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Išeivija nepriklausomos Lietuvos šviesoje

Atgavome neseniai nepriklau
somybę didelio pasaulinio įvykio, 
sukrėtimo proga. To neturėtume 
pamirėti. Dideli įvykiai turi 
teigiamą, kartais neigiamą įtaką 
mūsų valstybiškumui, ir gal todėl 
visuomet turėtume būti pasiruo
šę netikėtumams. Nebent šį kar
tą jau ilgesniam laikui būsime 
pakankamai stiprūs ir istorija 
bus mums palanki.

Istorija tačiau yra nepaklusni, 
ciniška visų nepasirengusių 
atžvilgiu, net negailestinga. 
Užtenka pažvelgti bent į praėju
sius dvejus šimtus metų, ir 
matysime, kaip istorija banguoja, 
turi savo ritmą ir kaip didelės, o 
ypač mažos valstybės yra kelia
mos, stumiamos ir nešamos ant 
įvairaus dydžio bangų be susto
jimo. Mums nuo jų net ap
sidrausti ne visada įmanoma. Ne 
visos jos mus paliesdavo, nes kai 
kurios vykdavo toliau nuo mūsų. 
Bet kas dešimt, dvidešimt penke
rius metus vis kas nors istorijoje 
iš pagrindų pasikeisdavo.

Neramumai Europoje po 1789 
metų Prancūzų revoliucijos tęsėsi 
26 metus, ieškojome Napoleono 
užtarimo. Po Vienuos kongreso 
1815 metais atrodė, kad ilgai bus 
ramu, tačiau praėjo vos penkioli- 
ika metų ir žlugo gudraus austro 
Metternich’o, monarchų gynėjo, 
era, o Lenkija ir Lietuva ta pro
ga mėgino sukilti prieš Rusijos 
monarchą, bet niekas nepadėjo.

Vos po aštuoniolikos metų 
(1848) — štai kita revoliucija 
Prancūzijoje, pasodinusi į sostą 
imperatorių 23-iems metams. Jo 
valdymo metais sujudo prislėgtų 
tautų sukilėliai — revoliu
cionieriai Italijoje ir Austro- 
Vengrijoje. Ir pas mus įvyko 
nepasisekęs sukilimas prieš Rusi
jos carą, kurio metu Prancūzijos 
imperatorius nepadėjo.

Po baisaus 1871 metų karo tarp 
Prancūzijos ir Vokietįjos atėjo 43 
metus trukęs ramesnis laikotar
pis. Tikėkimės, kad toks mūsų 
laukia dabar. Bet matyti, kad 
šiame šimtmetyje buvo daug blo

Kraujo kainos neleiskime
V • Vi •užmiršti

Naųjųjų metų dieną MacNeill- 
Lehrer Newshour programos už- 
sklandinei daliai buvo pakviesti 
šeši įvairūs Amerikos spaudoje ir 
televizijoje besireiškiantys ap
žvalgininkai ir viešojo gyvenimo 
komentatoriai — jiems uždavi
nys: pažvelgti į 1991-uosius 
metus ir išskirti bei aptarti 
reikšmingiausius jų įvykius. Po 
to, kai visi pokalbio dalyviai 
atliko „lūpinį patarnavimą” 
Sovietų Sąjungos žlugimui, kaip 
istorinio matmens įvykiui, kaip ir 
reikėjo tikėtis, jie tuoj pat 

giau negu praėjusiame. Tarp 
karų buvo vos dešimties, dvide
šimt metų kiek ramesni laikotar
piai. Atgavome nepriklausomy
bę, dideliam karui biagiantis, per 
kitą karą ją praradome penkias
dešimčiai metų. Ir nors vyko 
Korėjos, Vietnamo ir Irako 
sukrėtimai, jie mums nė kiek 
negelbėjo. Tik demokratėjimas 
Sovietų Sąjungoje sužadino 
viltį, paskelbėme nepriklauso
mybę, o nepavykęs sąmokslas 
Maskvoje atvėrė į ją plačiau 
duris.

Kodėl neramumai ir karai 
vyksta? Tai niekad nebus visiš
kai aišku. Sakoma, kad dėl eko
nominių priežasčių, dėl santvar
kų bei ideologijų apkaitas (demo
kratijos, nacionalizmo), įžeistos 
garbės, revanšo troškimo, avan
tiūrizmo. O gal ir dėl to, kad 
silpnas sustiprėja ir nebeišsiten
ka savo siaurame kailyje, ieško 
„Lebensraum’o”? Net ir susilpnė
jus, kaip buvo 1871 metais Pran
cūzijoje, buvo norima „atsigauti”, 
netektas žemės, mažas kaimyni
nes valstybes (Belgiją, Liuksem
burgą) vėl sau pasiglemžti. Pana
šiai, kaip ir Sovietų Sąjunga mus 
buvo prisijungusi 1940 metais, 
tik dabar vėl neteko.

Ką atneš rytojus? Viena aišku 
— istorijos bangos neaprims. Ar 
mūsų vėl kada nors, sakykim, po 
25 metų ar ilgiau, nepalies? Kaip 
tam pasiruošti? Kiek įmanoma 
tai padaryti?

Dabar būtų geras laikas apie 
tai pagalvoti mūsų įvairių sričių 
žinovams: kokios rūšies pasyvios 
ar aktyvios rezistencijos reikės? 
Kokios santarvės, kaimyninių 
valstybių išsirikiavimo, sutarčių 
ir ryžto mums būti pasiruošu- 
siems, drauge net ir gintis, 
reikėtų? Kad būtų galima už
bėgti iš anksto už akių ateinan
tiems sukrėtimams. Ir pasimo
kyti iš praeities klaidų, nors 
ciniška istorija su savo įprasta 
šypsenėle nuo to mus ir at
kalbinėtų. „ , „ , ,,Petras Melnikas

susitelkė ties tikrai reikšmingom 
praėjusių metų Amerikos gyveni
mo apraiškom: moterų ir vyrų 
reliatyvia padėtim kariuomenėje, 
darbovietėje, gatvėje, Clarence 
Thomas ir Anita Hill melodrama 
JAV senate, Willie Smith teismu 
Floridoje... Tik pats paskutinis 
Robin MacNeill savo pašneko
vams iškeltas klausimas buvo 
kiek įdomesnis: kokie trys įvykiai 
pernai kiekvieną iš jūsų asmeniš
kai giliausiai palietė? Programos 
dalyvis Clarence Page šitaip
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Norėčiau su jumis pasidalyti 
viena kita mintimi, kurios iškyla 
šiandien, žvelgiant į pasikeitusią 
mūsų tautos valstybinę padėtį ir 
tolimesnę išeivijos ateitį. Kalbėti 
apie naują išeivijos rolę dar yra 
per anksti, nes padėtis Lietuvoje 
dar nėra tiek pakankamai nusis
tovėjusi ir susikristalizavusi, 
kad galėtume pilnai įžvelgti ir 
savo vaidmenį tolimesniame jos 
gyvenime.

Kažkas yra pasakęs, kad politi
koje įvykiai dedasi arba labai 
lėtai, arba labai greitai. Lietuvai 
jie nuo 1940 metų ligi 1991 metų 
dėjosi labai lėtai, o po šių metų 
rugpjūčio 21-08 — nepaprastai 
greitai. Nuostabiu — iš laiko per
spektyvos — būdu lietuvių tautai 
sugrąžinta jai teisėtai priklau
santi istorinė atsakomybė būti 
tikra Lietuvos valstybės šeimi
ninke. Jei sutiksime, kad tautą 
sudaro visi jos nariai, nesvarbu, 
kur jie bebūtų, tai tuomet dalis 
tos atsakomybės tenka ir išeivi
jai, nors jinai pačiose Lietuvos 
valstybės geografinėse ribose ir 
negyvena.

„Kiekvienas pasikeitimas mu
myse turi ir liūdną pusę, nes 
turime atsižadėti dalies savęs: 
turime mirti vienos rūšies gyve
nimui ir gimti — kitos”, rašė 
Anatole France. Kiekvienas di
desnis pasikeitimas žmogaus gy
venime sukelia įvairius jausmus 
bei nusiteikimus, kurie dažnai 
nuspalvina jo galvoseną bei jo 
elgseną. Lietuvai atgavus pilnu
tinę nepriklausomybę, pirmieji 
mūsų jausmai reiškėsi džiaugs
mu, euforija, entuziazmu. Juk 
buvo pasiekta tai, ko troškome, 
dėl ko gyvenome ir kovojome išti
są penkiasdešimtį metų. Todėl 
džiaugsmui ir euforijai buvo pa
grindo, ir tai buvo visai normalu.

Bet greitai visa tai pradėjo keis

Sausio tryliktoji Vilniuje

tis, kai atsimušėme į kietą gyve
nimo tikrovę. Pradėjome pamaty
ti, kad politinis nepriklausomy
bės pasiekimas buvo tik pirmasis, 
ir gal ne pats sunkiausias, žings
nis į pilnutinę laisvę ir valstybinį 
atsakomingumą. Be to, nemažai 
jis parėjo ne vien tik nuo mūsų 
pačių, bet ir nuo susiklosčiusių 
tarptautinių įvykių.

Penkiasdešimt metų viena nuo 
kitos atskirtos tautos dalys pra
dėjo artimiau bendrauti. Pa
jutome, jog tarp mūsų daug pana
šumų, bet laiko dulkės slėpė ir 
nemažai skirtumų. Noriu trum
pai priminti tik du momentus, 
kurie nuspalvina mūsų ryšius su 
Lietuva. Pirmasis: per visą oku
pacijos laikotarpį, o ypač pasta
raisiais keleriais metais išeivija 
į tėvynę žiūrėjo su pasididžiavi
mu ir didele viltimi, nes matėme, 
kaip ištvermingai ir pasišventu
siai buvo žengiama į valstybinę 
laisvę. Kitaip sakant, išeivija 
Lietuvą buvo suidealinusi, ją 
nuspalvinusi labai šviesiom spal
vom. Ir ji to buvo verta, nes vien
ingai siekė tikslo ir laimėjo. 
Šiandien, būkime atviri, kai ku
riais mūsų tautiečiais ir kai ku
riais reiškiniais Lietuvoje esame 
nusivylę, jų pilnai nesuprantame, 
ir jie mums kelia rūpestį. Neabe
joju, jog kai kuriais atvejais apie 
išeiviją panašiai galvoja ir lietu
viai tėvynėje. Ir tai turbūt dau
giausia kyla iš to, kad vieni kitus 
per mažai pažįstame, per mažai 
suprantame, ir vieni iš kitų per 
daug tikimės. Viliuosi, jog tie 
skirtumai sumažės ir sušvelnės, 
kai gyvenimas sunormalės, ir kai 
vieni kitus geriau ir arčiau 
pažinsime.

Antrasis momentas: dabartinis 
mūsų gyvenimas pasižymi skubo
tumu. Kad Lietuvoje skubama at
statyti politinį, ekonominį, kultū
rinį ir dvasinį gyvenimą, tai su
prantama ir natūralu. Bet čia 
mums skubėti nėra būtina, nes 
skubėdami galime padaryti klai
dų, kurias vėliau bus sunku ati-

Lietuvos konsulas Chicago’je Vaclovas Kleiza skaito čia spausdinamą paskaitą 
Ateities savaitgalio programoje 1991 m. lapkričio 16 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicago’je.

Jono Kuprio nuotrauka

taisyti. Apie tai dar užsiminsime 
vėliau.

Šiuo metu daug kalbame apie 
paramą ir talką Lietuvai. Tai 
sakydami, dažniausiai mintyje 
turime ekonominę ir materialinę 
paramą. Neneigsime, kad ji rei
kalinga ir būtina. Tačiau čia gal 
ir teisinga Juozo Ambrazevičiaus 
pastaba, kad „lietuvių nelaimė 
tebėra ta, kad jie praktiniame 
gyvenime arba veikia visai be 
plano, arba amžinai tik planuo
ja”. Panašių tendencijų matyti ir 
mūsų gyvenime. Tačiau apie Lie
tuvos ekonomiją ir mūsų ekono
minę paramą Lietuvai tegul 
kalba tos srities specialistai.

Bet ar nelabiau svarbi yra 
moralinė ir idėjinė parama tai 
tautos daliai, kurios charakterį ir 
žmogiškųjų vertybių sampratą 
sužalojo ilgi okupacijos metai? Ar 
ne čia turėtume dėti didesnes pas
tangas, nes mums turi rūpėti 
atstatyti ne tik Lietuvos kūną, 
bet ir jos dvasią. Žinome, jog 
Lietuvoje pasireiškia tokios nege
rovės, kaip stoka pagarbos ir 
mandagumo žmogaus žmogui, pa
vydas, netiesa, šiurkštumas san
tykiuose. Tai piktžolės, kurias 
pasėjo ir sistematingai ugdė oku
pacinis režimas. Tauta dėl to nėra 
kalta, tačiau dalis jos yra to pa
veikta. Čia išeivijai tenka neleng
vas uždavinys padėti visai tautai 
sugrįžti į krikščioniškąjį Vakarų 
pasaulį. Antra vertus, mūsų pa
galba reikalinga sustabdyti tas 
neigiamas Vakarų pseudokultū- 
ros apraiškas, kurios jau šuoliais 
pradeda veržtis į Lietuvą. Išeivija 
turėtų atsiriboti nuo šios menka
vertės kultūros platinimo bei 
skleidimo Lietuvoje. Tautai rei
kia padėti išlaikyti mūsų kultū
rines ir moralines vertybes, kad 
ateities kartos galėtų bręsti ir 

augti sveikoje aplinkoje.
Žvelgiant mums patiems į save, 

tektų peržiūrėti visą mūsų infras
truktūrą ir įvertinti, kiek jinai 
atitinka dabartinio gyvenimo 
reikalavimus. Ilgus metus mūsų 
veiklos ir mūsų darbų centras 
buvo čia, išeivijoje, nes Lietuva 
buvo okupuota ir bet kokie nor- 

/ malus ryšiai ir santykiai su ja 
buvo neįmanomi, o kartais visuo
menės net netoleruojami. Todėl 
mes susikūrėme savitą pasaulį, 
tęsėme ir išlaikėme tiek savo 
tradicijas, tiek ir organizacines 
struktūras. Tai mums sudarė 
saugią užuovėją ir padėjo išsilai
kyti svetimųjų jūroje. Gyvenome 
lyg mes būtume buvę tautos cen
tras ir ašis, apie kurią sukosi 
visas lietuviškas gyvenimas. To
dėl čia buvo ir pagrindiniai lietu
viškųjų organizacųų centrai, pa
vyzdžiui, Ateitininkų Federacijos 
valdyba ir taryba, Lietuvių skau
tų sąjungos vadovybė, įvairių po
litinių partijų centrai, kurie 
atstovavo ir kalbėjo visų ateiti
ninkų, visų skautų, visų partijos 
narių vardu. Panašiai turime ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, 
Pasaulio lietuvių centrą...

Šiandien visa tai staiga pasikei
tė. Iš centrines pozicijos pereina
me į šalutinę, nes centrai dabar 
jau Lietuvoje. Vieni tą lengviau 
priimame ir išgyvename, kitiems 
dar sunku prie to priprasti ir per
siorientuoti į naują situaciją. 
Pradedame galvoti, kad Ateiti
ninkų Federacijos valdybos vieta 
yra Lietuvoje, o ne čia. Sunkiau 
yra su politinėm partijom, nes ne 
visos jos turi savo atžalas Lietu
voje. Bet laikas ir tai išspręs. 
Galime ir turime klausti: ar tik
rai yra būtina Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, tokia, kokią ligi 
šio turėjome? Ar ir pats jos var

das yra tikslus? Ar šiandien yra 
tikslu centrą Lemont, Illinois, 
vadinti Pasaulio lietuvių centru, 
kai, logiškai žiūrint, pasaulio 
lietuvių centras turėtų būti 
Vilniuje, mūsų sostinėje? Gal tin
kamiau būtų jį pavadinti Išeivijos 
lietuvių centru, jei ir į tokį būtų 
galima pretenduoti? Panašiai 
teks persvarstyti ir kitų mūsų 
„pasaulinių” organizacijų bei 
institucįjų pavadinimus ir

Tenka pripažinti, kad Vyriau
sias Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas pirmasis objektyviai įverti
no savo padėti ir, pasiekęs tikslą, 
nutarė savo veiklą sustabdyti. 
Panašiai turės pagalvoti ir kai 
kurios kitos mūsų organizacijos 
bei institucijos. Antra vertus, 
turime suprasti, kad lietuvybės 
išlaikymas ir mūsų išlikimas lie
tuviais čia ir toliau lieka vienu iš 
pagrindinių mūsų egzistencijos 
tikslų. Išeivija buvo, ji yra ir ji 
turi išlikti ateityje, nes Lietuvai 
visuomet reikės stiprios išeivijos. 
Šioje vietoje tektų sutikti su 
Romualdu Ozolu, kuris jau prieš 
keletą metų rašė:

Svarbu, kad išeivija neprarastų 
savo misijos Lietuvos atžvilgiu 
suvokimo. Išeiviai tikėjo ir tiki, 
kad jie gali ir turi mums padėti 
siekti laisvės ir nepriklausomybės. 
Tačiau mūsų laisvėjimas gali su
kelti iliuzijų, kad jų misija jau 
atlikta. Taip, Lietuvos likimas 
sprendžiasi pačioje Lietuvoje. 
Tačiau ši vienintelė žeme, kur 
Lietuva gedi būti, yra tokioje vieto
je, kur jai ir toliau grės nuolatinis 
pavojus. Tegul mūsų išeivija 
būna kupina šito jausmo ir noro 
saugoti, kiek pajėgs, šitą Žemę, 
netgi tada, kai ji taps nepri
klausoma

O ji šiandien jau yra nepriklau- 
Boma. Kol Lietuva buvo okupuo
ta, jautėme pareigą ir reikalą 
kurti ir daryti visa tai, ko tuomet 
negalėjo daryti Lietuva. Tai ne 
vienam iš mūsų buvo pagrindinis 
gyvenimo akstinas ir motyvacija. 
Šiandien yra pavojus, kad kūry
binis momentas ir procesas pas 
mus gali susilpnėti. Aišku, jis 
natūraliai mažės, jei išeivija 
mažės ir nepasipildys naujomis 
jėgomis. Tačiau privalome ir 
toliau skatinti bei puoselėti mūsų 
kultūrinį gyvenimą. Šiuo metu, 
atrodo, išgyvename krizę, nes 
kultūrinė stagnacija aiškiai yra 
palietusi mus. Tai įvyko turbūt 
dėl to, kad mūsų kultūrinės jėgos 
ir ištekliai mažėja ir kad iš 
Lietuvos atplaukianti kultūrinin
kų banga stipriai užliejo mūsų 
krantus. Mūsų organizuota kul
tūrinė veikla turėtų eiti dviem 
kryptim: 1) skatinti ir remti 
kūrybinį procesą visomis jo for
momis pačioje išeivijoje ir 2) su
daryti sąlygas atskleisti Lietuvos 
kūrybinius lobius šio krašto vi
suomenei. Atėjo laikas užbaigti 
koncertų, parodų ir pavienių me
nininkų iš Lietuvos pasirodymus 
mūsų salėse ir mūsų aplinkoje. 
Mūsų uždavinys — išvesti geriau
sias Lietuvos menines pajėgas į 
šio krašto koncertų sales ir meno 
galerijas.

Kaip minėjau, skubotumas yra 
dabartinio mūsų gyvenimo požy
mis. Tačiau mums čia skubėti 
nėra ypatingo reikalo. Čia minty
je turiu kai kur pasirodantį didelį 
užsidegimą visas kultūrines ver-

(Nukelta į 2 psl.)
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KRAUJO RASA

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

Geležinis vilkas jį laižo,
Kraują sugeria Vilniaus verbos — 
Po žeme, bokštuos, danguj 
Gaudžia Velykų varpai.

Kazys Bradūnas

* Eilėraštis, kuris čia spausdinamas pirmosioms 
Sausio tryliktosios metinėms pažymėti, buvo parašy
tas praėjusiais metais po įvykių Vilniuje ir pirmą 
kartą išspausdintas Draugo kultūrinio priedo 1991 
m. vasario 16 d. laidoje.

Sausio 13-osios metinėms

„Su laisve į Lietuvą grįžta pasaulis
Pokalbis su Romualdu Ozolu

99

Sausio 13-osios naktis. Baisus 
tankų triukšmas, melsva tankų 
prožektorių šviesa ir šūvių seri
jos, kurios nutraukė dainą prie 
radijo ir televizijos bokšto Vilniu
je. Žmonės skausmo iškreiptais 
veidais suklupę prie mirš
tančiųjų. Šalta ligoninės šviesa, 
kuri krinta ant jauno nužudyto 
vyro kūno. Jo akyse didysis nu
stebimas mirties momentu.

Stovime šaltą sausio naktį prie 
nužudytųjų kapų. Ir kraupioje ty
loje, Antakalnio kapinių pušims 
ošiant nuo vėjo gūsių, mes vėl 
pergyvename tą siaubo naktį. 
Kapinių gelmėse aidi ne tik 
tankų motorų riksmas Karoli- 
niškėse, bet taip pat ir kazokų 
žirgų kanopų dundesys Kražiuo
se, kankinamų kalinių skausmo 
aikčiojimai Rainių miškelyje, šū
vių salvės į Panevėžio cukraus 
fabriko darbininkus. Tiek nukan
kintų, tiek sušaudytų ir masi
niuose kapuose palaidotų. Jauni 
vyrai iš Lietuvos girių, kurių 
nuogi kūnai paguldyti tur
gaus aikštėje. Tiek išvežtų už 
Uralo, žemės galo, ledo upėse 
sušalusių. Kiek senelių ir kū
dikių, mirusių gyvuliniuose va
gonuose, kurių kūnai išmesti 
šalia geležinkelio. Viešpatie 
Dieve, ar tikrai reikėjo septynių 
dešimtmečių kentėjimo, viso žmo
gaus amžiaus, praleisto ašarose?

Viešpatie, lietuvių tautai rūs
tybė buvo pilnomis rieškučiomis 
atseikėjama. Nėra šeimos, kuri 
neliūdi prie kryželio Sibiro tai
goje. O kiek gyvųjų šią naktį atsi- 
buB Vilniuje, šalto prakaito 
išmušti, kiek apkurtusių nuo 
tankų riksmo ir šūvių trenksmo? 
Apstulbęs pasaulis matė, kaip 
vyrai rankomis bandė nustumti 
tanką nuo jaunos moters, kaip 
kiti laikė tik ką nušauto jau
nuolio kūną, tarsi priimdami jį 
nuo kryžiaus. Matė jaunų mui
tininkų kūnus Medininkuose, 
kurių sustingusios rankos ginasi 
nuo mirtį nešančių kulkų.

Liūdna, kad tie, kurie mirė prie 
radijo ir televizijos bokšto Vilnių- 

je, kurie mirė Medininkų mui
tinėje, nebesulaukė laisvę Lietu
vai nešančio rudens. Jiems irgi 
laisvė buvo vos ne ranka pasie
kiama, o jiems reikėjo mirti bai
sia mirtimi. Tai buvo tarytum 
paralelė Rainių miškelio, Pane
vėžio žudynėms — kerštas, bė
gant iš Lietuvos, paskutinės blo
gio imperijos žmogžudystės. Tai 
baisūs blogio proveržiai, blogio, 
kuris motyvuotas desperacija. 
Vilniaus ir Medininkų žudynės 
dar turėjo gelbėti trupančią ir by
rančią imperiją.

Ar nėra kraupu pagalvoti, kad 
galbūt Lietuvos laisvę ir Sovietų 
Sąjungos subyrėjimą kaip tik pa
greitino— o gal net ir įgalino — 
šių nekaltųjų pralietas kraujas? 
Ar sausio mėnesio Vilnius nebu
vo prototipas rugpjūčio mėnesio 
Maskvai (jau tik su trim aukom)? 
Savo širdyse, pergyvenę 1991-uo- 
sius, kažkaip jaučiame, kad jų 
gyvybės auka nebuvo veltui.

Sausio 13-oji Vilniuje 1991 metais.

Praėjusį rudenį lankydamasis 
Chicago’je filosofas Romualdas 
Ozolas, vienas iš Sąjūdžio kūrėjų 
ir Atgimimo redaktorių, sutiko 
su Draugo kultūrinio priedo 
skaitytojais pasidalinti mintimis 
apie nepriklausomos Lietuvos 
padėtį ir mūsų tautos rūpesčius. 
Su svečiu iš Lietuvos rugsėjo 26 
dieną Lietuvių centre, Lemont, 
Illinois, kalbėjosi Draugo 
kultūrinio priedo redaktorė 
Aušra Liulevičienė. Romualdui 
Ozolui nuo juostelės nurašytą po
kalbio tekstą peržiūrėjus ir kai 
kur patikslinus, jau jam grįžus į 
Lietuvą, čia spausdinamas ką tik 
iš Vilniaus gautas pokalbio teks
tas.

— Kaip Jūs suprantate religijos 
ryšį su kultūra šiandieniniame 
pasaulyje? Kokias iš to išvadas 
pritaikytumėte ateities Lietuvos 
gyvenimui? Kokia būtų Jūsų atei
ties Lietuvos kultūros vizija? Jos 
esminiai bruožai? Ar Lietuva ga
li duoti savitą įnašą šiuolaikinei 
pasaulinei kultūrai?

— Religija yra fundamentali 
kultūros forma. Kai kas ją laiko 
atskira ir aukščiau už kultūrą 
stovinčia žmogaus dvasios raiš
kos sritim. Man rodos, atsieti 
religiją nuo kultūros nederėtų; 
pastaroji yra anos praktiškoji ver
sija. Religijos ir filosofijos, meno 
ir mokslo sąsajos paaiškina daug 
žmogaus dvasios paslapčių, gyve
nimo būdo savumų, teikia atra
mas gyvenimo ateities projekta
vimui. Aš kaip europinio raciona
lizmo šalininkas ir atstovas noriu 
rasti vieningą religijos ir kultū
ros sąsajų pasauli, suprasti jo dės
ningumus ir tuo, kiek yra įmano
ma, pasinaudoti.

Mūsų religijos jausmas turi at
sigauti. Mes ir religijoje turime

Tačiau šio blogio paslaptį ne 
mums dabar suprasti. Atgavę 
nepriklausomybe, tegalime tik 
spėlioti dabar: o 1940-ųjų dešimt
mečio kankiniai, išvežtieji, par
tizanai ir tie, kurie dar taip 
neseniai ėjo į gulagą už savo 
tikėjimą ir už savo tiesų žodį — ar 

pasidaryti laisvesni ir šviesesni. 
Per penkiasdešimt tarybinių me
tų religija Lietuvoje buvo ujama 
tiek, kad ji tapo pasipriešinimo 
forma, o besipriešinanti kultūra 
visada yra kitokia, negu atvirai 
save reiškianti. Kadangi Lietuva 
jau laisva, tai ir religija Lietuvoje 
turi įgyti tai, kuo amžiais ji 
traukia žmogų, būtent — gyveni
mo pilnatvės pajautimu, buvimo 
čia, žemėje, džiaugsmo mokymu. 
Religiją mes kol kas suprantame 
kaip kompensaciją už kažkokias 
skriaudas ar netektis. Pagal 
klasikinį supratimą, religija yra 
ne kompensacija, o būdas būti ir 
pajusti buvimo pilnatvę. Tiktai 
tada galima suprasti Dievą kaip 
Kūrėją, nes tada ir žmogus tam
pa Kūrėjo tikslo įsikūnijimu ir Jo 
buvimu. Dievo buvojimu čia — 
buvimu žmogaus sieloje. Tai yra 
tikroji religijos prasmė ir esmė, ir 
ją reikėtų atstatyti su visais iš to 
plaukiančiais.^ mūsų pasikeiti
mais ir pasekmėmis.

O manasis Lietuvos kultūros 
ateities vaizdinys ganėtinai pa
prastas. Lietuvių kultūroje turi 
labai ryškiai skleistis mūsų 
etniškumas, mūsų iš amžių per
imtos mūsų prigimties galios, 
pradedant tuo, kaip jos reiškiasi 
mūsų kilmės paslaptim ir istori
jos joje išryškintom realijom, bai
giant mūsų dvasioje degančiu 
troškimu ir siekiu įgyti ateitį ir 
turėti ją pakankamai tikrą ir 
gerą. Tarpe tų dviejų polių ir yra 
mūsų kultūros atsparos taškai. 
Manau, jie ryškintini žymiai 
nuosekliau savo dvasioje, remian
tis žinojimu ir mokėjimu. Be 
tokio kultūrą kuriančio veikimo 
liksime tik diletantai, geriausiu 
atveju, svajotojai, o mes turime 
tapti konkurentiškais kitoms 
kultūroms — sugebančiais ir at- 

ir jų mirtis ir kančios nebuvo 
veltui? Be abejo, ne veltui jiems 
patiems — tiems, kurie rinkosi 
geriau laisvę, negu vergovę, 
kurie ryžosi galvas padėti, gin
dami visų lietuvių teisę i laisvę. 
Bet laiko perspektyvoje ar mūsų 
tėvynės dabartinė laisvė ir jų

Romualdas Ozolas spaudos konferencijoje 1989 metais.

laikyti jų sugestijas, ir iškelti 
kažką visai savą ir tikrą.

Ar Lietuva tokį įnašą šiuolaiki
nei pasaulio kultūrai gali duoti? 
Ne tiktai gali, jinai jau duoda. 
Manau, kad šiandieninės Lietu
vos pateikti pasaulėvokos akcen
tai yra tiek reikšmingi, jog jų 
sklaida dar mūsų pačių turi būti 
iki galo suvokta ir išskleista 
filosofinėmis koncepcijomis bei 
meno vertybėmis. Jie, be jokios 
abejonės, bus atpažinti pasaulio 
lygiai taip pat, kaip buvo at
pažinta iš savo nelaisvės kylanti 
Lietuva. Dalykai, kuriuos mes, 
siekdami išlikti ir išsivaduoti, 
sugyvenome per penkiasdešimt 
metų, yra didelis mūsų kultūros 
įdirbis ne tik sau, bet ir visam 
pasauliui. Atsimenu vieną islan
dą, kuris, atvažiavęs dar 70-ųjų 
metų vidury, sakydavo: „Negi iš 
tiesų turi ateiti nelaisvė, kad 
žmonės pasidarytų tvirti?” Mu
myse jis matydavo gyvenimo tiks
lingumą, pasiryžimą, atkaklumą 

gyvybės ir gyvenimo kaina buvo 
nupirkta? Sunku būtų tai besąly
giškai tvirtinti, nenorint vien tik 
lengvapėdiškai pasitelkti jų auką 
patriotinei retorikai sustiprinti. 
Laisvės pergalė, kada tiesiog be
viltiškai jos pusę šimtmečio troš- 
kom, galbūt taip pat yra paslap- 

ir daugybę kitų dalykų, kurių 
kartais pasigesdavo savo tautoje. 
Nemanau, kad islandams tų 
savybių trūksta, tačiau, matyt, 
mūsų žmonėse, su kuriais jis 
bendravo, tas savybes jis matė 
ypatingai ryškiai. Dabar dar 
audrų metas Lietuvoje. Niekas 
nesusiklostė ir nesugulė j 
tikrąsias formas, bet jos tikrai 
išryškės, ir mes pamatysime, ir 
pasaulis išvys, kad turime šį ir tą, 
j ką reikia atkreipti dėmesį, o kai 
kada ir pasidžiaugti.

— Tarp Sąjūdžio pradžios ir 
dabarties mes, lietuviai, esame 
įgiję tvirtesnį ir aiškesnį savęs 
supratimą. Iki šiol mes atstova
vom laisvės idėjai ir realizavome 
ją, pagaliau atgaudami nepri
klausomybę. Tai buvo dėl mūsų 
tikėjimo, ryžto, mūsų pastangų ir 
mūsų žmonių gyvybės aukų. Pa
sauliui pastaraisiais metais Lietu
va tapo neatlyžtamo laisvės sieki
mo simboliu ir principingumo pa-

tis. O laiko ir jo epochų vaidmuo 
tautos istorijoje — taip pat neįspė
jamas dalykas. Kodėl vieni ir kiti 
siekia ir aukojasi dėl to paties 
švento tikslo — vieni sulaukia ir 
džiaugiasi, kiti akis užmerkia tik 
su nuogu tikėjimu į tai, dėl ko jie 
„atidavė savo pasišventimo pa
skutinį, pilną saiką”?

Vis dėlto viena prasme ir jiems 
visiems esame skolingi už at
gautą nepriklausomybę — tiems, 
kurie savo beviltišką kovą pralai
mėjo, tiems, kurie mirė Sibiro 
platybėse, neišvydę būsimos lais
vės šviesos, kentėję, atrodytų, 
beprasmiai — jie tebuvo grynos 
pasaulyje tuo metu siaučiančio 
blogio aukos. Kaip ir Vilniuje 
prieš metus, taip jie per 50 metų 
laikotarpi buvo liudininkai mūsų 
tautos pasipriešinimo jai ir vėl iš 
rytų nešamai vergijai. Be jų liu
dijimo — kaip mes visi, o ypač 
mes, išeiviai, kuriems lemta bu
vo savo amžių praleisti saugiai ir 
sočiai, būtumėm galėję atpažinti 
mūsų tautos pasipriešinimo 
ryžtą, jėgą ir pasiaukojimą lais
vės siekiui, negailint nei gyvybės 
— ir i pasipriešinimą savo pačių 
turimom išgalėm jungtis? Todėl 
visus juos — mirusius ir kentėju
sius, laukusius ir liudijusius atei
ties viltj — mes galime laikyti 
šventais ženklais (žydų-krikš- 
čionių šventųjų raštų prasme) 

vyzdžiu. Ar Lietuva ir toliau turi 
galimybę šitai laisvės idėjai pa
saulyje atstovauti? Ar mes galime 
būti laisvės idėjos saugotojai? Ko
kiais būdais tai padarytume?

— Man rodos, tai mums yra 
lemta. Lietuva dėl savo geopoli
tinės padėties yra nuolatinėje 
pavojaus būsenoje, nors Tarybų 
Sąjunga, atrodo, jau sugulė į savo 
ilgesniam laikui nusistovėsian
čias naująsias formas. Bet ten 
tebegrosią pilietiniai karai ir gal
būt nauji pučai, ar bent jau jų 
bandymai, kuriuos šį kartą, kaip 
patys rusai juokauja, gali daryti 
jau ne jefreitoriai, o generolai. Ir 
dėl daugelio kitų aplinkybių Lie
tuva niekada negalės būti saugi 
ir turi būti pasiruošusi savo lais
vę ginti ir dvasiškai, ir fiziškai. 
Neabejoju, kad tos laisvės kovos 
ir laisvės gynimo formos, kurios 
mūsų jau yra išgyventos ir iškel
tos į mūsų patirties arsenalą, yra

(Nukelta į 2 psl.) 

mūsų tautos likimo kelyje, kelro
džiais į ateitį. Todėl per penkias
dešimt su viršum metų jie visi 
mums buvo be galo reikalingi. 
Mes, per tą patį rūstybės laiko
tarpi likę gyvais, visada juos 
branginsime.

Prie Vilniuje žuvusiųjų kapo 
stovi ir susimąstęs pasaulis. Tie, 
kurie nepasitraukė iš laisvės 
kelio nuo riedančių ant jų tankų, 
savo gyvybėmis sustabdė pasku
tinį ir desperatišką bandymą iš
gelbėti baisųjį Lenino sapną — 
blogio Sąjungą. Po Vilniaus 
įvykių raudonoji banga tik slūgo, 
nes nužudžius keturiolika prie 
radįjo ir televizijos bokšto buvo 
pabūgta nužudyti keturiolika 
šimtų prie parlamento rūmų. O 
kartą pabūgus neteisėtą jėgą 
teisinti žudynėmis, turėjo būti 
aišku, kad Sąjungai ateina galas. 
Vilniaus žudynės ženklina pra
džią Sąjungos užsidarymo.

Liūdime tų, kurie mirė Vilniuje 
ir Medininkuose pastaraisiais 
metais. Dėkojame jiems, kad jie 
sutiko mirti, kad jie mirčiai iš 
kelio nepasitraukė. Liūdime, kad 
jie nepamatė Lietuvos laisvės — 
mūsų džiaugsmo Velykų. Tačiau 
tikime, jog jie mirė ne veltui. Jų 
mirtis padėjo atnešti ne tik laisvę 
Lietuvai, bet ir Sovietų Sąjungos 
iširimą. Dėl tojuos prisimename 
su pagarba ir dideliu dėkingumu.

(a.a. 11.)
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Juozo Žilevičiaus (1891-1985) kūrybinis palikimas

Dabar pagalvokime
apie save

Praėjo didžio ir netikėto 
džiaugsmo dienos. Sulaukėme 
per dešimtmečius išsvajotos 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Dabar mūsų tėvynėje iškyla 
pramatytos ir nenujaustos pro
blemos, kurias mūsų tėvynainiai 
ima spręsti.

Pas mus, išeivius, pamažu 
tačiau kyla liūdesio jausmas. 
Galvojame apie išpilietinimą, 
sovietų režimo paliktą ne vieno 
ar dvasinį, ar fizinį sužalojimą, 
ekonominių reformų sunkumus, 
mums nesuprantamą vidaus 
politinę kovą, ateinantį šalies 
skurdą, mūsiškių daug kur nesu- 
siorganizavimą, patyrusių išei
vių ir vakariečių patarimų nu
vertinimą ir prašome Dievo tau
tai palaimos. Tikimės, kad Jis 
duos mūsiškiams reikiamos iš
minties tą viską tinkamai pakeis
ti. Juk jie turėjo nepaprastą ryžtą 
išsikovoti nepriklausomybę, o 
dabar, vilkimės, kad juo irgi 
reikiamai pasinaudos.

Antra vertus, jau prieš ketvertą 
dešimtmečių atidavus tą didžią 
partizanų ir tremtinių kraujo 
auką, šiuolaikinė kova parei
kalavo dar kol kas labai mažai 
aukų. Tokiame Salvadore jų pi
lietiniame kare per pastarąjį 
dešimtmeti žuvo 70,000 tarpu
savio kovoje. Turime tėvynėje 
aukšto išsilavinimo kadrus. 
Esame puikioje ekonomiškai geo
politinėje vietovėje. Tik reikia tai 
tinkamai savo gerai ateičiai greit 
išnaudoti.

Tai svarstydamas visgi, kaip 
išeivis, pasijauti lyg už durų. 
Nežiūrint lyg ir kvietimų, lyg ir 
prašymų, lyg ir užklausimų... Ką 
padarysi... Ateitis parodys, 
kokią rolę, kad ir, žinoma, kuklią, 
išeiviai suvaidins krašto at
statyme. Bus, žinoma, atvejų, 
kada išeiviai galės bendradar
biauti su saviškiais įvairių pro
jektų įvykdyme. Tų galėsime, kas 
norime, imtis.

Savajame gyvenime ne vienam 
išeiviui ir išeivijos organizacijoms 
yra pats laikas rimtai ir nuodug
niai pasižiūrėti į savo padėtį. 
Gyvename krašte, kur sveikatos 
aprūpinimas yra, ypač senes
niems, prastai sutvarkytas. 
Žmogus sunkiai dirbi, atsisakai 
kelionių, leidi vaikus į mokslus, 
susitaupai pensijai šiek tiek, o 
tau viską gali nušluoti per kelis 
mėnesius, tau sunkiai susirgus. 
Išeiviai turi blogą įprotį nesiklau-
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DANUTĖ PETRAUSKAITĖ
Dar prieš keletą metų sunku 

buvo man patikėti, kad atsiras 
galimybė susitikti su lietuviais 
Amerikoje, kad galima bus lais
vai ir atvirai kalbėti apie Lietu
vos kultūrą, kad galėsiu čia, toli 
nuo Lietuvos, tyrinėti tuos pėdsa
kus, kuriuos įspaudė išeivijoje 
gyvenantys muzikai. Prisipažin
siu atvirai — jaučiuosi laiminga, 
turėdama šią retą progą darbuo
tis Juozo Žilevičiaus-Jono Krei
vėno archyve ir prisiliesti prie 
pulsuojančios tautos istorijos, 
kuri nuo mūsų, gyvenančių Lie
tuvoje, ilgus dešimtmečius buvo 
slepiama. Už tai esu nuoširdžiai 
dėkinga Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro pirmininkui Jonui 
Račkauskui, kad jis suprato ma
no troškimą gilintis šioje srityje 
ir pakvietė į Čikagą. Esu dėkin
ga ir „Margučio” radijo laidų 
vedėjui Petrui Petručiui, neuž
miršusiam įžymios datos — 
100-ųjų Juozo Žilevičiaus gimimo 
metinių ir organizavusiam šį mi
nėjimą-koncertą.

Sakoma, jog objektyviai įvertin
ti ir moksliškai apibendrinti tiek 
žmogaus, tiek valstybės gyveni- 

syti profesionalų arba jų nepai
syti finansiniuose bei juridiniuo
se klausimuose. Gailisi kelių 
šimtų dolerių patarimui, o atsiti
kus nelaimei, dėl savo tokio apsi
leidimo, praranda dešimtimis 
tūkstančių. Amerika yra įstaty
mų kraštas, ir jei jų nepaisai — 
teisybės neieškok, nežiūrint, kad 
ir padoriai gyventum. Būtų 
sveikintini dažnesni socialinio 
aprūpinimo klausimams skirti 
seminarai, paskaitos, skaitomos 
profesionalų, kurie iš to neturėtų 
tiesioginės piniginės naudos arba 
būtų mūsų pagrindinių organiza
cijų pakviesti. Juk ne tik įdomu, 
bet tiesiog gyvybiškai svarbu 
žinoti kokių klaidų nedaryti, kur 
ir kaip pinigus laikyti. Kai ku- mą gadtma ne anksčiau kaip po 
riais atvejais įstatymai reika
lauja, kad finansinė asmens pa
dėtis būtų buvusi stabili trejus 
metus prieš kokį nors nelaimingą 
įvykį, kad jam būtų suteikiama 
valdžios reikiama parama. Kas 
žino, kada ir kaip Dievas lems 
mums tokioje padėtyje atsidurti.

Peržiūrėkime savo testamen
tus. Pirmiausia pagalvokime 
apie save ir savo šeimą. Greit 
atsivers galimybės išmintingai 
padėti giminėms Lietuvoje šalia 
pinigų siuntimo. Atgavus nepri
klausomybę, paaiškėjo, kokios 
išeivių organizacijos žino, kaip 
testamentais skirtus pinigus 
tvarkyti Lietuvos naudai. Stei
giami ir nauji fondai. Kiek jie bus 
gerai tvarkomi už 3-5 metų? Pras
ti testamentai be reikalo skriau
džia šeimą ir tautą, leisdami eik
voti sunkiai sukauptus pinigus. 
Jau nekalbant apie visišką tes
tamento nebuvimą, kada valdžia 
gauna savo nagus prikišti.

Gerai, kad Lietuvių Bendruo
menė jau diskutuoja kaip stip
rinti tautiškumo išlaikymą išei
vijoje. Tiesiog pavyzdingai daug 
visuomeninių mūsų organizacijų, 
kaip skautai ar ateitininkai, 
nežiūrint didžių sunkumų, de
šimtmečiais sugebėjo išlaikyti 
savosios institucijos ideologinius 
ir struktūrinius pagrindus. Pa
sirodė, kad, dėl suprantamų 
priežasčių, Lietuvoje daug kas 
kitaip atrodo, negu mūsų tarp- 
karinėje valstybėje arba Vaka
ruose. Pagalvokime, ar neverta 
kai kurias institucijas/organiza- 
cijas kiek galint ir toliau išlaikyti 
išeivijoje tuo pačiu metu, kada jos 
atkuriamos Lietuvoje, nes mūsų 
tėvynėje jos bent dabar yra giliai

50 metų, kada laiko tėkmė pa
kankamai atitolina mus nuo 
konkrečių įvykių ir leidžia pa
žvelgti į juos istoriškai — lygi
nant su praeitimi ir ateitimi. 
JAV lietuviams Juozo Žilevičiaus 
gyvenimas nėra istorinės gran
dinės viduryje. Man atrodo, kad 
čia, Čikagoje, dar girdėti jo 
žingsnių aidas, kad čia, muzi
kologijos archyve, dar sklando ne
rimastinga kompozitoriaus dva
sia. Tačiau Lietuvos kultūros 
metraštyje Juozo Žilevičiaus var
das rašomas ne paskutiniuose 
puslapiuose, o kartu su Juozo 
Naujalio, Česlovo Sasnausko, Mi
ko Petrausko vardais. O tai jau
20-ojo amžiaus pradžios muzikos 
istorija, kurią, žiūrint atgalios, 
galima lyginti su 19 amžiaus 
pradžios vargonininkų laikais, o

‘Paskaita, skaityta „Margučio” 
radijo programos 1991 m. lapkričio 
10 d. suruoštame Juozo Žilevičiaus 
gimimo 100 metų sukakties minėji
me Jaunimo centre, Chicago’je.

paveiktos buvusio sovietinio 
režimo aplinkos ir jo pasekmių. 
Išeivijos organizacijų kad ir su
siaurinta veikla labai padės 
atsikūrusioms tėvynėje savo 
vienetų, gyvuojančių Vakarų ap
linkoje, pavyzdžiais. Juk girdime, 
kad mūsų tautiečiai, kaip ir 
Juozo Keliuočio laikais Lietuvoje, 
nori tapti vakarietiškos Europos 
dalimi, o ne dažnai galvoti kaip 
rytiečiai.

Išeivių organizacijoms peršasi 
pasiūlymas ne tik savo veiklą im
ti derinti su esama nauja situa
cija Lietuvoje, bet taip pat pažiū
rėti, kokie yra galimi efektyvūs 

žvelgiant į priekį — su nepriklau
somybės dešimtmečiais ir sovie
tiniu laikotarpiu. Šiandien aš esu 
keblioje padėtyje — pasiryžau 
kalbėti apie asmenybę, kurią pa
žinau tik iš knygų ir dainų. Ir 
kalbėti klausytojams, kurie su 
šiuo žmogumi artimai bendravo. 
Tokiam žingsniui mane paskati
no dvi aplinkybės: pirma, kad 
tenka gyventi Klaipėdoje, krašte, 
kur Juozo Žilevičiaus tiek daug 
dirbta ir svąjota, ir studijuoti jo 
kūrybinį palikimą, antra, kad 
švenčiant 100-ąsias kompozito
riaus gimimo metines, norisi įdėti 
nors dalelę savo širdies, pager
biant šviesų jo atminimą.

Norint detaliai apžvelgti Juozo 
Žilevičiaus gyvenimą ir kūrybą, 
reikia nemažai laiko. Šio mano 
pranešimo tikslas nėra išvardinti 
visus faktus ar suminėti parašy
tus kūrinius. Norėčiau tik akcen
tuoti Juozo Žilevičiaus darbų po
būdį. Ir tai tik pačiais bend
riausiais bruožais. Iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
Žilevičiaus muzikinė veikla be
veik niekuo nesiskyrė nuo jo am
žininkų darbų. Jis, kaip ir pirmie
ji lietuvių kbftųįozitoriai, buvo 
vargoninku, chorvedžiu, lietuviš
kos dainos ir žodžio gaivintoju, 
mokytoju, publicistu. Tačiau 
drįsčiau tvirtinti, kad Juozas 
Žilevičius nėjo savo bendražygių 
pramintu keliu, o daug kur buvo 
pionieriumi, vedančiu paskui sa 
ve kitus. Prisiminkime pirmuo
sius Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečius, kada reikėjo kur
ti savą muzikinės kultūros ir 
švietimo sistemą.

Ir štai 1920 metais į Lietuvą at
vyksta Petrogrado konservatori
jos absolventas, įgijęs ten laisvo
jo menininko diplomą, o Vitebsko 
muzikos mokykloje — ir profeso
riaus vardą, Juozas Žilevičius, 
kuris pradeda plėšti neišartus, jo 
patieB žodžiais tariant, užšalusius 
kultūros dirvonus. Jis stengėsi 
kuo greičiau suformuoti pagrin
dines muzikinio švietimo struk
tūras ir bandyti vytis toli į priekį 
pažengusias Europos šalis. Tuo 
metu profesionalių muzikų būta 
nedaug. Ir tie patys skirtingomis 

būdai bendradarbiauti su tau
tiečiais Lietuvoje, siekiant jiems 
vienoje ar kitoje srityje padėti. 
Lengviausias būdas — tai siųsti 
pinigus ir duoti patarimus. Efek
tyviausias tačiau, manyčiau, tai 
dirbti kartu, steigiant, puo
selėjant ir vykdant kuo kon
krečiau nubrėžtus projektus. 
Kelią tam yra parodę mūsų 
medikai. Tad ir visuomenės, jau
nimo, sporto organizacijos turėtų 
laikyti iždą čia, rasti kompeten
tingų bendradarbių, ten vykti 
kartkartėmis ir drauge vykdyti 
užsibrėžtus uždavinius. Mūsų 
iškilus krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis pavyzdingai remia 
savo tautiečius, ne šiaip auko
damas pinigus sporto organiza
cijoms, bet investuodamas į jo 
paties įsteigtus institutus, sporto 
patalpas, kurios tvarkomos ir 
kontroliuojamos pagal jo nuožiū
rą, nes jis moka už jas savo pini
gais ir, svarbiausia, pasižvalgęs 
Vakaruose, geriau mato, ko rei
kia Lietuvoje.

Pagalvoję dabar apie save ir 
savo veiklą, pasitarnausime ne 
tik sau, bet ir savo tautai.

Jonas Pabedinskas

Juozas Žilevičius (1891-1985)
Vytauto Maželio nuotrauka

akimis žvelgė į Lietuvos ateitį. 
Juozui Naujaliui atrodė, kad pir
miausia reikia pasirūpinti vargo
nininkais, Stasys Šimkus manė, 
kad Lietuvos muzikinę kultūrą 
gali išgelbėti tik savi, aukštos 
kvalifikacijos atlikėjai, o Žilevi
čius buvo įsitikinęs, jog didžiau
sias dėmesys turi būti skiriamas 
bendrajam muzikiniam auklėji- 
‘mui, pradedant vaikų darželiais 
ir baigiant universitetu. Jis labai 
abejojo, ar iš viso reikalingi 
profesionalūs pianistai, smuiki
ninkai, dainininkai, jei nėra iš
prususių klausytojų.

Todėl pirmiausias Žilevičiaus 
tikslas buvo bendrojo lavinimo 
mokyklose suteikti muzikai pri
valomos disciplinos statusą ir su
vienodinti Respublikos mastu rei
kalavimus. Dirbdamas Švietimo 
ministerijoje meno skyriaus 
viršininku, profesorius ėmėsi šio 
sunkaus darbo. Jis per gana 
trumpą laiką paruošė programą, 
kurią ministerija 1923 metais 
patvirtino. Tik ne taip lengvai ją 
sekėsi įgyvendinti. Anais laikais 
gerų muzikos mokytojų pasitai
kydavo labai mažai ir muzikos 
pamokos dažniausiai būdavo vien 
laisvalaikio praleidimo forma. O 
kai kur jų ir iš viso nebūdavo. 
Todėl Žilevičius ir siekė muziką 
sulyginti su kitais dėstomais 
dalykais, kad baigusieji gim
naziją muzikoje nusimanytų 
tiek, kiek matematikoje, fizikoje, 
literatūroje.

Žilevičius iš karto susidūrė su 
pagrindine problema — kvalifi
kuotų mokytojų stygiumi. Tai 
buvo panašu į užburtą ratą: nėra 
mokytojų — nėra ir gerų mokinių, 
o iš kur paimti mokytojų, jei nėra 
jiems mokyklų. Žilevičius nutarė 
pralaužti šį ratą ir 1923 metais 
surengė muzikos mokytojams va
saros kursus. Tiesa, mokytojai, 

pamatę naująją programą, pagal 
kurią turėjo nuo rudens pradėti 
dirbti, nejuokais išsigando. Daug 
kas jiems buvo nesuprantama. 
Ne vienas nutarė net visai at
sisakyti mokytojo darbo. Bet pro
fesorius nenuleido rankų. Jis ir 
toliau organizavo kuraus, rašė į 
spaudą metodinius straipsnius. 
Gaila tik, kad Žilevičius pilnai 
negalėjo atsidėti muzikos mo
kytojų rengimui, ne9 jo laukė 
kiti svarbūs darbai.

1923-1924 metai darbų skai
čiumi Žilevičiui buvo rekordiniai. 
Be savo oficialių pareigų ministe
rijoje ir mokytojavimo Juozo Nau
jalio mokykloje bei A. Sutkaus 
vaidybos studijoje, Žilevičius visą 
savo laisvalaikį, muzikos vardan, 
aukojo visuomeniniams reika
lams. 1923 metų vasarą profeso
rius Kaune, po atviru dangumi, 
surengė pirmuosius simfoninės 
muzikos koncertus. Tai buvo ne
paprastas anų laikų įvykis, nes 
koncertuose skambėjo ir lietuviš
ka muzika, paties Žilevičiaus 
komentuojama. O ką jau kalbėti 
apie pirmuosius nepriklausomo
je Lietuvoje muzikos žurnalus — 
Muzikos almanacho, Muzikos 
meną, kuriuos leido ir daugiausia 
straipsnių rašė taip pat Žilevi
čius. Prisiminkime ir Dainų die
ną, dažnai Dainų švente vadina
mą, įvykusią 1924 metų vasarą. 
Juk mintis suorganizuoti šį nuo
stabų renginį pirmiausia kilo pro
fesoriui. Jis pirmasis su pasiūly
mu kreipėsi į Švietimo ministrą, 
pats vyko į Latviją pasisemti pa
tirties, nes dainų šventės ten 
buvo organizuojamos jau kelis de
šimtmečius, pats pradėjo burti 
Lietuvos muzikus ir valdžios 
atstovus — vadinamą Dainų die
nos rengimo komitetą, pats buvo 
atsakingas už chorvedžių paren
gimą, todėl jiems ir organizavo 

specialius kursus. Taigi tuo metu 
Juozas Žilevičius buvo muzikinio 
gyvenimo stimuliatoriumi ir ko
ordinatoriumi, lyderiu, einančiu 
visų priešakyje ir skinančiu kelią 
per užžėlusius brūzgynus. Ir ne 
visada profesorius suspėdavo pa
žvelgti atgal, nes reikėjo labai 
skubėti ir minti kelius kitiems.

1924 m. vasarą, Žilevičiui atvy
kus į Klaipėdą, šiek tiek pasikei
tė jo darbų profilis, bet ne esmė. 
Profesorius, kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus pakviestas į besiku
riančią Klaipėdoje konservatori
ją, pradėjo dėstyti muzikos teori
jos ir istorijos disciplinas, eiti mo
kyklos inspektoriaus ir mokinių 
bendrabučio vedėjo pareigas. 
Dirbti kartu su Šimkum buvo ne
lengva. Reikėjo derintis prie 
ūmaus konservatorijos direkto
riaus charakterio, jo autokratinio 
valdymo stiliaus. Tačiau esant ir 
tokioms sąlygoms, Žilevičius su
gebėjo išvengti ant daugelio peda
gogų krentančio iškilios asmeny
bės šešėlio. Jei Stasys Šimkus vi
soje Lietuvoje garsėjo savo orkest
riniu skyriumi ir simfonine kape
la, tai Juozas Žilevičius — muzi
kos mokytojų kursais. Vasaros 
metu į Klaipėdą suvažiuodavo 
muzikos mokytojai iš visos res
publikos. Čia jie ne tik mokyda
vosi, bet, susibūrę į chorą, ir kon
certuodavo. Profesoriui labai rū
pėjo ir orkestrinio skyriaus mo
kinių ateitis. Todėl jis jiems pa
siūlė įsigyti ir antrą, muzikos 
mokytojo, specialybę. Taip Klai
pėdos konservatorijos absolventai 
tapo vienais pirmųjų kvalifikuo
tų muzikos mokytojų Lietuvoje.

Žilevičius, vienas iš nedaugelio 
to meto kompozitorių bei pedago
gų, pradėjo kaupti istorinę lietu
vių muzikologinę medžiagą. Jau 
iš pat jaunystės turėjęs potraukį 
Lietuvos senąjai kultūrai, jis 
rinko knygas, natas, rankraščius, 
įvairius dokumentus, liaudies 
muzikos instrumentus. Ir į šį 
darbą įtraukė savo mokinius, ku
rie, po vasaros atostogų sugrįžę į 
konservatoriją, atveždavo pro
fesoriui užrašytų liaudies dainų 
bei instrumentų. Visi šie ekspo
natai buvo laikomi Žilevičiaus 
bute, o pats Žilevičius dažnai va
dinamas muziejaus direktoriumi. 
1927 metais šis muziejus buvo 
viešai atidarytas, bet egzistuoti 
jam teko neilgai, nes 1929 metų 
sausio mėnesį profesorius išvyko 
į JAV.

Amerikoje Juozas Žilevičius 
ėmėsi nauju darbų. Ir vėl dažnai 
buvo pirmųjų gretose. Jis organi
zavo dainų šventes, subūrė para
pinių chorų sąjungą, leido moks
lines knygas, daug rašė į perio
dinę spaudą, toliau kaupė me
džiagą savo muzikologiniam ar
chyvui. Turėjo profesorius ir ne
mažai visuomeninių pareigų. Jis 
dirbo komitete Lietuvai gelbėti, 
daugeliui tremtinių surado globė
jus ir padėjo atvykti į JAV, ilgą 
laiką rėmė BALF’o darbus. Ne
nutrūko profesoriaus ryšiai ir su 
Lietuva. Tenykščiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose jis spausdino 
savo straipsnius, į parodas siuntė 
muzikologiniu8 eksponatus (už 
pastaruosius 1935 metais Pasau
linėje lietuvių parodoje Kaune 
buvo didžiai įvertintas ir prezi
dento Antano Smetonos apdova
notas Gedimino III laipsnio or
dinu). Sovietinės aneksuos pe
riodu, esant ypač sunkioms sąly
goms, palaikė ryšį su savo buvu
siais mokiniais bei žymiais Lietu- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Hidrai dar ne visos galvos nukirstos
Sugrįžimas po 46 metų • Parlamentas, virtęs tvirtove • Lietuvos žydų muziejuje

• Vilniaus universiteto reikšmė • Profesoriui Jonui Kubiliui 70 metų

Kodėl amerikiečiai 
ima bodėtis politika?

Sovietinės santvarkos aukų 
sąraše yra ir „politikos” bei 
„politikų” sąvokos. Tie iš klasiš
kosios tradicijos paveldėti orūs 
žodžiai Lietuvoje tartum apsi
traukė purvu — šiandien daugelis 
i savo vyriausybę ir parlamentą 
žiūri su perdėtu nepasitikėjimu 
vien dėl to, kad tai „politikos liz
dai”.

Lietuviams bus nelengva 
patikėti, kad apie politiką 
šiandien panašiai galvoja ir 
daugelis senos demokratijos, bet 
jaunos valstybės — Jungtinių 
Amerikos Valstybių — piliečių. 
Tą vis blogėjančią amerikiečių 
nuomonę apie politiką gvildena 
Amerikoje didelio atgarsio 
susilaukusi knyga, pavadinta 
Why Americans Hale Politics 
(New York: Free Press, 1991). Jos 
autorius E. J. Dionne Jr. 
apžvelgia praėjusių trisdešimties 
metų politini gyvenimą JAV ir 
prieina tokių išvadų.

Anot Dionne, Amerikos vi
suomenę nuo politikos atstūmė ir 
kairiųjų, ir dešiniųjų I „idėjinis 
bankrotas”. Abidvi partijos — res
publikonai ir demokratai — 
rinkėjams pateikia klaidingas ir 
kraštutiniai ideologiškas pro
gramas. Kairė, rašo Dionne, 
destruktyviai užpuldinėja svar
biąsias Amerikos vertybes ir tra
dicijas. Dešinė nekritiškai liaup
sina laisvą rinką ir nori iš vi
suomeninių reikalų visiškai 
išjungti vyriausybę.

Autoriaus nuomone, Amerikos 
konservatoriai ir liberalai tebėra 
įstrigę praeityje: jie tebekovoja 
septintojo dešimtmečio ideolo
gines kovas, kurios daugumai 
amerikiečių vis mažiau bereiškia. 
Liberalizmas, sako jis, pralaimėjo 
jau prieš du dešimtmečius, kon
servatizmas pašlijo praėjusį 
dešimtmeti, ir nė vienas, nė kitas 
nesugebėjo prisitaikyti prie šio 
dešimtmečio reikalavimų.

Abi politinės grupuotės, rašo 
Dionne, tvirtina atstovaujančios 
tikrajai amerikiečių bendruo
menei; abi prieštarauja savo 
žodžiams. Konservatoriai tvirtina 
esantys tikri bendruomenės 
gynėjai, nes jie remia šeimos, dar
bo ir organiškos kaimynijos ver
tybes. Tačiau tas tipiškas 
amerikietis konservatorius 
nustoja gynęs tradicinę bend
ruomenę, kai tiktai jos poreikiai 
susiduria su laisvos rinkos 
reikalavimais. Kai, uždarius 
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gamyklą, tūkstančiai bend
ruomenės narių tampa bedar
biais, konservatoriai teisina šią 
ataką prieš „šeimą, darbą ir 
kaimyniją”, tvirtindami, jog tai 
ekonomiškai tikslinga.

Negeriau autoriui atrodo ir li
beralai. Ir jie didžiuojasi esantys 
tikrieji bendruomenėm gynėjai, 
bet kai tik kalba pereina nuo eko
nomijos prie kultūros ar asmens 
moralės, liberalai nutyla. Jiems 
vis dar sunku suvirškinti idėją, 
kad dora visuomenė priklauso 
nuo dorų asmenų.

Užuot ėmęsi spręsti aktualias, 
konkrečias problemas — rašo 
Dionne — liberalai ir konserva
toriai aistringai kovoja už savo 
doktrinas ir skelbia savo ka
tekizmus, kurie nustato, kas gera 
ir kas bloga. Iš konservatorių 
perspektyvos, didžiosios nuodė
mės yra individo neatsakin
gumas, bėgimas nuo šeimos gy
venimo ir jo pareigų, lytinis palai
dumas, darbo vengimas. Li
beralus ypač piktina kitokios 
nuodėmės: tolerancijos stoka, 
nesirūpinimas vargšais, rasiz
mas. Politinę kovą Amerikoje 
nuo 1960-ųjų metų galima 
susumuoti vienu klausimu: kurią 
nuodėmių grupę valdžia turėtų 
išganyti? Konservatoriai tvirti
na, kad padorią visuomenę sukur
ti tegalima, išugdžius dorus 
asmenis. Liberalai skelbė, kad 
padori visuomenė išugdys dorus 
individus. Autorius teigia, jog 
amerikiečiai atmetė šį dirbtinį 
pasiskirstymą į kraštutines 
pozicijas.

Kaip išeiti iš to akligatvio? 
Dionne ragina „nerimstančiąją” 
Amerikos piliečių daugumą iš 
abiejų grupių atsirinkti geriau
sias idėjas ir sukurti naują 
„racionalų” bei .jautrų” centrą, 
kuriame konservatorių vertybės 
— savarankumas, darbštumas — 
būtų suderintos su liberalų verty
bėmis — tolerantiškumu, rasių 
lygybe ir sugyvenimu. Toksai 
centras stengtųsi apsaugoti 
šeimą nuo suirutės ir drauge atsi
žvelgtų į feminizmo atradimus. 
Taip sukurtas „gyvybinis cent
ras” atgaivintų politinį procesą. 
Politologas mano, kad amerikie
čiai gali vėl pamilti tokią 
politiką, kuri pabrėžia priešingų 
grupių susitaikymą ir konkrečių 
problemų sprendimą.

Knygos autoriaus pozicija 
primena lenkų filosofo Leszek

KAZYS AMBROZAITIS

Sugrįžimas
Praėjęs rugsėjo mėnuo buvo 

Lietuvos Respublikos laisvės eu
forijos kulminacįja. Lietuva tapo 
pripažinta visiškai nepriklau
soma apie šimto valstybių, įskai
tant visas didžiąsias valstybes ir 
Jungtines Tautas. Šiuo laimingu 
lietuvių tautai momentu teko po 
46 metų sugrįžti ir bent paviršu
tiniškai aplankyti ir susipažinti 
su dabartine Lietuva. Pirmas tai 
vizitas buvo ir žmonai Marytei; 
mus lydėjo duktė Audronė, kurios 
čia buvojau ketvirtoji kelionė. Po 
sporto olimpiados ir Chicago’s 
Lietuvių operos išvykos užsienio 
lietuvių vizitacijos Lietuvon su
mažėjo iki minimumo. O dar 
prieš penkiolika metų gyvenome 
sapnu, kad jeigu kada Lietuva 
taps laisva, tai visa išeivija su
bėgs žiūrėtu ‘kas ten per dyvai.

Besiruošdamas šiai istorinei ke
lionei, jaučiau pusės šimtmečio iš
gyventą slogutį, kuris kaip ta 
gimtoji nuodėmė slėgė mane už 
išvykimą ir palikimą Lietuvos ir 
kovos draugų nelaimės metu. Vy
kau, lyg ruošdamasis naujam 
krikštui tai nuodėmei atleisti.

Dvi savaitės yra per trumpas 
laikas ir subjektyviausiam Lietu
vos vaizdui atgauti. Trumpam 
nuvykęs matai, tą patį daiktą ir 
žmogų iš kitos pusės ir per skir
tingus akinius. Todėl aprašymas 
įspūdžių ir faktų kiekvienam yra 
skirtingas. Reikia ten išgyventi 
bent metus laiko, kad suprastum, 
patirtum ir pajustum, kad galė
tum ką nors objektyviau pasaky
ti. Arba būti Bernardu Brazdžio
niu, kad visą jausmą galėtum su
traukti į vieną sakinį. Reikia 
daugiau nuomonių ir aprašymų. 
Mane paskatino kitų, tuo metu 
buvusių Lietuvoje pasakojimai, 
man sukėlė nerimą ir Vytauto 
Volerto taiklūs straipsniai Drau
ge, taikantieji į problemų ir nuo
taikų centrą.

Kolakowski jau prieš kokią dvi
dešimtį metų padarytus pasiū
lymus. Ant savo kailio ir in
telekto patyręs totalitarinę 
politiką, Kolakowski siūlė eu
ropiečiams ir amerikiečiams 
neužsidaryti „konservatizmo”, 
„liberalizmo” bei „socializmo” 
stalčiuose, bet pervertinti, 
atrinkti ir suderinti vertingiau
sias ir įžvalgiausias ,,-izmų” 
idėjas. Kaip amerikiečių poli
tologas Dionne dabar, taip Ko- 
lakowski tada siūlė atkurti 
„politini centrą”. O tai ir Lietu
vai aktualus klausimas.

kž

i

Profesorius Joną* Kubilius, matematikos daktaras, Vilniaus universiteto 80-asis amžiaus sukakti, pagerbtas 1801 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus nnjverrfteto jam skirta 
rektorius (nuo 1968 iki 1891 metų), 1991 m. liepos 27 d. iventęs savo 70 metų iventa.

Leonos Korkutienės nuotrauka (1989)

Sukurtas gražus vaizdinys su
dužo į realybę, įvažiuojant į 
Lietuvą. Rygoj giminės ištraukė 
iš autobuso, privačiais automobi
liais (jau išvažinėtais apie ketu
ris šimtus tūkstančių kilometrų) 
smagiai važiavome pro Bauskę į 
Vilnių. Kelių valandų laukimas 
Rygos aerouoste, besiaiškinant, 
ar reikia Lietuvos, ar sovietinės 
vizos, išvargino. Lietuvos-Latvi
jos sieną gali atpažinti tik iš mūsų 
trispalvių vėliavų. Viduryje vieš
kelio sargybinio nameliukas, o 
prie jo nugara atsirėmęs ant že
mės sėdi Lietuvos kareivėlis, į 
namelį atrėmęs šautuvą. Sėdėda
mas pamojo ranka važiuoti to
liau. Nei vizos, nei paso, nei mui
tinės. Audronė važiavo su jauni
mu, sustabdė savo automobilį, 
nubėgo į šalia kelio esantį namą 

, ir iš sargybinių išsiderėjo lietu
višką antspaudą ant savo paso, 
kaipo brangų suvenyrą. Nebuvo 
nei popiežiško žemės bučiavimo, 
nei rankos paspaudimo unifor
muotam Lietuvos kareiviui, net 
nei sustojimo. Puikūs keliai, ne
įprastai platūs laukai jau be vien
kiemių, retkarčiais užgriozt i kol
chozų pastatais. Neįprastai trum
pas kelias pro Panevėžį, tuoj ir 
gražusis Vilnius, patogus Asto- 
rijos viešbutis su ilgo atminimo 
tualetais.

Pirmuosius atvykimo įspūdžius, 
greitai nustelbė viešnagė Vilniu
je. Buvome išimtinai laimingi, tu
rėdami tokius globėjus ir vado
vus, kaip Vidmantą Valiušaitį, 
„Laisvosios Europos” radijo eta
tinį korespondentą, prof. dr. Joną 
Kubilių, enciklopediškai žinantį 
Vilnių nuo jo požemių iki bokštų, 
mano jaunystės artimą draugą ir i 

giminę, mokslo draugą ir bendra
mintį rezistentą. Dar prof. dr. 
Kazį Ambrozaitį, Lietuvos Rent
genologų sąjungos pirmininką ir 
dr. Ramutę Manelienę, mano se
sers dukterį, nepaprastos energi
jos, entuziastingą stomatologijos 
akademikę. Tik su jų pagalba ga
lėjome labiau susipažinti su Vil
niaus miestu ir apylinkėmis, su 
parlamentu, su Vilniaus univer
sitetu, Vilniaus Katedros pože
miais ir dr. Urbonavičiaus vado
vaujamais kasinėjimais ir ranka 
paliesti tik ką atrastus Mindau
go pirmosios pilies pamatus, 
susipažinti su Vilniaus universi
teto klinikomis ir kitomis ligoni
nėmis.

Parlamento rūmai — 
naujausia tvirtovė

Į parlamentą mane nuvežė Vid
mantas Valiušaitis, jaunas litua
nistas ir žurnalistas, nuolatos 
pranešinėjąs Muenchen’o „Lais
vosios Europos” radijui apie 
parlamento darbus ir turįB nuola
tinį pažymėjimą įėjimui. Par
lamento aplinkoje iš karto pasiju
tau, kaip namuose, kaip Kaune 
1941 metų sukilimo laiku. Dar 
tebėra paskubomis suvežti ce
mentiniai ir metaliniai sutvirti
nimai, primenantieji karo lauko 
zoną. Įėjimą saugo žvalgūs lietu
viškom uniformom sargybiniai, 
paruoštai^ ginklais. Patikrinę, 
leidžia įvažiuoti. Einame įstai
gon, kur jauni vyrai išduoda spe
cialius leidimus pasimatymui su 
Aukščiausiąją Tarybą ir vyriau
sybę. Teko dar praeiti vieną ar du 
patikrinimo punktus.

Einant į antrą aukštą, reikėjo 
praeiti ar žengti per smėlio 

maišus, blokuojančius laiptus 
paskutiniam apsigynimui. Žengė
me per vielas koridoriuose, išve
džiotas užminavimui. Languose 
dar buvo matyti skylės nuo už
puolikų kulkų. Daugelis langų 
dar apipinti vielomis, ant stogo ir 
balkonų aukšti geležiniai smai
gai apsaugai nuo parašiutininkų. 
Tarp tų užtvarų tiesiog bėgioja 
parlamentarai, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, saugumo korpuso 
nariai. Jausmas ir malonus, ir 
stebinantis. Tokia Bituacįja teikia 
daug prestižo parlamentui ir vy
riausybei, kai ten lankosi kitų 
kraštų diplomatai, užsienio ko
respondentai ir delegacįjos. Tai 
unikumas, kurio kitur nėra. Užsi
likęs karo lauko vaizdas, manau, 
padeda užsieniečiams labiau su
prasti pradinę ministerijų organi
zaciją ir diplomatinius nesklan
dumus.

Pasimatyti su Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu be ankstyvesnio 
susitarimo nėra lengva, jo die
notvarkė yra perpildyta. Jis buvo 
iškviestas iš prezidiumo posėdžio 
ir paskyrė pasimatymui pusę va
landos. Per pokalbį kambaryje 
stovėjo ir vienas sargybinis. Įtei
kiau Lietuvių fronto bičiulių ta
rybos sveikinimą ir pareiškimą, 
perdaviau St. Petersburg Beach, 
Florida, Lietuvos Dukterų su
rinktus pinigus Medininkuose žu
vusių pasienio sargybinių šei
moms, kuriuos jis asmeniškai pa
žadėjo perduoti. Perdaviau Bever- 
ly Shores, Indiana, amerikiečių 
sveikinimą su 180 parašų ir kitus 
laiškus. Užklaustas, ar ilgai par
lamento rūmus dar laikys pa

rengties padėtyje, atsakė, kad ne
numato, kada nuims barikadas, 
nes užpuolimų pavojus nesąs 
visiškai praėjęs. Pasakojo apie 
pasiruošimus kelionei į Jungtines 
Tautas, ruošėsi kalbai New Yor
k’e. Padiktavo trumpą laiškutį 
savo sekretorei, kad parvežčiau jį 
Lietuvos Dukterims į St. Peters
burg Beach. Laukiau pusvalandį, 
sekretorė grįžo su laiško projek
tu, susitarėm dėl keturių eilučių 
teksto. Tada jį perdavė kitai sek
retorei perrašyti mašinėle, už 
pusantros valandos laiškas buvo 
paruoštas. Kadangi prezidentas 
vėl grįžo į posėdį, tai dar už pusės 
valandos laišką pasirašė ir atsi
sveikinome. Buvo labai aišku, 
kad vyriausybei labai reikalinga 
techninė darbo rankų pagalba.

Lietuvos žydų muziejuje
Vidmantas Valiušaitis supažin

dino su Aukščiausiosios Tarybos 
nariu Emanueliu Zingeriu, kurį 
radome jo kabinete, praėję ilgus 
parlamento koridorius. Per jį 
norėjau įteikti mano partnerių 
surinktą auką Žydų muziejui Vil
niuje. Emanuelis Zingeris pa
sakojo, kad kartais turi problemų 
su iš svetur atvykusiom žydų 
delegacijom, kurios mūsų gyve
nimo nesupranta ir vėliau apra
šo. Girdi, mes lietuviai puikiai 
sugyvename, parodė laiško teks
tą, kurį pasiuntė The New York 
Times dėl neteisingos infor
macijos reabilitacijos Lietuvoje 
reikalu, ir sakė, kad tokia infor
macija galinti pakenkti lietuviams 
gauti tarptautinių bankų pasko
las. Emanuelis Zingeris mano 
atvežtos aukos nepriėmė ten, bet 

(Nukelta į 2 psl.)
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Zagajewski apie totalitarizmą 
ir laisvės problemas

„Kas atsitiktų, jei vieną gražią 
dieną Lenkija atgautų savo poli
tinio gyvenimo laisvę?” — 1984 
metais klausė lenkų poetas Adam 
Zagajewski. „Ar išliks gyvas tas 
puikus dvasinis įtempimas, bū
dingas visai tautai ar bent jos 
gausiam ir demokratiškam eli
tui? Ar ištuštės bažnyčios? Ar 
poezija taps užkandžiu saujelei 
nuobodžiaujančių žinovų, ar 
filmas pavirs viena sukomercintų 
pramogų šaka, kaip ramiose ša
lyse? Ar tai, ką mes ištausosime 
lenkiškame kontekste, apsaugos 
mus nuo tvano, nuo sunaikinimo, 
ir net pakils virš pavojaus kaip 
aukšta ir daili siena; ar tai, kas 
iškilo kaip atsakas i pavojingą 
totalitarizmo iššūki, pranyks tą 
pačią dieną kaip tas iššūkis?”

Šie ir panašūs svarbūs klausi
mai pasigirsta Amerikoje anglų 
kalba pasirodžiusiame lenkų poe
to Adam Zagajewski esė rinkiny
je, pavadintame Solidarumas, 
vienatvė. Knygos pavadinimas iš
reiškia ne tiktai lenkų, bet ir vi
sos Vidurio-Rytų Europos inte
lektualų dilemą: užsiangažuoti 
politinei kovai ar, nuo jos pa
sitraukus, atsiduoti kontemplia
cijai ir kūrybai? Ši dilema dažnai 
būdavo išreiškiama garsiuoju 
Hamleto klausimu: „Būt ar ne
būt?” Anot Zagajew8ki’o, toksai 
pasirinkimas nebūtinas: nė vidi
nio gyvenimo, nė užsiangažavimo 
negalima uždrausti. „Šiek tiek 
būk, ir šiek tiek nebūk” — sako 
jis. Tokia poeto dvilypė prigimtis.

Dabartinėje Lenkijoje Zaga- 
jewski įžiūri dvi „dvasiškumo” 
formas. Tai katalikybė, kurią jis 
laiko „pozityvesne”, ir „antitota- 
litarizmas”. Grynai „antitotalita- 
rinę” etiką poetas kritikuoja, nes 
ji visą blogį suverčia ant totalita
rizmo pečių, tuomi panaikindama 
pavienių asmenų kaltes, taip kad 
mes „visi tampame angeliškais”. 
Šis „Didysis pasiteisinimas” 
atima iš žmonių galimybę nusidė
ti, ištrina nuodėmę — ir taip nuo
sprendis atmesti blogio kupiną 
režimą tampa ne tiek moraliniu 
pasirinkimu, kiek „skonio daly
ku”. „Totalitarizmas”, rašo Zaga- 
jewski, „giliai pažeidžia mūsų 
teisingumo jausmą, nes mes sa
vęs griežtai nebeteisiame. Totali
tarizmas iš gyvenimo atima svo- * 
rį, panaikina atgailos galimybę.

Šiame numeryje:
Totalitarizmas ir laisvė • Vilniaus universiteto rektoriaus Jono 
Kubiliaus kalba jam pagerbti iškilmėse • Kultūrinė kronika • Iš 
„Mildos” teatro Chicago’je istorijos • Vytauto V. Landsbergio 
eilėraščiai • Vilniaus grafika ir tapyba Lemont’e • Pokalbis su Rita 
Dapkute • Chicago’s teatruose

Mes mėgstame kalbėti apie oru
mą, bet kas gi yra orumas, jei kal
tė tampa besvorė, be teisingu
mo?.. Mes geri, nes mums nelei
do paragauti pasirinkimo tarp 
gėrio ir blogio”.

Tačiau autorius sutinka, kad 
„antitotalitarizmas” kartais 
sugeba išugdyti, jo žodžiais, „ste
buklingus žmones”, kaip daugelį 
Europos ir buvusios Sovietų Są
jungos kitamanių. Anot Zaga- 
jewski’o, jų „pasiaukojimas, nar
sumas ir išmintis nepasiduoda 
Freud’o ir kitų Vakarų Europos 
skeptikų teiginiams”.

Atmesdamas Vakarų Europos 
kultūroje įsišaknijusį neigimo 
įprotį ir ten, jo žodžiais, „be at
vangos veikiantį subtilų ir skep
tišką analizės aparatą, kuris irz
liai stebi viską — kalbą, meilę, 
narsumą”, poetas pasisako už 
„teigiamą dvasiškumą”. Jis nori 
istorijos, kuria tauta galėtų rem
tis; geidžia absoliučių ir nuo re
liatyvizmo nepriklausančių ver
tybių: tasai reliatyvizmas, pasak 
jo, kaip rūdys suėda „tiesą” šaly
se, kurioms negresia nė vienas 
mirtinas pavojus. ZagajevVski no
ri, kad geri žmonės tartų „Ne” 
blogiui iš žodžio „Taip” pozicijos, 
sutikdami su kokia nors atstaty
ta ir pilnutine moraline visata. 
Lenkų kultūroje jis savo priešin
gybe laiko rašytoją Witold Gomb- 
rowicz — jo pašaipos kupiną toną 
ir meninės formos neapykantą.

Vienas rimčiausių šios knygos 
recenzentų ir apie Lietuvą įžval
giai rašęs skotas Neal Ascherson, 
Zagajewski’o idėjas sieja su praė
jusio dešimtmečio lenkų intelek
tualų laikysena, kai politinė opo
zicija ir Katalikų Bažnyčia buvo 
glaudūs sąjungininkai. Pasak 
Ascherson’o, tuo metu lenkų in
telektualai buvo atidėję į šalį 
savo įprastinę ironiją ir skepticiz
mą, pabrėždami tikėjimą ir istori
ją. Recenzento nuomone, tas „me
daus mėnuo” jau baigiasi; Lenki
joje atgyja „liberalinis sekuliariz- 
mas”, o lenkų intelektualai ima 
sugrįžti į savo „ironiškąją tra
diciją”. Taip Lenkija šiandien 
atrodo iš Britanijos demokratinės 
kairės intelektualo perspektyvos. 
Lauksime, ką apie ją dabar pasa
kys patsai Zagajewski.

K.

KAZYS AMBROZAITIS

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Profesorius Jonas Kubilius 
kreipėsi į ekscelencijas ir magni- 
ficencijas bei bičiulius ir ramiu 
tonu dėkojo jį sveikinusiems, pa
prastu būdu pristatė pats save ir 
apžvelgė Vilniaus universiteto ir 
Lietuvos ateitį.

Savo ilgesniame žodyje kalbėjo, 
kad „...nesulaikoma laiko tėkmė 
nešė ir mano gyvenimo laivelį pro 
vaikystės džiaugsmo šalį, jaunys
tės pavasario svajonių žemę, dar
bingos brandos vasaros kalnyną, 
įvairiaspalvių rudens aukštumų 
kraštą, mąslios žiemos lygumas. 
Ir štai kilometrinė žymė 70, pro 
kurią reikia praplaukti, o grįžti 
atgal, deja, gali tik mintimis...”

Toliau Jonas Kubilius padėkojo 
visiems, sveikinusiems jį liepos 
mėnesį [jo 70 metų sukakties lie
pos 27 dieną proga] ir dabar, ir 
džiaugėsi matydamas daugelį jau
nystės draugų ir giminaičių ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš tolimų už
jūrio šalių. Pacitavęs Goethe’s 
Fausto žodžius, tęsė: „Daug jau
nystės draugų išblaškė po platų 
pasaulį, po svečias ir ne visai sve
tingas šalis. Jau nemažai iškelia
vo į šalį, iš kurios negrįžtama. Ne 
vienas paguldė galvą rezistenci
nėse pokario kovose. Negaliu 
nenusilenkti jų šviesiam atmini
mui. Dėkoju čia atsilankiusiems, 
mano ilgamečiams bendradar
biams, su kuriais man daug metų 
teko eiti koja kojon, ranka ran
kon, dalintis vargais ir džiaugs
mais. Dėkoju visiems pažįsta
miems ir bičiuliams, atėjusiems 
su manimi pabūti šią valandą...”

Toliau dėkojo Vytautui Lands
bergiui, Aukščiausiajai Tarybai 
ir ministrams, mokslo įstaigų at
stovams, kultūros darbuotojams. 
Atskirai dar padėkojo universite
tų rektoriams ir jų atstovams iš 
kitų kraštų, daugeliui jų kalbo
mis, iš viso septyniomis kalbomis. 
Priminė, kad dar keliolika atsto
vų iš kitų kraštų laukiami at
vykstantys į Palangoje 1991 m. 
rugsėjo 24-28 d. rengiamą tarp
tautinę matematikų konferenci
ja

Dėkojo poetui Justinui Marcin
kevičiui, kurio „įkvėpti žodžiai 
daug kartų audrino mūsų sielas, 
kuris kvietė darbuotis mūsų 
brangiai Lietuvai”. Dėkojo me
nininkams, kurie suteikė nepa
kartojamą žavesį. Toliau kalbėjo: 
„...noriu pasakyti, jog sunku man 
būti pesimistu ir galvoti šiandien 
aplamai apie susvetimėjusią vi
suomenę. Tačiau ką reiškia ši

Vilniaus universitete 1981 m. rugsėjo 13 d. iškilmėse universiteto rektoriui profesoriui dr. Jonui Kubiliui pagerbti: 
naujasis Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rolandas Pavilionis, dr. Kazys Ambrozaitis U JAV profesorius 
Jonas Kubilius.

mano asmeninė šventė, palygi
nus ją su didžiąja lietuvių švente, 
kuri kaip dangaus dovana atėjo į 
mūsų gimtąją žemę? Menu, vie
nas iš mūsų tautos aukštųjų mo
kyklų patriarchų, Zigmas Žemai
tis, jau būdamas žymiai vyresnis 
negu aš dabar, neretai kartodavo 
jog turįs tą svajonę — sulaukti 
didžiųjų universiteto iškilmių. 
Kas iš mūsų nesvąjojo sulaukti 
laisvės iškilmių? Kas iš mūsų 
šiandien nekartoja Maironio ne
mirtingųjų eilių:

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.

„Kadaise didžiausia Europos 
valstybė, kurios sienos vakari
nius mūsų kaimynus apsaugojo 
nuo mongolų, totorių ordų, o ryti
nius nuo grobuoniškų kryžiaus 
žygių, Lietuva — šiandien nedi
delis žemės lopinėlis, kukliai be
siglaudžiąs Baltuos pakrantėje — 
atkakliausiai gynė seną pagoniš
ką kultūrą ir ilgiausiai priešinosi 
krikščionybei. Mūsų protėvių ir 
vėliau unijos su Lenkija laikais iš 
paskutiniųjų saugojo politinį sa
varankiškumą bei laisvę. Tačiau 
despotiškos Maskvos spaudžiama 
ir engiama šlėktiškos Lenkijos 
anarchijos, Lietuva vis labiau 
silpo, kol galiausiai išsekusios 
Lietuvos-Lenkijos respublikos kū- 
nan smigo sustiprėjusių kaimyni
nių Rusijos ir Austro-Vengrijos 
valstybių kalavijas”.

„Garbingos praeities indėlį, 
blukintą Lenkijos karūnos šešė
lio, pačioje aštuonioliktojo am
žiaus pabaigoje užgožė plačiai iš
skėsti Rusijos imperijos erelio 
sparnai. Ir anais laikais sulenkė
jusių, o dabar carinės patvaldys
tės palaužtos dalies, mūsų didikų, 
palikta varguomenė, paprasti 
liaudies žmonės, turėjo ištverti ne 

vieną rusiško šovinizmo kirtį. 
Spaudos draudimo metai, gim
tosios kalbos persekiojimas, trė
mimai į Sibirą, Rytų Prūsijai ati
tekusių lietuvių vokietinimas, 
niekinimas, regis, galutinai turė
jo pakirsti nebūtin gramzdina
mos tautos šaknis”.

„Po Pirmojo pasaulinio karo 
staiga atgimusi Nepriklausoma 
Lietuvos valstybė galėjo atrodyti 
vos ne stebuklas net jokiais ste
buklais netikintiems apsukriau
siems politikams. Tik ne tiems, 
kurie žinojo, kiek dvasios jėgos 
bei pasiryžimo reikėjo, kad pakel
tume mūsų tautos dužusias ir ne
suplyšusias negandas. Tauta 
įmanė suprasti, jog tai istorinis 
teisingumo atstatymas ir pelny
tas atpildas už garbingai ištver
tą golgotą”.

„Deja, nei teisingumas, nei pa
prasčiausias žmoniškumas neį

Profesoriaus Jono Kubiliaus pagerbimo iškilmių Vilniaus universitete 1991 m. rugsėjo 13 d. programos aplankas - 
dailininko Rimanto Dichavičiaus grafika.

stengė apginti dviejų vienas už 
kitą žvėriškesnių diktatorių tero
rizuojamos Europos. Stalino-Hit- 
lerio slaptas sandėris, kuriuo jie 
pasidalijo kaimynines valstybes 
ir apdūmė akis patikimiems sa
vo sąjungininkams, vėl ištrynė iš 
pasaulio žemėlapio nepriklauso
mos Lietuvos vardą”.

„Tačiau Lietuva buvo gyva. 
Tautoje budėjo didžiulės atsparos 
jėgos. Dvidešimt metų švietusi 
laisvės saulė stiprino tautos 
dvasią ir padėjo pagrindus toli
mesniam mūsų gyvenimui. Šio 
laikotarpio reikšmė neužgeso ir 
per naują ilgą okupaciją. Turime 
būti dėkingi tiems ištvermingie
siems, kuriuos klupdė, tačiau taip 
ir nepajėgė parklupdyti blogio 
imperijos tarnai”.

„I Kovo vienuoliktąją tauta ėjo 
ilgus metus. Knygnešių, Nepri
klausomybės kovų savanorių 

dvasia gaivino rezistencinę dva
sią, prasidėjusią nuo pat rezisten
cijos pradžios, virtusios 1941 me
tų sukilimu ir ginkluota kova po
kario metais, vėliau kultūriniu 
pasipriešinimu, kuriame liejo di
džiulę intelektualinę energiją”.

„Pagaliau visos tautos pakili
mas, kaip pavasario potvynis, 
šluojantis viską pakeliui. Paverg
tųjų maištas viską pagreitino. Pa
saulis pagaliau, ilgai prekiavęs 
mūsų laisve ne tik Versalyje, bet 
ir Potsdame, ilgai laikydamas sa
vo kvitus politinėse kombinaci
jose, ryžosi atiduoti mums tai, ką 
buvo skolingas. Ir kaip čia neat
siminsi ateitininkų himno žodžių: 
Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 
Amžiais suvargusios jos neapleis...

Šiandien mums kiti uždaviniai: 
įtvirtinti Nepriklausomybę, re
formuoti ekonominį gyvenimą, iš
spręsti daug kultūrinio gyvenimo 
problemų. Tačiau svarbiausias 
uždavinys — atgimti dvasiškai 
mūsų tautai”.

„Kalbėdami apie mūsų tautos 
istorinį kelią, dažnai kalbame 
apie klastingus priešus, kurie 
mus supa. Tačiau ir kitas tautas 
supa priešai, o jos išliko, plėtėsi 
jų teritorįjos, kartais ir mūsų sąs
kaita. Man atrodo, tegul aiškina 
istorikai, kodėl mes susitraukė
me, nes jiems geriau matyti. Bet 
reiktų ir pagalvoti, ar pagrindinė 
priežastis neglūdi mumyse pa
čiuose. Dabartinis mūsų vidaus 
gyvenimas daug ką parodo. Agre
syvios vidutinybės veržiasi į 
priekį, neretai politikavimo me
todai artėja prie niekšiškumo. 
Kiek įtūžio, kai trūksta dvasin
gumo, krikščioniškos artimo mei
lės. O priešui to reikia”.

„Nemanykime, kad hidrai jau 
nukirstos visos galvos. Baigiantis 
paskutiniam tūkstantmečio šimt
mečiui — dviejų pastarųjų pasau
linių karų, fašistinio-komunisti- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Sausio 13-osios sužeistųjų 
likimo reikalu

Vytautas Landsbergis PEN klubo kongrese, Viennoje

Jau daugiau metai nuo Sausio 
13-osios, Antakalnio kapinyne 
palaidotieji daug kam iš mūsų ne
išdils niekad iš atminties. Bet 
tam siaubui praėjus, lieka tik 
nelabai konkretus gailesys tiems, 
kurie tos nakties terorą išgyveno.

Gražu prisiminti žuvusius, bet 
sužeistieji gyvi ir reikalingi mūsų 
globos. Praėjusį liepos mėnesį, 
dirbant su A.P.P.L.E. grupe, 
mums teko aplankyti į Raudonojo 
kryžiaus ligonine susirinkusius 
arčiau Vilniaus gyvenančius Sau
sio 13-osios sužeistuosius.

Gražina Landsbergienė daugu
mą jų buvo lankiusi asmeniškai 
ligoninėse ir užsiminė faktą, kad 
jie jaučiasi pamiršti ir labai 
reikalingi dėmesio bei visokerio
pos pagalbos. Jadvyga Bieliaus
kienė iš Caritas pateikė pavardes 
bei istoriją dar kelių ligonių ir 
Kaune, kurių, deja, neteko pama
tyti.

Šio susitikimo veidas į veidą su 
žmonėmis, kaip Angelė Pladytė 
(kuri New York Times nuotraukoj 
vyrų traukiama iš po tanko) ir 
daugybe pačioj pradžioj gyvenimo 
tragiškai sužalotų jaunų žmonių, 
jų motinų bei ligoninės gydytojų 
ir darbuotojų — žodžiais neį
manoma apibūdinti. Ligoniai 
skendo gėlėse pirmose eilėse, mes 
buvome pakviesti ant scenos, o 
atrodė, kad turėtų būti atvirkš
čiai.

Jim Lane, grynas amerikietis, 
pedagogas iš Cleveland’o, svei
kindamas sužeistuosius, negalėjo 
nuslėpti savo emocijos ir ašarų. 
Carol Sperry iš Massachusetts 
Institute of Technology, Boston’o, 
matė kai kuriuos ligonius antrą 
kartą. Jai teko pakliūti iš Rusi
jos į Lietuvą praėjusio sausio gale 
ir matyti tada, kas darėsi ligoni
nėse.

Atvykusios iš Vakarų į Vil
niaus universiteto vasaros kursus 

Loreta Tručiliauskaitė (g. 1966), po Sausio 13-osios sovietinės atakos Vilniuje likusi gyventi su sulaužytomis 
kojomis, ramina Eriką Mitkutę (g. 1970), kuriai nuo smūgio į galvą diagnozuota smegenų trauma ir ji sunkiai 
kalba. Marytės Go&tautienės nuotrauka

studentės, kurios taip pat buvo 
kviestos ligonius aplankyti, ir 
mes, vyresni, pasijutom bejėgiai 
atsilyginti šiems žmonėms už tai, 
ką jie tą šiurpią sausio 13-osios 
naktį prarado... Mes juos lankėm 
skubiai, pietų pertraukos metu. 
Buvo neįmanoma išgirsti iš kiek
vieno lūpų jų išgyvenimą. Už 
kitus daktarai pasakojo...

Dr. Mečislovas Vitkus, mikro- 
chirurgas, aptarė labiau speci
fiškai kai kurių ligonių būklę. 
Bet po to, kai dar su mažesne 
grupe sužeistųjų pasišnekėjom 
ligoninės kavinėj ir jie pradėjo 
skirstytis, realiai pamatėm, koks 
varganas jiems gyvenimas.

Iš ligoninės tiems, kuriems su 
ramsčiais ar su vežiojamąja kėde, 
kaip Angelei Pladytei, nėra kaip 
išeiti, tik laiptai... Jokių plat
formų sužeistiesiems, net ir li
goninėje, nors, atrodo, būtų taip 
paprasta ką nors sukalti.

Gal šių sužeistųjų vardu reiktų 
pradėti akciją įgyvendinti Lietu
voje nors minimalius patogumus 
invalidams. Teko palydėti Angelę 
Pladytę namo ir matyti, kaip ši 
tvirtos valios ir savarankiška 
moteris negali pakrutėti iš savo 
butelio be kelių žmonių pagalbos.

Keletui šių ligonių dar rei
kalinga operavimo ar gydymo 
Vakaruose. Kitiems trūksta spe
cifinių vaistų bei materialinės 
paramos. Dar sovietų valdžiai 
esant, kai kurie buvo atleisti iš 
darbų ir išgyveno visokeriopą 
diskriminaciją.

Per ilgesnį laikotarpį Lietuvoje 
bus prieita nors prie sužeistųjų fi
nansinės situacijos reikalo. Šiuo 
metu būtų svarbu, kad kaip nors 
šalpa iš Amerikos ir Vakarų at
kreiptų dėmesį į jų būklę, ir gal 
tai galinčios organizacijos pasi
stengtų jiems individualiai pa
dėti. Tai būtų ypačiai svarbu 
tiems, kuriems galėtų padėti

Dvidešimt metų PEN klube; 
daugiau negu dvidešimt metų 
važiavom, kalbėjom, maldavom, 
prašėm, ieškojom, siuntėm, o 
grįžę galvodavom, kokie kvailiai 
esam, kovodami su vėjo malū
nais. Visi mums sakė, kad 
elgiamės nenormaliai, nes nor- 
malumas būtų buvęs užmiršti 
viską ir kurti naujom jėgom 
naują pasaulį, palaidojus senąjį. 
Mūsų gyvenimas būtų buvęs 
įprasmintas ir „švari lenta” būtų 
pradėjusi mūsų naują gyvenimo 
etapą, kurio pradžia būtų 
šiandieną, o pabaiga kažkur neži
nomai toli, atsispirianti į ateitį.

Bet mes nutarėm kovoti už pra
eitį ir iš jos semtis jėgų ateičiai, 
kuri atrodė nepasiekiama iliuzi
ja. Daugiau negu dvidešimt metų 
Algirdas Landsbergis, Stasys 
Goštautas, Tomas Venclova, pa
dedami Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, važinėjo po pasaulį ir 
rašė atvirukus ir siuntė tele
gramas Kremliui, Perm, Gulag ir 
t.t. Tekstai be atsakymo, sudėti 
KGB archyvuose, įamžinti 
juoduose sąrašuose. Bet vieną 
dieną iliuzija virto realybe, ir 
1991 metais, lapkričio 7 dieną, 
dveji metai po to, kai Lietuvos 
rašytojai buvo priimti į tarptau
tinę rašytojų organizaciją, Vien
noje, Gustav Klimt salėje, 
Hamilton viešbutyje, atvykęs 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis padėkojo susirinkusiems 
delegatams ir nariams už pasi
tikėjimą ir suteiktą pagalbą. „Tik 
PEN International nesuprato 
sovietų švininės logikos ir ištiesė 
Lietuvai — jos PEN klubui — 
solidarumo ranką”, pasakė 
Landsbergis ne visai lengvai 
angliškai. Tačiau rašytojai supra
to ir plojo su entuziazmu, kai 
Landsbergis tarė: „Aš linkiu, kad atkakliai kyla vėl: ar tie kon- 
kuo daugiau moterų būtų rašy
tojos ir neprotingam pasauliui, 
kaip kūdikiui, dainuotų savo 
meilės knygas”.

Atvykęs dvylikai valandų Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos

vakarietiška medicina.
Kas įvyko, nebepakeisime. Bet 

norėtųsi padėti šiems jaunuo
liams susikurti šiokią tokią ateitį 
bei jaustis reikalingiems ir neap
leistiems mūsų visuomenėje.

Marija Goštautienė 

pirmininkas turėjo tik vieną 
menką prašymą: valandėlei su
stoti Viennos kapinėse ir pagerb
ti savo mylimus bičiulius 
Brahms’ą, Schubert’ą, Schu- 
mann’ą, Von Suppe, Beethoven’ą, 
Mozart’ą, Strauss’ą ir t.t. Tai 
buvo įdomus simbolinis pasi
rinkimas — rašytojo ir muziko, 
kuris mąsto sau. Ne Viennoj, bet 
Vilniuj man priekaištavo: „Ką 
tenai darė Tautos galva. Juk jis 
ne rašytojas!!!” Jis buvo pakvies
tas Austrijos PEN klubo pirmi
ninko, profesoriaus Alexander 
Giese ir jo pavaduotojo Joseph P. 
Streiką, jau nuo seno Lietuvos bi
čiulio. Man teko būti tarpininku 
ir puikiai žinau, kiek triūso teko 
padėti, kad tai įvyktų.

Į Viennos kongresą iš Lietuvos 
atvyko Kornelijus Platelis su 
žmona Zita, (delegatas) Antanas 
Jonynas, Sigitas Geda ir Almis 
Grybauskas; iš JAV Stasys Goš
tautas (delegatas).

Buvo įdomu išgirsti mūsų rašy
tojų kelionės nuotykius iš Vil
niaus į Vienną. Jie keliavo trau
kiniais, kurie niekur nevažiavo, 
bilietais, kurie niekur negaliojo, 
alkani, nemiegoję dvi paras, lyg 
kokie nusikaltėliai pakeliui į 
Sibirą. Ar Viennos linksmybės 
buvo vertos to visko? Kiek kartų, 
jau lėktuve, aš pats galvodavau, 
ar tas kongresas (Caracas, Rio de 
Janeiro, Barcelona, Madeira ir 
t.t.) tikrai yra vertas to viso 
vargo? O čia lietuvių rašytojams 
tas vargas kur kas didesnis, nes 
juk važiuoja be „valiutos” ir „ant 
Dievo malonės”. Jeigu ne 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
Tarptautinis PEN klubas, Soros 
fundacija ir austrų globa, vargu 
ar iš viso per pastaruosius dvejus 
metus kas būtų atvykęs iš 
Lietuvos. Klausimas tačiau 

gresai verti to viso vargo. Juk 
rašytojai gali gyventi be PEN 
klubo, bet PEN klubas negali 
egzistuoti be rašytojų. Lands
bergis, pirmą kartą atvykęs į tokį 
kongresą, labai gerai pažymėjo: 
„Kai rašytojai susitinka, jie 
nerašo, tiktai kalbasi, kai kada 
net klausosi kits kito, ir po to vėl 
išsiskirsto rašyti”. Daugiausia jie 
klausosi savęs ir bando kitus 
prikalbinti. Gal geriausia 
pastaba buvo mano dukters, 
palydėjusios mane į Maastricht, 
Olandiją, 54-ą PEN kongresą, 
kur Lietuva buvo priimta lygia
teise PEN klubo nare, „čia plet- 
kų kongresas”. Gal ji teisi.

56-o kongreso, vykusio Vien
noje, Austrijoje, nuo lapkričio 3 
iki 8 dienos, tema buvo „Naujos 
laisvės struktūros: literatūra 
kaip diagnozė ir terapija”. Dele
gatai retai turi progos šiom te
mom padiskutuoti, nes turi sėdėti 
generalinėje asamblėjoje, kuri 
anksčiau turėjo darbo iki valios, 
užtardama viso pasaulio rašy
tojus. Dabar tačiau pats kongre
sas priėjo tam tikrą liepto galą ir 
turės save perkratyti, ieško
damas nauju tikslų arba, geriau 
pasakius, grįžti prie originalių 
tikslų ir susirūpinti vien litera
tūra, kas per pastaruosius 
dvidešimt metų buvo neįmano
ma. Kitaip sakant, iš politinės 
arenos pereiti į akademinę litera
tūros analizę. Tai gal būtų 
sveika, bet nuobodu. Be to, rašy
tojai tik savęs mėgsta klausytis.

Viennos PEN kongresas bus 
atsimenamas kaip gausiausias 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos Respublikos Aukičiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis peržiūri 56-ojo PEN kongreso 
programą Viennoje 1991 m. lapkričio 7 d. Šalia - dr. Stasys Gottautas, Lietuvių PEN centro delegatas i« JAV.

Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta 
Tarptautiniame PEN 56-ame kongrese,

Viennoje 1991 m. lapkričio 7 d
Garbingi rašytojai, plunks

nos broliai ir seserys,

Aš turiu nepaprastu malonumą 
čia dalyvauti, dėkodamas p. 
Giese už jo nuoširdų ir atkaklų 
kvietimų. Atkaklumas tai vienas 
būdų sulaužyti bet kurią rutiną, 
kad vėl turėtume daugiau norma
laus gyvenimo.

Deja, normalus rašytojas yra 
atsiskyrėlis. Kai rašytojai susi
tinka, jie nerašo, tiktai kalbasi, 
kai kada net klausosi kits kito, ir 
po to vėl išsiskirsto rašyti.

Daugiausia pasaulyje rašoma 
pranešimų, skundų ir pasiūlymų. 
Visi mes tai rašome, net muzikos 
garsais. O kai kada netikėtai 
gimsta himnas. Tam, kuris leido 
gyventi ir džiaugtis šiuo pa
sauliu; kai kada himnas Aukš
čiausiam nuspalvina ir pra
nešimą, ir skundą, ir pasiūlymą, 
ir visi jie pasidaro gražūs.

Aš nežinau gražesnio pra
nešimo apie gyvenimą, negu 
Rabindranath Tagore žodžiai:

Kelio bičiuli,
Čia yra mano — keleivio sveiki

nimai tau.

V
Siame numeryje
Sausio 13-osios sužeistieji • Vytauto Landsbergio kalba PEN 
kongrese, Viennoje • Lietuviai rašytojai 56-ame PEN klubo 
kongrese • Naujos knygos • Kornelijaus Platelio eilėraščiai • 
Pokalbis su Kornelijum Plateliu Chicago’je

Visa, ką darome gera valia, yra 
mūsų pasveikinimai visiems. Tai 
ir pasiūlymai būti žmonėmis, pa
dėti vieni kitiems, kai to reikia. 
Bet juk reikia visada; svarbu tą 
prireikus išgirsti, pajusti.

PEN International išgirdo jau 
prieš dvejus metus ir priėmė 
Lietuvą atgal į savo tarpą kaip 
nuskriaustą, ištremtą seserį. O 
juk buvome supami sovietų 
politinės ir ekonominės blokados, 
kuri turėjo įrodyti nepaklusnie
siems, jog jų paskelbta atkurtoji 
nepriklausomybė nesusilauks už
sienio paramos. Vakarams buvo 
daug meluojama apie Lietuvos 
nacionalistus, ekstremistus ir 
separatistus; betrūko dar išva
dinti mus filatelistais, kuriuos 
Stalinas, beje, kadaise taip pat 
reikalavo išvežti į Sibirą.

Vakarams buvo aiškinama, 
kodėl jie neturi remti Lietuvos 
laisvės ir demokratįjos, maždaug 
tokiu būdu: „Padėdamas re
formoms, tu gali pakenkti re
formoms”. Ši sentencija būtų ver
ta garsaus sovietų rašytojo I. II- 
fo ir E. Petrovo satyrinio romano 
Dvylika kėdžių, bet sovietai poli
tikai adresavo ją dvylikai sostų 

Europoje visai rimtais veidais. 
Tik PEN International nesupra
to sovietų švininės logikos ir iš
tiesė Lietuvai — jos PEN klubui 
— solidarumo ranką.

Maži dalykai yra dideli dalykai. 
Islandija ir Danija mums yra di
džiosios šalys. Jūs ir jos padarėte 
tai, kas išlieka.

Žmonijos išlikimu pasirūpins 
moterys. Žmoniškumo išlikimu — 
taip pat, kai jos dainuoja lopšines 
kūdikiams ir gina juos nuo 
baimės, nuo neapykantos.

Aš linkiu, kad kuo daugiau mo
terų būtų rašytojos ir nepro
tingam pasauliui kaip kūdikiui 
dainuotų savo meilės knygas.

Aš norėčiau, kad daugiau rašy
tojų būtų prezidentais. Aš 
norėčiau su kuriuo nors prezi
dentu vesti sunkias valstybines 
derybas prie fortepijono. Aš no
rėčiau sulaukti dienos, kai visi 
Vilniaus vaikai tekini bėgs į vie
ną aikštę.

Galų gale aš norėčiau gulėti 
žolėje prie šulinio ir žiūrėti į 
Lietuvos dangų.

Tokie yra mano pranešimai, 
skundai ir pasiūlymai, tokie yra 
keleivio pasveikinimai Jums.



ANTROJI DALIS D«AB 0 A s
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1992 m. vasario mėn. 15d./ February 15, 1992 Nr. 32(7).

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Vasario Šešioliktoji

Keletas klausimų
Lietuvos Sveikatos 

ministrui Juozui Olekai 
LINAS SIDRYS, M.D.

Už šviesią ir sveiką nepriklausomą Lietuvą

Ateina visas mėnuo džiaugtis 
Lietuvos laisve ir ją švęsti: nuo 
Vasario Šešioliktosios iki Kovo 
Vienuoliktosios. Šių didžiųjų 
švenčių proga sveikiname visus 
jus, mieli skaitytojai, ir linkime, 
kad šiais metais laisva ir nepri
klausoma Lietuva stipriais žings
niais žengtų j ramią ir klestinčią 
ateitj.

Retam žmogui, o juo labiau vi
sai žmonių kartai, yra leista 
gauti jų giliausių troškimų 
išsipildymą. O mums tai atsitiko: 
mūsų ilgų metų lūkesčiai išsipil
dė lyg per vieną naktį. Lietuva 
vėl laisva ir nepriklausoma. Tai 
šventieji žodžiai, kuriuos kasmet 
susirinkę Vasario Šešioliktosios 
paminėti kaip maldą kartodavo
me. Ne, tai nebe sapnas, ne 
svajonė: laisva ir nepriklausoma 
Lietuva. Tai stebuklas. Dar taip 
neseniai nevilties valandomis 
dygo ir šaknijosi abejonė, ar ateis 
mūsų vaikų vaikams ta diena ir 
ta valanda, kada Lietuva vėl 
kelsis. Štai atėjo ir ta diena ir ta 
valanda, kurios laukte laukėme.

Pirmąkart per daugiau kaip 
penkiasdešimt metų švęsime 
Vasario Šešioliktąją be širdies 
skausmo. Lietuva laisva ir nepri
klausoma. Ir mūsų džiaugsmas 
nebebus iš mūsų atimtas: Lietuva 
laisva ir nepriklausoma. Ir ta 
laisvė, ta nepriklausomybė mūsų 
pačių iškovota, plyta prie plytos 
mūsų kančių metais pastatyta. 
Niekas nepriklausomybės Lietu
vai nesiūlė, niekas jos draugiškai 
neatnešė ir nepadovanojo. Anaip
tol viso pasaulio išminčiai mums 
aiškino, kad neracionalu ir neiš
mintinga laisvės ilgėtis. Pasaulio 
vadai mus perspėjo nekalbėti 
apie laisvę ir nepriklausomybę, 
nes tai tokios pavojingos ir im
perijas destabilizuojančios sąvo
kos. O mes lietuviai ir apie laisvę 
svajojome, ir nepriklausomybės 
ilgėjomės. Ir apie laisvę ir ne
priklausomybe mes ne tik kal
bėjome — mes dainavome! Ir 
dainavome ne tik sau, o visiems 
mažiesiems, visiems didelių 
kaimynų prislėgtiems, visiems, 
kuriuos pasaulis norėjo užmiršti. 
Mes dainavome: „Pavasaris eina 
Karpatų kalnais”, o tačiau 
pavasaris atėjo nuo Baltijos. Im
perija, kuri turėjo sustabdyti ir 
užšaldyti istoriją, per naktį sutir
po, pavasario vėjui pučiant iš 
Lietuvos. Gal varginga ta lietu
vių tauta, gal mes ir padlecai, 
ir prasčiokėliai, bet po penkias
dešimt metų tautų kalėjimo rū
siuose mes grįžtame į pasaulį 
tiesūs. Nenužudėme nė vieno 
ruso kazoko Kražiuose, nors jie 
mus kardais kapojo, nenužudėme 
kankintojo, kuris diržus iš 
nugarų lupo Rainių miškelyje, 
nenužudėme nė vieno kareivio 
Vilniuje, nors jie į mus beginklius 
šaudė ir metalo mašinomis traiš
kė. Jei automatų serijoms tratant 
ir vikšrams džeržgiant galime 
dainuoti, jei mirtino pavojaus 
valandą prie parlamento bėga ne 
tik tėvas, o ir motina, ne tik 
vyras, o ir žmona, tai tokia tauta 
yra verta laisvės.

Džiaugsmo valandoje negalime 

užmiršti tų, kurie šios valandos 
laukė ir nesulaukė. Džiaugsmo 
valandoje žvelgiame į jaunų vyrų 
kūnus suguldytus miesto aikštė
je, į jauną motiną skausmo 
perkreiptu veidu su mirusiu 
kūdikiu gyvuliniame vagone, į 
senelio kūną, išmestą prie 
geležinkelio bėgių. Mes matome 
sulinkusius medinius kryželius 
Sibiro platybėse. Ir ne vien 
Sibiro: matome žmones Dis- 
placed Persons stovyklose, kurių 
veidai pilki ir kurių širdys 
skauda: kiek kryžių Vokietijos 
kapinaitėse, kiek Belgijos ir 
Anglijos angliakasių kapų? Ir 
mūsų Amerikoje nors mintimis 
šią džiaugsmo valandą nusikeiki
me į pačią didžiausią lietuvių 
koloniją — Švento Kazimiero ka
pines. Ir čia kryžiai tiems, kurie 
šios dienos laukė ir nesulaukė, o 
tačiau jų laisvės ilgesys nebuvo 
bergždžias. Čia ilsisi Mykolas 
Krupavičius, kurio svajonė apie 
raudonais čerpių stogais Lietuvą 
dabar išsipildys, čia yra Anicetas 
Šimutis, kuris rinko aukas Lietu
vos atstatymui po Didžiojo karo, 
kurio suorganizuotos Amerikos 
Lietuvių Tarybos dėka Amerika 
nepripažino Lietuvos įjungimo j 
Sovietų Sąjungą. O toliau: ištisas 
miškas kryžių tų, kurie statė 
bažnyčias ir spaustuves, kurie 
kūrė šeštadienines mokyklas, ku
rie kiekviename Vasario Šešio
liktosios minėjime aukojo dau
giau, negu jie galėjo. Šią Vasario 
Šešioliktąją švenčiame didžiojoje 
gyvųjų ir mirusiųjų vienybėje. Ir 
jiems lengviau ilsėtis: Lietuva 
laisva ir nepriklausoma.

Tarp Vasario Šešioliktosios ir 
Kovo Vienuoliktosios yra stiprus 
ryšis. Negalime vieną skirti tik 
istorijai, o kitą — dabarčiai. Jos 
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Pastaruosius šešerius metus 
lietuvių vyrų gyvenimo trukmė 
pastoviai mažėja. Tai tragiškas 
įrodymas sovietinės medicinos 
katastrofiškos būklės. Todėl išei
vijos gydytojai ypačiai džiaugėsi, 
kad lietuviai, paskelbę savo 
nepriklausomybę, turės progą 
perorganizuoti medicinos sistemą 
ir įvesti daug geresnį gyventojų 
medicininį aprūpinimą. Džiau
gėmės, kad jaunas mikrochirur- 
gas Juozas Oleka tuometinės 
Lietuvos premjerės Kazimieros 
Prunskienės buvo paskirtas Svei
katos ministru.

Tačiau jau praėjo dveji metai, o 
didelių pasikeitimų Lietuvos me
dicinoje nematome. Suprantama, 
darbą apsunkina įvairios krizės: 
prastos susisiekimo priemonės, 
smarkus pinigų vertės kritimas, 
visų žmonių, kartu ir gydytojų, 
rūpestis Sunkia kasdieninio gyve
nimo būkle. Tačiau visi tikėjosi 
daugiau pasikeitimų Lietuvos 
medicinoje. Taigi kreipiamės į 
ministrą Oleką su šiais klausi
mais:

1. Lietuva plačiai žinoma savo 
svetingumu, gi Sveikatos minis
terija tuo negali girtis. Kodėl 
ministerija neleido steigti dole
rinių vaistinių, kuriose svečiai iš 
Amerikos ir kitų Vakarų kraštų 
galėtų nusipirkti reikalingų me
dikamentų? Juk dabartinėse do
lerinėse pardavinėjamas alko
holis ir rūkalai, kurie, kaip žinia, 
kenksmingi sveikatai. Dolerinės 
vaistinės turėtų garantuotą pa
sisekimą, būtų didelis užsienio 
valiutos šaltinis. Šiuos pinigus 
valstybė būtų galėjusi panaudoti 
naujų, gerų instrumentų pirki
mui. Jaunas lietuvis cinikas man 
paaiškino, kad dolerinių nelei
džia, nes gydytojai importinius 
vaistus pripratę pardavinėti pa

cientams „iš po stalo”. Ar tai 
tiesa?

2. Kodėl taip delsiama leisti 
Lietuvos gydytojams verstis pri
vačia praktika? Juk visame 
pasaulyje geriausiai dirba 
gydytojai, turintys asmeniškus 
ryšius su pacientais ir jaučiantys 
jiems asmenišką atsakomybę. 
Kiekviename krašte valdiškos li
goninės atsilieka nuo privačių 
savo darbingumu, sąžiningumu 
ir medicinos lygiu. Taigi kodėl 
privačia praktika verstis minis
terija teleidžia tik gydytojams, tu
rintiems 1-ą kategoriją? Mūsų 
supratimu, pirmos kategorijos 
pažymėjimas „tarybiniais" lai
kais buvo įgyjamas pagal kom
partijos protekcijas, o ne pagal 
mokslinį išsilavinimą. Pirmos 
kategorijos gydytojai, ir taip ge
rai įsitaisę Valdiškose ligoninėse, 
kaip tik nėra suinteresuoti pri
vačia praktika. Sveikatos minis
terija teisinasi, jog, drausdama 
privačią praktiką, nori apsaugoti 
žmones nuo nekompetentingų 
gydytojų. Jei taip, tai kodėl ne
kompetentingus gydytojus lei
džiate į valdišką ligoninę? Ar pri
vačia praktika verstis leisite tik 
kompetentingiems gydytojams, o 
visus nekompetentingus paliksite 
dirbti valdiškose ligoninėse?

3. Kodėl medicinos perorganiza
vimo klausimais vengiate pasi
konsultuoti su užsienio lietuviais 
gydytojais? Juk dr. Domanskis, 
dr. Paulius, dr. Seibutis ir kiti jau 
ne kartą savanoriškai vyko į 
Lietuvą ir nemokamai operavo 
ligonius. Šie gydytojai palyginti 
neblogai susipažinę su dabartine 
Lietuvos medicinos sistema ir 
gali duoti tikrai vertingų pa
tarimų kaip ją pakeisti. Tačiau 
Sveikatos ministerija nepalaiko 
jokio ryšio nei su šiais gydytojais,

Per Vasario Šešioliktosios šventę 1989 metais Vilniuje.

nei su jaunais Lietuvos gydy
tojais, išvykusiais studijuoti į 
užsienį. Pastarieji susitinka su 
daugeliu geranoriškai nusiteiku
sių amerikiečių gydytojų, kurie 
domisi Lietuva ir būtų linkę ten 
nuvažiuoti skaityti paskaitų ar 
konsultuoti. Tačiau jų niekas 
nekviečia! Kodėl? Juk medicino
je priimta sudėtingas problemas 
spręsti, konsultuojantis su tos sri
ties specialistais.

4. Kodėl nesudarytos sąlygos 
investavimams j Lietuvos me
diciną? Juk Lietuvos valstybė ne
turtinga ir naujos medicininės 
aparatūros nusipirkti nepajėgs. 
Kol kas džiaugtasi tik paaukotais 
instrumentais, kurie dažniausiai 
jau naudoti ir ne visai geri. Jei 
Lietuvoje būtų leidžiama verstis 

privačia praktika ir sudarinėti 
sutartis su užsienio firmomis, 
investoriais ar užsienio lietuviais 
gydytojais, būtų galima tikėtis, 
kad šie investoriai privačioms 
Lietuvos klinikoms padėtų įsigyti 
naujausią aparatūrą ir išmokytų 
vietinius gydytojus ja naudotis. 
Dabar tai padaryti nėra galimy
bės.

5. Amerikos ligonines administ
ruoja ne gydytojai. Tai daroma 
sąmoningai, kad gydytojas admi
nistratorius nerodytų šališkumo 
savo klasės draugams ir ne
kenktų konkurentams. Lietuvoje 
— atvirkščiai, visi vyriausi gy- 
tojai yra medikai. Todėl labai 
jaučiama, kad ligoninė pastatyta 
ne paciento gydymui, o gydytojo 
patogumui. Išeivijos gydytojus 
stebina tiesiog liuksusiškai įreng
ti administratorių kabinetai, o 
perpildytos palatos, kur vienu 
metu guli net septyni ligoniai ir 
vieno galva yra prie kito kojų.

Kiekviename administrato
riaus kabinete pasieniuose — 
spintos, kuriose saugomi vais
tai ir medicininiai instrumen
tai. Vyriausias gydytojas nu
sprendžia kur, kada, kaip ir 
kam juos naudoti. Manytume, 
šios spintos neturėtų būti kaž
kieno asmeniški sandėliai, o visi 
turėtų žinoti, kas jose laikoma. 
Labai keista, kad ligoninių durys 
visai nesaugomos, niekas ne
tikrina, kas į ligoninę įeina ar 
iš jos išeina. Palyginkite šią 
padėtį su užsienio ligonine, kuri 
saugoma ištisą parą, kur prie 
kiekvieno įėjimo dieną naktį 
stovi ginkluotas sargybinis.

6. Katalikiškos ligoninės komi
tetui Sveikatos ministerija buvo 
pažadėjusi praėjusių metų lapkri
čio 15 dieną perduoti Šv. Jokūbo 
ligoninę Vilniuje. Ši data atėjo ir 
praėjo, Ministerija ligoninės ne
atidavė ir niekuo nepaaiškino žo
džio nesilaikymo. Gegužės mėne
sį ministras Juozas Oleka nesi
teikė susitikti su Amerikos lietu
viu, kuris atvyko pasitarti spe
cialiai šiuo klausimu. Šiemet sau

sio 4 dieną po pakartojamų pasi
teiravimų, ministras atsiliepė 
laišku, kuriame paaiškino, jog 
posėdžio metu nuspręsta pamažu 
minėtą ligoninę paversti katali
kiška ir šiuo metu ieškomas tin
kamas vyriausias gydytojas, 
įdomu, kaip galima ligoninę per
vesti j katalikišką „pamažu”? 
Atrodo, Sveikatos ministerija 
labai nenoriai leidžia kurti kata
likišką ligoninę ir, matyt, nesi
ruošia jai duoti reikiamą laisvę.

7. Išeivijos gydytojai džiaugiasi, 
kad jauni lietuviai gydytojai turi 
galimybę atvažiuoti į Ameriką ir 
bent pasižiūrėti į modernias ligo
nines, naujesnę technologiją, 
pasimokyti iš čia dirbančių lie
tuvių.

Ne medikas, bet daug dirbantis 
Lietuvai Juozas Kulys, yra suor
ganizavęs stažuotę Cook County 
ligoninėje, Chicago’je, kur „obser- 
vership” praėjo jau 25 gydytojai 
iš Lietuvos. Iš pradžių Sveikatos 
ministerija domėjosi šia progra
ma ir atsiuntė pirmus šešis 
gydytojus, tačiau vėliau tam 
neskyrė jokio dėmesio ir net 
nepanaudojo tolimesnių šešių sti
pendijų, jau paskirtų Lietuvių 
Fondo šiam projektui. Ministras 
Oleka lankėsi Chicago’je, bet 
nesiteikė susitikti su Kuliu. 
Gruodžio mėnesį ministerįjos dar
buotojas A. Valavičius taip pat 
viešėjo Chicago’je ir buvo pra
nešęs faksu, jog susitiks su Kuliu, 
tačiau išvažiavo jam net nepa
skambinęs. Vėliau buvo gautas 
faksas, kuriame ministras Oleka 
ir prof. A. Marcinkevičius prašo 
poną Kulį nepriimti gydytojų, 
kurie nėra siųsti ministerįjos. 
Keista, kad šie Lietuvos medi
cinos vadai siekia kontroliuoti 
programą ir net ją sustabdyti, 
norB ji gražiai veikia ir yra tikrai 
naudinga.

Jauni gydytojai, matydami, kad 
Lietuvoje nėra progų mokytis, 
nėra galimybės net prieiti prie 
technikos, kurią sau pasiglemžia 
1-os kategorijos gydytojai, ieško 
bet kokios galimybės išvykti į 
užsienį studijuoti. Jei nebus 
duota daugiau laisvės Lietuvos 
medicinai, jei nebus leidžiama 
ištrūkti iš šios piramidinės 
valdymo struktūros, kai sie
kiama valdyti iš viršaus, šie 
jauni gydytojai, pasimokę Vaka
ruose, nutars nebegrįžti į Lietu
vą. Tai būtų didelis nuostolis 
Lietuvos medicinai ir užkirstų 
kelią pažangai.

8. Išeivijos lietuviai gydytojai, 
važiuodami į Lietuvą, beldžiasi į 
įvairių bendrovių duris, pra
šydami pagalbos Lietuvos medi
cinai. „Lithuanian Mercy Lift” 
žmonės labai nuoširdžiai dirbo, 
prašydami aukų Lietuvai. Tačiau 
man nuvažiavus į Lietuvą ir 
aplankius Sveikatos ministeri
ją, ten nebuvo jaučiama jokio 
noro ką nors pakeisti, prašyti 
pagalbos, pasikonsultuoti. Jau
čiamas įprastas sovietinės sis
temos braižas. Šios sistemos 
žmonės ir toliau dirba senu tem
pu, senu mastu, vadovaujasi 
senom idėjom. Mes labai nuste
bome, sužinoję, kad Sveikatos 
ministerija net neprašė pagalbos 
iš kai kurių pagrindinių užsienio 
sveikatos organizacįjų. Jei nežino 
kur kreiptis, kodėl neprašo ar ne
samdo užsieniečio darbui minis
terijoje? Tikiu, kad toks tikrai 
atsirastų, jei tik būtų to norima.

(Nukelta į 4 psl.)
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Čekų rašytojas apie 
mažuosius totalitarizmus”

Lietuva 
rampų šviesoje

VIKTORAS NAKAS

Totalitarinė era oficialiai baigė
si, bet jos našta dar nepradingo. 
Lietuvius ir visus Vidurio-Rytų 
europiečius tebegaubia dar galu
tinai neišsiaiškintos, nesupras
tos, ar, kaip vokiečiai sakydavo 
apie nacių laikotarpi, „neap
valdytos”, praeities migla. Kaip 
totalitarizmas mane paveikė? Ko
dėl tamsiaisiais metais aš elgiau
si taip, o ne kitaip? Kokia totali
tarinės radiacijos dozė įsiskverbė 
i mano organizmą? Bemėginant 
atsakyti i tuos klausimus, kas
dien keičiasi praeities kontūrai, 
vertybių rikiuotė, asmenų pro
filiai.

Žymus čekų rašytojas Bohumil 
Hrabal buvo laikomas vienu savo 
tautos kultūrinės rezistencijos 
simbolių. Be atvangos persekio
tas ir cenzūruotas, su kūryba 
spausdinama savilaidoje, jis sten
gėsi likti ištikimas savo sąžinei ir 
meniniam pašaukimui. Toksai 
Hrabal išliko gyvas Čekų atmin
tyje, totalitarinei santvarkai 
subyrėjus. Tačiau iš dabar Prahos 
žurnale Tvorba pradėtų spausdin
ti Hrabal’o atsiminimų iškyla 
skirtingas, ne taip „herojiškas”, 
bet visgi giliai žmogiškas rašyto
jo atvaizdas.

Hrabal’o ekskursija į praeitį 
taikliai pavadinta „Totalitarinės 
baimės”. Atsakydamas į danų 
žurnalistės klausimą, kaip jis 
išliko gyvas per pastarąjį dvide
šimtmetį totalitarizmo metų, 
prozininkas jai padėkoja „už 
galimybę naujai išgyventi visas 
savo baimes ir baisumus, tuos 
mažyčius totalitarizmus, kurie 
galiausiai mane būtų išvarę iš 
proto, jeigu nebūtumėm susi
laukę ‘aksominės revoliucijos’.” 
Jis atvirai atpasakoja savo su
sitikimus su slaptąja policija, 
atskleidžia savo silpnybes ir kom
promisus su sąžine. Hrabal’o 
išpažintis padeda suprasti ir visos 
čekų tautos elgesį totalitarinėje 
eroje.

Štai būdingas pavyzdys, kokių 
gausu ir Lietuvos netolimoje 
praeityje. Prieš kokius penkiolika 
metų Hrabal su žmona ir drau
gais norėjo praleisti atostogas 
Graikijoje. Vos jam paprašius 
leidimo, atėjo kvietimas į Vidaus 
reikalų ministeriją, kur aukštas 
pareigūnas rėksmingai jį apkal
tino draugyste su kitamaniu 
rašytoju Vaculik. Apsispręsk — 
Vaculik’as ar Tesalonika, suriko 
pareigūnas. „Tesalonika”, drebė
damas atsakė Hrabal. Ir taip jis 
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gavo leidimą praleisti atostogas 
Graikijoje.

Kitą sykį atletiški saugu
miečiai Hrabal’ą palyginti ne
sunkiai įtikino, kad jis parašytų 
laišką Vaculik’ui bei Vaclav 
Havel’io broliui ir pareikalautų, 
kad jie neplatintų jo raštų savilai
doje. Įmetęs laišką į pašto dėžutę, 
rašytojas iš apmaudo pasigėrė. 
Jam sugrįžus į namus, jo žmona 
jį išbarė: „Kodėl tu jų taip labai 
bijai!” „Ir pirmą sykį gyvenime 
aš pravirkau dėl savęs paties”, 
prisimena Hrabal.

„Taip aš pasenau”, rašo auto
rius, „praradau savo energiją, 
mane apėmė liūdesys ir pasibai
sėjimas tuo, į ką aš buvau 
įsivėlęs, kodėl aš leidausi įtrau
kiamas į žaidimą, kuriame aš 
nenorėjau dalyvauti ir kurio aš 
bijojausi... taip aš pakliuvau į 
spąstus”.

„Viskas glūdi mūsų tautos ge
nuose”, ironiškai aiškina Hrabal. 
„Ir aš pats [tuoj po karo] beveik 
metus buvau komunistų partijos 
apskrities sekretoriumi kultūros 
reikalams. Pagaliau aš paaiški
nau, kad ta pati priežastis, dėl 
kurios aš įstojau į partiją, dabar 
verčia mane išjos išstoti. Taip ir 
su mano tauta. Savo genuose ji 
turi tai, ką aš turiu manuose... 
polinkį į girtuoklystę ir į ko
munizmą”.

Savo išpažintimi Hrabal pakar
tojo seniai žinomą tiesą, jog 
žmogus tai silpna ir trapi būtybė 
ir kad totalitarinių santvarkų 
tarnai šias silpnybes sugebėjo 
puikiai išnaudoti. Ar ne taip buvo 
ir Lietuvoje? Iš daugumos iš
spausdintų pasisakymų atrodytų, 
jog buvo visai kitaip. Išskyrus 
keletą atvirų balsų — įskaitant 
rašytojo Romualdo Granausko 
jaudinančią išpažintį — dauguma 
totalitarinei santvarkai Lietuvo
je tarnavusiųjų ar su ja artimai 
bendradarbiavusiųjų bei ją liaup
sinusiųjų įtaigauja, jog Lietuvo
je tebuvę užsimaskavę „konradai 
valenrodai”; labai racionalūs 
žmonės, supratę, jog nėra kitokios 
išeities; arba žmonės, kurie ėjo į 
partiją, „kaip į kokį Černobilį”, 
aukodamiesi idant padėtų tėvy
nei. Ir tuose pasisakymuose, be 
abejo, yra tiesos kruopelių, bet kaip 
gera būtų — dažniau išgirsti ir 
tokį tiesų, žmogišką žodį: buvau 
silpnas; mane suvedžiojo totalita
rinė mitologija; pasidaviau, išsi
gandęs nepaprastos galybės; su
sigundžiau režimo dovanomis,

Lietuva yra viena iš mūsų pla
netos skaudžių vietų. Tenai leng
va pajusti pasaulio pulsą.

Tais žodžiais Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis neseniai 
užbaigė savo prakalbą tarp
tautinėje konferencijoje Švei
carijoje. Tie du sakiniai, nors ir 
trumpi, paprasti, bet labai daug 
pasako apie Lietuvos praeitį.

Pirmasis apima 50 metų užsi
tęsusį pavergimą, svetimų ka
riuomenių siautėjimus, pasauli
nio karo košmarą, genocidą, 
trėmimus, desperatišką parti
zanų kovą, nekalbant apie tautos 
turto konfiskavimą, jos ūkio 
griovimą, jos žemės, oro ir van
dens užteršimą, jos kultūros 
niekinimą. Per 12 metų, tik 12 
metų, Lietuvos kraštas prarado 
beveik trečdalį savo gyventojų. 
Po to, svetimųjų smūgiai Lietu
vai pasidarė šiek tiek švelnesni, 
retesni; žaizda nustojo pūliuoti, 
nors neužgijo. Ir pasaulis su tokia 
padėtim susitaikė. Tada, norint 
pasaulio pulsą patikrinti, reikėjo 
keliauti ne į Lietuvą, o į Kubą ar 
Vietnamą, ir vėliau į Afganista
ną, Libaną ar Iraną.

Lietuvos kelias iš tamsos į švie
są, iš bevardės, beveidės, daug 
kam neegzistuojančios tautos į 
lengvai atpažįstamą šalį su 
įžymiais vadais prasidėjo 1987 
metų rugpjūčio 23 dieną prie 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje. 
Tą dieną keli šimtai narsuolių 
susirinko į pirmą susibūrimą. Ne
reikėjo nė metų, kad tie susibū
rimai išaugtų į 50,000 ir 100,000 
dalyvių manifestacijas. Lenkty
nėms už tautinį išsilaisvinimą 
vos prasidėjus, lietuviai perėmė 
estafetę iš estų, ir pasaulis vis 
labiau įdėmiai pradėjo sekti Lie
tuvos demokratizacijos raidą.

Iš pradžių pasaulio dėmesys 
buvo pagrįstas smalsumu, lyg 
Lietuva būtų kažkokia senai 
dingusi sala, kaip Atlantidė, 
staiga, nelauktai iškilusi iš jūros 
gelmių į žemės paviršių. Nuo 
1989 metų vasario 16 dienos, 
kada Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis pasauliui deklaravo, kad 
jo tikslas esąs Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės at
statymas, pasaulio pulsas tapo 
vis stipriau jaučiamas Lietuvoje. 
Lietuvos atgimimas nebebuvo 
vien smalsumo objektu. Pasaulis 
pradėjo suprasti, kad taikioji 
Lietuvos revoliucija stoja priešais 

geru gyvenimu ir privilegijomis, 
suklydau. Taip kalbantįjį supras- 
tumėm, nes tų pačių silpnybių ir 
pagundų daigai glūdi visuose 
mumyse. JP 

Michailo Gorbačiovo reformas, 
kad tikroji demokratįja ir tautinė 
laisvė priešpastatoma lozungi- 
nei demokratijai, užmaskuojan
čiai nors ir švelnesnę, bet vis vien 
autoritarinę ir imperinę politiką. 
Užimponavo pasaulinę spaudą 
Dovydo prieš Galijotą įvaizdis.

Tiek Dovydas, tiek ir Galijotas 
buvo pasauliui patrauklūs. 
Dovydas buvo remtinas už jo he
rojišką ryžtą eiti į dvikovą su 
priešu, kuris materialiai bei fi
ziškai buvo daug stipresnis. Dvi
dešimto amžiaus galo Galijotas, 
Michailas Gorbačiovas, žymiai 
skyrėsi nuo savo pirmtako tuo, 
kad jis buvo pasaulio numylė
tinis. Pasaulis matė jo šypseną, 
bet pamiršo jo kolegos pastabą, 
kad toji šypsena dengia gele
žinius dantis.

įžvalgesni stebėtojai pradėjo su
prasti, kad Dovydo-Galijoto įvaiz
dis nėra tik metafora konfronta
cijai tarp mažiuko ir milžino, bet 
kad toji Senojo Testamento is
torija galinti tikrai iki galo 
pasikartoti. Lietuva savo princi
pingumu, savo bekompromisiniu 
atsisakymu atsižadėti pilnos 
nepriklausomybės ir tikros 
demokratijos, galėjo savo pavyz
džiu ir pasiaukojimu kitiems pa
vergtiems dovydukams duoti tokį 
akstiną, kuris ilgainiui būtų toly
gus mirtinam smūgiui Kremliui. 
Užtat pasaulio širdies plakimas 
Lietuvoje darėsi vis stipresnis.

Lietuvos išgarsėjimo raidoje 
,buvo dar vienas etapas. Lietuvai, 
esant dvasiškai stipriai, bet 
neturint realios jėgos gintis nuo 
milžino, teko apeliuoti į Vakarų 
pasaulio sąžinę, ieškoti sąjun
gininkų Europoje ir kituose že
mynuose. Engiama vienos didž- 
valstybės, jinai ieškojo paramos iš 
kitos. Jeigu anksčiau pasaulis 
stebėjo Lietuvą ir klausė, ar 
Dovydas gali nugalėti Galijotą, 
tai dabar klausimas buvo šitaip 
apibrėžiamas: ar Lietuva taps 
politinės kovos lauku tarp dviejų 
didžgalybių? Šis gyvai disku
tuojamas klausimas tapo vienu 
ne tik Lietuvos, bet ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių istorijos pus
lapių.

Lietuva dar vienu, kitokiu 
būdu paveikė Amerikos politikos 
raidą. Nors kai kas nori, kad 
Amerika prisiimtų visus nuo
pelnus už Šaltojo karo laimėjimą, 
didesnė laurų dalis priklauso iš
silaisvinusioms tautoms, visų pir
ma Lietuvai. Būdama demokra
tijos ir tautinio išsilaisvinimo 
avangarde sovietų imperijoje, 
Lietuva turėjo vieną iš pačių 
svarbiausių vaidmenų tos imperi
jos susprogdinime. Nereikia 
užmiršti, kad ne visi politiniai 
sluoksniai šioje šalyje buvo entu
ziastingai nusiteikę už imperijos 
visišką žlugimą. Tiek Maskvoje, 
tiek Washington’e politinis gyve
nimas buvo paprastesnis ir tam 
tikrais aspektais lengvesnis, 
kuomet pasaulyje buvo dvi didž- 
galybės. Bet dabar Amerika liko 
vienintelė, ir tai turės nepapras
tai svarbių pasekmių jos vidaus 
bei užsienio politikai. Užtat jos 
politinė inteligentija intensyviai 
ieško kelio, kuriuo ji turėtų vesti 
savo šalį. Turbūt Amerika būtų 
prie šios kryžkelės priėjus anks-

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis su savo vertėju Viktoru Naku spaudos 
konferencijoje New York’e per Jungtinių Tautų sesijų praėjusių melų rugsėjo mėnesi, kurioje Lietuva buvo priimta 
i Jungtines Tautas. Vytauto Maželio nuotrauka

čiau ar vėliau, nors prieš pen
kerius metus kažin ar kas jį 
numatė. Nėra klausimo, tačiau, 
kad Lietuva tą procesą pa
spartino.

Ką visa tai bendro turi su 1918 
metų vasario 16-ąįa?

Gyvenime būna laikotarpių, 
kuomet dera rašyti istoriją, ir 
laikotarpių, kuomet reikia kurti 
istorįją. 1918-1921 metų laiko
tarpis, lygiai kaip ir 1990-1992 
metų laikotarpis, buvo metas 
kurti istoriją. Gyvendami pasta
ruoju laikotarpiu, galime šiek 
tiek geriau suvokti pirmąjį laiko
tarpį, jam būdingą dinamiškumą, 
netikrumą, optimizmą, sudėtin
gumą, džiaugsmą, ryžtą, rietenas, 
žaibišką įvykių raidą.

Apžvelgiant praėjusio penk
mečio įvykius Lietuvoje ir jų 
pasekmes, darosi aišku, kokią 
milžinišką svarbą turėjo Vasario 
16-osios Aktas. Prieš penkerius 
metus buvo galima dažnai Vaka
rų spaudoj užtikti tokį sakinį apie 
Lietuvą: „Jinai vos dvidešimt 
metų egzistavo kaip nepriklau
soma šalis”. Taškas. Lyg Vasario 
16 diena paženklino pradžią 

Skulptoriaus Gedimino Jakubonio 
Adomo Mickevičiaus statula Vilniuje, 
prie kurios 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
vyko pirmosios Lietuvos Atgimimo 
manifestacijos.

Vytauto Maželio nuotrauka

vieno labai trumpo, riboto laiko
tarpio — nepavykusio bandymo 
gyventi nepriklausomai — kuris 
aiškiai užsibaigė 1940 metų 
birželio 15 dieną.

Šiandien matome, koks klai
dingas buvo tas požiūris. Aišku, 
jog be Vasario 16-osios Akto 
Lietuva ne tik nebūtų buvusi 
nepriklausoma iki 1940 metų, bet 
ir būtų netekusi nepriklausomo 
gyvenimo patirties bei istorinės 
atminties tos patirties, kuri ją 
guodė ir kurią jį išsaugojo per 50 
metų vergijos. Be Vasario 
16-osios ir tarpkarinės nepriklau
somybės nebūtų buvę ir Baltijos 
šalių inkorporacįjos nepripaži
nimo politikos. O be patirties 
nepriklausomai gyventi, be is
torinės atminties ir be nepripa
žinimo politikos, ar yra rimto pa
grindo manyti, kad Lietuva (kar
tu su Estija ir Latvija) būtų 
tapusi tautinio išsivadavimo ir 
demokratijos pirmūnė? Be Vasa
rio 16-osios ar būtų įvykusi Kovo 
11 diena? Ar būtų prireikėjo 
Kremliui bandyti nuversti de
mokratinę Lietuvos valdžią 1991 
metų sausio 13 dieną? Ar būtų 
reikėję po to Gorbačiovui su 
respublikų vadais ieškoti kom
promisų, kurie tiek išgąsdino jo 
buvusius sąjungininkus reakcio
nierius, kad jie bandė jį patį nu
versti ir nenorom pagreitino ko
munistinės imperįjos suirimą? 
Jei ne Vasario 16, ar Šiandien, 
šiuo momentu mes kalbėtume 
apie Sovietų Sąjungą kaip apie 
buvusią imperiją, buvusią vals
tybę?

Kai kas gal norės papriešta
rauti ir įrodinėti, kad nors nė 
viena iš 12 buvusių sovietinių 
respublikų neturėjo laimės įsi
tvirtinti kaip nepriklausoma 
šalis šio amžiaus pirmoje pusėje, 
bet visos sugebėjo pastaruoju 
metu sukurti nepriklausomas 
valstybes. Tačiau pavyzdys ir 
akstinas joms turėjo iš kažkur 
ateiti, iš dangaus neiškrito. Štai 
kaip The New York Times ko
respondentas, apibūdindamas 
praėjusių metų gruodžio mėnesį 
įvykusius rinkimus Ukrainoje, 
kuriuose buvo patvirtintas spren
dimas kurti nepriklausomą vals
tybę, citavo ukrainiečio vado 
samprotavimus apie sąryšį tarp 
Lietuvos ir Ukrainos nepriklau
somybės: ” 'Jei ne Lietuva, tai 
niekad nebūtų buvę įmanoma”, 
sakė Tanjuk, opozicijos rinki
minės kampanijos vadovas. Jis 
kalbėjo apie Baltijos respubliką, 
kuri pirmą kartą prieš kelerius 
metus atkakliai tvirtino, kad 

pilna nepriklausomybė esąs 
pasiekiamas tikslas. ,Mes esame 
labai dėkingi’, jis tvirtino, ,nes 
Lietuvos pasipriešinimas buvo 
toks stiprus praėjusį sausio 
mėnesį, kai tankai buvo pasiųsti 
į Vilnių’ ” (.TheNeut York Times, 
1991.12.03)

Taigi per pastarąjį penkmetį 
Vasario 16-oji buvo būtina sąlyga 
svarbiausiųjų įvykių raidai 
Lietuvoje, ir ne vien tik tenai. 
1990 metų kovo 11 dienos veiks
mų bendri bruožai buvo labai 
panašūs į tai, kas įvyko 1918 
metų vasario 16 dieną — okupuo
tos Lietuvos vadai susirenka ir 
iškilmingai deklaruoja Lietuvos 
valstybės atstatymą. Ir po vienos, 
ir po kitos deklaracijos vyksta 
kova tai nepriklausomybei įtvir
tinti.

Tačiau istorija iki galo niekad 
nesikartoja. Moderniame amžiu
je Lietuva pasiekė savo politinį 
apogėjų per pastaruosius penke
rius metus. Nei Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas va
sario 16 dieną, nei nepriklau
somybės įtvirtinimas ir kles
tėjimas iki 1940 metų neturėjo 
tokios įtakos tuometiniams Lie
tuvos kaimynams bei pasauliui 
aplamai, kiek Lietuvos Atgimi
mas, Persitvarkymo Sąjūdis ir de
mokratiškai išrinkta vyriausybė 
turėjo šiais laikais. Kovo 11-osios 
dienos Lietuva, pasisemdama 
stiprybės iš Vasario 16-osios 
Lietuvos, su kitais kartu paklup
dė Gorbačiovo vadovaujamą 
imperiją. Tarpkarinė Lietuva ne 
tik negalėjo vadovauti jėgoms, 
norinčioms visiškai suardyti ca- 
ristinę imperiją ir išlaisvinti 
visas jose įkalintas tautas, bet ir 
neturėjo galios užkirsti kelią nau
jos leninistinės imperijos sukū
rimui. Per pastaruosius kelerius 
metus Lietuva tapo svarbia tema 
tiek pasaulinei spaudai, tiek 
didžgalybių vadams bei kitiems 
tarptautinės politikos veiks
niams. Trumpai tariant, Vasario 
16-osios Lietuva niekad tiek 
pasauliui nerūpėjo, kiek Kovo 
11-osios Lietuva.

Kodėl dabartinė Lietuva atsidū
rė dėmesio centre, rampų šviesoje, 
o tarpkarinė Lietuva liko šešėlyje? 
Apie vieną priežastį jau kalbėta 
— Lietuva stojo į pirmas eiles, ki
toms tautoms rodė kelią ir dau
giausia rizikavo. Bet yra ir kitos 
dvi svarbios priežastys.

Viena iš jų — Michailas Gor
bačiovas. Tai vienas iš moder
nios eros prasčiausių politinių 
šachmatininkų. Tapus Sovietų 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Kryžminės srovės”
— Vidurio Europos metraštis

Litas, mokesčiai ir užsienio investicijos Lietuvoje

Galimybės ir pavojai
EDVARDAS L. BUBNYS

Per pastaruosius dešimt metų 
pagrindinis Vidurio Europos 
kultūros balsas Amerikoje ir 
Europoje buvo metraštis anglų 
kalba Cross Currents (Kryžminės 
srovės). Jo redakcija Lietuvą, 
Latviją ir Estiją visad laikė ne 
„Tarybų Sąjungos” ar „Rytų Eu
ropos”, bet Vidurio Europos 
dalimi. „Kryžminių srovių” pa
tarėjų komitete buvo atsto
vaujama žymiesiems šios 
kultūrinės erdvės autoriams 
Czesl’aw Milosz, Josif Skvorecki, 
Tomui Venclovai ir kitiems.

Metraščio programą ir jo veidą 
prieš dešimt metų suformavo 
Czestaw Milosz ir čekų rašytojas 
Milan Kundera. Milosz’as aptarė 
Vidurio Europą kaip kultūrini or
ganizmą, kurio paskiras dalis sie
ja bendros praeities prisiminimai 
ir pastanga išlaikyti savo tapa
tybę, po to, kai ginklai ir didžiųjų 
galybių paktai šią sritį įstūmė i 
Rytų orbitą.

Kundera tvirtino, kad po 
Antrojo pasaulinio karo Vakarai 
apleido Vidurio Europą. Maskvos 
„ilgametė, nuosekli ir kantri 
strategija siekė šią sritį trans
formuoti ir ją perkelti į kitos 
civilizacijos sferą”. Kunderos 
nuomone, visa tai, kas Vakarams 
buvo būdinga nuo Renesanso 
laikų — tolerancija, metodologiš
ka abejonė, pliuralizmas — buvo 
pasmerkta ir turėjo pranykti. 
Tačiau jis matė ir galingą vilties 
versmę — Vidurio Europoje 
augantį kultūrinį sąmoningumą. 
Jis priminė metraščio skaity
tojams, kad „politiniai režimai 
tėra efemeriški, bet civilizacijos 
sienas nubrėžia šimtmečiai”.

Vadovaujantis tokia Mitosz’o ir 
Kunderos dvasia, metraštis telkė 
savo žvilgsnį į Vidurio Europos 
kultūros pagrindus, kritikavo 
Vakarų abejingumą jos likimui ir 
tapo tribūna Vakarų bei Rytų 
europiečių kultūriniam dialogui.

Dešimtasis metraščio numeris 
išėjo revoliucinių pasikeitimų 
Vidurio Europoje metu. Pasikeitė 
ir „Kryžminių srovių” išvaizda 
bei leidėjas — iš University of Mi
chigan metraštį perėmė Yale uni
versiteto leidykla.

„Buvusios kultūrinės ir poli
tinės sovietų imperijos kolonijos 
dabar laisvos”, įžanginiame 

v

Siame numeryje:
Vidurio Europos kultūros metraštis • Litas, mokesčiai ir užsienio 
investicijos Lietuvoje • Irenos Milkevičiūtės, Vaclovo Daunoro 
ir Roberto Bekionio koncertai Amerikoje • Aleksandro Radžiaus 
eilėraščiai • „Dailė ’92” • Nuomonės ir pastabos • Chicago’s 
teatruose.

straipsnyje rašo redaktorius 
Ladisfaw Matejka. „Daugelis 
buvusių disidentų, kurių raštai 
buvo spausdinami Kryžminėse 
srovėse, tapo politiniais vadovais 
ir dabar bando naujai aptarti 
politines ir kultūrines vertybes 
savo išlaisvintose šalyse. Ta stai
gi laisvė labai pagyvino in
telektualinį gyvenimą, ir Vidurio 
Europa šiandien vėl tapo labai 
įdomi sritis. Ji nebėra grupė tau
telių, pasyviai priimančių savo 
likimą joms įbruktoje politinėje 
aplinkoje, bet pagyvėjusi sritis, 
kurioje susitinka kultūros nuo 
Baltijos iki Viduržemio jūros — 
slavai, baltai, vokiečiai, žydai, 
vengrai ir Balkanų tautos”.

Metraščio redaktorius į Vidurio 
Europos ateitį žvelgia optimis
tiškai, joje mato atgijusias įvairių 
įtakų sroves, produktyvesnę ir 
dėmesio vertą kultūrą. Politinių 
sienų klausimas jam nekelia 
rūpesčių — jas, sako Matejka, 
nubrėš vidiniai veiksniai, Vidu
rio-Rytų Europos kultūrinių tra
dicijų poveikis.

Šios gausios srovės ir tradicijos 
kryžiuojasi dešimtajame met
raščio numeryje, kuris aprėpia 
tautiškumą ir dadaizmą, mark
sizmą ir Masaryk’ą, naująją 
Vokietiją, Vengriją, Jugoslaviją, 
Bukoviną bei čekų-žydų-vokiečių 
kultūros simbiozę Prahoje. Balti
jos šalims šiame numeryje atsto
vauja Rimvydo Šilbąjorio straips
nis: „Lietuva — tapatybės klau
simas”. Autorius suabejoja, ar 
lietuviai savo tapatybę bei 
konkrečią programą ateičiai 
galės išsemti iš „gilios mitolo
ginės sąmonės šaltinio”. Jo 
manymu, laikui bėgant susifor
mavusi tapatybė — įpročiai, ver
tybės, nuomonės apie kalbą ir is
toriją — net galinčios sutvirtinti 
menkavertiškumo kompleksą, 
kuris leidžia nieko neveikti.

Šilbajoris teigia, jog „ryžtingas 
lietuvių tautos žingsnis atstatyti 
savo politinę nepriklausomybę, 
nepaisant visų kliūčių, buvo pir
mas tikrai naujas tautos pa
sisakymas po ilgos pertraukos. 
Lietuvių tautos atstovai, kurie 
pakilo ir paskelbė savo laisvę, tuo 
veiksmu parodė, kad jie ir jų šalis 
žino, kas jie yra”.

JP

Pirmiausia norėčiau padėkoti 
Ateities savaitgalio rengėjams už 
pakvietimą skaityti šį pranešimą 
apie nepriklausomos Lietuvos 
ekonominę ateitį. Jau praėjo trys 
mėnesiai, kai rugpjūčio mėnesį 
grįžau iš vienuolikos mėnesių 
viešnagės Lietuvoje; šios viešna
gės metu turėjau galimybę kelis 
kartus aplankyti St. Peterburg 
(buvusį Leningradą) ir Maskvą. 
Per šiuos tris mėnesius turėjau 
laiko pamąstyti apie tai, kas 
įvyko, kas vyksta, ir kas gali 
toliau įvykti šioje pasaulio dalyje.

Kaip ir visame pasaulyje, ten 
spaudos pirmuosiuose pusla
piuose aprašomi dramatiški įvy
kiai Lietuvoje ir buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, kai tuo tarpu 
mažiau sensacingi, bet esminiai 
ekonominiai motyvai yra 
dažniausiai neteisingai arba 
paviršutiniškai interpretuojami. 
Toks ekonominių diskusijų 
vaidmens žeminimas vyksta net
gi palyginti turtingoje šalyje kaip 
JAV; toks panašus rimtų dis
kusijų žeminimas neturtingoje 
Lietuvoje 1990-1991 metais yra 
grėsmingas.

Mano tikslas yra informuoti jus 
apie užsienio investicijų galimy
bes Lietuvoje ir jas tykančius pa
vojus. Mes pradėsime nuo po
pierinių pinigų cirkuliacijos 
vakarietiškų makroekonominių 
principų aptarimo, nes tai 
tampriai susiję su lito įvedimu. 
Mano antra pranešimo dalis api
būdina pagrindinius užsienio 
investicijų aspektus tokiose 
šalyse kaip Lietuva. Kokie mo
tyvai skatina Amerikos tarptau
tines akcines bendroves (Multi- 
national Corporations — MNC) 
didinti savo tarptautinį biznį? 
Kaip gali užsienio investoriai 
pasipelnyti, panaudodami pigiai 
apmokamą, palyginti nepro
duktyvų vietinių lietuvių darbą? 
Kaip šias investicijas paveikia 
konvertavimo kurso rizika, 
mokesčių struktūra ir esami 
reguliuojantys įstatymai? Pa
galiau aš rizikuosiu, pasi
naudodamas kitų lietuvių 
autorių mintimis, prognozuoti, 
kokios pramonės šakos gali turėti 
geriausias perspektyvas užsienio 
investoriams. Pramonės šakų ir 
įmonių pelningumo analizė JAV 
vertybinių popierių biznyje yra 
labai rizikingas dalykas. Ban
dydamas atlikti panašią pro
gnozę mažai, tik ką atgavu-

* Paskaita, skaityta Ateities 1991 
metų savaitgalio programoje lapkriio 
17 dieną Ateitininkų namuose, Le- 
mont, Illinois. 

šiai nepriklausomybę, eko
nomiškai atsilikusiai valstybei, 
rizikuoju susilaukti nemažos kri
tikos.

Litas ir pinigų 
paklausos teorija

Su politiniu Sovietų Sąjungos 
irimu 1991 metais atėjo ir eko
nominis rublio žlugimas. Ka
dangi Maskva vis daugiau išlei
džia popierinių pinigų apmokėti 
savo skoloms, infliacijos spiralė 
auga. Todėl iš to kylantis chaosas 
darosi panašus į hiperinfliacinę 
situaciją Vokietijoje 1919-1924 
metais Weimar’o Respublikos 
laikais.

Profesorius Jeffrey Sachs, 
žinomas Harvard’o universiteto 
ekonomistas ir Lenkijos 
vyriausybės konsultantas, ne
seniai pasiūlė, kad trys Balti
jos respublikos kiek galima 
greičiau įsivestų nuosavas valiu
tas. Tai jas apsaugotų nuo Mask
vos ekonominių ir politinių hiper- 
infliacinių veiksmų naštos.

Tokioje situacijoje yra labai 
svarbu, kad Lietuvos vyriausybė 
suprastų ryšį tarp pinigų pasiūlos/ 
paklausos ir ekonominio augimo. 
Priešingu atveju, jie ves eko
nomiją į vieną ar kitą kraš
tutinumą. Vieną jų sąlygoja per 
maža pinigų pasiūla, atvedanti 
prie recesijos ir didelio nedarbo. 
Kitą — per didelė pinigų pasiūla, 
atvedanti prie kylančios inflia
cijos spiralės.

Tradicinė pinigų pasiūlos teo
rija, kuri remiasi pinigų pasiūlos 
makroekonomine mainų lygybe 
— MV = PY, kur M = pinigų pa
klausa (money demand), V = apy- 
vartumas arba cirkuliacija 
(velocity or circulation), matuo
jama vidutiniu skaičiumi kartų 
panaudojimo kiekvieno lito iš 
pinigų atsargų pajamų genera
vimo procese, P = bendras kainų 
lygis (netiesioginis infliacijos 
matas), ir Y = realios valstybės 
pajamos (tiesioginis valstybės 
realių prekių ir paslaugų gamy
bos matas). Pavyzdžiui, jei realios 
valstybinės pąjamos (Y) Lietuvoje 
yra 500 milijonų litų, kainų lygis 
(P) yra 2.0, tad PY = nominalios 
valstybinės pajamos — = 1,000 
milijonų (1 bilijonas arba 1 mili
jardas) litų. Jei kiekvienas litas 
per metus pajamų generavimo 
procese pereina iš rankų į rankas 
vidutiniškai 5 kartus, tada pinigų 
paklausos pusiausvyra ekonomi
joje būtų M = PY/V = (2) (500 
milįjonų LV5 = 200 milijonų litų.

Tarkime, kad centrinis bankas 
nusprendžia padidinti pinigų 
pasiūlą 50%, iki 300 milijonų 
litų. Kadangi apyvartumas yra 
visai pastovus per tą laiką, 
net neišsivysčiusiose šalyse 
nominalių valstybinių pąjamų 
lygiB pakiltų iki (5) (300 milijonų 
litų) = 1,500 milijonų litų (1.5) 
bilijonų arba milijardų litų). Jei 
ekonomijos produktyvumas taip 
nepakils iki tol, kad būtų Y = 500 
milijonų litų, tai visą pinigų 
pasiūlos padidėjimą absorbuos 
50% infliacijos koeficientas nuo P 
= 2.0 iki P = 3.0.

Net jeigu darbo ir kapitalo pro
duktyvumas paauga, sakykime,

Dr. Edvardas L. Bubnys, Suffolk universiteto Boston’e School of Management finansų departamento profesorius, 
skaito paskaių Ateities savaitgali programoje 1991 m. lapkričio 17 d. Ateitininkų namuose, Lemonte, Illinois. Kairėje: 
paskaito* komentatorė ir diskusijų vadovė Audra Kubiliūtė. J K ' t k

10% tais metais, naujas Y = 500 
(1.10) = 550 milijonų litų, tada 
kainų lygis iki tol išaugs 36% nuo 
P = 2.0 iki P = 1,500/550 = 2.73. 
Iš tikrųjų vienintelis būdas 
užkirsti kelią infliacijai, esant 
tokiam 50% pinigų pasiūlos padi
dinimui — tai reikia turėti pro
duktyvumo augimą taip pat lygų 
50%, nuo Y = 500 milijonų litų 
iki Y = 1,500/2 = 750 milijonų 
litų. Toks metinis augimo tempas 
yra neįmanomas net Azijos ša
lyse, kuriose darbo jėga yra labai 
skatinama stiprios etikos.

Čia dar prileidžiu Lietuvos cen
trinio banko ir politinės eko
nominės vadovybės supratimą, 
kokios jautrios yra kainos padi
dėjusiai popierinių pinigų cir
kuliacijai. Pinigų pasiūlos augi
mo tempai JAV yra maždaug vi
dutiniškai apie 3-5% per metus. 
Lito įvedimas į Lietuvos pinigų 
pasiūlą turės būti tampriai 
susijęs su jo konvertavimu į JAV 
dolerį, su valstybine aukso 
pasiūla arba su tam tikra šių 
dviejų minėtų veiksnių kombina
cija. Bet kuriuo atveju yra svar
bu, kad sprendimai, susiję su 
piniginės valiutos pasiūla, būtų 
daromi, remiantis rimtais il
galaikiais ekonominiais pagrin
dais, bet ne paviršutiniška, trum
palaike politine nauda.

Eleonora Marčiulionienė „Tau, Lietuva", 1991 
Keramika, 28” x 30"

Ii Mų metų lietuvių dailininkų tradicinė* Vasario 16-o*io* parodo* „Dailė 
*92”, kuri buvo atidaryta Čiurlionio galerijoje, Chicago’je, vasario 14 dieną.

Užsienio investicijos 
Lietuvoje: keletas kritikos 

minčių

Kiekvieną semestrą universite
tuose per pirmą naujo Investicijų 
analizės kurso paskaitą mes mo
kome finansų srities studentus, 
kad yra trys veiksniai, įgali
nantys investorius užsidirbti 
kompensaciją už jų piniginio 
kapitalo investavimą į realius 
projektus arba vertybinių popie
rių pirkimo riziką vietinėse arba 
užsienio rinkose. Tokie veiksniai 
yra: pinigų laiko vertė (kompen
suojama, uždirbant vadinamą 
realią pelno normą), laukiamas 
pinigų perkamosios galios suma
žėjimas šeimininko valstybėje 
(kompensuojama, uždirbant 
laukiamos infliacijos normą) ir 
projekto rizikos laipsnis, apiman
tis konvertavimo kurso riziką 
(kompensuojama, uždirbant rizi
kos premiją). Bendra bet kurios 
investicijos pelno norma yra lygi 
sumai pelno normų už pinigų 
laiką, infliacijos normą ir rizikos 
premiją.

Užsienio bizniai pajėgtų įeiti į 
Lietuvos rinką, eksportuodami 
savo gatavus produktus (iš Vokie
tijos, Švedijos, Danijos, Anglijos, 
JAV ir kitur) arba tiesiogiai 
investuodami kapitalą į Lietuvą. 

Bet kuriuo atveju užsienio kom
panijos arba individai tai daryti 
gali turėti daugiau negu vieną 
motyvą. Pagal J. Madura (Inter- 
national Financial Management, 
St. Paul, MN: West Publishing 
Co., 1991) tai gali apimti norą: 1) 
patraukti naujus paklausos šalti
nius; 2) įeiti į naujas rinkas, ku
riose įmanoma gauti perteklinį 
pelną; 3) pasinaudoti didelio 
masto ekonomijomis; 4) panau
doti gamybos užsienio veiksnius, 
žaliavas ir technologijas; 5) 
pasinaudoti monopolistiniais 
pranašumais; 6) pasinaudoti tarp
tautiniu diversifikavimu; 7) rea
guoti į kintančią lito vertę; 8) rea
guoti į prekybinius sutrikimus 
esamose eksporto rinkose; 9) 
turėti politinę naudą, jei Lietuvos 
vyriausybė nekontroliuos pro
duktų kainų.

Vakarų investoriai Lietuvoje 
arba kitose buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikose patyrė 
dviejų rūšių vietinės valiutos 
riziką: konvertuojamumo trūku
mą ir konvertuojamų valiutų kin
tančio konvertavimo kurso rizi
ką. Pirma problema bus greitai 
išspręsta Lietuvoje su lito cirku
liacija, jį konvertuojant į Vakarų 
valiutas pastoviu arba kintančiu 
konvertavimo kursu. Bet gali net 
būti apsisaugojama nuo tokios 
minkštos valiutos, kaip rubliai, 
naudojant prekių barterinius 
mainus. Pepsi-Cola akcinė 
bendrovė taip daro, vesdama 
biznį su rusais.

Tolimesnė konvertavimo kurso 
rizikos problema yra bendra 
visoms plačiai visame pasaulyje 
prekiaujančioms valstybėms. 
Kintantys arba rinkos nustatomi 
konvertavimo kursai dominuoja 
pasaulinėje prekyboje nuo 
1971-1973 metų JAV ir Vakarų 
Europos centrinių bankininkų 
sprendimo panaikinti fiksuotus 
konvertavimo kursus. Greta tos 
pačios rizikos, kurią patiria vie
tiniai investoriai su projektais 
arba vertybiniais popieriais, 
užsienio investoriai susiduria su 
tikimybe atsiimti savo pinigus iš 
Lietuvos mažesniu arba didesniu 
konvertavimo kursu. Pakaks šio 
paprasto pavyzdžio.

Tarkime, 2001 metų sausio 1 
dieną Lietuvos ekonomija yra 
pakankamai stabili, kad litas kei
čiamas į JAV dolerį kursu: 10 litų 
= $1. JAV milijonierius Robert 
Smith investuoja $100 milijonų į 

(Nukelta į 2 psl.)
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ATKURTA NEPRIKLAUSOMALIETUVOS RESPUBLIKA
Pavasario šventė

Lietuvos 
prisikėlimas

— išeivijos laidotuvės ?!
BRONIUS NAINYS

Retai kada Kovo Vienuoliktąją 
bus galima švęsti kaip pavasario 
šventę. O šįmet — taip, nes neti
kėtai papūtė pietų vėjas, atšildė 
sušalusią žemę. Lysvėse per ke
lias dienas išdygo pavasario gėlių 
daigai. Štai jau šiandien netikėtoj 
pavasario saulėj skamba balti 
sniego kankalėlių varpeliai, krū
mo užuovėjoje prisiglaudęs žydi 
saujos dydžio mažųjų žiemos ako- 
nitų eranthis būrys.

Kai žydi pačios pirmosios pava
sario gėlės, žinome, kad žiema 
baigiasi. O taip, bus dar sniego ir 
pūs šalti vėjai iš šiaurės, bet žie
mos dienos jau suskaičiuotos. 
Kiekviena diena dabar ilgesnė už 
praėjusiąją. Po rudenio lapais 
kalasi daigai, klevai ruošiasi 
žydėti. Jau saulelė vėl atkop
dama budina svietą ir, žiemos šal
tos triūsus pargriaudama, juo
kias. (Kada Kovo vienuoliktoji 
dar tebebuvo sapnas ir svąjonė, 
koks džiugus šiurpulys nubanga
vo per salę, kai 1988 metų pava
sarį Vilniaus Jaunimo teatras sa
vo vakarą Čikagos Jaunimo cen
tre pradėjo šia, čia paversta į esa
mąjį laiką, „Metų” įžanga. Pir
moji Lietuvos pavasario kregždė 
mums nešė dabar jau su kaupu 
pasitvirtinusią žinią... Tada dar 
mes vieni su kitais kalbėjome 
„slaptąja kalba” — Donelaičio, 
Strazdelio, Maironio ir šios prie
spaudos metų poetų žodžiais — 
dabar visi lietuviai galime kalbė
ti ir nuosavais, o tačiau vis vien 
nėra kitų, tokių pranašaujančių 
ir galingų, kaip tieji — kada jų 
senas pažadas tampa mums išsi
pildymu mūsų dienom.)

Visai tinka, kad šiais metais 
pavasarį sutinkame taip anksti 
pačios Kovo Vienuoliktosios išva
karėse. Baigiasi žiema, kuri pen
kis dešimtmečius buvo sukaus
čiusi Lietuvą. Nustojo pūsti šalti 
vėjai iš rytų, žydi ir pirmosios pa
vasario gėlės. Kaip gera matyti 
ant iš Lietuvos atskrendančių 

Šiame numeryje:
Kovo Vienuoliktoji • Lietuvos prisikėlimas ir išeivija • „Virgo” 
mergaičių choras • Stasės Šakytės eilėraščiai • Smuikininkas 
Raimundas Katilius • Los Angeles Dramos sambūrio premjera 
• Irenos Milkevičiūtės ir Vaclovo Daunoro koncertų repertuaras

laiškų pašto ženklus su Vyčiu ir 
žodžiu „Lietuva”. Jie tokie pana
šūs į Nepriklausomos Lietuvos 
pirmuosius ženklus, kuriuos vai
kais būdami matėme tėvų iš Lie
tuvos pasiimtuose ženklų albu
muose.

Pati Kovo vienuoliktoji 1990 
metais buvo artėjančio pavasario 
ženklas. Ji reiškė, kad baigiasi 
ledynų amžius, kad istorija vėl ju
da. Tą šiltą kovo sekmadienį 
prieš dvejus metus mes priėmėme 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimą kaip vilties 
rytojui ženklą, o tačiau baugi- 
nomės dėl pačios Lietuvos ryto
jaus. Kažin, ar net patys drąsiau
sieji tada tikėjo, kad iš tiesų po 
dvejų metų Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma, kad Lietuvos tri
spalvė plevėsuos prie Jungtinių 
Tautų rūmų New York’e. Dauge
lis mūsų rūpinomės, kad Sovietų 
Sąjunga, kaip mirštantis dino
zauras, savo mirties mėšlungyje 
traiškys Lietuvą, {vyko stebuklas 
— Sovietų Sąjunga nuleipo ir nu
vyto, be visų tų tikėtų konvulsįjų. 
Štai, atrodo, praeis ir bermonti
ninkų pavojus — vos ne prieš ke
lias dienas matėme The Chicago 
Tribūne trečiąjame puslapyje di
delę ir iškalbią nuotrauką: ilgas 
ir vingiuojantis kelias, pilnas bu
vusios Raudonosios armijos maši
nų, besitraukiančių iš Lietuvos 
po penkių dešimčių metų. Baigia
si ir šių metų žiema, kuri nebuvo 
alkiu ženklinama, kaip baimino
mės.

Ateina pavasaris — sėjos ir sodi
nimo metas. Naują vagą vers jau
ni, savarankiški ūkininkai, bet 
sėkla kris ir į senųjų komunizmo 
dvarų — kolektyvinių ūkių — dir
vą. Lietuvos laukuose augs sau
lės kaitinami ir lietaus laistomi 
javai, soduose sirps vyšnios ir 
raudonuos obuoliai. Parlamente 
bus daug kalbama, o žodžių srau
tas liesis laikraščių puslapiais. Po 
daug daug kalbų bus priimami

Šiandien yra vasario devintoji 
— dar viena istorinė diena. Lygiai 
prieš metus Lietuva tarė pasku
tinį žodį pasauliui, kad ji nori 
būti laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Tą dieną 1990 metais 
kovo 11 Lietuvą nepriklausoma 
valstybe paskelbusi Aukščiausio
ji Taryba, visaip tos nepriklau
somybės nenorinčio pripažinti 
laisvojo pasaulio minkoma, vyk
dė tautos apklausą — plebiscitą, 
kviesdama pačius jos gyventojus 
pasisakyti, ar jie tos jų išrinkto 
Parlamento atkurtos nepriklau
somybės nori, labai aiškiai žino
dama, koks bus atsakymas. Ir 
taip pat žinodama, kad tą atsaky
mą žino ir laisvasis pasaulis ir 
tik nenori jo girdėti. Bet Lietuva 
tarė jį devyniasdešimčia nuošim
čių balsavusiųjų ir septyniasde
šimt šešiais nuošimčiais visų 
galinčių balsuoti. Tai buvo 
paskutinis žodis, ji daugiau nieko 
nebegalėjo padaryti, bet visgi jo 
užteko. Pasaulis buvo priverstas 
išgirsti ir galų gale Lietuvą pri
pažinti.

Nuo tos dienos praėjo metai. 
Šįmet vasario mėnesio Pasaulio 
lietuvyje spausdinu tokį laišką: 
„Lietuvai atgavus pilną savo 
valstybinę nepriklausomybę, ne
belieka jokio pasiteisinimo, kad 
mums dar reikėtų pasilikti toli
mesniam gyvenimui išeivijos 
kraštuose... ir mes grįžtam į savo 
vietas ir vietoves, iš kurių esame 
kilę... Lietuva laukia ešalonų, 
grįžtančių į namus... visas mūsų 
lietuvybės veikimas jau čia 
daugiau nereikalingas, ir iš šešių 
prenumeruotų leidinių dar laiki
nai palieku vieną, taip kad ir 
Pasaulio lietuvio prenumeratą 
nutraukiu ir prašau jo toliau ne- 
besiuntinėti”. Nesišypsokite, per
skaitę to laiško autoriaus pavar
dę, tai nėra vienintelis balsas. Ir 
štai dėl ko aš šiek tiek sujudinau 
JAV Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkės korespondentę, pa-

* Paskaita, skaityta JAV Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apylinkės su
ruoštame Vasario Šešioliktosios mi
nėjime 1992 m. vasario 9 d. Šv. An
tano parapijos patalpose, Cicero, Dli- 
nois.

įstatymai, kurie plyta prie plytos 
statys naują ir labai patrauklią 
Lietuvą. Ir visi ta nauja ir jauna 
Lietuva džiaugsimės: ir tie, kurie 
vasaros rytą avietes savo daržuo
se Kaune rinks, ir tie, kurie iš už
jūrio atvykę senojo Vilniaus gat
vėmis vaikščios. Ir vienų, ir kitų 
akys bus pilnos nuostabos šviesią
ja Lietuva, kurios gimtadienis — 
Kovo Vienuoliktoji.

a.a. U. 

klaususią mane, kokia tema aš 
šiandien kalbėsiu, klausiamojo 
pobūdžio atsakymu: „Lietuvos 
prisikėlimas — išeivijos laido
tuvės?”

Bet ar toks klausimas realus? 
Argi mums neaišku, kad niekas 
ne tik ešalonais, bet ir gausiau į 
Lietuvą gyventi nebegrįš? Manoji 
karta jau per sena, surišta čia su 
ekonominėmis, buitinėmis sąly
gomis, socialinio aprūpinimo 
padėtimi, draudimais ir kitomis 
fizinio gyvenimo būtinybėmis. 
Jaunesnieji, čia įsigiję profesijas, 
amatus, verslus, įaugę į vietinę 
aplinką, gyvenimo būdą, standar
tus, kad ir kažin kaip Lietuvą 
mylėdami, irgi ešalonais į Lie
tuvą nesidangins. Taip, bus ir iš 
jų atskirų atvejų, bus profesio
nalų, vykstančių į savo tėvų žemę 
dirbti ir gyventi, bet jiems per
gabenti ešalonų tikrai nereikės. 
Taigi manau, su manim sutiksi
te, kad išeivija liks ir turės gyven
ti. Ji dar ir pasipildys naujais 
ateiviais, kurių jau ir dabar čia 
apstoka. Todėl mums ne tiek 
reikia rūpintis, ar išeivija dar 
bus, bet kokia ji bus? Ypač kai iš 
jos iki šiol turėtų dviejų veidų, 
politinio ir kultūrinio, liks tik 
vienas kultūrinis.

Juk mes, Antrojo pasaulinio 
karo išeiviai, sakėmės nesą tik 
paprasti emigrantai, išėję į pa
saulį geresnio gyvenimo ieško
ti, bet politiniai pabėgėliai arba 
net tremtiniai, okupanto išvyti iš 
savo krašto ir į laisvąjį pasaulį 
pasukę ne vien tik išvengti savęs 
pačių fizinio sunaikinimo, bet 
kalbėti tautos ir net valstybės 
vardu, skelbti pasauliui jos tra
gediją ir kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Tai, sakėme, 
yra mūsų čia buvimo prasmė, tai 
mūsų darbų pagrindinis tikslas, 
tai mūsų, Lietuvos vaikų, parei
ga. Tai buvo mūsų skaisčiai 
šviečiantis politinis veidas. Tiesa, 
mes ®kėmės turį ir kitą tikslą, 
kitą pareigą, jau ne valstybei, bet 
tautai — lietuviškąjį išlikimą, 
išlaitymą tautos kultūros, pap
ročių charakterio savybių, kal
bos ii visų kitų tautiškumui bū
dingu bruožų, visa tai pavadinę 
lietuvybės išlaikymu. Bet jau 
nebe risi tai vienodai supratome 
ir nevienodai vertinome. Kai 
kuries mūsų grupės savo tikslu ir 
pareiga telaikė tik politinį darbą, 
vadindamos jį kova dėl Lietuvos 
laisves, kėlė į pačią aukščiausią 
pakopą, kartu ir patys ten kop
dami ir skelbdamiesi jam vado
vaują visur ieškojo pirmenybių, 
tą čiaapibūdintą lietuvybės išlai
kymą laikydamos žemesniu, ant
raeiliu, reikalingu tik priauginti 
politiniam darbui talkininkų. Ne
žinau ar bent vyresnieji prisi- 
mens tuos laikus, kai visą 
lietuvybės išlaikymo naštą vien 
ant sivo pečių besikraunančiai 
Lieturių Bendruomenei lėšas 
tebūvi leista telktis, tik iš jos 
išreikdavus pažadą 80% tų lėšų 
perdurti Amerikos lietuvių po- 
litiniįm veiksniui. Ir čia aš 
nekalu apie Vasario 16-osios 
aukai To buvo reikalaujama, 
Lietuių Bendruomenei kurian-

1988 metų brėžiny* — Lietuvos žinių agentūra* ELTA atsiųstas i Amerika kartu su kita tautine heraldika ir nuotrau
komis iš Lietuvos Atgimimo laikotarpio.

tis, kai į politinį darbo lauką eiti 
jai dar buvo griežtai uždrausta. 
Jai buvo leidžiamas tik kultūri
nis darbas — pilkasis veidas.

Bet dabar tie pirminiai tikslai 
dingo. Labai staiga, gal ir 
netikėtai. Tų aukštųjų pakopų 
nebeliko, o jeigu kam nors at
rodytų, kad jų dar reikia, tai ant 
jų stovėtų jau nebe išeivija, bet 
valstybė, kuriai čia ir atstovauja, 
ir jos vardu kalba, ir jos balsą per
duoda jau nebe mes, pabėgėliai ar 
tremtiniai (vadinkimės dar ir 
dabar, kaip norim), bet oficialūs 
Lietuvos valstybės paskirti 
pareigūnai: ambasadorius, kon
sulai, kiti jos tarnautojai. Todėl 
vien tik tuos tikslus puoselėju
siems ir vien tik tokį uždavinį 
teįsivaizdavusiem8 aišku, kad 
mes nebereikalingi, ir jie siūlo 
ešalonais grįžti ten, iš kur at
keliavome, nebent čia dar būtų 
kokio nors tiesioginio darbo Lie
tuvai.

Nežinau, kiek iš mūsų taip gal
voja, būtent, kad arba visiems 
ešalonais grįžti į Lietuvą, arba 
dirbti tik tiek, kiek dar reikia 
Lietuvai. Negalėčiau lengvai 
nuvertinti nė tokio galvojimo, tik 
bėda ta, kad pirmasis visiškai 
nerealus, nes tų ešalonų niekad 
nebus, o antrasis per siauras. Juk 
dar liks neišvykusių į Lietuvą. Ar 
jie jau nebenorės būti lietuviai, 
nors Lietuvai dirbti čia ir taip pri
mygtinai, kaip iki šiol, ir neberei
kėtų. Gyventi taip pat lietuviš
kai, kaip gyvenome iki šiol. Čia 
nekalbu apie tuos, kurie pačia lie
tuvybe niekada nesidomėjo arba 
pasirodė tik Lietuvos laisvėjimo 
metu ir tik politiniame lauke. 
Tokie, šiam visam politiniam 
subangavimui nurimus, jeigu dar 
nedingo, tai greitai vėl iš mūsų 
akiračio dings. Kalbu apie tą 

išeivijos dalį, kuri visą laiką 
domėjosi ir čionykščiu lietuvišku 
gyvenimu, ir Lietuva. Ir stebiuo
si, kad kai kurie iš jų pradėjo 
kažkaip „krypuoti”, ir to jų 
„krypavimo” aš visiškai nesu
prantu.

Nesuprantu, sakykim, kodėl 
yra jaunų šeimų, atsiimančių iš 
lituanistinių mokyklų vaikus, 
aiškinančių, kad, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, lie
tuviškai mokytis čia nebereikia. 
Nesuprantu, kodėl kai kurie 
veikėjai primygtinai siūlo visą 
Lietuvių Fondo kapitalą skubiai 
atiduoti Lietuvai, kai puikiai ži
nome, kad tas Fondas buvo stei
giamas — liudininkas ir aš patB 
esu — telkti milijonus, iš kurių 
nuošimčių čia lietuvybę palaiky- 
tumėm ir Nepriklausomai Lietu
vai atiduotumėm tik tada, kai čia 
tos lietuvybės nebebus ir jai 
pinigų nebereikės. Nesuprantu, 
kodėl ir patys didieji vadai 
aiškina, kad nebereikia nė Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės — 
tos visos mūsų išeivijos jungties 
lietuvybei palaikyti, nes Kraštų 
Bendruomenės tiesiogiai santy
kiauja su Lietuva ir PLB valdy
bai nebėra ko veikti. Nesupran
tu ir siūlančių į Bendruomenę 
įvesti anglų kalbą, negalinčių 
suvokti, kad, ją įsivedę, po kele- 
rių metų tik angliškai ir tekal- 
bėsim. Ar Lietuvai atgavus 
laisvę mes tikrai nebenorim būti 
lietuviai ir kūlverčiais skubame 
pasidaryti kitataučiais?

Viso to aš nesuprantu. Nesu
prantu, ar lietuvybę mes čia 
palaikėme ir puoselėjome tik 
kaip priemonę Lietuvos valstybei 
padėti atsikurti, ar dėl to, kad ji 
pati savaime mums yra pati 
brangiausia ir žmogiška, ir 
dvasiška vertybė. Man atrodo, 

kad Lietuvos nepriklausomybės 
mes ir siekėme dėl to, kad, 
būdama laisva ir nepriklausoma, 
lietuvių tauta galėtų ir pati savo 
tautiškumą ugdyti, vystyti, 
puošti juo savo dvasią, tos dvasios 
įkvėpimu kurti savo kultūrą — 
patiems gėrėtis ir rodyti pa
sauliui jos grožį — ir kad tokią 
pačią kultūrą išlaikyti ir ją 
gyventi mums padėtų.

Nors ir buvau politikierių 
lupamas už politinį darbą, nes, 
pagal juos, tai ne bendruome- 
nininko sritis, bet esu vienas iš 
tų, kuris per visą tą savo 
išeivišką gyvenimą, mačiau ir 
kitą šoną — lietuvybės išlaikymą. 
Man atrodė, kad tai du vienodi 
mūsų, kaip išeivių, uždaviniai, 
vienodai svarbūs, vienodai 
reikšmingi. Jeigu suprantame, 
kad be nepriklausomos valstybės 
nebus galima ugdyti pilnutinės 
tautos, tai supraskime, kad be 
tautos nebus nė nepriklausomos 
jos valstybės. Kam ta valstybė, 
kuri yra nieko daugiau, kaip 
tik tam tikros rūšies politinė 
organizacįja, jeigu nėra tautos? 
Ar bereikia valstybės kad ir mū
sų giminėms jotvingiams, kur
šiams, pagaliau prūsams, jeigu 
jau seniai jų tautos išnykusios. 
Dar koks penkiasdešimt metų 
stalininės okupacijos, gal jos 
nebebūtų reikėję nė mums, nes 
lietuvių gal nė nebebūtų likę. 
Todėl ir Lietuvos valstybei atsis
tatyti, gyventi ir klestėti reikia 
lietuvių tautos. Reikia jos api
brėžtoje valstybės ribomis teritori
joje, reikia ir už jos ribų. Ir nė 
kiek nemažiau, nes tokiai negau
siai lietuvių tautai ir dar ne taip 
jau daug pažįstamai pasaulyje 
tarpti ir į pasaulį žvelgti, ir jo 
žvilgsniui pagauti reikia didelio 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Amerikos liberalai ir
Lietuvos laisvė

Nepriklausomybės švenčių nuotaikomis
VYTAUTAS VOLERTAS

„Laisvė” yra kertinis ter
minas liberalizmo filosofijoje; 
Lietuvos kova už laisvę tesu
silaukė vėsaus pritarimo iš dau
gelio Amerikos liberalų. Kaip 
galima paaiškinti ši priešta
ravimą, kuris tebėra mįslė 
daugeliui lietuvių?

Norint šią mįslę išlukštenti, 
reikia keliauti per moderniąją 
Amerikos politinę ir visuomeni
nę istoriją. Pavyzdžiui, liberalų 
požiūris į Baltijos tautų nepri
klausomybę yra glaudžiai susi
jęs su buvusios Sovietų Sąjun
gos įvaizdžiu Amerikos liberali
nėje inteligentijoje. Nors tie 
liberalai dėl daug ko nesutaria, 
juos vienija optimizmas — tikė
jimas nuolatine pažanga. Ir to
dėl nemažai jų pasidavė iliuzi
jai, kad komunistinė revoliuci
ja, nepaisant jos „klaidų” ir 
„nukrypimų”, buvo „pažangos” 
veiksnys.

Kai kuriuos amerikiečių libe
ralus suklaidino sovietinio ko
munizmo žodynas, pasisavinęs 
daugelį liberalizmo ir apšvietos 
filosofijos terminų: „humaniz
mų”. ..lygybę” ir pačią „pa
žangą”. Kai 19-ame šimtmetyje 
liberalai ir nacionalistai dažnai 
buvo sąjungininkais, „naciona
lizmo” sąvoka moderniojo Ame
rikos liberalizmo žodyne įgavo 
neigiamą atspalvį.

Todėl lietuviai, nors iš pažiū
ros ir teisūs, ne vienam liberalui 
atstovavo tą jau „atgyvenusį 
nacionalizmą”; sovietinė impe
rija, nors ir atgrasi, vien dėl 
savo daugiatautiškumo buvo 
automatiškai priskirta pažan
gesnėms jėgoms.

Pastaraisiais mėnesiais, iš 
amerikiečio profesoriaus Arthur 
Schlesinger lūpų, pasigirdo dar 
viena svarbi Amerikos libera
lų nusistatymo priežastis. Jo 
nuomonė verta ypatingo dėme
sio, nes Schlesinger ne tiktai 
įtakingas autorius, istorikas, 
bet ir vienas vadovaujančių 
liberalų intelektualų bei poli
tikų. Kaip prezidento John F. 
Kennedy patarėjas, jis nemažai 
paveikė Baltuosius rūmus.

Amerikos spaudoje pasiro
džiusioje straipsnių serijoje 
ir neseniai išėjusioje knygo
je Schlesinger perspėja apie 
nepaprastus tautų apsispren
dimo ir „nacionalizmo” pavojus. 
Laisvas apsisprendimas, anot jo, 
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yra „geras dalykas”, bet, jo 
griežtai neapribojus, veda prie 
susinaikinimo ir „žiauraus 
smurto”. Tą ribą peržengus, ima 
siausti suirutė ir chaosas. „Jei 
Armėnija nepriklausoma”, 
klausia Schlesinger, „kodėl ne 
Katalonija? Jei lietuviai gali 
laisvai apsipręsti, kodėl ne 
baskai? Ir kodėl ne Slovėnija? 
Korsika? Bretanija? Valonija? 
Jersey sala? Škotija? Kvebekas”?

Todėl Sovietų Sąjungos žlugi
mas Schlesinger’io nedžiugina. 
Jis tvirtina, jog vadinamasis 
„tribalizmas” — genčių ir tau
tybių nesantaika vienos valsty
bės ribose — virstąs tarptauti
nės politikos AIDS epidemija.

Kodėl Schlesinger taip karštai 
smerkia tautų išsilaisvinimo ju
dėjimus? Iš jo straipsnių serijos 
paaiškėja, jog jam ypatingą rū
pestį kelia Amerikoje plintantis 
„multikultūralizmas” — juodų
jų, azijiečių, indėnų, meksikie
čių ir kitų iššūkis šalies poli
tinei vadovybei ir tradicinei 
Amerikos civilizacijai. Tos vis 
gausėjančios „mažumos” atme
ta ankstesnį Amerikos visuo
menės modelį, paremtą anglo
saksų ar aplamai Europos kul
tūra, ir atsisako keisti savo 
kalbas, tradicijas, gyvenimo 
būdą — savanoriškai tirpti 
tautų tirpdymo katile, kaip 
ankstesniosios Amerikos imi
grantų kartos. Sovietų Sąjungos 
ir Jugoslavijos subyrėjimas 
Schlesinger’iui kelia baimę, kad 
toksai likimas gresia ir Jung
tinėms Amerikos Valstybėms.

O toji baimė — labai blogas 
patarėjas liberalių įsitikinimų 
žmogui. Ji pagimdo liūdnus 
prieštaravimus, kurie kartais 
atsispindi ir oficialioje Ameri
kos politikoje. Taip kai kurie 
liberalizmo, laisvės filosofijos, 
pasekėjai, užuot džiaugęsi lais
vės pergale Vidurio bei Rytų 
Europoje, aprauda imperijų ir 
dirbtinių daugiataučių valsty
bių žlugimą. Taip iš apšvietos 
amžiaus paveldėti vienos žmo
nijos ir vieno racionaliai tvar
komo pasaulio idealai iškrypsta 
į vienodinimo aistrą, įvairybės 
baimę ir imperijų teisinimą.

Jauna Lietuvos liberalų par
tija jau daro įnašą į nepri
klausomos šalies politinį pokal
bį. Ar ne laikas šiai partijai imti 
vystyti dialogą ir su Amerikos

Reakcijų grandinė
Dar tik prieš dvejus trejus me

tus, minint Vasario 16-ąją, žiūrė
davome nepritariančiai, jei ta 
proga būdavo pasilinksminama. 
Šiandien jau dera šauniai linksmin
tis. Juk štai sulaukėme Kovo 
11-osios, kuri pirmykštei Nepri
klausomybės šventei grąžino 
prieš pusšimtį metų komunistų 
nuplėštą originalų džiaugsmin
gumo bruožą. Lietuviai vėl išsi
veržė švieson iš vergams skirto 
politinio požemio, kuriame ilgai 
kentė fizines ir dvasines spazmas.

Visą devynioliktąjį amžių lietu
vių tauta silpo carų slėgty, artė
dama prie istorinėn praeitin ve
dančių laiptų. Europos kultū
rininkai puolėsi išsaugoti mūsų 
tautosaką ir kalbą, kad ateity 
turėtų medžiagos disertacijoms ir 
straipsniams apie išmirusius 
keistus žmones. Bet įvirto dvi
dešimtasis amžius. Mums jis tapo 
lyg politiniu katilu, lyg chemijos 
reakcijų grandine. Jo pradžioje, 
1918 m. vasario 16 d., dar 
siaučiant Pirmojo pasaulinio karo 
chaosui, įvyko pirmasis spro
gimas, paskleidęs laisvės entu
ziazmą. Be šios pradinės kibirkš
ties šiandien lietuviškai niekas 
nekalbėtų.

Dvidešimtasis amžius savo isto
rinės chemijos reakcijoje lietuvių 
tautą mankštino ir lamdė, ją ska
tindamas ir teriodamas. Trumpas 
laisvės laikotarpis, tasai pavasa
rinis gyvastingumas; karas ir 
okupacijos; politinė Lietuvos 
miškų drama; Sibiras ir iš kapų 
paviršiun įšalo keliami mūsų 
žmonių kaulai; pagaliau vėliau
sioji reakcijos fazė, 1990 m. kovo 
11d., prie kurios atvedė pirmoji 
kibirkštis, 1918 metų vasario 
16-a. Paskučiausias sprogimas 
nustebino pasaulį, padrąsino 
kitus baltiečius, paskatino armė
nus, ukrainiečius, gruzinus ir su
ardė Sovietų Sąjungą. Kartais 
vertingai, kartais tuščiai didžia- 
vęsi ir šiuo, ir tuo, šiandien teisė
tai esame ant paaukštinimo lyg 
olimpiadoje laimėtojai. Juk Lietu
va dvidešimtojo amžiaus gale 
pasuko viso pasaulio istoriją 
žmoniškumo kryptimi.

Praeities proza ir 
šventės reljefas

Kelionė iki dabarties buvo klai
ki ir siaubinga. Devynioliktame

* Autoriaus šiek tiek sutrumpintas 
tekstas paskaitos, skaitytos Lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, kovo 8 dieną 
Korp! Neo-Lithuania surengtame 
Kovo Vienuoliktosios minėjime.

liberalais — tikinti juos, kad 
tautos meilę ir tautų išsilais
vinimą įmanoma suderinti su 
liberalizmo idealais?

kž 

amžiuj lietuvių tauta slankiojo su 
knygnešių maišais tarp Murav
jovo kartuvių, jose pasibaisėtinai 
mirčiai palikusi savo žmonių, ki
tus bejėgiškai išlydėjusi jau tada 
carų atvertan Sibiran. Kokia 
ironija — tų Lietuvą mylėjusių, 
Sibire mirusių knygnešių ar 
sukilėlių kai kurie palikuonys 
tapo aršūs komunizmo propagan
distai, o keli net NKVD ir KGB 
generolų laipsniais atvyko savo 
kilmės žemėn fiziškai sunaikinti 
tautą, kurioje slepiasi jų šaknys.

Ar komunistinė okupacija ne
buvo bepročių siautėjimas? 
Griauti ūkius, keisti miestų, kai
mų, gatvių vardus, deginti 
knygas; naikinti paveikslus, 
skulptūras; už politinius įsitiki
nimus plakti, svilinti, badyti, 
šaudyti žmones; pąjuokti lavonus; 
gyvuosius tremti į baisaus šalčio 
kraštą ir palikti begalinėje ply
nėje mirčiai...Kas taip drįsta elg
tis, jei ne bepročiai? Ir kas ginčys, 
kad taip nebuvo? Komunizmą 
rėmusieji, nesvarbu, ar jie būtų 
lietuviai, ar kitokių kilmių bei 
religijų atstovai, pasaulio akyse 
visiems laikams liks iškrypėliais. 
Būtų gerai, jei šio siaubo vykdy
tojai amžinai kur nors dingtų, 
kad mums nereikėtų erzintis, 
juos netyčiomis sutikus.

Visi šie baisūs randai mums 
yra žinomi. Vieniems juos ati
dengė istorija ir mokyklos, ki
tiems sielose ar net kūnuose įrėžė 
pats gyvenimas. Tad gal reikėjo 
vengti banalumo ir šios praeities 
prozos netempti į paviršių. Bet 
tada pakankamai neišryškėtų 
Kovo 11-osios reljefas. Skausmo, 
ryžto ir kantrių siekių fonas pa
brėžia tautos ir jos švenčių bruo
žus.

Antroji banalybė, taip pat šiam 
pokalbiui nesuteikianti jokio bliz
gesio, tai tikrovės pripažinimas, 
kad nei Vasario 16-oji, nei Kovo 
11-oji nėra veltui lemties dovano
tos datos. Ir mūsų jau beveik 
pamiršti knygnešiai, ir parti
zanai, ir kolūkiečio bjaurėjimasis 
okupantu, ir jauno Lietuvos 
inteligento rezistencija, ir Sibiro 
tremtinio ištvermė — tai slaptie
ji ginklai, ardę ir carų, ir Blogio 
imperijas. Ankstyvosios ir vėlyvo
sios išeivių drauguos, draugijėlės, 
parapijos, klubai, renginėliai, 
„piknikai”, gegužinės, dažnai 
pašaipiai nužvelgtos, kaupėsi 
vienon jėgon. Prisidėjo kiekvie
nas žmogus, dirbęs ar finansiškai 
aukojęs. Okupacijas palengva 
ardė ir suėjimuose bilietus 
tikrine vyrai ar jaunuoliai, ir vir
tuvėse prakaitavusios moterys. 
Išeivija, neskaitant Maskvos 
papirktų senosios imigracijos 
komunistų, ėjo viena kryptimi į 
vieną tikslą.

Išeivijos ir tautos 
santykiai

Savo dideliame džiaugsme ap
gailestaujame, kad komunizmas 
sunkiai sužalojo Lietuvos žmonių 
tarpusavio santykius ir net jų 
sąžines. Objektyvus — bent man 
taip atrodo — palyginimas kalba, 
kad išeivįja savo darbuose buvo ir 
yra žymiai kultūringesnė. Tiek 
demagogijos, tiek juodinimosi 
mūsų tarpe nėra ir mes taip ne
švaistome visuomeninių resursų,

Chicago’s skautų kūryba Jų Šiemetinėje tradicinėje Kaziuko mugėje, kuri vyko sekmadieni, kovo 1 dienų, Jaunimo 
centre.

Jono Tamulaičio nuotrauka

kaip daroma Lietuvoje. Šios 
pastabos jokiu būdu nėra nusi
vylimas, tačiau esu susidaręs 
tokią nuomonę. Išeivija Lietuvai 
dar yra ir bus labai reikalinga. 
Tasai reikalingumas, pasirodo, 
yra kitokio pobūdžio, negu mes 
spėliojome. Mūsų turtai, pinigai, 
finansinės aukos, palikimai gali 
padėti tik artimiesiems. Valsty
biniu mastu tai yra lyg nuo 
medžių atsipalaidavę atskiri 
rasos lašai sausai žemei. Mažai 
vertinu ir galimą išeivijos 
pagalbą mokslo žiniomis ar 
technika. Lietuvoje akademinėse 
srityse išmanoma gana daug, o iš

Chicago’s skautų kūryba šiemetinėje Kaziuko mugėje, vykusio ■ k >vo 1 dieną 
Jaunimo centre.

Jono Tamulaičio nuotrauka

tisų fabrikų su moderniomis 
mašinomis mes nepastatysime.

Išeivija dar ilgoką laikotarpį 
bus svarbus vienetas, koreguojąs 
tautoje komunizmo suardytą 
balansą. Iš mūsų į ten turėtų 
nueiti vakarietiškas galvojimas 
politikoje, atskirų religijų ir ti
kinčiųjų bei netikinčiųjų piliečių 
santykiuose, gali ateiti kūryboje, 
ekonomijoje. Gali ateiti ir per
spėjimai, kad tauta nemėgdžiotų 
Vakaruose įsimetusių blogybių 
bei puvimo, kad negarbintų 
smith’ų, kenedžių, johnson’ų, 
tyson’ų.

Kad išeivija pajėgtų tautai 

suteikti šią labai svarbią pa
galbą, ji pati turi likti gyva ir 
neišprotėti dabartinio džiaugsmo, 
Lietuvai nepriklausomybę at
gavus, veikiama ir gal net mig
doma.

Pakampių vaiduokliai

Džiaugiamės Lietuvos laisve, 
tačiau tamsiose pakampėse mato
me slampinėjančius ir gąsdinan
čius vaiduoklius. Tai nepalankios 
situacijos ir pikti žmonės. Su
naikinta normali gyvenimo tėk
mė, sulaužyta moralė, prarasta 
nuosavybės sąvoka. Tokia aplin
ka šiandieninėje Lietuvoje yra 
tarsi spąstų raizgyne, nelei
džianti įsibėgėti.

Kaip grąžinti žemę ir kitokį 
nekilnojamąjį turtą, kai jau 
pasikeitė kelios gyventojų kar
tos? Kaip nevogti, jei vagystė 
buvo normali gyvenimo eiga? 
Kodėl keliasdešimt tūkstančių 
kainavusios žemės ūkio mašinos 
nepasukti — oficialiai tariant, 
neparduoti — už kelis šimtus, kad 
pirkėjas ir parduodąs kolchozo 
pirmininkas galėtų pasidalinti 
pelnu?

Buvę komunistai redaktoriai 
Vilniuje užgrobinėjo pastatus ir 
spaustuves, skelbė streik ir 
užsieniui begėdiškai skundė 
atbundantį savo kraštą. Juk 
komunisto kolchozo pirminin
ko, komunisto redaktoriaus, 
komunisto fabriko direktoriaus 
vienintelis ir pagrindinis tikslas 
yra atsigavusios valstybės 
sunaikinimas ir jos vėl pa- 
brukimas po rusiško marksizmo 
skvernu. Tai čia tie vaiduokliai, 
prie kurių jungiasi ir paprasti 
gobšuoliai bei pavyduoliai. 
Komunizmo ideologija tarsi 
atliko tautos sąmonėje chirurgiją, 
toje sąmonėje įsodinusi kažkokias 
kapsules, spinduliuojančias gob
šumą su pavydu, nepasitikėjimą 
su neapykanta, nekantrumą su 
nervingumu.

Ši chirurgija gal paveikė ir 
pilietybės įstatymą, pagal kurį 
išeivija yra vien nubyrėję ir nerei-

(Nukelta į 3 psl.)
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„Valyt ar ne valy t 
komunistus?

Lietuvos istorikai, jų rūpesčiai ir užmojai

Ką daryt su buvusiais komunis
tinių režimų pareigūnais ir 
savanoriškais ar priverstiniais 
saugumo organų bendradarbiais? 
Vidurio-Rytų Europos šalyse šis 
klausimas sužadino ypatingas 
aistras. Šių šalių vyriausybės 
be atvangos kritikuojamos už 
nesugebėjimą iki šiol išvalyti 
senojo režimo elito. Tvirtinama, 
kad nors buvęs saugumo apara
tas jau paleistas, saugumiečiai 
tebėra įtakingi ir sugeba įsi
sprausti į svarbius postus.

Čekoslovakijos parlamentas, 
1991 metams baigiantis, priėmė 
vadinamąjį „liustracijos” — 
„apsišvarinimo” — įstatymą, 
pagal kurį buvusiems komunisti
niams pareigūnams penkerius 
metus bus uždrausta užimti 
valdžios ar svarbius privačius 
postus. Išimtis tebus padaryta 
„Prahos pavasario” metu, nuo 
1968-ųjų iki 1969-ųjų gegužės 
mėnesio, veikusiems pareigū
nams. Gruodžio mėnesį Čekoslo
vakijos Švietimo ministerija 
paskelbė, kad bus valomi ne 
tiktai mokytojai, bet ir pagalbinis 
personalas. Prezidentas Vaclav 
Havel „liustracijos” įstatymui 
nepritarė, bet su juo susitaikė. 
Panašus įstatymas buvo priimtas 
ir Vengrijoje, tačiau prezidentas 
Arpad Goncz vis dar atsisako jį 
pasirašyti.

Apie šią jaunųjų Vidurio-Rytų 
Europos demokratijų dilemą 
rašo (dienraštyje Neuisday 1991 
m. spalio 13 d.) Čekoslovakijos 
rašytojų sąjungos pirmininkas ir 
Čekų PEN centro įkūrėjas Ivan 
Klimą. Jis pripažįsta, kad šie 
kaltinimai ir piliečius apėmusios 
abejonės yra pagrįsti. Dar 
užpernai Čekoslovakijos minis
tras pirmininkas ir finansų 
ministras buvo kompartijos 
nariai. Į ministrų postus buvo 
paskirti daugelis komunistų, 
pašalintų iš kompartijos per 
valymus po 1968 metų invazijos. 
Senojo režimo laikais praturtėję 
aukšti partiečiai tebėra įtakingi 
ir galingi. Paaiškėjo, kad dauge
lis buvusių komunistinio saugu
mo bendradarbių užima aukš
tus postus parlamente ir valdžios 
aparate, o tokius asmenis labai 
lengva šantažuoti. Visa tai, rašo 
Klimą, sukėlė nepasitenkinimo 
audrą čekų ir slovakų tarpe. Vis 
gausėja ir garsėja balsai, reika
laujantys kažko panašaus į
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nacių„denacifikaciją” 
išvalymą po Antrojo pasaulinio 
karo: visi komunistai turi būti 
pašalinti iš valdžios postų, reikia 
viešai paskelbti visų buvusių 
komunistinio saugumo bendra
darbių pavardes.

„Valymų” priešininkai Čeko
slovakijoje tačiau tvirtina, kad 
toksai „apsišvarinimas” būtų 
neįmanomas. Komunistinė san
tvarka užsitęsė 40 metų ir į savo 
tinklą įtraukė kiekvieną pilietį. 
Kas vadovaus „valymams” ir 
kokiais kriterijais bus vadovau
jamasi — klausė „valymų” kriti
kai. Ar tokio masto „apsišvarini
mas” nepakirs visuomeninių 
institucijų? Kur bus galima su
rankioti pakankamai „nekaltų” 
žmonių „kaltiesiems” pakeisti? 
Prieš senąjį režimą Čekoslova
kijoje aktyviai kovojo tiktai 
nereikšminga mažuma. Dalis jų 
buvo ekskomunistai, išmesti iš 
kompartijos už dalyvavimą 1968 
metų „Prahos pavasaryje”. Ir kas 
buvo kaltesnis? Buvusieji komu
nistai, 20 metų kovoję prieš 
totalitarinį režimą, ar tie, kurie 
niekad neįstojo į kompartiją, bet 
toleravo režimą ar su juo ben
dradarbiavo — klausia Klimą.

Pritardamas kritiškiems bal
sams, čekų rašytojas teigia, jog 
demokratija negali pasiduoti va
lymų aistrai. Jo nuomone, taip 
pat bergždžia ginčytis apie nekal
tumą ir kaltę, nors aiškūs nusi
kaltimai kitas dalykas. Demokra
tijai teturėtų rūpėti kiekvieno 
asmens kompetencija ir jo siekiai. 
Šimtų tūkstančių pavardžių 
paskelbimas tiktai padidintų 
visuomeninius neramumus. Kli
mą mano, kad tokių sąrašų pa
skelbimo reikalaujantys žmonės 
tenori įsigyti daugiau populiaru
mo prieš ateinančių metų 
rinkimus.

Kokia išeitis iš šios nelemtos 
padėties? Čekų autorius siūlo, 
kad pačius atsakingiausius val
džios postus turėtų užimti 
asmenys, neturėję jokių ryšių su 
buvusiuoju režimu. Taip pat tik 
tokie asmenys turėtų būti skiria
mi ir į postus, reikalaujančius 
moralinio nuoseklumo ir atsakin
gumo — teisės apsaugos, švietimo 
ir masinės informacijos srityse. 
Klimą palaiko prezidento Ha- 
vel’io kompromisinę poziciją ir 
pritaria jo pageidavimui, kad 
kandidatai į kai kuriuos postus

ALFONSAS EIDINTAS

Čikagoje esančio Lituanistikos 
tyrimo ir studįjų centro pirmi
ninko dr. Jono Račkausko malo
niai pakviestas patalkinti kai ku
riems jų sumanymams, o ir savo 
būsimąjai studijai apie Lietuvos 
prezidentą Aleksandrą Stul
ginskį pasirinkti medžiagos ve
dinas, norėčiau bent frag
mentiškai supažindinti su isto
rijos mokslo situacija Lietuvoje.

Matyt, nėra reikalo įrodinėti 
savo istorijos (tautos ir valstybės) 
svarbą. Neperdėsiu pasakęs, jog 
Lietuva išliko ir vėl iškilo į 
nepriklausomų valstybių tarpą 
nuolatinės kovos už savo kalbą, 
kultūrą ir istoriją dėka. Praeities 
žygiai, senolių darbai ne tik stip
rino dvasią, bet ir kėlė vis naujus 
ir naujus žmones į darbą ir veiklą 
laisvės labui. Visų okupacijų, o 
ypač paskutiniosios — sovietinės 
— metais, būtent istorija turėjo 
tarnauti svetimųjų ideologijai ir 
galutinei krašto sovietizacijai.

Nelengvai prisikėlėme.
Penkiasdešimt metų trukusi 

komunistinė prievarta padarė 
savo — du didžiausi judošiai išėjo, 
deja, iš istorikų (jeigu taip galė
tume juos pavadinti) tarpo — tai 
Mykolas Burokevičius bei Juozas 
Jermalavičius, kurių „veikla” 
nuvedė juos į sausio 13 dienos 
žudikų gretas. Buvo ir daugiau 
juos rėmusių. Tačiau absoliuti 
dauguma istorikų liko su savo 
tauta.

Šiuo metu, kai Lietuvos valsty
bė pilnai pripažinta tarptautinėje 
arenoje, tačiau apimta eko
nominės krizės, humanitarinių 
profesijų žmonėms atėjo 
nelengvos dienos: universitetuose 
mažinamas studentų skaičius, 
reiškia — mažiau reikės ir dės
tytojų. Kol kas istorikai buvo ruo
šiami Vilniaus universitete ir 
Vilniaus pedagoginiame ins
titute. Tačiau daugiausia pro-

* Dr. Alfonsas Eidintas yra Lietu
vos tautinio istorikų komiteto pirmi
ninkas.

turėtų įrodyti savo nekaltumą. 
Taipgi kiekvienam piliečiui 
turėtų būti garantuota teisė. 
patirti, ar jo pavardė yra buvusių 
saugumo agentų ir bendradarbių 
sąraše. (Kartais — primena Kli
mą — į tokius sąrašus patekdavo 
ir visai nekalti žmonės.) Tada 
toksai asmuo patsai nuspręstų, ar 
jis dar nori kandidatuoti į tokį 
postą, ar, jei sąrašai būtų su
klastoti, pareikalauti, kad jį 
išteisintų tokioms byloms spręsti 
įsteigta ypatinga institucija.

Griežtų „apsišvarinimo” įstaty
mų įvedimas Čekoslovakijoje ne
sustabdė karštų diskusijų, kurių 
turėtų klausytis ir Lietuva.
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fesionalių specialistų buvo su
telkta Lietuvos istorijos institute. 
Šiuo metu jame dirba 11 habili
tuotų mokslo daktarų, 43 mokslo 
kandidatai ir 97 mokslo darbuo
tojai, personalas — iš viso 172 
žmonės. Deja, dalį tenka jau da
bar atleisti ir ne tik tuos, kurie 
blogai dirba — smarkiai sumažėjo 
finansavimas, mažėja ar Suma
žintos kai kurios programos ir 
įvairūs anksčiau buvę užsa
kymai.

Istoriškai taip jau susiklostė, 
jog Lietuvos istorijos instituto 
tyrinėjimų laukas platus ir mar
gas. Tai mūsų tautos ir Lietuvos 
valstybės, pilietinė krašto is
torija. Pagalbiniai istorijos 
mokslai (šaltinotyra, heraldika ir 
pan.) etnografija, archeologija. 
Archeologijos srityje iš tiesų daug 
naujienų, nes ypačiai didelį 
mastą pasiekė Lietuvos senovės 
miestų kasinėjimai.

Didelė instituto archeologų gru
pė tyrinėja Vilniaus Žemutiniąją 
pilį. Visai neseniai ji peror
ganizuota į atskirą Pilių tyrimo 
skyrių, o jos vadovu paskirtas 
žymus tyrinėtojas, istorijos 
mokslų kandidatas Vytautas Ur
banavičius. Po šių kasinėjimų 
galvojama pradėti ir kompleksinį 
pilies restauravimo projekto 
sudarymą, ko jau seniai reika
lauja Lietuvos visuomenė. Taigi 
padėtas geras pamatas pilies at
statymo darbui. Taip pamažu bus 
atkurta istorinė Lietuvos valsty
bingumo šerdis Vilniaus centre, 
šalia Katedros didingojo pastato.

Jau pilnai atkasti Kunigaikš
čių rūmų pamatai, renkama ir 
ikonografinė, archyvinė medžia
ga. Kol kas šiems darbams 
vykdyti gauname Lietuvos vy
riausybės bei visuomenės (Lie
tuvos Kultūros fondo) piniginę 
paramą.

Senoji krašto istorija okupacijos 
laikotarpiu nebuvo tokia per
sekiota vertinimų ir tyrimų 
prasme ar kitaip labiau proble
miška. Lietuvos valstybės is
torija, atskirų didžiųjų kuni
gaikščių veikla ir politika — šios 
ir ir panašios temos buvo siau
rinamos ir ideologizuojamos, ypač 
gniaužtas teisingas žodis apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
įnašą į tautos istorinę raidą, 
tačiau visa kita daugiau ar

mažiau aptarta, todėl tam tikra 
gera pradžia yra jau padaryta. 
Dideles viltis dedame j archeo
grafijos skyrių, kuris užsiima 
Lietuvos Metrikos, miestų is
torijos ir kitų archyvinių šaltinių 
publikavimu. Šiam skyriui vado
vauja istorijos mokslų daktaras 
Antanas Tyla, beje, vienintelis iš 
istorikų Lietuvoje neseniai iš
rinktas Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos nariu. Kito, Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės, 
skyriaus veiklai vadovauja isto
rijos mokslų daktaras Leonas 
Mulevičius, žinomas agrarinės 
istorijos specialistas. Būtent šių 
skyrių tyrinėtojai turi susitarimą 
su Lenkijos, Rusijos, Gudijos ir 
Ukrainos istorikais. Ketinama 
bendradarbiaujant publikuoti gal 
200 tomų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės aktų rinkini — 
Lietuvos Metriką. Kartu jie ty
rinėjami, reguliariai rengiamos 
konferencijos. Tai turėtų suburti, 
išugdyti, tikimės, gana stiprią 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės tyrinėtojų mokyklą. Deri
nant senųjų dokumentų publi
kacijos darbus, pasiskirstyta 
tomais. Didžioji darbo našta gula 
ant mūsų instituto ir Vilniaus 
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universiteto istorikų pečių. 
Galbūt dabar tai jau nėra taip po
litiškai aktualu, bet mokslui la
bai svarbu išleisti tokio didelio 
Rytų Europos regiono pagrindinį 
šaltinį. Leidyba koncentruosis, 
bent kol kas, vilniškėj „Mokslo” 
leidykloj. Su Vilniaus universi
tetu paeiliui ruošiame po tomą 
kasmet. Du tomai jau paruošti 
spaudai. Pirmasis išeis, žinoma, 
Vilniuje.

Antra stambesnė tema būtų 
tautinis lietuvių atgimimas
19-ame amžiuje. Socialinė-eko
nominė istorija lyg ir parašyta, 
bet visuomeninės-politinės raidos 
tyrinėjimų aiškiai stokojame. 
Anksčiau daryta ir metodologinė 
klaida, kai visa, kas buvo Lietu
vos istorįjos palikimas, bet, saky
kim, parašyta lenkų kalba ar su 
aiškia lenkų įtaka — visa buvo 
tarytum atiduota lenkams. Šita 
klaidinga tradicija paveldėta ar 
tik ne iš senosios, prieškarinės 
Lietuvos istorikų mokyklos. Da
bar svarbu visų pirma iš naujo iš
tyrinėti ir gauti autentišką to 
meto Lietuvos — daugiakalbio, 
net daugiaetninio gyvenimo — 
vaizdą. Juk tai buvo irgi Lietuvos 
istorija, ir ji darė įtaką atgims

tančiai lietuvių kultūrai. Ne
abejotinas trūkumas — Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios istorijos ir jos 
tyrinėtojų stoka. Tačiau ir čia 
galvojama padaryti pradžią nau
jai perorganizuojamame Etno
kultūros istorįjos (negalutinis pa> 
vadinimas) skyriuje, kurio vado
vu paskirtas jaunas ir produkty
vus istorikas Egidįjus Aleksand
ravičius. Šio skyriaus tyrinėto
jams rūpės ir mūsų tautinės 
inteligentijos brendimas, etni
nių grupių Lietuvos gyvenime 
atskleidimas.

Toliau — modernios Lietuvos 
valstybės, Lietuvos Respublikos 
genezė. Viena iš svarbesnių temų 
būtų Lietuvos valstybės atkū
rimas 20-ojo amžiaus pradžioj — 
reikšmingiausias mūsų tautos šio 
amžiaus įvykis. Jo problematikos 
svarstymas suaktyvėjo per da
bartinį Lietuvos atgimimą ir savo 
ruožtu skatino jį. Nebus pamirš
tas šaltinių leidimas, lygiagrečiai 
ruošiama monografijų serija; są 
lyginiai ar jau ir tikri atskirų jos 
darbų pavadinimai būtų tokie: 
„Lietuvių politinė veikla I pa
saulinio karo metais”, „Lietuvos 
valstybės Tarybos 1917-1918 
metų protokolai”. (Šį svarbų 
dokumentų rinkinį — sudarytojai 
A. Eidintas ir R. Lopata — jau iš
leido „Mokslo” leidykla. Tome at
sispindi Lietuvos Tarybos veikla, 
jos koordinavimas, politiniai 
tikslai ir, žinoma, visas procesas, 
kaip iš Tarybos vėliau išsiru
tuliojo valstybės atkūrimo 
organai).

Toliau tiriamas valstybės stip- 
ejimo procesas. Dar viena mono

grafija (ją baigia ruošti Česlovas 
Laurinavičius) — „Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos Taikos sutartis 
1920 metais”. Šita tema svarbi ir 
šiomis dienomis atrodo gana 
pamokoma. Dar prie vienos 
temos darbuojasi tyrinėtojai — tai 
Lietuva 1939-1941 metais. Čia 
ruošiama kolektyvinė monogra
fija apie vidaus, užsienio politikos 
padėtį plačiame europinės to 
meto situacijos fone. Ši monogra
fija aiškiai parodo, kokiais meto
dais stalinistinė Sovietų Sąjunga 
likvidavo Lietuvos Respubliką, o 
paskui ją sovietizavo.

Ir, žinoma, tiriama politinių 
partijų veikla, politinių jėgų išsi

(Nukelta i 2 psl.)
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Šnekame ir rašome 
lietuviškai

Jeronimo Kačinsko kūryba sugrįžo į Tėvynę

Štai vaišių stalas, „sezaniškai” 
papuoštas valgiais ir buteliais. 
Proga: gimtadienis, o gal varda
dienis, ar šiaip koks pagarbaus 
dėmesio vertas šeimos jubiliejus.

Už stalo susėda dažnai sutin
kami, bet visad mieli žmonės, su 
kuriais smagu pabūti, pašnekėti 
dar nepamiršta lietuvių kalba. 
Iš kelių galima mokytis kir
čiavimo, o iš kitų, kaip iš Los 
Angeles lietuviškos radijo va
landėlės vyresniųjų pranešėjų, 
retai išgirsi „parlamentą”, „inži
nierių”, „fotografą”, „autobusą”, 
„kilogramą”, „testamentą” ir 
panašius žodžius, kirčiuojant 
trečią skiemenį. Daugelis įsimy
lėję antrą. Jei pasitaiko žodis 
„veltui”, tai būtinai kirčiu pala
bina „ui”. Gi „vėliavos” viena
skaitos kilmininką kirčiuoja 
„os”, o ne pirmą skiemenį, kaip 
to reikalauja pirmoji kirčiuotė.

Maža bėda su kirčiavimo klai
domis. Kur kas juokingiau, kai 
pašnekesys užstalėj pavirsta lie- 
tuvių-amerikiečių kalbų miš
raine. Galima būtų pailiustruoti 
pavyzdžiais, tačiau jais mes nieko 
nenustebinsime. Sykį Braz
džionis prasitarė, jog mūsų skran
dis ilgiausiai nenutausta. Deja, 
įsitikinau, mūsų žodynas užsta
lėje yra leisgyvis. Neretai 
kvėpuoja nuo sočios vartosenos: 
steikų, čikenų, mytlofų, dresingų, 
drinksų, džiusų, aiskrimų, 
keikų... Kartais kyla įdomi disku
sija, kaip tą ar kitą patiekalą pa
vadinti lietuviškai. Hatdogą? 
Kečapą?.

* * *

Sykį viename savaitraštyje 
skaičiau rašinį apie dabartinę 
ekonominę krizę ir tuos darbš
čius, sumanius mūsų tautiečius, 
„kurie yra sutaupę pinigų ir turi 
sutaupąs banke”.

Šis, taupumą iškeliantis saki
nys, panašus į Tarptautinių 
žodžių žodyne duodamą pleonaz- 
mo pavyzdį „aš verkiu ir lieju 
ašaras”. Panašiai teisme liejo 
ašaras ir kaltinamasis: „Pone 
teisėjau, aš visai nebuvau girtas, 
kai sudaužiau vitrinos stiklą, tik 
vieną taurelę išgėręs troškuliui 
numalšinti”. „Gerai”, sako tei
sėjas, „kadangi nebuvai girtas, 
tai pasėdėsi daboklėje ne vieną 
savaitę, bet septynias dienas”.

Mėgstame būdvardžius. Ny

Šiame numeryje:
Už tikslesnę, vaiskesnę mūsų kalbą • Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas • Dar keturi veikalai kraštotyros lobynan • Vydūno 
Jaunimo fondui 40 metų • Artūro Tereškino eilėraščiai • 
Smuikininko Raimundo Katiliaus koncertas Chicago’je • 
Pirmkartinė Chicago’s dailininkų paroda

ka-Niliūnas rinkinyje Vyno 
stebuklas būdvardį pavadino 
nutukusiu. Neretai juo patepame 
tai, ko tepti nereikėtų, kad ir rie
bų blyną sviestu. Parašome: „di
džioji dauguma pritarė prezi
dentui”. Kitur: „Albino sveikatos 
silpnoji pusė yra silpnybė saldu
mynams”. Kritikas dėsto, kad
N.N. rašytojas „po ilgų bandymų 
sukūrė savitą, originalų, tikrai 
autentišką stilių”. Girdėjau, kaip 
viename pokylyje kalbėtojai aš
tuoniasdešimtmečiu! sukaktu
vininkui linkėjo didelės sveikatos 
(vien sveikatos nepakako). Pabai
goje gerbiamas senolis papasako
jo, kaip jaunystėje tam tikru 
metu jautėsi ligūstas ir ne
sveikas, dabar visiems dėko
damas taria didelį lietuvišką 
ačiū.

♦ * ♦
Tik šių metų kovo pradžioje 

gavau prenumeruojamo Literatūros 
ir meno spalio mėnesio du nu
merius. Tuoj įnikau skaityti 
aktualų Vytauto Kavolio 
straipsnį, gvildenantį indi
vido laisvės ir kolektyvo val
džios akistatos būklę. Straips
nis pavadintas gan įmantriai 
„Preliminarinės paradigmos at
gimstančių dievų užsiėmimas”. 
Ką tai reiškia, nesuvokiu. Gal 
antraštėje trūksta brūkšnio? Tad 
skaitau atsidėjęs, su meškeriotojo 
kantrybe.

Vis tiek, nežiūrint atidaus susi
kaupimo, įsiveliu į tirštą sakinį, 
ir nė iš vietos. Pasijuntu lyg žu
velė, įstrigusi mokslinio intelekto 
tinkle.

Būtent: „Pripažįstant, kad gru
pės, turinčios savo narių susi
kurtą ar paveldėtą kultūros 
identitetą, nėra vien priemonės 
savo narių individualiems tiks
lams siekti, bet ir moralinės ver
tybės, kurioms įsipareigojama, 
taip pat autentiškų jausmų, 
kurių negalima nereikšti nepra
randant savęs, substratas, kad 
dėl to ne vien individai, bet ir 
bendruomenės turi savo teises, 
kurias verta net ir liberaliai 
demokratiniais įstatymais sau
goti, — vis dėlto lieka klausimas: 
kieno teisės konflikto atveju turi 
pirmumą — individo ar grupės?”

Sintaksė kaip reikiant. Ta
čiau skaityti sunku dėl tos ša
lutinių (daiktavardžius aiški-

LIUDA ŽIAUGRIENĖ

„Bene maloniausia šių metų ži
nia visuose kraštuose gyve
nantiems lietuviams — Lietuvos 
nacionalinės premijos suteikimas 
Bostone gyvenančiam žymiam 
mūsų kompozitoriui ir dirigentui 
profesoriui Jeronimui Kačinskui. 
Lietuva gyvena jo viešnagės, jo 
simfoninės, kamerinės ir chorinės 
muzikos koncertų įspūdžiais.

Muzikos barai (1991, Nr. 23)

Vienas po kito sugrįžta į 
Tėvynę rašytojų, poetų, meni
ninkų, filosofų ir kompozitorių 
darbai, sukurti už jos ribų. Išei
vijos kūryba užima itin svarbią 
vietą tautos kultūriniame 
palikime, reikšmingai užpildy
dama beveik penkių dešimtmečių 
spragą. Tik prasidėjus Lietuvos 
Atgimimui buvo palaužta ideolo
ginė blokada, kuri iki tol budriai 
saugojo savo piliečius nuo 
menkiausio galimo laisvės idėjų 
prasiskverbimo iš Vakarų. Lais
vam pasauly atsidūrę lietuviai 
menininkai, minties ir žodžio 
puoselėtojai kūrė laisvos, nepri
klausomos Lietuvos įvaizdi, mokė 
ryžtingai kovoti, stiprinti tau
tiškumą ir dvasingumą.

Šiuo metu tai ypač aktualu 
žmonėms, gyvenantiems Lietu
voje. Graibšte išgraibstomos nau
jai išėjusios poezijos ir prozos kny
gos, filosofijos raštai, gausiai lan
komos vaizduojamojo meno pa
rodos, koncertai — sugrąžinami 
kūrėjų vardai ir veikalai. Dar ne 
taip seniai ir Jeronimo Kačinsko 
vardą gaubė užmaršties skraistė. 
Jo muzika, suskambėjusi Atgi
mimo metais, sužėrėjo visomis 
garsų varsomis Lietuvos muzikos 
klausytojams. Jo paties, kompo
zitoriaus, dirigento, pedagogo 
gyvenime tarsi veidrodyje atsi
spindi iškiliausi Lietuvos muziki
nės kultūros momentai, jos tra
giška istorija.

Jeronimas Kačinskas gimė 
1907 metais Viduklėje, vargoni
ninko šeimoje. Mokėsi Stasio 
Šimkaus įkurtoje konservato
rijoje, Klaipėdoje, kurią baigė 
1929 metais. Netradicinio 
mąstymo, ryžtingas jaunuolis, 
paskatintas mokytojų, toliau tęsė 
studijas Prahos konservatorijoje.

nančių) dėmenų sankamšos. Taip 
jau yra: kai aiškinimo per 
daug, pasidaro neaišku. Pri
stinga reikiamo erdvumo. Gi 
tvankoje mąstyti sunku. Ypač 
susidūrus su itin sudėtingais 
išvedžiojimais.

Ne vien kitiems, bet ir sau 
pačiam linkiu šnekėti ir rašyti 
kiek galima tikslesne, vaiskesne 
lietuvių kalba. Pasistenkime. 
Bus lengviau gyventi.

Pranas Visvydas

Čia Kačinskas susidomėjo mo
dernia ketvirtatonių ir atematine 
muzika, pradėjo savarankiškai 
kurti. Bet tokia muzika dar buvo 
neįprasta Lietuvoje. Jauno 
kompozitoriaus idėjų nesuprato 
net Juozas Gruodis. 1932 metais 
persikėlęs su žmona į Klaipėdą, 
energingai pasinėrė į muzikinį 
gyvenimą: mokytojavo, subūrė 
miesto simfoninį orkestrą, operos 
teatrą, vadovavo chorams, rašė 
straipsnius muzikos teorijos klau
simais. 1933-1934 metų sezono 
laiku buvo suruošti šeši simfoni
niai koncertai. 1934 metais jo 
vadovaujama opera sėkmingai 
pastatė Verdi „Traviatą”, o 
vėliau Gounod „Faustą”. Spek
takliai turėjo pasisekimą, juose 
ne kartą dainavo Kauno operos 
solistai Kipras Petrauskas, An
tanas Kučingis.

Jeronimas Kačinskas visada 
skyrė nemaža dėmesio lietu
viškai muzikai, jam rūpėjo tau
tiškumo ir šiuolaikiškumo san
tykis muzikoje, muzikinio ir 
kultūrinio gyvenimo decentrali
zavimas. Klaipėdos miestas labai 
tiko konkurencijai su laikinąja 
sostine Kaunu. Su kompozito- 
riais-bendraminčiais Vytautu Ba
cevičiumi ir Vladu Jakubėnu 
1932 metais įkūrė Muzikinin- 
kų-progresistų draugiją. Kačins
ko iniciatyva Lietuva pirmoji iš 
Baltijos valstybių priimta į Tarp
tautinę šiuolaikinės muzikos 
draugiją (SIMO). 1938 metais Ka
činsko nonetas buvo įtrauktas į 
Londono festivalio programą, kur 
buvo įvertintas vienu iš geriau
sių. Europoje Jeronimo Kačinsko 
vardas buvo tariamas kartu su 
Belą Bartok vardu.

1938 metais Kačinskas buvo 
pakviestas dirigentu į Kauno 
radiofoną. Po metų su šiuo 
kolektyvu persikėlė į Vilnių ir 
pasinėrė į intensyvią veiklą: dės
tė konservatorijoje, ruošė kon
certus, ėmėsi organizuoti operą. 
1942 metais įvyko Vilniaus 
operos atidarymas, kurioje iki 
1944 metų buvo pastatyti trys 
operiniai spektakliai: Verdi „Tra
viata”, Puccini „Madame But- 
terfly” ir Rossini „Sevilijos 
kirpėjas”. Visų trijų operų pasta
tymui vadovavo ir joms dirigavo 
maestro Kačinskas. Rūpinasi 
naujos muzikų kartos ugdymu. Iš 
jo mokinių ypač minėtinas A. Ka
linauskas, vėliau tapęs operos 
dirigentu. Lietuvoje Kačinskas 
yra dirigavęs apie 600 simfoninių 
koncertų. Dažnai į koncertų pro
gramas įtraukdavo Vytauto Ba
cevičiaus, Vlado Jakubėno, Mo
tiejaus Budriūno ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

Artėjo lemtingieji 1944-ieji, kai 
didelis lietuvių menininkų būrys 
paliko Lietuvą ir pradėjo neleng
vą kląjūnų gyvenimą. Atsidūręs 
Augsburg’o mieste, Vokietijoje 
atkaklus maestro iš pabaltiečių ir 
likusių vokiečių muzikantų su
būrė orkestrą ir sėkmingai kon
certavo. Kaip ir dauguma pabė
gėlių, 1949 metais persikėlė gy
venti į JAV. Amerikoje teko vėl 
pradėti viską iš naujo. Drauge su 
kitais žymiais muzikais — Vytau
tu Bacevičium, Julium Gaideliu, 
Vytautu Marųošiumi, Kačinskui 
teko vargonininkauti parapijų 
bažnyčiose, vadovauti chorams. 
Palaipsniui chorų repertuaruo-

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas per autorini koncertą Klaipėdoje. 1901 
metų rugsėjis-spalis.

se atsirasdavo sudėtingesnių 
veikalų, įvykdavo reikšmingų 
lietuviškos muzikos simfoninių 
koncertų, daugiausia įvairių Bal
tijos tautų dienų progomis. Lietu
viškos muzikos koncertą Jero
nimas Kačinskas dirigavo ir II 
Kultūros kongrese, kuris įvyko 
1962 metais Chicago’je. Čia šalia 
Vlado Jakubėno, Juliaus Gaide
lio, Stasio Šimkaus kompozicijų 
skambėjo ir jo „Vilniaus siuita”. 
Neeilinis lietuvių muzikos įvykis 
buvo 1963 m. kovo 24 d. kon
certas Boston’e, Jordan Hali, ku
riame Kačinskas dirigavo savo 
monumentalias Mišias, skirtas 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metinėms.

Likimo nublokštas į užjūrį, 
Jeronimas Kačinskas pelnė gar
bingą vietą Amerikos muzikos 
raidoje. 1960-1969 metais diri- 

1987 metaiB, kartu su dar Lietu
voje kūrusiųjų kompozitorių Vy
tauto Bacevičiaus, Vlado Jaku
bėno, Juliaus Gaidelio, Kazi-

gavo Melrose simfoniniam 
orkestrui, beveik 20 metų profe
soriavo Berklee muzikos kole
gijoje. Jis yra stovėjęs prie garsių

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas Berklee kolegijoje, Massachusetts.

simfoninių orkestrų pultų — 
NBC, New York’o, Washington’o, 
Chicag’os Lyric Opera ir kt., 
vadovavo chorui Polymnia.

Tuo metu, kai Lietuvoje buvo 
rašomos odės Stalinui ir Leninui, 
kantatos partijai, lietuvių kompo
zitoriai išeiviai gerokai pažengė 
į priekį. Iš dvasios gelmių 
išplaukia Jeronimo Kačinsko Mi
šios, chorinės ir simfoninės parti
tūros — giesmės, motetai, kanta
tos, simfoninės poemos. Kačins
kas pagerbė gulaguose žuvusiųjų 
tautiečių atminimą „Ateities 
giesme". Nelikęs abejingas jūrei
vio Simo Kudirkos likimui, pabė
gusiam iš sovietinio laivo, parašė 
vienaveiksmę operą „Juodas lai
vas”, kurią pastatė Chicago’s 
Lietuvių opera.

Pirmą kartą Jeronimo Kačins
ko muzika skambėjo Vilniuje tik 

miero Viktoro Banaičio kūriniais. 
Gaila, kad išeivių muzika 
sugrįžta į Lietuvą taip pavėluo
tai, nes beveik visų šių kūrėjų jau 
nebėra. Jeronimas Kačinskas 
savo asmeniu yra lyg jungiamoji 
grandis, jungianti Lietuvos mo
derniosios muzikos ištakas su da
barties versmėmis.

Kai praėjusių metų rudenį 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
pakviestas, Jeronimas Kačinskas 
su žmona Elena nuvyko į Lietu
vą, jų laukė tikras triumfas. Buvo 
suruošti penki autoriniai kon
certai, kurie nuo rugsėjo 28 iki 
spalio 15 dienos vyko Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Klaipėdoje 
be dviejų koncertų, spalio 2-3 
dienomis įvykusioje II respubliki
nėje konferencijoje „Mažosios 
Lietuvos ir lietuvių išeivių 
muzikine kultūra” svarbią vietą 
užėmė Jeronimo Kačinsko kūry
ba. Keturiuose konferencijos kon
certuose buvo atliekami Jero
nimo Kačinsko, Vytauto Bace
vičiaus, Juozo Žilevičiaus, M. 
Lauriškaus, Broniaus Budriūno 
kūriniai, beveik visi — pirmą 
kartą. Visi koncertai pasižymėjo 
aukštu profesionalumu, dalyvavo 
geriausi Lietuvos meistrai 
atlikėjai R. Katilius (smuikas), B. 
Vasiliauskas (vargonai), A. Viz
girda (fleita), A. Budrys (klarne
tas), solistai J. Čiurilaitė, D. Sa
dauskas, M. Gylys, chorai „Can- 
temus” ir Lietuvos TVR, Vil-
niaus Naujosios muzikos ansamb
lis, Kauno valstybinis choras, 
Lietuvos nacionalinės filharmo
nijos simfoninis orkestras, diri
gentas Juozas Domarkas bei 
daug kitų žinomų muzikinių 
asmenybių ir kolektyvų. Bai
giamasis akordas suskambėjo 
spalio 15 dieną koncertu Operos 
ir baleto teatre, Vilniuje, daly
vaujant pačiam kompozitoriui.

Sugrįžęs į Boston’ą, Jeronimas 
Kačinskas neapsvaigo nuo garbės 
laurų, vėl įsijungė j įprastą 
darbą, kurį pareigingai tęsia il
gus metus, vargonuodamas Šv. 
Petro bažnyčioje South Boston’e 
ir vadovaudamas bažnytiniam 
chorui. Pernai, lapkričio 3 dieną 
sukako 70 metų nuo Jeronimo 
Kačinsko muzikinės veiklos pra
džios ir 60 metų nuo pirmojo 
simfoninio koncerto. Maestro abi 
savo sukaktis pažymėjo dviem 
koncertais. Pirmasis įvyko

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS » * „ o s .
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1992 m. balandžio mėn. 4 d. / April 4, 1992 Nr. 67 (14)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Britų teatralai Rumunijos 
„Beprotiškame miške”

ir Mokslo ir kūrybos simpoziumai

Kalbant apie Rytų ir Vakarų 
Europą, prisimena graikų mitas 
apie dvi perskirto kūno dalis, 
kurios tebemėgina vieną kitą 
atrasti ir vėl susijungti... Vienas 
naujausiu tokių bandymų yra 
spektaklis apie Rumuniją, pava
dintas „Beprotišku mišku” ir 
šiuo metu keliaujantis po Ameri
kos ir Anglijos scenas. 1989 metų 
gruodžio mėnesį, vos trims mėne
siams praėjus po diktatoriaus 
Ceausecu žlugimo, anglų drama
turge Caryl Churchill, režisierius 
Mark Wing-Davey ir dešimt jo 
vaidybos klasės studentų nuvyko 
i Rumuniją. Ten jie apklausinėjo 
revoliucinių įvykių liudininkus, 
ypač jaunimą, ir mėgino „įsi
siurbti” šalies atmosferą. Po 
poros savaičių sugrįžę į Angliją, 
jie ėmė, improvizuodami, kurti 
pjesę irspektaklį. Taip gimė kol 
kas ambicingiausias Vakarų Eu
ropos teatro bandymas suteikti 
formą ir prasmę fantastiškiems 
pasikeitimams Rytų Europoje.

Kai kurie Vakarų teatro kriti
kai, išgirdę apie tą poros savaičių 
„apsišvietimą” Rumunijoje, lau
kė katastrofiškų pasekmių. Paž
velkime, kaip anglų kolektyvui 
pavyko šis užmojis.

Pjesės tekstas, kaip ir panašūs 
tokių kolektyvinių pastangų 
vaisiai, tėra standartinė mišrai
nė. Rumunijos „visuomenei” 
pjesėje atstovauja dvi šeimos — 
viena darbininkų, kita inteligen
tų. Pirmame veiksme žmonės 
beveik nieko nekalba, nes kiek
vieną jų mostą ir žodį registruoja 
visagalio saugumo akys ir ausys; 
kai jie kartkarčiais prabyla, jų 
dialogas mįslingas ir nenuošir
dus. Antrame veiksme išvystame 
„gyvą laikraštį” — aktoriai 
tiesiai, „žurnalistiškai” pasakoja 
apie savo pergyvenimus revoliu
cijos metu. Trečiame veiksme, 
vestuvių scenoje, veikėjai išrėkia 
visą savo susikaupusį pyktį ir 
neviltį. Iš triukšmingos kakofoni
jos išsiskiria pavieniai šūkiai, 
kaip, pvz., „šiai šaliai reikia 
stipraus vado!”

Caryl Churchill, viena origina
liausių vidurinės kartos anglų 
scenos autorių, savaip tęsia Ber- 
tolt Brecht’o „epinio teatro” 
tradiciją. Nepaisant jos trumpos 
viešnagės, Rumunijoje ji spėjo pa
justi didžiulę fantastikos bei 
iracionalumo dimensiją rumunų 
kultūroje: tikroviški epizodai jos 
pjesėje pinasi su siurrealistinė

Siame numeryje:
Rumunija anglų teatre • Juozas Rimkevičius ir Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai • Pokalbis su Vladimiru Jarmolenka • Vytautės 
Žilinskaitės rinktinė • Jadvygos Paukštienės menas • Danguolės 
Sadūnaitės eilėraštis • Faustas Strolia ir Lietuvos vyčių choras 
religiniame koncerte • Dainininkės Asta Krikščiūnaitė ir Aldona 
Vilčinskaitė

mis vinjetėmis. Scenoje pasirodo 
dabita vampyras ir arkangelas 
Gabrielius (kurį rumunų fašisti
nė bei antisemitinė „Geležinė 
gvardija” buvo pasirinkusi savo 
globėju — be jo sutikimo!) kitoje 
scenoje moteris šnekučiuojasi su 
savo mirusia senele, o nuogas 
vyras vaizduoja kalbantį šunį.

Reikia pripažinti, kad skeptiš
kųjų kritikų būgštavimai buvo 
nepagrįsti. Anglų kolektyvas per 
labai trumpą laiką sugebėjo daug 
ką įžvelgti ir šiandieninėje, ir 
„amžinojoje” Rumunijoje. „Kieno 
tai darbas?” — be perstojo klau
sinėja po sceną bėgiojantis pami
šėlis. „Ar tai buvo revoliucija, ar 
pučas?” — klausia kitas veikėjas, 
pastebėjęs, kad Iliescu vyriausy
bės šūkiai nedaug skiriasi nuo 
čiaušeskinių. Rumunijos isterija, 
atrodo, rutuliuojasi už proto ir 
logikos ribų.

Iš Brecht’o pjesės autorė pavel
dėjo ir marksistinę istorijos bei 
visuomenės sampratą. „Beprotiš
kame miške” nėra asmenų, o tik
tai visuomeninių klasių ir pajėgų 
atstovai (kareiviai, studentai, 
„buržuazija”, darbininkai, ir t.t.) 
Savo ankstesnėse pjesėse Didžio
sios Britanijos temomis, Chur
chill iliustravo jai absoliučiai 
aiškias istorines tiesas — dėl savo 
šalies bėdų ji kaltino „baisiuosius 
dvynius”, imperializmą ir kapita
lizmą. Tokio visuomeninio, 
politinio matavimo nėra jos vai
dinime apie Rumuniją. Jos įsiti
kinimai neleidžia jai kritiškai 
pažvelgti į marksizmo-leninizmo 
vaidmenį Rumunijos agonįjoje, 
kurią ji aiškina miglotomis isto
rinėmis aplinkybėmis, kultūri
niais stereotipais, ir parankiomis 
„chaoso” bei „anarchijos” sąvo
komis. Britanija ir visas Vakarų 
pasaulis jai yra lengvai išaiški
nama „kapitalizmo erdvė”. Ru
munija visai kitas pasaulis — 
kažkoks Balkanų košmaras, iš 
kurio bergždžiai mėgina pabusti 
jos keisti, egzotiški gyventojai.

„Beprotišku mišku” rumunai 
kadaise vadino vietą, kur šian
dien stovi Bukarešto miestas. Jų 
įsitikinimu, į tą mišką niekad 
nesugebėjo įžengti svetimšaliai, 
nežinantys jo slaptų takų. Caryl 
Churchill ir jos kolektyvas į 
mišką įžengia — ir tai nemažas 
pasiekimas — bet nesugeba pra
siskverbti į jo šerdį.

jp

Juozas Rimkevičius
JUOZAS MEŠKAUSKAS

Juozas Rimkevičius gimė 1910 
m. spalio mėn. 22 d. Panevėžyje. 
Pradžios mokslą ir gimnaziją 
baigė taip pat Panevėžyje. Tech
nikos mokslus baigė 1934 metais 
ir Karo mokyklos aštuonioliktą 
laidą 1936 metais. Baigęs Karo 
mokyklą, tarnavo technikos dali
niuose ir Kariuomenės štabe 
Kaune.

Sakoma, kad žmoguje egzis
tuoja du priešingi principai arba 
gal geriau impulsai: savisaugos, 
kuomet ieškoma lyg ir olos, ku
rioje norima pasislėpti, ir 
veržimosi impulsas, kuomet 
veržiamasi atviroje audroje pir
myn. Nežinau, ar Rimkevičiui, 
baigus technikos mokslus, stoji
mas į Karo mokyklą buvo olos 
ieškojimas ar atviros audringos 
erdvės savo veiklai. Aiškiai 
matome, kad abi mokyklos su
formavo jo universalią dvasią, 
įskiepijo jam tiesos ieškojimą, jos 
pažinimą ir jai respektą. Abi 
mokyklas jis savo gyvenime 
gražiai panaudojo.

Kaip ir mums visiems, Juozui 
Rimkevičiui teko pergyventi 
daug krizių karo metais ir 1950 
m. atvykus į JAV. Čia būdamas, 
dirbo Rand McNally bendrovėje 
ir vėliau Illinois Centrai geležin
kelių bendrovėje ėjo inžinieriaus 
pareigas.

Kai kurie psichologai, pedago
gai ir filosofai yra pastebėję, kad 
tam tikri istorijos laikotarpiai lyg 
ir skirti jaunuomenei, o kiti 
senesniems, subrendusiems. 
Pirmieji dažniausiai pasižymi 
krizėmis, o antrieji stabilumu. Is
torijoj Graikija protegavo ir gar
bino jaunesnius, kai tuo tarpu 
Roma adoravo subrendusius. 
Juozas Rimkeviius pergyveno 
abu istorijos laikotarpius, jeigu 
juos galima tokiais vadinti.

Juozas Rimkevičius priklauso 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nei, BALFui, Lietuvių fondui, 
Amerikos Lietuvių inžinierių-ar- 
chitektų sąjungai. Jis yra Tech
nikos žodžio bendradarbis ir yra 
vienas iš entuziastiškiausių 
Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
organizatorių.

Aktyvumą ir darbą vieni laiko 
džiaugsmo ar pasitenkinimo 
jausmu, kiti tai laiko misįjos ar 
pareigos veiksmu. Juozas Rim
kevičius visus savo darbus turbūt 
laikė džiaugsmo bei pasitenki
nimo, tai pat misįjos bei pareigos 
veiksmais. Savo kelionėje jis pra
ėjo didelius žemės plotus, didelius 
miestus, matė ir pergyveno įvai
rius fizinius, kultūrinius ir 
dvasinius įvykius. Vienose vie
tose jis pažino erdvės, kitose laiko 
ir trečiose dvasines dimensijas. 
Kitaip tariant, vienose vietose jis 
pažino geografiją, kitose — is
toriją ir trečiose — pats save.

Mūsų visuomeninių ir kultū
rinių organizacijų narių tarpe 
kilo mokslinių simpoziumų 
reikalas. Simpoziumams ruošti 
priežasčių buvo daug, bet svar
biausios jųjų buvo gal šios:

1. Buvo pastebėta ir atkreiptas 
dėmesys, kad nemažas lietuvių 
skaičius dirba universitetuose, 
mokslo bei tyrimų institutuose ar 
laboratorijose, ir lietuvių tau
tiečių procentas, dirbančių tose 
institucijose, prašoka kitų 
mažumų procentą. Tuo buvo pasi
džiaugta, bet pasigesta tarp 
tų žmonių kontakto.

2. Tuo metu Lietuvos moksli
ninkams ir dirbantiems mokslo 
srityse ir išeivįjos mokslininkams 
ir mokslo mėgėjams palaikyti 
kokį nors ryšį ar bendradarbia
vimą buvo neįmanoma. Simpo
ziumų temos, darbai ir jų san
traukos vienu ar kitu būdu galėjo 
pasiekti Lietuvą, ir šitaip buvo 
palaikomas šioks toks ryšis.

3. Buvo matoma, kad šio dvi
dešimtojo amžiaus istoriją rašyti 
ir ją pažinti yra neįmanma. Ji 
knygose nerandama. Šiandien 
mokslinė panorama yra beveidė. 
Atradimų autoriai dažniausiai 
yra anoniminiai. Monumentalūs 
pastatai be architektų pavardžių, 
įvairiuose tyrinėjimuose dažniau
siai dirba žmonių-mokslininkų ar 
mokslų darbininkų grupės. Šitose 
mokslinių darbų grupėse svar
biausia yra darbų gairės, su- 
konstruotini instrumentai ar 
mašinos, atrastinos medžiagos ar 
chemikalai, bendros idėjos, o ne 
žmonės-atradėjai, nors be žmonių 
nėra gairių ir idėjų. Tik karts nuo 
karto išryškėja veidas ar pavardė 
iš grupėj dirbančių ir pasišventu
sių mokslui žmonių. Šiandien 
mokslą pažįstame ir į jį žiūrime 
kai į labai gražiai išsiuvinėto 
chalato išvirkščią pusę, kur 
galime matyti tik gražius, 
padrikus siūlus ir mazgus, o 
tikroji pusė mums nematoma dėl 
labai daugelio priežasčių.

Dėl čia minėtų ir dar daugelio 
kitų priežasčių bei pasikeitimų 
mumyse ir aplink mus ir buvo 
pradėti moksliniai simpoziumai. 
Juos pradėjo organizuoti Lietuvių 
inžinierių-architektų sąjunga ir 
atskiri asmenys. Vėliau į tą 
darbą įsijungė Lituanistikos ins
titutas, Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė, Pasaulio Lietuvių 
gydytojų sąjunga ir pavieniai 
asmenys.

Juozas Rimkevičius, būdamas 
Lietuvių inžinierių-architektų 
sąjungos nariu, tuojau pat įsi
jungė į simpoziumų organiza
vimą ir visą laiką buvo vienas iš 
entuziastiškiausių jų organiza
torių ir vykdytojų. 1793.XI.21-25 
dienomis buvo antrasis simpo
ziumas. Šito simpoziumo jis buvo 
organizacinio komiteto narys. 
Trečiojo simpoziumo, kuris įvyko 
1977.XI.24-27 d., jis buvo orga
nizacinio komiteto vicepirmi
ninkas. Ketvirto simpoziumo, 
kuris įvyko 1981.XI.25-29 d., jis 
buvo organizacinio komiteto pir
mininkas. Penktojo simpoziumo, 
kuris įvyko 1985.XI.27-XII.1 d Jis 
buvo Tarybos pirmininkas.

Juozas Rimkevičius yra kuklus 
savo darbuose. Jam nereikėjo 
reklamos ar pompos. Jo darbams 
nereikėjo saulės, jam užteko 
lemos ar žvakės šviesos. Liepsna 
— jos šiluma ir šviesa turbūt

Juozas Rimkevičius

mokslininko ir mokslo mėgėjo 
yra dvasinis simbolis. Heraklitui 
iš Efeso šviesa buvo keitimosi 
simbolis, o keitimasis pasaulyje 
yra amžinas — panta rhei.

Inžinieriaus Juozo Rimkevi
čiaus vertė lietuviškam mokslui 
yra ta, kad jis sugebėjo lietu
viškoje išeivijoje sutelkti įvairių 
sričių mokslininkus ir mokslo 
mėgėjus, taip pat ir menininkuB 
simpoziumams, kurie buvo orga
nizuojami kas ketvirti metai. 
Simpoziumai kaip tik norėjo ir 
nori atidaryti duris menui, 
mokslui ir tiesai. Nori ir lietuvių 
tautai tas duris laikyti atviras.

Juozas Rimkevičius yra mecha
nikos inžinierius. Bet jo klasiki- 
kinių pažiūrų ir pačios pasaulė
žiūros platumą bei gilumą 
nusako jo paskaitos tema „Tech
nologas - kūrėjas” — atspausdin
ta žurnale Technikos žodis 1971 

1977 metų Mokslo ir kūrybos simpoziumo Chicago’je 
rengėjai: (sėdi) dr. Mindaugas Vygantas, dr. Rimvydas 
Šilbajoris, dr. Janina Reklaitienė, dr. Kazys Ambrozaitis, 
(stovi) dr. Jonas Puzinas, Antanas Juodvalkis, Vilhelmina

Lapienė, Alina Ilpskienė, Stasys Jokubauskas, Pranė 
Masilionienė, Kasys Barzdukas, Marija Reinienė, Juozas 
Rimkevičius ir dr. Gediminas Batukas.

A. Plauėlnaičio nuotrauka

m. Nr. 4 — kurioje jis sako: „Dau
gelis mano, kad technologo, 
mokslininko darbaB yra vien 
išmoktų faktų sugrupavimas, pri
taikymas žinomų metodų, skys
čių supilstymas atitinkama pro
porcija, jų šildymas bei šaldymas. 
Nieko negali būti labiau klai
dinančio, kaip toks tvirtinimas ir 
įsivaizdavimas. Mokslininkui 
technologui vaizduotė tiek pat 
reikalinga kaip ir rašytojui, 
menininkui ir muzikui. Be vaiz
duotės jis liks tik gamtinių 
reiškinių registruotojas”. Toliau 
toje pačįje savo paskaitoje jis 
sako: „Mokslas ir menas yra ryš
kiausi, būdingiausi ir iškiliausi 
paminklai, kurie liudija žmogaus 
vertę ir didybę. Menas išryškina 
žmogaus žibėjimą, mokslas pri
artina jį prie visatos sąrangos”.

Tuose Juozo Rimkevičiaus 
pasisakymuose matome, kodėl į 

simpoziumus buvo sutelkti įvai
riausių krypčių bei sričių meni
ninkai ir mokslininkai, ir su 
visais jis rado bendrą kalbą. 
Vienas rūpestis visada buvo jo 
galvoje, kad tai nepasibaigtų tik 
atsitiktiniais susitikimais. Jam, 
be abejo, buvo ir yra žinoma, 
kad menininkai kaip Boticelli, 
Cervantes ar Beethoven patys 
savyje yra ciklai ir jiems nerei
kalinga pirmūnų. Būdami savy
je ciklais, jie nepaliko mokyklos. 
Menininkų simfonijos, statulos ar 
piešiniai yra nemirtingi. Kai tuo 
tarpu mokslininkų, mokslo mėgė
jų ar jo populiarizatorių pa
skaitos, straipsniai, knygos 
nuolat gali būti papildytos nau
jais tyrimais, naujais darbais, 
naujomis statistikomis. Simpo
ziumų taip pat yra ir šitas 
uždavinys.

Genijus mene yra sukilėlis, 
kuris sukuria savo pasaulį tam 
tikrose sąlygose. Moksle genįjus 
yra asmuo, kuris savo intuicįja 
prisideda kuo nors nauju priėjau 
esi >. Tai, be abejo, Rimkevičiui 
bu iinoma ir jis siekė simpoziu- 
m j nuolatinės organizacijos, 
munolinės organizacjos. O to jam 
nepavyko įkūnyti. Tačiau simpo
ziumai vis dėlto įgijo tam tikrą 
ritmiką. Jo siektas tikslas 
supažindinti ir sujungti pasauly
je pasklidusius lietuvius moksli
ninkus ir mokslo mėgėjus su 
Lietuvos mokslininkais ir mokslo 
mėgėjais jau yra įvykęs. 1989 
metais Čikagoje ruoštame simpo
ziume dalyvavo ir Lietuvos 
mokslininkai, o 1991 metų pa
vasary ruoštame simpoziume 
Vilniuje dalyvavo mokslininkai, 
gyveną už Lietuvos ribų.

Kaip Marco Polo buvo ne tik 
pirklių princas, popiežiaus pa
siuntinys, kinų miesto guberna
torius, bet buvo ir pirmas keliau
tojas ir rašytojas, pirmas užmez
gęs ryšį tarp Rytų ir Vakarų, taip 
ir Juozas Rimkevičius padarė 
ryšį, mokslinį ryšį, tarp mūsų 
Tėvynės ir Naujojo Pasaulio, jis 
integravo geografįją ir istorįją. Jo 
ryšys dabar aiškiai jaučiamas. Ir 
gal jis dar stiprės, ko ir 
Rimkevičius labai norėjo.

Lietuvis turi dvi svarbias sa
vybes: išlaikyti savo au
tentiškumą ir sunkiuose mo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Po totalitarinės naujakalbės 
pavojus Bulgarijoje — ir 

Lietuvoje

Pirmoji pažintis su knyga apie Petravičių

„Senosios totalitarinės nuosta
tos ir stereotipai išmetami už bor
to. Kas juos pakeičia? Tos pačios 
nuostatos ir stereotipai, tik dabar 
jie nukreipti priešinga linkme. 
Gimsta naujasis naujakalbės va
riantas. Emociniai perlenkimai. 
Tiesa trimituojama, remiantis 
aukščiausiu autoritetu. Agresyvu
mas. Panieka neįprastinei nuo
monei. Juodi ir balti nuospren
džiai, be jokių niuansų. Demago
gija. Begalinis kartojimasis”.

Iš kur ši citata? Ar tai balsas iš 
Vilniaus? Kauno? Ne, taip apie 
padėt) savo tėvynėje kalba bulga
rų poetė Blaga Dimitrova, kuri 
sausio mėnesį buvo išrinkta 
Bulgarijos viceprezidente. Jos 
pirmasis straipsnis Vakarų spau
doje, neatsitiktinai, gvildena 
pototalitarinės kalbos klausimą.

Pirmųjų atgautos laisvės dienų 
euforija, kai garsiai buvo galima 
sakyti tai, kas uždrausta, jau be
veik išgaravo — žurnalo The New 
York Revieu) of Books šių metų 
kovo 5 dienos numeryje tvirtina 
Dimitrova. „Mus supa užburtas 
kalbos ratas”, rašo ji. „Užuot 
naudojusis kalba kaip bendra
vimo (abipusio supratimo ir pasi
tikėjimo) priemone, ja piktnau
džiaujama kaip neapykantos ir 
susiskaldymo jrankiu. Komu
nizmo palikuoniai skeryčiojasi, 
šaukia ir grasina. Opozicija, norė
dama juos užrėkti, šaukia dar 
garsiau”. Komunistai negali 
gyventi be priešų, kuriuos jie 
apšaukia „ekstremistais”, „neo- 
fašistais”, „nihilistais”, „teroris
tais” ir panašiai. Antikomunis
tinė opozicija savo ruožtu vadina 
senuosius komunistus „kerštau
tojais”, „neostalinistais”. „dema
gogais” ir t.t.

Kita svarbi kalbinė problema, 
autorės nuomone, yra svetimų 
žodžių invazija. Kaip ir praėjusio 
režimo laikais, žmonės palai
dojami po svetimybių avalanšu: 
„konsensusas”, „reitingai”, 
„Bponsoriai”, „menedžeriai”, 
„bryfingai” — bet dabar tie žo
džiai ateina ne iš Rytų, o iš 
Vakarų. Savanaudiška veikla 
šiandien vadinama „reorganiza
vimu”. Buvę kaijeristai biurokra
tai virto „biznieriais”. Ar tai 
kelias į Europą — klausia poetė.

Kai „antikalba pradeda užtem
dyti tikrovę”, ką daro i kalbinį 
chaosą pakliuvusi poetė? „Aš 
atidžiai klausausi jaunimo, ypač 
studentų — gatvėse, troleibu
suose, universitetuose”, rašo 
Dimitrova. „Iš jų aš laukiu ir kar
tais susilaukiu žmoniškos kalbos, 
be perlenkimų ir sentimenta
lumo, su autoironija ir pašaipiu 
juoku”.

Anot Bulgarijos viceprezi- 
dentės, svarbiausias uždavinys 
šiandien — tai pagydyti kalbą, 
išardyti totalitarinės galvosenos 
struktūras, kurios taip giliai įsi
skverbė į žmonių protus. Tačiau 
tai, perspėja ji, užtruks ilgokai. 

Kyla pavojus, kad bulgarai gali 
susikurti naują, totalitarinę 
kalbą. Rašytojai dabar susiduria 
su labai sunkia problema: kaip 
sukurti ir puoselėti kitokią 
žmogišką kalbą — be melų, be 
fanatiškumo, be melagingų pa
žadų teisiesiems suteikti dan
giškąją karalystę — normalią 
kalbą, kurioje atsispindėtų žmo
giškoji prigimtis — tvirtina Blaga 
Dimitrova.

Jei bulgarų poetė apsilankytų 
Lietuvoje, daug kas jai primintų 
namus. Kai kurie buvusiojo 
režimo pareigūnai ir žurnalistai, 
skubiai virtusieji demokratais, 
dar nesugeba atsikratyti senojo 
žodyno. Nomenklatūra ir jos dar
beliai jiems tėra priešininkų 
išmislas. Jie tebekalba apie 
pažangią darbininkų, žemdirbių 
ir inteligentijos koaliciją. Ter
minas „nacionalizmas” jiems te
bėra keiksmažodis. Jų oponentai 
jiems tėra persirengę ir atviri 
fašistai, ■ kurie veda Lietuvą į 
naują totalitarizmą.

Karingieji buvusios nomenkla
tūros priešininkai deklamuoja 
tuo pačiu pakeltu balsu. Bet 
kokia dabartinės valdžios kritika

Viktoras Petravičius Vniaus simbolika
U knygos „The Art of Viktoras Petravičius” (12* x 11%*)

LAIMA KRIVICKIENĖ

Lietuvai, visai mūsų tautai, 
mums su jumis labai svarbi Va
sario 16-oji. Ji mūsų tautos gyve
nimo, laisvės, kultūros, nepri
klausomybės simbolis. Visais 
laikais ši diena buvo švenčia
ma Lietuvoje, paslapčiomis, 
paliekant protesto ženklą, kad 
dar nepamiršome, kad dar esame, 
kad visada būsime. 1990-ieji 
metai patvirtino mūsų tautos 
nuostatą. Kai Lietuva ėjo išsilais
vinimo keliu, kiekvienas, kaip 
beišgalėdamas, stengėsi prisi
jungti: ruošti susibūrimai ir de
monstracijos, minėjimai ir kon
certai, sakytos kalbos, skaityta 
poezija, leistos knygos. Algi
mantas Kezys, nugalėjęs visus 
leidybos sunkumus, pristatė 
kruopščiai paruoštą dailininko 
Viktoro Petravičiaus kūrybai 
skirtą knygą.

Knyga, kurią mes jau turime 
rankose, yra pirmoji, apimanti 
ankstyvąjį dailininko Viktoro 
Petravičiaus gyvenimo ir kūry
bos laikotarpį — 1936-1949 me
tus. Knygos sudarytojas Algi
mantas Kezys planuoja išleisti 
tris dailininko kūrybai skirtas 
knygas, visą jo kūrybinį kelią 
pateikiant chronologine tvarka. 
Su nuostaba ir susidomėjusi 

yra buvusios nomenklatūros 
sąmokslas. Visi „centristai”, 
liberalai, socialdemokratai, ne
kalbant jau apie LDDP narius, 
yra klastingi komunistai, kuriuos 
reikia „išvalyti”.

Tačiau Lietuvoje Blaga Dimit
rova atrastų daugiau negu iš

varčiau šią knygą ir norėčiau, 
kad kuo daugiau knygos gerbėjų 
atkreiptų į ją dėmesį, nes ir ge
riausia knyga, nenaudojama, ne
vartoma, tampa niekam nerei
kalingu daiktu.

Knygos viršelis su dviem daili
ninko grafikos darbais geriausiai 
nusako knygos tematiką — 
medžio raižiniai, iškilioji daili
ninko Viktoro Petravičiaus gra
fika. Kuo vertinga ši pirmoji 
dailininko kūrybai skirta knyga? 
Visų pirma ji išleista dviem 
kalbom ir garsins dailininką 
visame pasaulyje. Profesionaliai 
atliktas redaktoriaus darbas, 
kruopščiai surinkta didesnė dalis 
jaunystės kūrybos, tiksliai pa
teikti senieji straipsniai. 
Įvadiniame žodyje Algimantas 
Kezys rašo: „[...] manau, kad 
geriausias ėjimas prie dailininko 
kūrybos turėtų būti toks, kaip ir 
paties menininko kūrybinis pro
cesas: impulsyvus, savaimingas, 
plaukiantis natūralia vaga, be 
dirbtinių užtvankų ar suplanuo
tų posūkių... Pamažu formuojasi 
šio produktyvaus kūrėjo portre
tas: išaugęs ir subrendęs savosios 
žemės dirvonuose, Viktoras Pet
ravičius išliko artimas senovi
nei tos žemės dvasiai visą 

kreiptą kalbą. Ji sutiktų ir 
nemažą būrį rašytojų, kurie sten
giasi atkurti bei išsaugoti „žmo
nišką” kalbą ir nepasiduoda žo
dinei infliacijai. Kalbos gynimas 
tebėra viena pagrindinių lietuvio 
rašytojo funkcijų.

kž 

gyvenimą”.
Daug informacijos apie gyve

nimo ir kūrybos kelią rasime 
straipsnyje „Gyvenimo chronolo
gija” ir Viktoro Petravičiaus 
gyvenimo apybraižoje. Jautriai 
sudarytas I skyrius, dailininko 
„Autoportretas”, sukurtas 1940 
metais, jo šeimos narių portretų 
galerija, jaunystėje sukurti dar
bai. Paveikslai, surinkti iš pri
vačių kolekcijų ar senųjų lei
dinių, labai padidina knygos 
vertę. Viskas spontaniška, viskas 
išgyventa ir gyvenimo realijos 
įgyja ir sąlyginę, poetinę, filoso
finę, ir žymiai gilesnę bei pla
tesnę prasmę.

Knygoje du pagrindiniai sky
riai: „Prieš karą” (Nuo pat jau
nystės jis junta senu pasakų pulsą 
ir supranta žilos senovės kalbą) ir 
„Po karo” (Pokarinė tremtis at
skleidžia juodų saulių bei grūmo
jančių debesų peizažus, iškan
kintų medžių ir išsigandusių 
veidų tragiką) ir 16 mažų pras
mingų poskyrių.

1936-1938 metai. Ankstyvoji 
lakštinė grafika, lietuvių liaudies 
pasakų iliustracijos, sukurtos 
studijų metais Paryžiuje. Pasa
kose „Gulbė, karaliaus pati” 
ir „Marti iš jaujos” dailininkas 
„bando apibendrintai perteikti 
archaišką žemdirbių gadynės 
dvasią, jos emocionalų pojūtį", 
rašo Eglė Kunciuvienė. Nepa
prasto grožio pasakoje „Marti iš 
jaujos” į vieną kompozicįją susi
pina ir paveikslo tema, ir tekstas.

1945-1946 metai. Karo pabė
gėlis. Tragiški, pilni nevilties 
linoraižiniai. Dailininkas, lyg 
peržengęs save, savo skausmą, 
nelaimę, raižo visos savo pa
vergtos ir išniekintos tautos 
skausmą.

1947 metais sukurti raižiniai 
Fausto Kiršos eilėraščių knygai 
Tolumos. 1948 metais iliustruoja 
Dainos — Vieux chants litua- 
niens. Ir verčiant puslapį po 
puslapio, susidaro įspūdis, kad 
viena ilga liaudies melodija, tau
tos ilgesio legenda skamba tai 
švelniau, tai aiškiau, su pau
zėmis, pasiraliavimais, lyg išaus
tas raštas tautinėje juostoje.

1947-1953 metais sukuria 
mažus miniatiūrinius kūrinius- 
ekslibrius. Jie gauti iš Viktoro 
Petravičiaus ir Gintauto ir Lakš- 
tuonės Vėžių rinkinio. 1949 
metais Muenchen’e, Vakarų 
Vokietijoje, išleisti Lino raižiniai 
Viktoro Petravičiaus. Dailininko 
raižinių žavesį sudaro tik jam 
būdinga archaika, stilizacįja ir 
virpančios, judančios, skam
bančios ritminės plastikos 
priemonės. Liaudies meno mo
tyvai įgyja gyvą savarankišką 
prasmę (taip apibūdina daili
ninko kūrybą Veronika Vildžiū
naitė).

Prieš užverčiant knygą, noriu 
pagarsinti autoriaus dedikaciją: 
„..Raižiniai padaryti svetimoje

Šiame numeryje:
Neapykantos naujakalbė • Viktoro Petravičiaus menas knygoje 
• Pokalbis apie Petravičių su Algimantu Keziu • Vladimiras Jar- 
molenka apie Lietuvos mažumas • Vlado Šlaito eilėraščiai • Vid
mantės Jasukaitytės apsakymai • Nuomonės ir pastabos

Viktoras Petravičius Mano gimtinė 
(23%' x 11%’ • 11%’) 

H Algimanto Kezio redaguotos knygos „The Art of Viktoras Petravičius” 
(Chicago: Galerija and Lithuanian Library Press, 1991)

žemėje, beieškant laisvės ir 
prisimenant svetimų pavergtą ir 
žiauriai kankinamą mano tėvynę 
Lietuvą. Šias knygas skiriu savo 
sūnui Linus-Vincentus ir dukrai 
Izis-Viktorija Petravičius. Mano 
gimtasis kraštas sutraukys vergi
jos retežius ir bus laisva Lietuva 
Jums ir Jūsų ainiams. Pasirašė: 
V. A. Petravičius, 1949 m. va
sario 16 d.

Mes užverčiame knygą, bet dar 
ilgai mūsų mintyse skamba ta
lentingai, poetine linija išdainuo
ta grafiškojo meno melodija. Ši 
knyga, tai tyras himnas žmogui, 
jo talentui, jo kūrėjo kančiai, tai 
himnas menui, kūrybai. Turim 
būti dėkingi visiems, prisidė- 
jusiems prie šio sunkaus darbo. 
Skaitykime, žiūrėkime, studi
juokime pirmąją, kantriai lauki
me tolimesnių dviejų.

Viktoro 
Petravičiaus 
darbų paroda

Kovo 29 dieną Midwest Mu
seum of American Art (429 South 
Main Street, Elkhart, Indiana 
46515, tol. 816-293-6660) buvo 
atidaryta paroda „Viktoras Pet
ravičius: Master of the Mono- 
print”. Knygos The Art of Vikto
ras Petravičius, 1936-1949 redak
torius Algimantas Kezys skaitė 
atidaromąją paskaitą. Paroda 
vyks iki balandžio 26 dienos. 
Muziejaus valandos: antradie- 
niais-penktadieniais nuo 11 v.r. 
iki 5 v. p.p., šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 1 iki 4 v. p.p., 
ketvirtadienio vakarais — nuo 7 
iki 9 v.v.
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Antanas Maceina tarp religijos ir filosofijos

Aleksandras Marčiulionis „Vieversėlio daina”, 1992
Akvarelė, guašas, 33” x 27” 

Iš šiemetinės Vasario 16-osios parodos, „Dailė ’92", vykusios Čiurlionio 
galerijoje, Chicago’je.

Pranašystė
Bus, bus mūsų žemėj vėlei 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens.
Vėjo verpstės saulės gijom 
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens.

Paupiais patinką karklai tiesis, 
Irsis dangumi valtelės šviesios, 
Irsis pūko ežeruos.
Sunkios gervės supsis ore, 
O sodybos kaip altoriai 
Aukso žvakėm sužėruos.

Bus, bus mūsų žemėj vėlei —
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai
Vėlei bus pas mus svečiuos.

Antanas Maceina (Antanas Jasmantas)

Prisikėlimo šventė
Velykos yra didžioji Dievo paža

do savo žmonėms įvykdymo šven
tė. Jis išvedė savo tautą iš Egip
to, iš nelaisvės namų. Jis ją vedė 
keturiasdešimt metų tyruose, kol 
atvedė ją į Pažadėtąją žemę. Taip 
Dievas išpildė savo Sandoros su 
žydų tauta pažadą. Dabar atėjo 
laikas tautai, pasitikėjusiai 
Dievo jai duotu pažadu ir kelia
vusiai ilgu, sunkiu keliu į laisvę, 
įvykdyti Sandoros jai skirtą dalį. 
Įsikurti per tokius vargus pasiek
toje žemėje, apsiginti nuo priešų 
kananiečių, užveisti sodus, sėti 

laukus, dievobaimingai ir teis
ingai savo bendruomenę tvarky
ti, gyventi santaikoje, kurti savo 
vaikams gerovę ir viltingą ateitį. 
Su atėjimu į Pažadėtąją žemę 
Izraelio istorija nesibaigia — 
prasideda tautos kūrybinis dar
bas pačia plačiausia prasme.

Krikščioniškoji bendruomenė, 
savo ruožtu žvelgdama atgal į 
savo pirmtakės — žydų tautos 
išlaisvinimą iš Egipto vergijos ir 
jos kvietimą naujam, Dievo 
žmonių pasaulyje vertam gyve- 

(Nukelta į 2 psl.)

Savo paskutinėj knygoj Dievas 
ir laisvė, išleistoje 1985 metais, 
Antanas Maceina nagrinėja lais
vės sąvoką. Nors autorius nieko 
apie tai nemini knygos pratar
mėje, atrodo, kad ši knyga yra tę
sinys jo ankstyvesniojo darbo 
Religijos filosofija. Maceina 
visuomet žadėjo parašyti antrą 
tomą savo Religijos filosofijai, 
bet bėgantieji metai ir silpnėjanti 
sveikata nedavė jam progos. 
Dievas ir laisvė būtų sutrumpinta 
versija antro tomo. Pirmojo tomo 
pratarmėje Maceina rašė: „..Re
ligijos filosofija yra leidžiama 
dviem tomais, kurių pirmasis 
svarsto .Religijos esmę ir religijos 
Dievą’, o antrasis — žmogaus 
laisvę ir tikėjimą.”1 Dievas ir 
laisvė traktuoja visų pirma lais
vės sąvoką. Dievas yra minimas 
todėl, kad Dievas, pagal Maceiną, 
yra žmogaus laisvės pagrindas, 
„laisvė yra Dievo paveikslas 
žmoguje”.2 Tikėjimo nag
rinėjimas knygoje Dievas ir laisvė 
lieka nepaliestas.

Maceina žiūri į laisvę kaip į 
religinę sąvoką, o religija Ma
ceinai visuomet buvo supran
tama kaip dviejų asmenybių san
tykis, Tu-Tu santykis. Jau vieno
je iš pirmųjų savo knygų, Jobo 
drama, Maceina rašė: „Reli
giniame akte, kaip jau buvo mi
nėta, susiduria du asmens: žmo
giškasis ir Dieviškasis. Religija 
atsiranda tik tada, kai žmogus 
susitinka su Dievu, kaip asmuo 
su asmeniu”.1 Ir savo paskutinio
joj knygoj Dievas ir laisvė Ma
ceina vis dar mato religijos esmę 
kaip santykį ir teigia, kad „... 
laisvės esmė aiškėja, tik svars
tant ją kaip religinę kategoriją, 
vadinasi, tik kaip santykį su 
Dievu”.4 Laisvė tad turėtų būti 
ne kas kita kaip santykis su 
Dievu ir iš tikrųjų taip ją ir 
galima pavadinti bet, deja, taip, 
kaip Maceina išnagrinėja pačios 
laisvės vykdymą, sunku rasti tą 
minėtą santykį su Dievu. Ma
ceinos laisvės sąvoka, kaip ji iš
dėstyta Dievas ir laisvė, galų gale 
mažai ką bendro turi su religija. 
Maceina, kaip beveik visi Vaka
rų pasaulio filosofijos atstovai, 
nuo Aristotelio iki Husserl’io, 
kovoja su būtinybės problema. 
Beveik visi filosofai mėgsta va
dinti žmogų laisvu ir visi il
gainiui susiduria su būtinybės 
klausimu. Reiškia, kilnus, gar
bingas, kūrybingas žmogaus 
gyvenimas gali staigiai užsibaig
ti kvailu atsitiktinumu, kuris 
įvyksta pagal kokį nors „aklą” 
gamtos dėsnį, kaip Šestovas, 
pavyzdžiui, rašo: žmogus eina 
šaligatviu, stogo plyta paslysta, 
krenta jam ant galvos ir jį 
užmuša. Kurgi jo laisvė tada? 
Tie patys filosofai vis jautė 
reikalingumą išaiškinti tokius 
dalykus, manydami, kad su ra
cionaliu išaiškinimu žmogų iš
laisvins dar daugiau. Iš tikrųjų 
efektas, kuris paprastai kyla, yra 
atvirkščias — žmogus tampa dar 
daugiau būtinybės pavergtu, nes 
stengdamasis išaiškinti būtinybę, 
jis ją pristato kaip neišvengiamą, 
dar daugiau jai nusilenkia ir šlo
vina jos absoliutiškumą.

Maceina rašo, kad „...laisvės 
paslaptį patiriame, tik apsispręs
dami — teigiamai ar neigiamai — 
savo Kūrėjo atžvilgiu”. Jeigu 
žmogus apsisprendžia teigiamai

— ko jam rūpintis būtinybe, 
rūpintis tuo, kas pagal gamtos 
dėsnius būtų įmanoma arba ne
įmanoma. Ar toks žmogus, apsi
sprendęs teigiamai Dievui, 
nežino, kad Dievas viską gali ir 
kad su Dievu visko gali būti — 
kaip ir suprato Abraomas.

Šitame straipsnyj bus žiūrima 
į tai, kaip Maceina traktuoja 
būtinybės problemą laisvės aki
vaizdoje. Pirma dalis knygos 
Dievas ir laisvė antrojo skyriaus, 
kuri pavadinta „Laisvė ir 
būtinybė”, kaip tik duos šitam 
tikslui pakankamai medžiagos. 
Bet pirma dar pora žodžių apie 
tai, kaip Maceina truputį deta
liau supranta laisvę.

Maceina pradeda aiškinti lais
vės esmę, cituodamas Kari Rah
ner: „das Wesen der Freiheit ist 
die absolute Selbstverfuegung 
dės Subjekte ueber sich selbst” — 
Laisvės esmę sudaro absoliučiai 
sava asmens galia apspręsti patį 
save.1 Šitą asmens galią apspręs
ti patį save Maceina supranta 
kaip asmens neaprėžtybę. Tokiu 
būdu žmogus ir yra Dievo pa
veikslas, per savo kaip asmens 
neribotas sprendimo galimybes. 
Maceina rašo: „...laisvė nėra 
žmogaus duomuo, net nė Dievo 
duomuo, o tik žmogaus neaprėž- 
tybė. Tačiau ši neaprėžtybė yra 
paties Dievo įgalinama, kad jis 
kuria žmogų kaip Aš-būtybė...”* 
Dievo akivaizdoje, t.y. absoliučios 
būties akivaizdoje, žmogaus lais
vės išaiškinimas Maceinai nėra 
problema, kaip ji yra matoma 
Religijos filosofijos išvystytoje 
kenozės sąvokoje. Dievas kaip 
absoliutas visuomet save apriboja
— taip atsiranda vietos kūrimui 
(die Schoepfung durch die Selbst- 
beschraenkung Gottes) ir tokiu 
pačiu būdu žmogaus laisvė yra 
garantuojama.

Išaiškinęs laisvę „dvasiškoje

Vida KiUtalaitytė „Du rttpiatajMiui”, 1SM
Rašalua, 11** a M** 

H HmMtinėa Vasarto liestos paradas, „Dailė *K”, vykastos Čiurlionio
gaisruoto, CUeago’ja.

srityje” kaip asmens neaprėž
tybę, Maceina pereina prie gam
tinio pasaulio, čia atsiranda dar 
vienas U Maceinos dualistiškų 
palyginimų. Jobo dramoje nagri
nėdamas kūrybingumą, Maceina 
darė palyginimų tarp šventojo 
ir menininko; rašydamas apie 
žmogaus pašaukimą savo veikale 
Krikščionis pasaulyje, Maceina 
taip pat palygina vienuolį su 
pasauliečiu. Panašiai — knygoje 

Dievas ir laisvė Maceina, kalbė
damas apie laisvą, išlaiko 
dualizmą švento pasaulio — pro
faniško pasaulio. Apie laisvės 
sąvoką dvasiniame pasaulyje jau 
buvo trumpai minėta. Dabar 
skaitytojas atsiduria profa
niškame pasaulyje — tikrame 
būtinybės, gamtos dėsnių pasau
ly, kur prasideda tikra kova dėl 
laisvės, nes reiškia, kad Dievas 
žmogaus neriboja, bet pasaulis jį 
ribųja.

Sutikdamas su Heidegger’iu, 
t Maceina tvirtina, kad mes esame 
į pasaulį pasiųsti arba „nu
sviesti” (geworfen).T Jis rašo 
toliau: „Todėl mūsų problema yra 
ne kaip iš šios būklės vaduotis 
(platonizmas), bet kaip, joje 
liekant ir buvojant, vykdyti savo 
laisvą”. Ir čia atsiranda pirmą 
kartą būtinybės problema: „nes 
būti pasaulyje ir būti laisvam yra 
priešingybės, išskiriančios vieną 
kitą”. • Fizinis pasaulis „būna 
pagal aklos būtinybės principą. 
Būtinybė valdo visus gamtos 
veiksmus, visus jos įvykius, visą 
jos išsivystymą”.* Maceina čia 
net ir cituoja marksistą filosofą 
G. Plechanovą, kuris yra pa
vadinąs pasauli „tamsia fizinės 
būtinybės karalyste”.1* Maceina 
teigia, kad gamtiniame pasauly
je negali būti jokios laisvės, nes 
šitame pasaulyje nėra jokio Aš ir 
jokio Tu, nėra jokio laisvo san
tykio tarp laisvų asmenybių:

Gamta yra būtinybės ertmė, ir 
šioje ertmėje tenka mums buvoti; 
mums kaip laisve esančioms ir 
ir laisve vykdančioms būtybėms. 
Betgi būtinybė yrą laisvės prie
šingybė; kas veikia būtinai, tas 
savaime veikia nelaisvai. Kaip tad 
galime vykdyti laisve tokioje 
erdvėje, kuri yra apspręsta 
nelaisvės? Kokia prasmė yra 
kalbėti apie žmogaus laisve 
ryšium su gamta kaip būtinybės 
ertme?"

Nugalėti būtinybę, pagal Ma
ceiną, nėra kaip, nes „...gamtos 
jėgų, veikiančių pagal būtinybės 
principą, žmogus negali nei pa
naikinti, nei pakeisti”. Priėjęs 
tokios išvados, Maceina pradeda 
ieškoti pateisinimų būtinybei, 
pateisinimų šitai „tamsiai fizinės 
būtinybės karalystei”. Staiga 
„aklas būtinybės principas” tam
pa „simpatiškesnis”, nes gamta 
pasidaro „pati pirmučiausia ir 
pati aplinkiausia žmogaus 
aplinka” ir „žmogus pasaulio 
gamtos prasme nė palikti negali; 
palikti .pasaulį’ reikštų mirti”.12 
Bet vėl kyla laisvės problema, 
kur visgi yra žmogaus laisvė? 
Maceina dar nori mus truputį pa
gąsdinti rašydamas; „tai atrodo, 
kad, buvodamas pasaulyje, žmo
gus negalįs nė svajoti apie savo 
laisvės vykdymą. Aklu savo 
dėsningumu būtinybė sunaiki
nanti bet kokį mūsų laisvės 
ryžtą”.11 Galų gale Maceina 
atranda skylutę, pro kurią jis 
mano, kad žmogus gali pralįsti ir 
nuo būtinybės išsilaisvinti. Jis 
tęsia toliau:

Bet ir vėl: argi kultūros — moks
lo ir technikos pažanga nėra 
nuolatinis žmogus laisvėjimas? 
Ar civilizuotas mūsų meto žmogus 
nėra laisvesnis, negu pirmutinis 
medžiotojas ar augmenų rinki
kas? Niekas negali neigti, kad 
gamta yra valdoma būtinybės. Bet 
ir taip pat niekas negali neigti, 
kad žmogus istorijos eigoje nuola
tos laisvinusi iš šios gamtinės 
būtinybės. Kur tad rasti išeitį iš 
tokios gana keblios dvijulės?1*

Prieš parodydamas skaitytojui 
išeitį, Maceina pirma padaro 
trumpą istorinį lankstą per 
Hegel’į ir žiūri, kaip pastarasis 
regėjo išsilaisvinimo iš būtinybės 
problemą.

Hegel’iui laisvė buvo pažinta 
būtinybė. Žmogus yra laisvas 
tada, kai suvokia būtinybę, ir 
veikia pagal jos reikalavimus. 
„Esame nelaisvi tol, kol būtinybė 
glūdi anapus mūsų sąmonės švie
sos, vadinasi, kol ji yra akla. Pra
švitusi gi mūsų sąmonėje, ji virs
tanti laisve”.11 Maceina rašo, kad 
tokių bruožų yra krikščioniškoje 
etikoje: paklusti Dievo valiai 
reiškia būti laisvam; jai priešintis 
reiškia pasivergti. Panašiai yra ir 
su Kant’o kategorišku impera
tyvu — paklusti imperatyvui yra 
laisvė. Net ir Marksas yra rašęs, 
kad laisvė yra suvokta būtinybė.

Maceina priešinasi visoms to
kioms sampratoms, nes „... 
asmeninis apsisprendimas yra 
palenkiamas bendriniam įsta
tymui... Asmuo kaip laisvės sub
jektas čia niekur neišeina aikš
tėn; jis čia niekur neparodo turįs 
aną absoliučią galią apspręsti 
patį save”.1* Toliau, pavadinti 
laisvę pažinta būtinybe Maceinai 
yra per paprasta ir per pasyvi 
išeitis. Jis klausia, „ar akmuo, 
krisdamas žemėn, būtų laisvas, 
jei žinotų, kad krinta?” Hėgeliš
kas atsakymas būtų — taip. Ma
ceina tęsia toliau, „o kas jeigu 
kristų ne akmuo, bet lakūnas, 
kuris iššoko iš lėktuvo ir kurio 
parašiutas tačiau neišsiskleidė?’

Akmuo ir lakūnas krinta pagal tą 
patį traukos dėsnį. Objektyvi 
būtinybė jiems abiems yra ta pati 
Skirtumas tik tas, kad akmuo šios 
būtinybės nepažįsta ir net nežino, 
kad krinta. Lakūnas gi žino, kad

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS DG. s
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1992 m. balandžio mėn. 25 d. / April 25, 1992 Nr. 82 (17)

Tiesos ir šventumo 
keliu

Jurgio Matulaičio „Užrašai”

ČESLOVAS GRINCEVIČIUSJAV profesinių sąjungų
darbuotojas dalijasi įspūdžiais 

iš Lietuvos
Lietuvoje neseniai lankėsi 

Amerikos profesinių sąjungų 
veikėjas Joel B. Freedman. Jo 
įspūdžiai iš šios viešnagės, pa
vadinti „JAV gali padėti statyti 
demokratįją”, pasirodė dienraščio 
USA Today šių metų vasario 24 
dienos numeryje.

Autorių ypač sukrėtė vienas 
Vilniaus vaizdas — laiptai į Dar
bininkų rūmus. „Kaip statybi
ninkų profesinės sąjungos pirmi
ninko pavaduotojui, man teko 
susipažinti su įvairiomis staty
binėmis medžiagomis”, rašo 
Freedman. „Bet lipdamas šiais 
laiptais aš patyriau, kad čia buvo 
panaudotas ypatingas akmuo. 
Laiptai pastatyti iš ant šios 
kalvos buvusių žydų kapinių 
antkapių. Ir, idant mums neliktų 
jokių abejonių, kad šiuos laiptus 
stačiusieji neturėjo nė lašelio pa
dorumo, daugelis antkapių ak
menų pastatyti veidu aukštyn: 
beveik trisdešimčiai metų praėjus 
po kapinių išniekinimo, lanky
tojas dar gali išskaityti heb- 
raiškas raides”.

Anot straipsnio autoriaus, 
Lietuvos laisvų profesinių sąjun
gų įsteigėjas — Kazimieras Uoka 
planuoja šiuos antkapių fragmen
tus išimti ir juos įstatyti į 
paminklinę sieną. Darbininkų 
rūmų salėje dabar vyksta paroda, 
kurioje buvusių kapinių vaizdas 
atkuriamas nuotraukomis ir pa
veikslais. „Tačiau dabar”, sako 
svečias iš Amerikos, „tie laiptai 
tebėra pasibaisėtinas paminklas, 
bylojantis apie Blogį tų, kurie per 
praėjusius penkiasdešimt metų 
dėjosi kalbantys už darbininkus”.

Freedman primena, kad lais
vųjų Amerikos profesinių sąjun
gų organizacija AFL-CIO 
atsisakė pripažinti tokias ko
munistų partijos sulipdytas „prof
sąjungas”. AFL-CIO nepamiršo 
Lenino žodžių, jog „kovojama dėl 
kalbos kontrolės”, ir atsisakė 
pripažinti, kad žodžiai „darbi
ninkas" ir „profsąjunga” priklau
sė juos pasigrobusiems komunis
tams. Šią nuostatą pilnai ir 
pakartojamai patvirtino įvykiai 
Lenkijoje bei buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. (Čia reikėtų pridurti, 
kad penkiasdešimtmetį AFL-CIO 
organizacįją už tokią politiką 
aršiai puldinėjo Maskvą teisinan

Šiame numeryje:
Amerikietis Vilniuje • Palaimintojo Jurgio Matulaičio „Užrašai” 
• Čikagos lietuvių teatrų istorija: Lietuvių auditorija • Muziką Joną 
Byanską prisimenant • Šešioliktojo amžiaus Lietuvos poezija • Jad
vygos Paukštienės kūryba • Pokalbis su Klaipėdos Dramos teatro 
režisierium Povilu Gaidžiu

tys Amerikos kairuoliai ir net kai 
kurie liberalai.)

Vilniaus mėsos gamykla apsi
lankiusiam amerikiečiui priminė 
šiurpius vaizdus iš Upton Sinclair 
romano The Jungle, kuriame 
vaizduojamos Čikagos skerdyklos 
ir lietuvių imigrantų likimai 
Amerikos didmiesčio mėsmalėje 
šio šimtmečio pradžioje. Ten 
Freedman susitiko su nuo paties 
gamyklos atidarymo prieš 25 
metus joje dirbančia Gina 
Tuveliene (?). Iš pradžių palaikiu
si jį vokiečiu, ji apsiverkė sužino
jusi, jog jis amerikietis. Per 
daugiau kaip šešiasdešimt savo 
gyvenimo metų, ši moteris nie
kad nebuvo mačiusi amerikiečio. 
Jau patsai faktas, kad ameri
kietis galėjo apsilankyti jos 
darbovietėje ir laisvai su ja 
kalbėtis apie jos problemas, jai 
reiškė, kad jos šaliai dar yra 
vilties.

Kas kaltas dėl Vilniaus mėsos 
gamyklos ir kitų Lietuvos dirb
tuvių apverktinos padėties? 
Straipsnio autoriaus nuomone, 
Lietuvos oficialiosios profesinės 
sąjungos per ilgai tarnavo kaip 
„totalitarizmo ranka” — 
kontroliavo darbus, pakėlimus, 
butus, darbininkų ir jų vaikų 
švietimą. Šios kasdienės buities 
kontroliavimo pasekmės akivaiz
džios Vilniaus gamykloje.

Amerikos profesinių sąjungų, 
pareigūnas mano, kad per de
šimtmečius susikaupusio Blogio 
neįmanoma paprastai ištrinti, 
vien tiktai dekolonizuojant pa
vergtą šalį. Demokratija bei 
rinka nėra naujoviška technika, 
į kurią žmonėms tereikia 
įsijungti ir jie atsiras naujame ro
juje. Pirmas žingsnis — reikia 
išardyti senąją santvarką. 
Lietuviai sugeba tai patys 
padaryti. Jiems tačiau bus 
sunkiau atrasti statybinę medžia
gą klestinčiai demokratijai su
kinti.

Joel B. Freedman nuomone, 
amerikiečiai turi suvaidinti esmi
nį vaidmenį, suteikdami vilties 
lietuviams, prieš kuriuos stovi 
tokie dideli uždaviniai. 
Amerikiečiai, tvirtina jis, turi 
tinkamą statybinę medžiagą.

s.k.

Turime stambią, 386 puslapių, 
dailiai apipavidalintą knygą — 
Jurgio Matulaičio Užrašus. 
Redagavo Ona Mikailaitė, kalbą 
peržiūrėjo kun. Juozas Vaiš- 
nys.SJ. Išleido, kaip mes 
paprastai sakome, Putnamo 
seselės. I tą knygą negalima 
žiūrėti kaip į eilinę knygą, gerą 
ar ne taip gerą, kokių savo 
gyvenime per rankas pralei
džiame tūkstančius. Tai šventojo 
žmogaus rašyta knyga. Apaštalų 
Sostas Jurgį Matulaitį jau pripa
žino Palaimintuoju, vadinas, tai 
pusė kelio į pilną šventumą. Gal 
daugelis iš mūsų sulauks meto, 
kai vėl bus organizuojamos kelio
nės į Romą, kai dabartinis ar 
kuris kitas popiežius visam pa
sauliui paskelbs jo ir pilną 
šventumą.

Kalbant, vartant visas kitas 
knygas galima suabejoti, ar 
tikrai viskas yra taip, kaip jose 
parašyta. Ir nebūtinai iš blogos 
valios, kai kurie faktai gali 
neatitikti objektyviai tiesai, bet 
to negalima pasakyti skaitant 
šiuos Užrašus. Kaip žinome, Baž
nyčia, skelbdama ką palaimin
tuoju ar šventuoju, kandidato 
gyvenimą, veiklą, raštus, laiškus, 
dienoraščius nuodugniai tiria, ar 
juose nors vienu žodžiu nėra pra
silenkta tiesai.

Jurgio Matulaičio Užrašai iš 
tikrųjų pasirodo ne pirmą kartą. 
Lygiai tuo pačiu pavadinimu jų 
dalis 1953 metais išėjo Londone. 
Redagavo kun. Kazimieras Aloy
zas Matulaitis,MIC. Tik toks 
skirtumas, kad anie Užrašai, 
rašyti Petrapily, pradedant 1910 
spalio 14, baigiasi 1914 vasario 
23 ir papildyti 54 laiškų ištrauko
mis ir vėlesnės jo veiklos Vilniu
je aprašymu. Šiame leidiny pa
kartotas anų ketverių metų die
noraštis ir pridėti vėlesni užrašai, 
pradėti 1918 metais, rašyti Mari
jampolėj ir Vilniuje iki 1925. Su 
ilgesnėm pertraukom. Dar pridė
tas inauguracinis žodis, perimant 
Vilniaus vyskupiją, ir du ganyto
jiški laiškai diecezijos tikintie
siems. Gale redaktorės sudaryta 
vardų rodyklė.

Kaip pažymi redakcija, Matu
laitis Užrašus rašė labai gražia, 
sklandžia lietuvių kalba, tai 
tekstas buvo reikalingas tik labai 
paviršutiniškų kalbos taisymų, 
prisilaikant prie šiuolaikinės var
tosenos. Įdomu, kad palyginus 
Londone leistus Užrašus su šia 
knyga, pastebime nemaža kalbos 
pakitimų. Reikia manyti, kad 

kun. Kazys Matulaitis Jurgio 
Matulaičio kalbos visai nekeitė, 
paliko lygiai taip, kaip buvo 
parašyta, o Ona Mikailaitė šiuose 
Užrašuose ištaisė kalbos klaidas 
ir palygino stilių.

Pirmoji dalis, Petrapily rašyti 
užrašai daugiau panašūs į medi
tacijas. Matulaitis, kaip žinome, 
buvo marijonų ordino atnaujinto
jas. Caro valdžia norėjo visus vie
nuolynus sulikviduoti, neleido 
naujų narių priimti, tai kan
didatus teko ruošti slaptu būdu. 
Matulaitis ir ėmėsi rašyti in
strukcijas, nurodymus, kaip turi 
būti tvarkomas kasdienis vienuo
lių gyvenimas. Aprašo ir savo ke
lionę į Romą, marijonų konstitu
cijos rengimą. Tarp tų nurodymų 
yra daug gražių minčių ne vien 
busimiesiems vienuoliams, bet 
tinka ir kiekvienam iš mūsų, 
tiko carų laikais, tiko ir bolševik- 
mečiu:

„Pirmieji krikščionys turėjo 
tiek metų išgyventi slapta: kata
kombose, požemiuose, kaip galė
dami ir kur galėdami, slapstyda
miesi, o vis tik gyveno, organi
zavosi, tvarkėsi ir dirbo — ir dar 
sėkmingai ir vaisingai. Juk mes 
jų vaikų vaikai. Kodėl, kada 
reikia nepasekti tų šventų mūsų 
tėvų pėdomis? Kad tik mes turė
tume jų didelę dvasią, o tos 
dvasios mums taip reikia. Viso
kios kenksmingos draugijos daž
nai po visą pasaulį išsišakojusios 
veikia, dirba pasiknisusios po 
Bažnyčia ir visuomene. Argi mes 
nuleidę rankas į tai ramiai žiūrė
sime? Ne!”

Kad tikėjimas ir Bažnyčia yra 
virš visų kitų vertybių, įkvėpimo 
pagautas Jurgis Matulaitis cituo
ja garsią 136-ąją Psalmę ir galin
gu, poetišku balsu šaukia, kaip 
anais laikais iš krašto išvaryti 
izraelitai: „Jeruzale, jeigu aš tave 
užmirščiau, tenuvysta mano de
šinė, tepridžiūsta mano liežuvis 
prie gomurio, jeigu tavęs neat
minčiau, jei tu nebūtum branges
ne už visus maho džiaugsmus, Je
ruzale mano, Motina [Bažnyčia] 
mano. Tasai šauksmas tebūnie 
mano širdies šauksmas”.

Patarimas, kaip reikia kalbėtis 
su tais, kurio kovoja prieš 
Bažnyčią, tikėjimą: „Patariu su 
visais, ypač su sau lygiais ir že
mesniais kalbėti nedaug ir gerai 
išmąsčius: klausytis domiai iki 
galo, kol kalbantysis viską išpa
sakos, ką norėjo pasakyti. Tada 
duokite jiems trumpą, bet aiškų 
atsakymą, tokį, kad, kiek galėda
mi, užkirstumėte iš anksto kelią 
priekaištams ir prieštaravimams. 
Atsisveikinimas su žmonėmis te
būnie trumpas, bet mandagus. 
Kalbėdami su žmonėmis ...taiky
kitės prie žmonių būdo, įpročių... 
Savo nuomonių reikia laikytis, 
bet kitokios nuomonės žmonėms 
reikia turėti kuo didžiausią mei
lę”.

Apie susirinkimų, paskaitų li
gą, maratonines kalbas, kuria 
sergama ir šiais laikais, jis turi 
sveiką patarimą: kad diskusijos, 
posėdžiai, paskaitos būtų tvar
kingai vedamos, žmonių nevar-

Onos Mikailaitės redaguotas „Jurgio Matulaičio užrašų” knygos aplankai. 
Aplankas ir raidės - dailininkės Filomenos Vaitiekūnienės (Vilnius, Lietuva).

gintų, neužsitęstų, laiko negai
šintų. Iš vienuolių daugiau rei
kalaujama negu iš eilinių žmo
nių, todėl Matulaitis ragina: 
vienuolyne reikia saugotis kaip 
ugnies tuščios garbės, nes ir į vie
nuolyną sugeba įsibrauti ambici
ja ir puikybė.

Dievą ir Bažnyčią reikia my
lėti, bet reikia ir mokėti mylėti. 
„Yra motinų, kurios labai myli 
savo vaikelius, bet neprotingai ir 
netikusiai”, rašo jis.

Antroji Užrašų dalis, pradedant 
1918 metais, skelbiama pirmą 

Alvydai Goštautas „Vilnius nuo Bernardinų”, 1001
Ofortai, akvatinta, 24 x 32 cm

Vilniaus grafikos ir akvarelės paroda vyks nuo 
gegužės 9 iki gegužės 31 dienos Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois. Parodą rengia muzie
jus, talkinant Algimantui Keziui ir Eglei 
Jaškūnienei, dailėtyrininkei iš Vilniaus. Parodoje

dalyvauja 40 dailininkų. Parodos proga bus išleis
tas katalogas su Eglės Jaškūnienės įvadu ir kiek
vieno dalyvio kūrybos aptarimu. Parodos 
atidarymas bus šeštadienį, gegužės 9 dieną, 7:30 
v.v. Lietuvių dailės muziejuje, Lemont’e.

kartą, į 1953 metų laidą nebuvo 
įdėta dėl suprantamų priežasčių: 
minimi Vilniaus veikėjai buvo 
gyvi ir tikrais vardais pavadinti, 
nebaltintai nupiešti, galėjo su
pykti. Teisybė ne visados esti ma
loni. Toj daly Matulaitis rašo apie 
savo veiklą kaip Vilniaus vysku
po. Net šiurpas ima paskaičius, 
kokią kančios dalią teko jam pa
kelti. Tada, 1918 metais, kėlėsi 
Lietuva. Miestas kelis sykius 
keitė valdžias — vokiečių, lenkų, 
bolševikų, lietuvių, vėl lenkų ir 
t.t. Lenkai, ypač kunigai, kurių 

Vilniuje buvo daugiausia, nega
lėjo pakęsti, kad vyskupu galėtų 
būti lietuvis. Vargai prasidėjo 
pačią pirmą dieną po Matulaičio 
konsekravimo. Konsekruotas 
1918 gruodžio 1 Kaune, o gruo
džio 8 buvo Vilniaus katedroj jo 
ingresas. Visas ingreso iškilmes 
suplanavo ir tvarkė Vilniaus vys
kupuos kurija. Kurija jokiu būdu 
nesutiko ir neleido, kad naujasis 
vyskupas Lietuvos sostinėje per 
ingresą pirmą žodį pasakytų lie
tuviškai, o tik po to lenkikšai, o 
gudiškai — kam to iš viso reikia? 
Katedroj nedavė vietos net Lie
tuvos valdžios atstovams, Tautos 
Tarybai.

Tik ką pasibaigęs karas paliko 
chaosą, ir tautinių santykių 
aštrumas pastoracinį darbą 
nepaprastai apsunkino. O Matu
laitis norėjo būti visiems tei
singas, būti aukščiau visų politi
nių ir tautinių reikalų. Tai 
nepatiko ir Lietuvos valdžiai, o 
lenkai kunigai lenkiškumą laikė 
aukščiau už Bažnyčios reikalus. 
Gudai buvo išgąsdinti, nuslopin
ti, nutildyti. Net kunigai saky
davo, kad geriau neturėti jokio 
vyskupo negu kad ir šventą 
lietuvį.

Daug konkrečių faktų, pasikal
bėjimų surašyta tuose Užrašuose. 
Tai labai įdomi Lietuvos istorijos 
iškarpa. Matulaitis buvo skun
džiamas Varšuvai, Romai, kad 
esąs bolševikas, radikalus, griau
nąs Bažnyčią. Tuo tarpu jis 
užrašuose porą sykių pakartojo, 
kad blogį reikia nugalėti gerumu, 
o apie kunigus pasakė: „Nėr blo
gesnio daikto, kaip kunigų kiši
masis į politiką... Kai kurie ku
nigai mano, kad į tautybės veži
mėlį įsisodinę žmones, įveš juos į 
bažnyčią. Dažniausiai patys griū
va, jų vežimėlis subyra, o žmonių 
bažnyčion neįveža”.

Po želigovskiados buvo dar blo
giau. Tada ir lenkų generolai ėmė 
lankytis pas vyskupą ir priekaiš
tauti, reikalauti, kad Matulaitis 
nutrauktų ryšius su lietuviais. 
Kam jis su visais susirinkusiais 
delnais plojęs, kai kunigas 
Stankevičius, lietuvių gimnazijoj 

(Nukelta j 3 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Lietuva pasaulio šalių
laisvės apžvalgoje

— Rusijos universitetuose

New York’e veikianti „Laisvės 
rūmų (Freedom House) organi
zacija jau nuo 1955 metų leidžia 
metines laisvės ir nelaisvės valdų 
pasaulyje apžvalgas. Neseniai pa
sirodžiusi šiemetinė tokia 
apžvalga ypatinga tuo, kad joje 
pirmą sykį atskirai aprašomos ir 
žemėlapyje pažymimos Lietuva, 
Latvija ir Estija.

„Laisvės rūmus” 1941 metais 
įsteigė amerikiečiai politikai bei 
intelektualai, įsitikinusieji, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
negali izoliuotis nuo pasaulio 
negandų — kaip tada galvojo 
daugelis jų tautiečių — ir turi 
įvykdyti savo istorines pareigas. 
Per praėjusius penkiasdešimt 
metų šį organizacija nuosekliai 
kovojo prieš rudąjį ir raudonąjį 
totalitarizmą. „Laisvės rūmams” 
dabar vadovauja neseniai Lietu
voje lankęsis ambasadorius Max 
Kampelman, uolus baltiečių 
laisvės rėmėjas Helsinki’o kon
ferencijoje. Organizacijos valdy
bos narių sąraše randame Zbig- 
niew’ą Brzezinskį, Jeanne Kirk- 
patrick, senatorių Daniel Moyni- 
han, istoriką Robert Conųuest ir 
kitas žymias figūras. Tai dau
giausia asmenys, atstovaujan
tys JAV politiniam centrui — 
„konservatyvūs liberalai” ir 
„liberalūs konservatoriai”. Juos 
jungė ir atsparumas Amerikoje 
dar neseniai labai išplitusioms il
iuzijoms apie tikrąjį sovietinės 
imperijos pobūdį.

Tiesa, ir ši įžvalgi grupė ne 
visada Baltijos valtybėms teikė 
pakankamai dėmesio. Iki šių 
metų „Lasivės rūmų” apžvalgose 
Baltijos tautos tebuvo bevardė 
„nelaisvos” Sovietų Sąjungos 
dalis. Amerikos lietuvių politi
niai veikėjai ir diplomatiniai 
atstovai garsiai skundėsi tokia 
klasifikacija, reikalaudami, kad 
okupuotos Baltuos valstybės būtų 
išskirtos iš to beveidžio nelaisvo 
pasaulio. „Laisvės rūmų” žurnalo 
redaktoriai teisinosi, kad tai per 
daug sukomplikuotų jų darbą.

Bet visa tai šiandien jau per
nykštis sniegas. Naujojoje „Lais
vės rūmų" apžvalgoje išspausdin
tame žemėlapyje pasaulio valsty
bės padalintos į tris kategorijas — 
laisvas, iš dalies laisvas ir ne
laisvas. Lietuva, Latvija ir Esti
ja pažymėtos kaip laisvos valsty
bės.

Kaip ir dailiojo čiuožimo varžy
bose, apžvalgos redaktoriai ir ty
rėjai laisvės ir nelaisvės niuansus 
matuoja pagal sudėtingą taškų 
sistemą, suskirstydami valstybes 
į septynias grupes. Pagrindiniai 
kriterįjai: politinės teisės ir pi
lietinės laisvės. Prie laisvės ide
alo labiausiai priartėjusios šalys 
įrikiuojamos į pirmąją grupę. 
Valstybės, kuriose siaučia 
priespauda ir kurių piliečiai 
neturi pagrindinių teisių, įsta
tomos į septintąją. Pirmojon gru- 
pėn įeina Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Costa Rica, Islandija, 

Austrija ir panašios valstybės. 
Septintojoje grupėje — Libija, 
Sirija, Somalija, Vietnamas, 
Šiaurės Korėja ir į jas panašios 
šalys. Lietuva, Latvija ir Estija 
pateko į antrąją grupę politinių 
teisių į trečiąją politinių laisvių 
atžvilgiu.

Kaip Lietuva atsirado šioje gru
pėje? To paklausėme lyginamo
sios politikos žinovo dr. Joseph 
Ryan, kuris turėjo lemiamą žodį 
apžvalgoje, rūšiuojant pasaulio 
valstybes. Anot jo, Lietuva — 
kaip ir Latvija bei Estija — buvo 
priskirta prie laisvųjų valstybių, 
nes ji taikiomios priemonėmis 
atgavo nepriklausomybę, prave
dė daugiapartinius rinkimus ir 
garantavo pagrindines laisves. 
(Beje, „Laisvės rūmų” apžvalgoje 
pabrėžiama, kad spauda, radijas 
ir televizija Lietuvoje yra laisvi.)

O kur Lietuva prarado „taškų” 
— kodėl ji ne pirmojoje kategori
joje? Atsakydamas į šį klausimą, 
amerikiečių politologas paminėjo, 
jog šalyje tebėra sovietinės ar
mijos daliniai ir tebejaučiamos to
talitarinio valdymo atrūgos: dar 
tiksliai nenustatytos nuosavybės 
teisės, pilietinės laisvės dar

Inga Gujytė „Vilnius”, 1992
Ofortas, 17 z 10.5 cm

Ii Vilniaus grafikos ir akvarelės parodos, kuri bus atidaryta ateinanti Šeš
tadieni, gegužės 9 dieną, 7:30 v.v.. Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois. 
Parodoje, kuri vyks iki gegužės 31 dienos, dalyvauja 40 dailininkų.

Rusijos ateitis
Pokalbis su Maskvos 

universiteto profesorium 
Aleksandr’u Dobrochotov’u

UGNIUS TRUMPA

Šiuo sunkiu Rusijai metu, kai 
šalis yra kankinama vis di
dėjančio nepritekliaus, kai 
žmonės pradeda pavargti ne tik 
nuo nesibaigiančių politinių dis
kusijų, nuo nuolatinio ieškojimo 
kelių į ateitį, bet ir nuo duonos ir 
kitų reikalingiausių produktų 
stygiaus, iškyla didelė grėsmė 
šios šalies kultūrai. Tokioje pa
dėtyje, kokia šiandien yra Rusi
joje, kultūra tarytum pakimba 
ore — toli nuo žemės ir yra ne vi
siem pasiekiama, o daugeliui tie
siog nereikalinga.

Nyku darosi šiuo metu patekus 
į Maskvos universitetą, kur 
paprastai daug jaunimo, kur 

nepilnai apsaugotos įstatymais. 
Ypač Latvijoje ir Estijoje tebėra 
jautrus pilietybės suteikimo 
mažumoms klausimas.

„Laisvės rūmai” pabrėžia, kad 
jeigu šalis ir priskiriama „lais
vės” kategorijai, tai nereiškia, 
kad ta šalis yra tobulai laisva ir 
neturi rimtų problemų. Organi
zacijai teberūpi visuomeninės 
problemos ir pilietinės laisvės 
klausimai Amerikoje ir kitose 
„laisvomis” pavadintose šalyse.

sk 

siekiama mokslo aukštumų, kur 
brandinama šalies ateitis. Bet 
dabar auditorijos beveik ištuš- 
tėjusios: mažai studentų, mažai ir 
profesorių. Ir keista pagalvojus: 
argi ne į šį ramstį turėtų remtis 
Rusija, norinti pradėti naują 
gyvenimą, negi vien biržos ir 
bendros su užsienio šalimis fir
mos yra pagrindinis geros ateities 
garantas.

Ieškodamas atsakymo į šiuos 
klausimus, kreipiausi į Maskvos 
universiteto filosofijos fakulteto 
kultūrologijos katedros profe
sorių Aleksandr’ą Dobrochotov’ą, 
kuris maloniai sutiko pašnekėti 
apie universiteto padėtį.

UGNIUS TRUMPA: Gerbia
mas profesoriau, įdomu sužinoti, 
ar Maskvos universitetas, perėjęs 
per daugelį besikeičiančių epo
chų, neprarado savo dvasios, savo 
veido. Ar sovietinis periodas 
nesunaikino jo vidinės laisvės ir 
galimybės savarankiškai ir 
demokratiškai tvarkytis? Kokia 
universiteto reikšmė dabarti
niame gyvenime?

ALEKSANDR’AS DOBRO- 
CHOTOV’AS: Norint geriau su
prasti universiteto reikšmę da
bartinėje visuomenėje, reikia tru
putį pažvelgti į jo istoriją, i uni
versiteto reikšmę apskritai Rusi
jos gyvenime.

Ypatingą reikšmę universitetas 
įgavo devynioliktame amžiuje, 
kada beveik nebuvo kitų 
socialinių institucįjų, kuriose jau
nimas galėtų laisvai diskutuoti ir 
semtis naujų idėjų. Tuo metu 
Maskvos inteligentija jau buvo 
įtraukta į didelę polemiką: veikė 
hegeliečių ir šelingiečių rateliai, 
diskutavo tarpusavyje slaviano- 
filai ir zapadnikai. Visa ta atmo
sfera ieškojo vietos kristalizacijai. 
O taip pat tuo metu labai išmin
tingą politiką vedė švietimo mi
nistras Uvarov’as. Yra gana keis
ta, bet caro Nikolajaus reakcijos 
metu universitetas tapo laisvės 
salele. Nežiūrint įvairių sunku
mų, buvo garantuotos aka
deminės laisvės ir susidarė tam 
tikra sąjunga tarp studentų ir 
dėstytojų, kurią galima būtų pa
vadinti moksline bendruomene. 
Iš jos vėliau išėjo įžymiausi Ru
sijos kultūros veikėjai ir buvo 
aišku, kad universitetas yra dva
singumo ir laisvos minties ži
dinys. Tačiau šis utopinis jo gyve
nimo puslapis buvo greitai per
verstas ir atėjo griežto spaudimo 
iš valdžios pusės laikai.

Tačiau, nors ir prigesęs, uni
versitetas sugeba išsaugoti libe
ralias tradicijas, nors jo gyve
nimas vystėsi labai dramatiškai. 
Pirmasis laisvai išrinktas rek
torius S. Trubeckoj’us 1905 metų 
revoliucijos išvakarėse iškovojo 
universiteto autonomiją ir suge
bėjo įveikti labai jau neramią 
situaciją jame,nes studentai buvo 
stipriai paveikti politinių aistrų. 
Jisai sudarė viduriniąją studen
tų grupę, kuri buvo pakankamai 
politiškai ir visuomeniškai 
aktyvi, bet ir manė, kad pa
grindinis jų tikslas yra mokslo

Ugnius Trumpa

siekimas. Tačiau, kadangi pa
dėtis buvo gana laisva, tai į 
universitetą pateko daug žmonių 
„iš gatvės”, kurie jį pavertė poli
tinių diskusijų klubu. Rektorių S. 
Trubeckoj’ų iškvietė pas to meto 
švietimo ministrą, kurio kabinete 
jis ir mirė nuo širdies priepuolio. 
Nuo to laiko universiteto, kaip 
nepriklausomos dvasios šven
tyklos, idėja jau nebegalėjo reali
zuotis.

UGNIUS TRUMPA: Sakykite, 
prašom, kaip palietė universitetą 
komunistinis perversmas. Kas 
sąlygojo tolimesnį jo likimą ir ką 
universitetas „paveldėjo” iš to 
baisaus laikmečio?

ALEKSANDR’AS DOBRO- 
CHOTOV’AS: Iki pat 1922 metų 
universitetas neprarado senų tra
dicijų, nes bolševikai nekreipė 
ypatingo dėmesio į jį.

Apie įžymius to meto moksli
ninkus susirinkdavo ne tik inteli
gentuos atstovai, bet ir jaunimas 
iš darbininkų, valstiečių, o taip 
pat ir iš beyrančios armijos. Ir 
tas, dar nesugadintomis galvomis 
jaunimas organizuodavo ratelius, 
seminarus, mokslines bendrijas. 
Tai, matyt, ir išgąsdino bolše
vikus ir buvo daugelio žiaurių 
represijų, ypač 1922 metais pro
fesorių tremties priežastis. 
Vėliau, aišku, universitetas tapo 
valstybine jaunų žmonių klai
dinimo ir žalojimo mašina. Tokiu, 
deja, jis dar iš dalies yra likęs ir 
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dabar. Tai apskritai yra sąlygo
jama jo konservatyvios pri
gimties. Juk būtent toks ir yra jo 
tikslas: konservuoti vertybes (aiš
ku, žiūrint, kokios tai vertybės). 
Tačiau dabar situacija po truputį 
keičiasi. Todėl universitetas 
mūsų dienomis suteikia rečiausią 
galimybę išsaugoti tai, ką dar 
galima išsaugoti.

UGNIUS TRUMPA: Gal galė
tumėte smulkiau atskleisti tas 
unikalias galimybes, juk tai jau 
išeina už vien tik akademinių in
teresų ribos ir pereina į bendrus, 
socialinius.

ALEKSANDR’AS DOBRO- 
CHOTOV’AS: Visų pirma galima 
panaikinti atotrūkį tarp moksli
nės ir pedagoginės veiklos. Dabar 
kai kuriuose universitetuose 
(tarp jų ir Maskvos), kviečiami 
bendradarbiauti dėstytojai, 
mokslininkai, kurie kitados 
turėjo dirbti vos ne pogrindinėje 
veikloje. V. Ivanov’as buvo iš
vytas iš filologijos fakulteto, A. 
Gurevičius — iš istorijos. O E. 
Meletinskij negalėjo skaityti uni
versitete paskaitų, nes du kartus 
sėdėjo lageriuose. Taip kad tik 
dabar atsirado galimybė sujungti 
tikrą mokslą su jaunais protais. 
Juk dabar galima ne tik užsiimti 
grynu mokslu, bet ir dorai auklė
ti jaunimą, lavinti jų sąmonę, 
mokyti diskutuoti. Tokiu būdu 
universitetas gali tapti gera 
polemikos mokykla, kurioje 

žmonės mokysis savo nuomonę 
ne priešpastatyti, o kaip nors 
derinti su kitų. Pasirodė, kad tai 
yra ideali vieta, kur gali susitikti 
dvasinių vertybių beieškantis 
jaunimas ir patyrę profesoriai, 
kur gali vykti geranoriški dispu
tai, išlaikant neutralumą bet 
kokiai partijai.

UGNIUS TRUMPA: įdomu, 
kaip pasikeitė padėtis universi
tete vėliausių politinių ir vi
suomeninių pokyčių eigoje? Ar 
tai davė naudos mokslinės 
veiklos sferai? Kuo pasipildė ir ką 
prarado universitetas per pasta
ruosius metus? Juk tokio po
būdžio pokyčiai atneša ne vien 
tik teigiamus rezultatus.

ALEKSANDR’AS DOBRA- 
CHOTOV’AS: Dabar yra vienas 
tikslas — išvaduoti universitetą 
iš ideologinės valdžios rankų. Ji 
pati lyg ir išnyko, bet patys 
valdymo mechanizmai dar liko ir 
veikia. Galima tikėtis, kad uni
versitetui tiesiogiai padės da
bartinės valdžios struktūros, 
konkrečiau tariant, Rusijos pre
zidentas, arba judėjimas iš 
apačios pats sau pravalys kelią. 
Maskvos universitete greičiau
siai taip ir bus, nes ruošiami nau
ji įstatymai, ruošiamasi rinki
mams, ir senasis rektorius, dar 
komunistų statytinis, neišven
giamai turės palikti vietą. Taip 
pat daug kas priklauso ir nuo 
pačių studentų. Blogai tik tai, 
kad daugelis jų perėjo nuo teori
jos į praktiką. Jie paprasčiausiai 
bando užsidirbti pinigų, įsi
traukia į biznį, kas padeda ne 
vien tik praturtėti, bet ir dalyvu- 
ti normaliame gyvenme. O dau
gelis tiesiog išvažiuoja. Tai dar 
kol kas ne taip juntama humani
tarinėje sferoje, nes yra manoma, 
kad Vakaruose mūsų humanita
rai niekam nereikalingi. Tačiau 
meno sferose, kaip kažkas tei
singai pastebėjo, pasibaigė 
emigracija ir prasidėjo evakua
cija. Todėl tikėtis galima tiktai 
drąsių ir energingų veiksmų iš 
valdžios pusės. Nes bet koks laiko 
uždelsimas taps rimta užtvara 
humanitarinių mokslų vys
tymesi. Aplamai imant, tai aukš
tasis mokslas yra atsidūręs ant 
pražūties ribos, o gal net jau ją 
peržengė. Tai, kad universitetai 
savęs neišlaikys materialiai — 
yra aišku. O valstybinės subsi
dijos yra pastoviai mažinamos. 
Biznis užkariauja ne tik patalpas, 
bet ir finansinius išteklius. Taip 
kad aišku, aukštoji mokykla pati 
neišsigelbės.

UGNIUS TRUMPA: Dabarti
niu metu Maskvoje, kaip ir viso
je Rusijoje, kuriasi daugybė pri
vačių universitetų ir aukš
tesniųjų mokyklų, taip pat visi, 
net ir valdžios vyrai nuolatos 
šneka apie mokslo humanitariza- 
ciją. Koks jūsų požiūris į šį 
procesą?

ALEKSANDR’AS DOBRO- 
CHOTOV’AS: Visas šis judėji- 

(N ūkei ta į 4 psl.)
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Rytų Vokietijos poetai 
ir komunistų saugumas

Čepaičio skandalas, debatai dėl 
Marcinkevičiaus — tie ir kiti lie
tuviški šokai savo apimtimi kol 
kas toli gražu neprilygsta Čekos
lovakijoje bei buvusioje Rytų 
Vokietijoje įsisiūbavusiai audrai 
saugumo talkininkų klausimu. 
Oficialiais vokiečių duomenimis, 
buvusios Rytų Vokietijos valdžios 
saugumo — garsiojo „Stasi” — 
įstaiga nuodugniai sekė apie 
800,000 savo piliečių. Saugume 
dirbo beveik 200,000 agentų, jam 
talkino apie 200,000 šnipų ir šni
pelių.

Vienas „Stasi” tyrimo objektų 
buvo poetas, dainininkas Wolf 
Biermann, tris dešimtmečius 
savo satyriška plunksna badęs 
Rytų Vokietijos komunistines 
vadeivas — jo žodžiais, „riebias 
vokiškas kirmėles, kurias aš iš
saugosiu, kaip vabzdžius, savo 
baladžių gintare.”

Rytų Vokietijos valdžia 1967 
metais uždraudė Biermann’o 
koncertus, o 1976-ais atėmė iš jo 
pilietybę. Prieš jį buvo sumobi
lizuota visa armija šnipų, kuri 
nenustojo jo sekiojusi ir persekio
jusi net ir jam persikėlus į Vaka
rų Vokietiją. Berlyno sienai suby
rėjus, poetas pasinaudojo proga 
pažvelgti į slaptąsias „Stasi” 
bylas. Akimis perbėgęs apie 
30,000 puslapių šnipų ir agentų 
pranešimų, Biermann pareiškė, 
jog sudėjus visas jį šnipinėjusių 
pavardes susidarytų nemaža tele
fono knyga.

Dar prieš 25 metus Biermann 
sukūrė savo greit išpopulia
rėjusią „Stasi baladę”, kurioje jis 
taip rašė:
Kaip žmogus, jaučiu solidarumą 
Su tais skalikais iš saugumo. 
Lietaus, sniego nebijoję, 
Jie mane uoliai daboja.
Jų isprausti mikrofonai 
Užrašo kiekvieną toną

Martyno Vidzbelio nuotrauka
II „Otelio” veiksmo scena — Lietuvių operos choristai ir vaikų choras.

Išvietėj, virtuvėj, miegamajam — 
Daineles, anekdotus,

suaimanavimus.
Saugumiečiai, mano broliai 

sergėtojai, 
Tik jūs žinot visą mano vargą.

Kaip vasario 23 dieną pranešė 
New York’o dienraštis Neu>sday, 
Biermann’o dvikova su „Stasi” 
neseniai sudrebino svarbiausią 
Vokietijos literatūrinę ceremo
niją. Priimdamas Georg Buech- 
ner vardo premiją, Biermann 
savo padėkos žodyje pareiškė: 
„Per daug šviesių protų, ir net 
kai kurie poetai, Rytų Vokietijo
je iki pačios pabaigos išliko par
tijos sugulovais.” Toje „Stasi” ple
jadoje ypač pasižymėjo poetas- 
oportunistas Saša Anderson, ku
ris ilgą laiką Rytų Berlyne 
šmaikščiai vadovavo literatū
riniam salonui ir drauge uoliai 
talkininkavo saugumui. Bier
mann’o žodžiais, Saša, „tas talen
tu neapdovanotas plepys, vis dar 
dedasi esąs orus ,mūzų sūnus’ ir 
tikisi, kad jo slaptos bylos niekad 
neiškils į paviršių.”

Šį Biermann’o pareiškimą ašt
riai kritikavo kai kurie vokiečių 
rašytojai, ypač romanistas Guen- 
ther Grass. Patsai Anderson iš 
karto pasipiktinęs pasmerkė 
Biermann’o teiginius, bet netru
kus prisipažino praėjusį dešimt
metį šnipinėjęs ir pagal „Stasi” 
nurodymus vadovavęs literatų 
sekimui. Anderson’o skandalas 
sutapo su debatais Vokietijos par
lamente dėl naujo įstatymo, kuris 
suteikė saugumo aukoms daug 
daugiau teisių peržiūrėti slaptas 
„Stasi” bylas ir viešai paskelbti 
jų turinį.

Patsai Biermann pareiškė, kad 
jis pasirinko Anderson’ą savo tai
kiniu, norėdamas sviesti iššūkį 
vokiečių spaudai ir televizijai,

Lietuvių „Otelio”

LORETA VENCLAUSKIENĖ

„Pasaulis gerbia Boito, ir pa
gristai, nes be jo nebūtų buvę Ver
di „Otelio” ir „Falstaff o”. Moky
tas, išlavintas ir įtakingas Boito 
buvo aštraus ir gilaus proto. Pri
pažinęs genijų, jis troško būti jo 
orbitoje. Kartą rašė, „viską, net 
save patį, aukoju Wagner’iui”, ir 
1888-ais itališkai premjerai išver
tė „Tristaną”. Patraukliai suteik
damas progą „Otelio” [librete — 
red] pasireikšti senojo meistro 
jėgai, nujautęs jo sugebėjimus, pa
darė Verdi „italų Wagner'iu”.

Tokius žodžius amerikiečių 
muzikos kritikas parašė apie 
įžymų italų literatą bei neblogą 
kompozitorių Arrigo Boito (An- 
drew Porter, Musical Events, 
1987, p. 265), nes būtent pasta
rasis grąžino Verdi — po „Aidos” 
penkiolika metų nesukūrusį nė 
vienos operos — atgal į muzikos 
mėgėjų visuomenę, kuri 1887 me
tais, po „Otelio” premjeros Mi- 
lan’o teatre La Scala, 20 kartų 
kvietė savo numylėtinį į sceną, o 
po spektaklio patys nuvilko jo 
karietą iki viešbučio. Penktą 
valandą iš ryto minia vis dar 
šaukė: „Viva, Verdi!”

Teisybę sakant, Boito buvo tik 
„tarpininku” tarp Shakespeare’o 
ir Verdi genijaus. Septyniasdešimt 
ketverių metų kompozitorius su
kūrė itališkąjį naujoviškos operos 
— muzikinės dramos — variantą, 
puikiai išspręsdamas muzikos ir 
sceninio veiksmo laiko problemą. 
Verdi „Otelio” veiksmas įgijo 

kuri nekaltuosius suplaka su kal
taisiais ir iš aukšto teisia visus, 
tuomi automatiškai išteisindama 
komunistinės eros kultūrines 
figūras. Žurnale Der Spiegei Bier
mann rašė: „Kiekvienas lašeliu 
talento apdovanotas bukagalvis 
Vokietijoje šiandien neriasi iš 
kailio ir raitosi psichologinėmis 
arabeskomis, stengdamasis su
prasti kaltuosius kaip aukas. O 
tikroms aukoms užuojautos nebe
lieka... Man svarbiausi tie per
sekioti žmonės, kurie bent ret
karčiais priešinosi ir kurie šian
dien, nors ir nekala, yra įsivėlę 
į nesibaigiančią mizeriją”.

jp 

dramos teatro bruožus, betgi 
sugebant išlaikyti ypatingą mu
zikinės kalbos vientisumą. Mu
zikos ir teksto ryšys operoje toks 
stiprus, o išraiškos kanonai taip 
pasikeitę (pranykusios muzikinių 
numerių ribos, drastiškiau kin
tanti harmonija bei psichologi
nių situacijų įtaigauta melodi
ka), kad kūrinys tartum priartėjo 
prie daugiabalsės vokalinės sim
fonijos, kruopščiai atspindinčios 
Shakespeare’o dramos fabulą.

„Otelio” tebestatoma daugely
je pasaulio scenų. 1938 metais su 
nepaprastu pasisekimu pirmą 
kartą Valstybės teatre Kaune ją 
dirigavo Vytautas Marijošius. 
(Spektaklyje dalyvavo Kipras 
Petrauskas.) Na, o kodėl Čikagos 
Lietuvių opera 36-am sezonui 
pasirinko būtent „Otelio”, ne
sunku numanyti — Alvydas Va
saitis kūrinį gerai pažįsta, nes 
1988-ais jį dirigavo Vilniuje. Be 
to, iš Lietuvos galima pasikviesti 
puikių solistų. Na, o ne pagal 
amžių darbingi čikagiečių lietu
vių choristai visada yra viskam 
pasiryžę.

Choro vaidmuo „Otelio” opero
je yra svarbus ir nelengva jo mu
zikinė partija. Kaip dažnai esti 
romantinėse dramose, miniai ten
ka komentuoti dramatiškus įvy
kius, reaguoti į veiksmo kaitą ir 
tuo pačiu metu dalyvauti tų 
įvykių arenoje. Ypač aktyvus 
choras pirmame operos veiksme 
(audros epizodas, mūšį laimėjusių 
karių choras, laužo scena, etc.), 
vokaliniu atžvilgiu sėkmingai 
pasirodęs ir tolimesniuose dvie
juose operos veiksmuose. Visi verti 
pagyrimo (choras buvo pastip
rintas dešimčia svečių iš Lietuvos) 
dėl stropiai išmoktų partijų, dar
naus susidainavimo, lanksčios di
namikos ir, sunkiai žodžiais nusa
komo, artistinio entuziazmo, išper- 
kančio kai kurių sceninių įgūdžių 
stoką ar kokį tembriniu atžvil
giu blankesnį epizodą. Ta pačia 
proga pažymėtina naši Ričardo 
Šoko ir Manigirdo Motekaičio 
chorvedyba ir — .. •'abejotinai 
gerą paprotį skatinantis - Rasos 
Poskočimienės vadovaujamo vai
kų choro pasirodymas.

Tik geriausiose pasaulio sce
nose į operos spektaklio pagrin
dinių vaidmenų atlikėjus pasi
seka sukviesti vienodai stiprias 
vokalines jėgas. Todėl pagrįstai 
galima didžiuotis mūsų „Otelio” 
pastatyme dainavusia Vilniaus 
Operos ir baleto teatro trijule. 
Šekspyriškos tragedijos ašį 
sudarė aistrų apakintas Otelio — 
Virgilijus Noreika, klastingasis 
Jago — Arvydas Markauskas ir 
nekaltoji Otelio žmona Desdemo- 
na — Irena Milkevičiūtė.

Per ilgametę vokalinę praktiką 
Virgilijus Noreika nevengė dra
matinio tenoro partijų ir sėk
mingai išvystė savo balse jo 
amplitudę. Kaip tik tokio pobū
džio yra Otelio muzikinė partija, 
atlikta Čikagos premjeroje itin 
meistriškai. Artistas buvo pui
kios vokalinės formos ir įtemptą, 
bet lyriškai sodrią Otelio voka
linę linįją išvedė, gražiai at
skleisdamas audringus veikėjo 
pergyvenimus. Preciziškai orga
nizuota vokalo technika tar
tum „nuslėpė” lyrinę jo balsinės 
medžiagos prigimtį, į pirmą pla
ną iškeldama sustiprintas balso 

(Nukelta į 2 psl.)

I< Lietuvių operos „Otelio” spektaklio balandžio 26 dienų Morton High School auditorijoje. Cicero, Illinois: IV veiksmo 
scena — Irena Milkevičiūtė (Desdemona) ir Virgilijus Noreika (Otelio).

„Otelio” spektaklio I veiksmo scena — Lietuvių operos choristai ir priekyje solistai: Julius Savrimas (Roderigo), Arvydas 
Markauskas (Jago) ir Zenonas Žemai tis (Cassio).

Dalis Lietuvių operos choro III „Otelio” veiksme. Martyno Vidzbelio nuotraukos

Šiame numeryje:
Poetai ir saugumas • Lietuvių operos „Otelio” • Vargonų virtuozas Gediminas 
Kviklys • Apie šiemetines Poezijos dienas Čikagoje • Jonės Paltarokaitės 
Valaitienės eilėraščiai • Juozo Grušo pražuvėlė pjesė • Apie „Vaidilutės” 
teatro naują premjerą • Tarptautinis PEN kongresas Barcelonoje
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Vilties ir jėgos žodžiai

Lietuva iš praeities į ateitį
VIKTORAS NAKAS

Kiekvieną pavasarį Poezijos 
dienos Čikagoje jau daugelį metų 
neša jų dalyviams ir lankytojams 
kartu su rimtim ir didelį, niekur 
kitur ir kitaip nepatiriamą, tik 
joms būdingą džiaugsmą. Ir tos 
rimties, ir to džiaugsmo šaltinis 
— gyvas lietuviškos poezijos 
žodis. Pernai Poezijos dienas 
šventėme vos tik pasibaigus 
Amerikos lietuvius džiuginusiai 
Vytauto Landsbergio viešnagei 
šiame krašte, tačiau visą tą pa
vasarį lydėjo nuo sausio trylikto- 
rios dar neišblėsęs sielvartas ir 
rūpestis dėl Lietuvos. OMON 
dalinių siautėjimas, bombų spro
gimai, pasienio postų užpuolimai, 
važiuojančių mašinų apšaudymai 
vertė galvoti, kad Lietuvai vėl 
ruošiamos žudynės. Koks skir
tumas šiemet. Lietuva laisva ir 
nepriklausoma. Lietuva turi 
rūpesčių, bet tai perdėm norma
lios valstybės rūpesčiai. Aišku, 
normalios Europos valstybės 
neslegia mirusios Raudonosios 
armijos pūvančios atliekos. Tačiau 
Lietuvoje penkių dešimtmečių 
piktosios imperijos puvėsių kvapą 
sklaido stiprus laisvės vėjas, ku
rio pranašais kaip tik buvo 
Lietuvos poetai. Jų vilties ir jėgos 
žodžius girdėsime šio pavasario 
Poezįjos dienose, kurios įvyks jau 
ateinantį savaitgalį, gegužės 
mėnesio 22-23 dienomis, Čikagos 
Jaunimo centre.

Čikagos lietuviams ir patys pir
mieji Lietuvos atgimimo ženklai 
atėjo tame pačiame Jaunimo cen
tre Lietuvos poetų žodžiais. Tai 
buvo Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorių susitikimas su Čikagos 
lietuvių visuomene 1988 metų 
pavasarį. Jaudinanti susitikimo 
pradžia, kai pirmąkart visi kar
tu — ir svečiai, ir namiškiai — 
sugiedojome Lietuvos himną. 
Salėje, sulaikę kvapą, klausėmės 
aktoriaus deklamuojamo Kris- 
tijono Donelaičio „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą” — ir ži
nojome, kam ano pavasario saulė 
budina Lietuvą. Strazdelio 
giesmė „Aušros žvaigždė pasvy- 
do” irgi mus virpino — ypač savo 
pabaiga: Pražuvo, / Pikti čėsai 
pražuvo, / Vis jau kitaip neg buvo.

Iš tikrųjų tai ir buvo mūsų 
poetai, kurie per gūdžiuosius de
šimtmečius švietė vilties žiburiu 
labai tamsiomis tautai dienomis. 
Bernardas Brazdžionis, kuris 
šaukė tautą, „GPU užguitą”. An
tanas Miškinis, kurio psalmės 
grįžta iš Sibiro ant cemento 
maišo skiautelių. Kazys Bra
dūnas, kuris rodo kraujo lataką 
sutryptoje žolėje. Henrikas 
Nagys, tikintis, jog jam išmuš 
„sakalų valanda”. Marcelijus 
Martinaitis, kuris į Lietuvą 
žvelgia visą jos likimą pergyve
nančio Kukučio akimis. Sigitas 
Geda — su jo „geltonu dangum, 
žaliom karvėm, raudona žeme” — 
nuo pat Atgimimo pradžios taik
lių frazių kalvis, kurios buvo 
ginklais Sąjūdžiui. Justinas Mar
cinkevičius, kuris pirmasis pra
deda kalbėti draustais žodžiais. O 
ypač Janina Degutytė, kurios 
poezijoje „mažytė Lietuva” rado 

užuovėją pačiais niūriausiais jai 
laikais.

Lietuvos poetų balsus gir
dėsime šiose Poezijos dienose 
penktadienio vakare aktorės 
Nijolės Martinaitytės balsu ir su 
Sonatos Zubovienės ir Roko 
Zubovo muzikos palyda. Šešta
dienio vakaras yra skirtas už 
Lietuvos leistų Literatūros lankų 
keturiasdešimt metų sukakčiai. 
Žurnale spausdintų poetų kūrybą 
apibūdins Nijolė Martinaitytė 
ir skaitys Gintarė Kižytė.

Įdomiu sutapimu Amerikos 
kultūriniame pasaulyje šiais 
metais švenčiama šimtas metų 
nuo didžiojo demokratijos 
dainiaus Walt Whitman mirties. 
Tai didysis ir tautinis amerikie
čių poetas. Niekas iki jo taip ne
dainavo — nei apie žmones, nei 
apie gamtą, nei tokia melodija 
kaip jo. Jo poezijoje matome tą 
Ameriką, kuri tapo šviesiuoju de
mokratijos simboliu viso pasaulio 
žmonėms. Kaip tik Walt Whit- 
man’o akimis į Ameriką žvelgė ir 
Rytų Europoje sovietų imperijos 
žmonės. Whitman tapė Ameriką 
ne tik tokią, kokia ji yra, bet ir 
tokią, kokia ji gali tapti. Jis buvo 
demokratijos pranašas, kurio 
dainos rado atgarsį pas laisvės 
siekiančius visame pasaulyje. 
Kartu su Whitman’u jie sakė: „I 
hear America singing”. Lygiai 
taip pat ir mes girdėjome Lietuvą 
dainuojant pakeliui į laisvę ir 
demokratinę santvarką. Atsi
lankę į ateinančio savaitgalio 
Poezijos dienas Čikagoje mes dar 
kartą tą dainuojančią Lietuvą 
išgirsime. (a.a.ll.)

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
politinio seminaro rengėjų buvo 
man pavesta jums pakalbėti apie 
Lietuvos ateities perspektyvas ir 
Jaunimo sąjungos galimą 
vaidmenį Lietuvos įvykių raido
je. Tačiau tikiuos, kad bus atleis
ta, jeigu, pasinaudodamas prele
gento prerogatyva, šiek tiek 
pakeisiu temą ir apie ateitį 
mažiau kalbėsiu negu apie pra
eitį. Pavadinimą šiam savo 
žodžiui pasirinkau tokį: Lietuva 
— iš praeities į ateitį. Tačiau 
prižadu, kad apie vaidilutes ir 
kunigaikščius nekalbėsiu.

Kad dera šitaip prieiti prie atei
ties, pasidarė aišku, pradėjus apie 
šią temą šiek tiek galvoti ir 
pasipiršus dviem išvadom:

Pirma, kada man teko būti 
pilnakraujų jaunosios kartos 
nariu, į save ir savo amžininkus 
žiūrėjau kaip į visuomenės tolia
regius drąsuolius. Mes buvome 
kupini energijos, naujų minčių, 
trokštantys išbandyti tai, ko kiti 
bijojo ar nesugebėjo išbandyti. 
Cinizmas, šabloniškas ritualas ir 
siaura pasaulėžiūra — tai buvo 
kitų, už mus vyresnių bėdos, 
kurioms mes ryžomės niekad 
nepasiduoti. Manau, kad ir jūs į 
save dabar taip žiūrite, nes kitaip 
ko gero būsite per anksti pasenę.

Todėl man šiek tiek nejauku su 
jumis kalbėti apie ateitį, nes 
manau, kad jūs ko gero turite 
aiškesnę ateities viziją negu aš. 
Jeigu prileisime, kad mūsų atei
ties vizijos lygiai aiškios, tai

♦Paskaita skaityta JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos politinio seminaro 
programoje Washington’e 1992 m. 
gegužės mėn. 1 d. Viktoras Nakas yra 
Lietuvos ambasadoriaus JAV Stasio 
Lozoraičio padėjėjas. 

greičiausiai jūsų vizija bus toji, 
kuri gaus eigą, nes jūs turėsite 
daugiau laiko, tad ir galimybių, 
ją realizuoti. Užtat gal derėtų 
man atsisėsti ir jūsų pasiklausyti, 
o ne jus varginti. Vis dėlto tokia 
revoliucinė mintis, kad prele
gentas savo valia pasitrauktų 
nuo mikrofono ir užleistų vietą 
kitiems, kai ką galbūt išgąsdintų, 
tai tokio žygio nesiimsiu.

Vizijos ir entuziazmo neuž
tenka. Tai antroji išvada. Prie jos 
priėjau, prisiminęs, kaip 1989 
metais Vasario 16-osios gimnazi
joje, Vokietijoje, teko dalyvauti 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąskry
dyje. Tai buvo nuostabus įvykis, 
turbūt pirmą kartą vienon vieton 
po Antrojo pasaulio karo subū
ręs jaunimo vadus iš išeivijos ir 
iš Lietuvos. Vieno seminaro 
metu, man buvo pavesta kalbėti 
apie išeivijos lietuvių jaunimo is
toriją, 0 prelegentui iš Lietuvos — 
apie pokario Lietuvos jaunimo 
raidą. Buvau apstulbintas, kai ta
sai prelegentas iš Lietuvos kvietė 
išeivijos atstovus prabilti apie 
Lietuvos jaunimo istoriją, nes, 
pasak jo, „mes, Lietuvos jauni
mas, savo istorijos nepažįstame”.

Graudu buvo tuos žodžius 
išgirsti, tiesiogiai susidurti su 
viena pasekme tos Kremliaus 
politikos, kurios tikslas buvo 
naikinti Lietuvos kultūrą ir žaloti 
jos visuomenės vystymąsi. Nuo to 
laiko, ačiū Dievui, lietuvių tauta 
pradėjo gerokai atkurti tas savo 
istorijos dalis, kurios anksčiau 
buvo iškraipytos ar apie kurias 
buvo tiesiog uždrausta kalbėti. 
Dabar Lietuvos spaudoje daug 
vietos užima prisiminimai, 
memuarai iš anų laikų, straips
niai istorinėmis temomis, ypač 
sukaktuvių proga.

Savos istorijos pažinimas kri
tiškai svarbus, nes istorija yra 
išeities taškas dabarties ir atei
ties veiklai. Nors Lietuvos is
torijoje buvo daug baltų dėmių, 
bet nepaisant visų pastangų, 
okupantai nesugebėjo ištrinti 
lietuvių tautos istorinės atmin
ties. Kaip tik toji istorinė atmin
tis, apimanti Vytautą Didįjį, 
savanorius kūrėjus, Steigiamąjį 
seimą, miško brolius ir t.t., buvo 
pagrindinis veiksnys, 89 ir 90 
metais išstūmęs -į patį priekį 
Lietuvos respubliką kovoje už 
sovietų imperijos sunaikinimą.

Tas dėsnis, kad istorįją yra išei
ties taškas veiklai, tinka lygiai 
jums, kiek tiko ir tinka jūsų pus
broliams ir pusseserėms už jūrų 
marių. Jaunimo pranašumas 
slypi jo entuziazme, idealizme ir 
drąsoje. Tačiau, jeigu jo veikla 
nėra grindžiama praeities pažini
mu, jeigu istorija nėra išei
ties taškas jo ateities vizįjai, tai 
atsiranda itin didelis pavojus, 
kad pasirinktasis kelias taps 
klystkeliu, ir pikčiausia yra tai, 
kad klystkelis bus tas, kurį už jus 
gerokai vyresnieji jau ne kartą 
išmynę.

Todėl šiame žodyje dėmesio cen
tre tebūna ne dabartis ar ateitis, 
o praeitis. Už trylikos dienų 
[gegužės 14-ąją] sukaks lygiai 20 
metų nuo tos dienos, kai devy
niolikmetis Romas Kalanta 
Kauno parke susidegino. Tai 
buvo jo protestas prieš Lietuvos

Vytauto Maželio nuotrauka

Jungtinių Tautų asamblėjoje New York’e praėjusių metų rudeni: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Viktoras Nakas ir Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas.

pavergimą. Tūkstančiai Kauno 
jaunuolių, išreikšdami pagarbą 
Kalantos aukai, išėjo į gatves, 
kur įvyko kruvinas susirėmimas 
su milicįja ir iš už Lietuvos ribų 
atvežtais desantininkais. Šimtai 
jaunuolių buvo suimti. Keli kiti 
Lietuvos gyventojai pasekė 
Kalantos pavyzdžiu, taipogi susi
degino.

Be abejo, Kalantos heroizmą 
pagimdė Lietuvos desperatiška 
padėtis. Bet kaip bebūtų keista, 
mano kartos išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams tasai įvykis 
suteikė džiaugsmo, nes jis buvo 
kaip meteoras, kuris švysteli per 
tamsiausią nevilties naktį. Tais 
pačiais metais sušvito ir antrasis 
meteoras — kovo mėnesį pradėjo 
eiti Lietvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, pirmoji be pertraukos 
leidžiama Lietuvos pogrindžio 
spauda nuo partizaninės kovos 
laikotarpio.

Prieš Kalantą ir Kroniką mano 
kartai Lietuva buvo apgaubta 
tamsa. Prieš Kalantą ir Kroniką 
kai kurie iš mūsų, bet tikrai ne 
visi ir gal net ne dauguma, 
tikėjome mūsų tėvų aiškinimais, 
kad lietuvių tauta su okupacija 
nesusitaikys ir gavus progą, jos 
atsikratys. Bet visa gyvenamojo 
krašto aplinka bylojo visai ką ki
tą — politinę detantę tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos; Ameri
kos visuomenės maniją po Viet
namo karo matyti tiktai savo 
trūkumus ir juos išpūsti, ir iš to 
išplaukiantį nenorą pripažinti, 
kad tarptautinis komunizmas yra 
tautų gulagas; mūsų draugų, 
„klasiokų”, profesorių įsitiki
nimą, kad Sovietų Sąjunga — tai 
normali valstybė, ne imperija, 
kad tai valstybė visiems laikams. 
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O Lietuva? Lietuva jiems buvo at
sitiktinai atsiradus šalis, klaida, 
kurią istorija greit ištaisė.

Mano karta negalėjo nebūti 
tokių gyvenamojo krašto aplin
kos nuotaikų stipriai paveikta. 
Net ir kai kurie iš mūsų, kurie 
pilnai tikėjo tėvų aiškinimais, 
kad Lietuva nesusitaikys su oku
pacija, negalėjo įsivaizduoti, kad 
Lietuvai pasitaikys proga iš im
perijos išsprukti. Didžiausi op
timistai mūsų tarpe buvo tie, 
kurie manė, kad gal pasiekę pen
sijos amžiaus matysime Lietuvos 
laisvėjimą. Užtat nevilties valan
dos mūsų tarpe buvo dažnas 
reiškinys. Ištikimi Lietuvos lais
vės idealui liko tiktai tie, ir galėjo 
likti tiktai tie, kurių tempe
ramentas tiko ilgos distancijos 
bėgimui.

Septyniasdešimt antrieji metai 
smarkiai paveikė mano kartos 
lietuvių jaunuolių galvoseną. 
Kalantos susideginimas ir 
Lietuvos jaunuomenės prita
rimas jo žygiui konkrečiai pa
tvirtino tai, ką mūsų tėvai mums 
aiškino, bet nesugebėjo įrodyti. 
Tą konkretų pasipriešinimo faktą 
ir kitus į juos panašius mums jau 
buvo įmanoma priešpastatyti 
Vakaruose sukurtam mitui apie 
Sovietų Sąjungos nenugalimumą. 
Be to, disidentų veikla ir tos 
veiklos vaisiai mūsų veiklai 
išeivijoje suteikė išeities tašką. 
Už savo veiklą disidentai buvo 
visaip persekiojami, sodinami į 
kalėjimus. Mūsų uždavinys buvo 
ginti jų žmogaus teises, išgarsinti 
jų bylas. Jų darbo vaisius — 
pogrindžio spauda — mus pradėjo 
pasiekti Vakaruose. Ir vėlgi 
mums buvo konkretus, svarbus 
uždavinys — tą spaudą išversti į 

i

anglų kalbą, ją platinti ameri
kiečių spaudai ir visuomenei.

Toji veikla mums suteikė daug 
dvasinio pasitenkinimo, ir ne 
tiktai todėl, kad mes galėjome 
Lietuvai būti kuo nors naudingi. 
Kovoje, kurioje ir mes daly
vavome, buvo labai aišku, kieno 
pusėje yra blogis, kieno gėris, kas 
yra juoda, kas yra balta. Tai ne
buvo mūsų pačių sukurta kaž
kokia iliuzija. Kremliaus vadai, 
nuo Lenino iki Černenkos, be 
išimties buvo tironai, kurių 
rankos buvo suteptos nekaltų 
žmonių krauju. Disidentai, kurių 
pusėje mes stovėjome, kovojo už 
šventas Dievo duotas teises. Nors 
kova buvo labai nelygi, bet mums 
išeivijoje ji buvo labai lengva. 
Blogų pasekmių, kaip kelio į 
aukštuosius mokslus užstojimo, 
darbo netekimo, tremties, įkali
nimo ir visų kitų Kremliaus 
baudų, mes nepatyrėme. Patyrė
me tiktai gerąsias pasekmes, bū
tent dvasinį pasitenkinimą, kad 
kovojame už aukščiausius prin
cipus, už tiesą ir teisingumą.

Kokią reikšmę šie praeities įvy
kiai bei galvosena mums turi šią 
dieną? Manau, kad neklysiu tvir
tindamas, kad mano, t.y. 
vidurinei kartai, bei vyresnei 
kartai Lietuvos išsilaisvinimas, 
dar dvidešimtam amžiui nepasi
baigus, buvo ir tebėra neiš
pasakyto džiaugsmo šaltinis. Kas 
jums turbūt atrodo normalu, 
mums kartkartėmis dar atrodo 
stebuklinga. Ir ne tik išsilaisvi
nimo faktas. Didžiausią nuostabą 
man ir dabar tebekelia du 
dalykai: kad išsilaisvinimas 
įvyko su tiek mažai kraujo pralie
jimo ir kad maža Lietuva, mo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lituanistikos katedra UIC po aštuonerių metų
BRONIUS VAŠKELIS

Desovietizacija — Lietuvoje 
ir Čekoslovakijoje

Desovietizacija Lietuvoje — ar 
ji sustiprins gležną demokratiją, 
ar pakirs jos šaknis? Svarstant 
šį klausimą, būtina nuodugniai 
susipažinti su padėtimi Čekoslo
vakijoje, kur jau praėjusį spali 
buvo priimtas „liustracjjos” — ko
munistų valymo — įstatymas. 
Karšti debatai šiuo klausimu te
besitęsia ir dabar. Pavyzdžiui, 
įstatymui pritariantieji tvirtina, 
jog taip, kaip „visiems vagims ne
galima leisti tapti bankų direk
toriais, taip aktyviai .klasių 
kova’ pavadintos priespaudos 
vykdytojams reikia uždrausti 
liesti demokratinės valstybės 
vairą”. Įstatymo kritikai teigia, 
jog „vagims todėl draudžiama 
tapti bankų direktoriais, nes 
kiekvienas jų buvo individualiai 
nuteistas už vagystę. Kaltės ne
galima suversti kolektyviškai”.

Šiuose debatuose dalyvauja ir 
Vakarų europiečiai bei ameri
kiečiai. Prahoje neseniai lankėsi 
Amerikos Helsinki’o apsaugos 
komiteto direktorė Jeri Laiber, 
kuri gerai pažįsta čekų ir slovakų 
kovotojus už žmogaus teises. 
Anksčiau, budrių saugumo akių 
sekama, ji su jais susitikdavo 
slaptai, parkuose ar užkandinėse; 
dabar jie — Havel, Dienstbier 
ir kiti — vadovauja naujajai Če
koslovakijai. Bet jų pokalbio 
tema buvo ta pati: žmogaus 
teisės.

Savo išvadas iš pasitarimų apie 
komunistų valymą Jeri Laber, 
balandžiui baigiantis, išspaus
dino žurnale The New York Re- 
view ofBooks. Komunistų valymą 
Čekoslovakijoje ir Vokietijoje ji 
vadina ,.raganų medžiokle”. Si 
medžioklė tokia pikta, nes tose 
dviejose šalyse priespauda buvo 
aršesnė negu Lenkijoje ar Vengri
joje, kur reformatorių vyriau
sybės 1989 metais užmezgė 
dialogą su kitamaniais ir, nors ir 
nenoromis, sutiko, jog pasikei
timai neišvengiami. Čekoslo
vakijos ir Vokietijos vyriausybės 
subyrėjo staiga, palikdamos 
ideologinę ir emocinę tuštumą.

Čekas psichologas Prahoje 
amerikietei taip aiškino savo 
tautiečių elgesį: „Daugeliui kova 
prieš senąjį režimą įprasmino jų 
gyvenimą. Dabar slystamą atgal 
į iracionalumą. Žmonės jaučiasi 
nesaugiai”. Anot Jeri Laber,

Čekoslovakijos piliečiai pabudo iš 
ilgo miego ir žvelgia į labai 
neraminantį pasaulį. Iš to iš
plaukia svetimšalių ir visų skir
tingų žmonių — čigonų, vietna
miečių, homoseksualų, komunis
tų — baimė ir jiems neapykanta.

Kaip gali Čekoslovakija susi
taikyti su savo istorija ir pradėti 
atsakingai spręsti praeities 
problemas? Helsinki’o komiteto 
direktorė Prahoje patyrė, jog 
daugelis čekų sutaria šiais 
klausimais. Nusikaltėliai turėtų 
būti patraukti atsakomybėn, 
jiems garantuojant galimybę gin
tis nepriklausomame teisme. Ko
munizmo aukų, ypač nužudytųjų 
ar kankintųjų, kančios turi būti 
pripažintos ir, kur tik įmanoma, 
jiems reikia suteikti piniginę 
kompensaciją. Tokiems nusikalti
mams pilnai ištirti reikia įsteig
ti nepriklausomą komisiją. 
Komunistų valymas nieko neiš
spręs, bet lygiai klaidinga būtų ir 
„viską pamiršti ir viską atleisti”. 
Šalis yra per daug ir per ilgai 
iškentėjusi.

Jeri Laber nuomone, čekai ir 
slovakai turėtų susitaikyti su 
faktu, jog nubausti kiekvieną ko
munistą už kiekvieną nedorybę 
bus ir neįmanoma, ir nepageidau
tina. Pagrindinis nusikaltėlis — 
pati komunistinė sistema — jau 
palaidota. Komunizmas iš pilie
čių išplėšė jų žmogiškąjį orumą, 
priversdamas juos slėpti savo 
mintis ir dėtiB, kad jie pritaria sa
vo niekinamai sistemai. Buvo 
sudaryta tokia aplinka, kurioje 
niekuo nebuvo galima pasitikėti. 
Režimas reikalavo, kad žmonės jį 
aktyviai remtų.

Taip pat, anot amerikietės, bus 
neįmanoma atsilyginti visiems 
nukentėjusiems. Pagrindinė 
auka yra visa visuomenė. Vie
naip ar kitaip, visi buvo įvelti — 
ne tiktai komunistai ar nesi
priešinusieji santvarkai. Net ir 
kovotojai už laisvę buvo kartais 
priversti eiti į kompromisus. 
Toksai yra skausmingas komu
nizmo palikimas. Tas problemas 
reikia spręsti ne pamėgdžiojant 
buvusių prispaudėjų taktiką, bet 
vadovaujantis Vaclav Havel’io 
nubrėžtomis gairėmis: atvirumu, 
dorumu ir abipuse pagarba.

jp

Gerbiamieji Lituanistikos ka
tedros steigėjai ir rėmėjai,

Prieš aštuonerius metus susi
tikome šiose patalpose* , kada aš 
apsiėmiau vadovauti Jūsų įsteig
tai Lituanistikos katedrai. 
Šiandien grįžtu vėl pas Jus, kaip 
Katedros rėmėjas, dėkingas už 
suteiktą pasitikėjimą ir visapusę 
pagalbą per šiuos aštuonerius 
metus.

Kokie trumpi buvo tie metai! 
Sakoma, kad ir vieneri metai 
prailgsta, jei nugyveni juos 
ramiai. Žodis „ramiai”, žinoma, 
praranda tradicinę prasmę, dir
bant su jaunais žmonėmis, visada 
skubančiais, niekuomet nesu
spėjančiais, viltimi ir ryžtu 
bekuriančiais savo gyvenimą. 
Tas jaunų žmonių gaivališku
mas, kaip koks virusas, ne kartą 
užkrėtė ir mane. Tik kiekvieną 
rytmetį veidas veidrodyje su
drumsdavo jaunatviškas nuotai
kas, bet vis dėlto nesu tikras, ar 
mano užmojis dirbti Kaune Vy
tauto Didžiojo universitete 
neįtaigautas to paties jaunat
viško viruso.

Katedrą steigiant, nestokojo 
samprotavimų bei pageidavimų, 
koks turėtų būti jos pobūdis ir, 
svarbiausia, jos užduotis. Tačiau 
Katedra vystėsi gana savaimin
gai, veikiama University of Illi- 
nois at Chicago mokslinio pobū
džio ir išnaudodama žaibiškai be
sikeičiančias sąlygas Lietuvoje ir 
išeivijoje. Tokiame fone Katedra 
tapo Amerikos akademiniame 
pasaulyje savotišku lietuviškų 
studįjų centru. Tuo mūsų išeivija 
išėjo iš parapinio ribotumo. Tuo 
pačiu metu, kiek sąlygos ir resur
sai leido, Katedra bendradar
biavo su Vilniaus universitetu 
ir Lietuvių literatūros ir folkloro 
institutu, priimdama ir globoda
ma norinčius studįjuoti bei sta
žuotis. Pasirašius Vilniaus ir II- 
linois universitetams pasikeitimo 
mokslininkais ir aspirantais su
tartį, Katedrai teko rūpintis ne 
tik lituanistinėmis studijomis 
besidominčiais asmenimis. Pa
vyzdžiui, Katedra pakvietė ketu
ris Vilniaus universiteto dėstyto
jus ekonomistus studįjuoti ekono
muos vadybą, marketingą ir kom
piuterius.

Palaipsniui keitėsi ir prasiplėtė 
lietuvių kalbos ir literatūros 
programa. Profesorė Violeta Ke
lertienė įvedė lietuvių kultūros 
kursą anglų kalba. Du Lietuvos 
istorijos semestrinius seminarus 
turėjo dr. Rasa Mažeikaitė ir

* Kalba, pasakyta gegužės 15 dieną 
Jaunimo centre, Čikagoje, per vaka
rą, skirtą pagerbti Lituanistikos 
katedros University of Illinois at 
Chicago vedėją profesorių dr. Bronių 
Vaškeli.

Šiame numeryje:
Dėl „desovietizacijos” • Lituanistikos katedrai UIC aštuoneri me
tai • Studento dedikacija profesoriui • T. Lapio novelė • Gedimi
no Kviklio vargonų koncertas Čikagoje • Lenkai ateina i Broad- 
way • Petro Melniko eilėraštis • „Vaidilutės” teatro „Patriotai” 
• Naujos knygos

profesorius dr. Saulius Sužiedėlis. 
Semestrinius lietuvių teatro 
istorijos bei metodologijos kursus 
skaitė režisierius Juozas Ivanaus
kas ir Klaipėdos universiteto pro
fesorius, Klaipėdos dramos teatro 
vyriausias režisierius Povilas 
Gaidys.

Lituanistikos katedra neapsiri
bojo, kaip kad iš pradžių buvo 
numatyta, tik magistro ir dak
taro laipsnių programomis. Ji 
praktiškai apėmė visus Universi
ty of Illinois at Chicago baka- 
laureato studentų (undergradu- 
ate) kursus. Tad tikslu sakyti, 
kad Katedros personalą sudarė 
trys nuolatiniai dėstytojai: 
Katedros vedėjas, profesorė Vio
leta Kelertienė ir vienas asisten
tas, dėstantis pirmų metų lietu
vių kalbos kursą. Šį kursą dėstė 
mūsų aspirantai: Dana Račiūnai
tė, Danutė Rukšytė, Rita Dapku
tė, Dalia Kučėnienė, o šiais 
metais — Gregory Grazevich. Pro- 
fesorei Kelertienei išvykus 
stažuotis į Vilniaus universitetą, 
ją pavadavo EmHija Sakadolskie- 
nė.

Lituanistinę programą žymiai 
praturtino Katedros svečiai. 
Paskaitas skaitė bei seminaruose 
dalyvavo šie mokslininkai: kal
bininkai — Vytautas Ambrazas ir 
Zigmas Zinkevičius, antropologė 
Liucįja Baškauskaitė, kultūro- 
logas-sociologas Vytautas Kavo
lis, filosofas Bronius Kuzmickas, 
istorikas Bronius Makauskas, 
literatūrologai — Algis Geniušas, 
Ilona Maziliauskienė ir Albertas 
Zalatorius. Daktarato egzaminų 
komisijos nariais buvo Vytautas 
Kavolis ir Rimvydas Šilbąjoris.

Trims aspirantams buvo su
teikti magistro laipsniai litua
nistikoje: Viliui Dundzilai, Vitai 
Storey ir Almai Jakimavičiūtei. 
Daktarantės Dana Račiūnaitė ir 
Dalia Kučėnienė atliko pagrin
dinius aspirantūros reikalavimus 
ir rašo disertacijas. Daktarantas 
Gregory Grazevich, kurio šaluti
nė specialybė yra lietuvių lingvis
tika, jau baigia rašyti disertaciją. 
Julius Keleras beveik atliko 
magistro laipsnio reikalavimus. 
Penki aspirantai išėjo į akademi
nes atostogas, iš kurių dvi dirba 
Lietuvoje.

Šiais metais Katedroje dirbo ke
turi asistentai. Juos universitetas 
atleido nuo mokesčio už mokslą ir 
tai jiems sudarė sąlygas studi
juoti. Ateinančiais akademiniais 
metais taip pat numatyta turėti 
keturis asistentus. Žinoma, jei 
jiems pavyks gauti stipendijas. 
Šiuo metu Katedroje stažuojasi 
vienas aspirantas iš Lietuvių 
literatūros ir folkloro instituto, o 
ateinantį rudenį į Katedrą at
vyks dar du iš Vilniaus universi
teto.

Dažnėja susirūpinančių balsai, 
ar verta skirti stipendijas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir norintiems 
studįjuoti Lituanistikos katedro
je. Kartais net pasišaipoma, gir
di, atvažiavo į Čikagą studįjuoti 
lietuvių kalbą. Reikia pabrėžti, 
kad kol kas nė vienas atvykėlis 
iš Lietuvos nestudįjavo Katedro
je lietuvių kalbos.

Dabar studijuoja Katedroje pen
ki neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Vieno pagrindinė studijų sritis 
yra išeivįjos literatūra, dviejų — 
anglų lingvistika, vieno — meno

Profesorius dr. Bronius Vaškelis, pirmasis Lituanistikos katedros University 
of Illinois at Chicago vedėjas, jai vadovavęs nuo 1984 iki 1991-1992 akademinių 
metų galo. Jono Tamulaičio nuotrauka

Kiekvienas studentas, kuriam yra tekę bendrauti su pro
fesorium Bronium Vaškeliu, negali nejusti begalinio dėkingumo 
už nuolatinį jo rūpestį ir globą, gerumą ir išmintį. Iš pro
fesoriaus, puoselėjančio savo tautos dorinius pradus, dvasinės 
stiprybės semiasi visi, jį pažįstantys.

Profesoriui Broniui Vaškeliui skirtas mano eilėraštis šiek 
tiek primena 16-ojo amžiaus Vilniaus akademijos studentų 
rašytus sveikinimus, pašlovinimus, epigramas profesoriams, 
juos sutinkant, išlydint ar šiaip, kokių norint, didelių univer
siteto švenčių proga. Tad ir suvokti šį kūrinėlį reiktų, atsire
miant į praėjusių amžių kontekstą.

DEDIKACIJA PROFESORIUI BRONIUI VAŠKELIUI, 
RAŠYTA 16-OJO AMŽIAUS VILNIAUS AKADEMIJOS 
STUDENTO, NETIKĖTAI ATSIDŪRUSIO ČIKAGOJE

Laikas panėši į žodį, kuri naktis užgesina, 
Bet ar užgęsta tie žodžiai, kuriuos prisiminsi?

Akimirkos būtos, akimirkos esančios, akimirkos būsimos — 
Visa sunyktų be ženklo, jei negirdėtumei balso: 

Jame šviesa ir tvirtybė, meilė ir rūpestis liejas, 
Kas pasakytų, kiek laiko tas rūpestis sveria?

Kiek valandų tame žody, kiek neregėtos vilties? 
Skiemenys dyla, bet mėnuo, spinduliu apkabinęs, 

Tau netikėtai ištartų, ką turėjai suvokt:
Šiam siautulingam pasauly žmogus lyg menkas laivelis, 

Jį vėjai ir audros siūbuoja po begalines marias.
Bet neliūdėk: atsiranda — tas, kursai rodo tau kelią, 

Kas naują krantą tau padeda rast.
Vasaras rudenys keičia, pavasarius sveikina žiemos, 

Žingsniai pavargsta, bet vėlei leidžias laimės ieškot. 
Šioje žemėj tiek vartų, kas atverti juos gali?

Ir atskirti, kas verta, ką vertingu laikyt. 
Neliūdėk ir žinoki: esti tas, kursai rodo tau kelią, 

Kurs padeda naują krantą surast.
Triumfo arkos subyra, žvaigždės žiebiąs ir gęsta, 

Bet negęsta tie žodžiai, kurie gyvuos atminty.
Išmintis ir dorybė, šlovė ir darbai neužgęsta 

Ir mūsų širdis, pilna padėkos, neužges.

Artūras Tereškinas

istorįja ir kitos — vertimų meto
dologija. Rudenį vienas aspiran
tas bus Katedros asistentu, kuris 
klausys daugiausia istorijos kur
sus ir priklausys Istorijos skyriui. 
Taip pat rudeniop atvažiuos iš 
Vilniaus universiteto du dėstyto
jai. Vienas rinks medžiagą apie 
išeivijos romaną, o kita nori susi
pažinti su rašytojo Kleopo Jurge- 
lionio gyvenimu Čikagoje ir 
„suvokti išeivijoje susiforma
vusius kultūrinio gyvenimo, lite
ratūrinės raidos perspektyvų ver
tinimo kriterijus.”

Šiandien humanitarinius 
mokslus nustelbia savo popu
liarumu medicina, politiniai ir 
ekonominiai mokslai. Tačiau ne
sinori tikėti, kad išeivijos 
jurgelioniai, bradūnai, katiliš- 
kiai, Škėmos ir aplamai išeivijos 
kultūra būtų pasmerkta užmarš
čiai. Ar ir vėl, kaip kad buvo 
„tarybiniais” laikais, literatūros 
specialistams nebus galimybių 
susipažinti vietoje su Vakarų 
pastarųjų dešimtmečių pasieki
mais teorijos, tyrimo ir dėstymo 
srityse, o taip pat su pačiais 
Vakarais, ilgus metus jiems 
buvusiais tabu?

Katedra per visus aštuonerius 
metus buvo gana sėkminga, nes 
susilaukė didelės paramos iš 
rėmėjų, kurie prisidėjo prie dar
bo palengvinimo ir jos darnaus 
funkcionavimo. Visų rėmėjų čia 
nebandysiu išvardinti. Tačiau be 
Lietuvių Fondo stipendijų, bent 
šiuo metu, neturėtume aspirantų. 
Vytauto Kamanto vadovaujamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
fondas, kai šiandien pagalvojau, 
patenkino visus iki vieno 
Katedros vedėjo prašymus. Taip 
pat laimingu sutapimu diena 
dienon dirbau su uolia ir be- 
konfliktiška bendradarbe — Vio
leta Kelertiene. Todėl, greitu 
žvilgsniu perbėgant Katedroje 
praleistus metus, ima kauptis 
kažkoks sunkiai apibūdinamas 
jausmas — lyg ir ilgesys, lyg ir 
gailestis. Tačiau viskam yra riba: 
laikas pradėti ir laikas užbaigti. 
Tad atsisveikindamas nesakau 
sudie, bet, mielieji Katedros 
rėmėjai, iki pasimatymo Čikago
je.

Vytauto Didžiojo 
universiteto Senato 

posėdis ir konferencija
Metinis bendras abiejų Vytauto 

Didžiojo universiteto Atkuriamo
jo senato dalių (Lietuvoje ir 
užsienyje) posėdis įvyks Kaune 
1992 m. gegužės 27 d. Po Senato 
posėdžio gegužės 28-31 dienomis 
įvyks jubiliejinė konferencija, 
skirta Vytauto Didžiojo universi
teto ir Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos 70 metų sukakčiai 
paminėti. Konferenciją rengia 
Vytauto Didžiojo universitetas ir 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija. Iškilmingame konferencijos 
atidaryme gegužės 28 dieną gar
bės daktaro diplomus priims ir 
kalbas pasakys Nobelio literatū
ros premijos laureatas profesorius 
Czeslaw Mitosz ir Lietuvių kata
likų mokslo akademijos garbės 
pirmininkas profesorius kun. An
tanas Liuima, SJ.

Lietuvos universiteto įkūrimo 
70 metų sukaktis buvo minima 
1992 m. vasario 9 d. Po minėjimo 
įvyko jubiliejinės parodos atida
rymas Karo muziejuje, Kaune. 
Paroda vyks iki birželio mėnesin 
galo.
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„Prie mylėjimo 
švento,..”
ARTŪRAS TEREŠKINAS

Lietuviai PEN kongrese 
Barcelonoje

57-asis pasaulio rašytojų orga
nizacijos PEN klubo kongresas 
vyko nuo balandžio 20 iki 26 
dienos Barcelonoje. Jo tema buvo 
„Rašytojas ir literatūrinė kalba 
trečio tūkstantmečio išvakarėse”. 
Lietuvių PEN centrui jame atsto
vavo Stays Goštautas iš Boston’o 
ir rašantysis — iš Vilniaus. At
skirose sesųose rašytojai aptarė 
prozos, poezijos, dramaturgijos, 
eseistikos padėtį, kalbėjo apie 
leidybą, rašytojo situaciją. Dau
giausia diskutuota grožinės lite
ratūros vieta šiuolaikiniame civi
lizuotame pasaulyje. Įdomų pra
nešimą tema „Rašytojas trečio 
tūkstantmečio išvakarėse” per
skaitė Stasys Goštautas.

Kaip reikėjo tikėtis, diskusijose 
vyravo dvi nuomonės. Vieni pra
našavo greitą grožinės literatūros 
išnykimą nauju komunikacijos sis
temų civilizacijoje, kiti tvirtino, 
kad geros knygos niekada nepri
trūks skaitytojų. Man regis, tei
sūs buvo ir vieni, ir kiti. Reikia 
sutikti, kad vis daugiau skaityto
jų literatūros kūrinyje ieško ne 
žodžio meno, t.y. ne estetinės, o 
intelektualinės informacijos. Ki
ta vertus, nemanau, kad literatū
ros klasika leistų šiuolaikiniams 
rašytojams visiškai pamiršti iš
raišką.

Man daugiausia teko dalyvauti 
delegatų asamblėjose, kur buvo 
svarstomi oficialūs kongreso 
dokumentai. Kaip ir Viennos 
kongrese, ne visos rezoliucijos bu
vo priimtos — pritrūko laiko. 
Daug ką teko atidėti rudeniui, 
58-ajam kongresui, kuris vykB 
lapkričio mėnesį Rio de Janeiro. 
Didėjant PEN centrų skaičiui, į 
Tarptautinio PEN klubo veiklą 
įsijungiant vis daugiau rašytojų, 
daugėja skubiai spręstinų klausi
mų. Vietoje vieno kongreso kas 
dveji metai dabar vyksta po du 
per metus. Kandidatų surengti 
būsimus kongresus netrūksta. 
Pasisiūlė Kroatijos, Galicijos, 
Kurdų, Australuos centrai. Dau
gumoje rezoliucijų buvo kalbama 
apie žodžio laisvės ir rašytojų tei
sių suvaržymus įvairiose šalyse 
— Irane, Turkijoje, Kinijoje, Ku
boje, buvusios Sovietų Sąjungos 
Vidurinės Azijos šalyse. Kai kur 
nutarta pasiųsti PEN klubo eks
pertų misįjas. Lietuvių PEN cent
rui teks dalyvauti ekspedicijoje į 
Vidurinę Aziją.

Barcelonoje į Tarptautinį PEN 
klubą buvo priimti Gruzijos ir Pa
lestinos centrai, tartasi dėl Kubos 
PEN centro įsteigimo emigracijo
je.

Kongrese dalinome savo ką tik 
išleistą Lietuvių PEN centro al
manachą Rage ofSilence. Nepai
sant kuklios poligrafinės išvaiz
dos, jis sukėlė nemažą susidomė
jimą. Kai kurie Vakarų Europos 
centrai mums tiesiog pavydėjo. 
Nemažai rašytojų perskaitė jį čia 
pat kongrese ir išreiškė susido

mėjimą kai kuriais kūriniais. 
Aišku, kad almanacho leidybą 
būtina tęsti. Savo literatūrą 
privalome propaguoti patys — 
niekas už mus to nepadarys. Ta
čiau tam reikia ne tik geros poli
grafijos, bet ir vertimų. Deja, kol 
kas nesugebame suburti gerų 
vertėjų į anglų kalbą būrio. Šis 
almanachas — tai beveik vieno 
vertėjo, Jono Zdanio iš New 
Haven, Connecticut, darbas. O 
vienas žmogus niekada neįstengs 
aprėpti visos literatūros. Jeigu 
Amerikoje yra šį darbą norinčių 
ir galinčių dirbti žmonių, at
siliepkite! Mūsų adresas: K. Sir
vydo 6, 2600 Vilnius, Lietuva. 
Mes džiaugtumėmės kiekvienu, 
kad ir pačiu kukliausiu indėliu į 
šį didelį darbą.

Barcelonoje teko dalyvauti ir 
viename politiniame renginyje, 
kurį organizavo Katalonijos Res
publikonų partija. Jie visą Olim
piados pastatų kompleksą apjuo
sė trijų kilometrų ilgio savo 
vėliavos žiedu, norėdami paro
dyti, kad Olimpinės žaidynės 
vyks Katalonijoje, po jos vėliava. 
Tai priminė mūsų Sąjūdžio akci
jas prieš porą metų, tačiau čia ne
buvo jaučiama protesto įtampos. 
Viskas vyko ramiai, linksmai ir 
tvarkingai, kaip ir dera per 
Šventą Jurgį, katalonų laikomą 
visuotine meilės diena.

Dabar lieka laukti Rio de Ja
neiro kongreso. Nemanau, kad 
kas nors iš Lietuvos įstengtų į jį 
nuvykti. Tikimės, kad ten mums 
atstovaus Amerikoje gyvenantys 
kolegos.

Kornelijus Platelis
Lietuvių PEN centro 

pirmininkas

Algimantas Kezys „Langas I”

Ii Algimanto Kezio ir Viktorijos Daniliauskaitės parodos „Langai”, kuri bus 
atidaroma Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois, ateinanti ieitadlenj, 
birželio 6 dieną.

Jurgis Ambraziejus Pabrėža 
(1771-1849) — ženklus 18-ojo am
žiaus pabaigos - 19-ojo amžiaus 
pirmos pusės Lietuvos kultūros 
asmuo. Jis išreiškia vieną ano 
laiko žmogaus elgsenos bei 
veiksenos tipą, kuris apibūdin
tinas kaip asketo ir stoiko 
derinys. Griežtas asketas (šito 
įrodymu gali būti dažnas Pabrė
žos pamokslų sakinys: „Juk Pone 
Jėzus pasakė, kad už kožną žodį 
tuštį ištartą ataduos žmonės 
rokundą dienoj Sūdą...”1) ir sykiu 
gyvenimo užgrūdintas žmogus, 
galįs tarti; „Visi turtai ir karūnos 
dėl manęs nieks yra/ Nors prū
delis mažas, kasdien užmal 
mierą./ Tankiai kur yra didi tur
tai, tikros meilės nėra./ Visad 
linksmas esu, ar ariu, ar sėju,/ 
Prašau, Dieve, būk ir toliau mano 
geradėju”2.

Pabrėža su nuostaba žvelgė į 
gamtą, matydamas joje Kristaus 
žmogiškosios prigimties žymes — 
taip jo asmenyje įsibūtino pran
ciškoniškas kristocentrizmas’. 
Kreipdamasis į žmones, susi
rinkusius klausyti jo pamokslo, 
Pabrėža sako, kad jie „losnai bi
telės į vieną kupetėlę susime
tusios namuose tavo Šventuose 
aplink Tave, Švenčiausis Bitinėli, 
bovijas, norėdamis išmokti Pro- 
vos tavo šventos (P, p. 96). Dievo 
pavadinimas švenčiausiu Bitinė
liu, o žmonių — bitelėmis — aiški 
gamtos adoracijos žymė (net 
Viešpats vadinamas gamtos 
tvarinio vardu). Ta pačia žyme 
pažymėta ir tėvo Ambraziejaus, 
botaniko, veikla: rinkdamas 
augalus, sudarinėdamas her
barus, parinkdamas augalams 
vardus, jis tarsi iš naujo kuria 
„svietą”, lyg kultūros herojus mė
gina sutvarkyti gamtos pasaulį, 
Viešpaties padedamas, iš chaoso 
įvykdo savo visuomenės misiją ir 
kultūros lemtį. Pabrėža įvedė 
stebimą gamtą į gerai sutvarky
tos kalbos erdvę, sistemiškai 
aprašė jos pagrindinius požymius: 
jo Taisliaus antroji dalis vadinasi 
„Apie sistemą ir botanikos ter

minus”. Augalijai aprašyti varto
jami tokie terminai: gauja 
(clasis), rėdą (ordo), veislė (genus), 
skirtis (species) ir atmaina (varie- 
tas)4. Pabrėža rašė ir geografijos 
arba istorijos erdvėje vadovėlį, 
pasak E. Rėčiaus.

Vienu ar kitų aspektu Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos gyve
nimas ir darbai nagrinėti Vaclo
vo Biržiškos5, Viktoro Gidžiūno*, 
Meilės Lukšienės7, J. Povilionio* 
ir kitų tyrinėtojų*. Šiame straips
nelyje siekiama giliau pažvelgti 
į dalį Kretingos vienuolio pa
mokslų10 ir jo eilėraščius, mėginti 
suvokti sąsajas tarp 19-ojo am
žiaus pirmos pusės kai kurių so
cialinės būties faktų ir jų atspin
džių Pabrėžos mintyje, tų faktų 
interpretacijos pamokslininko 
vaizduotėje. Svarbu suprasti 
visuotinai reikšmingas mąstymo 
ir pasaulėjautos nuostatas, kurios 
galbūt atliepia iracionalias, ne
sąmoningai kuriamas ano laiko 
Lietuvos kultūros moduliacįjas. 
Kokie vaizdiniai valdo Pabrėžos 
vaizduotę? Ar iš jo kūrybos įma
nu daryti išvadas apie esmiškas 
vertybes, kurios motyvavo 19-o 
amžiaus pirmos pusės Lietuvos ir 
lietuvių kultūrą?

Atsakant į šiuos klausimus, 
manoma, kad pamokslai, nors ir 
būdami literatūrinės periferijos 
padaras, gali atskleisti tam tikro 
laiko dominuojančių vaizdinių ir 
simbolių radimąsi, kad juose 
galima paregėti giliuosius žmo
gaus egzistencijos lygmenis, iš jų 
įmanu išskirti „pasaulio modelį”, 
kuris lemia, kaip žmogus suvokia 
ir išgyvena tikrovę.

Pabrėžos pamokslai, esantys 
minėtame rinkinyje, sakyti apie 
1815-1826 metus. Jie persunkti 
šio laiko kultūros vertybių, 
kurios yra egzistencinių spren
dimų atskirose istorinėse si
tuacijose rezultatas11. Dešifravus 
vyraujančius Pabrėžos kūryboje 
(pamoksluose ir eilėraščiuose) 
vaizdinius, pasaulėvokos ir pa
saulėjautos dominantes, galima 
būtų įžvelgti verčių sistemas, glū
dinčias joje ir atspindėjusias 
tuometinio žmogaus elgseną.

• • *

Prancūzų revoliucija ir jos pa
dariniai Europoje, jakobinų ne
sėkmė ir Napoleono žlugimas, 
Restauracija ir Šventoji sąjunga 
— visa tai vienaip ar kitaip veikė 
Vakarų Europos žmonių sąmonę. 
Lenkįjos-Lietuvos valstybės žlu
gimas buvusios Respublikos 
piliečių galvosenon ir jausenon 
įbrėžė skaudžios patirties ženklų.

Nors Jurgio Ambraziejaus Pa
brėžos požiūris į istorinius įvy
kius ryškiai neišreikštas, apie 
juos keliose vietose užsimenama: 
jie vadinami „blūdu”, kurį 
žmonės tik dabar pradėję pažinti, 
su pasibaisėjimu kalbama apie 
pralietą kraują ir tironybes, 
kurių tiek daug pridaryta11. Tai 
savotiška solipsistinė pozicija — 
karti 1794 metų Kosciuškos suki
limo patirtis nuslopinama, nei
giamai įvertinama. Ji paslėptu 
pavidalu įsiliejusi į Kretingos 
pranciškono eilėraščius. Jų sub
jektas — „sau žmogelis”, vertinąs

Jurgio AmbraziąjaiM PabrMoa (1771-184S) rankraMio fakaimiU - „Pamokakta 
apay Ityriby” pirmas lapas (1834 metų gruodis, Kretinga).

moralumą, pats esąs realistas 
(net pragmatikas), nusikreipia 
į tradicines šeimos vertybes, 
gyvena idiliško intymumo aplin
koje, jaukume; Bykiu „sau žmo
geliui” trūksta gyvenimo aistros, 
jis konservatyvus, atsisakąs prie
šintis savo likimui, kuriąs ribotą 
Rojaus vizįją, Čia, šioje žemėje, 
šeimoje, tikįs, kad tik tas žmogus 
laimingas, kuris laimę pasiekia 
savo paties dvasinėmis išgalėmis, 
nepaisydamas išorinių dalykų. 
Eilėraštyje „Pypkininkas” aiškus 
atsiribojimas nuo pasaulyje vyks
tančių įvykių, vytimasis individu
alaus proto galia, švarios sąžinės 
gėriu: „Vienok aš linksmas 
pypką sau kūrinu/ Sumenė čysta 
niekad nesmūtnįjas/ Ana nebijos, 
kad kilst perkūnijas”1’. Žmogus 
trokšta gyventi santaroje su gam
ta, siekti integralumo su pasau
liu, visuotinumo būsenos: „O 
dūmas regimas ant oro išnykstąs 
Paduod man mįslės, kad nebūsiu 
šlykštus / Primen man aiškiai, 
jog čion gyvendamas / Turiu 
veizėti, ką rasiu mirdamas”14.

Poetinėje Pabrėžos kūryboje 
tveriamas žmogaus stoiko mo
delis. Žmogaus, kuriam prarasti 
viltį, įpulti desperacįjon — tolygu 
daryti nuodėmę: „Nadieja yra 
linksmas laikymas visa tikrai 
gera, o labiausiai amžina čiesly- 
vuma nuo Dievą” (P, p. 16) — 
sakoma pamokslų rinkinyje. 
Viltis turinti būti protinga, ben
dra, nesikeičianti ir visados at
siduodanti Dievo valiai. Tačiau 
nereikia per daug viltis Dievu ar 
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savimi, nes tai neprotinga, kaip 
neprotinga pjauti nearus ar ne
ieškant „prigimtų būdų išgyti” 
laukti stebuklų iš Dievo (P, p. 42).

Pabrėžos mažiau pabrėžiamas 
žmogaus buvimas visuomenėje, 
istorijoje (nors, kad jis būna joje, 
iš pamokslų nesunku nujausti), 
stipriau — žmogaus vieta gamto
je, apskritai pasaulyje. Nors is
torija beveik niekur nepa
vadinama (tepasakoma, kad 
reikią žinoti „Bažnyčios slėpinių 
istoriją”), nenumaldomai lekiąs 
laikas, kurio judėjimą perkerta 
įvairiausių „blūdų” — revoliu
cijų, sukilimų, karų — brūkšniai, 
teigia istorijos vyksmą. „Netro- 
tykim darniai laiko” (P, p. 3) — 
sako Pabrėža, skatindamas 
morališkai tobulėti dabar, šiuo 
metu, neatidėliojant. Galbūt iš 
istorinės patirties (nors tai gali 
būti ir religinės tradicijos po
veikis) radęsi tokie tėvo Ambra
ziejaus palyginimai: „Vaina 
dėlko yra gyvenime žmogaus ant 
svieto”, žmogus turįs būti „gers 
Žalnierius” (P, p. 388). Devynio
liktojo amžiaus laiko sampratą 
liudija ir pamokslininko mintis, 
kad šiame pasaulyje privalome 
bėgti, stengtis „prie kokio Cie- 
liaus (tikslo) skubintis” (P, p. 
389).

Pabrėžos linkimas visuotinti, 
kalbėti apie žmogų pasaulyje 
regimas ir iš kreipinių į 
pamokslų klausytojus: 18-o 
amžiaus antros pusės valsčionį, 
gaspadorių, namininką pamoksli
ninkas keičia „mielu krikščio

niu”, „klausytoju”, pasako 
„įsidėk, kiekvienas žmogau".

Tėvas Ambraziejus nebekelia
18-o amžiaus antroje pusėje vyra
vusios pažinimo arba ontologijos 
problematikos, o susitelkia ties 
antropologija, žmogaus psicholo
gija, introspekcija. Psichologiniu 
mąstymu norima suprasti savo 
gyvenimą: aiškinamasi žmonių 
neapykantos priežaBtis ir tai, 
kaip jos išvengti. Pabrėža siekia, 
kad klausytojai įsidėtų į galvą, 
kokiais būdais įgyti kantrybės, 
kaip ramdyti pyktį, ištenkantį 
žmogaus vidun. Panašiu metu Jo
hann Heinrich Abicht (1762-1816), 
Immanuelio Kant’o pasekėjas, 
dėstęs Vilniuje (1804-1816), taip 
pat daug dėmesio skyrė jausmų, 
valios ir etikos teorijai, mokė, 
kaip „saugoti vaiką nuo nei
giamų emocijų (baimės, gėdos, 
pykčio, per ankstyvo susipa
žinimo su seksualiniais klausi
mais), kurios žeidžia natūralų 
kūno vystymąsi””.

Vienur Pabrėža smulkiai pasa
koja, kaip ir kam guostis, jei tave 
užpuolė nelaimė, kitur kalba apie 
kančią ir apie tai, kaip ją iškęsti. 
Tėvo Ambraziejaus psichologiz- 
mas atitinka ano laiko žmogaus 
problematikos pokyčius. Štai 
1835 metais per Juozapo Lopą- 
cinskio laidotuves Vilniaus 
katedroje kunigas Trinkovskis 
savo pamoksle lenkų kalba sako: 
„Didžiausia paslaptis žmogui yra 
žmogus. Kai norime spręsti apie 
žmoneB, niekad negalime būti 
tikri savo sprendimais. Veidas, 
žodžiai, patys poelgiai ne 
visuomet yra čia geras atvaizdas. 
Tų hieroglifų skaitymas labai 
painus. Tiktai geram žinovui 
suprantama ši kalba Kad
sugebėtum pažinti žmogų, reikią 
žinoti visą begalinę žmonių 
temperamentų, charakterių ir 
polinkių įvairybę. Reikią „žinoti 
visą begalinę įvairovę to paties 
žmogaus įvairiose būsenose ir 
tvariomis aplinkybėmis Į...]”17. 
Reikią dar pažinti patį save. Net 
pusė Trinkovskio pamokslo skir
ta bendriesiems žmogaus psicho
logijos klausimams. O žymiau
sias tuomet lenkų religinis rašy
tojas kunigas P. Semenenko 
veikale Mistyka pateikia detalią 
pagundos „psichologiją”1'.

Devyniolikto amžiaus pradžioje 
beveik visoje buvusios Respub
likos teritorijoje pakyla dva
sininkijos moralinio gyvenimo 
lygmuo, sustiprėja šventa, apaš
tališka dvasia. Paradoksalu, bet 
laisvėjančioje Vakarų Europos 
kultūroje regėti religinio 
atgimimo ženklų”. Tai liudija ir 
Pabrėžos asmenybė, derinusi sa
vyje apaštališką, misionierišką 
veiklą su religiniu indivi
dualizmu, atsiskyrimu. Kaip 
misionierius ir judrus žmogus 
tėvas Ambraziejus aplankė 
daugeli vakarų ir šiaurės Žemai
tijos vietų, sakė pamokslus Kre
tingoje, Salantuose, Mosėdyje, 
Kalnalyje, Plungėje, Jokūbave, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Enciklikos ir Lietuvos ūkio reformos

Tėvo ir Sūnaus Dvasia
Man nėra lengva rašyti apie 

Šventąją Dvasią galbūt dėl to, 
kad ji man, kaip realiam žmogui, 
yra sunkiau užčiuopiama. Nepai
sant to, kaip aukštą ir kilnią 
pažiūrą apie ją aš turiu, kaip į 
Švenčiausios Trejybės asmenį, 
ji man pasilieka kažkaip per 
mažai juntama krikščioniškame 
gyvenime. Galbūt tai yra dėl to, 
kad mes jos sugestijoms esame 
per mažai imlūs. Taip yra su 
manimi. Tačiau aš apsižiūrėjau, 
kad nėra pagrindo Šventąją Dva
sią laikyti mažiau veiksminga 
krikščioniškame gyvenime. Man 
nušvito mintis, kad pačiame 
reikšmingiausiame krikščioniš
kame įvykyje, ji ne tik nėra jun
tama, bet yra pats reikšmingiau- 

1 sias veikėjas. Čia aš turiu galvo
je Antrojo Švenčiausios Trejybės 
asmens įsikūnijimą žmonijoje. Ji 
padarė tai, kad Jėzus buvo pradė
tas kaip žmogus Mergelės Mari
jos įsčiose.

Dėl to man reikia keisti pažiū
rą iš pagrindų į Šventosios 
Dvasios neveiksmingumą. Ta
čiau, iš kitos pusės, aš neturiu 
ją suprasti taip žemiškai realia, 
kaip Dievo Sūnų, priėmusį 
žmogaus prigimtį. Ji yra ir tebėra 
giliai dvasinis veikimas, kurį ap
tarti žemiškos kilmės terminais 
atsiranda sunkumų.

Šventąją Dvasią taigi mes pri
imame, kaip dvasią. Šalia to, mes 
ją vadiname Šventa Dvasia. Ką 
reiškia žodis Šventas? Mes tą žodį 
naudojame dažnai, bet kai iškyla 
reikalas aptarti, ką jis iš tikrųjų 
reiškia, mes nutylame. Taip, kaip 
mes negalime pilnai išsakyti 
dieviškumo, panašiai mes ne
galime aptarti ir šventumo. Ir dėl 
to, kai mes Šventąją Dvasią 
vadiname Šventa, tai iš tikro 
pasakome nieko ne mažiau, kaip 
tai, kad ji yra Dievas. Taigi kai 
mes mąstome apie Šventosios 
Dvasios šventumą ir dvasingumą, 
mes mąstome ne mažiau, negu 
tai, kas yra Dievas. Bet kas tada 
yra būdingo pačiai Šventajai 
Dvasiai?

Šventosios Dvasios išsiuntimas 
iš Tėvo ir Sūnaus yra kažkas kito, 
negu gimdymas. Kas yra gim
dymas Dievųje ar žmoguje, mes 
sugebame aptarti. Tai yra sūnaus 
ar dukters išėjimas iš gimdytojų. 
Nors Dievųje gimdymas vyksta 
be jokio prigimties atskyrimo, 
tačiau kas gema, tas išeina kaip 
kažkas savaimingai kito, nors bū
damas panašus gimdytojams. Su 

Sveiki, sulaukę šventų Sekminių!

Šventoji Dvasia • „Centesimus annus” ir Lietuvos ūkis • Grafi
kas Romanas Krasninkevičius • Nuomonės ir pastabos • Ko ti
kėtis iš Devintosios tautinių šokių šventės? • Viduramžių giesmė 
Šventajai Dvasiai • Nauja medžio drožinių paroda Lemont’e • 
Tarptautinis teatro festivalis Čikagoje

moteris išvyksta 
vyrą. Tačiau kitą 
ji su savo vyru

Šventosios Dvasios paėjimu iš 
Tėvo ir Sūnaus yra kažkas net 
priešingo, negu yra gimimas. 
Šventosios Dvasios atvejyje ir 
gimdantysis, ir tas, kuris yra 
gimęs, iš naujo vienas kitam atsi
duodami, reiškiasi, nors kaip 
skirtingi, bet vieningi asmenys, 
ir tuo susivienijimu sudaro nau
ją dievišką asmenį.

Žmogiškuose santykiuose mes 
atitikmens Šventosios Dvasios 
paėjimui neturime. Sūnus ar 
duktė, tėvų pagimdyti, niekada 
jiems pilnai nesugrįžta. Jie gauna 
naują Dievo duotą uždavinį kur
ti naują šeimą ir reikštis kaip 
tėvai.

Tačiau galbūt mes lietuviš
kuose vedybiniuose papročiuose 
galėtume įžvelgti kažką pana
šaus į Šventosios Dvasios paėjimą 
sugrįžimo būdu. Visiems yra 
žinomi turtingi lietuviški vedybi
niai papročiai, užtrunką kelias 
dienas.

Ištekėjusi 
gyventi pas 
sekmadienį, 
atvyksta aplankyti savo tėvų. Ta 
apeiga vadinasi sugrąžtai. Ši 
apeiga, ateinanti iš nežinia, kaip 
senos kultūros, yra verta pagar
bos visuomeniniu požiūriu, bet 
mums, studijuojantiems Šventa
sis Dvasios paėjimą iš Tėvo ir 
Sūnaus, kaip vienas kitam naują 
atsivėrimą, tam tikru atšvaitu 
gali atliepti lietuviški sugrąžtai.

Daug prasmės turi Jėzaus pasa
kymas apaštalams, kad jeigu aš 
negrįšiu pas Tėvą, Šventoji 
Dvasia negalės būti jums pasiųs
ta. Jėzaus grįžimas pas Tėvą taip 
pat nėra tuščia apeiga. Pas tėvą 
jis dabar grįžta ne tik kaip Die
vas, bet ir kaip žmogus. Jėzaus 
grįžimas pas Tėvą yra gilus, nau
jos rūšies, dieviškųjų asmenų 
susįjungimas. Antrasis Švenčiau
sios Trejybės asmuo grįžta pas 
Tėvą jau ne tik kaip Dievas, bet 
ir kaip žmogus. Tam tikra 
prasme galima sakyti, yra net 
natūralu, kad šis naujas die
viškas aktas nepasilieka nepa
justas ir žmonijos gyvenime. Kaip 
žinome, ugnies liežuvių ir didelio 
vėjo gūsių šis dieviškas aktas 
buvo perteiktas apaštalams ir jų 
mokiniams.

Šventosios Dvasios atsiuntimo 
šventė yra Tėvo ir Sūnaus atsi
davimo vienas kitam apraiška, 
nepaliekama žmonėms nepri
einamoje dieviškoje sferoje, bet 
yra perteikiama visai krikščioniš-

JONAS PABEDINSKAS

Pertvarkant Lietuvos krašto 
ūkį, susiduriame su nepaprastai 
sunkiai išrišamais klausimais. 
Paprastai ekonomija vystosi iš 
agrarinės plotmės į pramoninę, iš 
siauresnio socialinio aprūpinimo 
į platesnį ir dažnai iš mažesnės 
vyriausybės intervencijos į di
desnę. Griaunant komunistinę 
sistemą ir atsikabinant nuo ko
mandinės ekonomijos, nemažai 
tų procesų krypčių apsisuka. Pla
ti socialinio aprūpinimo progra
ma įstatymiškai jau seniai vei
kia, bet ji labai nevykusi ir visą 
krašto ūkį stabdo nuo progresavi
mo. Tas pats galioja ir aibei vals
tybės išlaikomų institucijų bei jos 
pačios veiklai. Sveikatos aprū
pinimas tikriausiai turės pa
brangti, bet jis bus geresnis. Bus 
išlaikoma daug mažiau kultūri
nių vienetų, bet likusieji bus 
aukšto lygio. Antra vertus, darbo 
našumui kylant, choristams ne
bebus tiek laiko repetuoti. Viskas 
iš pagrindų keistina, kad krašto 
ūkis pradėtų nedelsiant judėti ir 
augti, kitaip Lietuva ir toliau 
ekonomiškai merdės.

Kristus primena savo tikintie
siems, kad „kiek kartų tai pada- ’ Pauliaus II devintoji enciklika 
rėte vienam iš mano mažiausių 
brolių, man padarėte”. Padėk ar
timui ir rūpinkis silpnaisiais, 
moko Katalikų Bažnyčios tėvai 
pagal Jėzaus žodį. Keisdami Lie
tuvos ūkinę panoramą, atsistoja
me ties tais sunkiaisiais klausi
mais: kada ir kiek remti silpnuo
sius, kiek reguliuoti pramonę ir 
prekybą, kokie mokesčiai ar mui
tai skatina bendrą ūkio gerovę, o 
kokie ją slopina. Kadangi inves
tavimų negalima išreikalauti, o 
juos reikia pritraukti, tam reikia 
sudaryti geras kapitalo kaupimui 
sąlygas. Geri norai rūpintis silp
naisiais neturi privesti prie 
sunkesnio darbo vengiančiųjų 
valstybės išnaudojimo.

Krikščioniškos minties ekono
minio gyvenimo praktikams ir 
kyla daugybė tokių klausimų. 
Lengva įvairias gražiai skamban
čias idėjas surašyti, bet kas iš jų, 
jei jos neįgyvendinamos. Tai 
parodė Sovietuos patirtis.

Tiems svarstymams į pagalbą 
ateina popiežių enciklikos. Jono

kai ainįjai.
Šventoji Dvasia yra kažkas la

bai abiejų: ir Tėvo, ir Sūnaus. Ir 
šita prasme ji yra suprastina ir 
žmonijoje. Ir net čia yra reikalin
ga. Nes yra tikinčiųjų, kurie ant
gamtinę malonę, Kristaus at
pirkimu mums suteiktą, laiko 
vienint liu, tikrai dievišku 
duomeniu ir j natūralų žmogaus 
vertingumą žiūri kaip į dvasinius 
griuvėsius, kurie gali būti at
statomi tik atpirkimo malonei 
veikiant. Iš kitos pusės, yra krikš-

Aleksandras Macijauskas Turguj (7)
Iš metinės Sėtuvių fotografų parodos Čikagoje, vykusios 1991 metų rudeni, kurios tema buvo „Šventės”.

yra pavadinta Centesimus annus, 
prisimenant šimtmetį nuo Rerum 
novarum paskelbimo. Ji trumpai 
pakartoja tuometinį Leono XIII 
galvojimą ir ekonomiškai politi
niais klausimais daug detaliau 
pasisako, nes per šimtą metų 
daug kas keitėsi, daug kas aiškė
jo, daug kas pagerėjo ir kai kas 
pablogėjo. Labai teisingai Jonas 
Paulius II kviečia ne tik pa
žiūrėti į praeitį, bet „taip pat .pa
sižiūrėti aplink’ į .naujenybes’, 
kurios mus supa ir į kurias esame 
pakliuvę, labai skirtingas nuo tų, 
kurios buvo paskutinėje praėjusio 
šimtmečio dekadoje”.

„Katalikų Bažnyčia neturi kokio 
nors modelio pasiūlyti; konkre
tūs ir efektyvūs modeliai iškyla 
iš įvairių skirtingų situacijų is
torijoje, puoselėjami tų, kurie at
sakingai atsiliepia į konkrečias 
problemas socialinėje, ekono
minėje, politinėje ir kultūri
nėje srityse, veikiančiose tar
pusavyje”. Tiems uždaviniams 
Bažnyčia siūlo panaudoti savo 

čionių, kurie taip tvirtai yra įėję 
i įvairias sukurto pasaulio verty
bes, tiek dvasines, tiek mokslines 
ar technines, kad į antgamtinę 
Kristaus suteiktą malonę žiūri 
kaip į dalyką, be kurio galima 
apsieiti. Šventoji Dvasia talpina 
savyje šias abi vertybes.

Viską galima sakyti apie Šven
tąją Dvasią, kas yra sakoma apie 
Tėvą ir Sūnų. Tačiau vienas daly
kas yra būdingas tik Šventajai 
Dvasiai: kad ji yra santykis tarp 
Tėvo ir Sūnaus. Tai yra meilė ir 
pagarba, ir visa kita, ką tik gero 
galima sakyti apie gerą santykį 
tarp dviejų būtybių. Ir tas san
tykis abiejų didžiųjų santykiau
tųjų yra perteikiamas visai 
žmonijai. Galima sakyti, kad 
Šventosios Dvasios atsiuntimas 
yra žmonijos pašventimas tiems 
meilės ir tiesos santykiams, kurie 
yra tarp Tėvo ir Sūnaus. Tai 
pasidarė galimu dalyku tik tada, 
kai Kristus sutaikė žmoniją su 
Dievu.

V. Bgd. 

mokymus, ieškant bendros gero
vės”.

„Šitos bendros pastabos taip 
pat galioja valstybės vaidmens 
atveju, kalbant apie ekonominį 
sektorių. Ekonominė veikla, ypač 
rinkos ekonomijoje, negali reikštis 
juridinėje, institucinėje ar poli
tinėje tuštumoje. Atvirkščiai, ji 
turi egzistuoti kartu su asmeni
nės laisvės ir privačios nuosavy
bės užtikrinimu taip, kaip ir su 
pastovia valiuta bei geromis 
viešojo gyvenimo paslaugomis. 
Taip kad pagrindinis valstybės 
uždavinys yra užtikrinti, kad tie, 
kurie dirba ir gamina, galėtų 
naudotis savo darbo vaisiais ir 
todėl jaustų norą dirbti efektyviai 
ir sąžiningai”.

„Valstybės kita pareiga yra pri
žiūrėti ir vadovauti ekonominia
me sektoriuje asmens teisių išlai
kymui. Tačiau pirminė atsako
mybė šitoje plotmėje yra ne vals

Aleksandras Macijauskas

Aleksandro Macijausko knygą anglų kalba My Lithuania 
— Lietuvos žmonių fotografijų albumą — išleido meno 
knygų leidykla Thames and Hudson 1991 metų pabai
goje. Knyga didelio formato, kietais viršeliais, 144
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puslapių, su 116 juoda-balta fotografijomis ir autoriaus 
Aleksandro Macijausko įvadu. Kaina — 35 doleriai. 
Gaunama miesto ir universitetų knygynuose, kur jeigu 
jos dar neturima, knygynų vedėjai užsako iš leidyklos.

tybės, bet paskirų asmenų ir įvai
rių grupių bei asociacijų, suda
rančių visuomenę. Valstybė ne
gali tiesiogiai užtikrinti teisę į 
darbą, nebent valdytų kiekvieną 
ekonominio gyvenimo aspektą ir 
varžytų individualios iniciatyvos 
laisvę.”

Kadangi sovietinėje sistemoje 
per dešimtmečius buvo įsitvirtinę 
visokie įstatymai, iki detalių 
tvarką krašto ūkį iš centro žemyn 
iki kiekvieno piliečio, tai 
Lietuvos valdžios užduotis dabar 
yra palaisvinti ekonominį 
gyvenimą nuo tų suvaržymų. Nes 
tokia komandinė ekonomija veda 
į bankrotą. Antra vertus, retas 
kas besiūlo šiais laikais palikti 
prekybą ir pramonę visai be val
džios priežiūros. Taip ir 
Centesimus annus daugelyje 
vietų pabrėžia, jog progresas 
neturi būti suprastas vien tik 
ekonominiu požiūriu, bet rūpi

nantis pilnutiniu žmogum. 
„Siektina ne vien pakelti visų 
žmonių gyvenimo lygį iki to, kurį 
turi patys turtingiausi kraštai, 
bet reikia steigti padoresnį 
gyvenimą bendromis jėgomis, 
konkrečiai ugdant asmenišką 
kūrybiškumą ir orumą”.

Tikime, kad Dievas yra ne tik 
mielaširdingas, bet ir teisingas. 
Nemanau, kad pagerbsime Visa
galį, kišdami pinigus asmenims 
ar šeimoms, kurios pačios nesis
tengia, nors yra pajėgios imtis bet 
kokio darbo pradėti išsilaikyti. 
Neteko matyti, kad evangelijose 
būtų pavyzdžių, skatinančių 
materialinę lygybę tarp žmonių, 
kurių vieni sunkiai dirba, taupo, 
o kiti, kaip tie žiogeliai, nerūpes
tingai prašvilpę savo talentą ir 
nedėję jokių pastangų, reikalau
ja iš darbščiųjų tokių pat sąlygų 
kaip ir kitiems.

Užtat kyla klausimai apie 
kraštus, kur plačiai piktnau
džiaujama kitų sunkiai uždirb
tais pinigais. Pavyzdžiui, JAV 
galime pastebėti, jog tikrai gerais 
norais įsteigtos programos, kaip 
mažų vaikų išlaikymo, su val
džios parama išsigimė į šeimų be 
tėvų sistemą. Sugriovė juodųjų 
gyventojų šeimas iki tokio taško, 
kad Amerika savo didmiesčiuose 
prieina krizės padėtį krimina
linių nusikaltimų augime.

Enciklika Centesimus an
nus šiuo klausimu pažymi, kad 
valstybė daugelyje kraštų tiek 
pradėjo aprėpti ūkinę veiklą, kad 
juos pradedama vadinti socialinio 
aprūpinimo kraštais. Tokios, 
žinoma, buvo ir dar tebėra buvu
sios Sovietų respublikos. Vaka
ruose tai buvo daroma, siekiant 
pagelbėti piliečiams išsivaduoti iš 
nužmoginančio neturto. Jonas 
Paulius II pabrėžia tačiau, kad 
tas programos, ypač pastaraisiais 
laikais Vakaruose, išsigimė į 
piktnaudžiavimą ta parama ir iš
šaukė tokiam galvojimui aštrią 
kritiką, kuri tokias valstybes 
vadina „welfare statė” — „sočiai 
assistance statė” — socialinio ap
rūpinimo kraštais. „Socialinio 

(Nukelta į 2 psl.)
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Skausmas ir istorija

Pilnutinė demokratija prie Baltijos jūros
Į Laisvę fondo studijų savaitė 

Vilniuje ir Nidoje

JUOZAS BAUŽYS

„Pasaulis išprotėjęs, mano vieš
pačiai...” sako filosofas vienam 
senam tekste. Ir tikrai, šimtme
čiui baigiantis, aplinkinis pasau
lis pilnas klajojančių žmonių, vai
komų nereikalingų dramų, rūpes
čių, pykčių, baimių, pavydo. Be
sislapstantys ar bėgantys paskui 
tuštybes — mažieji kankiniai — 
juda ratukais, bėga vietoje. Svie
to slėnyje įscenizuojamos šitos 
nuolatinės, atsikartojančios, 
smulkios, ašaringos dramos.

Lietuviams ir kitoms dvasios 
pateptoms gentims yra duota ne 
tik judėti rateliais, bet keliauti 
plačiu aiškiu keliu, kad ir vin
giuotu, kopiant pas Dievą. Lai
mingi tie, kuriems suteiktas 
įprasmintos paskirties kelias. 
Jiems kiekvienas džiaugsmas ir 
laimėjimas yra padaugintas; jų 
kiekvienas skausmas ir kančia 
yra kelionės etapas, o ne neby
laus žvėries kentėjimas, be pras
mės ir be istorijos, be tikslo. 
Jiems laisvė ne našta, o dainos 
pradžia.

Prieš penkiasdešimt vienerius 
metus Lietuvos miesteliuose ir 
kaimuose burzgė sunkvežimiai, i 
kuriuos buvo kraunami žmonės. 
Ginkluoti vyrai saugojo senelius 
ir kūdikius. Stotyse laukė vago
nai, kuriuose alkio ir troškulio 
kankinami tremtiniai buvo veža
mi už Uralo kalnų. Tą pirmąją 
žiemą mirė ir seneliai, ir kūdikiai. 
Po to, kai žmonės pradėjo įsikurti 
naujame, svetimame Uralo kal
nų gamtovaizdyje, vasarai atėjus 
jie vėl buvo kraunami i trauki
nius, stumiami i laivus, kurie Si
biro upėmis juos plukdė j šiaurę, 
i amžinojo įšalo žemę.

Kiek čia kentėta, kiek gyveni
mų užgeso neviltyje. O tačiau 
kiek daug tų, kuriuos kankino ne 
tik šaltis ir alkis, bet ir baisus 
tėvynės ir artimųjų ilgesys, kiek 
daug jų, kančias iškentėję, grįžo 
svąjoton Lietuvon. Tai ženklas di
delio užsispyrimo išlikti, grįžti. 
Net jei esi vienas, vis vien pri
klausai savo bendruomenei, ku
ri pergyvena istorinę raidą. As
meniškos kančios irgi yra sudeda
mos į svarstykles.

Susidaro problema tada, kai ne- 
pamatomas skirtumas tarp praei
ties ir istorijos. Praeitis yra vis
kas, kas kadaise atsitiko. Praei
tis gali būti žinoma arba gali būti 
užmiršta. Praeities lieka mažai, 
bet jos be galo daug. Pavyzdys: Si
bire ištremtasis miršta toli nuo 
lietuvių, yra palaidotas — ir 
baigta. Vienišas lietuvis senukas 
gyvena Marųuette Parke, miršta 
ir palaidojamas šv. Kazimiero ka
pinėse — ir galas. Galas todėl, 
kad mes nieko apie juos nežino
me. Jų pasaka baigiasi užmirši
mu.

Istorija yra pasaka apie praeitį. 
Joje yra įprasminimas to, kas at
sitikę. Žmonės ne visad supranta 
— kai yra tiesa, tai tiesai reikia 
ir tarnų, karių, samdinių. Istori
joje, kuri aprašo tautos kelionę, 

randa savo prasmę ir to vienišo 
žmogaus likimas: tremtinio Sibi
ro taigoje, kazimierinėse. Viena 
vertus — kentėjimai beprasmiški. 
Antra vertus — jie irgi yra ryšiai 
vienų su kitais. Bendri pergyve
nimai tautos kelionėje yra saitai, 
kurie mus vienas prie kito riša. 
Tauta juda, keliauja, traukia sa
vo narius grįžti. Ir tuose prieš 
penkis dešimtmečius įvykdytuose 
lietuvių trėmimuose matome pa
sikartojantį stebuklą — grįžimą. 
Ir tas grįžimas, išlikimas yra pa
grindas, kuriuo galime remtis, 
galvodami apie Lietuvos ateitį. 
Gal mūsų žmonėms ilgai ims ap
sispręsti, kaip Lietuva turi tvar
kytis, bet Lietuva išliks.

Kaip naktį žaibas apšviečia ap
linką tokia stipria šviesa, kad 
kiekvienas daiktas matomas 
daug ryškiau negu dienos švie
soje, taip ir nelaimės, sukrėtimai, 
bandymai sunaikinti gentį dar 
ryškiau nušviečia tai, ką liudija
me savo gyvenimu bendruomenė
je. Ką palieka išvežimo ir trem
ties išgyvenimas? Matome žaibo 
šviesoje lietuvių gentį, kurios na
riai surišti tampriais saitais, ku
rių nutraukti negalėjo nei nuoto
liai, nei šaltis, nei badas, nei ago
nija. Jų skausmas ir kančios, ar 
jie užrašyti istorijos knygoje, ar 
likę užmaršties rūkuose, jie vis

Pirmoji Lietuvoje viešai minima Gedulo ir vilties diena — 1989 metų birželio keturioliktoji — Tauragės geležinkelio stotyje.
Vytauto Butkaus nuotrauka

Teko dalyvauti pirmojoje Į Lais
vę fondo Lietuvos filialo surengto
je Lietuviškų studijų savaitėje 
Lietuvoje. Savaitė buvo pradėta 
šių metų gegužės 11 dieną Vilniu
je, o kitą dieną dalyviai dviem 
autobusais išvažiavo į Nidą, kur 
iki gegužės 17-os vyko paskaitos, 
diskusijos ir pokalbiai. Pa

Į Laisvę fondu, jis kvietė dalyvius 
ir svečius arčiau susipažinti ir su 
pilnutinės demokratijos idėjomis, 

grindinė studijinės savaitės tema • pasikeisti nuomonėmis apie šian
dienos realijas ir pasvarstyti 
demokratinių idėjų perspektyvas 
Lietuvoje.

buvo „Pilnutinė demokratija: 
idėjos, realijos, perspektyvos”. 
Nuolatinių dalyvių skaičius Ni
doje siekė arti šimto, iš jų apie 20 
buvo atvykusių iš JAV.

Politika, kultūra ir muzika 
Vilniuje

Vilniaus Menininkų rūmuose 
pirmadienio rytą įvyko atidaro
masis pilnaties posėdis. Dar prieš 
jam prasidedant, dalyviai turėjo 
progą apžiūrėti specialią parodą, 
pavadintą „Praeities šauksmas”. 
Joje buvo išdėstyti ir iškabinti 
įvairūs partizanų dokumentai, 
spausdiniai, piešiniai, pogrindžio 
kūryba, politinių kalinių ir trem
tinių atsiminimai, gausi KGB ir 
Gestapo dokumentika. Šią paro
dą surengė Į Laisvę fondo Lietu
voje Rezistencinio paveldo komi
sija, kuriai vadovauja Liudas 
Dambrauskas.

tiek lieka keliaujančios tautos 
turtu. Jie liudija: po daugelio 
vargų, po daugelio skausmų, bū
riais ar pavieniui grįžtame namo.

v. g. 1.

Baltojoje rūmų salėje tą rytą, 
dalyvaujant per pustrečio šimto 
svečių, atidaromąjį žodį tarė Vid
mantas Valiušaitis, I Laisvę 
fondo Lietuvos filialo tarybos pir
mininkas. Supažindinęs su pačiu

Žodį tarti buvo pakviestas Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas profesorius Vy
tautas Landsbergis. „Esame vi
si savo namuose — ne svečiai”, 
kalbėjo Landsbergis, ir ypač pa
brėžė faktą, kad išeivija yra 
parodžiusi nepaprastą tikėjimą, 
jog Lietuva prisikels. „Iš to 
tikėjimo ir susidarė tas Pilnuti
nės demokratijos projektas — 
kokia turėtų būti mūsų valsty
bė”. Kalbėtojas atkreipė dėmesį, 
kad daugelis I pilnutinę demokra
tiją leidinėlyje siūlomų minčių 
gali būti pritaikytos ir dabartyje. 
Apgailestavo, kad pas mus vis 
dar yra dvi valstybės vienoje 
valstybėje: paveldėtojai senosios 
sistemos ir naujosios sistemos 
kūrėjai. Demokratija ar demago
gija priklausys nuo mūsų pačių, 
nuo atstovų, kurie atstovauja Lie
tuvos žmonėms. Baigdamas ragi
no rimtai per šią savaitę pasvars
tyti tuos klausimus, kurie padėtų

1991 m. gegužės 11d. Menininkų rūmuose, Vilniuje, Juozas Baužys sveikinasi su Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku Vytautu Landsbergiu (už jo dr. Kęstutis Girnius iš Radio Liberty/Radio Free Europe, 
Muenchen’e, Vokietijoje). S. Laukio nuotrauka

Lietuvai išeiti į demokratijos ke
lią.

Dr. Kazys Ambrozaitis, Į 
Laisvę fondo centrinės valdybos 
pirmininkas, pasidžiaugė, kad po 
daugelio metų grįžtame per nu
tiestą kultūrinį ir demokratinį 
tiltą namo į Lietuvą. Turime likti 
vieningi lietuviškos kultūros ir 
krikščioniškos moralės jungtyje 
ir turime suprasti, kad laisvė ei
na kartu su atsakomybe.

Pakviestas kalbėti dr. Adolfas 
Damušis, atsiliepdamas į profe
soriaus Landsbergio žodžius, pa
ryškino pilnutinės demokratijos 
mintis. „Demokratija — tautos 
valia, ne vado valia”, pabrėžė dr. 
Damušis. Schematiškai jis aiški
no, kaip demokratija gali augti 
vertikaliai (ginti bendrąjį gėrį, 
rūpintis piliečių gerove, ugdyti 

toleranciją, solidarumą ir lygų 
teisingumą visiems) ir horizonta
liai (politikoje, kultūroje, tarp
tautinėje demokratijoje, Europos 
federacijoje).

Vincas Natkevičius kalbėjo 
apie kultūrinę autonomiją. Gana 
ilgoje paskaitoje jis pateikė isto
rinės medžiagos, kaip toji kultū
rinės autonomįjos mintis nuo vys
kupo Prano Bučio buvo vystoma 
iki idėjų, išdėstytų Į pilnutinę de
mokratiją leidinyje.

„Komunizmas atėmė iš žmo
gaus Dievą”, — kalbėjo Mindau
gas Bloznelis, Naujojo židinio 
redaktorius, „o valstybė klijavo 
gero ar blogo žmogaus etiketes”. 
Prelegentas pabrėžė, kad reikia 
didelių pastangų atgaivinti tautą 
dvasiškai. Todėl būtina atstatyti 
krikščioniškų vertybių hierar
chiją, kelti asmens vertę valsty
bėje, burti kūrybingus asmenis 
nepolitiniu pagrindu, kaupti re
zistencinę* medžiagą.

Valdemaro Katkaus, Aukš
čiausiosios Tarybos atstovo, tema 
„Užsienio valstybių įtaka Lietu
vos vidaus politikai” iškėlė sun
kią Lietuvos padėtį, gyvenant ant 
kelio tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos ir nuolat jaučiant agre
siją iš savo kaimynų. Tai jau ir 
seniau ugdė baimę bei nepastovu
mą mūsų vidaus politikoje. Net 
Baltijos valstybių sąjunga nega
lėjo pilnai veikti. Dėl tų pačių 
priežasčių neefektyvi ji ir dabar. 
Toks nestabilumas turi įtakos ir 
pačiai demokratįjai. Tačiau gerai, 
kad šiandien Baltijos jūros pa
krantė yra atsiradusi Europos 
dėmesy, ir ypač Skandinavijos. 
Šiaurės Europa siekia stabilumo, 
nebranduolinės zonos — ir tai 
teikia daug vilčių ateičiai.

Dr. Kęstutis Girnius referavo 
apie pilnutinės demokratijos pri
taikymą valstybiniame gyveni
me. Jo nuomone, kuo mažiau val
džios, tuo geriau. Valdžia neturė
tų kištis į šeimos, auklėjimo bei 
švietimo sritis. Prelegentas taip 
pat kalbėjo apie rinkos ir inves
tavimo galimybes, įmonių valdy
mą, ekonominę lygybę, nuosavy
bės teises ir daug kitų iš demo
kratijos išplaukiančių bruožų.

Kun. dr. Vytautas Kazlaus
kas nagrinėjo labai svarbią da
bartiniam Lietuvos politiniam 
gyvenimui temą — „Politikos 
dvasingumą”. Jis klausė, kas yra 
bendro tarp politikos ir dvasingu
mo. Juk galvojame ir matome, 

kad politika dažniausiai yra ne
švari jau iš prigimties. Net ir 
krikščionys yra priversti eiti į 
kompromisus su savo sąžine. Ko
va dėl valdžios vyksta nešvario
mis priemonėmis, nesivadovau
jama morale. Padoresni žmonės iš 
valdžios traukiasi. Tačiau reikia 
atsiminti, kad pati politika nėra 
demonų užvaldyta žmogaus gyve
nimo sritis. Tik žmogus ją netei
singai organizuoja ir išnaudoja. 
Valdžia yra iš Dievo, bet pats 
žmogus padaro ją demoniška. Po
litika neturi būti aukščiausia 
vertybė ar tikslas, ji turi būti 
palenkta žmonijos gerovei. Poli
tikas turi tarnauti visiems, bet ne 
dominuoti, jis turi bendrauti, 
siekti taikos idealo, teisingumo ir 
laisvės. Ir ypač reikia meilės, o ne 
neapykantos ir pykčio, ką dabar 
dažnai matome mūsų Lietuvoje.

Atidaromoji studijų savaitės se
sija su devyniais kalbėtojais 
užtruko gana ilgai. Jai vadovavo 
Liudas Dambrauskas, Algis Rau
linaitis ir dr. Kazys Ambrozaitis. 
Salėje buvo Aukščiausiosios 
Tarybos atstovų (deputatų), 
vyriausybės narių, spaudos, radi
jo ir TV žmonių. Apskritai 
susidomėjimas šiuo renginiu 
buvo didelis. Gera buvo ir 
reklama: Vilniaus mieste ir 
priemiesčiuose ant reklaminių 
stulpų akį patraukė mėlyni skel
bimai apie Vilniuje ir Nidoje 
vykstančias studijų dienas.

Pirmadienio vakarą netoli Vil
niaus, ant Neries vingio kranto, 
puošniuose Verkių rūmuose, ap
žiūrėjus juose sukauptą meną, 
įvyko jaukus pobūvis. Jam vado
vavo poetas Vaidotas Daunys, 
Krantų redaktorius ir I Laisę fon
do studijų sekcijos vadovas. „Į 
Laisvę fondas yra grožinės kalbos 
fondas, sugebantis jungti muziką 
ir politiką” — kalbėjo Daunys, 
kviesdamas pakelti šampano tau 
res už gilias širdis. Muzikinę da 
lį atliko kamerinis orkestras ir 
folklorinis ansamblis. Bach’o mu 
zika iškilmingai derinosi su Ver 
kių rūmų klasika, meno kuri 
niais ir susirinkusiųjų pakilia 
nuotaika.

Gegužės 12 dienos, antradienio, 
priešpietę iš Vilniaus Simono 
Daukanto aikštės pajudėjo du pil 
jii autobusai kelionei į Nidą, kur 
iki sekmadienio turėjo tęstis 
studijinė programa. Puikūs greit 
keliai vedė mus pro Kauno ma- 

(Nūkei ta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS DK.ve^
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1992 m. birželio mėn. 20 d. / June 20, 1992 Nr. 121(25)

J Pilnutinė demokratija prie Baltijos jūros

SEVILLA

EXPO ’92: atidarytas
Baltijos šalių paviljonas

Nuo šių metų balandžio 20 
dienos Ispanijos mieste Sevilijoje 
vyksta pasaulinė paroda EXPO 
’92, skirta 500-osioms Amerikos 
atradimo metinėms. Tai žvilgsnis 
į praeitį ir į ateitį, optimistiškas 
demokratiškėjančio ir, nepaisant 
visų karų bei revoliucijų, žmoniš- 
kėjančio pasaulio vaizdas. Paro
doje dalyvauja 141 valstybė, ke
letas pasaulinių organizacijų 
(Jungtinės Tautos, Europos Tary
ba ir kt.) bei didžiųjų pasaulio 
firmų.

Gegužės 4 dieną pagaliau lan
kytojams atvėrė duris Baltijos 
šalių paviljonas, kurį Ispanijos 
vyriausybė ir EXPO ’92 vadovy
bė padovanojo Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Anksčiau atidaryti 
parodos negalėjome, nes ispanų 
statybininkai baigė paskutiniuo
sius darbus ekspozicijos salėje tik 
kelios valandos prieš atidarymą. 
Todėl ir ceremonįjų didelių nebu
vo. Pakvietėme tik žurnalistus ir 
televiziją, įvyko spaudos konfe
rencija, kurios metu papasako
jome apie savo ekspoziciją, atsa
kėme į klausimus.

Paviljonas dar nėra iki galo už
baigtas: neužpildyta Latvijai 
skirta tuščia erdvė, nes latviai 
galutinai atsisakė dalyvauti tik 
gegužės 29 dieną. Tiesa, EXPO 
vadovybė dar nepraranda vilties 
diplomatiniais kanalais prikal
binti juos atvykti. Tačiau pavil
jono interjero projektuotojas estų 
dailininkas Ando Keskkula jau 
paruošė projektą minimai erdvei 
užpildyti, kurį numatėme įgyven
dinti iki birželio 20 dienos. Tad 
oficialų atidarymą, į kurį kvie
sime EXPO ’92 ir visų paviljonų 
vadovybę, numatome daryti bir
želio 23 dieną.

Mes neturėjome daug laiko pa
siruošti parodai, tačiau mūsų 
ekspozicija originali ir įdomi 
lankytojams. Rodome 17-19-ųjų 

V

Siame numeryje:
Lietuva EXPO ’92 parodoje • l laisvę fondo studijų savaitė Lie
tuvoje (2) • Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė (1922-1989) • 
Pranės Aukštikalnytės eilėraščiai • Vytauto Pluko apsakymas 
• Lietuvos žemėlapiai ir Amerikos lietuvių plakatai Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje

I

amžių Lietuvos žemėlapius iš pro
fesoriaus V. Dargužo kolekcijos, 
senosios ir naujosios liaudies 
medžio skulptūros pavyzdžius, 
18-ojo amžiaus pabaigos A. 
Vinkaus liaudies graviūras, gin
taro su inkliūzais kolekciją, taip 
pat šiek tiek archeologinių gin
taro dirbinių ir unikalių gabalų. 
Lankytojai labai domisi mūsų 
ekspozicija, daug klausinėja, 
prašo informacinių leidinių, 
kurių, deja, dar neturime.

Estija parodoje eksponuoja savo 
tautinius drabužius ir meninius 
odos dirbinius. Salės viduryje su
montuoti televizijos ekranai rodo 
lietuvišką ir estišką programą, 
kuri pagal EXPO standartus dar 
nėra tobula. Tad parodoje at
sispindi daugiau į praeitį 
nukreiptas Lietuvos žvilgsnis. 
Tačiau ateitį lemia pats mūsų 
buvimas čia tokiu sunkiu šalies 
ekonomijai laikotarpiu. Dalyva
vimas EXPO turi didelę politinę 
reikšmę. EXPO — tai miniatiūri
nis pasaulis su visomis jo politi
nėmis struktūromis. Kiekvienas 
paviljonas — tai tam tikros šalies 
diplomatinė misija. Parodoje 
vyksta savitas diplomatinis žaidi
mas: lankytojai gali įsigyti EXPO 
pasus, į kuriuos dedami visų vals
tybių, dalyvaujančių parodoje, 
antspaudai, vyksta kiekvienos 
šalies tautinės dienos, lankosi jų 
vadovai. Mūsų tautinė diena — 
rugsėjo 6-oji. Laukiame atvyks
tant Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio, taip pat meninių 
kolektyvų, galinčių atstovauti 
Lietuvos kultūrai. Deja, lėšų tai 
dienai surengti neturime. Labai 
džiaugtumėmės, jei savo lėšomis 
panorėtų atvykti koks nors 
išeivįjos meninis kolektyvas. Mes 
susitartume dėl salių, sutvar
kytume akreditaciją. Tai būtų 
didelis indėlis į bendrą Lietuvos

Į Laisvę fondo studijų savaitė
Vilniuje ir Nidoje

JUOZAS BAUŽYS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Opozicija pleška kaip laužas

Penktadienis, gegužės 15 diena 
Nidoje. Oras šiandien šiltas, o 
salėje darosi dar šilčiau, kai 
svarstoma tokia tema kaip 
„Politinė demokratįja”. Pirmi
ninkauja Saulius Galadauskas.

Pirmuoju kalbėti buvo pakvies
tas filosofas Romualdas Ozolas, 
Aukščiausiosios Tarybos atsto
vas. Čikagos lietuviai kas savaitę 
girdi per lietuvišką radiją jo gana 
pesimistiškus pranešimus ir ko
mentarus apie padėtį Lietuvoje. 
Į Nidą jis sakėsi išvykęs praėjusią 
naktį, po „konfrontacinio apogė
jaus” Parlamente. Šiemet, jis kal
bėjo, turėtų baigtis valstybės at
kūrimo etapas, išryškėjęs nuolati
nėje įtampoje, tarpusavio kovoje, 
bandymu nušalinti iš valdžios 
tuos žmones, kurie, nors ir per
dirbtais pavidalais, dar atstovavo 
evoliucinei atkūrimo pradžiai, 
būtent pirmąjai (Kazimieros 
Prunskienės) vyriausybei. Dabar
tinė Vagnoriaus vyriausybė įsiti
kino, kaip sunku dirbti ir kovoti 
su gauta iš praeities materija. Vis 
dar vyksta karas su ministeri
jomis, žinybomis ir savivaldybė
mis, kurios tebesielgia pagal se
nąją sistemą.

garsinimo darbą. Tačiau dėl 
visko čia reikia tartis iš anksto, 
todėl prašyčiau norinčius 
dalyvauti EXPO ’92 kuo greičiau 
atsiliepti tel. (95) 447 0240, fax: 
(95) 446 2003.

Paroda veikia kasdien nuo 10 
iki 22 (10) valandos. Mūsų čia dir
ba keturi žmonės. Jiems paeiliui 
dar tenka budėti naktimis, sau
goti eksponatus, nes mūsų pavil
jonas — tai didžiulė plastikinė 
palapinė. Tiesa, jos išvaizda skųs
tis negalime, ji atrodo gražiai.

Dauguma šalių parodoje turi 
ekonomines atstovybes. Į mus 
kreipiasi įvairių šalių verslinin
kai, prašydami padėti užmegzti 
ryšius su partneriais Lietuvoje. 
Deja, mūsų verslo žmonės dar 
kiek nerangūs ir nepasinaudoja 
visomis galimybėmis, kurias 
teikia dalyvavimas EXPO. Jų pa
siūlymų bei reklaminės infor- 
macįjos taip pat laukiame. Taip 
pat laukiame visų, norinčių ap
lankyti mūsų paviįjoną.

Kornelijus Platelis
EXPO ’92 Lietuvos sekcijos 

generalinis įgaliotinis

Prelegento nuomone, parla
mentas įklimpęs į referendumų 
balą ir ieškojimą būdų kaip 
išrinkti prezidentą. Kritika atsi
randa ne prieš Landsbergį, bet iš 
viso prieš prezidento instituciją. 
Sovietinės okupacijos žymės dar 
giliai įsiveržu8ios į mūsų politinį 
gyvenimą; dar nepajėgiame kurti 
naujos tikrovės ant naujų ideolo
ginių nuostatų. Kaip detektyvai 
mes vis dar ieškome, kas dėl 
visko kaltas. Irracionalumas yra 
pats baisiausias mūsų gyvenimo 
siaubas. Ir kuo toliau bandome 
tvarkyti valstybę, tuo labiau 
žlugdome demokratįją, nes nesu
gebame prieiti prie bendro susi
tarimo. Ozolo nuomone, esančios 
dvi jėgos (jis vengė jas paminėti 
vardais — JB), kurios tokiam su
sitarimui trukdančios. Ir tik jas 
nušalinus, bus galima kada nors 
(gal tik po 25 metų — pesimistiš
kai pažymėjo) prie to prieiti.

I tokią pesimistišką Romualdo 
Ozolo užbaigą šokosi karštai rea
guoti Aukščiausiosios Tarybos 
atstovas Algirdas Patackas, 
užklausdamas, kas per tos dvi 
paslaptingos jėgos esančios, 
kurios spaudžia Parlamentą ir jo 
atstovus. Kai Ozolas bandė 
aiškinti, kad ir pats Landsbergis 
yra tokių jėgų veikiamas — iš 
kairės ir dešinės — ir kai pirmi
ninkaujantis nebedavė tolimes
nio žodžio Patackui, šis demons
tratyviai pareiškė išeinąs iš sa
lės. (Tai buvo gyvas pavyzdys, 
kaip elgiamasi Parlamento posė
džiuose.)

I Romualdo Ozolo mintis rea
gavo ir kiti klausytojai. Atsaky
damas į klausimus, Ozolas pabrė
žė, kad jis nenorėjęs gąsdinti, bet 
tik racionalizuoti dabartinę tikro
vę. Landsbergis esąs atsparus vi
sokiems spaudimams, bet čia 
buvo kalbama apie prezidentą ir 
valstybę kaip institucijas apskri
tai. Stokojame imuniteto prieš 
Rytus, ir tai yra mūsų destrukci
ja, o demokratiniai susitarimo 
principai mums dar visiškai ne
aiškūs.

Pakviečiamas kalbėti Vy
tautas Volertas iš JAV. Ir jis 
pradėjo pesimistine gaida; „Mane 
slegia toks didelis dramizmas, 
kurį jaučiu Lietuvoje”. Visose 
sampratose šiuo metu vyrauja 
valstybė, bet užmirštamas visuo
menėje egzistuojantis žmogus — 
gyva ir mąstanti asmenybė. Kur 
žmogus ignoruojamas, kur vyrau
ja tik materialinių vertybių prob
lemos, ten negalima ir demokra
tįja. Lietuvoje iš viso demokrati
ja niekad gerai nebuvo prigijusi. 
Tad ir dabar tam suspurdėjusiam 
demokratįjos gemaliukui reikia 
pagalbos. Reikia ir savęs per
siauklėjimo: esame slaviško cha
rakterio šešėlyje, mėgstame leng
vai ir viešai demonstruoti savo 
emocijas, trūksta santūrumo. Tad 
ir opozicija Lietuvoje pleška kaip 
laužas. Rimta opozicįja — valdžiai 
ir valstybei geras patarnavimas, 
bet dabartinė opozicija — pražū
tis. Patys valstybę kuriame, 
patys ją ir griauname. Nekopįjuo- 
kime demokratįjos aklai iš Rytų

I Laisvę fondo studijų savaitėje Nidoje kalba Romualdas Ozolas, prie stalo — 
Saulius Galadauskas ir Algis Raulinaitis.

I

Juozo Baužio nuotrauka

Laisvę fondo studįjų savaitės Vilniuje ir Nidoje reklama Vilniaus gatvėje. 
Juozo Baužio nuotrauka

ar Vakarų, auginkime ją lietuviš
kame klimate. Pabaigoje Voler
tas, į vatą nevyniodamas faktų, 
kalbėjo pavyzdžiais, kaip Lietu
vos žmonės neturėtų elgtis nei 
Lietuvoje, nei atvykę į Vakarus.

Moderatorius Algis Raulinaitis, 
pažymėjęs, kad abu pranešimai 
vis dėlto buvo gana optimistiški, 
kvietė dalyvius įsijungti į disku
sijas savo' mintimis. Petras 
Vaitiekūnas, Aukščiausiosios 
Tarybos atstovas, akcentavo tei
singumo atstatymo svarbą, pa
brėžė, jog reikia politikų, kurie 
savo interesus dialogu derintų su 
kitais, reikia stabilumo ir bendrų 

Į Laisvę fondo studijų savaitėje Nidoje: pianistė Neringa Burinskaitė, Klaipėdos konservatorijos dėstytoja, ir solistė 
Laimutė Stepaitienė H JAV. Antano Sutkaus nuotrauka

programų. Pas mus tuo tarpu yra 
dar tik fragmentinė demokratija.

Valdemaras Katkus, Aukš
čiausiosios Tarybos atstovas 
galvojo, kad dar ilgai truks, kol 
žmonės supras valdžios darbus, 
kaip ir kodėl daromi atskiri 
sprendimai, kol be baimės ir 
patys galės reikšti savo interesus 
valdžiai.

Juozas Kojelis siūlė skelbti 
desovietizaciją, surištą su visuo
tine amnestija buvusiems savie
siems okupantų tarnams. Ši am
nestija turėtų ateiti iš labiausiai 
nukentėjusių asmenų.

L. Dambrauskas — Amnesti

jos dvasia būtų tautos susitaiky
mas ir suvienijimas.

L. Jakimavičius — Dabar
tiniai „deputatai” neatstovauja 
visiems Lietuvos piliečiams. Tad 
problema yra pilietinės demokra
tijos kūrimas.

Vytautas Valiušaitis — Ir vėl 
nevyksta kalbėtis dienai skirtos 
temos rėmuose. Vis nukrypstame 
į šiandienos tikrovę, į kaltinimus 
valdžiai. Reikėtų į ją žvelgti at
viresniu žvilgsniu. Juk patys 
Landsbergį išrinkome didele 
balsų dauguma, bet jau kitą 
dieną prasidėjo skilimas. Jei 
Lietuvos demokratinės darbo par
tijos žmonės atgailautų dėl savo 
praeities veiklos, gal ir pasiti
kėjimas jais atsirastų. Reikia 
abipusių žingsnių nuoširdžiam 
susitarimui. Reikia teisingumo, 
bet negalima visko užmiršti, kas 
buvo, ir viską atleisti.

A. Raškinis — Kiekvienas 
galvojame, remdamiesi skir
tingomis vertybėmis. Iš to — ar 
kalbamės pagal naudos filosofiją, j 
ar pagal amžinųjų vertybių filo
sofiją — ir kyla visos problemos.

Romualdas Ozolas savo 
baigiamosiose pastabose pabrėžė, 
kad bet koks susitarimas negali 
būti amžinas: jis galioja tik iki 
naujo susitarimo. Kaltinote, kad 
kalbėjau pesimistiškai, bet visuo
met optimizmo semiuosi iš giliau
sio pesimizmo. Tad optimistiš
kiau galvojant, pilnutinės demok
ratijos pasieksime gal ir po 15, o 
ne po 25 metų.

Frakuotas elitas ar tauta?
Šeštadienio, paskutinės studijų 

dienos, tema — „Lietuvos konsti
tucija”. Šia tema kalbėjo du 
pagrindiniai pranešėjai: Vytau
tas Radžvilas, filosofas ir Libera
lų partijos vadas, ir Kęstutis La
pinskas, Aukščiausiosios Tarybos 
atstovas.

Vytautas Radžvilas kalbėjo 
apie liberalų paruoštą konstituci
jos projektą, bet, būdamas filoso
fu, bandė paliesti bendrąją filoso
finę konstitucijos plotmę, iš jos 
pereidamas prie politinės ir 
teisinės. Pagal jo filosofinį įsiti- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Rytų Europos intelektualų 
konferencija Newark’e

Sugrįžimas po penkiasdešimt dvejų metų

Balandžio pirmojoje pusėje 
intelektualinė ir literatūrinė 
Rytų Europa turėjo būti ištuštė
jusi, nes visa jos grietinėlė buvo 
susirinkusi Rutgers universitete, 
New Jersey, dalyvauti žurnalo 
Partisan Review suorganizuotoje 
konferencijoje. Šis žurnalas yra 
ryškiai įsirašęs į Amerikos inte
lektualinę istoriją kaip modernis
tinių srovių interpretuotojas ir 
sovietinio totalitarizmo kritikas.

Konferencija, pavadinta „In
telektualai ir visuomeninė kaita 
Rytų Europoje”, pasižymėjo su
telkta nacionalizmo kritika. Apie 
jo pavojus perspėjo ir Czeslaw 
Mitosz, paminėjęs „populistinius 
elementus”, kuriuos gali sugun
dyti neapykantos svetimšaliams 
šūkiai. Amerikietė rašytoja 
Susan Sontag tvirtino, jog in
telektualų vaidmuo esąs būti 
visuotinių arba „transnacionalis- 
tinių” vertybių nešėjais. Pati 
„nacionalizmo” sąvoka konferen
cijoje, deja, nebuvo nuodugniau 
panagrinėta. Šiuo atžvilgiu vieną 
įdomiausių pranešimų padarė 
vengrų romanistas ir dabartinis 
Tarptautinio PEN klubo pir
mininkas Gyorgy Konrad, pasiū
lęs „save sudrausminančio na
cionalizmo” modelį.

Diskusijų metų paaiškėjo, kad 
ir imperialistinė mąstysena toli 
gražu nėra išblėsusi — rusų 
rašytoja Tatjana Tolstaja parodė, 
jog kuo labiau kai kurie rusų 
rašytojai keičiasi, tuo labiau jie 
išlieka nepasikeitę. Jei man 
reikėtų pasirinkti tarp na
cionalizmo ir imperializmo — 
kalbėjo ji — aš pasirinkčiau impe
rializmą, kaip mažesnį blogį. 
Anot Tolstajos, Rusijoje nėra 
žemės sklypelio, į kurį kas nors 
nereikštų pretenzijų: ar tai 
suomių gentys, kurios tiesia 
rankas į žemę, ant kurios dabar 
stovi Sankt Petersburg, ar toto
riai, tvirtinantys, kad Krymas jų 
nuosavybė. Viskas Rusijoje — 
„lūšnos, uodai” — kada nors 
priklausė kam nors kitam. Todėl 
„rusams labai sunku, tiesiog 
skausminga save aptarti. Kiti 
visad paneigia tai, kas tu esi. 
Nacionalizmui klestint, toksai 
smulkinimasis niekad nesibaigs 
— skundėsi Tolstaja.

Į jos imperialistinę rapsodiją 
karštai atsiliepė pora ukrainie
čių. Ji atsikirto, kad ukrainiečiai 
turėtų pamėginti suprasti, kaip 
rusai šiandien jaučiasi. Mes, 

Šiame numeryje:
„Partisan Review” konferencija • Vytauto Didžiojo universiteto garbės 
daktaro Czeslaw Milosz kalba Kaune • Vytauto Didžiojo universiteto ir 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos jubiliejinė šventė • Jolitos Skabiauskai- 
tės romanas • Medicininė pagalba Lietuvos nepajėgiesiems • Juliaus Kelero 
eilėraščiai • Jadvygos Paukštienės apžvalginė paroda

rašytojai, visad perdedame, aiški
nosi ji; mano imperializmas ne 
toks kaip Stalino ar Kipling’o. 
(Tačiau Tolstajos demokratinis 
fygos lapelis jau buvo nukritęs 
ant grindų.)

Įdomiai susikryžiavo ir Vakarų 
bei Rytų rašytojų perspektyvos 
apie užsibaigusią totalitarinę erą. 
Nobelio literatūrinės premijos 
laureatas, amerikietis Saul 
Bellow, perspėjo, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės su savo 
vyraujančia televizine kultūra 
yra ne tiktai modelis, bet ir pavo
jus Rytų Europos kraštams. Poli
tinis normalėjimas Rytų Europo
je jam kelia ir rūpesčio, nes jis 
gali literatūrą paversti tuo, kuo 
ji yra virtusi Amerikoje — elito 
grupelės veikla. Rytuose literatū
ra buvo varžoma, bet į ją žiūrima 
labai rimtai; Vakaruose rašytojas 
gali iki užkimimo šūkauti apie 
revoliuciją, tačiau niekas į jį 
nekreips dėmesio. Gal mums rei
kia patirti „diktatūros koloniji
nes blogybes”, kad mes išliktu
mėm dori — klausė Bellow.

Su Bellow absoliučiai nesutiko 
kitas Nobelio laureatas, poetas 
Josif Brodsky. Taip, rašytojų 
vaidmuo Rytuose esmiškai su
mažės, bet tai gera naujiena — 
tvirtino jis. Geriausia išeitis 
rašytojui, tai paremti buržuaziją, 
„be kurios neįmanoma išvystyti 
demokratinės valstybės”. Litera
tūros likimas laisvoje visuomenė
je Brodskio negąsdina, nes rašy
tojų kūrybingumą skatina ne 
persekiojimas, o jų jautrumas 
žodžiui.

Į Bellow užuominą, kad mes 
galime pasigesti komunistinio 
pasaulio, ironiškai atsiliepė ir 
konferencijos vedėja, amerikietė 
sociologijos profesorė Edith Kurz- 
weil. Pasak jos, tai ne intelektua
linė pozicija, o gryna nostalgija — 
vakarų rašytojai pavydi rytie
čiams jų moralinio stoto.

Tradicinį požiūrį į Rytų Eu
ropos intelektualus pakartojo 
rumunų rašytojas Vladimir Tis- 
meanu. Jo giliu įsitikinimu, tokie 
intelektualai — kaip, pavyzdžiui, 
lenkas Adam Michnik — turėjo 
gyvybinės reikšmės, pakeičiant 
Rytų Europą. Jie daug nusipelnė, 
padėdami išardyti senąsias 
struktūras ir sugriauti lenininių 
režimų teisėtumo iliuzijas. Nors 
dalyvaudami kasdienėje politinė
je veikloje jie iš dalies prarado 
savo aureolę, jie ir toliau vaidins

CZESLAVV MILOSZ

Kalba, pasakyta Vytauto Didžiojo uni
versitete, Kaune, šių metų gegužės 28 dieną, 
Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro 
diplomo ir žymenų priėmimo proga

Jūsų Magnificencija Rektoriau, 
garbusis Senate ir visi čia esah- 
tys svečiai,

Nemaniau, kad gyvensiu pa
kankamai ilgai ir dar galėsiu 
pamatyti Lietuvą. Žinojau, kad 
imperijos nėra amžinos, tačiau 
sovietinę imperiją rėmė ne tiktai 
didžiulė armija ir galingiausias 
pasaulyje policijos aparatas, bet 
ir daugelio Vakarų intelektualų 
protai bei plunksnos. Nuolatos 
nesutardamas su jais, nebuvau 
linkęs važiuoti į Maskvą ir 
okupuotas šalis, ir dabar esu 
laimingas, kad man lemta at
sirasti laisvoje Lietuvoje. Atkak
liai verždamiesi į nepriklau
somybę, lietuviai ją pasiekė. 
Dovydo ir Galijoto dvikova bai
gėsi Galijoto pralaimėjimu.

Esama ypatingų priežasčių, dėl 
kurių ypač džiaugiuosi, gauda
mas šį garbingą vardą Vytauto 
Didžiojo universitete. Tarp tos 
aukštosios mokyklos profesorių ir 
rektorių žymią vietą užėmė My
kolas Roemeris, kurio politinė 
mintis tebėra plataus ir drąsaus 
požiūrio į tautinį klausimą pavyz
dys. Vytauto Didžiojo universite
tui savaip priklauso ir kita galin
ga asmenybė. Čia kadaise gavo 
garbės daktaratą Oskaras Mila
šius, kuris, nors būdamas tik toli
mas mano giminaitis, traktavo 
mane kaip sūnų ir visam laikui 
paveikė mano kūrybą.

Štai artėja į galą mano šimt
metis, masinių beprotybių ir 
masinių nusikaltimų šimtmetis. 
Koks bus dvidešimt pirmasis 
šimtmetis, priklauso nuo tų, 

svarbų vaidmenį: „Kadangi jie 
tiek daug nuveikė, gindami ir 
išsaugodami laisvos komunikaci
jos vertybes, jie negali papras
čiausiai atsistatydinti ir užleisti 
visuomenės erdvę nuotykių ieš
kotojams, mafiozams ir šarlata
nams. Liberalūs intelektualai 
tebėra demokratinių vilčių vers
mė pokomunistinėje Europoje” — 
pabrėžė rumunų rašytojas.

Ši konferencija apie Rytų Euro
pą pasitarnavo ir kaip Amerikos 
viešosios opinijos barometras — 
didieji dienraščiai ją ignoravo. 
Konferencijos rengėjams net ir 
nedingtelėjo į galvą, kad reikėtų 
pasikviesti ir Baltijos rašytojų 
atstovų. O dabar belieka laukti 
ypatingo žurnalo Partisan Review 
numerio, kuriame bus išspaus
dinti konferencijos dalyvių 
pasisakymai ir debatai.

kž 

kurie jame gyvens ir veiks, tiek 
nuo mano studentų Amerikoje, 
tiek ir nuo jaunuomenės, studi
juojančios šiame universitete. 
Man rodosi, kad mes visi, ir čia 
Europoje, ir kituose žemynuose, 
įžengiame į laikotarpį, kurio du 
svarbius bruožus galima nusaky
ti jau dabar. Pirmiausia, dėl 
techninės pažangos mūsų planeta 
staigiai sumažėjo, ir papročių, 
mados, pramogų, meninių pomė
gių vienodėjimas darysis ryškes
nis, negu įvairių kraštų skirtin
gumai. Drauge lukštenasi „glo
balinė sąmonė”, suvokimas, kad 
visai žmonijai gresia žemės ir 
jūrų apnuodijimas. Antra, reikš
mingas artėjančio laikotarpio 
požymis bus gili dvasinė krizė. 
Tos krizės ženklus galime stebė
ti jau šiandien, ir jie liudija, kad 
krizė bus ilga. Kadangi jau nebe 
pirmi metai apie tai mąstau ir 
rašau knygas, galėčiau tatai ilgai 
svarstyti: bus gana, jeigu čia pri
minsiu, jog devynioliktojo šimt
mečio pabaigoje Friedrich Niet
zsche pranašavo „europinio nihi
lizmo” įsigalėjimą, ir būtų sunku 
tvirtinti, jog jis labai apsiriko.

Ilgai gyvendamas Ramiojo van
denyno pakrantėje, ne sykį bū
davau klausiamas, kas man yra 
Lietuva. Atsakydavau, jog tai pir
miausia mano vaikystės spalvos, 
pavidalai, kvapai. Nes vis viena, 
kur klaidžiojame, kokiuose kraš
tuose apsistojame — patvariausia 
mumyse lieka visa tai, kas įsi
skverbė į mus anksti, kai pir
mąsyk atradome pasaulį. Kalifor
nijos kraštovaizdžiai anaiptol 
neprimena Nevėžio slėnio, ku
riame gimiau. Žemė yra dyka, 
saulės nudeginta, sausa, ir augi
na derlių tik dirbtinai drėkina
ma. Net miškai atrodo tarsi 
dykuma, apžėlusi medžiais. O vis 
dėlto, sergėdamas atmintyje 
švelnias lietuviškas kalvas, 
žalius laukus, miškus, upes, 
norom nenorom alsavau mane 
siaučiančiu rūstumu ir didybe, 
kol pagaliau mano poezijoje 
keistai susitiko ar net susiliejo į 
vieną Lietuvos reginiai su Kali
fornijos reginiais.

Taigi Lietuva man buvo gamta, 
bet ne tiktai gamta. Mokyklos ir 
universiteto metus praleidau 
Vilniuje, ir manau, jog tuo pačiu 
buvau dosniai apdovanotas. Vil
nius buvo kelių kalbų ir daugelio 
tikėjimų miestas su katalikų ir 
evangelikų bažnyčiomis, cerkvė
mis, sinagogomis, netgi su meče
te ir karaimų kenese. Tokiame 
mieste mokiausi suprasti įvai
riausius jaudrumus bei nuoskau
das, kurios skiria žmonių grupes. 
Kiekvienas iš mūsų priklauso ko
kiai nors tikėjimo ar kalbos gru
pei, ir reikia daug vaizduotės, 
idant įsijaustum į kitą mąstymo 
būdą, kuris mums dažnai atrodo 
nelogiškas. Pamokos, kurias te
nai gavau, mane įtikino, jog daug 
laimėjau, augdamas tokioje dau
giaspalvėje aplinkoje, ir jog 
žmonės, išauklėti kultūriškai 
vientisoje visuomenėje, šio bei to 
stokoja.

Czeslaw Milosz 1992 m. gegužės 28 d. Kaune su Vytauto Didžiojo universiteto 
garbės daktaro žymenimis po jų įteikimo.

Vlado Urbono nuotrauka

Likimas lėmė, kad iš Vilniaus 
emigravau visam laikui. 1940 
metų vasarą, kelios savaitės po 
to, kai miestą užėmė sovietinė 
kariuomenė, perėjau kelias žalią
sias sienas ir virtau vienu iš dau
gelio išblaškytų jo gyventojų — 
vieni jų buvo deportuoti į rytus, 
kiti bėgo nuo pavojaus į vakarus 
ir kiti buvo net išžudyti. Štai nuo 
tos akimirkos netrukus praeis 
penkiasdešimt dveji metai. Klajo
nėse po įvairias šalis mane lydė
jo mano vilnietiška jaunystė, ku
rios išsižadėti neturėjau pagrin

Vytauto Didžiojo universiteto 70 metų Jubiliejinės konferencijos atidarymo Šventėje: profesorius Czeslaw Milosz,
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Algirdas Avižienis, profesorius kun. Antanas Liuima, SJ ir Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologuos filosofijos fakulteto dekanas profesorius kun. V. Butkus.v r Vlado Urbono nuotrauka

do. Pripažindamas Lietuvos isto
rines teises į Vilnių, visada 
norėjau, kad manasis universite
to miestas turėtų oresnį vardą, 
negu tik provincija, ir galiu šičia 
išreikšti džiaugsmą, kad jis dabar 
yra viena iš Europos sostinių — 
tikiu, su puikia ateitimi. Karai, 
užpuolimai ir imperijų sienos 
kliudė Europai susivienyti, bet 
vis dėlto kažkas liudijo, kad ji yra 
vieninga — ir tai buvo architek
tūra. Vilniaus baroko grožis pa
tvirtina tą vienovę, ir esu tikras, 
jog daugelio šalių turistai atvyks 
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čionai it piligrimai, lygiai kaip į 
Prahą ar kitas garsėjančias gro
žiu kontinento kerteles. Bet 
manau, kad veiks ir tarptautinė 
to miesto dvasia, jo statytojų ir 
poetų dvasia, ir kad ta sostinė 
puikiausiai gali virsti traukos 
centru, kur susitiks ir viena kitai 
darys įtakos gretimų šalių bei 
visos europinės bendrijos kūrybi
nės jėgos.

Stovėdamas šičia priešais jus, 
negaliu nutylėti tų užduočių, ku
rias esu skyręs sau kaip lenkų po
etui. Viena iš jų — pastangos, kad 
dvi šalis skiriantys konfliktai nu
slinktų į praeitį ir įsivyrautų geri 
kaimyniški santykiai — o pirmo
ji to sąlyga yra dabartinių sienų 
neliečiamybė ir tarptautinės tei
sės vertybių pripažinimas. Ka
dangi žinau mūsiškio Europos re
giono istoriją, suvokiu, jog praei
tis yra labai galinga ir dažnai su
grįžta įsisenėjusių prietarų bei 
neaiškių baimių pavidalu. Ir vis 
dėlto esu įsitikinęs, kad laikas 
veikia tos praeities nenaudai. Nors 
daug postkomunistinių kraštų 
dabar patiria paroksizmus, iš 
kurių išplaukia net karai, plane
tos vienijimasis, apie kurį jau kal
bėjau, vyks ir toliau, ir šioje pla
tesnėje perspektyvoje dera žvelgti 
taip pat į santykius tarp Baltijos 
valstybių, Lenkijos, Gudijos ir 
Ukrainos.

Manau, kad Oskaras Milašius 
būtų patenkintas girdėdamas, ką 
aš čia kalbu. Ar jis negynė Lie
tuvos teisių tarptautiniame foru
me ir ar nelaikė Baltijos šalių 
svarbia busimųjų Jungtinių Eu
ropos Valstybių dalimi? Taigi esu 
čionai po penkiasdešimt dvejų 
metų. Toks sugrįžimas beveik ne
įsivaizduojamas, ypač jauniesiems. 
Galiu juos užtikrinti, kad tai 
labai painus ir sunkus išgyve
nimas, kuriame džiaugsmas yra 
sumišęs su liūdesiu. Atmintyje 
iškyla veidai, daugybė veidų — 
žmonių, kurių jau nebėra, bet 
kurių artumą juntu bemaž fiziš
kai. Galvodamas ir apie juos, pri
imu šį garbingą apdovanojimą.


