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Švenčiame save kaip tautą

Amerikos liberalai ir konservatoriai

Sekmadienį rinksimės į milži
niškų pastatą didelėms ir svar
bioms apeigoms. Marga žiūrovų 
minia, spalvinga šokėjų apranga, 
muzika ir daina — visi tie ele
mentai jungsis į didelę mūsų ben
dro gyvenimo šiuo atveju džiaugs
mingų liturgiją. Ne veltui į šį 
pastatą prie Čikagos O’Hare 
aerouosto būsime suskridę iš viso 
pasaulio. Susirinksime didelei 
išsipildžiusios vilties šventei. Tai 
penkis dešimtmečius trukusio 
darbo pabaigtuvės.

Antropologai, studijavę šokio 
vietų ir reikšmę primityvių visuo
menių gyvenime ir mums gali 
daug ką pasakyti apie centrinę 
šokio vietų šiose visuomenėse. 
Šokis tai būdas genties bendruo
menei susiderinti ir įsijungti į 
visatos harmonijų. Per šokį sie
kiama susirišti su pirmykštėmis 
pasaulį valdančiomis jėgomis ir 
laimėti jų palankumą savo gen
ties gyvenimui. Todėl šokis šitų 
bendruomenių patirtyje turi ne 
tik religinį, ritualinį vaidmenį, 
bet ir kosminį matmenį. Tai 
apeigos, kurios bendruomenės 
narius riša su visata.

Ir mūsų tautoje, kurioje tauti
nių šokių kultūra jau yra išsivys
čiusi iki modernaus, šiuolaikinio 
meniško bei estetinio laipsnio, 
apeiginiai šokiai, su užuomazga 
gilioje senovėje, liudijantys mūsų 
protėvių gyvenimo būdų bei vi
suomenės santvarką, nėra nei 
užmiršti, nei apleisti. Kelis jų 
matysime ir šioje šokių šventėje. 
Be abejo, jie nėra tiesiogiai surišti 
su tikėjimu į antgamtę, tačiau ir 
jie turi gelmės matmenį, kurį te
galima pavadinti religiniu. Tai 
vestuvių šokiai ir darbo šokiai. 
Vestuvės švenčia vyro ir moters 
meilės bei pažadų vienas kitam 
junginį, kuris savo ruožtu tarnau
ja tikslui, esančiam jau už tų 
dviejų jaunųjų — nuolatiniam 
savo genties, o taipgi ir žmonijos, 

Ii 1980 metų Tautinių šokių šventės Čikagoje.
Jono Kuprio nuotrauka

atsinaujinimui per naujas kartas. 
Vestuvių šokiai dažnai liūdnoki, 
nes juose pabrėžiamas ir at
sisveikinimo momentas. Tai 
bendruomenės ryšių neišvengia
mos kaitos pripažinimas, bet taip 
pat ir praeinančių, nutrūkstančių 
patvirtinimas ir šventimas. Nors 
ir graudu nuotakai skirtis su 
savo šeima, ji vis tiek skiriasi ir 
žengia į naują gyvenimą. Ir nau
jos šeimos kūrimą, ir netektį 
pergyvena ne tik jaunoji, bet ir 
visa jos giminė. Visa tai nurodo 
į galutinius dalykus žmogaus gy
venime. Šokis pripažįsta ir yra 
ženklas, kad mūsų gyvenime vei
kia kas nors, kas už tą gyvenimą 
yra giliau ir aukščiau.

Darbo šokiais agrarinė visuo
menė išreiškia savo glaudų ryšį 
su gamta ir visuomenės bendra
darbiavimą su ja savo pačios 
išsilaikymui. Pjūties ar kitų 
darbų pabaigtuvėse tą santykį 
kaip tik ir išreiškia šokis. Per 
pabaigtuves šokama, kadangi 
džiaugiamasi atliktu gyvybiškai 
svarbiu darbu. Šioji Tautinių 
šokių šventė irgi yra pabaigtuvės 
— pirmąkart visi susirenkame 
džiaugtis Lietuvos nepriklauso
mybe, kuri tiek metų buvo tik toli 
žibantis tikslas.

Jei šokis yra būdas įžengti į 
šventų dalykų ertmę, tai jis turi 
ir nemažiau svarbų bendruome
ninį aspektą. Šokdami žmonės 
fiziškai santykiauja vienas su 
kitu: ratas sukasi, susikabinus 
rankomis, poros šoka pirmyn ir 
atgal, sukasi, susikabinusios per 
liemenis. Pagal vieną mano 
pašnekove, į šokį galime žiūrėti 
kaip į simbolį visos tautos jung
ties. Visi šokantys yra susijungę, 
ir jų judesiai derinasi prie kitų 
šokėjų. Jie visi vienas kito reika
lingi, kad šokis tęstųsi. Šiame 
procese dalyvauja ir šventės žiū
rovai. Sekdami šokį, mes jį perke-

(Nukelta į 4 psl.)

Apmąstymai, kas siūlytina
Lietuvai

JONAS PABEDINSKAS

Tai tema, kurią gvildenti su
glaustai labai sunku. Bet mė
ginsime, nes iškyla tiek Lietuvo
je, tiek Amerikoje pasisakymų 
klausimu: ar geriau šlietis prie 
amerikietiško liberalaus, ar kon
servatyvaus galvojimo, spren
džiant įvairius mūsų tėvynės vie
šojo gyvenimo klausimus. Yra, ži
noma, ir nuomonių, kad į Ame
rikos politinį modelį nereikėtų 
visai žiūrėti, o geriau sekti Euro
pos pavyzdžiais šitoje srityje.

Kadangi ši tema yra taip plati 
ir turi begales galimų išvadų, tai 
norėčiau, kad mano mintys būtų 
panaudotos kaip įvadas tolimes
nėms diskusijoms. Tikiuosi, kad 
mūsų tikslas nėra įrodyti, kuris 
galvojimas valstybėje yra prana
šesnis, bet nuoširdžiai ieškoti ir 
rasti vienos ar kitos pasaulėžiū
ros gerąsias puses, į kurias mūsų 
tautiečiai galėtų pasižiūrėti. 
Mums lemta iš labai arti pažinti 
Amerikos visuomeninį gyveni
mą, o kitiems — jau čia girnų- 
siems — jį studijuoti iš vidaus. 
Užtat galime matyti jį realybėje, 
o ne vien teoretiniu žvilgsniu. 
Antra vertus, yra ir daug, saky
čiau, net ištisa generacija, lietu
vių, kurie gyveno Amerikoje maž
daug 40 metų savo susidarytoje 
lietuviškoje aplinkoje, neužtek- 
tinai kreipdami dėmesį į šio 
krašto politinį gyvenimą, kad 
pažintų amerikietiškos valstybės 
pagrindinius savumus.

Siekiant geriau prieiti prie šios 
temos, pažiūrėkime pirmiausia į 
Amerikos liberalų ir konservato
rių definicijas — jų pavadinimai, 
bent man, atrodo netikslūs. Kal
bėkime apie tų dviejų ideologijų 
pažiūras į krašto ekonomiją, 
viešojo gyvenimo struktūrą ir 
patriotizmą (internacionalizmą) 
— tris politinius aspektus, kurie 
bent šiuo metu labiausiai domin
tų tautiečius Lietuvoje. Trumpuo
se šio straipsnio rėmuose neįma
noma paliesti visus šių ideologijų 

aspektus. Pagaliau šitie pasaulė
žiūriniai bruožai geriausiai maty
ti politinėje arenoje. Apie juos tik 
ir kalbėkime.

(Vadinamieji amerikietiški li
beralai ne visada yra demokratų 
partijos programos šalininkai. 
Antra vertus, gana konservaty
vūs politikai, ypač Pietinių vals
tybių, priklauso demokratų par
tijai. Užtat, kalbėdami apie Ame
rikos liberalus ar konservatorius, 
nesutapatinkime jų su Amerikos 
didžiosiomis partijomis: demok
ratų ar respublikonų. Kalbėkime 
apie politinę pasaulėžiūrą, kuri 
jau minėtose srityse pasirodo poli
tikos lauke.)

Abu vardai — liberalai ir kon
servatoriai, man atrodo, nenusa
ko jų ideologijos ar siekių. Ame
rikos liberalai yra už individo 
beveik nevaržomą laisvę viešojo 
gyvenimo struktūroje, vienu žo
džiu yra liberalūs, o ekonominį 
sektorių jie nori valdyti kolekty- 
vistiškai — socialistiškai, reiškia 
yra priešingi liberalizmui. Kon
servatoriai atvirkščiai: jau dešimt
mečiais stovėjo už ekonomine 
laisvę — ekonominį liberalizmą, 
kartu pasisakydami už labiau 
struktūruotą viešąjį gyvenimą 
kitose jo srityse. Kitaip sakant, 
vadinamieji Amerikos liberalai 
yra kolektyvistai ekonominėje 
srityje, o viešojo gyvenimo struk
tūroje liberalūs, tuo tarpu konser
vatoriai yra kolektyvistai vieša
jame gyvenime, bet liberalai eko
nominėje srityje. Užtat geriau 
vienus ir kitus pavadinti politinio 
susigrupavimo dešine ir kaire. 
Net ir žodis „konservatorius” 
šiandien nebetinka. Pavyzdžiui, 
ne per seniai JAV Aukščiausiojo 
teismo politinį pobūdį konserva
toriai norėjo keisti, kada liberalai 
visokiais būdais mėgino jį kon
servuoti tokį, koks jis ilgai buvo 
iki tol.

Kad galima būtų geriau pajusti 
kairės ir dešinės įtaką į Amerikos 
gyvenimą ir jo istorinę kryptį, su
minėkime, kad ir prabėgom, ke
letą įvykių po Antrojo pasaulinio 
karo.

Kairės internacionalizmas, o 
dešinės noras plėsti biznį rėmė 
Marshall’io planą padėti Europai 
atsikurti po karo. Kilus sena
toriaus Joseph McCarthy popu
liarumui dėl jo vykdomų komu
nistų įtakos krašte baimei, daug 
iš radikaliosios kairės nukentėjo. 
Iš tikrųjų nukentėjusių skaičius 
buvo nedidelis, bet kairė iki šiai 
dienai tą laikotarpį pristato taip 
juodai, jog jis kone prilyginamas 
viduramžių inkvizicijai. Tuo pa
čiu metu kairieji visiškai nekrei
pė dėmesio į Sibire ir kitur Sovie
tų Sąjungos žudomus milijonus. 
Viena, mano manymu, to laiko
tarpio politinės audros svarbiau
sių išdavų buvo tai, kad Amerika 
tuo metu, nežiūrint McCarthy la
bai efektyvios demagogijos ir pa
vojaus iš komunizmo pusės, nepa
suko į fašizmą.

Ameriką išgelbėjo giliai įsipilie- 
tinęs krašto gyvenime ir istorijo
je „due process of law” (teisės pri
valumas) — visų amerikiečių pa
garba teisinei individo apsaugai.

Independence Hali, Philadelphijos mieste, kur 1776 metų liepos 4 dieną buvo 
pasirašytas Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomybės paskelbimo 
aktas.

Bet tie patys Amerikos kairieji, 
kurie džiaugėsi krašto politiniu ir 
teisiniu procesu, išgelbėjusiu 
Ameriką nuo McCarthy išsišoki
mų pasekmių, Čikagos burmistrą 
Richard J. Daley vadino diktato
rium, kam jis neleido 1968 metais 
10,000 radikalių jaunuolių įsi
veržti į mieste vykstančią demo
kratų rinkiminę konvenciją ir ją 
suardyti.

Tuojau po Dwight D. Eisenho- 
wer prezidentūros (1952-1960), 
kuri buvo „dešiniškai” rami, 
prasidėjo kairės idėjomis sekan

Mielieji,

Sveikindamas jau devintąją visų mūsų šventę, kurioje sužibės lietuviškas 
tautinis šokis, noriu kartu su Jumis pasidžiaugti, kad sulaukėme to meto, kai 
mūsų tėvynė - Lietuva - vėl laisva. Tos dienos ne tik laukėme, bet ir 
artinome ją visi kartu - ir išeivijos šokių šventės liudijo: esame ir būsime, 
norime gyventi, dirbti, džiaugtis, linksmintis.

Dar turime rūpesčių, kaip apginti ir statyti Lietuvą, todėl tesutelkia mus 
kiekviena lietuviška pastanga.

Sėkmės!

čiojo jaunimo radikalėjimas, o 
universitetuose įsigalėjo jau 
daugeliu atvejų labai stiprus kai
riųjų judėjimas. (Tai dar labiau 
sustiprino vėliau jų tarpe tapęs 
itin nepopuliariu Vietnamo ka
ras.) Ir vėl į pagalbų ateina pagar
ba teisei, dėl kurios jau preziden
tas Eisenhower siuntė kariuome
nę juodus keliolikmečius apsau
goti ir įvesti į vieną Little Rock, 
Arkansas, gimnazijų, o dėka kai
rės įvyksta tikrosios juodųjų ame
rikiečių emancipacijos visame 
krašte pradžia.

Norint dar arčiau pasižiūrėti į 
dešinės ideologinę įtakų krašte, 
prisiminkime prezidento Ronald 
Reagan valdžios metus (1980- 
1988). Reagan’as paveldėjo aukš
tesnius negu 20% paskolų nuo
šimčius, daugiau kaip 13% inflia
ciją, daugiau negu 7% nedarbo. 
Per jo prezidentavimo metus visi 
tie nepaprastai pavojingi ūkiskai
tos faktoriai buvo nugalėti. Deši
nės ideologas Michael Novak ge
rai apibūdino Reagan’o santykia
vimų su kitomis ideologijomis: 
„Savo ankstyvesnėje profesijoje 
[filmų artisto] Reagan’as išmoko 
instinktyviai sugriebti tų ideolo
ginę dramą, kurios rėmuose as
menys taria savo eiles, ir įgudo 
sparčiai suvokti charakterio es
mę...” (Commentary September 
1990, p. 35).

Jei Reagan’as būtų buvęs inte
lektualesnis, o ne „instinktyvus 
ideologas”, jis nebūtų drįsęs im
tis to pokerio žaidimo su sovie
tais, kuris tiek bilijonų dolerių 
kainavo JAV, bet kuris paklupdė 
komunizmą. Šitame žaidime ne- 
pramatytas ir neprašytas 
bankininkas buvo Japonija, be 
kurios investavimų Amerikoje 
pastaroji nebūtų padengusi tų 
nepaprastų išlaidų, kurių parei
kalavo ginklavimosi rungtynės 
su sovietais. Taip pat nenumaty
ti įvykiai su Savings and Loan 
(taupomųjų) bankų neapgalvoto
mis ar net kriminalinėmis pasko
lomis krašto ekonomijai kasmet 
davė kokių 50 bilijonų dolerių 
naujas investacijas statyboje. 
Amerikoje laikoma, jog guvi 
automašinų gamyba Detroit’e ir 
statyba yra vieni iš pagrindinių 
ekonomijos „primers” — skatin
tojų. Dešinė didžiuojasi faktu, 
kad daugiau negu 100 milijonų 
dolerių į metus buvo aukojama 
karitatyviniams arba iš viso nuo 
apmokestinamų pajamų atskaito
miems tikslams. Nepasakoma, 
jog labai daug tos suaukotos 
sumos nueina tų karitatyvinių 
organizacijų administracijai, 
reklamai ar evangelistiškų tele
vizijos stočių išlaikymui.

Antra vertus, tas „instinktyvus 
ideologas” Ronald Reagan padėjo 
Amerikai atgauti savigarbą, sa
vimi pasitikėjimą ir, svarbiausia, 
atpalaiduoti pasaulį nuo 
komunizmo mito, nes ryšium su 

(Nukelta į 2 psl.)
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ir mūsų kultūra:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

seimui skirtos mintys

STASYS GOŠTAUTAS

„Tai kaip su tuo .Angelu’ ”, tei
raujasi mano bičiulis Ignas Per- 
nagis, „ar gavai?”

„Taip — užvakar. Atskrido iš 
Kauno registruotu paštu. Ant 
siuntinėlio net penkiolika vyčių, 
kainuojančių šešis tūkstančius 
septynis šimtus kapeikų”. Ponia 
Gražutė Sirutienė, kuri pasirašė 
gavimo lapelį, pasijuokė: „Mažas 
paketėlis. Ar nebus tik malda
knygė?”

Atsakiau: „Maždaug, čia Aido 
Marčėno .Angelas’ ”,

* * ♦
Aido Marčėno poezija susidomė

jau prieš Velykas, perskaitęs 
Metų kovo numeryje Liudviko 
Jakimavičiaus recenziją, pava
dintą „Ir .Literatūra’, ir ne”. * ‘

Recenzentas pabrėžia poeto ge
nialų amatininkiškumą. „Atski
ruose eilėraščiuose pavyksta jam 
pasiekti tiesiog absoliučios fo
ninės, vizualinės, emocinės ir se
mantinės dermės”. Tačiau, „kai 
abstraktumas ima viršų, žodis 
tampa celofanu, neleidžia užuosti 
to daikto, kurį jis žymi”. Nurodo 
Henriko Radausko, Tomo Venclo
vos, R. M. Rilkės įtakas.

Recenzijoje keli cituojami pos
mai sužadino norą, iš kur nors 
gavus, knygą perskaityti ir susi
daryti savo nuomonę. Apie tai 
prasitariau Bernardui Brazdžio
niui, kurį sutikau prie Šv. Kazi
miero bažnyčios po Velykų saulė
tekio pamaldų. Jis visuomet 
nudžiunga, kai aš su entuziazmu 
prašneku apie kokią nors naują 
poetinę žvaigždę Lietuvoje. Ne, to 
rinkinio jis dar neturįs.

Po kelių dienų prisiuntė jis man 
Lietuvos Aide išspausdintos Aido 
Marčėno knygos recenzijos kopiją 
„Eilėraštis yra kažkas daugiau”, 
parašytą Jurgio Kunčino. Ant at
skiro lakšto, papuošto kaktuso 
vinjete, Bernardas pridėjo ir savo 
kritiką penkiuose posmuose. Tai 
lyg ir komentaras Kunčino recen
zijos užsklandai, kur ironizuojant 
išreiškiamas tikėjimas, jog kita 
Aido Marčėno knyga bus geresnė; 
kol kas „tai veikiau pratybų 
laukas, kuriame plasnodamas 
nemarus miesto angelas ima ir 
numeta plunksną į pilką rūką”. 
Taip pat „reikia tikėtis, kad 
meteorologinės sąlygos tiek an
gelams, tiek poetiniam mikrokli
matui smarkiai pagerės”.

Pacituosiu tik du pirmus Ber
nardo Brazdžionio posmus, drau
ge atsiprašydamas, jog darau tai, 
jam nepranešęs (poetas dabar 
vasaroja Lietuvoje):
Tikėti reikia. Jeigu netikėtum 
Nežemiškom būtybėm, neigi 

angelam, 
Anei karališkųjų rūmų etiketam, 
Tada kokiem, tada kokiem galam 
Imi tu angelo i rankų plunksną, 
Patetiškon fantazija n kam ją 

dažai 
Ir kiek regi aukštų kalnynų 

dunksant 
Dar ne užkoptų, kiek po kojom dar 

mažai.

Trečio posmo pabaigoje tvirtai 
nurodoma; „O tarp Radausko ir 
tavęs — gilus griovys”. Juk žino
me, kokie gajūs angelai Radaus
ko lyrikoje.

* * *
Per malonę gavau Literatūros ir 

meno 15-ą numerį su Vito Areš- 
kos recenzija „Grumiantis su tuš
tuma”. Kritikas pažymi, jog An
gelo eilėraščius rašo meistras, 
kad poetas apdovanotas talentu, 
rašo beveik tobulai, net ir tais at
vejais kada nežino, apie ką ra
šo...”

Viso to prisiskaitęs, panūdau 
gauti iš Lietuvos tą knygą. Pa
prašiau dukterėčios Kristinos. 
Jos dukrelė Adrija, jaunių bė
gimo čempionė, skubiu laišku at
siliepė: „Šiandien jau ketvirta 
diena, kaip ieškau Jūsų .angelo’. 
Niekur nėra”. Įsivaizduoju ją 
lakstančią po Kauną. Pagalvojau: 
ten dabar, politinei velniavai 
siaučiant, angelai yra reti in
dividai. Kantriai lauksiu.

Ir štai šiandien atskrido Ange
las. Po kelių dienų ir Kristinos 
laiškas: „gavo mergaitė per atsi
tiktinumą, nes pardavime pernai 
tik vienas knygynas turėjo”. Žo
džiu, gavo. Jos ir mano džiaugs
mui.

* * *
Koks sutapimas! Šeštadienio 

rytą, važiuodamas į teniso aikš
teles (Algis Keburis jas vadina 
kortais), sustojau pasidairyti

Devintoji išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė 1992 m. liepos 5 d. Rosemont, Illinois. ,Jono Kupno nuotrauka

Pastarieji treji metai buvo dide
lės sankrizės metai: tankai, dai
nos, plakatai, riaušės, protestai, 
ašaros, demonstracijos Vilniuje, 
Boston’e, Washington’e, Čikago
je, Maskvoje, Leningrade, Praho
je, Berlyne, Londone, Paryžiuje...
— tik su viena mintimi: atgauti 
laisvę pusei pasaulio, kuris pusę 
šimtmečio gyveno be jos. Tai huvo
— jau reikia sakyti buvo —T gra
žaus jauno entuziazmo metai, kur 
visi gatvėse mylėjomės ir bu
čiavomės, nekaltai sveikindami 
pavasario laisvę, galų gale 
atgautą — iškovotą — su labai 
mažai aukų. Tai reta revoliucija, 
pareikalavusi taip mažai aukų. 
Šitas spontaniškas troškimas ir 
atgavimas laisvės užkrėtė tisą 
pasauli ir galėjom kaltinti, kiek
vienas pagal savo protą, KGB, 
ČIA, Mao, Gorbį, Popiežių... bet

* Paskaita, skirta būti skaitoma 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mo Kultūros komisijos posėdyje 1992 
m. liepos 2 d. Lietuvių centre, Le
mont, Illinois — autoriui negalėjus į 
PLB seimą atvykti, jos tekstas spaus
dinamas ištisai šio šeštadienio Drau
go kultūriniame priede.

keliuose „kiemų turgeliuose” 
(yard sales). Viename suradau 
pluoštą meniškų atvirukų. Pa
veiksluose buvo nutapyti angelai. 
Kad ir Mare Chagall’io „Abra- 
mas ir šeši angelai”, „Jokūbas 
grumiasi su angelu” ar Ambro- 
gio Lorenzetti (1319-1348) pano
ramos skliaute palaimingų įsta
tymų raštą laikantis angelas. 

vis vien negalėtume išaiškinti, 
kodėl gale dvidešimtojo šimtme
čio, šiandien, ne rytoj, sugriuvo 
visos sienos ir visa sistema...

Nėra patyrimo kaip elgtis po to
kio ilgo šalto kąro, kaip tas, kuris 
vyko tarp komunizmo ir kapita
lizmo. Tad viską darysim per 
klaidas — tik kad ne per dideles 
— iš naujo, be patirties, nedrąsiai. 
Kultūriškai tai gali būti gražus 
aruodas naujai kūrybai, kuri šiuo 
momentu, jau'daug metų merdi 
be naujų idėjų ir be nauju ta
lentų. Ta proga — naujas ryšys 
tarp Rytų ir Vakarų, tarp kapita
lizmo ir kažkokio nedefinuoto 
socializmo, tarp materializmo, 
žlugdančio bet kokį idealizmą, ir 
jaunų atgimstančių tautų entuzi
azmo ir naivumo — dvidešimtas 
šimtmetis sparčiai žygiuoja į dvi
dešimt pirmą, kurio įdomiausia 
charakteristika yra, kad viskas 
yra įmanoma ir viskas yra nauja.

Per daugelį metų, kai Nepri
klausomybė atrodė iliuzija ir 
nebepasiekiama, visi jautėm, kad 
esame tautai reikalingi ir turime 
pareigą padėti Lietuvai. Dabar, 
Lietuvai tapus laisva, mes jaučia
mės nebereikalingi, ir kai kurie

Skaitau dabar Aido Marčėno 
eilėraščių rinkinį. Nekaltos 
kalbos grožis liejasi metronomu. 
Lyg ir sutinku su Vitu Areška: 
„stinga gyvybės, širdies reakci
jos, jaudulio ir aistros, nepalie- 
kančios ramybėje skaitytojo...” 
Tačiau lyrinio gausmo yra pakan
kamai.

Pranas Visvydas
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo 1992 m. liepos 2-4 d. Lietuvių centre, Lemont, Illinois, informacijos stalas: 
(ii kairės) Romas Kasparas, „Amerikos balso” darbuotojas, Juozas Žygas, Jurgis Januiaitis, Juozas Šlajus.

Jono Tamulaičio nuotrauka

jau skelbia išeivijos kultūros 
pabaigą. Išleisime išeivijos poetų 
rinkinius Lietuvoje, surinksime 
lietuvių dailininkų kolekcijas 
Lietuvoje, leisime numirti teat
rui, laikraščiams, tegul skaito 
Lietuvos aidą ir važiuoja į Kauną 
žiūrėti teatro. Faktas, kad pasi
baigė Draugo romano konkursai, 
negirdėjau ir daugiau Dirvos no
velės konkursų. Liko tik JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir jos 
Kultūros tarybos premijos. Reikė
tų pagalvoti, ar jas palikti tik 
Amerikos lietuvių kultūrai, ar 
prijungti prie visos Lietuvos pre
mijų.

Anksčiau vis bandėme vieni ki
tus įtikinti, kad yra tik viena 
Lietuva, dėl kurios nepriklauso
mybės visi kovojame vieningai. 
Mes už Atlanto papildėme, ko 
trūko tolimos tėvynės paliktajam 
kamienui. Be mūsų Lietuva būtų 

žuvusi, tad mes visi įsivaizdavom, 
kad be mūsų ir neapsieis. Ir užtai 
rašėm, tapėm, koncertavom, vai- 
dinom ir aukojom, ir mirėm dėl 
tos vienos Lietuvos, kuri buvo 
mūsų vaizduotėje. Bet laikas bė
go, ir naujos kartos išaugo, kitų 
įtakų, kitų ideologijų veikiamos. 
Ir staiga pasijutom svetimi savo 
žemei, svečiai savo namuose. Lie
tu'. a ėjo savo keliais be mūsų pa
galbos ir be mūsų patarimų... Ir 
staiga pasidarė baisiai pikta ir 
graudu, nes mes čia aukojomės, 
galvodami, kad visi laukia mūsų 
aukų, o dabar galima buvo ir be 
jų apsieiti.

Tarp išeivijos ir Lietuvos at
sirado tam tikras plyšys, kuris 
gali didėti ir pasidaryti galutinis. 
Jokiu būdu to negalime prileisti. 
Mūsų darbas nepasibaigė su Lie
tuvos išvadavimu — nors kai kam 
taip ir atrodo — gal būtų geriau
sia palikti juos ramybėje ir ska
tinti jų darbą/kūrybą, tęsiant čia, 
ką seniai pradėjom, ir retkarčiais 
prisidėti prie bendro Lietuvos 
Atgimimo. Bet nereikia per daug 
skųstis, jeigu mūsų neišrinko 
vadovauti tautai ar būti jos am
basadoriais. Jeigu mūsų prireiks, 
mus pašauks ir paprašys. Tam 
tautos skruzdėlyne visi reikalingi 
savo vietoj. Gal nereikia daugin
ti ir patarimų, ir į viską žiūrėti 
per kritikos akis, nes Lietuvai 
šiuo momentu ne patarimų rei
kia, o darbo, ir ne kritikos, bet su
pratimo ir skatinimo. Kaip Bro
nius Nainys yra sakęs, vien dėl 
to, kad mes save vadiname lietu
viais, nereiškia, kad mes supran
tame vienas kitą. Iš tikrųjų mes 
net nekalbame ta pačia kalba, 
nors ir vartojame tą patį žodyną.

Kai Lietuvoje komo sovieticus 
per 50 metų rašė, tapė, lipdė, 
komponavo visą savo darbo laiką, 
dabar tie tūkstančiai rašytojų, 
dailininkų, skulptorių, muzikų, 
praradę savo privilegijas, turi 
eiti dirbti kaip paprasti piliečiai, 
Lietuvoje dabar menai išgyvena 
savotišką krizę. Iš tiek esamų/bu- 
vusių rašytojų, dailininkų ir t.t. 
nemažas nuošimtis pradeda at
kristi ir pasuka kita kryptimi.

Sumažinti tą milžinišką kultū
ros nedarbą, kuris laukia laisvos 
Lietuvos, siūlau dailininkams 
pradėti piešti freskas ant valsty
binių sienų, kaip darė Meksikos 
dailininkai po Meksikos Revoliu
cijos, skulptoriams kurti naujus 

paminklus aikštėse, kur išgriauti 
buvusieji, rašytojams ruošti nau
jus vadovėlius, nuo Abėcėlės iki 
universiteto"tekstų; vienu žodžiu, 
įsijungti į bendrą Lietuvos atsta
tymo darbą, kuris būtų vertas ir 
pelningas ir kurį mecenatai galė
tų paremti. Bet jeigu mūsų val
džia neduos jiems darbo, vargu ar 
ilgai išsilaikys mūsų kultūri
ninkų kadrai, per tokį vargą ir 
pasišventimą paruošti per 50 
metų.

Vėliausieji pasaulio įvykiai iš
vedė mus visus iš pusiausvyros. 
Lietuvoje kultūrininkai pasidarė 
politikais, politikai biznieriais, 
studentai policininkais, rašytojai 
menininkais, profesoriai parla
mentarais ir t.t. Mūsų išeivijos 
kultūrininkai pasijuto nustumti 
tų ateivių ir jaunos Lietuvos, 
kuriems daugiau negu mums rei
kėjo dolerių ir progos pasirodyti. 
Koncertai, parodos, teatrai, pa
skaitos, filmai, dainos, šokiai ir 
t.t. turėjo būti tik iš Lietuvos, taip 
buvom pasiilgę jų. Ir tai nieko 
blogo. Tai beveik sveika konku
rencija, kas pasirodys kūrybin
gesnis. Mums liko tik maža rolė 
užpildyti sales ir mokėti doleriais 
už įėjimą. Staiga pasigedom „sa
vų” parodų, savų knygų, savų 
koncertų, savų teatrų. Bet būda
mi kapitalistais, turėtume ir ka
pitalistiškai kovoti už savo vie
tą...

Mūsų vieta šiuo momentu yra 
čia, ten, kur esame, o ne viską lik
vidavus ir į ją nusikėlus — Lietu
va. Aš labai gerai prisimenu savo 
draugą Claudio Guillėn, Harvard 
universiteto profesorių, kuris, 
mirus Franco, viską sulikvidavo 
ir nuvažiavo dėstyti į Barcelonos 
universitetą. Jam ten nuvykus, jį 
po truputį vietiniai išstūmė, taip 
kadjislikoir be Harvard’o, ir 
be Barcelonos pozicijos.

Negalima kalbėti apie kultūrą, 
neliečiant ekonomijos. Tą mus 
seniai išmokė marksizmas. Anks
čiau vis rūpinomės, kad mūsų 
spauda, radijas ir aplamai lie
tuviškas žodis nepražūtų. Visi vė
liau ar anksčiau pamiršime rašy
ti ir skaityti savo kalba, kai 
nebus kuojai vaduotis. Tai tiesa. 
Dabar to pavojaus nėra. Galime 
importuoti lituanistus į Lituanis
tikos katedrą UIC, rašytojus, 
žurnalistus redaguoti mūsų laik
raščius, poetus skaityti savo po-

(Nukelta į 4 psl.)
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Mokslinės kūrybos avangarde

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijai 70 metų

Po Pirmojo pasaulinio karo 
atsikūrusi Lietuva švietimo ir 
kultūros srity tikra to žodžio 
prasme paveldėjo tuštumą. Iki 18 
šimtmečio pabaigos, iki Lietuvos 
— Lenkijos padalinimo Lietuva 
kultūriškai neatsiliko nuo Va
karų Europos, o kai kuriose sri
tyse net pirmavo. Caro Rusija, no
rėdama lietuvių tauta asimiliuo
ti, — bandė ištrinti visa, kas liu
dytų mūsų identitetą, pradedant 
seniausio Rytų Europoje Vilniaus 
universiteto uždarymu. 1918 me
tais Lietuvoje, neskaitant poros 
kunigų semnarijų, nebuvo jokios 
aukštosios mokyklos.

Jau pirmaisiais nepriklausomy
bės metais galvota atkurti senąji 
Vilniaus universitetą, bet, kaip 
žinome, Vilnius buvo okupuotas. 
1922 metais, surinkus mokslinį 
personalą, iš nieko buvo suorga
nizuotas Lietuvos universitetas 
Kaune. Tas universitetas iš pra
džių turėjo skubiai ruošti kvali
fikuotus profesionalus, įvairių 
sričių specialistus, bet mokslu, in
telektualinio pąjėgumo stiprini
mu nei universitetas, nei valsty
bė dar negalėjo rūpintis, kai 
reikėjo kovoti už valstybės eg
zistenciją. Susirūpinimas mokslu 
atėjo iš privačios iniciatyvos. Tais 
pačiais 1922 metais rugpjūčio 12 
dieną Kaune buvo įregistruota 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija. Taigi kaip tik šią vasarą 
minime Akademijos 70 metų su
kaktį.

Pirmąją LKMA valdybą sudarė 
vyskupas Juozas Skvireckas (pir
mininkas) ir nariai kun. Mečis
lovas Reinys, Pranas Dovydaitis, 
Stasys Šalkauskis, Alfredas Sen- 
nas, L. Noreika. Vėliau iki mir
ties pirmininkavo prelatas Anta
nas Dambrauskas-Jakštas, o jam 
mirus, iki bolševikų okupacijos 
Stasys Šalkauskis. Po karo išei
vijoje Akademija buvo atgaivinta. 
Tokią mintį pasiūlė Stasys Bač- 
kis dar 1952 metais, vyskupas 
Vincentas Padolskis 1954 metais 
jau sudarė reorganizacinį komi
tetą. 1956 metais Akademijos 
nariai korespondenciniu būdu 
išrinko pirmą valdybą, kuriai iš 
pradžių ir pirmininkavo vysku
pas Vincentas Padolskis.

Antrasis Akademijos pirminin
kas Lietuvoje Dambrauskas taip 
aptarė šios mokslo institucijos 

Siame numeryje:
LKMA septyniasdešimt metų • Lietuvos Švietimo ir kultūros ministras apie 
įvykdytus ir laukiančius uždavinius • Dariaus ir Girėno skrydį minint • 
Poetas ir mąstytojas Czeslavv Milosz • Tomo Venclovos versti Czestaw Milosz 
eilėraščiai • Čikagos teatruose • Pirmoji paroda naujoje lietuvių meno galeri* 
joje Čikagoje • Nuomonės ir pastabos • Kreipimaisi į skaitytojus

buvimo ir veikimo prasme: „Pa
gausinti savo krašto pažinimą, 
atremtą į konkrečią savo tautos 
tikrovę, nes kiekvienos tautos 
tikrovė yra kitokia nei kaimynės; 
pagilinti savo ideologinę orien
taciją, kuri padeda orientuotis, 
konkrečias problemas spren
džiant”.

Per aštoniolika metų, iki nepri
klausomybės netekimo, LKMA 
nuveikė nemažai, paliko žymius 
pėdsakus. Pirmiausia jos veikla 
pasireiškė ilgom distancijom: 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti są
lygas pajėgiems jaunuoliams pa
sitobulinti Vakarų Europos uni
versitetuose, paruošti kadrus su 
vakarietiška orientacija, kurie 
baigę mokslus, įsilietų į Lietuvos 
intelektualinį gyvenimą. Ir tikrai 
Vakarų universitetuose išaugusi 
generacija spėjo būti avangardu 
visuose kultūros sluoksniuose. 
Reikia neužmiršti, kad valstybi
niu mastu, valdžios iniciatyva 
tolygi mokslo institucija, lyg pa
ralelė Akademijai, Lituanistikos 
institutas buvo įkurtas tik 1939 
metų pradžioje, kuris komunis
tams atėjus buvo perorganizuotas 
į Mokslų akademiją.

Iš konkrečių darbų, ką LKMA 
padarė, labiausiai minėtini moks
lininkų ir mokslo mėgėjų suva
žiavimai. Jų spėta suorganizuoti 
tris. Čia bene daugiausia padėjo 
savo organizaciniu patyrimu Juo
zas Eretas. Pirmos tokios moks
lininkų dienos Vytauto Didžiojo 
universiteto patalpose buvo 1933 
metais, antrasis suvažiavimas 
1936 ir trečiasis 1936. Suvažia
vimuose skaitytos paskaitos buvo 
išleistos trim tomais. Akademijos 
ir jos narių įtaka buvo juntama 
ne tik jos rate. Savo susirinki
muose išdiskutuotos temos kai 
kada buvo paskleistos plačiajai 
visuomenei. Iš akademikų sluoks
nių buvo įspėjimas pasiruošti ga
limoms nelaimėms, kad pokarinė 
Europa gyveno idėjinį ir politinį 
nepastovumą, kad didėjanti krizė 
gali skaudžiai paliesti ir Lietuvą. 
Pirmaisiais pranašais reikėtų lai
kyti Kazį Pakštą ir Stasį Šal
kauskį. „Būtų neatsargu manyti, 
kad amžinai išlaikysim nepri
klausomybę. Gal ji tik meteoras, 
blykstelėjęs keista pašvaiste”, 
pasakė Pakštas dar 1928 metais. 
Jis siūlė nepriklausomybės me-

Amerikos lietuviams norėčiau 
palinkėti nenusivilti Lietuva,,,
Su Lietuvos Švietimo ir kultūros 
ministru Darium Kuoliu kalbasi 

Petras Petrutis
. — Prieškariniais, nepriklau
somais laikais, Lietuvoje veikė 
Švietimo ministerija. Dabar, atkū
rus nepriklausomybe, prie Švie
timo ministerijos buvo prijungta 
ir kultūra. Taip sakant, švietimas 
ir kultūra vienoje pastogėje. Atvi
rai kalbant, ar ne per daug, ar ne 
per plati Jūsų vadovaujamos 
įstaigos apimtis?

— Platoka, išties platoka. Ma
tote, mes sovietmetyje turėjome 
dvi atskiras ministerijas. Tai yra 
kultūros ir švietimo. Tikrai pa
sakius, iki 1988 metų turėjome 
tris švietimo ministerijas. Buvo 
Švietimo ministerija, buvo pro
fesinio rengimo komitetas ir buvo 
aukštojo mokslo komitetas. Taigi 
dabar išties yra sujungtos kelios 
buvusios ministerijos į vieną — 
Švietimo ir kultūros. Ir tai būtų 
įmanoma ir racionalu tvarkytis, 
tokią struktūrą turint Lietuvoje, 
jeigu nebūtų tiek daug spręstinų, 
skubiai spręstinų problemų ir 
kultūros, ir švietimo srityje. Taigi 
keblumų kyla. Keblumų kyla 
vien dėl to, kad mes šiuo metu 
gyvename, na, netradicinius, to
kius išskirtinius laikus.

— Ar čia jau galutinis struktū
rinis nutarimas? Ar ir toliau kar
tu egzistuos švietimas ir kultūra?

— Jeigu klaustumėt mano nuo
monės, aš sakyčiau, kad taip 
turėtų būti. Taip turėtų būti 
įmanoma ir tokią struktūrą 
turint racionaliai tvarkytis. Juo 
labiau, kad kaimynų patirtis 
rodo, jog šitaip tvarkomasi ir 
sugebama tvarkytis. Dabar atski- 
rinėti ar skaldyti ministerijas, or
ganizuoti kitaip, būtų vėl didžiulė 
sumaištis, nes, matote, pagal 
ministerijos modelį yra sukurtos 
savivaldybių struktūros. Taip pat 

tus tikslingai sunaudoti, o vėliau, 
kai Vokietija ginklavosi ir grasi
no, jis ragino kultūrines brange
nybes ir auksą deponuoti Ameri
koje ir dar kitur, didesnius skai
čius akademinio jaunimo i ųsti 
į saugesnius kraštus, kur, nelai
mės atveju jie kalbėtų, veiktų už 
negalinčius kalbėti. Šalkauskis 
matė besiartinančią barbariją ir 
pasaulinę katastrofą. Dej.' Lie
tuvos vairuotojams šie žodžiai 
buvo tik paprastu gąsdinimu, iš 
jų tik pasijuokdavo. Nestebėtina, 
kad 1940 metų birželio 15 dieną 
mus užtiko nepasiruošusius.

Atsikūrusi Akademija išeivijoje 
sau iškėlė uždavinį tęsti nutrauk
tą darbą, prisitaikant prie nauju 
sąlygų, ir nagrinėti gyvenimo 

ir kultūros bei švietimo skyriai, 
ir pradedama išnaudoti šio su
jungimo privalumus. Mokyklos 
daromos ir kultūros židiniais, ir 
aplink mokyklas organizuo
jamas, skandinavų pavyzdžiu, 
kultūrinis gyvenimas. Taigi jau 
ta sistema pradeda veikti Lietu
voje. Ne visur, bet jau yra re
gionų, kur visos susijungimo tei
giamybės yra išnaudojamos. Aš 
manyčiau, kad dabar daryti stai
gias permainas nelabai būtų 
racionalu.

— Man atrodo, kad kultūrą 
reikėtų laikyti labai plačia sąvoka. 
Čia ir menas, ir literatūra, ir 
muzika, na ir pridurčiau, sportas 
ir t.t.

— Mes turime atskirą sporto 
departamentą. Sportas tvarko
mas atskirai. Na, jeigu kultūra 
būtų plačiau suvokiama, tai švie
timas irgi tik kultūros dalis. Tik 
kultūros ugdymo dalis. I švietimą 
žiūrime kaip kultūros angą.

— Žinoma, švietimą atskirti 
nuo '-ultūros arba kultūrą nuo 
švie to stačiai neįmanoma. 
Tačiau jeigu imčiau ir paklaus- 
čiau — kuo Jums šiuo metu dau
giau tenka rūpintis, švietimu ar 
kultūra?

— Švietimu. Matote, rūpi
nantis kultūra, būsima Lietuvos 
kultūra, privalu rūpintis švie
timu, kad mes augintume 
kultūringą jaunuomenės kartą, 
kad augintume piliečius, kurie 
būtų įsišakniję gimtojoje kultū
roje ir sugebėtų tempti tą gim
tosios kultūros gyvenimą.

— Jeigu šiandien kas imtų ir 
manės paklaustų, kiek Lietuvoje 
veikia universitetų ir aukštųjų 
mokyklų, tai aš nesugebėčiau 
tiksliai atsakyti. Žinia, kad

padiktuotas naujas problemas. 
Tų problemų, pagal Juozą Brazai
tį, buvo trys: pasaulėžiūrinė, 
tautinė ir egzistencijos prasmės 
ieškojimas. Išeivija susidūrė su 
nauja filosofoja, su egzistencia
lizmu, jos ateistine šaka, kuri 
stiprokai veikė ir mūsų akademi
nį jaunimą. Čia Antanas Maceina 
išėjo prieš tą pažiūrą ir įrodinėjo, 
kad prie egzistencializmo galima 
prieiti ir iš teistinio, krikščio
niško taško, o Juozas Girnius ob
jektyviai įvertino žmogų, kuris 
daug nustoja gyvenimo prasmės, 
jei gyvenimą bando pagrįsti ig
noruodamas Dievą.

Tautinė arba antitautinė prob
lema iškilo, kai naujos genera
cijos atstovai tautybę lygino su 
nacionalizmu ir šovinizmu. Tam 
prieš pastatė humanizmą ir uni
versalumą. Kilo klausimas, ar 
verta būti lietuviu, Alabama ar 
Dainava? Labai panašiai skelbė 
ir tie, kurie tikrai norėjo vienos 
pasaulio valdžios, kurie sėdėjo už 
Kremliaus mūrų.

Egzistencijos prasmės ieškoji
mas — tai vienas uždavinių, įsi
pareigojimų savo kraštui, kai 
didelė dalis tautos neteko savos 
žemės. Juozo Girniaus žodžiais, 
mūsų uždavinys liudyti nelemti, 
o Zenonas Ivinskis siūlė nuvalyti

Darius Kuolys

Vilniuje ir Kaune veikia universi
tetai. O kur daugiau?

— Turime daug universitetų. 
Vilniuje jau veikia trys universi
tetai. Tai senasis Vilniaus, 
Vilniaus Technikos universitetas 
ir Vilniaus Pedagoginis universi
tetas. Kaune taip pat turime du 
universitetus. Tai yra buvęs Kau
no Politechnikos institutas, 
šiandien pasivadinęs Kauno 
Technologijos universitetu ir at
kurtas Vytauto Didžiojo universi- 

suklastotą Lietuvos istorijos 
veidą.

Išeivijoje Akademija kas trejus 
metus šaukė mokslininkų ir 
mokslo mėgėjų suvažiavimus vis 
kitose Europos ir Amerikos vie
tose, o paskui tas paskaitas ir 
kitus raštus išleido stambiais 
tomais. Ilgus metus Akademijai 
pirmininkavusio Antano Liui- 
mos, SJ, didelio pasišventimo 
dėka buvo išleista apie 40 didelių 
tomų: trylika Suvažiavimo dar
bų, šeši Metraščiai, Antano Avi
žonio, Zenono Ivinskio, Jono Gri
niaus, Antano Salio, Stasio Šal
kauskio raštai, keturi istorijos 
šaltinių tomai ir dar kitos studi
jos, monografijos. Akademija išei
vijoje turi apie 250 narių. Praėju
sią vasarą Lietuvių katalikų 
mokslo akademija suvažiavimą 
jau galėjo sušaukti Vilniuje; su
grįžo ten ir iš Romos ir Akademi
jos centras.

Septyniasdešimtmečio proga su 
pagarba minime tuos, kurie Lie
tuvių katalikų mokslo akademiją 
įsteigė ir nurodė tiesius kelius; 
sveikinam tuos, kurie steigėjų 
idėjas tęsė išeivijoje ir su dideliu 
kraičiu ją sugrąžino ten, kur jos 
namai ir turi būti.

Česlovas Grincevičius 

Jono Kuprio nuotrauka

tetas. Atkuriamas Klaipėdos 
universitetas, kuris irgi gali būti 
unikalus visoje Lietuvos moksli
nių studijų struktūroje. Tai Mažo
sios Lietuvos universitetas, kuris 
jau yra pradėjęs sėkmingą darbą. 
Taigi paskaičiuokime. Trys Vil
niuje, du Kaune, vienas Klaipė
doje. Tiek universitetų turime. Ir 
dar yra nemažas ratas aukštųjų 
mokyklų, specializuotų aukštųjų 
mokyklų.

— Kažką lyg ir girdėjau apie 
pastangas Šiauliuose atidaryti 
universitetą?

— Šiauliuose veikia Kauno 
Technologijos universiteto 
fakultetai. Veikia ir Šiaulių Pe
dagoginis institutas. Yra svars
toma, ar nebūtų prasminga su
jungti šias aukštąsias mokyklas 
į vieną ir įsteigti universitetą. 
Matote, iki šiol dar nėra aiški 
aukštojo mokslo politika Lietuvo
je. Ją turėtų formuoti Lietuvos 
Mokslo taryba, sukurta prie 
Aukščiausiosios tarybos, bet kol 
kas aiškių gairių nėra: ar mes 
einame į smulkių universitetų 
struktūrą, ar galvojame apie 
stambius Lietuvos universitetus 
ir atskiras specialias aukštąsias 
mokyklas, išsimėčiusias Lietu
voje. Dar nėra apsispręsta, bent 
man nežinomi tokie projektai.

— Prisimenu, kad viena protes
tantų sekta dėjo pastangas įsteig
ti universitetų bene Panevėžyje. Ar 
ne tiesa?

— Taip. Tai garsi istorija. 
Kreipėsi menonitai, kurie turi 
gana rimtą kolegijų struktūrą ir 
Kanadoje, ir JAV. Tos kolegijos 
yra pripažįstamos kaip rimtos 
mokslo institucijos. Buvo padary
tas pasiūlymas atidaryti panašią 
kolegiją Lietuvoj-- Mes, Švietimo 
ir kultūros ministerija priėmėme 
tą pasiūlymą, sakydami, kad 
jeigu mūsų konfesijos tam pri

tartų — ne tik katalikų, bet ir 
kitos, įvairios konfesijos — tokia 
aukštoji mokykla Lietuvos švie
timui būtų reikalinga. Buvo pra
dėti aukštesnieji anglų ir vo
kiečių kalbų kursai Panevėžyje. 
Deja, Katalikų Bažnyčia užpro
testavo tokios kolegijos idėją. 
Kitų konfesijų balsai buvo 
silpnesni ir ši kolegija dabar yra 
prijungiama prie Klaipėdos uni
versiteto. Ji bus Klaipėdoj.

— Kaip Jūs vertinate užsienio 
lietuviu įsijungimą į Lietuvos 
švietimo sistemą. Čia aš galvoje 
turiu užsienio lietuvių profeso
rius, kurie šiuo metu dėsto Lietu
vos universitetuose.

— Tai labai svarbus dalykas, 
atkuriant Lietuvos švietimo sis
temą. Talką iš išeivijos inte
lektualų mes jaučiame jau ne 
vienerius metus. Prisiminkime, 
kad Kauno universitetas yra išei
vijos jėgomis atkurtas. Ir tai, kas 
dabar plėtojas Kaune, yra išei
vijos pastangų nulemtas dalykas. 
Taip pat ir Vilniaus universitetas 
bei kitos aukštosios mokyklos 
sulaukia vis daugiau profesūros 
iš išeivijos ir tai yra Lietuvos 
kultūriniam gyvenimui labai 
svarbu.

Ir ne tik profesūra. Prieš pora 
metų buvo įsteigta tokia savotiš
ka organizacija APPLE. Tai 
jaunų išeivijos su švietimu susi
jusių žmonių organizacija. Tai 
Amerikos mokytojų parama 
mūsų mokykloms. Šios organiza
cijos pastangomis pernai buvo su
rengti labai rimti mokytojų kvali
fikacijos kursai Vilniuje. Šįmet 
jau trijuose Lietuvos miestuose 
tie vasaros seminarai vyksta. At
keliauja per 70 Amerikos švieti
mo žmonių. Pusė jų yra ameri
kiečiai, pusė lietuvių kilmės ame
rikiečiai. Nemaža jų dalis yra 
rimti profesionalai, ir jie dalinsis 
savo didele patirtimi su būsimais 
Lietuvos pedagogais. Per tūks
tantį Lietuvos pedagogų turės 
galimybę tobulinti savo kvali
fikacijas šią vasarą. Taigi talkos 
mes sulaukiame labai rimtos. No
riu tik paminėti Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
tarybos pirmininką Izoldą Požė- 
laitę-Davis, kuri pusę metų dirbo 
Lietuvoje, važinėdama po įvai
riausias mokyklas. Lankėsi ir 
ten, kur Lietuvos mokytojai nela
bai nori dirbti — pietryčių mo
kyklose, o taip pat lenkų ir rusų 
mokyklose dėstė vokiečių ir 
anglų kalbas ir tiesiog paana
lizavo mūsų švietimo sistemą. 
Davė daug svarių patarimų. 
Taigi talkos mes sulaukiam ir už 
tai esam širdingai dėkingi.

— Jūs čia pokalbio metu pami
nėjote Skandinavįįą kaip modelį, 
švietimo talkininkus iš JAV ir 
Australijos. Ar nesusidaro perne
lyg didelių skirtumų?

— Skirtumų esama. Bet, ma
tote, Lietuvoje kuriama sava
rankiška švietimo sistema, ir ji 
kuriama, remiantis mūsų švie
timo tradicijomis, turėtomis prieš 
karą ir ne visiškai išnykusiomis 
sovietmečiu. Taip pat dabartyje 
orientuojamės į europinį švietimo 
modelį, jungdami skandinavų 
patirtį, orientuodamiesi į nor
vegų, danų švietimo sistemas, ir 
taip pat nemažai elementų perim- 
dami iš austrų, vokiečių sistemų. 
Labiausiai žvalgomės į austrus. 
Matote, mums ypačiai svarbi yra 
nedidelių valstybių patirtis. Vals
tybių, kurios rūpinasi ne tik 
demokratiškai atsparios visuo
menės ugdymu, bet ir savo tau
tinio identiteto išsaugojimu. Ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Svarbių politinių 
sprendimų išvakarėse

Nėra ko stebėtis, kad daug kas 
Lietuvoje, šalia kasdieniškų 
rūpesčių, neplanuojama, nere
formuojama, nesikeičia, laukiant 
tų ypatingai svarbių Seimo 
rinkimų rudenį. Girdėti gąsdi
nimų, jog dešinieji ras būdą arba 
išnaudos kokią ypatingą situaciją, 
kad tie rinkimai neįvyktų. Iš kito 
kampo baiminama, kad jei kai
rieji paimtų krašto vadovavimą, 
Lietuva grįžtų prie Maskvos 
vadovaujamos respublikų sąjun
gos ir svetimos įgulos pasiliktų 
pas mus. Neapsižiūrėjus, bus 
kraštas atiduotas buvusiai no
menklatūrai. Apsiginti nuo kai
mynų užmačių ir svetimos įgulos 
intervencijos, kai kurie eiliniai 
piliečiai jau yra ginkluojami, kad 
ir paprastais šautuvais. Juo 
arčiau rinkimų, tuo labiau mūsų 
tautiečiai bus erzinami tų galimų 
ar negalimų veiksmų kaip atei
nančių rinkimų išdavos. >

Kaip ir prieš didįjį Kremliaus 
pučą, politiniai apkasai gilėja 
patriotiškai apsiskelbusios deši
nės prieš tuos, kurie neremia 
Vytauto Landsbergio. Tiek pri
vačiai, tiek viešai atsiribojusieji 
nuo Landsbergio vadovybės, jo 
nebelaiko efektyviu krašto pro
blemoms išrišti politiku, nors 
pripažindami jam užsienio poli
tikos laimėjimus. Liūdniausia, 
kad atsiranda ir šviesių bei 
sąžiningų žmonių, kuriems tie 
pletkai ir kitų dergimas jau tiek 
įgriso, kad jie nebenori politikoje 
bedalyvauti. Pasigirsta jų tarpe 
nuomonių, kad tiek vieniems, 
tiek kitiems svarbu tik valdžią 
paimti į rankas, o tinkamos pro
gramos nei vieni, nei kiti neturi, 
užtat ir peštynės vyksta dėl 
asmeniškumų, dėl būtų ar ne
būtų praeities nuodėmių, dėl 
ministrų kėdžių išlaikymo ar dėl 
priėjimo prie valdiško turto. Tai 
labai svarbūs rinkimų procedūros 
klausimai, ir džiugu pažymėti, 
kad kai kurie dėl jų susitarimai 
jau yra padaryti, ir, tikėkimės, 
bus jų daugiau. Tai parodo, kad 
susikalbėti įmanoma ir, tikėki
mės, kad ateinantieji Seimo rin
kimai tvarkingai praeis.

Jau vien dėl politinės taktikos 
reikėjo susitarti, ar balsuos už 
partinius sąrašus, ar už indi
vidualius asmenis, ir kada. 
Reikia aptarti ir susitarti, kam iš 
tikrųjų tas Seimas renkamas. Ar 
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tik konstitucijai pravesti, kad už 
ją visa tauta balsuotų referen
dumo būdu, ar turėti seimą kele- 
riems metams, kuris ir kon
stituciją tvirtintų, ir einamie
siems reikalams įstatymus leistų.

Iš tikrųjų tai mes per daug nesi- 
skiriame nuo kitų rinkiminės 
karštligės paliestų piliečių 
daugelyje kraštų. Skirtumas yra 
tas, kad reikalas šį kartą sukasi 
apie valstybės struktūros patvir
tinimą ir krašto valdymą pačiais 
svarbiausiais jo formavimosi me
tais. Klausiame savęs, ar mūsų 
politikai dar gali pakilti virš 
smulkmeniškumo, virš gnaiby- 
mosi. Ar gali įvertinti šio momen
to svarbą? Ar gali pamatyti, kad 
politikoje laimi tie, kurie gauna 
progą politiniame procese pasi
reikšti, ne tie, kurie, baimindami 
save ir kitus nepalaimintomis 
draugystėmis, pasilieka už spren
dimų arenos durų. Kažkas yra 
išsireiškęs, kad politika yra 
kompromiso menas. Ar supra
sime, kad turime dirbti su vadais, 
galinčiais sujungti didžiumą tau
tos, o tie vadai ar supras, kad 
ieškant užnugario reikia tartis.

Mūsų protus apdumia praeities 
nusivylimai, kančios, išdavystės, 
melagingas gyvenimas, perdėtas 
turtų troškimas. Gąsdina tas 
nepaprastas vienas kitu nepasi
tikėjimas įvairių galvosenos 
grupių.

Vilkimės, kad bus gerai. Dar 
yra laiko susiimti. Dešinė, kuri 
teisingai skundžiasi neprieinanti 
užtektinai plačiai prie viešųjų ži
nių šaltinių, gali dalykiškai per 
savo žmones kreiptis tiesiai į 
tautą su aiškiomis programomis 
ir teisingai iškelti buvusių ko
munistų ideologinius trūkumus, 
persiorientuojant į rinkos eko
nomiją. Drauge ji gali nesunkiai 
atremti kai kurių visiškai li
beralią tautos ateities viziją. Atsi
riboję nuo ekstremistų, dešinieji 
turi atrasti patikimus prijauian- 
čius pasitarimams ir susitari
mams. Centro žmonės turės apsi
spręsti, ar pasitikėti pragmatiš
kąja kaire, kuri turi daug 
pasekėjų buvusioje nomenklatū
roje, ir ne vienam jų svarbu grįžti 
į ekonominio gyvenimo tėkmę 
(jau kaip nuosavybių savi
ninkais), ar mėginti įtikinti 
dešinę, kad be jų pastariesiems 
nebus lemta laimėti. Brazausko 
darbo partįja, žinodama, kad turi

Kodėl užėjus kalbai apie lie
tuvių literatūros vertimus, man 
neišvengiamai prisimena Vengri
ja? Ne kitaip, jog todėl, kad pir
mosios knygelės apie mažų tautų 
raštuos išplukdymą į vadina
muosius „tarptautinius vande
nis” autorius buvo vengras. Tada 
supratau, kad kai kas muš riša. 
Mes didžiuojamės, kad Lietuva 
yra lyrikų tauta, bet vengrai sa
kosi esą nemažiau apdovanoti po
etiniais gabumais. Rašytojas 
Gyula Ilyes šitaip rašo savo 
knygoj Puštos žmonės:

„Daugelis tų poetų, kuriuos 
man teko pažinti, buvo beraščiai, 
bet, minutėlę pagalvoję, jie 
pajėgdavo sumesti eilėm bet kokį 
pasiūlytą siužetą.... Gandraliz
džiai, mėnesienos, kurmrausiai ir 
jaučių kankolai tada glaustyda- 
vos džiaugsmingoj draugėj”.

didžiumos jais nepasitikėjimą, 
bet kartu turėdama stipriausią 
organizacįją, galės patyliukais 
remti paskirus jiems priimti
nus asmenis ar grupių atsto
vus už partijos ribų.

Kol dar nesukietėjo nuomonių 
skirtumai, kol dar viešai visi 
nepasisakė ar už, ar prieš 
Vytautą Landsbergį, būtų gražu 
ir naudinga pamatyti mūsų 
politikų užsiangažavimą stoti už 
aiškias politines programas. Tas 
dėmesys konkrečiai struktūrai ir 
valdymosi formai juos atpalai
duos užtektinai nuo tos bergž
džios ir primityvios pozicijos: už 
ar prieš Landsbergį.

Tikėkime, kad tada išaiškės, 
kokios politinės asmenybės remia 
vienokias ar kitokias ekonomijos 
ar aplamai viešojo gyvenimo 
tvarkymosi gaires. Tik tokiu 
būdu mūsų piliečiai galės pasi
sakyti, kaip konkrečiai valstybė 
turėtų būti tvarkoma.

Jonas Pabedinskas

Daugelyj knygų, įskaitant ir tu
ristinės informacijos leidinius, 
teko skaityti, kad brandžiausią 
vengrų literatūros dalį sudaro 
gyvastinga jos lyrika, bet nors 
savo žemėj jinai nuostabiai popu
liari, ji neprieinama svetimtau
čiams, neišverčiama.

Ar ne panaši padėtis ir lietuvių 
raštijoj? Ar nederėtų todėl pa
remti kiekvieną pastangą „iš
plukdyti ją ir tarptautinius van
denis”, tiek per žurnalų skiltis, 
tiek atskirais leidiniais.

Birutė Ciplijauskaitė šią misiją 
vykdė daugelį metų, skelbdama 
užsienio literatūros žurnaluose 
mūsų poezijos vertimus. Ne per 
seniausiai buvom matę ištisą 
pluoštą Marcelijaus Martinaičio 
eilių prancūzų kalba. O šiais 
metais išvydo šviesą nūdienės 
mūsų lyrikos antologija ispanų rų įnašą. Gal todėl ir pačioj tekstų 
kalba: Voces en ei silencio. Poesia 
lituana contemporanea. Tai nedi
delio, „mokyklinio” formato, ele
gantiška knygelė, išleista ver
tėjos „kaštais” ir pasirodžiusi 
žinomoj ei Bardo serijoj, 131-uoju 
numeriu.

Kaip patiriam iš kitų viršelio 
aplanke minimų tos serijos lei
dinių, čia specializuojamasi išim
tinai lyrikos vertimų srityje. Ban
doma, atseit, supažindinti skai
tytojus, tiek su ispaniškai kalban
čių Pietų ir Centrinės Amerikos 
tautų lyrika, tiek su suomių, 
graikų, vokiečių, italų, anglų-ka- 
nadiečių (bet ne kvebekiečių, ne 
vengrų) poezija. Akivaizdu, kad 
turima reikalo su rimta leidykla, 
kuriai nėra vargo užtikrinti savo 
leidiniams vietą universitetinių 
bibliotekų lentynose.

Supažindindama skaitytojus su 
Voces en ei silencio redaktore, 
leidykla pamini, kad Birutė Cipli
jauskaitė dėsto Wisconsin’o uni
versitete ir yra šių studijų autorė: 
La Soledad y la poesia espanola 
contemporanea (1962); EI poetą 
y la poesia. Dėl Romanticismo a 
la poesia sočiai (1966); Deber de 
plenitud; la poesia de Jorge Guil- 
len; Novela feminina contempora
nea, 1970-1985 (1988).

Minima taip pat, kad jinai 
redagavusi leidinį Sonetos com- 
pletos de Luis de Gongora (Cas- 
tilia). Kaip kiekvienas pastebės, 
čia aplenkiami ir nutylimi profe
sorės Birutės Ciplijauskaitės gau
sūs straipsniai, recenzijos bei ver
timai išeivijos periodikoj, pasiro
dę dažniausiai Aidų skiltyse.

Birutė Ciplijauskaitė prisipa
žįsta leidinio pratarmėj, jog min
tis paruošti lietuvių poezijos 
antologiją ispanų kalba iškilusi 
jai, besišnekučiuojant su Ignacio 
Prat ir Angel Gonzalez vieno sim
poziumo, svarstančio Juan Ra- 
mon Jimenez kūrybinį įnašą, me
tu. Tą sumanymą entuziastingai 
rėmęs Alexandro Duųue Anusco 
tiek savo patarimais kalbos daly
kuose, tiek konkrečia pačių teks 
tų peržiūra. Visa tai, manding, 
palaikytina garantijom, kad ver
timai paruošti sąžiningai, bū
dingu vertėjai, kruopštumu, kuriuo 
pasižymėjo, sakysim, Ciplijaus
kaitės versti Marcelijaus Mar
tinaičio tekstai į prancūzų kalbą. - mu, drąsiai ir teisingai, nepasi-

Kad Birutė Ciplijauskaitė pa
gauna, brangina ir myli poetinį 
žodį, parodo verstųjų tekstų at
ranka ir juos palydintis įžangos 
žodis, aptariąs naujosios mūsų 
poezijos raidą. Tiesa, pasitaiko ir

vienur, ir kitur keistų neapsi
žiūrėjimų, bet sunku užginčyti, 
kad esama abiem atvejais indivi
dualaus mosto, labai asmeniško 
ir drąsaus požiūrio į tai, kas lai
kytina lietuviškos savimonės es
me.

Pratarmės tikslu yra, savaime 
suprantama, nusakyti glaustai 
mūsų kultūros bei literatūros 
bruožus, susiklosčiusius šimt
mečių eigoj. Supažindinti skaity
toją su nuožmiu tautos pasiprie
šinimu kryžiokų ordoms, su jos 
pasyvia rezistencija kovoj už 
spaudos laisvę, su knygnešiais ir 
vargo mokyklom. Visa tai pratar
mės autorė apsako vaizdžiai ir su
prantamai. Nemažiau akivaizdu, 
kad metusi žvilgsnį į tuos padū
mavusius praeities tolius, jinai 
įžiūri juose neužginčijamą mote- 

atrankoj jaučiama jos polinkis, jei 
ne privilegijuoti, tai bent lygia
verčiai vertinti moterų lyriką.

Iš viso įžanga sumaniai ir 
sklandžiai parašyta. Gal ji per
nelyg liberaliai elgiasi įrašydama 
mūsų lyrikos plėtron Oskarą V. 
Milašių, rašiusį prancūziškai, ir 
Jurgį Baltrušaitį, rašiusį ru
siškai. Bet vienas dalykas ne
lauktas: Ciplijauskaitė ima ir 
pragano toj apžvalgoj Joną Kos- 
su-Aleksandravičių (Aistį) ir An
taną Miškini, tuo tarpu, kai kiek
vienam žinoma, kiek tie poetai 
buvo svarūs tarpukaryje, kiek 
prisiveisė juos pamėgdžiojusių 
epigonų. Šiaip redaktorė nepra
leidžia progos pravesti kai kurių 
sugretinimų su Ispanuos istorija 
bei lyrika. Tai padeda išryškint 
kai kuriuos specifiškesnius mūsų 
raštijos dalykus ir yra neabejoti
na paslauga skaitytojui.

O dėl pačių mūsų lyrikos repre- 
zentantų/reprezentančių atran
kos, tenka visų pirma paminėti, 
kad, nors antologijos sudarytojai 
egzistavo ir egzistuoja viena, ne 
daloma lietuvių poezija, ji skaldo 
savo rinktinę į dvi padalas: 
išeivijos poeziją ir Lietuvoje kurtą 
poeziją. Idant nebūtų nuskriaus
tų, jinai atrenka po maždaug 
vienodą atstovų skaičių — vie
nuolika; kaip futbolo komandoj.

Birutė Ciplijauskaitė prisi
pažįsta, kad jinai nepretendavusi 
į tobulą mūsų lyrikos reprezen- 
tavimą pasirinktais versti teks
tais. Nesą jie, pasak jos, nei 
pačiais brandžiausiais paskiro 
autoriaus kūryboj. Atrodytų, kad 
jos norėta perteikti ispaniškai 
kalbančiam skaitytojui nuovoką 
apie mūsų lyrikos slinktį, jos 
„bendrą pobūdį”. Ar toks dalykas 
įmanomas, tai kita kalba, bet 
kaip minėjau, Ciplijauskaitės at
rankos subjektyvumas įdomus ir 
net, sakyčiau, savotiškai gaivus.

Niekam ne paslaptis, kad net 
paprasčiausios poezijos auto- 
lologijos sudaigstymas gimtąja 
kalba yra sudėtingas, bematant 
įtarimus ir priekaištus sukelian
tis, dalykas. Nebent pasirenkant 
vien „chrestomatinius” visų 
pripažintų autorių pripažintus 
brandžiausiais dalykėlius. Cipli- 
jauąkaitė pasielgė, mano many- 

tenkindama tokia „žvaigždžių sis
tema”. Galbūt jos atranką iš da
lies apsprendė griežtos eilėdaros, 
rimuotų eilių atsisakymas, bet, 
manding, galėjo čia suvaidinti 
savo vaidmenį ir nenoras žvelgti

Antanas Vaičiulaitis (1906-1992) Vytauto Maželio nuotrauka

Kai švintant jis išėjo namo, jam atrodė, kad 
nuo žvaigždės ligi žvaigždės kažkas ištiesė stygas 
ir dabar jos ten groja. Ir visas pasaulis skamba 
ir džiaugiasi- ir gluosnio šakos, ir žolė, ir tas 
mažas vabaliukas, kur žiemai gilyn į žemę 
rausiasi.

Antanas Vaičiulaitis 
Iš rinkinio Vidudienis kaimo smuklėj (1933)

Praėjusi ketvirtadienį, liepos 23 dienos rytą Bethesdo- 
je, Mary landė, mirė Antanas Vaičiulaitis, sulaukęs 86 
metų — rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas ir 
teoretikas, laikraštininkas ir pedagogas. Kaip retas 
rašytojas, Antanas Vaičiulaitis išliko kūrybingas ir litera
tūriniam pašaukimui pasišventęs net ir gilioje senatvėje; 
dar 1986 metais išėjo jo pasakojimų rinkinys Vidurnaktis 
prie Šeimenos (Chicago: Ateities literatūros fondas, 1986), 
apdovanotas Lietuvių rašytojų drauguos premija, o kartu 
su poetu Alfonsu Nyka-Niliūnu daugelį metų jis buvo atsi
dėjęs Jono Aisčio raštų redagavimui — pirmasis tomas, 
Jono Aisčio poezija, buvo išleistas 1988 metais (Chicago: 
Ateities literatūros fondas, 1988). Antrasis šios Jono Aisčio 
raštų serijos tomas, trijų Aisčio knygų tekstai: Dievai ir 
smūtkeliai, Milfordo gatvės elegijos, Apie laiką ir žmones, 
šiuo metu jau atiduotas spaustuvei ir turėtų pasirodyti dar 
šiais metais.

Antanas Vaičiulaitis yra vienas iš šio šimtmečio svar
biųjų lietuviškosios prozos meistrų. Į paveldėtą 19 
šimtmečio realistinį metodą jis įliejo pirmos mūsų 
šimtmečio pusės literatūrinio modernizmo srovei Vaka
ruose būdingą žmogaus sąmonės sklaidą, o taip pat į savo 
pasakojimus įvedė ligi tol lietuvių literatūroje nelabai 
naudotus tūkstantmetės Vakarų civilizacijos litera
tūrinius, legendinius ir religinius motyvus. Tačiau jis išliko 
ištikimas Lietuvos gamtovaizdžiui, lietuviško senojo kaimo 
gyvensenai, skausmingiems lietuvių tautos istorijos 
momentams, ir tai visada buvojo kūrybos centre. Bet mūsų 
tautos patirčiai, nors ir kukliausios kaimo senutės Ievu
tės gyvenimo istorijai, suteikdamas visuotinį mutmenį, jis 
mus pakėlė iš tautinės savivokos, jog esame tik lokaliniai 
ir parapietiški, užguiti pasaulio kampininkai, ir mums 
parodė, jog ir Lietuvą galime matyti kaip visiškai teisėtą 
viso žmogiškojo pasaulio mikrokosmą — po paslaptingojo 
istorijos Viešpaties, mūsų Dievo, padangte.

(a.11.)

į išeivijos lyriką kaip prasidedan
čią ir užsibaigiančią Žemės ket
vertuku.

Kiekvienu atveju, išeivijos lyri
kai jos rinktinėj atstovauja šie au
toriai: Antanas Jasmantas, Jur
gis Blekaitis, Kazys Bradūnas, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henri
kas Nagys, Vladas Šlaitas, Jonas 
Mekas, Birute Pūkelevičiūtė, 
Liūne Sutema, Vitalija Bogutai- 

tė, Tomas Venclova ir Saulius 
Kubilius. Kaip matom, bandoma 
reprezentuoti visų kartų lyrikus, 
bet esama nedovanotino neapsi
žiūrėjimo, praleidžiant Henriką 
Radauską. Taip pat Bernardą 
Brazdžionį, Antaną Gustaitį, Ju
liją Švabaitę.

Lietuvoje kurtai poezijai atsto
vauja šių autorių kūriniai: Jani- 

(Nukelta į 3 psl.)



ANTROJI DALIS DBAVaAS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement Ik *1

1992 m. rugsėjo mėn. 5 d. / September 5 1992 Nr. 175(31)

Rugsėjo aštuntajai

A ■Oi*

Lietuvių aukso amžius

4

(Sovietų imperijos žlugimo 
pirmųjų metinių 

paminėjimo vietoje)
Mūsų tautos ateities kartos 

pavydės mums, kurie buvome 
gyvi 1988-1991 metais, nes tai 
bus buvęs lietuvių aukso amžius. 
Tai laikotarpis, kuriuo mūsų 
tautos dešimtmečius besitęsusios 
kančios ir pasipriešinimas 
okupantams pradėjo nešti vaisių. 
Tarsi kažkokiu stebuklu mes, ir 
tėvynėje, ir užjūriuose, jeigu ne 
visi, tai bent absoliuti dauguma, 
pradėjome tikėti, kad mes dar 
šiame šimtmetyje laisvę susi
grąžinsime, savo valstybę iš 
merdinčios imperijos nagų išplėši
me ir savo lietuvišką ateitį toliau 
kursime patys. Ir todėl, kad 
beveik visi tuo tikėjome, beveik 
visi, kaip turbūt labai retai bet 
kokios tautinės bendruomenės is
torinėje tėkmėje pasitaiko, sto
jome dirbti kartu su visais kitais 
savaisiais, vieningi, pakantūs, ir 
vieni kitus palaikydami, stiprin
dami ir nesėkmėse bei nelaimėse 
guosdami.

Tai mes buvome vieni kitiems 
vilties šaltinis. Todėl ir visose 
ateities Lietuvos negandose, viso
se mūsų tarpusavio rietenose, net 
ir asmeniškų ambicijų sūkuriuo
se, mes vis tiek tų Atgimimo 
metų laikotarpiu, jo patirtim, jo 
iššaukta tautos vienybe, jo 
pakilia dvasia, jo įdiegta ir 
paliudyta tautos laisvės ilgesio 
nemarumo sąmone remsimės. 
Nesvarbu, kokius dar vargingus 
ir klaidžius kelius teks pereiti 
jaunai, visko stokojančiai valsty
bei, viską, kas vertinga, privalan
čiai pačiai susikurti, pačiai 
pasistatyti, pačiai išsirūpinti, 
pačiai prisiversti daryti kas 
reikalinga, būtinus pokyčius ben
druomeniniame gyvenime pra
kaitu ir ašaromis realizuoti, 
pakeliui į siekiamą ateitį — 
demokratinę, sociališkai teisingą, 
kultūriškai klestinčią, visiems 
savo piliečiams ( o ypač varg
šams, gyvenimo nuskriaustiems, 
jo raizgynėse paklydusiems) pa
siruošusia tarnauti — 1988- 
1991-ieji metai visada galės būti 
atrama ir stiprybės šaltinis.

V
Siame numeryje:
Žvelgiant atgal į 1988-1991 metus • Lietuviškoji revoliucija • Apie 
partizaninės poezijos variantus • Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiai 
• Antano Masionio knygai „Ateitininkų dvasia nepalūžo” 
pasirodžius

Kai tamsos ir sielvarto dešimt
mečiais Vinco Kudirkos žodžius 
Lietuvos himne: „Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia” 
giedodavome, mums atrodė, jog 
jie mena Kunigaikščių Lietuvą — 
be abejo, istorinę, bet taip pat ir 
pusiau legendarinę, ir ypač mūsų 
romantikų poetų mums dovanotą 
Lietuvos viziją — galybės, garbės, 
neatlyžtamai ir sėkmingai nuo 
priešų ginamos Lietuvos (Vedė 
Vytautas ten didžiavyrių pulkus 
ir priešų paguldė galybe... — 
Maironis). Kai dabar Lietuvos 
himną giedame, prieš akis mato
me tūkstantinius žmonių būrius: 
tą liepos devintąją Vingio parke, 
Katedros aikštėje, Baltijos kely
je, Nepriklausomybės aikštėje 
priešais Parlamento rūmus Vil
niuje, girdime juos dainuojančius 
„Balnokim, broliai, žirgus”. 
Regime trispalvę, pirmą kartą 
per okupaciją vėl pakylančią 
rymoti iš Gedimino kalno pilies 
bokšto, girdime dainos garsus pro 
mirtį nešančių tankų vikšrų 
džeržgesį, einame žmonių minio
je, kuri didėle srove plaukia, 
skubėdama Parlamento rūmų 
ginti. Ir todėl ta „praeitis”, iš 
kurios stiprybę semiame ir sem- 
sime, dabar yra kaip tik šioji — 
dar taip gyva mūsų vaizduotėse, 
įspausta jei ne mūsų akių 
vyzdžių, tai ten nebuvusiems 
vaizdajuosčių, fotografijų ir garsų 
— tuos visus metus neišblėsusių 
iš televizijos ekranų ir viso 
Vakarų pasaulio spaudos: ir 
Baltijos kelio vaizdai, iš padangių 
fiksuoti, ir Sausio tryliktoji 
Vilniuje, ir Antakalnyje šviežiai 
supilti kapai, ir Medininkų pa
sienio muitinės lūšnelė, ir dar — 
visų net nesuskaičiuosime.

Turbūt nebus suklysta, įžiū
rint, kad tie 1988-1991-ieji metai 
ilgiems laikams mūsų tautos 
istorijoje įgaus mįslingą, ste
buklingą jėga. Taip, mes tą 
laikotarpį sumitinsime (kaip ir 
jau dabar iš dalies tai esame 
padarę, kaip ir šioje skiltyje

(Nukelta į 4 psl.)

Jis užaugo pas tėvelį 
Dvidešimt metelių. 
Neuždirbo sau ant grabo 
Nė šešių lentelių.

(Iš partizanų dainos)

LIETUVIŠKA REVOLIUCIJA
ALFREDAS SMAILYS

vien dėl to, kad kitaip mąsto, kad 
kultūrą kitaip supranta, negu 
komunistinės sistemos atstovai.

Nežiūrint šios priespaudos, 
susikūrė tautinė Lietuva, kurios 
šaknys yra giliai suaugusios su 
Lietuvos praeities klodais. Ši 
Lietuva savo atgimime rėmėsi 
tautiškai orientuota lietuviška 
inteligentija ir darbininkija bei 
tautinės valstybės kūrimo idėjo
mis, suderintomis su krikščiony
be ir demokratija.

1940 metais sovietams sunaiki
nus nepriklausomą Lietuvos val- 

Po 50 metų sovietinės priespau
dos žmonės atsisakė paklaikusios 
fanatinės sistemos, kuri savo 
vadus pavertė dievais, judėjimą 
religija, o ideologiją išgrindė 
sustabarėjusiomis dogmomis. Se
najai sistemai nieko nebuvo stybę, lietuvių tautos kova už 
švento. Viskas, kas netilpo į tos 
religijos rėmus, buvo naikinama. 
Žmonės būdavo kaltinami jau

valstybingumo atstatymą nuo 
okupacijos momento ligi 1990 m. 
kovo mėn. 11d. vyko be perstojo. 
Tai liudija 1941 metų birželio 
mėn. sukilimas, keletą metų 
trukusi partizaninė kova, atvira 
ir slapta rezistencija, disidentinis 
judėjimas, organizuotas pogrindis 
ir Sąjūdžio bei partijų ir visuome
ninių judėjimų įkvėptas tautinis 
atgimimas, apsivainikavęs Lietu
vos valstybės apstatymu. Lietu
vos atkūrimo procesas apėmė vi
sus tautos sluoksnius ir atitiko 
išsivaduojamosios tautinės 
revoliucijos sampratą.

Tai, kas vyko penkiasdešimties 
metų laikotarpiu Lietuvoje, gali

ma pavadinti procesais, kurie 
buvo nukreipti prieš žmogaus 
prigimtį, dvasines vertybes, sie
kiant pašalinti iš žmonių sielos 
transcendencijos pajautą. Ir tik 
dabar tie, kurie buvo suklaidinti
— švietėjai, humanistai, ateistai
— plaukioję gyvenimo reiškinių 
paviršiuje, nesupratę blogio 
prigimties, naiviai svajoję apie 
liaudies gerovę ir rojų žemėje, 
pasijuto netekę pagrindo ir 
visiškai apgauti. Tai buvo tas 
pavojingas kelias, kurį pasirinko 
marksistai, kelias, kuriame buvo 
neigiama atsakomybė prieš tautą 
ir visuomenę, kuris vedė į 
bedugnę.

Kiekviena revoliucija, taip ir 
mūsų lietuviškoji, yra atsakas į 
anksčiau buvusį blogį ir buvusias 
nuodėmes. Ji yra senos sistemos 
mirtis, tačiau ji nėra dar naujo 
gyvenimo pradžia. Tą ir matome. 
Revoliucija įvyko, tačiau nomen
klatūra, senasis blogis, korupci
ja, protekcionizmas, nepagarba 
įstatymams ir asmenybei dar te
beliko. Žmonėms atrodo, kad per 
revoliucijas jie tampa laisvi, 
tačiau tai netiesa, nes revoliuci
joje laisvių būna mažai. Pagarbos 
žmogui taip pat labai trūksta, 
vietos asmenybei irgi nėra. Akty
vioje revoliucijoje viešpatauja 
beveidiškumas ir gyvenimo nive
liavimas. Tai lyg kokia gaival
inga audra, gaisrai, žemės drėbė 

jimai, kylantys visuomenėje. Jo
je siautėja stichija — aistrų, 
pykčio ir keršto. Visuomenėje 
egzistavę interferentiški šviesos 
centrai, kuriuos sudarydavo ryš
kūs asmenybių protai, revoliuci
jos metu nuskęsta tamsoje.

Kiekviena revoliucija, taip ir 
mūsų tautinė, turi chunveibiniš- 
kų elementų. Būtent šie elemen
tai laikinai paskandina tamsos 
jūroje šviesos saleles. Jie aiškiai 
mėgina surasti naujus šviesos ek
vivalentus, tačiau tai nepavyksta. 
Tauta, patekusi i revoliucinių 
jėgų stichiją, nesivadovauja pa
kantumu, nuosaikiomis politinė
mis nuotaikomis. Revoliucijoje 
visados įtakingais tampa radika- 
lai-fundamentalistai (Laisvės 
lyga, Jaunoji Lietuva ir t.t.). Net 
revoliucijų vadovai tampa revo
liucinių stichijų įrankiu, o di
džiausi radikalai praranda veidą 
ir galimybę įtaigauti revoliucinę 
situaciją. Būna momentų, kuo
met revoliuciją valdo tiktai ele
mentariniai instinktai ir negaty
vūs jausmai, kaip pyktis, pavy
das, kerštas.

Revoliucija lyg ir prikausto 
žmones prie senų skriaudų ir juos 
paverčia praeities vergais. Jeigu 
kalbėti apie tokius revoliucijų 
vadus kaip: Oliver Cromvvell 
(1599-1658), Robespierre (1758- 
1794), Marat (1743-1793), Donton 
(1759-1794), Leniną, Staliną, 
Hitlerį — iš jų nė vienas nebuvo 
naujos epochos šaukliu. Jie buvo 
senos mąstysenos, senų, žiaurių 
metodų, keršto, pykčio įkūnyto- 

jais, pasireiškusiais chaotiškose 
situacijose, sukurtose revoliucijų. 
Tai žmonės, kurie buvo konserva
tyvūs savo dvasia. Naujos dvasios 
žmonės ir mūsų lietuviškoje revo
liucijoje staigiai irgi negali gim
ti. Jie atsiras vėliau, kada 
parodys savo galias krikščioniš
koji visuotinės meilės reakcija į 
baisius mūsų laikus, kada pasi
reikš nauja kūrybiškoji epocha.

Revoliucijos metu neklesti 
mokslai ir menai. Revoliucijos 
procesai ne giluminiai, o paviršu
tiniai. Ji išmeta į paviršių naujus 
blogio demonus, kurie kovoja su 
senaisiais blogio demonais — 
tironijos adeptais. Dažniausiai ši 
pirmoji revoliucijos fazė būna 
neigiama. Tą mes dabar matome 
ir mūsų revoliuciniuose pro
cesuose, kada kovoja visi su 
visais, kada visuotinių kaltinimų 
ir įtarimų atmosferoje žmogui yra 
sunku susigaudyti, kas yra gera, 
o kas yra bloga. Ir tik vėliau, kai 
emocijų audra baigiasi, revoliuci
ja pereina į antrą pozityvų puspe- 
riodį, kada apmąstoma, kas įvy
ko, ir mėginama ant seno su
griauto gyvenimo pagrindų pa
statyti naują valstybinį rūmą. 
Tuomet savo paslaugas masiškai 
pradeda siūlyti inteligentai, 
kurie revoliucijos ištakų pradžio
je stovėjo nuošalyje. Dabar jie 
siekia revoliucijos iškeltų purvo 
sūkurių verpetuose paskandinti 
revoliucijų vadus ir tuos in
teligentus, kurie buvo šio 
judėjimo pirmtakais.

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Broadway ir Sevilijos užuominos 
Lietuvos kultūrai

Lietuviška 
revoliucija

ALFREDAS SMAILYS

Kaip liuksusinis, bet prakiuręs, 
transatlantinis laivas, šį pavasa
rį, teatro kritikų išjuoktas, nu
skendo lenkų miuziklas „Metro”; 
keli milijonai dolerių iš Varšuvos 
perėjo į New York’o kišenę. Taip 
pat šį pavasarį Sevilijos tarptau
tinėje mugėje originaliausiu ir 
įdomiausiu pastatu buvo pri
pažintas vengrų paviljonas. Tie
du, paviršutiniškai žiūrint, nesu
siję įvykiai yra ir komentarai 
apie Rytų Europos bei Lietuvos 
kultūros formas.

Nelaimingasis „Metro” buvo 
jauno lenkų milijonieriaus Viktor 
Kubiak pasaulėžiūros kūdikis. Jo 
žvilgsnis buvo nukreiptas į ateitį, 
kurią jam įkūnijo amerikiečių 
pop kultūra. Pagrindiniai „Met
ro” modeliai buvo amerikiečių 
miuziklai, jo muzika ir teatrinė 
estetika neturėjo beveik nieko 
specifiškai lenkiško, išskyrus 
vietovę, veikėjų vardus ir stan
dartines užuominas apie pastaro
jo penkmečio pasikeitimus. Tą iš 
amerikietiškų „pop” atliekų 
sulipdytą spektaklį Kubiak’as 
atvežė į Broadway kaip samovarą 
į Tūlą. Amerikiečiai į jį atsakė 
žiovuliu...

Vengrų paviljono Sevilijoje 
istorija visai skirtinga. Šį 
tradicinių vengrų kaimo bažnytė
lių įkvėptą pastatą. Vienas ame
rikiečių architektūros žinovas 
aprašė kaip „virš mugės kakofo
nijos pakylančią svaigią fanta
ziją”. Paviljono inteijeras padaly
tas į dvi dalis, simbolizuojančias 
į Rytus ir į Vakarus atkreiptus 
Vengrijos veidus, pavaizduotus 
skirtingais stiliais. Vakarų pusė
je stovi ir iš vengrų mitologijos 
pažįstamas „Gyvybės medis”, 
kurio šaknys kerojasi po per
matomomis grindimis. Kaip Belą 
Bartok muzikoje ar modernioje 
vengrų poezijoje, čia pajuntame 
archaikos, tradicijos ir eksperi
mentinio modernizmo kontra
punktą.

Lenkų miuziklas ir vengrų pa
viljonas — estetinis pralaimėji
mas ir estetinė pergalė — išreiš
kia skirtingus dabartinio Rytų- 
Vidurio Europos meno impulsus 
bei polinkius. Ir Lietuvoje išgirs
tame balsų, kad mūsų menas ir 
visa kultūra per daug įsižiūrėję į 
praeitį. Toksai „tautinis roman
tizmas”, ar „neoromantizmas” 
esantys būdingos mūsų provin- 
ciališkumo apraiškos, atsitikimo 

Šiame numeryje:
Broadway, Sevilija ir Lietuva • Lietuviška revoliucija (2) • 39-oji 
Europos lietuviškųjų studijų savaitė • JAV vyriausybės ir 
mokslinių įstaigų projektas padėti Lietuvos verslo sistemos 
kūrimuisi • Percy Shelley dviejų šimtų metų gimimo sukakties 
proga • Naujos knygos

išdavos. Pažangi kultūra gręžiasi 
į ateitį, kuria absoliučiai naujas 
formas...

Vadovaujantis tokiomis gairė
mis, menininkui lieka du pagrin
diniai keliai — išreikšti save pop 
kultūros formomis, arba, sekant 
Vakarų Europos ar Amerikos pa
vyzdžiais, kultivuoti grynąjį 
avangardizmą, kuris visiškai 
atmeta praeitį ir tradicįją. Abudu 
keliai veda į akligatvius. Šian
dien jau išsisėmęs Vakarų moder
nizmas dėvi sterilumo ir maivy
mosi kaukes. Pop kultūrą apglė
biantieji menininkai kitą rytą 
pabunda komercinių spekuliantų 
glėbyje.

„Mes pakeisime Broadway ir 
žmonės kreipsis į mus, ieškodami 
naujų idėjų”, prieš savo miuziklo 
katastrofą kalbėjo prodiuseris 
Kubiak. Tai būdingas pototalita- 
rinės eros nuvorišo balsas. 
„Laisvos rinkos” formulė jam 
reiškia, jog jis nusprendžia, kas 
tautos kultūroje vertinga, ir gali 
naudotis laisve meną paversti 
preke. Taip Kubiak’as supranta 
ir „naujosios Europos” viziją: 
„Mes dabar laisva šalis — galim 
kalti pinigus”, krykščia vienas 
„Metro” veikėjas.

Tokios „naujo šaunaus pasau
lio” vizįjos įkvėptas, Kubiak’as į 
lenkų teatro klasikus — Mickevi
čių, Slowackį, Krasinskį — žiūri 
iš aukšto, kaip į „praeities 
atgyvenas”. Tai kas, kad jie 
palaikė lenkų dvasią carinės ir 
totalitarinės priespaudos laikais; 
kam rūpi, kad juose glūdi dar 
Vakarų neatrasti meniniai turtai. 
Kubiak’as paaiškino, kad Lenki
jos Valstybiniame teatre tų kla
sikų pasižiūrėt teateina koks 
tuzinas žmonių, o paties Kubia- 
k’o „Metro” spektakliai Varšuvo
je perpildyti. Todėl — klasikus į 
šiukšlyną!

Prieš maždaug dvidešimtį metų 
tuos pačius klasikus j New 
York’ą buvo atvežęs lenkų reži
sierius Jerzy Grotowski. Ameri
kiečiams visiškai nepažįstamo 
lenkų tautinio romantizmo ir 
Grotowski’o sceninio avangardiz
mo akistata scenoje žiūrovams 
padarė nepaprastą įspūdį. Gas
trolės virto išskirtiniu teatriniu 
įvykiu. Taip Grotowski’s su klasi
kais laimėjo kai neva šiuolaikinis 
Kubiak’as prakišo.

Ateinančiais metais Vilniuje 
įvyks svarbiausia kultūrinė

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Ar naudingas mūsų patyrimas 
kitoms tautoms, kovojančioms už 
laisvę? Manau, kad taip — jeigu 
tautos kova pasaulio politikos 
teatre tampa ryškiai matoma. 
Juk mes iš savo liūdnos patirties 
galime pasakyti, kad pokariniais 
metais pas mus būdavo dienų, kai 
per vieną naktį buvo nužudoma 
daugiau žmonių nei 1991 metų 
sausio 13-ąją prie Televizijos 
bokšto Vilniuje, bet tos žudynės 
buvo vykdomos tamsoje, esant 
suformuotam palankiam požiū
riui į Sovietų Sąjungą. Todėl 
mūsų begalinės aukos neiššauk
davo didelio politinio rezonanso 
pasaulyje, Mes buvom vienų 
vieni ir priešinomės, neturėdami 
didelių vilčių. Mes tikėjomės, kad 
galbūt III Pasaulinis karas mus 
išgelbės. Deja, tai buvo iliuzijos.

Tačiau tos aukos, kurios buvo 
sudėtos pokariniais metais tam
soje, nenuėjo veltui. Jos sudarė tą 
ontologinę mūsų atspirtį, parem
tą pirmapradėmis vertybėmis, 
kuriomis pasinaudodami, susikū
rus Sąjūdžiui, didžiuliai tautos 
būriai išėjo į kovą už laisvę. Ir 
nereikėjo čia organizuoti revoliu
cijos iš viršaus, nes ji, kaip ir 
būdinga tikroms revoliucijoms, 
vyko iš pačių tautos gelmių. Ir 
nežiūrint to, kad vietiniai kolabo
rantai ir okupantai darė visokias 
kliūtis mūsų žmonėms, pergalė 
buvo pasiekta. (Tik šiuo atveju 
norėtųsi pasakyti, kad Lietuvos 
vyriausybė, didžiai gerbdama 
sausio 13-osios ir Medininkų 
didvyrius, turėtų lygiai taip 
pagerbti ir buvusių partizanų, 
Sibiro tremtinių, rezistentų 
atminimą, savo kaulais ir kančio
mis nugrindusių kelią į mūsų 
laisvę. Aš manau, kad Vyčio 
kryžiumi turi tuojau pat būti ap- 

šventė po Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo — Tarptautinis 
teatro festivalis. Ar pasaulis taip 
susidomėjo Lietuvos teatru todėl, 
kad jis yra universalaus avangar
dizmo variantas ir ištikimai 
pamėgdžioja Vakarų modernizmo 
madas? Kažin... Lietuvių teatrui 
ypatingą skonį ir polėkį suteikia 
jo kūrėjų talentas, vaizduotė, 
meninė drąsa ir neprarasta kul
tūrinė atmintis. Ta pati archaiš
kumo ir modernizmo dialektika, 
kuria žavimės Sigito Gedos ar 
Marcelijaus Martinaičio poezijo
je. Tai, kas vengrų paviljoną 
išskiria iš kitų Sevilijos mugėje.

jž 

dovanoti tokie partizanų vadai, 
kaip Vanagas-Ramanauskas, 
Daumantas-Lukša ir daugelis 
kitų, žuvusių už Lietuvos laisvę.)

Turime pripažinti, kad nors 
mes ir sukūrėme tautinę valsty
bę, laimėjome kovą su centru, 
esančiu išorėje, tačiau dar nesam 
nugalėję mūsų centro — biurokra
tiško ir žiauraus — kuris yra 
mūsų viduje. Žmogaus dvasios 
kilnumas, mentalitetas nepri
klauso nuo socialinės ir politinės 
laisvės. Jam tai nieko neduoda, 
jeigu neapykanta, pavydas nuodi
ja žmogų iš vidaus. Jis tuomet 
tėra vergijoje. Su tokiais jausmais 
negalima sukurti tobulai vei
kiančios valstybės. Tokiomis są
lygomis ir valstybė nepajėgi ga
rantuoti pilietinių laisvių, gyven
tojų apsaugos. Ji susiduria su vi
suomene, ir to susidūrimo pasek
mės visados būna tragiškos. Jei
gu visuomenės grupės, partijos 
nesilaiko įstatymų, tarp savęs 
kariauja, jos pakerta valstybės 
egzistencijos pagrindus, iššaukia 
valstybės susiskaldymą. Esant 
anksčiau minėtoms situacijoms, 
visuomenei gresia chaosas ir net 
pilietinis karas. Todėl valstybės 
ir visuomenės kompetencijų iš
ryškinimas abipusės sutarties 
pagrindu, dora ir įstatymų ger
bimas yra sąlygos, kurios gali 
užtikrinti tolesnį laimėjusios re
voliucijos sukurtos valstybės 
klestėjimą.

Deja, galima pasakyti ir tiems, 
kurie dar ir dabar tebegalvoja 
apie galimą rojų žemėje, sukintą 
sprendžiant tik socialines pro
blemas — tai neteisingas kelias, 
jis veda į utopizmą, valstybės 
apmirimą ir chaosą. O mūsų da
bartinė politinė situacija yra 
būdinga dar ir tuo, kad Lietuvo
je egzistuoja tautinės mažumos, 
kurios piktų jėgų buvo panaudo
jamos anksčiau ir dabar, siekiant 
sutrukdyti kurti mūsų tautinę 
valstybę. Tautinių mažumų klau
simu mes turime remti tokią 
politiką, kuri gintųjų kultūrinius 
ir socialinius interesus, bet mes 
negalėsime niekad palaikyti to
kių veiksmų, kada besidangstant 
tautinių mažumų interesais būtų 
siekiama suskaldyti ir sunaikin
ti Lietuvos valstybę.

Kalbant apie mūsų revoliuciją, 
negalima nepaliesti išeivijos 
klausimo. Mūsų išeivijos reikš
mę, kovojant už mūsų nepriklau
somybę, sunku pervertinti. Nors 
pabėgę į Vakarus mūsų inteligen
tai susilpnino mūsų tautos inte
lektualinį potencialą, bet dauge
lis iš jų ten gerai įsitaisė, yra ger
biami, išmokslino savo vaikus ir 
visokiais būdais rėmė pavergtą 
tėvynę. Gal kitų tautų emigran
tai, nepatyrę tokios priespaudos, 
kurią patyrė mūsų pabėgėlių tė
vynė, elgėsi savos tėvynės atžvil
giu abejingiau, o mūsų gi pabėgė
liai visokiomis politinėmis akci
jomis, pastoviomis radijo laidomis 
prisidėjo prie to, kad Lietuvos by
la tapo žinoma visam pasauliui. 
Bene didžiausias jų nuopelnas 
buvo, kad jų teikiama informaci
ja budino mūsų tautinę sąmonę ir 
ją palaikė gyvybingą ligi to mo-

Kryžiaus nešimas per Lietuvą 1990 metų bi> zelio I i di'

Vytauto Butkaus nuotrauka

mento, kada mes stojome į mirti
ną kovą už mūsų laisvę. Jeigu jų 
nebūtų buvę — mūsų tautiečių 
svetimose šalyse — mūsų laisvę 
būtų buvę labai sunku pasiekti.

Tačiau mes su liūdesiu taip pat 
turime konstatuoti, kad dalis 
mūsų išeivių Lietuvos okupacijos 
ir jos kančių tarytum nematė, 
tarytum regėjo Lietuvą pro ruža- 
vus komunistinės propagandos 
akinius, bičiuliavosi su lietuviš
kais kolaborantais, Kompartijos 
vadais. Vergijoje žmonių pojūčiai 
išdavikų atžvilgiu būna labai 
įjautrinti, ir todėl be kompromisų 
jie — šie politiniai tartiufai ir 
išdavikai — anksčiau ir dabar yra 
griežtai smerkiami.

Kita lietuviškos revoliucijos 
savybė yra jos tautiškumas, kuris 
užtikrino kartų sąsają ir tamprų 
ryšį tarp praeities ir dabarties. 
Buvęs sovietinis laikotarpis šitą 
ryšį, besidangstydamas socializ
mo vardu, mėgino sunaikinti ir 
visokiais būdais stengėsi pasiek
ti to, kad tauta neprisimintų 
savos praeities ir savo egzisten
cijos nenutrūkusio prado. Tai 
buvo ne teorinis teiginys — buvo 
naikinami antkapiai, šventyklos, 
paminklai, prisiminimai apie 
praeitį, iškraipomi istoriniai fak
tai. Buvo mėginama atiduoti pra
eitį viską naikinančiam laiko 
srautui, aukojant tautos atmintį 
būsimam utopiniam komuniz
mui. Sovietizmas dievino ateitį, 
kuri, neturėdama atramos praei
tyje ir amžinybėje, pavirto 
miražu. Komunistai nesuprato, 
kad, kuriant istoriją, lygiateisiais 
pagrindais dalyvauja ir mirusios, 
dabar gyvenančios, ir gyvensian 
čio8 kartos. Tautos praeities' 
žinojimas išryškina amžinybės 

pajautą, kurios akivaizdoje pa
vienio žmogaus ir tautos veiks
mai įgauna prasmę. Lietuviškoji 
revoliucija atgaivino tikėjimą, 
kuris tą kartų ryšį tarp gyvųjų ir 
mirusiųjų pasaulių laiko esminiu 
Kristaus mokslo elementu. Lietu
viškoji revoliucija atstatė teises 
tų, kurie žuvo už Lietuvą ir guli 
jau po žeme. Ji padarė tai, kad 
mirusių balsas būtų išgirstas. 
Tačiau lietuviška revoliucija, 
nors ir konservatyvi, atstatyda
ma istorinių vertybių tęstinumą, 
atmetė inertiškumą ir nepaslan
kumą, išaukštino individualinę ir 
tautinę iniciatyvą, pažemintai 
tautai suteikė orumo ir kūrybiš
kumo elementų, atstatė tėvų ir 
vaikų ryšius, suteikė dinamikos 
dabarčiai ir ateičiai.

Šiandien pasauly kiekviena 
revoliucija stengiasi pasivadinti 
demokratine. Tačiau tauta negali 
būti charakterizuojama vien tik 
demokratinėmis sąvokomis. Tau
tos atgimimo keliai yra kur kas 
sudėtingesni ir paslaptingesni 
nei demokratijos formulės. Jie 
remiasi tautos valia, tautos 
dvasia, nes būtent tautos valia 
formuoja tautos prisikėlimo ir 
išsilaisvinimo idėjas, o demokra
tija yra formali tos valios 
išraiška, todėl tautinių atgimimo 
revoliucijų priežastis būna ir 
slepiasi reiškinių gilumoje, 
tautos gelmėse. Tai potencinė 
tautos energija, gaivalinė jos 
jėga, mėginanti pasireikšti istori
joje, nes tauta yra istorinė 
kategorija, kurią laikas gali 
užmušti arba sustiprinti. Da
bartinės kurion, nukreipdamos 
savo veiklą į tautos uždavinių 
realizavimą, tautos dvasią susti
prina, o jeigu jos tauta nesirūpi

na, jos tautą nužudo. Tik tautos 
interesams tarnaujanti revoliuci
ja savyje turi laimėjimo prero
gatyvas.

Revoliucija naudojasi ir blogio 
jėgos. Tai patvirtina kad ir 
dabartinės mafijos ir korupcijos 
suklestėjimas kai kuriose naujos 
valdžios struktūrose ir mūsų 
tautinio judėjimo sluoksniuose. 
Tai nepaprastai diskredituoja 
mūsų revoliuciją ir tuos žmones, 
kurie kūrė ir vadovavo šiai 
revoliucijai. Įsigalėjusi korupcija 
tvirtais ryšiais sucementuoja 
nusikaltėlius, parlamentarus ir 
aukštesnius visuomenės sluoks
nius, juos tarytum sumonolitina, 
sukuria pabaisą, sunaikinančią 
teisėtvarkos pagrindus, įstaty
mus, teisinę valstybę. Sukles
tėjusi korupcija materialinių 
gėrybių trūkumo ir skurdo fone 
grindžia kelius ilgalaikei mafijos 
egzistencijai, kuri yra pasiruošusi 
palaidoti viską, kas yra kilnu, ir 
garbina tik šią dieną, viską ver
tina per materialinių gėrybių 
prizmę. Jos buvimas — tai visuo
menės ir valstybės vėžys, kuris 
vėliau ar anksčiau iššaukia val
stybės, moralės, teisės žlugimą. 
Mafijos egzistencija mažai pri
klauso nuo valstybinės san
tvarkos pobūdžio. Mafija — tai 
nėra judėjimas iš apačios, bet tuos 
apatinius sluoksnius ji suaktyvi
na, iškelia į paviršių nusikaltė
lius, duoda galimybę pasireikšti 
žemiems visuomenės instink
tams, neribotai neapykantai ir 
nuveda žmones ten, iš kur kelio 
atgal jau rtėra.

Pagrindinis suverenas demo
kratijoje yra tautos valia. Valios 
turinys, prasmė tampa viršžmo-

(Nukelta į 2 psl.)
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Kai tampi idiotu

Dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės monografija

Jausmingo pokalbio metu sub
tili asmenybė staiga tave pava
dina idiotu. Įsižeidi. Tvardy
damas pyktį, šneki suktas nesą
mones. Bet kuria kaina nori įro
dyti savo neklaidingumą, nors 
puikiai žinai, kad išmintimi 
niekad nepasižymėjai.

Ak, tas šventas neklaidingu
mas. Anatole France yra pasakęs: 
neklaidingi žmonės yra baisūs; 
jiems nieko negalima prikišti.

Šitokių „tobulų pabaisų” mūsų 
planetoje yra ganėtinai. Mes kaž
kaip užmirštame, kad esame 
besivystantys gamtos tvariniai, 
dar vis su ydomis. Nuolatinis 
virsmas yra mūsų buvimo pag
rindas. Deja, besaikis troškimas 
nuolat išsiveržti iš esamos pa
dėties, kartais nuveda į pra
gaištingas kertes. Klysti yra 
žmogiška. Anot rašytojos Zitos 
Čepaitės, kvailių rojus visada 
arčiau žemės.

* * *

Vėliau pagalvoji: o kas čia blo
go, jei kitų akyse esi pajuokos ar 
paniekos vertas idiotas. Jei jie 
taip mano, tegul sau mano. Ma
nymas ir galvojimas juk skiriasi. 
Galvojimas yra susijęs su mąsty
mu, taigi su tiesos ieškojimu. Gi 
manymas srūva iš emocijų bei 
nuotaikų virdulio. Srūva tol, kol 
išgaruoja.

Guoskis mintimi, kad žmoniš
kumas giminiuojasi su idioto 
sąvoka. Prisimink jaunystėje 
skaitytą Dostojevskio romaną 
Idiotas. Juk tada mylėjai tą 
nuostabiai keistą geraširdį herojų 
Princą Myškiną. Jis spinduliavo 
idealų šviesa. Tyras, naivus, 
vaikiškas, sergąs nuomariu. Jo 
mąstysena ir elgsena, su ardan
čia jėga, brovėsi į tamsią, niūrią, 
chaotišką Rusijos tikrovę. Jo vizi
ja — sukurti dangų žemėje — tu

Magdalena Birutė Stankūnienė Bird of Paradine, 1975
Aliejus ant drobės, 112 cm x 86

rėjo žlugti. Myškinas liko nesu
prastas, pajuoktas, pagaliau įvel
tas į brutalaus Rogožino žudikiš
ką veiksmą. Vis tiek tau tąsyk 
Myškinas buvo žmogus su išga- 
nytojiškomis savybėmis: meile, 
gailesčiu, rūpesčiu, gerumu...

* * *

Šią vasarą pasiskolinęs per
skaičiau Ričardo Gavelio romaną 
"Vilniaus pokeris. Ne mano nosiai 
analizuoti moderniu atvirumu 
verdantį tekstą. Lietuvių doro
vingumui neįprastos bjaurasties 
čia yra su kaupu. Autorius nuplė
šia uždangą ir rodyte rodo niūrią, 
gašlią, alkoholiu dvokiančią, bru
talią, net nusikaltėlišką gyveni
mo pusę. Atseit skaitykite, sesės 
ir broliai, štai jūsų Vilnius, štai 
lietuviai vyrai, savotiški genijai, 
menininkai, mąstytojai cinikai. 
Štai patrauklios moterys, kurių 
centre šėlsta seksbomba Lolita 
Banytė-Žilienė. Jos geisdami, vy
rai suserga erotine neuroze. Pa
grindinis herojus, vyriškumo ga
liomis prašokąs kitus, yra baisiai 
nelaimingas, nors ir nuolat 
lepinamas jam pasiaukojančių 
gražuolių.

I šį veikalą žiūrėkime kaip į sa
tyrą — sovietinės sistemos ir į ją 
įveltų charakterių triuškinančią 
kritiką. Jei čia ko per daug, tai, 
manyčiau, — piktos rimties bei 
plūdimosi. Susidaro vienpusis 
vaizdas. Nėra charakterio, kurį 
skaitytojas pamiltų, gailėtųsi 
Vilniaus pokeryje niekas neliūdi.

Antroje romano dalyje „Mart- 
raštyje” savo išpažintį, prisodrin
tą intymių detalių, išsako socio
logas Martynas Poška. Jo diser
tacija — siekti mokyti vaikus sa
varankiškai mąstyti — buvo at
mesta partijos bonzų. Nusivylęs 
retoriškai širsta ant savęs: „Aš 
buvau vien Idiotų Idiotas [...J bu-
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nius: Vaga, 1991. Redaktorė — Irena 
Krivickienė, dailininkas — Vilius 
Ambrazevičius, meninė redaktorė — 
Eugenija Juzėnienė, korektorė — 
Aušra Stanaitytė. Spausdino „Spin
dulio” spaustuvė Kaune. Tiražas — 
4,000 egzempliorių. Įvadinis straips
nis (pp. 9-16) — Danutės Čiplytės. Po 
to, albumo puslapiai nenumeruoti. 
Kietais viršeliais, didelio formato. 84 
spalvotos kūrinių reprodukcijos. 
Kaina — 12 rublių.

Kartą teko nugirsti vieną daili
ninką kalbant: „Kol nesi suren
gęs savo individualios parodos, 
tol tu joks dailininkas”. Tad — 
kuo daugiau parodų, tuo didesnis 
dailininkas. O kai po daugelio 
darbo metų išleidžiama jo kūri
nių monografija, jis jau pasiekęs 
tam tikrą savo kūrybos zenitą.

Tokį zenitą yra pasiekusi Čika
goje gyvenanti dailininkė Mag
dalena Birutė Stankūnaitė-Stan- 
kūnienė, kurios kūrybos albumą 
pernai išleido vilniškė „Vaga”. 
Visos 84 darbų reprodukcijos 
puslapinio dydžio, spalvotos. 
Įžangą parašė Danutė Čiplytė, 
apžvelgdama Stankūnienės kūry
bą išsamiai ir taikliai'.

Knyga pateikia Stankūnienės 
tapybos, grafikos, vitražinės 
mozaikos ir piešinių pavyzdžius. 
Darbų išdėstymas ne chronologi
nis, o tematinis. Tai nuoseklu, 
nes Stankūnienė kurdavo net 
kelis ciklus kartu. Knyga pra
dedama autorės portretu. Pir
masis skyrius parodo impozan
tiškuosius gėlių paveikslus ir 
kitus tapybos darbus (37), po jų 

vau kosminis degeneratas, debi
tas kvadratu, dieviškasis degene
ratas”.

♦ * *

Šitokia savigrauža arba savi- 
plaka būdinga ne tik šiuolaikinei 
Lietuvos prozai, bet ir iš ten ištru
kusiems. Gyvenimas jų neglosto. 
Vyrų ir moterų santykiai labai 
jau nepastovūs, slidūs, pilni 
nepasitikėjimo, priekaištų, kerš
tingumo. Kompromisas beveik 
neegzistuoja. Viskas statoma ant 
ribos. Pakanka kritiško žodelio ar 
užgaidų nepatenkinimo, tuoj į 
darbą paleidžiamas dergtas žody
nas.

Ne sykį girdėjau, kaip moteris 
su aukštuoju išsilavinimu (iš Lie
tuvos čia įstrigusi, sunkokai dir
banti, pavyzdinga motina) dėl 
kokio nesklandumo koneveikia 
savo vaiką, vadina idiotu, debilu, 
glušu, žiopla... Jos keiksmų pa
letė yra tikrai spalvinga, neven
gianti slaviškų priemaišų. O tas 
tylus vaikas mokykloje išsiskiria 
ypatingais gabumais ir paklusnu
mu. Yra pirmas mokinys. Su
prantama, motina tuo didžiuojasi, 
bet — ad absurdum — visa tai su
dergia pykčio akimirkomis. 
Įprotis!? Nervai!?

Gerai, kad tik žodžiais, o ne 
kumščiais. Parafrazuojant Sig- 
mund Freud, žmogus, kuris savo 
priešininkui atsikirto ne ginklu 
ar kumščiu, o įžeidžiančiu žodžiu, 
buvo civilizacijos pradininkas.

Visa bėda, vaikas nėra priešas. 
Tad ir civilizuotumas jį glušu ap
šaukiančio žmogaus yra didžiai 
abejotinas.

Pranas Visvydas 

eina medžio raižinių pavyzdžiai, 
daug vietos skiriant „Moterų 
darbų” ciklui (29). Knygos pabai
goje pateikiami patys anksty- 
viausieji darbai — piešiniai ir 
vitražinės mozaikos (17). Nors 
„Moterų darbų” cikle yra ir ta
pimų serija, knygoje parodyti tik 
medžio raižiniai (paspalvinti). 
Įžangoje Čiplytė išvardija pagrin
dinius Stankūnienės darbų cik
lus. Nepaminėtos yra „Kelio
nių”,, „Vita et mors”, ir „Mai
ronio poemos motyvų” serijos.

Ši yra tikslesnė, pačios dai
lininkės man pateikta, jos seri
jinių darbų eilė: „Metai” 
(1968-1969), „Gėlės” (1970-1974, 
1989), „Motinos” I, II, III (1976), 
„Erdvėje” I, II, III, IV, V, VI 
(1975), „Moterų darbai” (1976- 
1978), „Mitologinės deivės” 
(1979-1980, 1987-1988), „Flora” 
(1981-1985), „Motina Žemė” 
(1987-1988), „Maironio poemos 
motyvai” (1987), „Kelionės” 
(1990-1991), „Vita et mors” 
(1990).

Apie Stankūnienės gausias pa
rodas Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Kanadoje, Europoje ir 
Australijoje periodinėje spau
doje yra rašę patys žymieji išei
vijos parodų recenzuotojai — Jo
nas Damauskas, Alė Rūta, Kazys 
Bradūnas, Jurgis Jankus, Vikto
rija Matranga, Mikas Šileikis, 
Bronys Raita ir kiti. Šioje mono
grafijoje pateikta Danutės Čiply
tės analizė yra gerokai platesnė 
ir išsamesnė. Prie jos reikia ir 
sustoti, norint geriau dailininkės 
kūrybą pažinti.

Beieškodama Stankūnienės 
meno tautiškumo šaknų, Čiplytė 
pirmiausia atpasakoja daili
ninkės vaikystės ir jaunystės 
įspūdžius, patirtus Lietuvos 
kaime. Iš šių įspūdžių kilo pa
grindinės Stankūnienės tapinių 
ir medžio raižinių serijos: „Mo
terų darbai” ir „Metų taikai”. Čia 
įkūnyta sodžiaus lietuvių moterų 
idilė, kuri, anot Čiplytės, ir ap
sprendžia tautinį Stankūnienės 
vaizdų charakterį. Vaizdai ide-

Magdalena Birutė Stankūnien Medeina, 1987
Paspalvintas medžio raižinys, 66 cm x 54 cm

Martyno Vidzbelio nuotrauka (1992)Magdalena Birutė Stankūnienė

alizuoti, kaip galbūt būdinga toli 
nuo tėvynės dailininkei. Šis tolu
mas lengvai sužadina „svają ir il
gesį”, kurie virsta „regėjimu, 
vizija”. Tai tikslus Stankūnienės 
nuotaikos apibūdinimas, žinant, 
kad ji pati apie savo lietuvišką
sias ištakas taip kalba. Svaja ir 
ilgesys nunešė šią dailininkę dar 
toliau negu josios gimtojo kaimo 
regėjimai. Autorė nukeliavo į gi
liosios praeities dunksančius miš
kus, pas laumes ir burtininkus, 
kur tik architipinė atmintis gali 
modernių taikų žmogų nugaben
ti. Ten ji girdi tarp savęs besišne
kučiuojančias, žmogėnais pavir
tusias, medžių šakas, kapinynuo
se pamato pasirodžiusias prie au

kurų vaidilutes.
Išvykusi iš savo tėviškės, daili

ninkė tapo kosmopolite, kurią 
suviliojo egzotiški svetimų kraštų 
kiparisai, išdailintos bulvarų 
kolonos, romėniškų judesių skul
ptūros. Nagrinėdama Stankūnie
nės Pietų žemės pusrutulio kraš
tuose matytus stačiai nežemiškų 
kontūrų žiedus, knygos įžangos 
autorė Čiplytė užklausia, ar 
Lietuvos kaime užaugusi daili
ninkė nepažers čia savo darželiui 
įprastos charakteristikos? Taip, 
taria ji. Tarp egzotiškųjų var
dų „Bird of Paradise”, „Persian 
Rose”, „Heliconia” ar žydinčio 
banano žiedo lapų ši tapytoja 
kažkaip sugeba įsprausti „lie

Mugdalena Birutė Stankūnienė Žemė Motina XIII, 1989
Aliejus ant drobės, 127 cm z 101 cm
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tuvišką jauseną, tautiškumą ma
tydama ne tautiniuose motyvuo
se, o vidiniame išgyvenime.” Nė 
kūrėjas, nė kas kitas negali pa
bėgti nuo savojo „aš” ir nuo lop
šyje susikurtos pasaulėjautos. 
Stankūnienės egzotiškųjų kraštų 
žiedai, anot Čip’ytės, tai tarsi jau 
matyta, anksčiau išgyventa būse
na, tik dabar vaizduojama nau
jųjų svajonių pasaulyje.

Einant į šios dailininkės grynai 
tapybiškuosius labirintus, randa
me labai turtingą kraštovaizdį. 
Čiplytei nepritrūksta analitinių 
terminų, metaforų bei kietos 
įžvalgos į Stankūnienės meno 
pakopas, įtakas ir nueitą kelią 
nuo vystyklų iki išprususio žo
dyno, jau prašokusio kaimietišką 
šneką ir pakilusio į tarptautinio 
žargono sfera. Čiplytei labiausiai 
prie širdies tos egzotiškosios gė
lės. Gėlės, žinoma, — ne globali
nės temos: „Žiedai per daugelį 
amžių taip įvairiai tapyti, jog 
pasakyti ką nauja yra be galo 
sunku”. Tačiau reikalas ne tas. 
Dailininkas netapo vis tą patį 
daiktą, o atskleidžia savo „vie
nintelį uždarą pasaulį”. Todėl ir 
jo nutapyti — kad ir maži — ob
jektai yra būdingi tik jam. Kaip 
jo kūrybos rezultatai, jie tampa 
reikšmingi. Tai ne gėlės, o meta
foros, kurios suteikia šiam kuk
liam sutvėrimui pačios Būties 
ženklo prasmę (p. 12).

Žvelgdama į teigiamuosius ir 
neigiamuosius Stankūnienės 
tapybos elementus, Čiplytė juos 
randa dailininkės gebėjime (ar 
nesugebėjime) jungti dualistines 
žmogaus prigimties apraiškas — 
emociją ir intelektą, raciona
liuosius ir intuityviuosius mąs
tymo pradus. Tarp neigiamųjų ši 
autorė pažymi Stankūnienės 
polinkį dualistinėje žmogaus 
dvasios santvarkoje vyraujančią 
rolę atiduoti logiškajam, blaivia
jam protavimui. Kai šis pirmau
ja, jis „slopina dailininkės kūry
binį temperamentą, vedžioja 
klystkeliais”. Bet nepadeda jai ir 
pasikliovimas vien emocįja, kaip, 
pavyzdžiui, cikle „Mitologinis”. 
Tenka daryti išvadą, kad Čiplytė 

(Nukelta į 2 psl.)
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Rusų rašytojai perspėja

apie „kultūrinę katastrofą”

Mažoji Lietuva buvusių vandenvardžių gaisuos
VYTAUTAS A. JONYNAS

Prieš keletą metų įsteigtame 
rusų PEN centre susibūrę rašyto
jai stojo prieš literatūrinių apara- 
čikų „senąją gvardiją”, rėmė 
Baltijos tautų laisvės kovą, 
pagreitino totalitarinės sant
varkos žlugimą ir pasisakė už 
demokratinę Rusiją. Šiandien jie 
vėl skambina pavojaus varpu, 
tačiau to pavojaus versmę jie 
įžiūri naujojoje santvarkoje.

Užsienio spaudoje pasirodė 
rusų PEN centro atsišaukimas į 
Rusijos prezidentą Jelciną, jo 
vyriausybę, Aukščiausiąją tarybą 
ir visuomenę, kuriame perspėja
ma, kad Rusįjai gręsia „kultūri
nė katastrofa”. Atsišaukimą 
pasirašė 86 autoriai, įskaitant 
Belą Achmaduliną, Andriejų Voz- 
nesenskį, Bulatą Okudžavą ir 
Lidįją čukovskają.

Rusų rašytojai tvirtina, kad 
buvusią politinę cenzūrą dabar 
pakeitė savotiška ekonominė cen
zūra, kuri neišvengiamai prives 
prie laisvo žodžio nutildymo. 
Anksčiau valstybės priespauda, 
dabar — menininkų, rašytojų, 
žurnalistų priklausomybė nuo 
ekonominių monopolių, kurie 
neišleido iš rankų senosios admi
nistracinės galybės ir ją dabar 
derina su „laukiniškais” rinkos 
metodais.

Anot atsišaukimo autorių, rusų 
literatūra visad klestėjo — dėka 
leidyklų ir storųjų literatūros 
žurnalų tradicijos, kuri išliko 
gyva per 200 metų. Toms litera
tūrinės veiklos formoms dabar 
gręsia didžiausias pavojus. Popie
rius dešimteriopai pabrango; 
kainas diktuoja monopoliai ir jas 
dar labiau išpučia tarpininkai; 
platintojai grasina spaudai ulti
matumais. Todėl dauguma litera
tūros žurnalų, tarp jų ir Literatur- 
nąja gazeta, užsidarys dar šią 
vasarą ir tai būsiąs triuškinantis 
smūgis rusų kultūrai.

Panašų likimą rusų PEN cent
ras numato ir rimtosioms leidyk
loms. Metams baigiantis, daugu
ma jų bankrutuos arba nusmuks 
iki žemiausio lygio leidybos. Jų 
ateities planuose jau beveik nebe
matyti rusų klasikų, jaunų rašy
tojų pirmųjų knygų, šiuolaikinės 
poezijos, literatūrinių biografijų 
ar mokslinių knygų.

Toliau atsišaukime skaitome, 
kad rašytojai-profesionalai dabar 
tapo nustumti į žemiausią pašal
pos gavėjų luomą. Kainos kyla, 
tiktai kūrybinis darbas tebėra 
pigus. Todėl Rusįjai gręsia masi
nė talentingiausiųjų literatūrinio 
gyvenimo puoselėtojų emigracija. 
Pasilikusieji neteks profesinio 
statuso ir palaipsniui įsirikiuos į 
intelektualinio lumpenproleta- 
riato eiles.

Ar mūsų dvasinės tradicijos ne
buvo magnetu visam apsišvietu
siam pasauliui? — klausia rusų 
PEN centro atstovai. Ar jos 
nebuvo mūsų šalies atnaujinimo 
ir demokratizavimo pagrindu? 

Kokią ateitį mes renkamės? Ar 
mes būsime šviesi, humaniška 
visuomenė, ar grimsime į degra
daciją? Jei mūsų tauta praras 
civilizacijos vertybes, jų neat
pirks jokių ūkinių laimėjimų 
miražas.

Todėl rusų PEN centras prašo, 
kad bematant būtų suteikta 
parama knygų ir žurnalų leidi
mui. Reikia skubiai sukurti svar
biausių literatūrinių institucijų 
apsaugos sistemą. Visos neko
mercinės literatūrinės įstaigos, 
įskaitant literatūros žurnalus ir 
leidinius, turi būti bematant 
atleistos nuo mokesčių. Nekomer
cinių leidinių mokama nuoma už 
patalpas turi būti sumažinta iki 
minimumo ar visai panaikinta. 
Reikia tuojau pat priimti įstaty
mą dėl intelektualinės ir meninės 
nuosavybės apsaugos. Taip pat 
reikia tiksliai apibrėžti tautai 
svarbių leidyklų ir žurnalų 
statusą.

Jei valdžia ir visuomenė pasi
liks abejinga literatūrinių 
žurnalų ir leidyklų likimui, neiš
vengiamas kultūrinis nuosmukis 
paženklins ištisų kartų gyveni
mus; kaip ir po 1917-ųjų metų 
revoliucijos, Rusijai beliks jos 
praeitis. Šiais niūriais žodžiais 
baigiasi rusų PEN centro atstovų 
atsišaukimas, aprėpiantis ir 
nemažą panašių Lietuvos kultū
ros problemų lauką.

Lietuvių gyvenamieji plotai Prūsijoje pagal vokiečių tautotyrininkų Franz Oskar Tetzner (1863-1919). 
Šaltinis: Broniaus Kviklio „Mūsų Lietuva”, IV tomas, p. 628 (žemėlapis Nr. 155).
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• Vilius Pėteraitis. MAŽOJI 
LIETUVA IR TVANKSTA. Prabal
tų, pralietuvių ir lietuvininkų 
laikais. (Daugiau kaip 4,000 metų 
nenutrūkstamos baltiškosios vanden- 
vardinės kultūros raida.) Vilnius: 
Mažosios Lietuvos Fondas, 1992. 
Išleista „Mokslo” leidyklos. 456 
puslapiai.

Vilius Pėteraitis

Pernai įvyko Luebeck’e, Vokie
tijoje, antrasis lietuvių-vokiečių 
istorikų susitikimas, skirtas Ma
žosios Lietuvos ir buvusio Klaipė
dos krašto istorinėms proble
moms nagrinėti. Aprašydamas 
išsamiai ir vaizdžiai tų diskusijų 
eigą Akiračių šių metų liepos 
numery (Nr. 7 [241]) Arturas 
Hermann nenutyli lietuvių 
atstovų apsiskandalinimo. Jų 
nepaisymo moksliniam sim
poziumui būtinų ceremonialinių 
gestų, mandarinadų, jų ne
jautrumo vargšeliams vokie
čiams ir nežiūrėjimo, aplamai, 
akademinio orumo nuostatų:

M * ė p

„Vokiečius, ypač stebėtojus, 
aiškiai erzino lietuvių istorikų 
Mažosios Lietuvos pristatymas. 
Lietuvoje įsigalėjusi A. Matulevi
čiaus tezė Mažąja Lietuva vadin
ti visą šiandieninę Kaliningrado 
sritį, nes čia kadaise pavieniui 
gyventa lietuvių, iššaukė Vokie
tijoje jau seniai nereikalingą 
pasipiktinimą. Tokie savavališki 
terminologijos pakeitimai yra 
visada problemątiški, ypač kai 
pradedama su jais surišti pasisa
kymus, kaip ‘savas kraštas’ ir tt. 
Aplamai, nesusipratimų kelia 
šiandien kai kurių lietuvių istori
kų pamėgti lietuviškų žemių ieš
kojimai. Taip vieno kolegos vie
šas pasakymas, kad lietuviai, 
užimdami rusiškas kunigaikšti
jas, ėjo į seniau baltų apgyven
tus plotus, iššaukė pas vokiečius 
tik galvų kraipymą”.

„O Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos atsišaukimo apie lietuvių 
padėtį šiame krašte platinimas 
konferencijoje privertė suvažiavi
mo rengėjus pareikšti, kad tai 
neturi nieko bendro su konferen
cija. Tai kartu ženklai, kad 
Lietuvoje jau per daug įsigalėjo 
politinė mąstysena ir kad ii 
pradeda įtakoti [sic] mokslą”.

— O Moksle, Moksleli, Moksly- 
ti, — norisi sušukt, perskaičius 
šią filipiką mūsų istorikų adresu, 
— kiek nesąmonių pridaroma ta
vo vardan! Rodos dar kiek, ir Ar
turas Hermann puls įrodinėti, 
kad Kryžiuočių ordino ir Mažo
sios Lietuvos kolonizavimo iš viso 
niekada nebuvo. Kad tai vien ne
praustaburnių imperialistų 
lietuvių pramanai...

Bet vis dėl to vienoj vietoj Her- 
mann’o graudenimasis paveikė ir 
jautrią mano širdį. Ten, kur jis 
kalba apie vokiečių galvų kraipy- 
mąsi. Toptelėjo mintelė. Jei tos 
vokiškos galvos taip šlaistos, kaip 
vėtrungės, dėl kelių, sakykim,

Viliaus Pėteraičio knygos „Mažoji Lietuva ir Tvanksta" viršelio aplanko detalė — Karaliaučiaus universiteto 
pastato fragmentas. M 8akaiaulko nuotrauka
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„arogantiškų” lietuvių pastabė
lių, kas bus, kai jų mokslininkai 
susipažins su tik ką išleista Vi
liaus Pėteraičio studija: Maltoji 
Lietuva ir Tvanksta prabaltų, pra- 
lietuvių ir lietuvininkų laikais. 
Juk joje be jokio skėryčiojimosi, 
be jokios retorikos, būdingos na
cių istorikams, išimtinai moksli
niais, kalbotyriniais metodais 
bandoma nustatyti baltų ir mūsų 
protėvių apgyventus plotus.

Tenka čia pat pažymėti, kad 
šios knygos pavadinimas ne kartą 
keitėsi. Vienu metu ji vadinosi: 
„Mažoji Lietuva ir Semba van
denvardžių šviesoj”. Vėliau, kaip 
matyt iš informacijos aplanke: 
„Mažosios Lietuvos ir Tvankstos 
vietovardžiai, jų kilmė ir reikš
mė.” Net ir prie dabartinio pava
dinimo yra pridėtas (manding, 
nebūtinas) paaiškinimas petitu: 
„Daugiau kaip 4,000 metų nenu
trūkstamos baltiškosios vanden- 
vardinės kultūros raida”.

Pažymėtina, kad tekstą palydi 
titulinis lapas anglų kalba, 
kuriame prierašas skamba gal 
dar agresyviau: „The Continuity 
of the Baltic Presence from ap- 
proximately 2,500 B.C. to 1945 
[A.D.] on the Basis of Hydrono- 
mic Evidence”. O maždaug 35 
puslapių ilgio teksto santraukos 
pavadinime kyšo lietuvių preten
zijas išduodantis terminas „Pre- 
sent Kaliningrad Oblast”.

Išleista Vilniuje, knyga im
ponuoja savo išore. Dailus forma
tas, kieti viršeliai, skoningas 
aplankas. Tipografinis darbas 
atliktas be priekaištų: gausybė, 
būtinų kalbotyrinio veikalo 
atveju, šriftų, kursyvų. Taip pat 
daug iliustracįjų — žemėlapių, 
žemėlapiukų. Apstu taip pat ir 
įvairių rodyklių, kaip, pavyzdžiui, 

Siame numeryje:
Rusų rašytojų baimė naujos santvarkos • Viliaus Pėteraičio Mažosios Lietuvos 
vandenvardžių studija • Populiariausias Lietuvoje romanas šiuo metu: Jono 
Laucės „Negandų metai” • Naujos knygos: Antano Rubšio Senojo Testamen
to „Pranašų knygos” naujas vertimas • Poemos iš Pranašo Izaijo knygos • 
Nauja medžiaga apie Dariaus ir Girėno skrydį Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje

abėcėlinių vandenvardžių sąrašų. 
Yra lietuviškasis, vokiškasis ir 
sovietinis.

Nepagailima ir kitokių rodyk
lių veikalo pradžioj, kaip, 
sakysim, sutrumpinimų rodyk
lės, sričių ir buvusių apskričių 
sąrašėlio ir pagaliau svarbiausios 
iš visų — „literatūros ir naudotų 
šaltinių rodyklės”. Kitaip sakant, 
bibliografijos — cituojamų tekstų, 
kuriais autoriaus operuota, sąra
šo. O jis, verta ypačiai pabrėžt, 
nemažas. Ištisi penki puslapiai!

Visokių būna pasaulyje kalbo- 
tyrininkų. Vienu metu juk ling- 
vistikon buvo pasukęs ir Didysis 
Tautų Vadas ir Mokytojas, Gim
nastų Draugas, toks Džugašvili — 
Stalinas. Vilius Pėteraitis nesi
vargina laužti iš piršto kokių 
nauju teorijų. Panaudotos me
džiagos studijai gausa veikiau 
liudija, kad jo siekta pasitikrint, 
darant savo išvadas, įvairiuose 
šaltiniuose. Tenka vien nusiste
bėti autoriaus darbštumu ir 
ištverme. Taip pat jo įveikta 
techninio darbo pakrova, žinant, 
kad jo nesinaudota kompiuteriu.

Pratarmėje autorius prasitaria, 
kad nors iš esmės jo veikalas 
remiasi ištiso būrio kalbininkų 
darbais (Kazimiero Būgos, I. Du- 
ridanovo, E. Fraenkel’io, J. 
Enzelyno, G. Froelich’o, J. Geru
lio, Petro Joniko, J.Otrembskio, 
Broniaus Savukyno, W.P. Schmi- 
d’o, R. Schmittlein’o, Prano Skar
džiaus ir A. Vanago), jam yra tekę 
papildomai palesioti hidronimų 
aiškinimų mažiau žinomuose šal
tiniuose, kaip, pavyzdžiui, tar
mių aprašuose.

Aprūpinta pratarme ir keliais 
įvadais, knyga susideda iš ketu
rių dalių, susiskaidančių į dau
gybę skyrelių ir poskyrių:

I. Mažosios Lietuvos ir Tvanks
tos vandenvardžių žodynas.

H. Vandenvardžių daryba.
III. Vandenvardžių sklaida 

pagal reikšmę ir kilmę.
IV. Mažosios Lietuvos ir Tvan

kstos vandenvardžių analizė.
Nesunku atspėti, kad ilgiausias 

(130 puslapių) iš tų skyrių yra 
pirmasis. Atseit Mažosios Lietu
vos ir Tvankstos vandenvardžių 
etimologinis žodynas. Tai visų 
"upių, upelių, intakų inven
torizacija, savotiškas „gazetteer”. 
Su tuo skirtumu, kad kiekvieną 
kartą pateikiamos prielaidos apie 
hidronimo kilmę, susidarymą, re
miantis įvairiausiais autoritetais 
kalbotyros srityje. Kartais užgin
čijant kai kurių specialistų (pvz., 
R. Schmittlein’o) teiginius.

Ne.pro šalį prisiminti, kad Vi
lius Pėteraitis ne visai naujokas 
leksikologuos srityje. Dar Vokie
tijoj, palaimintais Dievo Paukšte
lių laikais, jis kamavosi, sudari
nėdamas Lietuviškai-angliškų 
žodynų (II laida — 1950 metais). 
Tik šiuo kartu uždavinys sudėtin
gesnis, nes, jei neklystu, lietuvių 
kalbos etimologinį žodyną teturi
me tik vieną (Fraenkel’io).

Žodžiu, pirmosios dvi knygos 
dalys galbūt neišvengiamai pasi
matys eiliniam skaitytojui sau
sokom. Kur kas labiau sujaudins 
ir skatins turtinti savo žodyną 
trečioji knygos dalis, kurioje 
autorius bando pergrupuoti van
denvardžius pagal spėjamą jų 
tiesioginę reikšmę arba kilmę. 
Taip, sakysim, spėliotina, kad 
daug hidronimų siejasi su srau
naus arba, priešingai, stovinčio 
rūgstančio ar neišbrendamo van
dens įvaizdžiais. Vandenvardžio 

(Nukelta į 4 psl.)



ANTROJI DALIS D.AV e At
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1992 m. spalio mėn. 3 d. / October 3, 1992 Nr. 194(35)

JONAS PABEDINSKAS

Draugiškas žodis Lietuvos verslininkams

Kultūra ir mandagumas
Su malonumu teko skaityti 

viename Lietuvos laikraštyje 
tapytojo Antano Žąsyčio straipsnį 
„Kasdiena kaip kultūros veidro
dis” (Kauno diena, 1992 m. 
rugpjūčio 21 d.). Gvildenama ja
me svarbi problema: pototalitari- 
niu laikotarpiu lietuvių kultūra 
tiek nusmuko, kad įsiveisė nepa
garba gyvybei, sukčiavimas, va
gystės, turto grobstymai, pavy
das. Mokyklos apleistos, partijos 
pešasi, spauda užsiėmusi riete
nom, kriminaline kronika, kylan- 
čiom kainom ir panašiai. Pradžiai 
autorius siūlo kiekvienam asme
niui sąžiningai atlikti savo pa
reigas ir taip įžengti į ilgą kul
tūros atstatymo kelią, nes kul
tūra yra kasdieninio gyvenimo 
atspindys, o ne vien tai, kaip ją 
dažnai labai siaurai supranta in
teligentija.

„Kultūra yra individo sugebėji
mas gyventi pačiam su savimi, 
netrukdant to daryti kitam”, 
rašoma straipsnyje. Tai ne moks
las, ne išsilavinimas, o gyvenimo 
būdas. Autorius piktinasi, kad ne 
vienas, net nemirktelėjęs, išdės
tys tau vyriausybės ar Parla
mento klaidas ir grubiausiai par
duotuvėje iškoneveiks pardavėją. 
Tame jis mato užsilikusią „socia
listinio aiškumo” mąstyseną. To, 
žinoma, pasitaiko ir užsienio 
lietuvių gyvenime — ir čia tave 
lengvai pavadins neišmanėliu. 
Prancūzįjoje, o ypač Romoje, Itali
joje, krautuvėse pardavėjai irgi 
nemandagūs. Jungtinėse Ameri

Romualdas Požerakis (Kaunas) Platelių ežeras (1988)

Nuotrauka, kuri bus rodoma Lietuvių fotografų parodoje, vyksiančioje nuo žiu metų spalio 23 iki lapkričio 1 dienos 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Kasmetinė Lietuvių fotografų paroda ir kon
kursas, ruošiami Budrio vardo Lietuvių fotoar- 
chyvo, šiais metais vyks spalio 23 — lapkričio 1 
dienomis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Čikagoje. Šių metų parodoje, kaip ir pernykštėje, 
bus dvi temos: viena laisva, kita rengėjų parinkta. 
Šiai parodai parinktoji yra: „Upės, ežerai, jūra ir

laivai”. Tik parinktosios temos darbai dalyvauja 
konkurse ir bus premijuojami. Laisvos tematikos 
fotografijos dalyvauja parodoje, bet ne konkurse.

Visais parodos ir konkurso reikalais galima kreip
tis į parodos organizatorius: Algimantą Kezį (708- 
749-2843) arba Stasį Žilevičių (312-434-1357).

kos Valstybėse rinkimų laikotar
piu visaip kritikiuojamas krašto 
prezidentas ir Kongresas.

Aišku, dingęs yra senas res- 
pektas vienų kitiems. Žmonės, 
tarsi užsibarikadvę bokštuose, 
puola kitus, lyg nuo jų ginda
miesi. O JAV laikraščiai taipgi 
nusikaltimais, rietenom ir eko
nominėm problemom daugiausia 
užsiėmę. Tačiau vis tiek yra 
nemažai ir tokių krašto gyven
tojų, kurie domisi teatru, knyga, 
eina į spektaklius, skaito, nors ir 
knygos, ir teatras čia itin bran
giai kainuoja.

Kultūros poveikis žmogui tur
būt yra reliatyvus. Tai pareina 
nuo žmogaus charakterio, ne nuo 
jo išsilavinimo. Lietuvio cha
rakteris vis dėlto turbūt yra 
labiau linkęs į dvasinę gyvenimo 
ertmę, sprendžiant iš jo domesio 
įvairiom meno formom, ypač poe
zija, chorine muzika, dainom ko
vos už nepriklausomybę laiku, 
liaudies muzika, šokiais. Žmonių 
charakteriai visur ir visada ski
riasi, ir kasdienos veidrodyje 
visur matysime vykstančių rie
tenų. Tos rietenos tada staiga 
sudaro įspūdį, kad štai nėra pas 
mus kultūros!

Bet tai gal tėra tik mandagumo 
stoka, tolerancijos stoka ir 
„nepakantumo įstatymo ribose" 
stoka, kaip vienoje savo straips
nio vietoje pažymi tapytojas An
tanas Žąsytis.

Petras Melnikas

Kaip verslininkui, dirbančiam 
ir dirbusiam daug metų tarptau
tinėje prekyboje, mačiusiam iš ar
ti visokių ekonominių sistemų ir 
verslų bei pramonės metodų, no
risi kai ką pasakyti, kai ką iš
siaiškinti Lietuvos ekonominiais 
reikalais.

Prieš tai noriu prisipažinti, kad 
esu apstulbintas įvykių Lietuvo
je. Drąsus, bekompromisinis, ne
atlaidus, giliai emocinis nusitei
kimas mūsų tautoje prieš nutau
tinimą ir okupaciją mums komu
nistų laikais labai gerai pasitar
navo. Toks pat nusiteikimas da
bar Nepriklausomos Lietuvos po
litinėje arenoje, jau turint savo 
valdžią, lenkia mus draskyti vie
nas kitą be logikos, be pasigailė
jimo savo oponentui. Kitaip sa
kant, tie patys charakterio bruo
žai, kurie taip padėjo tiesiog he
rojiškoje rezistencijoje, šiandien 
daugelį mūsų sukausto į nusista
čiusius prieš dalykiškumą, pa
tarimų neklausančius, pavyz
džiais nesekančius, egocentriškus 
visuomenės žmones. Prie to, žino
ma, prisidėjo sovietiškoji aplinka 
su jos įtaka daugeliui, pavertusią 
sankciją, o ne savą iniciatyvą daž
niausiu akstinu veiklai. Ta situa
cija, aišku, Lietuvos žmonėms ir 
taip gerai žinoma.

* Per Antrąjį Lietuvos versli
ninkų suvažiavimą Vilniuje 1992 m. 
birželio 16 d. atidaromojo posėdžio 
metu autorius buvo paprašytas kreip
tis į suvažiavimo dalyvius jam atro
dančiais opesniais verslo sritį 
Lietuvoje liečiančiais klausimais. 
Savo kalboje jis labai suglaustai 
pristatė šiame straipsnyje jau pilniau 
išvystytas temas.

Algis Jakitas (Švenčionėliai) Tverečius 1991
Nuotrauka, eksponuojama Šiemetinėje Lietuvių fotografų parodoje, kuri vyks nuo Šių metų spalio 23 iki lapkričio 1 dienos Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Šiais komentarais noriu tik 
pažymėti, kad mūsų elgsena nei 
politinėje arenoje, nei vyriausybė
je, nei Parlamente, nei savivaldy
bėse nėra panaši į kitų Europos 
valstybių gyvenimą. Atrodo, kad 
viena daryti norime, o darome 
kita. Vaizduojame europiečius, 
norime jais būti, o elgiamės ki
taip. Nemanykime, kad ir kiti 
greit to nepastebės. Jau matyti 
pradžia susidarančios užsienyje 
nuomonės, kad Lietuvai dar toli 
iki vakarietiškumo. Kaip ne
paprastai gaila — juk tik neseniai 
svajojome apie tarpkarinės Lietu
vos tęstinumą, įsijungiant jai vėl 
į Vakarų kultūrą, ekonomiją, 
krikščionybę ir politiką.

Šalia to mums nepadeda ir tai, 
ką pavadinčiau „Massai pro
blematika”. Massai tai tokia 
Afrikos tautelė. Labai gražūs, 
aukšti, išdidūs, į savo kaimynus 
iš aukšto žvelgiantys ir su jais 
nieko bendro neturintys, per 
šimtmečius išvystę ypatingą gy
vulininkystę, turį labai stiprią 
šeimos ir genčių struktūrą, griež
tai besilaikantys savųjų tradicijų. 
Iki šio jie mažai modernizavosi ir 
yra patenkinti savo primityviu ci
vilizacijos lygiu. Gerbiu tokią 
tautą, kuri neieško svetimų dievų 
ir jaučiasi patenkinta savo da
lia bei gyvenimo eiga. Kiek jiems 
taip gyventi toliau seksis, ne
žinia.

Kitaip yra pas jų kaimynus. 
Juos supa daug kitų tautų ir 
valstybių, kurios įtikinėja 
europiečius, kad dėl kolonializmo 
jie dabar yra tokie neturtingi, 
kad imperialistai juos išnaudojo, 
kad jie buvo ir yra priversti keisti 
savo tradicijas, kad jei būtų pasi
likę savo senąją genčių ir 
gyvenimo struktūrą, dai dabar 
gyventų kaip rojuje ar bent kaip 
Europoje. Žinoma, tai nesąmonė. 
Negali tradiciškai dirbti ir gyven
ti ir tuo pačiu metu turėti vi
sokias civilizacijos materialines 
gėrybes, ar tai būtų automašinos, 
ar šaldytuvai. Turi pasirinkti: ar 
gyventi kaip Massai tauta, ar 
persiorientuoti į modernų gy
venimą.

Taip ir Lietuvoje — netikslu 
norėti būti vakariečiais, nesiel
giant vakarietiškai: bergždžia 
kalbėti apie rinkos ekonomiją ir 
įsijungimą į Europos ekonominę 
bendriją, jei nesistengiama iš 

pagrindų keisti esamą krašto 
struktūrą. Manyčiau, kad ne tik 
galime, bet ir turime šitame 
kaitos procese išlaikyti savas 
tradicijas, savus papročius ir savo 
tautos individualizmą, kiek įma
noma. Kai šalis perėjo iš agrari
nio krašto ūkio į daugiausia pra
moninį, tai daug tautinių 
tradicijų irgi pakito. Persiorien 
tuojant dabar iš sovietizmo į 
vakarietišką gyvenimą, galime 
pasižiūrėti į kitų valstybių 
patirti, ieškant išlaikyti savo 
tautos identitetą. Blogai būtų 
laikytis ar tai vienos, ar tai kitos 
pozicijos viešųjų problemų atžvil
giu, neatkreipiant dėmesio savi
tą, tautos identitetą ir demokra
tiškai modernaus gyvenimo 
siekius.

Šia proga norėtųsi apie daug ką 
išsikalbėti. Mūsų laikraščiai yra 
pilni pasikalbėjimų. Juk malonu 
susitikti ir pasikalbėti. Ateina 
tačiau laikas baigti kalbas ir 
pasiraitoti rankoves darbui. Efek
tyviam darbui. Išmintingam dar
bui. Greitam darbui.

Iš dalies dėl tų begalinių kalbų 
nematyti rimto progreso mūsų 
pramonės atsinaujinime. Nei jo 
pradžiai, nei jo vystymui. Regi
mas tarsi koks teatras ant visuo
menės scenos: vaidinama, kad 
kažkokie darbai atliekami, kaž
kokie planai formuojasi, kažko
kios sutartys pasirašomos, kažko
kia produkcija verda, kažkokios 
ministerijos viską tvarko. O 
realybė — už scenos vaizdas ne
paprastai liūdnas. Jau dveji treji 
metai, kada buvo galima ką nors 
daryti. Tas nebuvo daroma nei 
pramonėje, nei valdžioje, ir vis to
lyn, tuo blogyn bus šiame mūsų 
svarbiausiame krašto ūkio sek
toriuje — pramonėje.

Šiame numeryje:
Kultūra ir mandagumas • Žodis Lietuvos verslininkams • Knyga 
apie Šilalę • Vincą Krėvę į Lietuvą palydint • Lituanistikos 
instituto suvažiavimo programa • Kazio Bradūno naujausi ei
lėraščiai • Jolantos Stanelytės koncertas Čikagoje • Keramika — 
1992 • Naujos knygos

Turbūt visi pastebime, kad 
Lietuvoje vyksta dėl gerų pozicijų 
privatizacijoje manevravimas, su 
draugais suokalbiai ir trum
palaikiai esamos situacijos išnau
dojimai. Lietuvoje geriau žinomos 
šios padėties tikrosios priežastys. 
Man iš šono žiūrint, yra neaišku, 
kaip atsakingi pramonės ir val
džios žmonės gali trypčioti vieto
je ir skardentis, kad kas nors rim
to vyksta. Pasakiau — atsakingi, 
o iš tikrųjų daug jų yra nepapras
tai neatsakingi, neturi tautai 
atsakomybės jausmo už jų bevaisį 
darbą, už neieškojimą išeičių, už 
neišklausymą kitų nuomonės, už 
kartais egomaniją, pririšančią 
juos prie praeities sistemos 
metodų.

Kaip ir visose taisyklėse, ir čia 
yra šviesių išimčių! Tai žmonės, 
dirbantys tiek pramonėje, tiek 
valdžioje, kurie neieško pasiteisi
nimų, patys efektyviai juda ir 
kitus judina, ieško naujų kelių, 
mėgina keisti produkciją, kaip 
nors iškombinuoti žaliavų, varsto 
vyriausybės ir parlamento duris. 
Nelaimei, jų rankos per dažnai 
surištos savo kolegų, — savo 
srities grafomanų ir biurokratų, 
kad jie galėtų ką nors plačiau 
pasiekti.

Norisi kai ką išsiaiškinti. Yra 
skirtumas tarp normalios preky
bos ir spekuliacijos. Tarp speku
liacijos ir vadinamosios pogrin
džio (arba .juodosios”) rinkos. 
Kai kuriuose kraštuose pogrin
džio ekonominė veikla yra pava
dinta „neregistruota ekonomija”, 
nes joje prekių šaltiniai neaiškūs, 
prekiautojai nemoka valstybei 
mokesčių, papirkinėja valdžios 
žmones ir klesti ten, kur valdžia 
yra užgniaužusi normalią preky
bą bei kai kuriuos verslus. Pavyz

džiui, Peru valstybėje kelerius 
metus transportacįja ir maža 
prekyba veikė iki 80% neregis
truotai, kadangi kraštas turėjo 
aukštus mokesčius, sustingusią 
biurokratiją ir klestėjo kyšinin
kavimas. Kaip žinoma, ilgus 
metus ta šalis kraštas buvo ir 
tebėra arti visiško bankroto dėl 
tokios sistemos. Lietuvoje galime 
pogrindinę ekonominę veiklą at
pažinti ten, kur yra vartojamos 
vogtos žaliavos, kur gaminiai iš 
fabrikų išvežami slaptam jų vado
vybių pasipinigavimui (ne tik į 
mūsų, bet ir į užsienio rinką už 
kietą valiutą), ten, kur per 
visokias bendras įmones (angliš
kai, ,joint-ventures”) fabrikų 
vadovybės sau susidaro sąlygas 
sukaupti valiutos užsienio ban
kuose, ten, kur parduodamas 
bendras turtas tam, kad vienam 
ar kartu su draugais pasipelnyti. 
Kaip žmonės kad sako — kai pri
pranti vogti valdžios mišką, tai 
paskui sunku susivaldyti nepasi- 
ėmus ko nors ir iš kaimyno 
miškelio.

Mūsoji spekuliacija, tiek regis
truota, tiek ne, verčiasi pirkimu 
ir pardavimu arba tarpininkavi
mu daugiausia vienkartinėmis 
transakcijomis. Panašiai, kaip 
Vakaruose kad prekiaujama ak
cijomis ar žaliavomis. Tiek čia, 
tiek ten, spekuliuojama. Dažnai 
spekuliuojama (spėjama su rizi
ka), kad kas bus nupirkta po kiek 
laiko bus galima parduoti už 
daugiau. Vakaruose visi kiti 
gaminiai, prekės, mašinos, dalys, 
produktai yra parduodami ir per
kami normalios prekybos rėmuo
se. Normalioje prekyboje speku
liacijai mažai yra vietos. Normali 
prekyba reiškia, kad fabrikas sto- 
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KERTINĖ Baltijos tautos sintezėje ir analizėje

Kristupas Kolumbas — 16-o šimtmečio graviūra

1

Kristupo Kolumbo kelionė
Penktadienis, 1492 metų rug

pjūčio 3 diena. Dar ankstyvas 
rytas — tik penkiolika po penkių. 
Ispanijoje trys būriniai laivai 
pamažu juda Saltes upe, nes nėra 
vėjo — jūrininkams reikia vartoti 
irklus. Pats didžiausias iš trijų 
laivų (vardu „Santa Maria”) teni
so aikštės dydžio. Trys laivai 
plaukia i vakarus, i Kiniją. Atei
nančiomis savaitėmis kelionė 
vyksta gerai — vėjas pastovus ir 
pakankamai stiprus. Tačiau jūri
ninkai gerokai įsitempę. Ekspe
dicijos vadas Kristupas Kolum
bas yra stipriai įsitikinęs, kad 
pasaulis apvalus ir todėl plaukda
mi į vakarus pasieks Kiniją. 
Jūrininkai nėra taip tikri — kas 
bus, jei jie priplauks pasaulio 
kraštą ir savo pražūtį?

Jau savaitę po atsisveikinimo 
su Canary salomis keliauninkai 
mano matą artėjančio kontinen
to ženklus. Rugsėjo 14 dieną 
„Nina” laivo įgula pamato tropi
nį paukštį. Turi būti arti krantas, 
nes šie paukščiai neskrenda toli 
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nuo žemės. Spalio 8 dieną Kolum
bas rašo savo dienoraštyje: 
„Dievui tebūnie padėka: vėjas 
yra švelnesnis negu balandžio 
mėnesį Sevilijoje... jis toks kvap
nus.” Dvi valandas po vidurnak
čio spalio 12 dieną budintis jūri
ninkas nuo „Pinta” laivo stiebo 
pamato vakaruose baltuojantį 
krantą. Praėjo dešimt savaičių 
nuo išplaukimo iš Palos de la 
Frontera iki tol, kol Kolumbas 
išlipo saloje, kurią jis pavadino 
San Salvador. Pasaulio istorijai 
Kolumbo pėdos šioje Karibų jūros 
saloje yra ko gero dar svarbesnės 
už astronautų Neil Armstrong ir 
„Buzz” Aldrin pėdas mėnulyje.

Kaip jau būsime pastebėję pas
taraisiais metais, ši Kolumbo 
kelionės penkių šimtų metų su
kaktis sukėlė didelę audrą pačioje 
Amerikoje. Daugelis amerikiečių 
švęs Kolumbo dieną kaip ir 
kasmet. Tačiau ypač inteligenti
jos tarpe ši Kolumbo kelionės 
sukaktis minima su mažai slepia- 

(Nukelta į 2 psl.)

ALFONSAS EIDINTAS

Boris Meissner (Hrsg.). DIE 
BALTISCHEN NATIONEN: EST- 
LAND, LETTLAND, LITAUEN. 
Zweite erweiterte Auflage. Koeln: 
Markus Verlag, 1991.428 Seiten.

Pirmasis šio kapitalinio straips
nių rinkinio, kurį drąsiai galima 
pavadinti ir kolektyvine mono
grafija, leidimas (1990 metų) 
Lietuvoje yra susilaukęs didelio 
dėmesio, jį recenzavo du autoriai 
— Arthur Hermann* ir Min
daugas Tamošiūnas2 ir įvertino 
labai palankiai. Simboliška, jog 
antro, papildyto leidimo „Vor- 
vvort’ą sudarytojas parašė 1991 
metų rugpjūtį, kuris po nepavy
kusio pučo Maskvoje, radikaliai 
pakeitė situaciją Baltijos valsty
bėse: kankinama vidinių negalių 
ir prieštaravimų sovietinė im
perija dar labiau supleišėjo, Balti
jos valstybės per kelias savaites 
gavo pilną tarptautinį pripažini
mą, buvo priimtos į JTO ir kitas 
tarptautines organizacijas, o bu
vusios SSRS vietoje atsirado NVS 
(Nepriklausomų valstybių san
drauga), kuri, jeigu sekant Bori
so Meissner’io pranašyste, dabar 
jau gali turėti kelis tolesnio 
vystymosi variantus — ji gali tap
ti konfederacija ir savo santykius 
grįsti tarptautine teise, o gali — 
Maskvai rodant tam didelę inicia
tyvą — persitvarkyti į savaran
kišką, tarptautinėmis sutartimis 
įformintą valstybių sąjungą (fede- 
raciją), kuri savitarpio santykius 
grįstų valstybine teise.

Abiem šiais atvejais Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos dalyvavimas 
yra daugiau negu abejotinas, juo
lab kad Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba yra priėmusi 1992 metais 
ir specialų nutarimą nesijungti į 
jokias formuojamas sąjungas Ry
tuose, o savo santykius su NVS 
grįsti dvišalėmis, tarpvalstybinė
mis sutartimis. Baltijos kraštų 
pavyzdžių pilnai gali pasekti Uk
raina, tapusi didele jėga Europoje 
ir savo savarankiška pozicija 
galinti niekais paversti visas 
konfederacijų ar federacijų kom
binacijas Rytuose ir tuo paskatin
ti dar Azerbaidžaną ar net Mol
dovą. Mums svarbiausia — Balti
jos šalių laisvė iškovota. I tokią 
logišką situaciją tarsi ir atveda 
knygos autorių straipsniai, kurių 
visuma dėsningai praturtina ne 
tik Vokietijos, bet ir pasaulinę 
istoriografiją Baltijos šalių istori
jos problematikoje.

Antrajame leidime atsisakyta 
Baltijos kraštų istorijos tyrinėji
mų apžvalgos, ir penktasis sky
rius (Wilfried Schlau ir Roland 
Goetz straipsniuose) pasirodo labiau 
biau reikalingas ir papildantis 
jau anksčiau išdėstytą istorinį ir 
politinį-juridinį Baltijos valstybių 
raidos komponentą, kurį itin 
sukonkretina ir papildomai daro 
įtaigesniu chronologinė įvykių

Saulėtekis Kurilų mariose Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka
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1986-1991 metais lentelė bei 
istoriniai žemėlapiai.

įdomu, jog sovietinių istorikų 
kolektyviniai darbai apie Baltijos 
kraštus, daugiausia ten vykusias 
„revoliucijas” 1918-1919 ar 1940 
metais, stengdavosi niveliuoti 
ar supanašinti visų trijų, gana 
skirtingų savo istorija, kalba ir 
kultūra tautų patirtį.

Gert von Pistohlkors’ui teko 
nedėkingiausias uždavinys di
džiulio istorinio periodo sintezėje 
išryškinti ir istorijos padarytas 
bendrybes trims tautoms, ir jų 
skirtumus, kurie, drįsčiau sakyti, 
jaučiami iki šiol. Autoriui pavyko 
nubrėžti ryškias linijas tarp 
vokiškosios kultūros zonoje ilgai 
buvusių Estijos ir Latvijos, labiau 
urbanizuotų ir geresnes galimy
bes kultūriniam vystymuisi turė
jusių (ypač 19 amžiaus antroje 
pusėje latvių ir estų), ir šlo
vingos viduramžiais Lietuvos val
stybės, katalikiškos lenkų kul
tūros sferoje gyvenusios Lietuvos, 
daugiausia valstietiškos, mažai 
urbanizuotos, „nesupramoninin- 
tos” lietuvių tautos, gal dėl to 
neturinčios dabar ir tokių didelių 
problemų su sovietinės rusifikaci
jos padariniais.

Lengviau buvo H. J. Uihoppu, 
A. Šildė ir V. S. Vardžiui rašyti 
atitinkamai Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos 1918-1991 metų istori
ją. Skaitant jų tekstus, Baltijos 
šalių istoriko žvilgsnis, žinoma, 
dėsningai krypsta į pokario laiko
tarpį, juolab kad dėl 1918-1940 
didelių ginčų ar diskusijų ne
bėra nei visuomenėje, nei istorikų 
tarpe, o tuo tarpu pokario metų 
procesai nauju žvilgsniu net ne
apžvelgti, trūksta ir faktų, ir bent 
kiek patikimesnės statistikos. 
Tai liečia visas gyvenimo sritis, 
todėl skaičiai čia vis dar bus 
tikslinami. Štai V. S. Vardys 
nurodo (p. 227), jog Lietuvoje 
pokario partizaninės kovos me
tais žuvo nuo 40,000 iki 60,000 
žmonių. Dabar, paskelbus dalį 
KGB statistikos, galime pasaky
ti, jog pirminis skaičius ar
timesnis tiesai — mat SSRS 
saugumo organai sakosi likvida

vę 20,165 rezistencijos dalyvių 
be to, žuvo apie 17-25,000 paprastų 
gyventojų ar vadinamų „tarybi
nių aktyvistų”. KGB statistika 
rodo, jog Lietuvoje pokario .metais 
veikė apie 120 stambių ginkluotų 
antisovietinių formuočių, kurios 
iki 1953 metų buvo sunaikintos. 
Jose įvairiais metais veikė 77,108 
dalyviai, iš kurių 1945-1959 
metais legalizavosi 38,927, buvo 
NKVD suimti 18,016 ir likviduo
ti 20,165 rezistencijos kovotojai *. 
Per tą patį laiką sovietai nuteisė 
apie 31,000 žmonių. Dar daugiau 
ginčų kels deportuotu į Sibirą 
skaičius: Vytautas Vardys nuro
do jį buvus 350,000, tuo tarpu 
sovietinių represijų organų doku
mentai maksimaliai leidžia pri
skaičiuoti iki 120-150 tūkstan
čių deportuotųjų. Tai nėra joks 
priekaištas profesoriui Vardžiui 
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(jo Lietuvos istorijos dalis para- 
i i įdomiai, laisvai ir argumen- 

t uotai), paprasčiausiai tai yra 
didelė problema, reikalaujanti il
tį ■> ir įtempto darbo su šaltiniais, 
kurie prieštaringi ir kurių dar 
daug stokojama.

Knygos autoriai daug vietos pa
skiria Baltijos kraštų politikai, jų 
bandymams pradėti derybas su 
SSRS vadovybe ir Boris Meissner 
ir kiti autoriai pabrėžia dar 
liaudies frontų ir Sąjūdžio ban
dymus vykdyti kuo labiau bendrą 
ir koordinuotą politiką, Baltijos 
Tarybos svarbą. Tačiau kaip ir 
prieš karą, taip ir dabar Baltįjos 
valstybių Antantės ar bet kokios 
sąjungos problema tebėra aktuali 
ir sunkiai realizuojama. Estijos 
kontaktai su Suomija neretai 
palieka nuošalyje Latviją ir 
Lietuvą, Lietuvos maksimaliz

mas dialoge su Rytais dažnai 
stato j keblią padėtį Latviją, nors 
Lietuva ir įsitikinusi, jog „tem
pia” savo kaimynes. Istorinius ar 
psichologinius skirtumus nesun
kiai pastebi ir politologai, ir 
žurnalistai, taip, kaip ir vienas 
amerikietis, stebėjęs Lenino pa
minklų nuvertimo procedūras 
Baltijos šalių sostinėse, taikliai 
ironizavo: „Lietuviai nuvertė 
Leniną iš karto, kai tik baigėsi 
pučas, latviai sudarė komisiją 
svarstyti šią problemą, o estai 
pasisamdė suomių firmą”. Šiaip 
ar taip Baltijos šalių kooperavimo 
problema tebėra aktuali ir anali
zuotina, juolab jog Rusija savo 
dokumentuose ir pareiškimuose 
dėl kariuomenės išvedimo iš šių 
šalių daro skirtumus ir taip vėl 
skaldo bendras baltų nuostatas. 
Šia prasme itin vertinga yra 
Meissner’io padaryta ir Vakarų 
bei Vidurio Europos šalių požiū
rio į Baltijos šalių problemą 
analizė.

Baltįjos valstybės išsikovojo ne
priklausomybę taikiu keliu, nuo
širdžiai remiant jas demokratinei 
Rusįjai, demokratinėms Vakarų 
valstybėms. Šis kovos kelias yra 
ir originalus, ir pamokantis. Ne
paisant istorinių, ekonominių, 
socialinių ir demografinių skirtu
mų, šios senos-jaunos valstybės, 
o ypač jų šio šimtmečio istorija, 
kurią išdėstė Boris Meissner’io 
sutelkti tyrinėtojai, pasitarnaus 
ir mokslui, ir politikams, juolab 
kad po knygos antro leidimo jau 
daug kas pasikeitė ir norom ne
norom tenka galvoti, jog šis 
vienas rimčiausių mokslinių lei
dinių, skirtų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos visuomeninės - politinės 
bei socialinės ir ekonominės rai
dos analizei, netrukus susilauks 
ir trečiojo leidimo.

NUORODOS

1 Lituanistica (Vilnius), 1991, Nr.
4, pp. 109-110.

2 Ten pat, pp. 110-117.
3 A. Endriukaitis, „Represijų sta

tistika”, Lietuvos Aidas (Vilnius), 
1992.07.09, Nr. 132, p. 4.

4 Ten pat, p. 4.
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Jugoslavijos agonija
ir tautinė mitologija

Šiandieniniai Lietuvos rūpesčiai
VYTAUTAS LANDSBERGIS

Iš kalbos Kultūros židinyje, New York’e, 
šių metų rugsėjo 28 dieną

Dubrovnik’o griuvėsiai, Sara- 
jev’o agonija... Belgrado laik
raščio Respublika žodžiais: „KOŠ
MARAS — melai, neapykanta, 
baimė, smurtas, grobimas”.

Kas kursto tą neapykantos 
gaisrą, kur to aklai naikinančio 
įniršio šaknys? Dėl to esame 
girdėję daug teorijų ir aiškinimų. 
Serbų rašytojas Milorad Pavič 
mums neseniai priminė ir tau
tinės literatūros bei mitologijos 
vaidmenį.

Jau į daugelį kalbų išverstą 
Pavič’o romaną Kazarų žodynas 
užsienio kritikai sveikino kaip 
svarbų literatūrinio avangar
dizmo šuolį. Tik dabar prade
dama suprasti, jog šis romanas 
yra ir pranašiškas „serbų nacio
nalizmo manifestas” — svarbus 
raktas į kai kurių serbų pasaulė
žiūrą.

Su Pavič’u Belgrade šįmet 
kalbėjosi New York’o savait
raščio The Viliūge Voice ko
respondentas. Štai ką jis išgirdo. 
„Visi karai Europoje yra religi
niai karai”, kalbėjo serbų rašyto
jas. „Vakarų Europa nori pastum
ti Vakarų krikščionybės sienas į 
Rytus, serbų tautos ir sentikių 
religijos nenaudai. Kaip ir per 
šimtmečius iki šiol, jie mėgina su
naikinti pravoslaviškąją krikščio
nybę”.

Kaip Balkanuose įprasta, Pavič 
visur mato baisius sąmokslus. Jis 
tvirtina, kad Vatikanas yra 
sudaręs sąjungą su Jugoslavuos 
musulmonais ir su naujomis 
„fašistinėmis” Vidurio Europos 
valstybėmis: Chorvatįja, Slovėni
ja, Austrija, Vengrija ir vėl susi
vienijusia Vokietija, kurios visos 
kariauja prieš 600,000 Chorva- 
tijoje gyvenančių serbų. Tai esąs 
„genocidinis” karas!

Anot serbų romanisto, 
maršalas Tito buvo sukūręs 
Jugoslaviją, kurioje serbų kul
tūra bei religija buvo slopinamos, 
o kitos tautos privilegijuojamos. 
„Humanizmas”? „Tolerancija”? 
Pavič į juos numoja ranka: „Mes 
tegalvojame apie tai kaip išlikti, 
nes komunistinė santvarka pri
vedė serbų tautą prie jų egzis
tencinės pražūties”.

Pavič’o „antikomunizmas” 
tačiau nekliudo jam remti ko
munisto Milosevič’o ir jo generolų 
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politikos. Tolerancija jam gana 
pavojingas dalykas: ji gali sunai
kinti tautą, kuri „pasižymi tole
rantiškumu” — kaip serbus. 
Todėl serbai turi ginti savo 
„imperiją” ir nenusileisti kitoms 
tautoms.

*
I tuos Pavič’o išvedžiojimus na

tūralu reaguoti kaip į absurdišką 
jovalą. Ko čia nėra — ir naciško 
rasizmo, ir socialinio darvinizmo, 
ir gorbačioviškai žirinovskiško 
imperijos kulto? Tačiau tai ne 
viskas. Serbų rašytojo žodinėje or
gijoje glūdi ir rimti perspėjimai 
visiems Vidurio-Rytų europie
čiams:

— Talentingas rašytojas ne 
visad yra tinkamas moralinis ar 
politinis vadovas. Vaizduotė ne 
visad sutampa su etika.

— Tautinė literatūra ir mitolo
gija yra dviašmeniai dalykai. Štai 
epiškas baladžių ciklas apie 
karaliūną Marką („Kraljevič 
Marko”) pietryčių slavams padėjo 
išlaikyti savo kultūrinę ir tautinę 
tapatybę, savo asmenišką orumą 
per beveik penkis šimtus sve
timųjų okupacijos metų. Tačiau 
to paties karaliūno vardą 
linksniavo ir fašistuojantys chor
vatų „ustaša” būriai, masiškai 
žudydami serbus, žydus ir 
čigonus. Ir tautiniai klasikai gali 
būti cituojami nusikaltimams pa
teisinti.

— Ar ir Lietuvoje bei išeivijoje 
negirdima balsų, teigiančių, jog 
kadangi Lietuva buvo taip 
nuskriausta, išduota ir nunioko
ta, lietuviai turi teisę „valyti” 
šalį nuo nepageidaujamų 
mažumų arba jas „tvarkyti”, 
kaip mums paranku ir patinka?

Netobula, bet ir nepaneigtina 
istorinė lietuvių tolerancija, pa
garba kitoms tautoms ir jų kultū
roms yra mūsų bendras turtas. 
„Valydami” ar „tramdydami” 
mažumas, iškreipdami kitų tau
tų veidus, tesuteršime savo sielą. 
Tai mums dramatiškai primena 
serbų rašytojo Milorad Pavič’o 
pavyzdys.

Algirdas Landsbergis

Galbūt verta pasakyti keletą 
žodžių apie tai, kaip dabar dalykai 
klostosi Lietuvoje, ir tiesiog tai, 
kas man rūpi, kuo aš daugiausia 
užimtas ir apie ką galvoju. Tai 
yra keli pagrindiniai mūsų šalies 
uždaviniai šiandien. Vienas iš jų 
— tai Rusijos kariuomenės išve
dimas. Čia padaryta nemaža pa
žangos. Yra susitarimai — svar
bu, kad jie būtų įvykdyti. Tam 
uždaviniui visą laiką yra didelių 
kliūčių. Nekalbant jau, žinoma, 
apie Gorbačiovo laikus, kada 
jeigu dėl to mes ir pareikšdavome 
kokį reikalavimą (pavyzdžiui, 
buvo jau 1989 metų vasarą su
rinkta pusantro milijono parašų 
Lietuvoje su šituo reikalavimu) 
tai, nors Lietuvoje mes ir tikėjo
me, kad pasieksime savo tikslą, 
bet žmonės susimąstydavo, prieš 
pasirašydami po tokiu reikalavi
mu. Ypač kad ten taip pat reikė
davo nurodyti savo adresą, bet 
rašėsi, kad ir susi mąstydami ir 
minutėlę pagalvodami. Ir pusan
tro milijono parašų buvo labai 
svarbi atrama, siekiant nepri
klausomybės ir siekiant, kad tas 
jau tada toks aiškus reikalavimas 
būtų kada nors įgyvendintas.

Sunku buvo pasakyti — kada 
mes to pasieksim, ir dabar tas 
tikslas dar net nėra pasiektas, bet 
jūs žinote, kad mes pirmieji iš 
Baltijos šalių turime susitarimą 
su Rusija, pasirašytas tris sutar
tis dėl kariuomenės išvedimo iki 
kitų metų rugpjūčio mėnesio, 
jeigu reiks tiek iki pabaigos, bet 
jeigu gerai seksis, gal ir anksčiau. 
Taigi yra susitarimas, kuris nu
mato tokias datas, kokių kiti 
neturi. Sako, kad net ir vokiečiai 
truputį su pavydu žiūri, nes 
jų data yra vėlesnė. Lietuva 
gal anksčiau nebeturės svetimų 
kareivių.

* Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, atvykęs į New 
York’ą, 1992 m. rugsėjo 28 d. pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų sesijoje. (Jos 
tekstas išspausdintas Draugo 1992 
m. rugsėjo 30 ir spalio 1 dienos 
numeriuose.) Kultūros židinyje tos 
pačios dienos vakarą susitiko su New 
York’o lietuviais ir neformaliu būdu 
pasidalijo su klausytojais mintimis 
apie pagrindinius šiuo metu Lietuvos 
rūpesčius. Čia spausdinamas tekstas 
nurašytas nuo garsajuostės, kurią 
Petro Petručio vedamai „Margučio” 
radįjo programai Čikagoje persiuntė 
niujorkiečiai.

Bet tas, kuris sekė tą visą kovą 
dėl kariuomenės išvedimo, kuri 
ėjo, žinoma, kaip vienas iš pagrin
dinių dalykų kartu su visa nepri
klausomybės kova, ją kas sekė, 
tai gali prisiminti, kiek buvo 
sunkumų ir po to, kai jau sugriu
vo Sovietų Sąjunga, kai jau pri
pažino Lietuvos nepriklausomy
bę, ir paskiau jos pačios neliko 
kaip valstybės — kaip buvo sun
ku pradėti kalbėtis ir susitarti su 
Rusija, nauja valstybe Sovietų 
Sąjungos vietoje, nepaisant to, 
kad Rusijos vadovybė yra nusitei
kusi demokratiškai, palankiai ir 
rėmė Lietuvos nepriklausomybę, 
Prezidentas Jelcinas daug padėjo. 
Jo pozicija buvo labai svarbi — 
teigiama pozicija. Ir vis dėlto kaip 
buvo nelengva išjudinti tą 
dalyką.

Iš pradžių buvo neaišku, kieno 
yra ta kariuomenė — tokia kaip 
ir be šeimininko — ir nežinia, ar 
klausanti dar Rusijos vyriausy 
bės, ar pavaldi jai. Ir iki šiol kar
tais būna tokių keistų dalykų, 
kur mums — ir ne tiktai mums, 
o kur nors ir Moldovoje ar Kau
kaze — ne visiškai aišku, ar ta 
kariuomenė tiktai taip šneka, 
kad ji nebūtinai klausys vyriau
sybės, ar čia yra tos pačios 
vyriausybės toks žaidimas gąs
dinti su tokia kariuomene. Ji, 
matot, gali imti ir neklausyti, 
todėl būkit protingi, per daug 
nespurdėkit, per daug nereika- 
laukit, ir panašiai. Na, mes jau 
prie to pripratę per tą visą 
politinę kovą su Gorbačiovo So
vietų Sąjunga — tada irgi buvo 
labai daug tokių gąsdinimų — jūs 
nespauskit pono Gorbačiovo, nes 
jeigu jį nuvers, tai bus vi
siems blogiau. Mes tą daug kartų 
girdėjome.

Ir dabar panašių dalykų būna, 
bet vis dėlto Lietuvoje, nors dar 
yra kurstymų tų kariškių tarpe — 
dabar visai neseniai, pasirašius 
tuos susitarimus, kai kuriuose 
daliniuose vėl buvo platinami 
rusiški lapeliai, raginantys ne
klausyti, raginantys net skelbti 
kažkokią Klaipėdos sovietų res
publiką, ją atskirti nuo Lietuvos. 
Vienu žodžiu, šposų yra. Ne visai 
jau tokie linksmi tie šposai, bet 
dabar linksmesni, negu anksčiau 
dar grėsmingiau atrodė: iš tikrų
jų, kad neprasimanytų ko nors, 
kaip kitose vietose prasimano.

Visai neseniai dar skambėjo 
grasinimai atplėšti dalį Estijos, ir 
tas klausimas tebėra: matome, 
koks politinis spaudimas Estijai, 
kaip visame pasaulyje, įskaitant 
ir Jungtines Tautas, kalbama 
daug netiesos, bet kalbama gar
siai, ir yra klausytojų, kurie 
linkčioja galvomis: „Ak, tikrai, 
kaip ta Estija skriaudžia tokią 
vargšę Rusiją.” Ir šiandien jJTO] 
man teko pasakyti, kad nors 
lietuvių ten irgi yra Estijoje, jie 
nesiskundžia, kad juos kas nors 
nuskriaudė, ir mes prieš Estiją 
neisim ir jokių sankcijų neskelb- 
sim. Na, o kam ne gėda, tie gal ir 
skelbs, nes šios dienos žinios iš 
Maskvos yra tokios, kad ten yra

Vytauto Butkuus nuotraukaVytautas Landsbergiu

Sveikiname Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką Vytautą Landsbergį jo šešiasdešimtojo gimtadienio — rytoj, 
spalio 18 dieną — proga!

Retai kuriam žmogui pasiseka pakreipti istorijos tėkmę. Tokiu žmogumi yra 
Vytautas Landsbergis. Jis pasauliui yra tapęs išsilaisvinimo iš vergijos simboliu. Meg 
Greenfield 1992 m. rugpjūčio 31 d N e iv s tverk žurnale rašo: „Tikroji garbė ir šlovė už 
praėjusius trejus metus priklauso [ ... J tiems tūkstančiams drąsuolių, kurie Rytuose 
ėjo gatvėsna, ir mirties pavojuje stovėjusiems jų vadams — Haveliui, Wa)esai, Lands
bergiui, Jelcinui... Jie iš tiesų deramai jaudino džiaugsmu pasaulį”.

jau teikiami pasiūlymai vyriau
sybei, kaip dar daugiau prispaus
ti Estiją.

Žodžiu, yra dalykai ir einantys 
pirmyn ir pažanga yra, bet yra ir 
neramūs laikai. Pačioj Maskvoj 
visko visada gali būti, ir su ta 
kariuomene ir ne visada viskas 
suprantama: kur yra apgaulingi 
žaidimai, o kur yra iš tikrųjų 
bermontininkų, želigovskininkų 
ar panašių iš mūsų istorinės 
patirties tokių poelgių? Tikrų ar 
ba suvaidintų karinių veiksmų — 
suvaidinto nepavaldumo ir neva 
savarankiškų karinių veiksmų? 
Todėl iš tikrųjų mes būsime 
ramūs arba jau daug ramesni ta
da, kada tas paskutinis kareivis, 
kurį taip ir įsivaizduojame išei
nantį su šautuvu ant pečių — 
nors ne taip, žinoma, bus -1 bet 
kada jis jau peržengs tą sieną ir 
išnyks tolumoj.

Dabar vis dėlto atrodo, kad yra 
nusiteikimas vykdyti tą sutartį ir 

kai kurie daliniai kraustosi arba 
išveža tankus, kitą sunkią tech
niką. Išardo pačią brangiausią, 
elektroninę, radarinę ir kitokią 
techniką, šnipinėjimo techniką. 
Jas pirmiausia išmontuoja ir iš 
veža. Reiškia, matyti iš tikrųjų 
nusiteikimas yra išsikraustyti.

Na, be kita ko, ir plėšia — 
viską, ką galima išplėšt, parduot 
j kairę, j dešinę — tai irgi yra 
likvidacijos požymiai, nors tuo 
pačiu yra sunaikinamas turtas, 
kuris turėtų palikti Lietuvai, 
kuris priklauso Lietuvai. Mes 
neturime jėgos tenai ateiti, suim
ti kokius generolus, pulkininkus, 
juos teisti ir panašiai. Rašom 
notas, protestus, stengiamės kon
troliuoti transportų judėjimą, ką 
išveža, ir panašiai. Dar visai 
neseniai turėjome priešintis, kai 
kada beveik jėga, kareivių įveži
mui į Lietuvą. Nes jie nebuvo 
nusiteikę išeiti dar šių metų 
pradžioje ir iki vasaros. Ir buvo 

susidūrę su problema, kad karei
vius jau atitarnavusius išleidžia, 
o nauju neturi.

Ir todėl, kaip sakė, ir iš tikrųjų 
taip yra, net ir aukšti karininkai 
jau stovi sargyboje, kaip paprasti 
kareiviai, nes nėra kam sargybo
je stovėti. O karininkai su šeimo
mis — jie gyvena, jie įsikūrę, 
jiems sunkiausia ir išsikraustyti, 
palikti butus ir važiuoti į nežinią. 
Ir iš jų pusės ir buvo tas pasiprie
šinimas ir pavojus, kad jie gali 
neklausyti arba šantažuoti, gąs
dinti savo vyriausybę. Dėl to irgi 
iš dalies irgi yra susitarta.

Lietuvoje kai kas kritikavo to
kius vyriausybės sprendimus, 
galima sakyti vadovybės spren
dimus, kad buvo leista, kaip jūs 
žinote, pagal įstatymą, kad ne 
kareiviai, bet gyvenantys pasto
viai Lietuvoje žmonės, taigi ir kai 
kurių karininkų šeimų nariai, tu-

(Nukelta j 2 psl.)
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„Būk savimi, bet niekada ne- 
užgožk pasaulio savuoju ,aš’ ”, 
taip mane mokė išmintingas bi
čiulis. „Kai dėstai visuotinės 
reikšmės mintis, kilusias, bend
raujant su žmonijos kultūra, 
griebkis įvardžio ,mes’. Taigi ne 
tu taip manai, bet ,mes’ taip 
manome. Šitaip pagerbsi ne tik 
savo, bet ir kitų triūsą.”

Oho, tai bent patarimas! Juk 
nekuklu be saiko mėgautis įvar
džiu „aš”. Pagalvos, kad esi nepa
taisomas savimyla. Deja, kažko
dėl nesilaikau bičiulio nuostatos. 
Negi dabar slėpsiuos už to kolek
tyvinio „mes”, negi bylosiu visos 
žmonijos vardu. Esu, buvau ir bū
siu „aš”. Vienintelis toks visame 
pasaulyje.

Būna atvejų, kai rašantieji sti
liaus sumetimais save paverčia 
antruoju asmeniu „tu”, o kartais 
griebiasi ir atokesnio „jis”, nori 
būti sąmojingi — apvelka , jį” ke
lių žodžių drapanomis.

Pavyzdžiui, imkime Sigitą Pa
rulskį, recenzuojantį Dalios Ja- 
zukevičiūtės rinkinį Traukinys 
Nr. 183 (Literatūra ir menas, 
1992 m. rugpjūčio 29 d.). Kritikas 
šaipydamasis dangstosi frazėmis: 
„taip mano šio rašinio autorius”, 
„šio rašinio autorius puikiai su
pranta”, „kaip siūlo šios recenzi
jos autorius”, „šio rašinio auto
rius, matyt, labai gudrus skaity
tojas”, „kaip pasakytų šių eilučių 
autorius”, „šio straipsnelio auto
riaus nuomone”, „taip mano šio 
opuso autorius”. Taigi ne „aš”, 
bet tas perdėm įkyrus autorius 
šiame pamflete ir mano, ir pui
kiai supranta, ir siūlo, ir yra 
labai gudrus.

Tikiu, kad toks jis yra: labai 
gudrus, apsikaustęs literatūros 
mokslo šarvais. Tarp kitko, Sigi
tas Parulskis neblogas nekonven- 
cinio braižo poetas, linkęs į 
šiurkštoką gyvenimo parodiją. 
Vis dėlto jo humoras, nukreiptas 
į išpažinties žanro jautrią poetę 
Dalią Jazukevičiūtę, man nė 
kiek neimponuoja, neprajukdo, 
neįtikina. Priešingai, benarplio- 
jant rašinio tekstą, darosi tiesiog 
nesmagu: kaip galima tyčiotis iš 
savižudybės problemos, iš eilėraš
tyje pavaizduoto įvykio, kai poe
tė, vonios kambaryje skalauda
ma .Juokingai aštrų peiliuką”, 
galvojo apie „kelią bekūnių ange
lų link”. Jau vien iš rašinio ant
raštės „Skutimosi peiliukai: atši
pę, surūdiję” pasirinkimo spren

Šiame numeryje:
Ar vengtinas įvardis „aš”? • Metafiziškasis Krėvė • Vinco Krėvės palai
kai išlydėti į Lietuvą • 39-asis Santaros-Šviesos suvažiavimas (2) • Juliaus 
Kelero eilėraščiai • Marijos Strasevičiūtės menas • Petro Aglinsko muzi
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džiu, kaip magėjo gudriam Pa
rulskiu! savo švitriniu cinizmu 
paliesti pačią skaudžiausią vietą.

Poetė eiliuoja: Kad ir kaip 
nenorėdama gyventi nesiryžtu ap
glėbti mirties/ gal bijau, kad tai 
bus tik dar viena / apgaulė. Visa 
tai šmaikštaujantis kritikas Sigi
tas Parulskis pagnaibo šitokiais 
sakiniais : „Taigi, kas manė, kad 
moterims nereikia skustis. Kly
do”. [...] „Nors dažniausiai ilgas 
kalbėjimas apie mirtį (labai 
abstrakčiais ir nuobodžiais žo
džiais) labai primena lyrinio sub 
jekto baimę netekti savo mėsos, 
jam jos gaila. Bent taipjau mano 
šio opuso autorius”. Tiesiog norisi 
rėkte atkirsti: taip gali manyti 
tik psichologijos dalykuose visiš
kai nenusituokiantis kelmas.

Rašinio įžangoje kritikas dėsto, 
jog „dažnai mūsų mintys ir veiks
mai atrodo nepaprastai juokin
gi”. Tačiau aš neįkandu po to ei
nančio paaiškinimo: „Dar daž
niau ir mes patys tai suvokiam, 
tik negalim suprasti, kur, kokia 
yra juoko priežastis. Ir mums te
lieka su besijuokiančiais juoktis 
iš savęs pačių. Nes jeigu juoksi
mės pirma, mus gali apšaukti 
bailiais ir apsidraudėliais, jeigu 
stengsimės pasijuokti vėliau, 
būsime suprasti kaip kerštingi, 
irzlūs, cinizmo kupini individai.”

Taip — jis yra kupinas cinizmo. 
Parulskiškas sąmojo supratimas 
paprasčiausiai neišlaiko egzami
no. Kas grubu, žiauru, ne vieto
je, neskoninga, nėra juokinga. Ir 
dėl jo kai kurių priekaištų Dalios 
Jazukevičiūtės poetikai irgi norė
tųsi pasiginčyti. Susidaro įspūdis, 
kad jis pageidauja, jog poetė ei
liuotų taip, kaip eiliuoja pats Pa
rulskis, kad idealistinė „tėvynės, 
Dievo, mirties, meilės” tematika 
būtų prisodrinta Ričardo Gavelio 
prozoje įamžintomis švankybė- 
mis. Žinia, yra poetų, kurie apie 
tai gabiai parašo, kad ir Gintaras 
Patackas. Tačiau Jazukevičiūtė, 
Cieškaitė, Baliukonytė, Marčė
nas ar kiti yra visai kitokio žvil
gio poetai. Ir ačiū Praamžiui, kad 
savitai kitokio, nes literatūrai 
yra būtinas įvairumas. Dangus, 
žemė ir pragaras.

Galop patarčiau linksmų plau
čių kritikui, iš kitų besišaipant ar 
porinant savo nuomonę, nebijoti 
įvardžio „aš”.

Ne jis, ne tu, ne mes, o aš rašau 
šias pastabas.

Pranas Visvydas

Kas tik prisiliečia prie Krėvės 
kūrybos, kiekvienam ta kūryba 
pirmiausia pasirodo įvairi, {spū
dis nėra atsitiktinis, greičiau 
natūralus. Novelė, apysaka, ro
manas, tragedija, misterija, pada
vimas, eilėraštis — tai toli gražu 
dar ne visi Krėvės žanrai. Poetiš
kas, retoriškas padavimų stilius, 
bet santūrus, lakoniškas kalbėji
mas Šiaudinėj pastogėj; filosofinį 
traktatą primenanti „Pratjeka- 
buddha”, bet politinės satyros 
rėmuose išsitenkanti „Pagunda”; 
plačiu srautu plūstantys monolo
gai „Šarūne”, bet aforizmus 
svaidantys Dangaus ir žemės 
sūnūs; į kumštį suspausta dra
minė spyruoklė „Skirgailoje”, 
bet palaidi epizodai Likimo 
keliuose ir Miglose. Tai kurgi čia 
tikrasis Krėvės stilius ir forma? 
Tas pat ir temų bei koncepcijų 
plotmėje. Vienur aukštinami 
senovės lietuvių žygiai, ir, atrodo, 
nieko nėra svarbiau už tėvynės 
meilę; kitur žavimasi 19-ojo 
amžiaus pabaigos seno kaimiečio 
buitimi, ir susidaro įspūdis, kad 
kaimas Krėvei mieliausia dva
sios oazė. Vienur svarstoma bu
distinė Atmano teorija, krikščio
niškoji meilės ir atlaidumo dok
trina, ir, rodos, autoriui rūpi tik 
didžiosios egzistencinės pro
blemos; kitur nusileidžiama į 
kasdieniškiausias aktualijas, ku
rias galėtų puikiausiai gvildenti 
dienraščio žurnalistas.

[-1

♦Literatūros mokslininkas profeso
rius Albertas Zalatorius, iš Lietuvos 
atvykęs i JAV, Lituanistikos instituto 
suvažiavime, vykusiame šių metų 
spalio 10 dieną University of Mary
land, College Park, Maryland, skai
tė paskaitą apie metafizinius minties 
pradus Vinco Krėvės kūryboje. Alber
tas Zalatorius šiuo metu ruošia mo
nografiją apie Vincą Krėvę. Po Li
tuanistikos instituto suvažiavimo jis 
vyko j Philadelphiją, iš kur spalio 16 
dieną Vinco Krėvės ir jo žmonos Onos 
Marijos palaikai buvo perkeliami į 
Lietuvą ir spalio 18 dieną perlaidoti 
rašytojo tėviškėje — Subartonyse. 
Autoriui maloniai sutikus, šios kelios 
ištraukos iš jo paskaitos Lituanisti
kos instituto suvažiavime pagrindi
nių skyrių spausdinamos šios savai
tės Draugo kultūriniame priede. Pil
nas Alberto Zalatoriaus paskaitos 
„Metafiziškasis Krėvė” tekstas bus 
išspausdintas artimiausiame Metme
nų žurnalo numeryje.

Ką tik skaitytum apie Krėvę, 
visur rasi mintį, kad jis šakotas, 
įvairus. Kai kas prideda — prieš
taringas, nenuoseklus, bet dau
giau dėl konjunktūros ar iš piktos 
valios. Kai pradėjau domėtis Krė
ve, man iš karto irgi pasirodė, 
kad būdingiausias jo kūrybos 
bruožas — šakotumas, todėl ra
šiau, kad tos kūrybos neįmanoma 
įsprausti į jokios literatūrinės 
krypties, mokyklos ar stiliaus 
rėmus. Ir šiandien manau, kad į 
tokius rėmus jos tikrai neįsprau- 
si. Gali nesunkiai įrodyti, kad 
Krėvė romantikas, bet taip pat 
lengvai — kad jis realistas, neo
romantikas, orientalistas, sim
bolistas ar net mistikas. Neprieš
tarauju tiems, kurie teigia, kad 
jis stipriausias prozoje, mielai 
pritariu tiems, kurie jį iš esmės 
laiko dramaturgu, bet sutinku ir 
su tais, kuriems labiausiai patin
ka jo filosofinio pobūdžio beletris
tika. {vairumo mitas, matyt, yra 
pagrindinė priežastis, dėl ko apie 
Krėvę dažniausiai rašoma, pa
ėmus kokį vieną jo žanrą, temą ar 
aspektą, visa kita paliekant nuo
šaly. Todėl nesistebėkime, kad 
mūsų sąmonėje susidarė mozai- 
kiškas Krėvės paveikslas. Vie
nam toje mozaikoje patinka vieni 
gabaliukai, kitam kiti. Vieni 
sako: Krėvė įdomus visur, bet 
didžiausias jo nuopelnas — 
padavimai. Kiti teigia: visa 
Krėvės kūryba reikšminga, bet 
tikrasis šedevras — „Skirgaila”. 
Treti galvoja, kad literatūros 
istorijoje ilgiausiai išliks novelės 
apie šiaudine pastogę, nes il
giausiai išlieka nepretenzingi, 
bet prasmingi dalykai. Gal kiek 
mažiau, bet yra ir tokių (jiems iš 
dalies ir aš priklausau), kurie 
mano, kad Krėvės kūrybos cent
ras — Dangaus ir žemės sūnūs, o 
visa kita — periferija.

[...]
Kaip žinome, gana reti atvejai, 

kad menininkas visą gyvenimą 
kurtų vieną stambų kūrinį, pake
liui pateikdamas daugybę smul
kesnių. Krėvė taip rašė Dangaus 
ir žemės sūnus. Kad galėtų šitaip 
elgtis, jis turėjo būti daugiau ar 
mažiau integralus, laikytis arba 
bent ieškoti vieningesnės koncep
cijos, nes kitaip veikalas būtų 
praradęs vientisumą. Vadinasi, 
kažkokie integralumo pradai 
Krėvei buvo būdingi, ergo — 
kažkokia povandeninė srovė te
kėjo ir per kitus jo kūrinius, 
nesvarbu, kokio žanro jis ėmėsi ir 
kokiu stiliumi kalbėjo.

[tarimas, kad šitokios giliosios 
srovės Krėvės kūryboje esama, 
man kilo tada, kai pradėjau po 
keletą kartų perskaitinėti teks
tus ir gilintis į kūrėjo biografiją. 
Jutau, kad kažkoks balsas lyg po
žemių vulkanas visą laiką dunda, 
tik labai sunku jį suvokti, nes 
vienur jis pasigirsta aiškiau, 
kitur visai pasislepia po tema, 
personažais, formos elementais, 
kurie lenda j akis ir peršasi, kad 
juos pirmiausia pastebėtum. [...]

Justinas Vienožinskis Vinco Krėvės-Mickevičiaus portretas, 1943
Drobė, aliejus, 80 cm x 68 cm

[...]

Krėvės kūryba sluoksnis po 
sluoksnio pradeda atsiverti, kai 
išgirsti gilumoje dundantį jo 
balsą ir supranti pagrindines jo 
nuostatas, klausimus, abejones ir 
rūpesčius. [...]

Tai kokias gi metafizines tiesas 
Krėvė deda pagrindan, vertin
damas ir žmogų, ir tėvynę, ir 
istoriją, ir Dievą, ir viską, ką jis 
vaizduoja?

Pirmąją galėtume nusakyti 
Dangaus ir žemės sūnų herojaus 
Jehudos iš Hamalos lūpomis. 
Jehuda ją pasako po to, kai nusi
vilia žmonėmis, nepakėlusiais jo 
propaguojamos teisybės ir lygy
bės idėjos. Žmonėmis Jehuda nu
sivilia, bet nenusivilia pačia 
tiesa, kurią taip suformuluoja: 
„Visagalis Dievas leido žmogų, 
kad jis būtų laisvas”. Laisvė yra 
aukščiausia vertybė, giliausiai 
įsismelkusi į Krėvės galvojimą ir 
jo kūrinių potekstę. Laisvės kaip 
egzistencinės būtinybės pojūtis 
Krėvės sielon skverbėsi nuo vai
kystės, kai dar jis sąmoningai 
nesugebėjo to suformuluoti. Val
dingas ir ambicingas tėvas, savo 
energija ir suktumu lyg girnų 
akmeniu prislėgęs visų šeimos 
narių iniciatyvą, dveji metai 
kunigų seminarijos, į kurią Vin
cas įstojo be noro, skaudžiai 
išgyvendamas joje tvyrančią 
įtarinėjimų ir reglamentavimų 
atmosferą (tai rodo išlikę jo 
jaunystės užrašai), paskui dar 
dveji metai „bjauriojo ančiuko” 
dalios, kai pašalintas iš seminari
jos turėjo glaustis pas svetimus ir 
būti visiškoje nežinioje, nevykusi 
studijų pradžia, kai teko 
blaškytis iš Kijevo į Lvovą ii 
atgal, uždarbiaujant privačiomis 

pamokomis, pagaliau užblokuota 
stipendija ruoštis profesūrai, apie 
kurią buvo tiek svąjota — tai tik 
dalis barjerų, kuriuos Krėvė 
turėjo įveikti jaunystėje ir 
kuriuos įveikdamas negalėjo 
nesižavėti laisvės vizija kaip 
pačia geidžiamiausia egzistenci
jos forma. Galima priskaičiuoti ir 
daugiau veiksnių, stiprinusių 
Šios vizijos žavesį: romantinė 
literatūra, Nietzsche’s filosofija, 
Ibsen’o dramos, Kaukazo papro
čiai ir gamta, pagaliau nuotaikos, 
kuriomis 19-ojo amžiaus pabaigo
je — 20-ojo pradžioje gyveno Rusi
jos pavergtos mažos tautos.

Bet šiandien gal nebe taip svar
bu išaiškinti visas aplinkybes, 
suformavusias Krėvės įsitikini
mą, kad „laisvas gimęs, ir narve 
moka laisvas mirti”. Svarbiau 
pamatyti, kaip laisvės samprata 
iš vidaus nušvietė jo kūrybą ir 
gyvenimą.

Krėvė buvo vienas iš nedauge
lio mūsų rašytojų — ir, ko gero, 
pats pirmasis, — kuris negalėjo 
besąlygiškai pripažinti jokio 
autoriteto. Bet koks kultas ar 
paklusnumas jam atrodė sveti
mas žmogaus prigimčiai. Jeigu 
Krėvės herojai ir gerbia pagonių 
dievus, tai tik dėl to, kad tie 
dievai rašytojui simbolizuoja 
tautos suverenumą ir laisvę, 
atstovauja riteriškai moralei, 
nepripažįstančiai suktumo, klas
tos ir dviveidystės. Tačiau kai 
dievų konservatyvumas ir ne
lankstumas susikerta su žmo
gaus laisvo pasirinkimo principu, 
jo širdies troškimais, Krėvės 
herojai pakelia prieš juos balsą 
[...]

Autoriteto kaip tradicijų sufor
muotos ir užtat nekvestionuo 
jamos vertybės išpažinimas žemi

no Krėvės išdidumą ir savigarbą. 
Gal dėl to jis niekada negalėjo 
surasti argumentų, verčiančių jį 
nekritiškai paklusti, dviem 
didelėm jėgom, su kuriom kovoti 
rizikingiausia ir sunkiausia. Dva
sinėje plotmėje — Dievui, pilieti
nėje veikloje — valdžiai. [...]

Būtų, žinoma, labai elemen
taru, jeigu autoritetą Krėvė trak
tuotų kaip jėgą, kuriai nusilen
kiama iš baimės ir kuri jaučia, 
kad tik dėl to jai lenkiamasi. 
Laisvės atėmimas per prievartą 
yra daugiau biologinė, negu me
tafizinė problema: žmogus pa
klūsta jėgai, kad galėtų išsaugo
ti gyvybę, nes pastarasis in
stinktas stipresnis (...]

Visai kas kita, kai į autoriteto 
ir laisvės problemą pažvelgiama 
iš gilesnio metafizinio taško, kai 
autoritetas subtiliai žmogų pa
vergia iš vidaus, kai pastarasis 
tartum pats atsisako savo laisvės 
dėl kažkokių idėjų ar tiesų, kai 
nusilenkia net nesuvokdamas, 
kad lenkiasi, kadangi jam tiek 
daug duodama ir tiek mažai rei
kalaujama. [...J

Užtat „Šarūne” ir buvo sugie
dotas himnas absoliučiai laisvam 
žmogui, nesaistomam jokių kon
vencijų. Šarūnui autoritetas yra 
jo paties maksimalistinės svajo
nės ir audringa širdis („greičiau 
gyvenimo atsisakysiu negu savo 
sumanymų”). Kurdamas audrin
gąjį herojų, Krėvė, atrodo, įsi 
karščiavęs net nepastebėjo, kad 
absoliučios laisvės samprata tu
rėjo ir antrąją pusę — stengdama
sis būti laisvas nuo aplinkos, 
Šarūnas pasidarė savo spontaniš
kų emocijų ir pretenzijų vergas.

Bet apskritai Krėvė suvokė ir 
dramatiškąją laisvės pusę. Laisvė 

(Nukelta į 2 psl.)
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Dideli žodžiai 
mažose knygelėse

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Vaclav Havel apie 
politiką ir moralę

Gilus rūpestis dėl dabartinės 
padėties Čekoslovakijoje, nepa
laužtas tikėjimas jos ateitimi — 
tokie yra pagrindiniai dalies 
prezidento pareigas tada dar 
ėjusio Vaclav Havel straipsnio 
„Prarastas rojus” išeities taškai. 
Šis straipsnis pasirodė The New 
York Revieu) of Books (1992 m. 
balandžio 9 d.) po dažnų užuomi
nų Amerikos spaudoje, jog Ha- 
vel’io populiarumas jo tėvy
nėje nuolatos mažėjantis.

Čekoslovakijoje, anot Havel’io, 
dedasi keisti dalykai:

„Visuomenė išsivadavo, bet kai 
kuriais atžvilgiais ji elgiasi blo
giau negu tada, kai ji buvo 
supančiota. Kriminalizmas spar
čiai kerojasi, masines informaci
jos priemones, o ypač geltonąją 
spaudą užliejo srutos, istorinių 
pasikeitimų laikais visada 
patvinstančios iš kolektyvinės 
sąmonės padugnių. Bet kiti simp
tomai dar rimtesni ir pavo
jingesni: neapykanta tarp tautų, 
įtarinėjimas, rasizmas, net fašiz
mo ženklai; arši demagogija, 
intrigos ir sąmoningas melas; 
piktnaudžiavimas politika, neža
botos, savanaudiškos varžybos, 
paremtos siaurais grupiniais 
interesais; valdžios alkis, nuogos 
ambicijos, visokiausias fana
tiškumas; nauji ir nematyti plė
šikavimo būdai, įvairiausios ma
fijos; bendra pakantumo, supra
timo, skonio, nuosaikumo, ra
cionalumo stoka. Daugelį vėl 
vilioja ideologijos, tartum mark
sizmas būtų palikęs didelę, 
drumsčiančių tuštumą, kuri turi 
būti užpildyta bet kokia kaina”.

Visa tai, rašo prezidentas Ha
vel, atsispindi ir Čekoslovakijos 
politinėje scenoje. Nedaug laiko 
belikus iki nauju rinkimų, poli
tinę veiklą nuspalvino valdžios 
ištroškusiųjų pastangos suvilioti 
sumišusius rinkėjus, juos 
apipilant kuo margiausių 
nesąmonių pažadais. Politiniai 
varžovai svaidosi neribotais kal
tinimais, pasmerkimais ir šmeiž
tais. Rimtą analizę iš spaudos iš
stumia skandalų vaikymasis. 
(Bet kokia parama vyriausybei, 
net ir kai ji siekia gero, laikoma 
beveik gėdingu dalyku; vyriausy
bę spardantieji apdovanojami 
pagyrimais.) Daugelis buvusios 
nomenklatūros narių, kurie dar 
neseniai apsimetė siekiantys 
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socialinio teisingumo ir besi
rūpinantys darbo klase, nusiėmė 
savo kaukes ir viešai tapo „spe
kuliantų bei vagių klase”. Ne 
vienas anksčiau baimę įkvėpęs 
komunistas šiandien jau nežabo
tas kapitalistas, besišaipantis iš 
tų darbininkų, kurių interesus jis 
kadaise tvirtino gynęs. O eiliniai 
piliečiai vis labiau visu tuo bjau
risi, ir nenuostabu, kad jų pasi
piktinimas nukrypsta prieš 
demokratinę vyriausybę, kurią 
jie patys išrinko.

Ką tokioje padėtyje turi daryti 
politiniai veikėjai? Vaclav Havel 
tebetiki, kad Čekoslovakijoje te
bėra nepaprastai daug gerų norų 
ir dar nepažadintos geros valios. 
Todėl, sako jis, politinių veikėjų 
pareiga yra pažadinti tas gyvy
bines jėgas, pasukti jas reikiama 
kryptimi, jas padrąsinti ir su
teikti joms vilties.

Anot Čekoslovakijos prezi
dento, buvęs režimas sistemingai 
mobilizavo pačias blogiausias 
žmogiškas savybes: savanau
diškumą, pavydą, neapykantą. Ir 
todėl politikai šiandien atsakingi 
už dorovinę visuomenės būklę, jie 
turi ieškoti to, kas visuomenėje 
geriausia, tai puoselėti ir stip
rinti. Klysta tie, kurie tebetvir
tina, kad politikos pagrindas tė
ra galybės ir viešosios nuomonės 
manipuliavimas ir kad politiko
je nėra vietos moralei.

Tikra politika Havel’iui tai 
„tarnyba bendruomenei ir tiems, 
kurie ateis po mūsų”. Tokios poli
tikos giliausios šaknys yra do
rovinės. Dveji metai prezidentū
roje nepakeitė jo ankstesnės 
nuomonės, kad politiką reikia pa
jungti tiesai ir sąžinei. Tvirtini
mai, jog politinis veikėjas neiš
vengiamai turi meluoti ir intri
guoti, yra visiška nesąmonė — 
teigia Havel’is. Jis pats patyrė, 
jog politikui būtinas taktas, 
tinkami instinktai ir, ypač, geras 
skonis. Politikui nebūtina suge
bėti meluoti: jam tereikia būti 
jautriu ir žinoti, kada, kam ir 
kaip sakyti tai, ką jis turi sakyti. 
„Morale paremtos politikos 
kelias yra dažnai nelengvas, bet 
tai, ką aš patyriau ir stebėjau, 
patvirtina, jog tokia politika yra 
įmanoma”, — rašo Čekoslovaki
jos prezidentas Vaclav Havel.

JP

Lietuvos poetų mūzai šiandien 
dar užtenka žodžių ir įkvėpimo, 
bet, atrodo, pritrūko popieriaus ir 
pinigų. Užtat nauji eilėraščių 
rinkiniai, ypač kada jų autoriai 
dar jauni, nepasiekę, sakykim, 
Justino Marcinkevičiaus arba 
Eduardo Mieželaičio dydžio ir 
kvadratūros, jau kuris laikas 
spausdinami mažomis knygelė
mis, maždaug 10 cm skersai ir 14 
cm išilgai, tarp 120 ir 150 pus
lapių. Raštas jose gana smulkus, 
bet užtat žodžiai dideli, siekian
tys išmatuoti visą egzistencinę 
gilumą ir platumą, ir ne vien tik 
paskiro asmens arba Lietuvos, ar
ba pasaulio, bet ir visatos mastu, 
dabarties ženkle, bet ir praeities 
gelmėj, iki pat seniausios pa
saulio mitologijos dugno. Prieš 
juos žydėjusi (atsiprašau, tebe
žydinti) poetų karta: Gedos, Mar
tinaičio, Degutytės, Bložės, Vai- 
čiūnaitėfe ir jaunesnė Kajoko, Jo
nyno ir kitų, žinoma, irgi plačiais 
sieksniais matavo savo poetinį 
pasaulį, bet jie mėgo ir paglosty
ti žolę, nulaužti rupios duonos 
kąsnį, pasižiūrėti, kur už miško 
pelėdos dvi akys, ir aplamai 
pasaulio makrokosmą suvokti 
per lietuviškos Arkadijos prizmę 
ir mitą.

Stebėdamasis šių poetų jaunys
te ir užmoju, šį kartą vis vien tik 
prabėgomis tepaminėsiu keletą 
pavardžių su rinkiniais, išėjusiais 
tik prieš porą metų arba net ir 
šiemet. Nesakydamas, kad kiti, 
čia neužsiminti, būtų kuo nors 
blogesni, atrinksiu tuos, kurių 
kūryboje ryškiausiai atsispindi 
susimąstymas ties savimi, istori
ja ir visata. Po to, kiek ilgiau ap
sistosime prie Gražinos Cieškai- 
tės 1991 metais išėjusios knyge
lės Auka žvaigždžių vainikui, nes 
ji yra, tarp kitų autorių, gal 
daugiausia „filosofiška”, ir jos 
kūrybos centre vyksta kosminio 
masto pokalbis su savimi apie 
meną, Dievą, mitą ir kitas pa
slaptis, tūnančias šešėliuose tarp 
būties ir nebūties.

Viena iš įdomiausių temų tiems 
jauniems mūsų poetams yra jie 
patys, apsiausti istorija. Pavyz
džiui, Aidas Marčėnas mėgsta su
sikaupti prie savo poetinio „aš”, 
apšviesto blankios, iš toli atė
jusios Tomo Venclovos semiotinio 
pasaulio šviesos, susimąsčiusio 
ties sąmonės ir pajautų niuansais 
akistatoje su mirtimi, poeto žo
džiais tariant, prie paslapties ku
ri iš nieko imas / sudaro ženklus

* Paskaita, skaityta Lituanistikos 
instituto suvažiavime, vykusiame šių 
metų spalio 10 dieną University of 
Maryland, College Park, Maryland. 

— aš juos teskaitau. Edmundas 
Kelmickas rašo tartum permato
mais žodžiais, kabančiais kaip 
uždanga, pridengusi istorijos ir 
mitologijos klasikinę panoramą, 
kuri tada persišviečia asmeniško 
susimąstymo spalvomis. Panašiai 
ir Kęstutis Navackas sėdi prieš 
kultūros istorijos horizontus su 
melancholįja širdyje, slegiamas 
izoliacijos jausmo dėl savo 
nepajėgumo tos kultūros raidoje 
dalyvauti su savo (arba ir visos 
Lietuvos) reikšmingu indėliu. 
Kultūros istorija domisi ir Ro
landas Rastauskas savo rinkiny 
Albumas. Rastausko metaforinė 
vaizduotė yra tartum pati per sa
ve tam tikras pasaulis ir tekstas, 
savaip santykiaujantis su teks
tais, susidedančiais iš pasaulinės 
mitologijos ir kultūros. Taip jis 
sukuria didelę savitarpio sąveikų 
sistemą, kurią jis tada tobulina 
tol, kol visos jos detalės nepaste
bimai suplaukia viena į kitą, ir 
skaitytojui susidaro savotiška 
„slidaus paprastumo” iliuzija.

Tarp istorikų rasime ir Vladą 
Braziūną, užsimenantį kraujo 
auką, ir Kornelijų Platelį, ku
ris, kaip ir Vytautas Bložė rin
kiny Miko Kėdainiškio laiškai 
sau pačiam, nežiūri į Lietuvos 
istoriją vien kaip į temą, bet ir 
stengiasi sukurti istorijos dimen
siją lietuvių poezijoj, gal pirmą 
kartą iš naujo po lenkų romanti
kų ir po Atgimimo patriotų. Tuo
mi jie grąžina kraštui tėvynės is
toriškumo pąjautą, kurios vieton 
sovietų laikotarpis grūdo neegzis
tuojančio proletarų internaciona
lo tuščią retoriką.

♦ * *

Gražina gi Cieškaitė savo mažoj 
knygelėj susimąsčiusi eina aštria 
briauna tarp grožio ir tiesos, at
siremdama pirštais į žvaigždes ir 
žemę, lydima juodo ir balto ange
lo plačioje visatoje, panašioje į 
Čiurlionio viziją jo paveiksle 
„Žvaigždžių sonata. Andante”.

Skaitytoją iš karto patraukia 
pakili Cieškaitės poezijos vyksmo 
ekstazė: Aš nieko nežinau... o iš 
gyvybės semia / ekstazėje mane 
kiekvienas žodis —- tarsi / skaisti 
širdies našta priartintų ne žeme, 
/o erdve danguje... Tu, gėri, susi
tversi/ iš grožio ir tiesos... (p. 11). 
Čia tuoj pat ir susitinkame su vie
nu iš pačių būdingiausių Cieš
kaitės poezijos bruožų: džiaugsmo 
ar kokio kito jausmo galingas 
antplūdis taip perkeičia mums 
gerai žinomų žodžių prasmių 
sąveikas, kad tariamai paprastas 
ir aiškus sakinys iš tiesų reika
lauja rūpestingo ir dažnai neleng
vo išgvildenimo. Šiuo atveju iš 
karto susiduriame su paradoksu: 
poeto „aš” nežino nieko, bet gali 
savimi maitinti, reiškia, turiniu 
užpildyti, žodžius, kurie neišplau
kia, kaip normaliai manytume, iš 
eilėraščio personos, žmogaus, bet 
ateina lyg iš šalies, iš kažkokios 
žodžių visatos, kad iš gyvybės pa
sisemtų būtent žmogų, poetiškąjį 
„aš”. Šalia to susiduriame ir su 
filosofinio pobūdžio metafora: 
turime prileisti, kad nėra izoliuo
tos asmeniškos, numirštančios 
gyvybės, bet yra nelyg koks šal
tinis ar srovė, iš kurios pasisėmę 
žodžiai mus ir sukuria atskiru ir

Gražina CieSkait*

išbaigtu asmeniu. Kitaip tariant, 
kūrybos aktas yra žmogumi tapi
mo aktas, įvykstantis žodžių įsi- 
prasminimo ekstazėje. Tuo pat 
metu ant šių eilučių užsideda ir 
dar vienas filosofiniB klodas, 
būtent jau seniai žinoma esteti
kos mokslo formulė, kad menas 
yra gėris, išaugęs iš grožio ir tie
sos. O labiausiai stebėtina, kad
su visu tuo dideliu minties 
krūviu eilutės lieka lengvos, 
lakios ir šviesiai, džiaugsmingai 
lyriškos.

Čia panagrinėtos eilutės yra 
paimtos iš vieno bevardžio eilė
raščio vidurio. Jo pradžioje ran
dame šios žmogumi per žodį tam
pančios gyvybės srovės pirminę, 
nelyg paruošiamąją, formą:

Kai vakaro žolė iš mano kraujo dygo, — 
aš sužeista buvau, visas kančias suėmus 
į širdį, — tai iŠ jos — iš purpurinės knygos — 
pasklido mintyse juodųjų saulių dėmės. 
Poeto išmintis — po ateitį dairytis 
trečiąja akimi, kol jos dar neužtnerkė 
juodoji neviltis... Kiek žodžiuose teisybės — 
tiek laisvės mumyse, o gėri, — susitverki 
vienatvėje, kuri atskirs nuo balto juodą, 
įamžindama tai, kas mintyse raudojo, (p. 11))

Taigi džiaugsmas kyla iš širdies 
kraujo, skausmo žmogiškos šilu
mos. Kaip matome, iš skausmo ir 
ekstazės Cieškaitės eilėse susifor
muoja kažkas panašaus į filosofi
nę dimensiją, nes „trečioji akis” 
yra sąvoka, reikalaujanti kokios 
nors išmąstytos prielaidos, gal 
apie aiškiaregę dvasios būklę, iš
reiškiamą trečios, dvasinės akies, 
gal net Apvaizdos metaforą. Kiek 
žodžiuose teisybės — tiek laisvės mu
myse jau ir iš tiesų skamba kaip 
filosofinio kalibro posakis, kaip 
išmintis iš lūpų pranašo, užtikto 
kalno viršūnėje.

Iš tiesų tačiau Cieškaitės poezi
ja nėra filosofinė ta pačia prasme, 
kaip, sakykim, garsusis Hamleto 
monologas „Būti ar nebūti”, nes 
savimi neišreiškia racionalios 
problemų analizės, nesutraukia 
nieko į sintezę sąvokinėj plotmėj 
ir neveda prie logiško klausimų 
ir atsakymų suformulavimo. Ei-

Algimanto ŽliiSno nuotrauka konkrečiu reiškiniu „gyvybė”, ir* 
abi frazes taip ir jungia žodis• 
„kartoti”. Trečioje abstraktus, 

lėraštis „Filosofinis pasaulis” (ei- vyksmas „iš sielos tvėriau ateitį” , 
lutės 16-20)* iš tiesų tai geriau- interpretuojamas konkrečiais , 
šiai ir paliudija: įvykiais, kurie tačiau turi tik,

ir- ii. r r i r

Filosofinis pasaulis? — dykuma iš juodo smėlio, — 
kiek miražų susiliejo... Žemės sapnui prasiskleidus, 
Veriasi Šventųjų kūnuos paskutinės laiko žaizdos, 
amžinybėje užgyja, kraujas auksu geidžia virsti... 
neišmąstomas pasaulis juo pakausto aklą mirtį (p. 47)

Aišku, kad prieš mus ne prota
vimo, o įvaizdžio semantika. Juo
do smėlio dykumos ir jų miražai 
egzistuoja tik poezijoj, lygiai kaip 
atsiveriančio sapno ir žaizdų 
tapatybė šventume. O kada žiū
rime į mąstymo reikalaujančias 
užuominas, tokias kaip kraujas 
auksu geidžia virsti, atpažįstame 
ne filosofus, o senovės alchemi

kus, prietaruose ieškojusius filo
sofinio akmens, kurių ne prote, o 
aistroje glūdėjo magiškos galios 
svąjonė.

Tuo ir Cieškaitės filosofija yra 
kaip tas alchemikų akmuo: miste
rija ir magika, kur prieš mus ne 
minties veiksmas, o vizijų vyks
mas; reginiai kuriasi ir kinta tar
tum kažkokio visuotinio teatro 
scenoje, kur autoriaus „aš” yra 
kartu žiūrovas ir aktorius, akty
viai dalyvaujantis iš didelių gel
mių iškylančiam dialoge su visais 
regimais, nujaučiamais, suvokia-

* Tekste cituojami autoriaus pla
čiau komentuojami trys Gražinos 
Cieškaitės eilėraščiai ištisai išspaus
dinti antrame šio numerio puslapy
je sunumeruotomis eilutėmis, kad 
skaitytojas tiksliai orientuotųsi, 
sekdamas autoriaus detalią tų eilė
raščių sklaidą, kai specifinės eilutės 
minimos, nurodant jas atitinkančius 
skaitmenis. 

mais ir nesuvokiamais visatos 
reiškiniais. O tie reiškiniai vyks
ta pagal juos kontroliuojančią, jų 
esmę sudarančią ir šalia auto
riaus sąmonės centro stovinčią 
įvaizdžio logiką, o ne pagal filo
sofinio protavimo nuostatus.

Bet vis viena savo stilium Cieš-. 
kaitės eilėraščių kalba primena, 
daugiau mintijimo procesus ne
gu tiesioginius išgyvenimus to-' 
dėl, kad jos įvaizdžiai, nors ir. 
atliepia į jausmus, neša, kaip ma-. 
tėme, sąvokų krūvį. Pavyzdžiu' 
galėtume paimti kad ir patį: 
pirmąjį eilėraštį, nes ten visos’ 
poetinės kalbos priemonės ir 
stilistika labai panašūs į likusį 
rinkinio tekstą. Pirmasis saki-* 
nys, kaip iš rimų schemos atpa
žįstame, atliekantis posmelio', 
funkciją, skamba šitaip:

i 
Aš gyvenau menu — jame

kartojas ■ 
harmonijos gyvybė įkvėptoji, ‘ 
visatos formų deriniai... tarytum, 
iš sielos tvėriau ateitį, sudygo 
po mano delnu samanotos > 

knygos... . 
judėjau kaip dangus į žemės 

rytą.
Pirmoj eilutėj konkretus žodis* 
„gyvenau” yra abstrakčios są
vokos dalis: „gyvenau menu”.' 
Antroje ta pati konstrukcija kar-. 
tojasi atvirkščiai — abstrakti idė- ■ 
ja „harmonija” derinama su 

simbolišką prasmę: sudygo / po * 
mano delnu samanotos knygos...' 
Poetinės kūrybos aktas (iš sielos - 
tvėriau) pratęsia save išreiškiantį • 
įvaizdį žodžiu „knyga” ir tuomi * 
poetas paverčia žemę žodžiu, o" 
žodis savo ruožtu kuria poetą — * 
eilėraščio gale skaitome: harmo- - 
nįjos gyvybė įkvėptoji / mane tory- • 
tum vaisių pakartojo / ant šamano- • 
to pažinimo medžio. Šitaip į savo - 
paties vaizdų ir simbolių sistemąJ 
įpintas poeto „aš” tuo ir skiriasi „ 
nuo tradicinio lyriško poetiško , 
„aš”, nes jis yra sąvoka tarp są- * 
vokų, integruota dalis vaizdų sis-; 
temos, o ne kaip nors jausmais ar , 
mintimis į ją reaguojantis stebė- J 
tojas. Kitaip tariant, Cieškaitei« 
peozija yra dinamiškos pasaulio 
ir žodžio tapties išsakymas, o ne 
lyriško asmens konfrontacija su r 
tuo, kas nėra jis pats.

Pati gi eilėraščio struktūra, per ‘ 
„kartotis”, remiasi daliniu jo pra- * 
džios pakartojimu (eilutės 1-5 ir J 
19-24). Tiek panašumas, tiek ir 
skirtumas tarp pradžios ir galo ; 
aprašo eilėraščio vyksmą, progre- * 
są rezoliucijos link, turinčios savy
je ir filosofini aspektą. O dalimi * 
šio progreso yra gilaus religinio 
konteksto išvystymas — užuomi
na į pažinimo vaisių ir medį, ro- ’ 
jaus medį iš Biblijos.

Galime šiame eilėraštyje įžiūrė- ■ 
ti ir dar vieną iš pagrindinių - 
Cieškaitės poetinių priemonių, .■* 
būtent pakartojimų ir pasikartoji- ■ 
mų sistemas, veikiančias ir inter- ’ 
tekstualiai, tarp vieno eilėraščio -* 
ir kitų, ir intratekstualiai — to 
paties eilėraščio viduje. Anksčiau > 
kalbėjome apie poetinės kūrybos « 
aktą, apsireiškiantį ekstaze, o -

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar knygas pakeis 
„audiniai” ir „hipertekstai”?

Skausmingoji Kunigaikščių miesto praeitis
VYTAUTAS A. JONYNAS

Ar skaitėt kokį idomų „audi
nį”? Koks jūsų mėgiamiausias 
„hipertekstas”?

Nenustebkit, jei tie klausimai 
jums skambės keistokai. Tokie 
žodžiai kaip „hypertext” — „hi
pertekstas” ar „web” — „audi
nys” priklauso dar labai naujos 
literatūrinės kalbos žodynui. Jais 
Amerikoje aprašomi kompiute
riais sumontuoti „tekstai”, kurie 
labai skiriasi nuo įprastinės, kny
ginės literatūros.

Postmodernistiniai kritikai, 
dekonstrukcionistai jau išardė 
knyginius autorius ir jų tekstus. 
Dabar eilė pačiai knygai. „Knyga 
mirė, tegyvuoja hipertekstas” — 
skanduoja „hipertekstinės” 
literatūros gamintojai, naudoto
jai ir entuziastai. „Hipertekstai” 
Amerikoje ne tiktai gaminami ir 
pardavinėjami, bet daugelyje 
universitetų jau dėstomi kursai 
apie tą naująją „literatūrą”.

Patsai žodis „hipertekstas” 
reiškia, kad tie naujieji kūriniai 
žengia anapus, kyla virš įprasti
nių tekstų. Tai daugiau, negu 
tradicinių knygų pervedimas į 
kompiuterines disketes. Kai 
kurie rašytojai naudoja kompiu
terį kaip instrumentą su visai 
skirtingu bei galingu balsu ir 
gamina tekstus, kurie įmanomi 
tiktai su jo pagalba. Į taip paga
mintus „pasakojimus”, kurie va
dinami „audiniais”, jie kartais 
įjungia garsą, piešinius, ar video 
vaizdus. Pagrindiniai žodžiai ar
ba vaizdai kompiuterio ekranėly
je pabrėžiami arba sujungiami. 
Juos kaip kelrodžius sekdamas, 
skaitytojas keliauja po „hiper- 
teksto audinį”, po į visas puses 
besišakojantį fabulų ir idėjų labi
rintą. Sakinys dingsta, nebėra 
išspausdintos eilutės, fabula ne- 
besirutulioja linijiniu būdu, kaip 
knygose.

Naujosios literatūros šalininkai 
tvirtina, jog tik „hipertekstai” 
atspindi mūsų dabartį — „video 
laidų, celiularinių telefonų, fak
sų, kompiuterių sistemų tikro
vę”. Pasak „hipertekstų” auto
riaus Michael Joyce, tai esąs „ge
riausias pasakojimo būdas, nes 
tuomi išsaugojame tą įvairumą, 
daugialypumą, prie kurio esame 
įpratę”. Kiti entuziastai teigia, 
jog „hipertekstas”, apimantis 
daugelį pasakojimų, istorijų ir 
istorįjėlių, išvaduoja skaitytoją 
nuo rašytojo dominavimo. Skaity
tojas patsai tampa kūrėju — „hi- 
perteksto” teritorįjoje rašytojas ir 
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skaitytojas „rašo” kartu, drauge 
keliauja, skaldydami — „destruk- 
tuodami” — pasakojimą į jo elekt
ronines daleles ir jas iš naujo, vis 
kitaip, sudėstydami. Vieno, atski
ro „hiperteksto” nėra, „pasa
kojimas” niekad nesibaigia, kiek
vieną sykį „skaitant” jisai vis 
kitoks. Tėra „begalinė ekspansi
ja, sruvenimas, atsitiktinumas, 
daugialypumas, pliuralizmas, 
neaprėžtumas”.

Kai kurie akademiniai intelek
tualai pasisako už „hipertekstą” 
madingais politiniais sumeti
mais. Jie postringauja, kad tradi
cinis romanas, užgimęs pramoni
nėms prekybinėms demokrati
joms kylant, yra praeities „mik
robų” lizdas. Tie „mikrobai”? 
„Patriarchalinės, kolonialinės, 
kanoniškosios, savininkiškosios, 
hierarchiškosios vertybės”. Visa 
ta bjauratis esą pranyksta „hi- 
pertekste”.

Literatūros kritikai „hiperteks- 
tus” Amerikoje vertina labai ne 
vienodai. Vieni juos laiko greitai 
praeisiančia mada ir tvirtina, jog 
juos įdomiau įmantriai analizuoti, 
negu tiesiog mėgautis jų pasako
jimo menu. Kai kuriems 
kritikams atrodo, kad „hiperteks
tai” veda tiesiai į „chaosą” ir 
„anarchją”. Palankieji kritikai 
įsitikinę, kad mes šiandien išgy
vename „istorinę akimirką” — 
savo akimis matome, kaip gimsta 
nauja meno forma, nemažiau 
reikšminga už dar palyginti nese
niai užgimusį filmą. O didžiau
sieji kompiuterinės literatūros 
entuziastai šaukia, kad raštin
gumo istorijoje buvę trys svarbūs 
išradimai: rašto, spaustuvės 
ženklų ir — „hipertekstų”. 
Pastarieji literatūroje dabar 
sukėlę tokią revoliuciją, kaip 
Einstein’o fizika, išstūmus 
Newton’o visatą.

Ar tikrai mums atsiveria visai 
naujas „literatūrinis” pasaulis? 
Pagrindinius „hiperteksto” ele
mentus galima užtikti jau prieš 
šimtą metų revoliuciją paskelbu
sioje „modernistinėje” raštijoje. 
Nuo to laiko skelbta jau tiek me
ninių revoliucijų, taip dažnai 
pranašautos senų pasaulių pabai
gos ir naujų gimimai, jog tie žo
džiai jau gerokai nusidėvėję. Apie 
„hipertekstų” ateitį dar per 
anksti spręst. Kol kas juos dau
giausiai rašo jaunesnioji, „kom
piuterinė” karta, užaugusi su 
televizijos serialais (ar, kaip juos 
vadina Amerikoje, „muilo ope-

Vladas Drėma. DINGĘS VIL
NIUS (Lošt Vilnius / Iščesnuvšyj 
Vilnius). Vilnius: Vaga, 1991. 404 
puslapiai.

Susimąstydamas apie savo 
gimtąjį, šimto varpinių miestą, 
Franz Kafka rašė 1919 metais: 
„Praha taip lengvai nepaleidžia. 
Ta Motinėlė (Muetterchen) turi 
nagučius”.

Kiekvienas, kam yra tekę 
gyventi, mokytis ar dirbti 
Vilniuj, pripažins jam panašią 
kerų galią. Atvykėlis iš kitur 
(vienu metu juos vilniečiai vadin
davo „škotais”) kažkaip praras
davo per palyginti trumpą laiką 
savo prieraišumą buvusiai gyven
vietei ir imdavo didžiuotis savo 
sostine. Kas paaiškins kodėl? 
Vargu tik ar todėl, kad buvo jau
nystėj muštrintas dėl jos nenu- 
rimti. Paprasčiausiai Vilnius 
turėjo ir tebeturi magišką trauką; 
tiesa, pasireiškiančią ne iš karto, 
bet pamažėli... Galbūt geriausiai 
apsako, ką reiškia būt neovilnie- 
čiu, šis žydiškas anekdotas:

Vienas žydas nukeliavo į Vilnių 
ir grįžęs sako savo draugui: 
„Vilniaus žydai — nuostabūs 
žmonės. Aš mačiau žydą, kuris vi
są dieną kalė (mokėsi). Aš mačiau 
kitą, kuris kiaurą dienelę laužė 
sau galvą kaip praturtėti. Aš ma
čiau vieną, kuris mostagavo visą 
laiką raudona vėliava, skelbda
mas revoliuciją. Aš mačiau žydą, 
lakstanti paskui kiekvieną sijoną 
Aš mačiau žydą asketą kuris bai
dės moterų".

Pašnekovas tada ji pertraukia: 
„Aš nesuprantu, kodėl pats taip 
apstulbintas. Vilnius juk didmies
tis ir ten turi būti visokio plauko 
judęjų".

„ Tas ir yra", atsako pirmasis, 
„kad tai buvo vienas ir tas pats 
žydas!"

(„Isaac Bashevis Singer talks... 
about everything”, The Neu> 
York Times Magazine, November 
26, 1978, p. 32).

romis” — „soap operas”) ir elek
troniniais žaidimais. Kolektyvinė 
autorystė, kaip Hollywood ar di
džiosiose televizijos serialų 
gamyklose, šiai kartai natūralus, 
įprastas dalykas. Ir jų sumontuoti 
„hipertekstai” dar labai primena 
tuos elektroninius žaidimus, nesi
baigiantį popkultūros fragmentų 
išnarstymą ir sudėliojimą. „Hi- 
pertekstinės” literatūros centre 
kol kas tebežiojėja tuštuma. Kol 
skaitytojai tebeieškos lakios 
vaizduotės, sudėtingos vizijos, 
estetinio malonumo, išminties 
susitikimo su ypatingu autoriu
mi, o ne su elekrtroniniu mirgė-, 
jimu, tol knyga išliks. Kol kas...

jp

Ne kitaip, kad kaipo kosmopoli
tinis miestas, kelių kultūrų san
kryža, Vilnius veikia ateivį dva
sinių akiračių praplėtimo, pakan
tos kitiems padidėjimo, linkme. 
Nenuostabu, jei jo trauka neiš
blėsta ir po pusės šimtmečio nesi
matymo. Pakanka žvilgtert į jo 
panoramą, kad suskambėtų at
mintyje Balio Sruogos žodžiai iš 
„Apyaušrio dalios”:
O Vilniaus bokštai — kaip 

stebuklas šventas...
Kaip jie atsimuša dangaus 

mėlynėj!
Lengvučiai, balzgani, 

perregimi, — 
Lyg ne pūslėtos rankos statė juos,

O geras burtininkas meiluj pynė, 
Iš pasakų, iš dangiškos malonės...

Istorijos eigoj Vilniui teko būti 
„stebuklu šventu” įvairiaip įvai
riems žmonėms. Vienokią jo 
viziją regėjo Krivių Krivaitis, 
aiškindamas Gediminui sapną, 
kitaip tikriausiai jį matė Lietu
vos kariai, kuriems jis tapo įgulos 
miestu po Vorutos ir Trakų, 
trečiaip Algirdo žmonos, variu
sios lietuvius pagonius pasnin- 
kaut ir poteriaut, dar kitaip žydų 
bendruomenė, praminusįjį Šiau
rės Jeruzale, ar caras Nikalojus 
I, vadinęs Gedimino miestą Vėl- 
niamiesčiu („Čiortovgradu”). 
Pagaliau dar kitaip mūsų kartos, 
lipdžiusios ženklelius į Vilniaus 
pasus ir traukusios topografinę 
nesąmonę: „Marš, marš pro Žvė
ryną, palei kalną Gedimino”.

Nenuostabu, jei Vilnius yra 
įkvėpęs begalę eilėraščių ir pro
zos kūrinių, įskaitant ir infanti
lišką, nepraustabumišką Ričardo 
Gavelio Vilniaus pokeri. Nenuo
stabu, jei Vilnius yra susilaukęs 
daugelio vadovų po miestą, foto- 
albumų, turistinių leidinių, nere
tai išleistų prabangiai su gausy
be spalvotų nuotraukų ir pūdais 
bolševikinio tauškalo.

Visus juos nustelbia tačiau 
1991 metais išėjusi iš spaudos 
Vlado Drėmos knyga Dingęs Vil
nius. Stambaus formato, daugiau 
negu 400 puslapių leidinys, su 
santraukėlėm rusų ir anglų 
kalba ir parašais tom kalbom po 
iliustracijomis. Kaip leidžia spė
ti pavadinimas, autoriaus (dirbu
sio penkiolika metų architektū
rinių paminklų restauravimo 
institute) ambicįja'buvo atskleis
ti skaitytojui į užmarštį nukelia
vusius Kunigaikščių miesto regi
nius. Parodyti, kaip keitė 
Vilniaus veidą ir priešai, ir 
laikai... Retu kruopštumu čia su
rinkta itin gausi dokumentinė 
medžiaga — miesto herbai, emb
lemos, senos viūros, pilių re
konstrukcijų maketai, planai, 
škicai, akvarelės, tapybiniai dar
bai, dažnai nepaisant, kad tas ar 
kitas piešinėlis menkavertis 
meniniu požiūriu. Vladui Drėmai 
jie vertingi pažintine prasme, 
kaipo atskleidžiantys orna
mentinę detalę šiaipjau ne visai 
tapybiškoj ar veikiau būdingoj 
savo negražumu gatvelėj.

Sudėliotos į vieną visumą tos 
iliustracįjos tačiau vykusiai atku
ria miesto praeities vaizdus. Dar 
svarbiau, liudija, kaip tie pilies 
griuvėsiai, gynybinės miesto 
sienos, vartai, vingiuotų gatvelių 
labirintai veikė anos epochos

Vilniau* pily* — ant kalno aukfttutin* pili* su įtvirtinimais, apačioje — Žemutinė pilis «u didžiojo kunigaikščio rū- 
mals. (U A. Vilainio-Šidlausko „Istorinės Lietuvos albumas”, Chicago, 1969 Reprodukcijos šaltinis nenurodytas.)

Dingęs Vilnius yra sa- 
serenada Lietuvos sos-

Eiffel’io bokStas sim-

vilniečius, įvairaus talento 
žmones, skatindami juos įamžinti 
visa tai drobėj ar popieriuje. Ta 
prasme 
votiška 
tinei.

Kaip 
bolizuoja užsieniečiui Paryžių, 
taip Vilniaus atveju tokia šablo
ninė emblema yra Gedimino 
kalno pilies bokštas. Rasit di
džiausiu Dingusio Vilniaus pri
valumu yra tai, kad jis savo 
planais, iliustracijom, maketais 
primena Bkaitytojui, jog saloje 
yra buvusi didinga Žemutinė 
pilis ir daug dvarų dvarelių, 
puošnių Bažnyčios dignitorių bei 
vienuolynų pastatų. Nūn dingu
sių.

Kadangi Vladas Drėma naudo
jasi gatvių „išklotinių”, atseit jų 
profilių ar skerspjūvių metodu, 
viskas išdėstoma labai smulkme
niškai. Dingęs Vilnius yra puikia 
parankine knyga rašytojams, 
pasinešusiems kurti istorini 
romaną. Taip pat patogiu miesto 
vadovu skaitytojams, norintiems 
susivaikyti tokio romano fres
kose... Sakysim, kokio Grigo
rijaus Kanovičiaus romane Ir 
nėra vergams rojaus (1990).

Nesunaikindamas savo pasako
jimo mokslišku žargonu, pasinau
dodamas juo tik būtino reikalo 
verčiamas, Vladas Drėma pabe
ria gausybę informacijos apie pra
eities Vilniaus architektūrą ir 
aplamai sostinės istoriją. Ypačiai 
pakiliai skamba jo taupus, vaiz
dingas žodis pradiniame sky
relyje „Truputis iš Vilniaus 
architektūros istorijos”. Iš jo pati
riame, kad baisiausia Dievo 
rykštė Vilniui buvo didieji gais
rai. Skaitytojas nustemba jų 
dažnumu ir smarkumu. Kaip 
svąjoti apie senojo Vilniaus atsta
tymą, kaip kalbėti apie kokį tra
dicijų pateikiamumą ar tęs
tinumą architektūroj, jei gaisrai 
nušluodavo tris ketvirtadalius Jo 
gailaičių Vilniaus.

Drėma sumaniai pasinaudoja 
jam prieinamais buvusių 
Vilniaus gyventojų prisimi
nimais, visokiausia šaltiniuos 
išlesiota medžiaga, kad apsakytų 
skaitytojui įvairius miesto 
vystymosi etapuB. Vienuolynų be
gėdišką antplūdi, bąjorų dvarelių 
išsimėčiojimą po priemiesčius, 
miesto patricijų, pirklių ir 
dvasininkų arba, priešingai, eili
nių amatininkų sukeltus staty
binius šurmulius. Stagnacijos ir

laitėm, kareiviai, žygiuoją keisti 
sargybą... Namai, kaip ir žmonės 
turi savo veidą, charakterj, amžių 
— niekas tuo neabejoja. Jeigu kas 
norėtų spręsti apie Vilniaus gy
ventojus, vadintų juoB tinginiais 
ar šiaip žmonėmis be skonio”.

Nelabai tai skamba roman
tiškai. Senamiesčio graviūrose tie 
kvartalai atrodo kur kas žavin- 
giau. Bet, kaip sakėm, Drėma 
nelinkęs dalykų rausvinti.

Glausčiau autorius aptaria 
Vilniaus architektūros raidą 
19-ojo—20-ojo amžiaus sąvartoj, 
kai jinai mažai kuo skyrės nuo 
Vienuos, Paryžiaus ar kolonijinių 
miestų, kaip Montrealis, raidos.

karštinės laikotarpius. Skaity
tojas sužino, pavyzdžiui, kad 
Napoleono žygio į Maskvą 
pasekmės nebuvusios Vilniui tra
giškomis. Veikiau priešingai. 
Lankydamasis jame 1819 metais, 
caras Aleksandras I tvirtinęs, 
kad Vilnius išgražėjęs, ir pava
dinęs jį papuošalu, brangakme
niu („un bijoti”). Tuo tarpu 
sukilimų pagirios buvusios skau
džiomis. 1831 metų sukilimo nu
malšinimas privedęs prie visų 
Žemutinės pilies past atų nugrio
vimo. Po 1863 metų sukilimo 
buvo konfiskuojami dvareliai, 
perdirbamos į cerkves bažnyčios 
ir varoma klaiki valdiškų pasta
tų statyba bizantiškuoju, rusišku' Kai vyravo eklektinio, preten- 
stilium.

Labai didele pagunda Vladui 
Drėmai galėjo būti pagražinti 
Vilniaus praeitį, ją romanti- 
zuojant, „technikolorizuojant”. 
Autorius ją nugalėjo, neveng 
damas cituoti ir liudininkų, 
piešusių tikrovę kaipo gerokai 
brutalią ir neišvaizdžią.

Taip, sakysim, aptinkam il
gamečio Vilniaus gyventojo Juo
zapo Ignaco Kraševskio tokį liu
dijimą (1838):

„Kadaise Vilnius turėjo savo 
veidą, savitą, originalų charak
teri, bet šiandien, kaip ir 
daugumu miestų ir miestelių, 
supanašėjo su kitais, nors ir visai 
skirtingais savo padėtimi, san
tykiais, svetimtaučių antplūdžiu, 
ir niekuo ypatingu nebepasižymi. 
Naujoviškos puošmenos ir pasta
tai beveik visur vienodi. Tik 
senienomis skiriasi miestai. O 
Vilnius daugumos paminklų ne
beturi ar beveik nebeturi. Karai, 
gaisrai ir viską naikinantis 
laikas sutrupino paminklus, 
kurių vietoje dabar tik tušti 
plotai ir prisiminimai beliko... 
Seni namai buvo saviti, nors ir ne 
taip grakščiai atrodė, nauji grakš
tesni, bet be savitumo. Gatvės 
siauros ir tamsios, skersgatviai 
dar tamsesni. O jeigu nukreipsi 
žvilgsnį nuo pastatų į gyventojus, 
nieko juose nepastebėsi, ko nebū
tum matęs kur kitur panašioje 
maišatyje. [...] beveik kiekvienų 
namų apatiniame aukšte smuklė 
su nuolatiniu girtuoklių būriu, 
šen bei ten išmėtytos mažos ir 
tuščios krautuvėlės, iš kurių 
žvelgia liūdni žydžių veidai”.

„NašysU kaip visur, ir žmonės 
kaip visur; keli seniai pilkais pus
palčiais ir avikailių kepurėmis, 
kelios poniutės rausvom skrybė-

zingo stiliaus fasadai, kai buvo 
tiesiamos stačiais kampais susi
kertančios gatvės. Kai „didelius 
nuomojamus namus statėsi ne 
vien vertelgos ir spekuliantai, bet 
ir didikai bei stambesnieji dva
rininkai, pastebėję, kad pramo
nės įmonės bei miestų nuoma 
duoda daug didesnį pelną, negu 
žemės ūkis, kuris buvo visai 
nerentabilus”. Skaitytojas tačiau 
sužino, kad būta Lukiškių aikštės 
kampe ir kooperatinės namų gru
pes, populiariai vadinamos 
„Montvilos kolonija”, dėl jo 
iniciatoriaus Juozapo Montvilos, 
Vilniaus žemės banko valdytojo, 
pavardės.

Kaip kitą svarbų Dingusio 
Vilniaus vaiduoklį Drėma iškelia 
Antano Vivulskio projektuotą, 
bet neužbaigtą statyti Jėzaus Šir
dies bažnyčios pastatą, inkorpo
ruotą 1963 metais į Statybininkų 
kultūros (sic!) rūmų struktūrą. 
Ataimintina, kad kitas Vivulskio 
statinys buvo Trijų Kryžių kalno 
paminklas. Vladui Drėmai ra
šant savo knygą jis buvo susprog
dintas.

Neįmanoma apsigauti. Dingęs 
Vilnius savo esme yra nostalgijos 
kupina knyga. Bet taip pat ir 
kaltinamuoju aktu įvairiems val
džios kretinams. Jau knygos 
vidury Drėma nepraleidžia pro
gos, nepacitavęs Lenino premijos 
laureato Eduardo Mieželaičio 
pasipiktinimo, kad buvo nuvers
tos nuo Katedros frontono šven
tųjų figūros. Bet dar smarkesniu 
įkarščiu jis pats prabyla apie „ci
vilizuotus barbarus” baigmi
niame Dingusio Vilniaus skyre
lyje, pavadintame „Refleksijo
mis”:

(Nukelta i 4 psl.)
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ARTŪRAS TEREŠKINAS

I Paryžiaus aerouostą atvykęs 
vengras dirigentas stebisi, kodėl 
muitininkas taip ilgai tiria jo pa
są. „Ar mano veidas juos erzina, 
ar tai Rytų Europos pašvinkęs 
kvapas?” — klausia jis savęs.

Tai scena iš naujo Ištvan Szabo 
filmo „Susitikimas su Venera”. 
Lietuviai žiūrovai Szabo gerai 
prisimena kaip totalitarizmo 
metraštininką ekrane. Jo naujau
sieji filmai vaizduoja jau kitą, 
pototalitarinį pasaulį. Pasirem
damas savo paties išgyvenimais, 
prieš keletą metų režisuojant 
Wagner’io „Tannhaeuser” Pary
žiaus operoje, Szabo sukūrė fil- 
mą-metaforą apie išsilaisvinusios 
Rytų Europos mėginimą sugrįžti 
į Vakarus.

Filmo vyriausią veikėją, diri
gentą, į Paryžių pakvietė „Opera 
Europa”. Jis diriguos tarptautinį 
ansamblį — naujosios, besivieni
jančios Europos modelį. Bet po 
pirmųjų šypsenų, rožių ir šampa
no taurių, repeticijos pradeda 
virsti chaosu. Paaiškėja, kad an
samblio dalyviai „nesupranta 
vienas kito šešiomis kalbomis”. 
„Viskas čia juda taip lėtai”, ste
bisi dirigentas, „matyt, dėl de
mokratijos”. Naujoji Europa pa
sirodo esanti ironijų grandinė. 
Komunistinėje Vengrijoje profsą
jungos buvo bejėgės — kapitalis
tinėje Prancūzijoje jos visagalės. 
Nors Europa vienijasi, tautiniai 
stereotipai tebeklesti. Komuniz
mui žlugus, tebesitęsia debatai 
apie „eurokomunizmą”. Tačiau, 
filmui baigiantis, menas nugali 
visas kliūtis ir sujungia tautas — 
muzika pakyla virš skirtumų bei 
vaidų, jos harmonija pagimdo po
litinę sandarą.

Ar ta viltis pagrįsta, ar ji tiktai 
iliuzija? Anot paties Szabo, filmo 
baigminės harmonijos modelis 
yra prieš totalitarinį košmarą eg
zistavęs Vidurio Europos kaimas, 
kuriame sugyveno įvairios tauty
bės bei religijos. „Susitikimas su 
Venera”, sako jis, yra Vidurio 
Europos metafora. Šią sritį, pa
sak jo, sieja bendra kultūra, ku
rios šaknys yra šventraštyje, se
novės graikų demokratijoje, devy
nioliktame šimtmetyje ir visuose 
šio šimtmečio išgyvenimuose — 
bendroje Austro-Vengrijos impe
rijos patirtyje, Pirmajame pasau
liniame kare, Didžiojoje depresi
joje, fašizme, Antrajame pasauli
niame kare, Stalino eroje. „Vidu
rio Europos tautų likimai yra ab

V

Siame numeryje:
Naujoji Vidurio-Rytų Europa filmuose • Konstantinas Sirvydas
• Šiemetinės Ateitininkų studijų dienos Dainavoje • Vandenys 
21-ojoje Lietuvių fotografijos parodoje • Kazio Bradūno eilėraščiai
• Fotografijų parodos pabaigtuvės ir filmo „Kazys Bradūnas” 
premjera • Naujos knygos

soliučiai panašūs ir menas gali 
tai pavaizduoti, jei tiktai jis bus 
pakankamai gilus”, tvirtina Sza- 
bo.

Tikėkimės, kad režisieriaus op
timizmas pagrįstas, nors jo filmo 
struktūra ir jo sukūrimo aplinky
bės kelia abejonių. Tokį filmą, 
kuris pasiektų pasaulinę publiką, 
turėjo finansuoti kelių valstybių 
bendrovės. Taip telkiant kapita
lą, įbrendama į estetinius bei idė
jinius kompromisus. Kapitalo tei
kėjai nori užsitikrinti, kad jų in
dėlis sugrįš su pelnu. Už inves
tuotus pinigus, jie įsigyja balsą ir 
teisę grubiai ar subtiliai kištis į 
filmo kūrimą. Jie paprastai rei
kalauja, kad svarbieji vaidmenys 
būtų suteikti tarptautinio garso 
žvaigždėms; jie mėgina keisti ir 
filmo scenarijų, įvesti įprastines 
formules, kurios patrauktų ma
ses. Dar nežinia, kiek visa tai 
paveikė Istvan Szabo filmo sukū
rimą, bet kai kas jame įtartina. 
Didelę filmo dalį užima standar
tinis vengro dirigento ir švedės 
primadonos romansas, vyro-mei- 
lužės-žmonos trikampis, iš esmės 
nesiskiriantis nuo eilinių Holly- 
wood’o filmų. Aktorių akcentai 
nesiderina su Vidurio Europos 
tikrove.

Ankstesnieji Szabo filmai, kaip 
ir svarbieji lenkų ekrano pasieki
mai ar septintojo dešimtmečio 
metu sukurti čekų šedevriukai, 
buvo ir ryškiai tautiški, ir giliai 
universalūs. Visuotinės idėjos, 
bendražmogiški išgyvenimai ten 
buvo pavaizduoti pro ypatingos 
kultūros ir vienatinės patirties 
prizmę. Ar tokie filmai bus iš viso 
įmanomi pototalitarinėje Vidu
rio-Rytų Europoje? „Susitikimas 
su Venera”, tas patrauklus ir ak
tualus filmas, suteikia liūdną 
atsakymą į šį klausimą. Atrodo, 
kad tos srities ekraną ateityje 
dominuos tarptautinės bendro
vės, sintetiniai modeliai, masinio 
skonio spaudimas.

O tai nelinksmos žinios ir 
Lietuvos filmui, prarandančiam 
savo publiką ir finansinius pama
tus. Šioje darviniškoje kovoje už 
filmini būvį lengviau išsilaikyti 
galės dokumentinių ar šiaip 
trumpo metražo filmų kūrėjai. Ar 
„Šiaurės Atėnuose” kada nors 
iškils lietuviški bergmanai ar 
kurosawos, sugebėsiantys pa
traukti pasaulio kritikų, publikos 
ir piniguočių dėmesį? Nenusto
tam svajoję. kį

Konstantinas Sirvydas grei
čiausiai gimė 1579 metais (jė
zuitų archyvo žiniomis, 1611 me
tais buvo 32 metų) Rytų Aukš
taitijoje, nors įvairūs autoriai 
nurodo skirtingas jo gimimo da
tas.

Mokėsi jis Vilniaus jėzuitų ko
legijoje, kurioje iki 1598 metų iš
klausė humaniorą ir poeziją, nors 
1606 metais Pultusko kolegijos 
katalogas mini tik gramatiką ir 
humaniorą. Tais pačiais metais 
Sirvydas stojo Vilniuje i jėzuitų 
naujokyną. Ten būdamas, jis 
1598-1599 metais Nesvyžiaus 
jėzuitų kolegijoje klausė retoriką, 
o 1599 metais du mėnesius mokė
si Dorpat’e (Tartu) ir Rygoje. 
1600-1601 metais Sirvydas mo
kytojavo žemesnėse (infimoj ir 
gramatikoj) Nesvyžiaus kolegijos 
klasėse ir kartu pats čia klausė 
filosofijos. 1600 metų liepos mė
nesį Dorpat’o kolegijoje jis gavo 
scholastiko laipsnį ir beveik iki 
pat mirties aukštesnio mokslo 
laipsnio neturėjo. Vėliau Sirvy
das klausė filosofiją Pultusko ko
legijoje, čia išlaikė logiką ir 
apgynė tezes iš visos teologijos.

1622 metais Vilniaus jėzuitų 
katalogas šitaip nusako Sirvydo 
darbą ordine: trejus metus dėstė 
pozityvine filosofįją, trejus metus 
buvo pamokslininku, dešimt me
tų — lietuvių pamokslininku ir 
trejus metus — rektoriaus tarėju. 
Iš dviejų katalogų palyginimo 
matyti, kad po 1622 metų Sirvy
das jau nebesakė nei lietuviškų, 
nei lenkiškų pamokslų. Akademi
joje jis dėstė filosofiją nuo 1619 iki 
1624 metų. Rektoriaus tarėju jis 
buvęs nuo 1619 iki 1623 metų. 
Admonitoriumi buvo nuo 1624 
iki 1626 metų, o dvasiniu pre
fektu ir namų nuodėmklausiu 
nuo 1624 iki 1628 metų. Admoni- 
toriaus, dvasinių reikalų prefek
to ir namų nuodėmklausio parei
gos buvo grynai garbės pareigos, 
kurios Sirvydui neatimdavo daug 
laiko. Matyt jos buvo suteiktos, 
atleidus Punktų sakymų autorių 
nuo kitų pareigų tam, kad jis ga
lėtų verstis grynai literatūriniais 
darbais.

Nuo 1628 metų Sirvydas buvo 
atleistas ir nuo garbės pareigų, 
nes nuolat sunkėjanti liga neleido 
jam eiti jokių viešų pareigų, nors 
iki paskutinių savo gyvenimo va
landų jis neišleido plunksnos iš 
rankų, visas į savo raštus pasinė
ręs. Vilniaus akademijos vado
vybė, norėdama pagerbti Sirvydo 
intensyvų darbą, 1631 metais 

suteikė jam filosofijos ir laisvųjų 
menų magistro laipsnį. Sirvydas 
mirė Vilniuje 1631 m. rugpjūčio 
23 d., tesulaukęs vos 51 metų 
amžiaus, prieš tai penkerius 
metus nepagydomai sirgęs.

Punktų sakymų autoriaus veik
los būdą lėmė tiek 16-ojo amžiaus 
antros pusės Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos kultūrinis pakili
mas, kova dėl valstybės savaran
kiškumo, tiek religinės kovos bei 
jo paties priklausomybė jėzuitų 
ordinui. Tačiau Sirvydas išsisky
rė iš jėzuitų tuo, kad pirmas atsi
dėjo tik lietuviškiems raštams. 
Jis buvęs geriausias 17-ojo am
žiaus lietuvių kalbos žinovas.

Pagrindiniai Sirvydo raštai — 
dvi Punktų sakymų dalys (Punk- 
ty Kazan od Adwentu až do Postu 
Litewskim Językiem z wytluma- 
czeniem na Polskie przez Księdza 
Konstantego Szyrwyda, (Vilnius, 
1629); Punkty Kazan na Post Wiel- 
ki Językiem Litewskim przez W. 
X. Constantego Szyrwyda, (Vil
nius, 1644) ir lenkų-lietuvių-loty- 
nų kalbų žodynas Dictionarium 
Trium Linguarum in usum stu- 
diosae iuventutis, (Vilnius, 1629).*

* Parengta pagal: Vaclovas Biržiš
ka, Aleksandrynas, 1.1 (Čikaga: JAV 
LB Kultūros fondas, 1960) ir Jurgis 
Lebedys, Senoji lietuvių literatūra 
(Vilnius, 1977).

(Nukelta į 2 psl.)

Punktas VII. Kodrin žmonės tiesos nekenčia?1
Yra kam stebėtis/ kodrin žmo

nės labiausiai didžios giminės/ ir 
ant aukštų sostų pasodinti tiesos 
nemyli/ ir ant tų kurie jiemus 
rodžia ją rūstauja/ kadung tiesa 
yra labai graži/ ir brangi/ ir kuri 
pas patj Dievo Mąjestotą stovi: 
Didis esi Viešpatie/ o tiesa tavo 
aplinkui tavęs. Vėl Dievas vadi
nasi Dievas tiesos/ ypatų būdu/ 
kaipo Dievas pakąjaus/ Dievas 
teisybės/ Dievas linksmybės/ re. 
Kaipo Viešpats tos žemės algoja
si2 nuog žemės/ kurią paveldėjo/ 
ir kurioj gyvena/ ir Viešpatauja/ 
arba karaliauja joj. Tuo būdu ir 
Dievas tiesos yra/ jog anas turi 
tiesą savimp nuog amžių/ ir labai 
ją myli. Kad norėjo jos atsiust tan 
svietan/ iš kurio buvojau ištrem
ta. Nėra tieg tiesos ant žemės/ 
bylo Pranašas: Pirm jos daug 
tarnų savo nusiuntė/ kurie ateigą 
jos apsakytų svietui: Nusiuntė 
Patriarchas ir Pranašus tūlus/ 
idant jai[s] tikėtų/ ir idant juos 
priimtų/ bet žmonės tuos pasiun
tinius dalim išgėdino/ dalim už
mušė. Ant galo pati sūnų savo 
atsiuntė žemėn/ idant ją apsaky
tų/ ir kiekvienas jam tiesą sakan-

1 Ruošiant ši Punktų sakymų spau
dai, pakeistos kai kurios senesnės lie
tuvių kalbos lytys, keistos, nors ir 
nereguliariai, tarmybės, kurių Kons
tantino Sirvydo raštuose gausu.

2 Algojasi — vadinasi.

Nežinomas 17-ojo amžiau* tapytojas Konstantino Sirvydo portretas 
Drobė, aliejus, 83.5 cm x 69.5 cm

čiam be jokio abejojimo tikėtu. 
Ant to tieg aš esmi girtięs/ ir ant 
to atėjau svietan/ idant duočiuo 
sviečimą’ apie tiesą. Bet kaip gir
dime Evangelijoj/ netikėjo ir 
pačiam Sūnui Dievo/Jei tieg tie
są kalbu jumus/ kodrin man 
netikite?

Atsako ant to Šv. Augustinas: 
žmonės/ tieg/ myli tiesą žibančią/ 
o neapkenčia judančioaios. Dvi ti- 
krybi turi tiesa: žiba ir bara: Kad 
tikrai žibančią Žmonės regi/ myli 
ir gėrisi ja. Nėra nė vieno kuris 
jos negirtų/ kaipo antai kad klau
so sakytojo Dievo žodžio/ gražini 
Evangeliją išguldantj/ kad gra
žius kokius/ aukštus/ gilius/ 
naujus išmonios paga(vijmus iš
reiškianti/ kuriais tiktai išmonę 
apšviečia/ ir kaip buką ištrina/ 
tad visi klausytojai su džiaugsmu 
klauso/ visi mielai klauso/ visi 
giria/ ir gina tiesą. Bet kad tasgi 
sakytojas Dievo žodžio apgręžias 
antrosp tikrybėsp tiesos/ kuri yra 
bart/ indėt/ grumst/ ir skaudžiai 
peikt piktus būdus/ pajunkini- 
mus/ tuo metu niekas neiškenčia 
tiesos barančios; rūstauja/ ir ant 
sakytojo jos veizdėt negal/ 
persekioja/ apkalbinėja jį/ ir jei 
pramano dažnai žeidžia ir užmu
ša. Taip Achobas Karalius: Yra 
čia/ tieg/ Pranašas Viešpaties 
Michėjas vardu/ bet aš nekenčiu 
jo/jog niekada man nepranaftaųja

’ Švietimas -• liudijimas.

mos ant nusidėjėjų: Darykite 
gailį/ nes prisiartino dangaus 

gero/ bet pikta. Kokia to Kara- karalystė/ linksmai ir noringai 
liaus durnybė! Nenori kad jam 
sakytų Pranašas tiesą/ nenori 
kad tai apreikštų ką girdėjo nuog 
Dievo; nori tada girdėt / melus/ 
sapnus/ niekus/ sakmes kokias 
sektų/ ir taip būt apgautu? Tokios 
dabar svietas/ geidžia tiktai 
tiesos žibančios/ o ne barančios. 
Kaipo Žvaigždė vadinama (Com- 
eta) kurioj neilgai žiba/ ir išgaišta 
ant oro/ neįremia savo spindulių 
žemėn/ nežildžia jos/ bet tiktai 
žiba; Taip nori idant ir pamokslai 
žibėtų/ ir tvaskėtų/ o ne kaitintų. 
Bus tam metas/ bylo apaštalas/ 
kad sveiko pamokslo neiškęs: bet 
palig savo pageidimų/ surinks 
sau mokytojus/ turėdami ausis 
niežtinčias/ o kaipo nuog tiesos 
atgręš ausis/ taip ir pasakump 
privers. Palyginti žmogui ligo
tam/ ir gumbus turinčiam/ kuris 
to tiktai nor/ idant gumbą/ arba 
randą klapstytų' vyniotų/ pūstų 
ant jo/ bet saugok Dieve/ idant 
kas drįstų/ palytėt/ skutikliu 
atdaryt/ pūlius ištrėksi/ pleistrą 
sveiką pridėt/ turėtų tas būt jo 
neprietelius. Kas akis tur piktas/ 
iš tolo žvakę liepia sau statyti/ iš 
artimo negal ant jos veizdėt; Taip , 
nuklausytojas iš tolo vos klauso 
tiesos visuotiniai/ o kad jam iš- 
randasi tikroji tiesa/ nuog savęs 
atstumia/ ir klausyt nenori. Buvo 
žvakė Šv. Jonas Krikštytelius 
žibanti/ ir deganti: kolei žibėjo 
kaip būtų iš tolo obelnai Šaukda

klausė jo daug žmonių/ ir pats 
Karalius Gerodas/ ir daug darė 
gero pagal mokslo Jono švento. 
Bet kada artyn toj žvakė prisiar
tino Gerodop/ ir tarė: Nedera tau 
turėt moteres brolio tavo/ įmetė 
jį apkalinėn/ ir potam davė nu
kirst. Jobas šventas raižydamas 
ir skųsdamasis ant nakties/ ku
rioj prasidėjo žyvate Motinos ant 
galo taip bylo: Tegul/ tieg/ keikiu 
ją (tai yra/' naktį) kurie keikia 
dieną/ kurie prisirinkę yra pakelt 
Leviathaną. Leviathanas yra žu
vis marių didė labai/ tos žuvikliai 
tyko sugaut tinklais naktyj/ ir 
kad nesiseka jiemus/ kad per 
naktį visą žuvaudami nesugau- 
na/ regėdami jau aušrą/ arba jau 
dieną prabrėkštančią/ keikia ją/ 
norėdami dabar apytamsėmis 
naudos ieškot. Taip žmonės svieto 
šio/ neapkenčia dienos/ šviesios 
tiesos/ norėdami patamsoj naudai 
savai ir pageidimui savam in- 
teikt nepriderančiam/ palig 
žodžio Viešpaties: Šviesa atėjo 
ant. svieto/ o žmonės numylėjo 
tamsybę gerinus neig šviesą: 
Nfes] buvo pikti jų darbai/ nes 
visi/ kuris piktai daro/ neapken
čia šviesybės/ ir neeit ant Šviesos/ 
idant nebūtų papeikti jo darbai? 
l-l

(Punkty Kazan [...J Przez W.X. 
Constantego Szynvyda, Theologa 
Societatis Jezu Napisane [...] W 
Wilnie 1644)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Post scriptum 
rinkimams Lietuvoje

Aleksandras Abišala

Su Lietuvos ministru pirmininku 
kalbasi Petras Petrutis

apie Lietuvos padėtį ir rūpesčius

Ir vėl Lietuvos vardas buvo mi
nimas visame pasaulyje. Ši kartą 
ne dėl jos kovingumo prieš 
Kremlių, bet todėl, kad tokie tau
tiškai nusiteikę piliečiai kaip 
lietuviai pasisakė už nemažai 
buvusių komunistų. Viena iš 
didžiųjų tarptautinių žinių agen
tūrų skelbė, kad „Lietuva, pirmo
ji iš respublikų, kuri atsiplėšė 
nuo Sovietų Sąjungos, šiuo įvykiu 
(rinkimais) pasidarė pirmoji, 
kurioje buvę komunistai sėkmin
gai grįžo i politini gyvenimą per 
populiarius parlamentarinius 
rinkimus”.

Pasaulinėje politikos arenoje 
buvo ir dar bus atkreiptas 
dėmesys į tos nedidelės tau
tos politini ėlges'į, nes jis yra 
reikšmingas ne tik vietiniams 
gyventojams, bet ir užsienyje. 
Pirmiausia rinkimų rezultatai 
paneigia piktų liežuvių teigimą 
Vakaruose, kad buvę komunistų 
kraštai eis į fašizmą, nes jie esą 
labai „nacionalistiškai” nusi
teikę. Lietuviai parodė, kad tau
ta, kuri buvusioje sovietijoje sto
vėjo tautinio apsisprendimo 
avangarde, gali būti tiek pat 
demokratiška, kaip ji yra tau
tiška. Ji ir šj kartą kitoms 
respublikoms tapo pavyzdžiu, 
kaip be kraujo praliejimo galima 
net buvusius politinius priešus 
toleruoti ir jiems leisti pasi
reikšti. Žinoma, daugelis Vakarų 
marksistų ir šiaip kairiųjų atsi
dus patenkinti, nes tai jiems 
ženklas, jog Vidurio Europoj ža
dėtos marksizmo laidotuvės buvo 
per anksti paskelbtos.

Ir visa tai padarė lietuviai, gau
siai dalyvavę savo seimo rinki
muose. Lietuviai visokio plauko 
daugiausia sugebėjo suvaldyti 
savo politines aistras taip, kad 
paskutinėse savaitėse prieš rinki
mus jau buvo mažiau demago
gijos, o daugiau programų aiški
nimo, nei, sakykim, gegužės/bir- 
želio mėnesiais. Lietuviai balsuo
tojai dabar daugiausia atmetė 
pigia, patriotiškais šūkiais pa
remta demagogija ir pasižiūrė
jo į realybę, kuri, matyt, dau
geliui nedavė vilties gerai tautos 
ateičiai. Antra vertus, vyresnės 

Stasio Žvirgždo nuotrauka
Ii Šiemetinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios Čikagoje ir Ix*mont, Illinois, nuo spalio 2.3 iki lapkričio 6 dienos.

„Opozicija - 1", 1985

kartos ir jaunimo siekiai kartais 
yra skirtingi, patyrimas ne toks 
pats. Pastariesiems pagaliau ir 
ideologija, pristatyta Brazausko 
darbiečių, skamba artimiau, nes 
ji pažįstama per mokyklas, 
spaudą bei atsakingai atro
dančius buvusius komunistus. 
Rūpesčiai dėl kasdienybės vargų 
nustelbė nerimą dėl nepriklau
somybės.

Peršasi mintis tačiau, kad ne 
tiek Darbo partija laimėjo, kiek 
dešinieji jai atidavė pergalę. 
Galime visaip analizuoti rusų 
kariuomenės išvedimo reikšmę, 
reformų efektyvumą, jų greitį, 
Maskvos kišimąsi į Lietuvos 
politiką ąr buvusių komunistų 
nepatikiiiiumą, bet 'gailį gale 
pasiliekame su balsuotojo nusi
teikimu visais šiais klausimais. 
Dešinė neišnaudojo pernai ru
denį, po didžiojo Kremliaus pu
čo, istorinę galimybę sukonsoli- 
duoti apie save tautos daugu
mą. Nemažai geros valios vei
kėjų ji pasiuntė į kairės glėbį, 
apšaukdama juos užsimaska
vusiais komunistais. Nenorėjo 
matyti, kas iš tikrųjų darosi ša
lyje, išskyrus rimtus pavojus 
šaliai iš kitur, ir tiesiog ieškojo 
raganų po kiekviena lova. Ego
centriškai nusiteikę, nesuge
bėjo priimti rimtų patarimų bei 
ieškoti susitarimų. Nepadėjo čia 
ir tie išeivijos vadai, kurie, 
visiškai nesiorientuodami, kas 
darosi Lietuvoje, garsino savo 
kad ir nuoširdžias pastabas, 
simpatizuodami, bet nepadedami 
dešinei, užuot pasitarnavę su ob
jektyviais, žvelgiančiais iš šono 
patarimais. Šį pavasarį jau buvo 
beveik per vėlu efektyviai 
konsolidacijai.

Dešinės nesugebėjimas poli
tinėje arenoje, nežiūrint viso
kiausių pasiteisinimų dėl 
rinkimų rezultatų, labai liūdnai 
turėtų nuteikti jų simpatikus. Ne 
tik, kad atiduota galimybė stip
riau paveikti šalies gyvenimą 
pačiu svarbiausiu jo formavimosi 
laikotarpiu, bet nežinia, ar iš to 
dešinė tinkamai pasimokys. 
Vienas Pietų Amerikos dien
raštis po Algirdo Brazausko

— Pokalbio pradžiai, sakyčiau, 
labai paprastas klausimas: kas 
gero, kas blogo Lietuvoje?

— Yra keletas svarbesnių da
lykų. Vienas tai, be abejo, yra 
rinkimai, kurių rezultatai buvo 
netikėti visai Lietuvai ir turbūt 
visam pasauliui. Dėl to, kad mes 
tikėjomės, kad žymiai daugiau 
balsų laimės Sąjūdis ir kitos 
dešiniosios jėgos. Vis dėlto nulė
mė, matyti, sunki ekonominė pa
dėtis, sunki padėtis buityje, Rusi
jos ekonominė blokada. Na, ir be 
jokios abejonės reikia pripažinti, 
kad ne pačiu geriausiu būdu vyk
dyta Sąjūdžio rinkiminė kam
panija, o ir padarytos tam tikros 
ankstyvesnės politinės klaidos. 
Norėčiau pasakyti, kad tai jokiu 
būdu nereiškia lietuvių tautos 
noro grįžti prie komunizmo. Tai 
tiesiog buvo balsavimas prieš iš 
tikrųjų labai sunkią ekonominę 
ir socialinę būklę. O be to, labai 
didelį susirūpinimą Lietuvoje 
Sukėlė neseniai Rusijos preziden
to padarytas pareiškimas apie ka
riuomenės išvedimo iš Baltijos 
valstybių sustabdymą. Mes ne
galime pasakyti, kad jau dabar 
pajutome jį praktiškai. Tie dali-

* Nuo lapkričio 10 iki 16 dienos 
valstybės reikalais JAV lankėsi 
Lietuvos Respublikos Ministras pir
mininkas Aleksandras Abišala. Su 
juo pasikalbėjimą Draugo kultū
riniam priedui lapkričio 11 dieną 
parūpino „Margučio” radijos prog
ramos Čikagoje vedėjas Petras Pet
rutis.

nuotrauka įdėjo parašą „La Figū
ra dėl Momento”. Gal Bra
zauskas ir jo partija nebus tik 
„momentui”, bet pasiliks 
įtakingi bent kelerius metus. 
Gali pasireikšti savotiškas uni
kumas Lietuvoje: dar nespėję 
gyventi postsovietinėje eroje, 
jau turėsime postdešininį laiko
tarpį.

Neišlaikius vienų egzaminų, 
kažin, ar istorija greit duos deši
nei galimybę pataisai. Prisipaži
nimas savo klaidų yra pirmas 
žingsnis į progresą. Anglai kar
tais išsireiškia, kad kelias į pra
garą yra grįstas gerais norais. 
Gerų norų dešinei, matyti, 
neužtenka, reikia žinoti, kaip 
krašto politikoje tinkamai elgtis 
ir veikti.

Nežiūrint rinkiminių pasi
sakymų, nežinia, kaip iš tikrųjų 

niai, kurie buvo pradėję eiti, juda 
toliau, bet didelį susirūpinimą 
kelia pats pareiškimas. Tai tokie 
pradiniai dalykai yra pagrindi
niai sunkumai, gal pagrindinės 
bėdos. Yra ir geresnių žinių. Pra
deda jau po truputį judėti rim
tesnė Vakarų finansinė parama. 
Atsiranda galimybių kai kurioms 
įmonėms pradėti prekiavimą su 
Vakarų partneriais ir visa kita. 
Bet, deja, kol kas yra daugiau 
blogų žinių negu gerų.

— Premjere, mums yra žinoma, 
kad šiandien Washington’e buvo 
sušaukta spaudos konferencija. 
Kuo gi daugiausia domėjosi di
dieji JA V informacijos šaltiniai?

— Man atrodo, kad daugiausia 
kaip tik ir domėjosi tuo, apie ką 
aš čia kalbėjau. Tiesa, buvo 
klausimų ir apie tautinių mažu
mų problemą, kuri rusų yra taip 
stipriai reklamuota ir, sakyčiau, 
išpūsta. Bet, kaip žinia, Lietuvai 
net ir formaliai sunku padaryti 
kokių priekaištų.

— Neseniai Vakarų pasaulio 
laikraščiuose, sakyčiau, akis badė 
straipsnių antraštės. Pavyzdžiui: 
„Buvę komunistai pirmauja Lie
tuvos rinkimuose”, „Buvę rau
donieji laimi Lietuvos balsavi
mus" ir t.t. Ar žurnalistai, su ku
riais Jums teko šiandien susitikti, 
teiravosi apie tokius laimėjimus?

— Be jokios abejonės. Aš 
bandžiau išaiškinti, kad tai jokiu 
būdu nėra komunizmo laimėji
mas, kad tiesiog, sakyčiau, 

elgsis Darbo partija, gavusi tokį 
netikėtai platų pritarimą savo 
žmonėms. Ar buvusios nomenkla
tūros įsitvirtinimas bus ta neiš
vengiama išdava vėliausiųjų 
rinkimų? Kaip nomenklatūrinį 
galvojimą bus galima suderinti 
su atsisakymu komandinės eko
nomijos? Ar privatizavimas reikš 
buvusios nomenklatūros pratur
tėjimą likusios tautos sąskaita? 
Ar reikalas turėti ekonominius 
ryšius su Rytų respublikomis 
reikš nusisukimą nuo Vakarų 
gyvenimo modelio? Ar balsa
vimai, apskritai paėmus, reiškia, 
kad tauta pasisakė prieš 
nevykusią dešinės elgseną, o ne 
už Darbo partijos žmones bei 
idėjas? Netolima ateitis tai mums 
parodys.

Jonas Pabedinskas

Lietuvos Ministrą pirmininką Aleksandrą Abišalą, 
lapkričio 10 dieną atskridusi i Washington*ą, pasitiko 
Washington'o Lietuvių Bendruomenės apylinkės nariai:

(iš kairės) Nijolė Abišalienė, Aleksandras Abišala, Danutė 
Harmon, Kazys Vasaitis, Genė Vasaitienė ir Vytautas 
Butrimas, Washington'o LB apylinkės pirmininkas.

Angelės Bailey nuotrauka

daugiau atsitiktinumas. Demo
kratinė darbo partija, kaip žinia, 
buvo opozicijoje, gi visame pa
saulyje balsuojama už opoziciją, 
esant šalyje sunkiai ekonominei 
būklei. Be jokios abejonės, tai 
buvo priežastis, kadangi ši partija 
nėra normali, paprasta demokra
tinė partija, o turi labai sunkią, 
labai juodą praeities uodegą. Vis 
dėlto, ir tai dar kartą noriu pa
brėžti, tai nebuvo balsavimas už 
komunizmą.

— Na, gerai ar blogai, bet Lie
tuvos piliečiai balsavimo keliu 
pasisakė už kairiuosius, tikriau
siai pasikliaudami lietuviška pa
tarle: „Nauja šluota gerai šluoja". 
Kažin, ar iš tos Demokratinės dar
bo partijos galima netolimoje atei
tyje tikėtis ekonominės padėties 
pagerinimo?

— Jokiu būdu ne. Ekonominė 
padėtis yra tokia ne dėl kokių 
nors labai stipriai klaidingų 
valdžios veiksmų. Mes galėtume 
palyginti Lietuvos situaciją, 
sakykime, su Latvijos, Estijos, 
Ukrainos, Gudijos, Rumunijos, 
Lenkijos. Kokių tik norit vals
tybių, atsikračiusių komunizmo, 
kur ekonominė padėtis irgi yra 
labai sunki. Tai yra objektyvu ir 
jokia nauja valdžia negalės iš es
mės rimtai pakeisti tos ekonomi
nės situacijos. Kitaip sakant, ją 
pakeisti gali tik labai rimta eko
nominių reformų politika. Bet ji 
neduoda vaisių tuoj pat, nei rytoj, 
nei galbūt po metų. Nebent Bra

zausko partija bandytų parodyti 
kokių nors greitų rezultatų da
bar, aukodama perspektyvą. Tai 
būtų nusikaltimas Lietuvai. Ne
manau, kad jie išdrįs tą daryti. O 
kitokių būdų pagerinti ekonomi
nę situaciją, negu atkakliai vyk
dyti reformą, nėra. Na, o daugu
ma rinkėjų, balsavusių už LDDP, 
tikėjosi, kad šieji sugebės kitaip 
susitarti su Rusija dėl naftos, 
dujų ir kitų energetinių šaltinių 
pirkimo. Aš manau, kad tai irgi 
neturi jokio realaus pagrindo. 
Rusija turi per mažai galimybių, 
kad galėtų nuleisti kainą, tikė
damasi kokių politinių rezultatų. 
Todėl jau dabar, po pirmo rinki
mų turo, net ir Demokratinė dar
bo partija nebesako, kad ji gali 
padaryti kokių nors stebuklų.

— Kas gi šiuo metu yra opiausia 
Lietuvoje? Ekonominė padėtis, 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
ar kiti kurie reikalai?

— Manau, kad be šių dviejų 
Jūsų paminėtų, yra dar toks ilga
laikis dalykas, kaip pilietinės 
visuomenės sukūrimas. Tokios 
visuomenės, kur rinkėjai galėtų 
rinkti savo interesus ginančią ir 
juos atitinkančią partiją, o ne tik 
vien balsuoti neigiamai. Tai yra 
— prieš sunkią ekonominę būklę. 
Taigi iš tikrųjų ekonominė refor
ma, rusų kariuomenės išvedimas 
ir, sakyčiau, politinė reforma ar
ba politinis vystymasis ir skati
nimas kurtis politiškai besiorien
tuojančiai visuomenei yra opiausi 
rūpesčiai.

— Tiesa, kokios galimybės lito 
įvedimui?

— Tiesa, truputį keista, kad 
mes Lietuvoje neturime savo va
liutos. Mes turime savo valiutą, 
kuri yra visiškai atsiskyrusi nuo 
rublio, kuri yra valdoma Lietuvos 
valdžios ir Lietuvos banko, kuri 
yra pakankamai stabili ir dau
giau negu per mėnesį jos egzis
tavimo, kuomet įvedėm šią laiki
ną valiutą — talonus, ji buvo lygi 
rubliui, o dabar jau skiriasi. Ji 
dabar stipresnė už rublį beveik 
dvigubai.

Bet, žinoma, tai yra ne nuola
tinė Lietuvos valiuta — litas, 
kurią mes norėtume įvesti, kai 
bus bent kiek garantijų, kad ji 

išsilaikys nesmukusi, kad bus 
tvirta ir padės vystyti ekonomiją. 
Aš manau, kad tokios prielaidos 
galės būti sukurtos dar šiais 
metais. Tada galėsime galutinai 
užbaigti savo pinigų reformą.

— Neiškęsiu, nepaklausęs, ko
kie įspūdžiai Amerikoje?

— Ką gi, tai yra mano antras 
vizitas Amerikoje. Pagrindiniai 
įspūdžiai yra darbiniai, iš susi
tikimų su oficialiais atstovais ar 
tarptautinių organizacijų, ar JAV 
administracijos. Nemanau, kad ir 
šį kartą pavyks ką nors labiau pa
matyti Amerikoje, negu tiktai at
likti tam tikrus darbus.

T
— Na, jeigu dar paklausčiau 

Jūsų nuomonės apie Amerikos ir 
aplamai užsienyje gyvenančius 
lietuvius?

— Mano nuomonė yra gana 
gera apie mūsų tautiečius užsie
nyje. Jie dėjo ir deda nemažai 
pastangų Lietuvos valstybės, Lie
tuvos nepriklausomybės stiprini
mui. Suprantu tik, kad ypač da
bar, pasikeitus situacijai, kada 
mažiau liko erdvės politinei kovai 
ir daugiau reikia kreipti dėmesio 
į ekonomiją, ne visos organizaci
jos spėja surasti savo vietą ir savo 
galimybes. Aš manau, kad kaip 
tik dabar reikėtų kreipti dėmesio. 
Ir tai yra daroma. Nemažai lie- ; 
tuvių specialistų iš JAV ir kitur 
atvažiuoja į Lietuvą mums padė
ti. Tokiu būdu suteikiama Lietu
vai labai svarbi pagalba. Reikia, 
kad būtų tęsiamas ir politinis 
darbas su Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdžia, siekiant už
tikrinti politinę paramą tokiuose 
kebliuose klausimuose, kaip, sa
kysime, rusų kariuomenės išvedi
mas ar politinė gynyba prieš <• 
Maskvos galimą ekspansiją į Lie
tuvą.

♦ ♦ *
— Ačiū Jums už pasikalbėjimą 

ir priimkite mūsų geriausius lin
kėjimus.

— Ačiū Jums už skambutį. 
Norėčiau pasveikinti ir perduoti , 
linkėjimus visai lietuvių išeivijai, " 
gyvenančiai JAV.

— Nuoširdus ačiū.

r
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Vienintelė viršum 
tamsaus chaoso

Klaipėda praeities prisimininimuos
VALTERIS BENDIKAS

Ir šneku, ir skaitau, ir šį bei tą 
rašau, ir prie gramatikos bei žo
dyno pasėdžiu, o vis tiek nesijau
čiu pakankamai tvirtas lietuvių 
kalbos padangėje. Net ir šį sakinį 
rašydamas, abejoju: o gal vietoj 
padangės būtų tiksliau — dirvo
nuose?

Ilgametis atitrūkimas nuo gim
tojo krašto gerokai apdilino pojū
tį lietuvių kalbai. Būčiau laimin
gas, jei rašant mintys pavirstų 
taisyklingais sakiniais, jei be 
vargo siūlytųsi patys tinkamiausi 
žodžiai. O šnekant, visokie gajūs 
„amerikonizmai” nesibrautų iš 
visagalio gyvenimo verdenių. Ži
noma, šiandien neišvengiamai 
sakome ir rašome: supermarke
tas, baterija, eskalatorius, pike
tas, televizorius, avenida, bulva
ras... Tačiau jaučiamės ne kaip, 
išgirdę iš savo tautiečio lūpų apie 
vykstantį „seilą, su visokiais 
bargenais, trečio stryto molo 
departmenštoriuose, ten galėsi
me suvalgyti lančiuką”.

Kratytis tarptautinių ar angliš
kų žodžių, kai nėra lietuviško 
atitikmens, neįmanoma. Tačiau 
yra nedora jau turimus ir varto
jamus savuosius ramia sąžine nu
stumti į šalį.

Kur kas blogiau su sintakse. 
Išeivių laikraščiuose skaičiau ke
lių mūsų rašytojų nusiskundimą, 
jog Lietuvoje leidyklos tiesiog 
„savavaliaųja”, betaisydamos ten 
spausdinimui nusiųstus tekstus. 
Taiso net sakinių sąrangą, be au- 
toriško sutikimo. Aišku, negeras 
reiškinys. O gal tam yra šioks 
toks pagrindas? Tik spėju.

Apie savo patirtus nemalonu
mus, leidžiant romaną Lietuvoje, 
rašo A. M. Balašaitienė Drauge 
(1992 m. spalio 14 d.). Jos 
nusiųstą rankraštį ten taip iš
taisė, jog tiesiog neatpažinusi 
teksto. Savo straipsnyje ji nepa
teikia nė vieno pavyzdžio, kaip ir 
ką jie keitė, todėl sunku pasakyti, 
ar iš tikro prireikė šitokio išsa
maus taisymo. Balašaitienės pa
staba, jog „stilius yra kiekvieno 
autoriaus neliečiamas .antspau
das’ ”, tinka tik tada, jei rašan
čiųjų kalba maždaug išlaiko da
bartinės vartosenos lygį, jei tas 
„stilius” nedarko sintaksės dės
nių (išskyrus eksperimentinį ra
šymą).

Kad Lietuvos periodinė spauda 
irgi šlubuoja, Balašaitienė 
nurodo linksnio klaidą Gimta

V
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Dėl mūsų kalbos • Prieškarinė Klaipėda prisiminimuose • Janinos 
Giedraitienės „Kelionė į niekur” • Juliaus Kelero eilėraštis 
Konferencija dėl humanitarinės pagalbos Lietuvai (2) • Įsteigta 
Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija • Petro Aglin« 
sko muzikos kūrinio premjera Čikagoje

jame krašte: „šiandieną spaudoje 
pasirodo straipsnių”. Anot jos, pa
sirodo „kas”, o ne „ko”. Man re
gis, Gimtasis kraštas gan tiksliai 
pavartoja dalies kilmininką, nes 
čia „pasirodo” turi „atsirado” 
prasmę. Mielai rašytojai pravers
tų nuodugniau įsigilinti į grama
tiką.

Išeivijos rašiniuose žodžių tvar
kos ar sintaksės klaidų yra aps
čiai. Šiaip skaitydamas viską 
praleidžiu pro blakstienas. Tik 
tada nusistebiu su šypsniu, kai 
iškraipoma informacija. Pavyz
džiui: „Jugoslavijoje amerikietis 
šachmatininkas Bobby Fisher 
atidėjo dešimtąjį žaidimą su rusu 
oponentu Boris Spassky, dėl inks
tų sutrikimo, brivertusio jį atsi
gulti ligoninėn”. Skaitant atrodo, 
kad sunegalavo FiBher’is. O iš 
tiesų į ligoninę pateko Boris.

Balašaitienė rašo: „Pagaliau, 
gavus originalą, supratau, jog tai 
mano romano plagiatas: paliktas 
turinys, bet ne stilius”. Jei 
būčiau redaktorius, šiame saki
nyje padalyvį „gavus” pakeisčiau 
dalyviu „gavusi” ir užuot „supra
tau” rašyčiau „įsitikinau” ar 
„pamačiau”. Šitaip taisyklin- 
giau, ir stilius nepagadintas.

Pailiustruosiu, kaip kartais 
mano apylinkės tautiečiai para
pijos leidinėlio ar šeštadieninio 
radijo šnekos groteskais mane 
pralinksmina iki ašarų. Iš Lie
tuvos sugrįžęs keliautojas raštu 
porina savo įspūdžius: ten dabar 
visko yra, „galima nusipirkti 
avalynės ir batų”. Radijas skel
bia, „kad duodamos nuolaidos 
ant visų prekių”, kad prelegentas 
„supažindins apie mūsų ūkinį gy
venimą”. Perspėja: „Kas nesilai
ko gamtos dėsnių, tai miršta ne
sulaukęs normalaus amžiaus”. O 
normalus amžius, pasak pranešė
jo, yra šimtinė. Rimtai teigiama, 
kad „tarp mūsų vyrų populia
riausias yra plaučių vėžys”. Ir 
džiugi žinia: „Popiežius žada at
vykti apsilankyti Lietuvoje”. Ir 
patriotiškas credo: „Garbė būti 
lietuviu ir puikiai atstovauti Lie
tuvą”. O baliuje „programą iš
pildys N.N. solistė”.

Ar čia reikia raudono pieštuko, 
tegul sprendžia patys skaitytojai. 
Aš manau, raštininkai ir prane
šėjai gerokai pakeltų savo kal
binę kultūrą, jeigu atidžiau 
padirbėtų prie savo tekstų ir per 
daug nepasitikėtų savuoju lietu-

Kaip senoji Klaipėda atrodė ir 
kas joje vyko prieš Antrąjį pasau
linį karą, daugeliui gal nežinoma 
arba jau primiršta. Ji tik dar 
glūdi kai kuriuose praeities pri
siminimuose arba subjektyvios 
istorijos lapuose.

Ji nebuvo didelė, bet graži, pa
traukli ir įdomi, išsipuošusi kul
tivuojamais skverais, aikštėmis, 
įvairiais paminklais ir istoriniais 
pastatais. Kol Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos skyrė rusų/vokiečių 
siena, nedaug Didžiosios Lietuvos 
gyventojų ją matė, neminint pirk
lių ir kontrabandininkų. Pirk
liams ir kontrabandininkams bu
vo svarbūs asmeniški reikalai, o 
ne miesto įdomybės. Pirkliai ieš
kojo pas vietinius prekybininkus 
prekybinių ryšių užmezgimo, 
kontrabandininkams rūpėjo kaip 
susipažinti su uoste esančių 
įvairių valstybių laivų įgulų 
jūreiviais, iš kurių tikėjosi įsigy
ti užsienietiškų prekių gabeni
mui „per žalią sieną” į nepri
teklių pilną Lietuvą. Tais laikais 
kontrabanda vertėsi daugelis pa
sienyje gyvenančių vyrų ir mote
rų. Degtinė, druska ir įvairiau
sios kitos užsienietiškos prekės 
jiems buvo geriausiu uždarbiu.

Vieninteliais to laiko „turis
tais” reikėtų laikyti klaipėdiečių 
ūkininkų iš Žemaitijos pasienio 
ūkio darbams pasamdytus „ber
nus ir mergas”, kurių didžiausias 
noras visada būdavo pamatyti 
miestą, apžiūrėti uoste esančius 
laivus ir pasidžiaugti įvairiomis 
miesto randamomis pramogomis, 
kurių niekada netrūko. Kartą per 
metus „gaspadoriai” ne tik 
duodavo jiems laisvą dieną, bet ir 
nuveždavo į pagarsėjusį Klaipė
dos Jomarką. Jomarkas prasidė
davo Švč. Trejybės sekmadienį ir 
tęsdavosi visą savaitę. Prieš radi
jo ir televizijos laikus Jomarkas 
būdavo didžiausia atrakcija vi
sam kraštui.

Po Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Didžiosios Lietuvos 
Jomarko tradicija buvo tęsiama 
toliau. Nuo pat Karolio tilto iki 
Turgaus halės, o ir visa teatro 
aikštė buvo apstatyta prekybi
ninkų palapinėmis, visur didžiau
sias pasirinkimas įvairiausių 
kepsnių ir saldumynų. Daugybė 
įvairiausių karuselių ir net cirkų 
atvykdavo iš Karaliaučiaus. Ten 

vių kalbos mokėjimu. Žodyno, 
gramatikos, sintaksės dažnesnis 
vartymas, pirmaeilės grožinės 
literatūros skaitymas yra būtini, 
norint savyje išlaikyti gyvą lie
tuvių kalbos dvasią. Ji gi mums 
yra vienintelė.

Pranas Visvydas 

netrūko ir Didžiosios Lietuvos 
garsiųjų „Pupų dėdės su dėdie
ne”, kurie savo pasakojimais 
suteikdavo visada savo klausyto
jams nemažai juoko. Jomarko 
metu pramogų netrūko, tik jo lan
kytojams pritrūkdavo ne vien li
tų, bet ir centų.

Tikriausiai iš ūkininkų samdi
nių tarpo buvo kilęs tada dauge
liui žinomas pasakojimas, kad, 
nuvykus pirmą kartą į Klaipėdą, 
reikalinga pabučiuoti storos vo
kietės užpakalinę kūno dalį. Šis 
pasakojimas buvo plačiai žino
mas ne vien suaugusiųjų, bet ir 
vaikų tarpe. Todėl privažiavus 
miestą arklių traukiamu vežimu, 
suaugusieji, prisimindami pasa
kojimą, žvelgė šypsodamiesi į 
vienas kitą, o vaikai baimingais 
žvilgsniais dairėsi, akimis ieško
dami tam tikslui laukiančios vo
kietės. Bet, įvažiavus į miestą, 
baimė išnyko kaip rytmečio rū
kas, ją nustelbė niekada nematy
to miesto vaizdai: švarios, tašy
tais akmenimis grįstos arba as
faltu išpiltos gatvės, arklių pa
sagų sukelti garsai ataidėjo nuo 
senovinių ir įdomių namų mūrų, 
ratai sukosi — kaip buvo sakoma 
— „kaip sviestu patepti”. Aikštė
se ir prie kai kurių namų langų 
žydėjo gėlės, ir virš namų stogų 
stiebėsi į padanges kai kurių baž
nyčių bokštai ir fabrikų aukšti 
kaminai.

Dangės — arba dabar vadina
mos Danės — upė dalijo miestą į 
pietinę ir šiaurinę pusę. Jos bu
vo sujungtos Biržos ir Karolio til
tais. Laivų praplaukimui Biržos 
tiltas būdavo nusukamas į šoną, 
o Karolio tiltas per vidurį 
pakeliamas į viršų. Dangės 
pakraščiais vasaros metu buvo 
matyti daug įvairaus dydžio ir 
grožio laivelių. Prie Luisės gat
vės, šiaurinėj Dangės pakrantėj, 
stovėjo miesto rotušė. Praėjusio 
šimtmečio pradžioje tame pastate 
kurį laiką buvo apsigyvenusi 
Prūsijos karalienė Luise, bėg
dama nuo Napoleono kariuome
nės. Prie pat Biržos tilto stovėjo 
miesto Biržos rūmai su bokštu. 
Tilto pietinėje pusėje prasidėjo 
senamiestis.

Senamiestis buvo įdomiausia 
miesto dalis. Trečiadieninių ir 
šeštadieninių turgų metu čia 
vykdavo didžiausias judėjimas. 
Turgadieniais viena Turgaus 
gatvės pusė buvo skirta gėlių, 
vaisių ir pieno produktų parda
vimui. Ne vien vietiniai ūkinin
kai siūlydavo savo prekes, bet ir 
iš netolimos Žemaitįjos atvyku
sios moterėlės prekiaudavo pievų 
gėlėmis ir lietuviškų miškų uo
gomis bei grybais. Kartą jau ku
rį laiką Klaipėdoje gyvenanti iš 
Žemaitijos kilusi mergina, pama
čiusi senutę žemaitę su pilna pin
tine mėlynių, rodydama į jas ir 
apsimesdama nemokanti lietuvių 
kalbos, užklausė senutę vokiškai: 
„Was kosten?”. Senutė, pasižiū
rėjusi į ją, atsakė žemaitiškai: 
„Tep, tep, panele, jos valgomos 
skostos ėr naskostos”. Dauguma 
ūkininkų parduodavo ūkio gami
nius tiesiog iš vežimų. Jie turėda
vo teisę pasistatyti savo vežimus 
tarp Dangės ir Turgaus halės 
esančioje aikštėje arba prie Dra
mos teatro. Be to, galvijai būda
vo parduodami Galvjjų turguje, 
šienas — Šieno turguje ir malkos

Klaipėdos senamiesčio prieškarinis vaizdas: kairėje - evangelikų reformatų bažnyčia Laukininkų gatvėje, dešinėje 
— evangelikų liuteronų Šv. Jokūbo bažnyčia, vietinių dar vadinta Žemininkų bažnyčia (dalis parapiečių buvo 
ūkininkai) arba Laukininkų bažnyčia (nuo Laukininkų gatvės vardo).

— Malkų turguje. Po Turgaus 
halės stogu buvo galima gauti 
namuose gaminto maisto: mėsos, 
duonos ir pieno produktų. Šalia 
Turgaus halės ir tvirtovės griovio 
kai kurios klaipėdietės moterys 
turėdavo turgaus dienomis savo 
„kavines”, mažus kioskus su kva
pia, karšta kava, kurią ypač žie
mos metu mėgdavo gerti į turgų 
atvažiavę ūkininkai. Šviežia ir 
rūkyta žuvis būdavo žvejų mote
rų pardavinėjama tiesiog iš tvir
tovės griovyje pririštų valtelių. 
Turgaus ir Laukininkų gatvių 
sankryžoje stovėjo to laiko di
džiausi Lass’o prekybos namai, 
įdomiai išdekoruotos vitrinos 
pritraukdavo nemažai smalsuo
lių. Ypač prieškalėdiniu laiku 
šios vitrinos būdavo apstotos 
daugybės vaikų, nes jiems būda
vo didžiausias malonumas stebėti 
judančias, krutančias figūras ir 
per kalnus bei tunelius važiuo
jančius traukinėlius. Šioje apylin
kėje būdavo daug vyrų ir moterų 
rūbų parduotuvių, kuriose būda
vo taip pat didelis medžiagų pa
sirinkimas. Tais laikais dauguma 
miesto gyventojų duodavo rūbus 
siūti siuvėjui, užuot juos pirkus 
pasiūtus.

Šių turgaviečių apylinkėje bu
vo Dramos teatras, kurio aikšte
lėje, viduryje, stovėjo Klaipėdos 
mieste gimusio poeto Simano 
Dacho šulinys su Taravos Anelės 
statula. Dramos teatro scena dali
josi lietuviai ir vokiečiai, kiek
vieni statydami savo veikalus at
skiru laiku. Dramos teatre stato
mų lietuviškų veikalų kritiką 
rašydavo Valerija Anysienė Va
karų dienraštyje. Šiame teatre
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kartais taip pat gastroliuodavo iš 
Kauno atvykusi Lietuvos valsty
binė opera. Bilietų kasa būdavo 
apgulta šimtų muzikos mėgėjų, o 
laukiančiųjų eilės nusitęsdavo 
per visą teatro aikštę. Vietinėje 
spaudoje vienu laiku buvo iškilu
sios diskusijos, koks geriausias 
pavadinimas tiktų šiam teatrui: 
Klaipėdos valstybinis teatras ar 
Valstybinis Klaipėdos teatras? 
Deja, šis klausimas nebeišsispren- 
dė — jis liko Klaipėdos valstybi
niu teatru. Šia proga pami
nėtinas vienas istorinis įvykis: iš 
šio teatro lauko balkono 1939 me
tais kovo 23 dieną Adolfas Hitle
ris kalbėjo į nuo šalčio drebančius 
Klaipėdos miesto gyventojus.

Gyventojai, kurie nemėgo teat
re statomų veikalų, lankydavo 
kino teatrus. Mieste buvo keturi 
kino teatrai: „Capitol”, „Apollo”, 
„Kammerspiele” ir vienas kinas 
kareivinėse. Nors jis buvo visų 
pirma skirtas kareiviams, jį ga
lėjo lankyti ir civiliai gyventojai 
už visai žemą kainą. Kareivinė
se esamame kine rodomi filmai 
nebebuvo naujausi, užtai bilietų 
kainos būdavo žemos ir daugelis 
jomis pasinaudodavo. Prieš rodo
mo filmo pradžią visada pasigirs
davo per garsiakalbį iš plokštelės 
dainuojama daina: „Maryt, sa
kyk, kur tu nuėjai, aš laukiau vi
są dieną, o tu neatėjai...”

Mieste buvo įvairių bažnyčių, 
sinagogų ir kitokių maldos namų. 
Turgaus gatvės pietrytinėje pusė
je, kur turgadieniais ūkininkės 
pardavinėdavo pieno produktus 
ir kiaušinius, stovėjo vokiečių 
evangelikų-liuteronų Šv. Jono 
bažnyčia. Jos smailusis 75 metrų 

aukščio bokštas buvo matomas iš 
tolumos, dar neprivažiavus mies
to. Bažnyčios pirmtakė stovėjo ki
toje gatvės pusėje jau nuo 1540 
metų. Senajai bažnyčiai nukentė
jus didžiojo gaisro metu, kam
pinis akmuo jos atstatymui buvo 
padėtas 1696 metais. Po jos at
statymo į ją buvo perkeltas 
gaisro metu nenukentėjęs seno
sios bažnyčios storai auksu pa
dengtas altorius su Bouterwieck 
tapytu paveikslu: Alyvų sode 
angelas stiprina ant žemės par
puolusį Kristų. Altorių buvo pa
dovanojęs vienas Lietuvos lenkų 
dvarininkas savo Klapėdoje gi
musios jaunos žmonos Anna Rei- 
mer atminimui, po kuriuo ji buvo 
ir palaidota. Naujosios bažnyčios 
altoriaus abiejose pusėse' stovėjo 
Alberti išdrožinėtos žmogaus 
dydžio medžio skulptūros, vaiz
duojančios Kristų ir Mozę. Prie
šais altorių stovėjo meniško 
darbo krikštykla, o kiek toliau, 
bažnyčios vidurio link, buvo pa
našios kūrybos sakykla. Johan
nes Mosenengel 1710 metais sta
tyti vargonai pasižymėjo gražiu 
sąskambiu. Paskutiniu vargoni
ninku prieš bažnyčios sunaikini
mą buvo V. Voska, kuris savo di
sertaciniam darbui buvo pasirin
kęs Mažosios Lietuvos dainų ir 
giesmių melodijas. Bet, kaip kartą 
kun. Ansas Trakis rašė: „Žinoma, 
jau tuo metu (1938-39), kada vo
kiečiams rūpėjo to krašto vokiš- 
kumą įrodyti, tai toks darbas net 
vokiečių universitetams nebuvo 
priimtinas”.

Iš pradžių bažnyčia buvo pasta
tyta be bokšto, bokšto ji susilau- 

(Nukelta į 2 psl.)
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PARAŠTĖ

Politinis liberalizmas 
Lietuvoje ir išeivijoje

Ta mus’ seselė, darbininkėlė...

Norisi, kad Lietuvoje poli
tiniame gyvenime mūsų partijos 
pasižiūrėtų į Vakarų giliai tradi
cines demokratinės veiklos gaires 
tam, kad viešojo gyvenimo pro
blemos būtų sklandžiau spren
džiamos. Klasikinis liberalizmas, 
ypač Vakarų Europoje, yra 
padaręs nemažai įtakos tiek 
krikščioniams demokratams ir 
socialdemokratams, tiek įvai
rioms kitoms partijoms. Dėl to 
ten yra mėginama pasiekti pu
siausvyrų tarp individo laisvės, iš 
vienos pusės, ir visuomenės dau
gumos siekių, iš kitos.

Kadangi politikoje liberalus 
galvojimas nebuvo populiarus nei 
tarpkarinėje, nei, atrodo, dabarti
nėje Lietuvoje, tai buvo galima 
tikėtis, jog tos palyginti naujos 
idėjos mūsų krašte gaus bent ri
botą atgarsį tam, kad duotų mūsų 
politikams galimybę susipažinti 
su nekolektyvistiniu galvojimu. 
Panašiai, kaip kad galima buvo 
tikėtis, jog Lietuvoje pasirodys 
aukšto lygio krikščioniškos min
ties politinės svarstybos, pastabos 
ar pasiūlymai. Postsovietiniu 
laikotarpiu ypač gerai įsitvir
tinusios pasaulėžiūros Vakaruo
se galėjo turėti įtakingą atgarsį 
mūsų tautoje, kad mes pasuk
tume savo galvojimą į Vakarų 
pusę. Žinoma, nebūtinai viską 
kopijuoti, bet gal susipažinti ir 
pritaikyti. Pasimokyti iš kitų 
kraštų sėkmingo patyrimo ir iš
vengti jų padarytų klaidų.

Vėliausieji rinkimų Lietuvoje 
rezultatai duoda suprasti, kad 
bent šiais laikais mūsų piliečiai 
vakarietiškomis liberaliomis 
idėjomis neužtektinai domėjosi ir 
daug tokio galvojimo atstovų, 
ypač iš liberalų tarpo, nebuvo iš
rinkti į Seimą. Buvo atsiliepta, 
atrodo, į seniai žinomų partijų 
kaip, pavyzdžiui, krikščionių 
demokratų vardo patrauklumą, o 
ne į konkrečius tų partijų 
programų punktus. Tarp kitko, 
šioji partija daug dėmesio kreipė 
į užsienio, o mažiau į vidaus 
politines pasekmes. Atsižvelg
dami į rinkėjų nusiteikimą, li
beralai rado Lietuvoje reikalą 
prieš rinkimus pabrėžti, kad ir 
ieškodami, kiek galima, laisvo 
individo apsisprendimo galimy
bių, jie kreipia ypatingą dėmesį 
į Lietuvos tautines tradicijas. Ir 
vis dėlto išstatytieji liberalai, 
nors ir aukšto intelekto ir kai 
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kurie su nemažu parlamentiniu 
patyrimu, šį kartą nebuvo iš
rinkti. Balsai, kurie būtų jiems 
tekę, tikriausiai nuėjo kairie
siems. Gaila, nes neperėjo keli 
šviesūs asmenys, kurie galėjo 
duoti Seime tiek kairei, tiek 
dešinei šiek tiek daugiau savų 
vakarietiškų idėjų. Pasisakyta už 
rytietišką, o ne vakarietišką 
galvojimą.

Atrodo, jog ateina sunkesni 
laikai politiniam liberalizmui 
Lietuvoje. Vienas išeivijos ideolo
ginis sambūris galėjo ir gali per
teikti vakarietiškų idėjų Lietuvos 
pasaulėžiūrų panoramoje. Tai 
Santaros-Šviesos federacijos na
riai ir jos bičiuliai, dažnai savo 
ideologiniais pasisakymais 
sutampantys su klasikiniu Vaka
rų Europos liberalizmu (ne su 
kairiaisiais Amerikos liberalais).

Neseniai tačiau lietuvių poli
tinės problematikos plotmėje ma
tėme jų veikloje stebėtiną nacio- 
nalkomunistams simpatizavimą 
ir kartais netgi lyg toleranciją 
represiją išlaikančiai krašto 
nomenklatūrai. Dar prieš kele
rius metus pradėtas ryšys su prie
spaudą administruojančia Lietu
vos nomenklatūra buvo išeivių 
daugumos nesuprantamas. Ši 
pozicija buvo ginama tvirtinimu, 
kad nacionalkomunistai, bendra
darbiaudami su Kremliumi, gel
bėjo Lietuvą nuo surusinimo, 
nepaisydami neišvengiamos prie
spaudos ir žiaurumų. Šitoks jiems 
atlaidumas nepaaiškina, pavyz
džiui, nacionalkomunistų per
sekiojimo tikinčiųjų ir grįžusių iš 
Sibiro tremtinių, kuris beveik 
nieko bendro neturėjo su Krem
liaus valdovais ir galimu reikalu 
jiems įtikti. Nebuvo jų pasisa
kymuose girdėti deramo verti
nimo pokario partizanų ir apla
mai pogrindžio veiklos, vykdytos 
dėl to paties rusinimo bei 
reikalaujant minimalių žmogaus 
teisių.

Atrodė, kad bent Lietuvos at
žvilgiu Santara-Šviesa elgėsi 
panašiai kaip Amerikos kairieji 
liberalai, kurie nepripažino „cap- 
tive nations” padėties Europos 
komunistų valdomuose kraštuose 
ir glostė visokias kairiųjų pasau
lyje diktatūras, tuo pačiu metu 
griežtai smerkdami dešiniųjų au
tokratijas.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Akiračių eilutėse regėta

Anastaziją Tamošaitienę prisimenant
VYTAUTAS A. JONYNAS

Nebežinau, kada susipažinau 
su Tamošaičiais, bet jų pavardė 
buvo man girdėta dar Lietuvoj. 
Turbūt iš Liaudies meno sąsiu
vinių, kuriais grožėdavomės ir di- 
džiuodavomės; nors, tiesą pasa
kius, nelabai išmanėm kaip jais 
pasinaudot. Kaip žinote, buvo 
kažkada Lietuvos kultūriniam 
gyvenime tam tikras kovingas 
laikotarpis, kurį būtų galima pa
vadint šaknų ieškojimo laiko
tarpiu. Nevarginsiu jūsų 
detalėm, bet pasakysiu, kad jo 
metu dailininkai buvo metęsi 
ieškot įkvėpimo liaudies kūrėjų 
— dievdirbių, audėjų — sukaup
tam aruode. Liaudies meno mono
grafijos kaip tik ir ugdė tokį 
gilesnį tautodailės pažinimą ir 
Anstazija Tamošaitienė buvo 
išleidusi net tris vadovėlius: Mez
gimas ir namie austi drabužiai, 
Mergaičių darbeliai ir Mūsų 
rankdarbitu.

Tas sąjūdis, žinoma, prisidėjo 
prie mūsų tautodailės tradicijų 
atgaivinimo ir mums, miesčio
niukams, konkretūs rezultatai 
buvo matyti „Marginių” koopera
tyvo Laisvės alėjoj vitrinoj. Taip 
pat buvo suskasta eksponuoti 
efektingiau mūsų tautodailę 
užsienyje. Tamošaitienės austi 
tautiniai kostiumai bei kilimai 
laimėdavo jai žymenis tarp
tautinėse parodose (Paryžiuje 
1937, Berlyne 1938, New York’e 
1939). Nemažiau, kaip žinot,

* Apybraiža, skaityta šių metų 
spalio 24 dieną Kultūros židinyje, 
Brooklyn, New York, „Prisimename 
Anastaziją Tamošaitienę” renginio, 
suruošto dailininkės mirties me
tinėms paminėti, proga. Vytautas A. 
Jonynas yra monografijos Anastazija 
Tamošaitienė, išleistos 1988 metais, 
autorius.

nemažai kritikos dešiniųjų 
vyriausybės ir Vytauto Landsber
gio sąskaita. Galėjo tai įvykti 
todėl, kad santariečių simpatijos 
buvo liberalams Lietuvoje, kurie 
atsiribojo nuo dešiniųjų vado
vaujamos valdžios. Išeivijos 
spauda daugiausia Lietuvos 
valdžią ir jos žmones pristatė 
gana rožinėm spalvom, kas pada
rė Akiračių straipsnius dar la
biau išeivių galvojimui priešiš
kus. Antra vertus, kad ir 
nesutikdami su dešiniųjų vedama 
politika, keli Lietuvos liberalų 
vadai pakartodami ir nedvi
prasmiškai pasisakė, kad su bu
vusiais komunistais prie vieno 
stalo nesės, nebent būtų aiškus 
pavojus Lietuvos nepriklausomy-

Anastazija Tamošaitienė (1910-1991)

dažnai Tamošaičių pavardės bu
vo linksniuojamos ir pokario lai
ku Vokietijoj, kai jie darbavosi 
Freiburg’e Taikomosios dailės in
stitute.

Žodžiu, nebuvo man jokia staig
mena, kai patyriau, atsidūręs 
Montrealy, kad tie garsūs Tamo
šaičiai yra radę sau prieglobstį 
YMCA International patalpose ir 

bei.
Su gera doze naivumo, tikė

kimės, kad liberalų iš Lietuvos 
paveikti Santaros-Šviesos žmo
nės stos į opoziciją nacionalko- 
munistams (dabartinei LDDP), 
kaip to būtų galima tikėtis iš 
sambūrio, galinčio pasidaryti to 
klasikinio liberalizmo „Kultur- 
traeger’iu” Lietuvai. Grįžimas, 
prie Amerikos kairiųjų liberalų 
nusiteikimo Lietuvos politikos at
žvilgiu sutapatintų juos su tais 
vakariečiais, kurie dešimtmečiais 
simpatizuoja kairiųjų nomenk
latūrų diktatūroms Afrikos eko
nomiškai merdinčiose valsty
bėlėse. Nematyti bent ekonomi
niam atgimimui jokių galimybių 
Lietuvoje tol, kol ją valdo bet 
kokia nomenklatūra. Ar dešinės, 
kaip buvo dar prieš kelis 
mėnesius, ar kairės, kuri taip 
lengvai dabar gali sugrįžti į savo 
senus komandinės sistemos blo
gus įpročius, nors ir po visokiau
sių priešrinkiminių pareiškimų ir 
rinkos ekonomuos kone garbi
nimo.

Vilkimės, kad ne tik liberalai 
Amerikos lietuviai, bet ir tauti
ninkai, socialdemokratai bei visi 
krikščioniškos minties puoselė
tojai tinkamai įvertins savo 
ideologijų reikšmę beatsiku- 
riančiai Lietuvai, sustiprins 

Vytauto Maželio nuotrauka

atkūrę savo pritaikomojo meno 
studiją, kurioj pluša vakarais 
būrys audėjėlių. Prisiminus tą 
naųjakurystės laikotarpį, ateina 
pagunda traukt iš naftalino 
visokias senienas. Verta tačiau 
paminėti, kad tose YMCA 
patalpose buvo be staklių bilsmo 
ir kitų reikšmingų žmonijai 
dalykų. Sueidavo, susipažindavo, 

ryšius su savo bendraminčiais 
Lietuvoje. Lauktume taip pat, 
kad išeiviai aplamai pradėtų 
geriau orientuotis dėl mūsų šalies 
balsuotojų nusiteikimų. Vėliausi 
rinkimai parodė, kad lygiai, kaip 
ir Vakaruose, greitai pamirštami 
herojai ir populiarūs vadai, kada 
spaudžia kasdienybės problemos 
ir graibstomasi vilties ateičiai. 
Tiek Lietuvoje, tiek ir čia buvo 
užmiršta demokratijos sena 
politinė taisyklė, kurią pravartu 
nuolat laikyti prieš akis: tas daro 
įtakos į viešąjį gyvenimą, kas 
dalyvauja jo valdyme. Todėl ir 
būna formuojamos koalicijos, 
derinami siekiai, norint pakliūti 
į valdžią.

Daugumai išeivių, papratusių, 
tarpusavio kivirčams iškilus, 
steigti atskirus klubus, organiza
cijas vien tik pagal savo pačių 
pažiūras, reikės įsidėmėti, kad 
Lietuvoje normalios politikos 
demokratinėmis sąlygomis laimi 
ir valdo dauguma. Nacionalso
cialistai, fašistai ir komunistai 
tuo tarpu ieško išeities diktatū
roje, kurią įvesti visada atranda 
daug gerų priežasčių. Daugeliui 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, 
atrodo, reikia keisti savo galvo
seną Lietuvos politinio gyvenimo 
atžvilgiu.

Jonas Pabedinskas 

susidraugaudavo tarpusavy 
benamis jaunimėlis. Mokė mus 
mužikėlius angelų kalbos. Vyko 
skautų sueigos, paskaitos, 
diskusijos.

Anastazija Tamošaitienė, 
pasimetus darbuos, jose neda
lyvaudavo. Užtat, socialus kaip 
kažkas, Antanas Tamošaitis 
kalbėdavo už du. Tikriausiai po 
vienos tokios atmintinos paskai
tos, kai jis aiškino liaudžiai, jog 
mūsų juostų raštai tai savotiškas 
kodas, slaptaraštis, kuriuo mer
ginos išsakydavo savo erotiš- 
kai-religinius fantazmus, mudu 
artimiau ir susipažinome. Patiko 
mums Tamošaitis ir kitais bruo
žais. Pirmiausia Dievo dovana 
skelti anekdotus. Bet taip pat 
savo samprotavimais. Apie Kana
dą, galimybes prasikurti, būtiny
bę menininkui susirast savo 
braižą, nesibaiminant pasivogti 
šį bei tą iš kokių persų miniatiū
rų ar koptų audinių, nes ir didieji 
menininkai taip buvo elgęsi.

Tamošaitienės asmenybė ėmė 
ryškėti mums kur kas vėliau. Kai 
jie prasmego Ontario plynėse, 
savo latifundijose. Sodyboj, į 
kurią mes montrealiečiai ėmėm 
važinėti vasarot. Bet ir tai pra
dėjom daryt kažkaip pavėluotai. 
Nebepataikydami į tą urdulį, kai 
sodyba skardėjo nuo dailininkų, 
intelektualų, profesorių šniauk- 
rojimo ir klegesio. Kai ten nuola
tiniais svečiais būdavo Vizgirdos, 
Valiai, Ramūnai-Paplauskai ir 
kitos įžymybės.

Teko vėliau mums su jomis 
susipažint ir net suartėt. Tada 
pamatėm, kad tai jokios dolomi
tinės uolos. Bet faktas lieka 
faktu, Tamošaičiai, o ypač Anas
tazija, kažkaip sugebėdavo mus (Nukelta į 2 psl.)

Anastazija Tamošaitienė
Vytauto Maželio nuotrauka
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įtikint, kad „ne šventieji puodus 
lipdo”. Nenuostabu, kad jauni
mėlis jų nesibaidė, kad niekad 
netrūko sodyboj merginų, „atlie
kančių stažą”, kad atbildėdavo 
skautai stovyklauti ir kad vėliau 
įvairiuose miestuose susikūrė 
Tautodailės instituto padaliniai.

Grįžtant atgalios, vienas vaiz
das stovi kaip gyvas prišiukšlin
tuose mano atminties korido
riuose... Nepadoriai ankstyvas 
rytas ūkanotam Šv. Lauryno 
paupyje. Pats įmigis. Net paukš
teliai ir tie knarkia išsižioję, bet... 
aure, žirgsnoja rasotais papie
viais žemaūgė moteriškaitė. Tai 
Tamošaitienė keliauja į lažą. Prie 
savo staklių... Pareis ji, žinau, 
sutemoj, kad dar čia apsikuoptų, 
tuo tarpu kai mes, vasarotojai, 
siurbčiosim kokį netikusį gė
rimėlį, klausydamiesi Tamošaičio 
anekdotų. Ir toptelėjo man tada 
dainos žodžiai:
Ta mūs’ seselė, darbininkėlė, 
Ta mūs’ seselė, darbininkėlė, 
Ėjo į šilą... ilą, šilą... ilą... 
Uogelių rinkti —

Netingėjo, nedykinėjo, tiesą pa
sakius, ir jos vyras, bendro vargo 
vargėjas — Antanas Tamošaitis. 
Visur buvo matyti jo nagingų 
rankų ženklai. Kadangi nebuvau 
augęs kaime, neišmaniau tada, 
kaip svarbu sodiečiui viską laiku 
pataisyt, išsiverst, pasinaudojant 
tuo, ką duoda gamta. Tik vėliau 
sužinojau, kad Tamošaitienė 
dažydavo pati vilnas, idant išgau
tų reikiamas varsas. Bet, kaip 
sakiau, darbštumo simboliu 
kažkaip liko vien ponia Tamošai
tienė, kaip kad ją vadinom,

t
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Tarptautinio PEN klubo 
kongresas Brazilijoje

Jaunieji lietuvių poetai: nuo Derrida iki šv. Bonaventūros

Nuo lapkričio 29 iki gruodžio 4 
dienos Rio de Janeiro miestas 
Brazilijoje buvo pasaulio rašytojų 
sostinė. Jie ten būrėsi į 58-ąjį 
Tarptautinio PEN klubo kongre
są, kuriam pagrindinės temos bu
vo parinktos: „Rašytojas ir gam
ta — romantiška praeitis” bei 
„Rašytojų vaidmuo Šiaurės-Pietų 
dialoge”.

Pažvelgus į Kongreso darbo
tvarkę ir i jam paruoštus doku
mentus, akivaizdu, kad ir šį sykį 
„grynajai” literatūrai nepalikta 
daug laiko. I PEN duris triukš
mingai beldžiasi persekiojami as
menys, niokojamos tautos — kaip 
anksčiau į jas belsdavosi pabaltie- 
čiai.

PEN Kalinamų rašytojų komi
teto pranešime skamba ta pati 
areštų, grobimų, žudymų litani
ja. Lotynų Amerikoje palyginti 
nedaug rašytojų ir žurnalistų sėdi 
už grotų, daugumos valstybių 
konstitucijos garantuoja išraiškos 
laisvę. Su jais susidorojama gra
sinimais, nužudymu ar „pradin- 
gimu”. (Niekur nepradingsta tiek 
rašto žmonių, kaip Lotynų Ame
rikoje.) Sovietines tradicijas tęsia 
Kuba, Kinija ir Vietnamas, bet 
nuo jų nedaug atsilieka ir Turki
ja ar demokratinė Indija. Rusijo
je neparankius žurnalistus ėmė 
žudyti mafija.

I šį PEN pranešimą — „gėdos 
knygą” — pakliuvo ir vargšelė 
Latvija. Informuojama, kad šį 
pavasarį Rygos paštas buvo su
stabdęs laikraščio Briviba išsiun
tinėjimą, nes jame buvo labai kri
tiškai įvertinama padėtis šalyje. 
Rudenį Latvijos vyriausybė nelei
do išspausdinti „radikalaus” sa
vaitraščio Pilsonis (Pilietis), 
kuriame buvo svarstoma, ar įma
noma nuversti dabartinį režimą, 
naudojantis Vakarų politiniais 
metodais. (Pranešime nepaaiški
nama, kad Pilsonio leidėjai yra 
neva patriotiniai latvių „radika
lai”, kuriems ir dabartinė vyriau
sybė bei parlamentas neteisėti, 
nes Latvijoje tebėra... rusų ka
riuomenė.)

Subyrėjusios imperijos agonija 
aidi ir Kongrese svarstyti pateik
tose rezoliucųose. Armėnų ir kur
dų paruošta rezoliucija smerkia 
Azerbaidžiano armijos žiauru
mus, civilių gyventojų žudymą, 
kultūros paminklų naikinimą ir 
Kalnų Karabacho blokadą.

Panašiai skamba ir Moldovos 
PEN centro atsišaukimas į pa

V
Siame numeryje:

PEN kongresas Rio de Janeiro • Jaunoji Lietuvos poezija • Hario 
Subačiaus apybraiža • Juliaus Kelero „Laiškas iš Vilniaus” (1) • 
1992 metų Lietuvos valstybinės literatūros premijos laureato poeto 
Kazio Bradūno eilėraščiai • Kreipimaisi į skaitytojus • Nuomonės 
ir pastabos

saulio rašytojus, kuriame kalba
ma apie Rusijos 14-os armijos da
linių, kazokų ir samdytinių ag
resiją prieš nepriklausomą Mol
dovos respubliką. Užpuolikai 
kaltinami „fašizmą primenančiu 
vandalizmu”, žmonių kankini
mu, net „genocidu”. Moldovos 
rašytojai tvirtina, jog agresijos 
tikslas esąs jų respubliką pavers
ti Rusijos įtakos tramplinu Kar
patuose ir Balkanuose.

Rusų PEN centras, iki šiol nuo
sekliai rėmęs Baltijos šalis, savo 
pareiškime apšaudo ne kaltina
mą Maskvą, bet Gruziją. Reikšda
mi susirūpinimą kraujo pralieji
mu Abchazijoje, rusų autoriai kal
tina Gruziją „pažemintos” abcha
zų tautos požiūrį išreiškiančios 
spaudos ir televizijos cenzūravi
mu. (Vienas rusų PEN centro va
dovaujančiu asmenų yra žymiau
sias abchazų autorius, Maskvoje 
gyvenantis ir rusų kalba rašantis 
Fazil Iskander.)

Buvusiai Sovietų Sąjungai ne- 
nusileiždia buvusioji Jugoslavija. 
Serbų PEN centro pareiškime 
degančios Sarajevo bibliotekos iš
keliamos kaip visuotinio gaisro 
simbolis. Mes veltui protestuo
jame prieš visų tautybių žudymą, 
visų kultūrų naikinimą — teigia 
serbų autoriai.

Tačiau kitos tautos savo ugnį 
nukreipia į serbus. Slovėnai savo 
rezoliucijoje gina serbų persekio
jamus albanus. Juodkalniečiai 
atmeta jiems „įbruktą” sąjungą 
su Serbija ir pasisako už nepri
klausomą Juodkalniją. Jie tvirti
na, kad „dirbtinės valstybės”, 
Jugoslavijos, manipuliuojama 
„marionetinė” Juodkalnijos vy
riausybė kursto neapykantą prieš 
musulmonus, chorvatus, albanus, 
persekioja intelektualus, stengia
si įbrukti serbų kalbą.

Apie sugrįžtančius „praeities 
šešėlius” kalba Vokietijos PEN 
centro rezoliucija, pasmerkianti 
„pogromus” prieš svetimšalius. 
Vokiečių rašytojai guodžiasi tuo, 
kad, lyginant su 1930-aisiais 
metais, demokratija jų tėvynėje 
dabartiniu laiku tvirtesnė ir 
pastovesnė. Bet, sako jie, daugiau 
vokiečių turi ginti demokratiją.

Visais šiais klausimais — ir 
apie rašytojo santykį su gamta, — 
nemaža galėtų pasakyti lietuviai 
autoriai. Deja, nebent iš dangaus 
bus nusileidęs koks nelauktas 
mecenatas, atrodo, kad Rio de Ja
neiro kongresas bus buvęs pir-

ARTŪRAS TEREŠKINAS

Kalbėti apie poeziją ar skaityti 
paskaitą — tai tarsi griauti 
fetišistinę vaizduotės galią, kuri 
yra užvaldžiusi rašantį žmogų. 
Sykiu demistifikuoti patį 
poetinius ar kultūrinius mitus 
kuriantį rašytoją. Taigi sampro
taudamas apie poeziją, ją sykiu ir 
griauni, aiškiai nuvokdamas, kad 
tame begaliniame rate nėra išei
ties. Anot Susan Sontag „tekstu- 
alumo erotikos" sampratos, aš 
esu laisvas semtis iš nagrinėjamo 
teksto tiek malonumo, kiek no
riu, nes autorius nėra eilėraštyje 
įšaldęs jokios tikslios ar apibrėž
tos „žinios” man. Tas teksto 
malonumas sadomasochistiškai 
žeidžiantis, nes nėra nekaltų 
malonumų. Malonumas žeminti 
autorių gali atsisukti prieš patį 
tave. Tačiau, jei nors sekundei 
patikėsi Jorge Luis Borges meta
fora apie meną, kaip į visas puses 
išsidriekusi labirintą be įėjimo ir 
išėjimo, kuriame žmogus pra
randa save savo paties pėdų at
spindžiuose, tada tegalėsi tik ci
tuoti vieną jauną poetą po kito. 
Arba i|gestikuliuoti tai, kad 
balsas yra svarbiau už žodį, o 
gyvenimas — už meną. Šis kalbė
jimas — tai tokio tikėjimo atšvai
tas.

Lyg begaliniame performance 
mene pro akis lekia vardai, pa
vardės, eilėraščių eilutės, kurias 
transliuoja birios akimirkos. 
Saldus likimo paradoksas: var
das, pavardė ir eilutė tampa 
realesni už žmogų, atspindys 
realesnis už tai, nuo ko atsispin
dimą.

Toks įspūdis susidaro, vartant 
Kęstučio Navako, gimusio 1964 
metais, eilėraščius. Iš tikro Na
vako poezijoje realybė neatski
riama nuo vaizdinio, o eilėraščio 
prasmės supilamos į begalinę 
lingvistinių ženklų žaismę. Tai 
lyg susikertantys, bet nepasto
vūs apskritimai: nieko nereiš
kiantis arba visa reiškiantis 
kalbėjimas. Pavyzdžiui, „Joty- 
nių baladė”:
Iš triukšmo grumtynių šaly 

tolimojoj 
šarvuoti raitūnai bildėdami jojo

šarvuoti raitūnai garmėjo pavėjui 
virš jojančių šlaistės kutai

vėliavėlių 
virš tų kur laukuos savo kraują 

išlaistė

* Paskaita, skaityta šiemetinio 
Ateities studijinio savaitgalio prog
ramoje 1992 m. lapkričio 15 d. Atei
tininkų namuose, Lemont, Illinois.

masis PEN suvažiavimas po ko
kių keturiasdešimties metų, ku
riame nebus dalyvavę ne tiktai 
lietuviai, bet ir latviai bei estai: 
per daug mylių, per maža dolerių.

ai 

šlamėjo vanduo jau ir klystžvakės 
lakstė

bernaitis šuoliavo atlikęs nuo 
kuopos 

lyg būgno lazdelės stukseno
kanopos

virpėjo į taktą ašmuo ieties galo 
kuriuo priešo kūno stangrumą 

matavo

niaurus vaikis žvelgė į lygumą 
niaurią 

ir tampė marškoni suėmęs į saują

suėmęs į atminti nešėsi vyrą 
kuriam kalavijas krūtinę 

praskyrė

vabzdžiai dabar leidžias ant 
gulinčio lūpų 

ten pergalės šūkis didingai
parklupo

šuoliuoja bernaitis ir dairosi 
gūdžiai 

o rankos vis glamžo krašteli 
drabužio 

drabuži kareiviai taip pat
tebeglamžys 

po ketverto amžių...

po šešeto 
amžių...
(Iš rinkinio Krintantis turi spar
nus)

Savo pasisakymuose Kęstutis 
Navakas tapatina save su fin de 
siecle kultūra, galbūt su tokiais 
poetais, kaip Mallarme ar Baude- 
laire, su dekadansu, kuris 
plevėsuoja ilgais plaukais, gani- 
mediškais rūbais ir dvipras
miškomis kūno pozomis bei ges
tais. Tačiau, jei reiktų užlipdyti 
Navakui etiketę, pavadinčiau jį 
vienu iš pačių postmoderniš- 
kiausių lietuvių poetų. Jo eilė
raščiuose autonomiškas sub
jektas išnyksta anoniminiuose 
kalbos aktuose. „Aš” vaizdinys 
ištirpsta daugybės „ne-aš” at
spindžiuose, tarsi žiūrint į šimtą 
penkiasdešimt vienas kitame 
atsispindinčių veidrodžių, ironiš
kai pakartojančių viduramžišką 
ad infinitum:

Pirmoji buvo diena, kuri tempėsi 
lyg 

horizontas: atrodė jau liaujasi — 
ir išsyk 

atrasdavai kur užsislėpusi dar
trupučiuką: tačiau 

gi ne jos ieškojau, ėjau keisto
atsako pėdsaku, 

mane jis vadinos, nuslysdamas 
lyg telefono stulpai tolumos

tobulybėn, 
Echone:

o dienai išdilus mačiau jog su ja 
kažkur išsisklaidė ir likusios

dienos 
ir valandos stovi: stovėjau tarp 

jų: ir tada tik 
trumpam pasimatė kiek kartų 
buvau iš daiktų padalintas: 

spyruokliškos moters 
lingavo pro langus bet stiklas 
mane atspindėjo šion pusėn 
netekusį tūrio, 
Echone:

(„Narcizas”)
Cituotame tekste šalia neaiškių 

nuojautų, dylumo, stiklo, 
kuriame atsispindi žmogus, ne
tekęs tūrio, įvaizdžių, stipriai iš
reikštas Narcizo mitas. JiB 
pasikartoja visoje jaunųjų

Artūras TereAkinas skaito paskaitą apie kryptis jaunųjų lietuvių poetų kūryboje 
Šiemetinio Ateities studijinio savaitgalio programoje 1992 m. lapkričio 1S d. 
Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

lietuvių poetų kūryboje, tik skir
tingų poetų jis skirtingai in
terpretuojamas. Manau, kad Nar
cizo mitas yra viena iš didžiausių 
jaunos lietuvių poezijos obsesijų.

Navako Narcizas — dvidešimto 
amžiaus pabaigos dandy, die
nomis miegąs, naktimis slankio- 
jąs Kauno senamiesčiu, skan
duodamas: kai nuo tavų akių jau 
nenušvis/ visi menai pilni gra
cingo melo/ kartoki mano vardą 
vienas jis/ žibės tarp lūpų lyg 
dantų emalė („Kartoki mano 
vardą...”). Tai žmogus, bepro
tiškai savimi besižavįs ir trokš
tantis, kad kiti juo taip pat 
žavėtųsi.

Pasaulis Navako poezijoje — tik 
realybės efektai, žibantys visuose 
ekranuose, nuolat pasikartojantys 
motyvai toli/ ligi pat horizonto, 
pasak paties poeto. Žmogus 
gyvena vitražuose; simboliška at
spindžių nuotrupa tokiame ciklo 
„Neaiškių nuojautų kambariai” 
gabale; Štai gyveni vitražuose, 
jais ugnį gaudai,/ šimtus lieps
nelių virpini ant Heinės raštų:/ 
prieš miegą štai krenti ant 
auskarų, ropš-/ tiesi akinių 
meniskais, taurėm: atrodo dau-/ 
gel pridegiota žvakių, pridaužyta 
stiklo, pri-/žėruota; štai ir stojies 
iš visų anų žibėjimų, nelyg iš 
kapo; prieš išstypusius betono 
miestus... Navako eilėraščiuose 
ne žmogus eina procesijoje, bet 
procesija jį vedasi, ne žmogus sap
nuoja sapnus, bet sapnai sap
nuoja žmogų ir ne žmogus kalba, 
bet kalba iškalba žmogų.

Kalba iškalba žmogų ir Aido 
Marčėno, kuris 1991 metais 
išleido savo antrą eilėraščių 
knygą Angelas, kūryboje. 
Oficialios ir neoficialios poeto 
deklaracijos, kad kalba jam esan
ti dievaitė, o jis prieš ją niekas, 
taip, kaip poetas esąs niekas prieš 

poeziją, tik šitai patvirtina. Poe
tas lyg kriauklė, kuri, pagaminu
si eilėraštį-perlą, išmetama, nes 
ji jau nieko nebereiškianti:

Pasaulis grįžta į žodį: žiūrėk 
kaip tampa žodžiu šitas vakaras 
šitas ruduo kurio pauzėje 
tu ir aš tampame žodžiais 
tikriausiai vienu žodžiu 
kurio taip ir nepasakėme vienas 

kitam 
ir mirtis aplink mus yra 
žodis kurio mes negirdime

(„Pasaulis grįžta į žodį”)
Marčėno eilėraščiai tviska 

nugludinto perlo spindesiu. Bet 
plokštuminį efektą, kuris toks pa
stebimas Navako poezijoje, čia 
pakeičia nuorodos į gelmę, į 
susikaupimą, į meditaciją. 
Marčėno eilėraščiuose plokštuma 
užpildyta evangelinių ir graikų 
mitų, kartojama daug mitolo
ginių vardų. Mitologiniais galima 
laikyti ir Radauską, Mačernį, 
Širvį, Celan’ą, Rilkę.

Tačiau skaitydamas Marčėno 
eilėraščius, negali atsikratyti 
paradokso nuojautos: kad ir kaip 
būtų vertinama subjektyvaus 
kūrybingumo galia, visa lemia 
kažin kokia antasmeniška jėga, 
liepianti poetui girdėti, matyti ar
ba tylėti, nes:
tada aš žodžiui suteiktas tampu 
ir nuojautai kad klyst neliko laiko 
ir kirui žiūriančiam į vaiką 
ir vaikui bėgančiam krantu

(„Pašaukimas”)
Suteiktą žodžiui poetą išsako 
mitai, nes ne žmogus sugalvoja 
mitus, bet jis pats yra jų galvo
jamas. Marčėnas, panašiai kaip ir 
Borges, savo kūryba teigia, kad 
nebežinąs, kur yra sapnas, o kur 
pabudimas, nebegalįs suvokti, ar 
jis miręs, ar gyvas, ar girtas, ar 
blaivas: bet štai pro stiklą įteka 

mėnulis/ ir kaip kodais matytuose 
sapnuos/ skrendu virš sodo 
kuriame nubudęs/ tu gyveni o aš 
tik vaidenuos („Vaiduoklis bota
nikos sode”).

Net ir Dievas Aido Marčėno 
eilėraščiuose tampa žodžiu (ne at
virkščiai), o angelas — tik gūsis 
stingdantis man kraują/ ir žodis 
kur išprievartauja/ kiekvieną 
mano mintį skirtą Tau’’ („Išpa
žintis”). Žodis prievartauja 
bejėgį poetą taip, kad net Dievas 
pąjungiamas kalbai, poezijai, nes 
jei mirs poezija, „pasaulis nustos 
savo prasmės”,, jei mirs poezija, 
tai bus ženklas, kad Dievo nėra” 
(„Jei mirs poezija”).

Taigi poezija lyg mylimoji ar 
pasaulio tvarkos dėsnis, be kurio 
visata sugriūtų. Bet mylimasis 
yra ir pats rašantis: Narcizo mi
tas kuria Marčėną. Poetas apim
tas aistros pačiam sau, 
mokančiam šitaip gražiai rašyti: 
Mane turbūt užburs skaidri 
versmė/ ir aš numirsiu giedančioj 
giraitėj/ mane priglaus eilėraščio 
erdvė/ kaip kažkada vaikystėje 
mergaitė/ kurią aš pirmą sykį 
bučiavau/ užmiršęs viską gau
džiančioj vienybėj/ kai ištirpau ir 
prieglobsti radau/ pasaulio jauno 
almančioj gyvybėj („Eilėraščio 
erdvė”). Žavėjimasis savimi gre
sia saldžia monologo monotonija, 
kai garbinama savęs paties 
ikoną, kurią prisišaukiame iš 
vidinės tuštumos. Tokioj eilėraš
čio erdvėj niekad nebebus 
esminio skirtumo tarp daikto ir jo 
šešėlio, tarp rožės ir jos kvapo, 
tarp imitatoriaus ir imituojamo. 
Todėl Marčėno poezijoje taip to
bulai išverčiami Rilkė ir Celan, 
tiesiog genialiai perrašomi Šir
vys, Mačernis, Radauskas.

Prie Marčėno glaustųsi ir 
Julius Keleras, tais pačiais 
metais išleidęs pirmąją knygą. 
Kelerui kalba — lyg šviesa, per
skverbianti visus plyšius. Poeto 
eilėraščiuose gamtos reiškiniai, 
daiktai virsta kalba, sudulkėju
siais knygų puslapiais, nesupran
tamom tarmėm, nes tik „įsika
binęs” gali išlikti: enciklopedija 
jau užversta; vardai ir miestai/ 
miega tapę puslapiais... („keliau
tojo femme fatale”). Arba: Drėg
mė nesuvaldomai slenka pirmyn 
kaip ūmus / dialektas. („Chicago: 
gailestinga aušra”), Kalba — 
vienintelis tikslas: Ir slapta aš 
džiaugiuosi,/jog mano vienintelis 
tikslas — kalba dar nėra/ įkaino
ta Wall Street’e. Nei niekur. 
(„Chicago: gailestinga aušra”). 
Kalba neįkainota, bet gyve
nimas, tikėjimas jau seniai 
įkainoti ir Wall Street’e, ir visur 
kitur. Todėl Kelero poezijoje ir 
junti bedugne tarp neįkainotos 
kalbos ir įkainoto gyvenimo, nors 
sykiu gali klausti, ar kalba ir 
nėra gyvenimas? Galbūt vaiz
dinių vaizdiniai, meistriškai 
pinami kalba, ir yra tikrasis 
gyvenimas, kurio jokios biržos 
negali įkainoti: senos mergaitės, 
pražilusios moterys pagiežingai/ 
karpys veislines rožes, gimstan
čias/ kas akimirksnį, ir bastūnas 
pernakt išmiegojęs/ šalna ap- 
trauktoj šieno kupetoj leisis 
kelionėn/ link tūkstantmetės 
bažnyčios, stovinčios ant uolos’’ 
(„Kalėdų astrologija”). Kelero, 
kaip ir Marčėno eilėraščiuose, la
bai dažni religiniai įvaizdžiai, sak
ralinės sąvokos. Tačiau čia jos tik 
ornamentų ornamentas, tik gra
žiai skambąs vaizdinys vaizdinių 
grandinėje, kalbos ženklas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Vaclav Havel apie kultūros 
nuosmukį ir jos svarbą

Mintys apie gyvenimą saugioje zonoje

Kultūros išsilaisvinimas ir nuo
smukis, kultūrininkų džiaugs
mas ir depresija — pototalitari- 
nę Lietuvą apėmęs sąmyšis ne
aplenkė ir kultūrinės erdvės. 
Apie panašias problemas Čeko
slovakijoje rašo pirmasis po 
komunistinės valdžios nuvertimo 
demokratiškai buvęs išrinktas jos 
prezidentas — dramaturgas ir 
esėjistas Vaclav Havel. (Jo 
straipsnis šia tema buvo išspaus
dintas šių metų pavasarį The 
New York Review of Books žur
nale.)

Iškeldamas kultūros (plačiau
sia to žodžio prasme) svarbą, 
Havel’is pareiškia nemanąs, kad 
valdžia turėtų labai dosniai ren> 
ti kultūrą. Jis taip pat nesutinka 
su daugelio čekų ir slovakų me
nininkų pasipiktinimu ir jų bai
mingomis aimanomis, kad šis 
pereinamasis laikotarpis griauna 
kultūrą ir ilgainiui ją visai 
sužlugdys.

Anot Čekoslovakijos rašytojo ir 
politiko, „daugelis mūsų meni
ninkų nesąmoningai įprato nau
dotis begaliniu socialistinės 
valstybės dosnumu. Ši valstybė 
finansavo daugelį kultūrinių in
stitucijų ir įstaigų, nepaisydama, 
ar filmas kainavo milijoną, ar 
dešimt milijonų korunų; jai 
nerūpėjo, ar bent vienas žmogus 
eis to filmo žiūrėti. Buvo visai 
nesvarbu, kiek apmokamų ar
tistų teatruose dykinėjo; svar
biausia buvo tai, kad jiems būtų 
mokamos algos — jie buvo 
išlaikytiniai”.

Komunistinė valstybė žinojo, 
kad didžiausias pavojus jai gresia 
iš intelekto ir dvasios srities — 
rašo Havel’is. Ji žinojo, ką pir
miausia reikia apraminti perdėtu 
dosnumu. Tiesa, valdžiai vis 
mažiau ir mažiau sekėsi tai 
pasiekti, tačiau tai tepatvirtina, 
jog valdžios baimė buvo pagrįsta 
— nors menininkai buvo nuolatos 
papirkinėjami, apiberiami premi
jomis bei titulais, jie vieni iš 
pirmųjų ėmė maištauti.

Todėl Havel’io nejaudina savo 
„užtikrintą gyvenimą” socializ
mo laikais prisimenančių meni
ninkų „nostalgiškas skundas”. 
Kultūra, rašo jis, turi bent iš 
dalies išmokti kaip savarankiš
kai išsiversti. Ją reikėtų iš dalies 
finansuoti, atleidžiant nuo mo
kesčių ar teikiant fundacijų bei 
ypatingų fondų paramą. Havel’io
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Vaclav Havel

nuomone, tokia parama geriau
siai derinasi su kultūros daugia- 
lypiškumu ir laisve. Kuo įvaires
ni bus finansinės paramos šalti
niai, tuo labiau menuose ir moks
luose klestės įvairumas ir 
teigiamos varžybos.

O valdžia? Ji, pasak Havel’io, 
turėtų — racionaliai, atvirai ir 
apgalvotai — remti tik tas kul
tūros šakas, kurios yra būtinos 
mūsų tautinės tapatybės bei 
civilizuotų tradicijų išlaikymui ir 
kurių rinkos mechanizmai patys 
vieni nepajėgia „išmaitinti”. Tai 
istoriniai pastatai, bibliotekos, 
muziejai, vieši archyvai, bažny
čios ir panašios institucijos, 
kurios šiandien yra pasibaisėtino
je padėtyje (tartum sugriuvęs 
„užmaršties režimas” buvo sąmo
ningai pasiryžęs sunaikinti šiuos 
svarbius praeities liudytojus).

Vaclav Havel pabrėžia, kad jo 
tautiečiams reikia rūpintis „visa 
ko kultūra”: santykiais tarp 
žmonių, žmonių Santykiais su 
gamta, aplinkos, darbo, aprangos, 
elgesio ir pasilinksminimų kultū
ra. Visa tai neįmanoma be teisi
nės, politinės ir administracinės 
kultūros, be valstybės ir piliečių 
santykių kultūros. Prieš karą, 
prisimena Havel’is, visose šiose 
srityse mes nebuvome atsilikę 
nuo pasiturinčių Vakarų demo
kratijų, o gal net ir buvome 
pranašesni už jas. Šiandien 
tereikia peržengti sieną į Vakarų 
Europą, idant supratus, koks 
katastrofiškas mūsų kultūros 
nuosmukis.

Aš žinau, sako Havel’is, kad šis 
nuosmukis daugiausia išplaukia 
iš mūsų ūkio suirutės, bet man jis 
dar labiau pasibaisėtinas už 
ekonominį nusmukimą. Todėl

Šiemetinis Ateities savaitgalis Čikagoje
JUOZAS BAUŽYS u m irr —k j

Ir vėl Ateities savaitgalis, 
įvykęs lapkričio 13-15 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje, ir 
Ateitininkų namuose, Lemont’e, 
sutraukė gražų būrį atsilankiu
sių dalyvių, gal daugiausia nuo
latinių, kurie jau kasmet į tokius 
savaitgalius susirenka. Ruduo 
šiemet Čikagoje šaltas ir šlapias, 
rinkimai Lietuvoje į Seimą šiek 
tiek nemaloniai sujaukė ir prislė
gė nuotaikas, tad būtinai reikėjo 
kaip nors prasiblaivyti, praskai
drinti savo galvojimą visiškai ki
tokiomis mintimis, pasiklausyti 
paskaitų, kurių temos nieko ben
dro neturėtų su pastarųjų kelių 
savaičių kasdienybe. Jeigu kas 
nors iš skaitytojų, nebenorėda- 

1 mas toliau skaityti, paklaustų, 
kokios gi tos temos, kurios buvo 
čia nagrinėjamos — štai jos: filo
sofija, teologija, feminizmas, 
mitai, istorija, kryžiuočiai, kopūs
tai (sic!), poezija, išaugusi ant 
šaligatvių, išdidūs kritikai ir 
kuklūs vertėjai. Taigi — nuo 
poezijos ir filosofijos iki kopūstų.

Tikrosios tiesos beieškant

Šeštadienio rytą, lapkričio 14 
dieną, pirmoji paskaita buvo dr. 
Andriaus Valevičiaus, Sher- 
brooke universiteto, Kvebeko 
provincijoje, Kanadoje, Teologijos 
fakulteto profesoriaus. Jo paskai
tos tema: „Šiuolaikinės religinės 
ir filosofinės problemos”. Su 
prelegentu supažindino ir sesijai 
moderavo Vida Kuprytė. Prele
gentas pažymėjo, kad šių laikų 
žmogus pergyvena gilią krizę, dėl 
visko abejoja, dažnai nežino, kas 
jis pats esąs, iš kur atėjęs ir kur 
eina. Nenuostabu tad, kad mūsų 
laikų žmogui nelengva rasti ir 
tikrąsias tiesas. Net ir filosofai 
vengia kalbėti dabar apie tiesą 
bei grožį. Gyvenime etika nebetu
ri didesnės reikšmės. Žmogus 
pats ir jo sprendimai yra tapę 
tiesos centru.

Norėdamas išaiškinti, kaip 
žmonija prie šių dienų galvojimo 
yra priėjusi, prelegentas įdomiai 

mums reikia pradėti vykdyti 
plataus masto programą kultūros 
lygiui pakelti. Politika man 
reiškia dorą elgesį ir „aukštesnį 
atsakingumą”. Padaryti gyveni
mą malonesniu, įdomesniu, įvai
resniu ir lengviau pakeliamu — 
tai turėtų būti mūsų piliečių, o 
ypač politikų, pagrindinis užda
vinys, užbaigia savo straipsnį pir
masis laisvosios Čekoslovakijos 
prezidentas rašytojas Vaclav 
Havel.

kž

Jono Kuprio nuotrauka

iemetinio Ateities savaitgalio programoje lapkričio 15 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, paskaitą 
skaito dr. Stasys Goštautas, greta sėdi programos moderatorius Haris Subačius.

aiškino įvairias teorijas nuo 
Sokrato, Augustino, Descartes iki 
Kanto, Markso, Freudo ir pačių 
naujųjų filosofų. Dabartinės 
žmogaus krizės problema yra kar
tu ir krikščionybės problema. 
Įdomu, kad prelegentas daug kur 
rėmėsi ir buvusio Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profesoriaus 
Leono Karsavino (1882-1952) 
mintimis.

Po paskaitos kilo gyvos diskusi
jos. Į klausimus ir pastabas pro
fesorius Andrius Valevičius 
taikliai atsakinėjo, tik prisipa
žino, kad gal dar nėra arčiau susi
pažinęs su Lietuvos žmogaus dva
sine padėtimi.

Mitologija ir moterų teisės
Dr. Birutė Ciplijauskaitė, 

University of Wisconsin Madi- 
son’e ispanų literatūros profeso
rė, skaitė paskaitą labai ilgu 
pavadinimu: „Mitų, pasakų ir 
folkloro panaudojimas šiandie
ninėje moterų literatūroje”. 
Prelegentė pabrėžė, kad šiandien 
moterys studįjuoja ir ieško, nuo 
kada prasidėjo moterų balso 
užgniaužimas. O tai jau randama 
nuo pačios seniausios mitologuos 
ir ankstyviausių pasakų pasau
lio. Juk pasakose vyrauja dau
giausia tik vyriškieji idealai. Net 
ir šv. Rašto asmenybės, kaip, pa
vyzdžiui, Marija, negalinti būti 
modeliu šių dienų moteriai. Ji be 
iniciatyvos, ji kalbėjo: „Tebūnie 
man pagal Tavo valią”. Ji gyve
no Jėzui, ne sau. Ieva tuo tarpu 
rodoma kaip gundytoja. Graikų 
tragedijose herojai vyrai papras
tai miršta už idealus, už tėvynę, 
o moterys — vien dėl aistros. Tik 
lietuvių liaudies dainose dažnai 
pabrėžiama kilnesnė moters rolė.

Pabaigoje dr. Ciplijauskaitė 
sugretino keletą moterų įvaizdžių 
— tradicinių ir modemiškų. Ar 
moteris yra lyg paukštis narve, 
ar ji yra laisva paukštė? Ar 
moteris — žmona ir motina, ar ji 
yra visų pirma žmogus? Ar iš 
gyvenimo ji priima viską, ką jis 
jai atneša, ar ji pati bando gyve
nimą tvarkyti?

Diskusijoms moderavo Kazys 
Motekaitis. Mano supratimu, ši 
beveik feministinė paskaita 
nebuvo pačios prelegentės minti

jimai ir įsitikinimai. Ji tik 
perdavė kai kurių dabartinių iš
kilesnių moterų autorių mintis. 
Kyla tik klausimas, kodėl, no
rint feministines idėjas iškelti, 
reikalinga domėtis mitologija, ar
cheologų rastomis deivių statulo
mis arba žinoti, kiek kažkokia 
deivė Inana turėjusi vyrų?

Kryžiuočiai ir kopūstai

Trečioji šeštadienio paskaita 
nukėlė klausytojus į jau pažįsta
mus istorinius laikus. Dr. Rasa 
Mažeikaitė, istorikė iš Toronto, 
kalbėjo tema: „Lietuva eina į Eu
ropą 14-ame amžiuje”. Modera
vo Asta Tijūnėlytė. Dabar 
ypač populiaru skatinti Lietuvą, 
kad ji turėtų atsiriboti nuo Rytų 
ir kreiptis į Vakarus. Bet jau net 
viduramžiais lietuviai panašiai ir 
darė, bendraudami prekybiškai 
net su savo priešais kryžiuočiais. 
Jau 14-ame amžiuje lietuviai bu
vo iš Vakarų pasisavinę diploma
tinį etiketą ir mokėdavo ben
drauti su kaimyniniais kraštais. 
Vykdavo dažnai derybos dėl pasi
keitimo belaisviais, o prekyba 

Ateities savaitgalio programos lapkričio 15 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, dalis klausytojų: poetas Kazys 
Bradūnas, Kazimiera Bradūnienė, poetė Julija Švabaitė-Gylienė, dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė.
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nesustodavo net karo metu. Išli
kusi iš anų laikų Mindaugo pri
vilegija tokią prekybą tarp 
Žemaičių ir Ordino leido net karo 
metu. Ordinas parduodavo net 
ginklus, o iš žemaičių pirkdavo 
kitas prekes — obuolius, kopūstus 
ir kitką.

Dažnai būdavo pasirašomos 
prekybinės sutartys, o karo metu 
nustatomos specialios taikos zo
nos, kuriose abiejų pusių pirkliai 
saugiai galėdavo keliauti ir pre
kiauti. Čia dr. Mažeikaitė su 
humoru palygino tokias saugias 
zonas su čia, prie Jaunimo cent
ro, sargybinio saugomu plotu, 
už kurio ne visada būtų saugu 
pasistatyti automobilius. Abiejų 
pusių pirkliai turėdavo specialius 
leidimus keliauti, dokumentus, 
ypač kad kryžiuočiai per Lietuvą 
keliaudavo prekybos tikslais į 
Ukrainą ir toliau. Visa tai reiš
kia, kad dėl prekybos būdavo 
užmirštama ideologija, ekonimi- 
niai ryšiai buvo palaikomi ir su 
priešais. Ar ne panašiai kadaise 
kalbėjo ir prelatas Mykolas 
Krupavičius, sakęs, kad galima 
derėtis ir su pačiu velniu. Paskai

ta buvo įdomi ne tik savo tema, 
bet taip pat įdomiai, retkarčiais 
su humoru, dr. Mažeikaitės per
teikta klausytojams.

Pasimetusių laisvėje poezija

Sekmadienį, lapkričio 15 dieną, 
studijinė Ateities savaitgalio pro
grama persikėlė į Lemont’ą, Atei
tininkų namus. Gaila, kad dėl tuo 
pačiu metu Čikagoje vykstančių 
įvairių kitų renginių, dalyvių 
skaičius buvo mažesnis. Pirmuo
ju kalbėjo poetas Artūras 
Tereškinas, baigęs Vilniaus 
universitetą, šiuo metu tęsiantis 
studijas University of Illinois at 
Chicago. Jo tema: „Jaunoji Lietu
vos poezija”. Sesijos moderatorė 
— Asta Kazlauskaitė. Amžiumi 
jauniausias prelegentas labai ryš
kiai ir vaizdžiai nupiešė kelių 
pačių jauniausių Lietuvos poetų 
portretus ir trumpais bruožais 
atskleidė, kas šių poetų kūryboje 
yra esminga.
, Kęstučio Navako, vieno iš 

postmodernistinių poetų, kūrybo
je jaučiamas nieko nereiškiantis 
arba ir viską reiškiantis kalbėji
mas, o jo žmogus gyvena lyg ko
kiuose vitražuose. Aidas Marčė
nas — poetas, kurio poezija — lyg 
nublizginto perlo kriauklė. Joje 
gyvenančiam sunku pasakyti, 
kur baigiasi sapnas ir kur 
prasideda pabudimas. Julius 
Keleras (mums jau gerai pažįsta
mas) kalba, lyg šviesa būtų per- 
vėrusi visus tamsos plyšius, ir ji 
būtų vienintelis jo žodžio tikslas. 
Vytautas V. Landsbergis dažnai 
iškelia klausimus, į kuriuos ne
randami atsakymai. Jo poezija 
primena meno kūrinio kolažą, iš
reiškiantį realybės nebuvimą ir 
pabrėžiantį laikinumą. Sigito 
Parulskio eilėse kasdienybė vaiz
duojama kaip pragaras, karaliau
ja blogis. Tačiau pas jį jaučiamas 
galvojimas apie tobulumą ir jo 
ilgesį. Valdo Daškevičiaus žodis 
atspindi vienišumą, gyvena me
taforos rūmuose. Pas Eleną 
Karnauskaitę matoma didelė 
praeinančio laiko nostalgija ir 
melancholiška pasaulio bepras
mybė. Edmundas Atkočiūnas, 
vienuolis pranciškonas, išreiškia 
žmogiško gyvenimo nerimastį, 
bet tiki, kad Viešpats yra, kon- 
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Kaip toli iki Betliejaus?

Šiuolaikinės religinės ir filosofinės problemos

Kalėdų evangelijoje mes skaito
me: „Piemenys kalbėjo vieni 
kitiems, .Bėkime į Betliejų 
pažiūrėti, kas ten įvyko, ką 
Viešpats mums paskelbė’ ” 
(Luko 2:15). Šalia piemenų daug 
kas keliauja į Betliejų per 
pirmąsias Kalėdas. Kaip toli iki 
Betliejaus? pavadinta knyga, 
kurioje autorė gražiu stiliumi ir 
gyva vaizduote pasakoja apie 
pagrindinius veikėjus, vykstan
čius į Betliejų.

Juozapas ir Marija keliavo 90 
mylių nuo Nazareto iki Betlie
jaus. Marijai, esant nėščiai, tai 
buvo labai ilga kelionė, taip pat 
ir jos susirūpinusiam vyrui Juo
zapui. Jis prisibijojo, kad Marija 
gali pagimdyti pakelėje, be pasto
gės ir be pagalbos. Asilas, ant 
kurio Marija sėdėjo, pradėjo raišti 
pakelėje, todėl jie pasiekė Betliejų 
vėlai ir viešbutyje jiems nebebuvo 
vietos.

Iš rytų atėjo ir trys išminčiai: 
Melchioras, senovės astrologas iš 
Korėjos, keliavęs 1,600 mylių, 
sekdamas skaisčią žvaigždę; Kas
paras, garsusis valdovas iš Jeksa- 
lo miesto, keliauja kartu su Mel- 
chioru; prie jų prisideda Baltaza
ras, juodasis vergas, kuris turi 
viziją apie žydų karaliaus gimi
mą. Jie nugali susidūrimus su 
plėšikais dykumoje ir romėnų 
kareivių įkalinimą ir atvyksta į 
Betliejų, atnešdami savo dovanas 
naujagimiui Karaliui — auksą, 
smilkalus ir mirą.

Piemenys keliauja tik dvi my
lias pagarbinti Betliejaus Kūdikį. 
Jie matė angelą ir paklausė jo 
įsakymo eiti ir susirasti kūdikį, 
suvystytą vystyklais ir paguldytą 
ėdžiose. Visi kiti Betliejuje esan
tys asmenys visai nepastebėjo šio 
kūdikio. Karalius Erodas gyveno 
tik aštuonias mylias nuo Betlie
jaus. Bet ir jam pavydas, pyktis 
ir įtarimas užkirto kelią į Betlie
jų. Užeigos savininko žmona, ku
ri padėjo Marijai prie gimdymo, 
taip pat nepraregėjo Kūdikėlio 
prigimties, nes ji, neapkęsdama 
savo girtuoklio vyro, buvo apaku
si visam kitam savo gyvenime. 
Romėnų kareiviai, tik keleto 
mylių atstu, tiek užsiėmę sargy
ba ir karine galybe taikos palai
kymui, visiškai nekreipė dėmesio 
į Kūdikio užgimimą.

Kaip toli iki Betliejaus? Man 
atrodo, mes visi turėsime keliauti 
Kalėdų metu tam tikrą atstumą, 
kad atrastume mūsų Išganytoją 
ir kad galėtume pagarbinti nau
jai gimusį Karalių. Iš tikrųjų 
tragiška, bet tiesa: daug žmonių 
ateis į bažnyčią, išklausys gerąją 
naujieną apie Kristaus užgimimą 
ir giedos kalėdines giesmes, 
bet nesuras savo Išganytojo ir 
Viešpaties.

Kristus yra labai arti kiek
vienam iš mūsų, bet mūsų aitru
mas, pyktis, širdies šaltumas, 
kasdieniniai užsiėmimai ir rūpes
čiai užkerta mums kelią san
tykiavimui su Juomi. Todėl 

t klausimas, „kaip toli iki Betlie
jaus?”, pritinka kiekvienam iš 

mūsų Kalėdų metu. Kada mes 
apmąstome Kalėdų istoriją, 
mums viena ryšku: nei laiko tar
pas, nei atstumas nieko nereiš
kia, ar mes priartėsime prie ėdžių 
pagarbinti naujai gimusį Kara
lių. Tik mūsų širdžių laikysena 
nulems viską. Atvykti Kalėdoms 
į Betliejų, mes turėsime sekti 
žvaigždę. Žvaigždė vedė išmin
čius iš rytų; ji nuves ir mus prie 
Kristaus.

Mūsų pasaulyje daugybė žmo
nių, kurie jaučiasi atitolę nuo 
Kristaus. Tačiau per Kalėdas ir 
Velykas pajaučia vėl traukimą į 
bažnyčią, Dievui paslaptingai 
pakabinus žvaigždę jų tamsioje 
padangėje. Švenčių metu jie 
pajaučia, kad pasaulio širdyje yra 
ir jiems gyva viltis. Bet viltingas 
jausmas praeina taip greit, kaip 
jis atėjo; greitai jų pasaulis vėl 
pasineria tamsumoje.

Trys išminčiai buvo išmintingi, 
nes jie sekė žvaigždę. Jiems daug 
kainavo žvaigždės pasirodymo 
priežasties ir šaltinio ištyrimas. 
Daug žmonių pastebėjo žvaigždę 
padangėje, bet tik šie trys sekė ją 
ištikimai iki Betliejaus.

Šiuo brangiu ir šventu Kalėdų 
metu atkreipk dėmesį į savo 
širdį. Esu įsitikinęs, kad Kristus, 
Kuris stovi už tavo širdies durų 
ir beldžiasi, ypatingu būdu 
prašosi įžengti į tavo širdį ir į 
tavo gyvenimą. Leisk Kristui 
pagauti tavo mintis, tavo valią, 
tavo širdį, visą tavo asmenybę. 
Leiskis būti Jo vedamas prie 
Viešpaties Dievo tavo gyvenimo 
kelionėje.

Kaip toli iki Betliejaus? Prieš 
daugelį metų skaičiau apysaką, 
kuri vis dar lūkuriuoja atminty
je, nors autorių ir detales jau 
pamiršau. Tomo ir Jono tėvas 
miršta. Prieš mirdamas tėvas 
buvo užrašęs ūkį sūnums, kad jie 
gyventų vienybėje. Bet tėvo noras 
neišsipildė. Jonas apsiveda ir 
gyvena su šeima mažame mieste- 
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„Jėzaus gimimas". Iš Fra Angelico (Guido di Pietro), veikusio nuo 1417 metų, mirusio 1455 metais, dirbtuvės Florencijoje, Italijoje. Tempera ir auksas ant 
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ANDRIUS VALEVIČIUS

Kokios yra šių dienų religinės 
ir filosofinės problemos? Būdami 
žmonės, mes klausiame šitą klau
simą, ten ir prasideda problemos. 
Pirmiausia mes dar nedaug teži
nome, kas yra žmogus. Teorijų 
apie žmogų ir jo elgesį yra daug, 
pradedant nuo marksistinio po
žiūrio ir baigiant psichoanaliti- 
niu, freudišku, jungišku, egzis
tencialistiniu, struktūralistiniu, 
bihevioristiniu ir t.t. Neisiu čia 
į detales ryšium su kiekvienu iš 
jų, jų bendri bruožai daug kam 
žinomi. Grįšiu prie jų truputį 
vėliau. Kas mūsų tikslui yra įdo
mu, tai kad daugybės teorijų apie 
žmogų buvimas duoda suprasti, 
kad žmogus šiandien išgyvena 
gilią tapatybės (individo) krizę. 
Žmogus (kalbant apie žmogų ap
lamai, žmonijos prasme, o ne 
apie atskirus individus) tiesiog 
nebežino, iš kur jis yra kilęs ir 
kur jis arba žmonija keliauja. Ar 
jis Dievo sukurtas, ar jis tik 
dalelė savaime atsiskleidžiančio 
fizinio proceso, ar jis tikrai turi 
tą, ką religija vadintų siela ar 
dvasia, peržengiančia grynai ma
terialistinį, fiziologinį jo buvimo 
ir elgesio aiškinimą, ar jis ne
būtų, antra vertus, gyvuliškas 
sutvėrimas, gyvulys tarp gyvulių, 
bet tik turintis daugiau išvystytą 
protą? Šis paskutinis žodis „pro
tas” yra svarbus raktas į mūsų 
šiandieninę dilemą. Matyti, kad 
padėtis nėra lengva, nes kai 
žmogus nežino, kas jis toks, kai jis 
nepažįsta to, kas jam yra ar
timiausia šiame pasaulyje, t.y. 
paties savęs, tai kokios jo 
galimybės pažinti kažką tikra 
savo gyvenime? Jeigu jis nesuge
ba suvokti tiesos apie save, tai 
kaip turi rasti tiesą pasaulyje?

Tai antra didelė krizė: kas yra 
tiesa? Niekas apie ją daug nešne
ka. Net filosofai, kuriems būdavo 
duodama kalbėti apie tiesą ir gro
žį, yra apleidę tiesos klausimą. 
Filosofijoj šiandien (kalbu ben
drais bruožais) nesistengiama

* Paskaita, skaityta šiemetinio 
Ateities savaitgalio Čikagoje prog
ramoje lapkričio 14 dieną Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje.

kurti arba statyti sistemas, ku
rios mums atskleistų arba turėtų 
mums kažką pasakyti apie tiesą, 
bet stengiamasi greičiau ardyti — 
išardyti, dekonstruoti visas 
sistemas ir pasaulėžiūras — ne 
tiek siekiant atskleisti „globa
linės tiesos” kokį nors dalinį 
reiškinį, bet greičiau sugebėti 
ką nors pasakyti apie savo ob
jekto ar problemos teisėtumą ar 
neteisėtumą, kaip daroma anali
tinėje filosofijoje, arba tik palik
ti juos išardytus, be jokio ver
tinimo, kaip yra daroma dekon- 
strukcionizme. t

Žinoma, jeigu ne viskas aišku 
ryšium su „tiesa” (ir čia 
nekalbama apie pilną tiesos 
pažinimą, nes tai vis vien jokiam 
žemiškam tvariniui neįmanoma, 
bet grynai apie „tiesos” kaip 
tokios buvimą), jeigu mums 
neaišku, ar tiesa gali būti, tai 
nėra ko stebėtis dėl visų praktiš
kų problemų, kurios egzistuoja 
šiandien, kaip, pavyzdžiui, etikos 
ir įstatymleidystės srityse. Kai 
nėra aišku, kas yra žmogus, nei 
kas tiesa, tai ir nėra aišku, kas 
leistina arba neleistina bioetiko- 
je, kur šiandien specialistai turi 
spręsti nepaprastai sunkius klau
simus nuo eutanazijos iki genetiš- 
kos manipuliacijos. Neaišku, ar 
legalizuoti ar kriminalizuoti 
abortus. Neturint tvirtos bazės, 
ant kurios statyti savo supratimą 
apie žmogų, žmogaus gyvenimo 
pradžią ir tiesą, teisės dažniau
siai galų gale pagrindžiamos, re
miantis visuomenine nuomone. 
Jeigu visuomenės dauguma už, 
abortas legalizuojamas, jeigu 
dauguma pasisako prieš, abortas 
draudžiamas arba ribojamas. Bet 
jeigu visuomenė susiskaldžiusi 
perpus kokiu nors klausimu, tai ir 
tie, kurie rašo teises, taip pat. 
Tad ir turime mūsų pirmą reli
ginę-filosofinę problemą: žmo- 
gaus-tiesos arba tiesos-žmogaus, 
priklausančią nuo to, kaip žiūri
ma į žmogų-tiesą. Paprastai žmo
gaus klausimas daugiau priklau
sytų antropologijai, filosofijai, nes 
religija-teologija turi visų pirma 
kalbėti apie Dievą-theos, o antroi 
eilėj apie žmogų-anthropos. Ar ne 
taip? Galų gale abu labai surišti, 
nes kai kalbame apie Dievą ir

Dr. Andrius Valevičius, University de Sherbrooke, Kvebeko provincijoje, 
Kanadoje, Teologijos fakulteto profesorius.

tiesą, ar tai nedarome žmogišku 
supratimu, žmogiškomis akimis? 
Ar žmogus nemoduliuoja Dievo ir 
tiesos sąvokos pagal savo paties 
supratimą? Bet čia grįžkime prie 
mūsų problemos. Jei žmogus pats 
savęs nesupranta, kaip jam su
prasti tiesą ar net Dievą?

Jeigu mes dabar perkeltume 
šitą temą 2,000 su viršum metų 
praeitin, į Platono laikus, tai tie 
seni ir išmintingi graikai, sėdin
tys Atagore, neturėtų jokio supra
timo, apie ką mes kalbame. Iden
titeto krizė, kas tai galėtų būti, 
klaustų jie? „Esame skaitę Ho
merą ir Hesiodo teogonijas, bet 
čia negirdėtas mums dalykas”. 
Kodėl tai, kas mums atrodo taip 
svarbu šiandien ir kas mus taip 
kankina, nebūtų suprantama to
kiam Sokratui, apie kurį sakoma, 
kad jis išmintingiausias žmogus,

bet kada gyvenęs? Tolimesnis 
pavyzdys gal paaiškins padėtį.

Jeigu mes šiandien klaustume, 
„kas yra protingas žmogus?”, at
sakymai dažniausiai apibūdintų 
žmogaus gyvenimo būdą. Pro
tingas žmogus yra tas, kuris 
išlaiko pusiausvyrą savo gyveni
me; tas, kuris pagalvoja, prieš 
darydamas ką nors, kuris gyvena 
pagal kažkokią tvarką, kuris ven
gia kvailysčių. Gal religiškai 
nusiteikęs žmogus sakytų, pro
tingas tas, kuris mąsto apie savo 
gyvenimo prasmę. Platono lai
kais, kaip virš Delphi šventyklos 
įėjimo buvo parašyta, siekta buvo 
mokyti žmogų pažinti save (gnosi 
seauton), o ne ieškoti savo gyve
nimo prasmės. Čia yra didelis 
skirtumas.

Graikams gyvenimo prasmė ne
priklausė grynai nuo žmogaus, o 
tuo mes šiandien dažnai esame 
linkę tikėti, ypač, iš dalies, 
įtaigaujami visokios populiario
sios psichologinės literatūros, 
„self-help” knygų ir t.t. Šitos 
idėjos nėra klaidingos, kaip tik 
jos gali gerai tikti mūsų laikui ir 
mūsų moderniam gyvenimui. O 
graikams gyvenimo prasmė buvo 
kažkas, kas peržengia žmogaus 
gyvenimą. Panašiai ir su pro
tingumu. Graikams protingas 
žmogus nebuvo grynai tas, kuris 
žinojo, kaip tvarkingai gyventi, 
protingas buvo tas, kuris visų pir
ma suprato šiek tiek dangiškųjų 
kūnų judesį, kuris žinojo žvaigž
džių takus ir galėdavo tai kiek 
nors paaiškinti. Reiškia, kažkas 
mūsų sąmonėje pasikeitė. Grai
kam mūsų šiandieninė krizė ne
būtų buvusi suprantama, nes jie 
ieškojo prasmės ir tiesos ne 
žmoguje, bet aplinkoje. Tiesos 
centras — „entelecheia” buvo už 
žmogaus, buvojo išorėje. Žmogus 
savęs dar taip neklausinėjo, kas 
jis toks ir kokia jo gyvenimo 

prasmė, nes jis buvo per daug 
užimtas, ieškodamas tiesos ir 
pramės kažkur kitur, ne savyje.1 

įdomu pastebėti, kad pirmykštė 
Vakarų pasaulio literatūra, t.y. 
graikų mitologija, mažai tesidomi 
žmogum, bet daugiausia domisi 
dievais ir jų pradžia. Žmogaus 
klausimas buvo antraeilis. Tuo 
tarpu šiandien esame visai at
virkščioje padėtyje — žmogaus 
klausimas yra tapęs pirmutinis ir 
Dievo klausimas antraeilis. Kaip 
tai įvyko?

Paprastai yra aiškinama, kad 
pagrindinis lūžis su klasikinio 
pasaulio entelechija įvyko su 
Renė Descartes (1596-1650) 
„cogito ergo sum” (galvoju, tai 
esu), kad su šituo pasisakymu tie
sos matas iš išorinės, antgamti
nės plotmės staiga buvo perkeltas 
į patį žmogų. Dabar žmogus tapo 
tiesos centru. Žmogus ne tik 
galėjo rasti tiesą savyje, bet jo 
kilnumas net to reikalavo. Grį
šim tuoj vėl prie Descartes, bet 
reikėtų čia paminėti, kad tikrasis 
pirmasis „cogito” jau randamas 
šv. Augustino (354-420 A. D.) 
raštuose. Tai pastebėjo garsusis 
viduramžių tyrinėtojas filosofas 
Etienne Gilson, kuris savo diser
tacijoje aprašė Augustino „proto- 
cogito” (prieš-cogito). Šį ryšį irgi 
pastebėjo Nepriklausomybės lai
kų Kauno universiteto profe
sorius Leonas Karsavinas, kuris 
rašo savo Europos kultūros istori
jos pirmame tome: „Juk nau
josios filosofijos .tėvas’ Descartas, 
formuluodamas garsingą savo 
.cogito ergo sum’ aksiomą, tepa- 
kartojo vakarų Bažnyčios tėvo 
(Augustino) žodžius”.2

Augustinas, galima sakyti, „iš
rado” asmenį. Jo Išpažintyse 
(Confessions) pasaulis, gyveni
mas, būtybė yra išgyvenami pir
mo asmens. „Aš” taip mąstau, 
„aš” taip gyvenu, „aš” patyriau 
Dievo malonę ir „aš” per Dievo 
malonę atpažinau tiesą. Iki Au
gustino žmogus, rasdamas tiesą 
už savęs, buvo ir pats šiokia tokia 
išorinė būtis, eksoterinis. Nuo 
Augustino prasideda dvilypis 
požiūris į žmogų — išorinis ir 
vidinis. Išorinis, susijęs su visa 
tai, kas kūniška, jusliška, gyvu
liška, o vidinis žmogus apima 
dvasios pasaulį.

Viena vertus, turime gan nega
tyvų požiūrį į žmogų, platoniško 
dualizmo įtaigautą, bet antra ver
tus, yra ir kilnioji žmogaus pusė 
— vidinio, dvasinio žmogaus, ku
ris yra tiesos nešėjas. Tai ir yra 
Augustino didelis įnašas į seno
vės pasaulį — protingas ne tik 
tas, kuris supranta žvaigždžių 
judesį, bet ir tas, kuris randa 
Dievo tiesą savyje. Štai Augusti
nas sakė: „Noli foras irę, in teip- 
sum redi. In interiore homine 
habitat veritas” (Neik išorėn, 
grįžk į save. Žmoguje gyvena 
tiesa). Tai reiškia, kad kas nori 
suprasti tikrovę ir priartėti prie 
Dievo, daugiau neprivalo, kaip 
pagal Platoną, siekti suprasti 
objektyvią tikrovę už savęs, bet 
turi visų pirma atsigręžti į save. 
Kelias, kuris veda Dievo link, yra 
per savo vidų. Taip įvyko didelis 
lūžis žmogaus istorijoje — nusisu
kimas nuo objektyvaus išorinio 
pasaulio vidinio pasaulio link, ir 
dar svarbiau, paties žinojimo akto 
link, nes svarbu dabar, ne ką aš 
žinau, bet kaip aš žinau. įžvelg
damas pats į save, matau ne

(Nukelta į 2 psl.)
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