įvairius 
valdžios organus nebus tęsiami. 
Kalbant apie rinkimus, čia turi
ma galvoje rinkimines kampani
jas, kandidatų nominavimo pro
cesus, teisingo balsų skaičiavimo 
garantijas ir t.t.

Kitas svarbus politinės demo
kratijos elementas tai demokra
tiškas parlamentas. Jis, aišku, 
pirmiausia turi būti laisvai iš
rinktas. Bet to dar neužtenka de
mokratiškumui įrodyti. Parla
mentas taip pat turi būti atsakin- 

,,politinė antikultūra”, bet 
Jelcinas išsivadavo iš imperinio 
ir totalitarinio mentaliteto, kuris 
teberaizgo Gorbačiovą.

Apie visa tai verta pagalvoti 
formuojant lietuvių „politinę 
kultūrą”, apie kurią prieš keletą 
metų taip iškalbiai rašė Arvydas 
Juozaitis. Jos pamatus lietuviai 
statė, susilaikydami nuo smurto, 
vengdami demagogijos, gerbdami 
mažumas, tikėdami laisve ir pasi
tikėdami demokratija. Kai šįmet 
provincijoje besilankančiam 
Arvydui Juozaičiui buvo įteikta 
dilgėlių puokštė, tas gestas — 
simbolinė politinė išraiška — 
neperžengė teigiamos „politinės 
kultūros” ribų. Bet kai tuo pačiu 
metu ant Juozaičio švarko buvo 
išlietas dvokiantis skystis, lietu
vių politinė kultūra staiga smuk
telėjo iki „tarybinio” lygio. Prieš 
perversmą Lietuvoje apsilankę 
rusų aktoriai, norėję parodyti 
savo solidarumą su lietuviais, 
pademonstravo aukštą politinę 
kultūrą; juos sumušę superpatrio- 
tiški lietuviai žaliūkai buvo 
tipiški „tarybinės politinės kultū
ros” aktoriai.

kž 

gas balsuotojams, laisvas spren
dimų darymo procese ir įtakingas 
savo pagrindinių funkcijų, kaip 
įstatymų leidimo, vykdyme. Man 
atrodo, kad šių trijų kriterijų 
atžvilgiu Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba lengvai kvalifikuojasi 
kaip demokratinė institucija.

Šią vasarą man būnant Lietu
voje, teko dvi dienas praleisti 
Aukščiausiojoje Taryboje. Kalbos, 
debatai, ginčai postringavimas, 
emocijų išliejimas, demagogija ir 
rimtas klausimų diskutavimas 
man labai priminė Amerikos 
kongreso sesijas. Tokį pat nefor- 
malumą ir užsispyrimą nekreip
ti dėmesio į kalbėtojus mačiau 
Vilniuje ir Washingtone. Per 
debatus kairieji dažnai vaikšti
nėjo dešiniųjų pusėje ir su jais 
draugiškai šnekučiavo, o dešinieji 
tą patį darė kairiųjų pusėje. Tie
sa, buvo galima pastebėti indivi
dų abiejose grupėse, kurie rūsčiai 
ir tvirtai nusistatę tupėjo savo 
pusėje, bet jie, bent taip man 
atrodė, nebuvo tipiški bendra
minčių tarpe. O vidurio frakcijų 
narius buvo galima dar dažniau 
matyti visuose parlamento pusė
se ir kampuose. Ši nekonfronta- 
cinė atmosfera sugestijavo, kad 
tarppartiniai konfliktai greičiau
siai nėra tokie aštrūs, kaip kar
tais susidaro įspūdis, paskaičius 
spaudą arba partijų oficialiuosius 
pareiškimus. Priešingai, pabuvus 
kelias dienas parlamente, lieka 
mažai abejonių, kad jo narių dau
guma į politinius oponentus ne
žiūri kaip į tautos išdavikus, 
su kuriais bet koks prasmingas 
bendradarbiavimas nėra įmano
mas.

I klausimą, ar parlamentas yra 
atsakingas rinkėjams, vėl bandy
siu atsakyti iš savo asmeninės 
patirties. Daugiau negu du mėne
sius praleidus Kaune ir regulia
riai skaitant jo abu pagrindinius 
laikraščius Kauno laiką ir Kauno 
tiesą, teko dažnai pastebėti infor
macinius skelbimus apie Kauno 
ir apylinkių deputatų susitiki
mus su rinkėjais. Be to turėjau 
progos pasikalbėti su kitų miestų 

ir rajonų Aukščiausiosios Tary
bos nariais, kurie taip pat tvir
tino, jog dauguma deputatų rin
kėjų atstovavimo funkcijas trak
tuoja su prideramu rimtumu. Pa
galiau, su vienu deputatu, An
tanu Karoblių, teko lankytis Ši
lutės rajono rinkiminėje apygar
doje ir pačiam pamatyti klasišką 
parlamentaro susitikimą su bal
suotojais.

Dėl parlamento įtakos irgi, at
rodo, nėra didelių neaiškumų. 
Aukščiausioji Taryba yra visai 
nepanaši į tipiškas autoritarinių 
rėžimų įstatymų leidimo institu
cijas, kurių svarbiausia funkcija 
yra balsuoti pagal diktatoriaus ar 
valdančiosios klikos nurodymus. 
Kaip vienintelis krašto mastu de
mokratiškai išrinktas valdžios 
organas, Lietuvos parlamentas 
visiškai teisėtai yra paėmęs vado
vaujančią rolę. Galima ginčytis, 
ar stipraus parlamento režimas 
yra pats efektyviausias būdas 
kraštą valdyti, bet esamas tarp 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
vyriausybės politinės įtakos ba
lansas tikrai nemažina valdžios 
demokratiškumo. Jei vyriausybė, 
o ne parlamentas, dominuotų val
dymo procesą, tai demokratijos 
gynėjams būtų daugiau pagrindo 
nerimauti.

Spaudos laisvė yra kitas svar
bus demokratinės santvarkos po
žymis. Nuėjus į artimiausią kios
ką, tuoj išnyksta abejonės dėl 
tokios laisvės Lietuvoje buvimo. 
Čia galima rasti daugybę įvai
riausiom pažiūrom atstovaujan
čių dienraščių, savaitraščių, mėn
raščių, žurnalų, knygų, ir t.t., 
kas parodo, kad visos grupės, 
grupelės ir pavieniai asmenys, 
kurie nekovoja prieš valstybę, tu
ri galimybę laisvai savo nuomonę 
išreikšti. Tačiau kritikai teigia, 
kad spaudos sferoje valdžia turi 
aiškiai privilegijuotą poziciją. 
Šiam teigimui paremti yra mini
mi Lietuvos aido, televizijos ir ra
dijo atvejai.

Turiu prisipažinti, kad ir aš iš 
principo esu prieš valstybės lėšo
mis finansuojamą politinį dien
raštį. Čia kiekvienas pilietis gali 
paklausti: „Kodėl savo pinigais 
turiu remti man priešingą poli
tinę programą ar ideologiją pri
statantį laikraštį?” Bet kas nepa
teisinama, kartais gali būti su
prantama nepaprastų sąlygų 
kontekste. Žinant, kad praėjusių 
metų pavasarį visi trys pagrindi
niai dienraščiai, Lietuvos rytas, 
Respublika ir Tiesa, buvo neigia
mai nusistatę naujai išrinkto par
lamento daugumos atžvilgiu, yra 
nesunku suprasti, kodėl tokiu 
kritišku tautai laikotarpiu par
lamento vadovybė, o vėliau ir 
vyriausybė, panorėjo turėti bent 
vieną visame krašte platinamą 
laikrašti, kuris atstovautų jų po
zicijoms. Kas svarbiausia, Lietu
vos aidas pats galėjo kritiką 
sumažinti, jei būtų mažiau vėlę
sis į sunkiai pateisinamą asmeni
nę ir partinę polemiką. Tautai at
gavus pilną nepriklausomybę, 
Lietuvos aidas, toks koks jis iki 
šiol buvo, nėra nei pateisinamas, 
nei suprantamas. Jis dabar tu
rėtų atsikratyti savo politinių, 
siaurąja to žodžio prasme, as
pektų ir pasidaryti tiktai parla
mento priimtų įstatymų ir vy
riausybės dekretų periodiškai lei
džiamu rinkiniu.

O dėl televizįjos ir radįjo, tai čia 
jau komplikuotesnė situacija. Abi 
programos, nors ir valdžios kont
roliuojamos, yra kur kas daugiau 
negu „valstybės laikraštis” poli
tiškai ir ideologiškai išbalansuo-

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS D R c
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1991 m. lapkričio 16 d. / November 16, 1991 Nr. 225(41)

KERTINĖ 
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Brangiausieji Lietuvos vaikai
kreipiasi Jadvyga Bieliauskienė

Istorija — nuodėmės sfera, bet istorija ir išvaduoja

Nuo pirmos žmogaus dienos vi
sos žmonijos ydos kristalizavosi 
komunistų veikloje, pagrįstoje 
kraupiausia šventvagyste. Meilės 
vardan, šaukdami: „Laisvė, lygy
bė, brolybė!...”, kančiose paskan
dino tautas. Į šį kruviną, nesibai
giantį verpetą pateko ir mūsų Tė
vynė.

Ir kas pamatuos kiek mums tai 
kainavo?!.. Manome, kad iš savo 
mažumo daugiausia aukų būsime 
sudėję. Kančiose gimė nenumal
domas laisvės troškulys, ir juo 
tautos liko gyvos. Ir keliamės 
laisvę apgynę ryžto už ją žūti 
galia.

Aukojimo valandom kokie mes 
pakylėti, nuostabūs, šventi, 
broliai?!.. Kas nematė didžiojo 
aukojimo sausio 13-osios naktį, 
mūsų šventosios esmės nematė. 
Ir jam sunku patikėti, — mes vėl 
sugrįžę į sovietizacijos sujauktą 
buitį, kur mūsų ir geriausiųjų do
rybės ydomis virtę, stumdome 
vieni kitus, ežių spyglius atstatę. 
Sunku patikėti, kad mes ne tie — 
buitiniai. Todėl privalome išsi
nerti iš to primesto mums rūbo ir 
tapti broliais šventąja prasme. 
Suprasime tada, kad teismai 
neprikels gyvenimui mūsų brolių
— pikto tarnų. Meile ir atgaila už 
juos, — juos teišvaduosime. Jie 
liausis griovę ir vogę — ims dirb
ti, kurti; liausis skaldyti — ims 
siekti taikos.

Tai Sausio 13-osios Brolijos 
kelias. Jos tikslas: keltis ir kelti
— sunkus ir didingas, beribiai 
įpareigojantis. Mūsų žuvusiųjų 
didvyrių artimųjų liūdesys padės 
mums susikaupti. Tebeliepsno- 
jančios žaizdos sužeistųjų 
kūnuose mus šaukia tarnauti, 
globoti, gydyti, — perjuos ir visus 
varge esančius. Nukentėjusiųjų 
apleistumas, vargas ir skriaudos 
patiriamos iš mūsų abuojumo, 
laisvės priešų priešiškumo, verčia 
mus muštis krūtinėn ir kviečia 
vienytis Brolijoje, kad tarnau- 

Trispalvė prie* tanka šių metų sausio tryliktosios naktį Vilniuje — viršelio nuotrauka Chicago’je JAV Lietuvių Bendruomenės išleistam albumui „The 
Gift of Vilnius”.

tumėm Tėvynės Gynėjams su pa
garbos virpuliu širdyse, jaus
dami, kokie esame neverti. Jie — 
mūsų didvyriai, savo už Tėvynę 
mirti troškulio tyrume, Dievo 
išrinktieji. Tarnaudami jiems, jų 
dvasios šviesoje tapsime grynes- 
niais, ir išsisklaidys dusinantys 
savanaudiškumo, išdavysčių išta
kų rūkai, — taps tyras Tėvynės 
dangus per mūsų širdis. Neteisė
tai įgyti turtai bus išdalinti 
neturtingiems. Viskas taip leng
va ir paprasta, kai pradedame 
nuo savęs. Kankinių troškimas 
mirtimi apginti laisvę išlaisvins 
mus iš visų nedorybių: Taika ir 
Brolybė sugrįš į Nemuno šalį, į 
gintarą prie Baltįjos, į numylėtą 
Lietuvą.. Ir ši taika bus šventa, 
kančių žaizdre išdegintas brang
akmenis, aušrine patekės ir savo 
stebuklinga šviesa žėrės visam 
pasauliui.

Iš jūsų, mūsų Išeivijos Broliai, 
mes išmoksime vėl sąžiningai 
dirbti, laikytis žodžio. O dabar 
jūsų prilaikomi, stiprinami, ver
gijos dešimtmečius perbridę žaiz
dotom kojom ir toliau negailėda
mi „laiko, sveikatos ir gyvybės” 
(Brolijos Įstatai) saugosime Lais
vę, Meilės ir Tiesos kalavįju skin
dami jai kelią į kiekvieno Lietu
vos vaiko širdį.

Ir mes kartu su Jumis, Jūsų 
Bendruomenės susikūrusių Bro
lijos grupių remiami, broliškame 
apsikabinime apglėbsime žemę ir 
jausime Lietuvą, kaip gyvą mažy
tę jos širdį, ir pavojai taps ne
bebaisūs, gąsdinimo galios nete
kę...

Tikėjimo ir maldos vienybėje, 
Mylimiausieji!

Su giliausia pagarba ir meile —
Visada Jūsų

Jadvyga Bieliauskienė
Lietuvos Nepriklausomybės 

gynimo sausio 13-osios Brolijos 
pirmininkės pavaduotoja

1991 m. spalio 31 d.

Šių metų spalio 24 dieną Liublino Marie Curie-Sklo- 
doutska universitetas suteikė Tomui Venclovai daktaro 
honoris causa vardą už jo poeziją, taip pat mokslinius dar
bus bei visuomeninę veiklą. Spausdiname rašytojo žodi, prii
mant apdovanojimą

Jūsų Magnificencija, aukštasis 
senate, brangūs šių iškilmių 
dalyviai,

šią akimirką jaučiuosi keistai ir 
ne visai patogiai dėl kelių prie
žasčių. Gaunu garbingą apdova
nojimą, kuriam nebuvau pasi
rengęs. Tiesa, rašau eiles daug 
metų, bet retai ir mažai; iš esmės 
man tai visada buvo pašnekesys 
su savimi pačiu, o taip pat — 
kaip, beje, pasakiau viename eilė
raštyje — su ta tuštuma arba 
aukščiausiąja jėga, kurią ran
dame savyje nevilties valandomis 
ir kuri siunčia mums angelą, 
vadinamą balso dovana. Esu 
pripratęs prie vienatvės; daug 
metų buvau tikras, kad taip bus 
visada, ir maniau — tiesą sakant, 
tebemanau — jog tai deramas 
likimas žmogui, kurio amatas yra 
toks netikras, painus ir intymus 
dalykas kaip eilės. Nes eilės 
plėtojasi asmeninėje erdvėje; jos 
yra atsiskaitymas su savo sąžine, 
jų netgi pridera varžytis. Ir štai 
pasirodo, kad vis dėlto turiu 
skaitytojų, kad tos asmeninės 
sąskaitos vis dėlto turi dimensiją, 
kuri pranoksta asmeniškumą: jos 
įsirašo į istorinį laiką, apie jį 
kažką liudįja ir jį kažkaip verti
na.

Kad ir keista, įsigijau gal 
daugiau ir atidesnių skaitytojų 
anapus savo gimtosios kalbos, 
negu jos ribose. Tai paradoksas, 
dargi nelabai džiuginantis pa
radoksas. Suvokiu, jog domėji
masis tuo, ką rašau, didele dalimi 
išplaukia iš domėjimosi Lietuva, 
šiandien pergyvenančia bene 
puikiausią savo istorijos periodą. 
Taip pat suvokiu, jog Lietuva turi 
daug poetų, jai reikšmingesnių 
ir aiškiau prabylančių į lietuvį 
skaitytoją. Taigi visa, kas čia 
šiandien vyksta, man atrodo kiek 
ekscentriška.

Šį pojūtį sustiprina pats mies
tas, kuriame esame, Liublinas, 
kurį pirmąkart aplankiau prieš 
dvidešimt metų, yra maždaug 
pusiaukelėje tarp Krokuvos ir 
Vilniaus. Čia susiduria Rytai ir 
Vakarai, Šiaurė ir Pietūs, susi
kerta dviejų tautų ir valstybių 
likimai. Pilies koplyčioje galima 
pamatyti freskas, nutapytas 

meistrų, kuriuos į Liubliną atsi
kvietė lietuvis, karalius Vladislo
vas Jogaila: beje, tos freskos yra 
rytietiškos, bizantiškos, o skliau
tai, ant kurių jas regime — grynai 
vakarietiški, gotikiniai. Svar
biausioji miesto aikštė vadinama 
Lietuvos aikšte. Joje stūkso pa
minklas Liublino unijai, kuri 
esmingai paveikė Lietuvos ir 
Lenkijos likimą, tačiau lietuvių ir 
lenkų yra diametraliai priešingai 
vertinama. Žodžiu, Liublinas — 
tai miestas, kur aiškiai juntame 
istorįjos slėgimą: tos istorijos, 
kuri tebeveikia mūsų sąmonę ir 
pasąmonę, mūsų kasdieninę elg
seną. Tekstai, kuriuos kuriame — 
įskaitant eilėraščius, atsiduria 
tos istorijos kontekste ir virsta 
kažkokiu mūsų atsakymu įjos iš
šūkius; kartais jie gal kiek pa
veikia istorįjos eigą, nors labai 
aplinkiniais, nuo mūsų valios ne 
visada priklausančiais keliais ir 
ne visada taip, kaip norėtume.

Istoriją galima suprasti įvai
riai. Tam tikra prasme tai nuo
puolio ir nuodėmės sfera, ver
tybių karalijos antipodas, siau
bingas tinklas, iš kurio belieka 
bėgti į kūrybą, o taip pat į mirtį. 
Tai savitarpio kovų sfera, senų 
ir naujų, tikrų ir prasimanytų 
skriaudų regionas. Tai paraly
žiaus sfera, nes dažnai atrodo, 
kad įvykiai visada grįžta į 
senąsias vėžes, kad mes esame 
pasmerkti kartoti tuos pačius 
veiksmus, tuos pačius gestus, 
tuos pačius žodžius. Bet istorija, 
be abejo, ir išvaduoja: tiek, kiek 
pradedame ją suprasti ir integ
ruoti, virstame savo likimo šeimi
ninkais.

Totalitarizmas yra istorinio 
laiko priešas. Vienas iš jo bruožų, 
gal net svarbiausias, yra 
tikėjimas absoliučiu determi
nizmu. Todėl jis neigia spon
taniškumą ir laisvę, o drauge 
įtvirtina diktatorių savivalę — 
mat diktatoriai „nusimano ge
riau už mus”, ir juos palaiko 
„geležiniai istorijos dėsniai”. 
Galėjome pastebėti, kad tai virs
ta laiko stabdymu, o pagaliau 
visišku pralaimėjimu, nes laiko 
sustabdyti neįmanoma. Kelis 
dešimtmečius Rytų Europos

Tomas Venclova Vytauto Matelio nuotrauka

šalys, įskaitant Lenkiją ir Lietu
vą, vegetavo sustingusiame laike: 
jų praeitis buvo nutylima, perdir
bama ir iškraipoma, dabartis 
verčiama tuščiais ritualais, o 
ateitis vaizduojama kaip tos liūd
nos ir statiškos dabarties įamži
nimas bei apoteozė. Jeigu tai, ką 
gyvenime padariau, turi vertės — 
galiu kalbėti tik apie vieną mažą 
eilių knygutę. Mano knygutė 
lenkiškai vadinasi Pašnekesys 
žiemą; taip pat pavadinau di
desnę rinktinę, kuri neseniai 
pasirodė lietuviškai Vilniuje. 
Turiu galvoje kaip tik tą istorijos 
žiemą, kuriai priešinasi balsas. 
Dabar, kai didžiulis Rytų 
Europos balsų choras suardė le
dus, nesu tikras, ar galėsiu toliau 
rašyti eilėraščius. Gal esu su
formuotas tos bespalvės ir niūrios 
žiemos, ir visas mano likimas sly
pi joje; gal mano poezija liks 
įšalusi į tą ledą, kaip vienas iš 
daugelio epochos liudijimų.

Istorija grįžo į mūsų šalis tokia 
pat daugiaspalvė, kokia buvo, 
sklidina kartais komiškos, bet 
vaisingos netvarkos. Bet išsi
veržimas iš aklavietės — prie 
kurio gal prisidėjo ir mano karta 
— nėra rojaus prieangis. Istorija, 
kap sakiau — nuodėmės sfera. 
Todėl niekad nepristigs nauju, 
netgi sudėtingesnių ir klas
tingesnių pavojų. Akivaizdžiai 
matome, kaip totalitarizmo 
iššūkį pavaduoja siauro nacio
nalizmo iššūkis. Daug metų sva
jojome apie dvasinę vienovę, 
kurią pavadinome Vidurio 
Europa. Bet tas sapnas apie 
vienovę sklaidosi šiandien, kada 
apšaudomas Dubrovnikas, ta 
mūsų pasaulio dalies Florencija. 
Svajojome, kad grius didysis 
kalėjimas. Bet galbūt jis suyra į 

mažas kameras, kuriose kiek
vieną tautą įkalina jos pačios 
aklumas, susirūpinimas tik savo 
interesais. Tada būtume skau
džiai pralošę. Deja, čia ir glūdi is
torįjos ironįja: tokie pralošimai 
pasitaiko labai dažnai.

Liublinas — gera vieta medi
tuoti apie tuos pavojus. Ir Lenki- 
joje, ir Lietuvoje grįžta seni įsižei- nacionalinės spaudos provincijos
dimai, piktumai ir kompleksai, 
kurie gali vėl atvesti į aklavietę. 
Neseniai perskaičiau lenkų spau
doje protingą, bet liūdną Jozefos 
Hennelowos sakinį: visa, kas 
turėtų jungti lietuvius ir lenkus, 
juos skiria. Skiria bendras ka
talikų tikėjimas — nes negalime 
susitarti dėl kalbos, leistinos šioje 
ar kitoje bažnyčioje. Skiria ben
dra istorija — nes abi pusės ją 
visai priešingai supranta. Skiria 
Vilnius, dviejų arba ir daugiau 
kultūrų miestas, nes kiekviena 
šalis, kaip ir anksčiau, yra linku
si jame regėti tik savo kultūrinį 
palikimą. Sunku susitarti net dėl 
to, kad miesto vardas gali 

Jadvygos Bieliauskienės žodis išeivijai 

Tomo Venclovos kalba Liubline 

Eutanazija

Vidurio-Rytų Europos romanai

Nuo Plungės iki Maroko
Vlado Šlaito eilėraščiai
„The New Art Forms” paroda Chicago’je 

Nuomonės ir pastabos

skambėti dvejopai — nors tai 
tikrai tik filologinė įdomybė. O 
juk atsitikdavo — ir gali atsitikti, 
— kad dėl tos filologijos būdavo 
laužomi žmonių likimai.

Taigi po epiško „tautų rudens”, 
kuris buvo lygus jų pavasariui, 
kiekvienai tautai gresia perdėtas 
pasitikėjimas ir pasitenkinimas 
Bavimi, įsitikinimas, kad tik ji 
neklysta, o visi kiti klysta, užsi
sklendimas savo pretenzįjose ir 
ambicįjose, o pagaliau apgailė
tina vegetacija ir gal nauja kata
strofa.

Jei kas nors mus jungia, kaip 
jungė anksčiau — tai tiesiog 
nepaklusnūs balsai, tokie balsai, 
kurie nesutinka su aplinkiniu 
pasauliu. Nepaisant mano silpny
bių ir trūkumų, stengiausi būti 
vienu iš jų, ir dabar taip pat sten
giuosi, nemikliai sekdamas kitų, 
daug geresnių už mane pėdomis. 
Net pačių geriausiųjų balsus 
paženklina žmogiškosios ydos; 
net jie ne visada veda į gera, ir čia 
tikrai nedaug priežasčių didžiuo
tis. Bet viB dėlto tai kažkokia 
jungtis tarp žmonių ir tautų, kuri 
lieka, net kai apvilia visa kita. 
Tenepristinga jos ateinančiais 
sunkiais laikais.

Tomas Venclova

• The New York Review of 
Booka lapkričio 21 dienos 
numeryje, kuriame yra įdėtas 
Tomo Venclovos eilėraštis 
„Instrukcįja” (į anglų kalbą iš
verstas Dianos Senechal), skirtas 
paminėti Vengrijos 1956 metų 
sukilimo trisdešimt metų 
sukakti, rašytojas ir žurnalistas 
Michael Ignatieff savo straips
nyje apie Baltįjos valstybes „In 
the New Republics” iškelia Tomo 
Venclovos vaidmenį lietuvių atgi
mimo sąmonei.

Ignatieff rašo: „Tautiniai atgi
mimai ne visur yra tolygūs senų 
neapykantų ir senų mitų atgi
jimui ir jie ne visada priešpasta
tomi tiesos skelbimui. Iš 

mokytoja pirmąkart sužinojo apie 
kai kurių lietuvių bendri
ninkavimą žydų žudynėse. Iš 
tikrųjų tai buvo Antanas 
Terleckas, Lietuvos Laisvės 
Lygos, aiškiausiai tautinės iš 
nepriklausomybės judėjimų, 
kuris pirmasis išspausdino 
straipsni, detaliai apibūdinantį 
lietuvių dalyvavimą genoci
diniuose nusikaltimuose. Prisi
dėjo ir kiti rašantys, ypač įžy
musis poetas ir kritikas Tomas 
Venclova. Daugiau negu kas 
kitas jie įspaudė lietuvių bendri
ninkavimo genocide problemą į 
lietuvių tautinio atgimimo 
sąmonę”.
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Padėka už Lietuvą (ir už 
mūsų išeivišką likimą)

Padėkos diena, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse švenčiama 
lapkričio mėnesio ketvirtąjį ket
virtadienį, turi esminius didžiųjų 
bendruomeninių švenčių požy
mius. Ji yra religinė — skirta iš
gyventi Dievo Apvaizdą asmeniš
kame, šeimos, o ypač visuomenės 
gyvenimo tėkmėje, ir išreikšti tai 
mus gaubiančiai palaimingai ga
lybei dėkingumą. Kaip ir pačios 
svarbiausios krikščioniškos šven
tės ji kyla iš istorinio įvykio, ku
riuo toji Apvaizda bendruomenei 
apsireiškė. Lygiai kaip ir tos ki
tos šventės ji įjungia ir giluminę 
žmogišką suvokti, kad esam pa
lenkti atsikartojančiam gamtos 
ciklui, nuo jo priklauso mūsų gy
vybė ir gerovė, nuolatinis atgimi
mas, šviesa ir viltis — ir todėl 
vėlyvą rudenį švenčiama Padė
kos diena yra amerikiečių der
liaus šventė, kuri, aišku, beveik 
visose kultūrose turi savitą pavi
dalą.

O tačiau Padėkos diena yra šio 
krašto vietinė, grynai amerikie
tiška šventė. Likęs pasaulis 
šventės tokia forma neturi. Prie
žastis tam kaip tik yra Padėkos 
šventės istorinis pagrindas — dar 
ir šiandieną taip ryškiai nuro
dantis, kaip Amerika norėtų save 
suprasti ir kuo ji trokšta pasau
lio istorijos eigoje būti. Žinome, 
kad šią šventę pradėjo vieni iš 
pirmųjų išeivių iš Europos Šiau
rės Amerikos žemyne, po pirmųjų 
naujoje žemėje praleistų metų, po 
naujakuriu vargų ir herojiškų pa
stangų išsimaitinti, pasistatyti 
užuovėjas, įsteigti teisingą ir 
dievobaimingą visuomeninę san
tvarką savo tarpe. Jie susirinko 
drauge, kaip bendruomenė, padė
koti Dievui už jų išlikimą sun
kiausiomis sąlygomis ir už jo 
globą — kurią jie suvokė kaip 
ženklą, kad Dievas laimins toli
mesnius jų žingsnius šioje šalyje 
ir toliau kurs Jam patinkamą Jo 
žmonių bendruomenę. Sąskam
biai su Izraelio tautos ir Dievo 
sandora Senajame Testamente 
čia labai ryškūs. Bet dėmesį pa
traukia ir sąskambiai su beveik 
keturių šimtų metų tolimesnių ir 
jau įvairių kitų tautų ateivių pa
tirtim. Tie, kurie rinkosi švęsti 
pirmąją Padėkos dieną Naujojoje 
Anglijoje, buvo senosios Anglijos 
disidentinė religinė bendruomenė 
— puritonai, kurie buvo nuožmiai 
dėl savo tikėjimo persekiojami, iš 
Anglijos pabėgę į Olandiją, kur 
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irgi nesvetingose aplinkybėse 
keletą metų praleido, kol paga
liau atvyko į Ameriką — kurioje 
jie tikėjosi sau tikėjimo išpažini
mo ir pagal jį gyvenimo laisvės. 
Jie nebuvo „duoneliautojai” (tuo 
nelaimingu terminu, Antano Ma
ceinos įvestu į mūsų patirties su
vokti), jie, kaip ir nesuskaičiuo
jami kiti išeiviai per tris šimtus 
metų, bėgo nuo pavojaus jų gyvy
bei, nuo teroro, nuo minties ir są
žinės priespaudos ir nuo didelių 
neteisybių (pvz., 25 metų rekrūtų 
tarnybos carinėje Rusijoje). Para
lelę ir su mūsų pačių „emigravi
mu” į šį kraštą po Antrojo pasau
linio karo nesunkiai pastebėsime.

Nuolat apie Ameriką kalbėda
mi kaip apie savanaudžių žmonių 
laimės ir geresnio materialinio 
gyvenimo ieškojimo ertmę,Išlei
džiame iš akių ne tik jos simboli
ką, bet ir realybę, kaip laisvo 
krašto — kurio laisvėmis mes 
kaip tik naudojomės savo tautos 
kultūrinei, ekonominei ir politi
nei naudai. Jei šitą nuvertintu
mėme, mes būtumėm patys nedė
kingi Apvaizdai, lėmusiai mums 
šitą — Amerikos lietuvių, o ne ki
tokį likimą. Kiek mes jo nenorėjo
me ir jo nesirinkome, tiek jis tapo 
mūsų. Nedėkinga būtų ir jį men
kinti, jį visaip bandyti nuo savęs 
atstumti, už jį atgailauti priešais 
lietuvius tėvynėje, o svarbiausia 
— jo neišnaudoti visomis išgalė
mis dirbti ir pasišvęsti Lietuvos 
interesams (kaip darėme intensy
viausiai per pastaruosius trejus 
metus, o prieš tai mūsų seneliai, 
tėvai ir mes jau keturiasdešimt 
metų).

Ateinantį ketvirtadienį nuėję į 
šv. Mišias, paskiau susirinkę kar
tu su artimaisiais prie rudens gė
rybėmis apkrauto šventės stalo, 
iš visos širdies dėkosime Dievui 
(arba istorijai, arba laimingam 
atsitiktinumui), kad mūsų viso 
gyvenimo troškimas išsipildė — 
Lietuva vėl laisva ir nepriklauso
ma. Bet neatsisakykime polėkio 
padėkoti ir už save pačius — kad 
turėjome privilegiją ne tik matyti 
Lietuvą atsikeliančią, bet ir patys 
pagal išgales prisidėti prie jos 
grįžimo į gyvenimą. O tai darėm 
kaip Amerikos piliečiai, ir kaip 
tokie elgėmės — vartodami bal
suotojo įtaką valdžios žmonėms, 
uštvindydami laikraščius, radijo 
ir televizijos stotis reikalavimais 
Lietuvai laisvės.

(Nukelta į 4 psl.)

Kultūra 
ir laisvė 
KORNELIJUS PLATELIS

Prieš pradėdamas kalbėti apie 
kultūrą, norėčiau keliais sa
kiniais nusakyti, kaip aš ją 
suprantu, kolia prasme vartosiu 
šią sąvoką šiandien. Griežtai kal
bant, kultūra — tai pirmiausia 
veiksmas, kultūrinis veiksmas. 
Atėję į šį pasaulį randame tam 
tikras formas turinčius daiktus ir 
pagal tam tikrą tvarką gyvenan
čius žmones. Kitaip sakant, 
paveldime daiktines, dorovines, 
etnines, intelektualines ar meni
nes struktūras. Tai negyvoji, 
potenciali kultūra. Ji tampa 
tikrąja kultūra, kuomet šias 
struktūras išgyvename, leidžia
me joms aidėti mūsų dvasioje, 
suteikiame joms savo erdvę ir 
laiką. Tad svarbiausi kultūros 
sandai — struktūra (forma) ir 
dvasia. Jie abu jungiasi kultū
riniame veiksme. Kultūrinis 
veiksmas — tai negyvosios kul
tūros struktūrų išgyvenimas ir 
kūryba. Tik grožėdamiesi 
daiktais,. atpažindami, kad yra 
dora, įsijausdami į apeigas ir 
bendruomenės (tautos) gyvense
ną, suvokdami idėjas ar išgyven
dami meno kūrinius, mes karštu 
savo dvasios pabučiavimu atgai
viname miegančias struktūras, 
įnešame jas į savo ir pasaulio 
būtį. Tik tokių aidesių suvirpin
ta dvasia pabunda naujų struktū
rų kūrybai.

Apskritai kūrybą galima laiky
ti esminiu kultūrinio veiksmo 
bruožu. Nes bet koks išgyveni
mas ar suvokimas kartu yra ir 
struktūros vaizdinio kūrimas su
vokėjo viduje. O tai, ką daž
niausiai vadiname kūryba, tėra 
bandymas savo vidinį vaizdinį 
perkelti į medžiagą. Kitaip 
sakant, kultūra prasideda mūsų 
paveldėtomis struktūromis ir bai
giasi mūsų kūrybos pėdsakais 
medžiagoje. Čia medžiagą su
prantu plačiau — tai ir materi
ja ir kalba, ir garsas, ir laikas 
(kurį, pavyzdžiui, kaip medžiagą 
formuoja mūsų dorinė kūryba).

O tarp paveldėtų ir paliekamų 
struktūrų, kaip jau sakiau, 
vyksta mūsų kultūrinis veiks
mas, kuris esti vidinis, neap
čiuopiamas ir neįvertinamas. Šio 
veiksmo kokybė — tai kultūros 
kokybė. Vadinasi, tikroji kultū
ros vertė visada lieka nuo mūsų 
paslėpta.

Tačiau mes vertiname kūrinius 
— struktūras, kurias paveldime 
ir kurias paliekame. Vertiname* Paskaita, skaityta 1991 metų Ateities savaitgalio programoje lapkričio 16 dieną Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago’je. 

pagal savo mastelį, patirtį, savo 
dvasios imlumą, dažnai taip ir 
neįstengdami Daiusti šių kūriniu 
atsiradimą sąlygojusio kultūrinio 
veiksmo esmės. Pavyzdžiui, pa
staruoju metu Lietuvoje buvo lei
džiama nemažai tremtinių, kali
nių, partizanų poezijos. Tarp jų 
yra neabejotinų šedevrų, kaip 
Antano Miškinio „Psalmės” ar 
Broniaus Krivicko eilėraščiai. 
Tačiau esama ir daug poetiniu 
požiūriu silpnesnės kūrybos. 
Poezijos kritikui ji neatrodo svar
biu kultūros reiškiniu. Tačiau aš 
esu įsitikinęs, jog tai dažniausiai 
intensyvaus ir gilaus kultūrinio 
veiksmo pėdsakai. Veiksmo, ku
rio tikslas buvo ne surikiuoti 
žodžius, o sutvirtinti grubios 
išorinės jėgos gniuždomą dvasią. 
Todėl tai reikšmingi mūsų kultū
ros paminklai ir manau, kad jie 
pergyvens ne vieno tų pačių kri
tikų giriamo mūsų šiuolaikinio 
poeto kūrinius.

Kultūrinis veiksmas visada 
asmeninis, vidinis. Nesvarbu, ar 
dirbame daiktus, ar išgyvename 
ir vykdome apeigas, ar formuo
jame savo kasdienini elgesį, ar 
išgyvename ir kuriame iš pažiū
ros originalias intelektualines ir 
menines struktūras. Pavyzdžiui, 
pažiūrėkime į senus baldus, 
namų apyvokos reikmenis — kaip 
kruopščiai, jaučiant savo amato 
vertę ir garbę, jie padaryti! Kaip 
sunku šias savybes perkelti į 
pagal naujas technologijas štam- 
puojmus daiktus, kurių gaminto
jai nebedalyvauja kultūriniame 
veiksme, geriausiu atveju — tik 
jų dizaineriai ir technologai. 
Dideliam būriui gamintojų lieka 
tik mechaninės funkcijos. Ir jie 
keršija į tokią padėtį juos 
pastačiusiam pasauliui savo pa
gamintų daiktų kultūriniu neby
lumu.

Mūsų dora ir visuomeninis gy
venimas gali būti iš pažiūros 
„kultūringas”, o intelektualinė ir 
meninė kūryba atitikti madingas 
formas, bet stokoti vidinio būti
numo, tikrosios kūrybos ir todėl 
nepriklausyti kultūrai. Tą tikro
sios kūrybos būseną pavadinčiau 
laisve. Laisve nuo žemiškų tikslų, 
medžiaginės naudos ir savo „aš”. 
Tokia laisvė — tai pagrindinė 
kultūros sąlyga, be jos kultūra 
darosi žmonėms svetima, ją pa
keičia muliažai, pseudokultūra, 
kurią gamina žonglieriai ir dos
niai teikia masinės informacijos 
priemonės. Kultūros vertybių 
vietoje brukami surogatai panai
kina kultūrinio veiksmo poreikį, 
atbukina dvasią, atrofuoja tą 
mūsų kultūrinį organą, kurį iš 
kartos. į kartą puoselėjo mūsų 
protėviai.

Suprantu, kad šitoks kultūros 
supratimas siauras ir kiek sena
madiškas. Tačiau jis paryškina 
kiekvienoje plačiai suprantamo
je kultūroje tą sunkią apčiuopia
mą kokybinę takoskyrą, dalinan
čią kultūrą į dvasiškai aktyvią ir 
pasyvią, į kūrybingą ir mėgdžio- 
jančią.

* * *
Nėra lengva vertinti okupacijos 

laikotarpio kultūrą. Žinoma, ji

Poetas Kornelijus Platelis, Lietuvos PEN centro pirmininkas, Lietuvos Kultūros 
ir švietimo ministro pavaduotojas, kalba šiemetinio Ateities savaitgalio progra
moje lapkričio 16 dieną Jaunimo centre, Chicago’je.

Jono Kuprio nuotrauka

buvo iškreipta sovietinės ideolo
gijos, nes ana sistema ją laikė 
ideologijos tarnaite, ruporu. 
Sistema todėl ją neblogai rėmė 
finansiškai, leisdama sau išti
kimiems kūrėjams palyginti ne
blogai gyventi. Tačiau sovietinė 
ideologija kūrėjams buvo ir liko 
išorinė. Tie, kurie bandydavo ją 
prisiimti į savo vidų, neišvengia
mai susirgdavo impotencija. Visi 
kiti kiekviena savo kūrybos 
pastanga nori nenori laisvino 
kultūrą iš sovietinės ideologijos 
kalėjimo. Kova prieš sovietinę 
ideologiją buvo laipsniška ir vyko 
įvairiais frontais. Ryškiausia ji 
buvo meninės kūrybos srityje. 
Tuo galima paaiškinti mūsų 
menininkų populiarumą okupaci
jos laikais Lietuvoje, kuris ne 
vienam išeiviui turbūt atrodė 
sunkiai suprantamas. Mums vi
siems menas buvo tarsi koks žmo
niškumo rezervatas, kuriame pa
sislėpę galėdavo atsigauti sovie
tinės zonos kaliniai. Mene vyko 
nuolatinė, lėta ir tyli formos 
revoliucija. Okupuotoje Lietuvo
je kitokios ir negalėjo būti — už 
mažiausias ideologines „erezijas” 
sodindavo į kalėjimą. Pažymėti

Kornelijus Platelis pasiražo savo naująją poezijos knygą „Luoto kevalas” Ateities savaitgalio atidaromajame 
Poezijos vakare lapkričio 15 dieną Jaunimo centro kavinėje: Gyčiui Liulevičiui, Aidui Palubinskui ir Audrei Budrytei 
(Ateities savaitgalio programos diskusijų vadovams ir „Ateities” žurnalo vakaro deldamatorei).

na, jog tai atitiko pačią meno pri
gimtį, nes forma mene pajungia 
sau ir tuos dalykus, kuriuos daž
nai būname linkę vadinti turiniu.

Man regis, pirmosiose kūrybi
nio pasipriešinimo linijose buvo 
poezija. Pirmąjį pokario dešimt
metį šlovindami sovietų valdžią 
darniais žvangančiais keturei
liais ir iš nevilties kibirais ger
dami degtinę poetai ieškojo ko
kios nors išeities. Cenzūra akylai 
saugojo jų kūrinių formos grynu
mą, švarindama juos nuo meta
forų, alegorijų ir kitokių dvi
prasmybes gimdančių dalykų. 
Pagaliau poetai apsimetę nai
viais paklausė prižiūrėtojų: jei 
kūrinio idėjos „geros”, tai yra 
sovietinės, tai gal forma gali 
būti kokia nori? Pirmasis šią 
baisią ereziją įkūnijo Eduardo 
Mieželaičio „Žmogus”. Sovieti
niai kritikai jį išvydę siuto, 
tačiau taip ir neįstengė aiškiai 
pasakyti, kuo tas „žmogus” 
jiems neįtinka. Aš sutinku beveik 
su visa kritika, kuri išeivijoje 
buvo parašyta apie šią knygą ir 
kitus Eduardo Mieželaičio kūri
nius. Tačiau siūlau suvokti jos 
svarbą anuo metu mums. Jos 

verlibras, metaforos ir kitos 
poetinės priemonės nebuvo didelė 
naujiena net mūsų rašytojams, 
tačiau su ja į cenzūros saugomą 
zoną įsiveržė nauja kalbėsena. Ir 
ne tiek svarbu, kad ši nauja poe
tinė kalbėsena daugiau veikė ne 
pačią literatūrą, o jos kuluarus. 
Kaip tik ten vyko įnirtinga ideo
loginė kova, pasibaigusi Eduardo 
Mieželaičio pergale: buvo įteisin
ta laisvesnė poetinė kalbėsena ir 
sutvirtinta autoriui paskirta Le
nino premija.

Suprantu, kad tiek jums, tiek 
šiandien mūsų literatūra prade
dantiems domėtis Lietuvos jau
nuoliams šios audros vandens 
stiklinėje atrodo gana trivialios. 
Tačiau tais laikais Lietuvoje jos 
tokios neatrodė, ir tai, kad 
šiandien turime nemažai per so
vietmetį parašytos, mano supra
timu, geros poezijos, verčia mus 
į anuos laikus atsigrįžti.

Apskritai tada Lietuvoje rašomi 
tekstai turėjo kitokią prasmę. 
Pavyzdžiui, koks nors literatūros 
kritikos straipsnis, kuris jums, o 
ir mums šiandien atrodytų šlykš
čiausią sovietine apologija, 
turėdavo aibę tik ano meto žmo
nėms suprantamų niuansų, užuo
minų, nutylėjimų, kad net galė
davo būti laikomas drąsiu iššū
kiu sovietų valdžiai. Tokių 
straipsnių adresatas buvo tam 
tikra prasme rafinuotas. Jis tai 
jau puikiai suvokė, kad tas juo
kingas E. Mieželaičio Golemas 
sugriovė poezijos ir cenzūros 
pusiausvyrą, į socrealizmo pakal
nę paleido riedėti modernizmo 
akmenį. Nors vėlesnių kartų mū
sų poetai daugiau mokėsi iš Jono 
Aisčio, Henriko Radausko, Alfon
so Nykos-Niliūno, Henriko Na
gio, Kazio Bradūno, sąlygas jų 
mokslui pritaikyti pradėjo kurti 
Eduardas Mieželaitis ir kiti jo 
kartos poetai. Galutinai mus nuo 
socrealistinio formalizmo išlais
vino septinto dešimtmečio pabai
goje, aštunto pradžioje pasiro
džiusios Vytauto Bložės, Sigito 
Gedos, Jono Juškaičio, Marceli
jaus Martinaičio, Juditos Vaičiū
naitės, Tomo Venclovos knygos. 
Poezija atsikovojo iš cenzūros 
laisvas teritorijas.

Panašūs procesai vyko muzi
kos, teatro, dailės srityse. Jų 
kovos prieš sovietinę ideologiją 
ginklas taip pat buvo forma. Ir 
nesvarbu, kad muziką apskritai 
sunkiau ideologizuoti. Socrea- 
lizmas konvulsiškai laikėsi 
įsikibęs tam tikrų jos formų, 
kurių skiriamasis bruožas buvo 
euforinis kantatiškumas ir

(Nukelta į 2 psl.)

Jono Kuprio nuotrauka
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„Lietuvą Dievas 
apveizdi ir gina...”

Prozininkas, aktorius, politinis kalinys

Visi mes dar alsuojame Lietu
vos nepriklausomybės atstatymu. 
Tas laimėjimas, atrodo, atėjo 
mums tarsi lyg per daug staigiai. 
Tiesa, mes jo laukėme nekantriai 
ir viską darėme, kad jis greičiau 
ateitų, tačiau tie įvykiai, susiję su 
Lietuvos išsilaisvinimu, mums 
daro įspūdį, lyg kad čia kažkas 
darėsi virš mūsų galvų, virš mū
sų planavimo.

Dėl to yra psichologinio pagrin
do šiuose įvykiuose matyti mus 
laiminančią Dievo veiklą. Mums, 
kaip protingiems šių nuostabių 
įvykių stebėtojams, kuriems Die
vo Apvaizda leido tai išgyventi, 
kyla uždavinys juos kuo pilniau 
suprasti ir į juos žiūrėti kaip į 
mums daromą Dievo iššaukimą 
veikti šių naujų įspūdžių paska
tinimo šviesoje.

Ką šis paskatinimas reiškia, tai 
yra mūsų mokslinio tyrinėjimo 
objektas. Dievas nori mūsų pro
tingo studijavimo išsiaiškinti 
tiems uždaviniams, kurie naujo
je situacijoje iškyla prieš mūsų 
akis.

Galbūt pirmas atsakymas, kurį 
mes galime išgauti iš savęs šių 
įvykių šviesoje, būtų pareiškimas 
Dievui padėkos už tai, kas yra 
įvykę, kas galėjo neįvykti ir kas 
pareikalavo iš žmonių labai 
mažai aukų. Visi, kurie darė 
prognozes būsimo komunizmo 
žlugimo, neįstengė jo suprasti ki
taip, kaip milžiniško kraujo pra
liejimo būdu. Bet tos prognozės 
neišsipildė. Šį savo supratimą 
mes galime pareikšti Dievui gilia 
padėka Jam.

I savo padėką Dievui nežiūrėki
me kaip į nereikšmingą ar maža
vertį dalyką. Jis toks nėra jau 
vien dėl to, kad jis yra retas da-\ žmoniška. Panašiai yra ir su tau 
lykas. Kaip mūsų padėkos vieni 
kitiems nėra menkas dalykas, pa
našiai ir mūsų padėka Dievui 
turi atitinkamą atsiliepimąjįš Jo 
pusės. Būtų laikas mums įsisą
moninti, kad Dievas yra mus su
kūręs laisvus, jokiu būdu ne tam, 
kad mes galėtume nusikalsti, bet 
ypač tam, kad su panašia drąsa 
ir laisve kooperuotume su Dievu 
Jo veikloje. Dėl to kiekvieno ir 
kiekvienos mūsų padėka Dievui 
už Lietuvos nepriklausomybę 
bus mūsų dalies įdėjimas į tą 
Dievo darbą, kurį Jis yra atlikęs 
mūsų tautoje.

Kad tai mes galėtume padaryti, 
mums reikia visų pirma save iš-

laisvinti iš neteisėto savęs paže
minimo, manant apie save tik 
kaip apie menkystę. Dievas nėra 
tokios nuomonės apie mus. Mes 
esame didelė vertybė Dievo požiū
riu. Ir lietuvių tauta Jam yra 
tokia vertybė. Kitaip Jo Lietuvą 
gelbstinčios veikios mes negalime 
išsiaiškinti.

Tačiau tai lietuviškai visuome
nei, kuri gyvena pasaulio atviry
bėje, tautiškumo išlaikymas pa
silieka tokiu uždaviniu, kurio dar 
reikia siekti. Modernių susisie
kimo priemonių lengvumas daro 
tai, kad tautinės charakteristikos 
atsiranda pavojuje būti prarastos. 
Bet ar. tautiškume neglūdi verty
bių, kurias reikėtų išlaikyti? Tie
sa, atsiranda tautiškume per 
didelių ambicijų ir nesąmonių, 
kurias įvairios tautos yra paliudi; 
jusios savo žiaurumais ir preten
zijomis. Bet ar dėl to reikia at
sisakyti tų giliai žmogiškų verty
bių, kurias tautos yra sukūrusios 
ir per šimtmečius išlaikiusios?

Moderni krikščioniška visuo
menė per keletą pastarųjų šimt
mečių labai išryškino individo 
teises. Ir tai reikia laikyti krikš
čionijos laimėjimu. Bet ir ben
driniai atskirų tautų pasiekimai 
yra tokios vertybės, kurių nega
lima mažai vertinti. Tiesa, mes 
dar neturime tautiškumo aptar
ties, kuri tiktų kiekvienam tau
tiškumui ir kartu būtų saugi nuo 
iškrypimų. Bet tai nėra lengvas 
uždavinys, nes mes neturime nei 
žmoniškumo aptarimo. Tiek tau
tiškumas, tiek žmogiškumas yra 
tokios vertybės, kuriomis mes gy
vename. Mes galime lengviau tu
rėti neigiamą žmogiškumo aptar
ti. Mes kartais sakome: tai ne- 

tiškumu. Mes nesunkiai pastebi
me tautiškumo iškrypimus. Ieš
kant tautiškumo aptarties, gal
būt galima į ją įimti šį sakinį: 
Tautiškumas yra tokia vertybė, 
be kurios nėra įmanomas pilnas 
žmogiškumas.

Tautiškumas yra labai jautrus 
dalykas. Jis yra jautrus dviem 
atžvilgiais. Jį yra labai lengva 
prarasti, bet taip pat lengva yra 
iš jo padaryti tarptautinę blogy
bę. Mes, gyvendami pasaulio at
virybėje, esame verčiami kreipti 
daug dėmesio į abu tautiškumo 
pavojus. Mes turime saugotis 
žvelgti į tautiškumą kaip į maža
vertį dalyką žmogaus samprato-
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• Chicago’s teatruose

Su rašytoju Eugenijum Ignatavičium 
kalbasi Julius Keleras

Julius Keleras: Manding, 
kiekvienas šios žemės lietuvis tu
ri savo Lietuvą — savo lietuvišką 
tikrovę ir savo lietuvišką viziją. 
Skirtingos kartos ją skirtingai 
aprašytų, įvertintų, susumuotų. 
Tarkim, Jūsų karta — kalinta, 
vežta į sibirus, versta vergauti 
komunizmo šmėklai, ir mano 
karta, brendusi po ne mažiau 
veidmainingu Brežnevo epochos 
ženklu. Skirtingos išeivių kartos 
irgi labai skirtingai mato Lietu
vą. Kokia būtų Jūsų, Eugenįjau, 
Lietuva?
Eugenijus Ignatavičius: Mano 
Lietuva — grumtynių laukas. Ja
me rungėsi dvi pasaulio galybės, 
dvi žmonijos epidemijos — bolše
vizmas ir fašizmas. Paskui už sa
vo teisę būti lietuviais kovojo 
mano genties broliai. Ši kova, 
matyt, tęsėsi ilgai — Lietuva gali 
būti nuolat atkovojama. O šiaip 
tai mano rojus — mažutė Šlyną, 
jaukus Užraguvių slėnis, buvę 
namai, senos trobos su šimta
mečiais klevais, guobomis ir 
ąžuolais, koplytstulpiu, vešliais 
slėniais — šį rojų tebesapnuoju. 
Juk tai į jį įsibrovė karai, atėjo 
rusai ir vokiečiai, tankai ir smur
tas, šaudyti varomų žydų eilės 
Raseinių gatvelėse, vėl frontas ir 
vėl rusai — įžūlesni, žiauresni. 
Pilni miškai paslaptingos par
tizanų jėgos, miško broliai — 
pažįstami, žūstantys nuo toli 
girdimų kulkosvaidžių ir auto
matų šūvių, suguldyti prie vals
čiaus stribukyno Šimkaičiuose ir 
Raseiniuose prie Denikino namo. 
Gyvnašlių moterų eilės su lauk
nešėliais, terbelėm prie triaukš
čio, užkaltais langais, Raseinių 
kalėjimo. Mano Lietuva — Žal
girio dvelksmas, Stonų plynėse 
ties Raseiniais mankštinamos 
Vytauto bajorų kariaunos; dau
gybės pilkų vargo brolių — darbš
čių ir orių, iki graudumo nuošir
džių ir naivių — gyvenimai, dra
mos, žūtys. Mano gatvės — spro
gimai ir kritimai, aušros ir pleš
kantys saulėlydžiai virš giraičių. 
Didesnė jos dalis jau ten, nepri- 

je ir taip jį prarasti. Bet pačios 
mūsų gyvenimo aplinkybės, gy
venant kitataučių tarpe, mus ver
čia, kad mūsų tautiškumas nepa
sidarytų nepriimtinu dalyku kitų 
tautų tarpe.

Šiais metais sukanka 80 metų 
nuo ateitininkų sąjūdžio pradžios. 
Ta proga gali kilti klausimas, ko 
vertas yra ateitininkiškumas. .uždaviniuose. 
Kai kam jis gali atrodyti kaip 
tam tikras krikščioniškumo su
menkinimas. Bet iš tikrųjų jis 
toks nėra. Aš jį norėčiau padidinti 
krikščioniško Dievo apreiškimo

šaukiama ir žavi. Dabartinė — 
sutrikusi, bet smagi, besiruošian
ti tapti iš naujo. Mano karta 
išvys tik jos pradžią, pirmąjį 
tapsmo periodą, kylančią naują 
jos bangą. Kol bus asmenybių, 
lietuviško, kartais pražūtingo, 
bet ir išganingo idealizmo, ro
mantikos, tol bus Lietuva.

Julius Keleras: Draugo skai
tytojams būtų įdomu sužinoti Jū
sų — prozininko, aktoriaus, poli
tinio kalinio, Sąjūdžio Seimo ta
rybos nario — gyvenimo metme
nis, tėvų istoriją.

Eugenijus Ignatavičius: Ma
no abu tėvai kaimiečiai, pasitu
rinčių ūkininkų vaikai, giliai ti
kintys. Mama iš Vadžgirio para
pijos, o tėvas iš Kalnujų, vėliau — 
Paupio. Ne itin laimingi buvo, 
gyvendami nelengvą kaimiečių 
gyvenimą. Prieš pat karą tėvas 
baigė sudėti dalis broliams ir 
seserims, o’ kai pradėjo gyventi 
„dėl savęs”, viską atėmė karas 
ir Tarybų valdžia. Būdamas 12 
metų netekau tėvo, mirė sunkiai 
sužeistas darbo metu, motina — 
šviesiausia iZ&tno meilė ir ‘ar
timiausias vienintelis šios žemės 
draugas — mane paliko prieš 
šešerius metus. Auklėjo kata
likiška dvasia, draudė kištis į 
politiką, troško, kad mokyčiaus 
ir amžiams palikčiau kaimo 
vargą. Nuo politikos neapsaugo
jo — būdamas 16 metų IX klasėje 
ėmiau eiliuoti antitarybinius 
eilėraščius, o po metų gavau ho
norarą — 10 metų sovietinių 
lagerių pagal RSFSR b.k.58 str. 
10 I dalį ir 58 str. 11. O kaimą 
palikau. Mieste per daug ne- 
vargstu, bet tikrą gyvenimo pa
laimą pajuntu tik kaiiųo aplin
koje, gamtoje.

Mane žavėjo dvi mūzos — lite
ratūra ir teatras. Taip ir nenusi
stovėjau, tebetrypiu ant abiejų 
svarstyklių. Tai negerai — manęs 
vieno per maža tokiom įnoringom 
ir reikliom damom, nespėju ap
tarnauti ir įtikti. O Seimo nariu 
tapau iš karto. Būčiau ir toliau su 

kontempliacija. Bet kas yra kon
templiacija? Ji yra žmogaus pro
to pastanga protingai apdoroti 
Dievo duotas tiesas, atsižvelgiant 
į tuos uždavinius, kuriuos mums 
pats gyvenimas iškelia. Toks 
žmogus Dievo apreiškimo nepa
lieka tūnoti negyvoje būklėje, bet 
su juo veikia savo prote ir savo •

Kaiptik giliai tikintiems žmo
nėms yra daromas priekaištas, 
kad jie savo gyvenime nėra tokie 
realūs, kaip savo tikėjime. Dėl to 
šitaip suprasta kontempliacija 
yra gyvai reikalinga krikščioni
jai. Lietuvis inteligentas turi 
pareigą atsiliepti į Dievo žodį, 
kurį jis išgirdo apreiškime. Dėl to 
dabar ateitininkiškai šviesuome
nei gyvenimas kelia uždavinį ras
ti tautiškumo formą, gyvenant 
pasaulio įvairių tautų atvirybėje.

Kun. Vytautas Bagdanavičius

* Pamokslas, pasakytas per šie
metinio Ateities savaitgalio šv. Mi
šias Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemont, Illinois, 
lapkričio 17 dieną.

Eugenijus Ignatavičius
Jono Tamulaičio nuotrauka

malonumu tęsęs šią veiklą, bet 
reikia kažkam dirbti ir kitokius 
darbus, ir sąžiningai dirbti — tai 
nemažiau svarbu.

Julius Keleras: Kuibyševo 
hidroelektrinė — kaip ir už ką 
Jūs ten patekote? Ar kartais dar 
sapnuojate tuos laikus?

Eugenijus Ignatavičius: Ma
no laimei į tą pragaro angą 
patekau, galima sakyt, laiku: 
Stalino mirties išvakarėse. Tik 
dvejus metus teko padirbėti „gar
bingose komunizmo statybose” 
Kuibyševo hidroelektrinėje. Ten 
su šunimis ir ginkluotom sargy
bom Digulių kalnų fone išsiri
kiuodavo kas rytą plentuose kone 
pusė milijono katorgininkų ir 
darbo bataliono kareivių. Buvau 
jaunas, tad visos naujovės buvo 
įdomios. Dirbau lietuvių brigado
se, neišmokau ten net rusiškai!

Neseniai iš sapnų karalijos 
kažkur pasitraukė įžūlūs ir ciniš
ki saugumiečiai, nuolat mane 
persekioję ir tempę atgal į saugu
mo kameras. 

Julius Keleras: Kada suvokė
te, jog esate kultūros žmogus? Ar 
tai, apie ką svajojote jaunystėje, 
pildosi, gal net išsipildė?

Eugenijus Ignatavičius: Tai 
suvokiau pradėjęs skaityti, kai po 
ranka pakliuvo vyresnės klasės 
trečiokės Tamulytės rašinėlis 
apie pavasarį. Pastėrau iš nuos
tabos, kad žodžiai gali turėti spal
vų, kvepėti, skleisti garsus, melo
dijas, mirguliuoti kaip ir pati 
gamta. Nį

Antras momentas: kukli medi
nė Paupio bažnytėlė, vargonėlių ' H naiviau, tikėdami jo gerumu, 
muzika ir anapus, žvakių šviesoj, 
plazdantys neregėti pasauliai, 
tolimos erdvės...

Mano gyvenime beveik niekas 
neišsipildė. Priskirčiau save 
Čechovo „Žuvėdros” Sorino 
žmonių kategorijai -r „žmogus,

kuris norėjo”. Per ilgai žiūrėjau 
j žvaigždę, spindinčią gyvenimo 
priekyje ir nepajutau, kaip ji 
atsidūrė už nugaros ir ėmė tolti.

Julius Keleras: Gaila, jog tiek 
mažai žmonių tegalėjo išgirsti Jū
sų pasakojimą apie ekspediciją 
prie Laptevų jūros. Ką dabar pa- 
pasakotumėt tiems, kurie Jūsų 
dar negirdėjo?

Eugenijus Ignatavičius: To
kie dalykai nėra pakartojami. Aš 
pąjutau sielų kontaktą ir galią 
prikelti anuos — mirusius ir juos 
supažindinti su gyvaisiais. Tai 
gyvas kūrybinis — aktoriaus ir li
terato — procesas. Tokios būsenos 
retai teaplanko. Gal tai ir yra 
plunksnos brolių pašaukimas. 
Esu dėkingas savo klausytojams, 
kurie mane įkvėpė. Tai padės 
grįžti prie kūrybos. Ekspedicija 
prie Laptevų jūros, ko gero, bus 
palikusi gilesnius įspūdžius negu 
į daugelio svajotą palaimos šalį, 
kurioj viešiu dabar. Gaila, kad tą 
penktadienio vakarą [Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje šių 
metų spalio 11 dieną] antrąją 
programos dalį nuskėlė perkū
nas.

Julius Keleras: Aną vakarą 
Jūs labai įtaigiai kalbėjote apie 
vaikus tremty. Gal pavyktų dar 
sykį tą atgaivinti?

Eugenijus Ignatavičius: Tai 
buvo skaudžiausia drama. Suau
gusių sielos labiau užgrūdintos, 
sudiržusios, turi apsigynimo prie
monių, dvasinės atramos taškų. 
O vaikai, paaugliai priima pasau-

Likimo atšiaurumas jiems dvigu
bai skaudesnis. Likę amžino įšalo 
žemėje nekalti jų kūneliai švječia 
angelų šviesa — tai Lietuvos 
šventieji. Apie juos kalbant, 
ašaros veržia gerklę ir sunku 
rasti žodžius... Jie gi taip ir 

nesuvokė, kad tapo suaugusiųjų 
aukomis: tai ir yra tragiškiausia.

Julius Keleras: Mūsų sąmonės 
taip ilgai buvo ištremtos nuo Eu
ropos, vakarietiško laisvės ir kul
tūros pojūčio. Tautos istorija buvo 
lankstinėjama pagal komunisti
nius etalonus. Žmogus, neturin
tis galimybių ieškoti savo tapaty
bės, išnykdavo alkoholio, apatijos 
ar kitokiame tvaike. Tų kelerių 
— pozityviai svaigių — metų už
karda dar nepakeitė mūsų abso
liučiai. Kaip manote, kada tai tu
rėtų įvykti?

Eugenijus Ignatavičius: Taip, 
mes buvome didesni tremtiniai, 
gyvendami Lietuvoje, negu mūsų 
broliai, išvežti į Sibirą ar patys 
pasitraukę į Vakarus. Mes po ko
jomis turėjome protėvių žemę ir 
daugiau nieko. Buvo likusi tik 
teisė mirti, o ne būti lietuviu. 
Kaip įmanydami laikėmės įsiki
bę vienas į kitą. Tačiau ar tai 
nebuvo panašu į tą badaujantį 
Rusijos vaikelį, kuris iš savo nuo 
bado pragraužtų pirščiukų čiulpė 
kraują. Jokių komunizmų mūsų 
sąmonės nepriėmė, o vakarietiš
ka kultūra, — ją laižėme kaip 
cukrų per stiklą. Mano karta 
bent kūdikystėj dar gėrė laisvos 
Lietuvos pieną. Paskanavome 
nors uodegytę nueinančios lais
vos Lietuvos, sutikom laisvai 
galvojančių žmonių, kurių išdi
džius nugarkaulius traiškė ir 
murkdė į purvą KGB mašina. 
Paskui užsisklendėm ir gerokai 
sustabarėjom, sužvarbom besi
gindami nuo raudonojo vėžio 
išsigimstančių ląstelių. Išmokom 
gyventi nuolat jaudindamiesi, bi
jodami kompromisų, tyliai ar pa
šnibždom protestuodami. Įpratom 
gyventi konfliktuodami, įtampoj, 
vedančioj į paranoją. Normalus 
gyvenimas neretai mums atrodo 
per paprastas, netgi miesčioniš
kas. Patekę į laisvę mes kaip tas 
juodbėris, ariant lauką, plūgui 
išnirus į išpurentą žemę, ima 
blaškytis į šalis, bėgti risčia, 
dairytis atgal — kas čia atsitiko, 
kad taip staiga lengva ir papras
ta. Laisve naudotis ir ją pilnai pa
justi gali tik laisvėje gimęs ir 
užaugęs žmogus. Mes sugebėsime 
prie jos tik pritapti. Nežinau, ar 
mus kada nors apleis įtarimas, 
kad kas nors slapčia vėl į ją 
kėsinasi..

Julius Keleras: Ministerįja, te
atras — Jūsų veikla?

Eugenijus Ignatavičius: Mi
nisterijoje dirbu pirmus metus. 
Labai dvejojau — eiti ar ne, bet 
nusvėrė teatro kompleksai, tū- 
nantys pasąmonėje — o gal dar 
ką nors gero padarysiu teatro la
bui. Nors iš tikro jam daugiau 
galima padėti, parašant gerą 
pjesę. Neprošal, žinoma, šiais lai
kais literatui ir šiokia tokia alga. 
Draugai apeliavo net į mano pi
lietinę sąžinę, kad imčiausi šio 
darbo — padėti teatrams išbristi 
iš krizės, pereiti į naujas organi
zacines struktūras, įvedant laiki
nas darbo sutartis. Tam reikalui 
reikia versti viską aukštyn ko
jomis, kurti naujus teatro įstatus, 
reikalauti iš vyriausybės naujų 
darbo įstatymų. Reikia mokytis 
teisės mokslų, tapti valdininku, 
o gal net savo brolių aktorių prie
šu. Tai nelengva. Pavyks įvykdy
ti reformas ar ne, parodys laikas. 
Jei matysiu, kad nieko gero nega
liu nuveikti teatrų gyvenime, tą 

(Nukelta į 3 psl.)
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Nusitrynusi informacija

Vargana Lietuvos aktoriaus dalia

metafora, išreiškianti 
Grožis nyksta. Ir pa- 
ir dekoracijų blunka 
Tokių teko pamatyti,

Rusų kalba išleistame žurnale 
Vilnius (1990) suradau Vytauto 
Mačernio sakinį: „Mano akys 
yra liūdnos, nes jos mato daug 
spalvų, kurios blunka”.

Jautri 
nyksmą. 
veikslų, 
spalvos, 
viešint vaišinguose namuose, kur 
dešimtmečiais kabo kadaise 
įsigyti ar dovanoti audiniai ar ak
varelės be stiklo. Saulės šviesa il
gainiui išblukino jų spalvyną. 
Nuostolis, kad ir nedidelis, bet 
žiūrint kažkaip gręžiasi mintis 
apie pastovumo praeinamybę.

Gyvenimo blukimo tema ban
džiau parašyti rašinį. Beveik pa
rašiau. Tereikėjo kai ką pakeisti, 
ką nors išmintingesnio pridurti. 
Deja, eidamas gulti, užmiršau iš
jungti monitorių. Ryte, sėdęs prie 
rašymo, jau neradau mikrodiske 
jokios informacijos. Vien tuščias 
lygiagrečias linijas. Kas atsitiko? 
Argi monitoriaus šiluma nutrynė 
diske sukauptą rašliavą? Matyt, 
kalta šiluma. Dar pakankamai 
neperpratau technologijos aki
brokštų.

Žodžiu, nusitrynė mintys. 
Žmonija dėl to nei kiek nenuskur- 
do. Tik pasidarė liūdna: ten pra
dingo viena išjausta išpažintis — 
būsimas atsisveikinimas su tuo, 
kas man dabar brangu.

♦ * *

Bent kartą per visus metus Los 
Angeles Lietuvių Bendruomenės 
rengiamoje mugėje (šiemet spalio 
5 ir 6 dieną) Šv. Kazimiero 
parapijos mažajame kieme savo 
paveikslus išstato daugybė dai
lininkų. Šioji bendra paroda 
yra tapusi Lietuvių dienų gražia 
tradicija. Jos sėkmei pasidar
buoja rengėjai ir dailininkai.

Mugė pilna lietuviško labo. Di
džiajame kieme grūstis. Ten 
estradoje vyksta įvairios pro
gramos: muzika, dainos, tautiniai 
šokiai. Šiemet visiems davė 
garo „Klaipėdos uostamiesčio 
muzikantai”. Kitame gale žmo
nės sotinasi lietuvišku maistu. 
Malšina troškulį alumi ir „so
domis”. Visais pasieniais vyksta 
prekyba. Moterys užgulusios 
duonos ir tortų stalus. Daug kas 
žiūrinėja papuošalus, margučius, 
juostas. Kai kas kai ką ir nusiper
ka. Žiūrovai klausosi atlikėjų. 
Stebi šurmulį.

Nesuklysiu tardamas, jog 
šiemet dailininkų eksponuotiems 
kūriniams mugės lankytojų 

VSiame numeryje:
Informacijos išblukimas • Broniaus Babkausko gyvenimas ir 
kūryba • Julijos Švabaitės poezijos rinktinė „Tu niekur neišėjai” 
ir romanas „Stikliniai ramentai” • Julijos Švabaitės eilėraščiai • 
Šiaulių Dramos teatras Chicago’je • Dvidešimtoji jubiliejinė Lietu
vių fotografijos paroda *Tado Navicko kompozicijos fortepijonui

dėmesys buvo perdėm skystas. 
Ekonominė krizė ar kas, bet 
mūsiškių sąlytis su menu yra 
gerokai išblukęs. Retai kas 
užsuko į spalvingas tapytojų bei 
grafikų sekcijas, aptvertas sto
vais. Dar rečiau įsigilinęs susi
telkė ties kokiu kūriniu. O kad 
dar ryžtųsi nupirkti, tokios 
malonės per šias dienas daili
ninkai, kiek žinau, nesusilaukė. 
Kai kurie šiai parodai ruošėsi 
intensyviai kelis mėnesius, iš- 
sekdino sutaupąs popieriui, rė
mams, stiklui... Iš vieno lanky
tojo, ilgai šnekėjusio ne apie šalia 
jo iškabintus paveikslus, bet apie 
savo ypatingą veiklą, išgirdau: 
„Mes tų paveikslų namuose 
turime visą galybę. Nežinome 
kur kabinti”.

Gal jie ir turi? O gal ir ne? 
Manau, vertingą drobę ar gra
fikos lakštą galima padovanoti 
Kalėdų, vestuvių ar kita proga. 
Lankiausi jauno, gerai įsikūrusio 
lietuvio profesionalo erdvioje re
zidencijoje. Baltos sienos dar buvo 
apgailėtinai tuščios.

Taigi darosi liūdna, matant 
nykią pagarbą lietuvių dailei. 
Net ir mugės programos buklete, 
išvardijančiame visus renginius 
ir visus dalyvius bei talkininkus, 
meno skyrelyje nebuvo matyti 
daugumos dailininkų pavardžių. 
Žinau, daugelis apie savo da
lyvavimą buvo pranešę laiku. O 
dabar „neegzistavo”: Ona Paš- 
kevičienė, Mykolas Paškevičius, 
Jurgis Šapkus, Virginija Šiaučiū- 
naitė, Pranas Gasparonis, Jonas 
Čeponis ir kiti. Kaip čia dabar? 
Negi jų dalyvavimas ne toks jau 
svarbus?

Guodžia bent tai, kad paminėti 
Danguolė Kuolienė, Ilona Braz- 
džionienė-Kerr, Karolio Avižienio 
ir Algimanto Kezio galerijos, at
gabentos iš Chicago’s. Pastaro
sios buvo reprezentuojamos mo
kyklos klasėje su nemažai gra
fikų, sunkiai išskaitomomis pa
vardėmis, buklete neišvardin
tomis.

♦ * *

Su išblukusia informacija susi
dūriau vartydamas ir Metmenų 
60-ą numerį. Štai skaitau Jau
niaus Čemolonsko ir Enrikos 
Striogaitės eilėraščių pluoštus. 
Man visiškai nežinomi asmenys. 
Apie juos žurnalas neužsimena 
nei žodeliu. Spėju, kad abu 
gyvena Lietuvoje. O gal Australi
joje? Kad yra jauni. O gal pa
gyvenę? Esu smalsus.

VYTAUTAS A. JONYNAS

Laimonas Tapinas. MEDYJE 
ANGELAS VERKIA. Aktoriaus 
Broniaus Babkausko gyvenimo ir 
kūrybos kronika. Vilnius: Vaga,
1991. 350 puslapių.

Kas yra dirbęs ar bent pasto
viau lankęs viešąsias skaityklas 
patvirtins, kad šalia grožinės 
literatūros, antroji savo patrauk
lumu skaitytojams yra biografįjų, 
autobiografijų bei memuarinės 
raštijos sekcija. O joje nemažos 
paklausos susilaukia knygos apie 
aktorių, režisierių ir kino žvaigž
džių gyvenimus.

Nenuostabu, kad leidyklos 
mielai tokius rašinius leidžia. 
Tiek supuvusiame kapitalis
tiniame pasaulyje, tiek pernoku
sio socializmo šalyse. Ir tiek 
čia, tiek tenai tie memuariniai 
arba autobiografiniai kūriniai 
nebūtinai būna sukurpiami 
viršelyje minimų autorių. Dažnai 
juos sudaigsto koks nors sam
dinys, „mauras” (ghost writer). 
Ypač nuo to laiko, kai atsirado 
magnetofonai, palengvėjo bib
liografinė kontrolė bei visoks 
rausinėjimasis archyvuose. Dėl 
visų tų priežasčių tos rūšies ra
štija neretai pasimato panašaus 
sukirpimo, pedantiškai smulkme
niška ir nuobodi. Rašytojiški 
sugebėjimai vis dėlto būtini.

Yra buvę pastangų surasti pa
tentuotą formulę tokio pobūdžio 
kūriniams, bet šimtu procentu 
patikimo recepto dar nesurasta. 
Daugių daugiausia prieinama 
prie nuomonės, kad vengtina tam 
tikrų dalykų. Visų pirma švyt- 
ravimo kodylu, besaikio ap
tariamo asmens liaupsinimo, 
negirdom praleidžiant visa, kas 
nepriimtina viešajai moralei. 
Nemažiau pageidaujamu dalyku 
yra pripažįstamas rašančio suge
bėjimas atkurti įtaigiai laiko
tarpio foną, istorinę perspektyvą.

Peržvelgiant biografines stu
dijas, pasirodžiusias Lietuvoj, 
tenka pripažinti, kad išskyrus 
vieną kitą atminimų knygą, 
sakysim, Teofilijos Vaičiūnienės 
Sceną ir gyvenimą (1975), Antano 
Sutkaus Vilkolakio teatrą (1969), 
veik visos jos vaizdavo Pane
vėžio dramos teatro žmonių 
gyvenimus. Gal todėl, kad jo 
aktoriai sudarė pirmųjų mūsų 
kinematografijos bandymų 
kietąjį branduolį. Iš jų 
paminėtinos: V. Zabarausko

Toks mano prenumeruojamas 
The American Poetry visada 
skaitytojus supažindina su kiek
vienu spausdinamu poetu ar 
poete. Trumpai pateikiami patys 
būdingiausi duomenys. Net ir 
apie jau gerai žinomus autorius. 
Aš manau, tuo turėtų pasekti ir 
Metmenys. Iš tiesų tai žurnalas 
jau daro su fotografais.

Pranas Visvydas 

Panevėžio dramos teatras (1966), 
V. Zabarausko Vaclovas Blėdis 
(1969), M. Petuchausko Donatas 
Banionis (1976). Tą seriją už
sklendžia stambiausia savo apim
tim Tomo Sakalausko knyga Mo
nologai (1981), aptarianti to 
teatro kūrėjo ir vadovo Juozo 
Miltinio gyvenimą ir jo minti
jimus apie scenos meną.

Stebint iš dezinformuotos 
nuošalybės, visų tų veikalų pasi
rodymas buvo planuotas ir na
tūralus, atliepiantis skaitytojų 
poreikiams. Kaip prisimenam, 
vienu metu buvo plačiai paskli
dusi legenda, jog provincijos 
užkampy prisiglaudęs Panevėžio 
teatras nurungęs savo magišku 
švytesiu Maskvos bei Leningrado 
teatrus, kad į jo spektaklius 
keliaują piligrimai iš toliausių 
Imperijos pakraščių, nekalbant 
apie Baltijos respublikas. Tuo 
pačiu metu nemažiau plačiai 
buvo šnekama apie to teatro akto
rių triumfus, apie Donatą Banio- 
nį, tapusį tarybiniu Marcelio 
Mastroiani, kurį išvydusios ka- 
tiušos klykdavusios nesavais 
balsais, nelyginant Amerikos 
pusmergės per Bytlių rėkynes.

Ar būta iš tiesų tokio „aukso 
amžiaus” Lietuvos teatro istorijoj 
ir kiek laiko truko toji euforija, 
nelengva mums atspėti, bet 
neseniai pasirodžiusi Laimono 
Tapino knyga Medyje angelas 
verkia pavaizduoja Panevėžio 
trupės gyvenimą kur kas mažiau 
egzaltuotai. Tiesa, antroji to 
leidinio antraštė „Aktoriaus 
Broniaus Babkausko gyvenimo ir 
kūrybos kronika”, atrodytų, ban
do susiaurinti Tapino užmojį. 
Bet visa, pradedant keistu pa
vadinimu (jis paimtas iš Henriko 
Radausko eilėraščio apie naš
laičių eiseną ir kliedintį vai
ką) ir baigiant skyrelių motto, 
parinktais iš išeivijos lyrikos, 
visa bematant parodo rašančio 
akiratį ir jo knygos skirtingumą 
nuo ankstyvesnių, .jubiliejinių” 
leidinių apie panevėžiečius 
aktorius. Nors šiaip, kaip pati
nam iš „Pabaigos žodžio”, au
torius naudojosi tais pačiais 
metodais, kaupdamas doku
mentinę medžiagą. Atseit operuo
damas archyvine medžiaga ir 
Bronių Babkauską pažinojusių 
asmenų liudijimais. Ta prasme 
Tomo Sakalausko Monologai ir 
Medyje angelas verkia savotiškai 
viena kitą papildo. Ypačiai tose 
vietose, kur kalbama apie Mil
tinį, o jų esama mažų mažiau
siai trisdešimties tekste. Pasi
taiko taip pat ir liudijimų apie 
įvykius trenkiančiu panašumu. 
Matyt, surinktų iš tų pačių 
liudytojų lūpų, bet kartais 
interpretuojamų skirtingiau.

Kaip teisingai yra pažymėjęs 
Simon Wiesenthal (Justice, Not 
Vengeance, 1989), archyvinė 
medžiaga yra kaip užšaldytas ne
gyvai šaldytuve maistas. Jo ne
galima naudot neatitirpinus. 
Laimonas Tapinas turi tą dovaną 
„atitirpinti”, skaitytojui nepaste
bint, dokumentinę medžiagą ir 
sustatyt taškus ant „i” ten, kur 
Tomas Sakalauskas buvo juos 
užmiršęs ar negalėjęs, nedrįsęs 
statyti. Užtat jo pasakojimas pasi
gėrėtinai sklandus ir net ap
gaulingas. Vien tik į knygos pa
baigą dilgteli skaitytojui mintis: 
„iš kur visa tai žinoma?” Kas tas 
visažinantis padaras? Broniaus 

Babkausko vaikystės draugas, 
teatro kolega? Giminė? Iš kur pa
žįstami jam teatro užkulisiai, 
uždari posėdžiai, juose kalbė
jusiųjų laikysenos? Ir tada 
Tapinas pritrenkia skaitytoją, 
prisipažindamas, kad jis suartėjęs 
su Babkausku vien jo gyvenimo 
pabaigoj ir pajutęs jam gailestį ir 
simpatijas. Bet tokias, kokių au
tentiškumu netenka abejoti.

Galbūt vaizdžiausiai galima 
būtų aptart abiejų studijų apie 
Panevėžio teatrą poveikį, paly
ginus jas su tapybos darbais. 
Tomo Sakalausko Monologai pri
mena slavišką ikoną su veideliu, 
styrančiu iš anapus kalinėtos 
skardelės įtvarų. Laimono Tapi
no piešiamas Broniaus Babkaus
ko portretas tai dinamiškas Mar
cei Duchamp „Nuogalės, besilei
džiančios laiptais” paveikslas. 
Viskas čia veiksme, judesėlių, 
lūžtvinių linijų skaldoj, atsi
spindinčiuose jose buities atšvai
tuos ir centrinės figūros nuo
gume. Jokių čia romantinių 
spalvelių. Tapino piešiamas akto
riaus Broniaus Babkausko por
tretas veikiau atgrasus, „nudid- 
vyrintas” (antiherojinis). Be 
jokio skrupulo išvardinami jo 
nuslydimai, tiek šeimyniniame 
gyvenime (besaikis girtavimas 
su draugais, meilės avantiūra 
su geltonsnape miesčionkute, 
palikimas vaikų auklėjimo Dievo 
valiai), tiek viešajam gyvenime 
(nuolatinis kompromisų ieško
jimas, nuolaidžiavimas Juozui 
Miltiniui, įkėblinimas partijon).

Faktiškai, Medyje angelas ver
kia originali keliais atžvilgiais. 
Visų pirma kaip aktoriaus iš 
Dievo malonės talento studija. 
Toliau kaip kultūrinio Lietuvos 
gyvenimo kelių dešimtmečių 
būvyje freska (Ypač įdomi dar dėl 
to, kad čia pavaizduojami pirmie
ji Lietuvos kinematografijos 
žingsniai.) Pagaliau knyga stebi
na skaitytoją kaip neįprasto bio
grafinio žanro pavyzdys.

Kaip minėjome, Tomo Saka
lausko ir Laimono Tapino vei
kalai vienas kitą savaip papildo. 
Abiejų personažai — sava
moksliai, varganos mūsų žemės 
vargani sūnūs, laimėję garbę ir 
pripažinimą per kietą darbą. Tik 
pirmajam — Juozui Miltiniui — 
buvo tekus laimė pažinti 
Paryžiaus teatrų ir kino studijų 
gyvenimą ir sukauptos tenai 
patirties dėka palaikyti jau-

Meta Welling-Iwanow (Burgbrohl, Vokietija) Sporto Šventės atidarymas — „Pasaulis vaikų rankose”, 1991.

Iš šiemetinės Lietuvių fotografijos parodos Čiurlionio galerijoje, Chicago’je.

A. Dily* (Šiauliai) „Nesėkmė”

Iš dvidešimtosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios šiais 
metais nuo spalio 25 iki lapkričio 3 dienos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, Chicago’je.

nuoliuose ilgėsi dvasingesnio 
teatro. Gyventi iš palūkanų.

Antrojoj — Laimono Tapino — 
knygoj labiau koncentruojamasi 
j tokio likimo nuskriausto — be 
progos išvyst užsienį, be išla
vintos klausos, be išmiklinto 
kūno (nemokančio netgi šokti) — 
jaunuolio pasidavimą scenos 
demonams. Čia pasakojami jo 
patyrimai bei kvaituliai, kada 
vienu metu atrodo, jog nėra di
desnės laimės, kaip toji, kurią 
suteikia sėkmė scenoj, tuo tarpu, 
kai kitu metu teatrinis pašau
kimas pasimato brutaliausiu, 
absurdiškiausiu amatu. Pastum
dėlio, visų ujamo žmogėno dalia.

Tapino piešiamas aktoriaus 
Broniaus Babkausko portretas 
įspūdingas tuo, kad autorius ne
siliauja vaizdavęs aktoriaus susi
dvejinimą, vykusiai atkurdamas 
jame amžiną vaiką, regintį ange
lą medyje. Nuostabiose vinjetėse 
pavaizduojama, kokiu naiviu už
sidegimu jis puola meškeriot, iš- 
baidydamas savo džiugiais klyks
mais visas žuvis kilometro spin

duliu, ar kaip jis rėkia, čia pat 
velniuodamasis, lėkdamas van
dens slidėmis: „Važiuoju, ar 
matot, ar matot, važiuoju”. Labai 
įtaigiai apsakomas jo geraširdin- 
gumas, paguodos, padrąsinimo 
žodžiai režisieriaus aprėktiems 
ar baimės paraližuotiems jau
nikliams. Nes teatras gali būti 
(ir būna) „tikra pekla”. Tuos 
puslapius skaitant, prisimena di
džiojo prancūzų aktoriaus ir 
teatralo J. L. Barrault prisipaži
nimai, kaip kartais jisai gerai 
vaidindavęs, vien kai būdavo mir
tinai pervargęs, nebeturįs jėgų 
pasiduoti scenos baimei, tarsi 
būtų sapno būklėje. Paraližuo- 
jančios baimės antpuoliai, ku
riuos jis sumini savo knygoje su 
visomis jos pasekmėmis, lengvai 
atpažįstami ir Broniaus Bab
kausko biografijoj:

„Kai apima scenos baimė, žmo
gus nebesižino ar reikia valgyt ar 
ne, ar numigt, ar pereit per orą, 
ar „sušilt”, ar nusnūst. Viens po 
kito pagauna tave visi sutriki- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Sudiev, Tarybų Sąjunga...

Pokalbis su Lietuvos ambasadorium JAV Stasiu Lozoraičiu

Sekmadienį, 1991 metų gruo
džio mėnesio 8 dieną, Lietuvos 
Brastoje palaidota Sovietų 
Sąjunga. O Sąjunga mirė Ukrai
nos rinkimuose, kuriuose devyni 
iš dešimties balsuotojų pasisakė 
už nepriklausomą Ukrainą. Be 
Ukrainos neįmanoma jokia nau
ja, net ir pagerinta Sovietų 
Sąjunga. O Gudijoje, šiame buvu
siame paskutiniame komunis
tinės nomenklatūros rezervate, 
pasirašytas Sovietų Sąjungos 
mirties pažymėjimas. Ir Lietuvos 
Brastoje gimsta nauja slavų vals
tybių bendruomenė, su sostine 
Minske.

Šis Sąjungos galo scenarįjus yra 
neįtikėtina istorija. Joje grindžia
mą rolę atliko lietuviai. Tik pa
galvokime, kaip skirtingai viskas 
būtų atrodę, jeigu lietuviai ne
būtų prieš metus Kovo Vienuolik
tąją paskelbę Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Gorbačiovas 
jau tuo metu veržėsi prie prezi
dentinės valdžios, tai yra — dikta
toriaus valdžios. Jam tuo metu 
būtų buvę kur kas patogiau, jei 
lietuviai būtų mėtę akmenimis į 
Raudonosios armijos tankus ar 
peiliais badę rusus kareiviukus. 
Lietuvių nepajudinamai rami 
laikysena neleido įscenizuoti 
Baku tipo riaušes, kurios būtų 
buvusios pretekstu karo stovio 
įvedimui.

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
turėjo būti pučas: užsirūstinusi 
darbininkija nuverčia vyriausybę 
ir paskelbia atstatomą liaudies 
valdžią. Tik čia vėl buvo neįskai- 
čiuota lietuvių tautos reakcija. 
Užuot nuo parlamento rūmų 
bėgę, žmonės bėgo prie parla
mento rūmų. Baisiąją sausio 
tryliktosios naktį turėjo būti oku
puoti parlamento rūmai ir iš
vaikyta Aukščiausioji Taryba. 
Kokia svarba buvo teikiama 
Vilniaus akcijai rodo ir nauji 
duomenys, kad Vilniaus radijo ir 
televizijos bokštui šturmuoti 
buvo panaudotas KGB Alpha 
dalinys. Atrodo, jog norėta pa
naudoti tokia apstulbinanti jėga, 
kad lietuviai būtų išlakstę kaip 
kiškiai. Kraujo praliejimas prie 
radijo ir televizijos bokšto turėjo 
būti lietuviams tokia akivaizdi 
pamoka, kad nėra įmanoma apie 
laisvę ir nepriklausomybę nė 
svajoti. Tačiau dalykai nevyko 
pagal planą: žmonės nuo bokšto 
nebėgo panikoje. Įvykio planuo
tojai turėjo tikėtis pralieti krau
jo, todėl ne žmonių aukos juos su
stabdė nuo parlamento rūmų 
puolimo. Kas juos vertė planus 
keisti, tai buvo Vilniaus žmonių 
laikysena: žmonės nedingo nuo 
bokšto, nepabėgo nuo parlamen
to rūmų.

Tas, kas atsitiko Vilniuje, buvo 
repeticija tam, kas dėjosi rugpjū
čio gale Maskvoje. Šitą vėliausiai 
aiškina David Remnick straips
nyje „Dead Souls” žurnalo The 
New York Review ofBooks gruo
džio 19 dienos numeryje. Jis 
Vilnių laiko pirmąja repeticija 

Maskvos pučui. Maskvoje irgi 
turėjo būti panaudota reakciją 
paraližuojanti smogiamoji jėga. 
Rusijos parlamento rūmus turėjo 
užimti Alpha dalinys. Tik dalinio 
vadovybei atsisakius paklusti, 
viso pučo planas pradėjo trupėti. 
Skirtumas Maskvoje tas, kad 
Jelcinas jau galėjo pasinaudoti 
Landsbergio Vilniuje išbandytu 
gynimosi modeliu. Žmonės buvo 
kviečiami bėgti prie Rusijos par
lamento rūmų — ir atbėgo tūks
tančiais. Jelcinas, kaip ir Lands
bergis, dieną naktį buvojo 
parlamento rūmuose, kuriuos 
saugojo susirinkusių žmonių mi
nios.

Po pučo Sąjungos centras lai
kosi tik ant popieriaus. Iš tikrųjų 
jis popierium ir palaikomas, nes 
centrinio banko spaustuvė nesu
spėja naujų rublių banknotų 
spausdinti. Paaiškėja, kur tikro
ji jėga tada, kai Jelcinas perima 
savo žinion banko presus ir su
stabdo naujų rublių srautą. 
Pranešimas, kad Rusijos vyriau
sybė apmokės centrinės vyriausy
bės darbuotojų algas, yra tas pats 
kaip Sąjungos bankroto paskelbi
mas. Nuo to momento Gorbačio
vas ir jo vyriausybė yra tik 
vitrinos manekenai: reali jėga 
yra Rusijos valdžios, o ne Krem
liaus matuos. Ta prasme Lietuvos 
Brastos aktas yra ir pažymėjimas 
egzistuojančios tikrovės, ne tik 
žingsnis į naują ateitį. Gorbačio
vas ir jo talkininkai dar tebesėdi 
scenoje, bet jie nebėra veikėjai, o 
tik scenos dekoracįjos. Gal yra tik 
dienų klausimas, kol jie visi nuo 
scenos nukiūtins į ankstyvą 
pensiją.

Nežiūrint Gorbačiovo pranašys
čių apie ugnį ir kalaviją, ateitin 
galime žvelgti labai optimistiš
kai. Po penkerių metų Gorbačio
vo tūpčiojimo ir svaičiojimo, po re
toriškai elegantiškų bandymų 
išlaikyti komunistų partijos vado
vaujančią rolę ir nomenklatūros 
privilegijas, ateina žmonės, kurie 
mažiau domisi komunistinio pa
stato išlaikymu, o labiau kreipia 
savo žvilgsnį į krašto ateitį, ku
rion kelią daugiau kaip septy
niasdešimt metų buvo užblokavęs 
komunistinis eksperimentas. Į 
dabartines Vakarų politikų de
jones apie riaušes ar karą 
buvusioje Sąjungoje irgi netenka 
kreipti rimto dėmesio. Tiek metų 
kantriai Rusijoje eilėse stovėję 
žmonės dar sutiks kelis mėnesius 
eilėse pastovėti. Raudonoji armi
ja neturi jokio išskaičiavimo 
šaudyti branduolinius sprog
menis į savo skurde gyvenančius 
tėvynainius. KGB ir nomenkla
tūra per daug užsiėmę biznio 
galimybėmis, kad bandytų des
tabilizuoti Jelcino vyriausybę. Po 
kelių mėnesių buvusios Sąjungos 
miestų krautuvėse jau bus ma
tomi maisto produktai, kuriuos 
siunčia Vakarų Europa ir Šiaurės 
Amerika. Ir tai bus pačiu laiku, 
nes maisto pradės trūkti kaip tik

— Kokia buvo Lietuvos pasiun
tinybės Washington’e svarba Lie
tuvos okupacijų metais?

— Ji buvo didelė, nes pasiunti
nybė juk visad liko mūsų nepri
klausomos valstybės simboliu. 
Jos tikslas buvo nuolat Va
karams priminti lietuvių tautos 
kančias, neteisėtą okupaciją, 
kovas prieš sovietus ir nacius, 
informuoti apie padėtį.

Lietuvos diplomatinė tarnyba, 
kurios sudėtyje buvo pasiuntiny
bė Washington’e, iki 1954 metų 
turėjo taipgi palaikyti ryšius su 
aktyviąja rezistencija ir ją 
įtikinti, jog yra atėjęs laikas 
padėti ginklus, taupyti jaunas 
gyvybes ir pereiti į tyliąją rezis
tenciją.

— Kokios buvo diplomatinio 
darbo sąlygos?

— Būti Lietuvos diplomatu bu
vo nepaprastai sunku. Niekas juk 
netikėjo, kad Lietuva bus vėl 
laisva. Mažai kas padėdavo, ma
žai kas paspausdavo ranką ir nu
sišypsodavo. Vienas kitas lietuvis 
turbūt irgi abejodavo Diplomati
nės tarnybos akcijos tikslingumu. 
Juk ne apie visus žygius buvo 
galima kalbėti ar rašyti spaudo
je. Aš labai gerbiu savo kolegas, 
kurie išlaikė ilgų metų sunkų psi
chologinį spaudimą ir nepalūžo.

Išmokau, kad reikia neužmirš
ti kitų tautų, kurios taipgi yra 
persekiojamos. Esu laimingas, 
kad esame pripažinę Slovėniją, 
Kroatiją. Kad esame priėmę 
Dalai Lamą. Kai Washington’an 
atvažiavo Moldavijos parlamento 
atstovai, jiems buvo pasiūlyta pa
sinaudoti pasiuntinybe ir joje 
susitikti su amerikiečiais.

— Kaip Jūs pradėjote savo dar
bą, atvykęs Washington’an?

— Mano pirmasis tikslas buvo 
atidaryti pasiuntinybę kiek 
galima didesniam lietuvių skai
čiui ir padaryti iš jos bendrus 
namus, kuriuose kiekvienas galė
tų rasti tai, ko jis nori: lietuviai 
padrąsinimo, dvasinės, politinės 
paramos. Amerikiečiai — infor
macijų, kontaktų su mūsų tautie
čiais, su mūsų kraštu. Reikėjo 
ieškoti kontaktų su spaudos 
žmonėmis, su įvairiomis ameri
kiečių organizacijomis. Turiu pa
sakyti, kad man iš pat pradžių 
labai padėjo Amerikos lietuviai, 
visad pasiruošę dirbti, veikti, 
paremti. Kai atėjo istorinės 
dienos, kada atstatėm savo 
valstybės suverenumą ir nepri
klausomybę, kovojome jau ne 
vieni. Turėjome aiškią amerikie
čių spaudos ir žmonių paramą. 
Tai buvo didelis visos lietuvių 
tautos nuopelnas. Dabar viskas, 
kas buvo pergyventa, matyta, dėl 
ko buvo kentėta, visa tai yra 
istorija. Aš jaučiu, kad buvo 
tikrai verta būt tos istorijos 
dalele.

Noriu priminti, kad tam tikru 
momentu The Wall Street Jour-

pavasariui artėjant. O tada ateis 
pavasaris, bus vėl sėjama su 
didele viltimi ateičiai. Sovietų 
Sąjunga bus dingusi kaip sle
giantis blogas sapnas, o Rusija, 
Ukraina, Gudija ir kitos Sąjun
goje sukaustytos tautos lauks 
šiltos ir ramios vasaros, su kuria 
prasideda normalus gyvenimas.

a.a. 11. 

nal išspausdino straipsnį, 
pažymėdamas, kad pati „karš
čiausia” vieta Washington’o 
Šešioliktoje gatvėje yra Lietuvos 
pasiuntinybė. Kitą dieną turėjau 
kokios dešimties televizijų atsto
vus prie durų. Nežinojau, kad 
ateis dienos, kada viso pasaulio 
televizijos prašys pasikalbėjimų.

— Ką reiškia pasiuntinybės pa
kėlimas į ambasados rangą?

— Reiškia, kad mūsų garbin
goji įstaiga dabar protokolo 
atžvilgiu yra visai lygi kitoms 
diplomatinėms misijoms. Darbo 
atžvilgiu reikalai galėjo ir nesi
keisti. Tačiau pilna mūsų valsty
bės nepriklausomybė reiškia, kad 
reikia rūpintis prekyba, vizomis, 
įvairių oficialių asmenų kelio
nėmis, svečių iš Lietuvos pri
ėmimu. Reikia svečiams parū
pinti pasimatymus su ameri
kiečiais politikais, su įstaigomis, 
Kongresu ir t.t. Turbūt nėra nė 
vieno aukštesnio Lietuvos valsty
bės vyro ar politiko, mokslininko, 
kuris nebūtų buvęs pasiunti
nybėje. Visiems atvažiavusiems, 
pasirodo, pasiuntinybės aplan
kymas yra svarbus pergyve
nimas. Kai kuriems ruošiami 
mažesni ar didesni priėmimai. Į 
pačius didžiausius yra kviečiami 
keturi šimtai svečių. Mūsų svečių 
knyga šiais metais jau turi apie 
4,000 parašų.

— Kiek asmenų dirba dabar 
ambasadoje?

— Sunku pasakyti, nes turiu 
nemažai savanorių, kurie 
padeda, neprašydami užmokes
čio. Taigi skaičius kartais didėja, 
kartais mažėja. Dabar yra gal 
aštuoni asmenys, tačiau šį 
skaičių tikrai galėtume dar padi
dinti.

— Neseniai Lietuva buvo pri
imta į Jungtines Tautas. Ką Jūs 
galvojote, kai pakilo Lietuvos 
trispalvė?

— Prisipažinsiu, kad šalia 
didelio džiaugsmo turėjau ir ki
tokių jausmų. Galvojau, kaip 
mažai mums per pastaruosius 
penkiasdešimt metų padėjo Jung
tinės Tautos. Kaip mažai jos pa
dėjo vengrams, čekoslovakams ir 
kitoms persekiotoms tautoms. Tą 
didžiulę organizaciją reikia re
formuoti, kad ji galėtų (ir, aišku, 
norėtų) efektyviai apginti skriau
džiamųjų teises.

— Lietuviai dabar joje turi 
balsą, taigi gali veikti kitų tautų 
labui.

— Taip, turime balsą. Nors ir 
vieną, bet tai yra nepaprastai 
svarbu. Tiktai reikės šiek tiek 
laiko, kol mes susipažinsime su 
visa Jungtinių Tautų Organiza
cijos struktūra ir mokėsime jąja 
pasinaudoti. Mokėsime ją išnau
doti. Ir mūsų Užsienio reikalų mi
nisterija turės taip susiorganizuo
ti, kad ji galėtų labai greit duoti 
atitinkamas instrukcijas mūsų 
misijai New York’e kaip tam tik
ru klausimu balsuoti.

— Kaip išsilaiko ambasada 
Washington’e ir misija prie Jung
tinių Tautų?

— Ilgus metus visa Diploma
tinė tarnyba buvo išlaikoma, 
naudojant kuklius valstybinius 
resursus. Tačiau tie resursai po 
maždaug 40 metų baigėsi. Buvo 
galvota, kaip išspręsti šią pro-

Isietuvos ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstybėms Stasys Lozoraitis su Lietuvos Respublikos Aukščiausi* 
sios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu Lietuvos ambasadoje, Washington*e.

blemą. Pagaliau, JAV Valsty
bės departamentui pasiūlius, lat
viai sutiko suteikti nedidelę 
paskolą, kuri leistų mūsų 
likusioms misijoms toliau veikti.

— O dabar?

— Šiems metams buvo paskir
ta daug mažesnė suma ir buvo 
duotas įspėjimas, kad toliau tų 
subsidijų latviai nebegalės duoti.

— Ar Lietuvos vyriausybė galės 
finansuoti ambasadą ir misiją?

Lietuvos Vyčių, vienos iš seniausių 'Amerikos lietuvių organizacijų, atstovai 
įteikia auką paremti Lietuvos ambasadą Washington’e: (iš kairės) Izabelė 
Laučkienė, Lietuvos ambasadorius .JAV Stasys Lozoraitis, Daniela Lozoraitienė, 
Lietuvos Vyčių organizacijos pirmininkė Frances Petkus ir Loretta Stukas.

Lietuvos Respublikos vyriausybės nariai Lietuvos ambasadoje Washington’e: 
(iš kairės) p. Vagnorienė, Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius, Maryland 
gubernatorius William Donald Schaefer, Lietuvos viceprezidentas Česlovas 
Stankevičius, Lietuvos Užsienio ekonominių santykių ministras Vytenis Aleškai- 
tis ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis.

Štai kodėl teko kreiptis į mūsų 
visuomenę šiame krašte ir 
prašyti jos paramos. Mūsų dip
lomatų padėtis buvo sunkesnė 
negu, sakykim, latvių todėl, kad 
mes turėjom daug daugiau dip
lomatinių bei konsularinių atsto
vybių visame pasaulyje.

— Ateinančiais metais vargu. 
Dabar atsidarė nemažai naujų 
Lietuvos įstaigų. Jų išlaikymas, 
ypač Vakarų Europoje, yra nepa
prastai brangus. Reikės kelių 
milijonų dolerių, kurių Lietuva 
bent dabar neturi.

Štai kodėl dar ir dabar kreipia
mės į Amerikos lietuvius ir pra
šome jų paramos. Jų atsakymas 
į mano prašymus yra nepaprastai 
jaudinantis. Neatsisako paremti 
net ir tie lietuviai, kuriems kiek
vienas doleris yra reikalingas. 
Esame gavę ir didelių aukų. Pa
dėjo beveik visos mūsų organiza
cijos, labai pasidarbavo, kaip 
visada, Lietuvos Vyčiai. Tautos 
Fondas pažadėjo duoti stambesnę 
sumą. Žodžiu, esu optimistas.

— Kaip ilgai ambasadai reikės 
paramos?

— Manau, kad turime išlaikyti 
1992 metais. Aš tikiuosi, kad vi
suomenė ir toliau supras amba
sados reikšmę, matys labai 
konkrečius bei naudingus jos dar
bus. Įsitikins, kad ambasada dir
ba ir Amerikos lietuviams nau
dingą darbą. Noriu taipgi pažy
mėti, kad pinigais nesišvaistom. 
Manau, kad mažai yra tokių 
misijų, kurios taip daug padaro 
su palyginti maža pinigų suma.

Mūsų valstybė yra reikalinga 
įvairiopos paramos. Visi kartu 
stengsimės jai duoti visa tai, kas 
stiprina demokratiją, nepriklau
somybę ir, aišku, jos gyventojų 
ekonominę padėtį. Žodžiu, darbas 
dar nesibaigė. Jis tiktai pasikeitė 
ir kartais atrodo sunkus. Išties
dami ranką ambasadai, lietuviai 
tiesia ranką savo krašto ateičiai.

Korespondencijai, telefoni
niams skambinimams ir pinigi
nėms aukoms Lietuvos ambasa
dos Washington’e išlaikymui am
basados adresas ir telefonas yra 
šie:

Mr. Stasys Lozoraitis
Ambassador of Lithuania
Embassy of Lithuania
2622 16th Street, NW
Washington, DC 20009
Tel. 202-234-5860
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Kalėdų teisingumo 
galia

Viena kalba, kurią supranta visi žmonės...

Kūčių išgyvenimas — visa šei
myna tikrai ir simboliškai (prisi
minus toli esančius tuščia vieta) 
prie stalo — yra kone brangiau
sias lietuviškai krikščioniškas 
turtas, visuotinai švenčiamas 
tiek išeivijoje ligi kelintos kartos, 
tiek Lietuvoje dešimtmečius už 
užtrauktų užuolaidų, o dabar 
laisvai. Šio kalėdinio įvaizdžio 
bruožai, kaip audinio siūlai, ren
kami ištisus metus, parų švenčia
mi, ištiesiami kuo toliau j nau
juosius metus.

Kūčių bendruomenės galią, 
dvasinę jėgą Vakarų pasaulyje 
tąso individualizmas, spaudimas 
tikėjimą ir religiją suvesti i pri
vatų asmens ar šeimos reikalą, 
kaip liudija JAV labai pastovus 
(96%) tikėjimas į Dievą ir mažė
jantis dalyvavimas parapijose, re
liginėje bendruomenėje. Rytų Eu
ropoje, teigia specialistai, dešimt
mečius bažnyčios pastato rėmuo
se ir besislapstančioje širdyje 
laikytas tikėjimo išpažinimas ne
lengvai suranda savo deramą iš
raišką tikinčiųjų bendruomenės 
ugdymu ir veikla: veikia bažny
čios, traukia pamaldumas, para
pinė krikščioniškoji bendruome
nė tik kuriama.

Kūčių šeimynos galia kyla iš 
keturių šaltinių. Pirma, ši prie 
jaukaus stalo susibūrusi bendruo
menė kiekvienam esančiam (asme
niškai ir dvasia) teikia begalinę 
paramą — patvirtina ir, jeigu rei
kia, Atlaidumu užtikrina asmens 
vertę — šie susirinkę yra mums 
vertingi kaip žmonės, neiš
vardinant netinkamų savybių ar 
veiksmų. Vieni iš kitų mokosi 
krikščioniško pavyzdžio dalintis 
ta pačia duona, valgiu, stalu, žva
kių šviesa: vienas kitą pripažįsta 
tokiais, kokie dabar yra (su 
viltimi pasitaisyti, kad būtų tokie 
geri kaip aš). Kelių valandų bend
ravimas, kaip ir Kūčių, Kalėdų 
ruoša ir šviesesnė nuotaika bent 
ligi pirmosios darbo ar mokyklos 
dienos, be žodžių kiekvienam ir 
kiekvienai nusagsto elgesio gai
res — kitus priimti ir nesivaržyti 
būti kitų priimtam.

Antra, aiškiai išreiškiamas pa
sišventimas vienam tikslui, sie
kiui — visam tam, kas bendra ir 
jungia, čia tos šeimyninės 
bendruomenės noras panašėja j 
Dievo nusistatymą gerbti ir 
gelbėti kiekvieną, kaip darė 
Jėzus. Už visa svarbiau yra būti 

Šiame numeryje:
Jėzaus Gimimo šventės galia • „Caritas” veikla Lietuvoje • Jurgio 
Jankaus pasakojimas • Vytauto Bubnio naujas romanas • Juliaus 
Kelero eilėraščiai • Lietuvos šokėjai Chicago’je • Paroda Michigan 
City, Indiana • Nauji leidiniai

dvasiškai drauge. Trečia, laužy
dama i šv. Komuniją panašų pa
plotėlį prie kryželiu pažymėto 
stalo bendruomenėlė liudija savo 
prisirišimą prie Jėzaus Kristaus 
asmens, ne tik prie įstatymų, 
nuostatų, papročių. Ketvirta, 
atlaidi bendruomenė, priimanti 
kiekvieną prie stalo, įskaitant ir 
vienišą žmogų, skatina krikščio
nišką savitvardą, pagrįstą sąži
ningu dėmesiu visumai, kurioje 
asmeniniai apskaičiavimai nu
slenka į antraeilę vietą. At
virumas kitam žmogui, kitiems 
asmenims, kaip gerai žinoma iš 
mokslo ir iš patirties, bręsta 
lygiagrečiai su atvirumu Dievui. 
Siekdama prie stalo į šeimynos 
bendrumą įtraukti kiekvieną (ir 
gailėtis tų, kurie neįsitraukia) 
liudija Dievo pastangas žmogų 
prie Savęs asmeniškai pritrauk
ti — Jis mūsų labiau ieško negu 
mes — Jo.

Kalėdinė dvasia savo visuome
ninę galią išreiškia sveikai gyve
nimišku poelgiu (ir, viliamės, nu
sistatymu): krikščioniškasis ti
kėjimas yra ne kas kita, kaip 
atsakomybė už kitus Dievo aki
vaizdoje, o tikrasis pamaldumas 
yra gailestingumo darbai, kuriais 
Jėzus Kristus švyti.

Nors į kūčias šeimoje (ar, esant 
progai, didesniame būryje) 
atnešti ką nors stalui ir dovanėlių 
nors vaikučiams liudija tai, ką ir 
kapitalizmo ir komunizmo pasek
mės neigia — kad nėra visuotinės 
teisės į turtą ir nuosavybę. Lai
minga parapija, kuri ištisus 
metus bažnyčioje laiko didžiulę 
pintinę vargšų šalpos maistui 
sudėti. Pratęsti tokią nuotaiką į 
visuomeninius bei valstybių 
santykius — krikščioniškas užda
vinys, pavyzdžiui, žemės ištek
liai, planetos gamta yra taikoma 
visiems.

Viduramžiais įvedus Prakartė- 
lę su Kūdikėliu ne taip ryškiai 
matyti pirmykštis Kalėdų li
turginio laikotarpio vaizdinys — 
kad visos tautos bei luomai tą 
patį Viešpati šlovina — bei išryš
kėja pagalba ir meilė bejėgiui 
žmogui — tam Vaikeliui, simbo
lizuojančiam visus beteisius, 
bejėgius nemažiau kaip ant kry
žiaus. Užstoti silpną, skriau
džiamą, apkalbamą ar atstumtą 
yra krikščioniško teisingumo es
minis bruožas. Laikytis savo švie
saus nusistatymo doros, visuome-

„Caritas” veikla 
Lietuvoje

SESUO MARGARITA 
BAREIKAITĖ

Vienoje savo kalboje vyskupas 
Sigitas Tamkevičius pasakė: 
„Yra viena kalba, kurią supran
ta visi žmonės — tai meilės kal
ba...”

Lietuvos „Caritas” ir prabilo 
šia meilės kalba, o visi ją supra
to, kurie sugebėjo matyti sunkią 
Lietuvos žmonių padėtį. 1989 
metų balandžio 15-16 dienomis 
Kaune vyko steigiamasis suva
žiavimas, kuriuo oficialiai 
įkurtas katalikiškas moterų sam
būris „Caritas”. Šis sambūris iš 
tikrųjų užsimezgė mažame mote
rų būrelyje dar prieš patį suvažia
vimą. Tos kelios moterys supra
to ir ryžosi veikti — tiesa ir meile 
ugdyti tarpusavio solidarumą, ro
dyti meilę ir ištiesti pagalbos ran
ką vargstantiems, padėti šei
moms, daryti gailestingumo dar
bus visur, kur tik galima prieiti.

Šiandien atsikuriančioje nepri
klausomoje Lietuvoje „Caritas” 
organizacįja, gyvavusi vos pus- 
antrus metus, jau turi visoje Lie
tuvoje 5,417 narius, besidarbuo
jančius 283 skyriuose. Šalia tikrų 
narių yra daug rėmėjų bei talki
ninkų, kurie įvairiais būdais pa
deda bei prisideda prie „Caritas 
veiklos.

Reikia prisiminti, kad „Cari
tas” savo darbą pradėjo ir jį vystė 
sudėtingomis kovos už Lietuvos 
laisvę sąlygomis. Nuo pat savo 
užgimimo ir pirmųjų žingsnių 
viešumon patyrė okupantų ir ko
laborantų puolimus. Dabar sam
būris jau veikia laisvai ir išsiyrė 
į platesnius vandenis. 1991 metų 
gegužės 23 dieną „Caritas Inter- 
national” asamblėjoje Romoje 
Lietuvos „Caritas” buvo priimtas 
tarptautinės „Caritas” organiza
cijos nariu ir įjungtas į Europos 
laisvųjų tautų regioną.

Steigiamojo suvažiavimo metu 
buvo priimta veiklos programa, 
kuria „Caritas” darbai suskirsty-

* Pranešimas, skaitytas Ateities 
savaitgalio programoje Jaunimo 
centre, Chicago’je, 1991 m. lapkričio 
16 d.

nės ar kitu klausimu, kai aplinka 
ir geri draugai perša Evangelijai 
neartimą nuotaiką — drąsios 
krikščionybės visuomeninė iš
raiška.

Kūčių bendruomenė tą dieną ir 
pratęsti į ateinančius metus turi 
galią siekti taikos ir santarvės, 
įtraukti atitolusius, įžvelgti 
institucinę skriaudą darbe, na
muose, mokykloje, visuomenėje,

Hugo van der Goes — olandų viduramžių tapytojas (apie 1440-1450 metus Ghent^ Portinari altorius (centre). „Piemenėlių pagarbinimas .
po 1482 metų — Rodė Klooster prie Briuselio) * Uffizi galerija, Florendja

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, 
Ir jis vadinsis Emanuelis”,

o tai reiškia: „Dievas su mumis”.
Mt. 1, 23

„... Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir pa
guldytą ėdžiose”. Staiga prie angelo atsirado gausi dangaus ka- 
reivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!”

Lk 2, 12-14

ti į keturis skyrius arba sekcijas, 
sudarančias vientisą krikščioniš
ko auklėjimo ir žmonių vargo ma
žinimo sistemą.

1. Šeimos sekcija. įkurtas Šei
mos centras, kuriam vadovauja 

valdžioje, įstaigose, prekyboje, 
teisme. Gailestingumo darbai yra 
šalpa, pagalba artimui, bet la
biausiai — pastangos ir noras taip 
visuomenę paveikti, kad asme
nys, tautos, luomai, rasės galėtų 
tikrai ir pilnaverčiai gyventi. Ne 
vienas katalikas JAV nustebtų 
sužinojęs, kad JAV katalikų Vys
kupų konferencijos įstaigų 
didžiausias skyrius yra naujų 
ateivių, pabėgėlių, imigrantų ir 
migrantų globa, nuo sielovados 
ligi darbo, gyvenamų patalpų ir 
teisinių dokumentų. Šiame darbe 
glaudžiai bendradarbiauja su 
kitomis bažnytinėmis bendruo
menėmis (pavyzdžiui, Liuteronų 
konferencija), kurios jaučia ir 
tiki tą patį tikėjimą, išreiškiamą 
teisingumo darbais.

Jeigu išeivijoje nori sulaukti 
talkos, stipendijos, paramos, 
bendradarbių, tai labiausiai 
darai per pažintis valdybose, vie
netuose. Kokią teisę turi tie, 

gydytoja Liobikienė. Šis centras 
jau užmezgė ryšius su tarptau
tine „Pro-Life” asociacija. Šiais 
metais Vilniuje surengta konfe
rencija, kurioje dalyvavo „Pro- 
Life” vadovai ir skaitė paskaitas. 
Šeimos centras taip pat suorga- 

kurie šių ryšių neturi? Grįžtan
tieji iš kelionių Lietuvoje ir kitur 
besilankantys Lietuvos gyvento
jai vis labiau pasakoja apie nesą
žiningus dalykus, o su Lietuva ir 
Lietuvoje prekiauti ar pramone 
užsiimti norintieji nelengvai ran
da ekonominės veiklos pagrindą 
— sąžiningą požiūrį į sutartis. Tai 
nėra tik asmeninė doros proble
ma, spręstina tarp prasižengian
čiojo ir Dievo, bet visuomeninės 
santvarkos trūkumas, kurį užpil
dyti tegali teisingumas, ta vi
suomeninė tikėjimo Kristumi iš
raiška.

Kad toks teisingumas šiame 
ribotame ir sužeistame pasauly
je įmanomas liudija visuotinai 
mūsų tarpe švenčiamos kūčios — 
ta bendruomeninė jėga nugalėti 
skirtybes ir siekti viso to, kas 
ugdo ir sujungia.

Antanas Saulaitis, SJ 

nizavo tris paskirus renginius 
nagrinėti aktualius šeimos klau
simus. Vienas toks renginys skir
tas besiruošiantiems kurti šei
mas. Jis vyko ne tik Kaune, bet 
buvo nuvežtas į Marijampolę, Pa
nevėžį ir Kaišiadoris. Katalikų 
jaunimo centre Kaune kas savai
tę skaitomos paskaitos šeimos 
klausimais ir ruošiamos susitel
kimo dienos. Motinoms teikiamos 
medicininės konsultacijos. „Cari
tas” Kaune įsteigė ir globos 
namus netekėjusioms motinoms, 
kur jau gyvena jaunos motinos su 
savo vaikučiais.

2. Auklėjimo sekcija. Šiam sky
riui vadovauja patyrusi mokyto
ja bei auklėtoja Gema Stanelytė. 
Savo darbo pradžioje „Caritas” 
ėmėsi organizuoti jaunosios kar
tos katekizavimą, priespaudos 
metais vykdomą slapta ir labai 
vargingomis sąlygomis. Todėl ka- 
ritietės jautė reikalą tuojau orga
nizuoti kateketų kursus ir rasti 
mokytojus. Šiuo metu tikybos 
dėstymu bei tikybos vadovėlių 
rengimu rūpinasi Katechetinė 
komisija, veikianti vyskupų kon
ferencijos žinioje.

3. Vaikų globos sekcija. „Cari
tas” rūpinasi, kad vaikai iki ket

vertų metų nebūtų atiduodami į 
valdiškus lopšelius, bet būtų 
auginami šeimoje. Šiuo metu Pa
nevėžyje įsteigtas ir jau veikia 
vienas katalikiškas vaikų darže
lis, o Marįjampolėje atidaryti 
vaikų namai pamestinukams. 
Utenoje veikia „Onutės” vardu 
pavadinta seklyčia, kur jaunos 
mergaitės mokomos reikalingiau
sių moters gyvenimo darbų ir vi
sapusiai ugdomos. Panaši įstaiga 
veikia ir Kėdainiuose.

4. Vargo mažinimo sekcija. Jai 
vadovauja gydytoja Drąsutytė. 
Šio skyriaus dėka įsūnytas 41 
našlaitis, 502 vaikams parūpinti 
globėjai, 1,414 seneliams taip pat 
surasti globėjai. Globojami ir 74 
buvę kaliniai, 245 sunkiai auklė
jami vaikai, 38 jaunuoliai, 83 al
koholikai. Įkurti septyni senelių 
namai, 357 ligoniai slaugomi na
muose, pagalba teikiama 278 
daugiavaikėms šeimoms.

Akivaizdu, kaip sparčiai plečia
si ir šakojasi „Caritas” veikla. 
Nuo pat pradžios karitietės pasi
žymėjo tuo, kad nesikrato jokio 
darbo. Jos net organizavosi tvar
kyti apleistus kapus. Palengva 
prisikeliančioje Lietuvoje tų

(Nukelta į 2 psl.)
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Annus mirabilis 1991

„Čiurlionis” — Lietuvių tautinis ansamblis (1940.1.15-1991.10.27)

Šių nuostabiųjų 1991-ųjų metų 
užsklandoje, žvelgiant atgal, 
tiesiog sunku tikėti per juos per- 
siritusiom įvykių vilnim. Per 
šiuos vienerius metus atsitiko 
tiek, kad pakaktų visam dešimt
mečiui.

Sunku šią Kalėdų dieną tikėti, 
kai gražiais žodžiais atsisveikinęs 
palieka pasaulio sceną Michail 
Sergeievič Gorbačiovas, kad kaip 
tik prieš metus jis grasino ir 
šarvuotu kumščiu žadėjo smogti 
Lietuvai. Ar tai tas pats Gor
bačiovas, kuris šiandien at
sisveikina girdamasis, kad jo 
nuopelnu buvusios imperijos žmo
nėms atėjo demokratinė san
tvarka? Ne, prieš metus jis buvo 
priekabingas, irzlus, lietuviams 
pamokslaujantis. Prieš metus jis 
buvo paruošęs labai piktą planą 
kaip tik lietuviams. Kruvinoji 
sausio 13-osios naktis turėjo būti 
baisi ir visus Sovietų Sąjungos 
žmones sukrečianti pamoka. Ji 
turėjo parodyti, kas atsitinka 
tiems, kurie bando nuo Sąjungos 
atsiskirti.

Tomis gūdžiomis sausio dieno
mis negalėjome žinoti, kad tankų 
vikšrų džerškėjimas ir automatų 
šūvių serijos prie radijo ir te
levizijos bokšto Vilniuje ženklina 
raudonojo tvano atoslūgio pra
džią. Baisu apie tai net taip 
pagalvoti, bet gal ne veltui ke
turiolika mirė tą smurto naktį. 
Ne veltui — ne tik Lietuvos 
laisvei, bet taip pat ir Sąjungos 
iširimui. Sausio mėnesį gedėjome 
nužudytųjų ir rūpinomės sužeis
taisiais. Mums Vilniaus smurtas 
siuntė žinią, kad desperatiški 
Sąjungos vadai nesibijos vartoti 
nuožmią jėgą priversti pavaldi
nius paklusti. O tačiau, savo 
liūdesio sukaustyti, nepajėgėme 
išgirsti ir kitą žinią, kurią skleidė 
Vilnius pasauliui: žmonės, kurie 
pasiruošę už laisvę mirti, lasivę 
gaus. Mes matėme žiaurią jėgą, o 
tačiau nematėme, kad vilkus su 
automatais kontroliuoja dreban
čios rankos. Tas, kas Vilniuje 
įvyko, buvo svarbu, bet dar svar
biau buvo tai, kas Vilniuje 
neįvyko. Tą pačią naktį, kada 
buvo pultas radijo ir televizijos 
bokštas, nebuvo pulti Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos rūmai. 
Ar tai nerodė, kad Maskvos ponai 
nėra tokie ryžtingi, kaip Beijingo 
senukai: jie sutinka lieti kraują, 
bet bijosi kraujo upių, kurios ir 
juos pačius nusineštų kartu su 
srove.

Vilniuje Gorbačiovas žengė vie
ną didelį žingsni diktatūros 

Šiame numeryje:
1991-ieji metai • „Čiurlionio” ansambliui veiklą baigiant • 
Šveicarijai 700 metų • Balio Augino eilėraščiai • Jaunieji Lie
tuvos poetai • „Draugo” kultūrinio priedo 1991 metų turinys

linkui. Tačiau jis atsisakė žengti 
antrąjį. Kraujo latakas Karoliniš- 
kėse nebuvo repeticija kraujo 
ežerui prie Parlamento rūmų. 
Neaišku, kas būtų parašyta 
istorijoje, jei Gorbačiovo ir jo 
sėbrų sprendimas Vilniuje būtų 
buvęs kitoks. Galimas daiktas, 
kad galbūt jam būtų pavykę 
Sąjungą dar keleriems metams 
užšaldyti, panašiai, kaip padary
ta Kinijoje. Antra vertus, ko gero, 
kraujo ežeras Vilniuje būtų tik 
buvusi pradžia kraujo marioms 
Rusijoje ir Ukrainoje. Nė vienu 
atveju Gorbačiovas per šias 
Kalėdas nebūtų skaitęs at
sisveikinimo kalbą per televiziją, 
o kruvinai raudona vėliava su 
kūju ir pjautuvu dar būtų plevė
savusi ant Kremliaus bokšto.

Aišku, planas įvesti Gorbačiovo 
diktatūrą buvo tęsiamas ir po 
Vilniaus nepasisekusios pamokos 
lietuviams. Jau gal užmiršome tą 
labai nejaukų potvarkį, kad 
miestuose patruliuos kartu su 
milicininkais ir ginkluoti karei
viai. Ar atsimename konfrontaci
ją Maskvoje tarp demonstrantų ir 
būrių būriais suvežtų specialių 
vidaus kariuomenės dalinių? Ko
mentatoriai pažymi, kad jei ši 
konfrontacija Maskvoje būtų bai
gusis kraujo praliejimu, tai krau
jas būtų liejęsis ir rugpjūčio 
mėnesio pučo metu. Dar iki šios 
dienos neaišku, kas iš tikrųjų 
pučą organizavo. Daugelis kalba, 
kad pučas galėjęs būti projektu 
dramatizuoti Sąjungos kritiškai 
padėčiai: va kokie dalykai dėsis, 
jei Gorbačiovui Vakarai neatsku
bės į pagalbą. Jei pučas buvo 
ruoštas tik dėl dramatinės įtai
gos, tai pasisekė netikėtai gerai. 
Planuotą dramą režisuoti atėjo 
naujas režisierius — Boris Jelci
nas. Jo paties ar jo patarėjų 
pojūtis dramai yra pirmos klasės. 
Ar kuris nors užmiršime Jelciną, 
skaitantį savo žodį užsilipus ant 
tanko? Ar ne puiki scena, kurio
je Jelcino pirštas ir įsakymas 
„Skaityk!” priverčia Gorbačiovą 
skaityti savo paties kabineto — 
sąmokslo chuntos — posėdžio pro
tokolą? Jau tuo laiku galėjome 
pamatyti, kuo metai baigsis. Ko
kie dramatiški Jelcino kalėdiniai 
gestai: perima išlaikyti centri
nius valstybės organus, uždaro 
ministerijas, kalba apie Gorbačio
vo ateitį karitatyvinėje veikloje...

Kas nuostabiausia, kad Sovietų 
Sąjungos uždarymo drama vyko 
be rimtesnio įnašo iš Vakarų. 
Užsienio politikai buvo lyg grai
kų choras šioje dramoje. Savotiš-

VACYS ROCIŪNAS

Veiklos baigiamasis aktas

„Be meno vadovo ir dirigento, 
be tvirtos sudėties tolimesnė 
veikla neįmanoma. Dauguma 
narių ansamblyje dainuoja 20, 
30, 40 metų. Bedainuodami 
pasenome, jaunimas mūsų nepa
keičia. Ką reikia daryti? An
samblio beveik 52 metų praeitis 
yra labai patriotiška ir garbinga, 
mes negalime drumsti mums la
bai brangios praeities.”

„Su skaudančiomis širdimis 
išsiskiriame su Čiurlionio an
sambliu, tačiau Dievui ir Tėvynei 
pasiliekame ištikimi”.

Su ašaromis akyse ir dažnai 
užlūžtančiu balsu ansamblio il
gametis (26 metus) pirmininkas 
Vladas Plečkaitis sukviestoje 
spaudos konferencijoje šių metų 
spalio 29 dieną čiurlioniečių 
patalpose — Lietuvių namuose, 
Cleveland’e, perskaitė ansamblio 
narių susirinkimo, įvykusio spa
lio 27 dieną, nutarimą užbaigti 
ansamblio veiklą. Čia cituojamos 
paskutinės dvi nutarimo pastrai
pos nusako ir pagrindines prie
žastis, kodėl šis gražią istoriją 
turįs tautinio meno vienetas buvo 
priverstas užskleisti savo veiklos 
puslapius, prirašytus nuoširdžios 
meilės ir talkos Lietuvai ir 
lietuvių tautai jos tamsiausiais 
okupacijų metais.

I spaudos konferenciją buvo 
pakviesti ir dalyvavo: Aurelija 
Balašaitienė, Lietuvių Bendruo
menės Cleveland’o apylinkės pir
mininkas Vytautas Brizgys, kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ, Nijolė 
Kersnauskaitė, Jurgis Malskis — 
ansamblio auksinio jubiliejaus 
komiteto pirmininkas ir garbės 
narys, Ona Mikulskienė — an
samblio kanklių vadovė ir daini
ninkė nuo pat ansamblio įsikūri
mo, „Tėvynės garsų” radijo pro
gramos vadovas, ilgametis an
samblio pirmininkas ir garbės 
narys Juozas Stempužis, an
samblio monografijos ir kom
pozitoriaus Alfonso Mikulskio 
kūrybos leidimo komiteto narė 
Ona Jokūbaitienė ir Vacys Rociū- 

kai buvo įdomu stebėti, kad apie 
pilietinį karą ir suirutes 
tekalbėjo vien Gorbačiovas ir 
Vakarų politikai. Vakariečiams, 
atrodo, tik terūpėjo, kas atsitiks 
su branduoliniais ginklais, o 
Jelcinui, Kravčukui ir kitiems 
veikėjams Sąjungoje tai buvo 
vienas iš mažiausių rūpesčių. 
Vakarų visiškas atitrūkimas nuo 
išsivysčiusios dinamikos Sąjungo
je buvo geriausiai simbolizuotas 
JAV Valstybės sekretoriaus Ba- 
ker skundu, kad daug lengviau 
būtų palaikyti ryšius su vienu 
centru, o ne su vienuolika. Keis
tai skambėjo ir argumentas, kad 
padėtis dabar yra pavojingesnė, 
kai raketoms iššauti reikia

nas. Prie prezidiumo stalo sėdėjo 
Vladas Plečkaitis, Ona Mikuls
kienė, valdybos vicepirmininkė 
Violeta Žilionytė-Leger ir se
kretorė Virginija Juodišiūtė- 
Rubinaki. .

Skiriama Lietuvai

Savo žodyje pirmininkas Vla
das Plečkaitis paryškino narių 
susirinkimo nutarimų kai kurias 
detales. Susirinkime dalyvavę 40 
narių. Jam pirmininkavo Violeta 
Žilionytė, sekretoriavo Jonas 
Citulis. Buvo įvairių siūlymų — 
nuo veiklos tęsimo iki jos likvida
vimo. Balsų dauguma nutarta 
veiklą sustabdyti ir šešių mėne
sių laikotarpiu sutvarkyti visus 
teisinius reikalus, kaip, „tax ex- 
empt” statusą, Lietuvių namų 
akcijų nuosavybę, turimą turtą, 
archyvą, plokšteles, paveikslus, 
knygas ir t.t.

Archyvus planuojama išsiųsti į 
atidaromą muziejų Vilniuje, kur 
bus ir išeivijai skirtas skyrius, ar 
eventualiai į Klaipėdą, kur abu 
Mikulskiai buvo išvystę plačią 
muzikinę, kultūrinę ir visuo

keturių asmenų pritarimo, negu 
anksčiau reikalingo vienintelio 
asmens. Sąjungos sukritime JAV 
rolė šiais metais buvo kur kas 
mažesnė, negu pirmykštė ir 
tęstinė Lietuvos rolė. Amerikos 
prezidentas savo „Kievo viščiu
ko” kalboje baugino ukrainiečius 
Gorbačiovo žodžiais. Lietuvos 
prezidentas Jelcinui davė nepap
rastai naudingą pavyzdį, kaip 
galima panaudoti žmonių jėgą 
prieš kariuomenės dalinius. Ame
rikos prezidentas gyrė ir meilia- 
žodžiavo Gorbačiovui, net begė
diškai atidėdamas Lietuvos 
pripažinimą iki tol, kol mums tai 
buvo absoliučiai nesvarbu. Gal ta 
JAV prezidento laikysena yra 

ienas kartus prisiminimas 
iš šių daugelio kitų malonių 
prisiminimų pilnų metų. Tegu 
lieka istorijai faktas, kad 
pastarosiomis savaitėmis, besi
kalbant su Amerikos lietuviais, 
atsirado tik vienas iš šimto, kuris 
sutiktų balsuoti už dabartinį 
JAV prezidentą. Daugelis sako, 
geriau net rinkimuose neda
lyvautų, negu už dabartinį 
balsuotų.

Iš dalies labai tinka, kad ste
buklų metai baigiasi ne tik 
Sovietų Sąjungos uždarymu, bet 

meninę veiklą. Aplamai, vi
sas ansamblio turtas skiriamas 
Lietuvai.

Kalbėti ir daryti tokius spren
dimus nėra lengva — akcentavo 
Vladas Plečkaitis. Buvome pri
sirišę prie dainos ir tautinės 
muzikos. Šiomis kultūrinėmis 
priemonėmis kovojome už Lietu
vą ir jos ateitį. Šiandien, kai 
pažiūrim į mūsų gretas, tikrai 
nenorime mūsų prasmingos pra
eities gadinti. Liūdna, bet mes 
išeivijoje mirštame, ir skęstant 
nėra už ko užsikabinti. Mūsų 
kelionė Lietuvon buvo gražiau
sias paskutinis momentas Čiur
lionio ansamblio istorijoje. Gaila, 
kad ansamblio įkūrėjas ir vado
vas Alfonsas Mikulskis negalėjo 
išgyventi savo nuolat kartojamą 
svajonę — grįžti nepriklausomon 
Lietuvon su savo ansambliu. Tik
tai jo gyvenimo palydovė Ona 
buvo to džiaugsmo liudininkė.

„Mudviejų graži, pasakiška 
šeima”

Ona Mikulskienė keliavo su 
čiurlioniečiais 52 metus. Ji juos 

taip pat ir Michail Sergeievič 
atsistatydinimu. Į naujuosius 
metus galime žvelgti su dideliu 
optimizmu. Istorija, ko gero, ir 
naujaisiais metais tekės stipria 
srove, kuri apšvarins pasaulį nuo 
komunizmo melagysčių. O taip 
pat gal kiek prislopins ir vakarie
čių politikų balsus, liaupsinan
čius Gorbačiovo didžiąją asmeny
bę ir jo istorinį pasiekimą — kurį, 
kaip jie patys jį apibrėžia, sudaro 
tai, kad jam nepavyko įvykdyti 
savo galingiausio troškimo — 
išlaikyti komunistinę sistemą, ją 
truputį suliberalinant, ir sovieti
nę imperiją, jos varžtus truputį 
atleidžiant. Šitai įsikalbėjus, 
einama labai slidžiu keliu, nes 
diplomatinė kalba priverčia ne
malonių dalykų patogiai nepri
siminti. Verta dėmesio, kad visos 
peroracijos Gorbačiovo garbei šią 
savaitę rūpestingai nemini nei 
sausio 13-osios Vilniuje, nei 
Tblisi, nei Rygos, nei Medininkų. 
Kaip tokia diplomatinio liaup
sinimo kalba pavojinga, parodo 
Zbigniew Brzezinski (iki šiol 
blaivaus politinio analitiko ir 
Sąjungos griūties pranašo) pasi
reiškimas McNeill-Lehrer News 
Hour Kalėdų dienos vakarą. Jis 
labai taikliai klausytojams pri

vadino savo Vaikais. Jos tvar
kingai surinktas ansamblio ar
chyvas sudaro 15 albumų. Čia 
randame plakatus, programas, 
suvenyi-us, koncertų recenzijas, 
nuotraukas if kitokius dokumen
tus. Visa tai liudija Čiurlionio 
ansamblio veiklą Lietuvoje ir išei
vijoje. Visa tai Ona Mikulskienė 
atliko, jos žodžiais tariant, „su 
didele mil* ūįį pasišventimu, 
niekad nesigailėdama savo gyve
nimo brangaus laiko... Čiurlionio 
ansamblis buvo mudviejų graži, 
pasakiška Šeima, kurią lydėjo 
giesmės, dainos ir mūsų bočių 
kanklių muzikos garsai”. Šie 
žodžiai yra užrašyti jos vadi
namame tešifcmente 1988 m. 
sausio 5 d. ..TŠi buvo ir lieka man 
nuostabi, graži, maloni ir pras
minga praeitis. Dirbome iš meilės 
savo brangios tėvynės Lietuvos 
gerovei.”

Ir šiame paskutiniame oficialia
me akte kanklių vadovė prisi
pažino, kad jai kalbėti apie an
samblį yra sunkiausia: Jame il
giausiai išbuvau, dirbau ir pavar
gau, bet vis tiek tikėjaus, kad 
laikai pasikeis. Deja, dabar savo 

mindavo, kad Gorbačiovo planai 
nepasisekė, bes jis ne to siekė, 
kas išėjo. Bet reikia tada rasti ir 
komplimentų, todėl nemirkčioda
mas teigė: „Gorbačiovas buvo vie
nintelis Sovietų Sąjungos vadas, 
kurio rankos buvo švarios, nepa

ženklintos nužudytų žmonių 
krauju.” Oktfr trtūsų nužudytieji 
ir sužeistieji dtf tik šiais metais, 
kur latviai arba gruzinai 1989 
metais?

Gal tas tipiškai anglosaksiškas 
poreikis nuolat ieškoti herojiškų 
figūrų pasaulio istorijoje, ku
rioms viakąšSįtleidžiama, kad 
būtų galima pasodinti jas ant 
Parnaso ir tada joms smilkinti, 
persekioja vakarietišką pasaulį 
iki šių dienų. (Ar ne 19-ojo 
šimtmečio Thomas Carlyle 
atsakingas Už įvedimą tos 
romantiškos- istoriografijos — 
pagal kurtą, l&hę aplink jos ašį 
suka tiktai nyhįrmai, hitleriai, 
leninai, sta linki, čiurčiliai, ruz- 
veltai — ir mūsų dienom, aišku, 
Gorbačiovas?) {domu, kodėl taip 
retai kas klaasia, kaip toks 
susižavėjimas, keliaklupsčiavi
mas, o kai kuriais atvejais tiesiog 
nenatūralufc jsimylėjimas turi 
derintis su (demokratijos prielai
domis? Atvirkščiai, jis kartais
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kanklių studijoje beturiu vieną 
mokinę, o per ją yra praėję per 
200 mokinių. Nėra prieauglio. 
Džiaugiausi, kad pasėtas grūdas 
— kanklių muzika — nežuvo. 
Dabar kanklių muzika yra 
žymiai plačiau žinoma ir grojama 
negu anksčiau”. Dėkojo Dievui, 
kad galėjo nuvykti Lietuvon. Po 
to buvo perskaitytas jos čiurlio- 
niečiams testamentas, kuriame ji 
„nuoširdžiai linki visiems čiurlio- 
niečiams sveikatos, pasiryžimo, 
ištvermės ir ilgo, gražaus 
gyvenimo, dirbant šį kilnų 
darbą.”

Apie Onos Mikulskienės kan
klių muzikos studiją yra 1985 
metais išleistas leidinėlis (re
daguotas Vacio Rociūno).

Spausdintas žodis

Apie Čiurlionio ansamblį ir 
kompozitorių Alfonsą Mikulskį 
išsamios informacijos galima 
rasti Lietuvių enciklopedijoje. 
Išleista leidinių įvairių sukakčių 
progomis. Iš pastarųjų pažymėti
ni: Kompozitoriaus, dirigento 

(Nukelta į 2 psl.) 

pasiekia gėdingas ribas — kur dėl 
jo paaukojama ir valstybės in
teresai (Bush’o JAV administra
cija) ir mokslininkų istorinis 
sąžiningumas (kai vienas per kitą 
dabar skuba teigti, jog Sovietų 
Sąjungos taikus iširimas yra 
Gorbačiovo nuopelnas).

Šių metų pabaigoje žvelgiame į 
Lietuvą su nauja pagarba. Ji 
išardė antrąją šio šimtmečio 
blogio imperiją. Lietuvių ramus 
heroizmas sausio mėnesio baisių
jų bandymų dienomis buvo pa
vyzdžiu ir Maskvos gyventojams 
rugpjūčio mėnesį. Lietuva eina 
savo keliu, o tačiau ji ir dabar bus 
pavyzdžiu valstybėms, kurios yra 
iširusios Sovietų Sąjungos pali- 
kuonės. Giliai simbolinis Lietu
vos gestas buvo maistu parama 
žiemai prasidedant bado pavojun 
slystančiam Maskvos miestui. 
Tai didelis žmogiško solidarumo 
ženklas, o taip pat ir teisingų 
valstybinių ryšių pažadas atei
čiai. Nes Sovietų Sąjunga buvo 
tautų kalėjimas, kuriame kali
niai buvo vieni kitiems priešai, o 
dabar kuriasi laisvų valstybių 
bendruomenė, kurių kaimynai 
nebijos, o talkins į vargą pa- 
puolus.

a.a. 11.


