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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Ateitis ir Lietuva

Šv. Augustino „Išpažintys” ir subjektyviojo laiko filosofija

Naujųjų metų angoje stovėda
mi, žiūrime į ateities rūkus ir 
bandome spėlioti, ką ateitis atneš 
mums ir Lietuvai. Brėkštančios 
dienos šviesa rodo tik neaiškius 
aplinkos kontūrus. Ateitį spėti 
yra nedėkingas projektas, o ta
čiau jis yra būtinas. Taip ir 
ūkininkui būtų labai naudinga ži
noti, ar vasara ateis lietinga (gera 
arbūzams auginti), ar karšta ir 
sausa, kurioje tik kaktusai auga. 
Šis ūkininko įvaizdis parodo ir 
gana ribotą ateities atspėjimo 
naudą. Jei ūkininkas tikrai žino
tų, kad vasarą Lietuvą užpuls 
tokia sausra, kad viskas, ką jis 
pasės, turės nudžiūti, jis nieko 
nesės. O tada pranašauta nelai
mė tikrai ir ateis. Todėl taip, kaip 
ir tas mūsų nelaimingas ūkinin
kas, turime žvelgti į ateitį kuo 
toliau: gal viena vasara bus sau
sa, bet jei klimatas staiga nepa
sikeis, Lietuvos žemėje ir toliau 
bus galima auginti rugius ir 
bulves, ir neteks pereiti prie 
dykumos augalų.
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Ką tik pasibaigę metai Lietuvai 
buvo geresni, negu buvo galima 
tikėtis. Lietuvą ištikęs vasaros 
karštis ir didelė sausra sumažino 
rudens derlių, bet bado neatnešė. 
Jaunos nepriklausomos Lietuvos 
politiniame gyvenime vis didė
jantį paralyžių sustabdė rinki
mai. Tiesa, tų rinkimų rezultatai 
visiems — net ir laimėtojams — 
buvo didelė staigmena. Niekas 
nebuvo pranašavęs, kad iš kelias
dešimties rinkimuose sąrašais 
kandidatavusių partijų ir grupuo
čių vienų viena gaus arti pusės 
balsų. Tai tiesiog negirdėtas 
laimėjimas Lietuvos komunistų 
partijos įpėdinei LDDP. Šios par
tijos laimėjimas užsklendžia 
nuostabų Lietuvos kelio nepri- 
klausomybėn periodą. Praside
da normalus politinis gyvenimas, 
kuriame labai svarbi partinė 
retorika, rinkimus lemia gražūs 
pažadai. O tačiau rinkėjai 
pasilieka sau teisę keisti savo 
nuomonę per ateinančius rinki- 
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UGNIUS TRUMPA

Norėdami geriau suprasti indi
vidualaus laiko problematiką, o 
ypač dabartinę jos padėtį, mes 
turime atsižvelgti ne tik į filoso
finius, bet ir į psichologinius jos 
sprendimus. Akivaizdu, kad toks 
būdas turėtų padėti nagrinėti 
ir palyginti tiek senesnes, tiek 
naujesnes teorijas, panaudojant 
psichologijos mokslo teikiamą 
empirinį materialą. Tai padėtų 
interpretuoti daugelį filosofinių 
teorijų, liečiančių žmogaus būties 
klausimus, nušviesti jas naujoje 
šviesoje ir pilniau išnaudoti jų 
metodinius bei praktinius pasie
kimus.

Savo nagrinėjimui galime pa
naudoti tokią bendrą žmogiškojo 
laiko padalijimo sistemą, kuri 
naudojama kaip mokslinė, nes re
miasi daugeliu šių dienų moksli
nių tyrinėjimų:

1. Psichinis (sensorinis) lyg
muo. Jis remiasi fiziologinių, 
psichinių bei aplinkos pasikeiti
mų suvokimu žmogiškojoje sąmo
nėje. Tai laikas sąmonės lygme
nyje. Tai ne tik fiziologinių, bet 
ir psichinės veiklos temporalinių 
charakteristikų (intuicijų, emoci
jų, įvaizdžių) suvokimas.

2. Kitau lygumu, tai jau perėji
mas nuo individualaus laiko su
vokimo prie jo sudėtingų santy
kių su kultūriniu laiku. Šis nau
jasis etapas tiesiogiai siejasi su 
sociokultūrine individo integraci
ja. Tokiu būdu individo laikas 
tampa jo būties sudėtingo san
tykio su visos žmonijos kultūrine 
būtimi išraiška. Individui inte
gruojantis į kultūrą, kinta ir indi
vidualaus laiko pobūdis. Jis tam
pa iš individualaus subjektyviu.

3. Trečiasis lygmuo — tai egzis- 
tencialinė subjektyvi laiko iš
raiška arba jo charakteris. Lygi
nant su prieš tai einančiu punk
tu, tai lyg grįžimas atgal prie sub
jektyvaus laiko, bet jau kitame 
lygmenyje. Tai subjektyvaus lai
ko samprata kultūriniame lyg
menyje, kuri parodo visuotinį as
mens santykį su sociokultūrine 
būtimi. Čia laikas tampa ne tik 
asmeninės būties, bet ir asmens 
ir visuomenės, asmens ir kultū
ros santykio išraiška. Tokiu bū
du laikas yra ne tik žmogaus san
tykis su gamta (pasireiškiančioje 
ir jame pačiame), bet ir su so
cialiniu bei kultūriniu pasauliu. 
Taip laikas tampa visuotine žmo
giškosios būties išraiška. Tačiau 
tuo nepanaikinami prieštaravi
mai tarp individo ir visuomenės, 
tarp žmogaus ir gamtos.

Bandydami panagrinėti egzis
tencinį subjektyvaus laiko cha
rakterį, kreipsimės į šv. Augus
tino filosofiją. Šis mąstytojas nors 
ir nesukūrė išbaigtos laiko teori
jos, bet savo giliomis įžvalgomis 
bei nuoširdžiu pasišventimu tie
sos ieškojimui užtarnautai gali 
būti laikomas subjektyvaus laiko 

filosofijos pradininku vakarietiš
koje tradicijoje. Sunku atrasti 
tokio šv. Augustino požiūrio iš
takas ir prielaidas. Filosofijos is
torikai labai įvairiai interpretuo
ja ne tik pačias prielaidas, bet ir 
visą šio mąstytojo kūrybą. Vieni 
mano, kad priežasčių reikėtų ieš
koti istorijos pokyčių eigoje, kiti 
teigia, jog tokia šv. Augustino po
zicija laiko atžvilgiu nuosekliai 
pereina iš jo bendros pasaulė
jautos ir gali būti laikoma jos 
sudėtine dalimi. Tačiau, matyt, 
teisingiausia būtų pripažinti, jog 
šv. Augustino laiko filosofija, tai 
jo gilių apmąstymų apie pasikei
timus žmoguje ir jį supančiame 
pasaulyje išdava. Skirtingai nuo 
visos antikinės pasaulėžiūros ir 
konkrečiai — nuo antikinės reli
gijos, Dievo kaip tikėjimo centro 
suvokimas persikėlė iš kosmoso, 
iš pasaulio į žmogų, į žmogaus 
sielą. Tai nebuvo paprastas vaiz
dinio ar dėmesio centro poslinkis, 
o intencijų ir energijos išeigos 
taško pasikeitimas. Krikščioniš
koji pasaulėjauta ne tik privertė 
kitaip žmogų pažvelgti į save, bet 
ir atrasti savyje Dievą. Būtent tai 
įgalino savęs pažinimą tapti ir 
Dievu pažinimu: kau davė naują 
postūmį introspekcijai, kuri vė
liau tapo neatskiriama Vakarų 
kultūros dalimi.

Šv. Augustino Išpažintys yra 
puiki šio sudėtingo proceso iliust
racija. Šis kūrinys, tai lyg dviejų 
asmenybių dialogas, kurių viena 
— Dievas, o kita — autorius. Pa
žymėtina tai, kad savo klausi
mais šv. Augustinas nebando 
išgauti iš savo Viešpaties at
sakymų, bet atsargiai bando iš
girsti Dievo žodžių atgarsį savo 
sieloje. Tokio vidinio susikaupi
mo ir didžiulio dėmesio bei 
tikėjimo dėka šis monologinis 
pagal savo formą kūrinys ir 
įgauna dialogo pobūdį ir reikšmę. 
Tokiu būdu augustiniškas paži
nimas, tai maldos ir įžvalgos 
derinys. Toliau jau tampa aišku, 
kodėl pasaulio pažinimo ir 
pasaulėjautos centru šv. Augus
tinas laiko žmogaus sielą, o šne
kėdamas apie protą ir atmintį, 
juos laiko tik žmogiškosios sielos 
dalimis. Dvasia, pagal šv. Augus
tiną, tai žmogiškosios būties, jos 
organizacijos pagrindas. O jei 
laikas yra tokiame pačiame san
tykyje su amžinybe, kaip ir žmo
gus su Dievu, tai šiuo atveju dva
sia yra juos jungiančia grandimi. 
Dvasia tampa žmogaus sąlyčio su 
amžinybe, su Dievu, vieta ir 
aktyviu tarpininku.

Todėl laikas, o tiksliau laiko su
vokimas, laiko jausmas įgauna 
ne vien filosofinę, bet ir teologinę 
reikšmę. Galbūt tai ir yra atsaky
mas į klausimą dėl reikšmės, tei
kiamos laiko problematikai. To
kiu būdu laikas, kaip ir dvasia, 
žmogiškoji būtis, atmintis, amži
nybė tampa pagrindinėmis šv. 
Augustino filosofijos ir teologijos 
sąvokomis. Ir tik pilnai atsklei
dus jų tarpusavio santykius ir 
tarpusavio reikšmę, galima su
prasti žmogaus fenomeną taip, 
kaip jį suprato šv. Augustinas. 
Čia nebus pilnai paliesta visa 
išdėstyta problematika, o pana
grinėta tik žmogaus egzistencinio 
santykio su laiku priežastis.

Kad geriau būtų galima at
skleisti laiko problematiką, kurią 
atrandame šv. Augustino Išpažin
tyse, pasinaudokime kai kuriomis
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schemomis, kurias naudoja šio 
mąstytojo tyrinėtojai. Pavyzdžiui, 
G. G. Majorov nurodo tris pagrin
dinius klausimus, iškylančius šio 
mąstytojo filosofijoje:

1. Apie laiko santykį su būtimi 
ir apie laiko pradžią.

2. Apie laiko pažinimą.
3. Apie laiko matavimą.
Tačiau atrodo, kad šisai laiko 

problematikos skirstymas yra 
labai glaustas ir reikalauja daug 
daugiau klausimų pilnai sklai
dai. Todėl geriau pasirinkti N. N. 
Trubnikov’o naudojamą planą, 
'kuris atrodo daug išsamesnis:

1. Laiko ir amžinybės santykis. 
Laiko ir amžinybės formos ir am
žinybės, kaip laiko formos, sam
prata.

2. Laiko apibrėžimas santyky
je su praeitimi, dabartimi ir 
ateitimi.

3. Laiko apibrėžimas santy
kyje su judėjimo ir tąsumo 
matavimu.

4. Laiko, kaip subjektyvaus re
alios daiktų tąsos vaizdinio, 
samprata. Taigi pabandykime 
sekdami šia schema panagrinėti 
šv. Augustino laiko filosofiją, 
atrasti jos sąlytį su kitomis teori
jomis ir atskleisti jos reikšmę, 
naudodami ją kaip planą. O taip 
pat pabandykime į ją įvesti kai 
kurias korektyvas, kurios atrodys 
būtinomis, mūsų tyrinėjimui ne- 

betelpant arba nebeatitinkant 
pasirinktus rėmus.

I

Naudojant pasirinktą N. N. 
Trubnikov’o planą, sunku sutikti 
su antrąja pirmojo punkto dalimi. 
Sutinkant su pirmąja teiginio 
dalimi, norisi patikslinti, kad iš 
tiesų šv. Augustinas teigė, kad 
laikas yra amžinybės forma (ką 
mes vėliau detaliai įrodysime), 
tačiau ne atvirkščiai. Reikia pa
brėžti, kad amžinybė jo filosofijo
je neturi laikiškumo atspalvio. Ji 
neturi atgalinio ryšio nei su 
laikiškumu, nei su laiku. Bet tam 
įrodyti pabandykime pažiūrėti, 
kas visgi riša amžinybę ir laiką. 
Iš šv. Augustino minčių galime 
atsekti, kad tik dabartį galima 
laikyti amžinybės apraiška. Tai 
galima pavaizduoti lyg amžiny
bės atvaizdą žemiškame veidro
dyje, jei naudotume platoniškąją 
terminologiją. Ir, be abejonės, 
galime čia atrasti analogiją su di
džiojo graikų mąstytojo laiko 
samprata. Yra žinoma, kad šv. 
Augustinas kurį laiką studijavo 
neoplatoniškąją filosofiją ir kad 
tai paliko žymią įtaką jo mąs
tymui. Tokiu būdu pilnai galimas 
ir šis kelias, kuriuo šv. Augusti
no mintys susisiekia su grai
kiškąja mąstymo tradicija.

Be to, šv. Augustinas griežtai 
skyrė kūrėją nuo jo kūrinio. 
Taip pat jisai palaikė griežtą hie- 
rarchiją tarp šių dviejų būties 
polių, t.y. tarp Dievo ir pasaulio. 
Tokiu būdu šv. Augustinas seka 
bibline tradicija, pagal kurią 
Dievas sukūrė laiką taip pat kaip 
ir pasaulį. Taip kad Dievas yra 
ankstesnis negu jo kūrinys, negu 
laikas, nes Jisai yra ne laike, o 
amžinybėje. „Kai nebuvo laiko, 
nebuvo ir kada” (Išpažintys XI, 
13). Tuo šis filosofas draudžia net 
ir šnekėti apie Dievą ir apie Jo 
kūrinius (anksčiau negu buvo 
sukurtas laikas arba negu jie 
buvo sukurti), naudojant lai
kiškumo kategorijas. Ir nors 
toksai teiginys priverčia jį 
pripažinti Dievo neveiklumą iki 
kūrimo akto, bet jisai pripažįsta 
greičiau aktualųjį neveiklumą, 
o ne potencialųjį. Ir net jei 
atrodytų, kad kūrimo aktai yra 
išsidėstę seka, tai visgi neleidžia 
dar jiems pritaikyti laikiškumo, 
sekant šv. Augustino mintimis.

II
Taigi mes jau palietėme laiko 

santykį su amžinybe ir paste
bėjome, kad apie amžinybę ne
galime nei šnekėti, turėdami 
mintyse laiką, nei kaip nors pri
taikyti laikiškumo kategorijas 
(pavyzdžiui, seką). Pabandykime 
dabar panagrinėti laiko santykį 
su jo dalimis: praeitimi, dabarti
mi ir ateitimi, ir jų tarpusavio 
santykius smulkiau. „Aš pilnai 
suprantu”, rašo šv. Augustinas, 
„kad jei niekas nevyktų, tai ne
būtų ir praeities, ir jei niekas 
nevyktų, tai nebūtų ir ateities, ir 
jei nieko tikrovėje nebūtų, tai ne
būtų ir dabarties. Kur esmė 
pirmųjų dviejų laikų, t.y. busi
mojo ir praėjusiojo, kai tai, kas 
praėjo — jau pasibaigė, o tai, kas 
dar neatėjo — irgi dar nėra” 
(Išpažintys, XI, 14). Šioje vietoje 
šv. Augustinas prieina prie labai 
svarbios savo veikalo vietos, t.y. 
praeities ir ateities pagrindimo. 
Kame jų realumas, jei iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad jų išvis 
nėra? Cituotomis eilutėmis šv. 
Augustinas labai taikliai pa
brėžia jų būties problematiš- 
kumą.

Bet jis taip pat pažymi, kad 
nemažiau problematiška ir da
bartis. Juk dabartis tokia di
namiška, ji taip greitai keičiasi 
ir prabėga, jog net ją suvokti la
bai sunku. Taip pat ir visi dabar
ties momentai nėra vienas kitam 
tolygūs. Jų negalima prilyginti 
vieną prie kito, o taip pat ne
galime laiko matuoti laiku. 
Tačiau nors ir taip, vis dėlto 
dabartis iš visų laikų turi dau
giausia būties savyje ir gali būti 
pagrindu suprasti kitus laikus ir 
paaiškinti jų galimumą. Todėl šv. 
Augustinas ir teigia, kad egzis
tuoja dabarties dabartis, dabar
ties praeitis ir dabarties ateitis. 
Tuo visą problematiškumo naštą 
perkeldamas ant dabarties, jis 
pereina prie dabarties matavimo 
klausimų, prie dabarties laikiš
kumo (nes ji talpina visus laikus) 
ir prie klausimo: kiek gali tęstis 
dabartis?

III
„Ar teisybę sakai man, siela 

mano, kai aš klausiii, ar aš ma
tuoju patį laiką? Ar tikrai aš jį 
matuoju, Dieve mano? Ką aš iš 
tiesų matuoju, juk aš ir pats to 

(Nukelta į 2 psl.)
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Spėliojimai dėl Lietuvos 
rinkimų rezultatų priežasčių

Vytauto Didžiojo universitetas šiandien

Ieškome priežasčių, kodėl rinki
muose i Lietuvos Seimų dešinieji 
surinko daug mažiau balsų už bu
vusius komunistus — darbiečius. 
Dešinieji, kaip buvo numatyta, 
gavo trečdali balsų, o darbiečiai 
turėjo irgi apie tiek gauti. Užtat 
dešiniesiems simpatizuojantys tu
rėtų būti nusivylę dėl to, kad be
veik visi „neutralieji” verčiau pa
sisakė už darbiečius. Yra tvirti
nimų, kad jų balsai buvo ne tiek 
už darbiečius, kiek prieš dešinių
jų elgseną.

Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
spaudoje pažymėjo, kad rinkimų 
rezultatai nebuvo atsitiktiniai. 
Šalia Sąjūdžio suskilimo ir jo 
veiklos trūkumų, jis teigia, kad 
priežasties reikia ieškoti giliau: 
„buvusios sovietų santvarkos per 
keletą dešimtmečių suformuotuo
se mąstymo stereotipuose bei da
bartinėje Lietuvos visuomenės 
sanklodoje” (Apžvalga, 1992 m. 
lapkričio 20 d. — Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos laik
raštis). Dar prieš rinkimus Algir
das Brazauskas savo ką tik išleis
toje knygoje Lietuviškos skyrybos 
(1992 rugsėjis) teigia, kad Lietu
voje buvo tikrai plati komunistų 
partijos įtaka: „Du šimtai dvi
dešimt tūkstančių jos narių pa
dauginkime iš trijų arba iš ketu
rių — tai beveik milijonas žmo
nių, kurie susiję su partija”.

„Tai, kad Sąjūdis Lietuvoje ne
bepopuliarus, žinojome seniai... 
Nors ir kaip būtų nemalonu pri
pažinti, visų Sąjūdžio bėdų 
priežastis yra puikybė, pernelyg 
gera nuomonė apie save. Buvo 
laikas, kai atrodė, kad jūra iki 
kelių, kad visa Lietuva — tai Są
jūdis. Pradėjome nebejausti že
mės po kojomis ir į viską žiūrėti 
pro rožinius akinius”. — Aurimas 
Riška (Apžvalga, 1992 m. lapkri
čio 13 d.). Rimvydas Valatka, bu
vęs Atgimimo redaktorius, kalti
na net išeivius: „Turėdama di
džiulį autoritetą Lietuvoje, bet 
nesugebėjusi paveikti katastrofiš
ko Sąjūdžio radikalėjimo (o kar
tais net ir skatinusi jį), išeivija 
galėtų prisiimti moralinę atsako
mybę už buvusių komunistų su
grįžimą...” (Lietuvos rytas, 1992 
m. lapkričio 17 d.).

Su gilia širdgėla rašytojas Eu
genijus Ignatavičius rašo Valstie
čių laikraštyje (1992 m. lapkri
čio 24 d.) atvirą ir ilgą laišką 
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Lietuvos kaimo žmogui: „Po 
spalio 25 nakties pasaulis vėl 
apsinešė rūku ir aš jaučiu, kad 
trūkinėja saitai, kurie galėtų dar 
atnaujinti mūsų giminystę. Kai 
aš rašiau Jums ir kalbėjau, ma
niau, kad Jūs tebesat, galvojat 
panašiai kaip aš ir mano visi ar
timieji. Mes manėm, kad Jūs, 
kaip ir mes, labai pasiilgot Tėvy
nės, laisvos ir nepriklausomos, 
norit jaustis tautų bendrijoj kaip 
lygūs tarp lygių, didžiuodamiesi 
tautos istorija, jos žmonėmis, dar
bais ir didžiavyrių žygiais. Ne
jaugi mes buvom naivūs, galvoda
mi, kad Jūs, kaip ir mes, tebene- 
šiojat atminty per juodą okupaci
jos naktį išsaugotą Lietuvos vizi
ją, gyvą ir realią...”

Tėviškės žiburių vedamajame 
(1992 m. gruodžio 8 d.) Pr. G. 
pažymėjo, kad 1992 vasarą Lietu
voje „Žmonės sakė, mes norime 
ne komunizmo, bet lengvesnio gy
venimo, tvarkos ir teisingumo. O 
kardinolas V. Sladkevičius pa
reiškė, kad darbiečių laimėjimas 
seimo rinkimuose nėra grįžimas 
į komunizmą”.

„Nepriklausomybę atgavusi 
tauta jau nebesižavėjo pseudopa- 
triotizmu: tauta nori gyventi ir 
kurti. To nesuprato ne tik trečiojo 
Sąjūdžio vadovai, bet ir daugelis 
inteligentų, užsidariusių savo 
utopinių sapnų kevale. Prie 
pastarųjų reikėtų priskirti ir 
didžiąją dalį mūsų išeivijos, ku
riai nelengva orientuotis įvairia
lypės informacijos sraute”, kalti
na buvusius politinius vadus Jo
nas Antanaitis (Pasaulio lietuvis, 
1992 lapkritis), matyt, sutikda
mas ir su Arvydo Juozaičio teigi
mu: „Vienas didžiausių pastarų
jų rinkimų netikėtumų — kone 
per dieną atsiskleidęs valdžios ir 
žmonių atotrūkis” (Respublika, 
1992 m. lapkričio 7 d.). Aloyzas 
Sakalas, socialdemokratų pirmi
ninkas, nemato šių rinkimų re
zultatams ilgo amžiaus: „Todėl 
reikia prognozuoti, kad politi
niams judėjimams irstant, stiprės 
fundamentalios europinio lygio 
partijos, kaip antai krikščionių 
demokratų, socialdemokratų, li
beralų, žaliųjų. Galbūt dar turė
sime vieną kitą silpnesnę tautinę 
partiją. Todėl tenka prognozuoti 
ir kitą įvykį, kad, sustiprėjus 
politinėms partijoms, Seimas ne
išvengiamai turės būti perrinktas 
anksčiau, nei tai numato naujoji

Pokalbis su universiteto 
prorektorium Bronium Vaškeliu

PETRAS PETRUTIS

— Manyčiau, kad nebūtų visiš
ka tiesa, jeigu imčiau ir paša-, 
kyčiau, kad dr. Bronius Vaškelis 
ėmė ir sugrįžo į Lietuvą?

— Prieš dvejus metus pri
žadėjau dr. Algirdui Avižieniui 
atvažiuoti vieneriems metams į 
Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune ir dirbti Humanitarinių 
mokslų fakultete. Dabar, išbuvęs 
vieną semestrą, pradėjau galvoti, 
kad teks pasilikti ilgesniam lai
kui. Aš matau, kad galiu padėti, 
o Vytauto Didžiojo universitetas 
mielai priima mano pagalbą. Pa
likęs šeimą JAV, iš pradžių jau
čiausi šiek tiek svetimas ir vie
nišas, bet palaipsniui pradėjau 
priprasti.

— Taip sakydamas, tikriausiai 
nededate taško. Taip sakant, nesi
rengiate sudeginti tiltų su Čika
gos miestu, su lietuviškąja išei
vija?

— Kol kas dabartiniu metu gy- iivenų dviejuose kontinentuose. 
Tėvynėje ir čia. Čikagoje yra 
mano šeima, mano pažįstami, bi
čiuliai. Ir čia yra lyg ir artimesnė 
ir daugiau įprasta aplinka. Be 
abejo, Lietuvoje yra sunkus buiti
nis gyvenimas.

— Išvykdamas iš Čikagos, tik
riausiai nežinojote, kad teks va
dovauti universiteto Humanitari
nių mokslų fakultetui, o paskui 
perimti ir prorektoriaus pareigas?

— Išvykdamas vyliausi, kad 
neteks eiti dekano pareigų. 
Rektorius prašė prieš metus, kad 
apie tai pagalvočiau, bet nebuvau

* Čia spausdinamas pokalbis su 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
prorektorium ir Humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanu, buvusiu 
Lituanistikos katedros University of 
Illinois at Chicago vedėju, profeso
rium dr. Bronium Vaškeliu apie pa
tirtį ir nuotaikas, jam jau ilgesnį 
laiką dirbant Vytauto Didžiojo uni
versitete. Pokalbis paruoštas „Mar
gučio” radijo programos vedėjo Pet
ro Petručio, profesoriui Vaškeliui 
šiom dienom trumpam sugrįžus į Či
kagą.

Konstitucija (Politika, 1992, Nr. 
17).

Didelis balsavusių skaičius 
parodė mūsų piliečių norą pasisa
kyti dėl Lietuvos valdymo būdo ir 
valdytojų, nes, matyt, dauguma 
nebuvo patenkinti esama padė
tim. Pradėta nebetikėti dabarti
nio Sąjūdžio išmintingumu. Pra
dėta abejoti, kad visi buvę komu
nistai, nesutinką su dešiniaisiais, 

davęs sutikimo. Prorektoriumi 
tapau labai atsitiktinai, kai 
prorektorė Liucija Baškauskaitė 
staiga įteikė pareiškimą, kad 
išeina iš universiteto. Rektorato 
posėdyje man pasakė, kad aš tu
riu būti ir prorektoriumi. Atsisa
kinėjau, bet galų gale sutikau tik 
vienam semestrui.

— Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius dr. Algirdas Avižienis 
šiuo metu atostogauja?

— Pasakyčiau, kad dirba du 
darbus: rektoriauja Vytauto Di
džiojo universitete ir dėsto Uni
versity of California — Los Ange
les. Mokslo metų pradžioje vėl at
vyko į VDU. Rektoriui esant 
JAV, rektoriaus pareigas ėjo pro
rektorius profesorius Vytautas 
Kaminskas. Jeigu sausio 27 
dieną bus išrinktas naujas uni
versiteto rektorius, dr. Algirdas 
Avižienis atvyks į Kauną perduo
ti savo pareigas. Jeigu ne, jis liks 
rektoriumi iki pavasario.

— Ar jau galima numatyti, kas 
galėtų užimti universiteto rekto
riaus pareigas?

— Nesiimčiau spėlioti. Rektorių 
rinks VDU Senato nariai, iš ku
rių 48 gyvena užsienyje ir 48 Lie
tuvoje. Reikia manyti, kad bus 
atsižvelgta į tai, kas būtų tinka
miausias toms pareigoms šiuo 
laikotarpiu.

— Jūs universitete skaitote lite
ratūros paskaitas?

— Kadangi aš turiu dvigubas 
pareigas, tai dėsčiau rudenio 
semestrą tik vieną kursą apie lie
tuvių išeivijos prozą. Paprastai 
naujas dėstytojas iš užsienio turi 
dėstyti du kdrsus. Pavyzdžiui, 
profesorius Justinas Pikūnas 
sutiko dėstyti tris kursus. Aš 
buvau numatęs dėstyti du kur
sus, bet prie mano administra
cinių pareigų tai buvo neįmano
ma.

— Ar studentija domisi iš
eivijoje sukurta lietuvių litera
tūra?

— Domisi ne tik išeivijos li
teratūra, bet viskuo apie užsienį. 
Kiek teko patirti, studentai nori 

yra tautos parsidavėliai. Nema
žai žmonių laikėsi nusistatymo, 
kad „mano komunistas yra geras 
ir nuoširdus, o tavasis, tai tautos 
išgama”. Buvę veiklūs komjau
nuoliai ir partiniai laikomi gerais 
ir patikimais žmonėmis tol, kol 
remia ir dirba su dešine. Buvęs 
puikus asmuo pasidaro „tikriau
siai KGB agentas”, kada jis pa
sisako neberemiąs iki detalių 
Sąjūdžio politikos. Toks juo
da-balta nusiteikimas yra reika
lingas kovoje su okupantu dėl 
tautos nepriklausomybės, bet tik 
primityvūs piliečiai laiko kitos 
nuomonės asmenis tautos išdavi
kais, kada ieškoma skirtingų 
priemonių siekti panašiems tiks
lams.

Postsovietinėje ekonomijoje ne
gali tikėtis greitų ir įspūdingų 
pagerinimų. Kas nedirba, tas ir 
klaidų nedaro. Tad ir dešinei 
būtų atleistinos klaidos, jei būtų 
buvę mėginta realiai išsikrapšty
ti iš ekonominės stagnacijos.

Profesorius Bronius Vaškelis savo kabinete su studentu Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune.

studijuoti Vytauto Didžiojo 
universitete. Pavyzdžiui, praėjusį 
pavasarį buvo arti 6,000 prašymų, 
o priimta į universitetą tik 500. 
Viena iš patrauklumo priežasčių 
gali būti tai, kad VDU artimiau 
santykiauja su užsienio univer
sitetais negu kiti Lietuvos uni
versitetai. Pavyzdžiui, pas mus 
praėjusį semestrą buvo 30 dėsty
tojų iš užsienio. Tai gana didelis 
skaičius. Keli dėstytojai, pasi
baigus rudens semestrui, išvyko 
namo. Kiek žinau, aštuoni dėsty-

Lauktinas buvo persiorientavi
mas ne tik įstatymiškai, bet pa
čioje ekonomijos struktūroje, kad 
privati iniciatyva galėtų pradėti 
savo energija judinti ekonomiją. 
Lietuvoje viena nomenklatūra 
buvo pakeista kita, bent vyriau
sybėje — vieni veidai pakeitė 
kitus, o struktūra pasiliko ta pa
ti. Susirūpinę neperleisti įtakos 
buvusiems komunistams, nerado 
patrauklios ir efektyvios veiklos 
gairių iš pagrindų išjudinti kraš
to ekonomiją į šviesesnės ateities 
kelią. Reikia tos kibirkšties ir 
bent minimalių sąlygų, kad persi
orientavimas prasidėtų kaip pa
vyzdys ir viltis visai tautai. 
Dešinieji dirbo daugiausia seno
viškai — sovietiškai, pagal ko
mandinės sistemos gaires. Apšau
kus visus ekonomijos kritikus 
tautos parsidavėliais, nebuvo ga
lima realiai ir objektyviai pažiū
rėti į padėtį, kuri buvojau kuris 
laikas bloga. Balsuotojai, kurie 
buvo įsitikinę, kad pavojus nepri- 

Romualdo Rakausko nuotrauka

tojai iš užsienio atvyks pavasario 
semestrui. Iš išeivijos atvyks 
Rimvydas Šilbajoris, Antanas 
Paškus, Rimas Vaišnys ir kiti.

Kai kurie užsieniečiai dėsto 
anglų kalba, nes mūsų ketvirtųjų 
metų studentai yra tiek išmokę 
anglų kalbos, kad be didelių 
sunkumų gali klausyti paskaitų. 
VDU reikalaujama, kad visi 
studentai studijuotų anglų kalbą 
dvejus metus ir po to išlaikytų 
tam tikro lygio egzaminus. Jei 
kam nepavyksta jų išlaikyti, jie 

klausomybei jau nebe didelis, no
rėjo matyti bet kokį progresą sa
vo kasdienybėje arba bent rimtą 
ir aiškų kelią į jį.

Dešinei nėra ko dabar verkšlen
ti ir kaltinti tuos tautiečius, ku
rie nepasisakė už juos — ji turėjo 
užtektinai progos tinkamai pasi
rodyti vidaus politikoje ir to ne
padarė. Atvirkščiai — turėtų gė
dytis ir jausti atsakomybę už daž
ną situacijos neįvertinimą, pata
rimų neklausymą ir savyje užsi
darymą. Atrodo, kad ir Vytautas 
Landsbergis, susiaurinęs savo po
litinį užnugarį ir pašventęs 
beveik visą savo dėmesį užsienio 
politikai, ar neturėjo asmeniško 
tam nusiteikimo, ar nebuvo radęs 
užtektinai patikimų ir kompeten
tingų pagalbininkų bei patarėjų, 
bet nesiėmė energingai jungti 
tautą apie save, stengiantis ge
rinti krašto ūkinę padėtį.

Antra vertus, Vytauto Lands
bergio vardas bus jam prideramai 
įrašytas į Lietuvos istoriją ir jis 

klauso anglų kalbos kursą trečius 
metus. Šiuo atžvilgiu VDU ski
riasi nuo kitų universitetų Lie
tuvoje.

— Jeigu taip imtume ir palygin
tume University of Illinois at Chi
cago ir Vytauto Didžiojo univer
siteto Kaune mokslo lygį?

— Lyginti visada sunku. Tai 
būtų atskira tema, būtina plates
nio aptarimo. VDU studentai, 
kiek teko patirti, yra gabūs ir 
noriai mokosi. Išeivijos lietuviai, 
kurie dėstė ar tebedėsto VDU, pa
našiai apie studentus atsiliepia. 
O atvykusių į VDU vien praėjusį 
semestrą buvo net keliolika, kaip, 
pavyzdžiui, Vytautas Doniela, 
Emanuelis Jarašūnas, Rimas 
Kalvaitis, I. Lukoševičienė, D. 
Liaubaitė, Antanas Musteikis, 
Justinas Pikūnas, Feliksas Palu
binskas, Viktorija Skrupskelytė 
ir kiti. VDU jau ilgėlesnį laiką 
darbuojasi Milda Danytė, Živilė 
Gimbutaitė, kun. Vytautas Kaz
lauskas, Tomas Girnius, Raimun
das Sidrys, Arvydas Žygas.

— Sakykite, ar Vytauto Didžiojo 
universiteto profesūroje nesusi
daro nuomonių skirtumų įvai- 

. riais klausimais? Ir aš čia galvo
je turiu tenykščius ir išeivijos 
lietuvius.

— Tokie skirtumai kartais 
pastebimi. Girdi, čia atvažiavo 
Amerikos lietuviai ir skleidžia 
amerikietišką gyvenimo būdą. 
Kai kas net nusiskundžia, kad tai 
gali pakenkti lietuvių kultūrai, 
lietuvio charakteriui... Taip pat 
ne kartą teko girdėti ir priešingų 
nuomonių: ne vienas dekanas 
man sakė, kad reikia kol kas 
kviestis kuo daugiau profesūros 
iš užsienio. Itin pageidautini 
prityrę specialistai aukštosioms 
studijoms. VDU jau yra įvestos 
daktarantūros programos. At
rinkta toms studijoms bene 96 
daktarantai dvylikoje šakų. Ypač 
akcentuojami humanitariniai 
mokslai, t.y. Lietuvos istorija, 
lietuvių kalba, literatūra, etno
kultūra ir t.t. Bus stengiamasi 
kuo daugiau VDU aukštųjų stu
dijų studentų išsiųsti stažuotis 
bei studijuoti į užsienio univer
sitetus. Tai busimieji mokslinin
kai ir aukštųjų mokyklų pedago
gai. Jau pavyko gauti dvi Ful- 
bright stipendijas dviem VDU 
dėstytojams. Pavyzdžiui, istori- 

(Nukelta į 2 psl.) 

labai įvertintas. Jis ir Sąjūdis, ir 
Sąjūdžiui vadovavę bei jį palaikę 
dešinieji gali didžiuotis, kad 
atliko svarbiausią istorinę misiją: 
ne tik herojiškai padėjo iškovoti 
Lietuvai nepriklausomybę, bet ir 
sudarė sąlygas įsitvirtinti demo
kratizacijai iki tokio taško, kad 
Lietuvos piliečiai, nepatenkinti 
jų veikla, atėmė iš jų pačių val
džią. Padaryta gera pradžia deso- 
vietizuojant šalį. Krašto piliečiai 
turi prisiminti, kad dėka dešinių
jų vadybos politiškai Lietuva 
daug geriau stovi už kitas buvu
sios Sovietijos respublikas.

Bet tų nuopelnų šį kartą neuž
teko. Žmonės nori matyti ne tik 
patriotinę, bet ir išmintingą 
valdžią. Valdžią, protingai įvei
kiančią ne tik išorines įtakas, bet 
ir ugdančią vidinį krašto gyveni
mą, ypač ekonomiją. Vilkimės, 
kad iš tų rinkimų bus tinkamai 
pasimokyta.

Jonas Pabedinskas
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Kūryba be rusties

Rašytojui Česlovui Grincevičiui 
aštuoniasdešimt metų

Yra dalykų, 
svarbesnių už viltį

Metų pradžioje, kai lūkesčio 
langas pamažu atsiveria į mėgia
mus mėnesius — kovą, balandį, 
gegužę, turėčiau šypsotis. Juk ar
tėja dar vienas pavasaris, su vi
somis Donelaičio ir Maironio ap
dainuotomis linksmybėmis.

Turėčiau, turėčiau... lengva 
pasakyti. Bet kažkodėl šiuo metu 
džiaugsmui nėra turėklų. Po sen
dinančia rimties kauke jaučiuosi 
nei šioks, nei toks. Kaip dabar 
Lietuvoje sakoma, depresuoju. 
Koks paradoksas: ten jie depre
suoja dėl blogos ekonominės būk
lės, mes čia — neretai dėl gėrybių 
pertekliaus sukeltų vidinių įtam 
pų. Nuo persisotinimo.

Tikrai nenoriu liūdesiu užkrės
ti skaitytojų. Nesu pesimistas. I 
ateitį žiūriu pro teleskopo galą, 
kuriame įtaisytas rožinis lęšis. 
Lyg anekdote, kartais žirkliuoju 
geležinkelio bėgiais į žėrinčią 
tolumą, įsitikinęs, kad tie bėgiai 
— tai laiptai į viršų, į saulę. 
Horizontaliai lipu ir stebiuosi, 
kad laiptams trūksta turėklų.

* * *
Neseniai ne juokais gedėjau. 

Taip būna gruodžiui įpusėjus. Už
slinko liūdesio debesys, ir nieko 
nepadarysi. Tarsi krūtinėje būtų 
numiręs Orfėjas. Tik ne tas Eu- 
ridikę nepaprastai mylėjęs poe
zijos princas, nekantrusis vedlys, 
bet mano psichės kuodelių narp- 
liotojas. Manųjų mitų Orfėjas.

Be jo, kaip be širdies ir be 
galvos. O ką galima nuveikti be 
šių pagrindinių organų? Ničnieko 
padoraus. Ypač be galvos. Tie, 
kurie bent sykį gyvenime buvo 
praradę galvas, gerai žino, ką tai 
reiškia. Raiteliai be galvų. Met
ropolio tyruose ant mustangų 
klaidžiojantys vaiduokliai. To
kiais net Holivudas nesidomi.

* * *
Valandos prabėgdamos ne tik 

nutolsta, bet ir priartėja. Iš 
tolumos jau artinasi išganinga 
valanda: ir vėl tikėjimo tyla 
svarbesnė bus už abejonių triukš
mą. Minčių maištinga oratorija 
nurims. Gamtos kvapni gaida 
skambės su gėlėmis, lyg Goethe’s 
eilėraščio erdvėje. Pietų šalyje, 
kur žydi citrinų ir apelsinų 
medžiai. Ten yra užkliuvusi ma
noji viltis.

Girdėjau, kad viltis yra silpnų
jų maistas. Juo per ilgai maitin 
tis nepatartina. Geriau laikytis 

Šiame numeryje:
Dalykai, svarbesni už viltį • Česlovui Grincevičiui 80 metų • „Dailė ’93” • 
Pokalbis su Stasiu Lozoraičiu • Petro Melniko apsakymas • Romanas apie 
Rytų Europą • Poetė Lidija Šimkutė iš Australijos • „Į Laisvę” fondo ro
mano konkurso premijos • Sigutės Stonytės ir Arvydo Markausko koncer
tas Čikagoje • Su „Eglutės” redaktore Ona Mikailaite atsisveikinant • Va
sario 16-osios jubiliejaus parodų ciklas Čikagoje • Apie naująją Lietuvos 
konstituciją

Tomo Venclovos cituojamos min
ties: „Vilties nėra. Yra dalykų, 
svarbesnių už viltį”.

Svarbesnė, pavyzdžiui, yra kai
ta. Tik jos dėka palangėje išauš 
gegužės rytas — vaiskus, gaivus. 
Giliai įkvėpsiu vėl tyriausio oro. 
Tegul tik artinasi toji valanda.

♦ * *
Gyvenime yra tam tikros sty

gos. Jas liesdami mes grojame 
emocijų orkestre. Mums diriguo
ja genialus Maestro. Jis sugeba 
jausmus paversti kerinčia jaus
mų derme. Sužadina mumyse 
grožio ilgesį. Besiklausydami mes 
keičiamės. Ir patys tampam mu
zikantais. Niūniuojame, net 
šokame, lyg Zarathustros moki
niai.

Ir visa tai, kad būtų dabartis 
melodingesnė, lyg Schubert’o 
simfonija, ak, Nebaigtoji. Kaip 
tik dėl to žavingo nebaigtumo ji 
mums brangi. Lyg nebaigtas gy
venimas — liūdnai trapus.

* * ♦
Suprantama, šitokių sentimen

tų vilgomas, negaliu susilaikyti, 
nepadeklamavęs seniai širdyje 
tausojamo troškimo:

Jei būčiau karalius, jai aukso 
karūną uždėčiau, kad būtų mano
ji Pelenė graži, išmintinga val
dovė pasaulio sapne-svajonėj. i

Kodėl svajonėj, o ne tikrovėj? 
Nemanykite, kad kliedžiu: svajos 
valstybė visada buvo ir yra gra 
žesnė už mūsų realią Respubliką, 
papuoštą trispalve ir Vyčio eik
liuoju lėksmu į kovą. Į kovą, į 
kovą.. Tegul jis sau lekia skyde, 
o gyvenimas tegul mums groja 
santarvės kanklėm. Tegul mus 
valdo išmintingos Pelenės.

* * *
Dar vienas dalykas: mums rei

kia gydančio kalbėjimo. Smin
gančių žodžių terapijos. Tad noriu 
pašlovinti išganingą balsą:

Tas Jūsų balsas — glostančiai 
ramus — manojoj kasdienybėj 
niekad nepražus. Bus nuolat gy
vas, kaip dabar yra. Visur mane 
lydės jo melodinga opera. Todėl, 
prašau, kalbėkite ilgiau, kad aš 
galėčiau, tembro ir minčių sutvir
tintas, per gatvių žvangesį ke
liaut. Ir vakare, į vienumą namų 
sugrįžęs, svajodamas tą balsą prie 
širdies priglaust.

Pranas Visvydas

Lietuvių egzodo literatūros 
aruodan nemažą derlių supylęs 
rašytojas Česlovas Grincevičius 
savo aštuoniasdešimtąjį gimta
dienį (sausio 17 dieną) atšventė 
kukliai savo bute, Marųuette 
Parke, Čikagoje, artimų bičiulių 
ratelyje. O vis dėlto sukaktuvi
ninko kūrybinių ir aplamai atlik
tų kultūrinių darbų ratas yra la
bai didelis. Visą laiką turėdamas 
pozityvų ir blaivų (nors jo gimtų
jų Josvainių karčiama ir atkelta 
net į Rumšiškių etnografinį mu
ziejų) nusiteikimą, Česlovas Grin
cevičius yra įmynęs gilias pėdas 
net į kelis mūsų kultūrinio vieš
kelio atsišakojimus.

Jau studentiškoje jaunystėje 
dar anais Nepriklausomybės me
tais jis vadovauja kūrybingai stu
dentų ateitininkų meno draugijai 
„Šatrijai”; dirbdamas su profeso
rium Vaclovu Biržiška, pasineria 
į bibliografijos gelmę; išeivijos 
švietimo veikloje mokytojauja ir 
direktoriauja gimnazijose; atgai
vina šatrijiečių bruzdėjimą Čika
goje; neatsisako įsipareigojimų 
Lietuvių rašytojų draugijoje; 
kūrybingai bendradarbiauja pe
riodinėje spaudoje, kartais ilges
niam laikui užsikraudamas ir

„Dailė ’93”
„Dailė ’93” tęsia jungtinių pa

rodų tradiciją, pradėtą Čikagoje 
1987 metais. Šiose kasmetinėse 
parodose (su mažomis išimtimis) 
buvo eksponuojami vėliausi mū
sų dailininkų darbai, siekiant 
kasmet parodyti lietuvių išeivijos 
dailės lygį. Tai padaryti pavyk
davo tik apytikriai, nes dėl dide
lių nuotolių bei darbų įvairovės 
ne visiems buvo įmanoma šiose 
parodose dalyvauti su savo repre
zentaciniais darbais. Monumen
taliosios skulptūros, vitražai, 
mozaikos bei didesnio formato 
tapybos darbai galėdavo parodose 
dalyvauti tik fotografijose. Vis 
dėlto eksponuojamų darbų diapa
zonas buvo gana platus, leidžian
tis žiūrovui susidaryti vaizdą lie
tuvių dailininkų puoselėjamų 
dailės rūšių bei stilių, o taip pat 
— pajusti menininko veržlumą, 
kopiant į kūrybines aukštumas.

Šių metų parodoje „Dailė ’93” 
dalyvauja 63 lietuviai dailinin
kai, gyvenantys Amerikoje ir Ka
nadoje. Eksponuojami 1992-ai- 
siais bei 1993-aisiais metais 
sukurti darbai. Čia bus paminėta 
keletas dėmesį patraukusių pa
vyzdžių. 

redakcinį darbą, nuo kurio ir 
šiandien nėra atšokęs; taipgi yra 
kelių studijinių ir serijinių dau
giatomių leidinių redaktorius; 
yra koautorius veikalo Lietuvių 
literatūra svetur 1945-1967 (Chi
cago, 1968), parašęs jam visą bib
liografinį skyrių; o ypač reikš
mingas, jau ištisus dešimtmečius 
besitęsiantis, jo vadovavimas 
Pasaulio lietuvių archyvui, ku
riame sukaupta daug neįkaino
jamos vertės mūsų tautos kultū
rinio-istorinio turto.

Vis dėlto Česlovas Grincevičius 
turbūt labiausiai yra ir bus iš
liekantis savo grožinės litera
tūros kūryba — savo beletristika, 
turinčia savitą spalvą visame 
egzodo literatūros spektre. Tai 
liudija tokios jo knygos: apysakų, 
novelių ir legendų rinkinys Vi
durnakčio vargonai (1953), mozai
kinis romanas Geroji vasara 
(1970), jaunimui skirtas Vyskupo 
katinas (1972), pasakų ir pasako
jimų pluoštas Vidudienio varpai 
(1985). Už pastarąją knygą Česlo
vui Grincevičiui buvo paskirta 
Lietuvių rašytojų draugijos 
premija, kurios mecenatas yra 
Lietuvių fondas.

Ne paslaptis, kad mūsų egzodo

Rolandas Poška, dažnas 
Amerikos muziejinių parodų 
dalyvis, pasirodo su naujais „pa- 
pier mache” technika sukurtais 
paveikslais, vaizduojančiais jo 
pamėgtus, iš popieriaus masės su
klijuotus gamtovaizdžius. Šieme
tinėje parodoje eksponuojamas 
žėrinčio saulėlydžio vaizdas, ku
riame klesti įvairiausios augalų 
ir kitų gyvybių formos. Parodoje 
matome ir naujausius nenuilsta
mos mūsų dailės veteranės Jad
vygos Paukštienės kūrinius, 
kuriuose dailininkė sprendžia 
dabarties socialines problemas jai 
vienai būdinga aliejinės tapybos 
technika. Juozas Mieliulis savo 
tapinyje toliau vysto savo išfilo- 
sofuotos estetikos pagrindais su
kurtą siurrealistinės pakraipos 
vaizdą apie karo veteranų, vilkin
čių įvairių tautybių uniformas, 
nejaukią padėtį.

Susan Brown (Sližytė), laiki
nai nusigrįžusi nuo jos pamėgtų
jų Arizonos zoologiškų siužetų, 
šioje parodoje eksponuojamame 
kūrinyje gilinasi į savo genealo
ginio medžio etnografinius išsiša
kojimus. Vytas Sakalas po pie
šinių ciklo apie „siautėjančius” 
chaotinės erdvės ir pasąmonės la
birintus, pateikia nuglūdintą, 
nekampuotų linijų aliuminio iš
karpą, vaizduojančią ramiai plau
kiančios gulbės ar sklendžiančios 
paukštės pavidalą. Nijolė Ba
nienė, pasižymėjusi žiedų piešė
ja spalvotais pieštukais, rodo ak- 
rilio dažais padengtą drobę, ku
rioje tarp vešlių lapų žydi gra
žiausi gėlynai.

Rimas VisGirda, žymus visuo
meninių nukrypimų šaržuotojas, 
vėliausiuose keramikos darbuose 
vaizduoja uniformuotus genero
lus, kurie, dėdamiesi esą taikos

Česlovas Grincevičius Jono Kuprio nuotrauka

literatūros didžioji dalis pokario 
metais ir po jų ėjusiais dešimt
mečiais buvo, galima sakyti, rūs
čio literatūra. Gerokai to rūsčio 
tuo metu buvo ir kitose pasaulio 
literatūrose. Tai buvo aplamai 
sunkias problemas keliančio 
egzistencializmo laikotarpis. O 
mums ta rūsčio našta dar buvo 
didesnė ir sunkesnė grynai dar ir 
dėl pridėtinio savųjų negandų 
krūvio, netekus tėvynės, dažnai 
netekus ir pilnateisio žmogiškojo 
statuso arba ir patiems jo išsiža
dėjus. Bet ir tokios epochos kon
tekste tiek kitur, tiek mūsuose ne 
kartą būdavo jaučiamas ir ki
tokios kūrybos poreikis, kūrybos 

nešėjai, sėja mirtį, tampa kauko
lės garbintojais. Onos Dokals- 
kaitės-Paškevičienės kūrinys 
žavi akį skaisčiu koloritu ir jai 
įprastu portretinio žanro auten
tiškumu. Mykolas Paškevičius, 
akvarelės ir temperos technikos 
kuklusis meistras, pateikia gai
valingų mostų abstrakciją, kurio
je žiūrovas tik po kiek laiko pra
deda įžiūrėti dvasiškai įkvėpto 
pianisto ir įžambiai pakreiptos 
klaviatūros kontūrus.

Rimas Laniauskas, ilgai nie
kur nesirodęs su savo kūryba, šį
kart eksponuoja giliai išmąstytą 
ir tyloj subrandintą kompoziciją 
apie smėlėtą jūros pakrantę, ku
rios fragmentai iškyla didingo ar
chitektūros paminklo pavidalu. 
Jūratės Bigelytės-Silverman 
naujasis, nedidelis darbas, 
skiriasi nuo jos ankstyvesniųjų 
dviejų matavimų kompozicijų, 
nes menininkė įveda atšokusį 
nuo kolažo paviršiaus trečiojo 
matavimo fragmentą. Zita So- 
deikienė nepasitraukia iš savo 
anksčiau pamėgtojo siurrealisti
nio tako. Naujuosiuose darbuose 
ji šį taką dar praplečia, įtraukda
ma į tapomo siužeto erdvę ir pa
veikslo rėmą. Jos nupiešta, paka
binta ant rėmo užuolaida nusi
driekia į patį paveikslą, išreikš
dama, kad gyvenimo tikrovė, tai 
tarsi filmo kadras ar paveikslas, 
kabantis gyvenimo galerijoje.

Magdalena Birutė Stankū- 
nė-Stankūnienė dar nėra išsė- 
muši savo minčių apie lietuvių 
mitologines būtybes. Neseniai 
lankydamasi Palangoje, išraižė 
jos vaizdą, apsuptą laumių ir dei
vių siluetais. Aleksandras Mar
čiulionis, žinomas skulptorius ir 
piešėjas, pastaruoju metu naudo
ja lakoniško piešinio techniką. Jo 
dabartiniai piešiniai aidi pasako
jamųjų ir alegorinių idėjų gar
sais. Eleonora Marčiulionienė 
lieka ištikima savo ankstesniam 

su mažiau rūsčiu žv:lgsniu, su 
šilta šypsena, kuri būtų skaity
tojui tikras katarsis toje tamsiųjų 
horizontų apsuptyje. Ir tokio 
skaidresnio žvilgsnio literatūrose 
buvo, nors ir gožiamo savo kely 
įsibėgėjusių šaltų rimtuolių.

O mūsuose tokia nepiktybinė 
kūryba su lengvo humoro atspal
viu, su gyvenimo gerosios pusės 
atskleidimu, net ir sunkią pro
blemą rodant ne burnojimu, o tik 
atsidūsėjimu, ir yrą Česlovo Grin
cevičiaus stiprybė. Svarbiąusia, 
jog jis rašo taip, kad skaitytojas 
ima tikėti geraisiais ir šviesiai
siais gyvenimo bruožais. Ir juo la
biau, kai pats rašytojas čia yra ne 

Nijolė Banienė Purpuro aksomas, 1992
Akrilis, 48" x 36" 

IS parodos „Dailė ’93”, vakar, sausio 22 dieną, atidarytos Čiurlionio gale
rijoje, Čikagoje.

stiliui ir toliau žavėdama žiūrovo 
akį jai įprasta, gerai įveikta ke
ramikos technika, kuria ji vaiz
duoja karalienių, gėlių bei mado
nų spalvingus rūbus ir jų grakš
čias manieras.

Janina Marks savo naujau
siame gobelene remiasi saulėto
sios Floridos motyvais, kuriais ji 
išreiškia žemiškojo gyvenimo pa
radoksus dangiškųjų kūnų švie
soje. Loreta Vashkus parodai 

koks padangių svajotojas, o gry
nas realistas. Visos jo vaiz
duojamų įvykių ir žmonių portre
tų detalės yra atremtos į dabar
ties ir praeities buitinius ir labai 
tikrus, bet ne piktybinius brūkš
telėjimus. Net ir žmogiško silp
numo situacijos Grincevičiaus 
kūrybos puslapiuos yra paklotos 
su gerumo ir atlaidumo šypsena.

Nuo skaidrios gyvenimo realy
bės Česlovas Grincevičius neati
trūksta ir savo pasakinio bei le
gendinio sukirpimo raštuose. 
Juose senasis Vilnius, Kaunas ar 
Kėdainiai išnyra visu savo isto
riniu tikrumu. Jauti, kad čia yra 
legenda, bet ji tokia, jog tiesiog 
gali pačiupinėti pirštais visą 
realų buitinį ir istorinį jos kolo
ritą. Atrodo, kai legendų grožio 
ieškantys kiti rašytojai vis norėjo 
gyvenimą čia pakeisti legenda, 
tai Česlovo Grincevičiaus tikslas 
buvo legendą paversti gyvenimu. 
Ir jam pavyko. Tuo esi įsitikinęs, 
stebėdamas Vilniaus televizijos 
pagamintą ir rašytojui atsiųstą 
filmą-vaizdajuostę, kurioje yra 
įkūnyta Česlovo Grincevičiaus le
genda „Vilniaus laikrodis”. 
Vilniaus senamiesčio istorinė ap
linka, visa septyniolikto amžiaus 
pradžios miestiečių buitinė buta
forija, aktorių raiški vaidyba ir 
rašytojo žodis čia susilydo į pui
kų vizualinės ir žodinės kūrybos 
rezultatą. Ši vaizdajuostė ir buvo 
pati brangiausia dovana rašytojui 
jo gyvenimo metų gražios sukak
ties proga. Ir tai buvo Lietuvos 
dovana.

k. brd.

pateiktuose kūriniuose švaria bei 
klasiška piešinio technika šaržuo
ja vyro ir moters silpnąsias savy
bes. Irenos Valinčiaus tapiniai 
sukuria sunkiai pasiekiamą at
mosferinių nuotaikų žaismą, ku
riame dienos ir vakaro šviesos 
pasikeitimai taikliai atliepia iš 
žmogaus jausmų pasauliui. Ban
guolė Raugaitė keturių dalių

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Tarptautinis filmo 
festivalis New York’e

Tiesos alkis ir
Broniaus Radzevičiaus apysakos 

„Pumpuras” fragmentai

PETRAS MELNIKAS

būsena virš ideologijų

Pamėgdžiodama Lietuvos ūkį, 
Respublikos kino pramonė grimz
ta j krizę — išgaravo finansai, 
pradingo buvusios Sovietijos 
rinkos, Lietuvos žiūrovai pabėgo 
i meksikietiškus serialus, holivū- 
dišką kičą ar pornografinę gim
nastiką. Tiktai dokumentinės 
juostos, asmeniški ir poetiniai 
komentarai tebelaiko iškėlę gal
vas virš vandens.

Pro celiulioidinės Lietuvos kino 
ašaras pažvelgę į praėjusį rudenį 
New York’e įvykusį Tarptautinį 
filmo festivalį, matome, kad ir 
pasaulio ekranuose padėtis ne
linksma. Kai* kur — nervinga 
kaita, daug kur — nuosmukis.

Kokios to „nuosmūkio” žymės? 
Štai pagrindinis Jungtinių Ame
rikos Valstybių įnašas į festivalį. 
„Naktis ir miestas”. Jame mato
me vieną talentingiausių Ameri
kos filmo aktorių, Robert De 
Niro; filmo technika žvilga. Bet 
visa tai dengia didelę tuštumą, 
jau šimtą sykių matytą, iš naujo 
permontuotą istorijėlę apie New 
York’o padugnes. Tokie filmai 
gaminami automatiškai, kaip 
dešros, be jokio vidinio impulso ar 
meninio polėkio, nes pasaulinėje 
rinkoje viešpataujančiam Holy- 
vudui ją reikia užpildyti vis nau
jais gaminiais.

Šiame festivalyje rikiavosi 
daug parodijų. Kanadietis režisie
rius Guy Maddin atkuria anksty
vojo šimtmečio vokiečių ekspre
sionistinio filmo pasaulį — po 
gražiu, tartum paveiksliukas, 
Alpių miestelio paviršiumi, kaip 
freudiški kirminai, knibžda vi
sokie kompleksai. (Kai išsenka 
originalios idėjos, imama maitin
tis kūrybingesnių periodų for
momis — ir, drauge, iš jų juoktis.) 
Greta parodijos ir ironijos žygiuo
ja šokas: belgų filme „Žmogus 
įkanda šunį” dokumentinio filmo 
kūrėjų pretenzijos — paties filmo 
sutapatinimas su „tikrove” — 
privedamos prie kraštutinių iš
vadų; „tikroviškai” dokumen
tuodami masinį žudiką, filmo- 
filme gamintojai patys pradeda 
mėsinėti žmones.

Iš kelių filmų dvelkia madinga 
„postmodernistinė” vėsuma. Jų 
kūrėjai laikosi atokiai nuo savo 
veikėjų ir siužetų. Taip Aki Kau- 
rismaki, pagarsėjęs suomių filmi- 
ninkas, perkelia Musset ir Puc
cini „Bohemą” į šių dienų Pa
ryžių — išjungia operą, sentimen

Šiame numeryje:
Tarptautinis filmo festivalis New York’e • Broniaus Radzevičiaus 
(1940-1980) nebaigtoji apysaka • Dr. Algirdui Maciūnui — 
aštuoniasdešimt metų • Nijolės Jankutės „Atvirukai iš miestelio, 
kuris buvo mano” • Levo Karsavino (1882-1952) sonetai

talumą ir patį jausmą. Išdava — 
įdomus, bet labai šaltas, iro
niškas žaismas.

Ar kiną atgaivins švieži im
pulsai iš Azijos, Afrikos, ar Pietų 
Amerikos? New York’o festivalis 
tam neteikia daug vilčių. Pro
duktyviausia filmų gamintoja, 
Indija atsiuntė katastrofiškai 
nevykusią Dostojevskio „Idioto” 
adaptaciją, kuri pasižymi mėgė
jiška vaidyba ir beprasmišku 
Dostojevskio teksto įbrukimu į 
dabartinę Indiją.

Praėjusiais dešimtmečiais to
kiuose festivaliuose svarbią vietą 
užimdavo Vidurio bei Rytų Euro
pos filmai. Geriausiuose lenkų, 
čekų ar vengrų kūriniuose etinis 
imperaty vos ir tautinis, pilietinis 
užsiangažavimas derinosi su ra
finuota estetika. Sugriuvus tota
litarinei imperijai, Vidurio-Rytų 
Europos kinas neteko ir savo 
didžiojo varžovo, ir kovos už 
laisvę variklio, ir finansinių 
pamatų.

Šios naujos padėties pavyzdys 
yra festivalyje rodytas prancūzų 
filmas „Olivier, Olivier”. Jo 
režisierė, lenkė Agnieška Hol- 
land, savo amatą išmoko audrin
gais lenkų kino žydėjimo me
tais, kaip Andrzei Wajda asisten
tė. Dabar ji kuria užsienyje. Kaip 
ir „Solidarumo” laikais, jos 
pagrindinė tema yra Blogis, bet 
Blogio arena jau nebe tauta ar 
visuomenė, o šeima — nebe Len
kijoje, o Prancūzijoje. Režisierė 
išradingai derina įvairius filmo 
žanrus — melodramą, detektyvą, 
psichologizmą, ir antgamtinius 
motyvus, bet filmo skonis ne tiek 
„lenkiškas”, kiek tarptautinis.

Ir vis dėlto Rytų Europa New 
York’o festivaliui padovanojo vie
ną įdomiausių jo filmų. Dvide
šimt metų užsienyje išgyvenęs 
rumunų režisierius Lucian Pin- 
tilie iš Rumunijos chaoso ir skur
do sukūrė ir eiliniam žiūrovui, ir 
meno bei prasmės reikalaujančiai 
publikai įdomų filmą apie pasku
tiniąsias Ceaucescu diktatūros 
dienas. Savo šalies košmarą ir 
siaubą jisai pavaizduoja kabare
tiniu stiliumi, juodu humoru. 
Filmo vyriausi veikėjai — bu
vusio saugumiečių pulkininko 
duktė ir tironijai nepasidavęs 
daktaras — žmogiški ir pa
trauklūs. Filmo pavadinimas, 
„Ąžuolas,” simbolizuoja negę- 
susią rumunų viltį.

Lietuvoje didelio rašytojo vardą 
pelnęs Bronius Radzevičius, 
„prustiškai” pridėjęs pirštą prie 
savo gyvenimo, mirė 1980 me
tais, palikęs fragmentų apysakai 
„Pumpuras” {Pergalė 1990 Nr. 
12). Šiame kūrinyje, kaip vienoje 
vietoje autoriaus 1979 metais 
išleistame romane Priešaušrio 
vieškeliai sakoma, nepasigen- 
dame to, „kas tikrai svarbu, kas 
esmingiausia”. Fragmentus, ne
užbaigtą apysaką sunkoka apibū
dinti. Dominuoja joje tačiau ta 
pati autoriaus daugiausluoksnio 
sakinio konstrukcija, rašymo 
vertė ir meniškumas.

„Pumpuro” tema yra vokiečių 
okupacija Lietuvoje. Autorius 
Bronius Radzevičius, gimęs 1940 
metais sąmoningai okupacijos 
laikų dąr, aišku, negalėjo iš
gyventi, tad rašydamas jis 
stengiasi į tą laikotarpį įsijausti, 
įsigyventi savo būdu, kartą net 
pabrėždamas, kad vieną pokalbį 
„sukūrė mano vaizduotė”. Visa 
apysaka — vaizduotės kūrinys. 
Apysakos veikėjas profesorius 
Pumpuras joje, kaip Vincent Van 
Gogh, poetizuoja skaudžiąją karo 
būtį, jį kankina „tiesos alkis”, ir 
jis jaučia, jog jis vienintelis šiek 
tiek „praskleidė uždangą” į tiesą. 
Jis — virš visų ideologijų, o 
lietuviai, kurie bent kiek sim
patizavo istorijoje germanams, 
Pumpurui, kurio žmonos motina 
buvo žydė, visi iki vieno yra 
karikatūros. Apysakoje nepalie
čiama Lietuvos laikinosios vy
riausybės per vokiečių okupaciją 
atstatymas, pogrindžio veikla 
prieš vokiečius, įkaitų iš Lietuvos 
kančia Stutthof o koncentracijos 
lageryje prieš karo galą; gal tuo 
laiku, kai ji buvo rašoma, tos 
temos buvo tabu. Pumpurui eg
zistuoja tik dvi Vokietijos: viena, 
kurią patyrė, prieš karą Vokieti
joje studijuodamas, ir kita — 
žiauri jos vedamame kare, milijo
nų mirčių ir mirties kamerų

Kaip už Lietuvą nemažiau 
skurdžiai ir dar labiau susiskal
džiusiai Rumunijai pavyko įženg
ti į pasaulini ekraną be didesnių 
estetinių ar filosofinių kompromi
sų? Receptas toksai: Rumunijos 
scena, užsienio kapitalas užsieny
je (Prancūzijoje) pagarsėjęs 
režisierius, veiksmo ir itampos 
kupinas (bet ne lėkštas) scenari
jus. Gal tokiu receptu galės 
pasinaudoti ir Lietuvos filmo 
kūrėjai.

kž 

Vokietija; žydų naikinimas ypač 
išryškintas.

Retkarčiais paberti fragmen
tai užgriebia to laiko atmosferą 
Lietuvos provincijoje. Vokiečiai 
ką nors nušauna gatvėje. Pum
puras šnekasi su išsilavinusiu 
vokiečiu kareiviu. Šis jam pado
vanoja poezijos tomelį; nors jis 
atrodo draugiškas, bet yra šaltas 
ir neprieinamas. Gimus Pumpuro 
sūnui, profesorius užeina į vais
tinę, pas išsigandusią jos savinin
kę žydę. Pumpuras ima neapkęst 
žmonių, kai iš žydų atimamos jų 
krautuvėlės. Mato kareivių gatve 
varomą žmonių būrelį. Kažkas 
sako: „O ko jų taip gailėtis?” 
Sukrėstas, Pumpuras daugiau 
nebegali atsidėti kūrybai.

Štai žmonių sušaudymai prie 
kapinių; už ką? Galvoja Pum
puras, kad šimtmečiais ateidavo 
germanų gaujos niokoti šį gražų, 
taikų kraštą. O kai karas jau 
pralaimėtas, žmonės iš įniršio 
puola savo artimus, žmonės gy
vena baime: areštų, išvežimų į 
Vokietiją, paėmimų į frontą. 
Visa, ką tuo laiku darytų mažos 
šalies vyriausybė, Pumpurui yra 
niekinga. Vyriausybė turi paisyti 
didžiųjų valstybių menkiausių 
užgaidų. Gal todėl viešai girdėti 
tiek patoso.

Stebėtina, kaip Pumpuras ne
kenčia visų savo pažįstamų. Štai 
jis keletą dienų pas tėvus kaime. 
Ten turtingam Derviniui su
grąžintos rusų buvusios atimtos 
jo senosios žemės. Pumpurui 
keista, kaip tas dabar tvarko ir 
valo savo žemes nepaprastu 
uolumu. Apie Daukintį, seniau 
gavusį dalį jo žemių, Dervinis 
sako: „Ne jų čia buvo [žemė].* 
mano. Niekšai”. Ar matė Der
vinis, kaip skurdžiai Daukintis 
gyvena? Atsakymas: „O kas 
man”. Apsilankęs Namisėda 
Pumpurui nuoširdus, bet iš 
suktumo, silpnumo; melagis ir 
lapė.

Šneka Pumpuras su Vanagėliu. 
Tas — uolus, enciklopedistas, su 
ironija žiūri į visus, kurie žūva, 
blaškosi. O minia mato tik save, 
persiėmusi medžiaginių gėrybių 
aistra. Užeigoj sutinka buvusį 
jaunalietuvį. Tas veiklus skun
dikas, aktyvus veikėjas Pum
purui sako: „Man perduota jūsų 
byla, reikalai nepavydėtini. 
[...]Jus sušaudys.” Nežinia, už ką.

Štai susitinka Pumpuras 
Beržinį, laikantį save komunistu, 
mastanti abstrakčiai, veržlų, 
energingą, vis norintį veikti. 
Pumpuras galvoja: manyje nėra 
išankstinės pozicijos ir atsiribo
jimo nuo kitų. Chirurgui ir dva
sininkui svarbi tiesa. Kokiam 
dievui aš telkiu visas žinias ir 
išvadas? Tiesa, kurios ieškau, 
nenori niekam tarnauti, pasako
ja jis Beržiniui. Bet nepatinka 
jam ir Beržinio konkretumas, 
primityvumas, net brutalumas, 
jėgos pozicįja. Beržiniui reikia 
viršaus, ne tiesos; jis tenden
cingas. O aš? Kažkas Pumpurą 
buvo vadinęs šventeiva. Tačiau jo 
kūdikiui sulaukus šešių mėnesių, 
Pumpuras nenori, kad sūnus pa
kartotų jo pilką, nykų gyvenimą,

Banguolė Raugaitė Cardinal Virtues, 1992
Akrilis, mišri technika, 6’ x 6’3” 

Iš kasmetinės išeivijos lietuvių dailės parodos „Dailė ’93", vykstančios nuo sau šio 22 iki sausio 31 dienos Čiurlionio
galerijoje, Čikagoje.

prieitų prie jo suvokimo ribos, 
tiesos alkio, kuris jam buvo sunki 
našta.

Ateina pas Pumpurą kiti, iš 
miško. Gal spaustuvėje ką nors

išspausdintų? Pumpurui nepatin
ka, kad šie tiesiog verčia, sa
kydami: privalai! Pumpuras — 
menininkas. Yra menas! Juo iš
garsėjo, ne doru vardu. Bet

Rimas VisGirda Be pavadinimo, 1992
• Keramika, 31” aukščio

Iš kasmetinės išeivijos lietuvių dailės parodos „Dailė *93”, vykstančios nuo sau
sio 22 iki sausio 31 dienos Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

raudoniesiems iš miško išspaus
dino pamfletą, tegu išmėto, 
aiškina, ką nori. Pumpuras virš 
visų ideologijų, ištikimas sau. 
Gyvendamas jis negalėjo būti 
laisvas nuo visuomenės. Jis 
nusisukdavo tik nuo tų, kurie 
vaikėsi madų. Neturėjo net savo 
bendravimo su žmonėmis sti
liaus, kaip žmona Karolina, vis 
klausianti: „Ar tinka ši suknelė? 
O ši?”

Toks Lipeika prašo, net ver
čia Pumpurą redaguoti laikraš
tuką, leidžiamą vieno žydo 
spaustuvėje. Pumpuras nenori, 
tačiau jam grąsina. Po to, jį tar
do komendantas, atsivertęs Pum
puro bylą Nr. 19410, bet palei
džia, nors Pumpuras ir nesutinka 
bendradarbiauti, rašyti mani
festus, atsiliepimus, garbinti 
Naująją Europą.

Apysakos gale Pumpuras ran
da savo duris išlaužtas ir žmonos 
paliktą skubų raštelį: „... ir tu 
slėpkis. Mes su Aideliu”. Pum
puras ėjo ir ėjo gatvėmis, galvo
jo, kad visa žuvo. Mąstė apie 
bevardžius didvyrius, mąstė kaip 
išsilaikyti, kaip ginti žmonišku
mo likučius? Anksčiau apysako
je jis nekentė savo nusižudžiusio 
draugo V., norėjusio atkeršyti 
savo draugams, savo neištikimai 
meilužei. Bet dabar Pumpuras 
galvoja, kaip lengva būtų jam 
prie smilkinio spustelti pistoleto 
nuleistuką... Dar pagalvoja apie 
talpią motinos širdį, motiną, 
apglėbiančią lopšį ir pasiklydusį 
sūnų, ir tekstas baigiamas 
žodžiais: „Daugiau aš nebegaliu. 
Likite sveiki, sudiev...”

Gaila, kad aiškiai matomos 
turėjusios būti plataus užmojo 
apysakos yra likę tik fragmentai. 
Tačiau ir juose glūdi išlikusi 
Broniaus Radzevičiaus minčių 
stiprybė ir jo nesvyruojantis 
idealizmas.
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„Draugo” dienraščio moderatorius kun. dr. Pranas Garšva (1915-1993)
Jono Tamulaičio nuotrauka

Privalome išsaugoti jo 
palikimą, patikėtą išeivijai

Garbė Kristui!
Kunigą Praną Garšvą pažino

jau bent 40 metų, o per pastaruo
sius aštuonis mėnesius teko labai 
artimai kartu dirbti, todėl žinau 
jo nuomonę apie laidotuvių proga 
atsisveikinimo kalbas, ypač jeigu 
jos ilgos. Kadangi tvirtai tikiu, 
kad šj vakarą jis yra su mumis — 
mus girdi ir mato, neišeisiu jo il
gu kalbėjimu.

Tiems, kurie čia susirinkome, 
nereikia aiškinti, ko netekome su 
kunigo Garšvos mirtimi. Kalbė
dama dienraščio Draugo redakci
jos vardu ir ji pažinusi šiame 
gyvenime, negaliu palinkėti 
amžino poilsio ir ramybės. Kuni
gas Garšva net amžinybėje ne
būtų laimingas, jeigu būtų atskir
tas nuo savo pamiltojo spaudos 
darbo. Galbūti per Dangaus Tėvo

(„Draugo" vyriausios redaktorės žodis, tartas per atsisveikinimo su 
a.a kunigu Pranu Garšva vakarą, sausio 27 dieną, Jaunimo centre, 
Čikagoje.)

Sudiev, kunige Pranai, 
gero savaitgalio...

Kiek penktadienių popiečių per 
kiek daug metų tais žodžiais at 
sisveikindavome „bosą” (kaip jis 
drauge ir juokais, ir su neatsie 
jama nuo to titulo pagarba redak
cijos aukšte buvo dažnai vadina 
mas), praeidami atvertas jo kam 

gailestingumą jis su savo pirm
takais — Ignu Sakalu, Leonardu 
Šimučiu, Aloyzu Baronu, Bro
nium Kvikliu ir kitais, pirma jo 
iškeliavusiais i amžinybę, rojaus 
soduose įkurs dienraštį, galbūt jį 
pavadins Amžinuoju draugu ir 
mums kada nors suteiks progą 
jame bendradarbiauti.

Tačiau mes visi taip pat pri
valome išsaugoti kunigo Prano 
Garšvos palikimą, su meile 
patikėtą visai išeivijai. Jeigu ger
biame šio nusipelniusio kunigo, 
redaktoriaus, lietuvio atminimą, 
mes turime rimtai susirūpinti 
dienraščio Draugo likimu. Tai 
daug svarbiau, negu kalbėtojų 
gražbylystė atsisveikinime prie 
karsto. Ačiū.

Danutė Bindokienė

bario duris laiptinės link — kada 
būdavo užbaigti savaitės darbai, 
šeštadienio Draugo numerio visi 
puslapiai jau apačioje pas Joną 
fotografuojami, ir buvo galima 
leisti sau pajausti bent akimirką 
pelnyto visos savaitės, o ypač 

penktadienio ryto įtampos ir 
skubos atoslūgio. Aišku, su savim 
išsineši ateinančios savaitės dar
bus ir rūpesčius, bet šiuo momen
tu būdavo savotiškai šventiška, 
tarsi pabaigtuvių, nuotaika — 
kas buvo reikalinga, kas slėgė, 
skatino ir kam visas jėgas reikėjo 
sutelkti, kad būtų gerai padaryta, 
kad būtų laiku viskas suspėta —■ 
dabar jau atlikta. Kunigas Pra
nas, irgi dalindamasis ta nuotai
ka, atsakydavo tuo pačiu linkėji
mu, dažnai pridurdamas „pail
sėk, bent kiek”, drauge su jam 
taip būdinga ta jo nuostabiai šilta 
ir malonia šypsena. Tuos at
sisveikinimo žodžius galima buvo 
dar vieną kartą, bet jau tik tyliai, 
mintimis, ištarti praėjusios 
savaitės ketvirtadienį, stovint 
šalia jo karsto Šv. Kazimiero 
kapinėse, tačiau — paskutinį 
kartą ir jau galutine tų žodžių 
reikšme... Kunigui Pranui Garš
vai „atlikta” dabar jau turėjo tą 
prasmę, kuri tam žodžiui duota 
Šventajame Rašte.

Palaidojome jį vidurdienį. Die
na buvo pilka, niūri, apsiniauku
si, bet sausio mėnesiui Amerikos 
vidurio Vakaruose šiltoka. Iš Šv. 
Kazimiero kapinių keleliuose pa
statytų automobilių išlipę, 
bridome, sniegui beveik visur 
nutirpus, žalia veja prie karstui 
iškastos duobės mūsų kunigams 
laidoti skirtame kapinių plote. 
Buvo nusivylimo, kai kuriems iš 
lydinčiųjų pamačius, kad velio
niui parinkta amžino poilsio vieta
— pačiame kapinių pakraštyje, 
prie pat geležinių pinučių tvoros, 
kapines atitveriančių nuo judrios 
111-os gatvės Čikagos pietuose. 
Argi negalėjo jo kapui paskirti 
geresnę, t.y. garbingesnę vietą — 
daug kartų buvo girdimas nusi
skundimas. Bet taip jaučiantys ir 
kalbantys greičiausiai nelabai 
gerai pažino kunigą Praną — iš 
tokio sentimento, beveik tikra, jis 
būtų gardžiai pasijuokęs: kad net 
ir kapinėse kai kas linkęs rūšiuo
ti geras ir prastas, garbingas ir ne 
taip garbingas vietas mirusiam 
atsigulti. Nes jis pats visą savo 
gyvenimą nerūšiavo žmonių į ge
rus ir blogus, svarbius ir nesvar
bius, garbingus ir menkystas. Jis 
svėrė ir sprendė tiktai žmonių 
poelgius vienokias ar kitokias 
visuomenės kryptis ir apraiškas. 
Jam nieko nereiškė bažnytinės 
hierarchijos nei visuomeninės 
pozicijos, nei titulai, nei įtaka, nei 
tikra ar tariama kieno nors galia. 
Jis nebijojo jokių vyresnybių, 
jokių visuomenės veiksnių, ir su 
panieka žvelgė į tokius, kurie 
bandydavo jį, kaip Draugo redak
torių, kaip nors savo tikslams 
prievartauti.

Kiekvienam sutiktam žmogui
— aukščiausiam ir menkiausiam
— jis rodė tą pačią pagarbą, 
šilumą ir paslaugumą. Kiek
vienam su juo susiduriančiam 
žmogui jis patvirtindavo to 
asmens savitą vertę ir svarbą (ką 
mūsų laikais laikome pačiu di
džiausiu dalyku, kokį tik galime 
vienas iš kito savo bendruomenė
je sulaukti) — ar tai buvo išeivijos 
visuomenės organizacijų, ar Lie
tuvos vyriausybės pareigūnas, 
universiteto profesorius, įtakin
gas, iškilus rašytojas, daug nusi
pelnęs išeivijos veikėjas, svečias 
Čikagoje ir „Drauge” lietuvis iš 
kitų Amerikos miestų ar kitų pa
saulio kraštų, dar tik pradedan
tis po išeiviją orientuotis ir daug 
kuo besistebintis čia, o apie 
tėvynę daug ką papasakoti turin
tis, iš Lietuvos mus lankantis 
tautietis, vargingas pensininkas 
iš Čikagos Marųuette Park’o, ar

(Nukelta į 2 psl.)

Poeto Kazio Bradūno pagerbimas 
su „Duona ir druska”

ALGIRDAS TITUS 
ANTANAITIS

Dauguma šiandien dar gyvų 
išeivijos rašytojų iki šiol Lietuvo
je naujomis laidomis pakartojo 
jau ne vieną čia išleistą knygą, 
tačiau naujai parašytų čionykščių 
rašytojų knygų jau retai bepasi- 
rodo tiek čia, tiek ir Lietuvoje. 
Poetas Kazys Bradūnas, kurio 
dvi poezijos rinktinės išėjo Lie
tuvoje prieš porą metų, pernai ten 
išleido ir nauju eilėraščių rinkinį 
Duona ir druska. Už rinktinę Prie 
vieno stalo ir naujausiąjį rinkinį 
prieš kokį mėnesį Kaziui Bradū- 
nui buvo paskirta 1992 metų Lie
tuvos valstybinė literatūros pre
mija. Tai yra 1935 metais įkurtos 
ir su Lietuvos nepriklausomybės 
praradimu nutrauktos Valstybi
nės, aukščiausios, literatūros 
premijos tęsinys. Iki pirmosios 
komunistų okupacijos ją buvo 
laimėję penki rašytojai: Ieva Si
monaitytė (už romaną Aukštųjų 
Šimonių likimas), Liudas Do
vydėnas (už romaną Broliai Do
meikos), Jonks Kossu-Alek
sandravičius, vėliau — Jonas Ais
tis (už eilėraščių rinkinį Užgesę 
chimeros akys), Salomėja Nėris 
(už eilėraščių rinkinį Diemedžiu 
žydėsiu) ir Bernardas Brazdžionis 
(už eilėraščių rinkinį Kunigaikš
čių miestas). Atrodo itin nuosek
lu, logiška ir simboliška, kad ši 
premija, prieš 53 metus paskutinį 
kartą tekusi poetui Bernardui 
Brazdžioniui, kuris netrukus, 
okupacijų metais, tapo visų pri
pažintu tautos pranašu ir atgi
mimo šaukliu, dabar, vėl ją atkū
rus, pirmąjį kartą paskirta poe
tui, subrendusiam per tuos oku
pacijų metus ir nusipelniusiam 
giliausiai tautiško Lietuvos poe
to vardą ir šioje srityje ar pa
šaukime nė iš tolo neturinčiam 
sau prilygstančio nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje.

Tikrosios šios premijos įteikimo 
iškilmės, pagal jau nusistovėju
sias tradicijas, vyks Vilniuje šių 
metų Vasario 16 dieną, per Ne
priklausomybės šventę, kur 
poetas bus pagerbtas kartu su 
kitų meno sričių laureatais. Šį 
vakarą mes čia tik savybėje pa
sidžiaugsime dideliu ir užsi
tarnautu laimėjimu žmogaus, 
bičiulio, draugo, kūrėjo, su kuriuo 
turėjom laimės kartu išgyventi 
tuos ilgus ir Lietuvai tamsius 
metus.

Paprašytas keliais sakiniais jus 
su laureatu supažindinti, iš pra
džių nusigandau, o leidausi šven
tės rengėjų įkalbamas, jiems įti
kinėjant, kad Kazį Bradūną čia 
pas mus jau ir taip visi gana gerai 
pažįsta, o ko dar nežino, tai, gir
di, jis pats geriau už kitus apie 
save pasakys, o tu — tik šiaip sau, 
dėl formos pakalbėsi - Tuo metu 
ir blykstelėjo galvoje mintis: juk 
vien tik išvardinti jo penkiolikos 
(dabar jau šešiolikos!) poezijos 
rinkinių ir dviejų rinktinių pava-

* Paskaita, skaityta šių metų sau 
šio 15 dieną Jaunimo centro kavinėje, 
Čikagoje, per Jaunimo centro moterų 
klubo suruoštą vakaronę, skirtą su
tikti poeto Kazio Bradūno naujausią 
eilėraščių rinkinį Duona ir druska, už 
kurį jam buvo suteikta 1992 metų 
Lietuvos Valstybinė literatūros pre
mija.

Poetas Kazys Bradūnas, 1992 metų Lietuvos Valstybinės literatūros premijos 
laureatas, per jo naujausio eilėraščių rinkinio „Duona ir druska” sutiktuves 
šių metų sausio 15 dieną Jaunimo centre, Čikagoje.

dinimus užims gabalą laiko!... O 
juk ir tie pavadinimai, kurių 
vieno kito gal kai kas ir nežinos, 
gana iškalbingai nusako poeto 
kūrybinį gyvenimą, jo rūpesčius 
ir kryptis... O ar ne iš tų rinkinių 
sudaryta rinktinė, ir premija ir 
laurais besidalinanti su naujuo
ju rinkiniu?.. Bet, dar nė Vilniaus 
varpams (1943) ausyse nespėjus 
suskambėti, toptelėjo mintis, kad 
jie toli gražu nebuvo mano (kaip 
ir daugelio jūsų) pirmosios pažin
ties su poetu užuomazga. Juk dar 
mokyklos suoluose mes jau daž
nai traukėme tą smagią, nuotai
kingą, pagaunančią dainą, jos 
autoriaus vardą gal tik gerokai 
vėliau tesužinoję... Prileidžiu, 
kad tą dainą ne vienas iš jūsų ir 
ne kartą (gal ir visai neseniai) 
dainavote. Siūlau ir dabar vi
siems (nors porą posmelių, kartu 
su refrenu) sudainuoti „Keliau
jam mes su daina”! Taigi, visi 
kartu!.. Trys keturi:
Keliaujam mes su daina, 
Jaunystė lydi mus.
Daina laukeliais eina. 
Jos aidas — nuostabus!

Dainuok, miela jaunyste, 
Dainuok, dainuok, dainuok!...

v
Siame numeryje:

l • ■ *
Su a.a. kunigu Pranu Garšva atsisveikinant • Žvilgsnis i Kazio 
Bradūno, 1992 metų Lietuvos valstybinės literatūros premijos 
laureato, kūrybą • Kazio Bradūno eilėraščiai • Paroda apie mirtį 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, Illinois • Dailininko Viktoro 
Petravičiaus (1906-1989) antroji jaunystė • Kultūrinė kronika

Martyno Vidzbelio nuotrauka

Gyvenimas negrįžta...
Žinok, žinok, žinok...

Tai kas, kad pilkos dienos, 
Be laimės, be kelių, 
Jaunyste, mano miela, 
O kaip tave myliu!

Dainuok, miela jaunyste! 
Dainuok, dainuok, dainuok! 
Gyvenimas negrįžta —
Žinok, žinok, žinok...

Ir va, rodos, ar tik ne paskutinis 
tos dainos posmas sako:
Pakilsime į saulę 
Su sakalo sparnais, 
Atnaujinsim pasaulį • 
Kilniais jaunų darbais! —

O tartas jis daugiskaita, kaip ir 
kiti šios dainos posmai. Ir skam
ba pakiliai, įsipareigojančiai, 
kaip vadovo, autoriaus, poeto lū
pomis tartas grupinis pažadas... 
Tada prisimena literatūros isto
rikės ir kritikės Vandos Zabors- 
kaitės žodžiai, parašyti rinktinės 
Prie vieno stalo palydoje:

„Kazys Bradūnas [...] yra ne 
vien augte suaugęs su savo lite
ratūrine karta, bet yra ir jos 
savimonės formuotojas ir reiškė
jas. Toji karta pradėjo skleistis 

dar Nepriklausomos Lietuvos 
moksleivių spaudoje, ypač Atei- 

i tyje, burtis moksleivių literatu- 
įrinėse kuopelėse, skaityti eilėraš- 
! čius gimnazijų literatūros vaka
ruose. Bet tikrasis jos atėjimas į 
literatūrą buvo 1939-40 metai — 

' universitetinių studijų pradžia ir 
publikacijos daugiausia Naujojo
je Romuvoje. Karo metais galu
tinai išryškėjo kartos veidas. Bū
rys jaunų literatų buvo susitelkęs 
Vilniaus universitete, kai kas — 
Kaune. Pats branduolys rinkda
vosi V. Mykolaičio-Putino na
muose skaityti savo kūrybos, ap
tarinėti ir diskutuoti literatūros 
dalykų. K. Bradūnas čia buvo or
ganizatorius, kviesdavo Universi
teto literatūros popietes, joms pir
mininkaudavo. Švytėjo jaunų ta
lentų žvaigždynas. Bet istorijos 
laikas jiems buvo negailestingas. 
Vieni atsidūrė Sibiro sniegynuo
se (G. Jokimaitis, S. Gorodeckis), 
kiti atgulė miško brolių kapuose 
(B. Krivickas, M. Indriliūnas), 
dar kitus užgniaužė Sistema, nu
tildė jų poetinį žodį, jie nuėjo į 
kitas kultūros sritis (P. Aukšti- 
kalnytė-Jokimaitienė, K. Um
brasas), dar kiti užslopo, prislėgti 
varganos buities [...] E. 
Matuzevičius įsijungė į Lietuvos 
literatūrą. O dalis atsidūrė 
Vakarų tremtyje, perėjo Vokieti
jos stovyklas ir įsikūrė Nauja
jame pasaulyje. Jiems ir buvo 
lemta realizuoti kartos kūrybi
nes galias, įtvirtinti lietuvių li- 

, teratūroje savo estetinius prin
cipus, ištarti naują poetinį žodį.
K. Bradūnas sujungė juos į Žemės 
antologiją. [...] Karta susijungė 
ne pasaulėžiūros, o poetinių 
principų pagrindu. Ji jautėsi 
esanti trečioji lietuvių poezijos 
karta, atėjusi po tautinio 
atgimimo (Maironio, V. Kudir
kos), po Nepriklausomybės (nuo 
Putino ligi J. Aisčio). Ji norėjo 
būti ne idėjos, ne emocijos, o min
ties poezija, skelbti ne visuome
nines programas, „ne individo sa
vaiminę vertę, o apmąstyti uni
versaliąsias žmogaus buities situ
acijas...” (p. 448).

Istorikei paminėjus Eugenijų 
Matuzevičių, mintyse dar stojasi 
ir keturių šaunių jaunų vyrų 
nuotrauka, išspausdinta ar Stu
dentų žodyje, ar kuriame mokslei
viškame, o pagaliau gal ir Kariū
no žurnale. Keturi kariūnai-aspi- 
rantai, jau tada moksleivijoje ge-' 
rai žinomi poetai: Kazys Bradū
nas, Paulius Jurkus, Pranas Ko- 
zulis ir Eugenijus Matuzevičius... 
Visi baltais diržais, baltom pirš
tinėm, pakeltom galvom ir švie
siom šypsenom veiduose!.. O tos 
kartos likimai savotiškai ir net 
pabrėžtinai tartum atstovauja ir 
visos mūsų tautos, visų mūsų li
kimams...

(Nukelta į 3 psl.)
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Naujoji Lietuvos Konstitucija
Pastabos ir kritinė

apžvalga
LEONAS SABALIŪNAS

••

Vytautas Ignas „75-oji Vasario lfroji”, 1993
Rašalas, 5' z 5' 

Vasario Šešioliktoji
— drąsos džiaugsmas

Vasario 16-oji yra drąsos žyme 
paženklinta šventė. Ji liudija 
lietuvių egzistencinę drąsą. Argi 
nebūtų mūsų tautos vargdieniš
koje istorijoje lietuviškiausias 
momentas tas, kai lietuvis stovi 
prieš naujų grėsmę ir sau sako: 
„Jei aš šitaip darysiu, jei pasi
priešinsiu, jei žengsiu pirmyn — 
mes galime visi būti išnaikinti, 
gali lietuvių vardo nelikti, mūsų 
nebelikti...”? O tada, nepaisant 
tos absoliučios grėsmės, tos be
veik užtikrintos pražūties, tos 
mirties akivaizdoje jis žengia tą 
žingsnį. Kaip akmuo, nepa
judinamas ryžtas, egzistencinė 
drąsa — airių poeto William 
Butler Yeats žodžiais, „Hearts 
with one purpose alone / Through 
summer and winter seem / En- 
chanted to a stone / To trouble the 
living stream”. Širdys, vienam 
tikslui pašvęstos, per vasarą ir 
per žiemą, rodos, užžavėtos į ak
menį, kad erzintų gyvąją srovę.

Taip erzino gyvenimo srautą, 
„the way of the world”, imperijų 
smurtingą politiką ir Lietuvos 
Taryba savo savarankišku Lietu
vos Nepriklausomybės Akto pa
skelbimu 1918 metais. Pasiseki
mas, sakoma, yra geriausias 
kerštas — taipogi išlikimas. O 
kurgi dabar likę tie galingi, 
išdidūs mūsų vargintojai, Eu
ropos „laukinių” persekiotojai 
— kryžiuočiai, visų rusų carai, 
komunistinę utopiją nešę ko
misarai?

Kaip lankydamasis iš Lietuvos 
Amerikoje dr. Arvydas Žygas ne
seniai šią mintį išreiškė, Vasario 

V
Siame numeryje:

Vasario Šešioliktoji ir išeivija • Naujoji Lietuvos Respublikos 
Konstitucija • Apie Tarptautinį teatro festivalį Vilniuje • Kazio 
Sajos pasaka • Balio Augino, Alfonso Tyruolio eilėraščiai • Sigutės 
Stonytės ir Arvydo Markausko koncertas Los Angeles • Nuomonės 
ir pastabos

*

16-osios šventė ypatingu būdu 
priklauso išeivijai. Išeivįja atliku
si būtiną vaidmenį, pagal dr. Žy- 
gą. Joje per dešimtmečius išlaiky
ta gyva ir žėrinti ta šventa ugnis, 
nepriklausomybės idėja — Vasa
rio 16-osios mintis. Čia liko gyva 
nepriklausoma Lietuva. Jos gali
mybės čia toliau buvo įgyvendi
namos — mūsų mokyklose, spau
doje, organizacijose, net ir laisvos 
visuomenės politikavime.

Tuo tarpu pati Lietuva, jos 
kraštas ir jo piliečiai, laimėjo 
Kovo 11-ąją. Su ja bus žengiama 
pirmyn, su tuo įvykiu jau pradė
jus, bus vedamas normalaus kraš
to gyvenimas, su jo neišvengia
mais nesklandumais, bet ir demo
kratiją stiprinančiais sankirčiais 
politikoje, ekonomijoje, kultūri
niame gyvenime.

Gal tik dabar įmanoma supras
ti tą ypatingą Vasario 16-osios 
šventės reikšmę išeivijai, kai esa
me įgįję (nors ir chronologiškai 
trumpą) istorinį atstumą. Kaip 
jau seniai, atrodo, prabėgo tos 
vergavimo ir laisvinimosi pastan
gų dienos. Tik dabar galime tai 
suprasti, ateidami į Vasario 
16-osios minėjimus. Anksčiau tai 
buvo minėjimai, tartum juodu 
kaspinu apvesti. Parapijų ir vi
suomenės centrų salėse rinkda
vosi, kaip iš lauko būtų atrodę, 
minios, ištisos kartos bepročių, 
fantastų, įsivaizduojančių, kad 
kada nors Lietuva vėl bus laisva.

O dabar džiaugiamės vaizdu 
scenoje deklamuojančių ir dai-

(Nukelta į 3 psl.)

Su valstybės konstitucija 
dalykas yra panašus naujai 
nupirktam namui. Perki naują 
namą, skatini statybininkus 
laiku baigti, skubi įsikraustyti, 
tada įžengi vidun, dairaisi, ir 
staiga tau ir tavo žmonai visiš
kai aišku, kad daug kas čia ne
užbaigta, kad daug ką čia dar 
reikės keisti. Panašiai yra ir su 
mūsų konstitucįja. Taip žmonės 
bei politikai buvo įsipykę, taip 
buvo pasidaliję į kairę pusę ir į 
dešinę pusę, taip vieni ir kiti 
norėjo tik savo projekto, kad tik 
pačią paskutinę minutę, gal tik 
kokia dešimt dienų prieš 
rinkimus ar panašiai, susitarė 
remti vieną projektą. Bet, tai 
susitarę, jie taip pat sutarė, kad 
daugelį konstitucijos vietų jie 
palengvintu, pagreitintu būdu 
galės pakeisti iki šių metų spalio 
mėnesio, jeigu jie to panorėtų. 
Aštuoniasdešimt penki Seimo na
riai gali konstituciją keisti numa
tytose vietose. O tų vietų ketu
riolika, ir tos vietos visgi yra la
bai svarbios.

Tad galimas dalykas, kad kon
stitucijos remontas gali būti labai 
didelis ir vyks labai greitu laiku. 
Štai laikinasis Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
sakė, kad konstituciją reikia ko
reguoti. Stasys Lozoraitis irgi 
sakė, kad jis norėtų konstituciją 
keisti, nors nenurodo ką. Vytau
tas Radžvilas, Liberalų lyderis, 
irgi nori keisti ją gana dideliu 
mastu. Ir taip toliau, ir taip to
liau... Štai Justas Paleckis rašo, 
kad ir jam neaišku, ar viskas ga
lės būti toliau, kaip dabar. įsi
vaizduokit, sako anksčiau kairie
ji rėmė Parlamentą, norėjo silpno 
prezidento, o dabar kandidatu iš
statė Brazauską, tvirtą asmeny
bę. Antra vertus, dešinieji, kurie 
rėmė stipraus prezidento idėją, 
dabar remia Stasį Lozoraitį, 
aplamai paėmus — moralinį au-

* Paskaita, skaityta šių metų sau
sio 29 dieną Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, Čikagoje — dalis dr. 
Dovydo Fainhauzo koordinuojamų 
kasmetinių paskaitų ciklų Lietuvos 
klausimais Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Dr. Leonas Sabaliūnas 
yra politinių mokslų profesorius 
Eastern Michigan University, dau
gelio straipsnių ir studįjų autorius. Iš 
svarbesnių jo knygų: Lithuania in 
Crisis: from Nationalism to Com- 
munism, 1939-1940; Antanas Sme
tona: Kalbos ir pareiškimai; Lithua
nian Sočiai Democracy in Perspective, 
1893-1914.

toritetą, žmogų, kuris tiki į 
silpnesnio prezidento reika
lingumą. Tad visas dalykas dar 
nebaigtas — šis bei tas dar bus 
keičiama.

Einant prie konstitucįjos giliau, 
noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, 
kas mano galva, yra gera, 
naudinga, ir į tai, kas, mano 
galva, yra bloga arba žalinga. 
Nėra reikalo nei sakyti, kad tai, 
žinoma, mano nuomonė. Tamstos 
turbūt susidarysit savo nuomonę. 
Duosiu pora pavyzdžių to, kas 
naujojoj konstitucijoj yra svarbu 
ir naudinga, ir gera, o tada pora 
pavyzdžių to, kas man atrodo 
bloga.

Pirmas pavyzdys to, kas labai 
vertinga, kas man patinka, tai 
pusiausvyros ir teisės idealų įmū- 
rinimas, įmontavimas. Lyg mūsų 
Amerikos didysis konstitu- 
cionalizmo filosofas būtų iš numi
rusių prisikėlęs, lyg būtų 
prisikėlęs James Madison. Jis 
visada sakydavo, kad valdžia turi 
būti stipri, bet ne per daug stipri. 
O kaip tu tokią valdžią įsitaisy
si? Pirma, sako, pasitikėk žmo
nėmis. Žmonės žinos ką daryti. 
Bet antra, jis pridėdavo, patirtis 
sako, kad reikia į konstituciją 
įmontuoti tokių struktūrų, tokių 
priemonių, kurios valdžią verste 
priverstų save kontroliuoti. Ir 
taip, man atrodo, šį sykį atsitiko 
su mūsų konstitucija.

Man atrodo, kad Atgimimo va
dams, ilgai kentusiems neribotos 
valdžios galią, ilgai kentusiems 
žmogaus beteisiškumą, vienas 
dalykas buvo aišku, tai kad jų 
naujoji valdžia, naujoji konsti- 

' tucija, naujasis rūmas bus val- 
' džių pusiausvyros ir valdžių 
atsvaros principais grįsta teisinė 
valstybė. Tad didysis Lietuvos 
konstitucijos laimėjimas, man 
atrodo, ir yra tų pusiausvyros ir 
teisės idealų įmontavimas.

Naujoji Lietuvos santvarka 
numato tokią vienos institucįjos 
sąveiką su kitomis, kur niekam 
neleis sukoncentruoti visą ir 
absoliučią valdžią. Simboliškai 
išsireiškus, konstitucijos autoriai 
stengėsi išlaikyti pusiausvyrą, 
įstatymų leidimą patikėdami 
Seimui, o jų įgyvendinimą paves
dami gana įtakingam prezi
dentui, turinčiam protingai, blai
viai, balansuotai suprastą veto 
teisę. O kad visa valdžioje dėtųsi 
sutinkamai su konstitucija, pasi
rūpins galingas teismas. Seimas 
leis įstatymus, prezidentas juos 
vetuos, atsverdamas seimą. 
Seimas, jei panorės, sugebės veto 
nugalėti ir įstatymą pravesti. O 
galutinį žodį, ar įstatymas 
sutinka su konstitucįja, nuspręs 
galingas teismas. Tai yra, kaip 
Amerikoje sakytumėm, valdžios 
padalijimas į tris institucijas. 
Viena įstatymus leis, kita 
vykdys, trečia įstatymu ir 
teisingumą aiškins. Tai „ra, 
amerikiečiai sakytų, „separation 
of powers”, tai yra „checks and 
balances”. Visur Lietuvos kons
titucijoje matyti tos pastangos 
pasiekti balansą, pasiekti jėgų 
pusiausvyrą, kad niekas negalėtų

atidengtas Lietuvos laisvės paminklas (skulptorius — Juozas Zikaras). Jis buvo 
1989 metų Vasario šešioliktosios šventės iškilmes Kaune.

Pirmajam Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti Kaune, Karo muziejaus sodelyje, 1928 metais buvo 
atstatytas ir iš naujo dedikuotas per 

Juozo Polio nuotrauka

dominuoti. Man tai atrodo yra 
didelis laimėjimas.

Praėjusį pavasarį kairiosios 
grupės norėjo tokios san
tvarkos, kuri daug jėgos sutelktų vasarį. Kairiosios grupės norėjo 
Parlamentui. Praėjusį pavasarį 
centro ir dešiniosios grupės norėjo 
tokios santvarkos, kur daug jėgos 
būtų suteikta galingam prezi
dentui. Ką turim šiandien, yra 
didysis kompromisas. O tai svar
bu, nes man atrodo, kad Lietuva 
praeity nemokėdavo surasti 
pusiausvyros. 1922 metų konsti
tucija davė mums parlamenti
nę demokratiją, parlamentinę 
valdžią — galingą parlamentą, 
silpną vykdomąją valdžią. San
tvarka buvo demokratiška, bet 
jos kritikai sakė, kad ji vedė prie 
didelio nepastovumo. Tautininkų 
laikais 1928-ųjų, 1938-ųjų metų 
konstitucijos visą valdžią atidavė 
prezidentui. Santvarka pasidarė 
patvari, tačiau praradome 
demokratiją, atėjo autoritetinės 
santvarkos laikai. Tad šiandien, 
man atrodo, galbūt ir yra suras
tas reikalingas, būtinas balansas, 
pusiausvyra. Man atrodo, kad tai 
didelis pliusas.

Antras didysis pliusas Lietuvos 
konstitucijoje yra įvestas didysis

kompromisas rinkiminėje sis
temoje. Vėl politikai smarkiai tuo 
klausimu buvo susipjovę pernai 
metų pradžioje, pernai metų pa- 

proporcinės sistemos. Reiškia, 
idealiai ir paprastai į tai žiūrint, 
jeigu rinkėjai tavo grupei davė 
dešimt procentų balsų, tavo 
grupė gaus dešimt procentų vietų 
seime —- tipinga proporcinė 
rinkiminė sistema. Jos nauda yra 
tai, kad sistema yra tikrai- 
demokratiška, tikrai reprezenta
tyvi — gavai dešimt procentų 
balsų iš rinkėjų, gavai dešimt 
procentų vietų Seime. Jos žala 
tačiau, yra tai, kad proporcinė sis
tema perėte peri politines parti
jas. Atsiranda visa galybė partijų, 
santvarka darosi nepastovi, kyla 
nerimas ir taip toliau. To stipriai 
norėjo kairiosios grupės.

Dešiniosios grupės tuo tarpu 
norėjo vadinamos vienamandatės 
sistemos, ką mes Amerikoje va
dintume „single member 
district”. Taip kaip jūsų valstybė 
Illinois yra padalyta į, berods, 
dvidešimt apygardų, kaip mano 
valstybė Michigan yra padalyta 
į šešiolika apygardų, taip dešinio
sios grupės Lietuvoje norėjo visą 

Lietuvą padalyti į 141 apygardą. 
Kiekviena apygarda išrinktų ir 
pasiųstų į Seimą vieną asmenį. 
Šitokios sistemos savybė yra ta, 
kad mažosios grupės, grupelės, 
partijėlės, norėdamos išrinkti tą 
vieną atstovą, turi telktis krūvon, 
turi jungtis. Kitaip, jos niekad 
nelaimės. Santvarka darosi pa
tvari, steigiasi stiprios, pajė
gesnės politinės partijos ir taip 
toliau. Ši sistema tačiau jau daug 
mažiau demokratiška, daug 
mažiau representatyvi, negu 
proporcinė sistema. Mažosios 
grupės, pavyzdžiui, ar jos gautų 
penkis procentus balsų, ar 
dešimt, jau nebegali nugalėti 
pajėgių partijų. Tad ir viena, ir 
kita siūloma sistema turi savo 
privalumų, turi taip pat savo 
silpnų vietų.

Ir vėl mūsų politinės jėgos 
susikibo labai smarkiai. Tačiau 
ačiū Dievui, gražaus kompromiso 
pavyzdys — vasaros vidury jos vėl 
susitarė. Kaip amerikiečiai 
sakytų, jie sutarė visa daryti 
„fifty-fifty” pagrindu. Pusę seimo
— 71 narį, sako, rinksime viena- 
mandatėse apygardose. Kitą pusę
— 70 seimo narių — rinksime iš

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ Nepriklausomybės idealas ir realybė

Statistika Lietuvoje
Sakoma, kad statistika neme

luoja, bet kad su statistika ga
lima meluoti. Žinoma, yra duo
menų, kurie maždaug tą patį 
reiškia, nesvarbu, kaip į juos 
žiūrėtum. Pavyzdžiui, žemės ūkio 
našumas, išreikštas pieno kilo
gramais nuo karvės arba rugių 
tonomis nuo hektaro, jau mums 
ką nors konkretaus pasako. Ši
tais atvejais turime dar atsižvelg
ti ir į produkto kokybę. Lieka pro
blema ir su tų gaminių paskelb
tomis kainomis.

Tarpkario Lietuvoje litas buvo 
dirbtinai padarytas stipriu kitų 
valiutų atžvilgiu, taip kad oficia
lus atsiskaitymas daug metų bu
vo dešimtis litų už vieną dolerį. 
Užtat litais kainos nereprezen
tavo tikrų tuometinių mūsų kraš
to kainų, lyginant su tarptautine 
rinka ir dabartinėmis kainomis. 
Tai turėtume prisiminti, anali
zuodami tarpkarinę statistiką.

Sovietijos laikais statistika, 
tiesiog kaip būtinybė tos siste
mos, tarnavo daugelyje sričių 
tam, kad būtų galima koman
diniu būdu ir politiniais bei 
ideologiniais sumetimais regu
liuoti krašto ekonomiją. Patys 
duomenys, kurie kilo iš aukštųjų 
biurokratų ir partijos narių 
sprendimų išdavų, visiškai ne
atspindėjo, kas šalyje darėsi 
koks buvo šalies piliečių ekono
minis nusiteikimas ir būklė. 
Pavyzdžiui, tūkstančiai lietuvių 
gavo ir gauna algas už darbą, 
kuris nėra produktyvus arba ku
riam nėra užtektinai paklausos. 
Kitaip sakant, jie turėtų pakeisti 
darbą arba būti laikomi bedar
biais. Antra vertus, tūkstančiai 
darbų, kurie turėtų būti geriau 
atlyginami, yra prastai ap
mokami ir nepritraukia naujų 
darbininkų, kad galima būtų iš
plėsti tokią produkciją. Tol, kol 
nuomos buvo ir bus daugiausia 
reguliuojamos, neatsiras norinčių 

Po Sausio 13-osios žudynių Vilniuje 1991 metais Nepriklausomybės aikštėje priešais Lietuvos Parlamento rūmus 
juos ginti rinkosi tūkstančiai lietuvių iš visos Lietuvos.

investuoti į naujų butų namų 
statybą arba senųjų taisymą, nes 
butų nuomojimas tokioje situaci
joje neapsimoka.

Prisipažinkime, kad sovietinėje 
sistemoje ir iš dalies dar dabar 
vienas statistinis duomuo, kaip 
išdava politinės komandos, veikė 
ir veikia visą aibę kitų duomenų. 
Kitas sovietinių statistinių duo 
menų minusas yra tai, kad savi
valdybės, įmonės ir gamyklos 
yra vertinamos pagal komandos 
vadų statistinį matą, o ne pagal 
visuomenės paklausos ar nusi
statymo lygį. Pavyzdžiui, statis
tiškai fabrikas pagamino lauktą 
kiekį šakių, net daugiau normos. 
Kad jos paskui greit sulūžta, sta
tistika to neparodo, o net dar ga
li sudaryti įspūdį, kad tokių ša
kių yra didelis pareikalavimas. 
Statistiškai atrodytų, kad tas 
fabrikas turi didelį pasisekimą ir 
jį reikia ugdyti. Dėl to gaminama 
daug prastos kokybės šakių, nes 
visuomenė neturi pasirinkimo 
nei kokybės, nei kainos atžvilgiu. 
Gero produkto gamyba yra daug 
brangesnė ne vien dėl to, kad 
gaminys su defektais nepar
duodamas, bet ir todėl, kad 
tinkamas užbaigimas pareikalau
ja daug daugiau darbo jėgos ir 
aukštesnės technologijos mašinų. 
Statistika taip pat neparodo, 
kokios kokybės yra žaliava, iš 
kurios reikia gaminti tas šakes, 
ir ji nepasako, kad fabrikas 
neturėjo galimybės pasirinkti 
tokios žaliavos nei kainos, nei 
kokybės, kad galutinai būtų 
galima pagaminti visuomenei 
tinkamas šakes.

Komandinėje sistemoje statisti
ka yra ištikima tokios valdžios 
ideologijos tarnaitė. Ji neparodo, 
kas iš tikrųjų darosi visuomenėje, 
kokie piliečių norai, kokie jų ver
tinimai ar gaminių paklausa.

(Nukelta į 2 psl.)

VIKTORAS NAKAS

Šiandien, švenčiant nepriklau
somybės atstatymo 75-erių metų 
sukaktį, man yra garbė jus pa
sveikinti Lietuvos ambasado
riaus Jungtinėms Amerikos Val
stybėms Stasio Lozoraičio vardu: 
šia deimantinio mūsų valstybės 
nepriklausomybės paskelbimo ju
biliejaus proga. Jus turėjo ir 
tikėjosi kreiptis pats Ambasado
rius. Tačiau nuo 1988 metų pra
sidėjęs stebuklų srautas Lietuvo
je vis neišsenka. Ambasadorius 
Lozoraitis ir einantis Prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas, 
baigę kelias savaites trukusią 
intensyvią rinkimų kampaniją, 
šiandien Vilniuje laukia balsuo
tojų sprendimo — vienas iš jų taps 
pirmuoju laisvu, slaptu, tiesiogi
niu ir visuotiniu balsavimu iš
rinktu Lietuvos Prezidentu.

Jeigu ambasadorius Lozoraitis 
šiandien čia būtų, Jūs išgirstumė
te oficialų Lietuvos atstovo žodį. 
Norėčiau visiems pabrėžti, kad 
tai, ką aš Jums sakysiu, yra 
grynai mano asmeniška nuomo
nė, ir tikiuosi, kad Jūs taip ir 
priimsite? mano žodžius.

Deimanto įvaizdis labai tin
kamas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties paminė
jimui. Deimantas yra žaižaruo
jantis kristalinis brangakmenis 
ir kartu viena iš pačių kiečiausių 
materįjų šiame pasaulyje. Lygiai 
taip pat būtų galima apibūdinti 
nepriklausomybės idealą. Tiek 
kraujo praliejo ir tiek vargo pa
tyrė lietuvių tauta vardan savo 
valstybingumo. Ir kaip uoliai per 
pusšimti metų okupaciniai reži
mai bandė tą deimantą sunaikin
ti, išlupti jo įvaizdį iš lietuvių 
tautos sąmonės. Sužalojo okupan
tas Lietuvos žemę, sužalojo ir 
lietuvių tautą, tiek kaip kolekty-

* Paskaita, skaityta šių metų va
sario 13 dieną Washington’e, šven
čiant Lietuvos Nepriklausomybės 75 
metų sukaktį. Viktoras Nakas yra 
Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms padėjėjas poli
tiniams ir spaudos reikalams. 

vą, tiek pavienius jos narius. 
Tačiau, nors okupantas su nema
žu pasisekimu pajėgė Lietuvoje 
sukurti „homo sovieticus”, 
valstybingumo deimantas išliko 
— tebežaižaruojantis, nepagadin
tas ir kietas kaip visados. To 
deimanto blizgėjimą ryškiausiai 
matėme tarp 1988 ir 1991 metų 
Katedros aikštėje, Vingio parke, 
Aukščiausiosios Tarybos rūmuo
se 1990 metų kovo 11 dieną ir 
prie Televizijos bokšto 1991 metų 
sausio 13 dienos rytą. Tą blizgė
jimą matė ir visas pasaulis, nors 
kai kurie labai būtų norėję jo ne
pastebėti. Ką tik iš spaustuvės 
išėjusi istoriko Michael Beschloss 
ir žurnalisto Strobe Talbott para
šyta knyga At the Highest Levels: 
The Inside Story o f the End ofthe 
Cold War atskleidžia su kokiu 
dideliu pasisekimu Lietuvai pa
vyko prasiskverbti į Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos tarpusavio san
tykius tarp 1989 ir 1991 metų, 
nei vienos, nei kitos valstybės 
vadui to nepageidaujant.

Nepriklausomybės idealą Lie
tuva pradėjo pilnai realizuoti po 
1991 metais sužlugusio reakcio
nierių pučo Maskvoje. Lietuva 
1991 metais priimta į Jungtines 
Tautas bei Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją. 
Pernai jinai įstojo į Tarptautinį 
valiutos fondą ir tapo Pasaulinio 
banko bei Europos Rekonstrukci
jos ir plėtojimo banko nare. Už
mezgė diplomatinius santykius 
su daugeliu šalių, su kai kurio
mis pasirašė sutartis dėl preky
bos ir investicijų skatinimo.

Kartu su latviais ir estais 
Lietuvai pavyko įtikinti tiek 
Jungtines Tautas, tiek Europos 
Viršūnių konferenciją pasisakyti 
už Rusijos kariuomenės išvedimą 
iš tų trįjų šalių. Vienas iš galbūt 
svarbiausių momentų Lietuvos 
užsienio politikoje įvyko pernai, 
rugsėjo 8 dieną, kada Lietuvos ir 
Rusijos gynybų ministrai pasi
rašė protokolus dėl Rusijos armi
jos išvedimo iš Lietuvos iki 1993 
metų rugpjūčio 31 dienos.

Nors Rusija dar ir šiandien 
pažeidinėja kariuomenės išvedi
mo grafiką, nors kasdieną rusų 
kariniai lėktuvai pažeidžia Lietu
vos oro erdvę, tačiau pasitrauki
mo procesas tebesitęsia. Jei prieš 
metus Lietuvoje buvo 35,000 ar 
daugiau svetimos armijos karei
vių, dabar jų liko 15,000 ar 
mažiau.

Vidaus politikoje Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba nemažai 
nuveikė, sukurdama įstatyminę 
bazę rinkos ekonomijos įvedimui. 
Privatizacijos procesas Lietuvoje 
vyko sparčiau negu Latvijoje ar 
Estijoje. Pavyzdžiui, Lietuvos 
gyventojams buvo sudaromos są
lygos tapti savo namų savinin
kais. Iki rudens daugiau kaip 70 
nuošimčių visų butų buvo perėję 
į privačias rankas. Tai buvo 
vienas iš ryžtingų žingsnių lauk 
iš komandinės valstybinės san
tvarkos, kuri per dešimtmečius 
stabdė Lietuvos vystymąsi į 
sistemą, pagrįstą decentralizaci
ja, demokratija ir rinkos ekono
mija.

Kitas labai svarbus momentas 
Lietuvos vidaus politikoje buvo 
pernai, spalio 25 dieną, įvykę 
Lietuvos Seimo rinkimai ir tą

Prie barikadų šalia Lietuvos Parlamento rūmų Vilniuje po Sausio 13-osios 
žudynių 1991 metais...

Tešviečia mums visad Vasario 16-oji, kurią po 
ilgos nakties atgaivinom Kovo 11-ąja ir apgynėm 
Sausio 13-ąja. Sunkus, grėsmingas ir skaus
mingas Lietuvos pavasaris, bet jis kaskart atneša 
ir vėl atneš Atgimimą.

Vytautas Landsbergis 
1993 m. vasario 16 d.

Vilnius

pačią dieną referendumo būdu 
patvirtinta naujoji Konstitucija. 
Rinkimai į naująjį parlamentą 
įrodė lietuvių tautos pribrendimą 
demokratijai, nes tai buvo antras 
sykis per trejus metus, kai 
valdžia taikingu ir demokratiniu 
būdu buvo perleista opozicijai. 
Tai labai svarbus ir džiuginantis 
ženklas. Naujoji konstitucija api
brėžia išbalansuotą politinių 
galių išdėstymą tarp teismų, 
įstatymdavystės valdžios, vykdo
mosios valdžios ir prezidento in
stitucijos. Jeigu toje konstitucijoje 
išsakyti principai ir taisyklės bus 
plačiosios visuomenės, o ypač jos 
vadovų, gerbiami, tai demokrati
nei santvarkai neturėtų būti 
grėsmės, išplaukiančios iš šalies 
vidaus politikos.

Tačiau, nors Lietuvos nepri
klausomybės idealas išliko tyras 
kaip deimantas, pati Lietuva 

Šiame numeryje:
Statistikos spąstai • Pakeliui į Nepriklausomybės idealą • Estų 
rašytojo Jaan Kross romanas „Caro pamišėlis” • Estiškos dramos 
premjera Amerikoje • Artūro Tereškino eilėraščiai • „Dailė *93” 
Čikagoje • Nepriklausomybės jubiliejaus dailės parodos Čikagoje 
• Vytauto Pluko eilėraštis • S varsty bos apie Katalikų Bažnyčią 
ir lietuvių tautą

šiandien nepanaši į deimantą. 
Turbūt niekam ne naujiena, kad 
Lietuvoje trūksta šilumos ir 
karšto vandens. Lietuvos pramo
nės produkcija 1992 metais su
mažėjo beveik 52 nuošimčiais, pa
lyginus su 1991 metais. Žemės 
ūkio produkcįja sumažėjo 39 
nuošimčiais. Šių metų sausio 1 
dieną 66,450 Lietuvos darbinin
kų buvo be darbo, dvigubai dau
giau negu prieš tris mėnesius. 
Kaip einantis Prezidento parei
gas Algirdas Brazauskas ne
seniai aiškino Lietuvos Seimui, 
infliacija pernai siekė 1,163%, 
maisto produktai pabrango maž
daug 14 kartų. Apie sveikatos ap
saugos būklę Lietuvoje galima 
susidaryti vaizdą iš naujagimiu 
mirtingumo skaičiaus. 1992 
metais mirusių naujagimių skai
čius padidėjo 10 nuošimčių, paly
ginus su 1991 metais. Prieš porą 

savaičių Lietuvos Vidaus reikalų 
ministras pranešė, kad Lietuvos 
teritorijoje veikia maždaug 100 
kriminalinių vienetų, kuriems 
priklauso 1,500 aktyvių narių. 
Maždaug 2/3 kriminalinių nusi
kaltimų lieka neišaiškinti, o 
nusikaltimų skaičius, palyginti 
su 1989 metais, padidėjo maž
daug 80 nuošimčių.

Šie liūdnai nuteikiantys duo
menys iššaukia kelias pastabas. 
Pirma, visos buvusio socialistinio 
lagerio šalys išgyveno ar išgyve
na panašias problemas. Viena 
kita šalis, kaip, pavyzdžiui, 
Lenkija, pradeda iš šios duobės 
išsikapstyti. Antra, pasiklausius 
šios ir panašios statistikos 
duomenų, pasidaro aiškiau, kodėl 
pernai spalio 25 dienos rinkimuo
se Lietuvos rinkėjai balsavo ki
taip, negu išeivija tikėjosi, kad jie 
balsuos. Trečia, Lietuvos padėtį, 
kaip ir Latvijos bei Estijos padė
tis, apsunkina sudėtingi ekono
miniai santykiai su Rusija, nuo 
kurios Baltijos šalys priklauso 
ryšium su naftos ir dujų tiekimu. 
Rusijos monopolis, tiekiant šias 
nepakeičiamas žaliavas Lietuvai, 
reiškia, kad jinai gali daugmaž 
vienapusiai nustatyti kainas ir 
nesiskubinti Lietuvai atmokėti 
skolas. Tačiau ne visas Lietuvos 
bėdas galima suversti svetimos 
valstybės ekonominei politikai. 
Ne vienam Lietuvos piliečiui yra 
kilęs klausimas, kodėl Lietuvoje 
ligi šiol nebuvo rodoma didesnė 
iniciatyva tą monopolį sugriauti, 
pastatant naftos terminalą Klai
pėdos uoste bei naftotiekį, per 
kurį iš Klaipėdos į Mažeikius ir 
atgal galėtų tekėti arabų bei kitų 
šalių nafta.

Kaip Lietuvai reikia iš šios 
duobės išlipti, kad Lietuvos 
nepriklausomybės realybė panė
šėtų į Lietuvos nepriklausomybės 
idealą? Lietuvą, jos politines par
tijas, jos vadus Seime, vyriausy
bėje bei prezidentūroje reiktų ver
tinti pagal penkis kriterijus. Tuos 
kriterijus Lietuvai taikys ne vien 
lietuviai. Pagal juos Lietuvą ver
tins svetimtaučiai, kitos šalys ir 
tarptautinės organizacijos. Tie 
kriterijai yra: valstybingumas, 
demokratija, rinkos ekonomika, 
žmogaus teisės ir teisėtvarka. 
Sustokime ties kiekvienu kri
terijumi.

Valstybingumo klausimas Lie
tuvai buvo pats opiausias per 50 
su viršum metų. Valstybingumo 
išsaugojimas, nepriklausomybės 
atstatymas ir vadovaujantis vaid
muo, griaunant supuvusią sovie
tinę imperiją, buvo patys didžiau
si Lietuvos laimėjimai per pasta
ruosius trejus metus. Nors šian
dien tas klausimas nėra tiek 
svarbus, kiek buvo anksčiau, 
žymiai per anksti jį užmiršti.

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuviški žydai ir 
„šabes gojim”

Sąskaita turi debetą ir kreditą
BERELIS RAGANAS * * *

Šis Draugo kultūrinio priedo 
numeris atšaukia veidus ir bal
sus, vardus ir likimus...

Amžiną atilsį įsakas Kaplanas 
(prieš 40 metų Thomas Mann’ui 
Nidoje aiškinęs Maironio mirties 
reikšmę), Amsterdame tempera
mentingai įrodinėja skeptiškam 
olandų advokatui, kodėl nedide
lės tautos turi teisę atsiskirti nuo 
imperijų. Bernardas Karawatzkis 
Kopenhagoje pasakoja apie savo 
būdingą Rytų europiečio likimą: 
naciai ir komunistai, iš Lenkijos 
išblokšto vaiko brendimas Lie
tuvoje, po karo bičiulystė su 
lietuvių partizanais, vėl Lenkija, 
politinė veikla, emigracija, daniš
kai išleista atsiminimų knyga. Ic- 
chokas Meras Čikagoje ragina at
sikratyti „žydo-enkavedisto” ir 
„lietuvio žydšaudžio” stereo
tipų. Aleksandras Štromas New 
York’e įrodinėja, kaip Lietuva 
išsivaduos, bendraudama su kito
mis imperįjos tautomis. Emanue
lis Zingeris atstovauja Sąjūdžiui 
ir ieško jidiš šrifto, kurį su
naikino Lietuvą okupavę komu
nistai. Su netikėtai susitiktu 
bendraklasiu George Birman’u 
bandome atmintyse atkurti 1941 
metų Kauno IX gimnaziją, sušau
dytą ir užkastą laiką. Laiko 
užtvaros bematant sugriūva, 
susitikus su šviesiąja kauniete 
Irena Veisaite. Berelis Kaganas 
Brooklyn’e ilgus dešimtmečius 
kruopščiai, kaip senieji Toros 
tyrėjai, rašo 19-ojo šimtmečio 
Lietuvos kaimų, žydų ir lietuvių, 
istoriją; kalbėdamas telefonu 
staiga prisimena savo senąjį 
butą prie Rotušės aikštės. Tos 
pačios prieštvaninio Kauno in
teligentuos intonacijos pasigirsta 
Grigorijaus Smoliakovo telefoni
niame balse. Ir, pagaliau, Kaune, 
50 metų prarąją užpildo kitų ben
draklasių — Jochevedos-Marijos 
Čartokaitės-Inčiūrienės ir Alek
sandro Dubatausko — veidai ir 
balsai — Sibirą, Kauno getą ir 
genocidą išgyvenusieji, diasporą 
patyrusieji, Rotušės aikštėje susi
tinkame kaip broliai ir seserys, 
Lietuvos pragariškųjų metų vai
kai ir liudininkai.

Tie balsai žydiški ir, drauge, 
lietuviški. Jiems bendras gilus 
žydiškojo likimo pąjutimas ir 
prisirišimas prie Lietuvos. Vie
nas jų pagrindinių refrenų: „Juk 
mes Lietuvoje nuo Gedimino, Vy
tauto laikų...”

Koksai tvirtas, nors ir apgriau
tas, turėtų būti lietuvių-žydų 
draugystės pamatas. Kodėl tad 
spaudoje ir pokalbiuose su kai 
kuriais tautiečiais vis, įkyriai, 
tebeišnyra visai kitoki žydai? Te- 
begirdime, kad „jie” — o 
negausios išimtys neva tepatvir- 
tina „geležinę taisyklę” — esan
tys klastingi, savanaudiški pada
rai, kurių pagrindinis tikslas esąs 
šmeižti, neteisingai kaltinti visus 
lietuvius ir visokeriopai sunkin
ti ju gyvenimą? Net išėję iš 
bažnyčios, kur jie ką tik meldėsi 
„žydeliui” (Jėzui) ir jo „žydelkai- 

tei” motinai (Marijai), kai kurie 
tautiečiai tais pačiais liežuviais 
ima badyti tuos niekadėjus 
„žydus”.

Šias neapkantos gėlytes, deja, 
reguliariai palaisto ir kai kurie 
žydai, kuriems Lietuva tėra 
„žudikų ir kapinynų kraštas”. Jų 
raštuose iškrypsta Lietuvos isto
rija, nutylimos lietuvių kančios, 
pranyksta konkreti lietuvių-žydų 
draugystė, lietuviai pavirsta pri
mityviomis, veidmainingomis, 
kraugeriškomis figūromis — pa
našiomis, kaip du kraujo lašai, į 
antisemitinėje rašliavoje vaizduo
jamus žydus.

Bet ar tos nuodėmės pateisina 
mūsų nuodėmes — antisemitinių 
stereotipų gajumą mūsų pačių 
tarpe? Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo užsimota išnaikinti 
visą žydų tautą. Ar tai neturėjo 
mūsų sukrėsti, priversti mus 
susimąstyti, peržiūrėti savo 
psichių pastoges ir kai ką iš jų 
išmesti. Didžiuojuosi tuo, kad 
Lietuva (išskyrus 1941-1944 
metus) nėra pogromų kraštas; 
kad lietuviai ir žydai (Europos 
kontekste), palyginant, neblogai 
sugyveno; ir kad, pagal nesenus 
apklausinėjimus, antisemitizmo 
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Kazys Bradūnas

KAPINIŲ FLEITA

O senos Vilkaviškio žydų kapinės, 
Ant irstančio upelio kranto — 
Tenai šešėlyje prieš vandeni 
(Tartum žmogus prieš laiką) 
Judėjo vinguriuodama žuvis.
Už upės, 
Prieglaudos sode, 
Kas vakarą nematomas 
Imdavo pūsti fleitą,
Ir gimnazistų kambarėly keturi 
Nutildavom
Prieš liūdną Jeremijo raudą.

O senos Vilkaviškio žydų kapinės, 
Net nežinau,
Kodėl čia jus prisiminiau, 
Atėjęs i Čikagos kazimierines, 
Kur kapinės
Dar išeiginiais aprengtos
Ir dar vainikai nenuvytę...

O ten toli, 
Už upės, 
Fleita nutilo
Ir nuplaukė pavandeniui 
Žuvis.

(Pirmoji iš „Vilkaviškio elegijų” naujausiame poeto 
eilėraščių rinkinyje Duona ir druska, už kurį jam buvo 
suteikta 1992 metų Lietuvos valstybinė literatūros 
premija.)

Ar žydai — prieš Lietuvos ne
priklausomybę? Šis klausimas 
dabar grynai retorinis. Atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė jau 
faktas. Kad Lietuva išsivaduos, 
buvo aišku dar prieš dvejus 
metus, kai lietuviai atvirai stojo 
prieš tarybinę okupacija. Jų kova, 
pasireiškusi deklaracijomis ir 
demonstracijomis, susilaukė 
pritarimo visoje Europoje ir 
Amerikoje. Tą pat galima pasa
kyti ir apie kitas dvi Baltijos 
šalis. Įvairiose Europos šalių 
konferencijose ir institucijose jų 
atstovams leista dalyvauti, tiesa, 
kaip stebėtojams, nes nenorėta 
susipykti su Tarybų Sąjunga. Ke
lis mėnesius iki „pučo” Borisas 
Jelcinas atvirai ir aiškiai sakė, 
kad reikia leisti trims Baltijos 

* Šio straipsnio autorius buvo tar
pukario Lietuvos sionistų-socialistų 
partijos generalinis sekretorius ir 
Kaune ėjusio jos dienraščio Dos vort 
(„Žodis”) redaktoriaus pavaduotojas. 
Berelis Kaganas yra kelių literatūros 
istorijos knygų.ąutorius. Naujausias 
jo veikalas Jeuiish Cities, Towns and
Viliūges in Lithuania (New York 
1991) detaliai aprašo Lietuvos mies
telius, kuriuose gyventa žydų. Šiuo 
metu jis gyvena Brooklyn, New York, 
ir palaiko ryšius su lietuviais bei 
Lietuva. Kadangi šis jo straipsnis pa
sirodė Lietuvoje leidžiamame laik
raštyje Lietuvos Jeruzalė, pasiekian
čiame tik nedaugelį lietuvių, ypač 
išeivijoje, o lietuvių ir žydų santykiai, 
tų dviejų kultūrų atokumas ir jų 
susilietimai yra svarbi tema, gavę jo 
tėkštąjį dabar spausdiname Draugo paprastai kaltinimai nepasitvir- 
kultūriniame priede.

I

šalims išeiti iš Tarybų Sąjungos.
Tačiau pakalbėkime apie tai, 

kas mums, žydams, rūpi: apie žy
dų ir lietuvių santykius.

Iš kai kurių užsienio žydų pu
blicistų straipsnių apie žydų 
genocidą Lietuvoje kartais susi
daro įspūdis, kad žydų istorija 
Lietuvoje labai trumpa. Iš kai 
kurių straipsnių matyti, kad jų 
autoriai net nėra susipažinę su 
Nepriklausomos Lietuvos (1918- 
1940) laikotarpio žydų gyvenimu.

Tad kiek metų Lietuvos žydų 
bendruomenei? Tikslios datos, 
kada pirmieji žydai įsikūrė 
Lietuvoje nežinoma. Didysis žydų 
istorikas Simonas Dubnovas 
mano, kad tai buvo apytikriai 
1350 metais. Dovydas Matisas 
Lipmanas savo veikale apie žydų 
gyvenimą Žemaitijoje teigia, kad 
žydai atvyko į Lietuvą anksčiau. 
Apskritai galima pasakyti, kad 
žydai pradėjo įsikurti Lietuvoje 
prieš kokius 700-650 metų.

*. » ♦
Kokie buvo žydų ir lietuvių 

santykiai? Pirmąjį šimtmetį po jų 
pasirodymo Lietuvoje žydai nebu
vo persekiojami. Vėliau padėtis 
pasikeitė: 1495 metais jie buvo 
ištremti iš Lietuvos. Tačiau po aš- 
tuonerių metų jiems leista grįžti, 
buvo grąžinti namai, sinagogos, 
kapinės.

Užfiksuota keletas atvejų, kai 
žydai buvo šmeižiami ir kaltina
mi ritualine žmogžudyste. Tačiau 

1 paprastai kaitinimai nepasitvir
tindavo ir įtariamieji būdavo 
išteisinti. Pasitaikydavo, kad 
turgaus dieną sukurstyti valstie
čiai užpuldavo žydus, bet tokie 
ekscesai neperaugdavo į masi
nius pogromus, kaip, sakysim, 
Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje. 
Galima sakyti, kad Lietuva nebu
vo pogromų kraštas.

Apie žydų ir lietuvių privačius 
ir socialinius santykius mažuose 
miesteliuose (kiekgi Lietuvoje 
buvo didelių miestų?) galima 
susidaryti vaizdą iš čia pateikia
mų kai kurių surašytų faktų.

Kai kildavo ginčas tarp žydo ir 
kataliko, jie kreipdavosi į oficialų 
teismą. Jei žydui tekdavo duoti 
priesaiką, jį siųsdavo į sinagogą 
pas rabiną. Taip buvo, pavyz
džiui, Biržuose 1695 metais, ir, 
manau, ne tik tuo vienu atveju. 
Jei žydų ir lietuvių santykiai 
būtų blogi, taip tikriausiai ne
būtų elgiamasi.

1791 metais caras Pavelas išlei
do įsakymą perduoti Vilkiją su 
aplinkiniais kaimais grafienei 
Marijanai Zabelai; lietuviai 
valstiečiai tam pasipriešino. 
Jiems vadovauti ėmėsi žydas Ab- 
ramas Markusas. Kartu su vals
tiečiais jis 1819 metais nuvyko 
į Peterburgą ginti jų teisių. 
Įsakymas buvo laikinai sustab
dytas, bet vieną 1823 metų dieną 
atvažiavo policininkų kuopa su
imti Markuso. Apsiginklavę kir
viais ir lazdomis valstiečiai su
žlugdė policininkų ketinimą — ’ 
apgynė Markusą.

1831 metų sukilimo metu dvy
lika Salantų žydų buvo sučiupti 
ir vedami pakarti. Tą dieną buvo 
katalikų šventė, ir bažnyčioje - 
gausiai susirinko lietuvių. Vieti
nis turtuolis Elijahu Gutkinas; 
įbėgo į bažnyčią ir paprašė ku-i/ ‘

Berelis Kaganas

gą gelbėti žydus. Kunigas didžiu
lės procesuos priešaky išėjo iš 
bažnyčios ir žydus išgelbėjo.

1877 metais Ukmergėje įvyko 
didžiulis gaisras. Lietuviai padėjo 
žydams padegėliams maistu, dra
bužiais. Taip atsitiko ir 1883 
metais gaisro metu.

1880 metais ir vėlesniais me
tais Jurbarko katalikai šelpdavo 
vargingus žydus. Lietuvių vals
tiečiai dažnai atveždavo rabinui 
vištų, kiaušinių, pieno, kad šis 
padalytų žydų varguoliams.

1881 metais Šakiuose įvyko 
didelis gaisras. Miestelio katali
kų komitetas įteikė žydų komite
tui 473 rublius žydų padegėliams.

Po 1883 metų gaisro Laižuvos 
valstiečiai pačiame lauko darbų 
įkarštyje be atlyginimo vežė 
plytų sudegintiems namams at
statyti.

1891 metais Žeimelio bur
mistras kas dešimtą savaitę 
pristatydavo žydų bendruome
nei 35 pūdus miltų, 50 svarų 
cukraus.

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
Kėdainiuose lietuvių gydytojas 
Inderavičius prieš kiekvieną žydų 
šventę dovanodavo žydų varguo
liams arbatos, cukraus ir pinigų. 
Taip elgdavosi ir kiti miesto 
lietuvių inteligentai.

V
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Per tokį ilgą laikotarpį buvo 
įvykdyta ir nemažai nusikaltimų 
žydams. Čia, žiūrėk, viename 
kaime buvo išžudyta žydų šeima, 
kitur užmuštas žydas žemdirbys, 
užpulta žydo karčema ar kelyje 
nužudytas pirklys, pagrobta žy
dų mergina verčiama bažnyčio
je krikštytis... Būta ir kitokio 
smurto prieš žydus, bet paprastai 
jis nebuvo masinis — žinoma, iki 
Didžiosios Katastrofos.

Būdingas laiškas, kurį savo 
giminaičiams 1899 metais rašė 
buvęs Luknės gyventojas Išąjohu 
ben Ošeris iš Bostono: nepalikite 
Lietuvos, nes čia, Amerikoje, 
klesti antisemitizmas.

O kokia buvo padėtis nepri
klausomoje Lietuvoje tarpukario 
laikotarpiu? Iš pradžių, po 1918 
metų, žydai turėjo plačią kultūri
nę autonomiją, ir jų politinė si
tuacija buvo nebloga. Bet vėliau 
padėtis vis blogėjo, žydų autono
mija pamažu buvo varžoma, o 
ekonominė politika aiškiai nu
kreipta prieš žydų prekybininkus 
ir verslininkus. Todėl tūkstančiai 
žydų kasmet emigruodavo iš 
Lietuvos. Tačiau vieno dalyko 
negalima užmiršti: žydų na
cionalinė kultūra Lietuvoje — 
švietimas, literatūra, teatras jidiš 
ir hebrąjų kalbomis — klestėjo.

Dabar priėjome prie liūdniau
sios ir baisiausios Lietuvos žydų 
istorijos ribos — Katastrofos. 
Trūksta žodžių išsakyti kad ir 
mažą dalelytę to, ką žydo širdis 
jaučia, prisiminus gyvuliškas, 
bestiališkas nacių piktadarybes 
Lietuvoje. Dar labiau širdį slegia, 
žinant, kad tūkstančiai lietuvių 
dalyvavo žydų žudymo akcijose, 
žydų, kurie šimtus metų kartu su 
lietuviais gyveno neblogoje kai
mynystėje. Tūkstančiai lietuvių 
ne tik vykdė nacistų velniškus 
įsakymus, bet Lietuvos provinci
joje ir patys, savo iniciatyva, 
sunaikino dešimtis tūkstančių 
žydų.

Galima suprasti kai kuriuos 
JAV ir Izraelio žydų vadovus, 
buvusius Nemuno krašto gyven
tojus, kurie kėlė Lietuvai reika
lavimus ir kaltinimus tuo metu, 
kai lietuviai ėmė vis aktyviau 
reikalauti išvaduoti savo kraštą 
iš tarybinės okupacijos. Pabrėžiu 
— galima juos suprasti, bet jokiu 
būdu ne pateisinti. Ir štai dėl ko. 
Buvo reikalauta neleisti Lietuvai 
išsivaduoti tol, kol jos vadovai at
virai nepripažins kaltės dėl Lie
tuvos žydų katastrofos. Tačiau 
pastaraisiais metais jau buvo 
aišku, kad trįjų Baltijos respubli
kų nepriklausomybė — artimos 
ateities klausimas. Vadinasi, pa
stangos priešintis tam buvo iš 
anksto pasmerktos pralaimėji
mui, o politiniai vadovai neprade
da kovos, kai nėra galimybių ją 
laimėti. Tai strateginė klaida. 
Antroji klaida — principinė: ar 
galima apkaltinti dėl Lietuvos 
žydų sunaikinimo visą lietuvių 
tautą?

Tiesa, būta lietuvių, kurie 
neretai rodė neapykantą žydams. 
Tačiau nuo neapykantos iki žudy
nių — tolimas kelias. Nemaža 
lietuvių užjautė persekiojamus 
žydus, dalis padėjo aktyviais 
veiksmais.

Apie eilinių lietuvių požiūrį į 
žydų Katastrofą pateiksiu vieną 
faktą, kurį man pačiam teko pa
tirti. Mes, septyni žydai, tris mė
nesius slapstėmės vieno kaimo 
tvarte. Šis septynetas kiekvieną 
ankstyvą rytą ir vėlų vakarą 
prasmukdavome į valstiečio gry
čią. Iš kairės ir dešinės stovė
jo valstiečių namai. Kaimynai 
tikriausiai buvo pastebėję mūsų 
šešėlius, keturis kartus per dieną 
slenkančius nuo tvarto į namus ir 
atgal. Bet niekas neišdavė.

Kalbant apie Lietuvą, negali
ma užmiršti teigiamo 700-650 
metų istorinio patyrimo, kai 
žydai čia gyveno ir sukūrė 
nuostabius dvasinius lobius.

(Lietuvos Jeruzalė, 1992 metų 
kovas, Nr. 3, Vilnius)



ANTROJI DALIS dr^GaS
■—______________—■ I —_____________________________.^__________R_R_____^________ ” «“

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement____________________________ _______________ 1993 m~ k°*° mėn. 6 d. / March 6, 1993________________Nr. 44 (9)
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EST LEVELS. The Inside story of 
the End of the Cold War. Boston, 
Toronto, London: Little, Brown and 
Company, 1993. 498 puslapiai. Kaina 
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Lietuva, Bush ir Gorbačiovas 
pasaulinėje arenoje ir užkulisiuose

PETRAS EIKŠTYS

Išlikome ir esame
akivaizdoje). Antras bus mus iš 
naujo perveriantis prisiminimas 
ir įvertinimas, kokia didelė kaina 
per penkiasdešimt metų už da
bartinę laisvę ii- nepriklausomy
bę buvo mokėta. O trečias, aišku, 
bus rūpestis dėl Lietuvos ateities, 
kai kurių gal net sielvartas dėl 
viso to, kas Lietuvoje dar neužgy- 
dyta, neatitaisyta, nepasiekta, 

- - neįsivaizduojama arba dar net
giančios meilės savo tėvynei ir nesvajojama. Bet kartu su tuo rū- 
tautai (drauge todėl — ir vienų 
kitiems), ir vilties, kad Lietuvos 
ateitis neaptemtų ir brangiai 
pirkta laisvė neštų vaisius Lietu
vos naudai ir žmonių gerovei, — 
būsime įvairių jausmų gaubiami. 
Vienų džiuginami, kitų ramina
mi, trečių jaudinami. Nes tie tre
ji Nepriklausomybės metai Lietu
vai ne vien laisvės pergale ir 
sugrįžimu į pasaulio tautų šeimą 
buvo paženklinti, bet taip pat 
buvo ir audringi, naujų aukų 
pareikalavę tai laisvei ginti — 
prie Televizijos bokšto Vilniuje, 
Medininkuose, naujus kentėji
mus atnešę ir taip jau nuvargin
tiems, išsemtiems žmonėms, o ir 
dabar dar labai daug kam nerimą 
keliantys opiom politinėm ir 
ekonominėm problemom.

Tačiau iš tų sukilusių jausmų, 
švenčiant šią trejų metų sukaktį 
nuo Kovo Vienuoliktosios akto, 
paskelbto 1990 metais Vilniuje, 
turbūt išsiskirs trys ypatingi: pir
miausia, džiaugsmas, kad „tai ne 
sapnas, ne svajonė”, o kad tai 
tikrovė (ir nėra abejonės, kad 
visi vėl mintyse ir širdyse išgy
vensime to palaimintojo kovo 
mėnesio sekmadienio įvykius, 
kurių klausėmės per radiją ir 
stebėjome televizijoje, kaip stebu
klą, čia pat vykstantį mūsų

Kai šiais metais vėl švęsime 
Kovo Vienuoliktąją ir su ja 
sveikinsime vieni kitus kaip 
brolius ir seseris, kaip vieno ben
dro švento likimo dalininkus — 
skausmingos, bet heroiškos mūsų 
tautos praeities, nenumaldomo 
troškimo laisvės sau patiems ir 
savo vaikams ir nepriklausomy
bės savo valstybei, mus visus, kur 
mes pasaulyje bebūtumėm, jun 

a.a.ll.

1990 m. kovo 11 d. Vytautą Landsbergį, išrinktą Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininku, sveikina Algirdas Brazauskas.
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pėsčiu, iš dalies pagrįstu, iš dalies 
gal perdėtu, neatsiejamai, ir 
turbūt už viską stipriausiai, mes 
jausime viltį, kad Lietuva turi 
ateitį, ir tikėkimės, taip pat 
jausime ir vykdysime ryžtą toliau 
dėl jos sielotis, dėl jos gerovės 
dirbti, savęs netaupyti, kaip 
netaupėme iki šiol. Išlikome ir 
esame. Viltis ir ryžtas atvedė 
mus iki dabar, jie mus ves ir 
toliau — „mes būsime gyvi ir 
pasakosime didžius Dievo dar
bus”. O kad Lietuva to verta, mes 
tuo tikim galbūt labiau negu bet 
kuo kitu savo gyvenime, pasauly
je, ir niekada neabejojam, kad 
„ne veltui bočiai tave taip gynė, 
ne veltui dainiai plačiai išgyrė”.

Gretimai skaitysime Michael 
Beschloss ir Strobe Talbott 
knygos At the Highest Levels 
recenziją. Toje knygoje aprašomi 
trys įvykių pilni metai. Jų centre 
— bent lietuviui skaitytojui — yra 
Lietuva. Iš knygos matome, su 
kokioms kliūtimis lietuviai turėjo 
grumtis kelyje į nepriklausomy
bę. O lietuviai kovojo labai 
atkakliai ir sumaniai. Po tokios 
kovos valandėlę kitą atsikvėpę, 
griebsimės gražios ir šviesios 
Lietuvos statyti. Išlikome, esame 
ir būsime.

Ketvirtadienį, 1987 metų gruo
džio 10 dieną, juodas ZIL limuzi
nas laukia Michailo Gorbačiovo, 
baigiančio savo pirmąją viešnagę 
JAV. Gorbačiovas atsisveikina 
prezidentą Ronald Reagan ir įli
pa į limuziną, o šalia jo atsisėda 
JAV viceprezidentas George 
Bush. Lyja lengvas lietus ir juo
das sovietinis limuzinas (bene 
Lincoln Continental seno mode
lio kopija) rieda Andrews oro pa
jėgų bazės link, kur Gorbačiovo 
laukia Aeroflot lėktuvas kelionei 
atgal į Maskvą.

Bush sako Gorbačiovui, kad jis 
norėtų jam kai ką pasakyti. Jis 
norėtų, kad tą, ką jis sakys, Gor
bačiovas nekeltų viešumon. Gor
bačiovas linkteli galva. Bush sa
ko- jog yra gana gera galimybė, 
kad kaip tik už kelių savaičių 
prasidedančioje prezidentinėje 
pirminių rinkimų kampanijoje jis 
laimės respublikonų partijos kan
didato nominaciją. „Jei aš būsiu 
išrinktas, ir aš manau, kad būsiu 
— Jūs turite suprasti, kad aš no
riu pagerinti mūsų santykius”. 
Per septynerius Ronald Reagan 
prezidentavimo metus jis turėjęs 
laikyti savo nuosaikias pažiūras 
po savo kepure, nes prezidentas 
buvo apsuptas „kraštutinių inte
lektualinių smogikų”, kurie būtų 
džiaugęsi bet kokiais duomeni
mis, kad viceprezidentas buvo 
sandėliuko liberalas. Todėl 1988 
metų prezidentinėje kampanijoje 
jis turės sakyti ir daryti daug 
dalykų, reikalingų tam, kad jis 
būtų išrinktas prezidentu. Ponas 
Gorbačiovas į tuos dalykus ne
turėtų kreipti dėmesio.

Gorbačiovas atsako, kad jis su
prantąs. Po kelerių metų jis pri
simena, kad tas pokalbis buvo 
pats svarbiausias, kurį jis ir Bush 
bet kada turėjo. Per ateinančius 
ketverius metus, kai Gorbačiovo 
bendradarbiai rūgodavo, kad 
Bush pataikauja respublikonų 
konservatoriams, Gorbačiovas 
jiems primindavo pasikalbėjimą 
limuzine, sakydamas, „Nesirū
pinkit. Jo širdis yra teisingoje 
vietoje” (pp. 3-4).

Michael Peschloss ir Strobe Tal
bott knyga At the Highest Levels. 
The Inside Story of the End ofthe 
Cold War prasideda ką tik at
pasakota istorija. Knyga yra išda
va 1989 metų pradžioje kilusio 
autorių sumanymo sekti JAV ir 

Sovietų Sąjungos santykius per 
ateinančius trejus metus. Ko 
gero, jų mintis buvo parašyti kny
gą apie George Bush’o užsienio 
politiką pirmosios jo prezidenti
nės kadencijos metu. Michael Be
schloss yra istorikas ir Cable 
News Network komentatorius, o 
Strobe Talbott —- žurnalistas, vie
nas iš Time žurnalo redaktorių ir 
to žurnalo skiltipinkas. Projekto 
pradžioje niekas nebūtų galėjęs 
išpranašauti, kad jų knyga ap
rašys Rytų Europos išsilaisvini
mą, Varšuvos pakto išardymą, 
komunistų partijos Sovietų Są
jungoje uždraudimą, pačios Sovie
tų Sąjungos mirtį ir šaltojo karo 
galą. Knygos pavadinimas at
skleidžia pačios knygos centrinę 
temą: pačioj jautriausioje JAV ir 
Sovietų Sąjungos ryšių fazėje 
George Bush ir Michail Gorba- 
čiov rėmėsi sutarimais, kurie bu 
vo pasiekti „aukščiausiose plot
mėse”, dažnai slapta ir pasikal
bėjus tik su jų artimiausiais 
patarėjais. Jie apie vienas kitą 
kalbėjo kaip „partnerius”. Jie 
įstengė išsaugoti ir stiprinti bend
radarbiavimą, nepaisydami tarp
tautinių krizių ir periodiškai už
sidegančios vidaus opozicijos. 
Knygos autoriai pažymi, kad toks 
labai asmeniškas būdas tvarkyti 
valstybinius santykius turėjo 
savo kainą. Bush ir Gorbačiovas 
taip klausėsi vienas kito, kad abu 
nebegirdėjo savo rėmėjų savo pa
čių valstybėse. Gorbačiovas pra
dėjo tikėti, kad jam buvo svar
biau kultivuoti savo ryšius su 
Bush’u ir kitais Vakarų vadais, 
negu atrasti susitarimą su Boris 
Jelcinu ir kitais demokratizaci
jos, decentralizacijos ir laisvos 
rinkos ekonomijos siūlytojais. 
Bush buvo taip susikaupęs rams
tyti Gorbačiovą, kad jis tik labai 
pamažu praregėjo, jog jau 1991 
metų vasarą Gorbačiovas buvo 
išsekusi jėga. „Bush sudarė įspū
dį, kad jis labiąu rūpinosi savo 
draugu Kremliuje, negu laisvės ir 
nepriklausomybės principu. Jo 
ryšiai su Gorbačiovu — ir jo 
nenoras paremti Jelciną — galop 
pasidarė politinė našta Bush’o 
rinkiminėje kampanijoje” (p. xii).

* * *

Beschloss ir Talbott knyga pra
sideda ir baigiasi su 1989-1991 
metų chronologija. Ją randame 
knygą atvertę. Verta mesti akį į 
šią chronologiją ir pastebėti, ko
kią centrinę rolę vaidina Lietuva 
ir Baltijos valstybės. Štai įvykiai, 
kuriuose jos minimos:

1989 rugpjūčio 22 diena: Vil
niuje Lietuvos parlamentas de
klaruoja neteisėtą 1940 metų 
sovietinę Baltijos valstybių anek- 
saciją.

1989 rugsėjo 21 diena: per pir
mąjį susitikimą su Bush’u, kaip 
JAV prezidentu, Ševardnadzė 
maldauja, kad jie nekreiptų dė
mesio į Jelcino blogas pranašys
tes apie Gorbačiovą: „Netikėkite 
viskam, ką Jūs girdite”. Po to jis 
keliauja į pokalbius James Ba- 
ker’io troboj Wyoming valstybė
je. Baker pataria: „Paleiskite 
Baltijos valstybes!”

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, paskelbto 
1990 metų kovo 11 dieną Vilniuje, faksimilė.

1989 gruodžio 2-3 dienos: Mal
toje Jūrligės viršūnių konferen
cijoje” Bush ir Gorbačiovas pada
ro slaptą sandėrį dėl Baltijos vals
tybių: Gorbačiovas pažada vengti 
smurto, o Bush pažada „nesukur
ti didelių problemų”.

1989 gruodžio 20 diena: Lietu
vos komunistai deklaruoja savo 
nepriklausomybę nuo Maskvos 
vadovybės.

1990 sausio 11 diena: Gorbačio
vas apsilanko Vilniuje, bandyda
mas sustabdyti Lietuvos judėjimą 
nepriklausomybėm

1990 kovo 11 diena: Lietuvos 
Parlamentas paskelbia nepri
klausomybę. Gorbačiovas smer
kia šį veiksmą, kaip „neteisėtą ir 
negaliojantį”. Privačiai Scowcroft 
sako, kad JAV baltams linki ge
ro, bet yra „a lot more at stake” 
JAV ir Sovietų Sąjungos santy
kiuose.

1990 balandžio 13 diena: Gor
bačiovas Lietuvą baugina bloka
da.

1990 gegužės 4 diena: Latvijos 
Parlamentas paskelbia nepri

klausomybę ir tai yra Gorbačiovo 
pavadinama neteisėtu veiksmu. 

1991 sausio 2 diena: Sovietų ka
reiviai užima namus Vilniuje.

1991 sausio 13 diena: „Kruvina
sis sekmadienis” Vilniuje: pen
kiolika lietuvių nužudyti.

1991 sausio 20 diena: „Kruvi
nasis sekmadienis” Rygoje: sovie
tiniai , juodųjų berečių” daliniai 
nužudo keturis latvius.

1991 rugsėjo 2 diena: Bush pri
pažįsta Baltijos valstybių nepri
klausomybę.

* * * <* 

Kovo vienuoliktosios proga 
naudinga prisiminti tuos įvykius, r 
kurie vyko pasaulinėje aukštosios 
politikos scenoje, ir didžiuosius 
aktorius toje scenoje, kurie bandė 
kontroliuoti gaivalingą Sovietų 
Sąjungos irimo eigą. Jau tuo 
metu buvo galima justi, kad šių 
pagrindinių veikėjų vaidinamai 
dramai Lietuvos atgimimas 
trukdo. Neretai atrodydavo, kad 
nuoširdžiai skambantyM''žodžiai 
Baltuosiuose rūmuose nebuvo

lydimi net ir mažiausiu paramos 
veiksmu Lietuvai, nors tuo metu 
kaip tik tokių simbolinių gestų 
Lietuvai buvo gyvybiškai reikal
inga. Lietuva turėjo lipti į stiklo 
kalną vienų viena. Ne vienu atve
ju Vakarų politikai Lietuvą už 
skvernų traukė, ragino sėstis ir 
nekalbėti, netrukdyti jiems 
statyti naująjį pasaulį, kuriame 
lieka garbės vieta demokratiškai 
transformuotai, bet integraliai 
Sovietų Sąjungai. Ar tie at- 

| šiaurūs gestai Lietuvos atgi- 
, mimui buvo tik įsijautrinusių 
lietuvių įsivaizduoti? Pasirodo, 
kad ne. Ir ši knyga, o taip pat 
tikėkimės, kad ir gilesnės po jos 
dar būsimos studijos atskleis, 
kas slypėjo už Bush santūrumo 
ir atšiaurumo Lietuvos atžvilgiu.

Štai .jūrligės viršūnių konfe
rencija” Maltoje. Pasirodo, kad 
nei vienas iš tų, kurie derėjosi dėl 
konferencijos vietos, nebuvo nie
kas apsilankę Maltoje. Lena 
Steinhoff, JAV National Securi 
ty Council sekretorė, tarnavusi 

(Nukelta į 2 psl.'
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Tūkstantis paveikslų

Kelias į laisvę
Vytauto Landsbergio 

dokumentinis rinkinys 
„Laisvės byla 1990-1991 n

Draugiška keliautoja Stella 
atvežė man iš Lenkijos dovanų — 
Slowacki’o Wiersze į poematy ir 
Zbigniew Herbert’o naują rinkinį 
Rovigo. Ačiū Apvaizdai, dar 
nepamiršau iš motinos Teofilės, 
varšuvietės, išmoktos lenkų kal
bos. Skaitydamas Slowackį ir 
Herbert’ą, stebėjausi kaip šie poe
tai, pusantro šimtmečio vienas 
nuo kito atitokę, vienodai sužavi 
skaitytoją savo įvaizdžių galia. 
Neseniai Santa Monica bibliote
koje suradau Wisfawa Szymbors- 
ka knygą Sounds, Feelings, 
Thoughts — 70 eilėraščių lenkų ir 
anglų kalbomis pagrečiui. Susi
pažinimas su Szymborska irgi 
nuskaidrino mano gerokai priblė- 
susį akiratį — jautria išmintimi, 
grakščiu sąmoju, epochos balso 
virpesiu.

Jeigu man kas nors, nerodyda
mas autoriaus pavardės, būtų 
atvertęs dar vieną knygą — 
Tysiąc obrazotu, ir aš imčiau 
skaityti kad ir 57 puslapį:

Nie ividziaiem jasnego 
krolestiua

Tego šuiiata nigdy, przenigdy — 
Czarne rože, dzarnych lilii 

szelesty
1 skoutronka piesn 

czarnoskrzydia, 
sužavėtas patoso, nedvejodamas 
pasakyčiau, jog tai Bernardo 
Brazdžionio „Neregio elegija”. 
Taip — džiugus faktas — jau 
turime Brazdžionio rinktinę 
lenkų kalba, tinkamai pavadintą 
Tūkstantis paveikslų. Nuopelnas 
priklauso labai gabiai vertėjai 
Matytdai Stempkowskai.

Šią liekno formato knygą, su 
Nukryžiuotojo galva viršelyje, 
išleido „Šviesos” leidykla Kaune 
1,000 egzempliorių tiražu. Ilius
travo Raimonda Bateikaitė lietu
vių liaudies raižybos religiniais 
motyvais. Yra maždaug 120 eilė
raščių, kuriuos MatyMa Stemp- 
kowska chronologiškai atrinko iš 
Vilniuje išleistos Brazdžionio 
Poezijos pilnaties (1989). Taigi čia 
lenkams parodomas Brazdžionis: 
ir lyriškas, ir romantiškai nos
talgiškas, ir giliai tikintis, ir pa
triotiškas, ir rūstus pasaulio tiro
nams ir pašaipus veidmainiams, 
na, ir kalifornietiškai žaismin
gas.

Vertėja pasistengė būti kuo išti
kimesnė mūsų klasiko tekstams. 
Dažno eilėraščio jungtis (garsai, 
jausmai, mintys, įvaizdžiai) su
randa beveik tą patį gajumą len
kų kalboje. Antanas Maceina ra
šė: „geras vertimas yra tas, kuris 
originalą ir prabildo, ir nutildo: 
prabildo ten, kur ir mūsų kalba 
byloja, ir nutildo ten, kur mūsų 
kalba tyli”. Šios formulės ir lai
kėsi Stempkowska, siekdama 
vertimuose Brazdžioniui būdingo 
mfoninio skambumo.

Pasiklausykime pirmo „Per pa
saulį keliauja žmogus” posmo:

Bioėy biaty jak visni 
urierzchotek,

Z jasna tivarząjak bfykit vysoki, 
Niešmiertelny jak duch u> 

aureoli
Czibtviek idzie przez šwiat 

uiiecznym krokiem.

Pažymėtina, kad vyriški rimai 
(kirtis gale) lenkų poezijoje yra 
labai reti. Vertėja apsieina be jų. 
Neišverčiamą „vėlė nemarūnė” ji 
gan efektingai nusako erdviu 
palyginimu „niešmiertelny jak 
duch w aureoli”. Jai rūpi išlaikyti 
rimavimo originalumą. Pavyz
džiui, „Dėkokime Dievui, velniui 
dėkoti nereikia” veiksmažodis 
„nereikia” originale rimuojamas 
su „Mateika”; vertėja atitin
kamai veiksmažodį „dziękowac” 
surimuoja irgi su asmenvardžiu 
„Witoldowi”.

Dažnu atveju lenkų kalbos prie
balsių švelnus šlamėjimas Braz
džionio „sulenkintiems” eilėraš
čiams suteikia kitonišką grožį: 
baisingumas tarsi prityla, šiugž
da šilkinėje prietemoje. Kad ir jo 
„Fuga Florencijos San Croce”:

Jeszcze nigdy nie plynęta taka 
piešti w niebiosa,

Jeszcze nigdy tak nie modlity 
się organy...

O Boze, Boze, niczym miliony
. gtosze,

Ze nie wart jestem padac przed 
Tobą na kolana.

Knyga užsklendžiama Eugeni
jaus Matuzevičiaus straipsniu „I 
tragizm, i nadzieja” (Ir tragizmas, 
ir viltis), kuriame glaustai patei
kiami Brazdžionio gyvenimo ir 
kūrybos pagrindiniai faktai. Iške
liama jo poetinio žodžio ir nusi
statymo reikšmė komunistų prie
spaudą kentėjusiai lietuvių tau-

Algimanto Žižiūno nuotrauka1990 metų Kovo Vienuoliktoji Vilniuje.

Vytautas Landsbergis. LAIS
VĖS BYLA 1990-1991. Kalbos, 
pranešimai, užrašai, laiškai, po
kalbiai, interviu, įvairūs do
kumentai. Redaktorius — Juozas 
Glinskis. Vilnius: Lietuvos aido lei
dykla, 1992. 350 puslapių. Knyga 
gaunama „Drauge”. Kaina — 15 
JAV dolerių, su persiuntimu — 18. .

Žalios, vilties (ir Sąjūdžio pasi
rinktos), spalvos knygos viršelis. 
Rėmeliuose Vytauto Landsbergio 
rankraščio faksimilė su žodžiais 
„Dievo ir žmonių akivaizdoje 
iškilmingai pasižadu: ištikimai 
tarnauti Nepriklausomos Lietu
vos Respublikai, ginti Jos įsta
tymus ir piliečių teises, negailė
damas jėgų ir pačios gyvybės”. 
Tai priesaika, priimant Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
pareigas. O štai jo pasisakymas 
prieš pirmininko rinkimus: 
„Sąjūdis — tai mūsų krašto atgi
mimas: dvasiriis, pilietinis, tau
tinis. Jis atpešė didelių permai
nų. Galbūt ne visose srityse, be
veik pusę šimtmečio. Tačiau tos 
permainos didelės. Permainos — 
tai gyvybė, jau esanti ir pažadėta.

Pasigendu informacijos apie 
Matyldą Stempkowska. Teira
vausi šen ir ten, bet nieko nesu
žinojau. Bevartydamas dar komu
nistinėje Lenkijoje 1986 metais 
išleistą Zygmunt Stoberkio His- 
toria literatury litewskiej, randu 
jos pavardę dešimties vertėjų 
tarpe, kurie 1964 metais į lenkų 
kalbą išvertė Eduardo Mieželai- 

Permainos ir jų siekiai šiandien 
atsispindi jau ne vien tik Sąjūdžio 
programoje, ne vien Sąjūdžio 
dokumentuose. Tas bendras 
siekis gali būti vadinamas labai 
paprastu žodžiu — Lietuva. 
Šiame žodyje, kaip aš suprantu, 
yra meilė, yra žmonių orumas, 
yra teisingumo siekis, taigi ir 
žmoniško gyvenimo siekis. Mūsų 
bendras uždavinys: atkurti savo 
visuomenę, savo valstybę ir kur
ti jas toliau. Tos kūrybos galias 
atskleidžia tik laisvi žmonės lais
voje žemėje. Mums reikia ateiti į 
savo laisvą žemę ir apginti mūsų 
pačių, mūsų vaikų gyvenimą. 
Mes jau ateiname, mūsų jau 
daug, todėl gyvenimas keičiasi 
greitai ir dabar stovime ant isto
rinio lūžio slenksčio. Aš manau, 
kad galiu prie to prisidėti. Jau
čiuosi esąs dalis mūsų bendro žy
gio, galiu prisidėti įvairiais bū
dais. Jei nuspręsite, kad esu 
reikalingas šiandien kaip Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas, 
prisidėsiu ir tuo būdu, tose parei
gose. Darysiu viską, ką man pa
tars protas ir sąžinė — kartu su 
jumis, jūsų įgaliotas” (pp. 19-20).

čio poemą „Žmogus”. Vadinasi, 
jau tada Stempovvska buvo profe
sionali vertėja. Gi dabartinis Ber
nardo Brazdžionio „Tysią6 obra- 
zow” įkūnijimas patvirtina Ma- 
tyZdos Stempkowskos ne tik poe
tinį įgūdį, bet ir nepaprastą 
našumą. Juk tai ji padarė, paly
ginti, per trumpą laiką.

Pranas Visvydas

vieną masini susibūrimą Vilniuje

Audroniaus Ulozevičiaus nuotrauka

Vytautas Landsbergis, pasirodžius sovietiniam kariniam sraigtasparniui, per 
1990 metais.

Knyga yra nepaprastai įdomus 
Vytauto Landsbergio kalbų rin
kinys, kuris apima 1990 metų 
kovo 11 dienos — 1991 metų rug
sėjo 29 dienos laikotarpį. Lands
bergis savo AT pirmininko prie
saikoje užsimena, kad nesigailės 
jėgų ir pačios gyvybės. Ir tikrai, 
šiame laiko tarpe Vytautas 
Landsbergis mirčiai žiūrėjo į akis 
daugelį kartų. Tačiau įvyko ste
buklas: Lietuva ir Landsbergis 
gyvi išėjo į laisvę. Pačiam pasku
tiniame knygos dokumente (1991 
metų rugsėjo 20 dienos kalboje 
per Lietuvos televiziją) Landsber
gis žvelgia atgal: „Per pusantrų 
metų po Kovo 11-osios girdėjome 
iš aplinkos, o kai kada ir tarpu-

savy visokiausių pasakų apie 
Lietuvą ir jos politiką. Neva mes 
čia kažkokie apsvaigę ir džiūgau
jantys, paskelbę Nepriklausomy
bę, o darbelių nedirbam. O kada 
buvo tie mūsų džiūgavimai? Gal 
per blokadą ar kai jaunuolius 
daužė ir grobė į svetimą kariuo
menę? Gal kai girdėjome ultima
tumus ir patyrėm puolimus, ir 
žmonės buvo žudomi? Bet 
pasakėlių buvo. Netrūko mums 
priekaištų, kad užsiimame tiktai 
politika, netvarkom ūkio. Poli
tika, žinoma, buvo bloga, nes 
reikalavom nepriklausomybės. O 
tie reikalavimai mat neįvykdomi, 
per sunkūs prezidentui Gorbačio
vui ir taip toliau. Kaip buvo iš 
tikrųjų, kuo baigėsi ta blogoji 
Lietuvos politika, dabar jau 
žinome. Aišku ir tai, kad 
Parlamentui rūpėjo ir krašto 
tvarkymo, ir krašto apsaugos 
reikalai, žinoma, ir ūkis. Ūkis ir 
visuomenė — tai ir dabarties 
uždaviniai, kuriems neblogi pa
grindai jau padėti. Dauguma 
pagrindinių įstatymų yra pareng
ta, kad ir nelengvai, bet priimta. 
Dabar turime tęsti, pabaigti, 
neatidėlioti, kad reformų ir 
permainų kelias būtų nueitas iki 
galo, kad Lietuvoje suformuo
tume kitokio gyvenimo pa
grindus. O sąlygos, reikalingos 
reformoms pabaigti, — tai stabili 
valdžia, stabilizuotas gyvenimas. 
Jam dabar lyg negresia arba 
mažiau begresia išoriniai puo
limai su visiškai susikompromi
tavusios ir išsislapsčiusios buvu
sios KPSS pasitarnavimais. Nes 
visai ne tas pats, ar mes konsoli- 
duosimės, susitelksime aiškiems 
reformų baigimo ir savarankiško 
gyvenimo įtvirtinimo uždavi
niams, ar pradėsime vėl kokį nors 
ardymąsi, kaip ir anksčiau kai 
kada būdavo, o gal dar didesnį” 
(pp. 326-327).

Landsbergio kalbas skai
tydamas, pajunti spaudimą 
Lietuvai ir jo siūlomą reakciją į 
tą spaudimą. Štai jo kalboje 1990 
metų kovo 17 dieną, gavus 
Michailo Gorbačiovo ultimaty- 
vinę telegramą: „Dar vienas 
leitmotyvas, kuris nuolat skam
ba pasisakymuose, daugiau ar 
mažiau nukreiptuose prieš Lietu
vos Respublikos nutarimus ir 
aktus, — tai rinkimų rezultatų

nagrinėjimas ir tariamas rinki- 
| mų rezultatų teisėtumo klau- 
i simas, įvairiomis formomis links

niuojant žodį .referendumas’. Lyg 
reikėtų tikrinti tai, kas buvo taip 
aiškiai išreikšta rinkėjų žodi
niuose ir balsavimo pasisaky
muose, pirmiausia remiant Sąjū
džio rinkimų platformą, kur irgi 
deklaruotas nepriklausomybės 
siekis, ir galų gale tas mums 
visiems įsimintinas balsavimas, 
istorinis balsavimas, kuriame ne
buvo nė vieno balso prieš. 
Žinoma, kai kalbama kur nors 
kitur, kad ta valia dar galėtų būti 
patvirtinta ir referendumu, mes 
galim atsakyti, kad mums ne
keltų jokių abejonių ir referendu
mo rezultatai, bet turime kitų 
darbų; be to, jeigu įsiveltume į 
diskusiją, tai kaip tik ir padary
tume politinę klaidą, neva pri
pažindami, kad žmonių valia dar 
nebuvo išreikšta. Čia aš norėčiau 
paminėti ir tam tikrą mūsų spau
dos atsakomybę šituo atžvilgiu— 
nebūtina duoti mums patiems 
kokių nors argumentų nepriklau
somybės priešininkams ar 
sudaryti regimybę, lyg ir mes tą 
klausimą dar svarstome” (p. 30).

Vytauto Landsbergio gili 
taktinė įžvalga: beginklių di
džiausioji jėga yra rami laikysena 
priešais jėgą turinčius ir jų jėgos 
įrankius — kareivius. Toje pačioje 
1990 metų kovo 17 dienos kalbo
je Landsbergis labai taikliai ape
liuoja: „Na, ir dar vienas rūpes
tis, dėl kurio aš irgi norėčiau 
kreiptis ne tik į čia esančius, bet 
ir į visus žmones Lietuvoje, mane 
girdinčius. Tai tarybinės armijos 
kareivių traktavimas Res
publikoje. Neturėtų būti jokių 
priekabių, jokių užgauliojimų, ko 
ir šiaip neturi būti tarp žmonių, 
bet dabar ypač. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, tie kareiviai 
visiškai ne savo valia ir ne dėl 
pasirinkimo yra atsidūrę kitoje 
teisinėje ir politinėje situacijoje, 
negu iki šiol įsivaizdavo. Ir jiems 
priekaištauti, kad jie yra Lietu
voje, būtų ir neprotinga, ir ne
draugiška, ir politiškai neatsa
kinga. Aš siūlau į juos žiūrėti 
draugiškai. Mes žinome, kad de
rybos bus. Jose bus sprendžiamas 
ir tarybinių ginkluotųjų pajėgi] 
statuso klausimas Lietuvoje. Vis 

(Nukelta į 2 psl.)
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i Kaip ir iš kur „einama į žvaigždes
Kalbamės su Vilniaus universiteto 

rektoriumi Rolandu Pavilioniu

Opozicija be skirtingos 
ekonominės pozicijos

Neseniai LDDP partija gavo 
Lietuvos viešajame gyvenime 
vadovaujančią rolę, ir jos nusi
teikimas ekonominiais klau
simais turės lemiančios įtakos 
kraštui. Prezidentas Brazauskas, 
nors ir atsisakė partinio priklau
somumo, atėjo iš tos grupės 
vadovų. Vis dėlto jo ekonominę 
pasaulėžiūrą sunku nustatyti, 
nes ir jo naujausioje knygoje 
Lietuviškos skyrybos nematyti 
pasisakymų, kurie galėtų mums 
duoti bent vaizdą jo ekonominės 
santvarkos gairių. Dėl to gali 
atsitikti, kad Brazauskas, kaip, 
pavyzdžiui, Mitterrand Prancū
zijoje, kartais galės turėti skir
tingą nuomonę ekonominiais 
klausimais, nei buvusi jo partija.

Atsiras situacijų, kuriose Seimo 
LDDP nariai turės pasisakyti ar 
už savo partiją, ar už prezidento 
poziciją. Vis dėlto, ekonomijai 
veiklos toną duos premjeras ir 
Seimo dauguma. Kol kas, nepai
sant priešrinkiminių pasisa
kymų, kurie, suprantama, buvo 
labai apibendrinti, nelabai aišku, 
kokio nusistatymo laikysis LDDP 
žmonės daugybės klausimų 
atžvilgiu. Nors ir prezidentas 
savo politinę įtaką daugiausia iš
reiškia per premjerą ir ministrų 
kabinetą, prezidento Brazausko 
atveju, jis dar turi nemažą svorį 
Seime. Kiek iš tikrųjų, pasirodys 
tik tada, kada iškils skirtingos 
nuomonės tarp LDDP ir pre
zidento Brazausko.

Susidaro įspūdis, kad norima 
turėti daugiau pragmatiškus, 
mažiau ideologiškai apspręstus 
darbiečius Seime. Tačiau, re
miant ar priešinantis premjero 
iniciatyvoms, reikia gerai pergal
voti pasaulėžiūrinę ekonominę 
poziciją. Neužtenka pasisakyti už 
rinkos ekonomiją, už privatiza
ciją, už verslų steigimą ar už 
pramonės modernizavimą. Be
veik visi sako, kad to siekia. 
Iškilieji Lietuvos ekonomistai, 
kurių daugelis palaikė buvusių 
centristų frakcijas, turi aiškius 
pamatinius ūkinius atsakymus, 
bet jų įtaka yra visiškai su
mažėjusi dabartiniame Seime.

Dešinės vadovybė ne tik atvedė 
šalį į nepriklausomybę ir de
mokratiją, bet ėmėsi didžiai rizi
kingų ir radikalių žingsnių re
formuoti Lietuvos ekonomiją. 
Iškilo pramatyti ir nepramatyti 
sunkumai. Šalis kuriam laikui 
galėjo pakęsti nepriteklius, jei 
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būtų buvus matyta geresnės atei
ties viltis. Atrodo, kad dešinei pri
trūko žinių ir idėjų kaip tvarkyti 
besikeičiančią padėtį, kad būtų 
regimos pažangos galimybės. Ki
tuose kraštuose, atsiradus poli
tikams opozicijoje, tik retais at
vejais jiems pasiseka grįžti į vy
riausybę, vien tik kritikuojant 
oponentus be gerai išreikštų savo 
pačių pozityvių sumanymų ir be 
kiek galint aiškesnių pasiūlymų 
kaip spręsti problemas. Kitaip 
opozicija pasidaro kaip ta bergž
džia karvė — tik bliauna, o pieno 
neduoda.

Pasidaro itin svarbu, kad opo
zicija, daugiausia vadinamieji 
dešiniųjų parlamentarai, turėtų 
aiškų ekonominiais klausimais 
nusistatymą. Ir nemažiau-švar-’ 
bu, kad jis būtų skirtingas nuo 
Seimo dabartinės daugumos ir 
vyriausybės požiūrio į daugybę 
krašto ūkio problemų. Tie pasiū
lymai turėtų kilti iš nusibrėžtos 
ekonominės pasaulėžiūros, kuri 
turi skirtis nuo esamos valdžios 
turimosios, nes kitaip klausimas 
bus tik apie valdančių asmenų 
kompetenciją, apie einamuosius 
reikalus, specifines sutartis, biu
džeto pajamų aukštį, nepaaiški
nant dešinės pagrindinių nusi
statymo gairių, kurios veda į 
vienokį ar kitokį pasiūlymą.

Pats pamatinis pasaulėžiūros 
skirtumas turėtų būti dešinės 
požiūris į komandinę ekonomiją. 
Iki šiol matyti nemažas sutapi
mas su kaire šiuo klausimu. Atsi
randa atvejų, kada dešinė net 
siekia veikti ekonomiją, dar 
labiau ją komanduojant ir regu
liuojant, nei kairieji. Jei dešinė 
gali tik pasiūlyti kairiųjų 
nomenklatūrą pakeisti dešiniųjų 
nomenklatūra, tai abejotumėme, 
kad pastaroji būtų gudresnė už 
kairiųjų. Jei klausimas pasilieka 
ir vienoje, ir kitoje Seimo pusėje: 
kas gali prieiti prie valdžios lovio 
ir kaip iš žmonių surinkti pinigai 
dalintini, tai dešinieji neturi 
nieko iš pagrindų rimtesnio 
pasiūlyti kraštui, kas skirtųsi 
nuo kairiųjų siūlymų.

Pažiūrėkime į paskolas iš užsie
nio ir kaip jos panaudotinos. Pa
vyzdžiui, prieš kelerius metus Ar
gentina labai greitai prisiskolino 
apie 40,000 milijonų dolerių. 
Spėjama, kad gal pusė jų grįžo 
visokiais kanalais į Miami 
bankus (JAV) į ten esančias pri
vačias valdininkų ir biznierių

Vilniaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis, šių metų 
pradžioje universiteto reikalais 
atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir vasario mėnesį 
trumpai viešėjęs Čikagoje, malo
niai sutiko su Draugo kultūrinio 
priedo skaitytojais pasidalyti 
įspūdžiais, mintimis, rūpesčiais | darytą Šiaurės kraštų katedrą 
ir viltimis dėl Vilniaus uni
versiteto.

— Sveikiname Vilniaus univer
siteto rektorių, atvykusi Ame
rikon. Gal sutiktumėte papasakoti 
Jūsų šios kelionės tikslus.

— Atvykau pakviestas Ameri-1 
can Council on Education daly- . 
vauti dvidešimties Amerikos ir 
Europos žymiausių universitetų 
rektorių susitikime, surengtame 
seniausios Amerikoje kolegijos — 
William and Mary College, Wil- 
liamsburg, Virginia, jos 300 me
tų jubiliejaus proga. Šiame susi
tikime atstovavau ne tik Vil
niaus universitetui, kitoms Lietu
vos aukštosioms mokykloms, bet 
ir devynių Baltijos valstybių 52 
universitetams, kaip tų universi
tetų Rektorių konferencijos pir
mininkas.

Su Amerikos universitetų rek
toriais aptarėme konkrečius bū
dus stiprinti ir plėsti Amerikos ir 
Europos universitetų ryšius. 
Ypač daug dėmesio skirta padė
čiai rytinių Baltijos šalių univer
sitetuose. Pristačiau mūsų var
gus ir problemas, suformulavau 
keletą siūlymų, panašių į pokario 
metais Vakarų Europoje sėkmin
gai taikytą Marshall’io planą — 
tik tokiu būdu, atrodo, galėsime 
iš esmės pataisyti savo padėtį, 
įveikdami ne tik 50 metų „pavel
dą”, bet ir orientuodamiesi į nau
jos visuomenės kūrimo poreikius. 
Tarp kitų dalykų buvo pritarta 
mano siūlymui atidaryti vadina
mąsias amerikietiškąsias studi
jas (American Studies) kai ku-

sąskaitas, o kitą pusę Argentina 
„suvalgė” — išleido visokiems 
importuotiems gaminiams, 
pasikėlė algas ir pataisė vieną 
kitą traukinį. Po to, tas kraštas 
pasiliko kaip buvęs, tik su 40 
bilijonų dolerių skola. Ir su 
reikalu ją per didžiausius 
sunkumus atmokėti, dar su 
palūkanomis. Taip įvyko todėl, 
kad visi puolė politiškai prie to 
biudžetinio lovio, kad iš jo gautų 
profsąjungos, pensininkai, 
pramonininkai, valdininkai ir 
kariuomenė, negalvodami, kad 
svarbiausia tuos pinigus panau
doti pramonės našumui pakelti, 
ją modernizuojant, ir pakeisti 
pačią ekonominę struktūrą. O 
kaip mūsų dešinė siūlo panaudoti 

riuose Baltijos universitetuose ir 
baltų studijas (Baltic Studies) 
kai kuriuose Amerikos uni
versitetuose.

Šia prasme Vilniaus univer
sitetas turi gražią bendradar
biavimo patirti su Skandinavijos 
kraštais: mūsų universitete ati- 

sudaro profesūra, atvykusi iš 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, 
Suomijos, Islandijos, o šių kraštų 
universitetuose inicijuotos Li
tuanistikos (plačiąja prasme) stu
dijos. Šią patirti galima puikiau
siai taikyti ir plėtojant ryšius su 
Amerikos universitetais. Gal tuo
met atsvertume kitą, labai prastą 
Amerikos įvaizdį, vis labiau per
šamą įvaizdį, „mass media” ir 
kaip liga plintantį rytinėje Balti
joje, žinoma, ir Lietuvoje.

Kita vertus, esu įsitikinęs, kad 
Šiaurės Vakarų Europoje turėtų 
susidaryti labai savitas kultūros, 
intelekto, apskritai būties regio
nas, esmingai atnaujinantis seną
jį kontinentą ir turtinantis pasau
lį dar nepažintomis kultūromis, 
visatos ir būties samprata, kalbo
mis ir daugeliu kitų dalykų, at- 
sverčiančią grėsmingą niveliaci
jos ir standarto bangą.

Po konferencijos Williamsbur- 
g’e kelionę tęsiau Čikagoje. Čia 
buvo numatyta pasirašyti ben
dradarbiavimo sutartį su John 
Marshall Law School, aptarti 
bendradarbiavimo su University 
of Illinois at Chicago išplėtimo 
programą. Žinoma, ir susitikti su 
lietuvių bendruomene. Šios mano 
viešnagės JAV dalį tvarkė man 
labai artimi Nijolė ir Tomas Re- 
meikiai, kuriems esu labai 
dėkingas už svetingumą ir akade
minį tarpininkavimą.

Didelė derybų, diskusijų ir pa
skaitų programa laukė Universi
ty of Wisconsin, Madison’e. Ten 
pratęsta dar Vilniaus univer- 

paskolas ir jas atmokėt?
Arba kalbama apie algų pakė

limą. Nurodoma, kad jos priklau
so nuo biudžetinių pajamų, nuo 
valstybinės pramonės pelno, nuo 
surinktų mokesčių dydžio, bet 
nenurodoma, kad jos turi pareiti 
nuo produktyvumo, nuo pramo
nės ir viešų paslaugų sugebėjimo 
pačioms mokėti darbininkams 
geras algas. Taipgi ir nuo suge
bėjimo kokybiškai ir nebrangiai 
gaminti eksportus į Vakarus. 
Nekalbama apie įmonių vadovų 
algas, kurios skatintų jų darbš
tumą ir išradingumą. Ką opo
zicija siūlo, siekiant pakelti 
krašto produkcijos našumą?

Išreiškiama viltis, kad Lietuva 
gali sekti Švedijos ekonominės 
santvarkos modeliu. Tai panašu 
į lenktyniavimą su liuksusiniu 
Mercedes automobiliu, sėdint 
gana prastame Moskvičiuje — juk 
tai nerealu. Daug tų socialinių 
paslaugų, išlaikomų valstybės, 
nepaprastai daug kainuoja, ir 
mums jos dabar yra neįkan
damos. Jos tik tada galės pradėti 
formuotis, kada susidarys užtek
tinai turtinga, plati ir gili 
pramonės bazė. Dabar galima 
pasitenkinti kuklia į nelaimę 
patekusiam asmeniui parama. 
Krašto ūkiui, kuris būtų perkrau
tas mokesčiais tam, kad išlaikytų
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Martyno Vidzbelio nuotrauka

Vilniaus universiteto rektorius Rolandas Pavilionis (dešinėje) Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, Čikagoje, su 
centro vedėju dr. Jonu Račkausku.

siteto rektoriaus Jono Kubiliaus 
pasirašyta sutartis; dabar ji 
turėtų peržengti mainų ir ben
dradarbiavimo medicinos srityje 
ribas.

Galiausiai, grįžus į Washing- 
ton’ą, buvo susitikimas su USIA 
(United Statės Information Agen- 
cy) vadovais dėl paramos Vil
niaus universitetui ir kitiems 
Baltijos universitetams. Viena 
opiausių problemų — studentijos 
ir profesūros mainų finan
savimas. Nuo šių metu nebegau- 
name valiutos kelionių išlaidoms, 
o tai gali pakirsti visas mū
sų bendradarbiavimo ir mainų 
programas.

— Kaip šiuo metu aplamai lai
kosi Vilniaus universitetas? Kokie 
pagrindiniai rūpesčiai?

— Vilniaus universitetas, nors dar bus išplėstas, įvedant ir isto- 
ir neaplenktas bendros visam rijos, kultūros, politikos, eko- 
kraštui ekonominės krizės, šian- nomijos bei kitų mokslų pro-

įmantresnes programas jau iš pat 
pradžių, negalėsime nei rasti 
kapitalo iš užsienio, nei patys jo 
pramonės ugdyti. Jei pelnas ir 
algos nekils, nebus iš ko didesnės 
sumos mokesčių gauti, kad būtų 
galima išlaikyti ateičiai prama
tytas gražias socialines progra
mas. Kitaip jos, kaip ir anksčiau, 
liks ant popieriaus arba bus uba
giškai prastos.

Mūsų ekonomija tol nepajudės 
gera kryptimi, kol ji bus 
tvarkoma ir manipuliuojama per 
politinį procesą. Kitaip sakant, 
jei Seimas ir ministerijos, 
atsiliepdamos į visuomeninių in
teresų grupių spaudimus, joms 
dalys privilegijas, dotacijas, 
išimtis, užuot, vieną kartą nu
stačius labai bendras krašto 
ekonomijos eigos gaires, paliktų i siūlomas aprūpinimas yra ir bus 
pramonę ir prekybą operuoti ' minimalus, taip, kaip jis buvo 
pagal rinkos dėsnių įtaką. Pietų 
Amerika yra geras pavyzdys 
politinės ekonomijos nesėkmės. 
Dešimtmečiais ten valstybės 
nesugebėjo išsikapstyti iš eko
nominės stagnacijos todėl, kad 
visi gyventojų sektoriai turėjo 
kokiu nors politiniu būdu prieiti 
prie to biudžetinio valdžios lovio. 1 valdomąją poziciją, rems eko-

Savo knygoje Lietuviškos sky- nomijos laisvėjimą, kad nemažai 
rybos Algirdas Brazauskas pa- jos žmonių įstengs greitai persi- 
sisako, kad „Aš valdžią supran- orientuoti į privačių verslų ir 
tu, kaip didžiausią atsakomybę, pramonės sritis. Turtėjant, būtų

dien yra stabiliausia Lietuvos 
mokykla. Kad ir labai nepalan
kiomis ekonominėmis sąlygomis, 
nors ir veikiami bendro politinio 
irzulio, tęsėme pradėtas refor
mas. Gerokai išlaisvinome studi
jas, šalindami pertvaras tarp 
katedrų ir fakultetų, labai išplėtę 
ir sukonkretinę ryšius su Vakarų 
universitetais — Vokietijos, Pran
cūzijos, ypač Šiaurės kraštų — 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, 
Suomijos. Gauname labai kon
krečių, mums šiandien ypač 
reikalingų paramų — literatūra, 
įranga, profesūra. Satelitinės 
televizijos pagalba rengiami ben
dri seminarai, diskusijos su vaka
rų Baltijos universitetais Baltijos 
jūros ir visos jos regiono ekologi
jos tema. Šiemet šis bendravimas 

kurią reikia jausti žmonėms, 
kaip žmogaus interesų gyni
mą, bent kiek normalesnių 
gyvenimo sąlygų sudarymą, 
aprūpinimą”. Dešinieji visai 
panašiai siekia reguliuoti ir 
komanduoti ekonomiją, siekdami 
aprūpinti kraštą per valdžią. 
Dešinieji galėtų būti tiktai tada 
skirtingi, kaip opozicija, pama
tiniu savo ekonominiu nusiteiki
mu, jei jie įtikėtų ir stovėtų už 
krašto ūkį, kuriame privati 
pramonė ir privatūs verslai galė
tų patys išsiversti ir ugdyti 
reikiamą kapitalo bazę. Jei būtų 
tokiame krašte, kur asmuo gali 
pats, be valdžios dažnai skurdaus 
aprūpinimo, užsidirbti pagal savo 
sugebėjimą ir darbštumą. Da
bartinis dešiniųjų ir kairiųjų 

prieš 1989 metus. Nei su deši
niųjų reguliavimu, nei su 
kairiųjų aprūpinimu Lietuva 
neįžengs į Vakarų Europos tipo 
ekonomiškai išprususių kraštų 
eiles.

Gali atsitikti, kad buvusi no
menklatūra, vėl grįžusi į 

blematiką.
Tvirtindami atvirumo Rytams 

ir Vakarams nuostatą, atkur
dami senojo Vilniaus universiteto 
orientacijas bei puoselėdami nau
jas jo raidos kryptis, sukūrėme 
naujas studijų ir tyrimų struktū
ras. Čia paminėsiu tik kelias: 
Tarptautinių santykių institutą, 
gavusį puikią 100 tūkstančių 
dolerių paramą iš Tautos fondo ir 
jau įsijungusį į svarbias Europos 
akademinių mainų programas; 
Komunikacijų fakultetą, neseniai 
laimėjusį UNESCO „grant”; Al
girdo Greimo vardo Semiotikos 
centrą, tampantį Prancūzijos 
mokslo ir humanitarinės kultū
ros atstovybe; Moterų studijų 
centrą, užmezgusi ryšius su ana
logiškais centrais kituose pasau
lio universitetuose ir gaunantį jų 
bei tarptautinių fondų paramą;

(Nukelta į 2 psl.)

remiamas krašto posūkis į vaka
rietiško tipo ekonomiją. Kita 
galimybė yra, kad LDDP, o ypač 
prezidentas Brazauskas su vy
riausybe, per dotacijas, per algų 
kėlimą, per kainų kontroles, per 
viešojo gyvenimo apsaugą, per 
mažų verslų toleravimą, per kai 
kurių buvusių oponentų prisi- 
jaukinimą galės Lietuvoje su
daryti pakenčiamas gyvenimo 
sąlygas. Lietuva pasidarytų tipiš
kas Trečiojo pasaulio kraštas, ku
rį valdytų patenkinta nomenkla
tūra su jai būdinga ekonomine- . 
filosofija ir besilaikanti ko
lektyvizmo pamatinių nuostatų.

*
Opozicija gali savo ekonominiu 

nusiteikimu pasidaryti kolekty- 
viškesnė už darbiečius ir tikėtis 
tuo laimėti ateinančius rinkimus, 
bet tada ji kraštą suktų į 
užtikrintą ubagystės kelią. 
Atrodo tačiau, kad kol ji neturės 
aiškios vakarietiškos ekonominės 
pozicijos, skirtingos nuo dar 
biečių, dešinė bus pasmerkta 
pasilikti ilgamete opozicija, dėl 
savęs ir kitų verkšlenančia, užsi
imančia tik kritika ir kart
kartėmis siekiančia ką nors iš
gauti iš to biudžetinio valdžios 
lovio.

Jonas Pabedinskas
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Kalbų ir kultūrų likimas 
besivienijančioje Europoje

Atgaivintas „Tautosakos darbų” metraštis

Lietuvių kalba ir kultūra 
pergyveno jas ištrinti norėjusią 
imperiją. Bet kas jų laukia besi
vienijančioje ir vienodėjančioje 
Europoje? Šį klausimą dabar gy
vai diskutuoja Europos inte
lektualai.

Paryžiaus dienraštis Le Figaro 
neseniai paklausė Europos rašy
tojų, ar jie mano, kad Europos 
vienijimasis sudaro pavojų kultū
rinėms tapatybėms, ir kaip jie 
patartų Europos Bendruomenei 
laikytis kultūros atžvilgiu? Ra
šytojų buvo prašoma atsakyti, 
ar Bendruomenė pamiršo kultūrą 
ir ar besivienydama Europa gali 
sužaloti tautines kultūras?

Vokiečių rašytojas Peter Sch- 
neider atsakė, kad Europos 
Bendruomenė tegalvoja apie eko
nomiją ir nesirūpina kultūra. Tai, 
jo manymu, pavojinga, nes ir eko
nomija negali klestėti be tvirtų 
kultūrinių pamatų bei atidumo 
kalboms. Schneider ragino plėsti 
knygų vertimo programą ir pa
remti tautinių mažumų kalbas. 
Jis perspėjo, kad jei „išsipūtusi 
Briuselio biurokratija” ims viską 
reguliuoti, ji suparaližuos visą 
kūrybingumą — naujosios Euro
pos sėkmė pareina nuo paskirų 
valstybių sustiprinimo. Europą 
reikės taip suorganizuoti, jog jos 
ribotoje erdvėje galėtų egzistuoti 
gausios skirtingos kultūros. Ta
me glūdi Europos unikalumas.

Panašiai kalbėjo ir įtalų auto
rius Pietro Citati. Jo žodžiais, 
„Europa turi tapti viena dide
lė šalis. Bet aš taip pat abso
liučiai, fanatiškai pasisakau už 
skirtumus tarp kultūrų... Aš 
liksiu Europos pilietis, prisirišęs 
prie numylėto italų kalbos 
kalėjimo”.

Belgų rašytojui Pierre Mertens 
regionalinių kultūrų idėja atrodo 
„veidmainiška ir absurdiška”: 
šalinant sienas, kultūra turėtų 
plačiau cirkuliuoti. Tačiau jis 
įžiūri pavojų, kad kultūra gali 
būti pasmerkta susiskaldyti į at
skirus regionus. Finansų stoka 
pakenks mažesnių šalių kultū
roms. Todėl Mertens siūlo įsteigti 
kompetentingą europinę in
stituciją su aiškiai nubrėžtais 
tikslais ir pakankamu biudžetu, 
kuriuo ypač pasinaudotų mažo
sios šalys.

Anglų rašytojas Julian Barnes 
nori, kad politikai kuo mažiau 
kištųsi į literatūrą. Be abejo, 
menininkai mėgsta būti giria
mais ir gerai apmokamais, bet 
„kultūrinė stagnacija ir korupci
ja Rytų Europoje” turėtų paska
tinti visus menininkus rimtai 
pagalvoti apie pavojus, kurie 
iškyla, kai politiniai ir kultūri
niai pasauliai per daug suartėja.

Barnes’o nuomone, Europos 
vienijimasis turės dvi prieštarau
jančias pasekmes: ji taps vieno
desnė („Disney-Big Mac veiks
nys”) ir drauge individualistiš- 
kesnė. Nors anglų užkariautų, 
škotų, airių ir valų individualiz
mas ir kultūrinis separatizmas 

yra giliai įsišaknijęs; pats Barnes 
labiau jaučiasi kaip svetimšalis 
Edinburgh mieste, Škotijoje, 
negu Paryžiuje. Tačiau Europoje 
kitas dalykas — ne užkariavimas, 
o noras suartinti įvairias kultū
ras. Todėl Barnes tebėra optimis
tiškas: kaip kiekvienas meninin
kas gerai žino, kad ir koks bebūtų 
visuomeninis meno kontekstas, 
menas prasideda menininko in
dividualybėje.

Šia tema Prancūzijos dienraščio 
Le Monde skiltyse pasisakė ir 
semiotikas bei romanistas italas 
Umberto Eco. Jis priminė, kad 
dar prieš dvidešimt metų buvo 
manoma, kad Europai užteks 
keturių ar penkių pagrindinių 
kalbų. Tačiau po sovietinės im
perijos subyrėjimo matome, kaip 
ėmė daugintis regioninės kalbos: 
buvusioje Jugoslavijoje, buvusio
je Sovietų Sąjungoje ir kitur. O 
tai savo ruožtu sustiprins mažu
mų — baskų, katalanų, bretonų — 
kalbas Vakarų Europoje.

Gal ir naudinga nuspręsti, 
kokia bus Europos bendra kalba, 
sako šis italų autorius, bet svar
bioji Europos problema yra: kaip 
pasiekti vienybę, einant „poli- 
glotizmo” — daugiakalbystės 
keliu. Gyvosios Europos kalbos 
sugeba nuolatos atsinaujinti, ir 
jas numarinti tegalėtų pasaulinė 
katastrofa, kuri visiškai sunai
kintų Europos kraštus — tvirtina 
Umberto Eco.

kž

Ramunė Vėliuvienė. „Perkūnas ir velnias”. (Iliustracija knygai „Sužeistas vėjas
— lietuvių liaudies mitologinės sakmės”, Vilnius: Vyturys, 1987.)

DR. JONAS BALYS

Nepriklausomoje Lietuvoje 
1935 metais atskiru įstatymu 
krašto vyriausybės buvo įsteigtas 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
kuris buvo tiesioginėje Švietimo 
ministerijos žinioje. Kai buvo 
įsteigtas savarankiškas, nuo 
universiteto Kaune nepriklauso
mas, Lituanistikos institutas 
1939 metais, tai Tautosakos ar
chyvas sudarė to instituto vieną 
skyrių, kuris 1940 metais buvo 
įjungtas į Lietuvos mokslų akade
miją. To archyvo arba skyriaus 
vedėjas nūo 1935 iki 1944 metų 
buvo dr. Jonas Balys.

LIETUVIU LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

HE INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERA TURE AND KM KLORE

TAUTOSAKOS DARBAI 
i(vno

FOLKLORE STUDIES
KVITO

Jau 1935 metų data Archyvas 
išleido pirmą tomą stambaus 
metraščio Tautosakos darbai, 
kuriame buvo paskelbta nemažai 
straipsnių ir studijų lietuvių ir 
anglų kalbomis. Iki 1940 metų 
arba pirmosios sovietinės okupa
cijos išėjo septyni metraščio 
tomai, kuriuos suredagavo dr. 
Jonas Balys. Vokiečių okupacijos 

metu nieko negalima buvo išleis
ti, nes negautas vokiečių okupa
cinės valdžios leidimas. Kai 
artėjo frontas ir antroji sovietinė 
okupacija, 1944 metų liepos 5 
dieną dr. Jonas Balys nutarė pa
sitraukti į Vakarus ir įstaigos 
raktus perdavė Zenonui Slaviū
nui, nutarusiam pasilikti Lie
tuvoje.

Ir štai dabar, po maždaug 55 
metų, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas Vilniuje 
1992 metais išleido kuklų, 259 
puslapių, tomelį, pavadindamas jį 
senu vardu ir tęsdamas seną 
numeraciją: Tautosakos darbai I 
(VIII). Jame randame 23 straips
nius, parengtus 18 autorių. Tai 
teoretiniai straipsniai apie 
įvairias tautosakos rūšis ir rinki
nėliai iš naujųjų laikų. Leidinio 
vyriausias redaktorius — Leonar
das Sauka, dabartinis Tautosa
kos sektoriaus vadovas.

Įdomus yra istorinis Bronės 
Kazlauskienės straipsnis „Iš 
tautosakos skyrius veiklos poka
rio laikotarpiu”., (pp. 98-108). 
Anksčiau Tautosakos archyvas 
priklausė Etnologijos institutui, 
tada jis tapo priskirtas Istorijos 
institutui. Zenonas Slaviūnas 
neilgai buvo skyriaus vedėju 
(1945-1947), jį pakeitė nauji di
rektoriai: Feliksas Bugailiškis ir 
netrukus Povilas Pakarklis (iki 
1948 metų). Iš pradžių buvo 
palikti senieji Archyvo tarnauto
jai: Zenonas Slaviūnas, J. Čiurlio
nytė, J. Jurga. Netrukus atėjo
dirbti tik ką baigę lituanistikos kurti visa visuomenė, atsirado 
studijas Bronė Kazlauskienė, A. 
Jonynas, V. Vymerytė ir kiti. Im
ta kataloguoti liaudies dainas, 
pasakas ir tvarkyti liaudies 
tikėjimų medžiagos kartoteką (ta 
medžiaga vėliau buvo perduota 
Etnografuos skyriui).

Buvo bandyta atgaivinti tauto
sakos rinkimą. Tas darbas 
sunkiai vyko. Į įstaigos kvietimus 
ir paraginimus paprastai nebūda
vo sulaukiama atsiliepimų. Dau
gelis buvusių rinkėjų buvo 
pasitraukę į Vakarus, kiti buvo 
ištremti į Sibirą (ypač mokytojai) 
arba perėję dirbti iš mokyklų į 
kitas įstaigas. „Žmonės kratėsi 
tautosakos rinkėjų, nepasitikėjo 
nepažįstamais žmonėmis, laikė 
juos šnipais [...] Pokario 
sąlygomis, kai visi gyveno nuola
tinėje baimėje ir nežinioje, 
nerūpėjo kultūrinis darbas, tau
tosakos rinkimas [...] Be to, 
nebuvo ant ko rašyti — labai 
trūko popieriaus...” (p. 100).

Viskas sužlugo, kai į institutą 
atėjo naujas direktorius Juozas 
Žiugžda (1948-1970). Prityrę isto
rikai, nesutikdami su direkto
riaus istorijos tyrinėjimo ir ver
tinimo linija, nutraukė ryšius su 
institutu (A. Janulaitis, I. Jony
nas, K. Jablonskis, S. Matulaitis). 
Tautosakininkai gavo darbus ki
tose įstaigose: J. Čiurlionytė — 
Konservatorijoje, Zenonas Slaviū
nas — Pedagoginiame institute. 
Skyriui vadovauti buvo paskirtas 
J. Aidulis, tautosakos rinkėjas 
dėl honoraro, bet menko iš
silavinimo.

Juozas Žiugžda domėjosi tik 
revoliucine tautosaka ir džiaugs
minga „tarybine tautosaka”, 
kuri parodytų žmonių džiaugsmą 
dėl laimingo naujojo gyvenimo. 
Tačiau liaudis tokios tautosakos

Lietuvių tautosakos mokslininkas dr. Jonas Balys 1950-ųjų dešimtmečiu Col- 
lege Park, Maryland. Dr. Jonas Balys yra daugelio tautosakos veikalų, rinkinių 
ir studijų autorius bei leidėjas. Dabar Nepriklausomoje Lietuvoje atgaivinto 
„Tautosakos darbų” metraščio jis buvo pirmasis redaktorius, nuo 1935 iki 1944 
metų būdamas Lietuvių tautosakos archyvo vedėju.

ALI)A nuotrauka

nekūrė. Kūrė satyriškas dainas ir 
posakius apie naująjį gyvenimą: 
pavyzdžiui, „verkia ožka ir višta, 
prie kolūkio pririšta”. Paskelbus, 
kad „tarybinę tautosaką” gali 

savanorių, kūrusių pseudotauto- 
saką. Buvo aišku, kad tai ne 
liaudies kūryba, bet profesionalų 
poetų ir pusinteligenčių pro
duktas. Vilniaus Pedagoginio in
stituto mokiniai buvo verčiami 
gaminti tokią „tarybinę tautosa
ką”, kad gautų užskaitas. Ir jie 
tai darė kolektyviškai, vieni nuo 

Ramunė Vėliuvienė. „Velnias ir mergina pirty". (Iliustracija knygai „Sužeis
tas vėjas — lietuvių liaudies mitologinės sakmės”, Vilnius: Vyturys, 1987.)

kitų nusirašinėdavo, pakeisdami 
kelis žodžius, duodami išgalvotą 
metriką. „Nei tada, nei vėliau 
neteko užrašyti tikrai dainuoja
mų, paplitusių ‘tarybinių dainų’, 
teigiamai vaizduojančių naująjį 
gyvenimą” (p. 106).

Atsimenu 1940 metų rudenį, 
kai buvo ruoštasi švęsti spalio 
revoliucijos sukaktuves, paskam
bino man iš Tiesos redakcijos ir 
prašė duoti revoliucinės tautosa
kos. Aš atsakiau, kad mūsų liau
dis dar nesuspėjo tokios sukurti. 
Yra dainų apie 1905 metų revo

liuciją. Prašė ir jų atsiųsti. 
Nusiunčiau, bet nė vienos dainos 
neįdėjo, nes jose buvo peikiamas 
caras ir jo „činovninkai”. Juk 
viskas yra gerai, ką daro rusai, 
todėl nepatiko.

Juozas Žiugžda rado išeitį, 
prisikvietė nemažai rusų ir tauto- 
sakos-etnografijos skyriaus vedė
ja paskyrė rusę Z. Kutorgą, visai 
lietuviškai nesuprantančią. Tau
tosakos grupė merdėjo. Nuolat 
buvo atleidžiami „savo pačių 
prašymu” prityrę darbuotojai: J. 
Čiurlionytė, Zenonas Slaviūnas, 
J. Aidulis, J. Jurga, Bronė Kaz
lauskienė ir kiti. J. Jurga 
pasiskundė teismui, kuris priver
tė institutą grąžinti į darbą 
Jurgą, kurį aš buvau priėmęs į 
darbą dar Kaune. Kutorga nenu
sileido ir, pasikvietusi į talką 
profsąjungą, išgujo Jurgą iš darbo 
(jis klausęsis užsienio radijo).

Perorganizuojant institutus, 
tautosaka 1952 metais buvo 
perkelta iš istorijos į Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutą, 
kaip vienas jo sektorių. Į jį perėjo 
dirbti M. Vymerytė ir B. Ugin- 
čius. Vėliau, baigę aspirantūrą, 
atėjo dirbti Ambraziejus Jonynas 
ir Kazys Grigas (patarlių tyrinė
tojas). Sektoriui vadovauti 
paskirtas Antanas Mockus, o vė
liau Ambraziejus Jonynas (nuo 
1958 metų; išdirbęs, berods, 28 
metus iki pensijos). Prasidėjo rim
tas darbas, kurį parėmė Instituto 
direktorius Kostas Korsakas. Čia 
Bronės Kazlauskienės straipsnis 
nutrūksta, ir reikia tikėtis, kad 
bus tęsiamas kitame tome. Šiuo 
metu skyriaus vedėjas yra Leo
nardas Sauka ir yra daug naujų 
bendradarbių: Kostas Aleksynas, 
Bronė Kerbelytė ir kiti.

Iš teoretinių straipsnių šiame 
Tautosakos darbų tome paminė
tini Leonardo Saukos „Tautosa
kos darbo barai po sunkių okupa
cijos dešimtmečių” (pp. 9-16), 
Nijolės Laurinkienės „Tautosa
kos vaidmuo, ugdant tautos dva
singumą” (pp. 17-23), Pranės 
Jokimaitienės „Lietuva liaudies 
dainose” (pp. 24-32), Bronės Kaz
lauskienės „Iš tautosakos sky
riaus veiklos pokario laikotar
piu” (pp. 98-108), V. Misevičienės 
„Kalendorinių švenčių apeiginė 
tautosaka ir šiuolaikinės aktuali
jos” (pp. 162-167), Bronės Kerbe- 
lytės „Liaudies pasakos — žmo
gaus mąstymo ir kalbos lavinto- 
jos” (pp. 168-173), Norberto Vė
liaus „Profesionalusis menas ir 
mitologija” (pp. 174-180), kuria
me nagrinėjami laiko ir erdvės 
ciklai Kristijono Donelaičio kūry
boje, Petro Repšio freskose Vil
niaus universitete ir H. Šablevi
čiaus filme „Imu jūsų duoną”.

Iš tautosakos rinkinių ir rete
nybių pažymėtini yra: Kosto 
Aleksyno „Rezistencijos dainos” 
(pp. 33-97 — iš viso 55, daugelis 
su gaidomis, kurias parengė Živi
lė Ramoškaitė), Kosto Aleksyno 
„ .Tarybinės tautosakos’ paieškos 
1945-1947 metais” (pp. 109-120 - 
tai jau anksčiau minėtų falsifika
cijų gamyba), A. Rekašiaus „Šiuo
laikiniai anekdotai, jų tradicišku
mas ir variantiškumas (pp. 
138-143), kurį papildo R. Buivy- 
daitės „Iš politinių anekdotų” 
(pp. 144-161 — iš viso 46 pavyz
džiai), Kazio Grigo du straipsniai 
— „Frazeologijos rinkimo aktuali
jos” (pp. 181-192) ir „Rinkime tra
dicinius posakius” (pp. 191-196),

(Nukelta į 4 psl.)
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Rašytojai, demokratija, 
artilerija, Kainas ir Abelis

Ar rašytojai ir intelektualai jau 
suvaidino savo vaidmenį Vidu
rio-Rytų Europos išsilaisvinimo 
dramoje? Vis daugiau balsų 
Europoje teigia, kad jų valanda 
jau praėjo. Skaitome, kad tokios 
asmenybės, kaip Adam Michnik 
Lenkijoje ar Gyorgy Konrad 
Vengrijoje, politiniu atžvilgiu jau 
priklauso vakardienai, jau nu
stumti į savo šalių politinės 
kultūros pakraštį. Dabar atėjęs 
ekonomistų, politikų ir... buvusių 
nomenklatūrininkų metas. (Tai 
tartum patvirtina ir žvilgsnį į 
Lietuvos Seimo suolus, atstovų 
veidus ir jų sintaksę.)

Tačiau Vidurio-Rytų Europos 
rašytojai nemano atsisakyti savo 
tradicinio meninio ir visuomeninio 
vaidmens. Jų iniciatyva atei
nantis, 59-asis, Tarptautinio PEN 
klubo kongresas šių metų 
balandžio 19-24 dienomis įvyks 
Chorvatijoje, serbų artilerijos 
paženklintame Dubrovnik mies- 

. te. Kongreso tema — „Vieta ir 
likimas”. Tikimasi paruošti daly
vių pasisakymų antologiją, pa
vadintą Kaino žodžių apie Abelį 
parafraze: „Ar aš atsakingas už 
savo brolį?” Vidurio-Rytų 
Europos autoriai tikisi sutelkti 
savo pasaulio kolegų dėmesį į 
savo kraujuojančią ir skausmin
gai atsistatančią geografinę sritį.

Pasaulinės rašytojų organiza
cijos istorijoje Dubrovnik’as turi 
ypatingos simbolinės reikšmės. 
1934 metais tame mieste įvyku
sio rašytojų kongreso metu buvo 
pašalintas vokiečių PEN centras, 
kuris jau buvo virtęs nacių 
įrankiu. Su PEN klubu negalėjo 
sugyventi ir sovietų politinis-lite- 
ratūrinis aparatas — PEN 
atsisakė nariais priimti sovie
tines grupuotes, kol jos nepasiža
dės gerbti išraiškos laisvę ir pa
smerkti cenzūrą; Maskva 
reikalavo ypatingų privilegijų ir 
estų bei latvių PEN centrų 
pašalinimo. Įstojimas į Tarptau
tinį PEN klubą sutapo su sovie
tinės imperijos subyrėjimu; šian
dien pasaulinei rašytojų orga
nizacijai priklauso Rusija ir be
veik visos buvusios sąjungos „res
publikos”. Lietuva buvo vien
balsiai priimta į PEN klubą 1989 
metų gegužės mėnesį. (Beje, nu
krypstant į fantastinę litera
tūrą, PEN vardas išniro ir 
šiemetinės Lietuvos prezidento 
rinkiminės kampanijos metu — 
Algirdo Brazausko kandidatūros 
rėmėjų paskleistame pranešime 
anglų kalba, šalia panašių „kau
kiančių” nesąmonių, buvo pa
skelbta, jog Lietuvoje 1985 
metais įvykęs PEN suvažiavi
mas, kuris prisidėjęs prie „Lietu
vos išsilaisvinimo”.)

Viena pagrindinių temų Dub- 
rovnik’o Kongreso darbotvarkėje 
— Tarptautinė demokratinė char- 
tja. Jos idėja gimė pernai rudenį 
Budapešte įvykusioje rašytojų 
konferencijoje, kurios dalyviai 
paskelbė „Budapešto atsi
šaukimą” — busimosios Chartijos 
metmenis. Atsišaukimą pasirašė 

Adam Michnik, Andrei Siniavs- 
ky, Gyorgy Konrad, Tomas 
Venclova ir daugelis kitų 
įtakingų rašytojų.

Apibūdinę savo tikslą kaip 
„nuolatinę demokratijos akistatą 
su pasaulio dabartine būkle”, šie 
autoriai taip aptaria juos vieni
jančias vertybes:

— gyventi kūrybingoje taikoje 
su savo aplinka — žmonėmis ir 
gamta;

— ginti ir nuolatos reinterpre- 
tuoti žmogaus ir piliečio teises;

— ginti demokratinės politinės 
erdvės taisykles prieš bet kokį 
smurtingą įsikišimą;

— ginti kultūrų, įsitikinimų ir 
nuomonių pliuralizmą, išraišką ir 
dialogą tarp jų.

Pasirašiusiųjų įsitikinimu, šias 
vertybes būtina ginti, nes joms 
gresia nuolatinis pavojus — Rytų 
Europos demokratinė trans
formacija dar nesanti užtikrinta. 
Jie taip pat nuogąstauja, kad 
antidemokratiniai procesai Vidu
rio-Rytų Europoje gali paskatinti 
panašius dalykus ir Rytų Euro
poje.

(Nukelta į 2 psl.)

Jonas Mekas su savo tėvu 1929 metais Lietuvoje, kada autoriui buvo JeSeri 
metai. i

„Virpėdamas nuo atminties99

Tikrovė ir vaizduotė 
Jono Meko memuaruose

JŪRA AVIŽIENYTĖ
Jonas Mekas. I HAD NO- 

WHERE TO GO. New York: BIack 
Thistle Press, 1991. 470 puslapių. 
Kaina — 15 dolerių. Gaunama iš 
leidėjų: BIack Thistle Press, 491 
Broadway, New York, NY 10012, ir 
„Drauge”.

Brangi Penelope, ... Nežinau, 
kaip ilgai aš esu šiame mieste, bet 
aš jaučiu, kad jis, jo gatvės, jo 
parkai, jo naktys tapo dalimi ma
nės. Jaučiu, lyg niekad jo negalė
čiau palikti. Jaučiuosi, lyg būčiau 
vėl namie... Aš desperatiškai sten
giuosi sukurti visiškai naujus pri
minimus, kuriuos panaudočiau, 
kovodamas su saldžiais balseliais, 
šaukiančiais mane namo, į ku
riuos, žinau, visi keliai yra ištrin
ti. Kai aš sėdėjau šiandien žiūrė
damas į kitą ežero krantą ir vėl į 
peizažą, staiga pajutau, kad mano 
praeitis susiderino su dabartimi. 
Aš beveik pasiekiau išvykimo aki
mirką. Aš vos nepravirkau. Sėdė
jau čia prie ramaus Neiv England 
ežero, žiūrėdamas per vandenis, ir 
vos nepravirkau. Mačiau save, 
einantį su savo motina per lauką, 
mačiau savo mažą ranką jos ran
koje, ir lauką degantį raudonomis 
ir geltonomis gėlėmis, ir gebėjau 
justi visa, tarytum dabar, kiekvie
ną kvapą ir spalvą, ir dangaus 
mėlynę... Aš sėdėjau ten virpėda
mas nuo atminties.'

Šitaip Jonas Mekas užbaigia 
savo memuarus, I had Noivhere 
To Go, kuriuose atpasakojama jo 
kelionė nuo Semeniškių kaimo 
iki šio ežero kranto Naujoje An
glijoje, Amerikoje. Ši knyga 
pristatoma kaip dienoraštis (vie
tų pavadinimai ir datos — nuo 
1944 metų iki 1955 metų — var
dinami prie kiekvieno aprašymo), 
nors pačiam autoriui, rašančiam 
įvadą 1985 metais, nebeaišku, 
kur realybė, o kur įsivaizdavi
mas: „Kai aš darsyk skaitau 
šiuos dienoraščius, nebežinau, ar 
jie tiesa, ar fikcija. Visa tai vėl 
sugrįžta su baisaus sapno, kuris 
priverčia tave virpantį pašokti iš 
lovos, gyvumu” (p. 18).

Laiške Penelopei galima stip
riai jausti Meko, kaip išeivio, 
nuolatinę kova su savo prisimini
mais. Bandydamas sutaikyti savo 
praeities ir dabarties gyvenimo 
vietas, autorius stengiasi susitai
kyti su savo praeitimi. Sakyda
mas: „Aš beveik pasiekiau išvy
kimo akimirką (the point of 
departure)” (p. 469), Mekas pirmą 
sykį šioje knygoje optimistiškai 
pamini ateitį. Bet ar tai reiškia, 
kad jis pagaliau yra atradęs savo 
namus? Ir jeigu taip, ar tai 
reiškia, kad jis nebe išeivis, t.y. 
ar būtina išeiviui jaustis „bena- 
miui”? Mano manymu, taip, Me
kas atrado namus, bet, ne vienus 
— jis yra „dvinamis” — žmogus, 
kuris stengiasi sykiu gyventi ir 
tikroje, ir įsivaizduotoje vietoje — 
ir Itakėje (Semeniškių kaime, 
vaikystėje), ir New York’e (dabar
tyje, „išvykimo akimirkoje”).

Anot Jan Vladislav, „gyventi 
savą gyvenimą” reiškia išsaugoti 
namus savyje, tuose namuose iš
laikyti savo paties gyvenimo 
istoriją, tradicijas, kalbą , idėjas 
ir gimtąjį kraštą. „Gyventi 
svetimą gyvenimą” reiškia tą 
viską prarasti. Vladislav teigia, 
kad fizinė namų vieta nesvarbi, 
nes žmogaus namai — ta vieta, iš 
kurios jis kilęs — nebeegzistuoja: 
„Mes galime prisišaukti tikrą 
savo šalies geografiją. Lėtai, bet 
teisingai mes galime vėl nubrėžti 
jos išblyškusius kontūrus. Bet 
neįmanoma sugrįžti ten iš tiesų. 
Ne tik kad visa yra pasikeitę, bet 
ir mes patys jau esame kitokie, ir 
kas svarbiausia, pasikeitė lai
kas.”2 Tik namų įvaizdis 
nepakeičiamas: „Mes niekad 
nenustosime nešioti savyje šios 
susitikimo su savimi vietos, šios 
savęs ir likusio pasaulio at
pažinimo, priėmimo ir atmetimo 
vietos.”5

Kaip tik tokius namus Meko 
vaikystėje nešioja su savimi 
čigonai: „Apgailėtinas būrys, bet 
jie šoko ir dainavo. Jų vežimuose 
buvo visi jų daiktai. Jie nešiojosi 
savo pasaulį su savimi” (p. 110). 
Čigonai — benamiai tiktai iš 
išorės, nes jie išlaiko savo namus 
savo dainomis ir gyvenimo būdu. 
Mekas, panašiai suvokdamas 
tautiškumą, klausia, kodėl Vik
toro Petravičiaus darbai lietuviš
ki. Atsakymas: kadangi jis 
lietuvis (p. 108).

Nors savaime aišku, kad žmo
gaus idealių namų viziją sudaro 
vaikystės, šeimos ir tautos 
prisiminimai, Mekas lieka nelai-

Jonas Mekas Hollis Melton nuotrauka

mingas. Kodėl? Jam skaudu pri
siminti ir savo vaikystę, ir savo 
tautos istoriją. Mąstydamas apie 
jas, Mekas atsimena savo tautos 
ir vaikystės dainas, kurios pilnos 
liūdesio, nes jo tautos, kaip ir jo 
paties, istorija yra praradimų ir 
represijų istorija: „Po velnių, aš 
pasakiau, tos lietuviškos dainos, 
jos visad tokios liūdnos. Jose 
visada yra ašarų. Net kai tu ma
nai išreiškiąs savo džiaugsmą, ne, 
net tada jos nėra džiaugsmingos 
dainos. Lietuviai visada buvo ant 
didesnių kaimynų tako, visada jų 
trypiami” (p. 308).

Daug kas prarasta amžinai, 
daug ko nebėra. Bet ar viskas 
prarasta? Mekas daro išvadą, kad 
lieka prisiminimai, kurie yra 
nepakeičiami: jų nereikia gailė
tis, bet stengtis jais džiaugtis. 
Šitai jis seniai pats rašė draugės 
Marijos autografų knygelėje 
(nors ilgai to negalėjo pats įgy
vendinti):

O dėl prisiminimų... jie nuolat 
žiūri, jie surenka ir išsaugo kiek
vieną vaizdini, kiekvieną nuotai
ką: vakarus kartu, šypsenas ir 
dainas, kurios skambėjo taip 
puikiai, kai mes stovėjome ir kar
tu jas dainavome. Kada nors, po 
daugelio metų, savo atmintyse 
mes sugrįšime į tas vietas ir mes 
vartysimės, negalėdami užmigti, 
mąstydami, prisimindami... visa 
tai sugrįš ir mes nebegalėsime 
nieko pakeisti... todėl aš noriu, 
kad tada, po daugelio metų, tu 
nieko nesigailėtum ir nenorėtum 
visai nieko pakeisti... gyvenimas 
nugyventas tobulai, tobuli prisi
minimai (p. 173).

I had Nowhere to Go pabaigoje 
Mekas „sugrįžta” į dvejus namus: 
į New Yorką ir į Itakę. Kaip ma
tyti iš laiško Penelopei, jis paga
liau yra atradęs idealių namų 
įvaizdį ir su juo susitaikęs. Anks
čiau Mekas saugojosi „saldžių 
praeities balsų,” kaip Ulisas sau
gojosi sirenų dainų, nes bijojo, 
kad jie jį pasmaugsiantys (p. 466). 
Taip, autorius vis bėgo pirmyn, 
neatsigręždamas, galvodamas tik 
apie dabartį ir ateitį: „Kiekvieną 

sykį, kai aš nustoju bėgęs ir 
pradedu klausytis, aš išgirstu 
saldžius praeities balsus. Tu 
nežinai, kiek daug jėgų man 
reikia norint toliau bėgti” (p. 
468). Bėgti pirmyn tikriausiai 
reiškė Meko kovą už būvį. Per 
„bėgimo” metus (nuo 1944 iki 
1955 metų jam reikėjo smarkiai 
dirbti, kartais dvylika valandų 
per dieną kasdien Vokietijos 
fabrikuose fūr den Sieg, arba 
New York’e, kad tik užtektų 
pavalgyti.

Susitaikymas su praeitimi ir su 
prisiminimais parodomas simbo

t/A£>
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(New Yo«*: BIack Thia-
Jono Meko memuarų knygos ,J Had Nowhere to 
tie Press, 1991) virtelis.

liškai: dabartinis Mekas, sėdintis 
ramiai, žiūrintis į kitą ežero 
krantą, mato praeitį — motiną, 
save dar vaiką, lauką Semeniš
kių kaime. Vaizdas paprastas, 
bet mielas — mėlynas dangus, 
geltonai ir raudonai žydinčios 
gėlės. Mekas paduoda ranką mo
tinai — šitaip susijungdamas su 
praeitimi. Ar tas vaizdas yra 
tikras prisiminimas, ar jis tik 
įsivaizduotas, nesvarbu. Jis — 
Meko Itakė.

Įdomu, kad ta pati fotografija 
knygos pradžioje ir pabaigoje 
įrėmina Meko memuarus — šeše- 
rių metų Jonas Mekas su tėvu. 
Nuotrauka — paprastas „snap- 
shot” iš šeimos albumo, kuris 
užfiksuoja akimirką iš autoriaus 
vaikystės. Šiuo momentu Mekas 
stovi priešais sėdintį tėvą, kuris, 
atrodo, savo kūnu yra apgaubęs 
vaiką. Tėvo ranka ant vaiko pe
ties. Meko vyresnio brolio ranka 
ant tėvo peties. Stipriai jaučiami 
šilti santykiai tarp artimų šeimos 
narių. Visi žiūri priekin — į 
fotografą ir į skaitytojus. I Had 
Noivhere to Go epizodai panašiai 
užfiksuoja akimirkas iš Meko gy
venimo. Ši fotografija knygos 
pradžioje ir gale primena, kad 
Meko gyvenimo istorija apėjo 
ratu: autorius vėl sugrįžo į 
gyvenimo būseną, kurioje jis 
jaučiasi saugus, savimi pasitikin
tis ir tikras savo ateitimi. Tai 
įmanoma, tik susitaikius su 
praeitimi.

NUORODOS
1 Jonas Mekas, I Had Noivhere to 

Go. New York: BIack Thistle Press, 
1991. Pp. 468-469. Po tolimesnių 
citatų iš šio teksto žymimas tik

, puslapio numeris. (Vertimai į 
j lietuvių kalbą: A. B. ir mano - J. A.).

2 Jan Vladislav, „Exile, Respon- 
sibility, Destiny”, Literature in Exile 
(ed. John Glad). Durham, North 
Carohna: Dūke University Press,
1990. Pp. 14-15,

( 3 Ten pat, p. 15.
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Mes esame pakeisti 
ir mes esame pakeliui

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA 1988-1993 METAIS

Koks tai buvo lūžis — Kovo Vie
nuoliktoji. Airįjos poeto William 
Butler Yeats žodžiais, mūsų 
laikas ir mes patys esame 
changed, changed utterly, a ter- 
rible beauty is born... — pakeisti, 
visiškai pakeisti, gimęs baisus 
grožis.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimas 1990 metų 
kovo 11-ąją pakeitė mus visus. Po 
tos kovos dėl laisvės, po mūsų 
išėjimo į pasaulio politinę areną 
ir jo viešosios nuomonės mobili
zavimo — kad ir pražūtingiau
siais momentais, lemtingiausiais, 
buvome anapus visokios baimės 
ir ašarų, pilni savim pasitikėjimo, 
džiaugsmo, drąsos. Mes virtome 
kitais. Tapo kitoks mūsų likimas. 
Mums buvo užduota nauja pa
skirtis. Tą naują paskirtį no
rėčiau šia proga paliesti trumpu 
žodžiu.

Todėl čia noriu kalbėti ne apie 
praeiti, bet apie ateitį. Tai ypač 
liečia jaunimą, kuris turės toje 
ateityje gyventi ir veikti. Liečia 
tą jaunimą, iš kurio bus kuriama 
ta ateitis. Kodėl svarbu dabar 
kalbėti apie ateitį? Todėl, kad: 
mes stovime dabar tarp amžių, 
ant amžių slenksčio, lūžio momen
tu.

Tai ne vien Lietuvos reikalas. 
Moralinė krizė yra persmelkusi 
Rytų pasaulį, yra įsilaužusi į 
Vakarus. Lietuvos pakilimas iš 
komunizmo blogio imperijos griu
vėsių buvo pranašystė artėjančio 
pasaulio atnaujinimo. Ir tik to lū
žio bei perėjimo momentu suvo
kiame, koks tai stebuklingas pa
daras yra buvęs išeivija. Tai 
suvokiame tik tuo momentu, kai 
tos išeivijos jau nebėra, kai ji iš 
esmės jau virtusi kita, kai ji 
perėjusi į kitą prasmę.

Gyvenusi iki šiol už savęs, ne 
sau. Kokia brangi dovana buvo 
duota išeivijai — gyventi tikslui. 
Jos dalia neleido jos žmonėms 
blaškytis, kaip blaškosi aplink 
pasaulyje žmonijos dauguma. Jai 
buvo duota liudyti tiesą ir laisvę, 
žmogaus ir tautos vertę. Apvaiz
da davė mums prasmę. Sveikinu 
iš širdies visus ir džiaugiuos, kad 
buvome Apvaizdos išrinkti tokią 
dovaną priimti.

Išeivija gyvenusi už savęs, ne 
sau. Štai ir paradoksas — išeivija 
gyvenusi ir veikusi tam, kad jos 
nebeliktų. Tai yra palyginti 
unikalus reiškinys pasaulinėje is
torijoje. Dar būtų galima ir pasi
juokti, kaip ir juokėsi anksčiau 
paviršutiniškesni žmonės — ko
kie kvailiai išeiviai, kenčiantys 
nelaisvę laisvėje! Bet mes, patei
sinti, dabar juokiamės su pasidi
džiavimu ir nuostaba ta savo 
drąsa, tue užsispyrimu, tuo ryžtu.

Toji mūsiškoji išeivija buvo 
likimo sujungta bendrija, jokia 
paprasta „emigracija”, kaip ka
daise vadino ją komunistinė 
propaganda (ir, deja, dažnokai 
toliau daro istorįjos nežinantys 
arba nenorintys jos žinoti da
bartiniai Lietuvos politiniai 
komentatoriai). Tai yra panie

kinimas, falsifikacija. Argi reikia 
suprasti tada, kad ir Sibiro trem
tiniai tebuvo kažkokie „ekskur
santai” į egzotiškus pasaulio pa
kraščius? Ne.

Būtina yra įvertinti tą baisią 
kainą, kuri buvo sumokėta išei
vio dvasios — mūsų — kad tokį 
vaidmenį atliktumėme. Išvieti- 
nimas, „displacement”, D.P. sta
tusas, benamiškumas. Esame 
pamestinukai vaikai, išblaškyti 
po karo nuniokotus landšaftus, 
tarp įvairiausių valstybių sienų, 
po pereinamuosius lagerius, po 
pabėgėlių „stovyklas”, po pa
galiau — lietuviškus telkinius 
naujuose kraštuose, po lietuvių 
kapines visokiausiuose pasaulio 
užkampiuose. Ir 40 metų buvo 
pragyventa, besėdint ant supa
kuotų lagaminų, svajojant apie 
tolimą numylėtą prarastą kraštą. 
Tai buvo metai, pragyventi il
gesyje ir ašarose, prisiminimuose 
ir viltyje. Metai, pragyventi skau
dančia širdimi.

Tad turime suprasti, kad išei
vija gyvenusi laike, ne vietoje. Ji 
gyveno istorijoje. Ji gyvenusi su 
sąmone savo pačios kartų ir savo 
tęstinumo, ir savo nutrūkimo, iš
nykimo grėsmės akivaizdoje — 
demografijos ir asimiliacijos 
dėsnių, visiško susilyginimo su 
gyvenamąja aplinka pavojumi. 
Išeivija, nepaprastu egzistencinės 
drąsos gestu, išlaikė savyje 

(Nukelta į 2 psl.)

Claustro Pakeliui į Emaus 
Ispanija, 11-asis amžius

Veidu į visuomenės 
ir sąžinės ateitį
ANTANAS SAULAITIS, SJ

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
rūpesčiai, uždaviniai ir veiklos 
kryptys atsispindi Vyskupų kon
ferencijos, pavienių vyskupų ir su 
bažnytine vadovybe susijusių as
menų pareiškimuose, pasisaky
muose ar pasikalbėjimuose spau
doje. Prie šių galima pridėti 
popiežiaus Jono Pauliaus II žo
džius ir nuncijaus Lietuvai min
tis, taip pat spaudoje paskelbtas. 
Penkerių metų tekstuose randa
mi klausimai buvo suskirstyti į 
šešias rūšis — nuo ekonomijos iki 
pačios sąžinės ir papildyti pavyz
džiais iš 132 dienų patirties Lie
tuvoje per praėjusius ketverius 
metus.

Bažnyčios, tautos ir valstybės 
savitarpio ryšius istorikai tyri
nėja nuolatos, o ypač ryšium su 
krikščionybės Lietuvoje 600 metų 
jubiliejumi 1987 metais. Sovieti
nės priespaudos metais Bažnyčia, 
tai yra tikintieji su savo vadovais, 
buvo pagrindinė atrama ir kovos 
bei pasyvios rezistencijos židinys 
ryškiausiai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 1972-1989 
laikotarpiu. Šis kovos už su tikė
jimu susijusį teisingumą metas 
tikriausiai ir Lietuvą išvedė į 
pirmąją iš sovietuos išsilaisvinan
čių tautų eilę.

Staiga atsidūrusi naujose sąly
gose, Katalikų Bažnyčia ir kitos 
religinės bendruomenės ėmėsi ir 
imasi naujų uždavinių, sutinka 
anksčiau nebūtų kliūčių, išgyve
na įsijungimą į europinę aplinką 
ir pasaulinę kultūrą (ar civiliza
ciją). Čia surinkti klausimai gali 
padėti Lietuvos Katalikų Bažny

čios šiandieninę būseną suvokti 
— bent pagal vakarietišką mąsty
seną.

Pradedama nuo praktiškų rei
kalų, po to žvelgiama į visuome
nę, švietimą, vertybių ugdymą, 
pamaldumo bei dvasingumo ry
šius, pačius Lietuvos gyventojo 
sąžinės klausimus.

Medžiaginė padėtis

Dauguma grąžinamų pastatų — 
bažnyčių, vienuolynų, senųjų kle
bonijų — lietuviškai tariant, yra 
„avarinėje” būklėje. Vyskupijos 
gali atsiimti ir šiandien Lietuvo
je negyvuojančių vienuolijų na
mus. Lėšų neturinti valdžia tik
riausiai vis mažiau galės sovieti
nę skriaudą atitaisyti, o Vakarų 
Bažnyčios nėra linkusios staty
boms aukoti, didesnį dėmesį 
kreipdamos į švietimo bei šalpos 
projektus. Atsiimtos senamiesčių 
bažnyčios, statomos naujos mies
teliuose ir vos, keletas naujuose 
didžiųjų miestų naujuose rąjonuo- 
se. Šių projektuojamas dydis tai
komas dešimtmčių nužeminimui 
ir niekinimui atsverti, ir neleng
va pasimokyti iš anksčiau pradė
jusių bažnyčias statyti „Rytų” 
Europos šalių, sunkesnėmis eko
nominėmis sąlygomis nepajė
giančių jų apšildyti ar išlaikyti.

Nuo pat pirmosios viešesnio ti
kinčiųjų gyvenimo dienos 1988 
metų rudenį stokojama patalpų 
jaunimo, šalpos, švietimo ar ki
toms grupėms susirinkti ar nau
joms bažnytinėms įstaigoms (pa
vyzdžiui, katechetiniams cent
rams) apgyvendinti, kaip ir am
žinoji sovietinė bėda su 
gyvenamaisiais butais. Veiklos 
bei patalpų ir bažnytinių žmonių 
išlaikymas atsiduria sunkioje 
būklėje: iki 1989 metų būdinga 
šv. Mišioms užprašyti auka 
būdavo dešimtadalis mėnesinio 
atlyginimo, o 1993 metais viene- 
rioms Mišioms auka prilygsta 
maždaug šimtadaliui mėnesinės 
algos. Kai gyventojų visa alga 
išleidžiama vien tik maistui, 
sumažėja aukos bažnyčiai ir 
šalpai, kad ir dosnia širdimi 
duodamos.

Platesnė visuomenė

Visose buvusios sovietinės im
perijos įtakos kraštuose Bažny
čia, vykdžiusi išskirtinį laisvėji
mo vaidmenį, staiga turi spręsti 
kiek viešajame gyvenime daly
vauti. Vienuose kraštuose Kata
likų Bažnyčios vadovybė ėmėsi 
labai ryškaus ir viešo vaidmens, 
pasisakydama ir įtaigaudama vi
suomenę bei valstybę plačiu mas
tu, o kitose šalyse — lyg nutilo ar 
dingo iš akių, simboliškai pasilik
dama „zakristijoje”, į kurią se
niau sovietai visą veiklą buvo už
darę.

1992-1993 metų rinkimų Lie
tuvoje laiku tikintieji toje zakris
tijoje kreipėsi į kunigus, klausda
mi, už ką balsuoti. Viešieji pasi
sakymai stengėsi būti aiškūs ir 
drauge neutralūs — tai gali būti 
ir todėl, kad dvasininkijai buvo 
suprantama, kas rinkimus į Sei-; 
mą ir prezidentūrą laimės.

Vos tik prasidėjus 1988-1989 
metų aušrai, pirmos susibūrė vie-

PrisikėlimasHans Pleydenwurff (ca. 1420-7 1472) 
Alte Pinakothek, Muenchenas, Vokietija

nuolės ir moterys į Caritas viene
tus, kurie lieka pagrindiniu ir są
žiningiausiu savitarpio ir iš užsie
nio ateinančios paramos tinklu. 
LKB Kronikos kova už teises da
bar čia išreikšta pastangomis su
šelpti į vargą patekusius tautie
čius, siekti socialinio teisingumo 
1992-1993 metų sąvartoje Vil
niaus arkivyskupijos atidaryta 
varguoliams valgykla (buvusia
me Trinitorių vienuolyne, kuria
me sovietinė kariuomenė dešimt
mečius įgulą laikė) liudija Bažny
čios sugebėjimą viešame gyveni
me žmonių labui dalyvauti.

LKB Kronikos puslapiai ir to
mai visuomet į tikėjimo prieši
ninkus žiūri krikščioniškai atlai
džia širdimi, be keršto ar kartėlio. 
Skriauda tikrai neužmirštama, 
kaip liudija gausūs naujai pasta
tyti kryžiai bei koplytėlės ties 
laisvės kovotojų-partizanų žuvi
mo vietomis, paminklai tremti
niams ir „Lietuvos kančioms” at
minti. Archyvams išryškėjant, 
skriaudėjams bei žudikams čia 
pat gyviems tebesant, kaip šis 
gailestingumas gali išlikti, neat
sisakius įstatymiško ar teisinio 
teisingumo reikalavimų (pavyz
džiui, galimo desovietizacijos po
tvarkio)?

Šiame numeryje:
Esame pakeliui • Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1988-1993 • Žydų 
kultūra Amerikoje • Rietavas ir jo apylinkės • Balio Augino ei
lėraštis • Pokalbis su solistu Jonu Vazneliu • Dalios Kasčiūnaitės 
paroda Čikagos miesto centre

Pirmieji dvasininkijos žingsniai 
į visuomenę nebuvo lengvi — „bu
vome nei paruošti, nei pasiruošę” 
įsijungti į kuriamų jaunimo bei 
kitų visuomeninių sąjūdžių ir or
ganizacijų veiklą. Kai priespau
dos laikais buvo laiko skaityti ir 
pomėgiais užsiimti, šiandieną ku
nigai perkrauti darbais bažnyčio
je, mokyklose, vietovės veikloje, 
remontais bei statybomis. Per 
krikščioniškos inteligentijos bū
relius ir kitais būdais stengiama
si Bažnyčios socialinį mokymą 
švieson iškelti, kai jis toks ryškus 
ir dinamiškas Jono Pauliaus II 
raštuose.

Tikinčiųjų ugdymnas

1989 metais atidarius valdiškų 
mokyklų duris tikybos pamo
koms, pirmieji buvo siunčiami 
kunigai, kurių ne kiekvienas yra 
pedagogas. Bematant įsijungė 
tuomet dar pogrindžio vienuolės, 
o dabar jau esama tūkstančių ka
techetų arba tikybos mokytojų. 
Tikybą dėstyti pageidauja ir bu
vę ateizmo mokytojai, sugebantys 

■ dėstyti tikėjimą, turinį pakeitus 
iš sovietinio į krikščioniškąjį. Jau 
pasiekti ketvirtieji 4 metų tiky
bos mokytojų kursai ir įvesimą 

ši specialybė pedagoginiuose insti
tutuose. Kaune Vytauto Didžiojo 
universiteto teologuos fakultetas 
pasiekė trečiuosius gyvavimo me
tus.

Šių visų kursų pagrindą suda
ro prieškarinės teologijos dalykai 
seminarijoje, ir palaipsniui įjun
giami Vatikano II mokymai, kaip 
ir iš vis katechetinė ir evangeli
zacijos galvosena — tikėjimo per
davimo kryptis. Neturėję galimy
bių ar progos bažnyčioje dalyvau
ti ir kaip tikintieji lavintis, Die
vo ieškantys asmenys visai savai
me limpa prie šiuolaikinės visuo
tinės Bažnyčios mokymo bei pa
saulėžiūros, ir sunkiau supranta 
archaiškumus.

Seminarijose klierikų auklėji
mą, iš šalies žiūrint, suprastume 
kaip tradicinį Kaune ir dar kon- 
servatyviškesnį Telšiuose. Kuni
giško ir pasauliečių tikinčųjų luo
mo skirtybės ryškios ten, kur 
Krikšto sakramento prasmė, taip 
giliai įpinta į Vatikano II pasiek
tą atnaujinimą, nėra dar pajusta. 
1993 metų Gavėnią Lietuvos baž
nyčiose sakomi pamokslai kaip 
tik apie Krikštą — vieną trijų 
pagrindinių popiežiaus numaty
tos kelionės Lietuvon 1993 metų 
rugsėjo mėnesį temų.

1993 metų pradžioje Lietuvoje 
yra 12 katalikiškų mokyklų. Jos 
visos steigtos geranoriškai; 
turbūt nė vienam organizatorių 
niekad katalikiškos ar krikščio
niškos mokyklos nemačius ir ne
patyrus. Platesnė skaityba, 
mainai su kitų šalių katalikiš
kom mokslo įstaigom bei kursai 
mokytojams mokyklų vedėjams 
padės iš praktikos suvokti, kame 
glūdi katalikiškos mokyklos me
todas ir reikšmė (tai yra labiau
siai mokytojų ir mokinių savitar
pio ryšiuose), taip skirtinguose 
nuo sovietinio auklėjimo mokyto
jų ir mokinių vieni kitiems tie
siog priešiškumo ir baimės kaip 
pagrindinės lavinimo priemonės.

Jau 1989 metais pradėjo eiti 
žurnalas Katalikų pasaulis, ku
riam, kaip ir kitai krikščioniškai 
spaudai, nepalankieji lengvai ga
lėjo koją pakišti, sulaikydami 
spaustuvėse, nesuteikdami popie
riaus, varžydami katalikiškos 
spaudos platinimą kioskuose. 
Lietuvos vyskupai iš karto nu
sprendė įsigyti katalikišką spaus
tuvę, JAV Vyskupų konferencija 
ir Vokietijos „Kirche im Not” 
įstaiga paskyrė lėšų, nes tuo bū
du katalikiška spauda sklan
džiau tikinčiuosius bei visuome
nę pasiektų.

Gyvenimo vertybės

Susidomėjimas lietuviškuoju 
paveldu, bandymas moksliškai ar 
nors romantiškai pasiekti baltų 
kultūros ištakas atspindi tą patį 
rūpestį, kurį dabartinis popiežius 
išreiškia: kaip ugdyti lietuvių 

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS „ R AV G. s
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1993 m. balandžio mėn. 17 d. / April 17, 1993 Nr. 73(15)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Postmoderninė ir 
pototalitarinę era naujajame 

anglų romane

Smurtu užgesintas žiburys — Ignas Skrupskelis

Dar nespėjome pakankamai 
aiškiai susigaudyti modernizmo 
labirintuose, o dabar autorite
tingi balsai jau liepia mums 
pirkti naujus — postmodernizmo, 
dekonstrukcionizmo — žemėla
pius. Tose filosofuojančių kritikų 
nubrėžtose ir nuspalvintose 
valdose dar sunkiau atrasti kelią, 
nes iš po kojų visai pradingsta 
žemė. Viskas „dekonstruktuoja- 
ma”, išardoma — autorius, teks
tas, skaitytojas, kalba, pats 
gyvenimas. Mums tvirtinama, 
jog praradome humanizmą, įpras
tas temas, asmenybes ir pačią 
tikrove.

Kaip į tas „autoriaus mirties 
amžių" skelbiančias teorijas rea
guoja patys rašytojai? Bent 
vienas jų, anglų kritikas ir roma
nistas Malcolm Bradbury, pa
rodo, kad iš savo laidotuvių au
toriai gali pasipelnyti — paneigti 
literatūros mirtį, pademonstruo
dami jos gyvybingumą.

Totalitariniai režimai buvo 
priešiški moderniajam menui ir 
literatūrai. Tačiau modernistinis 
judėjimas ir politinis totali
tarizmas Europoje buvo palaidoti 
beveik tuo pačiu metu. Šį ir 
daugelį mūsų laiko paradoksų 
Bradbury gvildena savo nauja 
jame romane Doctor Criminale. 
Autorius vaizduoja mūsų laiko
tarpio intelektualų „keistą flirtą 
su beprotišku ideologiniu 
pasauliu”, literatūros santykį su 
politine ir ūkine galybe. Jaunas 
anglų žurnalistas mėgina iš
aiškinti garsiojo, mįslingo 
autoriaus Bazlo Criminale pa
slaptį. Iš kur jis kilęs — ar iš 
Lietuvos, kaip tvirtina kai kurie 
šaltiniai? Ar jis tikrai buvo 
Ulbricht’o patarėju žmogaus 
teisių klausimais? Ar Ceaucescu 
klausėsi jo patarimų dėl architek
tūros? Ar jis pats parašė savo 
knygas? Kas apie jį sako teisybę? 
Kas meluoja?

Tas žurnalistas yra dvigubas 
pašalietis: kaip anglas postmo
dernistinėje Europoje ir kaip 
18-ojo šimtmečio romanams bū
dingas naivus jaunikaitis, kurį 
apšviečia tikrovė. Jam sunku 
suprasti Bazlo Criminale prieš
taravimus, jo kompromisus su 
totalitariniais režimais ir su savo 
paties sąžine. Žurnalistas pasi
piktina, patyręs, kad didysis filo-. 
sofas išdavė jauną merginą; kad 
kompartija jį naudojo kaip kurjerį 
savo bilijonams perkelti į Vakarų 
bankus.

Tačiau ilgainiui jaunojo anglo 
požiūris pakinta. Jis pajunta, kad 
garsiojo filosofo ir jo draugių 
gyvenimai daug sudėtingesni, 
paslaptingesni ir, be abejo, 
apgaulingesni negu, kad ne
kaltas jaunikaitis drįso įsivaiz
duoti. Moralinis pasipiktinimas 
sušvelnėja, išgirdus, kad Bazlo 
Criminale „nedarė nieko bloga, 
išskyrus tuos blogus dalykus, ku
riuos reikia daryti, norint išlikti 
gyvu marksistinėje šalyje”. Kaip 

„chaoso kūdikis”, garsusis filo
sofas rašė chaoso supamas — 
Rytų europiečiams chaosas esąs 
„ne teorija, o tikrovė”. Ir taip, 
knygai baigiantis, patiriame, kad 
„tikras” Bazlo Criminale neegzis
tuoja. „Tikrovės” iš viso nėra; 
tėra fikcijos. „Kažin, ar aš, ar bet 
kas būtumėme sugebėję sumobili
zuoti tvirtesnes moralines pajė
gas... Ir aš turbūt būčiau viską 
pasirašęs” — prieina išvados 
jaunas anglas.

criminale te s
£5

malcolmbradbury
Intelektualinė satyra yra 

tinkamas atsakas postmoderni
stinių kritikų bombastiškosioms 
pretenzijoms. Knygos autorius, 
kalbėdamas rimtu ir komišku 
balsu, žaidžia jų terminais, bet 
neklūpčioja prieš jų idėjas. Suvie
nytos Europos ir tarptautinės 
literatūros didžiūnai jam iš dalies 
komiškos figūros, tarptautinių 
fundacijų ir konferencijų pasaulė
lis viena koja stovi ant grotesko; 
dideli biudžetai gimdo didelę ko
rupciją.

Centrinė romano figūra, Bazlo 
Criminale, atrodo, gimęs ne tiek 
iš moters, kiek iš mūsų šimtmečio 
reikšmingųjų idėjų. Jame atpa
žįstame tokių įtakingų, bet 
morališkai susitepusių asmeny
bių, kolaborantų su naciais ir ko
munistais, kaip Martin Heideg- 
ger, Georg Lukacs ar Bertolt 
Brecht, bruožus. Jo sielos gelmės 
lieka nepaliestos, autorius nesu
geba prasiskverbti į Dostojevskio 
ar Joseph Conrad’o teritoriją.

Malcolm Bradbury patrauklus 
rašytojas, nes jis tiksliai žino savo 
ribas. Jaunasis žurnalistas 
romane kalba ir už patį autorių: 
„Aišku, aš visad liksiu tole
rantiškas, skeptiškas, nuolaidus, 
pragmatiškas, geraširdis, atviras, 
vėlyvas liberalas. Todėl man 
gyvenimas bus spektaklis, baza- 
ras, begalinė medijų estrada, 
kurioje visos pasaulėžiūros priim
tinos. Nebus didelės išminties, 
bet ir didelio melo”.

Literatūra niekad nepasi
tenkins tokiomis ribomis. Bet ir 
tokia ribota literatūra turi 
svarbią paskirtį, kaip rodo 
Malcolm Bradbury naujasis 
romanas Doctor Criminale.

Ji

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

„Yra žmonių, apie kuriuos nuo
tykių ir anekdotų nepapasakosi. 
Ne dėl to, kad prie jų anekdotai 
nelimpą. Jų charakteris toks 
lygus, apvaldytas. Jie mėgsta sis
temingai gyvenimą organizuoti 
— pakopa po pakopos į gyvenimo 
kalną. Nuotykiai, avantiūros 
jiem svetimi. Jų galvojimas ir 
veikimas tiesus, kietas — ką 
sugalvoję, nesilenkia į šalį ir nesi
duoda išmušami; atkakliai ir kie
tai savo idėjas vykdo, vis pirmyn 
verždamiesi, nors ir lėtu žings
niu, be entuziazmo, bet ir be 
rezignacijos. ...Tos rūšies žmogus, 
atrodo, buvo Ignas Skrupskelis”.

Taip apie savo amžininką ir 
bičiulį, talentingą žurnalistą, 
redaktorių ir visuomenininką, iš
tikimą ir nuoširdų Lietuvos vals
tybingumo puoselėtoją, 1940 
metais likviduotos Lietuvos 
žurnalistų sąjungos, t.y. mūsų 
Draugijos pirmtakės, valdybos 
narį, pagaliau — jautrų ir šviesų 
žmogų, kadaise rašė Juozas 
Ambrazevičius-Brazaitis. Šiemet 
tam asmeniui sukaktų 90 metų, 
tačiau ne tik jo vardas nėra 
plačiau žinomas šiandieninei 
Lietuvos visuomenei, bet neži
noma ne| jo kapo vieta Sibiro 
speigynuose. Lygiai, kaip ir jo žu
vimo sovietiniame koncentracjos 
lageryje datą bei aplinkybes gau
bia abejonių bei nežinios migla. 
Esu įsitikinęs, kad bent šia pro
ga Lietuvos žurnalistų pareiga 
yra iškelti iš užmaršties šį kilnios 
sielos ir tragiško likimo savo 
kolegą, kuris dar tik prieš keletą 
dešimtmečių buvo vienas popu
liariausių, visuotinai Lietuvoje 
žinomas mūsų plunksnos brolis.

Bent trumpai norėčiau čia pri
statyti svarbiausius Igno Skrups- 
kelio gyvenimo ir veiklos bruo
žus, viena kita jo straipsnių iš
trauka parodyti šio žurnalisto ir 
piliečio pozicijas, kurios yra reikš
mingos ne vien mūsų žurnalis
tikos istorijai, bet daugeliu atvejų 
tebėra aktualios ir dabarčiai, 
kaip šviesus ištikimybės laisvei, 
demokratijai, žmogaus teisėms ir 
savo valstybei pavyzdys.

Ignas Skrupskelis gimė 1903 
metų spalio mėnesį Šiaulių 
apskrityje, Melgužės dvare, kur jo 
tėvas buvo to dvaro darbininkas. 
Kaip pažymi Juozas Brazaitis, 
Skrupskelio tėvas, pradėjęs savo 
turtą „nuo Melgužės dvaro pie
menuko botago”, vėliau buvo to 
paties dvaro bernas, dvaro žemės 
sklypo nuomininkas, ūkelio 
nuomininkas netoli Kriukų mies
telio Kazylų kaime šiaurės Lietu
voje, kol pagaliau ūkelio nuomi
ninkas virto jo savininku, jį 
išsipirkęs jau Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu ir tik pora 
metų prieš sovietinę okupaciją 
pasistatęs geresnes trobeles.

Tokiu pat atkaklumu veržėsi 
gyveniman ir tėvų viltis — Ignas. 
Pirmąjam pasauliniam karui bai
giantis, 1918 metų rudenį jis 
įstojo į antrą Linkuvos gimnazi
jos klasę. Vėliau mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, kurią baigė 1924 
metais. Vasaros metu lankė pra
džios mokyklos mokytojų kursus.

* Kalba, pasakyta Lietuvių žurna
listų draugijos metiniame susi
rinkime Vilniuje šių metų kovo 13 
dieną. Vidmantas Valiuiaitis yra 
Lietuvių žurnalistų draugijos Centro 
valdybos vicepirmininkas. 

nes neturėjo ir nesitikėjo gauti 
lėšų studijoms universitete. 
Mokytojavo Kaišiadorių mokyk
loje, bet vis dėlto įsirašė į Teisių 
fakultetą Kauno universitete, kai 
kada atvykdamas pasiklausyti 
paskaitų ir gauti įskaitus. Pasi
taikius galimybei darbui Kaune, 
persikėlė į Kauną ir įstojo į Teolo
gijos-filosofijos fakultetą studijuo
ti germanistiką, jo darbui vado
vaujant profesoriui Juozui Ere
tui. Baigęs Kauno universitetą 
1929 metais, kaip gabus studen
tas, gavo stipendiją ir išvyko į 
Karaliaučių, o paskui į Vienną 
gilinti germanistikos studijų. 
Ruošėsi mokslinei karjerai. 
Užsienyje studijavo pas žinomą, 
naujo etnografinio literatūros is
torijos metodo vieną iš pra
dininkų, profesorių Joseph 
Nadler. Daktaratą įsigijo 1932 
metais, parašęs disertaciją apie 
18-ojo amžiaus lituanistiką 
vokiečių kalba — „Lietuviai aš
tuonioliktojo amžiaus vokiečių li
teratūroje”. Atskira knyga šis 
veikalas buvo išleistas 1967 
metais Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos Romoje, minint dr. Ig
no Skrupskelioj25 metų mirties 
sukaktį.

Būtų galėjęs būti mokslininkas. 
Jo disertacija ir vėlesnės jo 
publikacijos mokslinėje spaudoje 
parodė jo mokėjimą ir kantrumą 
eiti į šaltinius ir jais naudotis, jo 
nuodugnų teorinį susipažinimą 
su moderniaisiais literatūros 
tyrimo metodais, jo sugebėjimą 
teoriškai įsigytus ir perprastus 
metodus praktiškai taikyti kon
krečių literatūros reiškinių anali
zei. Tačiau gyvenimas Ignui 
Skrupskeliui pastojo kelią į 
mokslinę profesiją. Kauno uni
versiteto Teologijos-filosofijos fa
kultetas, kuris norėjo jį kviesti 
akademiniam darbui, buvo nepa
lankiai traktuojamas tuometinės 
Lietuvos tautininkų valdomos vy
riausybės. Fakulteto likvi
davimas kabojo ant plauko, ir Ig
nas Skrupskelis jau nebegalėjo į 
jį patekti. Pasinėrė tada į 
žurnalistiką, kuri mažiau, nei 
kitos profesijos, buvo priklau-

Europos šalių universitetų studentų laikraščių darbuotojai ir redaktoriai 1933 metais Liuksemburge. Paskutinėje eilėje aštuntas iš kairės — dr. Ignas Skrup-

Dr. Ignas Skrupskelis (1903-1942-3?), Nepriklausomoje Lietuvoje ėjusio kultūros 
žurnalo „Židinys” ir vėliau svarbiausio bei įtakingiausio Lietuvos dienraščio 
„XX Amžius” redaktorius, 1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 
suimtas, kalintas Kauno Sunkiųjų darbų kalėjime, 1941 metų kovo mėnesį „nu
teistas” ir ištremtas į Sibirą, kur koncentracijos lageryje žuvo 1942 ar 1943 
metais — jo mirties data tiksliai nežinoma. Šiemet sukanka 90 metų nuo jo 
gimimo ir 50 metų nuo jo mirties.

soma nuo valstybės vyriausybės. 
Jam buvo perduotas redaguoti Ži
dinio žurnalas, o vėliau Ignas 
Skrupskelis tapo dienraščio XX 
Amžiaus redaktoriumi.

Skrupskeliui perėmus Židinio 
redagavimą iš jauno filosofo 
Prano Mantvydo (taip pat žuvusio 
Sibire), žurnalas pajuto atėjusią 
naują pajėgą — redaktoriaus 
dvejopą sugebėjimą: apčiuopti ak
tualiuosius laikotarpio klau
simus ir surasti jų sklaidai 
bendradarbių iš įvairaus ideolo

ginio nusistatymo žmonių. 
Anuomet tai nebuvo lengva, nes 
visuomenė ir tada buvo pasiskirs
čiusi į griežtas ideologines sroves, 
kovingai nusiteikusias viena 
kitos atžvilgiu. Skrupskelio vado
vaujamas žurnalas išsilaikė 
bendresnėje plotmėje, kartu išlik
damas krikščioniškosios minties 
mėnraščiu, bet tiek tolerantiškai 
nusiteikusiu kitų ideologijų at
žvilgiu, kad jame rado vietą visi 
pozityvaus idealistinio nusi
teikimo bendradarbiai, kurie 

katalikybės atžvilgiu buvo nusi
statę bent tolerantiškai. Ši 
Skrupskelio įvesta platforma 
sutelkė ir daugiausia skaitytojų, 
negu visi kiti analogiški to meto 
žurnalai. „Kiek buvo tolerantin
gas kitų žmonių ideologijoms ar 
kitų ideologijų žmonėms”, nurodo 
Juozas Brazaitis, „tiek su 
žurnalu Skrupskelis nebuvo tole
rantingas ar atlaidus negero
vėms. Kieno jos bebūtų. Savos 
ideologijos žmonėms buvo dar 
griežtesnis. Kai kada buvo dėl to 
nepasitenkinimo Židiniu tų 
žmonių, kurie manydavo, kad ne
gerovė pridengtina. Skrupskelis 
buvo vienas iš tų, kurie kėlė, 
ventiliavo...”

Per Joninių šventę 1936 me
tais išėjo naujas dienraštis Lie
tuvoje — XX Amžius. Ignas 
Skrupskelis buvo vienas iš aš
tuoneto jo iniciatorių ir organi
zatorių. Redakcini kolektyvą 
sudarė: Juozas Ambrazevičius 
(Brazaitis), dr. Pranas Dieli- 
ninkaitis, dr. Jonas Grinius, kun. 
dr. Stasys Yla, dr. Zenonas Ivin
skis, dr. Antanas Maceina ir dr. 
Ignas Skrupskelis, vėliau 
prisijungė dar Kazys Bauba. 
Paeiliui kiekvienas iš kolektyvo 
narių skyrė vieną dieną redak
ciniam darimi. Kaip nurodo 
buvęs vienas iš to laikraščio 
redaktorių kun. dr. Juozas 
Prunskis, dienraštyje buvo 
stengiamasi vadovautis plataus 
visuomeninio bendradarbiavimo 
ir gyvo kultūrinių bei socialinių 
problemų suaktyvinimo prin
cipais. Pritardami šitokiai nuo
statai, aktyviai dienraštį savo 
bendradarbiavimu rėmė profeso
rius Stasys Šalkauskis, profeso
rius Pranas Kuraitis, profesorius 
Kazys Pakštas, dr. Juozas Eretas, 
dr. Leonas Bistras. Buvo telkia
ma bendradarbiai ir iš kitų sro
vių. Dienraštis turėjo specialius 
darbininkų, moterų, vaikų, spor
to, knygų, teatro apžvalgų bei 
kritikos, o taip pat ir humoro 
(„Mirga — Marga”) skyrius. Už
sienyje savo korespondentus 
turėjo Rygoje, Berlyne, Romoje, 
Stockholm'e, London’e, Varšu
voje ir Tallinne’e. Kasdien in
formacijos iš užsienio buvo per- 
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Rugpjūčio revoliucija 
ir Lietuva

Pabaigtuvių vainiką keliant

Neseniai knygų krautuvėse 
pasirodė JAV Library of Con- 
gress vedėjo James H. Billington 
knyga Russia Transformed: 
Breakthrough to Hope. Moscow, 
August 1991 (New York: The 
Free Press, 1992. 202 psl. 19.95 
dol.). Ji ypačiai įdomi lietuviui 
skaitytojui.

Knygos autorius yra Rusijos is
torijos specialistas, studijavęs 
Princeton ir Oxford universite
tuose (pastarajame jis buvo 
Rhodes Scholar, taip kaip dabar
tinis JAV prezidentas). Billington 
dėstė Rusijos istoriją Harvard ir 
Princeton universitetuose. Nuo 
1973 iki 1987 metų buvo Wood- 
row Wilson International Center 
for Scholars direktorius, o nuo 
1987 metų iki šios dienos yra 
Librarian of Congress. Kaip tik 
atstovaudamas Library of Con
gress jis buvo Maskvoje 1991 
metų rugpjūčio mėnesį. Tuo metu 
Maskvoje vyko International Fe- 
deration of Library Associations 
suvažiavims ir „Tėvynainių 
kongresas”, kuriame dalyvavo 
dar taip neseniai iš Sovietų 
Sąjungos pabėgę menininkai ir 
išmesti disidentai.

Knygą autorius pradeda labai 
dramatiškai: „1991 metų rugpjū
čio įvykiai Maskvoje ilgainiui bus 
atpažinti kaip politiškai pats 
svarbiausias atsitikimas antrojoj 
dvidešimtojo amžiaus pusėje. Per 
likimines 48 valandas nuo anks
tyvo rugpjūčio 19 dienos ryto iki 
ankstyvo rugpjūčio 21 dienos ryto 
pati žalingiausia ideologija ir pati 
stipriausia mūsų laikų imperija 
sukrito — ir iki šiol daugiausia 
pasyvūs ir padalinti Rusijos 
žmonės suėjo vienybėn” (p. 3).

Billington pažymi, kad Baltųjų 
rūmų gynimas Maskvoje žmonių 
kūnais buvo sekimas Lietuvos pa
vyzdžiu: „Dabar didesnis žmonių 
ratas formavosi lauke. I šį ratą 
žmonės rinkosi iš visos Maskvos, 
ir jauni žmonės atvyko iš visur su 
medžiaga apsupti Baltuosius 
rūmus barikadomis. Nesąmo
ningai ir spontaniškai Maskva 
pakartojo parlamento pastato 
gynimą piliečių siena, kuris 
įvyko anksčiau tais metais 
Vilniuje, puolamoje Lietuvos sos
tinėje. Sausio mėnesį vaizdai 
žmonių, apsupančių savo išrinktą 
vyriausybę ją apginti nuo ka
riuomenės šarvuočių puolimo, bu
vo uždrausti rodyti per televiziją, 
bet vėliau buvo transliuojami ir 
paliko didelį įspūdį jaunatviš
koms vaizduotėms. Dabar pačioje 
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Maskvoje, be jokių formalių 
įsakymų iš kur nors, rusai patys 
brėžė jų pačių apskritimą 
smėlyje” (p. 39).

Lietuvos baisioji Sausio trylik
toji pasirodo turėjo įtakos į KGB 
elitinio Alpha dalinio sprendimą 
atsisakyti pulti Baltuosius 
namus rugpjūčio 20 naktį dar 
prieš aušrą. „Jie žinojo, kad šis 
puolimas nebus be aukų, kaip tie
ji, kuriais buvo grindžiamas 
baimę sukeliantis jų garsas: ko
va Afganistano prezidento 
rūmuose 1979 metais, kurioje 
prezidentas nužudytas, ir Lie
tuvos televizijos bokšto šturma- 
vimas, kurį jie atliko remdami 
šešėliuose stovintį ankstesnį Na
cionalinį Išgelbėjimo Komitetą 
1991 metų sausio 13 naktį. Alpha 
dalinio nariai jautė kartėlį dėl 
valdžios elgesio su jų vienintelio 
nušauto Lietuvoje kareivio, 
Viktor Šatskikh, šeima; dalis jų 
pasitraukė iš dalinio tuoj po to 
įvykio” (p. 42). Čia yra sensa
cinga Billington reveliacija, nors 
jis kalba apie tai, lyg visiems ži
nomą dalyką. Prisimename, kad 
iš Lietuvos atėjo žinios, jog nušau
tas desantininkas nenešiojęs nuo 
kulkų saugančios liemenės ir 
buvęs pašautas į nugarą. Tuo 
metu nežinojome, kad televizijos 
bokštą puolė elitinis KGB Alpha 
dalinys. Apie velionio smogiko 
šeimos traktavimą čia skaitome 
pirmąjį kartą.

James Billington įsitikinęs, 
kad 1991 metų rugpjūčio mėnesio 
įvykiai buvo proveržis, kurio 
prasmė Rusijos istorijai bus ko 
gero didesnė negu bolševikų 
spalio revoliucijos. Billington la
bai iškalbiai argumentuoja, kad 
dabartinis proveržis yra dvasinis 
atsinaujinimas, kuris žada laisvę 
ir atpirkimą po Rusijos ilgo 
autokratijos ir totalitarizmo bai
saus sapno. Tikrai įdomu atrasti, 
kad Billington mato, jog šiame 
proveržyje svarbią rolę vaidino ir 
lietuviai. (a. a. U.)

• Tarptautinio PEN klubo kon
gresas (apie kurį buvo rašyta šioje 
„Kertinėje paraštėje" šių metų kompiuteris ir kaimo Lietuva: 
balandžio 3 dienos Draugo kul- puiki pradžia darbui apie išeivių 
tūrinio priedo laidoje), turėjęs 
įvykti balandžio 19-24 dienomis 
Dubrovnik mieste, Chorvatijoje, 
buvo atidėtas neribotam laikui, 
ginklams ir baimei nugalėjus 
mūzas ir daugumai rašytojų pa
būgus toje Europos dalyje vyks
tančių karo veiksmų bei visuo
tinio sąmyšio.

Pokalbis su Kaziu Bradūnu ir Rimvydu Šilbajoriu, koautorinio 
veikalo „Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990” redaktoriais

Kai viso spiečiaus literatūros 
žmonių sutelktinis darbas jau yra 
baigtas, kai prieš mus ant stalo 
guli imponuojanti 864 puslapių 
didelio formato knyga apie 45 
metų išeiviškąjį lietuvių litera
tūros laikotarpį studijiniu ir 
informaciniu požiūriu, negalėjom 
praleisti progos apie visa tai pasi
kalbėti su dviem žmonėm, kurių 
rūpesčiu ir darbu šis neeilinis 
projektas buvo įkūnytas. Taigi 
šnekamės su Rimvydu Šilba- 
joriu ir Kaziu Bradūnu, pokalbį 
perduodami 
jams.

ir mūsų skaityto-

* * *

suspėjome patirti,Kaip jau 
veikalas „Lietuvių egzodo lite
ratūra 1945-1990" yra parašytas 
dvidešimties egzodo literatūrolo
gų, redaguotas dviejų redaktorių, 
toli nuo vienas kito gyvenančių. 
Sakykite, kaip judviem vyko 
vienas kitą susišaukti, visais 
reikalais susikalbėti, nutarimus 
įkūnyti iki paskutinio taško?

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Visa idėja užgimė Kazio Bradūno 
poetiškoj-praktiškoj galvoj kone 
prieš dešimtmetį. Tai jis su 
manim susisiekė, siūlydamas 
bendradarbiauti. Tuo metu aš 
buvau Washington’e, Woodrow 
Wilson institute, kur rinkau me
džiagą apie Tolstojų ir tuo pat 
metu vysčiau studiją apie Dos
tojevskio Brolius Karamazovus. 
Staiga ateina Kazys ir sako, kad, 
girdi, egzistuoja ir lietuvių litera
tūra, ir net išeivių, apie kurią 
reikėtų ką nors rimtesnio pa
rašyti, nes anos sovietų Lietuvos 
leidyklos mus ignoruoja. Sutikau 
su jo mintim ir leidaus įtiki
namas (kaipgi žemaitis atsispirs 
suvalkiečiui!), kad ir aš turėčiau 
prisidėti kaip vienas iš au- 
torių-redaktorių. Tai ir nusi- 
vedžiau Kazį į savo tą Wilson 
įstaigą, ir pradėjom planuoti, 
rinkti pavardes ir galimus 
veikalus, laikotarpius su mano 
kompiuteriu, kuris Kaziui be 
galo patiko, nes jo rašomoji 
mašinėlė jam priminė, kaip 
Lietuvoj senais laikais rankinės 

.mašinos burokų lapus „čiečka- 
vojo” — toks pat garsas. Taigi 

literatūrą. Po to susirašinėjome, 
kartais ir asmeniškai susi
tikdavome, aptardavome darbo 
eigą, progresą ir patys pradėjome 
savo straipsnius rašyti ir despe
ratiškai bartis su kai kuriais 
vėluojančiais autoriais. Jų buvo 
nedaug, bet jie tikrai, rimtai vėla- 
vosi, įsiklausę į kažkokį ledynų

Rimvydas Šilbajoris
Algimanto Kezio nuotrauka

Kazys Bradūnas 
Vytauto Maželio nuotrauka

laikotarpio laikrodį („vai skam
bink per amžius...”). Barėsi dau
giausia vargšas Kazys, su savo 
suvalkietiška energija, kai tuo 
tarpu aš, su žemaitiška inercija, 
vis kartojau, kad sutinku su jo 
mintimis. Taip gražiai ir užbai
gėme darbą, jam griežiant smui
ku rūpestingai, o man cimbolais 
betaikant melodingai.

Kokios paskatos ir kokios situ
acijos paakino minti, jog reikia 
visos mūsų egzodo literatūros por
treto, nutapyto gyvastingiausių 
išeivijos literatūrologų pastan
gomis? 

KAZYS BRADŪNAS: Minties 
paskatos ir būtinybę diktuo
jančios situacijos šį kartą jau ne
buvo pirminės ir atsitiktinės. Ka
daise, praėjus tik egzodo dvi- 
dešimtmečiui, imta jausti, kad 
akademinio, o kartu ir informa
cinio leidinio apie mūsų egzodo 
literatūrą būtinai reikia. Ir tik 
išeivijoje buvo įmanoma tai 
padaryti, nes atitinkamuose lei
diniuose tėvynėje mūsų egzodo 
literatūra buvo nutylima, o jei ir 
leidžiama apie ją prasitarti, tai 
tik kaip apie nieko gero ne
turinčią ir nebrandinančią, jau 
džiūstančią, o gal ir visai nudžiū
vusią lietuvių literatūros šaką. 
Tuo tarpu buvo atvirkščiai: laisva 
pokario dešimtmečių mūsų egzo
do literatūra atnešė į lietuvių tintumėte viso dvidešimtojo am- 
grožinės kūrybos visų žanrų 
puslapius daug ką naujo, avan- 
gardiško ir vakarietiško, neati- 

J trūkstant ir nuo savo šaknų, apie 
ką anuomet užgniaužtoje 
tėvynėje rašantieji vargu ar 
galėjo net svajoti. O išeivijoje li
teratūrinis gyvenimas buvo 
gyvas, rodėsi naujos knygos, jos 
buvo kritikų sveriamos perio
dinėje spaudoje. Tik nebuvo viską 

i parankiai sumuojančio, apta- 
| riančio ir vertinančio veikalo.

Toks jo būtinumas ir lėmė, kad 
1968 metais išėjo nemažos apim- 

| ties koautorinis veikalas Lietuvių

literatūra svetur 1945-1967. Tai 
Antano Vaičiulaičio, Kęstučio 
Keblio, Rimvydo Šilbajorio, Sta
sio Santvaro, Vlado Kulboko, 
Juozo Girniaus ir Česlovo Grince- 
vičiaus pasidalinto darbo vaisius.

Bet ir po to nauji egzodo dešimt
mečiai ėjo, ir literatūrinis derlius 
augo. Tikėtasi, kad bent kiek 
laisvėjančioje Lietuvoje tenykš
čiai literatūrologai galės jį ap
tarti. Tačiau viltys nepasitvir
tino. Ten 1979-1982 metais išleis
tame taipgi koautoriniame dvi
tomyje Lietuvių literatūros is
torija mūsų egzodo literatūros in
dėlio visai nėra, lyg jo ir nebūtų 
buvę. Tada čia ir vėl grįžta prie 
galvojimo, jog visa tai reikia pa
tiems padaryti. Padaryti tiesio
giai savo protu, savo širdim, 
savomis rankomis ir sava kišene. 
Juk tai gal bus tikriau negu 
žvilgsnis iš tolimos, kartais gal ir 
ne viską permatančios pašalės. 
Juk net ir čia, išeivijoje, tiesiogiai 
savais pirštais tos mūsų egzodo 
literatūros pulsą jaučiant, koau- 
toriams darbas nebuvo lengvas, 
nes juk tai turėjo būti jau 
daugiau keturių dešimtmečių čio
nykščio literatūrinio gyvenimo 
įvairiausių aspektų panorama.

Dabar vienoje knygoje prieš akis 
turint net 45 metų laikotarpio 
mūsų egzodo literatūros portretą, 
kokius jo bruožus labiausiai ver

žiaus mūsų literatūros paveikslo 
visumoje?

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Labiausiai vertinu veikalus, 
sukurtus senų lietuviškos 
kultūros tradicijų tęsėjų, jų 
atsineštą ir meilėje skambintą 
žodį, ir iš antros pusės, išeivijos 
„modernistų”, naujo stiliaus ir 
naujų minčių ieškotojų žodį. 
Visuomet mane jaudino kadaise 
Algimanto Mackaus išreikšta 
mintis, kad jie, naujieji, stovi ant 
praėjusių kartų pečių ir turi 
privilegiją didžiuotis, kad tęsia 

Lietuvos bardų tradiciją, kaip ten 
naujoviškai ir „nesuprantamai” 
jie kai kuriems beskambėtų.- 
Mackus, suspaudęs jam iš amži
nybės paduotą tėvų ranką, pats 
nuėjo amžinybėn su ištiesta 
mums ranka. Išeivijos literatūros 
istorija po Mackaus didžia dalim 
ir susideda iš pastangų tęsti šią 
grandinę, aišku, savaip, aišku, 
kai kuriems neatpažįstamai („bet 
mes, lietuviai, mėgstame...”), bet 
taip, kad ji vestų į ateitį ir galop 
paduotų ranką tėvynei. Didžiau
si išeivių rašytojų talentai, sek
dami tik savo (būtinai savo!) 
kūrybinį imperatyvą, buvo, yra ir 
tos grandies kūrėjai. Norėčiau 
tikėtis, kad išėjusioj Egzodo 
literatūroje atsispindės ir ta min
tis.

Būtų įdomu išgirsti, kaip ta 
grandis ir ta mintis susipynė tiek 
bendraautoriniu, tiek konstruk
tyviniu atžvilgiu? 

KAZYS BRADŪNAS: Susi
pint tai susipynė. Bet vargu ar 
visa tai būtų įkūnyta realybėje, 
jei ne mecenatiškoji Lietuvių 
Fondo parama, totalus Fondo 
angažavimasis veikalo paruošai 
ir jo leidybai. Tokioje reikalo 
supratimo atmosferoje be sunkių 
klaustukų galėjo dirbti tiek 
redaktoriai, tiek veikalo koau- 
toriai, tiek galėjo ramiai laukti 
užmojo pabaigos vardinis veika
lo leidėjas Lituanistikos insti
tutas.

O bendrų pastangų vaisius, da
bar išėjusi Lietuvių egzodo litera
tūra 1945-1990, yra parašyta net 
trijų išeivijos literatūrologų 
kartų: vyresniosios, viduriniosios 
ir pačios jauniausios. Ir labai 
skaudu, kad iš kiekvienos kartos 
vis vienas atstovas jau negalėjo 
savo akimis išvysti šio bendrojo 
darbo rezultatų, visi trys buvo 
pašaukti amžinybėn. Tai Anta
nas Vaičiulaitis (1906-1992), Da
na Vasiliauskienė (1927-1992) ir 
Živilė Bilaišytė (1951-1991). Prieš

juos ir prieš jų svarų indėlį kny- 
1 gon čia nulenkiame galvą. Į jų ir 
kitų septyniolikos duoklę veikalo 
puslapiams šiandien jau galime 
pažvelgti ir detaliau.

Knyga pradedama trumpu in
formaciniu redaktorių žodžiu. Po 
jo eina Kazio Bradūno egzilų 
literatūras apibendrinantis raš
tas „įvadiniai žvilgsniai”. Alfon
sas Nyka-Niliūnas aptaria pačią 
vyriausią egzodo kartą: Vincą 
Krėvę-Mickevičių, Mykolą Vait
kų, Igną Šeinių-Jurkūną, Jurgį 
Savickį ir Faustą Kiršą. Tada 
prasideda pati stambioji — 
centrinė knygos dalis, paskirta 
trims egzodo kartoms: nepriklau- 
somybininkams, žemininkams- 
lankininkams ir egzodo auginti
niams. Kiekvienai kartai skirtos 
dalies pradžioje Rimvydas 
Šilbajoris duoda situacinį jos 
aptarimą. O tada jau rašo: 
Viktorija Skrupskelytė apie Joną 
Aistį, Tomas Venclova — apie 
Bernardą Brazdžionį, Rimvydas 
Šilbajoris — apie Henriką Ra
dauską. Visus kitus šios kartos 
poetus peržvelgia Kazys Bra
dūnas. Jos išskirtinius prozaikus 
nagrinėja: Kęstutis Keblys Vincą 
Ramon’ą, Vytautas A. Jonynas 
Jurgį Jankų, Aušra Liulevičienė 
Antaną Vaičiulaitį, o Antanas 
Vaičiulaitis Pulgį Andriušį. Kiti 
šios kartos beletristai peržiūrimi 
Vytauto A. Jonyno. Prie šios 
nepriklausomybininkų kartos 
dramaturgijos sustoja Bronius 
Vaškelis.

Pereinant į žemininkus, Vikto
rijai Skrupskelytei tenka Kazys 
Bradūnas ir Alfonsas Nyka-Ni
liūnas, o Živilei Bilaišytei 
Henrikas Nagys. Kiti žemininkų 
amžininkai poetai atiduoti Vy
tautui A. Jonynui. O šios kartos 
prozaikus lukštena: Antaną 
Škėmą — Šilbajoris, Marių 
Katiliškį — Violeta Kelertienė, 
Birutę Pūkelevičiūtę — Aušra 
Liulevičienė. Kiti žemininkų-lan- 
kininkų gretų beletristai prista
tomi Alinos Staknienės. Algirdas 
Landsbergis atskirai aptariamas 
Vytauto A. Jonyno, o kitą šios 

i kartos dramaturgiją pateikia 
I Bronius Vaškelis. Jauniausios 

egzodo augintinių kartos Algi
mantą Mackų aprašo Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė, o Liūnę Su
temą — Dana Vasiliauskienė. Ki
tus egzodo augintinius poetus iš
rankioja Algirdas Titus Antanai
tis, o beletristus — Audronė Ba- 
rūnaitė-Willeke. Apie vėliausiai 
iš Lietuvos atvykusius rašytojus 
kalba Liūtas Mockūnas. I knygos 
pabaigą persisveria trys nemažos 
apimties straipsniai, sukaupę 
savyje daug mokslinės, istorinės 
ir informacinės medžiagos, 
liečiančios visą 45 metų lietuvių 
egzodo literatūros laikotarpį. O 
jie yra: Vlado Kulboko „Kritika 
ir literatūros mokslas”, Algirdo 
Titaus Antanaičio „Litera
tūriniai leidiniai ir literatūra 
periodinėje spaudoje” ir Alfonso 
Šešplaukio-Tyruolio „Lietuvių 
rašytojų draugijos ir kitos litera
tūrinės veiklos apžvalga”. Pabai
goje skaitytojui dar perteikiama 
daugeliu atvejų labai paranki 
knygoje minimų pavardžių ro
dyklė.

Vertėtų čia dar priminti, kad 
tie dvidešimties koautorių darbai 

1 didelio formato leidinyje susiklos
to į 864 puslapius, kuriuos dar 
paįvairina daugiau kaip 400 

(Nukelta į 3 psl.)
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KERTINĖ Drama tiems, kurie mylėjo

Atminimo paradoksas: 
ir neliestinas, ir būtinas

Prieš penkiasdešimt metų Var
šuvoje žydų ghetto jauni žmonės 
sukilo. Tai buvo nevilties ir artė
jančios mirties iššauktas sukili
mas, nes nuolatiniai transportai 
veždavo žmones į nežinią. Dabar 
žinome, kad traukiniai žmones 
transportuodavo į Treblinką. Čia 
koncentracijos stovykloje žmonės 
pakliūdavo į mirties mašiną, kuri 
pagal planą per trumpą laiką at
vežtą žmogų paversdavo dūmu ir 
sauja pelenų.

Varšuvos ghetto sukilimas 
1943 metais buvo žiauriai numal
šintas ugnimi, bombomis ir pa
trankomis. Tie, kurie nežuvo nuo 
gaisro ir SS vyrų kulkų, buvo pa
krauti į traukinius ir nuvežti į 
koncentracijos stovyklas mirčiai 
pagal planą. Už metų vėl buvo su
kilimas Varšuvoje. Raudonoji ar
mija buvo labai arti, tačiau ji 
sustojo ant Vyslos upės kranto ir 
stebėjo, kad lygiai taip, kaip prieš 
metus Stuka bombonešiai staug
dami smigdavo kaip vanagai virš 
Varšuvos ghetto, taip dabar jie 
sėjo mirties ugnį visame Varšu
vos mieste. Vokiečių kariuomenė, 
kuri nebeturėjo jėgų sulaikyti vis 
didėjantį Raudonosios armijos 
spaudimą ir žingsnis po žingsnio 
traukėsi Vokietijos link, dar 
turėjo pakankamai išteklių su
naikinti Varšuvos miestą.

Penkios dešimtys metų. Tie, 
kurie tomis baisiomis dienomis 
buvo jauni, dabar jau pensinin
kai. Ir sukilėliai, ir jų žudikai jau 
mirę ar ant mirties slenksčio. 
Varšuvos du sukilimai jau dalis 
istorįjos. O tačiau ta mirusiųjų 
istorija tebekalba į gyvuosius. 
Štai vėjuotą balandžio dieną Wa- 
shington’e iškilmėmis atidarytas 
Holokosto muziejus. Tai pastatas, 
kuriame apgyvendinta skaus
minga pasaulio atmintis. Jame 
sukaupti žydų bendruomenės at
siminimai apie baisią žydų tautos 
nelaimę šiame mirties ženklu pa
žymėtame šimtmetyje.

Bet kaip tik čia ir susiduriame 
su tiesiog neišrišama sąžinės di
lema: tokią žmogišką kančią ir to
kį skausmą, kuris dar gyvas ar
timųjų ir net visos kokios nors 
tautinės bendruomenės sąmonėje 
— kokius pasaulin atnešė Euro
pos žydų sunaikinimas, ešelonai 
žmogiškų prekių traukinių į Sibi
rą, įvykiai, tokie kaip Rainių miš
kelyje ar Panevėžio cukraus fab
riko kieme, — ar dera viešai lies
ti, rodyti, rinktiniais retoriškais

PRANAS VISVYDAS

Kostas Ostrauskas. ARS AMO- 
RIS. Historiae sacrae et profanas. 
Chicago: Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1991. Spaudė Myko
lo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Ti
ražas — 600 egzempliorių. Aplankas 
— dailininko Prano Lapės. 328 pus
lapiai. Kaina — 12 dolerių. Gaunama 
pas leidėjus: Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, Gintautas 
Vėžys, 7338 South Sacramento 
Avenue, Chicago, Illinois, 60629.

Prieš kelias savaites parašiau 
trumpą Kosto Ostrausko Ars 
amoris recenziją. Atidėjau į šalį, 
nes jaučiau, kad vieno pasvėrimo 
šiam opus magnus tomui neuž
tenka. Trumpoje recenzijoje lyg ir 
įrodinėjau Kosto Ostrausko 
dramaturginio teksto per didelį 
literatūriškumą, mėgavimąsi 
knygine erudicija, perdėm lako
nišką, skubrią dialogų eigą, 
veikėjų konsteliacinę gausą. Man 
atrodė, kad šiuose šaipokišku 
tonu suręstuose samprotavi
muose apie meilę nėra būtinybės 
kraujo (urgency) visa tai parodyti 
šiuolaikinėje scenoje.

Gerai, kad savo rašinio neiš- 
siunčiau Draugo kultūrinio 
priedo redakcijai. Antrą kartą 
skaitant, iš Ars amoris puslapių 
(325) išryškėjo pati svarbiausia 
Kosto Ostrausko dramaturginė 
savybė — žaismas. Taip — žaidi
mas erotikos karoliukais — įvai
riaspalviais, nevienodo dydžio ir 
svorio, kad tik būtų įspūdingiau. 
Žaismas sukelia džiugesį ir 
prašosi žiūrovų. Ir jeigu žais
mingo dramaturgo tekstą at
liekantys aktoriai yra pakan
kamai lankstūs, viskas gali pa
virsti įdomiu spektakliu. Tam ne
reikia nei intrigos, nei įtampos, 
nei idėjų polėkio... Pakanka 
sceniškos plastikos, kurią, be abe
jo, sukuria tik gero teatro per
sonalas. Ars amoris atveju — 
muzika bei visokie kiti efektai 
yra būtini.

Stebėti scenoje net žinomiau
sias meilės istorijos žmonijai 
niekad neatsibosta. Jos karto
jamos tūkstančius kartų, žinoma, 
kai kada vis kitoniškiau įrėmin
tos, su naujais niuansais. Net ir 
didysis bardas Šekspyras 
neieškojo meilės siužetų savo 
lakioje vaizduotėje, o panaudojo 
tai, kas jau kitų — dramaturgų ar 
istorikų — buvo papasakota. 
Vakarų kultūros versmės yra 
neišsemiamos.

Kaip Dieviškoje komedijoje Ver
gilijus vedžioja Dantę po pragarą, 
skaistyklą, rojų, rodydamas įvai
rius personažus, jų nuodėmingus 
ar šlovingus poelgius, taip ir Kos
to Ostrausko veikale Ovidijus 
supažindina jaunėlius, tragiškus 
įsimylėjėlius Romeo ir Julija, su 
įvairiais meilės vingiais ir 

žodžiais apie tai kalbėti — ar tai 
ne kas kita, kaip šventvagystė? 
Bet jeigu to nedarysime, kaip ta
da perduosime ateities kartoms 
tų aukų prisiminimą? Jos tada 
žus dar vieną kartą — bus ištrin
tos iš pasaulio atminties. Šiam 
klausimui nėra ir turbūt negali 
būti tokio atskaymo, kuris ir kan
čią gerbtų deramai, jos jokiu bū
du nesumenkindamas, nepavers- 
damas į kažką kita, ką jau mes 
galėtumėm, save apsigaudinėda- 
mi, kad čia jau tik istorija, 
pakelti, ir taip pat ją iš visuotinės 
užmaršties išgelbėtų. Be abejo, su 
pagrindu girdėti būgštavimų, 
kad Holokosto muziejus Wa- 
shington’e ilgainiui taps vienas iš 
Amerikos „Disneyland’ų”. Duok 
Dieve, tačiau, kad taip nebūtų — šiuolaikinėje scenoje, 
tuo tarpu mes tegalime tik ban
dyti suvokti ir sau prisipažinti, 
kad kaip žmonės kitokio spren
dimo — negu paminklų statymo 
niekšybės paslapties aukoms — 
neturime, jeigu norime tas aukas 
savo širdyse, savo istorijoje iš
laikyti.

Muziejaus kūrėjams buvo sunki 
užduotis: amerikiečiui lankytojui 
parodyti baisius įvykius, kurie 
dėjosi kituose kraštuose ir pa
teikti jų reikšmę šiai dienai. Tai 
nelengvas uždavinys, nes muzie
jų lankys žmonės, kurių šeimos 
holokosto paženklintos, ir muzie
juje jie matys šventas genties 
kančios relikvijas, o tačiau kas
met bus daugiau ir daugiau lan
kytojų, kurie gal pirmą kartą 
sužinos apie šiuos baisius įvy
kius. Ta užduotis sprendžiama la
bai sumaniai, bet ir vėl ne be 
kontroversijų. Muziejaus lankyto
jas gali rinktis amerikiečio ka
reivio vaidmenį, kuris, įžengęs 
koncentracijos stovyklon, siaubo 
išplėstomis akimis stebi lavonų 
kalną. Tačiau lankytojas gali pa
sirinkti ir kitą vaidmenį — aukos. 
Jis gauna savo amžiaus ir lyties 
Rytų Europos žydo dokumentą, 
kuris einant jam per muziejų pa
pildomas datomis ir įvykiais. To
kiu būdu skaičiai ir statistika 
perkeliama į šio vieno asmens 
gyvenimą ir kančia nelieka ab
strakti. Bet ar tokia prisiimta ro
lė, kad ir jautriu tikslu, nėra sa
votiška vaidyba — ir tikrosios 
aukos nuvertinimas, gal net pa
niekinimas? Juk ją atlieka šiaip 
ar taip turistas.

O Holokosto muziejus skirtas 
(Nukelta į 4 psl.)

samprotavimais. Tad paeiliui 
regime Vakarų literatūroje 
pagarsėjusias poras, mitinius bei 
žemiškus herojus, na, ir poetus, 
puoselėjusius išimtinius meilės 
būdus. Visa tai autorius išdėsto 
dešimtyje epizodų, kuriuos, tarsi 
mąsliam atokvėpiui, atskiria 
devyniais interliudais. Yra prolo
gas ir epilogas. Grakštesnės 
sąrangos nesugalvotų nei pats 
Partenono kūrėjas.

Dantei, platoniškai pamilusiam 
Beatričę, priklauso pirmasis 
veiksmas. Toliau parodoma 
nepasotinta aistra liepsnojanti 
Salome, („death hath no fury likę 
a woman scorned”). Dviem versi
jom nusakoma Dantės pavaiz
duota nelaiminga Frančeskos ir 
Paolo meilės istorija. Otelo 
veiksme matome, kaip aklo pa
vydo stumiamas žmogus sujaukia 
tyrą meilę ir tampa žudiku. 
Abelardas ir Eloiza turbūt ir liks 
viena iš mėgiamiausių Kosto 
Ostrausko meilės sakmių. Jos iš
samesnį pavaizdavimą galime 
skaityti anksčiau išleistoje šio au
toriaus dramoje. Dabartinis epi
zodas tėra santrauka, labiau 
užakcentuojanti meilužių aistros 
akimirkas.

Į savimylos Narcizo veiksmą 
įtraukiami Sappho, Oscar Wilde, 
George Byron, Marųues de Sade, 
taigi nekonvencinės meilės atsto
vai. Čia dramaturgui yra gera 
proga prabildyti tuos iškilius 
poetus jų pačių išminties perlais. 
Citatomis. Itin sąmojingi yra 
Wilde paradoksai: „Aš galiu 
viskam atsispirti, išskyrus pa
gundą”, „Vienintelis būdas atsi
kratyti pagundos — jai pasiduo
ti”.

Gašlumas srūva per briaunas 
„Dievų išdaigose”, kur dievų 
dievas Dzeusas griebiasi 
apgaulės savo galingo geismo 
patenkinimui. Tolimesniame

E. Kriaučiūnaitė. Adomo Mickevičiaus „Meilės sonetai” II. 1978. E. Kriaučiūnaitė. Adomo Mickevičiaus „Meilės sonetai”. III. 1978.

Teresės Meiluvienės nuotrauka
Kostas Ostrauskas

epizode „Labanakt, motin” 
regime Hamletą, karalienę ir 
tampomą nudobto Polonijaus 
kūną. Čia Danijos princui pos
tringauti talkina Faustas ir Don 
Kichotas. Suprantama, tema — 
meilė, nors, mano išmone, 
Hamleto charakteris šioje meilės 
pavidalų pynėje yra gerokai 
atokus.

Kas kita su Casanova, ar į jį 
panašiu Don Giovanni. Pastarasis, 
ištikimo tarno Leporello pa
dedamas, linksmina visus šio 

veikalo dalyvius šaunioje puoto
je su muzika ir šokiais — pasku
tiniame epizode. Prologo už
sklandoje prabėga pliki pliku
tėliai Adomas ir Ieva. Ieva 
sviedžia Romeo link obuolį. Juli
ja paima vaisių iš Romeo. Ka
dangi obuolys prakąstas ir su kir
minu, ji nori išmesti. Ovidijus 
sulaiko: „Ne obuolį, o kirminą iš
mesk”. Ji paklūsta. „Pagaliau 
Julija kelia prie Romeo lūpų 
obuolį”. Išvada: meilės esmė glū
di bibliniame obuolyje. Argi?

Kosto Ostrausko kalba — 
paprasta, miestietiška, kartais 
banaloka, o kartais liaudiška, 
Romeo’ui prašnekus. Tuo, many
čiau, autorius laikosi absurdo 
teatro manieros — nesikrato kas
dienės kalbos skiedalo.

Ars amoris tekste vyrauja la
koniška, perdėm apskaičiuota 
frazė. Autorius mėgsta žaisti in
versijomis, šekspyriškais „puns”, 
(kalambūrais) žodeliais. Kar
tais toji glausta precizija po
kalbiuose, kad ir žaisminga, tam
pa plazdančia mįsle. Kad ir ši
tokioje Puotos žodžių ekvilibris
tikoje:

„SALOME (žvilgterėjus į Abe- 
lardą)... žodžiu. Žinau, kas esam. 
Bet kodėl čia mes, o ne kažkas 
kiti, - neaišku. FRANCESKA. 
Nejaugi nematai, kad esam tos... 
PAOLO... ir tie. DESDEMONA... 
kurios... OTELAS... kurie... 
ELOIZA... mylėjom?” Mocar
tiškai gražu, bet...?

Mylėjusiems — joms ir jiems — 
skirta Kosto Ostrausko knyga.

Pravartu prisiminti, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenė 1990 
metų grožinės literatūros premiją 
paskyrė Kostui Ostrauskui už 
visą jo draminę kūrybą. Neseniai 
atidžiai perskaičiau kelis Ars 
amoris įvertinimus. Įspūdį ypač 
padarė įžvalgiai išsami, tole
rantiška Algimanto Bučio studi
ja „Žodžių absurdas. Apie Kosto 
Ostrausko lietuvišką avangardiz
mą” (Literatūra ir menas, 1992 
m. rugpjūčio mėn. 15 d.). Gan 
reiklus ir “iš dalies kandus yra 
Kęsto Reikalo požiūris Akiračiuo
se (1992 balandis). Palankiai 
knygą pamini Rimvydas Šilbajo
ris leidinyje World Literature To
day (1992 Autumn). Taip pat ir 
Draugo kultūrinis priedas iš
spausdino literatūros kritikės 
Violetos Kelertienės straipsnį 
(1991 m. balandžio mėn. 27 d.) 
apie Kosto Ostrausko kūrybą, 
kuriame paliesta ir ši, jo naujau
sia, drama.

National Holocaust Museum Washington*e atsidarius • Kosto 
Ostrausko „Ars amoris” • Dailininkai iš Panevėžio Čikagoje • 
Fragmentas iš Juozo Apučio naujausio romano (2) • Lietuvių 
operos „Norma” • Vytauto V. Landsbergio eilėraščiai • Svarstybos 
apie išeiviją ir Lietuvos nepriklausomybę Balzeko muziejuje • Nau
jos parodos Čikagoje • Nuomonės ir pastabos
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Teatro festivalis — krizės, 
lūkesčiai, klausimai

Mitų, klasikų, pasakų 
panaudojimas 

šiuolaikinėje moterų 
literatūroje

BIRUTE CIPLIJAUSKAITE

Lagaminai jau supakuoti, pa
keliui i pirmąjį Lietuvos Tarp
tautini teatro festifali (LIFE) 
Vilniuje. Juose daug vietos užima 
prisiminimai ir lūkesčiai. Kiek 
sykių keliauta i tolimus miestus, 
ieškant, kaip paparčio žiedo, to 
nepaprasto spektaklio. Ir, retkar
čiais, ji atrasti. Tokie spektakliai 
būdavo kaip ikonos — iš žemiškų 
medžiagų sukurti langeliai į 
aukštesnius pasaulius. Išgy
venami asmeniškai, intymiai ir, 
drauge, bendruomeniškai; bema
tant praeinantys, ir išliekantys.

Ar dera organizuoti festivalį, 
kai tiek lietuvių skursta ir alks
ta? Kai kuriems jis prjmena 
„puotą maro metu”. Teko girdėti 
nuomonę, jog tokiais tamsiais 
laikais festivaliniai blizgučiai 
turi užleisti vietą esminiams užsi
ėmimams: reikia statyt ir gydyt, 
pavalgydint ir aprengt. Taip šian
dien vėl regime lietuvių kultūros 
prieštaringą žvilgsnį į teatrą. 
Impulsyviai metamės į teatrinį 
žaismą: kuriame klojiminius 
teatrus; prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą išvykę į Ameriką, pri- 
pildome erdvias scenas vaidilu
tėmis ir barzdotais karžygiais; 
tėvynėje ir išeivijoje, šokame, dai
nuojame, ansambliuojame, teatri
niu polėkiu atsakome į priespau
dą. Bet praktiškas žemdirbys ir 
dar žalias miestelėnas mūsų kul
tūros centre į visa tai tebežiūri 
kaip į paviršiaus blizgesį; „homo 
ludens” jo vertybių skalėje užima 
pašaliečio vietą.

Vadovėlinė išmintis — o ji ne 
visad klaidinga — aiškina, jog 
teatro žydėjimas ir iš jo išplau
kiančios šventės tampriai siejasi 
su civilizacijų klestėjimu, ūkine 
gerove, politine galybe: Atėnų 
„aukso amžius”, Elžbietos Didžio
sios London’as, Edo — Tokijo 
Tokugavos eroje, „Karaliaus 
saulės” Paryžius. Vilniui šian
dien dar toli iki šiaurės Atėnų. 
Bet nepamirškime, jog teatras 
kartais suklesti ir skurdo bei 
suirutės laikais — Weimar’o 
Vokietijos „tamsiuosiuose mies
tuose”, porevoliucinės Rusijos 
chaose. Teatro kūrybinės paslap
ties neįmanoma išaiškinti vien 
politinėmis, ekonominėmis, ar 
sociologinėmis formulėmis.

Festivalio rengėjai aiškina, jog 
festivalis nėra našta klaikiai 
nusmukusiam Lietuvos ūkiui. Jį 
remia lietuvių firmos, užsienio 

Šiame numeryje:
Tarptautiniam teatro festivaliui Vilniuje prasidedant • Šiuolaikinė 
moterų literatūra • Solistas Vladas Baltrušaitis (1912-1975) • 
Rusnės monografija • Danutės Žilaitytės eilėraščiai • Alės Rūtos 
romanai Lietuvoje

vyriausybės ir fondai, UNESCO, 
etc. Atsisakydamas valdžios 
paramos ir pasikliaudamas „lais
vos rinkos” pajėgomis, tvirtina 
rengėjai, Festivalis prisideda prie 
ūkinės ir kultūrinės reformos. 
Pridurkime dar, kad nors ekspor
tų srityje Lietuva atsilieka nuo 
Latvijos ir Estijos, lietuviškasai 
teatras eksportuojamas sėkmin
giausiai.

Lietuvos firmų — Baltijos bir
žos, Litimpex banko, INFO-TEC, 
Skaiteks, Draudos ir kitų — 
parama nuteikia viltingai. Kitos 
Vidurio-Rytų Europos šalys (pa
vyzdžiui, Slovėnija, Vengrija) jau 
yra palyginti sėkmingai išvysčiu- 
sios tokį privataus verslo ir teatro 
bendravimą. Gal tai padės Lietu
vai kurti savitą kultūrinį modelį, 
atmetant sovietinį Absurdą, bet 
ir fatališkai neperimant Vakarų 
teatrinių santvarkų absurdizmų.

Su Festivaliu pinasi ne tiktai 
ūkis, bet ir politika. Ankstesnėje 
Festivalio literatūroje, jo direk
torių tarybos pirmininkas, Da
rius Kuolys, tituluojamas Kultū
ros ir švietimo ministru. Šis 
asmuo, atstovavęs naųjąjai Lietu
vos kūrybinės inteligentijos kar
tai, buvo naujosios valdžios gru
bokai pašalintas iš savo pareigų. 
Rinkimus laimėjusios partijos 
atstovai jį apkaltino per dideliu 
kultūros ir švietimo „supolitini- 
mu”. Partįjos nugarkaulis tebėra 
buvusieji marksizmo-leninizmo 
išpažintojai, kuriems juk visa 
kultūra yra perdėm politiška. 
Dramatiška ironija? Teatro fes
tivaliui tai labai tinka.

Ir Festivalio šeimininkas, 
Lietuvos teatras, šiandien iš
gyvena gilią krizę. Lygiagrečiai 
su ūkio reforma vyksta teatro 
pertvarka. Mėginama iškopti iš 
sovietinės teatrinės santvarkos, 
kuri pati primena siurrealistišką 
pjesę: valdžios išlaikomi teatrai; 
legionai ubagiškai apmokamų 
aktorių, dosniau apdovanojamų 
administratorių, ideologų bei 
šnipelių; privalomi „pažangūs” 
spektakliai pustuštėms salėms; 
cenzūrinių „peržiūrų” ritualai; 
orūs titulai ir garantuota stagna
cija. Iškilieji lietuvių scenos atsto
vai formavosi kaip teatro meni
ninkai, pasinaudodami medžiagi
nėmis sovietinio teatro galimy
bėmis ir Rusijos teatro insti
tutais, bet iš pagrindų atmesdami 
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Pastaraisiais dešimtmečiais la
bai pagausėjo ne tik moterų ra
šoma literatūra, bet ir jos nagri
nėjimas. Feministinė kritika tapo 
atskiru mokslu, ir yra jau daug 
rašytojų, kurios įkvėpimo ieško 
naujose teorijose. (Tai nėra iš
skirtinė apraiška: panašiai darė 
romanistai Prancūzijoje, ten iški
lus „nouveau roman” teorijoms.) 
Ta kritika vystosi keliomis, ir 
gana skirtingomis, kryptimis 
(Amerikoje koncentruojasi dau
giau į polemiką, liečiančią moters 
socialinę padėtį; Prancūzijoje — į 
ontologinį/lingvistinį aspektą, 
tvirtinant, kad moters pati esmė 
yra žodis, žodis, vartojamas ko
vai, todėl ji, iki šiol jo neturėjusi, 
dar beveik neegzistuoja. Prancū
zės gal su didesniu užsidegimu 
bando sukurti naują kalbą, nors 
pastaruoju laiku ir Amerikoje toli 
pažengta šioje srityje1). Geriausiai 
požiūrio į moterų raštiją vysty
mąsi yra aptarusi Elaine Show- 
alter, nurodydama tris stadijas: 
„moterišką” („feminine”) — kai 
moteris tebesijautė gležnu sutvė
rimėliu ir rašė su geroka doze 
nostalgijos ir sentimentalumo; 
feministiška — kai iškilo pole
miška laikysena ir noras išsiko
voti „lygybę”; ir „moters” 
(„female") — jau įgavus savimonę 
ir nebandant rašyti kaip vyrai.2 
Kintant bendrai laikysenai, kito 
ir tradicinių tekstų skaitymas, jų 
panaudojimas. Šioje trumpoje 
apybraižoje pabandysiu apžvelgti 
dominuojančias moterų kritikos 
gaires ir tai, kaip jos siūlomi 
duomenys įtaigauja pastarųjų 
metų literatūrą. Ta proga verta 
prisiminti, kad moterys rašytojos, 
besikoncentruojančios į mitus ar 
pasakas, kartais dirba kaip ro
mantikai, kurie savo istoriniams 
romanams ar dramoms ieškojo 
Viduramžių legendų, nes jose 
iškylančios figūros buvo apgaub
tos paslaptinga aureole ir neuž- 
tektinai dokumentuotos, atseit 
paliekančios visišką laisvę fanta
zijai. Romano rašymo dėsniai lei
džia duomenis perredaguoti ir pa
kreipti norima linkme: nuo to 
nenukenčia „fikcinė tiesa”.

Prieš pradedant kalbėti apie 
tai, kas yra — ir ar yra — „mo-

* Paskaita, skaityta 1992 metų 
Ateities studijinio savaitgalio Čika
goje programoje 1992 m. lapkričio 14 
d. Dr. Birutė Ciplijauskaitė yra 
ispanų literatūros profesorė Universi
ty of Wisconsin — Madison, litera
tūros kritikė bei lietuvių poezijos i 
ispanų ir prancūzų kalbas vertėja. 

teriškas rašymo būdas”, daugelis 
kritikių koncentravosi į praėjusio 
ar net ankstyvesnių šimtmečių 
literatūrą, bandydamos nurodyti, 
kaip nuo labai senų laikų mito
logija užgniaužė moters balsą, 
nes visi parametrai buvo diktuo
jami vyrų. Jei moterys norėdavo 
„įrašyti” savo interpretaciją, ją 
turėdavo užmaskuoti, sukurda
mos dvilypumą. Dabar stengia
masi skaityti mitus ir klasiškus 
tekstus, ieškant jų poteksčių (sur- 
face plot / submerged plot), iš
keliant moteriškumo principą ir 
norą jo neatsisakyti. Tai pasi
reiškia visų pirma kritikoje.3

Pasiremiant principu, kad tiek 
tradiciniai tekstai, tiek moder
naus gyvenimo mitai (pavyzdžiui, 
moters paskirtis kaip „Kirche, 
Kinder, Kūche”? požiūris į ją, 
kaip į antros rūšies pilietę) gali 
turėti keletą reikšmių, daug 
jaunų rašytojų šiandien bando 
„išversti” mitus, juos ištisai 
ironizuojant *, juos perduodant 
provokuojančiu balsu5 ar nuro
dant, kad pagrindinė mintis neiš
sakyta ir ją turi surasti skaity
tojas.

Dar kitas būdas kovoti su tra
dicija yra ieškoti mitų, kurių 
nereikėtų „išversti”: mitų iš 
prieškrikščionybinių laikų, ku
riuose moteris vaizduojama kaip 
generatrix ir gyvybės simbolis, ir 
yra akcentuojamas tęstinumas (iš 
motinos į dukterį), ne kategoriš
kas dviejų fazių ar dviejų apraiš
kų atskyrimas, skelbiamas Jac- 
ques Lacan. Atrandamos anks
čiau mažai pažįstamos figūros, 
kaip šumerų deivė Inanna. Lietu
vėms rašytojoms čia būtų ypačiai 
vaisinga dirva, nes jos dar ne taip 
toli nuo pagonybės. (Dar 16-ame 
amžiuje italai vienuoliai aprašo 
Lietuvą kaip „keistų tradicijų” 
kraštą, kuriame dominuoja mote
rys, kurios sau leidžia pačioms 
pasirinkti vyrus ir „turėti ne 
vieną”*). Šiuo atžvilgiu itin 
sugestyvios Gimbutienės bei 
Greimo studijos. Ir Vydūno kai 
kuriems moteriškiems persona
žams būtų galima pritaikyti nau
ją interpretaciją.

Rašytojos, kurios negrindžia 
savo stiliaus subversyvumu, 
nebando pakeisti moters prigim
ties ar įrodyti, kad ji lygi vyrui. 
Jos priima savo moteriškumą są
moningai — per lyrišką priėjimą, 
kuris pabrėžia „das ewig Weibli- 
che” ir su juo susietą kažkokį 
paslaptingą magišką pradą, kuris 
moteriai priduoda tvirtybės. Šiuo 
atžvilgiu itin įdomios Vidmantės 
Jasukaitytės sukurtos moterys 
jos išskirtiniame romane Stebuk
linga patvorių žolė.

Aplamai, analizuojant visą 
praėjusių šimtmečių, o ir šiojo 
pradžios literatūrą, tebegalioja 
dvi pagrindinės technikos: „išver
timas”, perkainojimas/pakėlimas 
į aukštesnę plotmę. Šalia jų vis 
dažniau pasigirsta ir skeptiška, 
net ciniška gaida: mitai buvo 
kuriami moteriai suvilioti; iš jų 
išsilaisvinusi, ne viena atranda, 
kad nebėra kuo tikėti, ko viltis. 
Neretai viename romane ar po-

Rene Magritte bouąuet tout fait, 1956
Guanas ant popieriaus, 46 x 34 cm

ezijos rinkinyje supinami keli 
nauji būdai mitams ir tradicijoms 
vertinti ir juos panaudoti. Sub- 
versija daugiausiai ir galbūt 
sėkmingiausiai taikoma mitams, 
nors pastaruoju laiku iškyla ir 
įdomių šventraščio interpretacijų 
bei „perrašomų” pasakų.

Viena iš vis dažniau panaudo
jamų mitiškų figūrų yra Inanna, 
viena iš seniausių deivių, anks
čiau beveik neminėta. Jai ir jos 
tipo deivėms pažinti pasitarnau
ja Marijos Gimbutienės darbai, 
pasiremiantys archeologiniais 
kasinėjimais.7 Jau 1861 metais 
Bachofen ( Die Miitter) atkreipė 
dėmesį į senųjų kultūrų priduo
damą reikšmę motinai. Gimbu
tienės radiniai įtaigauja, kad vy
riausia deivė tose kultūrose 
(7,000 - 5,000 pr. Kr.) buvusi mo
teris. Kai kurios tų laikų 
literatūros studijos sugestio
nuoja, kad vyras tose kultūrose 
tebuvęs reikalingu vyriausiai 
deivei apvaisinti, paskui pame
tamas. Jam nebuvusi priskiria
ma magiška galia. Vaikai priim- 
davę motinos vardą. Mito apie In- 
anna yra kelios gan skirtingos 
versijos. Jos visos kalba apie „nu
žengimą žemyn”.’ Šiandien, 
sekant Jung’o psichologija, tai 
būtų interpretuojama kaip sugrį
žimas pasąmonėn, bandymas at
rasti savo tikrąjį „aš”. Su ta „ke
lione” surištos kliūtys galėtų būti 
gretinamos su tradicinių pasakų 
struktūra ir pasakų herojaus ke
liu ir jo sutinkamais „bandy
mais" (Vladimir Propp). Inanna 
figūra, jos pagrindiniai bruožai ir 
jos veiksmai persiduoda su tam 

tikrais variantais iš kultūros į 
kultūrą: Ishtar - Astarte - Isis. Pa
našios deivės buvo garbinamos 
senojoje Kretos (Minoan) kultū
roje, Etiopijoje, Egipte, tarp 
etruskų. Mums gal įdomiausia 
tai, kad jos turi bendrų bruožų su 
Greimo studijuotomis Laima ir 
ypač Aušrine.’ Greimas jas 
nagrinėja, neįjungdamas moters 
pažiūros taško, jis gana kritiškai 
žiūri ir į Gimbutienės darbus; 
tačiau, skaitant greta vieną ir 
kitą, staiga atsiranda sąsajos ir 
tai, kas Greimui atrodo mįslinga, 
įgauna naujų galimybių.

Idant supratus moterų nusi
teikimą, vertėtų prisiminti keletą 
duomenų, parodančių, kaip kito 
papročiai ir teisinis kasdieninio 
gyvenimo apipavidalinimas. Su- 
merijoj (2,000 pr. Kr.) galiojo 
įstatymas, nurodantis, kad jei 
vyras išprievartauja moterį, jis 
turi mirti. Babilone tebegaliojo 
panašus įstatymas, nors bausmė 
kartais būdavo sumažinama. Asi- 
rijoj (jau indoeuropiečių kultūros 
įtakoje) išprievartautos moters tė
vas turėdavo išprievartauti iš
prievartautojo žmoną. Visišką pa
sikeitimą įneša judaizmas: ten 
skelbiama, kad išprievartautą 
moterį reikia užmušti akmeni
mis. Senosios Kretos visuomeni
nė struktūra rėmėsi moters ly
giateisiškumu.10 Labai nedaug 
vėliau, Mykėnuose jau buvo sten
giamasi matriarchalinę struktū
rą sunaikinti. Graikijos aukso 
amžiuje tapo vis labiau akcentuo
jama vyro kaip herojaus figūra. 
Neseniai pasirodžiusi labai 
specifinė graikų tragedijų studi

ja nurodo, kad herojiška mirtis 
daug dažniau buvo skiriama vy
rams, kuriems leidžiama mirti, 
naudojant „kilnų” ginklą: durk
lą; moterys dažniau nusižudo; kai 
kurios iš jų pasikaria, kitos pa
smaugiamos: iš jų atimamas kil
nus mirties būdas.11 Panašiai esą 
ir su įrašais paminkliniuose ant
kapiuose: vyro atveju kalbama 
apie jo nuopelnus valstybei; apie 
moterį paminima, kad ji išliks 
vyro atmintyje kaip gera žmona.

Seniausiose religijose moteris 
(deivė) gimdo iš savęs, be apvai
sinimo (įdomu pamatyti, kaip šv. 
Raštas transformuoja tą legendą). 
Visose kultūrose pabrėžiamas 
moters glaudus santykis su gam
ta. Iš to kyla su ja susieti sim
boliai ir ženklai: šaltinis, saulė, 
mėnulis, spiralės, gyvatės, skri
tuliai, sėklos, karvė, balandis. 
Gimbutienės radiniai patvirtina 
moters kaip gyvybės (bet kartu ir 
mirties) nešėjos reikšmę: pačios 
seniausios statulėlės rodo nėščią 
moterį. Gyvatei senosiose kultū
rose priduodama atsinaujinimo, 
ne pagundos ir „nupuolimo” sim
bolika. Ji jungia žemę su vande
niu (sąlytis su žeme vėliau įeina 
į juodosios Madonos atvaizdą). 
Moteris kaip duonos kepalas ar 
duonkepė akcentuoja dvigubą jos 
reikšmę: maitintoja ir gyvybės 
nešėja. Tais laikais nesigilinama 
į tai, ar ji ištekėjusi, ar ne, nors 
visose kultūrose svarbią vietą 
užima motinos-dukters mitai. Šių 
laikų autorės su ypatingu dėme
siu žvelgia į tai, kad senosiose 
religijose, dainose, himnuose 

(Nukelta į 3 psl.)



ANTROJI DALIS D0.«
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1993 m. gegužės mėn. 22 d. / May 22, 1993 Nr. 98(19)

KERTINĖ LDDP: faktai, mitai, perspektyvos

Dvidešimtą kartą
Viena iš ryškiųjų išeivijos kūry

binio intereso apraiškų yra kas
metinės Poezijos šventės Čikagoje 
paskutini gegužės mėnesio sa
vaitgalį. Toks dėmesys mūsų po
ezijai bus parodytas ir šiemet 
gegužės 28 dieną (penktadienį) ir 
gegužės 29 dieną (šeštadienį) Jau
nimo centre. Metų metus šie ren
giniai jau įprasta vadinti Poezijos 
dienomis Čikagoje. Jos šiemet 
bus išskirtinės, galima sakyti, 
net sukaktuvinės, nes tokia poe
zijos šventė čia vyks jau dvide
šimtą kartą. Juk tai kone tokio 
pat ilgio laikotarpis kaip visas 
mūsų nepriklausomybės dvide
šimtmetis. Žinant kultūrinio ir 
kūrybinio darbo sąlygas išeivijo
je, reikia beveik stebėtis kūrybinį 
žodį rašančių, jį skaitančių ir 
klausančių ištikimumu poezijai. 
Tai visada liudijo Poezijos dienų’ 
programos atlikėjai ir atviromis 
širdimis jų besiklausanti audito
rija. Tebūna toks pat vaizdas ir 
šiemet.

Aplamai mūsų poezijos kelias į 
pasiektas šiandienines kūrybos 
aukštumas nebuvo vien rožėmis 
klotas. Nelemtais negandų šimt
mečiais reikėjo jos žodžiu ugdyti 
tautoje ir kultūrinio poreikio in
teresą, ir žadinti viltį laisvojo 
žmogaus ateičiai. Geriausiais 
savo kūrybos pavyzdžiais to siekė 
ir tai puikiai atliko ir Donelaitis, 
ir Antanas Baranauskas, ir Mai
ronis, ir nepriklausomybės laiko
tarpio, ir egzodo į Vakarus, ir 
tremties į Rytus, ir pro okupacijų 
žirkles išsigudrinę pralįsti ne
suteršto žodžio poetai.

Ne vieno jų kūryba savo nepa
kartojamu žodžiu ir savo poveikiu 
neišblės su dvidešimtmečio pa
baiga, o tvirtai persikels ir į 
ateinančius amžius. Tai vis tokia 
poezija, kuri yra susižiedavusi su 
tragiškai džiaugsmingu žmogaus 
gimimu, su jo kančia ir džiaugs
mu, su laisvės triumfu ir vergo
vės siaubu, su saulės ir šviesos 
antplūdžiu ir su neišvengiama 
mirtimi. Ir visa tai išsakoma 
tobuliausiu, o kartais ir aktua
liausiu poezijos žodžiu, prie to vis 
grįžtama ir grįžtama ir įprastinė
je kultūros kasdienybėje, ir ypač 
išskirtinėmis progomis.

O šiemet tokia išskirtinė proga 
yra: šimtas metų nuo Vinco My
kolaičio Putino (1893 m. sausio 6 
d. — 1967 m. birželio 7 d.) 
gimimo. Tai poetas, kurio kūry
bai, anksčiau išvardintieji tikro
sios poezijos požymiai labiausiai 
tinka. Ir jau niekada negali ding
ti švelniausių jausmų ir giliau
sios minties kupini jo eilėraščiai 
kaip „Rūpintojėlis”, „Vidurnak
tį”, „Žemei”, „Margi sakalai”, 
„Rudenio naktį” ir kiti panašūs. 
Sunku net įsivaizduoti, kaip tok
sai poetas turėjo pakelti okupaci
jų ir žmogaus suniekinimo siau
bą. O vis dėlto ir tada Putinas 
rašė savo „Vivos plango, mortuos 
voco”, tardamas:
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir duok, Dieve, kad šitai mūsų 
tėvynėje niekada jau nepasikar

totų. O kartotųsi tik poeto Vinco 
Mykolaičio-Putino prisiminimas 
ir Lietuvoje, ir plačiame pasauly
je bei išeivijoje. Jam ir skiriamas 
pirmasis šių metų Poezijos dienų 
Čikagoje vakaras gegužės 28 die
ną (penktadienį). Poetą ir jo 
kūrybą aptars lituanistas-pedago- 
gas Juozas Masilionis. Universi
tetinių studijų metais pagrindinis 
jo profesorius buvo kaip tik My
kolaitis-Putinas. Tad bus smal
siai įdomus mokinio žvilgsnis į 
poetą iš arti ir toli. O po to jau 
skambės rinktinių Putino eilėraš
čių rečitalis.

Poezijos dienų antrasis vakaras 
gegužės 29 dieną (šeštadienį) yra 
skirtas poetiškajai Čikagai. Ta 
prasme, kad čia ilgiau kaip per 
keturis pastaruosius dešimtme
čius buvo kaip tik susispietę 
daugiausia mūsų literatūrinio eg
zodo poetų. Ir daugiausia litera
tūrinių premijų yra laimėję čika- 
giečiai mūsų poetai. Ojų knygas 
išleidusios leidyklos vėlgi kone 
visos egzistavo ir egzistuoja Čika
goje. Ir visais egzodo dešimtme
čiais Čikaga buvo miestas, ku-
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VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO 
ŠIMTMETIS. IR ČIKACOS POETAI

Šiemetinių Poezijos dienų Čikagoje plakatas — jos vyks ateinantį penktadienį 
ir šeštadienį, gegužės 28-Z9 dienomis Jaunimo centre.

1993 AV GEGUŽĖS 28 IR 29 D.D., 
PENKTADIENI IR ŠEŠTADIENĮ 7:30 V.V.

JAUNIMO CENTRE

JULIUS ŠMULKŠTYS

Šiandien Lietuvos Demok
ratinė darbo partija (LDDP) yra 
kontroversiškiausia, bet kartu ir 
svarbiausia politinė partija. Ji į 
valdžią atėjo kritišku tautos isto
rijoje momentu. Daug kam iš 
mėsų tiek Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje labai sunku apie šią 
partiją kalbėti be suprantamų, 
bet ne visada pateisinamų emo
cinių faktorių. Tačiau dabartinė 
krašto padėtis reikalauja, kad į 
LDDP pažvelgtume kiek galima 
objektyviau, nes ji turės labai 
didelę įtaką tolimesniam nese
niai atkurtos valstybės vysty
muisi. Vien kartoti, kad tai ko
munistai, neokomunistai ar dar 
kokie kiti niekadėjai, niekam 
nesudarys didelės naudos. Juk 
jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai argi 
nereiktų atsisveikinti su ne
priklausoma Lietuva ir sutikti, 
kad demokratinių rinkimų keliu 
tauta nutarė grįžti į senąją sis
temą. Bet Lietuva dar vis 
nepriklausoma ir demokratinė,* Paskaitą, skaityta 1993 m. kovo 26 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje — dalis dr. Dovydo Fajnhauzo vadovaujamo kasmetinio paskaitų ciklo dabartinę Lietuvą liečiančiais klausimais. Dr. Julius Šmulkštys yra Indiana University at Fort Wayne politinių mokslų profesorius, 1989-1991 metais kaip vizituojantis profesorius dėstęs politinių mokslų kursus Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 

tai gal kas nors kiti, o ne ko
munistai, laimėjo?

Nors pastaruoju laiku išeivijos 
spaudoje apie LDDP yra kiek 
daugiau rašoma, bet faktų vis dar 
trūksta. Kartais susidaro įspūdis, 
kad mes iš viso nieko apie Lietu
vos valdančiąją partiją nenorim 
girdėti. Tik prisiminkime, kiek 
triukšmo kilo dėl Brazausko 
rinkiminio skelbimo ir kaip jaus
mingai niujorkiečiai mušėsi į 
krūtinę, kad pas juos tikrai jokių 

j šio kandidato rėmėjų nėra. Tai 
kas gi yra ta partija, kurios mes 
ir nekenčiam, ir bijom, ir drauge 
apie ją nieko girdėti nenorim?

Iki 1988 metų rudens, tai yra 
iki Algirdo Brazausko išrinkimo 
pirmuoju sekretoriumi, ši partija 
arba jos pirmtakas Lietuvos Ko
munistų partija (LKP) buvo lo
jalus Maskvos pavaldinys. Bra
zauskui perėmus partijos vado
vavimą, ji palaipsniui įsijungė į 
Atgimimo procesą: iš pradžių 
gana atsargiai, bet vėliau en
tuziastingai ir be kompromisų 
esminiais klausimais. LKP persi
tvarkymas pasiekė kulminacinį 
tašką kitų metų gruodžio mėnesį, 
kai jos neeiliniame suvažiavime 
buvo nutarta išeiti iš Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
(SSKP) ir pasisakyta už valsty
binę nepriklausomybę. Nors Bra
zausko partija tautinio atgimimo 
nepradėjo ir jam nevadovavo, ji 
vis tiek jame suvaidino svarbią 
rolę. Be LKP paramos būtų buvę 
daug sunkiau nepriklausomybę 
atgauti. Iki 1990 m. kovo 11 d. 
partijos antimaskvinė politika 
nebuvo be rizikos. Brazauskas ir 
jo artimiausi padėjėjai daug 
kartų turėjo vykti į Maskvą ir 
aiškintis, kodėl jie vis nenori 
sugrįžti į protą. Nors ir intensy
viai spaudžiama, LKP savo pozi
cijų nepakeitė, kas, be abejo, pa
dėjo Maskvą įtikinti, jog, neskai
tant saujelės kolaborantų, ji 
Lietuvoje jau neturėjo reikalingos 
politinės bazės, kuri galėtų būti 
panaudota Rusijos masinei 
karinei akcijai įteisinti.

1990 metų gale įvykęs LKP 
persiorganizavimas į LDDP buvo 
daugiau vardo ir terminologijos, 
o ne esmės. Iš totalitarinės ir 
Maskvai pavaldžios į nepriklau
somą ir demokratinę ši partija pa
sikeitė jau minėtame 1989 metų 
gruodžio neeiliniame suvažia
vime. Jame priimtos pozicijos 
buvo išplėstos ir detalizuotos 
LDDP programoje. Pavyzdžiui, 
partijos pažiūra į jos politinę 
praeitį naujoje programoje yra iš
samiau pristatyta: „Be abejonių, 
nemažai LKP žingsnių šiandieną 
vertintini kaip klaidos ir nusi
kaltimai. Tai tautos apsispren
dimo 1918 metais teisės igno
ravimas, priverstinis pritarimas 
Tarybų Sąjungai 1940 metais 
likviduojant Lietuvos valsty
bingumą, karingojo ateizmo die
gimas, tikinčiųjų ir kitaip ma
nančių persekiojimai bei kiti 
žmogaus teisių pažeidimai, daly
vavimas trėmimuose į Sibirą ir 
prievartinėje kolektyvizacijoje” ir 
t.t. (Neeilinio partijos suvažia
vimo dokumentai, LDDP Tarybos 
sekretoriato leidinys, Vilnius, 
1991, p. 3). O kaip naujoji partija 
žiūri į atsakomybę už šias „klai
das ir nusikaltimus”? Atsakymas 
yra tame pačiame dokumente. 
„Šiandieninės partijos nariai

Julius Šmulkštys

nieko bendro neturi nei su 
padarytais nusikaltimais Lietu
vos žmonėms, nei su tuometine 
LKP — administracinės-ko- 
mandinės sistemos įrankiu. 
Politine ir moraline atsakomybe 
dalijasi visi buvę TSKP nariai. Ją 
suprato ir išperka tie, kurie dabar 
aktyviai dalyvauja demokratijos 
įtvirtinime Lietuvoje. Teisinė 
atsakomybė už padarytus nusi
kaltimus tautai ir žmoniškumui 
tenka konkretiems jų vykdy
tojams, kurių kaltės nustatymas 
— teisingumo organų kompeten
cija”. (Ten pat, p. 6).

Nepaisant LDDP kategoriškų 
pasisakymų už nepriklausomybę, 
demokratiją ir modifikuotą 
rinkos ekonomiją bei visų pastan
gų nuo savo politinės praeities 
atsiriboti, vis tiek daug kas labai 
nustebo, įskaitant, atrodo, ir 
pačius darbiečius, kai įpėdinė 
partijos, kuri buvo taip artimai 
surišta su svetimos valstybės 
okupacija, laisvų rinkimų keliu į 
valdžią sugrįžo. Dėl to kyla klau
simas, kokios priežastys privedė 
prie LDDP laimėjimo seimo ir 
prezidentiniuose rinkimuose?

Pirmiausia reikia atsiminti, 
kad 1990 metų vasario mėnesį 
apie 35 procentai rinkėjų balsavo 
už LKP kandidatus. Taigi net 
pačiame tautinio atgimimo įkarš
tyje partija išlaikė reikšmingą 
politinę bazę. Tačiau vien jos 
neužteko pilnai įsijungti į 
nepriklausomos Lietuvos politinį 
gyvenimą. Kitos partijos, ju
dėjimai ir sąjungos arba iš viso 
nenorėjo su darbiečiais dirbti, ar
ba tą jau labai be entuziazmo 
darė. LDDP grįžimas į valdžią 
buvo galimas tik prieš tai 
visuomenę įtikinus jos nuošir
dumu naujajai krypčiai. Tą, 
atrodo, darbiečiams pasisekė 
padaryti. Rinkimų į seimą kam
panijoje žmonės, ypač kaimuose 
ir mažuose miestuose, Brazauską 
dažnai klausdavo, ar, atėjęs į 

Šiame numeryje:
Dvidešimtųjų Poezijos dienų Čikagoje laukiant • Lietuvos 
demokratinė darbo partija • Eugenijaus Marcinkevičiaus, Osvaldo 
Juškos, Ričardo NiČajaus ir Romualdo Petrausko paroda Čikagoje 
• Nuomonės ir pastabos • Aleksandro Radžiaus ir Vlado Šlaito 
naujausi poezijos rinkiniai • Juliaus Kelero eilėraščiai • Lietuvos 
Valstybinės premijos laureatų šventė Čikagoje

valdžią, jis Lietuvos nenuves į 
Nepriklausomų Valstybių San
draugą ar kokią kitą su Rusija 
sąjungą. Jo atsakymas visada 
buvo kategoriškas ne. Dar prieš 
rinkimus Aukščiausiojoje Ta
ryboje darbiečiai ėmėsi inicia
tyvos pravesti konstitucinį įsta
tymą, leidžiantį į tokias sąjungas 
stoti, tik trims ketvirtadaliams 
balsuotojų referendume pritarus. 
Visa tai nuramino žmones, kurie 
abejojo LDDP patriotiškumu, bet 
norėjo už ją balsuoti dėl ekono
minių ir socialinių sumetimų.

Tačiau vien patriotiškumo eg
zamino išlaikymo tikriausiai ne
būtų užtekę seime absoliučią 
daugumą laimėti ir 60 procentų 
visų balsų prezidentiniuose 
rinkimuose surinkti. Kita svarbi 
darbiečių pasisekimo priežastis 
tai vadinama socialdemokratinės 
krypties programa, kuri šiandien 
atitinka ne vieno sunkioje eko
nominėje padėtyje atsiradusio 
Lietuvos gyventojo interesus. Į 
šią kategoriją įeina pensionieriai, 
žemdirbiai, darbininkai ir kiti, 
kuriems dėl įvairiausių priežas
čių yra nelengva pereiti į laisvos 
rinkos sistemą. Žinoma, dešiniųjų 
valdžios klaidos ir kompetencijos 
stoka taip pat prisidėjo prie dar
biečių pergalės, kaip ir vidurio 
beviltiškas susiskaldymas, tuo 
LDDP padarant vienintele realis
tine Sąjūdžiui alternatyva.

Taip pat reikia pabrėžti, jog 
šiuo metu Brazausko partija 
politinę pastogę suteikia tiems 
Lietuvos piliečiams, kurie nuo 
pat Atgimimo pradžios dėl ideolo
ginių ar tautinių sumetimų ne
buvo entuziastingi nepriklau
somybės, demokratijos ir ra
dikalių reformų rėmėjai. Nors 
tokių žmonių daugiausia yra 
etninėse mažumose, jų galima 
rasti visuose platesniuose sluoks
niuose. Tuoj po Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
Gallup apklausinėjimų duome

nys parodė, kad 21 Lietuvos gy
ventojų procentas vienokia ar ki
tokia forma norėjo pasilikti Sovie
tų Sąjungos sudėtyje (Lietuvos 
rytas, 1990 m. balandžio 25 d., p. 
1). Nėra abejonės, kad didelė 
anksčiau prieš nepriklausomybę 
pasisakiusių piliečių dalis šian
dien balsuoja už LDDP kandida
tus ir remia jos programą, kas yra 
ryškiausiai matoma viso krašto 
rinkimuose ir referendumuose. 
Atrodo, kad šiems balsuotojams 
yra ypačiai patrauklus darbiečių, 
kaip nuosaikių nacionalistų, 
įvaizdis. Taigi šiuo atveju LDDP 
atlieka tam tikrą politinę sociali- 
zaciją arba įtraukimą į neseniai 
atkurtos valstybės politinį gy
venimą elementų, kurie jai yra 
mažiausia užsiangažavę.

Nors naujos krypties žmonių 
vadovaujama, ši, kaip ir kitos 
Lietuvos partijos, dar nėra pilnai 
nusistovėjusi organizacija. Ji tur
būt šiuo metu kitokia ir negali 
būti. Reikia atsiminti, kad tik 
prieš trejus su puse metų Bra
zausko partija dar buvo SSKP 
pavaldinys. Nors ir laimėjusi 
rinkimus bei atėjusi į valdžią, 
LDDP nėra monolitas, kaip daug 
mūsų galvoja. Filosofas Arvydas 
Šliogeris šiuo metu partijoje mato 
tris grupes: (1) tvirtai reformoms 
užsiangažavusį vadovaujantį eli
tą; (2) reformoms nepriešingą, 
bet pasenusį ir be iniciatyvos 
vidurį; ir (3) vadinamuosius re- 
vanšistus, iš kurių, jei jie perimtų 
partijos vadovybę, nieko gero ne
galima laukti (Lietuvos rytas, 1993 
m. vasario 12 d., p. 5).

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas Rimvydas Valatka irgi 
mini revanšistus, kurie, pagal jį, 
už atsiskyrimą nuo Maskvos 
1989 metų gruodžio mėnesį bal
savo „tik iš reikalo, o ne todėl, 
kad būtų svajoję apie laisvą 
Lietuvą”. Be to, Valatka at
kreipia dėmesį į buvusių Demo
kratinėje darbo partijoje ko
munistų frakcijos narių didė
jančią įtaką įvairiose valstybės 
struktūrose (Lietuvos rytas, 1993 
m. vasario 17 d., p. 4).

Kai kurie neseni įvykiai lyg 
ir pateisina anksčiau minėtų 
komentatorių skepticizmą. Pa
vyzdžiui, Demokratinėje darbo 
partijoje yra įsikūrusi Vytauto 
Lukoševičiaus ir Albino Visocko 
suorganizuota iniciatyvinė grupė, 
kurios tikslas — įsteigti už LDDP 
kairesnę partiją. Šios partijos 
steigiamoji konferencija turėtų 
įvykti ateinančios vasaros pabai
goje ir jos galimas vardas: 
socialinio teisingumo ar socialis
tinio atgimimo. Lukoševičius ir 
Visockas darbiečių vadus kaltina 
per dideliu pataikavimu deši
niųjų opozicijai ir nedemokra
tišku elgesiu partijoje. Konkre
čiai abu skundžiasi, kad jų 
kreipimaisi į LDDP vadovybę yra 
ignoruojami ir kad organizacijai 
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Patogi erdvė

Apie lietuvių religinį gyvenimą Amerikoj

Savaitgalį tarp Šeštinių ir Sek
minių į šiaurę nuo Toronto vyko 
trijų dienų rekolekcijos, supla
nuotos pačių studentų ir neseniai 
mokslus baigusių. Užuot pasi
rinkdami gyvenimo pašaukimo 
temų, sugyvenimą šeimoje, mal
dingo tikėjimo, dalyvavimo Baž
nyčioje ar kitą klausimą pokal
biams bei diskusijoms, dalyviai il
gojo savaitgalio susitelkimą pra
dėjo pačių paruošta apžvalga „pa
togios erdvės”, angliškai vadina
mą „comfort zones”.

Šios erdvės yra aplinka ar sąly
gos, nusistatymai, pažiūros ar 
veikimo būdai, kuriais žmogus 
riboja savo ryšius, įsipareigoji
mus, uždavinius, pasikliaudamas 
įprastiniu būdu ar apimtimi. Dar
be tai reikštų savo pareigas atlik
ti ir nesukti galvos dėl kitų daly
kų. Tikėjimo plotmėje — lankyti 
pamaldas, rytą ar vakarą melstis, 
paremti parapiją auka, nustaty
tomis dienomis pasninkauti. 
Draugų tarpe — ribotis jau gerai 
pažįstamais žmonėmis, neple
čiant saugaus ratelio.

Ruošėjų parinkti skaitiniai iš 
Naujojo Testamento buvo taikyti 
tas savo patogias ribas plėsti ar 
pralaužti, nes, jų žodžiais, „Šven
toji Dvasia yra Kūrėja, ji nuolatos 
kuria naujai”. (Lietuviškame gies
mės „Veni, Creator Spiritus”*

* Čia kalbama apie kitą giesmę i 
Šv. Dvasią (ne apačioje spaus
dinamąją Sekminių šv. Mišių 
sekvenciją), kuri yra itin svarbi

Sekminių šv. mišių sekvencija

Veni sande Spiritus 
Et emitte coelitus 
Lucis tuae radium.

Veni pater pauperum. 
Veni dator munerum, 
Veni lumen cordium. 

vertime pirmoji eilutė „Dvasia, 
Viešpatie, ateik” nebeturi žodžio 
„Kūrėja — Creator”) Evangeli- 
niame palyginime apie talentus, 
kuriame vieną talentą gavęs jį 
rūpestingai saugo, neišleisdamas 
į apyvartą, studentai įžiūri pato
gią būseną, neberizikuojančią, 
nebeplečiančią savo pažiūrų, 
veiklos. Pasakojime apie gerąjį 
samarietį mato asmenį, kuris 
leidosi būti išmuštas iš įprastinių 
vėžių gailestingumo darbu kita
taučiui. Skaitinyje apie turtuolį 
ir prie jo namų vartų gulintį el
getą Lozorių jie pastebi, kad 
puotaująs turtuolis neklysta, bū
damas turtingas, o klysta nieko 
nepastebėdamas ir nieko nedary
damas varguolio atžvilgiu. Pir
mųjų Sekminių aprašymą Apaš
talų darbų knygoje sugretina su 
Babelio bokšto pasakojimu, kaip 
per daug išdidi žmonija išsibarstė 
į įvairias kalbas ir tautas, o dabar 
Šventoji Dvasia surenka įvairių 
tautų ir kalbų žmones į vieną 
bendruomenę, Dievo šeimą.

Aišku, neįmanoma gyventi be 
tam tikrų ribų. Visi pastebi, kaip 
mažame miestelyje žmonės par
duotuvėse, gatvėje draugiškesni, 
o didmiestyje nekreipia dėmesio, 
nebent kas ypatingo įvyksta: sie
lotis viskuo būtų per daug. Turėti 
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Katalikų Bažnyčios liturgijoje, varto
jama per vyskupų teikiamų sakra
mentų — Sutvirtinimo ir Kunigystės 
— apeigas.

Ateik, Dvasia dieviška, 
Dangaus ugnį nešina, 
Spinduliais nužerk mane!

Ateik, Tėve vargstančių, 
Dovanų dalytojau, 
Širdžių atgaivintojau!

JUOZAS MEŠKAUSKAS

William Wolkovich-Valkavičius. 
LITHUANIAN RELIGIOUS LIFE 
IN AMERICA. A Compendium of 
150 Roman Catholic Parishes and In- 
stitutions. Volume I. Eastern United 
Statės. Norvvood, Massachusetts: 
Lithuanian Religious Life in Ameri- 
ca, 1991. 630 puslapių. Kaina — 
89.50 dolerių. Gaunama iš Corporate 
Fulfillment systems, 1 Bert Drive, 
West Bridgewater, Massachusetts 
02379-9970, tel. 1-800-344-4501.

Kunigo William Wolkovich- 
Valkavičiaus knyga pasirodė 
1991 metais. Autoriaus tėvai 
Liudvikas Valkavičius ir Elena 
Žukauskaitė-Valkavičienė į Ame
riką atvyko iš Lietuvos, ir jų 
sūnus William gimė čia, Ameri
koje. Knygą jis jiems ir dedikuo
ja. Kun. Valkavičiaus knyga 
Lithuanian Religious Life tin 
America bus trijų tomų. Pirmasis 
tomas, dabar jau išleistas, apima 
rytinio Amerikos pakraščio vals
tybes, antrasis apims Penn- 
sylvania ir trečiasis apims Cleve- 
land, Detroit ir Chicago lietuviš
kus telkinius, o taip pat ir mažes
nes vietoves.
(Kaip jau pats pavadinimas 
„Lithuanian Religious Life in 
America” sako, knygoje yra ap
rašomas lietuvių religinis gyveni
mas. Iš dalies paliečiamas ir kul
tūrinis, visuomeninis bei ekono
minis lietuvių imigrantų į JAV 
gyvenimas. Reikia pažymėti, kad 
kun. Valkavičius stengiasi ir gra
žiai išlaiko tiesos bei objektyvu
mo normas. Jis pats sako: „isto
riko pareiga yra pateikti tiesą, 
nesvarbu, kur ji veda”.

Knygoje nerandame žinių, ka
da pirmas lietuvis atsirado Ame
rikoje ir kiek jų iš viso įvažiavo. 
To, be abejo, negalime ir norėti. 
Bet ir šiais klausimais randame 
kai kurių įdomių žinių. Knygoje

Consolator optime, 
Dulcis hospes animae, 
Dulce refrigerium.

In tabore requies,
In aestu temperies
In fletu solatium.

O lux beatissima, 
Reple cordis intima 
Tuorum fidelium.

Sine tuo numinė 
Nihil ėst in homine, 
Nihil ėst innoxium.

Lava quod ėst sordidum, 
Riga quod ėst aridum, 
Sana quod ėst saucium.

Flede quod ėst rigidum, 
Fove quod ėst frigidum. 
Rege quod ėst dėviu m.

Da tuis fidelibus 
In te confidentibus 
Sacrum septenarium.

Da vidutis meritum, 
Da salutis exitum, 
Da perenne gaudium. 
Amen. Alleluia. 

rašoma, kad kai kuriose vietovės 
lietuvių imigrantų buvo gana 
daug. Pavyzdžiui, tam tikru laiku 
Waterbury, Connecticut, lietu
viai sudarė trečdalį miesto gyven
tojų, o New Britain, Connecticut, 
ketvirtadalį. Taip pat pažymima, 
kad daug lietuvių buvo Hart- 
ford’e bei Bridgeport’e (abu Con
necticut) ir kad jie ten stipriai 
reiškėsi.

Imigrantai atsinešė savo istori
ją, kultūrą, religiją, kalbinį tur
tą į kasyklas, dirbtuves, sker
dyklas bei kitas darbovietes. Apie 
organizacijas ir organizuotą gyve
nimą jie nežinojo. Jie išvyko iš 
parapijų savo krašte ir žinojo tik 
parapijas, ir apie parapijas, nors 
ir ne savas, jie čia pradėjo burtis. 
Kun. Valkavičius aprašo labai 
įdomų ir tipingą atsitikimą. Nau- 
gatuck, Connecticut, visi katali
kai, visų tautybių, eidavo į vieną 
St. Francis bažnyčią. Lietuvių ten 
buvo nemažas skaičius. Jie nuta
rė bažnyčiai padovanoti spalvotą 
paveiksluotą langą. Kadangi jie 
neturėjo jokios savo organizacijos, 
jie nutarė prašyti VVaterbury Š>v. 
Kazimiero draugijos jiems atsto
vauti. Tuomet tai organizacijai 
vadovavo sulenkėjęs lietuvis. Jis 
sutiko tai padaryti ir po langu 
užrašė, kad langą dovanojo Šv. 
Kazimiero lenkų draugija, dar 
pridėdamas „Boze zbaw polske”. 
Ilgainiui buvo pradėtos steigti 
draugijos, organizacijos. Bro
oklyn, New York, 1884 metais 
lietuviai ir lenkai įsteigė „Kos- 
tiuškos” draugiją.

Esant tokiai situacijai, lietuviai 
pradėjo susiprasti ir pradėjo orga
nizuotis, steigti parapijas ir 
statyti bažnyčias. Kun. Valkavi
čius sako, kad toje Amerikos da
lyje buvo įsteigta daugiau kaip

Sielų būk ramintojas, 
Svetingas lankytojas, 
Mielas atgaivintojas!

Siųsk varguose poilsį,
Tvankiam karšty atvėsį, 
Graudžiam verksme maldymą.

O Šviesybe amžina, 
Nušviesk širdžių gilumą 
Visiems, kurie tikime!

Be tavęs mes alkstame,
Ilgesy kankinamės, 
Nesėkmėje klumpame.

Valyki, kas sutepta,
Gaivink, kas nudeginta, 
Gydyki, kas sužeista.

Laisvink, kas sukietinta, 
Dvasios šalty duok jėgų, 
Tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, tave mylintiems, 
Tavim pasitikintiems, 
Septynias Tavo dovanas.

Duok dorybėms atpildą.
Duok laimingą pabaigą. 
Ruoški džiaugsmą amžiną.
Amen. Aleliuja.

Kun. William VVolkovich-Valkavičius

100 parapijų. Darbas buvo sun
kus, nes nebuvo darbininkų. 
Pavyzdžiui, kun. Juozas Žebris 
įsteigė šešias parapijas. Kun. 
Valkavičius labai smulkiai ir 
detaliai aprašo parapijų steigimą, 
jų steigėjus, sąlygas, santykį su 
vyskupais, santykį su kitomis 
parapijomis ir kitas su šiuo dar
bu surištas problemas. Labai 
detaliai aprašoma klebonų veik
la, jų darbas, santykiai su para- 
piečiais ir vyskupais. Šalia stei
giamų parapijų kun. Valkavičius 
aprašo ir tuo metu steigiamas 
mokyklas. Čia gal yra tam tikra 
analogija su vyskupo Motiejaus 
Valančiaus mokyklomis Lietuvo
je. „Be parapijos mokyklos jau
nuomenė yra pasmerkta nustoti 
etninio identiteto arba, dar 
blogiau, tapti ateistais”, sakė 
Švč. Trejybės parapijos (Hart- 
ford, Connecticut) klebonas John 
Ambot.

Greta parapijų steigimo ir para
pijų reikalų knygoje paliečiami ir 
lietuvių kultūriniai, organizaci
niai bei ekonominiai reikalai. 
Knygoje aprašoma ne tik imi
grantų veikla, bet ir atvykstančių 
iš Lietuvos atvykimo tikslai, san
tykis su čia gyvenančiais, kaip, 
pavyzdžiui, vyskupų Jurgio Ma
tulaičio, Prano Bučio, Mečislovo 
Reinio, profesoriaus Mykolo Bir
žiškos, dr. Martyno Yčo, dr. Jono 
Basanavičiaus. Tad knyga, tam 
tikra prasme, liečia ir Lietuvos 
bei Amerikos lietuvių kultūros 
istoriją. Taip pat iš knygos
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Kenneth F. McLean nuotrauka 

sužinome, kaip lietuviai Ameri
koje reiškėsi įvairiais būdais. 
Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio 
karo metu Waterbury, Connec
ticut, lietuviai, vadovaujami kun. 
Juozapo Valantiejaus, turėdami 
mintyje, kad Lietuva buvo naciš
kosios Vokietįjos okupuota, Ame
rikos kovai prieš ją paremti 
nupirko daugiau negu už milijo
ną dolerių paskolos vyriausybei 
lakštų ir Raudonajam kryžiui 
padovanojo kraujo, kare sužeis
tiems reikalingoms transfuzi- 
joms. Taip pat randame knygoje, 
kad kun. Juozapo Valantiejaus 
dėka Waterbury lietuviai išrašė 
daugiau nei 500 kvietimų karo 
išvietintiems (DP) Europoje at
vykti į Ameriką.

Apskritai paėmus, knyga 
Lithuanian Religious Life in 
America yra labai įdomi, kultūri
niu ir istoriniu atžvilgiu lietu
viams ir Lietuvai labai vertinga. 
Sukaupta milžiniška medžiaga ir 
pats darbas yra milžiniškas.

Save pažinti ir save gerbti yra 
menas ir uždavinys

Viename pokalbyje su kun. 
Vytautu Bagdanavičium ir Jonu 
Saku Čikagoje iškėliau mintį, 
kad lietuviai turėtų pasakyti ir 
parašyti, ką jie yra davę Ameri
kai. Vėliau šitą klausimą disku
tavome ir su dr. Leonu Kriauče- 
liūnu. Visi tai minčiai pritarė. 
Kun. Bagdanavičius tuo klausi
mu parašė laišką kun. William 

VVolkovich-Valkavičiui, kuris 
Bagdanavičiui atsako: „Man 
rodos, kad aš jau šiek tiek atli
kau, ką siūlote. Taip pat, ar ne 
mano trijų tomų serija įvykdo 
Tamstos sumanymą?”

Beskaitant kun. Valkavičiaus 
knygą, mano nuomonė, kad tokia 
knyga, kaip „Lietuvių įnašas 
Amerikai,” mums būtinai reika
linga, sustiprėjo. Ruošiant tokį 
veikalą, kun. William Volkovich- 
ValkavičiaUs studija būtų labai 
vertinga, ir ji tą darbą labai 
palengvintų. Bet ji jo dar neatsto
ja. Kun. Valkavičius savo kny
gom turi kitą uždavinį ir jį labai 
gražiai atlieka.

Mes dažnai daug padarome, at
liekame labai svarbius uždavi
nius, bet nemokame pasirekla
muoti. Mes turime pasisakyti, 
kas esame ir ką esame padarę. 
Svarbu rasti savo vietą ir žinoti, 
ko esi vertas. O save pažinti ir 
save respektuoti yra menas, bet 
taip pat yra ir uždavinys. Į Ame
riką atvyko ieškotojai ir kūrėjai. 
Amerikoje lietuviai ieškojo ir 
kūrė. Amerika yra kūrinys dau
gelio tautų, jų tarpe ir lietuvių. Ir 
jei mes to neišryškinsime, tai, 
man atrodo, kad mes neatliksime 
savo uždavinio. Kada pagalvoju 
apie lietuvių įkurtas taupymo ir 
skolinimo bendroves, pastatytas 
mokyklas, klinikas, dirbančius 
mokymo ir tyrimo institucijose, ir 
kada pravažiuoju Marųuette 
Road ir California Avenue 
sankryžą Čikagoje ir pamatau 
kelis blokus užimančius pastatus: 
Maria High School, Holy Cross 
Hospital, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, mokyklą, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno na
mus, o panašių kompleksų yra ir 
kituose Amerikos miestuose, tai 
man kyla klausimas, kodėl mes 
nepasisakom ir neišryškinam, 
kad tai yra mūsų, lietuvių, dar
bas. Ojų yra daug daugiau Čika
goje: Town of Lake apylinkėje 
visas kompleksas, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus (tikras 
kultūrinis centras), Tėvų jėzuitų 
vienuolija ir Jaunimo centras ir 
t.t.

Manau, kad šis klausimas turė
tų rūpėti JAV Lietuvių Ben
druomenei, Lietuvių Fondui, 
Amerikos lietuvių tarybai ir 
kitoms mūsų bendrinėms organi
zacijoms. Tas klausimas 
lietuvių įnašas Amerikai yra 
ypač reikšmingas, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Lietuvis 
išeivis, jeigu jis negrįžta į 
Lietuvą, taip pat atsistoja kitoje 
plotmėje ir su kitokiais uždavi
niais. Lietuva yra nepriklauso
ma, ir lietuvių tauta laisva, bet 
mes gyvename Amerikoje ir daug 
daugiau lietuvių jau yra gimę 
šiame krašte. Mes visi esame 
svarbūs šiam kraštui, ir šis 
kraštas yra svarbus mums. Airiai 
ir žydai yra išryškinę savo įnašą 
ir savo reikšmę šiam kraštui. Ai- 

(Nukelta į 4 psl.)

Siųsk savo Dvasią, ir bus sutverta.
Ir atnaujinsi žemės veidą.

Lietuviškas vertimas — kunigo Stasio Ylos (1908-1983)
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Keistuoliai puošia 
gyvenimą...
VYTAUTAS A. JONYNAS

Lietuvių Bendruomenės 
paslaugos mūsų ekonomijai

Dar labai nedaug išeivių yra 
įsijungę į verslus ar investavimą 
Lietuvoje. Pavaizduoti kelias 
šioje srityje problemas trys tikri 
atsitikimai, pakeitus pavardes ir 
nereikšmingas detales:

1) Per vieną verslininkų su
važiavimą Vilniuje susipažįstu su 
Mindaugu Joniūnu, pramonės 
ministerijos svarbiu valdininku, 
kuris pasirodo patriotiškas, daug 
žinąs apk Lietuvos gamybą ir 
nusimanąs apie rinkos reikalavi
mus Vakaruose. Retų sugebėjimų 
žmogus. Darbavosi Sąjūdyje. Per 
pertrauką prieina vienas ponas ir 
sako pastebėjęs, kad kalbėjausi 
su Joniūnu. Nori tik man pasaky
ti, kad prieš 25 metus jis pats, 
jaunas studentas, už patriotinės 
poezijos platinimą gavo penke
rius metus kalėjimo. Jų grupę iš
davė Joniūnas. Klausiu, kodėl 
nepraneša spaudai arba proku
ratūrai. Atsako, kad yra žmoniš
kumui labiau nusikaltusių. Klau
siu, kas man daryti šiuo atveju. 
„Ponas Pabedinskai, vadovauki
tės savo sąžine”, ir atsisveikinęs 
nuėjo. Keista, kad tuo momentu 
pyktelėjau ne ant Joniūno, o ant 
tautiečio, kuris man užkrovė dar 
vieną problemą.

2) Turiu rimtą užklausimą dėl 
medžio dirbinių, kurie gali išsi
vystyti į gal neblogus eskportus 
j Vakarus. Veikliam ir JAV vers
lo kursus baigusiam ekonomistui 
siunčiu į Vilnių telefaksą su 
brėžiniais ir aprašymu. Ten apsi
džiaugia. Rašo, kad yra didelis 
medžio meistrų/menininkų ne
darbas ir kad tokia 30-ies jų 
grupė gali tokius darbus atlikti. 
Prašau prisiųsti pavyzdį ir pa
teikti kainą. Tik po kelių tele
faksu raginimų, gaunu atsakymą, 
kad be oficialaus visam reikia
mam kiekiui užsakymo (sutarties) 
niekas nenori imtis daryti pavyz
džio. Sakau, kad Čikagoje mes 
katės maiše, ir dar nežinodami 
kainos, neperkame. Pasiliko tie 
menininkai man neatsakę, ka
dangi aklai nepasiunčiau su
tarties.

3) Vienas lietuvių baldų fabri
kas pradžioje gegužės manęs pra
šo pažiūrėti, ar negalima ekspor
tuoti minkštų baldų į JAV, nes 
jie gali pritaikyti tai rinkai stilių. 
Atsakiau, kad būtų sunku, nes 
aukšta pervežimo kaina, užbaigi
mo netikra kokybė, sandėliavimo 
išlaidos ir didelė vietinė konku
rencija. To paties mėnesio gale iš 
Maskvos atvykęs į Čikagą stam

Šiame numeryje:
JAV Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos ekonomija • Tautotyrininkas Juo
zas Šliavas (1930-1979) • Petro Melniko apsakymas • Vacio Miliaus etno
grafinis veikalas • Sigito Parulskio eilėraščiai • Kęstučio Balčio meno rinki
nys Lemont’e • Pagerbtas Algirdas Julius Greimas • Antras kaimas Los 
Angeles • Jurgio Šapkaus skulptūrų paroda Kalifornijoje

bus pirklys klausia, kur galima 
gera kaina gauti minkštų baldų 
eksportavimui į Rusiją. Mokėtų 
doleriais.

Daug kas ekonomijoje atrodo 
paprasta, kol dalykiškai nepa
sižiūrima į detales. Visur reikia 
sugebėjimo tokias kasdienybės 
problemas spręsti savarankiškai. 
Atrodo, turime užtektinai val
džios ir visuomeninių institucijų, 
kurios ekonomija domisi. Dažnai 
tačiau jose matyti veikla, kuri 
yra lyg pilstymas iš tuščio į 
kiaurą. Užtat mums patiems išei
vijoje reikia šitoje srityje būti 
dalykiškais, nebekalbėti tiktai 
bendrybėmis, o prašyti iš Lietu
vos informacijos ir įrodymu, kaip 
išeiviai gali dabar jau dalyvauti 
krašto ūkyje. Konkrečiai kiek, 
kur investuoti ir ko iš to tikėtis. 
Kokiame versle ar gamyboje da
lyvauti ir kokia iš to mums 
nauda. Bendro pobūdžio, kartais 
vyriausybės propaguojamos, in
formacijos neužtenka, nes ten 
konkrečiai nepasakoma, kokia 
yra reali situacija. Jau kuris 
laikas pradėjo aiškėti, kad gerų 
rezultatų negalima sulaukti, vien 
dirbant su valdžios biurokratais. 
Užtat išeiviai turėtų labiau pra
dėti vystyti ryšius su privačiomis 
bendrovėmis ir pavienėmis įmo
nėmis.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba birželio 19 dieną Detroit’e 
susirenka apkalbėti dabartinius 
išeivijos santykius su Lietuva. 
Būtų gerai, kad ekonominių ry
šių srityje ji rastų būdų, kaip 
išeiviai apskritai galėtų įtikinti 
tautiečius, kad mums reikia pri
statyti dalykišką, investavimams 
patrauklią informaciją. Gauti jos 
iš vyriausybės ir privačių šalti
nių. Lietuvoje reikia suprasti, jog 
neužtenka kviesti investuoti, rei
kia sudaryti sąlygas, kad užsie
niečiai norėtų dėti pinigus į mūsų 
kraštą. Reikia suprasti, kad ne
užtenka jiems domėtis stambia 
pramone. Visur yra mažų įmo
nių, kurių steigimui Lietuvoje 
išeiviai labiau tinka.

Išeiviams reikia dalykiškai 
išaiškinti, ko ten reikia ir ko ne
reikia, kad jie čia orientuotųsi. 
Reikėtų vengti skleisti išeiviuose 
nerealiai išdėstytas idėjas, apra
šymus, projektus, nes išsiaiški
nus jie veda į nusivylimą Ben
druomenės žmonių dalykiškumu. 
Mums reikia susigrupuoti skir
tingose mūsų gyvenvietėse pagal 
iškylančius projektus. Vieni turi

Kam yra tekę išsišnekėti su 
poetu Kaziu Bradūnu, bus paste
bėję jo pomėgį kildint savo 
giminę iš kietasprandžių, pa- 
trakėlių protėvių, drįsusių įsi
kurdinti ir gyventi Suvalkijoj; 
tame iškyšuly, kuris, pasak jo, 
negalėjęs būt niekuo kitu kaip 
Niekieno žemė. Nuolatos puldinė
jama, siaubiama skersai išilgai 
išsigimėlių kryžiokų.

Poeto žodis skamba įtikinamai 
jau vien todėl, kad nuo pat pir
mųjų išmoktų eilių žinom netgi 
tų galvažudžių lizdo (Malburg’o) 
pavadinimą, iš kur pakildavo jie 
mus terioti. Ką užmirštam, tai 
kad Lietuva buvo engiama ir iš 
šiaurės nemažesnių grobuonių 
krikštytojų — Kalavijuočių ordi
no. Ir ten, Mūšos ir Lielupės upy
nuos, būta Niekieno žemės. Iki 
pat penkiolikto amžiaus, kai bu
vo visiškai sunaikinta žiemgalių 
kiltis, dengusi it skydas lietuvių 
gyvenamus plotus.

Vakaruos žiemgalių kaimynais 
buvo kuršiai.'Šiaurėj — tyvuliavo 
Rygos įlanka. Šiaurės rytuose 
buvo suomių (finų) kilmės gentis
— lybiai. Kiek labiau į pietryčius
— sėliai. Pagaliau pietuose žiem- 

šiek tiek pinigų, kiti reikiamos 
patirties, treti laiko ir tokiu būdu 
galima organizuotai ne tik remti 
kai kurių tautiečių projektus, bet 
ir netolimoje ateityje iš to už
dirbti.

Kaip nors išsivaduokime iš ne
esminės veiklos ir vien kalbų. 
Jau pora metų per Lietuvą ke
liauja delegacijos, prekybos ir 
pramonės žmonių grupės, užsie
nio valdžių atstovai, tarptautinių 
organizacijų tarnautojai. Vyksta 
ekonomijos profesoriai į Lietuvą, 
o iš ten į Vakarus studentai. 
Rengiamos parodos ir konferenci
jos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Kas tačiau mėgina ką konkre
taus atlikti, pastebi, kad daug 
kur yra tarsi bedugnė tarp kalbė
jimo, konferencijų, studijų iš 
vienos pusės ir efektyvaus darbo 
iš kitos.

Vilkimės kad Bendruomenės 
vadai, vystydami ekonomijos 
puoselėjimo darbą, mažins ryšius 
Lietuvoje su tais, kurie vien tik 
kalba, ir kaip nors išeiviams ras 
ten daugiau tautiečių, kurie ką 
nors konkretaus daro. Tikėkimės, 
kad ši veikla neliks, kaip nema
žai išeivijos veiklos: veikla dėl 
veiklos. Kad ir kuklus būtų išei
vių įnašas į Lietuvos ekonominį 
gyvenimą, jis vis tiek būtų 
sveikintinas. Tam puoselėti gali 
daug prisidėti JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Linkime jų svars- 
tyboms daug sėkmės.

Jonas Pabedinskas 

galių kaimynais — protarpiais są
jungininkais, protarpiais priešais 
— buvo lietuviai.

Truputį nelaukta, kad žiemga
lių vardą pirmieji ėmė minėti 
danai savo kronikoj — „Annales 
Ryenses”. Vėliau jis pasirodo 
rusų bei vokiečių dokumentuos. 
Išsamiai ir vaizdžiai Žiemgalos 
praeitį yra aptaręs Lietuvių en
ciklopedijos 35-am tome istorikas 
Simas Sužiedėlis. Iš jo straipsnio 
sužinom, kad žiemgalių turėta 
-sumanių valdovų (Vieštartas). 
Taip pat legendinėm asmenybėm 
tapusių sukilėlių prieš ordiną. 
Žiemgalinis Herkus Mantas — 
Nameišis vadovavo tokiam su
kilimui ištisą dešimtį metų. Pa
našiai kaip kitiems lietuviams 
Voruta ar Raigardas, to krašto 
gyventojams šimtmečiais slėpi
ninga vieta išliko kunigo Žvel- 
gaičio piliakalnis. Apdainuoja
mas Jurgelio arijoj, Balio Dva
riono operoj „Apyaušrio dalia 
(tekstas Balio Sruogos) ir itin 
vaizdžiai paminimas Mariaus 
Katiliškio knygoj Išėjusiems ne
grįžti.

Bet šiaip ilgą laiką tos niekieno 
žemės likimu (ją taikiai koloni
zavo pietuose lietuviai, šiaurėj — 
latviai) nebuvo domėtasi. Tik visai 
neseniai likimas nuskyrė vaid
menį būti jos atradėju, jos Schlie- 
mann’u, kukliam mokytojėliui. 
Netgi ne istorikui, o anglų kalbos 
dėstytojui — Juozui Šliavui. Pa
našiai kaip kažkada Vincui Krė
vei Dzūkija, taip Žeimelio viduri
nės mokyklos mokytojui gimtieji 
laukai pasimatė pilna etnologi
nių ir archeologinių slėpinių Dai
nava.

Ilgą laiką tačiau Šliavo pavar
dės nebuvo matyti nei Lietuvoj, 
nei išeivijoj išleistuose žinynuose. 
Tik apie 1990 metus išleistoj 
Tarybinėj Lietuvos enciklopedijoj 
aptinkam trumpą pastraipėlę 
apie Juozą Šliavą. Bostoniškės 
Lietuvių enciklopedijos „Papil
dymų” II tome įdėtas kur kas 
išsamesnis šio kraštotyrininko 
veiklos apsakymas. Be kitų daly
kų jo autorius (Jurgis Gimbutas) 
pamini, kad Šliavo mirties aplin
kybės likusios miglotom, neiš- 
aiškintom. Šiaip be informacijų, 
surašytų žalvarinėj lentoj Žeime
lyje, kad jam buvo pripažinta nu
sipelniusio LTSR mokytojo kate
gorija ir kad jo dirbta kraštotyros 
srityje, Juozo Šliavo asmenybė, 
atrodytų, tarsi pasmerkta už
marščiai.

Laimei, yra susikūrusi to krašto 
tėvynainių draugija, pasivadinu
si „Žiemgalos” vardu ir leidžian
ti to paties vardo laikraštuką, irgi 
Žiemgalą. (Redaktorius — Jonas 
Nekrašius. Redakcija: 5220 Pa
kruojis, Vienybės a. 2. Telefonas 
51149.) Yra Žiemgalos muzie
jus Žeimelyje, kurio pradininku 
buvo ne kas kitas kaip Juozas 
Šliavas. Pagaliau yra to „keis
tuolio”, kaip jį vadino tenykščiai 
žmonės, rankraštynas — aštuo
niolika storų mašinraščio aplan
kų (daugiau kaip 4,000 puslapių), 
kurių turinį — istorinį, etnogra
finį, mitologinį, kalbotyrinį, tau
tosakinį — leidžia nuspėti Lietu
vos kraštotyros draugijos išleista 
Juozo Šliavo raštų dalykinė ro
dyklė (Vilnius, 1990).

Tai maždaug visa (neskaitant

Juozas Šliavas (1930-1979)

poros lankstinukų — „bukletų”, 
išleistų Juozo Šliavo gimimo jubi
liejaus ar kitom progom) doku
mentinė medžiaga, leidžianti išei
viui susipažinti su ta ekscentriko, 
darbo pelės, asmenybe. Su jo gy
venimo istorija — tragišką ir kar
tu artima savo kryptingumu ir 
polėkiu.

Faktiškai, jo trajektoriją vaiz
džiausiai nubrėžia Aloyzas Bė- 
čius savo pratarmėj į leidinį 
Juozo Šliavo raštų dalykinė ro
dyklė ir, savaime aišku, ja teks 
čia labiausiai naudotis. Gimęs 
1930 metais naujakurio, maža
žemio šeimoje Rimkūnų kaime, 
Pašvitinio parapijoj, dvylikmetis 
Juozukas išvyksta mokytis 1942 
metais į Linkuvos gimnaziją. Ją 
baigia 1949 metais, perėjęs per 
visas pokario sumaištis, kai „še
šiolikmečiai braidė po kraują, 
apsikabinę vaikiškai mirtį”. Gy
venimas tada buvo visiems negai
lestingas. „Virš sodybų klaidžio

ŽIEMGALOS KILMĖ
(ŽIEMGALOS ŽEMĖ)

M. Radvila. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1613

jo kolektyvizacijos šmėkla. Vi
suomenėj tvyrojo baimės, netek
ties, nežinios nuotaikos”, rašo 
Bėčius. Šliavų šeimos tas gyveni
mas tikrai nelepino.

„1944 metų ruduo Šliavų šei
mos gyvenimą paženklino ne
pataisoma nelaime. Nuėjęs pas 
kaimynus pasiskolint tepalo kūli
mui, tėvas iš tenai jau nebegrįžo. 
Kaimynas lauke buvo radęs gra
natą, berodydamas, matyt, kažką 
padarė ir granata sprogo rankose, 
užmušdama abu vietoje”. Jau ir 
taip visiems buvę sunkūs pokario 
metai Šliavų šeimai „tapo vos 
bepakeliąmi: motina — ligota, 
vaikai — neužaugę, o Juozas 
mokslan pasinešęs”. Abiturientui 
Juozui Šliavui neliks kitos išei
ties, kaip tuoj pat griebtis moky
tojo amato, gaunant darbą Žei
melio vidurinėj mokykloj kaip 
anglų kalbos dėstytojo.

Kurioziška yra tai, kad Lin
kuvos gimnazijoj toji kalba iš 

viso nebuvo dėstoma. Šliavas 
atseit buvo anglistu-apsišaukė- 
liu, nes buvo jos pramokęs pats 
vienas, be niekieno pagalbos, iš 
kažkokio vadovėlio. Tokie da
lykai tačiau, kaip patiriam iš 
Pranės Aukštikalnytės-Jokimai- 
tienės prisiminimų (Metai 1992 
Nr. 9-10-11), anais pokario metais 
nebuvo jokia retenybė. Taip buvo 
ir Juozo Šliavo atveju. Tik už 
septynerių metų jam pavyks 
„legalizuotis”. 1956 metais jis 
įsigys anglisto diplomą Vilniaus 
Pedagoginio instituto neakivaiz
diniame skyriuje.

Žeimelio mokytoju jis išliks iki 
pat savo gyvenimo pabaigos, ir 
nėra sunku susidaryti iš buvusių 
jo mokinių bei pažįstamų vaizdą, 
kokio tipo tai būta žmogaus. 
Visuose tuos prisiminimuose 
skamba ta pati nuostabos ir pa
sigėrėjimo Juozo Šliavo asmeny
bės paprastumu gaida:

„Nuostabus tai buvo žmogus. 
Be lašo dirbtinumo, nuoširdus, 
visad jaunas, pilnas įvairiausių 
sumanymų (Genutė Juodytė).

„Šneka būdavo dalykiška, 
konkreti. Kalbėdavo ramiu, lygiu 
balsu. Žinojai, kad gerai moka 
ispanų, vokiečių, anglų, latvių 
kalbas. Ypač mėgsta pastarąją. 
Kartais užtraukdavo kokią latvių 
liaudies dainą. Jeigu dainuoja, 
žinok, mokytojas puikios nuotai
kos. Jį domino viskas — archeo
logija ir etnografija, kalbotyra ir 
literatūra, tautosaka ir liaudies 
menas. Labai nuoširdus buvo, 
humaniškas. Ir kartu griežtas. 
Iki galo principingas” (Jonas 
Treškevičius).

„J. Šliavas buvo šviesi asme
nybė. Jis turėjo idealą, gyvenimo 
tikslą — Žeimelyje kai kas jį laikė 
keistuoliu. Tačiau tai jo neužgau- 
davo. Jis su šypsena man tai pa
sakojo. Kažkuris rytų tautų iš
minčius yra pasakęs, kad keistuo
liai puošia gyvenimą. Neabejoju, 
kad J. Šliavas buvo vienas tų 
žmonių, kurie savo veikla puošė 
žiemgalių kraštą, kuriam jis ir 
paskyrė didžiausią dalį savo 
sąmoningo gyvenimo” (Algiman
tas Miškinis).

Aloyzas Bėčius, nemažiau pa
brėždamas Šliavo nuoširdumą ir 
idealizmą — „Nesvarbu, kokį 
klausimą bespręstų, mokytojas 
visada buvo nuoširdus. Jo nuo
širdumas niekada nebuvo nu
saldintos šypsenos palydimas. Jis 
visada buvo gilus ir tikras” — 
įžvelgia tačiau du tarpsnius 
Šliavo gyvenime. Pirmąjį, kai tik 
ką iškeptas mokytojėlis plėšosi 
saviveikliniuos vaidinimėliuos, 
kliunkina gitara, traukdamas 
serenadas su bokalu alaus ran
koj, ir, niekam neužuodžiant, 
pliekia J. Eimanto slapyvardžiu 
eilėraščius į rajoninę spaudą. (Jų 
yra išlikę du dideli tomai rank
rašty.)

„Plonas, tiesus”, rašo Bėčius, 
„akiniuotas, jis daugiau panėšėjo 
į klieriką negu į kaimo mokytoją. 
Turėjo vieną rudą švarką, jau ge
rokai aptrintu pamušalu, stipriai 
panešiotus, tačiau švarius pus
bačius, tvarkingai ryšėjo kak
laraištį. Atrodo, tai ir buvo visas 
mokytojo turtas. Dviratį pasisko
lindavo... Toks jis ir liko beveik 
visą gyvenimą...”

Sakykim, kad mums Juozas 
Šliavas nuotraukoj labiau pri
mena akiniuotąjį Franz Schubert 
(kuris, pasak liudininkų, buvęs 
šiltas, mielas, ne veidmainis 
draugų tarpe) negu kokį klieriką. 
Juo labiau, kad pradedant 1958 
metais, ima skleistis Šliavo

(Nukelta į 2 psl.)
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ANTANAS KLIMAS

Pažiūrėkit
Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėkit, mieli broliai, i tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingosios tėvynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant kryžiaus medžio kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, 
Trykštančio iš mėlynų akių,
Jos kančių, jos sielvarto ir jos liūdnumo 
Dėl vis dūžtančių svajonių jos lakių.

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit 
Jos krūtinėj rusinėta svaja. 
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja!

panašiai. Gal vienas kitas pavyz
dėlis iš jų raštų yra kur nors 
„pasislėpęs” po trs. (= tarybinės 
spaudos) citatomis...
Ir vieno kito žodžio aptarimas 

| bei aiškinimas, pvz., tauta, tau
tiškumas, nutautinti, giliau įsi- 
skaičius, dar slepia sovietinių 
metų nuosėdų, bet gal tai ir gerai, 
nes juk tie sunkūs 50 metų ne
galėjo praeiti be pėdsakų pačioje 
kalboje.

Dabar pagrindiniai šio tomo 
duomenys. S raidei — šliup - 
švūkšt — tenka 1-627 puslapiai, o 
t raidei — t-telžti — tenka 
628-1,188 puslapiai. Mūsų ap- 

I skaičiavimu, puslapyje rasime 
I apie 19 žodžių, tokiu būdu, 
padauginus 1,188 iš 19, gausime 
22,572 žodžius arba apie 22,500 
žodžių. Daugiausia puslapių yra 
paskirta veiksmažodžiui taisyti — 
net 46 puslapiai, šokti — 26 pusla
piai, tekti — 21 puslapis, tekėti — 
17 puslapių, tarti — 16 puslapių. 
Iš daiktavardžių šiame tome dau
giausia puslapių tenka žodžiui 
šuo — 18 puslapių.

Gal kai kam būtų įdomu suži
noti, kodėl taisyti paskirti net 46 
puslapiai. Tai yra toks veiksma-

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATOROS INSTITUTAS

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS

XV

SLIUP —TELŽTI

Jonas Aistis

Ir tikėkim • • •

Ši, turbūt mums visiems gerai 
žinomą, Jono Aiščio eilėrašti 
pasirinkome spausdinti vedamo
jo vietoje, kada ši šeštadieni, kaip 
ir kiekvienais metais, minime 
Birželio keturioliktąją — atgimu
sioje Lietuvoje prasmingai pa
vadintą „Gedulo ir vilties diena’. 
Šis eilėraštis pasako viską, ką 
reikia tą dieną pasakyti, ir 
daugiau — jis įkūnija gedulo ir 
vilties paradoksą, kurį kitom, 
negu poetinėm priemonėm, yra 
taip sunku, o gal net neįmanoma 
išreikšti, tuo labiau išaiškinti. Ir 
tai padaręs už mus ir mums, 
pasiunčia mus į ateitį, savo pačių 
trumpu gyvenimo tarpsniu daly
vauti nenutrūkstamoje ir amžino
je mūsų tautos gyvastyje.

Trys žodžiai yra itin svarbūs 
šiame eilėraštyje ir toliau pa
teiksime tiktai tam tikrą ir, 
aišku, tik vieną galimą jų glosą. 
Tie žodžiai svarbūs dėl jų vietos 
visoje eilėraščio sandaroje, jų 
pakartojimo ir jiems teikiamo 
svorio, o drauge ir į juos įlieto viso 
eilėraščio retorinio siekio. Poetas 
pradeda kiekvieną posmą kvieti
mu „Pažiūrėkit”, o paskutiniaja-

me jį net pakartoja tris kartus. 
Galima sakyti, kad visa Birželio 
keturioliktosios kiekvienais me
tais prisiminimo ir jos paminė
jimo prasmė glūdi šitame žodyje, 
šitoje sąvokoje. Ką kitą darome, 
jeigu ne žiūrime, jeigu ne vieni 
kitus raginame kartu pažiūrėti į 
tiek daug mūsų žmonių gyveni
mu „sukruvintus lapus”? Ir 
nebūtinai tą „pažiūrėjimą” 
turime suprasti tik kaip metaforą 
mūsų prisiminimo aktui: jis 
mums įmanomas raidiškai — tu
rime nuotraukas, filmus, knygas, 
muziejuose eksponatus. Į visa tai 
žvelgdami, savo vaikams rodyda
mi, negalime nepajausti, kad tai 
šventos relikvijos, ir mūsų prisi
minimas savo žmonių kančių ir 
mirties todėl taip pat tampa 
šventu aktu, kartojamu jau iš 
kartos į kartą, jungtim tarp mūsų 
visų. Ta jungtis poeto kaip tik 
iškeliama jo kreipiniu: „mieli 
broliai”. Jeigu bet kurią dieną 
metuose, tai tikrai Birželio 
keturioliktąją mes įstengiame 
savo tautiečius (kurių šiaip 
galime nemėgti, negerbti, nekęsti 

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. XV tomas: ŠLIUP-TELŽTI. 
Vilnius: „Mokslas”, 1991. 1,188 pus
lapiai. Vyriausias redaktorius K. 
Ulvydas; redakcinė kolegija: S. Kėzy- 
tė, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vit
kauskas, K. Vosylytė.

Nors šiame tome išleidimo da
ta yra išspausdinta 1991, bet pats 
tomas tepasirodė tik 1992 metų 
pačioje pabaigoje, iš dalies ir 1993 
metų pradžioje. Šio tomo tekstas 
buvo spausdinimui paruoštas dar 
gerokai prieš 1988 metus, bet 
Atgimimo metai ir po to visokie 
labai sunkūs įvykiai, visa ta 
sumaištis Lietuvoje sutrukdė šio 
tomo pasirodymą keleriais me
tais.

Ačiū Dievui, kad pagaliau ir šis 
tomas pasirodė, nes XIV tomas 
išėjo dar 1986 metais, t.y. beveik 
prieš septynerius metus. Taipjau 
beveik visuomet atsitinka tautos 
istorijos sukrėtimo metais. Tik 
naujai atsiradę visokie knygų 
leidimo „vaizbūnai” iš kažkur 
suranda popieriaus ir spaustuves 
savo populiariems romanams, 
vertimams, ir net kai kada porno
grafijai...

Šis milžiniškas darbas jau
seniai yra dirbamas Lietuvos žodis, kuris, kalbininkų nuomo- 
mokslų akademijos Lietuvių ne, visą laiką buvo labai dažnai 
kalbos institute, bet ir šiame ' vartojamas ir yra kilęs iš labai 
tome dar galima rasti pėdsakų | senos ir plačiai vartojamos indo- 
anų laikų, kai tokio Instituto dar 
nebuvo, o tik buvo Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas, 
kaip ir išspausdinta pagrindi
niame pavadinimo puslapyje.
Tik p. iii jau skaitome: LKI, net j žodžių, išvestų iš šių giminingų 
ir su senuoju sovietiniu pašto šaknų. Galvojama, kad pagrin- 
dalinio numeriu. dinė šių šaknų reikšmė yra buvu-

Žinoma, tai menki dalykai, nes | si labai konkreti — „padaryti ką 
aiškiai matoma, kaip buvo sten- nors tiesų, lygų, nesulenktą”, 
giamasi tuos sovietinius pėd
sakus ištrinti, tik ne visur tai 
pavyko. Juk, kaip jau minėjome, 
viskas jau buvo paruošta spaudai 
dar tais laikais, kai ir pagalvoti 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
dar buvo neleidžiama.

Todėl veltui ieškosime ir šiame 
tome nors vienos citatos iš išeivių 
rašytojų raštų. Nė vienos nėra. 
Tik nė šiaip nė taip „įkištas” 
Vincas Krėvė-Mickevičius. Tai, 
žinoma, didelis nuostolis mūsų 
išeivijos kūrėjams, nes nė vienas 
sakinys iš jų kūrybos nepateko į 
ligi šiol išėjusius 15 LKŽ tomų. 
Antra vertus, turime suprasti šių 
LKŽ rengėjų padėtį: jeigu jie būtų 
turėję dabar perskaityti beveik 
visus išeivijoje išleistus veikalus, 
tai būtų reikėję ir šį tomą dau
geliu atžvilgių iš naujo rašyti. 
Taigi ir šiame tome rasime cita
tų iš Petro Cvirkos, Salomėjos 
Nėries ir kitų to meto Lietuvos 
(t.y. LTSR) autorių. Nemažai 
rasime dar ir sovietinės spaudos 
„deimančiukų”, tokių kaip Le
ninas, Stalinas, Brežnevas ir

europiečių prokalbės šaknies 
*teis- / *ties- / *tois- / Šiai 
grupei priklauso tokie žodžiai 
kaip teisus, tiesus, teisti, teisė, 

, taisyti, taisyklė ir šimtai kitų

Vėliau iš pagrindinių šaknų buvo 
išvesta visokių žodžių, o ir pats 
veiksmažodis taisyti įsigijo 
visokių daugiau ar mažiau gimi
ningų reikšmių. Kai buvo prie 
pagrindinio veiksmažodžio taisyti

VILNIUS 199 1

„Lietuvių kalbos žodyno” XV tomo titulinis puslapis.

pridėti lietuvių kalbos veiksma
žodžių priešdėliai, tada išsivystė 
dar daugiau reikšmių. Iš viso tai
syti su savo sangrąžinėmis ir 
priešdėlėtomis formomis turi be
veik 300 reikšmių, kurias mes čia 
susumuosime:

Kadangi didelė dalis Draugo 
skaitytojų niekados gal nematė ir

Taisyti 40 reikšmių
aptaisyti 18 ”
atitaisyti 13 ”
įtaisyti 28 ”

ištaisyti 
nutaisyti 
pataisyti 
pertaisyti 
prataisyti 
pritaisyti 
sutaisyti 
užtaisyti

Iš viso 298 reikšmės

36
24
32
10
12
32
30
23

M

>>

»»

>>

»>

nevartė šio didžiojo lietuvių 
' kalbos iždo, Lietuvių kalbos žo
dyno tomų, čia jų malonumui 
surašysime visas tas 40 veiks
mažodžio taisyti reikšmes: 1. 
šalinti sunkumus, daryti vėl 
tinkamą naudotis; 2. šalinti 
klaidas, netikslumus, apsiri
kimus, nesklandumus; 3. gerin
ti ką (prastą, pašlijusį); 4. daryti 
derlingesni, trąšesnį; 5. gydyti; 6. 
(reti.) riebėti, storėti; 7. daryti 
tvarkingą, lygų, pritinkantį; 8. 
išplėtojus tiesti, skleisti; 9. tvar
kyti, prižiūrėti; 10. doroti, da
rinėti, valyti; 11. įtvirtinti, įsta
tyti; 12. rišti (knygą); dėti 
viršelius, aplankus; dėti į rėmus, 
rėminti; 13. kloti (lovą, patalą); 
14. rengti, vilkti (drabužiais); 15. 
rengti gražiais, puošniais dra
bužiais; 16. puošti, gražinti kuo;
17. daryti, gaminti kokį daiktą;
18. statyti, statydinti (statinį); 19. 
kurti, steigti, rengti; 20. gamin
ti, tiekti (valgį, gėrimą, ėdalą); 
21. daryti derinantis prie numa
tyto tikslo, stengtis taikyti; 22. 
išdirbinėti (juokus, išdaigas, 
nemalonumus ir pan.); 23. ruoš
ti, rengti (kokiai veiklai, kelionei, 
įvykiui); 24. tvarkyti, rengti (pa
dargą, įrankį, kitą kokią prie
monę), kad tiktų vartoti, 
naudotis; 25. dėti šovinį į šau
namojo ginklo lizdą; 26. rengti 
sėjai, dirbti (žemę); 27. rūpinti, 
tiektis; 28. kaupti, krauti, dėti; 
29. rūpintis, kad kur patektų, 
būtų priimtas; 30. kelti (vestuves, 
pokylį); 31. organizuoti, rengti; 
32. (refl.) telktis, rinktis; 33. 
taikyti į taikinį; 34. kreipti 
reikiama linkme; 35. gretintis, 
ketinti ką daryti; 36 (refl.) gre
tintis, taikstytis, šlietis prie ko 
patinkamo; 37. (refl.) rastis, reikš
tis, mestis; 38. godžiai valgyti, 
kirsti; 39. mušti, daužyti; 40. 
brangiai imti, plėšti, lupti.

Su visomis reikšmėmis čia la
bai rūpestingai surinkti ir su
rašyti labai įdomūs sakiniai, 
pavaizduojantieji šias įvairias 

(Nukelta į 2 psl.)
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Siame numeryje:
Gedulo ir vilties dienai • Lietuvių kalbos žodyno naujasis tomas
• Tomas Venclova apie 1941 metų sukilimą • Vaizdai ir žodžiai 
iš Sibiro • Dailininkės Nijolės Banienės gėlės • Naujos knygos
• Ruošiama nauja „Lietuvos istorija”

Birželio keturioliktoji — Gedulo ir vilties diena pirmą kartą okupuotoje Lietuvoje buvo viešai minima 1989 metais. Nuotraukoje toji diena Tauragės geležinkelio 
stotyje. Vytauto Butkaus nuotrauka
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KERTINĖ Vertimas, kūryba ir kritika

Demokratijos silpnybės 
ir nauda

„Demokratįjos” šūkis tebėra 
stambiomis raidėmis išrašytas 
ant Lietuvos politinių vėliavų. Ji 
tebėra oficialus siekis ir vertės 
matas. Bet privatūs balsai vis 
dažniau reiškia abejones demok
ratijos nauda ir pačia jos esme. 
Demokratais pasivadinusiais 
politiniais vadovais nusivylę 
eiliniai žmonės, kaip ir Rusijoje, 
demokratiją ima tapatinti su 
anarchija. Pasigirsta susiža
vėjimas Lotynų Amerikos dikta
toriais, kaip buvusiu Čilės Pino- 
chet; ima kelti galvas lenininės 
mitologijos gerbėjai. Kai kurie 
Lietuvos intelektualinio elito 
atstovai demokratijoje pasigenda 
kokybės ir būtinos hierarchijos; 
jų skunduose apie demokratijos 
netobulybes ataidi Platono 
pasipiktiniams klasikinės Atėnų 
demokratijos lėkštumu ir ne
tvarka. (Ir tada mums dingteli, 
jog ir Antanas Smetona buvo 
„platonistas”.)

Su tokiomis mintimis imame j 
rankas Amerikoje neseniai pasi
rodžiusią knygą, pavadintą Galy
bė užmuša; absoliuti galybė 
užmuša absoliučiai. Jos autorius, 
University of Hawaii profesorius 
R. J. Rummel, palygina demokra
tines valstybes su nedemokra
tinėmis nuo 1816 metų: kiek 
kartų jos kariavo ir kiek žmonių 
juose žuvo. Bet, sako jis, 
demokratinės ir nedemokratinės 
valstybės labiausiai skiriasi savo 
sugebėjimais žudyti savo valsty
bių gyventojus.

Demokratijos dažniau spren
džia savo nesutarimus derybomis 
negu mūšio lauke. Knygos au
torius tarp 1816 ir 1991 metų ne
rado nė vieno karo tarp demokra
tinių valstybių. Ir dabar, kai apie 
40 nuošimčių pasaulio žmonių 
priklauso demokratijoms, jiems 
negresia karas. Kada buvusieji 
priešai tampa pastoviomis 
demokratijomis, jie nustoja ka
riavę vieni prieš kitus. Profeso
riaus Rummel pavyzdžiai: Pran
cūzija ir Vokietija nuo 1945 metų 
ir visa Vakarų Europa. Pasak au
toriaus, „1945 metais nė vienas 
ekspertas nebūtų drįsęs apsi- 
šaukti kvailiu, pranašaudamas, 
kad taika išsilaikys 45 metus ir 
kad jiems praėjus jau egzistuos 
Europos Bendruomenė... ir visos 
tos anksčiau priešiškos valstybės 
visai nebegalvos apie [tarpusavio 
karus] ir smurtą. Tačiau tai vir
to tikrove, kadangi jos visos yra 
demokratijos”.

Šiame numeryje:
Apie demokratiją • Vertimo vieta literatūroje • Pokalbis su 
Vytautu Landsbergiu • Laiškas iš Vilniaus (7) • Jonas Jurašas į 
Vakarus • Albino Bernoto romanas • Marcelijaus Martinaičio 
eilėraščiai • Nuo šakutės iki lyrikos • Rašytoją Antaną Gustaitį 
(1907-1991) prisimenant • Nuomonės ir pastabos • Naujos knygos

Tarp 1816 ir 1992 metų vyko 
155 karai tarp demokratijų ir ne- 
demokratijų ir 198 karai tarp ne
demokratinių valstybių. „Kuo 
mažiau demokratijos dviejose 
valstybėse, tuo didesnė galimybė, 
kad tarp jų įsiliepsnos karas”, 
rašo amerikiečių profesorius.

Bet mūšio laukas nėra labiau
siai sukrečiantis pavyzdys. Auto
rius statistiniais duomenimis 
įrodo, kad nedemokratinių vals
tybių gyventojai taikos metu 
daugiau nukenčia nuo savo 
vyriausybių negu nuo karo bai
sumų. Jis apskaičiuoja, kad nuo 
šimtmečio pradžios mūšio lau
kuose žuvo 37 milijonai žmonių. 
Tuo pačiu laikotarpiu „democi- 
das” — taip jis vadina masines 
gyventojų žudynes vyriausybių 
rankomis — pasiglemžė 149 mili
jonus aukų. Tarp 1917 ir 1987 
metų Sovietų Sąjunga nužudė 
beveik 62 milijonus žmonių; tarp 
1949 ir 1987 metų komunistinė 
Kinija nužudė daugiau kaip 35 
milijonus; ir tarp 1934 ir 1945 
metų nacinė Vokietija nužudė be
veik 21 milijoną.

Profesorius Rummel nurodo, 
kad demokratijos kartais vengia 
taikyti mirties bausmę net ir 
pakartojantiems žudikams. Kaip 
mes galime suprasti ir išsi
aiškinti tą siaubą, kurį nedemok
ratinėse valstybėse patiria 
nekalti žmonės? — klausia jis. Jo 
atsakymas: nedemokratinėse vy
riausybėse galia taip sutelkta, 
kad jos neįmanoma patikrinti ar 
sudrausti. Išdava — galybę mono
polizavusieji gali daryti ką nori. 
Demokratinėje valstybėje galybė 
padalyta tarp daugelio įvairių 
žmonių, grupių bei institucijų. 
Visi jie turi išmokti susikalbėti, 
daryti kompromisus ir bendra
darbiauti, nes kitaip viskas iširs.

Knygos autorius netvirtina, 
kad demokratijos niekad nepikt
naudžiauja savo galybe. Ypač 
karo metu galybė gali būti su
koncentruota ir „išvaduota iš ins
titucinių apribojimų”. Taip, pa
vyzdžiui, per Antrąjį pasaulinį 
karą buvo atskirti ir internuoti 
japonų kilmės Amerikos piliečiai. 
Tačiau, tvirtina profesorius Rum
mel, tai tėra pavieniai 
nukrypimai, o ne pagrindinio 
plano dalis.

Ši knyga nepaliečia gilesnių 
genocido šaknų, kurios šiame 
šimtmetyje ypač vešliai keroja 
totalitarinėse ideologuose. Tačiau 
ji įtikinančiai susumuoja svar-

STASYS GOŠTAUTAS

' Prieš kiek metų Algirdas Ju- 
* liūs Greimas su pikantiška ironi

ja man sakė: „Žinai, Stanislovai”, 
— jis mėgo geriau mano tikrą 
vardą — „literatūra ir menas yra 
vienintelės sritys, dar galinčios 
aistrinti skaitančią visuomenę”. 
Ir tikrai Draugo kultūriniai prie
dai sukeldavo daugiau „šumo” 
negu laikraščių vedamieji ir/ar 
pirmi puslapiai. Taip, aišku, buvo 
prieš Sąjūdį ir Atgimusią 
Lietuvą. Dabar viskas apsivertė 
ir Lietuvoj — vienintelė litera
tūra, kuri yra rašoma ir publi
kuojama, tai skandalų ir įtarimų 
puslapiai. Tad yra miela grįžti 
prie literatūrinių temų ir pa
mankštinti protą filosofinėm ir 
estetinėm problemom.

Kas yra literatūra? Kas yra 
menas? Dar ne taip seniai net 
nekildavo tokio klausimo. Vien iš 
apibrėžties visi suprasdavom, kad 
menas/poezija yra gražūs sukur
ti dalykėliai, ir kvestionuoti ar 
abejoti būtų neišmanėlio darbas. 
Bet klausimas nenustojo būti 
keliamas vien dėl to, kad viską 
reikėjo kvestionuoti, iki neiš
vengiamai atėjo Sartre ir pa
skelbė savo essay „Qu’est ce que 
la litterature?” .Kas yra litera
tūra? Kada poetas ar dailininkas 
nusipelno poeto ar dailininko var
do? Nėra aiškių kriterijų. Jeigu 
romantizmo laikais grožis/negro- 
žis buvo tas kriterijus ar klasi
cizmo laikais tiesa/netiesa, tai da
bar tas viskas pasidarė neaišku, 
nes neliko vienos grožio nei tiesos 
sąvokos. Viena grupė žmonių 
susitaria dėl terminologijos, kuri 
jai yra labiau prieinama ir ati
tinka jų filosofiją, bet kuri atsi
muša į kitos grupės visai kitą 
supratimą. Pastaruoju laiku tų 
mokyklų ir sistemų tiek prisidau- 
gino, kad eilinis pilietis, nusigrę
žęs nuo tų visų srovių, užsidarė 
savyje ir nenori nieko žinoti...

* Paskaita, skaityta per Ateities 
studijinio savaitgalio programą 
1992 m. lapkričio 15 d. Čikagoje, ir 
žodžiai, pasidalyti UIC Lituanistikos 
katedros seminare profesorės Viole
tos Kelertienės kurse apie vertimus. 
Šio kurso dalyviai buvo skatinami 
versti dabartinius lietuvių rašytojus 
į anglų kalbą ir spausdinti PEN 
klubo almanache, kuris yra 
leidžiamas Lietuvoje ir reprezentuoja 
lietuvių rašytojus tarptautinei 
organizacijai.

bius argumentus prieš totali
tarizmą ir už demokratiją. Ją 
skaitant, prisimena šie ameri
kiečio teologo Reinhold Niebuhr 
žodžiai: „Demokratįja įmanoma, 
nes žmonės sugeba siekti teis
ingumo (ir jį įgyvendinti), bet 
demokratija reikalinga todėl, kad 
žmonės yra linkę būti netei
singais”.

jp

Pernykščio Ateities studijinio savaitgalio programoje paskaitą skaito dr. Stasys Goštautas (greta jo sėdi programos 
moderatorius Haris Subačius) lapkričio 15 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

Grįžtant prie klausimo: kas yra 
tas meno kūrinys, tas poetinis 
tekstas, kuris iššaukia šūkįf„čia 
yra šedevras”/„čia menas!” „čia 
literatūra”? Per šimtmečius kri
tikai keitė nuomones, kas yra tas 
menas, ir dar iki šiol negali pri
eiti vienos, visus patenkinančios 
meno apibrėžties. Tad negali būti 
ir vienintelio atsakymo, kas yra 
tikrai pilnas ir sąmoningas teks
to (ar meno objekto) ar muzikos 
interpretavimas. Užtai yra daug 
tekstų ir/ar meno ir muzikos 
objektų. Iš tikrųjų jų yra tiek, 
kiek skaitytojų/žiūrovų/klausy- 
tojų. Skaitytojas kuria savo 
nedalomą tekstą, taip kad skaity
tojas, o ne rašytojas pasidaro 
galutinis to teksto autorius.

Bandant padaryti iš meno ir li
teratūros mokslą, per pastaruo
sius dešimtmečius kritikai mo
nopolizavo rašytinio ir vizualinio 
teksto interpretaciją, padarydami 
jį neprieinamą, nesuprantamą, 
nejausmingą ir bereikšmį. Pora 
krivių krivaičių mums diktuo
davo, kas yra menas ir kaip mes 
turime jį skaityti, į jį žiūrėti ar 
klausyti, jeigu norime būti rimti 
šio pasaulio piliečiai ir bendrau
ti su taip pat rimtais šio pasaulio 
kaimynais. Bet iš to, kas buvo 
taip paprasta ir lengva suprasti 
paprastam mūsų tautiečiui, dėka 
kritikų išradingų išdaigų, menas 
virto kančia ir tekstas nebe
suprantama mįsle. Beveik visas 
džiaugsmas iš to meno ar litera
tūros objekto pradingo, ir menas, 
ir literatūra, ir muzika prarado, 
pametė savo klientūrą, nes neap
simoka kentėti, žiūrint į paveiks
lą, kuris man „nepatinka”, ar 
skaityti poemą, kurios nesupran
tu, ar klausyti muzikos, kuri man 
ausį rėžia.

Pilnai patenkinanti teksto in
terpretacija yra neįmanoma, nes 
jeigu taip būtų, tai interpretacija 
virstų tekstu ir padarytų jį ne
reikalingu ar nereikšmingu. Yra 
kritikų, kurie sakosi, jau tai yra 
pasiekę, ir kad jiems jau tekstas 
nebereikalingas. Įdomu, jeigu tai 
būtų tiesa... tada galėtume 
sakyti, kad tekstas yra mažai ko 
vertas, nes tik gali turėti vieną 
interpretaciją — kritiko... ir kri
tikas pasidarytų svarbesnis už 
autorių.

Kūrybinis tekstas kaip tik ir 
yra įdomus savo daugiapras- 
miškumu ir turtingumu, taip kad 

egzistuoja daugiau negu viena jo 
interpretacija visiem laikam. 
Taip bent yra su muzika. Pianis
tas ar smuikininkas gali tą pačią 
sonatą ar koncertą skambinti 
šimtą kartų, bet nė vieną kartą 
ta „interpretacija” nebus tokia 
pati. Kiekvieną kartą ji bus skir
tinga, nors ir kaip paeiliui ar 
pažodžiui sektų tekstą/gaidas... 
Panašiai ir su meno objektu... 
nors ir kaip dailininkas bandytų 
įtikinti, kokia jo paveikslo 
prasmė ir reikšmė, žiūrovui, kri
tikui tas paveikslas turi savo 
gyvenimą, nepriklausomą, ilga
laikį ar trumpalaikį. Jo amžiny
bė bus nustatyta žmogaus, nieko 
bendro neturinčio su jo sukūrimu 
— ar turinčio, nes galop jo amži
nybė priklauso nuo žiūrovų, t.y. 
nuo intepretacijų, „percepcijų”... 
kurios nustatys to kūrinio ribas.

Bet sustokime minutę ir pa
svarstykime, ką tai reiškia žodis 
amžinybė kūrybos atžvilgiu. Juk 
jeigu tikim į Dievą, tai garantija 
gan saugi, kad sulauksime amži
nybę aname pasaulyje. Žmogaus 
troškimas būti įamžintu skiriasi 
dar ir tuo, kad žmogui ne tik 
neužtenka biologinės amžinybės, 
bet kiekvienas asmuo kažkur/ 
kažkaip nori būtinai palikti savo 
pėdsakus dar ir šiame pasaulyje, 
ar tai būtų atmintyje, ar knygos 
forma, ar paveiksle, ar archi
tektūriniame pastate, fundacijoj 
ir t.t. Pastaruoju laiku teko dirb
ti prie vieno dailininko korespon
dencijos ir užrašų. Buvau tikrai 
nustebęs, kaip jis rūpinosi savo 
amžinybe. Jis nepasitikėjo nei 
savo vaikais, nei savo žmona, nei 
savo draugais. Jis sutvarkė viską 
pats, taip kad amžinybė būtų už
tikrinta taip, kaip jis jos norėjo ir 
suprato. Šitą žemišką amžinybę 
kiekvienas supranta ir jaučia sa
vaip, kiekvienas turi skirtingus 
reikalavimus, pagal savo ambi
ciją, talentą ir situaciją.

Lygiai taip ir su literatūriniu 
tekstu. Autorius turi savo am
biciją, talentą, reikalavimus ir 
ribas, kurias kritikas turi surasti 
ir suprasti, paėmus tai viską iš 
teksto. Kritikas mėgsta primesti 
autoriui savo pažiūras ir pasaulio 
supratimą, kuris dažnai nieko 
bendro neturi su tekstu, vien dėl 
to, kad nori pateisinti savo — kri
tiko — nusistatymus.

Grįžtant prie kūrinio ribų 
klausimo, reikia pažymėti, kad 

kiekvienas kūrinys yra skir
tingas savo meniška intencija ir 
įvykdymu. Užtai negali būti 
vieno metodo, kurį galėtume pa
naudoti, einant nuo vieno teksto 
prie kito. Pirma sąlyga skaity- 
tojui/vertėjui yra nustatyti 
kūrinio ribas, kuriose tas kūrinys 
buvo sukurtas. Tik nubrėžęs to 
kūrinio riba - gali kritikas rimtai 
imtis savo darbo ir neklaidžioti po 
informacįją, kuri nieko bendro 
neturi su kūriniu. Informaciją — 
kuri dažnai yra primetama 
kūriniui prieš autoriaus ir 
skaitytojo valią.

Apie vertėją kaip kūrėją esu 
rašęs ir kalbėjęs kitur (Aiduose), 
bet įdomiausia, kad negirdėjau 
jokio atgarsio. Lietuvoje kiek
viena mūsų mintis būna rimtai 
analizuojama ir dažnai su ja 
spaudoje polemizuojama. Mūsų 
tarpe tuo tarpu retai tenka išgirs
ti bent kokį atsiliepimą, nebent 
Akiračių puslapiuose.

Bet apie vertėją kaip kritiką ra
šau pirmą kartą, nes tai gan pa
vojinga tema, kuri gali užrūstinti 
visą legioną kritikų. Ne vienas 
literatūros/meno/muzikos kriti
kas atsistoja ir žiūri, kaip čia 
dabar jo vietą užims kokia nors 
nežymi žmogysta, neturinti ką 
veikti ir gaišinanti laiką 
verčiant. Pats nesu vertėjas, man 
daug įdomiau yra rašyti, bet aš 
mėgstu vertimą kaip metodą 
galvoti, kaip pratimą. Tai reta 
disciplina, reikalaujanti su
sikaupimo ir kritiško skaity- 
mo/žiūrėjimo/klausymo. Kritikas 
gali labai lengvai paimti vieną 
teksto pastraipą ir aptarti ar 
analizuoti visą knygą/pa- 
veikslą/muzikos gabalėlį. Jis gali 
paskęsti biografiniuose duome
nyse, gali sukaupti visą istorijos 
vadovėlį, nurodydamas, kur, 
kaip, kada tas asmuo ar charak
teris gyveno ir ką jis valgė, kaip 
jis rengėsi ir t.t., niekad nepri
eidamas prie reikalo, tikros 
kritikos — vertinimo. Vertėjas 
negali nukrypti nuo teksto kaip 
kritikas, jis turi suderinti 
veiksmą tarp skaitytojo ir teksto. 
Jeigu išverstas tekstas turi savo 
gyvybę, savo reikšmę, tai origi
nalas yra kur kas vertingesnis. 
Bet, atvirkščiai, jeigu gerai 
išverstas tekstas — prileiskim 
tokią galimybę — nieko nesako, 
tai turbūt ir originalas ne daug 
ko vertas.

Vertėjas neturi tos laisvės kaip 
kritikas, jis turi sėdėti prie teks
to ir kiekvienam žodžiui atrasti 
atitinkamai lygų jam žodį, kuris 
ne tik atitiktų jo prasmę, bet ir 
apimtų to žodžio istoriją, konteks
tus, aplinką ir t.t. Čia jau daug 
sunkiau negu vien tik analizuoti 
kokį sakinį ar ieškoti kiek kartų 
autorius panaudojo žodį Petras. 
Geras vertėjas pirmiausia yra la
bai geras skaitytojas. Jis negali 
versti, kol nesupranta teksto. Čia 
vėl jis turi pirmenybę prieš 
kritiką, kuris gali labai daug 
lapų prirašyti, neperskaitęs nė 
vieno lapo...

Geras vertėjas yra tolygus ge
ram kūrėjui... Iš tikrųjų yra daug 
mažiau gerų vertėjų negu gerų 
poetų ar rašytojų, ir daug dau
giau kritikų negu rašytojų... Gal 
užtai mūsų geriausi rašytojai 
buvo ir geri vertėjai, gal net ge
resni negu kritikai, štai Nyka- 
Niliūnas, Tomas Venclova, Algir
das Landsbergis, Kostas Ost
rauskas ir t.t. Tačiau jie yra ne 
tik geri rašytojai, bet ir puikūs 
kritikai... nes perėjo tą vertėjo 
mokyklą, kuri priverčia kritiškai 
galvoti. O kas yra vertimas, jeigu 
ne kritiškas galvojimas? Užtai 
mūsų akademikai (Ciplijauskai
tė, Skrupskelytė, Kelertienė, 
Sruoginytė ir kiti) mėgsta ver
timą kaip pramogą. Aišku, aš 
čia kalbu tik apie labai gerus ver
tėjus, kūrybingus vertėjus, kurie, 
paėmę tėkštąjį iš naujo sukuria. 
Vertėjas yra kaip feniksas, vis at
sinaujina tekste, nes jeigu 
rašytojo tekstas yra amžinas, tai 
vertėjo iš esmės yra laikinas. Kas 
dvidešimt metų ar net dažniau 
tekstas reikalauja naujo vertimo, 
nes pasikeičia kontekstai, sąry
šiai, žodžių ir sakinių prasmės, is
torinių aplinkybių supratimai, 
kritiškas galvojimas ir t.t. Šitam 
amžinybės rate vertėjas yra uni
kalus savo kuklumu, nepreten
duodamas į amžinybę... Keletą 
sykių buvau suorganizavęs 
vertėjų kongresus (Stanford 
University, Palo Alto; Loyola 
University, New Orleans; ir Bos
ton University, Boston’e). Mane 
labai stebino du dalykai: vertėjo 
pasišventimas savo profesijai ir jo 
išdidus kuklumas. Galop jis žino, 
kad šiandien, ne rytoj, yra jam 
skirtas laikas.

Kritikas — tarp kitko labai re
tai verčiantis — išdidžiai galvoja, 
kad jis tik vienas yra teksto in
terpretatorius ir kad jis tos in
terpretacijos savininkas. Jis 
pamiršta, kad įvairumas yra 
vienas iš teksto savybių ir kuo jis 
įvairesnis, tuo jis turtingesnis... 
Vertėjas žiūri į tekstą iš vidaus, 
kritikas dažnai iš išorės; vertėjas 
priverčia skaitytoją grįžti prie 
originalo-teksto, kritikas dažnai 
jį atstumia. Kritikas beveik pa
vaduoja tekstą. Perskaitę Li
teratūrą ir meną ar Draugo 
kultūrinį priedą, mes tada jau 
jaučiamės viską suprantą ir 
viską žiną, nebereikia skaityti 
teksto. Skaitytojas apsigauna, 
manydamas, kad, perskaitęs 
kritiko nuomonę, jis jau viską 
supranta. Jis tik save apgauna. 
Tokiu būdu turime neišbalansuo
tą teksto supratimą, kuris nieko 
bendro neturi su kritišku skai
tymu... Panašiai daro meno ir ki
no teatro „interpretatoriai”, jie 
apgauna publiką, įpiršdami jai 
savo asmenišką nuomonę, ne-

(Nukelta į 2 psl.)
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Vincas Mykolaitis mano ir kitų atsiminimuose
JUOZAS MASILIONIS

Paryžius ir Vilnius
— kultūrinės politikos beieškant
Kai Paryžiuje pernai prasidėjo 

lietuvių kultūros festivalis, Jack 
Lang ir Darius Kuolys buvo 
Prancūzijos bei Lietuvos kultūros 
ministrai. Festivaliui baigiantis, 
ant ministrų kėdžių jau sėdi kiti 
asmenys.

Abiejų ministrų nuopolio prie
žastys politinės — socialistų par
tijos pralaimėjimas Prancūzijoje, 
LDDP pergalė Lietuvoje. Nors jų 
karjeros ir profiliai labai skir
tingi, su jų vardais siejasi svarbūs 
klausimai: Kokį vaidmenį val
džia turėtų vaidinti kultūros for
mavime? Ir — kokia turėtų būti 
valstybės kultūrinė politika?

Lietuvos kultūrininkams Pran
cūzijos kultūrinės politikos mode
lis tebėra labai patrauklus. Tebe
gyvi tradiciniai Vidurio-Rytų 
Europos intelektualų sentimen
tai Paryžiui. Imponuoja buvusios 
Mitterand’o valdžios finansinė 
parama kultūrai — šių metų Kul
tūros ministerijos biudžetas 2 
milijardai 300 milijonų dolerių. 
Lietuvišką savimeilę glosto Jack 
Lang’o dėmesys lietuvių kultūrai 
ir jo dosnumas. Kodėl tad buvusio 
Kultūros ministro nemėgsta tiek 
daug prancūzų?

Pasiklausykime pagrindinio jo 
kultūrinės politikos kritiko 
argumentų. Savo knygoje Kultū
rinė valstybė (L’etat culturel), 
Mare Fumaroli tvirtina, kad 
kadaise pasauliui kelią švietusi 
Prancūzijos ir Paryžiaus kultūra 
šiandien „serga vėžiu”. Humanis
tinė kultūra, dialogas ir akistata 
vis labiau užleidžia vietą falšy- 
voms „kultūrinės valstybės” 
vertybėms. Kultūros vairuoto
jams pavyko prancūzų tautai 
įpiršti, kaip „moderniosios kultū
ros esmę”, neva egalitarinius, bet 
iš tikrųjų, pretenzingus, paviršu
tiniškus ir tuščius projektus.

Anot Fumaroli, Jack Lang’o di
dysis planas buvo atrasti „trečią 
kultūrinį kelią” tarp Rytų ir 
Vakarų ir Prancūziją paversti 
šviesiu pavyzdžiu Trečiojo pasau
lio kraštams. Prieš dešimt metų 
Lang paskelbė karą amerikiečių 
„kultūriniam imperializmui”, 
kuris dabar grobiąs „pačią 
sąmonę, galvoseną, gyvenimo 
būdą”. Tačiau, teigia knygos 
autorius, Paryžiuje Lang’o 
kultūros ministerija prancūzų 
publikai piršo jau į šiukšlyną 
išmestas amerikiečių popkultū-

ros nuolaužas. Prancūzijos 
valstybė tapo Amerikos „rekla
minės kultūros” europine tąsa, 
sterilios ir sukomercintos kultū
ros pakaitalu meninei kūrybai. 
Taip, remiantis prancūzų ir socia
listų principais, politinė kairė 
sukūrė neokomercinį monstrą, 
kuris nustelbė spontaniškumą ir 
sveiką protą.

Ir taip, rašo Fumaroli, padėtis 
Prancūzijoje tapo blogesnė, negu 
Amerikoje. Patys amerikiečiai 
esą rimtai nežiūri į Disneyland’ą 
ar panašias vietas. Bet prancūzai 
tikrai tiki, kad jų Kultūros 
ministerijos estetinė naujakalbė 
esanti tikra tiesa.

Jack Lang’o gerbėjai, kurių 
dauguma yra rinkimus pralaimė
jusios prancūzų socialistų partijos 
šalininkai, atsikerta, kad jo 
kultūrinė politika iš pašaknų 
pakeitė visą Prancūzijos kultūri
nį gyvenimą. Jis pradėjo rimtą 
švietimo reformą. Prancūzijos 
filmo pramonė buvo apsaugota 
nuo žlugimo. Provincijoje užderė
jo teatrai, muziejai ir bibliotekos, 
tuo sumažinant tradicinę Pa
ryžiaus kultūrinę viešpatiją. 
Paties Lang’o žodžiais, jis „pasėjo 
sėklą”. Kultūros sumenkinimas 
valstybės rankomis ar „aukso 
amžius”? Tokius aistringus nesu
tarimus paliko buvęs Prancūzijos 
kultūros ministras. Dabartinė 
konservatyvioji vyriausybė jau 
pradėjo keisti šalies kultūrinę 
politiką. O Lietuva tebeieško 
tokios politikos modelio.
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Mare Chagall „BoiUour Paris”
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Kultūrinė politika — Lietuvoje ir Prancūzijoje • Vincco 
Mykolaičio-Putino šimtmečiui: atsiminimai apie jį ir jo eilėraščiai 
• Kultūrinė kronika • Nuomonės ir pastabos

Mano atsiminimai 
apie Putiną

Kai aš nuvykau į Kauną Vy
tauto Didžiojo universiteto Hu
manitarinių mokslų fakultete 
studijuoti lietuvių literatūros ir 
kalbos, pagrindiniu mano profe
sorium tapo Vincas Mykolaitis- 
Putinas, jau dešimtį metų dėstęs 
šiame universitete, iš jų jau ket
verius Humanitariniame. Putiną 
pažinau, kaip ir daugelis mano 
kartos, pirmiau negu jį pama
čiau. Gimnazijos literatūros kur- 
san dar jis nebuvo įtrauktas, taigi 
klasėje nedėstytas. Kadangi bu
vau „knygų graužikas”, tai dar 
gimnazijoje buvau perskaitęs 
visus ligi tol išleistus jo raštus, 
kurie tilpo I ir II tome, taigi 
buvau perskaitęs „Raudonuosius 
žiedus”, „Kunigaišktį Žvainį”, 
„Valdovo sūnų”, pesimistinius 
„Tarp dviejų aušrų” eilėraščius, 
matęs jo nuotrauką Vainikų an
tologijoje, žinojau, kad 1927 me
tais Palangoje buvo suvaidinta jo 
„Nuvainikuotoji vaidilutė”, o, 
bebaigdamas gimnaziją, perskai
čiau tik ką išėjusių Altorių šešėly 
I ir II tomus.

Žinojau, kad jis kunigas, bet, 
matydamas jį nuotraukose neku- 
nigiškuose drabužiuose, nesiste
bėjau, nes prie tokio kunigo, ne- 
dėvinčio kunigiškų drabužių, aš 
užaugau savojoje Panevėžio ber
niukų gimnazijoje. O toks kuni
gas buvo Julijonas Lindė Dobilas, 
mano direktorius ir mano įtakin
giausias literatūros mokytojas. 
Tokiuo įtakingiausiu mokytoju, 
įstojus į universitetą, liko penke- 
riems metams profesorius Vincas 
Mykolaitis-Putinas.

Kaip jis atrodė gyvas, susitikus 
koridoriuje ar matant auditori
joje? Truputį, o gal net dešimt 
metų vyresnis, negu matytas iš 
Vainikų antologijoje įdėtos 
nuotraukos, truputį vyresnis, ne
gu jį matome šių „Pavasario die
nų” plakate. Poeto ir profesoriaus 
išvaizdai aprašyti pasinaudosiu 
kan. Mykolo Vaitkaus atsimini
mais: „Vyras puikiai nuaugęs, 
aukštesnis už vidutinį. Formingą 
galvą nešąs tiesiai. Vešlus tamsių 
plaukų kūgis. Akys veizdi rimtai, 
net rūsčiai. Veidas liesas, pailgas. 
Lūpos rimtai sučiauptos. Šypsnys 
ne dažnai jose pražysta: užtat kai 
pražysta, tai žavi žiūrovą, ypač 
žiūrovę. Visas stotas bei išvaizda 
— gimusio princo, oriai didingo ir 
maloniai estetiško” (Donata Mi- 
taitė, Atsiminimai apie Vincą 
Mykolaitį Putiną. Vilnius: 
Lietuvos mokslų akademija, 
1992. P. 156. ( Dar reikėtų pridėti, 
kad visada rengdavosi gražiai: 
puikus kostiumas, gražūs marš
kiniai, kaklaraištis, visuomet 

rūpestingai nusiskutęs. Toks 
ateidavo ir į auditoriją. Ateina į 
pilnutėlę klausytojų didžiulę 
auditoriją, užlipa ant katedros, iš 
kišenės ar portfelio išsitraukia 
paskaitą ir skaito, retkarčiais 
tepakeldamas akis nuo teksto ir 
pažiūrėdamas į auditoriją. Skaitė 
neskubėdamas, kiekvienas jo žo
dis buvo pasvertas, apgalvotas, 
sakinys nudailintas. Kartais ati
trūkdavo nuo teksto ir įterpdvo 
vieną kitą sakinį be teksto.

Priešingybė Mykolaičiui-Puti- 
nui buvo Vincas Krėvė. Jis, 
mažiukas, niekada nesėsdavo, nė 
jokio raštelio neturėdavo, ne skai
tydavo, o čiulbėte čiulbėdavo, ci
tuodamas tekstą po teksto, eilė
raštį po eilėraščio, ypač kai kal
bėjo apie rusų ar lenkų literatū
rą. Jei juos abu palyginsime, tai, 
mano nuomone, Mykolaitis skai
tė monotoniškiau, bet žymiau 
giliau.

Mykolaitis-Putinas turėdavo 
nuo keturių ligi šešių savaitinių 
paskaitų ir du seminarus. Semi
narą pradėdavome lankyti maž
daug nuo antrųjų metų. Kas tie 
universitetiniai seminarai? Tai, 
sakyčiau, lyg ir literatų susirin
kimai: vienas parašo referatą, 
kitas koreferuoja, kritikuoja. 
Seminarai būdavo dviejų laips
nių: proseminaras, paskui semi
naras. Reikėdavo pas Mykolaitį 
pereiti proseminarą ir seminarą. 
Kartais profesorius atnešdavo 
daugybę temų ir leisdavo pačiam 
pasirinkti. Nepasirinkus savano
riškai, tekdavo imti likusią. Pro- 
seminarui buvo mažesni reikala
vimai, o seminaro darbą praplėtę, 
pagilinę dažniausiai paversda- 
vome diplominiu darbu, jei pro
fesorius tam pritardavo. Semina
re jau ne tokia oficiali nuotaika 
ir ryšiai tarp studento ir profe
soriaus. Jis tada atsisėsdavo į 
studentų suolą, o referatą skaitąs 
užlipdavo į katedrą. Aš seminare 
skaičiau referatą apie savo bu
vusio mano direktoriaus Julijono 
Lindės Dobilo kūrybą. Užsimi
niau ten, kad turiu sudaręs to 
rašytojo raštų (grožinės kūrybos 
ir straipsnių, išmėtytų daugybėje 
laikraščių ir žurnalų) bibliogra
fiją. Profesorius paprašė jam tą 
bibliografiją paskolinti. Tada ne
buvo dar xerox’ų, tai dailiai per
rašęs kito seminaro metu jam 
įteikiau, jo jis po kurio laiko man 
grąžino. Tai tik tie du artimesni 
ryšiai su profesoriumi ir tebuvo.

Seminare teko būti ir aštroko 
įvykio liudininku. Vienas studen
tas, kurio pavardės dabar nebepa- 
menu, pradėjo skaityti savo refe
ratą apie Maironį šiais žodžiais: 
„Vincas Mačiulis Maironis”... 
Tuo ir pasibaigė: kad šoko profe
sorius iš suolo visas išraudęs: 
„Kaip, kaip? Vincas? Sėsk, už
teks...”

Tuo laiku išėjo Mykolaičio-Pu
tino mokslinis veikalas, saky
čiau, jo paskaitų santrauka, Nau
josios lietuvių literatūros istorija, 
I dalis. Seminaro metu kai kurie 
studentai užklausė, kada bus iš
leista II dalis. Žinojom, kad teks
tai parengti, nes visą kursą buvo
me išklausę, o, kaip minėjau, 
skaitydavo ne iš atminties, o iš 
teksto. Atsakymas buvo: „Dar 
per anksti, antrojoje dalyje nagri
nėjami rašytojai daugiausia dar 
tebegyvi”. Rankraštis, atrodo, 
žuvo karo metu, antrosios sovie-

Justinas Vienožinskis Vinco Mykolaičio-Putino portretas, 1941
Drobė, aliejus, 92 cm x 75 cm

tinės okupacijos pradžioje. Turbūt 
kareiviai, apsigyvenę jo bute, pa
naudojo prakurom.

Senąją lietuvių literatūrą dėstė 
Mykolas Biržiška. Jis daugiausia 
nagrinėdavo istoriniu pobūdžiu: 
kada knyga išėjo, kiek ir kada 
kitos laidos buvo išleistos. O tu
rint pasiėmus pagrindine šaka 
literatūrą, ją visą reikėdavo 
laikyti vienu metu, per diplo
minius egzaminus. Perjuos daly
vaudavo dekanas, profesorius 
Pranas Skardžius istorinei lie
tuvių kalbos gramatikai ir vienas 
iš literatūros profesorių: arba 
Mykolas Biržiška, arba Mykolai
tis, dažniausiai vienas po kito. 
Bet atspėk, kad gudrus, kuris: 
žinojom, kad Biržiškai reikės 
datas žinoti, o Mykolaičiui — mo
kėti nurodyti veikalų estetinę 
pusę. O per mano egzaminus atė
jo abu: Biržiška kaip fakulteto 
dekanas, o Mykolaitis kaip da
lyko egzaminatorius. Po egzami
nų paprastai profesoriai pasvei
kindavo. Tai ir buvo pirmas ir pa
skutinis su profesorium pasisvei
kinimas, paduodant vienas kitam 
ranką.

O dabar pažiūrėkim, ar Myko
laitis-Putinas buvo tik pro
fesorius, tik princas, ar ir žmogus 
su savo rūpesčiais ir kartais bėdo
mis.

Tėviškė ir tėvai

Vincas Mykolaitis gimė 1893 m. 
sausio 6 d. Pilotiškių kaime, Gu
delių valsčiuje ir parapijoje, Man

jampolės apskrityje. Kur, tiksliau 
kalbant, tie Pilotiškiai ir Gude
liai yra? Pilotiškių kaimas yra 
trys kilometrai į šiaurę nuo Gu
delių miestelio, taigi — netoliese. 
Matuojant atstumą į kitus dides
nius ir visai Lietuvai žinomus 
miestus, juos galima laikyti lyg ir 
vienu vienetu. Abi šios vietovės 
yra maždaug pusiaukelėje tarp 
Marijampolės ir Prienų. Į Mari
jampolę apie 23 km, į Prienus 
apie 18. Kiek arčiau, apie 13 km, 
Balbieriškis. Mykolaičio tėviškė 
— rytinis Suvalkijos pakraštys, 
čia pat besiribojąs su Dzūkija.

Pilotiškių kaimas, kun. Mykolo 
Krupavičiaus, kilusio iš gretimos 
Ilgliaukos parapijos, liudijimu, 
yra toks, „kokių Lietuva turėjo 
šimtus — nei istorinių paminklų, 
nei ypatingo gamtos grožio, nei 
patogumų. Pilotiškiai užkampis. 
Žemė vidutiniška. Ūkininkai 
gyvena pusėtinai pasiturinčiai. 
Putino tėviškės sodyba ant kalve
lės, trobesiai gražūs. Iš tolo 
matyti tvarkingo ir rūpestingo 
ūkininko ranka” (Atsiminimai, 
102). Sodybai negailėta ploto, 
pastatai nebuvo glaudinami vieni 
prie kitų, kieme daug erdvės. I 
pietų pusę nuo gyvenamo namo 
buvo užveistas nemažas sodas, 
pakelės apsodintos ir nevaisiniais 
medžiais. Pagal ano meto gyve
nimo standartą naujoji sodyba 
atrodė moderni (Atsiminimai, 26). 
O tą sodybą sukūrė ir pastatė ne 
kas kitas, o Juozas Mykolaitis, 
Putino tėvas su savo tėvu, poeto 
seneliu, tuoj po 1885 metų, kai 

kaimas buvo išskirstytas į vien
kiemius.

Gražiai sutvarkęs savo ūkį, 
Juozas Mykolaitis, būdamas 26 
metų, 1891 metais vedė Magda
leną Garbutę, 22 metų amžiaus iš 
Amalviškių kaimo, gretimos 
Daukšių parapijos.

Magdalena Mykolaitytė-Sla- 
vėnienė taip apibūdina savo 
tėvus: „Tėtė — vidutinio ūgio, 
stambokas, sveikos išvaizdos, apu- 
šviesiais plaukais, aukštos kaktos, 
mėlynų akių, nedidelės nosies, veš
liais ūsais... Mama — aukšta, plo
na, visada kiek liguista, tamsia
plaukė; nelabai taisyklingų vei
do bruožų: kiek stambia nosim, 
per siauromis lūpomis, tačiau 
gražiomis, kaip ir tėtė, mėlyno
mis akimis” (Atsiminimai, 32). 
Tėvas, kilęs iš baudžiauninkų šei
mos, bet pats baudžiauninku jau 
nebebuvęs, „buvo kieto charakte
rio, atkaklus, dažnai šiurkštokas, 
bet ambicingas, visomis jėgomis 
siekiąs šeimai gero, siekiąs tam 
tikros aukštumos” (Atsiminimai, 
27, 28). Motina, kilusi ir laisvųjų 
valstiečių. Visoje jos giminėje 
buvę galima jausti lyg kokį dva
sinį aristokratiškumą. Buvo ne
kalbi. „Ji geriau patylės, paklau
sys, ką kiti kalba. Apie save ir 
savo šeimą kalbėti jai būdavo lyg 
ir nedrąsu, o jei kada prisieidavę 
daugiau ką pasakoti, varžydavo
si, rausdavo” (Ataizninimai, 30). 
Kazė Mykolaitytė, poeto brolio 
duktė, štai ką pasakoja: „Myko
laičių giminei buvo būdingas už- 
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