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Kitą Nepriklausomybės 
dieną švenčiant

Laiškai iš Teatro festivalio Vilniuje (1)

Ugnis, kraujas
ALGIRDAS LANDSBERGIS

ir „dieviškasis markizas”

Kaip skiriasi dviejų mums 
svarbių kraštų ir kultūrų 
kiekvienais metais švenčiamos 
Nepriklausomybės šventės... Pir
miausia turbūt metų laiku ir 
todėl jas supančiu gamtos fonu, 
bet taip pat ir nuotaika, ir apei
gų savybėmis, ir, kaip daugelis 
esame linkę manyti, pačia savo 
prasme. Vasario šešioliktoji ir šie
met jau ketvirta kartą švęsta 
Kovo vienuoliktoji turbūt 
niekada nepraras savo sakralinio 
pobūdžio — bent mūsų karta su 
juo gimė ir su juo mirs. Mes 
visada susirenkame i būrį ir 
laikomės vieni kitų, mes meldžia
mės, mes susikaupiam tyloj, viduj 
verkdami, nes esame giliai 
paliesti tos šventenybės, kurią 
suėjome kartu švęsti, mes gie
dame ir dainuojame ir kiekvieną 
Tautos himno ar „Lietuva bran
gi” frazę visa širdim išgyvename. 
O vasario mėnesio speigas, nuo 
kurio drebam, kovo mėnesio žvar
bus vėjas, draskantis trispalvę ir 
moterų tautinius drabužius, 
įsilieja į mūsų apeigas pilnatei
siais dalyviais, nes tai yra mums 
gamtos parūpinti atitikmenys 
toms istorijos jėgoms, prieš kurias 
mūsų žmonės atsilaikė ir jas 
nugalėjo, tai kainai, kurią mūsų 
broliai ir seserys sumokėjo, kad 
mes galėtumėm šitas sukaktis 
visi kartu švęsti, šventoje bend
ruomenės gyvasties, nuožmiai ir 
nuolat grasinamos, paslaptyje 
dalyvauti.

Visai kitaip čia, Amerikoje, 
ateina mums Liepos ketvirtoji. 
Apsiausti jau įpusėjusios karštos 
ir tingios vasaros, amerikiečiai, 
pilvus išvertę, saulinasi prie čirš
kiančių kotletų ir dešrelių, sriūb- 
čioja alų, kai kurie vyrai žaidžia 
— ką daugiau, beisbolą, nors visi 
džiaugiasi draugėn susirinkusia 
šeima ir gimine. Po to, greit
keliais lėkdami, nemažai jų auto
mobilių avarijose palydi savo 
gyvybes. Be abejo, daug kur, 
ypač mažesniuose miesteliuose, 
Amerikos karo veteranai-legio- 
nieriai, nors ir senstelėję, bet dar 
vis šauniai žygiuoja pagrindinėm 
gatvėm, susirinkusi ne per didelė 
minia klausosi (ne ką gudresnių 
negu mūsų lietuviškuose minėji
muose) patriotinių kalbų. Bet ir 
tie paradai neretai paįvairina
mi išsipusčiusiom gimnazijų 
mergaitėm, kilnojančiom kojas ir 
sukančiom lazdas (tai irgi savo
tiškas menas), klounais, cirko 
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vežimais, o baigiasi savininkų 
vedamų išpuoštų šunelių greto
mis. Tiems piliečiams, kurie vis 
dėlto mano, kad Nepriklausomy
bės šventės proga dera susikaupti 
šiek tiek ir ties savo tėvynės idėja 
(kokia ji bebūtų), įtakingiausias 
krašto laikraštis The New York 
Times pasiūlo ištisą „op-ed” 
puslapį su nuotraukom, vaizduo- 
jančiom Amerikos žmogišką 
mizeriją. Veizėkit ir gėdykitės, 
tautiečiai („fellovv Americans”), 
ir žinokit, kad iš visų metų dienų 
šią dieną labiausiai nedora 
džiaugtis ta geografine ir istorine 
tikrove, tuo, kaip jūs, sąžinės 
neturintys neišmanėliai, norė
tumėte manyti, pavykusiu ekspe
rimentu visos žmonijos kelyje į 
laisvę ir gerovę, kurį vadinate 
Amerika: tai šalis, kurioje lemta 
skursti ir kentėti tai daliai 
žmonių, kurią jūs (kadangi jūs 
šiek tiek daugiau pasiturintys) 
skriaudžiate...

Nelengva čia įžiūrėti Liepos 
ketvirtajai kokią nors gilesnę 
prasmę, tokią, kuri šiandieną 
pareikalautų mūsų rimtesnio 
dėmesio ir susimąstymo, tuo la
biau kokio nors įsipareigojimo. 
Pasitaiko retkarčiais tokių pa
stangų. Televizija tą dieną pa
teikia kokią nors muzikinę pro
gramą, „A Tribute to our Coun- 
try” ar panašiai, transliuoja Bos- 
ton Pops koncertą. Prieš pora 
metų Chicago Tribūne įsidėjo 
jautrų vedamąjį: koks buvo Ne
priklausomybės akto, paskelbto 
1776 m. liepos 4 d. Philadelphi- 
joje, signatarų likimas. Eilinis 
amerikietis nežino, kokią didelę 
kainą už tą savo veiksmą 
daugeliui iš jų teko sumokėti: 
okupacinės britų valdžios jiems 
atimtas turtas, jie išvaryti iš savo 
namų: suimti, kalinti, kai kurie 
iš jų savo gyveninio dienas ir 
baigė Britanijos kalėjimuose.

Turbūt šičia jau pradedame la
biau artėti prie šito istorinio 
įvykio ir jo išdavų per daugiau 
kaip du šimtus metų prasmės, kai 
kyla klausimas, kodėl šitie vyrai 
tą vasarą Philadelphijoje (į kurią 
Kontinentinis Kongresas pasi
traukė iš Bostono, kur jis 
pirmąkart susirinko, kai pasta
rajame mieste įsitvirtino britų 
karinė valdžia po pirmųjų kelių 
kautynių jo apylinkėse tarp vie
tinių kolonistų ir britų imperijos 
dalinių 1775 metais) ryžosi 

(Nukelta į 2 psl.)

Valencija... Tavo kojos, kaip 
sienojai.

(Kauno dainuška, 4-as dešimt
metis)

Žmogus yra padaras, kuris 
trokšta save paversti begaliniu ir 
svąįoja apie visagalybę. Kiek
vienas pavyzdinis susitikimas 
tarp dviejų žmonių yra kova iki 
mirties.

(Hegel)

Pirmasis Tarptautinio teatro 
festivalio rytas Vilniuje! Išeinant 
iš butnamio Žemaitės gatvėje, 
akys sustoja prie būrelio vaikų, 
žaidžiančių skurdžioje saulėtoje 
pakriaušėje po liūdnomis „Lado- 
mis” ir „Žiguliais”. Jie nežino 
apie festivalį, bet jų žaidimai 
primena greitai prabilsiančias 
scenas — ir čia, ir ten vaizduotė 
kuria savo pasaulius.

Magijos naktis, Ispanija

Festivalis' prasideda ugnimi. 
Temstant, Katedros aikštę, ša
lutines gatves, parkus užplūsta 
minios, kokių čia nebuvo nuo Są
jūdžio klestėjimo laikų. Xarxa 
teatras iš Valencijos, kaip povo 
uodega, atsiveria fejerverkais; jų 
fone strykčioja milžiniškos figū
ros, šaiposi gigantiškos kaukės.

Dar prieš porą metų tokias mi
nias čia sutraukdavo Atgimimo 
ritualai. Laisvės, kaitos, savaran
kumo geismas buvo pažadinęs 
nepaprastą kolektyvinę energiją. 
Šio vakaro minia skirtinga, su
skilusi į grupeles, tamsoje ieš
kančias kelio ir tikslo. Minios pa
kraščiuose pasigirsta girtais 
balsais traukiamos patriotiškos 
dainos, iš parko joms atsiliepia 
tarptautiški erotiški garsai, 
dūžta buvusios imperijos eti
ketėmis papuošti buteliai. (Atro
do, lyg čia būtų įscenizuojami ne
panaudoti Gavelio Vilniaus ro
mano, ar jo tęsinio, rankraščio 
puslapiai.) Lietuvos ateitis — vai
kai — sėdi ant tėvų pečių ir 
krykščiančiom akim pasitinka fe
jerverkus. Per minią nubanguo
jantys šauksmai dar neužgriebia 
džiaugsmo melodijos.

„Bet juk čia ne teatras, tik piro
technika”, su būdingu įtaringu- 
mu pareiškia vilnietis. „Tai 
nerimta, iš mūsų juokiasi.” 
Matyt, jam dar niekas nepranešė, 
kad, kaip paveikslai iš savo rė
mų, taip teatriniai spektakliai 
jau seniai išbėgo į aikštes bei gat
ves ir dabar paprasčiausiai vadi
nami „įvykiais”. Sena Valencijos 
miesto tradicija, karnavališkas 
šėlsmas, kontroliuojama orgija, 
susisiekia su teatriniu avangar
dizmu. Katedros aikštėje drama

tiškai susitinka dvi kultūros, lie
tuviškoji ir viduržemiškoji.

Madarne de Sade, Švedija

Iš Katedros aikštės einame po 
stogu; Xarxos ugnį užlieja krau
jas. Švedų Karališkasis dramos 
teatras rodo Ingmar Bergman’o 
režisuotą Jukijo Mišimos pjesę 
„Madarne de Sade”. Paties reži
sieriaus, jau mistiškos būtybės, 
apsilankymas būtų festivaliui su
teikęs ypatingą aureolę, bet 
(kaip Godot) laukus ir nesulau
kus, jau pats švedų trupės dalyva
vimas paskelbė pasauliui, kad 
Vilniuje vyksta rimti dalykai.

Patsai de Sade scenoje nepasiro
do — jį matome veikėjų, o ypač jo 
žmonos, akimis. Vienoms jis šėto
no įrankis, kitoms „šventasis”, 
„didysis laisvintojas”. („Iš purvo 
ir bjaurasties jis sukūrė šventu
mą”.) Kai „dieviškasis marki
zas”, jau praplikęs ir nutukęs, po 
kalėjimų ir beprotnamių paga
liau atsiranda prie Madarne de 
Sade durų, ji atmeta tą bjaurų 
senį ir pasilaiko jo įkvėptą 
idealizuotą įvaizdį.

Bergman’o režisūra, menininko 
vėlyvo rudens brandumas suža
vėjo žiūrovus ir kritikus. Maestro 
ranka akivaizdi jau pirmą minu
tę, kai jis padaro žaismingą 
užuominą į pjesės autoriaus tau
tybę: chrizantema scenovaizdyje, 
tarnaitės smulkūs žingsneliai, 
japoniškos muzikos frazė. (Tie 
japoniški motyvai vėliau prabė
gom pasikartoja kostiumuose, de
koracijose, japoniškų instrumen
tų garse.) Iš apytuštės scenos 
režisierius, kaip ir japonų kla- 
sinikis teatras, kalba į mus sub
tiliomis detalėmis — vėduoklės 
sudrebėjimu, rožinio suspaudimu 
— ir taip smulkiausi gestai tam
pa labai reikšmingi.

Bet šios statiškos pjesės pagrin
dinis veiksmas išsirašo aktorių 
veiduose. Tie veidai... Kai prieš 
ketvirtį šimtmečio, pačiu JAV 
avangardinio teatro žydėjimo 
metu, drauge su Kaziu Saja kla
jojome po New York’o „Off-Broad- 
way”, didžioji naujovė buvo nuogi 
kūnai scenoje. Kokias paslaptis, 
gelmes jie žadėjo atskleisti. Toji 
naujovė greitai nubluko, jokios 
gelmės neatsivėrė. Lenkų režisie
rius Jerzy Grotowski buvo teisus, 
sakydamas, kad veido nuogybė, 
kai jame atsispindi „nuoga 
siela”, daug daugiau atskleidžia 
ir sukrečia, negu kūniškoji.

Nors pjesėje kalbama apie šiur
pus dalykus, Bergman’o aktorių 
judesiai geometriškai formalūs. 
Bet kokios gelmės, kokios sudė
tingos istorijos atsiskleidžia jų 
veiduose! Iš to kontrasto kylanti 
įtampa panaši į prancūzų neokla- 
sikinio teatro: Fedros vidų drasko 
nepaprastos aistros, bet jos išorę 
sukausto formalus judesys, o jos 
žodžius — griežta „aleksandrino” 
eilutė.

Gaila, kad festivalio proga 
nebuvo atgaivintas nesenas Jono 
Vaitkaus „Madarne de Sade” pa
statymas; tokie sugretinimai la
bai pagyvina festivalius. Patsai 
Vaitkus spaudos konferencijoje 
pavadino švedų ir lietuvių spek
taklius labai skirtingais, „nes 
visiškai skirtingos režisierių nuo

Atidaromas Tarptautinis teatro festivalis Vilniuje spalvų žaibais Katedros aikstije.

statos”. Bergman’o spektaklyje 
jis atrado „per daug buitiškumo, 
psichologiškumo ... ‘ per lėtas 
veiksmas.”

Taip, abu režisieriai gyvena 
skirtinguose pasauliuose. Nors 
programoje cituojamas Bergman 
kalba apie pavyzdinę „drąsą su
trupinti visas formas”, jis veda 
buitinį-psichologinį teatrą prie 
pačių jo ribų, bet jų neperžengia. 
Vaitkus gi jau seniai yra emigra
vęs iš tokio teatro. (Įdomu, kad 
taip pasidalijo ir lietuvių spaudos 

Teatro festivalis Vilniuje: scena iš Maskvos Taganka teatro „Kvarteto” pasta
tymo — artistai Alla Demidova ir Dmitrij Pevcov.

Teatro festivalis Vilniuje: scena iš Švedijos Karališkojo teatro pastatymo 
„Madarne de Sade". Rengt Wanselius nuotrauka

kritikai — vieniems „naujoviš
kumo” siekimas scenoje buvojau 
atgy venęs dalykas, kitiems tasai 
„naujoviškumas” buvo kokybės 
sąlyga.)

Bet kur „kraujas”? Scenoje jo 
nė lašo, nėra jokio išorinio smur
to, tiktai žodžiai. Anot paties 
Mišimos, jis jautė „pareigą visai 
nusikratyti paprastais, trivialiais 
scenos efektais ir veiksmą kont
roliuoti vien tik dialogu: dramos 
pavidalus turėjo sukurti idėjų 
susikirtimai, o visi sentimentai 

R. Jurgaičio nuotrauka

turėjo dėvėti proto apdarą.” 
Šiuose jo žodžiuose atsispindi is
torinė įtampa tarp Apšvietos am
žiaus „proto kulto” ir kylančios 
naikinimo aistros. O kraujas ne
išvengiamai nuspalvina žiūrovo 
atmintį ir vaizduotę. Grafienė de 
Saint-Fond pasakoja apie savo 
patirtą ekstazę, kai „Juodųjų 
mišių” metu ėriuko kraujas sru
veno jos kūnu. Tas kraujas susi
tinka su de Sade „eksperimentų” 
dalyvių krauju; upeliais pasrūva 
per Prancūzų revoliucijos 1792 
metų „rugsėjo skerdynes”, kai 
„dieviškasis markizas” buvo ta
pęs teisėju; susilieja su Mišimos 
jaunų savižudžių knyginiu krau
joplūdžiu jo prozoje; ir su paties 
nusižudžiusio Mišimos krauju 
ant Tokijo balkono.

Šiame spektaklyje girdime sub
tiliai prislopintą „agoniškojo ro
mantizmo” klyksmą — gotiškojo 
romano, lordo Byron, de Sade’o 
ištaigingai žiauraus erotizmo 
fantazijas, kurių atspalviai te- 
bešmėžauja ir Hollyvvood’o baisy - 
biniuose filmuose. To romantiz
mo herojui viskas leista, nes jis 
suplėšo „miesčioniškosios mora
lės” ar „veidmainiškos religijos” 
varžtus ir, kaip Madarne de Sade 
vaizduotėje, virsta angelišku 
„išlaisvintoju”. (Pjesėje ir 
spektaklyje smulki, didaktiška 
moralė nėra lygiavertė antago
niste — ji, ir bet kokia „ribos” 
idėja, tepančioja žmogų, kurio sie
kiai beribiai.) Patsai Mišima, 
negalėjęs išsitekti jį troškinančio
je pokario Japonijoje, jautė gimi
nystę su kai kuriais „agoniškojo 
romantizmo” požiūriais. De 
Sade’o — menininko konfliktas 
su savo laiko visuomenės nor
momis, be abejo, domino ir Berg- 
man’ą, kurio tėvo, kalvinisto, 
figūra pakartojamai išnyra jo 
kūriniuose.

Į Vilniaus spaudoje pasigirdusį 
klausimą — kodėl de Sade, užuot 
pasukęs kitu keliu, tapo „šėtono 
įrankiu”? — yra atsakęs patsai 
„dieviškasis markizas”. Elemen
tari logika, monsieur! Pati gam
ta yra begalinis, aklas naikini
mas, „piktas” viešpatauja, ir ka
dangi mes esame „gamtos instru
mentai”, įsijugimas į „dievišką 
naikinimo ekstazę” yra logiškas 
žingsnis... De Sade, kaip ir Šeks
pyras, yra mūsų bendralaikis.

(Nukelta į 3 psl.)
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Medininkus

NAPALYS KITKAUSKAS

Totalitarizmo bendradarbių 
dilemos — Christa Wolf

Santa Monica mieste, Kalifor
nijoje, lankosi neeilinė viešnia. 
Tai Christa Wolf, geriausiai žino
ma Rytų Vokietijos rašytoja. Ją 
pakvietė iš alyvos praturtėjusio 
multimilijonieriaus Paul J. Get- 
ty palikimo išlaikomas Menų ir 
mokslų fondas. Palmių pavėsyje 
Wolf dabar rašo naują, feministi
ni graikų mitologijos ir dramos 
herojės Medėjos variantą.

Savo jaunystėje Christa Wolf ti- • 
kėjo komunizmu ir su panieka 
žiūrėjo j tokias kapitalistines in
stitucijas kaip Getty centrą. Vė
liau ji tapo nuosaikia disidente, 
bet išlaikė savo tikėjimą „nauja 
socialistine visuomene”. Šių me
tų sausio mėnesi ji prisipažino, 
kad 1959 metais ji buvo „Stasi” 
— Rytų Vokietijos saugumo — 
bendradarbė.

Rašytojos išpažintis sukėlė di
deli triukšmą. Daugelis jos gerbė
jų jautėsi išduoti ir ją pasmerkė. 
Pati Wolf, kaip ir daugelis jos 
likimo bendrininkų Vidurio-Rytų 
Europoje ar Lietuvoje, savo pra
eiti aiškina dvejopai: prisipažįsta 
padariusi klaidą ir pasiteisina. 
Neseniai anglų kalba pasirodžiu
siame novelių rinkinyje, pavadin
tame „Kas beišlieka”, ji rašo: 
„Mes melavom ir pataikavom, ir 
bumojom, ir šmeižėm, ir mes 
geidėm vergijos bei malonumo. — 
Atleidimo nematyti”.

Bet Amerikoje Christa Wolf 
prabilo ir iš skirtingos perspekty
vos. Ji pareiškė, kad „Stasi” by
lų svarba perdedama: buvę reži
mo kolaborantai liudija apie bu
vusius saugumo bendradarbius ir 
vėl, savaip, tampa galingi.

Vokiečių rašytojos moralinės 
dilemos pažadino diskusijas ir 
Šiaurės Amerikoje. Du būdingi, 
ir labai skirtingi, komentarai 
pasirodė The New York Times 
knygų priedo gegužės 2 dienos 
numeryje.

Toronto, Kanadoje, gyvenantis 
žymus čekų rašytojas, taiklus ir 
nuoseklus komunizmo kritikas 
Josef Skvorecky užstoja buvusią 
komunistę Christa Wolf. Na ir 
kas, rašo jis, kad prieš 30 metų 
jauna rašytoja tikėjo komunizmu 
ir keletą sykių susitiko su „Sta
si” saugumiečiais. Jie bematant 
susivokė, kad iš jos nepadarys 
šnipelės ir paliko ją ramybėje. Bet 
jų trumpas bendradarbiavimas 
išliko bylose, kuriomis dabar 
piktnaudžiauja i vairūs teisuoliai, 
niekad nenusidėjusieji ir sensaci
jų gaudytojai.

Skvorecky dabar Kanadoje re
daguoja knygą, kurioje aprašomi 
keli tuzinai panašių atvejų. Anot 
jo, padėtis dar blogesnė Čekoslo
vakijoje, kur tokie saugumo 
„bendradarbiai”, kurių pavardės 
patenka į „bulvarinę spaudą”, 
neturi teisės patys susipažinti su 
policijos rankose esančiomis bylo
mis ir yra priversti ilgai ir išlai
džiai kamuotis su teismais. I to
kius tariamų „saugumo bendra
darbių” sąrašus buvo pakliuvę 
net tokie pasauliui žinomi žmo

nės kaip prezidentas Vada v Ha
vel, neseniai miręs kardinolas 
František Tomašek ir tūkstančiai 
„paprastų piliečių”, kurie net ne
sapnavo, kad jie atsidurs tokiose 
bylose.

Kitaip galvoja amerikiečių au
torius L. H. Gann. Jis pripažįsta, 
kad Christa Wolf kartais pakriti
kuodavo Rytų Vokietijos režimą 
už jo pertempimus. Bet ji niekad 
nekritikavo to režimo marksisti- 
nių-lenininių pamatų. Rytų Vo
kietija niekad nenustojo garbinu
si Lenino ir jo „revoliucinio bud
rumo” bei teroro doktrinų. Dabar 
kai kurie Rytų Vokietijos intelek
tualai apie šalies praeitį kalba 
nostalgiškai. Jie pamiršta nuogą 
faktą, kad toji šalis rėmėsi smur
tu. Prieš Berlyno sienos pa
statymą 1961 metais iš Rytų Vo
kietijos jau buvo pabėgę trys mi
lijonai žmonių.

Amerikiečių autorius tvirtina, 
jog, nutarusi pasilikti Rytų Vo
kietijoje, Christa Wolf, kaip svar
bi figūra visuomenės akyse, pri
sidėjo prie tos valstybės įteisini
mo. Net kai kurie apsišvietę va
kariečiai patikėjo, kad Rytų 
Vokietijos režimui pavyko pa
keisti savo piliečių sąmonę. 
Christa Wolf, sako jis, dabar tei
sinasi dėl savo bendradarbiavimo 
su „Stasi” saugumu, bet ji niekad 
nebūtų priėmusi tokio pasiteisi
nimo iš nacių šnipelio.

Christa Wolf dabar sėdi pačia
me tų debatų viduryje, Santa Mo
nica palmių pavėsyje, ir rašo kny
gą apie tragišką ir dažnai iškreip
tą Medėjos likimą.

kž

Taip atrodys atstatytos Medininkų pilies bokštas. Projektas — architekto Jono 
Glemžos.

Rytiniame Baltijos jūros pakraš
tyje įsikūrusios baltų gentys kelis 
tūkstančius metų nuo priešų 
antpuolių gynėsi aukštumose pa
statytose pilyse, kurios buvo 
medinės, sustiprintos pylimais, 
medžio bei žemių konstrukci
jomis ir gynybiniais grioviais. 
Šiandien šių pilių vietoje išlikę 
mūsų tolimos praeities liudytojai 
— piliakalniai, kurių dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje esama apie 
900.

Mūro pilys Lietuvoje pradėtos 
statyti, tik Mindaugui suvienijus 
valstybę, atsiradus galimybei 
vieno stipraus valdovo rankose 
sukaupti didesnius materialinius 
išteklius. Be to, mūro pilys buvo 
statomos strateginiu atžvilgiu 
svarbiausiose vietose. Tokia 
vieta, pirmiausia buvo Vilnius — 
valstybės centras, jos sostinė. 
Jame, Žemutinės pilies terito
rijoje, jau 13-ame amžiuje pradėti 
statyti pirmieji visuomeniniai ir 
gyvenamieji mūriniai pastatai, 
medžio įtvirtinimai pradėti keis
ti jau mūrinėmis gynybinėmis 
sienomis. Per pastaruosius kelis 
dešimtmečius architektai bei 
archeologai Vilniuje suranda vis 
daugiau tokių ankstyvųjų 
mūrinių statinių liekanų.

Vakarinėje Lietuvos dalyje 
viena ankstyviausių mūrinių 
pilių buvo Kauno pirmoji pilis, 
statyta Nemuno ir Neries santa
koje, kryžiuočių sugriauta 1362 
metais. Lietuvą iš rytų bei piet
ryčių saugojo Medininkų, Krė
vos ir Lydos mūro pilys. Visos 
šios pilys buvo aptvarinės, 
lygumų tipo, nes statybos lygu
mose. Medininkų, Krėvos, Lydos 
bei Kauno pirmosios pilies planas 
keturkampis, jų aptvaro sienų 
aukštis 10-15 metrų. Atrodo, 
mūrinių aptvarinių pilių proto

tipu buvo Eišiškių, Piliakalnio 
(Rodūnės rajonas), Geranainių 
pilys, statytos bene 12-ame 
amžiuje, ir kurių keturkampį ap
tvarą sudarė pylimas su medžio 
ir žemių konstrukcijomis virš jo, 
o taip pat išorės griovys.

Didžiausia iš Lietuvos aptva
rinių keturkampio plano pilių 
buvo Medininkų pilis. Ji statyta 
už 30 kilometrų į rytus nuo 
Vilniaus, palei senąjį Vilniaus- 
Ašmenos-Minsko kelią. Jos 
paskirtis — ginti iš rytų pusės 
Vilnių, visą Lietuvą, pavojaus 
atveju — būti priedanga 
apylinkių žmonėms, kurie čia 
slėpdavosi su gyvuliais ir turtu. 
Medininkų pilies aptvaro sienos 
daugiausia mūrytos iš lauko 
akmenų, jų aukštis 14-15 metrų, 
storis — 1.8-1.9 metrai. Sienose, 
vienuolikos metrų aukštyje buvo 
šaudymo angos, išilgai sienų iš 
kiemo pusės tęsėsi Įpėdinė gale
rija šauliams. Pilies šiaurės rytų 
kampe buvo penkių aukštų bokš
tas — donžonas, jo aukštis per 30 
metrų. Viršutiniuose donžono 
aukštuose gyvenamosios patal
pos; iš šio bokšto buvo stebimos 
apylinkės, koordinuojama gy
nyba. Šalia šio bokšto šiaurinėje 
sienoje buvo vartai, iškelti virš 
žemės lygio kelis metrus su 
pakeliamu tiltu išorinėje pusėje. 
Ties rytinės, pietinės bei vaka
rinės sienų viduriu taip pat yra 
buvę bokštai, juose ar šalia jų 
buvo vartai į pilį. Ties pietiniu 
bokštu vartai, panašiai kaip šiau
rinėje sienoje, taip pat buvo 
iškelti per keletą metrų virš 
žemės paviršiaus. Medininkų pilį 
iš išorės supo du 5-8 metrų gylio 
grioviai ir pylimas, todėl visas 
gynybinis kompleksas užėmė 6.5 
hektarų. Mūro sienų aptvaro 
viduje kiemo plotas buvo 1.85 ha 
dydžio. Medininkų pilies šiaurinė 
siena yra 132 m ilgio, pilies 
rytinė siena 170 m, pietinė 128 
m, vakarinė 147 m.

įdomus Medininkų pilies 
planas. Jis keturkampis, su įva
žiavimo vartais visose keturiose 
sienose, aptvaro sienos orientuo
tos šiaurės-pietų bei rytų-vakarų 
kryptimi (su palyginti nedideliu 
8°-9° nukrypimu). Panašaus 
plano savo karines stovyklas 
įrengdavo senovės trakai ir 
romėnai. Romėnų stovyklų 
planas buvo taip pat stačia
kampis, kurio kraštinės orientuo
tos pagal pasaulio šalis. Kiek
vienos kraštinės viduryje buvo 
vartai. Aptvaro viduje priešais 
viena kitą esančių sienų vartus 
jungdavo dvi statmenai susiker
tančios gatvės: kardo, ėjusi 
pietų-šiaurės kryptimi, ir 
dekumanus, ėjusi rytų-vakarų 
kryptimi. Ar galėjo Medininkų 
pilies statytojams turėti įtakos 
senovės Romos karinių stovyklų 
statybinės tradicijos?.Vargu, nes 
tarp Romos imperijos statybų ir 
Medininkų pilies pastatymo 
datos yra daugiau nei tūkstantis 
metų. Greičiau ši įtaka buvo ne
tiesioginė. Roma savo stovyklų 
statybos tradicijas perdavė Bi
zantijos imperijai, pastaroji Siri
jai ir Palestinai. Kryžiaus karų 
metu Vakarų Europos riteriai

Supiltos iškasenos iš atstatomo Medininkų pilies bokšto. M. Sakalausko nuotrauka

Medininkų pilies donžono (bokšto) pirmas aukštas — per ilgus amžius susikaupusi žemės sluoksnį padeda 
prakasti vietiniai gyventojai — pilies atstatymo darbų talkininkai. - M. Sakalausko nuotrauka

Vykdomi atkasinėjimo darbai Medininkų pilies vietovėje. Surasta daug freskų darbų liekanų.-

turėjo progos susipažinti su pana
šaus tipo tvirtovėmis, pamažu ir 
pati Europa perėmė jų statybos 
principus. Juos perėmė kryžiuo
čiai, atsikraustę 13-ame amžiuje 
prie Baltijos krantų. Tokio tipo 
aptvarinės pilys Vokietijoje ir 
Skandinavijoje pradėtos statyti 
12-ojo amžiaus pabaigoje, Livoni

joje ir Prūsijoje 13-ame amžiuje, 
Lenkijoje — 14-ojo amžiaus pra
džioje. Lietuvoje jos statytos 13-14 
amžiais. Medininkų pilis didžiau
sia iš kitų Lietuvos aptvarinių 
pilių, ji savo didumu gerokai 
pranoksta to meto Livonijos ap
tvarines (kastelinės) pilis.

Medininkų pilies architektūra 

— santūri, monumentali. Fasa
duose vyrauja lygios sienų plokš
tumos, jose išsiskiria šaudymo 
angos, vartai. Šiaurės rytų 
kampe ryškus akcentas — aukš
tas donžonas. Jame keletas pus
apskričių sąramų leistų spręsti 
apie romaninio stiliaus prad-

(Nukelta į 2 psl.)
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Rainių miškelio 
koplyčia

Abstrakčios tiesos 
kanonizavimas 

arba
Teisybės sakymo 

anatomija
JONAS MIKELINSKAS

Lietuvoje vietinių ir turistų 
labiausiai lankoma vieta yra 
Kryžių kalnas, netoli Šiaulių, 
kurį matys ir Lietuvą šiais 
metais lankantis popiežius Jo
nas Paulius II.

Kryžių kalne nėra palaidotų 
komunistinio teroro kankinių ar 
Reicho vykdyto genocido aukų 
Legenda šį kalneli vadina Panų 
kalnu, kai, švedams užėmus Že
maitiją, ten buvo palaidotos iš
prievartautos, nužudytos lietu
vaitės. Kryžių kalnas yra vaiz
di lietuvių tautos pasiprie
šinimo vieta sovietiniam oku
pantui, per 50 metų mindžiu
siam ne tik tikėjimą, laisvę ir 
krikščioniškąją moralę, bet lau
žiusiam to tikėjimo, laisvės sim
bolius — kryžius. Naktimis jie 
vėl buvo atstatomi.

Tikrasis sovietinio teroro ir 
nužudytų kankinių kalnelis yra 
Rainių miškelis, 2-3 kilometrai 
nuo Telšių, kur ilsisi visaip 
kankinti ir 1941 m. birželio 
24-25 d. sušaudyti 74 Telšių 
kalėjimo politiniai kaliniai. Tą 
baisią egzekuciją įvykdė NKVD 
viršininkas, 25 metų amžiaus 
Raslanas, Ročius, Balniškaitė, 
Žalimas, šaudymui pasikvietę 
besitraukianti Raudonosios ar
mijos dalinį. Dalyvavo ir ko
munistų aktyvistai: Galkinas, 
Vaitkus ir Pocevičius. Šį įvykį 
ir dabartini vaizdą Rainių kal
nelyje Atgimimo 1993 m. 
birželio 23 d. laidoje aprašo Sta
sys Kašauskas straipsnyje „Rai
nių laukas”.

Telšių kapinėse 1942 metais 
kankinių atminimui buvo pra
dėta statyti koplytėlę pagal ar
chitekto Jono Virako projektą. 
Išpylus pamatus, mūrijant sie
nas, atėjo antroji sovietų okupa
cija.

„J. Virakas už vienintelį neį
gyvendintą darbą iškeliavo į 
Gulagą. Grįžęs gyveno ir dirbo 
Kaune. Jo našlė tarp neįgyven

Kelias j Rainių miškeli

dintų darbų surado ir Rainių 
koplytėlės eskizus. Telšietis ar
chitektas Algis Žebrauskas pa
darė darbo brėžinius, vadovavo 
statybai. Aukas rinkome visoje 
Lietuvoje, aukojo išeiviai. Sta
tyba kainavo palyginus nebran
giai — apie pusę milijono rublių 
tų dienų kainomis. Kol visa Lie
tuva svarstė ir ginčijosi, rinko 
aukas pagrindiniam Lietuvoje 
Tremties ir genocido paminklui, 
žemaičiai patylomis ėmė ir pa
statė Rainių koplyčią. Per nepil
nus metus. Minint 50-ąsias me
tines, 1991 m. ji buvo pašventin- 
Graži, balta, kaip gulbė ant 
Rainių kalvelės, tarp senojo ir 
naujojo kelio iš Telšių į Varnius. 
Pasodinome 74 ąžuolus kanki
nių atminimui. Pagal arch. A. 
Žebrausko projektą sutvarkyta 
egzekucijos vieta, pastatytas 
skulptoriaus R. Midvikio pa
minklas, jo, beje, darbai ir kop
lyčios bokšte, viduje.

Tuo, galima sakyti, išsimag
netino Rainių įtampos laukas. 
Ak, prisimename, kaip saugu
miečiai, sulindę į krūmus ser
gėdavo per naktis, jog kas nors 
nepastatytų kryžių. O jie dygo 
ir dygo, saugumiečiai ir parti
jos aktyvistai lakstė kaip pasiu
tę raudonomis akimis. Mes pa
mename, kaip Lietuva rinko au
kas ir važiavo į Rainius Atgimi
mo metais.

O dabar — nieko: tylu, ramu”, 
rašo Stasys Kašauskas Atgimi
me.

Be abejo, dabar yra daug pa
našių vietų Lietuvoje, daug į 
vieną duobę suverstų partizanų 
palaikų. Nemažai dar neatkas- 
tų kauburėlių miškuose, kur il
sisi laisvės kovotojai ir kovoto 
jos. Ant jų kapų dygsta pavie
niai kryžiai. Ant masinių kapų 
statomi paminklai su žuvusių 
pavardėmis ar slapyvardžiais. 
Mums ir kitų kraštų turistams 
sunku aplankyti tas visas vie-

Juk malonu sakyti teisy
be, visą teisybe, nieko, iš
skyrus teisybe.

Tomas Venclova

Keistai, keistai kai kada išei
na... Ne, pirmiausia pradėsiu nuo 
to, kad pasakysiu: rašau šį rašinį 
baisiai neturėdamas laiko, atsi
traukęs nuo kitų man taip reika
lingų baigti darbų, didžiai apgai
lestaudamas ir net pykdamas 
pats ant savęs ir likimo, kad 
jis vėl man pakišo Tomo Venclo
vos, kurį gerbiu ir vertinu, šitą 
nepermąstytą, vienpusišką, skai-

* Šio straipsnio autorius Jonas Mi
kelinskas yra vienas žymiųjų šiuo
laikinių Lietuvos rašytojų, išspaus
dinęs nemažai apsakymų bei novelių 
rinktinių. Tarp jų — Žiupsnis smėlio 
(1965), Lakštingala — pilkas paukštis 
(1969), Laukinė obelis (1980), 
Rugpjūčio naktį (1971). Tarp jo 
sukurtų romanų — Genys yra margas 
(1976), Už horizonto — laisvė (1978), 
Kur lygūs laukai (1981), jau At
gimimo laikotarpiu — Juodųjų eglių 
šalis. Pastaraisiais metais laimėjo „I 
laisvę” fondo romano konkurso pre
miją už naują romaną rankraštyje. 
Čia spausdinamas straipsnis buvo at
siųstas Draugo kultūriniam priedui.

tas. Tačiau Rainių miškelyje 
sovietinio barbarizmo pamink
lai turėtų būti lankomi visų, 
taip, kaip visi turistai su penkių 
dienų viza sovietinės sistemos 
laikais buvome vežami į Pir
čiupį Dzūkijoje, vokiečių sude
ginto kaimo su jo gyventojais 
vietovę, kur įrengtame muzieju
je klausėmės Inturisto palydovų 
melagingų pasakojimų.

Tikslūs ir teisingi Rainių miš
kelio tragedijos pasakojimai, 
vaizdai, vietovė, koplyčia ir tie 
74 ąžuolai Lietuvos jaunimui 
svečiams, turistams reikalingi 
nemažiau kaip ir Kryžių kalnas, 
Gedimino kalnas Vilniuje ar 
Trakų pilis.

Bronius Juodelis 

tytoją dezorientuojantį straipsnį 
„Klaidų sakralizavimas”, į kurį 
reaguoti jaučiu tiesiog pareigą. 
Kaip tai? Argi dar negana to, kad 
1990 metų rugsėjo mėnesį 
nesusilaikiau nepolemizavęs sa
vaitraščio Gimtasis kraštas pus
lapiuose su jo mintimis, išklo
tomis straipsnyje „Nepriklau
somybė ir atsakomybė”? O dar po 
kurio laiko lyg tyčia įsivėliau į 
diskusiją dėl tos absurdiškos 
„Kranto” telelaidos, kur pa
grindinis herojus taip pat buvo 
Tomas Venclova, lengvapėdiškai, 
visai neriteriškai užsimojęs vėz
du prieš Lietuvoje mylimą poetą 
Justiną Marcinkevičių.

Taigi ar ne*keistai kartais 
išeina, darai tai, ko iš tikrųjų la
bai nenorėtum daryti, kritikuoji, 
net suabejoji žmogum, kuris yra 
didelis tarp didelių, ir nenorėčiau, 
kad būtų mažas tarp mažų. Tad 
kodėl aš negaliu kartu su juo, 
Tomu Venclova, ištarti: „Juk 
malonu sakyti teisybę, visą tei
sybę, nieko, išskyrus teisybę”? 
Ne, negaliu, nes man šį kartą tą 
teisybę sakyti nemalonu, bet.... 
„Amicus Plato, sėd magis amica 
veri tas”. Juo labiau, kad kaip pa
tyriau ir jau rašiau (žr. Gimtasis 
kraštas, 1990 m. Nr. 36, Nr. 37 ir 
Literatūra ir menas, 1991, Nr. 29), 
Tomas Venclova ignoruoja is
torizmą ir todėl neretai pasikliau
ja abstrakčia tiesa, kuri veda... į 
metabazę ir net mistifikavimą.

Ir vis dėlto prieš tą sakymą dar 
verta šį bei tą pridurti. Na tegul 
ir sąžinei nuraminti. Kas turėjo 
galimybės bent kiek plačiau susi
pažinti su Tomo Venclovos eseis
tika, publicistika bei įvairiapuse 
jo švietėjiška veikla —- aš jau 
nekalbu apie jo aukštos prabos 
poeziją — tikriausiai ne kartą gė
rėjosi autoriaus enciklopedine 
erudicija, stiliaus elegancija, 
mokėjimu kalbėti ir apie sudė
tingus dalykus paprastai, visiems 
suprantamai, netgi žaismingai. 
Be to, jis yra vienas iš tų kūrėjų, 
kurie turi Dievo dovaną pažvelgti 
net į gerai visiems žinomą, pažįs
tamą, įprastą dalyką ar reiški
nį nauju kampu ir valdingai 
įtraukti skaitytoją ar klausytoją 
į savo minčių tėkmę. Supran
tama, kad daug kam imponuo
davo ne tik originali Venclovos 
mintis, bet ir pats jos pateikimo 
būdas — laisvas, nesukaustytas, 
be tuštoko akademizmo, vaiz
dingas.

Deja, kartu su visu tuo, kas 
daugelį žmonių sugestijonuodavo, 
nuteikdavo palankiai, atidesnis 
skaitytojas ar klausytojas vis 
dažniau — net prieš savo norą — 
pastebėdavo Tomo Venclovos 
straipsniuose — ypač pastarojo 
meto poleminiuose rašiniuose — 
vis stiprėjantį įprotį su aplombu 
kalbėti ir apie tai, apie ką turi tik 
miglotą supratimą. Kita vertus, 
neretai nemaloniai nuteikdavo ir 
kai kur prasikišantis norma- 
tyvizmas, netgi schematizmas,

Jonas Mikelinskas Onos Pajėdaitės nuotrauka

kuris pasireikšdavo išankstiniu 
modelio sudarymu ir jam ati
tinkamo pavidalo ar reikiamo 
rūbo parinkimu. O labiausiai 
šokiruodavo, kaip jau buvo 
minėta, tasai jo atkaklus isto
rizmo ignoravimas, abstrakčių 
tiesų adoravimas.

Tam, apie ką buvo užsiminta, 
tikriausiai turėjo ir turi nemažos 
įtakos ir toji aplinkybė, kad 
Tomas Venclova gyvenimą pažįs
ta daugiau iš knygų negu iš jo 
paties, to gyvenmo, kas neišven
giamai uždeda antspaudą žmo
gaus minčių spalvai, jų dėstymo 
logikai. Beje, tai turėdamas 
galvoje, aš jau prieš kiek laiko ra
šiau, „kad mechaniškai sukaup
tos žinios dar toli gražu negali 
būti tuo pagrindu, nuo kurio pla
čiau ir toliau matyti” (Metai, 
1992 gegužė, p. 89).

Sakykim, tada buvau pernelyg 
kategoriškas, net ir lazdą perlen
kiau, tačiau dabar, susipažinus 
su Venclovos straipsnių „Klaidų 
sakralizavimas”, vėl viskas iškilo 
tokiu pavidalu, jog verčia mane 
ne tik to kategoriškumo neapgai
lestauti, bet ir iš naujoji aprobuo
ti. Juk minėtame Venclovos 
straipsnyje visa tai, kas anksčiau 
keldavo tik abejonių arba net 
savotišką apmaudą, nūnai pasi
reiškia kaip sąmoningas noras 
dezorientuoti skaitytoją visiems 
mums be galo svarbiu, principi
niu klausimu, istorinio įvykio 
traktavimo klausimu.

Šiame numeryje:
Rainių miškelis • Teisybės sakymo anatomija Tomo Venclovos 
straipsnyje „Klaidų sakralizavimas” • Dariaus ir Girėno skrydžio 
sukakčiai: Dariaus sesers Loros Našlėnienės laiškas • Tarptautinis 
teatro festivalis Lietuvoje (3) • Sigito Gedos eilėraščiai • Dar dėl 
1941 metų sukilimo

Taigi — teisybės sakymo ana
tomija Tomo Venclovos straips
nyje „Klaidų sakralizavimas”.

Nežinau kodėl, bet skaity
damas šį straipsnį, aš vėl prisimi
niau tą tolimą metą, kai Tomas 
Venclova 1967 metais, kalbė
damas žurnalo Kultūros barai 
suorganizuotoje diskusijoje tema: 
„Asmenybė, visuomenė, kultū
ra”, kurioje dalyvavo daug Lietu
voje žinomų to laikotarpio in
telektualų, sulaužė bene į kelias 
dalis gražų, ilgą pieštuką ir, atro
do, visai to nepajuto, nepastebėjo.

Ką tai reiškia? Kuo tai galima 
paaiškinti? Sugebėjimu taip susi
koncentruoti, susikaupti, kad 
akys jau nebepastebi to, ką daro 
rankos? Ar aukos ant teisybės 
aukuro?

Kaip ten bebūtų, tačiau šis 
faktas, atrodo, tik patvirtina, kad 
Tomas Venclova jau ankstyvoje 
jaunystėje sugebėjo — net to 
nesiekdamas ir specialiai tam 
nesiruošdamas — būti originalus 
ir savarankiškas. Savarankiškas 
ir gana originalus jis yra ir tame 
savo straipsnyje, kurio svarbiau
sia mintis ta, kad 1941 metų 
birželio 23 dienos „Sukilimas 
buvo politinė klaida, o klaidų 
sakralizuoti nedera” (Draugas, 
1993 m. birželio 12 d., ir Lietuvos 
aidas, 1993 m. birželio 17 d.).

Originaliau nepasakysi.
Pareiškęs, kad sukilimas buvo 

politinė klaida, straipsnio au
torius pastebi: „I tai kas nors at

sakys: ,Tai ar reikėjo sėdėti 
rankas sudėjus?’ Ne, nereikėjo 
Bet arba reikėjo pasipriešinti ne 
1941, o 1940 metais (turint ka
riuomenę, tai buvo ir lengviau), 
arba, jeigu tai nepavyko, iš kar
to orientuotis ne į vokiečius, o į 
Vakarų demokratijas, ką ir darė 
Smetona bei daugelis kitų” (ten 
pat).

Štai kur šuo pakastas! — pa
grindinė klaida, jog tada nebuvo 
orientuojamasi į Vakarų demok- 
ratijas. Teisingiau pasakius, 1941 
metais, birželio mėnesį Lietuva, 
jos LAF’as ir Laikinoji vyriau
sybė perstojo orientuotis į Vaka
rus ir nukreipė savo žvilgsnį į 
Centrinę Europą, tai yra į Vokie
tiją. Jeigu jau taip, tai ar ne
reikėjo savęs paklausti, kodėl 
taip atsitiko? Paklausti tiesiai ir 
rūsčiai, žiūrint į akis ne Olimpo 
Dzeusui, kuris pateisina ir pats 
sau leidžia lengvapėdišką elgesį, 
bet pačiai Nemezidei, teisingumo 
ir atpildo deivei. Ir tada jam, 
Tomui Venclovai, manding, būtų 
paaiškėję, kad Vakarų demokra
tijos tąsyk išdavė visus, kas tik 
jomis pasitikėjo, pasikliovė jų 
garbe ir jėga. Neduos meluoti nei 
Austrija, nei Čekoslovakija, nei 
pagaliau Suomija... Išdavė tos 
Vakarų demokratijos net ir 
Lenkiją. Išdavė kartu su savo 
drole de guerre, nors prie 
Siegfried’o linijos stovėjo mili
joninė tų demokratijų ka
riuomenė ir pro žiūronus (ar kino 
ekranuose) žvelgė, kaip fašistai 
verčia griuvėsiais Varšuvą, vieną 
gražiausių miestų Europoje.

O ką reiškia „Vakarai kaip 
nesutiko su okupacija 1940 
metais, taip ir liko toje pačioje 
pozicijoje” (ten pat)? Kodėl nesu
tiko? Ar dėl to, kad Lietuva, Lat
vija, Estija jiems buvo ypatingai 
brangios, ar dėl savo prestižo 
pasaulyje? Jie, tie ponai, sutinka 
tik su tuo, kas jiems patiems nie
ko nekainuoja ir dėl ko nereikia 
statyti savęs į pavojų. Geriausiai 
tai liudija tas faktas, kad Vaka
rų demokratijos pripažino Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą 
tik tada, kai komunizmas visiškai 
susikompromitavo, nuėjo nuo 
arenos kartu su savo pagrindiniu 
gelbėtoju ir globėju Gorbiu.

O ką siūlė ar galėjo siūlyti 
Lietuvai šito mirtino pavojaus 
akivaizdoje Centrinė Europa, tai 
yra Vokietija? Žinoma, irgi nieko 
gero ir nieko konkretaus. Nebent 
Slovakijos ar Kroatijos tipo 
variantą. Bet juk ir tai kur kas 
geriau negu Sibiro ledynai. O be 
to, tikrieji fašistų kėslai dar toli 
gražu nebuvo išryškėję, dar buvo 
vilties, kad Lietuva nebus visai 
beteisė ir prie Hitlerio.

Taigi, ar esant tokioms sąly
goms, galėjo LAF’as kartu su 
Laikinąja vyriausybe pulti Vaka
rų išdavikams į glėbį šaukdami: 
„Tegyvuoja lordas Čerčilis ir mis
teris Ruzveltas”?!

O dėl Tomo Venclovos teiginio, 
jog pasipriešinti sovietams derėjo 
ne 1941, bet 1940 metais („turint

(Nukelta į 4 psl.)
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Nenugalėtoji Lietuva

Apie tautos kamieno ir jo atšakų santykius

Šitokiu vardu išleista Lietuvoje 
knyga šiomis dienomis pasiekė 
mus. Tai yra 597 puslapių knyga, 
kurios antrinė antraštė yra: 
„Antisovietinis pogrindis. Kalba 
dokumentai”. Jos sudarytojas yra 
Algimantas Liekis. Išleista 
Vilniuje Valstybinės leidyklos 
centro. Kadangi knyga yra 
pažymėta Nr. 1, tad reikia 
suprasti, kad galima laukti ir 
tolimesnių laidų.

Šios knygos vertė yra ypatingai 
ta, kad joje yra sudėti įvairūs 
Lietuvos katalikų atstovų raštai 
komunistinės valdžios parei
gūnams, nekalbant, žinoma, apie 
tai, kad yra ir apsčiai komunis
tinių instrukcijų, kaip turi būti 
persekiojamas tikėjimas. Platus 
yra joje įdėtas fotografijų skyrius, 
kuriame yra ir mums nematytų 
nuotraukų. Tarp jų yra pažymė
tina arkivyskupo Mečislovo Rei
nio kalinio nuotrauka.

Gal pats įdomiausias dalykas, 
kuris kai kam atrodys nelauktas 
knygoje, skirtoje dokumentuoti 
Lietuvos kančioms, tai įdėjimas 
pačioje pradžioje „Lietuvių Char- 
tos” teksto, būtent to išeivijos 
dokumento, kuris išeiviams, 
prieš išsiskirstant iš Vokietijos, 
kaip tam tikra išeivijos kon
stitucija buvo paskelbtas. Kas 
apsisprendė šį dokumentą įdėti 
šioje Lietuvos kentėjimų do
kumentų knygoje, matyti, ge
rai suprato abu dalykus: ir kad 
lietuviškos išeivijos negalima 
atskirti nuo lietuvių tautos, ir 
kad išeivijos kentėjimai bei 

Aukos, pralietas kraujas dėl Tėvynės nebuvo beprasmis. Pri
siminti tuos, kurie žuvo, kovojo ir kentėjo, svarbu ne tiek dėl jų 
pačių, kiek dėl tų, kurie gyvena, kurie gyvens, kad niekad neuž
mirštume: laisvė ir nepriklausomybė nedovanojama; laisvę ir ne
priklausomybę sunku išsikovoti, bet labai lengva prarasti.

Iš Algimanto Liekio pratarmės knygai Nenugalėtoji Lietuva

H knygos „Nenugalėtoji Lietuva 1” (Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993): 
Partizano Juozo Lukšos grupė, 1950 m. spalio 3 d. grįžusi iš Vakarų. Iš kairės: 
K. Širvys (Sakalas), Juozas Lukša (Skirmantas), B. Trumpys (Rytis).

Šiame numeryje:
Rezistencijos dokumentų rinkinys • Lietuvos ir išeivijos santy
kiai • Sukilimas laisvei — ne kerštui • Laiškai iš Tarptautinio 
teatro festivalio Vilniuje (4) • Jono Juškaičio eilėraščiai • Apie 
naująjį Lietuvos meną • Nuomonės ir pastabos

pastangos yra dalis tos nenugalė
tos Lietuvos, kuriai dokumen
tuoti ši knyga buvo išleista.

Daugiausia dokumentinės me
džiagos yra čia sukaupta iš 
1971-1976 metų laikotarpio. 
Ankstenis laikotarpis — tarp 
1940-1975 metų — mažiau yra 
dokumentuotas. Apskritai, šio 
rinkinio medžiaga yra labai 
dalykiška. Tai bus tikras lobynas 
ateities istorikui, kuris domėsis 
šiuo Lietuvos istorijos laiko
tarpiu. Iš jo jis matys, kad apie 
kokį išvidinį lietuvių tautos 
sąlytį su komunistine sistema 
nėra pagrindo kalbėti. Čia yra ne 
tik atskirų asmenų, bet ir įvairių 
organizacijų dokumentai. Jie 
apima įvairius visuomenės 
sluoksnius. Pareiškimai prieš sis
temą, vienokio ar kitokio pobū
džio, yra surinkti plačiai — ne tik 
parapijų pareiškimai įvairiems 
valdžios sluoksniams, bet ir iš 
kolchozų įvairūs pareiškimai.

Be abejo, čia yra apsčiai me
džiagos ir apie tai, kaip patys 
Lietuvos žmonės buvo priversti 
kooperuoti su komunistine admi
nistracija ir skausmingai reikštis 
tų žmonių atžvilgiu, kurie hero
jiškai išėjo ginti savo ir visuome
nės teisių. Jei šie dokumentai bus 
daugeliui jų kentėjimų įverti
nimas, kitiems jie bus skaudus 
praeities prisiminimas. Čia, 
žinoma, nėra šios knygos ver
tinimas, bet tik trumpas pra
nešimas išeivijos visuomenei, kad 
Lietuva yra gyva.

V. Bgd.

Programiniai metmenys
TOMAS REMEIKIS

I. MASINĖS EMIGRACIJOS 
FENOMENAS

Kaip ir daugelis tautų, esame 
pasklidę pasaulyje, mūsų tautos 
apimtis negali būti pilnai api
brėžta nei žmonėmis, nei kultūra, 
egzistuojančiais lietuvių isto
rinėje erdvėje. Tai ypač tiesa 
šiame masinės komunikacijos ir 
globalizacįjos amžiuje.

Lietuvių tautos atveju mes 
kalbame apie diasporą, kurią pro
porcingai pralenkia savo dydžiu 
ir įtaka tautos kamienui tik 
žydai, armėnai ir gal airiai. Pas
tarąjį šimtmetį lietuvių kilmės 
žmonės, gyvenę ir gimę už Lietu
vos ribų, sudaro turbūt nemažiau 
kaip ketvirtį visų gyvenusių 
lietuvių kilmės žmonių. Žinoma, 
didesnė jų dalis įsiliejo į kitų 
tautų eiles, bet savo laiku, savo 
tautinio sąmoningumo metu, jie 
turėjo ryšį su tėvyne ir per tai 
įtaką į jos ateitį. Šiandieną sąmo
ningos išeivijos skaičius yra labai 
mažas, geriausiu atveju, pavyz
džiui, Amerikoje galėtume jai pri- 
skaityti kokį šimtą tūkstančių 
žmonių (nors pasisakiusių 
esančių lietuvių kilmės čia yra 
aiškiai daugiau negu milijonas). 
Tačiau ši maža ir sąmoninga 
grupė lietuvių, savo padėtimi ir 
žmogiškais resursais, turi aiškią 
įtaką ne vien į tautos gyvenimą, 
bet ir į gyvenamojo krašto 
politiką. Manau, kad nedaug kas 
užprotestuos teiginį, jog lietuvių 
išeivija praėjusių penkių dešimt
mečių laikotarpiu ne vien palaikė 
lietuvių tautos sąmonėje alterna
tyvią sovietinei ateities Lietuvos 
viziją, bet taip pat sukūrė išlie
kančių kultūrinių vertybių, ku
rios okupacinio režimo buvo 
niokojamos ar iš viso išmestos iš 
tautos gyvenimo. Taip pat aki
vaizdu, kad didžiosios Vakarų 
demokratijos pusamžį nepripa
žino Lietuvos valstybės sunai
kinimo iš dalies ir dėl išeivi
jos pastangų. Todėl nenuosta
bu, kad šiandieną Lietuvos 
ministras pirmininkas ir Seimo 
atstovai randa prasmę dalyvauti 
čia, Detroite, svarstytose apie 
tautos ir išeivijos santykių pro
blemas.

Tautos ir išeivijos santykių 
problematika kyla iš daugelio 
sociopsichologinių ir istorinių 
aplinkybių. Norint suprasti nū
dienius tautos ir išeivijos san
tykius, manau, verta bent trum
pai prisiminti masinės emigra
cijos variklių pobūdį ir pasekmes.

Santykiai tarp tautos kamieno 
ir jo atšakų emigracijoje buvo ir 
bus daugiau ar mažiau pažymėti 
tautos dalių interesų ir požiūrių 
išsiskyrimu, didesne ar mažesne

* Pastabos, pateiktos JAV Lietu
vių Bendruomenės politinei-visuome- 
ninei konferencijai* vykusiai 1993 m. 
birželio 19 d. Detroit, Michigan. 

įtampa tarp jų. Įtampa tarp tau
tos dalies Lietuvoje ir išeivijoje 
akivaizdi ir šiandieną. Ši, 
sakykime, istorijos patvirtinta, 
taisyklė yra emigracijos prie
žasčių ir pobūdžio pasekmė.

Masinės emigracįjos fenomenas 
yra susijęs su radikaliais poli
tiniais, religiniais ir ekonomi
niais pertvarkymais, pervers
mais, revoliucijomis ir karais 
įvairiose visuomenėse. Didieji is
toriniai įvykiai, kaip Reformacija 
ir religiniai karai, tautinės ir 
liberalinės revoliucijos devynio
liktame amžiuje siekusios de
mokratinių reformų ir tauti
nių valstybių. Industrinės revo
liucijos socialinės ir ekonominės 
traumos iššaukė ir masines emi
gracijas. Ypač kapitalistinės in
dustrinės visuomenės kūrimasis, 
pareikalavęs didelės kainos iš 
žmonių nedarbo, skurdo ir išnau
dojimo pavidalu, yra stipriai 
susijęs su masinėm emigracijom 
iš Europos. Dėl to atsirado tautos 
tautose, geografinė tautų disper
sija. Tautos ir jos vaikų imigra
ciniuose kraštuose santykių 
klausimas tapo valstybine ir 
tarpvalstybine problema.

Įtampa tarp tautos dalių iš 
dalies kyla iš emigracijos sočio- 
politinio pobūdžio. Emigrantai 
paprastai atstovauja grupėms ir 
klasėms, kurios dėl pertvarkymų 
praranda savo padėtį, galią ir 
vaidmenį visuomenėje. Todėl 
emigracįjos, kurios turi aiškų 
ideologinį pagrindą ir kyla dėl 
religinių ar politinių priežasčių, 
gali turėti itin priešiškus san
tykius su tautos kamienu, jo val
dančiąja klase. Ekonominė emi
gracija, ypač kad ją sudaro 
daugiausia neelitiniai tautos 
sluoksniai, yra bent potencialiai 
neutraliai nusiteikusi tėvynainių 
atžvilgiu.

Reikia taip pat pažymėti, kad 
santykius tarp tautos ir jos 
išeivijų formuoja geografinis ir 
kultūrinis atstumas tarp jų. 
Eventualiai išeiviai vis daugiau 
priima gyvenamo krašto vertybių 
hierarchiją ir politinę kultūrą, 
kurios daugiau ar mažiau ski
riasi nuo palikto krašto kultūros. 
Taip, pavyzdžiui, tarp demokra
tiškai nusiteikusios išeivįjos ir į 
paternalizmą bei autoritarizmą 
palinkusios tautos atsiranda 
nesusikalbėjimas, viens kito 
nesupratimas ir net priešiš
kumas. Laiko, kultūros ir geogra
fijos atstumai tampa problemati- 
niais.

Nors tautos ir jos išeivijos in
teresai, vertybės bei požiūriai 
neišvengiamai kiek išsiskiria, tai 
nereiškia, kad santykiai turi bū
tinai būti priešiški, o anaiptol 
gali būti ir labai simbiotiški. 
Santykių pobūdis priklauso ir 
nuo tautos, ir nuo išeivijos 
politikos, viens kito traktavimo. 
Nors čia kalbėsiu daugiausia apie 
valstybinės politikos išeivijos at
žvilgiu modelius, reikia pabrėž
ti, kad tų modelių kontūrai 
priklauso ir nuo išeivijos nusi
teikimo tėvynės atžvilgiu, apie ką 
bent trumpai norėsiu užsiminti.

II. LIETUVOS POŽIŪRIS 
Į IŠEIVIJA ISTORINĖJE 

PERSPEKTYVOJE
Lietuvos politika išeivijos at

žvilgiu po nepriklausomos 
tautinės valstybės sukūrimo

Dr. Tomas Remeikis
Vytauto Maželio nuotrauka

1918 metais kito su istorinėmis 
sąlygomis. Galima identifikuoti 
bent tris laikotarpius ir politikos 
modelius.

1. Laissez faire laikotarpis ir 
politika. Laissez faire politika 
maždaug sutampa su pirmuoju 
tautinės nepriklausomos valsty
bės laikotarpiu. Ši politika propa
gavo bedarbių arba gyventojų 
pertekliaus eksportą ir dolerių 
importą. Žmonių nutekėjimas 
funkcionavo kaip dalinis socia
linės taikos užtikrintojas, o emig
rantų atgal siunčiamas kapitalas 
ir sugrįžusieji prisidėjo prie gyve
nimo standarto kėlimo ir kartu 
socialinės taikos stiprinimo. 
Nepriklausomos Lietuvos pilie
tybės ir nuosavybės įstatymai 
tokiai politikai bent nepriešta
ravo. Kultūriškai tačiau išeivija 
buvo palikta Dievo valiai, galima 
sakyti, kad tautiškai ji buvo 
nurašyta į nuostolius.

Čia svarbu pažymėti, kad po
zityvi politika išeivijos atžvilgiu 
pradėjo atsirasti apie 1935 metus, 
daugiausia per nevalstybines pa
stangas. Pasaulio lietuvių kon
gresas 1935 metais įkūrė 
Pasaulio lietuvių sąjungą, kurios 
tikslas buvo išvystyti bendradar
biavimą tarp tėvynės ir emigra
cinių kolonijų. Prasidėjo šioks 
toks jau plačiau organizuotas 
kultūrinis bendravimas (kaip, 
pavyzdžiui, tautinės olimpiados). 
Tačiau prezidento Smetonos 
vyriausybė Pasaulio lietuvių 
sąjungą atsisakė remti, ji efek
tyviai niekad nesusiorganizavo. 
Vyriausybės politika čia tikriau
siai atspindėjo baimę, kad 
emigracija, kuri buvo suskilusi į 

Smetonos šalininkus ir prieši
ninkus, pradės reikšti politines 
pretenzįjas Lietuvai. Faktas, kad 
į Pasaulio lietuvių sąjungos 
valdybą buvo išrinkti ne tau
tininkų sluoksnio ir net opozicijos 
žmonės, vedė prie įtampos ir išsi
skyrimo. (Ar nėra panašių reiški
nių šiandieniniuose santy
kiuose?) Tik į galą nepri
klausomybės laikotarpio tau
tininkų režimas pradėjo eiti prie 
pozityvesnės integracinės po
litikos išeivijos atžvilgiu (pvz., 
prasidėjo pasaulio lietuvių 
rėmimas ir kultūrinių-švietimo 
institucijų kūrimas Pietų Ameri
koje).

2. Izoliacijos laikotarpis ir 
politika. Ši politika sutampa su 
okupacinės sovietų valdžios me
tais. Pokario emigracija buvo iš 
esmės politinė, ją sudarė nemaža 
dalis nepriklausomos Lietuvos 
elito. Todėl dėl ideologinių prie
žasčių išeivija sovietinio režimo 
buvo nukirsta nuo „žaliuojančio 
tautos kamieno” kaip „nudžiū
vusi” šaka. Dėl jos gilaus anti
komunistinio nusiteikimo, sovie
tinės okupacijos pasmerkimo, 
sovietinis režimas siekė išeiviją 
izoliuoti nuo tėvynės ir ją, 
kovojančią dėl nepriklausomybės 
atstatymo, neutralizuoti, jei nesu
naikinti kaip politinę jėgą Lietu
voje ir pasaulyje fašistiniais karo 
nusikaltimų kaltinimais. Dėl to 
tautos dalys keliavo skirtingais 
keliais.

Žinoma, ta izoliacija negalėjo 
būti absoliuti, ir tautos dalis 
tėvynėje juto ir paskutiniais 
sovietiniais metais tiesiogiai iš
gyveno išeivijos egzistenciją; 

kokie bebuvo režimo norai, atsi
rado tiesioginio santykiavimo, 
nors ir labai riboto, reiškiniai: 
moksliniai ir kultūriniai ryšiai, 
giminių, draugų ir kaimynų atra
dimas.

Dalinis sovietinio režimo 
atsileidimas pokario išeivijos 
atžvilgiu buvo besikeičiančių 
sovietų visuomenės ir valsty
bės poreikių išdava. Senieji, va
dinami „progresyvieji” išeiviai, 
kuriuos sovietinis režimas 
dosniai rėmė materialiai ir ki
tomis dovanomis kaipo savo 
penktąją koloną, baigė išmirti ir 
reikėjo ieškoti jiems pakaitalo. 
Santykiavimas su pokario išei
vija, ypač jos jaunesniąja karta, 
pradėjo darytis potencialiai nau
dingas, bent KGB akimis. Išeivija 
tačiau turėjo savo interesus ir, 
manau, gali didžiuotis, kad, nors 
ir didelės buvo tam pastangos, tik 
vienas kitas išeivis perėjo į sovie
tinę stovyklą.

Išeivijos dalies atsivėrimas tė
vynei, „veidu į Lietuvą” politika 
suskaldė išeiviją į „tautininkus” 
ir „valstybininkus”, kaip kadaise 
formulavo Kęstutis Keblys. Iki 
pat nepriklausomybės atstatymo 
„valstybininkai” žiūrėjo į „tau
tininkų” propaguojamą santykių 
su Lietuva poltiką kaip jos 
interesų išdavimą. „Vals
tybininkų” požiūriu santykiai 
galėjo būti vystomi tik per sovie
tinę valdžią ir jos institucijas ir 
todėl jie prieštaravo ir okupacijos 
nepripažinimo doktrinai ir vedė 
išeiviją į sovietinės žvalgytos 
rankas. Sovietinio režimo ins
titucijų žmonėmis-komunistais 
nebuvo galima pasitikėti. Iki šiai 
dienai išeivijoje yra išlikęs stip
rus nepasitikėjimas buvusiais ko
munistais, ar jie būtų buvę vadi
namais „burokėliais”, ar 
„ridikėliais”. Dėl tos priežasties 
išeivija stipriai rėmė Landsbergį 
ir sunkiai susigyvena su dar- 
biečių laimėjimu. O dėl išeivijos 
daugumos, darbiečiai dar turi 
įrodyti savo ištikimumą demok
ratijai ir nepriklausomai Lietu
vai. Toks nusiteikimas, aišku, ne
gali neveikti išeivįjos santykių su 
dabartine vyriausybe.

3. Prieštaravimų laikotarpis 
ir politika. Trečiuoju laiko
tarpiu, kuris prasidėjo su pilnu 
nepriklausomybės atstatymu 
1991 metais, politika išeivijos 
atžvilgiu nėra nusistovėjusi, ji 
dar yra formulacijos stadijoje. 
Neturint pozityvių istorinių 
modelių, per trumpą laiką sunku 
buvo suformuluoti naują išeivijos 
politiką, neužteko nei laiko, nei 
žmonių. Išeivija nepriklau
somybės sulaukė netikėtai, kaip 
kad turbūt ir Lietuva ir visas 
pasaulis. Apie santykius net ne
pagalvojo. Ir Lietuva reagavo į 
išeiviją pagal laiko sąlygas. At
seit neturime gerai apsvarstyto 
santykių modelio nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje. Iki šiol tie santykiai 
buvo gaivališki ir dažnai priešta
raujantys. Viena vertus, Lietuva 
išeivijai pripažįsta nepaprastą 
politini ir kultūrinį vaidmenį 
sovietinės nakties metais, kita 
vertus, išeivija yra diskrimi
nuojama politinių ir ekonominių 
teisių sferose. Išeivijos reakcija 
svyruoja nuo euforijos ir entuziaz
mo padėti tautai sukurti geresnį 
gyvenimą bei demokratinę san
tvarką ir nusivylimo Lietuvos 
valdžia ir žmonėmis dėl plačiai 
paplitusios korupcijos, demokra
tinių normų nesilaikymo, darbo 

(Nukelta į 2 psl.)
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I Išeivijos dialogas su Lietuva

Anglų istorikas peržvelgia 
Baltijos valstybių atgimimų

„Tautos yra keisti, kaprizingi 
istoriniai junginiai”, London’o 
Times literatūriniame priede šių 
metų liepos 9 dieną rašo anglų is
torikas Geoffrey A. Hosking. Iš 
daugybės kronikose minimų gen
čių tik nedaugelis išliko gyvos 
moderniame pasaulyje. Daugumą 
nusiaubė didesni ar ryžtingesni 
kaimynai: jų kalbos nuvyto, jų 
apdarai atsidūrė muziejuose, o jų 
tautosaka tesidomi antikvarai ir 
etnografai. Pagal „normalią” 
įvykių logiką, toksai turėjo būti 
ir estų, latvių bei lietuvių li
kimas.

Bet atsitiko kitaip. Istoriko 
Hosking nuomone, tai viena ne
paprasčiausių tautinio išsilai
kymo istorijų šiuolaikiniame pa
saulyje. Kuo tai galima paaiš
kinti? Atsakymo Hosking ieško 
dviejose neseniai pasirodžiusiose 
anglų kalba knygose: Anatol 
Lieven „Baltijos revoliucija” (The 
Baltic Revolution. Estonia, Lat
vis, Lithuania and the Path to 
Independence. New Haven, CT: 
Yale University Press, 1993) ir 
Mari Laar „Karas miškuose” 
(War in the V/oods. Estonia’s 
Struggle for Survival, 1944-1956. 
Washington, DC: Compass, 
1993).

Atgimimo metais Lieven daug 
laiko praleido Baltijos valstybių 
sostinėse kaip London’o Times 
korespondentas. Savo knygoje jis 
apžvelgia ir Baltijos tautų isto
riją. Būdamas Latvijos kolonistų 
vokiečių palikuonis, jis pabrėžia 
liuteronų religijos ir švietimo 
svarbą estų ir latvių kelyje į tau
tinį sąmoningumą. Sovietinė 
okupacija, anot jo, baltams buvo 
lyg „nesibaigiantis tautinis 
košmaras”. Devintuoju dešimt
mečiu vis daugiau latvių ir estų 
pradėjo manyti, kad jų tautos gali 
palaipsniui išnykti. Egzistencinė 
neviltis susipynė su nostalgija 
Nepriklausomybės „aukso am
žiui”. Atmetimas Maskvos bal
tams reiškė ištikimybę demo
kratijai ir nepriklausomybei.

Kai Lietuvoje nepriklauso
mybės klausimas pateko į Aukš
čiausiosios Tarybos darbotvarkę, 
jis sukūrė savo dinamiką, rašo 
Lieven. Tai buvo lemtinga aki
mirka. Jokia Sovietų Sąjungos 
respublika iki to laiko nebuvo 
pamėginusi atsiskirti, tik ne
daugelis politikų rimtai tegalvo
jo apie tokią galimybę. Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaracija 
pradėjo Sovietų Sąjungos galą.

vSiame numeryje: '
Baltijos tautų atgimimas • Išeivija ir Lietuva • Dr. Jonui 
Stankaičiui 80 metų • Kęstučio Balčio meno rinkinio paroda 
Lemont’e • Laiškai iš Teatro festivalio Lietuvoje • Prano Visvydo 
eilėraštis • Atsisveikinimas su a.a. Viktoru Vizgirda • Dailininkų 
dėmesiui

Anatol Lieven knygos „Baltijos revo
liucija” aplankas — vaizduojamas 
momentas, kada 1991 metu rudeni Vil
niuje buvo nugriauta Lukiškių aikštė
je stovėjusi Lenino statula. Šis vaizdas, 
rodytas viso pasaulio televizijos pro
gramose ir spaudoje, tapo Sovietų 
Sąjungos galutinio žlugimo po 1991 
metų rugpjūti nepavykusio pučo 
simboliu.

Lieven savo knygoje daug 
vietos skiria rusiškai kalbančių 
mažumų Baltijos valstybėse prob
lemai, kurią jis laiko labai pavo
jinga. Pasak jo, taiką iki šiol 
išsaugojo Jelcino ir Kozyrevo 
nuosaikumas, nepaisant jų reto
rikos, bei Baltijos šalių rusų gy
ventojų nepasitikėjimas buvu
siais komunistiniais aparačikais. 
Bet autorius pateikia tokį gali
mos katastrofos scenarijų: Rusi
jos pasienyje Estijoje, Narvos 
mieste, kurio 90% gyventojų 
rusai, uždaromi keli fabrikai. 
Tūkstančiai rusų netenka darbo. 
Vyksta rinkimai, kuriuose be
veik joks rusas negali dalyvauti, 
ir jų metu įsiliepsnoja didžiulė 
demonstracija. Jos dalyviai reika
lauja Narvą prijungti prie Sankt 
Peterburg (buv. Leningrado) rajo
no. Smurto veiksmai, aukos, abie
jose sienos pusėse pradedama mo
bilizuoti kariuomenę. Toksai in
cidentas, rašo Lieven, būtų idea
lus tramplynas nacionalistiniam 
ir antidemokratiniam judėjimui 
Rusijoje. O tai paveiktų visą bu
vusią Sovietų Sąjungą.

Recenzentas Geoffrey A. Hosk- 
ing sako, kad Lieven teisus, kai 
jis ragina latvius bei estus būti 
„praktiškais”, pasekti lietuvių 
pavyzdžiu ir užtikrinti rusams 
pilnas politines bei ūkines teises. 
Ar verta juos stumti į galimo 
priešo glėbį? — klausia anglų 
istorikas.

JULIUS ŠMULKŠTYS

Birželio mėnesį JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroit’e sušauk
ta politinė-visuomeninė konfe
rencija buvo pozityvus žingsnis į 
rimto ir nuolatinio dialogo tarp 
išeivijos ir Lietuvos vystymą. Po 
konferencijos Amerikos lietuvių 
spaudoje pasirodė daug komen
tarų, liečiančių joje išreikštas 
mintis bei pasiūlymus, kaip tą 
dialogą toliau plėtoti. Mane 
ypačiai sudomino vieno konfe
rencijos dalyvio pasisakymas (tei
giamai sutiktas konferencijoje ir 
po jos pasirodžiusiuose straips
niuose), kad santykiai tarp 
išeivijos ir dabartinės Lietuvos 
valdžios gerokai pagerėtų, jei 
Lietuvos demokratinė darbo par
tija (LDDP), buvusios Lietuvos 
komunistų partijos (LKP) įpė
dinė, atsiprašytų ar padarytų at
gailą už savo politinę praeitį. 
(Vieni komentatoriai kalbėjo apie 
atgailą, kiti apie atsiprašymą, bet 
iš esmės vienokia ar kitokia vieša 
mea culpa reikšmingo skirtumo 
nesudaro.)

'. ..) * * *
Mari Laal—knygą Karas miš

kuose recenzentas vadina išsa
miausiu iki šiol pasirodžiusiu vei
kalu anglų kalba apie Baltijos 
šalių partizaninį judėjimą poka
rio metais. Estų „miško brolių” 
daliniai buvo izoliuoti, menkai 
ginkluoti ir daug silpnesni už 
lietuvių. Jiems nepavyko sutruk
dyti žiaurių deportacijų. Tačiau 
jų ryžtinga kova prieš nepaprastą 
galybę, net kai visos viltys jau 
buvo sudužusios, anglų istorikui 
padeda suprasti, kaip baltai 
išsilaikė. Ir estų partizanai, rašo 
jis, savaip laimėjo. „Tiktai tokie 
žmonės, su tokia atmintimi”, su
gebėjo ištverti ilgiau už Sovietų 
Sąjungą ir net pradėti jos iširimą.

Karo miškuose autorius Mari 
Laar buvo vienas Estijos „Pavel
do draugijos” steigėjų ir veikėjų. 
Tarp 1985 ir 1987 metų jis dvira
čiu keliavo iš kaimo į kaimą, už
rašė žmonių atsiminimus, padėjo 
atstatyti Estijos moderniąją isto
riją. Jo knyga savilaidoje pasiro
dė jau 1987 metais. Jos angliška 
versįja yra papildyta duomenimis 
iš Estijos sovietinių archyvų.

Mari Laar tapo estų krikščio
nių demokratų partijos vadovu, o 
1992 metų spalį — Estijos minist
ru pirmininku. Istorikas ant dvi
račio ir jo tauta nužengė toliau, 
negu tai atrodė įmanoma, kai jis 
pradėjo savo darbą. „Tikėkimės, 
kad jų dvasia, nepripažįstanti jo
kių kompromisų, nepastatys pa- 
vojun to, ką jie pasiekė” — 
užbaigia savo straipsnį anglų 
istorikas Geoffrey A. Hosking.

kž

I

Principiškai prieš atgailą/atsi- 
prašymą nieko blogo negalima 
pasakyti. Manau, kad neperdėsiu 
sakydamas, jog visi esame kada 
nors atsiprašę ir atgailavę už 
padarytas klaidas, nuodėmes ar 
dar kokius kitus prasižengimus. 
Atsiprašyti ir atgailauti yra labai 
žmogiška ir psichologiškai su
prantama. Dažnai po atsipra
šymo žmogus geriau pasijunta, o 
po atgailos ir moralinė atsa
komybė, jei tokia iš viso buvo, 
pasidaro lengviau pakeliama. 
Žmonių santykiuose kiekvienas 
individas apsisprendžia, už 
kokius asmeninius veiksmus 
reikia atsiprašyti arba atgailauti. 
Kartais toks apsisprendimas yra 
tiesiogiai išorinių faktorių įtai
gaujamas, bet vienaip ar kitaip, 
išskyrus gal tik nepaprastus 
atvejus, galutinė atsakomybė yra 
vis tiek individo, o ne kieno nors 
kito.

O kaipgi su visos partijos, val
džios ar net tautos bendra, 
kolektyvine atsakomybe? Kas už 
jas gali atsiprašyti arba at
gailauti? Paimkim grynai hipo
tetinį atvejį lietuvių, kurie po 
Antrojo pasaulinio karo sovie
tinėje sistemoje gimė arba 
užaugo, ir prileiskim, kad, 
žinodami, jog už kokių dvidešimt 
ar trisdešimt metų reikės už tai 
atsiprašyti arba atgailauti, jie 
visi kaip vienas atsisako į LKP 
stoti ir bet kaip su okupantu 
bendradarbiauti. Kokios būtų 
buvę tokios morališkai prin
cipingos pozicijos pasekmės, 
tegalime spėlioti. Tačiau šiuo 
atveju kas nors vis tiek būtų 
turėjęs sudaryti sovietinės Lietu
vos valdžią ir valdančiąją partiją. 
Jei ne lietuviai, tai, aišku, kita
taučiai. Be to, mūsiškiams at
sisakius į LKP stoti ir su valdžia 
kooperuoti, etninės respublikos 
statusas pasidarytų problema
tiškas. Iš Maskvos interesų taško 
išeinant, galima teigti, jog tokią 
nesuvaldomą respubliką būtų 
reikėję įjungti į Gudiją arba į 
Kaliningrado oblastą. Sovietinės 
respublikos statuso praradimas 
lietuviškos sąmonės ir kultūros 
išlaikymo atžvilgiu mūsų tautai 
tikrai nieko gero nebūtų atnešęs. 
Taigi, man atrodo, kad, kalbant 
apie buvusius komunistus, reiktų 
daryti esminį skirtumą tarp po 
karo gimusių arba užaugusių 
LKP narių ir jais pasidariusių 
1940/41 metais. Lietuvis, kuris į 
partiją įstojo todėl, kad norėjo 
Lietuvą išlaikyti lietuviška ir 
kartu profesiškai, kaip galima, 
daugiau pasiekti, politinės atsa
komybės prasme yra skirtingas 
nuo to, kuris 1940 metais oku
pantus išskėstomis rankomis su
tiko ir bėgo į Maskvą Stalino 
saulės atvežti. Aš ir šiandien 
Vilniuje, pro Petro Cvirkos 
statulą eidamas, negaliu supras-1 

' ti, kodėl, nugriovę svetimos vals
tybės stabo paminklą, mes vis dar 
garbinam savo tautos išdaviką. 
Taip, jis padarė įnašą lietuvių 
literatūrai, ir jei kas nors mano, 
kad šis rašytojas nusipelnė pa
minklo (aš nesu vienas iš tų), tai 
bent nukelkime jį kur nors 
nuošaliau, o nepalikime pačiame 
sostinės centre su iškilmingais į 
jį vedančiais laiptais ir kita 
didelės asmeninės šlovės simbo
lika.

Dėl aukščiau minėtų priežas-

Dr. Julius Šmulkštys, Indiana University at Fort Wayne politinių mokslų 
profesorius.

čių man ir kyla abejonės, ar po 
karo į LKP įstoję žmonės turė
tų kolektyviškai už tai atsi
prašyti ar atgailauti. Nors sto
jimui į partiją buvo daug motyvų, 
tačiau mažai kas į ją ėjo dėl 
ideologinių sumetimų. Be to, 
nereiktų pamiršti, kad „ideolo
giniai” LKP nariai savo politinį 
užsiangažavimą galėjo ir toliau 
praktikuoti, perėję į Buroke
vičiaus naktinukų partiją. Jei 
kam dar vis labai yra svarbu 
surasti mirusio Lietuvos ko
munizmo lavoną, jie ieškojimą 
turėtų pradėti šitoje organiza
cijoje arba jos pogrindinėse 
liekanose, nes ji yra senosios LKP 
tikroji ideologinė įpėdinė.

Taigi jei ne visi buvę komunis
tai turėtų atsiprašyti ar atgailau
ti, tai gal tik tie, kurie dabar yra 
aktyvūs Lietuvos politiniame 
gyvenime, o ypačiai priklau
santieji LDDP. Čia, mano 
manymu, dalykai dar labiau 
susikomplikuoja. Šiandien dau
guma šios partijos narių nėra 
buvę komunistai. Nejaugi ir jie 

Kazio Daugėlos nuotrauka

turėtų atsiprašyti ar atgailauti? 
O kaip su LDDP vadovybe? 
Žinome, jog nemažai jų LKP pri
klausė. Tai gal pagaliau radome 
tikrai atsiprašymui ar atgaila
vimui tinkančius kandidatus? 
Taip, pasakytų didelė išeivijos 
dalis. Arba bent toks susidaro 
įspūdis iš neseniai spaudoje pask 
rodžiusių komentarų.

Kalbėdami apie LDDP ir dabar
tinės valdžios vadovų viešą atsi
prašymą ar atgailavimą, vis tiek 
negalime išvengti individualios ir 
kolektyvinės atsakomybės prieš
pastatymo. Pastaroji suponuoja 
motyvų ir veiksmų/prasižengimų 
vienodumą. Jei esi buvęs ko
munistas, tai neatsiprašęs ar ne
atgailavęs negali pasidaryti pa
tikimu politiniu veikėju. Indivi
duali atsakomybė yra bazuojama 
asmeniškos patirties skirtin
gumu. Čia kiekvienas asmuo pats 
įvertina savo veiksmus ir padaro 
atitinkamus sprendimus. Aš 
puikiai atsimenu, kai vieną labai 
šaltą 1989 metų gruodžio 
mėnesio vakarą Kauno Sąjūdžio 

būstinėje, buvusiame Vytauto 
Landsbergio šeimos name ir kai
mynystėje namo, kuriame užau
gau, pirmininkas Česlovas Stan
kevičius viešai Tarybos susi
rinkimui pareiškė, jog didžiausia 
jo gyvenimo klaida buvo įsto
jimas į LKP. Tai buvo labai 
nuoširdus ir spontaniškas 
pareiškimas. Bet jis buvo 
padarytas ne dėl to, kad kas nors 
Amerikoje to reikalavo, bet 
išeinant tik iš savo asmeninės 
patirties. Kadangi kiekvienas 
buvęs komunistas turi skirtingą 
patirtį, ar būtų teisinga iš visų 
reikalauti kolektyvinio prisi
pažinimo ar atgailos? Asmeninės 
patirties skirtingumas ir šian
dien tęsiasi. Kaip gerai žinome, 
šiuo metu buvę komunistai vado
vaujančiose pozicijose randami ne 
tik LDDP, bet ir Sąjūdyje bei 
kitose partijose.

Specifiškai apie išeiviją kal
bant, galima paklausti, kokią 
moralinę teisę atsiprašymo ir at
gailos reikalauti turi tie, kurie iš 
Lietuvos pabėgo. Nors bėgimui 
.motyvai buvo įvairūs, tačiau 
faktas lieka faktu, jog tėvynę 
palikome jai vienu iš kritiškiau
sių istorinių laikotarpių. Gal už 
tokj palikimą irgi turėtume tau
tos atsiprašyti ir atgailauti? Ir ne 
asmeniškai, o kolektyviškai; tai 
yra visi, be išimčių, nepaisant, 
kokios bebūtų priežastys ar su
metimai: palyginti laisvas apsi
sprendimas ar būtinybė gyvybę 
išgelbėti.

Turiu prisipažinti, kad man bet 
kokie kolektyvinės atsakomybės 
reikalavimai visada sukelia daug 
priešingumų. Juk visi žinome, 
kad yra žmonių, kurie visai lietu
vių tautai primeta kolektyvinę 
atsakomybę už Lietuvos žydų 
genocidą. Iš kitos pusės žiūrint, 
net ir tokioje organizacijoje kaip 
SS, Nueremberg’e kolektyviškai 
nuteistai už masines žudynes, yra 
buvęs vienas kitas nesužvėrėjęs 
žmogus, kuris į ją įstojo, kad 
galėtų bent kiek nacių aukoms 
padėti.

Man atrodo, kad dialogas tarp 
išeivįjos ir Lietuvos bus abiems 
pusėms naudingesnis, jei mažiau 
kalbėsim apie atsiprašymus ir at
gailas, o daugiau, kaip galėtume 
vienas kitą geriau suprasti ir 
efektyviau tėvynės labui bendra
darbiauti. Pavyzdžiui, neseniai 
išeivįjos spaudoje yra pasirodę 
straipsnių, kuriuose teigiama, jog 
naujoji valdžia yra nusistačiusi 
prieš išeiviją ir todėl neleis priim
ti dvigubos pilietybės įstatymą. 
Birželio mėnesį man teko būti 
Seimo posėdyje, kai šis įstatymas 
buvo diskutuojamas. Iš septynių 
kalbėjusių parlamentarų visi 
pasisakė prieš dvigubos pilie
tybės principą. Penki iš jų buvo 
dešinieji, vienas centristas ir 
vienas darbietis. Pastarosios par
tijos vadovybė yra už dvigubą 
pilietybę, bet ir jos kai kurie na
riai šiuo klausimu palaiko deši
niųjų poziciją, jog, davus užsienio 
lietuviams dvigubą pilietybę, ją 
reikės suteikti ir kitataučiams, 
kurie tuoj masiškai pareikalautų 
jų buvusio turto sugrąžinimo, 
ypač Vilniuje ir jo krašte. Idant 
atsakius į pagrindinį dešiniųjų 
prieš dvigubą pilietybę argu
mentą, yra įdomus Kazio Bobelio 
pasiūlymas: dvigubos pilietybės 
principą atskirti nuo turto at
gavimo klausimo. Kokia bus 
galutinė pilietybės įstatymo ver- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lyriškoji demagogija

Žvilgsnis į lituanistiką ir jos ateitį

Visuomenėje demagogija at
pažinta palyginti neseniai. Ja 
naudojamasi visose valstybėse,^ 
vienur mažiau, kitur daugiau. 
Demagogai būna puikūs orato
riai, nes reikia sužavėti klau
sytojų minias. Dar ir šiandien 
stebimės Hitlerio ir Mussolini 
sugebėjimu uždegti savo tautie
čius audringomis kalbomis. Ma
žesnės svarbos politiniai veikėjai 
tai vienur, tai kitur iškyla 
išjudinti savo talentais visuo
menę. Moderniais laikais nėra 
krašto, kuris neturėtų politikų 
mažiau ar daugiau besiverčian
čių demagogija.

Lietuvių enciklopedijoje de
magogija apibrėžiama kaip „vi
suomeninėje veikloje nepaisymas 
priemonių, savanaudinius ar sa- 
vipartinius tikslus dangstant sa
vo pačių išduodamais principais; 
diskusijose nesivadovavimas tie
sos reikalavimais, o stengimasis 
pergalę laimėti argumentais, vei
kiančiais masės jausmus”.

Veikdami visuomenės jausmus 
demagogai daugiausia išnaudoja 
jos baimę ar neapykantą prieš 
kitaip manančius, kitokios tau
tybės, kitokių nuostatų ar parti
jos žmones. Beveik tuo pačiu 
metu iškeliamas patriotizmas, 
tautinis solidarumas arba altru
izmas, tarptautinis humanizmas, 
arba dievobaimingumas, kada 
rimtų argumentų savo tezei pa
remti neužtenka.

Kadangi lietuvis yra didelis 
patriotas ir be to sentimentalus, ja liko tarp išeivių ten, kur kalba 
jį lengvai paveikia demagogija. 
Užtat ir dabar lietuvių visuo
menę yra mėginama daug kur ne 
dalykiškais argumentais įtikinti, 
bet ją gąsdinti arba apeliuoti į 
masės jausmus.

Gilus patriotizmas lietuviams 
padėjo atsispirti nutautinimui ir 
nutautimui savo šalyje ir išei
vijoje. Jį tačiau panaudojo kai 
kurie išeivijos vadai demagogijai, 
nes vardan tautiškumo viskas bu
vo jų veikloje atleistina.

Aukščiausias demagogijos 
laipsnis bus buvęs pasiektas 
Sovietįjoje, nors jos vadų klausės 
visuomenė, tik suvaryta ir neti
kėdama, kas buvo jai sakoma. 
Gal tas visiškas netikėjimas ir 
nepasitikėjimas per tiek dešimt
mečių valdžios žmonių skelbia
mais planais, lietuvius padarė 
skeptikais politinių deklaracijų 
ar programų atžvilgiu. Ieškoma 
atpažinti padorius ir sumanius 
visuomenės vadus, o ne pasitikėti 
partinėmis programomis.

Tas, nelaimei, purena de
magogijai derlingą dirvą, nes

šitokioje politinėje padėtyje vy
rauja visuomenininko gerbimas 
ne dėl jo išminties, o dėl jo 
sugebėjimo prisistatyti ir įvaryti 
baimę dėl ideologinių priešinin
kų. Yra ir, kaip pavadinčiau, 
lyrinių demagogų. Tai patrio
tizmą, istoriją, tremtį, par
tizanus, tautiškumą, moralę ar 
tikybą nuolat minintys ir kartais 
poezįją cituojantys, bet mažai 
apie šalies reikalus nusimanan
tys politiniai veikėjai.

Nuodugniai perskaitę dema
gogų karštas kalbas, pastebime, 
kad jie iš viso nedaug ką rimto 
pasako. Daugiausia kartoja tą 
patį. Cituojant ir vėl Lietuvių 
enciklopediją: „Demagogijos pa
grindinės formos čia yra iškreipi
mas priešininko minties (priki- 
šant tai ir griaunant tai, ko pats 
priešininkas nėra teigęs) ir 
leidimasis į pašalinius klausi
mus”. Pasirodo demagogijos ir 
ten, kur, apsiskelbiant nepar- 
tiškumui, liberalizmui ar interna
cionalizmui atstovaujančiais, sie
kiama pasaulėžiūrinius oponen
tus pristatyti kaip logiškai gal
voti nesugebančius ir drauge 
save laikyti vieninteliais tiesos 
atpažinimo apaštalais.

įdomu, kad išeivijoje, veiksnių 
tarpe, demagogijos vartojimas 
gerokai sumažėjo, nes ji, atsidū
rusi prieš konkrečius uždavinius 
save išlaikyti ir mėginti padėti 
Lietuvai, turi dalykiškai spręsti 
kai kurias problemas. Demagogi- 

eina apie politiką Lietuvoje. Iš 
dalies tai išdava ir tų nusitei
kimų, kurie atsivežami iš mūsų 
krašto, įsiklausius ten tų bai- 
mintojų ir tų lyrinių demagogų. 
Sunku išeivijai susigyventi ir su 
buvusių komunistų dominavimu 
politikoje, taip kad bet kokie 
pagrįsti ar nepagrįsti jų įtarimai 
turi gerą atgarsį išeivijoje.

Antra vertus, išeivija ieško 
nuoširdžių ir atvirų žmonių savo 
tėvynėje. Užtat ji jaučiasi ne
jaukiai ir priešiškai prieš tokius 
politikus, kurie ignoruoja arba 
sušvelnina praeityje patirtas 
tautos kančias stalinistinio re
žimo metais. Savęs klausiame, ar 
tai irgi ne savotiška demagogija 
— nenoras pripažinti tiek daug 
padarytų skriaudų, lyg to laiko
tarpio nebūtų buvę.

Visgi buvo jaudinančiai miela 
stebėti Sąjūdžio sušauktas mi
nias, besiklausančias tyros poe
zijos (pigiai nepanaudotos poli- 

| tikai), plojančias visokio plauko 
patriotams ir užimtu kvapu besi
klausančias Sąjūdžio pirmtakų
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Pokalbis su Vilniaus universiteto 
dėstytoju Giedrium Viliūnu

Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros dėstytojas 
Giedrius Viliūnas svečiavosi 
University of Illinois at Chicago 
Lituanistikos katedroje 1992 
metų rudeni. Jam sugrįžus i Vil
niaus universitetą, kreipėmės su 
sauja klausimų lituanistinėmis ir 
literatūrinėmis temomis.

— Gal sutiktumėte papasakoti 
apie savo paties studijų kelią?

— Vidurine mokyklą išėjau 
Marijampolėje, buvusios Mari
jonų gimnazijos rūmuose, ir 1981 
metais įstojau į Vilniaus univer
sitetą studijuoti lituanistikos. 
Traukė literatūros teorįja, kuri 
nebuvo dėstoma, tačiau draugų 
patariamas susiradau bibliote
kose prieinamus rasų formalistų 
ir semiotikų darbus (J. Lotman,
M. Bachtin, J. Tynianov ir kt.). 
Rašiau studentiškus rašinius iš 
poezijos, pradėjau skelbti recen
zijas. 1986 metais universitetą 
baigęs, savo vadovės profesorės 
Viktorijos Daųjotytės-Pakerienės 
pastangomis gavau vietą to pa
ties universiteto Lietuvių litera
tūros katedroje dirbti laborantu 
— lituanistui anuomet tikra sėk
mė. Rudenį atsirado galimybė pe
reiti aspirantūron, teko greit 
sugalvoti habilitacijos temą. Tezę 
pavadinimu „Lietuvių istorinis 
romanas” ruošiau trejus metus, 
įgydamas kantrybės ir sistemin
go darbo įgūdžių (prisiėjo per
skaityti maždaug 100 romanų, ir 
dažną bent po du kartus). 1990 
disertaciją apgyniau. Dabar dės
tau — pakankamai despotiška 
studijų forma.

— Kada Jums pačiam kilo min
tis susidomėti užjūrio lietuvių li
teratūra? Gal nušviestumėte kelią, 
kuriuo ji iš „neegzistuojančios” 
tapo VU galimu studijų objektu?

— Konkretų akstiną ir laiką 
būtų sunku nurodyti. Pirmuosius 
sąlyčius su užjūrio lietuvių raš
tija patyriau dar gimtinėje, kada 
tėvus pasiekė Algimanto Mac
kaus Neornamentuotos kalbos 
generacija, Marijos Mykolai- 
tytės-Slavėnienės atsiminimai 
apie Putiną, Prano Čepėno Nau
jųjų laikų Lietuvos istorija, o kaž
kada paprastu paštu atėjo A. J.

kalbų. Tokių kalbų, už kurias 
neseniai kankino ir vežė. Tos kal
bos stengėsi išsakyti tieBą, o ne 
pulti kitą tautietį. Jos buvo skir
tos visai tautai, ne tik vienai 
grupei žmonių.

Gal neišvengiama, bet vis tiek 
gaila, kad pastebime vis labiau 
kylančią demagogiją Lietuvos po
litinėje arenoje.

Jonas Pabedinskas

Greimo Apie dievus ir žmones. 
Seneliai buvo prieškario in
teligentai, tad turim giminių Ka
zachstane, JAV, Kanadoje ir Aus
tralijoje, ir ryšiai su jais niekad 
nenutrūko. Bet tai tebuvo tik 
fragmentai, nuolaužos. Universi
tete išeivių literatūra oficialiai 
tikrai neegzistavo. Ką ten išeivių, 
jei ir prieškarinis Aistis, Braz
džionis, Vaičiulaitis, Savickis 
tebuvo vos minimi, tačiau nedės
tomi, nematėme jų tekstų. Taip 
pat ir vėlyvasis Krėvė, reli
giškasis Baranauskas, Maironis 
ir t.t. Dar 1986-1987 metais prieš
karinį Židinį, Naująją Romuvą 
teko skaityti specfonduose, 
apsirūpinus visokiais tarpinin
kavimais, jau nekalbant apie ko
kius nors, Dieve sergėk, Metme
nis. Bet slaptą išeivijos raštų 
buvimą jautėme. Per rankas nuo
lat ėjo Antano Maceinos filosofi
niai veikalai, apie studijų vidurį 
pakliuvo Antano Škėmos Raštų I 
tomas, paskui Rimvydo Šilbąjo- 
rio, Tomo Venclovos kritika, Al
fonsas Nyka-Niliūnas ir kt. Vė
liau politiškai radikalesnė kata
likų raštįja. Išeiviai tiesiog svai
gino laisve, atvira kalba, neuž- 
dangstytu laiko problemų svars
tymu, ko nebuvo universitete dės
tomoje arba nenuoširdžioje, arba 
užuominomis kalbančioje litera
tūroje, kuri, be to, dar aiškinta su 
nutylėjimais. Paskui, kiek tai 
liečia mane, jau mokslinio darbo 
tema suteikė galimybių pažinti 
gražų būrį egzodo autorių ir, kas 
ne mažiau svarbu, perversti daug 
periodikos. 1989 metais gavau 
dėstyti programinį pokario lietu
vių literatūros kursą studen
tams lituanistams ir stalinis- 
tinius bei kompromisinius so
vietinius rašytojus pakeičiau 
išeiviais. Taip prasidėjo rimtesnis 
gilinimasis, trankąs ir po šiai 
dienai.

Kalbant apie universitetą, išei
vių pavardės, citatos jau ir mūsų 
studijų laikais retkarčiais išnir
davo į viešumą, bet tik kaip nele
galus, pavojingas arba nereikš
mingas, abiem atvejais artimiau 
neprieinamas faktas. Pavyz
džiui, trečiais ar ketvirtais 
studįjų metais profesorė Elena 
Bukelienė, prisidengdama Antro
jo pasaulinio karo Lietuvos li
teratūros apžvalga, mums visą 
paskaitą citavo išeivius. Tada 
įsiminiau Henriko Nagio „Bro
lius baltus sakalus”. Turbūt 1985 
metų rudenį užsienio lietuviams 
žinomas Vytautas Kazakevičius 
mums skaitė trumpą išeivijos li
teratūros kursą, gana žemo lygio, 
be tekstų, tačiau, nesant kitų 
šaltinių, čia galėjai nors išgirsti 
pavardes, susidaryti blausią 
egzodo kūrybos apimties nuojau
tą. Šiaip visgi net Lietuvoje iš
leidžiami išeivių literatų kūriniai 
(Mariaus Katiliškio, Algimanto 
Mackaus, Jono Meko) iki pat 
Atgimimo buvo tylomis apeinami 
— manau, vengiant atsimušti į 
neatsakomus klausimus, liesti 
pavojingas dogmas.

Normaliu studijų objektu egzo
do literatūra tapo staiga, apie 
1988 metus, žlugus ideologinei 
visuomenės kontrolei, atsivėrus 
minėtiems specfondams ir knygy
nams prisipildžius išeivijos auto-

Giedrius Viliūnas

rių veikalų nauju leidimų. Nebu
vome tam pasiruošę, ir užtruko 
laiko, kol egzodo rašytojų žodis 
pasiekė universiteto auditorijas. 
Pirmiausia, niekas turbūt neįsi
vaizdavo, koks kalnas neskaitytų 
knygų laukia. Bibliotekų fondai 
irgi nebuvo ir nėra pilni. Veikia 
ir inercija, dešimtmečiais šli
fuotos literatūros raidos klišės. 
Todėl išeivijos sugrįžimo ar 
sugrąžinimo procesas ir šiandien 
nėra pasibaigęs.

— Pernai rudenį praleidote 
Amerikoje, rinkdamas lituanis
tinę medžiagą. Kokie buvo speci
finiai Jūsų uždaviniai?

— Amerikoje atsidūriau profe
soriaus Broniaus Vaškelio kvie
timu pasistažuoti, t.y. pastudi
juoti, pasisemti patirties Illinois 
universiteto Lituanistikos kated
roje. Buvau pakviestas ir kaip 
disertantas, rašęs egzodą liečian
čiomis temomis, ir kaip išeivių li
teratūros dėstytojas. Visų pirma: 
norėjau pamatyti aplinką, kurio
je gimė Vilniuje dabar jau plačiai 
studijuojami dalykai. Taip pat do
mėjausi poetu Henriku Radaus
ku, kaupiau Alfonso Nykos-Ni
liūno kritikos darbus, tariausi dėl 
leidybos; turėjau ir specialių už
sakymų surasti vieną kitą Lietu
voje neprieinamą straipsnį, ar
chyvuose paieškoti rankraščių. 
Kita sritis, man pačiam rūpėjusi 
ne ką mažiau už lituanistiką, bu
vo šiuolaikinio universiteto dar
bo principai, literatūros dėstymo 
bei analizės metodai, apskritai 
vakarietiška literatūros sampra
ta.

— Kaip sekėsi vykdyti litu
anistinę programos dalį? Ar 
radote, ko ieškojote?

— Ne viskas ėjo sklandžiai — 
visai nenuostabu, pirmąkart iš
trūkus į Vakarų pasaulį. Pavyz
džiui, keletu dienų pavėlavau į 
Santaros-Šviesos suvažiavimą, 
kur būčiau susitikęs su daugeliu 
šiaip nepasiekiamų žmonių. Iš 
viso nelabai žinojau, kokias są
lygas Čikagoje rasiu. Tačiau ap

skritai išsikeltus uždavinius jau
čiuosi įvykdęs. Sau atradau lie
tuvišką Ameriką: aplankiau 
Marąuette Park’ą, Lemont’ą, ki
tas lietuviškas istorines vietoves, 
kultūros įstaigas, archyvus, šeš
tadienines mokyklas, dalyvavau 
„Draugo” pokylyje ir Ateities 
kūrybiniam savaitgalyje ir t.t. 
Bet taip pat pamačiau Cabrini- 
Green, Michigan Avenue, Hyde 
Park, Meno institutą, senus 
Chicago River tiltus, prašmatnias 
šiaurinės pusės vilas ir bega
linius įvairiaspalvius pietų-vaka- 
rų pusės priemiesčius. Tai leido 
daug gyviau suvokti lietuviško 
egzodo ir jo literatūros savitumą: 
ir užsidarymą nuo šiapusinės tik
rovės, suakmenėjimą praradime 
ir ilgesy, ir desperatišką ide
alizmą (turiu omeny labiausiai iš
garsėjusius rašytojus kaip Kati
liškis, Škėma, Mackus, „žeminin
kai”). Taip pat aiškiau suvokiau 
tai, kas Lietuvoje anaiptol nėra 
taip akivaizdu, išeinant vis nau
jiems išeivių kūrinių leidimams: 
kad ši literatūra didžiąja dalimi 
yra jau praeities dalykas, susijęs 
su 20-ojo amžiaus viduriu — karų, 
katastrofų epocha. Bet to niekaip 
nepasakytum apie šiandieninius 
Čikagos lietuvius — gyvybingą 
bendruomenę, margą, kaip ir pati 
Amerika, išugdžiusią gausų lie
tuvių profesionalų, akademikų 
sluoksnį ir nemažai lietuviško 
jaunimo. Pažintys su šiais 
žmonėmis priklauso prie švie
siausių ir labiausiai įkvepiančių 
Amerikos patyrimų.

— Ar apskritai Amerikos lie
tuviai buvo paslaugūs Jūsų pro
jektams?

— Tą kaip tik ir norėjau pasa
kyti. Kaip nors nusiskųsti būtų 
neįmanoma jau vien dėl to, kad 
iškviestas ir čia išlaikomas buvau 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
įstaigos. Tačiau nuo pat pirmos 
dienos jutau ir nuolatinį — at
skirų čikagiečių dėmesį, ir be 
Audronės Užgirienės, Dalios ir 
Jurgio Anysų, Algio Čepėno, 

Gintauto ir Lakštuonės Vėžių, 
Aušrelės ir Arūno Liulevičių 
pastangų viešnagė būtų praėjusi 
žymiai blankiau. UIC Lituanis
tikos katedroje buvau maloniai 
sutiktas profesorės Violetos 
Kelertienės, nors mane iškvietęs 
Bronius Vaškelis buvo jau išvy
kęs. Su profesore turėjau keletą 
įsimintinų pokalbių, klausiausi 
jos naudingų paskaitų apie lietu
vių prozą moderniosios Vakarų li
teratūros kontekste, gavau įvai
rių konsultacijų ir knygų. Įvai
riom progom sutikti UIC, Univer
sity of Chicago ar De Paul be
dirbantys lietuviai nepagailėjo 
laiko aprodyti savo mokyklas, 
supažindinti su jų studijų 
sistema, tarpininkavo, kad ga
lėčiau aplankyti paskaitas. Ap
skritai teko akis į akį ar telefonu 
bendrauti su dešimtimis tautie
čių, kurių nė vienas neatsakė pa
tarimo, pasidalino reikalinga me
džiaga, ne kartąją patys paštu at
siųsdami, pa veždavo į tolimesnes 
vietas, lietuvių susibūrimus, bei 
padėjo aplankyti teatras ir meno 
muziejus. Palankiai išklausydavo 
ir lietuviškos organizacijos, kaip 
Vydūno fondas, padėjęs kiek pra
ilginti viešnagę. Čikaga šiuo po
žiūriu yra išskirtinai palankus 
adaptacijai Amerikoje miestas. 
Gaila, kad naujai atvykstantys 
lankytojai iš Lietuvos yra vietos 
tautiečių palankumą ir negražiai 
išnaudoję.

— Kokiomis lietuviškomis įstai
gomis daugiau pasinaudojote? 
Kokios turėjo medžiagos?

— Nebeminint UIC Lituanis
tikos katedros, kurioje daugiau 
gilinausi į amerikietiškas litera
tūros studijas, lituanistiniais 
tikslais daugiausia laiko pralei
dau Pasaulio lietuvių archyve, 
įsikūrusiame Jaunimo centre. 
Čia esančioje bibliotekoje, 
Rašytojų draugijos archyve ir 
unikaliuose išeiviškos spaudos 
rinkiniuose susirinkau didžiumą 
reikalingos medžiagos apie at
skiras rašytojus. Archyvo ir Pe
dagoginio lituanistikos instituto 
darbuotojai — Česlovas Grincevi
čius, Liudas Kairys, Stasė Peter
sonienė, Jonas Damauskas, Juo
zas Masilionis ir kiti — nuolat ir 
mielai pagelbėdavo patarimais, 
adresais ir kuo tik beprireikdavo. 
Turėjau progų lankytis taip pat 
kitose kultūros įstaigose, bet 
daugiau pažintiniais tikslais — 
pavyzdžiui, Balzeko muziejuje, 
Kazimieriečių vienuolyno biblio
tekoje, į kurios archyvą net 
nepatekau. Išskirtinai malonų 
įspūdį paliko apsilankymas 
„Draugo” rūmuose su turtingu 
knygynu, gyvai šurmuliuojančia 
redakcija ir spaustuve. Jau grįž
damas tėvynėn, pasiekiau Put- 
nam, Connecticut, įsikūrusį 
Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyną ir ALKĄ — 
nepaprastai jauki vietai, gerai su
tvarkyti, turtingi lituanistikos 
rinkiniai. Čia suradau Čikagoje 
trūkstamus Naujienų laikraščio 
numerius (su Mackaus medžia
ga), netgi Radausko autografų.

— Kokie viešnagės rezultatai? 
Ar planuojate išleisti atskirų li
teratūros studijų, straipsnių, 
teminių veikalų?

— Iš Čikagoje surinktos medžia
gos jau parengiau knyga Radaus
kas, apimančią šiam reto meis
triškumo, nors gal ir nelabai 
populiariam poetui skirtą kri
tiką, atsiminimus apie jį, paties 

(Nukelta į 2 psl.)
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Protingas rašymas

40-oji Europos lietuviškų studijų savaitė
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Manau: kiekvienam išsilavinu
siam žmogui mąstyti nėra sunku. 
Kaip plaukikui plaukti. Tiesiog 
malonu, kol nepavargstama.

Kebliau su rašymu. Ne sykį įsi
tikinau, jog analitiškai mąstančio 
intelektualo rašymas kai kada 
yra perdėm skausmingas, tarsi 
baso plaukiko bėgiojimas žvirgž- 
duota pakrante. Skaitai ir aiškiai 
matai, jog kenčiama sakant tai, 
ką galvojama.

Man dar vis neišdulka iš galvos 
T. S. Elliot’o pasakymas epochi
nėje „J. Alfred Prufrock’o meilės 
dainoje”: „That is not it at all,/ 
That is not what I meant, at all”. 
Visiškai ne tai; visiškai ne tai, ką 
norėjau pasakyti. Šitoje frazėje 
skamba poeto erudito pasi
teisinimas, kad jam, kaip nuolat 
dvejojančiam individui, lemta 
kalbėti užuominomis, metafo
romis, dainingais vaizdais. Per
keltine kalba liesti dalykų esmę. 
Jokiu būdu ne proto raumenimis 
grįsti teorijų takus. Tik dėl to, 
anot Henriko Radausko, „Tris 
tūkstančius metų negęsta gais
rai,/ Homeras hegzametru rašė 
gerai”.

Gero rašymo pageidaujame ne 
tik iš poetų. Imdami į rankas 
kultūrinį žurnalą, skirtą ne 
kokiai vienai mokslo šakai, bet 
plačiam kultūrinio dėmesio 
laukui, visada tikimės, kad mūsų 
žiningumo pakaks įveikti čia 
spausdinamą eseistų, filosofų, 
teologų, sociologų dovį. Tikimės, 
kad sausą analizę paįvairins 
grakščios, originalios mintys. 
Gražu, kai žurnale neišnyksta 
saikas, šypsena, erdvė. O nū
dienei kultūrai reikia kuo dau
giau erdvės. Ne daiktų, ne teorijų 
bei sąvokų pertekliaus, bet 
erdvės. Ne išpūsto, tiršto, į 
mokslingumą pretenduojančio 
postringavimo, bet aiškaus 
minčių dėstymo. Tokiam rašymui 
lietuvių kalba siūlo ir milžinišką 
žodyną, ir lanksčią gramatiką, ir 
gyvastingą sintaksę. Tik naudo
kis kol gyvas.

Neseniai JAV LB krašto valdy
bos Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė laiške lituanis
tinių mokyklų rėmėjams rašė: 
„Gimtoji kalba yra tarytum var
tai, pro kuriuos visos didžios ir 
vaisingos idėjos pasiekia žmogaus 
sielą”.

Aukso žodžiai, tinkantys bet 
kuriai kalbai, kuria žmonės ben
drauja tarpusavyje. Kalba iš tie
sų ir yra žmogaus siela.

* * *
įdomaus intelektualinio skai

tymo visada surandu Metmenų 
puslapiuose. Nuo pat pirmo 1959 
metų numerio redaktoriai 

Šiame numeryje:
Apie mąstymą raštu • Šiemetinė Europos lietuviškų studijų sa
vaitė • Etnografijos ir kraštotyros naujienos iš Lietuvos • Iš
traukos iš Algirdo Landsbergio „Komediantų” • Naujos kny
gos • Vytauto V. Landsbergio ir Sigito Parulskio eilėraščiai • 
Vytauto V. Landsbergio filmus stebint • Pokalbis su aktorium 
Tomu Vaisieta

stengėsi išlaikyti pusiausvyrą 
tarp grožinės kūrybos ir įvairios 
humanistinės eseistikos, lie
čiančios lietuvių kultūros valdas. 
Per pastaruosius kelerius metus, 
man regis, jie vis labiau linksta 
prie sunkiasvorio mintijimo. 
Aname pirmame numeryje Vy
tautas Doniela savo rašinį 
„Mokslas ir pasaulėžiūra” užbai
gė gražiu lietuviškų sakiniu: 
„Vakarų pasaulis baigiasi ten, 
kur tiesos namuose įsiviešpatauja 
mitas”. Šiemet 64-uose Metme
nyse Leonidas Donskis maždaug 
panašia tema parašytą straipsnį 
„Ideologija ir utopija” baigia kur 
kas įmantriau: „Viena aišku — 
įžvalgus nūdienos teoretikas 
šiuolaikiniam pasauliui gali 
palinkėti kaip galima spartesnės 
deideologizacįjos, bet vargu ar jis 
puls moderniai kultūrai linkėti 
sparčios deutopizacijos”.

Kai lygini dabartinius Metme
nis su ankstyvaisiais, aiškiai — 
matai lietuvių kalbos pakitimą. 
Ir į gerą, ir į blogą pusę. Į gerą, 
nes gyvenimo naujoves kalba pasi
tinka naujais ir lig šiol žodyne 
merdėjusiais žodžiais. Į blogą 
pusę, nes dažnai visai be reikalo 
tekstas apkaišomas ne savos 
gamybos „skanėstais”. Kad ir 
Leonido Donskio. Ar būtinai 
reikia tų: „nonsensų”, „neinspi
ruoja”, „afirmatyviai”, „akcep
tuoti”, „neverifikuojami”, „ne
implikuoja”, „artifaktišką”, „sub
ordinuoti”..?

Panašaus „vadavimosi” iš savo 
kalbos glėbio ir tuo pačiu perdėm 
sauso, schematiška rašymo pa
vyzdžiu galėtų būti Algimanto 
Valantiejaus atsiliepimas į Met
menų redaktoriaus pradėtą poli- 
logą tema „Kultūrinė situacija: 
Vakarai ir Lietuva”. Vienoje pa
straipoje, kur minima „bend
ruomeninių (= tautinių) ryšių 
dezintegracijos ir reintegracijos 
tema, žmogaus evoliucijos kon
trasto problematika, arba etno- 
centrinės ir policentrinės pasau
lėžiūrų dialogas”, sakinių 
schema tiek sumaitota, kad 
nesusigaudai, kas ir kaip.

Suprantama, uolieji sociologai 
yra perskaitę stirtas savo srities 
veikalų, susigyvenę su juose 
vartojimamomis sąvokomis, todėl 
reikalauti iš jų „maceiniškai” 
plazdančio stiliaus lyg ir nedera. 
Ne, ne, to niekas nereikalauja. 
Tik pageidauja, tik tikisi ir mano, 
jog ir protingiausi svarstymai 
apie visuomenę, laikotarpį, 
kultūrą gali būti dėstomi papras
ta, suprantama kalba, juolab 
kūrybos ir analizės žurnale.

Pranas Visvydas

Šiemetinė Europos lietuviškų 
studijų savaitė — jubiliejinė. Jau 

. praėjo 40 metų, kai Europos lie
tuviai renkasi įvairiuose Europos 
kampeliuose vienai vasaros sa
vaitei. Jie rinkosi aštuoniuose 
kraštuose po vieną kartą, keliuo
se po daugiau, o Vokietijoje jau 
dvidešimt šešis kartus. Vokieti
joje įvyko pirmoji ELSS ir Vokie
tijoje atšvęsta 40-ji jubiliejinė 
savaitė. 40-osios ELSS rengėjai 
išleido specialų leidinėlį, kuriame 
sukauptos žinios apie savaičių is
toriją, statistiką, programas, 
„kad Europos lietuviškų studijų 
savaitės nenueitų užmarštin...”

40-ojoje savaitėje dalyvavo ne
mažai įdomių asmenybių iš Lie
tuvos: paskaitininkai — Darius 
Kuolys, Tomas Sodeika, Alfredas 
Bumblauskas, Saulius Pečiulis, 
Vidmantas Valiušaitis, Vaidotas 
Daunys; Vytautas Landsbergis 

■ kalbėjo per Tėvynės valandėlę ir 
skambino Čiurlionio kūrinius; 
dainavo baritonas Gintaras 
Liaugminas, dabar Flensburg’o 
operos narys, bei tenoras Gin
taras Vyšniauskas, dabar Muen- 
chen’o operos narys. Buvo 
paskaitininkų ir iš Vakarų; Vin
cas Natkevičius (iš Vokietijos), 
kun. Jonas Juraitis (iš Šveica- 

, rijos), Algirdas Stepaitis (iš 
Amerikos), Kajetonas Čeginskas 

i (iš Švedijos).
i Ar 40-ojoje savaitėje buvo kokių 
i nors unikalumų? Gal ne. Dalyva- 
i vo ne dabartiniai Lietuvos valdi

ninkai, bet buvusieji, nors pre
zidentas Algirdas Brazauskas at
siuntė sveikinimą, kuriame kal
bėjo apie santarvę. Kai kurios pa
skaitos labiau pagavo klausytojų 
dėmesį negu kitos. Tačiau iš visų 
buvo galima ko nors pasimokyti.

Sukaktys ir prisiminimai

Augsburg’as yra įdomus ir savo 
istorija reikšmingas miestas. 
Praėjo 2,000 metų nuo čia įkurtos 
romėnų stovyklos, kurią aprašė 
Tacitas. Augsburg’o žydėjimo 
amžius buvo 15-asis ir 16-asis 
amžiai; tada buvo pastatyti ir 
Fuggerei pirmieji slaugos namai 
vargšams. Praėjo jau 1,000 metų 
nuo šv. Ulricho gimimo. Augsbur
g’o Šv. Ulricho ir Šv. Afros 
bažnyčia pritraukia nemažai 
turistų savo grožiu, bet primena 
ir ankstyvųjų krikščionių pakel
tus vargus bei kančias. Po Antro
jo pasaulinio karo dviejose pabė
gėlių stovyklose prie Augsburg’o 
gyveno daug lietuvių (maždaug 
2,000). Jie turėjo savivaldą, buvo 
įsteigę gimnazijas, įkūrę dramos 
teatrą ir baletą. Augsburg’e arti 
miesto centro 1945 metais jie pa
statė medinį kryžių, jame ketu
riomis kalbomis (anglų, prancū
zų, vokiečių ir lietuvių) įrašė 
padėkos žodžius Augsburg’o 
miestui už šalpą ir paramą ir pri
minė, kad jie, pabėgę iš savo tė
vynės, troško jai laisvės. Ka

jetonas Čeginskas padarė gražų 
įvadą studijų savaitei, o jos pa
baigoje susumavo kai kuriuos 
patirtus išgyvenimus savaičių 
metu. Prisiminti Zenonas Ivins
kis, Antanas Maceina, Jonas Gri
nius ir kiti ankstyvieji ELSS kū
rėjai ir judintojai.

Dabartinė Lietuvos 
inteligentįja

Darius Kuolys kalbėjo tema 
„Inteligentija pototalitarinėje 
Lietuvoje”. Jis iškėlė klausimą — 
ar Lietuvos gyvenimas toliau bus 
savas likimas, ar baugus, sveti
mas, rezignacija grindžiamas? Jis 
pateikė kelis kitų asmenų pasisa
kymus šia tema: vienas iš jų — 
Arvydo Juozaičio teiginys, kad 
„traukinys, vežęs mus ir mūsų 
sielas į Rytus, dabar pasuko į Va
karus — tai tragedija”. Gal la
biausiai visus sudomino Kuolio 
analizė Lietuvos inteligentijos 
nuo 16-ojo amžiaus. Kokie jos sa
vimonės bruožai? 17-ojo amžiaus 
reiškinys — lietuvių autoritariz
mo modelis, kada valstybėje atsi
randa stiprių žmonių.

Socializmo liekanos

Vincas Bartusevičius sklaidė 
temą: „Socializmo liekanos Lietu
vos žmonių santykiuose”. Paskai
tininkas priminė, kad dainuo
jančios revoliucijos etapas jau 
baigtas, tačiau socialinė kaita dar 
tik prasidėjusi. Jis atkreipė dė
mesį į žmonių charakterį, į tai, 
kad jie, susidūrę su nauja, pra
eičiai priešinga programa, sun
kiai keičiasi. Ar kartais nepasi
keitė tik fasadas? Lietuvai trūko 
ir trūksta į ateitį nukreiptos vizi
jos, panašiai kaip ir visai Rytų 
Europai. Kas būdinga socializ
mui, tai kad už teikiamą paslau
gą, darbą, buvo atsilyginama pa
slauga. Kas dabar lems Lietuvos 
ateitį? Pastovūs įstatymai, sais
tantys visus piliečius. Neturėtų 
būti reikalinga ieškoti kelių 
įstatymus apeiti. Tačiau yra sun
ku atsisakyti valstybės globos. 
Veiklos sistema linksta į pakar
tojimą tos sistemos, kuri ją iš
ugdė. Vis vien — Lietuvos ateitis 
atvira.

Vincas Mykolaitis-Putinas 
ir Antanas Maceina-Jasmantas

Vincas Natkevičius kalbėjo 
apie Putino lyriką. Paskaitinin
kas peržvelgė įvairius Putino 
gyvenimo ir kūrybos tarpsnius: 
jaunystės individualus romantiz
mas, simbolizmas, klasikinis rea
lizmas, stalinizmo užgujis ir grį
žimas prie krikščionybės. Klau
sytojus labiausiai domino Putino 
romanų, pavyzdžiui, Altorių 
šešėly, literatūrinė vertė. Kilo 
klausimai dėl Putino savotiško 
prisitaikymo prie sovietinės sis
temos, bet, paskaitininko nuomo
ne, ar Putinas ėjo tarnauti komu
nizmui — negalima pasakyti. Mo
deratorius Vaidotas Daunys pa
minėjo, kad Putino problematika 
Lietuvoje šiandien „kaip karšta 
bulvė” — ar jis buvo pasyvus 
kultūrinis rezistentas, ar kola
borantas, ar žmogus be Dievo, ar 
nukrikščionėjantis, ar krikščio- 
nėjantis...

Tą patį vakarą Vaidotas Dau
nys kalbėjo temą: „Gruodas už 
lango — Jasmanto ir Putino poe
zijos prasmenys”. Pagal paskai
tininką, Jasmantas buvo tremti-

40-O8ios Europos lietuviškų studijų savaitės Šių metų vasarą Augsburg’e, Vokietijoje, dalyviai — iš Lietuvos, Pran
cūzijos, JAV, Vokietijos, Šveicarijos, Anglijos... Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

nys, tiesiog grįžęs į namus, kurių 
nėra. Putinas jau toj žemėj, bet 
tremtinys savo tėvynėj („Mano 
namai yra benamystė”).

Istorikas Zenonas Ivinskis

Alfredas Bumblauskas — jau 
1989 metų Vilniaus universiteto 
Istorijos katedros docentas, 
dekanas, Sąjūdžio seimo tarybos 
narys. Jis yra Lietuvos amba
sados Bonn’oje patarėjas. Paskai
tininko tema: „Zenono Ivinskio 
vieta mūsų istoriografijoje”. Jo 
nuomone, Ivinskis buvo vienas iš 
svarbiausių Lietuvos istorikų. 
Apibūdinęs Ivinskio išeitus 
mokslus, paruoštas studijas, jis 
teigė, kad Ivinskis smaigstė kuo
lelius (lemtingas Lietuvos pagrin
dines datas), kurių pagalba jau 
buvo galima statyti Lietuvos is
torijos rūmą. Ivinskis spėjo 
parašyti tik vieną, bet paskai
tininko manymu, geriausios 
Lietuvos istorijos tomą.

Ivinskis priekaištavo romantiz
mui, formulavo naujas koncep
cijas. Kiti istorikai, pavyzdžiui, 
Adolfas Šapoka, rašė istorijos sin
tezę, kuri auklėjo tautą. „Reikia 
Lietuvos istorijos lietuvybei 
„išlaikyti”, teigė Šapoka. Bumb- 
lausko manymu, Europos isto
rija liko tik fonu kitų Lietuvos 
istorikų tomuose, o Ivinskis 
kitaip matė Lietuvos istoriją, 
kaip salą visuotinės istorijos jū
roje; jis tikėjo geopolitinėms reali
joms. Ivinskiui buvo įdomus 
Lietuvos „vėlavimo fenomenas”. 
Lietuva vėliau apsikrikštijo, stei
gė universitetus, statė fabrikus. 
Ivinskis formulavo globalinės is
torijos modelį. Paskaitininkas 
teigė, kad istorijos moksle reikia 
ieškoti prasmės, prasmių pras
mės, tiesų tiesos.

Tomas Sodeika iš Kauno kalbė
jo tema: „Posovietinė Lietuva ir 
šio laikotarpio dvasios situacija”. 
Jis teigė, kad kai sociologas ar 
politologas kalba apie visuomenę, 
jo požiūris būna iš viršaus, o žmo
geliukai apačioje. Jis minėjo, kad 
stengsis kalbėti apie platesnį 
pasaulio horizontą — Lietuvos 
žengimą į Europą, apie Lietuvą ir 
Katalikų Bažnyčią. Metafiziką 
liesti reiškia eiti į dialogą, nebūti 
vien tik daiktų stebėtoju. Visi 
bandome padėti Lietuvai pake
liui į Europą. Lietuvos santykiai 
su Europa yra keisti — jau du 
sykius ji bandė nepalankiom 
sąlygom įeiti į Europą: per 
krikštą, 1918 metais, o dabar jau 
trečią kartą. Kas ta dabartinė 
Europa? Sodeika teigė, jog 
Amerikoje gyvenantys yra dau
giau europiečiai kultūrine pras
me, negu Uraluose gyvenantys. 
Reikia ieškoti pamato, kuriuo 
žmogus galėtų atsiverti kitam. 
Jam savotiškas reiškinys, kad 
Lietuvoje mitinguose minios šū
kaudavo „gėda, gėda” okupan
tui, o tada pradėdavo šūkį „dva- 
sin-gu-mas”. Sankirtos kryžmuo. 

Savaitei jau įpusėjus, kun. Nesame stebėtojai, negalime sto- 
Jonas Juraitis kalbėjo tema: „Iš 
kokios praeities semsime stipry
bę ir gudrybę — mintį ir išmintį”. 
Paskaitininkas jau ilgą laiką 
gyvena Šveicarijoje, bet pra
ėjusius metus dėstė kunigų 
seminarijoje Lietuvoje. Istorija 
tai tautos atmintis. Šiuo metu 
Lietuvoje, atrodo, beveik kas 
mėnesį išeina prisiminimų 
knygos. Mes esame cinikai, 
jaunimas praeities neturi. Jei 
norime eiti į ateitį, turime sem
tis iš monumentalios praeities.

Stiprybė ir gudrybė

vėti iš šono.
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Su klierikais Lietuvoje jis yra savaitėse; ,Justas Vincas
svarstęs klausimą — ar reikia Paleckis, kuris yra prezidento 

Algirdo Brazausko patarėjas 
užsienio reikalams; Mykolas 
Drunga, buvęs Draugo redakcijos 
narys, dabar dirbantis „Laisvo
sios Europos” radijo redakcijoj. 
Saulius Girnius savo įvade iškėlė 
nusivylimą politika Lietuvoje, 
įspūdį, kad partijų gyvenimas 
neegzistuoja, kad dešinėje nėra 
visiškos ramybės.

Dr. Norkaitis pažymėjo, kad 
politinė padėtis sąlygojama kon
krečių faktų, „duotybių”. „Šun
bajorių” fenomenas egzistavo 
anksčiau ir egzistuoja dabar 
Lietuvoje. Valstybių įmonių di
rektoriai elgiasi, lyg viskas yra jų 
nuosavybėj, bet neturi jokios 
atsakomybės. Pinigų reformos 
nebuvo, fiskalinė kontrolė ne
veiksminga. Nėra kryptingo pro
ceso. Oligarchijoje atsirado naujų 
turtuolių — senoji nomenklatūra, 
mafija, vyriausybės nariai. Nėra 
solidarumo tautinei sąmonei. Dr. 
Norkaitis pesimistiškai apibū
dino Lietuvos situaciją — stagna
cija, biurokratija ir biurokra- 
tukai, o labiausiai šalies gyven
tojų alinimas.

Darius Kuolys kalbėjo apie 
besisukančius ratus. Ar mes su
gebam valdyti kraštą? Vyriau
sybė negali atsisakyti atsakomy
bės. Jo nuomone, nė viena poli
tinė partija neturėjo plano, o tik 
plakatus su lozungais. Partijos 
apie rinkėjus net rimtai ne
galvojo. Politinės ir etinės atsa
komybės nebuvo. Atsisakoma 
viešai pateikti perspektyvas atei
čiai.

Justas Vincas Paleckis teigė, 
jog lengva paskelbti nepriklau
somybę, bet sunku ją statyti ir at
statyti. Lietuva turi labai trumpą 
nepriklausomybės istoriją, Angli
ja turi 600 metų patirtį, JAV dau
giau kaip 200 metų. Lietuviai yra 
nepilnamečiai nepriklausomybės 
demokratijos moksluose. Išeivija 
nepajėgia visko sekti Lietuvoje — 
ji nori juodo ir balto. Paleckis jau 
ne pirmą kartą Studijų savaitėse 
yra nurodęs, kokios Lietuvos 
žmonių galvosenos, ištyrinėjęs 
apklausų duomenis. Jis minėjo 
Radijo ir televizijos sociologinių 
tyrimų apklausą, darytą šių metų 
liepos mėnesį, ir siūlė, kad ji būtų 
spausdinama ir už Lietuvos ribų. 
(Drauge ji pasirodė 1993 m.

sakyti „Europos Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje” ar „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia”? Kiek lietu
vių bėdos artimos pasaulinėms 
bėdoms? Posakis, kad „laisvė pati 
savaime mažai ką duoda” yra ti
pingas, trumparegis sakinys. 
Paskaitininkas teigė, kad Lietu
vai reikia išmokti pralaimėti, bet 
nepaskęsti. O kitur gyve
nantiems lietuviams jis priminė, 
kad lengva mylėti Lietuvą iš tolo. 
Jis priminė, kad ligonis jau 
namie, kad reikia padėti jam pa
prasčiausiuose dalykuose.

Posovietinė Lietuva

Simpoziumas apie politiką 
Lietuvoje

Simpoziumui „Politinė padėtis 
Lietuvoje” moderavo dr. Saulius 
Girnius. Simpoziume dalyvavo 
buvęs Lietuvos Švietimo ir kultū
ros ministras Darius Kuolys, 
kuris dabar dėsto Vilniaus uni
versitete, dr. Juozas Norkaitis, 
Strasbourg’e baigęs filosofijos ir 
ekonomijos studijas ir jau šešis 
kartus skaitęs paskaitas Studijų (Nukelta į 2 psl.)
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Eskursija į žmogaus 
sukurtą pragarą

Statant tiltą tarp kultūrininkų ir Bažnyčios
Jono Pauliaus II kalba Lietuvos 
mokslo ir kultūros darbuotojams

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Kas labiausia įsimena lankan
tis, ar gyvenant, ar dirbant Vil
niuje — karšto vandens stygius? 
Vilniaus senamiesčio architektū
ra? Rūkytos lašišos kainos? Ben
zino brangumas? Plintantys nu
sikaltimai? Mafijos vis toliau 
siekianti ir sprogdinanti ranka? 
Papasakosiu apie man neiš
dildomą įspūdį palikusią eks
kursiją.

Vasarą Vilniaus Lukiškių aikš
tė skęsta medžiuose ir gėlėse. Tik 
tuščia vieta jos centre, kurioje dar 
ne taip seniai puikavosi Lenino 
statula, stačiai prašosi paminklo. 
Priešais aikštę Gedimino pro
spekte stovi pastatas, kuriame 
šeimininkavo vis nauji oku
pantai: rusai, lenkai, vokiečiai ir 
galiausiai sovietiniai. Naujausios 
Lietuvos istorijos puslapiuose jis 
įsirašė daugelio taurių Lietuvos 
sūnų ir dukterų krauju. Tai 
buvusio LTSR saugumo komiteto 
pastatas. Jo rūsiuose buvo kanki
nami ir žudomi Lietuvos partiza
nai ir politiniai kaliniai. Pastate 
buvo klausomasi tūkstančių įta
riamų Lietuvos piliečių pokalbių, 
buvo laikomos saugumo agentų ir 
jų aukų bylos. Dabar vienoje pa
stato dalyje — muziejus. Šiandien 
čia viskas kitaip atrodo, negu tuoj 
po karo. Tamsios, niūrios kame
ros prieš dešimt metų buvusiųjų 
šeimininkų išdažytos žalsvai, jose 
dabar ant sienų kabančių lenty
nų, gultų, staliukų, kadaise nebū
davo. Ekskursijai į žmogaus su
kurtą pragarą vadovauja ne uni
formuoti ir ginkluoti saugu
miečiai su raudonais asmens liu
dijimais rusų kalba, o jų kankin
ti ir kalinti buvę politiniai kali
niai ir partizanai. Jie pasakoja, 
kaip kadaise kaliniai buvo 
varomi į rūsį ir grūdami į va
dinamuosius „boksus” — spin
tas, kur stati turėjo valandas 
laukti „apiforminimo”. Ilgametis 
operos solistas Radžius daly
kiškai apie tai pasakoja, nes jis 
pats kalėjo čia keturis mėnesius 
prieš būnant perkeltas į Lukiškių 
kalėjimą, iš kur keliavo į tolimą 
šiaurę.

Jis parodo kameras, kuriose 
stovi du gultai, lyg čia būtų kalėję 
du žmonės, o iš tikrųjų po karo į 
jas sugrūsdavo iki dvidešimties, 
įeinu į vienutes, karcerį, kamerą 
minkštai apmuštom sienom, kad 
kalinys negalėtų nusižudyti. Ten, 
apvilkę jį juodais tramdymo 
marškiniais, laužydavo kaulus, 
degindavo lytinius organus, pri- 
verdavo durimis pirštus. Greta 

Šiame numeryje:
Žmogaus sukurtas pragaras • Jonas Paulius II kalba Lietuvos kultū' 
rininkams • VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumo laukiant • 40-oji 
Europos lietuviškų studijų savaitė (2) • Julijos Švabaitės humoreska 
• Birutės Pūkelevičiūtės 70-ajam gimtadieniui • Danguolės 
Sadūnaitės eilėraštis • Naujos knygos

stovėdavo gydytojas ir tikrin
davo, kad kankinamasis nenu
mirtų. Jam praradus sąmonę, už
liedavo galvą šaltu vandeniu ir 
atgaivinę tęsdavo kankinimą. 
Kabo nukankintų, nužudytų 
Lietuvos partizanų nuotraukos. 
Paklausiu, ar stribai mėgdavę 
fotografuotis su savo aukų la
vonais, kaip darydavo naciai 
Lenkijoje ir kitur. Taip. Pasitvir
tina ant Gedimino prospekto 
grindinio nepašalinamais dažais, 
Lietuvai atsiimant nepriklau
somybę, nubrėžtas lygties 
ženklas tarp Vokietįjos SS ir 
Sovietų Sąjungos KGB. Ponas 
Radžius parodo kamerą su prie 
grindų prikaltu staliuku ir kė- 
dėm. Čia su tardomuoju dažnai 
būdavo uždaromas agentas, 
apsimetęs kaliniu, bet jo tikslas 
būdavo įgauti kalinamojo pasi
tikėjimą, kad šis išduotų kitus. 
Viskas buvo prikalta tam, kad 
įtūžęs kalinys, išaiškinęs savo 
kambario draugą, jo neužmuštų. 
Lauke Radžius parodo tris rūsio 
langus kitoje kiemo pusėje — tai 
kamera, kurioje buvo šaudomi 
mirti pasmerktieji. Tai ir 
paskutinio partizanų vado, 
Adolfo Ramanausko, išduoto, 
suimto, kankinto ir sušaudyto, 
mirties vieta.

Antrame aukšte — partizanų 
radijo siųstuvai, apie juos aiškina 
buvęs radijo operatorius. „Mes 
duodavome priesaiką nusižudyti, 
verčiau negu patekti priešui į 
rankas, nes žinojome morzės 
abėcėle užslaptintus ryšių šifrus. 
Tik ne visi spėjome”, apgailes
tavo jis. Kitame kambaryje —

Tai, ką pamačiau — nenauja,
apie tai daug rašyta tremtinių ir perspektyvoje, bet taip pat — kaip 

kagėbistų vartoti, kamerose ir politinių kalinių knygose, daug 
daugelyje kitų vietų įmontuoti, 
klausymosi aparatai. Vienoje 
kameroje rūsyje sukrauti maišai 
lyg šieno — tai pjaustytuvo į sku
telius sukarpytos saugumo bylos. 
Kitos buvo deginamos, trečios 
plėšomos, ketvirtos vežamos į 
užsienį, kai saugumiečiams ėmė 
svilti padai. Visa tai darbas 
žmonių, kurie šiandien vaikšto 
Lietuvos gatvėmis su šypsena. 
Ranka suplėšytąsias bylas 50 
žmonių šešis mėnesius kantriai 
klijavo, iš dalies sėkmingai. „Nėr 
ko stebėtis. Tai nepaprastai 
kruopščiai, veiksmingai, operaty
viai dirbęs aparatas, kito tokio 
pasaulyje nebuvo”, sako Radžius 
su įsitikinimu. Kiek buvo užver
buotų žmonių Lietuvoje, paklau
siau jį. Jo atsakymas trumpas: 
„Maždaug kas ketvirtas ar kas 
penktas gyventojas”.

Gyvą ir gaivų asmens veiksmą 
sunku palyginti negyvam tech
nikos darbui. Tad gal kiek ir 
banalu Jono Pauliaus II kalbą 
Lietuvos mokslo ir kultūros dar
buotojams pavadinti tilto statyba. 
Tačiau taip buvo. Popiežius (Pon- 
tifex) savo kalba ėmė jungti du 
krantus: Bažnyčią ir Lietuvos 
kultūrininkus. O tiltą — giliai 
idėjinį ir jautriai tarpasmeninį — 
jis statė nuostabia dinamika. 
Parinko du išeities taškus: vieną 
— žmogui išorinį, situacinį, 
liečiantį čia ir dabar, laiką ir 
vietą, geografinę ir istorinę 
erdvę, kurią jis ištiesė į praeitį ir 
ateitį; kitą — žmogui vidinį, paži
nimo erdvę, nuosavą protaujan
tiems, itin būdingą tiems, ku
riems kalbėjo. Kalbą jis tiesė ir 
vystė iš abiejų išeities taškų, čia 
ryškindamas vieną, čia kitą, 
nagrinėdamas jų svarbą ir 
reikšmę, čia, reikalui esant, juos 
jungdamas, cementuodamas. 

Pirmas išeities taškas: 
Vilniaus universitetas

Šis istorinis susitikimas tarp 
popiežiaus ir Lietuvos šviesuome
nės įvyko Vilniaus universitete. • 
Toji „mokslo šventovė” tad tapo 
jo kalbos pirmuoju išeities tašku. 
Nesvarbu, kad susitikimas buvo 
ne vien su Vilniaus universiteto, 
o su visos Lietuvos kultūros dar
buotojais. Šią mokslo įstaigą 
popiežius iškėlė kaip simbolį 
laiko ir vietos erdvėje, kur susi
tinka kultūra ir Bažnyčia: čia ir 
dabar — jis, kaip visos Bažnyčios 
atstovas, (ir pati Dieviškoji Ap
vaizda negalėjo pasiųsti geresnio 
už jį!) su Lietuvos šviesuomene, 
kuri gal dar niekad nebuvo taip 
reikalinga išgirsti jautraus,

pasakota giminių ir pažįstamų 
pokalbiuose. Bet vienas dalykas 
apie tai skaityti ar girdėti. Visai 
kitas pamatyti vietas, kur 
kankinimai buvo vykdomi. Tai 
turėtų būti populiariausia 
ekskursįja Lietuvoje — ekskursija 
į sovietinio saugumo pragarą, 
savotiška maldininkų kelionė, 
privaloma ekskursija Lietuvos 
mokykloms. Ji padėtų visiems 
geriau suprasti komunizmą, jei 
gyvenimas nepajėgė to padaryti. 
O Lukiškių aikštėje galima būtų 
pastatyti paminklą tokiems 
partizanams, kaip Juozas Luk
ša-Daumantas ar Adolfas Rama
nauskas. Būtų teisinga juos 
pagerbti priešais būstinę tų, 
kurie komunizmo vardan juos ir 
jų draugus kankino ir žudė.

Eglė Juodvalkė

dievišką tikrovę liečiančio, au
tentiško Bažnyčios balso. Ir jis 
žinojo, kokia ta šių dienų Lietu
vos šviesuomenė su pusšimtį 
metų Lietuvoje siautusios prie
spaudos paliktais pėdsakais, ir 
kiek dar palyginti nedaug tikros 
krikščioniškos šviesuomenės 
publikoje buvo. Nepaisant to, o 
gal kaip tik dėl to, — kad kaip tik 
tie buvusios santvarkos palies
tieji dabar galėjo savaip laisvai 
mąstyti, šviesuomenė susitiko su 
popiežiumi Vilniaus universitete, 
kuris buvo įsteigtas Dievui, Kris
tui ir Jo Bažnyčiai ištikimų sūnų 
—jėzuitų 16-ame šimtmetyje. Tad 
Universiteto praeitis, netgi jo 
pati pradžia, byloja apie 
Bažnyčios ir kultūros darną. Tad 
šiame istoriniame susitikime po
piežius Jonas Paulius II ir iškelia 
Vilniaus universitetą kaip gyvą 
simboli iš praeities, o, remiantis 
šiuo pokalbiu, teikiantį viltį atei
tyje vis didėjančiam bendradar
biavimui tarp Bažnyčios ir moks- 
lo-kultūros žmonių bendrai žmoni- 
nįjos gerovei ir nA- .aųjai kultūrai 
kurti. Popiežiaus žvilgsnis čia 
nebesiriboja Universitetu, nei 
Vilniumi, pagaliau — nei vien 

- Lietuva, o apima visą Europą: 
„Jūsų Universitetas tampa reikš
mingu simboliu. Jis įkurtas geo
grafiniame centre Europos, pa
šauktos į vis artimesnę vienybę, 
kad šitaip pasitarnautų pasaulio 
taikai. Šis uždavinys gerai 
atitinka jos tūkstantmetės 
kultūros tradiciją. Senas ir gilus 
Europos ryšys su krikščionybe 
taip pat stiprina taiką”.

Antras išeities taškas: 
tiesos ieškojimas

Jonas Paulius II pažvelgia į šį 
pokalbį, jo reikšmę bei turinį ne 
tik praeities, dabarties ir ateities

į progą tiesti gaires, ieškant tie
sos. Tiesos ieškojimas, o paskui ir 
jos išreiškimas bei įgyvendinimas
— charakteringas žmogui, bet 
ypač būdingas kultūros pastato 
statytojams ir išlaikytojams. 
Karol Wojtyia, rašęB poeziją ir 
dramą, buvęs aktoriumi, studi
javęs filosofiją ir teologiją, be abe
jo, jaučiasi vienu iš jų, o čia — 
šioje plotmėje — tame pokalbyje 
susitinkąs su savaisiais. Jis pažįs
ta juos, nujaučia savo kolegų 
nerimą ieškoti tiesos, susidurti su 
tikrove. Tad tiesą, jos ieškojimą 
šiame pasikalbėjime jis pastato 
antruoju — iš tikro, pagrindiniu
— išeities tašku. Jis pats, tiesos 
ieškotojas, kalba kitiems tiesos 
ieškotojams apie tą bendrą 
nerimo, o kartais kliūčių ir 
klaidų pilną kelionę. Kalba 
nuoširdžiai, tikėdamasis, vilda
masis jo besiklausančiuose atras
ti, ar, kiek galima, pažadinti tik
ros tiesos ieškojimo aistrą.

Praeities klaidos bei jų žala
Norėdamas paliesti realią 

padėtį, Jonas Paulius II apžvelgia 
pasaulėžiūrines sistemas, kurios, 
šio šimtmečio praeityje kaip nors 
įsikūnijusios visuomeninėse sis
temose, palietė Europos tautas, jų 
tarpe Lietuvą, ir, deja, palikusios 
baisius, žalingus pėdsakus, žlugo 
ar yra bežlungančios.

Diktatūra tapusio ateistinio ko
munizmo pasaulėžiūrinė klaida:

Jonas Paulius U Šv. Jono bažnyčioje Vilniuje, kairėje - Vilniaus arkivyskupas Audrys Bačkis, dešinėje - Vilniaus 
universiteto rektorius Rolandas Pavilionis. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotrauka

ateistinė kultūra veltui mėgino 
išbrukti iš žmogaus gyvenimo, 
vis iš naujo grįžta ir... tiesia kelią 
per didžiuosius klausimus, į ku
riuos mokslo ir technikos atra
dimai nemoka ir negali atsaky
ti... kas yra žmogus? Kokia kan
čios, blogio ir mirties prasmė?... 
Tokių neišvengiamų klausimų 
akistatoje Dievas... Paslaptis, iš 
kurios visa gema ir gauna 
prasmę, nuolatos pasirodo žmo
gaus širdies akiratyje, žadina gilų 
ir išganingą ilgesį”.

Žmogui tiesos ieškojime mąsty
mas yra pradžia: 1. klausti me
tafizinius klausimus. 2. suvokti 
savo ribotumą, jog jis pats nėra 
tiesa, o tik apgraibomis jos ieško, 
3. nepasitenkinti atrasta jos 
dalimi — mažais trupiniais, tad 4. 
siekti toliau, esant traukiamam 
aukštyn į begalybę — į Paslaptį.

Jei kam dar buvo neaišku, jei 
kas dar manė, jog Katalikų 
Bažnyčia neleidžia žmogui pa
čiam protauti, o tik despotiškai 
„primeta” savo „dogmas”, tiems 
šis popiežiaus jautrus aiškinimas 
parodo, jog kiekvienam žmogui 
yra paliekama laisvė savo keliu 
ir savo „greičiu” tiesos ieškoti ir 
kad pačiam Bažnyčios autoritetui 

I — popiežiui tas sunkus tiesos ieš- 
I kojimo kelias yra taip gerai pažįs-

„Dar laimė”, — tvirtina Jonas tarnas, lyg jis pats kada juo būtų 
Paulius II, — „kad Dievas, kurį ėjęs.

„užgavo patį žmogų, nes trypė jo 
orumo pagrindą ir tvirtą laidą” 
(Dievo neigimu — K. T.| Jos 
skaudi pasekmė: [kad| „iš pra
džių ketinusi išvaduoti žmogų, 
galų gale padarė jį vergu”.

Nacionalsocializmo diktatūros 
pasaulėžiūrinė klaida — „rasinis 
pranašumas”. O klaidos pasek
mė? „Kaip čia neprisiminus na
cizmo parodyto baisaus smurto, 
ypač prieš žydų tautą, pasmerk
tą sunaikinimui tariamo rasinio 
pranašumo vardan ir dėl bepro
tiškų viešpatavimo kėslų?!”

Ne vien diktatūros, bet ir 
demokratijos, vienaip ar kitaip į 
savo sistemas įvėlusios esmines 
klaidas, viršijančiųjų egoizmu 
pažeidė bendrą gerovę ir pačią 
demokratiją.

„Mūsų amžiaus istoriją supur
tė visokie totalitarizmai ir ligotos 
demokratijos... Visas jas pagimdė 
toji imanentiškoji [t.y. vien į šį 
pasaulį įsivėlusi, transcendentinę 
Dievo tikrovę neigianti ar bent 

I ignoruojanti — K. T.[ kultūra, 
kuri pastaraisiais amžiais taip 

I plačiai pasklido po Europą ir 
I atnešė Dievo nepripažįstančius, 
su jo planais nesiskaitančius as- 

I mens ir visuomenės projektus”.
Gairės ieškant tiesos

Vilniaus senamiesčio ansamblis kalvų fone. 
M. Sakalausko nuotrauka

Dar daugiau. Drąsiai atsiliep
damas į sunkų klausimą, kodėl 
šitiek mąstytojų atkakliai neigė 
Dievą, popiežius atskleidė giliai 
žmogišką tiesą, ,jog mąstymas 
nėra su niekuo nesusijusi sme
genų veikla, bet artimai susietas 
su visu žmogaus gyvenimu”. Kuo 
atkakliau kas tvirtina, jog jis 
vien šaltu, vien moksliniu protu 
ieško tiesos, tuo labiau jis 
nemoksliškai ir neobjektyviai 
save apgauna.

Metafizinei tiesai vis dėlto at
rasti popiežius siūlo mąstymo 
etiką, kuri „proto veiklai sukuria 
dvasinį klimatą, pasižymintį 
nuolankumu, nuoširdumu, drą
sa, garbingumu, pasitikėjimu, 
atidumu kitiems, atvirumu Pa
slapčiai... Mat yra vidinė sąsaja 
tarp... tiesos ir gėrio — tatai Die
ve sutampa su pačia jo esme”. 
Gėris-Tiesa yra suvokiama ar 
atpažįstama ieškančiojo tiesos, jei 
gyvenime nekliudo blogis. O 
Paslaptis apsireiškia ne vien kaip 
Tiesa, bet ir kaip Gėris ar Meilė.

Protu ir širdimi tiesos ieš
kančiam Bažnyčia yra pasiruo
šusi atskleisti, kas jai Dievo 
apreiškimu patikėta. „Tai Kris
taus .Dievo su mumis’, .Dievo su 
žmogumi’ liudijimas. Tai Dievo, 
kuris apsireiškė Sūnaus kryžiuje, 
Sūnaus, kuris tapo žmogumi, 
paskelbimas. Tai Dievo-Meilės 
skelbimas”.

Keliom nuostabiai turiningom 
frazėm apsakęs Dievo apreiškimo 
esmę, Gerosios Žinios skelbėjas 
Lietuvos mokslininkams ir kultū
rininkams pareiškė: „Šios Meilės 
paskatintas ir atvykau pas Jus. 
Sujaudintas žvelgiu į Jūsų akis, 
pažinusias ašaras. Jūsų asmenyje 
apglėbiu visus ilgai kentėjusius 
brolius... Nebijokite, bičiuliai, 
nebijokite atverti durų Kristui! 
Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka 
atsakyti į skaudžiausius jo neri
mo klausimus. Jis kviečia mus 
kartu darbuotis ir kurti tikrai 
laisvą, vieningą žmoniją”.

Nuostabi popiežiaus, Tilto sta
tytojo, laikysena! Šilta, jauki ir 
jautri, be moralizavimo, be 
kalbėjimo „iš aukšto”, be trium- 
falizmo. Iš viso, tai ne „kalbė
jimo”, o dalinimosi laikysena — 
pokalbiui. O dalinosi jis tuo, ką 
pats buvo ir tebėra išgyvenąs — 
tiesos ieškojimą, — su tais, 
kuriems tas kelias taip ilgai buvo 
užkirstas. Taip, dalinosi ir ta 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Naujoji briauna” Amerikoje
— kultūrinė revoliucija?

„Kurti Lietuvą 21-ajam amžiui...”

Sudėtingi aparatai, kurių pa
galba žmonės galės skaityti 
vienas kito mintis... Mikro
skopinės plėvelės, kurias įsodinus 
į smegenis iš karto bus išmoks
tama svetima kalba... Dirbtinis 
seksas su kompiuterių sukur
tomis fantastinėmis figūromis... 
Sugebėjimas matyti ir girdėti tai, 
ko dabar mūsų akys ir ausys ne
sugeba...

Malonūs skaitytojai, tai „Nau
joji briauna” (The New Edge), 
kaip ją Amerikoje vaizduoja en
tuziastai, tikintys, jog ateinan
čiame tūkstantmetyje suklestės 
jau prisirpusi meno, pramogų ir 
komunikacijos revoliucija, kuri 
pagimdys visai naują kultūrą. 
„Naujosios briaunos” evangeliją 
skelbia grupė rašytojų ir keli 
žurnalai. Vienas jų, MONDO 
2000, tvirtina esąs „paskutinis 
žurnalas”, nes patys žurnalai jau 
esantys „atgyvenę”.

Dar neseniai tebuvę mažai teži
noma keistuolių sekta, „Naujo
sios briaunos” evangelistai jau 
liejasi į pagrindinę Amerikos kul
tūros srovę. New York’o dienraš
tyje Newsday išspausdintas 
eiliniam amerikiečiui skirtas 
vadovas, kuriame informuojama, 
kad „Naujoji briauna” turi apie 
100,000 pasekėjų. Tai marga miš
rainė — ekscentriški mokslinin
kai, kompiuterių fanatikai, fan
tastinės literatūros autoriai, tech
nologiškai nusiteikę verslininkai, 
ateities vizijų sužavėti intelek
tualai.

Po visą Ameriką jau plinta po
puliariausia „Naujosios briau
nos” naujybė — vadinamoji „be
veik tikrovė” (virtual reality). 
Apsišarvavęs ypatingomis ausi
nėmis, akiniais ir prie kompiu
terio prijungtomis pirštinėmis as

Draugai R- Rakausko nuotrauka

Kasmetinė Lietuvių fotomenininkų paroda 
atidaroma šių metų spalio 29 dieną, penktadienį, 
7 v.v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čika
goje. Paroda vyks iki lapkričio 7 dienos. Užbaig-

tuvės ir premijų įteikimo iškilmės bus lapkričio 12 
dieną per vakaronę Jaunimo centro kavinėje. Šių 
metų parodos ir konkurso tema yra „Draugystė”. 
Parodą rengia Budrio vardo lietuvių fotoarchyvas.

muo gali keliauti po iliuzinį pa
saulį. Kol kas toji „beveik tik
rovė” dar palyginti primityvi, bet 
jos galimybės beveik neribotos.

„Naujoji briauna” sparčiai ku
ria ir naują žodyną. Gerbiamieji 
lietuviai kalbininkai, jei manote, 
kad jums dabar sunku kovoti su 
anglicizmų antplūdžiu, su visais 
tais „dizainais”, „bryfingais ir 
„imidžais”, palaukite, kol Lie
tuvą pasieks „Naujosios briau
nos” terminai, kurių ir dauguma 
amerikiečių nesupranta. Vienas 
pavyzdys — „cyberpunks” (saiber- 
pankai?), medijų maištininkai, 
kurie skelbiasi kovojantys prieš 
„dominuojančią kapitalistinę 
kultūrą”; jų triukšminga, kako- 
foniška muzika apima mašinų 
garsus.

Vadinamieji „hackers” (heke- 
riai?) save laiko avangardinės 
technologijos riteriais, nuolat ple
čiančiais elektronikos ribas. Jų 
motto: kompiuteriai gali pakeisti 
ir įprasminti gyvnimą.

„Zippies” (zipiai?) gerokai skir
tingi nuo lietuviams pažįstamų 
„hipių”. Šie zenbudizmo įkvėpti 
profesionalai naktimis bombar
duoja savo jusles trankia šokių 
muzika, o dieną atvėsta masažo 
salonuose ir izoliacijos tankuose.

Štai tokie „Naujosios briaunos” 
pirmūnai, naujojo pasaulio kūrė
jai. Jie skelbia, kad tam pasauly
je, technologijai susituokus su kū
rybingumu, visi tapsime savaran
kiški ir kūrybingi. „O šaunusai 
naujasai pasauli!” (O brave new 
world) — kaip savo „Audroje” iro
niškai pareiškė Šekspyras.

Baigiantis pirmajam tūkstant
mečiui po Kristaus, taip pat buvo 
pakilę balsai apie senojo pasaulio 
pabaigą ir naujojo pradžią. Dabar 
girdime apie ateisiančią techno-

Su profesorium dr. Justinu Pikūnu 
kalbasi Romualdas Kriaučiūnas

Praėjusius mokslo metus pra
leidęs Lietuvos universitetuose, į 
Ameriką sugrįžo profesorius dr. 
Justinas Pikūnas. Jis mielai su
tiko su Draugo kultūrinio priedo 
skaitytojais pasidalinti savo įspū
džiais ir patirtimi.

— Daugelis su išėjimu pensijon 
pristabdo savo gyvenimo tempą ir 
padidina kasdieninės rutinos 
doze. Jūsų atveju išėjo priešingai. 
Kas Jus paskatino ryžtis palygin
ti mažai žinomam įsipareigoji
mui?

— Daug kas senatvę laiko 
nusiangažavimo tarpsniu — gęsta 
profesinių siekimų motyvai, 
trūksta asmeninių ryšių mazgai. 
Laikausi dėsnio, kad profesinia
me darbe gali būti didelių pasi
keitimų, bet ilgo poilsio neturėtų 
būti. Per 1991 metų apsilankymą 
Lietuvoje atnaujinau ryšius su 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų vadovais psicho
logais dekanu J. Lape ir docente 
Egle Rimkute. Jų kviečiamas, 
jaučiau pareigą sutikti talkinin
kauti. Kadangi Vytauto Didžiojo 
universitete pats pradėjau savo 
studijas, todėl ir sentimentas šiai 
institucijai kaskart stiprėjo. Ga
vęs rektoriaus Algirdo Avižienio 
kvietimą, sutikau bandyti išbūti 
ištisus metus, nors žmona parū
pino bilietą atgal be datos.

— Ar iškilo kokių biurokratinių 
sunkumų šį įsipareigojimą ruo
šiantis vykdyti? Ar, pavyzdžiui,

loginę utopiją. Tai ne humanis
tinė Julės Verne’o ateities vizija. 
„Naujosios briaunos” pranašų 
chore atpažįstame būdingas ame
rikiečių popkultūros gaidas: op
timizmą ir pomėgių kultą, rėks
mingą reklamą ir holivūdišką ko- 
losališkumą, fantastinės litera
tūros ir narkotikų religijos mi
šinį. Šios utopijos centre — marga 
tuštuma.

jp 

reikėjo kokios sutarties, išeito 
mokslo dokumentų, atestacijų? 
Gal kartais pasitikėjo Jūsų geru 
vardu ir moksline reputacija?

— VDU vadovybė patikėjo be 
tiesioginių įrodymų, tačiau Vil
niuje, jau semestrui įpusėjus, Vil
niaus universiteto pareigūnai vėl 
paprašė mokslo ir pedagoginio 
statuso dokumentų. Be jų esą uni
versitetas negalėsiąs pripažinti 
kurso teisėtumo. Taigi, vykstant 
dėstyti, reikia vežtis diplomų ir 
kitų pažymėjimų kopijas.

— Kada Lietuvon nuvykote ir 
ką ten radote?

— Jau trečią kartą Lietuvon 
nuvykau 1992 metų rugpjūčio 
mėnesį, nes VDU mokslo metai 
prasideda anksčiau negu Vilniu
je ar kitur. Mane nustebino va
dovybės dėmesys, o taip pat gimi
nės ir draugai. Apsigyvenimui 
gavau porą kambarių buvusioje 
Belgijos ambasadoje. Buvo anks
tyvas, šaltas ir lietingas ruduo, o 
šildymo reikėjo ilgai laukti. Daž
nai po poros valandų dėstymo gė
lė dantis, o kai kada ir gerklę 
skaudėjo. Atsilankę pažįstami 
rado mane sergantį. Pamažu 
aklimatizavausi ir pradėjau 
jaustis gerai. Norisi pridurti, kad 
yra lengva pabuvoti Lietuvoje 
savaitę, dvi ar tris, paviešėti, nu
sifotografuoti su vienu ar kitu 
valdžios atstovu ir jaustis kone 
herojišką darbą atlikus. Ilgas 
buvimas tampa daug sunkesniu, 
o vienišumo jausmas atbunda, sa
viesiems lengvai gyvenant kita
pus Atlanto.

— Kokiomis sąlygomis dirba
ma Vytauto Didžiojo universitete?

— Sąlygos yra sunkios tiems, 
kurie gyvena vien iš algų. Kaip 
ir visam personalui, taip ir man, 
ribotos algos buvo mokamos talo
nais. Pačiam reikėjo gaminti pus
ryčius, o dažnai ir vakarienę, nes 
daugelis valgyklų atsidaro 11 va
landą ir užsidaro 4 ar 5 valandą. 
Taigi pietus valgydavau 2-3 va
landą valgyklose. Kavinės ir val
gyklos tapo apytuštės, kainoms 
nuolat tebedidėjant. Metropolyje 
ar Gulbėje (buvusioje Konrado 
kavinėje) paprastai atrandi apie 
tuziną asmenų.

— Jums taip pat teko dėstyti 
Vilniaus universitete. Kokie ten 
panašumai bei skirtumai, palygi
nus su Vytauto Didžiojo universi
tetu?

— VDU yra nedidelis, bet paly
ginti modemiškas universitetas, 
kuriame, kaip ir Šiaurės Ameri
koje, visi bakalauro laipsnį įgy- 
jantieji mokės vartoti kompiute
rius, o taip pat kalbėti angliškai. 
VU yra didelis, su daugybe dės
tomų dalykų, turi daug moksli- 

■ ninku, atlieka gausius tyrinėji
mus ir turi tarptautinį vardą dėl 
kai kurių reikšmingų pasiekimų. 
Jis tebėra biurokratiškas ir ne 
per daug mėgsta svetimšalius 
kaip dėstytojus. Matyti, daug kas 
ten bijo prarasti savo pozicijas. 
Profesoriai, kaip ir politikai, 
mėgsta diferencįjuotis. VU yra 
dvi psichologijos katedros. Dabar 
Lietuvoje yra šeši valdžios pripa
žinti universitetai ir dar du ban
do inkorporuotis. Deja, institutų 
pasikeitimas į universitetus netu-

Jono Urbono nuotrauka

Jūsų kursus klausiusius studen
tus?

Justinas Pikūnas

ri prasmės, tai tėra vien naujų 
etikečių prisegimas. Šių metų 
biudžetui švietimo institucijoms 
reikšmingai sumažėjus, jos negali 
artėti prie universitetų statuso. 
Čia prisimenu, kad nuo pat VDU 
įsteigimo VU išlieja daug energi
jos, bandydamas kiekviename 
etape sustabdyti VDU kūrimosi 
procesą.

— Kokius kursus dėstėte ir ko
kius seminarus vedėte?

— Rudens semestre dėsčiau 
tris kusus: Vystymosi psichologi
ją, Psichodiagnostiką ir Asmeny
bės psichologiją. Norėdamas pra
plėsti studentų akiratį, pavasario 
semestre dėsčiau Gyvenimo stilių 
psichologiją, taip pat Psicho
diagnostiką. Nesu girdėjęs, kad 
kuriame nors universitete būtų 
buvus dėstoma stilių psichologi
ja, tuo labiau Lietuvoje. Pradėjau 
miniseminarą daktarantams. 
Tenka pirmininkauti Psichologi
jos mokslų daktarato programai 
(sudarytai kartu su Klaipėdos 
universitetu). Sutikau dalyvauti 
Lietuvos mokslo diplomų ir peda
goginių laipsnių nostrifikacijos 
komisuos darbe. Reikia juk pa
naikinti daktarų, profesorių ir ki
tus titulus tiems asmenims, ku
rie juos įgijo už propagandinius 
darbus, ne už mokslinius pasieki
mus.

— Kaip galėtumėte apibūdinti

Šiame numeryje:
Kultūrinė revoliucija Amerikoje? • Pokalbis su dr. Justinu Pi
kūnu • Pulgį Andriušį prisiminus • Pulgio Andriušio humo
reska • Laiškai iš Vilniaus (9) • Artūro Tereškino eilėraščiai
• A.a. dailininkui Viktorui Vizgirdai • Nuomonės ir pastabos
• Apie teologiją VIII Mokslo ir kūrybos simpoziume • Petro 
Kiaulėno paroda Vilniuje

— Visus dėstytus kursus sąži
ningai lankė studentai ir vis po 
keletą dėstytojų. Mane nustebino 
daugelio studentų sugebėjimas 
pasisavinti kone visą dėstytą 
medžiagą, ypač psichodiagnosti- 
koje — laikyti egzaminus ir rašyti 
prasmingus pranešimus su diag
nostiniais, prognostiniais ir tera
piniais nurodymais, gal net ge
riau negu JAV universitetuose. 
Deja, abiejuose universitetuose 
trūksta instrumentacijos, egza
minavimo aparatūros ir iliustra
cinių priemonių, o taip pat spe
cifinės literatūros anglų kalba.

— Kuo jie panašūs ir kuo ski
riasi nuo studentų University of 
Detroit, kur daugelį metų profeso
riavote?

— University of Detroit paži
nau daug, tūkstančius studentų, 
labai ir vidutiniškai gabių, bet 
pradedant aštuntuoju dešimt
mečiu atsirado ir labai silpnų 
studentų. Reikia stebėtis, kaip 
šieji įgijo reikiamas kvalifikacijas 
studijuoti. VDU ir VU tokių silp
nų studentų sakyčiau, kad nėra. 
Konkursiniai egzaminai, matyti, 
išskiria nepasiruošusius studįjų 
darbui (išskyrus vieną akademi
ją, kur priėmimas tebėra išspren
džiamas valiuta — doleriais, mar
kėmis).

— Prieš penketą metų, man lan
kantis Vilniaus universitete, 
psichologijos katedra atšaukė 
savo užsiėmimus, kad galėtų iš
klausyti psichologo pranešimo. 
Tada, rodos, jie gaudė kiekvieną 
vakarietišką žodį ar informaciją. 
Ar dar vis yra toks intensyvus dė
mesys Vakarams?

— Dėmesys Vakarų atstovams 
tebėra intensyvus, nepaisant 
didelės svečių gausos. Mokama 
visus priimti, pavaišinti, bet 
dažnai nemokama pasinaudoti jų 
profesiniais patarimais. Tebėra 
daug pasikeitimus blokuojančio 
partinio biurokratizmo — patys 
naudingiausi projektai dažnai 
užsiguli ant jo stalų. Vakarų spe
cialistai mėgsta greitą sprendimą 
ir skubiai pritaikomą projektų 
įgyvendinimą. Atrodo, kad ne tik 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba, 
bet ir Lietuvos Demokratinės 
darbo partijos dominuojamas Sei
mas ir vyriausybė vis dar tebeieš
ko veiksmingumo paslapties. Štai 
kad ir labai pavėluotas lito įvedi
mas 1:100 santykiu nėra tikra fi
nansinė reforma, o tik nedaug 
kas geriau, kaip vieno popieriaus 
pakeitimas kitu — juk negalima 
nuskriausti savo turtingų draugų 
ir naųjųjų „šešėlinės ekonomijos” 
milijonierių, tuo labiau mafiozų. 
Kaipgi padidinsi ratą nuo 1:100 
iki 1:150, 1:200 ir t.t. Užmiršta
ma, kad mafijos elementas ir kiti 
vertelgos nemokėjo ir nemoka nei 
mokesčių, nei muitų, išveždami 
metalus, televizijos aparatus ir 
kitas vertybes per neapsaugotą 
sieną, o vėliau kyšiais nusipirk
dami leidimus. Jie skurdina Lie
tuvą. Tuo pat metu legaliai pre
kiaujantieji moka mokesčius ir 
dar turi mokėti aukštas kainas 
mafijai už savo įmonių ir parduo
tuvių „saugumą”. Besikartoją 
sprogimai Vilniuje, o taip pat 
Šiauliuose ir kitur liudija reika
lingumą mokėti. Teisingumo rei
kalavimai nėra įgyvendinami ir 
vis didėjantis tautos nuošimtis at
siduria už skurdo ir bado ribos.

— Kuo Jūs, kaip vakarietiško 
psichologijos mokslo atstovas, 
prisidėjote prie esamos akademi
nės rutinos praturtinimo?

— Aktyviai dalyvavau kated
ros, dekanato ir VDU tarybos 
darbuose, daug ką siūliau ir bent 
kai ką sugebėjau pakreipti mo
dernaus universiteto modelio 
linkme. Taip pat savo mintis iš
dėsčiau viename antrame straips
nyje, pasiunčiau porą memoran
dumų Lietuvos vyriausybei, kal
bėjau per Lietuvos radiją ir Kau
no televizįją.

— Jūsų knyga lietuvių kalba 
apie asmenybės vystimąsi, išleis
ta Amerikoje, žinoma ir Lietuvo
je. Kokie atsiliepimai apie ją?I

— Buvo ne daug, bet įdomių at
siliepimų. Kai buvęs Švietimo ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Gražioji medalio pusė

„Istorija turi imti lenktis dabarčiai...”
Pokalbis su

Egidijum Aleksandravičium

Atsakingai galvojantiems žmo
nėms yra lengviau girti kitus 
negu kritikuoti. Dar maloniau di
džiuotis artimaisiais: šeimos 
nariais, giminėmis ar tautiečiais. 
Daugiausia tik politinės priežas
tys arba žurnalistinis nesąži
ningumas veda prie kitaip galvo
jančių nepagrįstos kritikos. Ob
jektyvus stebėtojas negali at
sisakyti nei neigiamų, nei pozity
vių pastabų. Natūralu džiaugtis 
lietuvių laimėjimais, tuo labiau, 
kad jų ne taip jau daug matyti. 
Antra vertus, nepasitarnaujame 
artimiesiems, nematydami ir 
nepasisakydami dėl daromų 
klaidų. Juo mažiau valdžios 
leidžia savo piliečiams gerinti 
savo dalią, tuo maloniau matyti 
kai kurių pastangų gerus rezulta
tus. Kuo labiau pasimetę 
vyriausybės kadrai, tuo labiau 
norisi atpažinti geras išimtis.

Džiaugiamės, kad dėka Ameri
kos lietuvio Romo Bričkaus kele- 
rių metų pastangų iš Lietuvos jau 
talpintuvais (konteineriais) yra 
vežamos komplikuotų instru
mentų dalys į Ameriką. Išvažia
vęs iš Vilniaus aerouosto, neau
štoji gyręs jo išvaizdos, nes tai da
bar tikriausiai vienas iš gražiau
sių bet kur įrengtų tokių mažų 
pastatų. Prisaikdindavom savo 
pažįstamus, kad nuvykę į tėvynę 
nepraleistų nė vieno teatro 
pastatymo, nes nemažai jų yra 
pasaulinio lygio. Su pasišventimu 
ir nuoširdumu mūsų mokytojai 
lanko A.P.P.L.E. visokius kursus, 
nors švietimo viršininkai jiems 
skiria tik ribotą dėmesį.

Kauno Baldai atsiunčia parda
vimui į užsienį gražų žaislą. 
Supakuotas neblogiau negu 
Taiwan’e. Interesantui pirštu 
parodai į „MADE IN LITHUA
NIA” ir iš pasididžiavimo lyg 
pasitempi. Amerikos Bobson 
Bros. firma turi didelį pieno 
gamybai projektą. Dėl jo reikia 
konkuruoti latviams, rusams ir 
lietuviams. Iš Lietuvos amba
sados Washington’e per 24 valan
das telefaksu gaunama reikiama 
krašto ūkio statistika. Kas la
biausiai džiugina, kad ambasados 
padėjėjas prekybos reikalams 
Raimondas Ražanauskas po poros 
dienų susisiekia paklausti, ar 
nereikėtų daugiau iš jo pagalbos.

Pamatai Lietuvos televizijos 
įscenizuotą Česlovo Grince- 
vičiaus „Vilniaus laikrodį” ir 
negali atsidžiaugti, kad jo lygis 
nė kiek neblogesnis negu Vokie- 
tįjos ar Prancūzuos televizijos. 
Valdinė turizmo įstaiga išsi
spausdino šaunius plakatus. 

Pragiedruliai Lietuvoje • Apie šių laikų Lietuvos istoriografiją • 
Pokalbis su VIII MKS Istorijos ir politinių mokslų programos pir
mininku Leonu Sabaliūnu • Tomo Venclovos vėliausias poezi
jos rinkinys • Tomas Venclova — rusų literatūros interpretatorius 
• Vytauto Naktigonio eilėraščiai • Išeivijos dailininkų paroda 
Vilniuje • Šiemetinės Lietuvių fotomenininkų parodos Čikagoje 
laukiant

Tikrai gražius — nė kiek neblo- 
gesnius už Vakaruose matomus. 
Tik tie vaizdai mums mielesni, 
nes jie savi ir jų tiesiog negali 
atsižiūrėti.

Ypač džiugu matyti sėkmingas 
pastangas keisti darbo metodus ir 
žmonių nusiteikimą veiklos 
vykdymo atžvilgiu. Mūsų šalyje 
labiausiai reikia išmokti savo 
veiklos ,execution’ — lietuviškai 
gal sakytume: „sugebėjimo 
vykdyti”. Planai pas mus gražūs, 
idėjų visokių, mokslas aukšto 
lygio, bet nematyti pakankamai 
tikslaus, greito, dalykiško, į 
rezultatus vedančio vykdymo.

Prieš trejus metus Kauno tech
nologijos universitete buvo 
įsteigtas Administravimo 
fakultetas. Malonu pažymėti, kad 
ten mokslinasi jaunimas tam, 
kad pasiruoštų verslų ir 
pramonės dalykiškai administra
cijai. Šis fakultetas 1993-1994 
metais turės 659 siekiančias/us 
bakalauro laipsnio verslo admi
nistracijos srityje, 24 magistro 
laipsnio, 13 daktarantų ir dau
giau nei 100 laisvų klausytojų. 
Lietuvoje yra toks „moksleivių 
talentų aukcionas”. Šiais metais 
iš tų 476 gabiųjų net 173 
pareiškė norą studijuoti Admi
nistracijos fakultete, o likusieji 
pasiskirstė po visus Lietuvos uni
versitetus po kokius 40. Stojan
čiųjų tarpe yra nemažai gimna
zijas baigusių su aukso medaliu. 
Nuo pat įsikūrimo pradžios, 
atrodo, kad fakulteto vadovybė 
kreipė didelį dėmesį pasimo- 
kymui iš Vakarų, ypač Amerikos, 
kur matyti sėkmingesnė eko
nominių vienetų administracija. 
Fakulteto dekanė profesorė V. 
Baršauskienė ir jos štabas 
nemažai pastaruoju metu gauna 
patarimų ir mokslinės medžiagos 
iš Washington’e gyvenančio dr. 
Stasio Bačkaičio sudarytos tam 
fakultetui Patariamosios tarybos 
JAV. To pasišventimo, naujų 
idėjų ieškojimo, konkretaus 
bendradarbiavimo su užsieniu 
dėka matyti puikūs rezultatai.

Tai tik keli pavyzdžiai atliktų 
darbų, konkrečių pastangų ką 
nors pasiekti ar pagaminti, per
formuoti ar informuoti. Žvalgaisi 
ir ieškai, kas džiugintų, kas keltų 
nuotaiką ir viltį dėl Lietuvos. 
Todėl, kad per daug dar vyksta 
bevaisių suvažiavimų, pasi
važinėjimų, bergždžių konfe
rencijų ir visokių kone be
reikšmių sutarčių pasirašymų. 
Todėl, kad lauki, kada valstybės 
vyriausybė atsisakys komandi
nės ekonomijos ir lauki, kada

Istorikas Egidijus Aleksandra
vičius yra Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Istorijos ka
tedros docentas, dėstantis 
Lietuvos istoriografiją bei 19-ojo 
amžiaus pradžios Lietuvos kultū
ros ir politinės minties istoriją. 
Lietuvos istorijos institute jis yra 
Kultūros istorijos skyriaus ve
dėjas. Taip pat dirba kaip „Lietu
vių atgimimo istorijos studijų” 
redakcinės kolegijos narys. Pra
ėjusiais akademiniais metais Egi
dijus Aleksandravičius, gavęs 
Fulbright stipendiją, gilinosi savo 
studijų srityje Amerikoje; pa
vasarį Lituanistikos katedroje, 
University of Illinois at Chicago, 
vadovavo seminarui „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
politinės tradicijos ir lietu
vių-lenkų konfliktas moderniai
siais laikais”. Egidijus Alek
sandravičius maloniai sutiko su 
Draugo kultūrinio priedo 
skaitytojais pasidalyti savo patir
timi ir įžvalgomis jo pasirinktoje 
studijų srityje, kaip vienas iš 
jaunesniosios, jau posovietinės 
Lietuvos istorikų kartos atstovų. 
Su dr. Egidijum Aleksandravi
čium kalbėjosi Vėjas Liulevičius.

— Kas Jus asmeniškai paska
tino pasirinkti istorijos mokslą 
kaip savo gyvenimo darbą? Kas 
buvo tam potraukis, kas sukėlė 
susidomėjimą? (Tuo labiau tokio
mis intelektualinio gyvenimo 
aplinkybėmis, kokios jos buvo, so
vietų imperijai bežlungant...)

— {tarčiau, kad tik psichoana
litikas galėtų tiksliau atsakyti i 
klausima, kodėl vienas ar kitas 
žmogus pasirenka mokytojo, 
architekto, istoriko ar psichiatro 
profesija. Be to, kiekvienas pasi
rinkimas gali būti visiškai atsi
tiktinis dalykas. Savo atžvilgiu 
pasakyčiau, jog infantiliškas 
paauglystės metų interesas is
torijai man paskutiniais vidu
rinės mokyklos metais virto įsisą
monintu tikslu. Tačiau kodėl taip 
įvyko, pats nežinau. Čia, matyt, 
yra atskiras autoanalizės objek
tas. Maniškės jaunystės svajonės 
be istorijos neretai liesdavo archi-

Lietuvos politikai imsis iš 
valdžios reikalauti išmintingo, 
greito ir pagrindinio persi
organizavimo krašto struktūrose. 
Užtat tikimės vis daugiau tokių 
privataus ir vyriausybės bei 
mokslo ištaigų darbo įtikinančių 
rezultatų, kurie duos vilties, kad 
Lietuvai bus galima išbristi iš 
esamos liūdnos krašto padėties. 

Jonas Pabedinskas

tektūrą, bet tiktai antroje eilėje. 
Pasirinkdamas istoriją, neabejo
jau tuo pasirinkimu. Kalbu apie 
grynai asmeninius psichologinius 
motyvus, kaip aš juos suprantu.

Socialinės ir politinės ap
linkybės taip pat yra labai prieš
taringos. Dabar nesunku sukur
ti vaizdą, kad istorija visiems 
mums buvo rezistencijos erdvė ir 
rezistencijos aktas. Bet 1974 
metais, stojant studijuoti istoriją 
Vilnaus tuomet dar V. Kapsuko 
universitete, niekas mano aplin
koje net nesapnavo sovietų 
imperijos žlugimo, niekas (iš
skyrus tada man neprieinamus, 
nežinomus disidentus ir Vakarų 
sovietologus) nebraižė sovietų 
krizės grafikų ir nepranašavo 
kalendorinės imperijos žlugimo 
tvarkos.

Istorija tada nebuvo nei kokio 
nors prestižo, nei ypatingos kar
jeros zona. Čia blaškėsi įvairūs 
žmonės. Istoriją studijavo no
rintys būti sovietiniais ideolo
gais, partiniais autoriais, TSKP 
metraštftiinkais, dvasios valdi
ninkais — ifienu žodžiu no
menklatūra. Kai kam neblogai 
sekėsi, virto nebloga ir pelninga 
tarnyba. Istorijos fakulteto 
studentų tarpe buko, indoktri- 
nuoto optimizmo netrūko. Užteko 
ir profesūros: mokiusios tikėti 
viskuo, ką jie kalba, ką rašo pro
gramose nurodytos knygos, ver
tusių neabejoti ir negalvoti.

Sunku pasakyti, kokia dalis iš 
kelių šimtų vienu metu studija
vusių mūsų fakultete taip orien
tavosi — tai atskiro (nors ir ne
labai sudėtingo) tyrinėjimo 
klausimas.

Dalis tylesnių istorijos adeptų 
tuo pat metu savo studyose mig
lotai, bet nuoširdžiai matė Lietu
vą, kuri, Adomo Mickevičiaus žo
džiais tariant, „buvo visa praei
tyje”. Ta tyli meilė, atsargi 
dvasios rezistencija, bandymas 
net anomis sąlygomis maitinti 
dvasią herojiškos praeities vaiz
dais, buvo pakankamai ryški. 
Šioje sąlyginai aiškioj situacijoj 
mano išeities pozicija buvo kiek 
kitokia, netgi paradoksali. Aš 
mieliau domėjausi revoliucijos 
teorija, mano herojus buvo Emest 
Che Guevara (pirmais studijų me
tais netgi parengiau referatą apie 
jį), mylėjau nuskriaustus Ame
rikos indėnus, klausiau Bob 
Dylan ir The Beatles, ir pats sau 
atrodžiau daugmaž normaliu. Tai 
nebuvo patogi pozicija. Kaip 
kiekvieną jauną romantiką ne
viliojo manęs politinė (jei 
anuomet tokia apskritai buvo 
įmanoma) karjera, o „naujieji kai
rieji” ir „revoliucijos revoliu
cijoje” pranašai, kad ir netiesio
giai, padėjo nusiplauti raudonas 
dulkes nuo komjaunuoliškų aki
nių. „Revoliucįja revoliucijoje” — 
tai buvo oportunistinis kelias, 
kuris tačiau man padėjo sau 
pačiam atskleisti sovietinio gyve
nimo, įbaudžiavinto asmens ir pa
vergtos Lietuvos realybę. Dėl 
to sakau, kad pasirenkant studi
juoti istoriją viskas buvo gana 
paradoksalu.

Po poros studijų metų besiblaš
kantys interesai manyje aprimo: 
radau sau kultūros ir dailės is
toriją, 19-ąjį amžių, Simoną 
Daukantą, Mikalojų Akelaitį. 
Baigdamas studijas, apgyniau

Egidijus Aleksandravičius

diplominį darbą „Demokratų 
Mikalojaus Akelaičio ir Jono 
Zenkevičiaus veikla Vilniuje XIX 
amžiaus viduryje”. Iki šiol esu 
daugmaž ištikimas šiai tema
tikai. Daug kas iš to meto 
tyrinėjimų vėliau pateko į knygą 
Prieš aušrą

— Jūsų monografija „Prieš 
aušrą — Jaunieji Daukanto bičiu
liai” (Vilnius, 1990) aptaria in
telektualinį Simono Daukanto 
foną Kaip Jūs apskritai apibū
dintumėte lietuvio istoriko 
vaidmenį lietuvių tautos dvasi
niame ir moraliniame vystymesi 
moderniaisiais laikais? Kuo tas 
vaidmuo skirtųsi nuo kitų tautų 
patirties? (Pagalvojus, pavyzdžiui, 
apie Augustiną Voldemarą — is
torikas mokslininkas ir drauge 
politikas.)

— Kai rašiau Prieš aušrą — 
tikrai buvo juntamas sovietų im
perijos saulėlydis. Apie viską jau 
buvo kalbama, bet dar ne bet 
kaip, dar truputį netiesiogiai, 
naudojant senus išraiškos būdus, 
metaforiškai, perkeltine prasme 
ginant savas pozicijas. Ypa
tingais to intelektualinio klimato 
kūrėjais greta kitų humanitarų, 
maniau, esant (arba privalančius 
būti) istorikus. Simono Daukan
to intelektualiniame fone įžiū
rėjau tam tikras analogijas su 
mūsiškėmis problemomis. Isto
rikas, mano akyse, neturėjo teisės 
būti šiaip žmogus ir šiaip moksli
ninkas. Jo priedermė turėjo būti dicijos gaivinimo darosi neįma- 
tautos atminties saugojimas ir 
gaivinimas, jo pašaukimas — 
miglotus praeities vaizdus inter
pretuoti taip, kad viskas virstų 
beveik ateities pranašystėmis. 
Toks žiūrėjimas jau tada nebuvo 
nekaltas dalykas.

Tokioje būsenoje istorikas, kaip 
dar 1940-ais metais išsireiškė 
Zenonas Ivinskis, vis dar pasiliko 
pragmatinės istorijos nelaisvėje, 
t.y. pernelyg tiesmukiškai 
tenkino visuomenės poreikius. 
Vasario 16-oji, Molotovo-Rib- 
bentropo paktas, sovietų inter
vencija, lenininės nesąmonės — 
apie tai buvo kalbama masi
niuose mitinguose, rašoma po
puliariuose laikraščiuose. Isto
rikai panašėjo į praeities tardy
tojus, praeities teisėjus ir net 
praeities budelius. Suprantama, 
jog šitaip turėjo atsitikti — 
reikėjo prisidėti ir buvo prisidėta 
prie didžiojo pabudimo, bet 
akademine prasme ši aplinkybė 
turėjo ir dabar turi savo šešėlį.

Nes visa mūsų dainuojančios 
revoliucijos ideologija buvo 
grindžiama paprasčiausia praei
ties revizija. Iš čia plaukė tra
dicinis mūsų publikos reikala
vimas, kad istorikas būtų kažkuo 
daugiau nei mokslininkas. 1940 
metais, dar prieš įvykstant 
vimas, dar prieš įvykstant 
sovietų intervencijai, Zenonas 
Ivinskis vertino tai, kaip mūsų is
toriografijos ribotumo, uždarumo, 
silpnumo sąlygą. Rašydamas 
Prieš aušrą, aš taip negalvojau. 
Apie tai mąstau dabar. Dabar 
manyčiau, kad mūsų istoriko 
padėties skirtumas nuo vaka
riečio kolegos visų pirma slypi 
opinijos padiktuotose šio mokslo 
funkcijose. Kitaip tariant, mūsų 
istorikams problemas tiesmu
kiškai suranda garsiai kalbanti 
publika. Vakaruose jos gimsta iš 
paties istorijos mokslo. Čia, su
prantama, spalvos kiek sutirš
tintos. Tie dalykai, be abejonės, 
tarp savęs susiję, tačiau aš kalbu 
apie dominantes.

— Jūsų monografijoje „Blaivy
bė Lietuvoje XIX amžiuje” (Lietu
vių atgimimo istorijos studijos, 
Nr. 2, Vilnius 1990) Jūs rašote: 
„Juk gyvenimo mokytoja — is
torija— labiausiai reikalinga bū
na tada, kai racionaliai valdyti 
visuomenę, humanizuoti ir sukul
tūrinti atskiras gyvenimo sritis 
be istorinės patirties perėmimo, 
be dešimtmečių patikrintos tra- 

noma” (p. 7). Kokie iššūkiai ir 
naujos rolės tenka istorikui dabar
tinėje, atsikuriančioje Lietuvoje? 
Kaip dabar suprasti lietuvio isto
riko pašaukimą?

— Būtų netiesa sakyti, kad tik 
šis Jūsų klausimas taiklus ir nu
kreiptas į itin opią vietą. Galvo
ju, kad toks yra visas mūsų 
pašnekesys. Tame matau jo 
prasmę. Vienas dalykas turėtų 
būti pasakytas iš karto — nesuta
patinu savo asmeninių psicholo- 
ginių-profesinių problemų su 
visos Lietuvos istorikų korpuso 
reikalais. Vienur kalbu apie save, 
kitur — apie kolegas, bet abiem 
atvejais — tai mano asmeninis 
požiūris. Tad šališkas, ribotas, 
ypač kuomet vertinama bendra 
istorijos mokslo padėtis.

Mintys monografijoje Blaivybė 
Lietuvoje XIX amžiuje daug kur 
susišaukia su aukščiau minėtos 
knygelės mintimis. Abu darbai 
rašyti beveik vienu metu. Tik 
skirtingomis sąlygomis. Kaip 

LTSR Mokslų akademijos Is
torijos instituto žmogus, 1985 me
tais gavau užsakymą arba įparei
gojimą parašyti tokią studiją, 
kuri tiktų Gorbačiovo pradėtam 
antialkoholiniam vajui. Bet 
kokios valdiškos kampanijos 
metu mūsų institutas turėjo kaip 
nors remti politines akcijas isto
riniais argumentais. Prisipa
žinsiu, man ši tema buvo sve
tima. Tuo labiau, kad nepriklau
siau abstinentų tipui, nebuvau 
nei valdiškos Blaivybės drau
gijos, nei Motiejaus Valančiaus 
blaivybės sąjūdžio nariu. Visada 
išpažinau liberalius laisvo 
asmens pasirinkimo principus. 
Maniau, kad kiek, ko, kada gerti 
— tai kiekvieno asmeninis 
reikalas. Tad ėmiausi šios temos, 
kad netektų dėl algos dirbti dar 
ko nors nemaloniau. Juk neretai 
būna, kad tie, kurie moka pini
gus, ir muziką užsako. Kita ver
tus, pradėjęs tyrinėti, pajutau 
tikrą profesinį susidomėjimą, 
pats sau atrasdamas daugelį su 
girtuokliais ir blaivybe nieko 
bendro neturinčių dalykų. 
Politika, nevieša politika, 
visuomeninis regimos praeities 
paviršius ir paslėptos kas
dienybės realijos — visa tai buvo 
galima bandyti atskleisti. Bėg
damas nuo valdiško akademizmo, 
sukau bendrakultūrinio konteks
to link, bandžiau aiškinti, kad 
blaivybės akcija savyje turėjo la
bai daug to, kas beveik nesisieja 
su alkoholio reikalais. Beje, pats 
sau tuomet atradau, vesdamas 
tiesiogines paraleles, kad Gor
bačiovo blaivybės kampanija, 
kaip ir 19-o amžiaus Rusijos blai
vinimo bandymai — tai even
tualiai pirmieji žingsniai į rimtą 
revoliuciją... Gal iš čia plaukė 
tam tikras apeliavimas į skaity
toją, kad istorija yra gyvenimo 
mokytoja.

Kokie iššūkiai ir naujos rolės 
dabar tenka istorikui? Manyčiau, 
kad lieka ir dar ilgai išliks senie
ji iššūkiai ir senosios rolės, bet 
tuo pat metu jau laikas rūpintis, 
kad istorikas imtųsi atsakomybės 
būti tik istoriku. T.y. nuo istoriko, 
kuriam viskas aišku, kaip moky
tojui, galinčio mokyti mažiau 
išmanančius, turėtų būti gręžia
masi link istoriko, kuriam viskas 
neaišku, kuriam kyla daug pro
blemų, kuris abejoja, klausia ir 
dėl to tyrinėja. Pranašai turi virs
ti mokslininkais arba poetais, nes 

(Nukelta į 2 psl.)
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Komedijos jėga

Atsiminimų knyga apie Vincą Mykolaitį-Putiną

Praėjusį savaitgalį arti tūks
tančio Čikagos lietuvių turėjo 
progos pamatyti Los Angeles 
Dramos sambūrio pastatytą, 
„Margučio” rūpesčiu Čikagon 
atvežtą Kazio Sajos komediją 
„Barakudos”. Paliksime recen
zentams vertinti aktorių vaidybą, 
režisieriaus sumanumą, drama
turgo pokštus. Šia proga tik norė
tųsi bent trumpai paliesti tą jėgą, 
kuri yra savita komedijai kaip 
literatūriniam žanrui ir kaip 
teatrinei formai.

Gyvenimas nėra lengvas. Jis 
pilnas staigmenų, įtampų, maiša
ties. Dažnai atrodo, kad mūsų 
pačių pastangos labai maža teturi 
ryšio su tuo, kas mums gyvenimo 
kely atsitinka. Drama ir teatras 
yra vienas visuomeninis būdas 
bandyti suprasti ir susitaikyti su 
gyvenimo painumu. Tai, kas vyks
ta scenoje, yra visuomeninė litur
gija, kurioje burtininkai (drama
turgas, režisierius, aktoriai, švie
sų ir garso meistrai) sukuria 
pasaulį, kuris daug aiškesnis ir 
suprantamesnis, negu tasai, 
kuriame mes gyvename. Tas 
pasaulis, kurį matome scenoje, 
yra ne tikrovės atšvaitas, „xerox” 
kopija, bet labai ritualizuotas jos 
modelis, kuriame akcentuojama 
viena gyvenimo sudėtinė dalis. 
Pavyzdžiui, tragedija iškelia 
asmenį su jo jėgomis, aistromis ir 
troškimais ir veda jį kovon prieš 
pasaulį. Tragedija labai rimtai 
priima asmenį: jai žmogus ne ra
tukas didelėje mašinoje, o savo 
paties likimo kalvis. Tragedijos 
žiūrovas žino, kad dramos galas 
atneš pasibaisėjimą likimo 
žaismu. Tragedija švenčia as
menį, kuris su likimu rungiasi, 
nors jis savo likimą neša pačiame 
savyje. Aristotelis pažymėjo, kad 
tragedijos šiurpulys yra apva
lantis: žiūrovas grįžta į savo 
gyvenimą, pąjutęs, kad tikrovė 
nėra racionali, kad joje veikia jė
gos, kurios valdo žmogų, o ne 
žmogus jas.

Komedija žiūrovą ragina visai 
kitaip žvelgti į pasaulį. Komedi
jos pasaulis yra tipų ir pastovių 
ryšių pasaulis. Jei tragedijos 
veiksmo variklis yra asmens 
vidinis pasaulis — aistros, ambi
cijos, troškimai, tai komedijos 
veiksmas yra* varomas išorės: 
visuomeninių ryšių, socialinių 
rolių. Komedijoje veikėjai neturi 
vidinės gelmės. Jie sušaržuoti 
taip, kad žiūrovas gali atnešti 
savo patyrimus ir jais pripildyti 
veikėjo vidų.

Jei tragedija švenčia gyvenimo 
neracionalumą, tai komedija 
kaip tik švenčia gyvenimo racio

Šiame numeryje:
Apie komediją • Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną • 
Aktorė ir režisierė Irena Leonavičiūtė • Gintaro Patacko eilėraščiai 
• „Pastoralės” mergaičių choras Amerikoje ir Kanadoje • Medi
cina ir odontologija VIII Mokslo ir kūrybos simpoziume • Šiuo
laikinę lietuvišką prozą anglų kalba pasitinkant

nalumą. Komedija tai daro labai 
įdomiai, įprastą gyvenimo tvarką 
apversdama aukštyn kojomis ir 
tada vėl ją atstatydama. Kome
dija yra giliai optimistiška: 
atomazgoje kiekvienas veikėjas 
gauna daugiau, negu jis tikėjosi. 
Vaidinimo gale žiūrovas gali pa
justi, kad mūsų bendras gyve
nimas vertas gyventi ir kad mes 
visi, kartu paėmus, turime ne 
taip jau blogą ateitį. Komedijos 
pokštai ir veikėjų tradiciškai 
grubi kalba (pradedant jau su 
klasikinės graikų dramos ko
medijų autorium Aristofanes, o 
aplamai kalbos grubumo, „vul
garių” išsireiškimų bei vaizdi
nių itin taiklia vartosena vi
soje vakarietiškoje dramos is
torijoje vargu ar kas bus pra
lenkęs didįjį komedijos meis
trą Šekspyrą) tik pabrėžia, kad 
nors visuomeniniai ryšiai ir 
elgesio normos yra dirbtini ta 
prasme, kad jie mūsų pačių susta
tyti, tačiau jie sudaro pastatą, 
kuriame gyvenimas ne tik 
įmanomas, bet ir galutine prasme 
patogus. Giliausias komedijos 
siekis yra atkurti, sugrąžinti 
mums pasitikėjimą mūsų egzis
tencijos, mūsų trumpo gyvenimo 
žemėje pagrindu. Komedija tą 
pagrindą suvokia kaip nepaju
dinamą uolą, kurią nuolat ir visa
da aižo ne tik žmogiškos silp
nybės, bet ir kvailystės, o tačiau 
tas pagrindas išlieka tvirtas ir pa
tikimas — teatro salę paliekame, 
pasiruošę toliau su tąja „gyve
nimo didžia menkysta” (Putino 
žodžiais) galynėtis, bet irgi, 
komiškosios vizuos dėka, su ja 
susitaikę ir savotiškai vidujai 
praskaidrinti.

Neatsitiktinai Kazio Sajos 
„Barakudos” primena šio šimt
mečio pradžios „Ameriką pir
tyje”. Saja labai šmaikščiai 
komentuoja mūsų visuomeninio 
gyvenimo naują ir gana sujauktą 
etapą. (Manytumėm, kad ne 
vienas, prieš vaidinimo pradžią 
atsivertęs programą, akimirką 
stabtelėjo prie pastabos: 
„Veiksmas vyksta jau Nepriklau
somoje Lietuvoje”. Komedijai 
parinktoji aplinkuma — ne 
mokslinė fantastika, ne utopija — 
kaip dar ne taip seniai šitie žo
džiai būtų sugestijavę — o 
visiškai realus laikas ir vietovė. 
Turbūt retas mūsų per visą savo 
gyvenimą būtų galėjęs įsivaiz
duoti, kad šitaip nusakoma vie
tovė ir laikas kada nors galėtų 
tapti dėkinga aplinkuma — iš 
visų galimų dalykų, komedijai. 
Ar ir tai nelaikytina ženklu, kad 
mes nesam įstrigę savo liūdnam,

VYTAUTAS A. JONYNAS

Šįmet sukanka šimtas metų 
nuo žymaus mūsų tautos 
veikėjo-poeto, prozininko, drama
turgo — Vinco Mykolaičio-Putino 
gimimo dienos. Pažymėdama šią 
sukaktį Lietuvos spauda nepa
gailėjo skaitytojams prisiminimų 
skiaučių bei gausių straipsnių 
apie jį kaipo žmogų ir kūrėją. 
Kartais jautrių ir įžvalgių, 
kartais kupinų tuščiavidurės 
gražbylystės...

Šalia jų spėjo pasirodyti (iš
spausdintas, sakoma, retu 
greičiu) stambokas memuarinis 
Lietuvos mokslų akademijos 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto leidinys Atsiminimai 
apie Vincą Mykolaitį-Putiną 
(Vilnius: Vaga, 1992). Jame ap
sako savo pažintį su rašytoju 
aštuoniasdešimt penki įvairių 
kartų asmenys.

Leidinio išorė, tenka pripažinti, 
ne kažin kaip prašmatni. Pilkser- 
mėgė. Nors spaudos darbas be 
priekaištų ir knyga iliustruota 
gerai atrinktom nuotraukom, 
viską gadina prastos kokybės, net 
nevienodų atspalvių, laikrašti
nis popierius. „Plėšiko sapno”, 
kaip sakytų Zosčenka, spalvos. 
Visiems suprantama, kodėl taip 
atsitiko, bet vis vien apmaudu... 
Tačiau svarbiau juk knygos 
turinys... O jis spalvingas, įvairus 
ir, apskritai, svarus.

Leidinio parengėja-sudarytoja 
nurodoma Donata Mitaitė. Pra
tarmėj tačiau nepamirštama 
padėkoti jos talkininkams — 
Irenai Kostkevičiūtei ir V. Žukui. 
Jų įnašas, tarp kitko, pastebimas 
kiekviename žingsnyje. Spren
džiant iš nuorodų straipsnių pa
baigoj, ima aiškėti, kad faktiškai 
knygos genezė nukeldintina į 1969 
metus, jei nei anksčiau. Tada 
buvo suskasta (panašiai kaip išei- 
viškojo leidinio Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose atveju) ap
klausinėti Putino artimuosius, 
gimines bei draugus. Pirmąją 
apklausą atliko Irena Kostke- 
vičiūtė. Vėliau tą darbą tęsė V. 
Žukas.

reikėtų turbūt sakyti, tragiškam 
šio šimtmečio mums duotam 
likime — kad ir mes turime 
ateitį?)

Saja ištikimas komedijos tra
dicijai: veikėjai yra stereotipai. 
Antanas Girdžius yra ne tik lietu
vis iš Kalifornijos, bet tiesiog 
neegzistuojančio Kalifornijos lie
tuvio tipas: havajiški marškiniai, 
pinigų diržas, Kalifornijos 
optimizmas („Jei manęs nenu
šaus, gyvenimas bus labai 
geras”). Tačiau jis tebėra lietuvis 
su istorine sąmone. Kontūzintam 
kagėbistui apgauti kalifornietis, 
apsirengęs moteriškais rūbais 
(aišku, havajišku muu-muu), 
oriai paaiškina, kad jis kaip kuni
gaikštis Vytautas, bėgantis iš

Tų iniciatyvų dėka suskubta 
surinkti daug dokumentinės me
džiagos apie Putiną iš jo bendra
amžių, buvusių stambia dalim 
Sibiro kankinių. Peržvelgus, kaip 
pasiskirsto amžiumi knygos 
talkininkai, matyti, kad esama 
aiškios vyresnės kartos persva
ros. Daugiau nei 50% (49 asme
nys) yra gimę prieš 1910-uosius 
metus.

Memuarinė medžiaga skirs
toma į keturis skyrius: „Tėviš
kėje”, „Mokslo metai”, „Kaune” 
ir „Vilniuje”. Savaime supran
tama, kad, aptardami savo 
pažintį su Putinu, žmonės iš- 
sipasakoja susitikimus, tiek 
tarpukariu, tiek sovietinės ver
govės metais.

Pratarmėj pareiškiama, jog 
„knygoje atsiminimai spaus
dinami tokie, kokius autoriai pa
teikė”. Atseit pabrėžiama, kad 
nesistengta jų „taisyti” ar kitaip 
nugydyti. Ir iš tiesų cenzoriaus 
pirštų nuospaudos bent mums 
sunkiai įžiūrimos. Tik retkarčiais 
šmėkšteli viena kita pastabėlė 
petitu, kai ką patikslinanti ar 
paneigianti, kad rankraštis ne
dingęs; bet šiaip užgaulia pasta
ba, jog „kalba netaisyta”, 
nesišvaistoma.

Kur kas daugiau neaiškumų 
sukelia kiti „rankos užlaužimai 
už nugaros”. Mat, priešingai 
ankstesniems Lietuvių litera
tūros instituto leidiniams, šioje 
knygoje yra perspausdinami kai 
kurie pasirodę išeivijoj rašiniai 
apie Putiną, pradedant Mag
dalenos Mykolaitytės-Slavėnie- 
nės knyga Putinas mano atsimi
nimuose. Tiesa, čia pat apgailes
taujama, kad susidurta su keb
lumais susirinkt medžiagą iš 
„sunkiai prieinamų” išeivijos lei
dinių. Ar buvo mėginta ir kaip at
kakliai ją susiieškot, pratarmėj 
nepaaiškinama.

Faktiškai leidėjų tvirtinime 
esama tiesos. Peržvelgę du tomus 
Lietuvių išeivijos spaudos biblio
grafijos (1970-1979 metų laiko
tarpiu) aptinkam arti tuzino aiš-

Krėvos pilies. Saja priverčia 
juoktis ne tik iš visokių godumo 
ar parazitizmo tipų, bet taip pat 
ir iš savęs. Tai ir yra dalis kome
dijos jėgos: viskas yra integruo
jama, gyvenimas padaromas 
vientisu — jam priklauso ir suk
čiai, ir kombinatoriai, ir nuosta
bių instrumentų išradėjai, ir 
atsiminimų rašytojai, ir Krišnos 
pasekėjai, ir dolerių dalintojai.

Saja parodė, kad teatras yra 
aktualus ir šviežias, kaip šios 
dienos žinios laikraštyje. Ko gero 
tą instinktyviai pajuto ir tas tūks
tantis Čikagos ir apylinkių lietu
vių, kurie saulėtą rudenio sa
vaitgalį atskubėjo į Jaunimo 
centrą vaidinimu pasidžiaugti. 
Ateinančios savaitės Draugo 
kultūriniame priede mūsų re
cenzentai atidžiai ir apgalvotai 
vertins vaidinimą, bet šiuo metu 
yra visai tikslu ir reikalinga 
pasidalinti šiltu dėkingumo 
jausmu Los Angeles Dramos 
sambūriui už jų atvežtą dovaną. 
Smagu prisiminti juos visus 
šokančius blezdingėlę doleriais 
sulapojusio medžio paunksnėje. 
O komedijos autoriui Kaziui Sa
jai priklauso puokštė rožių (bet, 
aišku, ir su spygliais).

(a. a. U.)

Vincas Mykolaitis-Putinas 1965 metais Vilniuje
Algimanto Kunčiaus nuotrauka

kiai memuarinio pobūdžio tekstų, 
kurių nėra aptariamam leidinyje. 
Dievaži, nebūtų jam pakenkę, jei 
būtų radę jame vietos Bronio 
Railos, Alfonso Tyruolio, Petronė
lės Orintaitės, Jono Griniaus, Jo
no Aisčio, pagaliau Jozefo Miko- 
laičio rašiniai ar jų ištraukos. Bet 
faktas faktu; jų sklaida išeivijos 
periodikoj nemaža. Kai kas yra 
pasirodę retai kieno komplek
tuojamuose spausdiniuose arba 
tolimos Australijos spaudoj.

Vargu tačiau ar būtų leistina 
apkaltint leidinio sudarytoją 
bloga valia. Veikiau, priešingai, 
norėtųsi įžiūrėti pagirtinas inten
cijas jos nore praturtint leidinį jai 
prieinamos literatūros pagalba. 
Taip, sakysim, jinai išlesiojo 
pastraipėles, kuriose kalbama 
apie Putiną „atplaišinėj” memu
arų kompiliacijoj Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose. Ji spėjo 
įdėti jau vėlokai (1990) Dieno
vidyje pasirodžiusį Antano Vai
čiulaičio tekstą. Vienu atveju 
buvo net specialiai kreiptasi į 
vieną išeivijos kultūrininką ir 
spausdinamas iš jo išgautas 
pasisakymas apie Putiną. Deja, 
nuviliantis, kažkoks „valsas 
keturių ketvirčių taktu”, visai ne 
į temą.

Bet jei, kaip sakėm, netenka 
išeivijos skaitytojui abejoti 
sudarytojos gera valia praplėsti 
leidinio perimetrus, jam tenka 
nustebti, praregėjus, kad išeivijos 
raštijos tekstai nėra spausdinami 
ištisai, bet apipjaustyti. Tiesa, toji 
„kosmetinė chirurgija” nėra 
daryta vogčiomis. Ji paminima 
petitu tekstų pabaigoj. Vis dėlto, 
ar pašalinami neesminiai daly
kai, ar ne, skaitytojui neaišku.

Smalsumo vedami pasirinkom 
pasitikrinti, ar ir kaip cenzūros 
žirklės yra pažeidusios Stasio 
Santvaro straipsnį, spausdintą 

Ketvirtojoj pradalgėj 1967 metais. 
Jis ilgokas, nekrologinio pobū
džio, jausmingas ir išsamus. 
Autorius nesigaili cituoti įvairių 
žmonių pasisakymų. Kai kurie jų 
aptinkami ir aptariamame lei
dinyje. Visai natūralu, kad Atsi
minimų apie V. Mykolaitį-Putiną 
sudarytojai prireikė Santvaro 
rašinį apgenėti. Apskritai ji tą 
darbą atliko protingai, pašalin
dama tai, kas kartojama kitur 
(Krupavičiaus, Bradūno teks
tuos). Deja, iki tobulumo dar toli. 
Kai kurios Stasio Santvaro teks
to pastraipėles, manding, galėjo 
išlikti. Sakysim, tos, kur San
tvaras išsipasakoja, kaip Putinas 
jį drąsinęs ir guodęs po „Žvejų” 
premjeros fiasco, ar kaip raginęs 
jį nemesti plunksnos, kai jam pa
vyko įsidarbint teatre. Kita ver
tus, „išbrokyjamas” Jono Aisčio 
pasisakymas — o jis tiesus, skam
bus, „aistiškas”:

„Iš prigimties ramus, rimtas ir 
tvarkingas žmogus, o žiūrėk, kiek 
jis triukšmo, pasipiktinimo ir 
papiktinimo šventoj Lietuvoj 
sukėlė. Nuo galvos iki kojų inte
lektualas, tikras dvasios ari
stokratas, vakarietis; santūrus ir 
klasiškai vėsus — didelis lietuvis, 
puikus ir didelės bei kilnios sielos 
žmogus”.

Galėjo knygos sudarytoja neži
noti, kad Jonas Aistis buvo rašęs 
apie „klasiškai vėsų” Putiną 
Drauge net du kartus (1963.2.23 
ir 1968.6.8), bet pašykštėt skaity
tojui tų kelių eilučių, saky
tumėm, ne ypatingai protinga. 
Rasit, pabūgta Glavlito.

Nemažiau neaiškumų yra ir 
Magdalenos Slavėnienės atveju. 
Neturint po ranka jos knygos V. 
Mykolaitis-Putinas mano atsimi
nimuose, sunku nustatyti, kas iš 
jos paimta ir kas liko dirvo
nuoti. Apmaudu kas kita. Kostkevi- 

čiūtė yra kreipusis į Slavėnienę 
dėl kai kurių duomenų patiks
linimo. Toji atsakė jai laišku iš 
Australijos (p. 177). Deja, atrodo, 
kad visas „bendradarbiavimas su 
kraštu” tuo ir bus pasibaigęs. 
Kažkodėl Magdalenai Mykolai- 
tytei-Slavėnienei netoptelėjo į 
galvą pasiųsti į Literatūros 
institutą savo straipsnių, išbars
tytų po truputį visur — Australi
jos lietuvių spaudoj, Moteryje ir 
t.t. fotokopijų. Taip aptariamam 
leidinyje praganomas itin sva
rus jos straipsnis, pasirodęs Ai
duose (1968 Nr. 6), ir tai leidiniui 

, skriauda.
Dedant tašką po šiąja atran- 

kos-atmetimo problema, verta 
pažymėti, kad knygos sudaryto
jams nekilo dingstis papildyti jos 
ištraukom iš Lietuvos spaudoj 
pasirodžiusių leidinių. Taip, 
sakysim, pasigendam Halinos 
Korsakienės straipsnelio apie 
Putiną, pasivogtino iš jos Susi
tikimų. Arba Antano Venclovos 
pasisakymo apie Putiną jo Jau
nystės'atradime. (Komiška, bet 
Slavėnienė nesidrovi jo cituoti 
savo straipsnyje Aiduose.)

Leidinio pratarmėje apgailes
taujama, kad mažiausiai do
kumentinės medžiagos pavykę 
sukaupti, atkuriant Putino 
jaunystės laikotarpį, tuo tarpu, 
kai esama jos su kaupu apie jo 
gyvenimą Kaune ar Vilniuje. 
Bematant šia pastabėle užgau
namas gyvas nervas. Visų pirma, 
nebūtina sutikti, kad tarpukario 
ar sovietinio prakeiksmo laiko
tarpių fonas šviečiasi knygoj 
išskirtinai pagaviai. (Veikiau — 
blankokai.) O antra, kas svar
biau, ko leidiniu siekta? Ar 
atpasakoti su visom detalėm 
palyginti neįspūdingą poeto 
jaunystės gyvenimo kelią, ar 
padėti skaitytojui suvokti jo 
asmenybės bei kūrybos poveikį 
žmonėm įvairiais gyvenimo 
tarpsniais? Kuo ši knyga pagilina 
mūsų susikurtą poeto vaizdinį?

O gal toks dalykas — chimera? 
Gal tokio pobūdžio leidinys negali 
iš viso tokių gilmenų atverti? Gal 
jam lemta pasitenkint visiems 
žinomų, enciklopedijose nugie
dotų, banalybių pakartojimu? Ar
ba šiaip visokiom antiseptizuo- 
tom „reveliacijom”?

Padėtį komplikuoja dar ir tai, 
kad turim reikalo su kolekty
viniu leidiniu, o juose, kaip 
žinom, straipsnių kalibras visada 
įvairuoja. Vieni sugeba atkurti 
pasigėrėtinu šviežumu tolimų 
epochų reginius, kiti klampoja 
rašalo balomis, puikuodamies 
savimi arba atpasakodami iš kitų 
nugirstus dalykus. Nenuostabu 
tada, jei to paties incidento 
kaltininku įvairiose versijose 
tampa vis kitas nenaudėlis. Tokį 
pavyzdį aptinkam ir šioj knygoj. 
Pasirodo, kad nelengvai iš
vedamas iš kantrybės Putinas 
vieną kartą aprėkęs vieną tauš
kalių, kaip „chuliganą, svaidantį 
akmenis į tarptautinį ekspresą”. 
Tik vieniems tuo nevispročiu 
chuliganu yra buvęs Baldžius- 
Baldauskas, kitiems — Pakarklis 
ir t.t.

Ne visada, tiesa, tokie pasikar
tojimai skaitytojui įsipyksta. 
Kartais to paties fakto atpasa
kojimas, atkeliavęs iš kelių 
artimųjų lūpų, tik dar labiau pa
brėžia įvykio dramatiškumą. 
Tokia yra rašytojo pažeminimo 
per motinos laidotuves scena. 
Tada prie kapo duobės jį, „Rūpin- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ne visada taip yra, 
kaip sakoma

Pasakyti vaizdžią nesąmonę ir 
dėtis, kad joje slypi kiaurai reikš
minga tiesa — poetų mėgstamas 
triukas. Net ir pirmo rango ly
rikų. Pavyzdžiui, Aidas Marčėnas 
tvirtina (Literatūra ir menas, 
1993 m. birželio 19 d.): „O apskritai 
poezija — žiauriausias augalas. 
Kaip ir žmogus”.

Metaforiškai tegul poezija būna 
augalas, su šaknimis žemėje, su 
šakomis, lapais, žiedais saulė
tame ore. Tačiau visiškai nesu
tinku su epitetu „žiauriausias”. 
Kuo būtent poezija žiauri? Gal 
tuo, kad nesugeba paguosti ar su
tvardyti į žiaurumą linkusio 
žmogaus? Šiuo atveju jai labiau 
tiktų būdvardis „bejėgė”. Mūsų 
epocha gerokai prislopino poezi
jos įtaigumą. Jei 19-ojo amžiaus 
pabaigoje anglų poetas Matthew 
Arnold į poeziją žiūrėjo kaip į 
ateities religiją, šiandien neretai 
į ją žiūrima kaip į absurdiško 
išdaigavimo versmę.

Nūdienos poetai įsivaizduoja 
esą įstrigę laikotarpio chaose, 
išgyvena ribų praradimą, žmoni
jos moralinį nuopuolį, išsikvė- 
pimą. Štai Vaidotas Daunys 
įsitikinęs, kad „XX amžiaus 
pabaigos nebus”.

Kaip čia dabar — neigti šimt
mečio kalendorinę pabaigą? Kaž
kas ekscentriško. Sigitas Geda to
je pačioje rašytojų diskusijoje 
pažymi, kad 21-asis amžius jau 
yra prasidėjęs. Reiškia, tie dar 
septyneri metai iki kitos kalen
dorinės pakopos dvasiškai jau pri
klauso kito amžiaus terpei. Bai
siai skuba mūsų dainoriai.

Vaidotui Dauniui atrodo: „Poe
zija yra sunaikinusi pabaigos 
jausmą. Kovodama su pertvaro
mis ir apribojimais, jinai yra 
sunaikinusi sveiką ribos instink
tą. Aribiškumas yra tapęs jos 
principu. Aribiškumas, t.y. neri- 
biškumas, o tai nėra tas pats, kas 
beribiškumas”.

Mano išmone, tas „ari - ar - neri 
- biškumas” dabarties poetams 
yra ne tiek principas, kiek būdas 
be ypatingų pastangų kurpti 
eiles. Išlaikyti mene formą nėra 
lengvas dalykas. Ką nors origina
laus pasakyti — dar sunkiau, 
įkvėpimo nepakanka. Reikia 
daug stebėti, mąstyti, įtemptai 
dirbti. O gyvenimas aplinkui toks 
gundantis. Tiek malonių pramo
gų, sueigų. Negi dienų dienas 
tūnosi prie kelių eilučių, kamuo- 
sies prie šedevro lygio meilės so
neto. Tegu jį' bala. Nė kiek 
neribosiu savęs. Liesiu ant lakštų 
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Vaizdžios nesąmonės ir reikšmingos tiesos • Laiškas iš Jurgio 
Jankaus • Los Angeles Dramos sambūrio „Barakudos” Čikago- 
je • Apie tiksliuosius mokslus VIII Mokslo ir kūrybos simpoziu* 
me • Gražinos Cieškaitės eilėraštis • „Nuodėmingo angelo” Či
kagoje laukiant • Dėmesys mūsų egzodo literatūrai • Naujos 
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visus į galvą ateinančius ar
chetipus. Kepsiu eilėraščius kaip 
blynus. Kalba yra kantri. O 
skaitytojai — jie vis tiek 
nenusituokia naujoviškos poezi
jos estetikoje. Tegu kritikai ar 
literatūrologai suka galvas, ką 
reiškia mano minčių potvyniai.

***
Gyvendamas kito žemyno Va

karuose, taigi toli toli nuo nūdie
nio europietiškos poezijos skonio 
Lietuvoje, negaliu su savąja 
poetine dingstimi dorai seikėti 
tenykštes poetines apraiškas. Per 
daugelį metų mane yra paveikęs 
amerikiečių poezijos tikroviš
kumas, stengimasis pažinti save 
ir pasaulį, viską metaforiškai 
apibūdinti, dažniausiai verlibru, 
vengiant dirbtinumo, vaipymosi, 
išpūstos tragikos bei metafizikos. 
Tai, man regis, ne tik paranki, 
bet ir vaisinga formulė.

įsitikinau, kad pirmaeiliai 
poetai Amerikoje yra gerbiami 
žmonės, nors nedaug težinomi 
plačioje menų vartotojų publi
koje. Jokiame literatūros žurna
le niekam neateina į galvą at
sainiu sakinuku kandžiai pa
šiepti kurį nors žymų poetą, juo 
labiau poetę.

Šia prasme Lietuvos valdose 
etiketas jau kitoks, parafrazuo
jant Aidą Marčėną, pagrįstas po
eto žiaurumu poetui. Literatūros 
ir meno savaitraštyje (1993 m. 
gegužės 29 d.) skaitau Danutės 
Paulauskaitės rašinį „Pasauliui, 
kuris man niekada neatsakys”, 
įstrigusi Skuode, giria ji kažkokį 
draugišką Rodžeri Ašlį, gėrisi 
Antano A. Jonyno rinkiniu Nak
ties traukinys. Iš smagumo ryja 
liežuvį, skaitydama J. Kunčino 
„Gilsono kilpą”. Po to, nei iš šio, 
nei iš to, pasiguodusi nenumal
doma laiko tėkme, parodo savo 
kandžius dantukus: „Vaičiūnaitė
— nuobodi klasikė. Sigitas Geda
— rakteliu prisuktas gaidukas.”

Numanau, kad meistrui poetui 
Gedai šitoks durstelėjimas nei 
šilta, nei šalta. O dėl Juditos 
Vaičiūnaitės, kurios poeziją pa
kartojamai skaitau, jaučiuosi lyg 
ir sukrėstas. Man ji niekada ne
buvo nuobodi. Negi esu atsilikęs? 
O gal tas „miestpalaikis” Skuo
das atbukino Danutės Paulaus
kaitės poetini imlumą? Ištraukiu 
pirmą pakliuvusį Juditos Vai
čiūnaitės rinkinį — Smuikas. 
Nesirinkęs atsiverčiu puslapį. 
Štai mano mėgstamam dailinin
kui skirtas eilėraštis „Kąjetonas

FORMAI 60
Miela Aušrele,
Aną dieną (gal jau ir prieš 

mėnesį) gavau laišką. Iš tikrųjų 
gauti laišką jau ir mano amžiuje 

* nėra tokia didelė naujiena. Vis 
vienas kitas prabėgomis užkliū
va. Nebe tokie, kokie anais gerais 
jaunų dienų laikais užkliūdavo, 
bet vis tiek dienom pamarginti 
šis tas. O aną dieną atėjo kitoks 
— laiškas apie laišką. Rašė ilgų 
dienų bičiulis žemaitis daili
ninkas Alfonsas Dargis. Dabar jis 
būtas dienas ir būsimus darbus 
apmąstinėja atsisėdęs ant 
gražaus ežero krašto Europos 
pašveicary. Va, jo laiškas.

Mielas Jurgi! Gavau laišką. 
Šiandien gavau laišką. Rašo 
Paulius Augius, Viktoras Petra
vičius, Liudas Vilimas, Vaclovas 
Ratas, Antanas Kučas, Juozas 
Jankus, Kipras Šiaulys, Rudzins- 
kas. Klausia: Dargi, kada atva
žiuosi i „Formos” jubiliejini susi
rinkimą. Juk žinai, kad „Forma” 
gimė 1933 metais. Šiais metais 
švęsma „Formos” šešiasdešimties 
metų gimimą. Kalbėsma apie 
padarytus darbus ir kas bus 
toliau.

„Formos” draugų laiške nebuvo 
adreso. Ėmiau ieškoti jų adreso 
adresų knygutėse. Beieškodamas 
išgirdau prie lango balandžių 
triukšmą, burkavimą. Pabudau. 
Buvo sapnas.

Jurgi, į „Formos” draugų susi
rinkimą dar neturiu noro važiuo
ti Palauksma.

Tokį laišką perskaitęs lyg ir 
krūptelėjau, kas atsitiko, kad 
Alfonsas neskuba į draugų susi
rinkimą, ir tik po kelių akimirks
nių tesuvokiau, kad jo visi drau
gai, su kuriais pynėsi pirmieji 
bręstančio dailininko polėkiai, 
šaukia nebe iš čia, kad nebegali 
vieną dieną pas juos išėjęs, kitą 
sugrįžti. Todėl ir lūkuriuoja, dar 
čia vis mėgindamas ką sukurti, 
prieš išeidamas pas bičiulius dar 
vieną kitą pėdą čia įminti.

Lyg pro nikelius atsimenu, kai 
prieš dvidešimt metų New York’o 
Rochester’y Alfonsas pasakojo, 
kaip jų, dar studentų, būrelis 
ieškojo savo talentams naujo

Šklėrius. Raudonos burės”. Paci
tuosiu bent pradžią:
Gulėti po džiaugsmingom tavo 

burėm 
ir ant veido jausti 
jų raudoną šviesą, 

panerti i tą vasarą — 
dažų bedugnį vandenį, 
vaivorykštinį, šviežią, 
išvysti saulę —

Skaitau su malonumu. Judita 
Vaičiūnaitė sugeba taip vaiskiai 
įrėminti išjaustus žemiškus 
reginius. Ir stebėjimo galia, ir 
žodyno turiningumu, ir jausmo 
subtiliu saiku ji pranoksta dau
gelį mūsų gerų poetų.

Pranas Visvydas 

kelio. Jie nenorėjo dirbti taip, 
kaip to laiko dailininkai dirbo, 
bet ir nežinojo kaip. Po ilgų šnekų 
ir dairymosi, greičiausiai tik 
pagal nuojautą, bet ne pagal 
sąmoningą apsisprendimą, savo 
darbui atramą rado savo pačių 
tautos per amžius sukrautuose 
tautinės kultūros aruoduose. Ir 
čia tiesioginis nuopelnas gal ne
buvo jų pačių, bet Pauliaus 
Galaunės ir kai kurių kitų pro
fesorių, kurie vasaromis savo 
mokinius siųsdavo į kaimus 
rinkti liaudies meno pavyzdžių. 
Taip jie ir rinko, ko negalėjo 
rinkti piešė, fotografavo, ir 
nejučia patys gilinosi į liaudies 
meną per dievukus, kryžius, gry
čių, svirnų, varpsčių, rankšluos
tinių bei druskinių ornamentiką, 
per kraičio skrynių piešinius, ir 
tose skryniose sukrautų audinių 
raštų vingrumą. Gal todėl, kad jie 
po liaudies kūrinius dairėsi, ne 
ieškodami savo kūrybai pavyz
džių, bet su pačia kūryba ne daug 
ką teturinčiais siekimais: jie tik 
rinko muziejams. Jų misijos tiks
las buvo surinkti kaip galima 
daugiau lietuvių liaudies kūrybos 
pavyzdžių, kad nenusimėtytų ir 
nesunyktų, daugelio metų žmo
nių kurtos vertybės nenueitų 
vėjais. Buvo juk ir prieš juos daili
ninkų, kurie domėjosi liaudies 
menu, mėgino patys pagal tą 
meną kurti, tai jiems dažnai ir 
išeidavo tik kiek apgenėtos, 
„pagerintos” to meno kopijos, bet 
ne kokia nauja srovė, o tie jau
nuoliai, nemėginę palengvinti 
savo kuriamojo darbo liaudies 
kūrybos pavyzdžiais (ima pa
gunda tikėti, jog gal tas galimas 
procesas jiems tada nė į galvą 
neatėjo), nejučiomis, nesąmonin
gai telkė savin visiškai naują 
pažinimą, kurio jokia to meto 
mokykla negalėjo duoti. Galima 
net suabejoti, ar apskritai kokia 
mokykla galėtų tokį nesąmonin
gą įsijautimą įkvėpti. Tokį, iš 
kurio išaugtų, trykšte ištrykštų 
nauja srovė.

Svarbiausia, kad tuos jau
nuolius į naujus ieškojimus ne 
žinojimas, ne koks naujas viešai 
įmantriais žodžiais pareikštas 
užmojis pastūmėjo, bet tik 
nuojauta, tik noras ištrūkti iš 
kartotų ir perkartotų, nuoboduliu 
virtusių formų. Tiesa, jie savo 
judėjimą pradėjo tik išviršinėmis 
formomis: sambūry tegalėjo būti 
tik vyrai, visi turėjo padoriai 
rengtis, negirtuokliauti (prie
šingai anų, net ir šių, dienų nuo
taikoms: kad geras menininkas 
turi gerai ir išgerti), dar labiau 
skirtis iš kitų įsitaisė nuo visų 
kitų skirtingas, tik jų vienų te
dėvimas pilkas, plačiabryles 
skrybėles ir sidabrinius žiedus su 
septynlapiu lino žiedu akutėje. 
Tas žiedas jiems buvo ir narystės 
asmens liudijimas su žiedlapy 
įbrėžtu brūkšneliu, žyminčiu, 
kurio tas žiedas yra. Jeigu tie išo
riniai sambūrio ženklai būtų 
buvusi visa susibūrimo esmė, tai 
ir visas sambūris tebūtų tik 
ūgtelėjusių vaikų žaidimas. Žai
dimu pradėtas, žaidimu būtų ir 
baigęsis. Nebūtų likę net nė tiek, 
kiek yra likę iš ne vieno sambū
rio, pradėjusio savo judėjimą 
išpūstų žodžių deklaracija, ta dek
laracija savo užmojus ir baigusiu. 
Kartais atsitinka, kad jie tampa 
net laimingesni, nes deklaracija 
sužavėti žmonės apie ją vis pa
šneka dar ir po daugelio metų, 
turi už ko užsikabinti, nors jokių 
vertų apšnekėti darbų ir nėra, o

Alfonsas Dargis
Jurgio Jankaus nuotrauka

formininkai jokių savo užmojų 
neskelbė, tik dirbo. Dirbo iš vie
no. Vienas kitą skatino ir rams
tė. Kai kas ir net po daugelio 
metų to solidarumo negalėjo 
užmiršti ir atleisti, bet taip 
elgdamiesi jie daug pasiekė, net, 
šių dienų terminu tariant, Lie
tuvos grafiką į tarptautinius 
vandenis stūmė. Paryžiuje Vik
toras Petravičius už liaudies 
pasakų iliustracijas buvo 
apdovanotas Grand Prix, o Vaclo
vas Ratas už Jūratę ir Kastytį 
garbės medaliu.

Dabartinės Lietuvos žmonės 
grūste grūdasi į Vakarus. Vis 
tiek geras ar blogas Vakarų 
kultūros reiškinys jiems spindi 
deimantu. Daugumas tenori dirb

Alfonsas Dargis Prisiminimai, 19»2

ti tik taip, kaip čia daroma. At
simenu prieš metus, o gal ir kiek 
seniau, Ričardas Gavelis Litera
tūros ir meno savaitraštyje didžia
vosi, kad jis jau rašo taip, kaip 
Amerikos „postmodernistai”. 
Formininkai irgi dairėsi. Jie 
vartė Vakarų meno žurnalus, 
geidė išvažiuoti pasidairyti, pa
studijuoti. Ir važiavo, ir mokėsi, 
bet dirbo atsirėmę į savo tautą, 
sėmėsi kūrybinio skatulio iš savo 
tėvų žemės, iš savo tautos šaknų. 
Mokant rašyti, mokant piešti 
nelabai didelis daiktas rašyti ar 
piešti taip, kaip kuris kito krašto 
menininkas daro. Tikra kūrėjo 
misija yra kurti taip, kaip kiti 
nekuria. Ne mėgdžioti, bet at
nešti į pasaulio kultūros skrynią 

ką nors nauja. Jeigu Viktoras 
Petravičius arba Vaclovas Ratas 
savo iliustracijas būtų nuvežę 
Paryžiun, pieštas taip, kaip piešė 
geriausi to meto prancūzų ir kitų 
kraštų dailininkai, vargu ar būtų 
kas juos pastebėjęs. Kūrybinių 
impotentų, kurie seka kitais, yra 
pilnas pasaulis, bet formininkai 
nuvežė naujieną, darbus kitokius, 
visiškai savus, išaugusius iš savo 
tautos kūrybinio potencialo, ir jie 
tuoj tapo pastebėti ir įvertinti.

Niekas negali pasakyti, kokios 
įtakos tas meno būrelis būtų 
turėjęs mūsų meno kultūros rai
dai, jeigu pasaulinis didžiųjų 
kataklizmas nebūtų mūsų mažos 
tautos taip ilgam sugrumdęs. Ne 
tik menui, bet ir visai tautos 
kultūrai. Mudu su žmona, nors 
dirbom tolimuose kaimuose, bet 
buvom savotiški kultūriniai pra
muštgalviai. Mum vis rūpėjo 
kartkartėmis nubėgti į Kauną, 
užsukti į teatrą, pažiūrėti dailės 
parodų, pasėdėti Čiurlionio gale
rijoj ir, žinoma, parsivežti vieną 
kitą įdomesnį leidinį. Mes, 
kaimiečiai, tikrai nieko neži
nojom apie formininkus, bet kai 
pradėjo išeiti jų iliustruotos kny
gos, tai visada naujai pasirodžiu
sią parsiveždavom ne tik sau, bet 
ta naujiena dalindavomės ir su 
vaikais. Ir žiūrėdavom, ir skai- 
tydavom. Per jų piešinius vaikai 
ir į pačias pasakas ar pasako
jimus visai kitaip įsigyvendavo. 
Ir šiandien atsimenu, kaip 
susižavėję Kučo Aišbės brička 
skandavo: „Šimo brička liumpsi, 
Šimas su Šimiene tūpsi”.

Kai buvau nuvykęs į vėl gana 
skausmingai atsigaunančią 
Lietuvą, man už vis labiausiai 
rūpėjo, kas atsitiko su mano 
buvusiais mokiniais. Nemaža 
laiko praleidau jų beieškodamas, 
o suradęs nė kiek nesigailėjau. 
Kiekvienas iš jų išgyveno savo 
odisėją, bet išliko žmonėmis. La
bai nustebau, kai iš daugelio iš
girdau: „Tu mus išmokei mylėti 
savo tėvynę”. Aš niekada nemo
kiau jų ką mylėti, negraudinau 
jokiom kalbom nei priesaikom. Ir 
gerą tarpą tokie jų pareiškimai 
man buvo mįslė, kol po gero laiko 
ėmė šviesėti, kad greičiausiai tas 
išmokymas atėjo ne tiesiogiai, ne 
žodžiais, bet gal todėl, kad mudu 
patys, stengdamies būti atviri 
visokiausiems mūsų buities 
reiškiniams, stengėmės tuos 
reiškinius atverti ir vaikams. 
Vienas tų reiškinių, ir greičiau
siai ne pats paskutinis, buvo ir 
formininkų knygos, per kurias 
net ir vaikai visai nesąmoningai 
galėjo pąjusti savo krašto gyvybės 
pulsą ir prie jo ilgam prisirišti. 
Per jį stipriau ir kraštą pamilti.

Tautos kultūros kelią ir jo 
vingius ne visada lengva atspėti. 
Juk jeigu ir po 60 metų tų jaunų 
vyrų užčiuoptas braižas vis ir vis 
ataidi šių dienų Lietuvos 
dailininkų darbuose, jie tikrai 
yra radę ypatingą vertybę, ir kas 
dabar gali pasakyti, ar kas kitas 
būtų ją beradęs, jeigu jie būtų 
užsimerkę savo tautos patyrimui, 
o būtų tik sekioję nors ir labai 
gerų užsienio dailininkų pėdomis.

O būtų įdomu, kad kuris meno 
tyrinėtojas atsidėtų patyrinėti tos 
mažos grupelės darbus, pasektų 
jų kelią ir paieškotų, kiek jie 
turėjo įtakos mūsų, o gal ir ne 
mūsų, meno raidai. Žinau, kad 
pradėti menotyrininkui gal lyg ir 
nėra nuo ko, nes formininkai 
nepaskelbė, neišspausdino į 
sparnuotus žodžius įvilkto credo, 
užtat jie paliko savo darbus, ir 
to jau turėtų pakakti už ko 
užsikabinti.

Jurgis Jankus
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TIESA JUS IŠLAISVINS
Reformacijos šventės proga

Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis
INGĖ LUKŠAITĖ

„Tvirčiausia apsaugos pilis yra 
mums Viešpats Dievas” — taip 
prasideda Liuterio sukurta gies
mė, kurią evangelikai gieda Re
formacijos šventės metu pasku
tinį sekmadienį spalio mėnesy. Ji 
taip pat yra Liuterio evangeliško 
tikėjimo trumpiausia santrauka, 
išreikšta anų laikų sąlygomis. Jo
je Liuteris prilygina Dievą galin
gai piliai arba nenugalimai tvir
tovei. Jeigu mes gyvename tokio
je pilyje, mes esame saugūs.

Šiandien pilys virto muziejais, 
kuriuos mes lankome, norėdami 
pažinti praeitį. Bet Liuterio 
laikais pilis turėjo esminį tikslą: 
užėjus karui, marui ar badui, 
žmonės bėgdavo į aplinkines pi
lis, ieškodami apsaugos ir prie
glaudos išlikimui. Tokiu būdu, 
remdamasis anų pavojingų laikų 
patyrimu, Liuteris parašė savo 
geriausiai žinomą giesmę: „Tvir
čiausia apsaugos pilis yra mums 
Viešpats Dievas”. Šios giesmės 
reikšmė yra labai aiški: Dievas 
yra mūsų saugumas, mūsų prie
globstis, mūsų slėptuvė nuo pa
vojų ir žalos; Dievas yra mūsų ap
saugos pilis, pas Kurį mes bė
game prieglaudai ir sustiprini
mui, pavojams ištikus.

Šiandien mūsų gyvenimo sąly
gos skirtingos. Šiandien mes 
nebebėgame į pilis apsaugai, bet 
mes Liuterio giesmę vis dar gie
dame. Kur mes šiandien bėgame, 
ieškodami saugumo? Ar Dievas 
šiandien yra mūsų prieglauda ir 
stiprybė? Dievas yra mums tas, 
sako Liuteris, kuriuo mes dau
giausia pasitikime ir pas kurį 
mes atrandame prieglaudą ir pa
guodą gyvenimo bėdose.

Šiandien žmonės mano: „Di
džiausia apsaugos pilis yra mano 
sveikata. Kol aš esu sveikas, aš 
esu saugus”. Kiti galvoja: „Di
džiausia apsaugos pilis yra mano 
turtas. Kol aš turtingas, aš jau
čiuosi esąs saugus”. Dar kiti 
mano: „Didžiausia apsaugos pilis 
yra mano įtaka. Kol aš žmonėse 
įtakingas esu, aš esu saugus.” 
Bet ar mūsų saugumas gali būti 
tas, ką mes turime, ar ką mes 
įstengiame, ar ką mes galime val
dyti? Juk viskas, ką mes turime 
ar kas mes esame, gali pranykti 
per vieną akimirksnį.

Jėzus, kuris gerai pažino žmo
nių didžiausias bėdss, prabilo j 
juos šiais evangelijos žodžiais, 
skirtais Reformacijos šventei: „Jei 
jūs pasiliekate mano žodyje, jūs 
tikrai esate mano mokytiniai, ir 
pažinsite tiesą, o tiesa išlaisvins 

Šiame numeryje:
Lietuviams evangelikams Reformacijos sekmadienį švenčiant • 
Reformacijos įtaka Lietuvai • Alfonsą Mikulskį (1909-1983) 
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ar širšinas? • Juliaus Kelero poezija • Ateities savaitgalio programa 
• Apie VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumą • Stasio Povilaičio 
koncertas Čikagoje

jus” (Jono 8:31-32). Jėzus žino, 
kad gyvenimas yra kova ir kad 
mūsų širdys pilnos rūpesčių, ne
tikrumų bei abejojimų. Kartais 
net visas gyvenimas atrodo išreiš
kiamas klausimu: „Ar tai iš viso 
verta?” Jėzus žino, kad mes 
esame taip sutverti, jog mums 
reikalingas saugumas, tikrumas 
ir gyvenimo atpildas. O mūsų 
gyvenimas bus nepatenkinantis, 
netikras ir beprasmis, kol mūsų 
širdies nerimas neatras savo 
amžino šaltinio.

Štai ką Jėzus mums sako: „Jū
sų saugumas ir prieglauda yra 
Dievo Žodyje. Jeigu jūs esate Jo 
Žodžiui atviri, jums išauš nauja 
galimybė. Jeigu jūs pasiliekate 
mano Žodyje — laikotės Jo, esate 
Jo paveikti, esate Jo valdomi — 
tada iš tikrųjų jūs būsite saugūs”. 
Evangelijos geroji naujiena pri
mena mums nepasitikėti savo pa
čių padarytu saugumu, kuris yra 
tik laikinas, bet visiškai pasi
tikėti Dievo Žodžiu. Dievo Žodyje, 
Kristuje, mes randame amžiną 
atpildą, laisvę ir saugumą. Šią 
evangelijos tiesą mums iš naujo 
atidengė Martynas Liuteris.

„Jei jūs pasiliekate mano 
žodyje, jūs tikrai esate mano 
mokytiniai, ’r pažinsite tiesą, o 
tiesa išlaisvins jus”. Štai ką šian
dieninis tekstas mums sako: bū
kite Jėzaus pasekėjais, pažinkite 
tiesą. Jėzui tiesa nėra abstrakti 
sąvoka, teoretiškas dėsnis ar 
teologija. Kad būtumėm laisvi, 
mes turime būti gyvame santyky
je su tiesa. O tiesa yra tas, kas 
duoda mūsų gyvenimui prasmę, 
kuo mes pasitikime gyvenimo 
bėdose. Tiesa yra mūsų gyvenimo 
svarbiausias santykis. Tiesa yra 
mūsų santykis su gyvu asmeniu, 
su Jėzumi Kristumi. Kad pažinus 
tiesą ir pasidarius mokytiniais, 
mes turime gyvai santykiauti su 
tiesa, su Jėzumi Kristumi. Tiesos 
pažinimas reiškia tarnavimą tie
sai visa savąja būtybe, per kurį 
mes atrasime tikrąjį saugumą, 
tikrąją laisvę ir palaimą.

„Jei jūs pasiliekate mano 
žodyje,...pažinsite tiesą, o tiesa 
išlaisvins jus”. Šie Jėzaus žodžiai 
nesusilaukė didelio pasisekimo, 
Jam juos pirmą kartą ištarus. 
Žmonės neskubėjo pas Jį, svei
kindami: „Mokytojau, gražūs pa
mokslo žodžiai šiandien!” Visai 
atvirkščiai: jie užsigavę supyko 
ant Jo: „Mes esame Abraomo pa
likuonys ir niekados niekam ne
vergavome! Kaip tu gali sakyti: 
'Jūs tapsite laisvi’?” (Jono 8:33).

Lietuvos reformacijos istorijos 
ir Kultūros draugijos ir Biržų 
krašto muziejaus „Šėla” suorga
nizuota tarptautinė mokslinė 
konferencija „Protestantizmas 
Lietuvoje: istorija ir dabartis” 
įvyko 1993 m. kovo 9-10 d. Vil
niaus universiteto Teatro salėje. 
Buvo skaitomi 27 pranešimai.

Profesorius S. Kregždė, atida
rydamas konferenciją, priminė, 
kad draugija steigimo susi
rinkime skelbė, jog ši pasaulie
tinė draugija bandys palaikyti 
protestantizmo puoselėtas ver
tybes: toleranciją, kitaip mąs
tančių supratimą.

Istorijos mokslų kandidatė Ingė 
Lukšaitė (Vilnius) aptardama 
„XVI-XVII a. reformacijos raidos 
Lietuvoje reikšmę”, analizavo 
reformacijos pradėtų naujovių 
Lietuvos kultūros gyvenime 
realizavimą, jų kelius į visuo
menę, brandumą. Analizavo ir 
evangelikų, ir katalikų kultūros 
veikėjų pastangas naujoves 
kurti. Teigė, kad reformacijos 
reikšmę apibūdina ir tai, ką 
evangelikai patys sukūrė, ir tai, 
ką ji kaip formuojanti jėga ska
tino kurti katalikišką visuo
menės dalį.

Kun. Norvilą perskaitė Hypa- 
tijos Yčaitės (JAV) pranešimą, 
„Lietuvių evangelikų bažnyčios”, 
kuriame argumentuojama nuo
stata, jog evangelikai nereika
lauja aklojo tikėjimo. Siūlė 
terminą „evangelikai” vartoti 
kaip bendrą ir evangelikams 
reformatams, ir evangelikams 
liuteronams. Pabrėžė, kad eku
meninis amžius reikalauja iš visų 
pakantumo, kurio būtina visų 
pirma pareikalauti iš savęs.

K. D. Schmidt (Harksheim, 
(Vokietija) pranešime „Martyno 
Liuterio reikšmė kalbos, tikėjimo 
ir identiteto raidai, jo įnašas į tau
tos kultūrą” aiškino Liuterio tei
ginius: „nuteisinimą tik tikėjimo 
pagrindu ir jo principus, kad 
evangelijos suvokimas per gim
tąją kalbą teikia žmogui galimy-

Jie žinojo iš praeities, kad Die
vo išganymo dovana buvo gauna
ma per pasitikėjimą Dievu. Da
bar jie manė ir tikėjo, kad Dievo 
išganymo dovana yra jų prigim
tinė teisė ir nuosavybė, kurias jie 
paveldėjo iš savo tėvų kaip mate
rialinį palikimą. Gal ir mes šian
dien galvojame panašiai.

Jeigu šiandien mus kas klau
sia, kodėl mes esame evangelikai, 
dauguma turbūt atsakytų, ka
dangi mūsų tėvai buvo evangeli
kai, kadangi mes buvom krikštyti 
evangelikais, kadangi buvome 
evangeliškai išauklėti. Bet kas 
galėtų šiandien irgi išpažinti: 
mes esame evangelikai, kadangi 
susipažinome su Kristaus gerąja 
naujiena evangeliškoje bažny
čioje, kurioje mūsų tikėjimas 

bę gilinti tikėjimą ir save identi
fikuoti kaip krikščionį.

Ukrainos Mokslų akademijos 
narys A. Nepokupnas (Kijevas) 
pranešime „Gimtoji kalba ir re
formacija. Pirmieji trys Martyno 
Mažvydo katekizmo žodžiai” 
analizavo žodžius „Knygelės 
pačios byla”. Lygino daugelio 
16-ojo amžiaus katekizmų ir kitų 
knygų pavadinimus, kuriuose 
buvo mažybine forma personi
fikuojama knygele. Pažymėjo 
Martyno Liuterio kalbos būdo 
įtaką daugeliui pirmųjų knygų, 
išskyrė tą kalbėjimo būdą, kaip 
protestantišką tarmę — raštijos 
pradžios tarmę.

Docentas A. Juška (Klaipėda) — 
„Reformacija — esminis fakto
rius, saugojęs lietuvybę Mažojoje 
Lietuvoje” nagrinėjo problemą, 
kodėl maža lietuvininkų b antis 
išlaikė per 600 metų lietuvybę, 
o Vilnijos krašte nutautimas 
įvyko 19-uoju ir 20-uoju amžiais, 
t.y. per šimtmetį. Siūlė atsisakyti 
mito, kad Mažojoje Lietuvoje 
buvo vykdoma germanizacija, 
teigė, kad valstybinė valdžia jos 
nevykdė iki 19-ojo amžiaus, nors 
kai kurie pavieniai valdininkai 
siekė germanizuoti lietuvius. 
Lietuviškumo išlaikymui esminė 
priežastis buvo reformuota Baž
nyčia, kurioje didelė reikšmė 
teikiama gimtajai kalbai, ir de
mokratiška Bažnyčios sandara.

D. Freudenberg’o (Detmold, Vo
kietija) pranešimą „Reformacija 
— nuolatinis Bažnyčios poreikis” 
išvertė iš vokiečių kalbos ir per
skaitė Balčiauskienė. Apžvelgta 
Bažnyčios istorija kaip Kristaus 
skelbto tikėjimo buveinė, kurioje 
ne visados jis pats išlaikomas. 
Bažnyčios istorija interpre
tuojama kaip tikėjimo istorija, o 
reformacija — kaip naujo mąs
tymo procesas, neturintis pabai
gos. Autorius mano, kad reforma
cija yra ne tik protestantų 
Bažnyčių reiškinys. Teigė, kad 
katalikai pasauliečiai savo 
ekumeninėmis nuostatomis yra 

stiprėja ir mūsų dvasinis gyve
nimas atsinaujina? Kas galėtų 
pasakyti: mes patyrėme mūsų 
bažnyčioje Dievo malonę, kuri pa
teisina mus nuodėmių atleidimu?

Reformacija Bažnyčiai daug ką 
laimėjo ir daug ką mums paliko, 
pavyzdžiui: Šventą Raštą ir pa
maldas gimtąja kalba, bendrą 
parapinį giedojimą, Šventą Vaka
rienę abiem pavidalais, vai
kų ir suaugusių tikybinį auklėji
mą, dėkingą tarnavimą meilės iš
reiškimu Dievui ir artimui ir dar 
daugiau. Ar mes šiandien pilnai 
pasinaudojame šiais laimėjimais? 
Vokiečių poetas Goethe yra pasa
kęs: „Ką tu paveldėjai iš savo 
tėvų, elkis taip, kad šį palikimą 
ir pasisavintum”.

„Jei jūs pasiliekate mano žody
je...” Reformacija niekad nėra at
baigtas tolimos praeities įvykis, 
kurį mes kasmet prisimename 
Reformacijos šventės metu. 
Reformacija reiškia: „Ecclesia 
semper reformanda”, tai yra: 
Bažnyčia turi būti nuolat refor
muojama. Liuterio reikalavimas 
reformuoti Bažnyčią Dievo Žodžio 
pagrindu baigėsi jo išmetimu iš 
Bažnyčios ir privertė jį orga
nizuoti tikinčiųjų surinkimą 
evangelijos pagrindu. Todėl 
evangelikai liuteronai laiko save 
esant reformuotais katalikais.

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

toliau pažengę, nei tai suvokia 
Bažnyčių vyresnieji, o tai yra taip 
pat reformavimas, kaip nuola
tinio atsinaujinimo būtinybė.

Profesorius H. Wisner (Varšu
va, Lenkija) nagrinėjo „Kristupo 
Radvilos (1585-1640) požiūrį į 
tikėjimą”, apžvelgė jo įkurtas mo
kyklas, finansuotus leidinius.

Bet ką tai reiškia šiandien: 
Bažnyčia turi būti nuolat refor
muojama? Bent štai ką: mes turi
me būti nuolat pakeičiami, nuo
lat Dievo Žodžio reformuojami. 
Reformacijos šventė yra tuščias 
minėjimas, jei mes patys nesame 
Dievo Žodžio performuoti ir at
naujinti. Todėl aš manyčiau, kad 
Reformacijos šventė šiandien tu
rėtų prasmingai būti švenčiama 
kaip atgailos šventė, nes atgaila 
sugrąžina mus į santykį su Die
vu. Atgaila priveda mus prie 
išpažinties ir prie Dievo Žodžio, o 
Dievo Žodis yra galingas, mus iš
laisvinantis iš nuodėmių vergijos 
ir iš mūsų silpnybių, Dievo ir ar
timo patarnavimui.

Reformacijos šventės šventimas 
šiandien reiškia atnaujinimą mū
sų krikšto santykio su Jėzumi 
Kristumi per atgailą. Po atgailos, 
gavę atleidimą, mes atsikeliame 
sustiprinti savuoju tikėjimu. Mes 
tampame ištikimais ir džiaugs
mingais Viešpaties sūnumis ir 
dukterimis, atsidavę Dievo ir ar
timo tarnybai.

Tada mes galėsime iš širdies 
giedoti: „Tvirčiausia apsaugos 
pilis yra mums Viešpats Dievas”.

Hansas Dumpys,
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 

Išeivijos Bažnyčios Vyskupas 

Nagrinėjo tolerantiškus jo san
tykius su jėzuitais. O santykiams 
su arijonais (Liubče, Kėdainiuose) 
kunigaikštis taikė naudingumo 
kriterijus, draudė plėsti jų bend
ruomenę: jo artimiausioje dvaro 
aplinkoje buvo visų tikybų as
menys, išskyrus arijonus. Savo 
dvaruose bandė riboti kitų tikybų 
laisvę, tačiau nėra žinių, kad 
būtų buvę laikytasi šių po
tvarkių. Aiškiai palaikė evange
likų reformatų Bažnyčią.

Profesoriaus L. Vladimirovo 
(Vilnius) pranešimo „Senoji lie
tuviška protestantiška knyga 
Lietuvos ir pasaulio bibliotekose” 
gausiai susirinkę konferencijos 
dalyviai klausė prie Vilniaus 
universiteto Retų spaudinių sky
riuje surengtos parodos „Protes
tantiška knyga Lietuvoje” stovų. 
Paroda ir pranešimas vienas kitą 
vykusiai papildė. Prelegentui 
buvo pateikta daug klausimų 
apie galimybes susigrąžinti iš
vežtas iš Lietuvos knygas ir jų 
paieškas. Profesorius teigė, kad 
senosios knygos turi būti ten, kur 
jos yra labiausiai vertinamos, 
mylimos, toje terpėje, iš kurios jos 
kilo, kur su jomis dirbama.

Profesorius V. Drotvinas (Vil
nius) pranešime „Šviesa iš Kara
liaučiaus. Filologijos tradicijos 
XVII-XVIII a. Mažojoje Lietu
voje” apžvelgė situaciją, kai ir 
teologinius ir filosofinius pir
muosius darbus realizavo Ma
žosios Lietuvos asmenys. Anali
zavo, kokį impulsą kurti filolo
ginius darbus davė 1639 metais 
„Reccessus generalis” — visuo
tinės vizitacijos nurodymai. Ap- 

1 tarė D. Kleino, F. Pretorijaus filo
loginius veikalus, plačiau nag
rinėjo spaudai parengtą, bet iki 

šiol neišspausdintą F. Pretorijaus 
biblijos žodyną, kurio šaltiniais 
laiko šnekamąją kalbą ir vokiško 
registro vertimą.

Filologijos mokslų kandidatė 
D. Keseliūnaitė (Klaipėda) pra
nešime „Lietuvininkų giesmyno 
kalbos turtai” apžvelgė Kuršaičio 
giesmyno kalbą, išskirdama ypač 
tą leksikos klodą, kuris būdingas 
tik klaipėdiečių tarmei, ir tas 
giesmes, kurios buvo ne versti
nės, bet, kaip manoma, lietuvių 
šiame krašte giedotos. Nagrinėjo 
specifinių būdvardžių darybą, 
vartotų priesagų ypatybes. Pabai
gai visi išklausė giesmių iš Kur
šaičio giesmyno, kai kurie salėje 
ir pritarė.

M. Tydecks’o (Burgdorf, Vokie
tija) pranešimą „Tikyba Grau- 
menėje ir Plikiuose” perskaitė M. 
Purvinienė. Autorius — Vokie
čių-lietuvių literatūrinės drau
gijos vicepirmininkas — užrašė 
atsiminimus gyvenusių 15 km 
apie Plikius apie 1,800 parapie
čių, surinkimininkų pasaulėjautą, 
apeigų tvarką, knygas, forma
vusias vaikų pasaulėžiūrą.

Docentas J. Uzdila (Vilnius) 
pranešime „Dorovinės vertybės 
ir jų interpretacija katekizme” 
aptarė, kokios vertybės ir kokia 
jų subordinacija yra teikiama ka
tekizme. Vertybių hierarchijos 
viršūnėje atsiduria Dievas, visos 
kitos priklauso nuo jo. Lygino 
20-ame amžiuje susiformavusios 
aksiologijos išeities taško skir
tumus su katekizmais, kuriuose 
yra nemaža dar l ojo amžiaus 
turinio. 20-ojo amžiaus aksiolo
gijos subjektas yra žmogus savi
stabos būsenoje, ir iš šio centro 
yra nustatomos vertybės. Pra- 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Gilios poliarizacijos 
pavojus

v

Vaizduotė Antano Škėmos romane „Balta drobulė”

Nuo Vingio parko tautinės vie
nybės manifestacijos praėjo jau 
daugiau nei penkmetis. Laikas 
prabėgo nepaprastai greit, nes 
buvo pilnas visokių įvykių. 
Bendri tikslai tačiau buvo ir 
pasiliko. Iškovota nepriklau
somybė ir pasiekta politinė 
demokratįja. Sakome, kad no
rime turto ir gamybos privati
zavimo, atsisakome komandinės 
ekonomijos, siekiame kelti tautos 
moralines vertybes, siekiame 
darytis panašesniais į Vakarų 
Europos piliečius. Norime per 
rinkos ekonomiją gerinti savo 
buitį ir pasidaryti ekonominėmis 
durimis tarp Vakarų ir Rytų.

Atrodo, kad dauguma politinių 
partijų ir susigrupavimų to paties 
siekia, bet neįstengia krašto 
pasukti į konkrečią veiklą. Rie
jasi ne dėl esminių klausimų, bet 
detalių, kurias galėtų išaiškinti 
tų sričių žinovai. Tuojau po di
džiojo Kremliaus pučo 1991 
metais dešiniųjų politinės jėgos 
neišnaudojo daug lemiančios 
krašto padėties radikaliai per
tvarkyti krašto ūkį ir peror
ganizuoti valstybės valdymą. Jei 
tuometinė valdžia galėjo ieškoti 
tam pasiteisinimo, sakydama, 
kad kiti trukdė jų planus vykdyti, 
tai kairieji nei tokio paaiškinimo 
neturi. Dabar LDDP žmonės jau 
arti metai kaip turi savo pre
zidentą, premjerą ir daugumą 
Seime, bet tos politinės jėgos 
tinkamai nepanaudoja krašto 
persiorientavimui pakeliui į 
progresyvią valstybę.

Ieškant tinkamų išeičių, 
nepadeda ir stoka „politinės 
kultūros”, apie kurią kalbėjo šių 
metų birželio mėnesį Amerikos 
politinių mokslų profesorius a.a. 
Vytautas Vardys Detroit’o konfe
rencijoje (I Laisvę 1993 Nr. 116): 
„politinė kultūra — tai veiklos 
ir elgesio pobūdis. Ją galima 
nusakyti kaip būdą, kuriuo 
politikuojama, kaip valstybinių 
reikalų tvarkymo pobūdį”.

Vardys nurodė ir neteisingos 
valstybės pavojų: „...reikia 
iškelti Lietuvos visuomenės su
svetimėjimą politikai, valdžios 
autoritetui, apatiją, atsisakymą 
dalyvauti procese (tai atšūkis į 
pastarųjų poros metų labai 
intensyvią, emociškai varginan
čią ir ekonomiškai bei politiškai 
nepatenkinamą veiklą) ir šalia to, 
ekonomijos persipynimą su 
politinės kultūros nuostatomis... 
Lietuvos sąlygomis ekonominės 
privilegįjos perkamos politiniais 
sprendimais”. Pagal jį, politiškai 
Lietuvą valdo „atėję iš nomen
klatūrinės sistemos, kurioje 
dominavo ne laisvas politinis 
apsisprendimas ar rinka, bet 
privilegija — tiesiog mafijiškai 
intensyvus lojalumas asmeninės 
gerovės ir statuso patenki
nimui”. Yra galimybė, kad 
„galutinis sovietinio režimo 
rezultatas — režimo, kuris siekė 
neklasinės visuomenės — gali 
tapti aštrios klasės ir supriešintos 
visuomenės sukūrimas, kurioje 
vidurinioji, konstitucine tvarka 

gyvenanti, klasė bus jei ne 
pilnai, tai labai sunaikinta”.

Paradoksišką šių dienų padėtį 
vertina dr. Alfonsas Vaišvila 
(Tėvynės sargas 1993 Nr. 2), 
nusakydamas mūsų ekonomiją, 
kaip „kapitalizman skubančios 
tautos socializmą”. Tai reiškia, 
kad „gyvendami pradinėje kapi
talo kaupimo stadijoje, gyvename 
ir pradinėje turtinės diferencia
cijos stadijoje, kai tautos dau
guma vis labiau nuskursta, o 
nežymi jos dalis krauna lobius... 
Jei skurdas didės, tai per kitus 
rinkimus į valdžią gali ateiti dar 
kairesnės jėgos, dar labiau kištis 
reguliuoti pasiruošę žmonės. 
Skurstančiąjam visada bus ar
timesnė 'svieto lyginimo’ negu 
savireguliacijos idėja”.

Be tinkamos ekonominės kryp
ties, be konkrečių planų, be 
patrauklių sąlygų verslams ir 
gamybai klestėti, politinės jėgos 
Lietuvoje toliau piktnaudžiauja 
joms suteiktu pasitikėjimu 
tvarkyti ekonomiją. Dabartinė 
politinė padėtis žengia į gilė
jančią poliarizaciją, kurią Ro
mualdas Ozolas taip aptaria 
(Lietuvos rytas 1993.6.23): „Dabar 
jau, matyt, tik pats Viešpats 
galėtų ką nors pakeisti opozicijos 
žygyje į konfrontacijos kraštuti
numus. Be mandato peržiūrėjimo 
valdžios vairo neužleis ir šiandie
ninė vadovybė. Kova už valdžią 
bus negailestinga. Pasigailėjimo 
nebus”. Bus tik šūkiai, bus 
nemažai demagogijos, bus karto
jimas tų pačių intencijų, bet 
atrodo nebus konkrečios veiklos 
pasiūlymų.

Tai, atrodo, tautą sparčiai veda 
į nereikalingą ir pražūtingą 
pasidalinimą, pagal tai, kas ką 
turi. Juk ateitis turėtų pareiti 
nuo visų tautiečių galimybių 
patiems gerinti savo gyvenimą. 
Dabar tos galimybės greit gali 
būti sugriebtos į riboto skaičiaus 
žmonių rankas. Dėl to kalti 
būsime tik mes patys, tiek 
dešinieji, tiek kairieji.

Jau prieš keletą metų Lietuvos 
viešąjame gyvenime prasidėjęs 
„mes-jūs” galvojimas apakina 
žmones iki tokio taško, kad toliau 
savo grupelės naudos nieko ne
bematyti. Nepasimokoma ir 
neatleidžiama. Šitokio elgesio 
rezultatai gali būti nemalonūs, 
jei pasižiūrėsime į kitų tautų 
patirtį. Nebūtinai tokią pat, bet 
panašią.

Pavyzdžiui, Šiaurės Airijos pa
dėtis mums gali būti įspėjimas 
dėl galimo poliarizacijos pa
vojaus. Ten protestantų tikybos 
žmonės, ilgą laiką būdami 
dauguma, ne tik turėjo politinę 
jėgą, bet ir įsigijo bei valdė 
daugumą turtų. Jų tautiečiai 
katalikai pasiliko mažiau išsi
mokslinę, daugiau vaikų turin
tys, didelę bedarbių dalį suda
rantys, daugiausia paprasti 
fabrikų ir įstaigų darbininkai.

Jiems yra prikaišiojama, kad 
jie nedarbštūs, nešvarūs, svajo
tojai, tinginiai, maištautojai, 
nepatikimi ir tik valdžios

(Penkių minučių etiudas)
ARTŪRAS TEREŠKINAS

Būdami apsupti vaizdinių, 
kurie nesulaikoma srove ata
kuoja mūsų regėjimą ir su
vokimą, vienus renkamės, lyg jie 
atitiktų mus, kitus atmetame 
kaip netinkamus, „neestetiškus”. 
Kodėl? Koks yra santykis tarp 
gyvenamos realybės ir vaizduo
tės? Ar įmanu, kad vaizdinys 
būtų tik menininko kūrybos pa
daras ir neturėtų jokio ryšio su 
tikrove? Tokius klausimus 
galima kelti ir skaitant Antano 
Škėmos romaną Balta drobulė. 
Vaizduotės pobūdžio Škėmos 
kūryboje paaiškinimas galėtų at
verti kai kurias jo „filosofijos” ar 
kūrybos „psichologijos” detales.

Atrodo, kad šiam Škėmos ro
manui ir jo pagrindiniam 
veikėjui tiktų Nietzsche’s pasa
kymas, kad vaizduotis (arba 
turėti vaizduotę) reiškia „pavo

Aleksandras Macijauskas (Kaunas) įsimylėjėliai
U šiemetinės Lietuvių fotomenininkų parodos, vykstančios Čiurlionio galeri

joje, Jaunimo centre, Čikagoje.

paramos siekiantys piliečiai, 
įsisiūbavo nepaprasta neapykan^ 
ta tarp tų dviejų grupių. Tokią 
baisią bombų sprogdinimų ir 
šaudymų palydimą poliarizaciją 
savo tautoje airiai jau turi 
dešimtmečiais. Tos pačios tautos 
vaikai jaučia didžiausią neapy
kantą vieni kitiems. Gal mes žy
giuojame ta kryptimi, to net 
nejausdami ir nenumatydami. 
Jei kas visiškai abejotų, kad mes 
galime nueiti tokiu keliu, prisi
minkime, kad turėdami tą dažnai 
nepateisinamą kantrybę ir ne- 
susitvarkymą, prileidome, kad 
įsigalėtų „reketai” ir „mafiosai”. 
Apie tokius pas mus dar prieš 
keletą metų nei girdėjome, nei 
apie juos žinojome.

Yra žmonių, kurie visais 
įmanomais būdais mėgina 
sudaryti geresnes darbo sąlygas 
savo tautai, savo įstaigai, savo 
tarnybai, savo įmonei ir sau pa
tiems. Siekia gauti geresnį atly
ginimą, geresnį pelną, siekia 

jingai gyventi”.1 Žmogaus vaiz
duotė, visiškai praradusi ryšį su 
realybe, veda beprotybėn. Tai ne 
tik pailiustruojama, bet ir įtiki
namai išreiškiama Garšvos cha
rakteriu. Virsti šinšilų gali 
atsisakęs sąlyčio su tikrove. 
Tačiau pagrindinis veikėjas ne
gali nugalėti nuolatinio troškimo 
— užmiršti savo prigimtį, ištrinti 
žinojimą, kad esi nuodėmingas ir 
toks laikinas šiame laikiname pa
saulyje. Vaizduotė jį nugali. Bet 
ar ji padeda susilieti su tuo, kas 
dieviška?

Realybė Škėmos romane, su
vokta kaip žmogų žlugdanti, jį 
kankinanti jėga, yra itin nei
giama priešprieša išganančiai (ir, 
kaip sakėme, nužudančiai — 
išprotėjimas) vaizduotės galiai. 
Realybė egzistuoja lyg nuolatinis 
skausmas, skaudulys: 

geresnės ateities padoriu elgesiu 
ir sąžiningai. Kad taip nusiteiktų 
didžiuma, reikia tinkamos 
aplinkos, paskatinimo, tam 
sudarymo sąlygų, nes kitaip 
artėjame prie išsiskyrimo tautoje 
tarp piliečių su viltimi ir bevilčių. 
Tarp turinčių gerą ateitį ir tik tą 
dieną pragyvenančių.

Klausiame savęs, kada mūsų 
politikai atsibus iš to ekonomi
nio socrealizmo, kur svąjonės 
nepereina į realybės planus. 
Kada mūsų piliečiai pamatys, 
kad tie patrauklūs lyriniai dema
gogai nieko dalykiško ir rimto 
nepasiūlo. Kada mes suprasime, 
kad savo noru, sava neapykanta 
kitiems ir savo nesugebėjimu 
tvarkytis einame į gilų tautos 
susiskaldymą.

Istorija bus negailestinga Sąjū
džio parlamentui ir dabartiniam 
Seimui bei tuometinėms vyriau
sybėms už krašto ekonomijos 
tinkamai netvarkymą. Banalūs 

(Nukelta į 2 psl.)

Antanas Škėma
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Man belieka juoktis. Garsiai. 
Realybė egzistuoja. Skauda viršu
galvis, pilvas, kojos, kairioji 
ranka. Kažkodėl realybė mėgsta 
mušti mane per viršugalvį: 
press-papje, kumščiu. O aš kertu 
atgal.1

Bet asmuo turi ginklą, kuriuo 
smūgiuojama atgal. Tai vaizduo
tė, padaranti žmogų tobulą, vaiz
duote jis galįs prilygti dievams3:

Aš — visatos centras. Dievas, 
kuris bijo; Dievas, kuris norėtų, 
kad egzistuotų dar vyresnis 
Dievas; Diev is, norįs tapti vergu, 
ir tapęs vergu, norėtų būti tik 
Dievas. Psichiatras išplėš švarų 
lapelį ir įrašys ligos pavadinimą. 
Šventas Petras ištrauks kortelę su 
trimis užrašais: dangus, skais
tykla, pragaras. Kurią vietovę jis 
brūkštels raudonu pieštuku? O 
kas galėtų įrašyti manoje kor
telėje: būk siela? Melskis? Aš mel
džiuos, aš meldžiausi. (69)

Nors galia būti Dievu iro
nizuojama, Škėmos kūrinyje 
aiški modernistinė kūrybiškumo 
samprata (kūrybiškumas die
viškos prigimties, jis unikalus).4 
Vaizduotė tokioje sampratoje pri
lygstanti begalybės troškimui, 
veržimuisi ad infinitum. Bet, an
tra vertus, jei ničiškai ištariama, 
kad Dievas yra miręs ir kad ne
bėra kur veržtis, žmogaus vaiz
duotė turi tenkintis pačia savimi. 
Man rodos, kad šitas atvejis la
biausiai ir tiktų Škėmai: kurian
čios vaizduotės uždavinys šiame 
beprasmiame (be Dievo) pasau
lyje, Garšvos nuomone, gal ir 
ibūtų kurti prasmę, išrasti 
pasaulį, kuriam nėra aukštesnės 
galios nei jis pats. Vaizduotė 
kuria tiesą, nes, pasak Nietz
sche’s, tiesa yra ne kas kita kaip 
„metaforų armija”.5 Taip para
doksaliai ir kontradikciškai nuo 
vaizduotės dieviškumo galima 
pereiti prie vaizduotės kaip 
Dievo. Tokiai vaizduotei su
teikiama teisė kvestionuoti visas 
tiesas, jas perkurti. „Iš absoliu
čios Tiesos kapo pakyla daugybė 
nuolat besikeičiančių vaizduotės 
tiesų”.6 Taip Baltos drobulės 
Garšvos susikurtos tiesos 

Vytauto Maželio nuotrauka

nebegali paklusti toms tiesoms, 
kuriomis gyvena bendruomenė, 
kurios yra aplinkos „taikaus 
sambūvio” pamatas. Visa apglė
bia „mano subjektyvumas”;

Mano Broli, mano Mylimasai, 
išgirsk mane.

Mano nuodėme, mano bepro
tybe, mano subjektyvume, mano 
riksme, mano vitališkume, mano 
džiaugsme — lioj ridij augo.

Mano Keltuve — išgirsk ma
ne. (50)

Nihilizmas apglėbia Garšvą. 
Atrodo, kad tai lemia (arba at
virkščiai, yra lemiama) kito labai 

Algimantas Žižiūnas Atmintis I
Šiemetinė Lietuvių fotomenininkų paroda Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 

centre, Čikagoje, vyksta dar ir ii savaitgalj — lapkričio 6-7 dienomis. Užbaigtuvės 
ir premijų įteikimo iškilnu s bus lapkričio 12 dienų Jaunimo centro kavinėje.

svarbaus rašytojo ir jo protagonis
to vaizduotės bruožo — solipsiz
mo. Garšvos vaizduotė — solipsis- 
tinė, neigianti realybę. Ilgimasi 
pasakos ir rojaus:

Mano Kristau, aš lenkiuosi 
prieš Tave, nes Tu ilgėjaisi 
pasakos. Ir tu man truputėli juo
kingas, Platone, sudėstęs savo idė
jas, lyg nuobliuotas lentas tvar
kingoje lentpjūvėje. Tu pra
žiopsojai galingus tornado, kurie 
velniop nušluoja tas lenteles.[...]

Ir vienišas žmogus keltuve, 
kuris medituoja, nusitvėręs ran
kenos. Aš bijau ramybės. (70).

Neigdami tai, kas mus kan
kina, žudo, sykiu mes žavimės 
tuo, ką susikuriame. Bet ir vėl 
prieštaravimas: ar tai, kuo ža
vimės, mūsų nesunaikina? Iš 
tikrųjų nėra išeities iš šio para
dokso. Tą pripažįsta ir Nietzsche 
tyrinėtojai, teigdami, kad jis neiš
sprendžia dilemos tarp begalinio 
vaizduotės troškulio ir mūsų 
egzistencijos apibrėžtumo? Ir 
vokiečių filosofo mąstyme, ir 
Škėmos romane neduodama at
sakymo; lieka klausimai: ar 
įmanoma kalbėti apie vaizduotę 
tik kaip apie neigimo aktą? kaip
begalinę amorem fati, kuri stoiš
kai pakeliama? Galbūt Škėmos 
romanas galėtų patvirtinti 
hipotezę, kad žmogus, įsibuvęs 
ničiškame niekyje, ir jo neigianti 
vaizduotė, besimaitinanti savimi, 
veda tik į mirtį.

NUORODOS

1 Richard Kearney, The Wake of 
Imagination (Minneapolis: Universi
ty of Minnesota Press), 211.

2 Antanas Škėma, Balta drobulė 
(Londonas: Nidos knygų klubo lei
dinys, 1958), 68. Toliau cituojant 
žymimas tik puslapis prie teksto.

3 Richard Kearney, op. cit., 205.
4 ibid.
5 ibid, 212.
6 ibid, 213.
7 ibid, 216.
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Teatras ,,konflikto 
siaubiamose visuomenėse”

Lietuvių egzodo literatūra visos lietuvių literatūros raidoj
RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Veroli miestelis netoli Romos 
primena idilišką spalvotą atvi
ruką iš Italijos viduramžių. Šią 
vasarą jame vyko simpoziumas 
labai neidiliška tema — iš 20 ša
lių suvažiavę režisieriai, aktoriai, 
kritikai ir (jų neišvengsi) profeso
riai karštai diskutavo „konflikto 
siaubiamų visuomenių teatrą”. 
Savo įspūdžius iš šio simpoziumo 
liepos 27 dieną New York’o sa
vaitraštyje The Viliūge Voice iš
spausdino teatro kritikas Ross 
Wetzsteon.

Kritikui ypatingą įspūdį pada
rė slovėnų rašytojas Drago Jan- 
čar, simpoziumo dalyviams davęs 
pavyzdį, kaip dramaturgas gali 
pasinerti į dabarties konfliktus. 
Kai vienas Sarajevo miesto teat
rų nusprendė pastatyti jo pjesę, 
Jančar ne tiktai tą teatrą palai
mino iš saugios Slovėnijos sosti
nės, Ljubljanos, bet pats nuvyko 
į apgultąją, bombarduojamą Bos
nijos sostinę. Simpoziumo daly
viams jis suvaidino žiūrovų įėji
mą į tą teatrą: snaiperių ugnis ir 
bėgimas, žemai pasilenkus, palei 
sieną. „Už bilietą buvo mokama 
pavojumi gyvybei”, pareiškė Jan
čar. (Beje, anksčiau jis ne tiktai 
pats kovojo už Slovėnuos nepri
klausomybę, bet ir rėmė lietuvių 
bei kitų Rytų europiečių kovą.)

Anot kritiko, kita svarbi simpo
ziumo tema buvo nuolat pasikar
tojęs reikalavimas ir prašymas 
apginti regionines tarmes, kurias 
vis labiau perima ar nustelbia 
„monolitiškos, masinių medijų 
dominuojamos, centralizuojančios 
kultūros”. Nuolat iškilo susiker
tančių vertybių problema — kaip 
įtvirtinti tautinę tapatybę, nesu
triuškinant vietinių, regioninių 
tapatybių.

Si dilema amerikiečių kritikui 
atrodė kaip dar didesnio paradok
so dalis — stiprėja regioninio 
savarankumo judėjimai ir tuo pa
čiu metu pasaulis vis labiau vie- 
nijasi. Imperijos byra, valstybės 
skyla, bet vienodįjantis interna
cionalizmas ištrina vietinių kul
tūrų bruožus. Buvusių sovietinių 
respublikų nepriklausomybė ir 
CNN televizijos kanalas, „etninis 
valymas” ir tarptautinių ryšių 
tinklas — skyrybos ir jungimasis. 
Visi tie poslinkiai viltingi ir 
drauge pavojingi: autentiškumas 
ir parapiškumas, glaudėjimas ir 
imperializmas. Kritikui tai pri
mena patį meninės kūrybos pro
cesą — asmeniškos vizijos ir bend- 
ražmogiškų rūpesčių derinimą.

v

Siame numeryje:
Konfliktų siaubiamų visuomenių teatras • Lietuvių egzodo 
literatūra visos lietuvių literatūros raidoje • Knygą „Lietuvių 
egzodo literatūra 1945-1990” pasitinkant • Apie architektūrą ir 
dailėtyrą VIII Mokslo ir kūrybos simpoziume • Sigito Gedos 
eilėraščiai • Čikagos Vaidilutės „Nuodėmingas angelas” • Algir
do Griškevičiaus tapyba Čikagoje

JAV atstovas simpoziume dra
maturgas Len Jenkin pripažino, 
kad konfliktai jo šalyje neatrodo 
tokie aštrūs ar pavojingi kaip 
Rytų Europoje ar Vidurio Rytuo
se. Bet jisai pavaizdavo Ameriką 
kaip į „begalinį karą su savimi 
pačia įsivėlusią, ambicijų ir go
dumo suskaldytą šalį, kuri elgia
si kaip teisuoliškas pamokslinin
kas, šėlstantis pamišėlis, įbaugin
tas vaikas, o jos gyventojai prara
dę ryšį su žeme, dangumi ir vie
nas kitu”. (Beje, šis Amerikos 
vaizdas tiek teturi bendro su 
tikrove, kiek ir imigrantų svajo
nės apie auksu grįstas gatves, ta
čiau toksai apokaliptiškas tonas 
Amerikos literatūriniuose sluoks
niuose labai madingas ir beveik 
automatiškas.)

Izraelio dramaturgas Jošua So- 
bol (kurio „Getas” buvo pasta
tytas ir Vilniuje) pareiškė, jog jis 
jau nebetiki, kad teatras gali 
reikšmingai pakeisti visuomenę 
ir politinius santykius. Jis pasa
kojo, kaip savo pjesėje „Jeruzalės 
sindromas” jis mėgino pavaizduo
ti, kaip „tautos, kaip ir asmenys, 
gali išeiti iš proto”; ši pjesė Izra
elyje buvo sutikta „isteriškai”. 
Po tos „katastrofos” Sobol tega
lėjo pasiguosti supratęs, jog „iš 
nepasisekimo kartais daugiau ga
lima pasimokyti negu iš sėkmės”. 
Jo patarimas dramaturgams — 
net ir kai jums labai nepasiseka, 
nenustokite rašę vaidinimų, ku
riuose atsispindėtų jūsų tautos 
„giliausios baimės”. (Ar ne įdo
miai skamba šis patarimas, žvel
giant į Lietuvos teatrų repertua
rus, iš kurių beveik visai pradin
go lietuviškos pjesės?)

Tos „tautas persekiojančios bai
mės” ir jų daromos žaizdos tapo 
svarbiausia baigminių simpoziu
mo posėdžių tema. Buvo kalba
ma, kaip sunku kurti teatrą, ne
turint savos valstybės. Užsiminti 
ir kultūrinės vienybės pavojai, 
kai ji virsta visuomeniniu konfor
mizmu. Visi sutiko, kad pliuraliz
mas praturtina, bet atrodo, jog 
niekas nežinojo kaip pasinaudo
ti tais turtais, nesukuriant nau
jo šovinizmo ar neužrūstinant se
nųjų viešpačių.

Taip, žvelgiant iš amerikiečių 
teatro kritiko Ross Wetzsteon 
perspektyvos, praėjo tarptautinis 
simpoziumas aktualia „konfliktų 
siaubiamų visuomenių teatro” 
tema.
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Yra prasmės kalbėti apie egzo
do arba ir visų lietuvių literatūrą, 
tik jeigu toji literatūra tautos 
gyvenime reiškia ką nors svar
baus. Deja, negalime ramiai gy-, 
venti su prielaida, kad mūsų 
tautos didžiumai lietuvių grožinė 
kūryba tikrai labai rūpi.

Spausdintas žodis neegzistuoja 
ten, kur jo niekas neskaito. Taigi 
kalbėdami apie išeivių litera
tūros raidą, neišvengiamai lie
kame tik toj erdvėj, kurioj ši li
teratūra yra gyva. Tokios erdvės 
ribas galime nuvokti iš to 300 ar 
500 egzempliorių tiražo, kuriuo 
išeina literatūros kūriniai kelias 
dešimtis tūkstančių priskaičiuo
jančioje mūsų išeivijoje. Tai 
mažas balselis, ir jo beveik visai 
negirdėti ten, kur sprendžiasi 
išeivijos, o ir visos tautos likimas 
ir gyvybiniai jos reikalai.

Todėl, pavyzdžiui, būsime ar
čiau gražbylystės negu tiesos, 
jeigu sakysime, kad išeivijos 
literatūra išlaikė lietuviško 
žodžio ir lietuviškos kultūros 
ąžuolą svetimoj šaly. Ji nepasie
kė ir todėl negalėjo pamaitinti 
giliausių jo šaknų. Tuo pačiu, 
žinoma, ji pro svetimų kraštų 
klampynes neišnešė nei tėvynės 
meilės, nei tikėjimo, nei vilties, 
nes ėjo viena su savo žiburiu ir su 
keliais pasekėjais.

Pačioje gi Lietuvoje ilgą laiką 
to žiburio beveik ir visai nebuvo 
matyti — tik sklido gandas, kad 
neva yra toksai, už jūrių marių, 
gal tas pats, kur Laisvės statulos 
rankoje New York’o uoste, o gal 
panašus į Biliūno laimės žiburį.

Galbūt tas laisvės gandas, pra
bilęs viltimi, kiek ir padėjo 
Lietuvai pačiais juodžiausiais 
okupacijos laikais. Prisimenu, 
kartą Vilniuje lankiau lietuvių 
Sibiro tremtinių parodą ir ma
čiau nosinaitę su išsiuvinėtais 
žodžiais: „ir mus Vorkutoj pasivi
jo keli Brazdžionio sakiniai”.

Šie keli sakiniai ir kiti panašūs, 
prasiskverbę šen ir ten pro ge
ležinę uždangą, buvo reikšmin
gi ne konkrečiai literatūrinėj, o 
tik simbolinėj plotmėj, ne kaip 
tekstai, leidžiantys nagrinėti jų 
įvairias estetines savybes, o kaip 
ženklai, kelrodžiai į tai, ką 
žmogui reiškia tikėjimas, viltis ir 
laisvė. Plačiajai, nedaug arba ir 
visai neskaitančiai visuomenei 
net ir nereikia žinoti, kas ant tų 
ženklų parašyta — svarbu tik, 
kad jie kažkur rodo. Pavyzdžiui, 
drįstu sakyti, kad ne visų mūsų 
atmintyse yra likę daugiau, negu 
tik keli Maironio sakiniai. O ta
čiau visi sutinkame, kad Mairo
nis — didis mūsų tautos pranašas,

♦ Paskaita, skaityta Kazio Bradūno 
ir Rimvydo Šilbąjorio redaguoto, 
Lietuvių fondo išleisto veikalo Lietu
vių egzodo literatūra 1945-1990 su
tiktuvėse Jaunimo centre, Čikagoje, 
šių metų spalio 29 dieną. 

atgimimo dainius. Tame visuoti
niame jausme ir glūdi Maironio 
kaip vaidilos reikšmė. Ne visi net 
ir suprasime mintį, kad tai dar ne 
viskas, kad liko neaptartos jo 
savybės ir reikšmė kaipo poeto.

Taigi apie bet kokią, įskaitant 
ir egzodo, literatūrą galime mąs
tyti teksto plotmėj ir ženklo 
plotmėj. Ženklo plotmėj yra ben
dras egzodo literatūros vaidmuo 
ir išeivijoje, ir visoje tautoje. 
Teksto gi plotmėj vyksta egzodo 
raštijos raida kaip dalis visos 
lietuvių literatūros istorijos.

Ką gi reiškia arba reiškė toji 
egzodo literatūra savo sim
boliniu, ženklo vaidmeniu? Pir
miausia, tautos pavergimo tra
gedijos kontekste, ji reiškė laisvą 
ir nepriklausomą kūrėjo žodį. Tai 
buvo ženklas, rodantis į tai, kad 
egzode lietuvių tauta nėra kieno 
nors garsiakalbis arba marionetė, 
bet kalba pati, iš savo dvasios ir 
išgyvenimų, praeinančių pro 
kiekvieno atskiro kūrėjo sąmonę. 
Tiesa, tarp kūrėjo ir visuomenės 
kartais iškildavo įtampa, visuo
menei reikalaujant, kad rašytojas 
kalbėtų ne pats, o tik visuomenės 
vardu ir skelbtų tik jos vertybes, 
savaime su mewu gal nieko ben
dro ir neturinčias. Šiek tiek 
ironiška yra pagalvoti, kad tų 
visuomenės garsiakalbių vaid
menį atlikdavo kūrėjų kartais 
nemėgstami žmonės — literatū
ros kritikai.

Antra, veikdama kaip laisvas 
žodis, egzodo literatūra per kelis 
pirmuosius pokario dešimtmečius 
nešė ir sunkiausią, atsakingiau
sią dalį visos lietuvių literatūros 
raidos. Tėvynėje įsigaliojo tik 
vienintelis ir absoliutus kūry
binis metodas, būtent socialis
tinio realizmo įsakymas: „nekal
bėk kitų melų, tiktai mane 
vieną”. Ši būklė palaipsniui 
privedė prie visiškos literatūros 
stagnacijos. Egzode gi buvo 
galima ir pameluoti, ir pasakyti 
tiesą, geriau, ne vieną tiesą, o 
daug ir įvairių tiesų, išreikšti 
daug tikėjimų ir gal iliuzijų, 
nesilaikant tik vieno kokio pri
valomo metodo. Kitaip tariant, 
egzode buvo galima kūrybos evo- 
liucija, rašytojai turėjo galimybės 
ko nors naujo išmokti, ką nors 
atrasti, siekti savito, unikalaus 
žodžio, pasiūlyti savo įnašą į 
tautos kultūrini lobį. Šitos gali
mybės, savaime aišku, sudaro 
būtinas sąlygas literatūros rai
dai, jos istorijai, kaipo vyksmui 
laike ir pasaulyje.

Trečia: būtent, pasaulyje. Eg
zodo literatūros didelė reikšmė, 
bent jau reikšmės galimybė, iš
plaukė iš fakto, kad visi atsi
radome naujoje kultūrinėje 
erdvėje, kurioje — ir tai visų svar
biausia — kūrybos žodis ne
būtinai turėjo sutapti su tautos 
ir jos kultūros žodžiu. Aplink mus 
įvairiausiais liežuviais kalbėjo 
visas Vakarų literatūrinis pasau
lis. Lietuviui kūrėjui egzode buvo 
suteikta galimybė ir pačiam 
įsijungti į tą visuotinį kalbėjimą, 
užmegzti dialogą su Vakarais ir, 
palyginant su sovietų bloko ver
gija, apskritai dialogą su laisva ir 
kūrybinga žmogaus dvasia. Nesa
kau, kad dialogas atsiveria tik ta
da, kada kurios nors mažos tautos 
atskiri rašytojai pasiekia pasau
linio garso, gauna Nobelio premi
jas ir panašiai. Žinoma, tai nieko 
nepakenktų, bet giliausias ir 
prasmingiausias dialogas su pa-

Rimvydas Šilbąjoris, skaitantis paskaitą apie naujausią lietuvių išeivijos poezįją Maironio muziejuje, Kaune, 1922 metų 
birželio mėnesį.

šauliu vyksta viduj, pačiose sielos 
gelmėse ir iš jų iškylančioj kūry
binėj vaizduotėj. Tai turi būti il
gas, įvairialypis ir įtemptas dia
logas, užmezgantis vis naujus ir 
naujus vaisius kiekvieno atskiro 
rašytojo darbuose. Tai turi būtjį 
augantis, besiplečiantis dialogas, 
apvaisinantis ne tik pavienius ra
šytojus, bet ir visą literatūrą, 
suprantamą kaip kūrybos srovę. 
Tada kur nors horizonte, vaivo
rykštės lanko gale, gal rastume ir 
aukso puodą su garbe ir premijo
mis ir gal dar net su savo pačių 
tautiniu ir kultūriniu identitetu, 
būtume galų gale kas nors.

Deja, šitokio dialogo su pa
sauliu galimybes egzodo literatūra 
išnaudojo tik nepilnai ir neretai 
jo atsisakė arba iš principo, arba 
dėl talento stokos ir kultūrinio 
bejėgiškumo. Vieniems per daug 
miela buvo gimtoji šiaudinė ba
kūžė, kitiems buvo neįkandama 
svetimo pasaulio kalba, ir tie
siogine prasme, stokojant kalbų 
žinojimo (ypač anglų), ir perkel
tine, kaipo visuotinis kultūros 
žodis. Kiti gi rašytojai veržėsi į tą 
tarptautinį dialogą norėdami ne 
kalbėtis, dalintis savo žmogiš
kumu, bet prikaišioti, mokyti ir 
reikalauti.

Nepaisant to, buvo ir sėkmingų 
pastangų kaip nors su plačiu pa
sauliu susisiekti, rasti kokią nors 
bendrą kalbą, tegu kartais tik sa
vo paties prote ir širdyje. Iš tų, 
kartais gana kuklių, laimėjimų 
ir susidarė lietuvių literatūros 
pradmenys kosmopolitinėj plot
mėj. Egzodas juos ir perteikė į 
Lietuvą, kur jie tapo įnašu į tenai 
jau besivystančias tokio pat pobū
džio tradicijas. Taigi šiuo tre
čiuoju atveju egzodo literatūros 
reikšmė yra ta, jog šiek tiek pa
augome kaipo tauta.

Atsakymo į klausimą: ar paau
gome egzode nors šiek tiek kaipo 
literatūra, reikia ieškoti jau 
kitoj, teksto plotmėj. Ar pasakyta 
kas nors kitaip, naujai, poezijoje 
po Brazdžionio ir Aisčio, prozoje 
po Mykolaičio-Putino Altorių 
šešėlyje, Dovydėno Brolių 
Domeikų ir Vaičiulaičio Valen
tinos, dramoje po Vinco Krėvės, 
Putino, Balio Sruogos ir Petro 
Vaičiūno? Nepriskirsiu užsienyje 
gyvenančių vyriausios kartos ra 
šytojų prie egzodo pilna, visą jų 
kūrybą apimančia to žodžio 
prasme, nes jų talento viršūnė 
buvo įkopta dar Lietuvoje.

Žiūriu į kitus, jaunesnius, su 
kai kuriomis išimtimis prade 

jusius rašyti tik per Antrąjį 
pasaulinį karą arba ir dar vėliau, 
išeivijoje. Ieškau to, ką galima 
būtų vadinti „literatūriniu 
įvykiu” naujos, anksčiau 
negirdėtos ar bent nepastebėtos 
meninęi* kalbos, naujo, išeivio 
horizontus aprėpiančio kūrybinių 
simbolių rato, naujos tematikos— 
gal kas jau išėjo iš sodžiaus? — ap
skritai, naujo būdo apmąstyti, pa
jausti ir išreikšti santykį tarp 
fantazijos ir tikrovės. Radęs tokį 
naują žodį, noriu tvirtinti, kad 
būtent jis, tas žodis, ir buvo, ir yra 
egzodo literatūros įnašas į visos 
lietuvių literatūros raidos isto
riją.

Suprantu, kad besirinkdamas 
konkrečius pavyzdžius, neišven
giamai praleisiu kai kuriuos pa
minėjimo vertus rašytojus, nes, 
neruošiant kapitalinio veikalo, 
neįmanoma ir prie geriausių no
rų visus aprėpti. Taip pat, tikiuo
si, suprasite, kad kalbu tik kaip 
eilinis šiek tiek pasiskaitęs as
muo ir jokiu būdu ne kaip koks 
nors autoritetas. Be to, nesiruošiu 
čia svarstyti minimų ir neminimų 
rašytojų kokybės. Labai lengvai 
gali būti, kad kuris nors rašyto
jas, nors „literatūrinio įvykio” ir 
nesukūręs, kartoja buvusius da
lykus žymiai geriau, su didesniu 
talentu, negu tie, kurie pirmieji 
juos mūsų raštijon įvedė. Tačiau 
štai, prabėgomis, keletas tų „lite
ratūrinių įvykių”, į kuriuos man 
pasitaikė atkreipti dėmesį.

Po karo labai greit išsiplėtoju- 
sioj tėvynės nostalgijos poezijoj 
pastebiu Joną Meką, ypač jo 
Semeniškių idiles. Išskyrus gal
būt tik Donelaitį, prieš Meką 
dar nebuvo tokio „magiško” rea
lizmo, tokios gimtinės vizijos, ku
rioje gamtovaizdžiai ir žmonės, ir 
tiksliai atkurtos tikrovės detalės, 
likdamos savimi, t.y. realybe, vis 
dėl to pereitų iš buvimo dimensi
jos į kalbėjimą — būtų taip ap
rašomos, kad, atrodo, ne Mekas ir 
jo ilgesys, bet pati ta žemė, kiek
vienas jos grumstas, kiekvienas 
prisiminimas patys šneka su mu
mis molio, lietaus, dirvonų, sau
lės, gėlių, tetervinų ir žmonių 
kalba. Tėvynėje ilgainiui iškilo 
poetai, pavyzdžiui, Janina Degu
tytė, kurie, nors ir namuose gy
vendami, kalbėjo apie savo žemę 
tartum iš nostalgiškos tremties 
tolumos. O Meko bendrakalbis, 
Sigitas Geda, lygiai taip sugebėjo 
žemės buvimą magiškai paversti 
žemės balsu, šnekančiu mums 
apie per kartų kartas atėjusį 

lietuvio pasaulėjautos mitą. 
Žemės mito pagoniškos ir krikš
čioniškos pasaulėjautos gijas į 
poezijos vainiką supynė taip pat 
ir nostalgiškas gimtosios žemės 
mylėtojas iš egzodo tolumos Ka- 
zys.Bradūnas. Šiandien Lietuvo
je stebime tokią ir panašią tema
tiką besiplėtojant daugelio rašy
tojų kūryboje.

Viena svarbi egzodo rašytojų 
grupė, pasireiškusi įvairiuose 
žanruose, su skaudžiomis pastan
gomis išplėtojo pasaulį ir tėvynę 
ištikusiai didžiajai karo tragedi
jai išreikšti pajėgią literatūrinę 
kalbą. Tarp šių rašytojų Antanas 
Škėma, Algimantas Mackus, iš 
dalies Liūne Sutema, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, kiekvienas savaip 
pajautė, kad žmoniją ištiko ne 
šiaip sau didelė nelaimė, o escha
tologinė katastrofa, tolygi pasau
lio galui. Karas akivaizdžiai 
atskleidė tai, ko daug kas iki tol 
nesuvokė ar netikėjo, būtent, kad 
su dvidešimtuoju amžium žmoni
jos istorija įžengė į naują ir pasi
baisėtiną epochą: Stalino ir Hit
lerio epochą, visame pasaulyje iš
sibarsčiusių kruvinų stalinukų ir 
hitleriukų epochą, epochą, kurio
je pats svarbiausias realus, t.y. 
žmogaus gyvenimo būdą apspren
džiantis jausmas yra ne meilė, o 
neapykanta, palengva slystanti į 
pamišimą, epochą, iš kurios pa
sitraukė Dievas ir pasaulyje 
nebeliko jokios moralinės dimen
sijos. Nesakau, kad tai yra 
būdinga ar visa šio amžiaus 
tikrovė; kalba eina apie ką kitą, 
būtent, apie visą žmogų persun
kiančią tokios totalinės katas
trofos pajautą, vidinę viziją, nelyg 
širdyje prasiskleidusi siaubingą 
pragaro žiedą, apie kurį kalbėti 
reikia visai kitaip, negu iki tol 
lietuvių literatūroje.

Vakarų Europoje šią pajautą 
keistai, šiurpiai, ramiu balsu 
išreiškė rašytojai, vienu ar kitu 
būdu susieti su naujuoju mirusio 
Dievo egzistencializmu: Jean- 
Paul Sartre, Albert Camus, Paul 
Cėline, Samuel Beckett, vadina
masis „žiaurumo teatras” ir kiti. 
Lietuvių egzode tokio egzisten
cializmo balsu melodramatiškai 
prabilo Antanas Škėma. Jo ro
mane Balta drobulė kraupiai 
klykdamas išprotėjo pagrindinis 
herojus, šių dienų Sizifas, keltuvo 
operatorius Antanas Garšva. Be
je, ir savo tematika šis romanas, 
ir kai kurios apysakos, pasakė

(Nukelta į 2 psl.)
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Kelios eksportavimo 
problemos

Keturiasdešimt metų „Lietuvių enciklopedijai”

Per pastaruosius kelerius me
tus kai kurios Lietuvos įmonės 
uždirbo konvertuojamos valiutos. 
Tai, žinoma, buvo labai naudinga 
visoms mūsų valdžioms, patiems 
fabrikams ir jų draugams. Eks
portavimas vyko ir vyksta dau
giausia per skandinavus, olandus 
ar vokiečius tarpininkus, ne tie
siogiai siunčiant savo gaminius 
galutiniams pirkėjams. Beveik 
panašiai kaip, kad buvo Krem
liaus valdžios laikais, tik šį kartų 
savanoriškai kitiems atiduoda
mas ėjimas į rinką. Tokioje situ
acijoje mažai kas žinoma apie už
sienio rinką. Pradžiai tas gal ge
rai, bet vėliau kyla sunkumai.

Primityviuose kraštuose sako
ma, kad jei nori turėti ištikimą 
žmoną, tai ją visada laikyk nėš
čią, basą ir beraštę. Taip yra pa
sidarę ir su kai kuriais mūsų pra
monės sektoriais. Jie patenkinti 
gamina senoviškai, neturi gali
mybių įsigyti nauju mašinų ir ne
turi protingo eksportavimo plano. 
Tokių ištikimų teikėjų tarpinin
kams tik ir reikia.

Kol pinigų konvertavimas ir 
gaminių įkainavimas buvo uba
giškai žemas, tai buvo galima 
parduoti užsienyje daug ką, 
kad ir Lenkijai. Reikalai susi
komplikavo mūsų eksporto neva 
ekspertams, kada gaminiai jau 
nebekonkuruoja su kitų buvusių 
sovietinių respublikų, ir užsie
niečiui tarpininkui nebe pakeliui 
pirkti iš Lietuvos. Gamyba pasi
liko ištikima tarpininkui, o jis ne
turi lojalumo ir nekantriai keičia 
tiekėjus pagal savo uždarbio dydį. 
Pas jį lojalumo nėra. Sau lojalią 
rinką gali susidaryti tik veikda
mas ją tiesiogiai.

Kita pamatinė problema dėl 
eksportų iš Lietuvos trūkumo yra 
mūsų gaminių įkainavimas eks
portui. Panaši situacija buvo ki
nams prieš daug metų, kada jie 
pradėjo mėginti eksportuoti į 
Vakarus. Būdavo, užklausi, ko
kia kaina, tai trunka savaites 

Pradedant spausdinti „Lietuvių enciklopediją’’, kunigas Stasys Yla atlieka dar bo paž ventimo apeigas 1953 metų 
lapkričio 8 dienų. Šalia jo (kairėje) — prelatas Prancižkus Juras, žymus lietuvižkos spaudos Amerikoje rėmėjas.

Daumanto Cibo nuotrauka

jiems atsakyti, nes nežino kiek 
prašyti. Bijodami per mažai 
paprašyti, pakeldavo kainą per 
aukštai. Vis įtardavo, kad už
sieniečiai nori juos išnaudoti. Pa
našiai yra dažnai ir su Lietuvos 
fabrikais. Susidaro įspūdis, kad 
norima geriau mažai parduoti, 
bet brangiai. Arba galvoji, kad tie 
keli doleriniai užsakymai, aukšta 
kaina pagaminti kelių darbinin
kų, turi išlaikyti dešimtis kitų 
tarnautojų. Kažkas darosi neaiš
ku dėl tų eksporto kainų, kada jas 
palygini su darbininkų algomis. 
Yra gaminių, kurie daromi lyg ir 
Lietuvos rinkai, bet jų lietuviai 
daugiausia negali nusipirkti, nes 
jie įkainuoti užsieniečių kišenei. 
Kad dėl tokių aukštų kainų nega
lima išvystyti kaip reikiant aukš
tos apyvartos, tai, atrodo, direk
cijoms galva neskauda, nes algas 
visi vis tiek gauna, ar darbas 
vyksta produktyviai, ar ne.

Pasirodo ir džiuginančių atve
jų, kada mažesni vienetai, nepai
sant didžiausių sunkumų iš visų 
pusių, parduoda į užsienį gami
nius. Yra mažų privačių įmonių, 
įmonėlių, kurios, kaip mūsų že
mės ūkyje, padaro prekes nebran
giai, kone rankomis, bet išvystyti 
aukštą apyvartą su atitinkamai 
žema vienetų kaina negali. Tą 
gali padaryti tik didesnės įmonės, 
kad ir su ne taip moderniais įren
gimais.

Kol mūsų valdžia galutinai ne
atsisakys komandinės ekonomi
jos, kol ji nepradės bausti kyšinin
kus, kol ji nesudarys sąlygų fab
rikams pasidaryti našesniais 
gamyboje, kol direkcijoms neatsi
lygins už išradingumą, kol vy
riausybė maišysis kasdieniniame 
pramonės tvarkyme, kol valdžia 
neduos pramonei tinkamai už
dirbti iš eksportų, tol mūsų kai 
kuriems fabrikams net nebus 
taip įdomu ir eksportuoti, nors 
ir galėtų.

Viskas pramonėje ir prekyboje 
prasideda ir baigiasi rimta inicia-

STASYS GOŠTAUTAS

Pasaulis susideda iš 32 raidžių, 
kurios dauginasi iki begalybės 
taip, kad jos netelpa nei šiame, 
nei kitame pasaulyje. Ta mintis 
man atėjo, skaitant Jorge Luis 
Borges, Babelio bibliotekos 
autorių, enciklopedijos mylėtoją 
ir skaitytoją... Nes pasaulis jam 
buvo biblioteka, o biblioteka — 
enciklopedija, be pradžios ir be 
galo. Pasaulis nėra apskritas nei 
lygus, jis susideda iš šešių pusių, 
bet Borges niekada nepasako, 
kad tos šešios pusės yra metafora 
knygai. Pritaikius tą metaforą 
bostoniškei enciklopedijai — Juo
zo Kapočiaus enciklopedijai, ta 
knyga/biblioteka yra Lietuva, nes 
tenai yra sudėta visa, kas lietu
viška. Iš tų 37 tomų galima suda
ryti atskiras knygas/bibliotekas 
apie mūsų istoriją, meną, muzi
ką, literatūrą, archeologiją, archi
tektūrą, geografiją ir t.t. Tai litu
anistikos aruodas, kokio kito ne
turime ir turbūt dar ilgai netu
rėsime.

Gal ne veltui su enciklopedija 
prasideda tautinis sąmoningu
mas ir tautų atgimimas. Tauta, 
kuri įstengia sudaryti savo tauti
nį žinyną, yra verta būti laisva ir 
dalyvauti tautų bendruomenėje. 
Ir ar tai bus graikiškoji Paideia, 
ar Isidoriaus iš Sevilijos (7-ojo am
žiaus) 20 tomų Etimologijų, ar 
Avicenos ir Averroes (12-ojo 
amžiaus) filosofinės ir medici
ninės enciklopedijos, ar prancūzų 
enciklopedininkų 166 tomų pir
moji tikrąja prasme universali 
enciklopedija, tų tautų laisvės 
troškimas turi kažką bendro su 
žmogaus noru žinoti, pagal Goe- 
thės legendarinį „mehr Licht...” 
Enciklopedija yra kaip tik tas 
žinynas, kur yra sukaupta viskas 
— beveik viskas, kas iki šiol žino
ma, suglausta į vieną vietą, ne 
tiek sau, kiek perdavimui atei
nančioms kartoms. Aišku, dabar, 
kai yra kompiuteriai, reikės en
ciklopedijos vietą perkratyti ir ją 
gal net visai pašalinti iš tautų 
bendrijos... Bet greičiausiai kom- 

tyva išjos pačios, o ne primetimu 
iš viršaus. Dar to, matyti, Lietu
vos valdžios nėra perpratusios. 
Tas ypač galioja eksportams šian
dieninėje situacijoje.

Jonas Pabedinskas

Juozas Kapočius

piuteris tik pakeis žinyno sąvoką 
ir knygos pavidalą į disketes, ir 
vietoj bibliotekos reikės tik ki
šenės. Visa pasaulio išmintis ga
lės tilpti mažoje portfelio kiše
nėlėje. Borges galės šypsotis dėl 
savo metaforos galybės.

Kalbant apie Lietuvių enciklo
pediją (LE), reikia pažymėti, kad 
per 60 metų esame turėję net še
šias enciklopedijas. Pirmoji pra
dėta leisti 1931 ir nutrūko 1944 
metais; jos liko dešimt tomų ir 
vienas sąsiuvinis. Ta enciklopedi
ja ir buvo bostoniškosios sėkla, 
nes jau tada Juozas Kapočius 
buvo užsimojęs perimti to pirmo
jo žinyno leidybą, bet, kaip žinia, 
antroji rusų okupacija viską su
drumstė. Beveik dešimt metų 
vėliau, po visų karų ir pabėgimų, 
po didžiausios opozicijos iš kai
riųjų ir dešiniųjų lietuvių Ame
rikoje, 1953 metais lapkričio mė
nesį pasirodė pirmas Lietuvių en
ciklopedijos tomas. Tai ir buvo 
lygiai prieš keturiasdešimt metų. 
25 metais vėliau, 1978 metais 
ji buvo beveik užbaigta, o po 
to išėjo dar du papildymų tomai. 
Dar nebaigus leisti Lietuvių enci
klopedijos, Kapočius pradėjo še
šių tomų Encyclopedia Lituanica 
anglų kalba, kuri išėjo tarp 
1970-1978 metų. Tai bene di
džiausias vieno lietuvio projek
tas, bet kada pradėtas Lietuvoje 
ar išeivįjoje, sumanytas ir įvykdy
tas labai prieštaringomis sąlygo
mis. O tokių projektų buvo nema
žai ir kitų: Lietuvių fondas, Li
tuanistikos katedra University of 
Illinois at Chicago, Lietuvių ope
ra, Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai, prabangios bažnyčios, kaip 
Jono Muloko suprojektuotoji Či
kagos Marųuette Park’e, ir pana
šiai, bet jie visi buvo grupiniai, 
sumanyti ir įvykdyti bendromis 
jėgomis.

Leidėjas Juozas Kapočius yra 
stebėtinos energijos žmogus. Per 
86 savo gyvenimo metus jis ne 
kartą viską prarado, bet kaip 
feniksas vėl sugebėjo pakilti nau
jiems sumanymams. Leidėjas 
Kapočius yra unikalus ne tik 
mūsų tautoje, bet ir daugely kitų. 
Leidėjas iš tikrųjų yra gal ne
mažiau svarbus negu autorius. 
Prisimintini tokie didžiūnai, kaip 
Albert Skira ar Henry A. Ab- 
rams, mūsų tarpe seniau An
tanas Kniukšta, „Sakalo” lei
dyklos kūrėjas, kurie irgi ne 

kartą subankrutavo, bandydami 
išleisti pačias geriausias knygas 
(prisiminkime, kad ir Guten- 
berg’as pasidarė baudžiauninkas 
dėl skolų, kurių prisidarė dėl 
leidybos). Neminėsiu čia, kiek tų 
knygų išleido Juozas Kapočius, 
nei jo gyvenimo avantiūros nuo 
Montevideo iki Boston’o (žr. pasi
kalbėjimą su kun. Stasiu Yla 
Drauge 1978 m. lapkričio 4,11 ir 
18 d. ir Juozo Girniaus — gal sim
boliškai, neužbaigtą — straipsnį 
Aiduose 1979 m. Nr. 6). Ne
kartosiu liaupsių, prirašytų mūsų 
spaudoje ir pasakytų įvairiose sa
lėse. Kapočiaus kultūrinis verž
lumas ir finansinis genialumas 
padarė išeiviją reikšminga, o Lie
tuvą sugretino su visom kultūrin
gom tautom.

Pasirodžius pirmiesiems bosto- 
niškės Lietuvių enciklopedijos 
tomams, okupuotos Lietuvos 
pareigūnai susirūpino ir pradėjo 
leisti savo enciklopediją, gan 
mįslingai pavadintą Mažoji 
lietuviškoji tarybinė enciklopedija 
(MLTE, 4 tomai, 1966-1971). 
Pastaroji pasižymi tuo, kad joje 
pateikiama informacija liečia tik 
Lietuvą — pagrindinis skirtumas. 
Jos nuopelnas galbūt yra tai, kad 
joje bendradarbiavo, kiek jų dar 

„Lietuvių enciklopedijos” užbaigtuvių metu Boston'e kalba vienas iž enciklopedijos redaktorių Antanas Ben - 
dorius, žalia (dėžinėje) enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, Lietuvos konsulas New York’e Anicetas Simutis.

Romualdo Kisieliaus nuotrauka
4

Kazio Daugėlos nuotrauka

buvo išlikusių, žymūs lituanistai 
iš Nepriklausomos Lietuvos laikų 
ir kad ji paskatino nauju lituanis
tų susibūrimą.

Per 50 okupacijos metų „tary
binių” enciklopedįjų pasirodė net 
trys. Pamačius, kad su keturiais 
tomais vargu ar bus pasivyta bos- 
toniškoji, 1976 metais buvo 
pradėta šį kartą jau visuotinė, 12 
tomų enciklopedija, 75,000 tira
žu, ir užbaigta 1984 metais, pa
vadinta Lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija (LTE). Tai galbūt 
panašiausia į bostoniškę Lietuvių 
enciklopediją, nes bando būti uni
versali, tik iš marksistinės-socia- 
listinės perspektyvos. Tačiau po 
metų vėl pasirodė reikalas dar 
kartą bandyti išleisti Tarybų 
Lietuvos enciklopediją (TLE), kuri 
išėjo 1985-1988 metais. Šis ketur- 
tomis turbūt bus geriausiai pavy
kęs ir išlikęs kaip rimčiausias iš 
jų visų, nes jame apsčiau, nors 
dar vis santūriai, įdėta to, kas su
rišta su Lietuva.

Kapočiaus nuopelnas tad yra 
ne tik tai, kad jis išleido dvi 
savąsias bostoniškes enciklo
pedijas, bet paskatino išleidimą ir 
trijų „tarybinių” enciklopedijų. 
Staiga pasidarė embarras de ri- 
chesse — per daug lietuviškų en

ciklopedijų. Bostoniškė persunk 
ta išeivijos istorijos ir biografijų, 
„tarybinė” atkakliai pristatanti 
nusipelniusius komunistus vei
kėjus... Bet imant apskritai, isto 
riškai, abi enciklopedijos suvai- 
dino/suvaidins labai svarbų vaid
menį Lietuvos istorijoje, taip kad 
norint suprasti 20-ojo amžiaus 
Lietuvos politinę ir kultūrinę 
istoriją, reikia žvelgti į abiejų 
enciklopedijų turinį.

Bet Juozas Kapočius turi dar ir 
kitą nuopelną. Jis sutelkė į vieną 
darbą nemažą būrį sumanių žmo
nių, kurie greičiausiai būtų dingę 
fabrikuose, ir subūrė juos milži
niškam projektui. Nėra tikro 
skaičiaus, bet atrodo, kad apie 
1,300 lietuvių vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie to darbo; maža 
grupelė, gal kokie 20, užuot šiaip 
kur nors, užsidirbo duoną, rink 
darni lituanistinę medžiagą. Gal 
tik vienu ar kitu kitokiu atveju 
mūsų inteligentija, užuot toliau 
siekusi iš naujo įsitvirtinti savo 
profesijoje, ryžosi pašvęsti visą 
savo gyvenimą lietuviškam rū
pesčiui. Iš tikrųjų sunku būtų 
rasti geresnį projektą, kuris taip 
glaudžiai būtų surišęs mūsų litu
anistus į vieną kūrybinį darbą.

Nemažai lituanistų sutelkė 
draugėn ir „tarybinės” enciklo
pedijos. Jos gal daugiau pasidar
bavo lietuviškumui saugoti negu 
Lietuvos komunistų partijos cen
tro komitetas būtų galėjęs numa
tyti. Ir nors jos visos nušviečia 
pasaulį pagal Marksą, kuris da
bar, po viso to košmaro, pasidaręs 
labai įdomus ir skaitomas kaip 
fantastinė literatūra, yra tenai 
tiek daug lituanistinės medžia
gos, kuri gal būtų pražuvus ir ku
rios autoriai (tūkstančiai jų) nie
kad nebūtų pasidarę rimti litu
anistai, jeigu tos enciklopedijos 
nebūtų sujungusios visas tas reži
mo slopintas energijas. Tad nerei
kia jų nurašyti į nuostolius nei vi
siškai suniekinti „tarybinį” dar
bą, juo labiau, kad sudėjus visas 
tas tris Lietuvoje išleistas ir dvi 
bostoniškes enciklopedijas, gau
namas labai turtingas lietuvių 
kultūros vaizdas, gal net ir per 
daug apgaulingas, nes Lietuvos 
kultūra nėra dar taip pajėgi ir 
išsivysčiusi, kaip tos brandžios 
enciklopecijos galėtų sugesti- 
jonuoti.

(Nukelta į 2 psl.)
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Iš Čikagos lietuvių teatrų istorijos

Kinoteatras 
„Ramova”

GEDIMINAS INDREIKAKeliai į „modernumą”
— nauji poslinkiai 

Rytų Europos muzikoje
Kuriuo keliu turėtų eiti lie

tuvių rašytojas, dailininkas, kom
pozitorius, pasibaigus komunis
tinei erai ir baigiantis tūkstant
mečiui? Skaitant diskusijas šia 
tema Lietuvoje, kartais atrodo, 
lyg tebūtų du keliai. Vieno gairės 
— tautinė savimonė, sąja su liau
dies kūryba, dvasingumas, atsa
komybė tautai. Kitas kelias — 
greita modernizacija, įsijungimas 
į dabartinę europietiškąją kultū
rą, atsiribojimas nuo politikos, 
ištikimybė menui, nuolatinis bei 
radikalus formos atsinaujinimas.

Nauji poslinkiai muzikos pa
saulyje įtaigauja, kad padėtis 
gerokai sudėtingesnė. Štai ame
rikiečių kritikas John Rockwell 
Rytų Europos muzikoje pastebėjo 
naują srovę, „minimalizmo ir 
misticizmo” derinį. Dienraščio 
The New York Times menų 
skyriuje liepos 4 dieną pasiro
džiusiame straipsnyje jis rašo, 
kad tokie kompozitoriai kuria 
„tyrus ir dangun kylančius 
pasaulius, pasinaudodami liau
dies muzikos ar giesmių motyvais 
juos, paprasto pasikartojimo 
būdu, iškelia iki iškilmingos di
dybės”. Paminėjęs rusę Sofiją 
Gaibaduliną, gruziną Giją Kan- 
chelį, kritikas atkreipia ypatingą 
dėmesį į lenką Henrik Gorecki ir 
estą Arvo Part, kurių kompozici
jos labai išpopuliarėjusios Va
karuose ir yra gausiai perkamos 
Amerikoje ir Britanijoje ne tiktai 
klasikinės, bet ir popmuzikos mė
gėjų-

Tiedu kompozitoriai atstovauja 
skirtingiems dabartinio moder
nizmo ar postmodernizmo ke
liams: „Gorecki’s yra giliai 
įaugęs į savo gimtąją žemę ir 
liaudies muziką”. Part’as apibū
dinamas kaip oriai akademiškas, 
bet „dvasingas” kosmopolitas.

Paklaustas, ar jo kompozijose 
yra estų liaudies muzikos pėd
sakų, Part’as atsakė: „Aš jų 
neužtikau. Dvasios apraiškos 
nepripažįsta sienų. Kai pra
dedama brėžti sienas, muzika 
darosi vis tuštesnė”. O religiniai 
elementai, „dvasingumas”? Par- 
t’o žodžiais: „Bach’ui kiekviena jo 
sukurta kompozicija buvo Dievo 
liaupsinimas, bet aš nesu vertas 
taip kalbėti”.

Gorecki’s kalba visai kitaip: 
„Kiekvienoje mano kompozicijo
je glūdi Tatrų kalnų dalelė. Man 
jų reikia, kaip žuviai vandens ar 
žmogui oro. Liaudies muzika 
šiandien tebegyva. Ji ne tik mano 
ausyse, ji mano kraujyje. Ne tik
tai muzika, bet ir amatai, pasta
tai, paveikslai, stiklo fabrikai, 
drabužiai.”

Estų kompozitoriaus namai jau 
dvylika metų — žalias, jaukus 
Berlyno priemiestis. Gorecki’s 
patvirtina savo ištikimybę „pil
kam ir suodinam” Katowice 
miestui užterštoje Silezijoje. „Aš 
turiu pasilikt čia”, kalba jis. 
„Turėjau tūkstantį galimybių 
išsikelt į Paryžių, Italiją, Vo
kietiją. Bet visad sakiau — jei visi 
išvyks iš Lenkijos, kas beliks? Ir 

nesiliauju klausęs savęs: ar mano 
muzika taip pat skambės be tų 
medžių, debesų, namų?”

Komunizmo laikais abu kom
pozitoriai buvo laikomi paša
liečiais, bet nedalyvavo opo
zicinėje veikloje ir sugebėjo dirb
ti kūrybinį darbą. Prisimindamas 
tuos laikus, Part’as sako: „Gyve
nimas buvo sunkus, bet aš esu 
dėkingas. Tada reikėjo visad būti 
žvaliam. Gal politika ir paveikė 
mano muziką, bet aš apie tai ne
galvoju”.

Gorecki’s giliai apgailestauja 
pokomunistinės Lenkijos mora
linį nuosmukį: „Visad maniau, 
kad kai tapsime tikrai laisvi, 
dirbsime vieni kitiems, gyveni
mas bus geresnis. Bet dabar žmo
nės tenori kuo greičiau pralobti 
nedirbdami. Nesvarbu, kuriuo 
būdu... Bet dirbti reikia”.

Arvo Part’o muzika tiksli, 
griežta, formali. Jis kritiškai 
žvelgia į amerikiečių minimalis
tų ir „Naujojo amžiaus” muzikos 
srovių „kultiškumą”. bet jis juos 
ir pagiria, nes jie muziką, „sugrą
žino į žemę” iš „painaus sudėtin
gumo” ir „dirbtinumo”, kurie ve-

Algirdas Griškevičius Paskendęs miestas, 1992
Aliejus, drobė, 135 x 80

Dailininko iš Vilniaus Algirdo Griškevičiaus tapybos darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, atidaryta lapkričio 19 dienų, 
dar vyksta ir šj savaitgali, lapkričio 27-28 dienomis.

Jei atverstume 1921-1930 de
šimtmečio Amerikos spaudą, pa
stebėtume, kad tuo metu buvo 
statomi didingi teatrai. Vien 
Čikagos miesto centre tuo laiku 
atsidarė 9 kino teatrai, išpuošti 
marmuro laiptais, freskomis ir ži
bančiais sietynais. Milijonieriai 
statytojai, kaip Balaban & Katz, 
nesigailėjo pinigų kuo puošniau 
teatrus įrengti, nes tie pastatai 
buvo numatyti išlikti ateities 
kartoms. Buvo įprasta įrengti 
vargonus, kadangi filmai dar bu
vo be garso. 1926 metais buvo 
eksperimentuota su garsiniais fil
mais, bet dar tik su įgrota or
kestro muzika. 1927 metų rudenį 

šėjo, muzikiniam modernizmui 
klestint.

Išgirdęs, kad jo muziką perka 
valytojos ir langų plovėjai, lenkų 
kompozitorius atsakė: „Ir kodėl 
ne — jei jiems reikia tokios muzi
kos. Ar Schubert’ą pažemina tai, 
kad žmonės švilpauja jo melodi
jas?”

Henrik Gorecki ir Arvo Part... 
Į modernumą, Europą ir ateitį 
veda daugiau kelių, negu atro
dytų iš kai kurių diskusijų Lie
tuvoje.

kž 

„krutamųjų paveikslų” technika 
žengė šuolį pirmyn, kai pasirodė 
pirmasis kalbantis filmas — „The 
Jazz Singer”; jame vaidino Al Jol- 
son. Išleistas Warner studijos, šis 
filmas naudojo Vitaphone garso 
sistemą, kurioje garsas buvo sin
chronizuotas plokštelėje. Žiūro
vus jaudino kalbantis ekranas: 
„Wait a minute! You ain’t heard 
nothing yet” ištarė Jolson’as. Be
matant teatrų savininkai tar
pusavy lenktyniavo, įsivesdami 
garso sistemas. Kita, Movietone 
sistema garsą įrašydavo jau pa
čiame filme.

Matydamas šią naują filmų 
pramonės kryptį, jaunasis ad
vokatas Antanas Olis sumanė 
pastatyti garsiniams filmams 
pritaikytą teatrą. Kaip jis tikėjosi 
sugebėti verstis srityje, kurią jau 
monopolizavo Balaban & Katz? 
Olis suorganizavo akcinę bend
rovę ir 1928 Mietais kvietė lie
tuvius pirkti busimojo teatro 
Šerus. „Tapkite šio teatro savi
ninkais, ne vien dėl to, kad 
galėtumėt didžiuotis kaipo lie
tuviai, bet ir todėl, kad tai yra 
pelningas biznis ir saugus, išmin
tingas suvartojimas pinigų”, 
skelbėsi bendrovė. Teatro statyba 
kainuosianti 450,000 dolerių, bet 
Olis tikėjosi, kad jam ir jo dalinin
kams liks pelno. Buvo pabrėžia
ma, kad teatras bus lietuvių nuo
savybė ir lietuvių rankose jis 
turės pasilikti.1

Naujam kinoteatrui pavadinti 
buvo paskelbtas konkursas 
Drauge. Kunigas Anicetas 
Linkus pasiūlė vardą „Ramova”, 
kilusį iš ramovės. Taip 1929 
metais tapo pavadintas „Ramo- 
vos” teatras, prie Halsted ir 35-os 
gatvių Čikagoje. Skelbimas 
Drauge į „Ramovos” atidarymą 
kvietė visus: „Pamatykite save 
krutamuosiuose paveiksluose...”2

„Ramovos” teatro atidarymas 
įvyko 1929 m. rugpjūčio 18 d. Lie
tuviams šis modernus, didingas 
teatras sudarė staigmeną. Vien 
pamatyti vertikalią elektrinę iš
kabą „Ramovą”, kuri buvo mato
ma iš trijų kvartalų atstumo, su
kėlė pasididžiavimą. Programai 
vadovavo muzikas Antanas Va
nagaitis. Little Symphony orkes
tras grojo specialiai suorkes- 
truotas lietuviškas dainas ir 
maršus. Dainavo Čikagos operos 
baritonas Howard Preston. Ekra
ne buvo parodyti filmai iš Draugo 
ir Naujienų piknikų ir iš Šv. Kry
žiaus ligoninės atidarymo. Buvo 
parodyta Movietone garsinės 
žinios. Toliau buvo parodytas 
1919 metais Bagdžiūno išleistas 
filmas apie Laisvės varpo išleis
tuves į Lietuvą.

„Ramovos” teatras buvo išnuo
motas H. Reckui, kuris buvo pri
tyręs kino programų vedėjas. Pir
masis meninis filmas „Ramovo
je” buvo Romberg’o operetė „The 
Desert Song”, kuriame vaidino 
John Boles ir solistė Carlottta 
King. Jis buvo Vitafono sistema 
įgrotas.

Minint 12 metų Lietuvos ne
priklausomybės, Naujienos 
„Ramovoje” surengė filmų 
seansą lietuvių jaunimui. Buvo 
parodyti Kazio Lukšio filmai iš

Lietuvos gyvenimo, rugiapjūtė 
Žemaitijoje, Lietuvos kariuo
menės šventės. Čia užaugęs 
jaunimas pirmąkart pamatė Lie
tuvą vaizduose ir sužinojo, kad 
Lietuva ne purvo ir vargo kraš
tas, kaip kai kurie tėvai savo 
vaikams pasakodavo.’ Kazys 
Lukšis yra laikomas ir lietuviškų 
meninių filmų pradininku, bet 
„Ramovos” savininkai nesuteikė 
jam progos juos parodyti lietuvių 
teatre. Lukšio filmas „Onytė ir 
Jonukas” buvo parodytas Čika
gos Lietuvių auditorijoje.

Kaip ilgai „Ramova” buvo 
lietuvių rankose, man nežinoma, 
bet Rėčkas savo sutarties išnuo
moti teatrą dvidešimčiai metų ne
įvykdė. 1946 metais Antanas Olis 
jau buvo išrinktas į Čikagos 
Metropolitan Sanitary District 
patikėtiniu ir jau laiką pašventė 
politinei veiklai. Teatro savinin- ! 
kai tikriausiai jau buvo kiti.

Mano paties prisiminimai iš 
„Ramovos” yra nuo 1954 iki 1958 
metų. Matėme filmą „Miracle of 
Fatima”, ir mes, vaikai, tikrai 
tikėjom*, kad Šv. Marijos apsi
reiškimas buvo įamžintas filme. 
Miuziklas „Lili” ir ilgesni 

Algirdas Griškevičius Ant kalno, 1993
■jus, drobė, 120 x 100

veikalai, kaip „Kuras ir taika” ir 
„Aplink pasaulį per 80 dienų”, 
mus nukėlė j tolimus kraštus ir 
įvedė į fantastinius įvykius. 1978 
m. lapkričio mėn. lietuviai dar 
kartą rodė filmus „Ramovoje”. 
Petras Bernotas surengė Arūno 
Žebriūno lietuviškų filmų „Gra
žuolė” ir „Velnio nuotaka” spek
taklius. „Ramovos” teatras už
sidarė 1983 metų vasarą.

„Ramovos” architektūra

„Ramovos” išorinis fasadas yra 
' baroko stiliaus, dengtas terraco- 
ta medžiaga. Prieangis yra erd
vus, žiūrint į viršų, susidaro 
įspūdis, kad esi europietiško 
miestelio skvere, sienose balkonė
liai. Šitoks atviro lauko stilius 
vadinamas atmosferine architek- 
’tūra. „Ramovos” architektas bu
vo M.O. Nathan.4

„Ramovos” auditorija taip pat 
sukuria atviro lauko iliuziją. Sie
nos tinkuotos, lyg būtų namų 
sienos, čerpių stogeliai, vietoj 
paprastų lempų švięsa sklinda 
per dirbtinius langus. Teatro lu
bos tamsiai mėlynos — tai lyg 

nakties dangus, ir jame spindi 
miriadą elektrinių žvaigždučių. 
1929 metų miesčioniams buvo ža
vinga tokį teatrą pamatyti. Margu
tyje „Ramovos” skelbime rašoma: 
„Gražius gamtos reginius maty
damas filmuose, jautiesi žmogus 
kaip lauke. Bridgeporto lietuviai 
gali rasti ramų ir jaukų kampelį 
‘Ramovoje’ ", Arčiau scenos buvo 
vargonų vamzdžiams grotos, „or- 
gan screens”. Buvo skelbta, kad 
nuomininkai savo lėšomis įtaisys 
vargonus, bet, ar Rėčkas taip 
buvo padaręs, man yra nežinoma. 
„Ramovoje” buvo 1,200 sėdimų 
vietų, ir buvo įrengta tobula oro 
vėsinimo sistema. Scena buvo tik 
apie pusantro metro gilumo, to
kios buvo garsinių kinoteatrų 
specifikacijos.

„Ramova” šiandien

Pernai metų gegužės mėnesį 
Čikagos Lietuvių auditorija buvo 
nugriauta. Tuoj po to istorinis 
„Mildos” teatras buvo demon
tuotas ir išgriautas. Lieka tik 
„Ramovos” teatras Bridgeport’e, 
nors nebenaudojamas, bet dar 
gerai išlaikytas. Peršasi mintis, 
kad lietuviai galėtų šį teatrą 
restauruoti, kadangi Bridgeport’o 
apylinkė šiuo laiku atsinaujina. 
„Ramovos” pastatas šiandien 
priklauso kinų kilmės asmeniui, 
ir jo ateitis bus šio savininko 
nuspręsta.

Mažesni lietuvių teatrai

Čikagos tolimajam priemiesty
je Waukegan’e 1926 metais buvo 
pastatyta dviejų aukštų Lietuvių 
auditorija. Šiame teatre buvo 
ruošiami ne tik vietiniai koncer
tai, bet keletą kartų Mečys 
Motuzas čia rodė savo lietuviškus 
filmus.

Iš kitų pirmosios lietuvių iš
eivijos Čikagoje pastatytų teatrų 
minėtini Meldažio salė prie 23-ios 
gatvės ir Krenčiaus salė prie 
46-os gatvės. Jos atliko teatrų 
paskirti, tačiau tikrąja prasme 
nebuvo teatrai, nes neturėjo 
scenos įtaisymų.

NUORODOS
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4. Theatre Historical Society, 152 

North York Road, Elmhurst, Illinois 
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VIII MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS
1993.XI.24-28 d.d. Lemont, Illinois

Likimo įkaitai

Įspūdžiai iš VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumo
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Ką tik praūžė aštuntasis mokslo 
ir kūrybos simpoziumas. Tai buvo 
dideli atlaidai. Į Lemont’ą suskri
do visame pasaulyje pasklidusi 
lietuvija. Tai biologui stebėtojui 
galėjo priminti taip neseniai Le- 
mont’o ąžuolų šakose susibūria- 
vusius varnėnus, kurie savo 
tarpe čiauškėjo, tarėsi kaip skris
ti toliau nuo artėjančios žiemos. 
Taip ir Lemont’e Pasaulio lietu
vių centro koridoriuose keturias 
dienas būriavosi ir čiauškėjo „Le
mont’e ir už jo ribų gyvenantys 
lietuviai” (JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pirmi
ninko Vytauto Maciūno grakštus 
išsireiškimas uždaromajame 
simpoziumo posėdyje). Skren
dančių paukščių įvaizdis tikrai 
tinka šiam suvažiavimui, nes 
simpoziumą sekusią savaitę net 
tris kartus teko važiuoti į O’Hare 
aerodromą išleisti skrendančius 
svečius. Ir čia vėlyvą antradienio 
popietę, kad ir lenkiško lėktuvo 
belaukdami, būriavomės apie 
Vytautą Landsbergį ir, kaip tie 
varnėnai, šnekučiavomės.

Gal pati pagrindinė viso Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo nauda ir 
buvo jo duota proga pasikalbėti. 
Ir tai ne vien paskaitose, praneši
muose, svarstybose, bet taip pat 
prie pietų stalo, koridoriuje, 
automobiliuose į simpoziumo 
renginius važinėjant. Žvelgiant į 
tas keturias dienas, galime 
matyti, kad tai buvo šventas 
laikas. Ir tai ne vien dėl to, kad 
sekmadienį stovėjome petys į petį 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje ir klausėmės 
mišių metu lietuvių evangelikų 
liuteronų vyskupo Hanso Dumpio 
jautraus pamokslo apie Viešpa
ties atėjimą. Ir vyskupo Pauliaus 
Baltakio įžanginiame žodyje 
pajutome, kad šiuo metu mūsų 
vienybė yra didesnė, negu ją ras
tume, skaitydami bažnyčių 
tvarkos taisykles, kurios dar vis 
trukdo krikščionims kartu švęsti 
Jėzaus kančią ir prisikėlimą. O 
tačiau gal geriau, kaip taikliai 
pažymėjo Aldona Zailskaitė, kad 
justume vienybę ir bodėtumėmės 
jai kelią stojančiomis taisyklė
mis, negu dirbtinai deklaruo 
tume vienybę jos dar nejausdami.

Lietuvių vienybė ir vieni
jimasis ateities darbams buvo 
nuolat iškylantys motyvai viso 
suvažiavimo diskusijose. Daug 
mūsų privačių pokalbių sukosi 
apie mūsų išgyvenimus ir 
giminės istoriją. Ir tikrai pajunti, 
kad Vincas Kudirka buvo teisus 
— praeitis yra mums didelis 
stiprybės šaltinis. Štai jau nuo 
Aldonos Žemaitytės nuostabaus 
reportažo apie Gedimino bokšte 
pirmąkart po dešimtmečiais besi
tęsusios tamsios nakties pake
liamą trispalvę, žinojome, kad 
Katedros aikštėje bokšto vėliavą 
sveikino senos, kandžių suėstos, 
bet žmonių rūpestingai išsaugo
tos, trispalvės. Bet tik šio simpo
ziumo metu sužinojome, kad buvo 

žmonių, kurie tremiami į Sibirą 
pasiėmė trispalvę. Ir ne tik pasi
ėmė, bet kančias iškentėję su 
savimi iš Sibiro grįždami parsi
vežė. Ir tos vėliavos irgi buvo Ka
tedros aikštėje. Gali tai išgirdęs 
suprasti, kad žmonių su tokia is
torija neįmanoma vergais pavers
ti.

Kaip daug dabartis ir praeitis 
susišaukia. Štai Vytautas Lands
bergis vienoje savo kalboje (o jų, 
dėkui Dievui, buvo kelios, ir mes 
lietuvijos landsbergininkai tikrai 
iki valios galėjome jo pasiklausyti 
ir pasikalbėti, nes šios viešnagės 
metu jis nebuvo atitvertas nuo 
liaudies policininkais ir sargy
biniais) paminėjo, kad naujieji 
ūkininkai tiesiog savo pirštais 
žemę dirba, tinkamų įrankių 
neturėdami, o neretas gyvena, 
palapinę ar žeminę pasistatęs. O 
pasirodo, kad ir čia istorija 
atsikartoja, ką liudija svečio 
Lietuvos mokslininko Broniaus 
Grigelionio pasakojimas apie jo 
paties prosenelį. Praėjusį šimtme
tį po baudžiavos panaikinimo 
daug buvusių baudžiauninkų ne
buvo linkę mestis į savarankišką 
ūkininkavimą: jie buvo pripratę 
prie baudžiauninko gyvenimo, 
kuris suteikė ir šiokį tokį 
saugumą, panašiai kaip ir dabar
tiniams kolūkiečiams. Tačiau jo 
prosenelis gavo gabalą geros 
žemės, išsikasė žeminę ir pradėjo 
ūkininkauti. Greitai pamatė, kad 
vienam labai sunku, tai apsiavė 
geriausiom, išeiginėm naginėm ir 
išėjo pasipiršti. Labai greitai 
prasigyveno ir buvo stiprus ūki
ninkas, kuris ne tik savo vaikus 
leido į mokslus, bet taip pat rėmė 
ir kitus, kurie mokslan veržėsi. 
Toks pasakojimas tikrai duoda 
kitą perspektyvą ir dabartiniams 
Lietuvos žemės ūkio rūpesčiams.

Nėra kalbos, kad Lietuva 
rūpesčių turi, tačiau bebėdavo- 
dami neturėtume pamiršti, kad 
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Aštuntojo mokslo ir kūrybos simpoziumo metu Pasaulio lietuvių centre, Le- Narutis, dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė, profesorius Vytautas Landsbergis, 
mont, IUinois, Vytautas Landsbergis susitinka su „Americans for Lithuanian Jurgis Augius.
Freedom” grupe. Nuotraukoje matyti dalis grupės narių su svečiu: dr. Vytautas

Sunku tikėti, kad VIII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas jau pra
eityje. Liko tik įspūdžiai, už
megzti ryšiai, sukauptos žinios. 
Gal Lituanistikos institutas ar 
kita institucija surinks paskaitų 
tekstus ar santraukas į leidinį.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas vyko Čikagoje ir Lemont’e 
šių metų lapkričio 24-28 die
nomis. Pats simpoziumas ir meno 
parodos — Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont’e, kiti renginiai 
Čikagos Jaunimo centre, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje ir 
kitur. Nebuvo įmanoma vienam 
žmogui visur dalyvauti. Juk buvo 
konkuruojančių sesijų. Negalima 
susidaryti pilno vaizdo, peržiū
rint simpoziumo programos leidi
nį, nes programa keitėsi — buvo 
pakeitimų paskutinę minutę. Pa
sikalbėjus su rengėjais, dar ne
buvo galima sužinoti konkretaus 
dalyvių ir klausytojų skaičiaus. 
Kalbant su organizacinio komite
to pirmininku Albinu Karnium, 
simpoziumui įpusėjus, duota su
prasti, kad suplaukė nemažai 
mokslininkų — maždaug 65 iš 
Lietuvos, 80 iš visur kitur 
(daugiausia iš JAV ir Kanados), buvo padalinta į devynias moks

lų šakas. Sesijos sutraukė spe
cialistus, pensininkus ir besido
minčius. Kai kurių profesijų as
menims užteko sesijų jų srityse, 
kiti turėjo ieškotis sesijų kitose 
srityse. Griežtųjų mokslų sesijas 
turbūt lankė labiau tų sričių 
specialistai. Socialinių mokslų, 
literatūros sesijos ir iš dalies kai 
kurios kitos pritraukė „mėgėjų”. 
Reikėjo greit susiorientuoti. 
Kažkur kažkaip buvo praleista 
teisės sesija — ją pridėjus, reikėjo 
parašyti pranešimą ant lentelės 
prieangyje (viena sesijos vadovė 
užsiminė „mūzą”, kurios dėka 
kai kas lyg ir dingo iš simpoziu
mo leidinio). Kai kurie asmenys 
pasigedo istorijos sesijos ar bib
liotekininkystės, ar archyvų, bet 
buvo galima rasti tokių temų 
gvildenimą kitose srityse. Etikos 
diskusijos vyko teologijos ir filo
sofijos rėmuose. Gamtos mokslai 
apėmė ekologiją, ir šiame simpo
ziume padaugėjo sesijų, surištų 
su žemės ūkio temomis.

Sesijose turėjome progos paste
bėti šiek tiek kooperavimo tarp 
kolegų abipus Atlanto. Kitose rei
kėjo išsiaiškinti, ar Lietuvoje 
daroma taip, ar taip. Psicholo
gijos sesijoje, pavyzdžiui, teko 
išgirsti dvi profesores, prista-

Girdėta, kad Soros fondacijos 
pagalba net 50 mokslininkų iš 
Lietuvos gavo finansinės para
mos apsimokėti keliones į šią 
konferenciją.

Su kuo galima būtų palyginti 
simpoziumą? O jų juk būta jau 
septyni. Mūsų lietuviškųjų moks
linių simpoziumų negalima ly
ginti su profesiniais suvažia
vimais, kuriuose mes dalyvau
jame. Tokie yra panašaus išsi
mokslinimo, tos pačios mokslo 
šakos asmenų susibūrimai. Moks
lo ir kūrybos simpoziumą gal 
galima labiau palyginti su Bal
tistikos konferencijom, kurias 
ruošia Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies. Tik 
ir vėl tas palyginimas ne visai 
tiktų. AABS sesijos vyksta anglų 
kalba, jose dalyvauja lietuviai, 
latviai, estai ir kitataučiai. AABS 
vyrauja humanitarinių ir socia
linių mokslų sesijos. Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas yra įdomus 
reiškinys lietuvių pasaulyje — 
pranešimai vyksta lietuvių kalba 
(tik su keliom išimtim); praneši
mai pateikiami iš socialinių, hu
manitarinių, politinių, griežtųjų, 
medicinos, technologijos ir kitų 
mokslų šakų. Vienas toks simpo
ziumas jau įvyko Lietuvoje prieš 

dvejus metus. Bus įdomu pamaty
ti, kur vyks tolimesni simpoziu
mai, kiek ilgai gyvuos jų tra
dicija ir kokios apimties jie bus.

Šiemetinis simpoziumas pri
traukė mokslininkų, pasiekusių 
svarbių postų savo darbovietėse. 
Simpoziume dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Stasys Lozoraitis, 
kuris buvo simpoziumo Garbės 
komiteto pirmininkas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas Vytautas Maciūnas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Bronius Nainys, ALT pir
mininkas Grožvydas Lazauskas 
bei kiti Garbės komiteto nariai. 
Simpoziumo bendra tema — „Išei
vijos įnašas Lietuvai”. Simpo
ziumo leidinio įvadiniame žodyje 
dr. Kęstutis Keblys, simpoziumo 
mokslinės programos komiteto 
pirmininkas, rašo, „patsai 
pestis Lietuvos reikalais, 
spalviu siūlu vingiuojantis 
visą simpoziumo programą, 
ne kas kita, kaip apraiška išei
vijos įnašo Lietuvai”.

Sesijos

Simpoziumo sėslių programa

rū- 
tri- 
per 
yra

Aštuntojo mokslo ir kūrybos simpoziumo, vykusio šių 
metų lapkričio 24-28 dienomis Čikagoje ir Lemont, Illinois, 
programos komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Keblys ir or
ganizacinio komiteto pirmininkas Albinas Kernius, pusi

ruošę atidaryti simpoziumą ketvirtadienio, lapkričio 25 
dienos rytą. Pasaulio lietuvių centre, Lemont’e,
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tančias duomenis iš studijų, 
kurias jos veda šiuo metu kartu 
su savo kolegomis Lietuvoje. 
Dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun 
pristatė duomenų iš apklausinė
jimo, atlikto JAV ir Lietuvoje 
(„Keli asmenybės ir tarpasme
ninių sąvokų skirtumai tarp JAV 
ir Lietuvos”). Dr. Ina Užgirienė 
nušvietė pasikalbėjimus su 15 
asmenų tarp 20-30 metų amžiaus, 
išvykusių dirbti Lietuvoje („Jau
nuolių pasirinkimas dirbti Lietu
voje”). Ne visiems teko būti odon
tologijos sesijoje, kur dr. Nijolė 
Remeikienė ir kiti pristatė pro
jektą, kaip bus stengiamasi padė
ti Lietuvai su vaikų dantų prie- 
žiūra/higiena, tad teko girdėti 
klausimų ta tema kitoje medici
nos sesijoje.

įvadiniame leidinio žodyje dr. 
Kęstutis Keblys pamini, kad 
nemažas pulkas išeivijos mokslo 
žmonių atsineš savo profesinę 
patirtį į lietuvišką bendruomenę. 
Taip ir buvo. Vienoje sesijoje buvo 
galima išgirsti vėliausių žinių ir 
prognozavimo apie JAV numato
mą sveikatos reformą. Kitoje bu
vo galima išgirsti, kaip lietuvių 
įsteigta A.P.P.L.E. grupė mato
ma iš Lietuvos ir JAV perspekty
vos. Sociologijos sesijoje/moterų 
studijų sesijoje buvo pranešimų 
apie moterų būklę Lietuvoje. 
Teisės sesijoje buvo kalbama apie 
sunkumus Lietuvoje įvesti teisės 
etikos principus, realius prekybos 
įstatymus.

Kai kurios pasitaikiusios 
kliūtys

Sudarant programą, mokslinės 
Programos komiteto pirmininkui 
dr. Kęstučiui Kebliui ir įvairių 
sekcijų pirmininkams bei vedė
jams nebuvo lengva. Kai kuriais 
atvejais, atrodytų, kad ne visi 
simpoziumo dalyviai elgėsi visai 
profesionaliai, kaip būtų tikimasi 
to asmens profesiniame suvažia
vime. Ne vienoje sesijose numa
tytas vienas ar kitas paskai
tininkas nepranešė, kad neat
vyks. Daug kur nesiskaityta su 
laiku arba nebuvo pasiruošta. 
Taip buvo daroma ne vien kai 
kurių dalyvių iš Lietuvos. Kar
tais, matyt, įvyko kokie nors 
nesusipratimai. Teko girdėti, kad 
vienas asmuo nebuvo patvirtinęs, 
jog jis tikrai pateiks pranešimą, 
tačiau jis matė savo pavardę ir 
temą įdėtą leidinyje. Teko girdėti 
tokį atvejį, kad vieno Lietuvos 
mokslininko temą priėmus, bet 
susidarius kliūčių jam atvykti, 
kitas asmuo turėjo perskaityti jo 
pranešimą, o atsitiko taip, kad 
vietoj to du į programą net neį
rašyti mokslininkai nusprendė 
pristatyti savo pačių žinias.

Sesijos buvo išsisklaidžiusios po 
visą Pasaulio lietuvių centrą. 
Buvo skaidrių, muzikos. Kai kur 
neužteko vietos, kai kur sesijoje 
numatyta per daug pranešimų, o 
kai kurios užsibaigė labai anksti. 
Buvo beveik žaidimas susipla
nuoti kur eiti, kiek išsėdėti.

Teko kalbėti su kai kuriais či- 
kagiečiais, kuriems susidarė 
kliūčių iš viso nuvykti į sim
poziumą. Pasirodo, kad niekas 
neapsiėmė suorganizuoti autobu
siukų į Pasaulio lietuvių centrą, 
kad vyresni ar nevairuojantys as
menys iš Čikagos Marąuette 
Park ar Brighton Park apylinkių 
galėtų simpoziume dalyvauti.

Plenarinės sesijos

Jei kas nors būtų norėjęs kitaip 
išreikšti Aštuntojo mokslo ir kū
rybos simpoziumo bendrą temą 
(„Išeivijos įnašas Lietuvai”), būtų 
galima manyti, kad jos variacija 
būtų buvusi: „Kas mes esame, 
kur buvome ir kur mes einame”.

Simpoziume buvo nemažai ple
narinių sesijų. Kai kuriose 
kalbėjo vienas asmuo, kai kuriose 
kalbėjo daugiau. Kai kurios 
labiau sudomino publiką negu 
kitos, kažkaip jose buvo gauta 
šiek tiek naujų žinių ar buvo 

galima pasisemti tam tikro įkvė
pimo. Deja, susidaro vaizdas, kad 
ne visos atliko savo paskirtį. Kai 
kada kalbėtojai kalbėjo per ilgai 
ar išvargusį publika nutrupėjo į 
atskiras sesijas ar pasuko į na
mus.

Į plenarines sesijas buvo steng
tasi įtraukti įvairias disciplinas 
ir temas. Visiems susiėjus, buvo 
progos išgirsti kalbėtojų, kal
bančių apie Lietuvos konstituciją 
liečiančių klausimus, apie Lie
tuvos mokslą ir mokslininkus, 
apie literatūrą, ekonomiją ir 
architektūrą.

Teko girdėti minčių apie Lietu
vos uždarumo kompleksą, tarybi
nes palūkanas, apie Lietuvos 
spaudą kaip ketvirtąją valdžią 
(sesijoje, kurioje kalbėjo Leonas 
Sabaliūnas, Julius Šmulkštys ir 
Aleksandras Štromas). Teko gir
dėti minčių apie oficialų ir realų 
nedarbą Lietuvoje, apie dugno 
„klampus” ir spiralės sukimą (J. 
Šarkus). Teko girdėti apie lūžius 
ir žmogaus, ligonio ir jo šeimos 
poreikių supratimą socialinių 
darbuotojų išsimokslinime Lietu
voje (Irena Lukoševičienė). Teko 
girdėti apie grėsmes Lietuvos 
pažangai — iš rusų karinės dokt
rinos, iš pilietybės klausimo 
keblumų ir panašiai (Vytautas 
Landsbergis).

Kiekviena specialybė gali ma
tyti savo profesijos rolę vi
suomenės ar pasaulio visumoje. 
Kauno architektas Vilius Pai- 
palas minėjo Kauno miestą kitoj 
plotmėj, Europos kontekste (jei 
Via Baltica nuo Helsinki ligi 
Varšuvos bus tiesiama per Kau
ną) ir apie architektūros indėlį į 
kultūrą. Vilniaus miesto planuo
tojas Augis Gučas kalbėjo apie 
miesto ir jo gamtos darną bei sim
biozę. Architektas Algimantas 
Bublys kalbėjo, kad Lietuvos kū
rybinei dvasiai reikia prasimuš
ti, kad savita kūryba turės rem
tis kultūra, o Donatas Empakeris 
kalbėjo apie lietuvišką architek
tūrą kaip pasaulinės architek
tūros dalį.

Literatūros kritikas Albertas 
Zalatorius minėjo literatūros 
svarbos silpnėjimą Lietuvoje. Lie
tuvių literatūrai palyginti sunku 
išeiti į pasaulį, nes trukdo kalbos 
barjerai. Išsilaikymo jausmai 
paveikia ir užjūrio lietuvius. Ilo
na Gražytė-Maziliauskienė mi
nėjo, kad tikra dovana — tai 
pažinti naują formą. Galėjom su 
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Kai atsimušama į 
„darbo etiką”

Pora savaičių pasėdėjęs „šuns 
būdoje” — kaip Šiaurės Amerikos 
ledo ritulininkai vadina atsargi
nių suolą — i New York’o Islan- 
ders komandą lapkričiui baigian
tis sugrįžo jaunas gynėjas Darius 
Kasparaitis. Tuo galėtumėme ir 
užbaigti šį pranešimą, bet Kaspa
raičio istorija patvirtina moder
niųjų prancūzų kritikų teiginį, 
jog šiandien sportininkų žygiai 
mums turi panašią reikšmę, kaip 
senovės graikams didžiųjų mito
loginių herojų, sakysime, Herku
lio, žygdarbiai.

Kai devyniolikmetis Kasparai
tis iš Maskvos atvyko į Ameriką 
ir įsijungė į Islanders ledo ritulio 
komandą, jis buvo lieknas, kietas 
ir alkanas. Anot New York’o žur
nalistų, jis simbolizavo šios 
netikėtai sėkmingos komandos 
esmę. Jis taip entuziastingai 
daužė savo varžovus, kad Islan- 
ders nelauktai pateko į patį 
finalą.

Kas atsitiko šį sezoną? Kaip in
formuoja New York’o spauda, 
Kasparaičio komandos vadovybė 
nepatenkinta jo elgesiu, sezonui 
pasibaigus. Vasarą jis buvo suim
tas už per greitą važiavimą savo 
nauju automobiliu neblaivioje bū
klėje. Po vasaros atostogų jis at
vyko į treniruotes per storas. Į 
treniruotę jis ateinąs vienas pa
skutiniųjų, išeinąs vienas pirmų
jų-

Dienraščio The New York Ti- 
me8 (1993 m. lapkričio 15 d.) spor
to korespondentas aiškina, jog 
jauną lietuvį veikia didmiesčio 
papročiai ir tempas. Lakričio 
mėnesį po treniruotės jis išskubė
jo į Manhattan’o rotušę, kur jis 
susituokė su Irina Kuznecova. 
Pats Kasparaitis aiškino žurna
listui, jog kažkas jam patarė 
tuoktis Manhattan’e, nes ten 
viskas daroma greičiau. „Per 
greitai”, pareiškė jaunavedys. 
„Per dvi minutes. Niekas ten 
nekalba angliškai. Visi šneka kž

Ateities savaitgalio metu, šių metų lapkričio 6 diena Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, vykusių 
svarstybų apie lietuvių menininkų kūrybą dalyviai: Algimantas Kezys, Danas Lapkus, Rūta Saliklienė.
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ispaniškai, vokiškai”. Kasparai
tis tvirtino, jog ir jo svoris, ir visa 
kita gerai ir kad jis uoliai 
treniruojasi.

Anot kito New York’o dienraš
čio, Neuisday, vos į Ameriką 
atvykęs Kasparaitis stebėjosi ir 
žavėjosi visais tais dalykais, 
kurių jis nebuvo matęs Lietuvo
je. Šiaurės Amerikos ledo ritulio 
žymūnai jam nieko nereiškė — jis 
daužė juos visus. Ir taip jaunikai
tis iš Elektrėnų įelektrino visą 
palyginti blankią Islanders ko
mandą. Nuo visa to jam gal ėmė 
suktis galva, spėlioja Neivsday.

Taip, įsivaizduokime jaunuolį, 
kuris iš sovietinamos Lietuvos 
Elektrėnų užčiuožia ant Maskvos 
arenų eižėjančio ledo, o iš ten — 
į neoninį New York’o šurmulį. Ir 
išlik blaivus, jeigu nori! Panašias 
metamorfozes šiandien išgyvena 
šimtai jaunų lietuvių imigrantų 
Amerikoje, tiktai jų algos šimte
riopai mažesnės už Kasparaičio.

New York’o spaudos, televizijos 
komentatorių ir Islanders ko
mandos vyriausio trenerio Al Ar- 
bour pasisakymuose apie Kaspa
raitį nuolat išnyra vienas ter
minas — „work ethic” (darbo 
dorovė). Praėjusį sezoną jaunasis 
ledo ritulininkas turėjęs tą „work 
ethic”, o šį rudenį ją praradęs.

Ar tai mums neprimena ir pa
čios Lietuvos? Dar neseniai, „dai
nuojančios revoliucijos” metu, 
manėme, jog tereikia atsikratyti 
okupacijos ir tradicinis lietuvių 
darbštumas pastatys tėvynę ant 
kojų ir nugrįs jai kelią į ateitį. 
Išėjo ne visai taip. Sovietinė san
tvarka jau buvo sugebėjusi įsi
skverbti į lietuvių vidų ir apipu
vusiais dantim apkramtyti jų pa
veldėtąją „darbo dorovę”.

Beje, Šiaurės Amerikos ledo ri
tulio lygoje žaidžia ir du latviai: 
Irbe ir Ozolinš. Jų darbštumu kol 
kas nesiskundžiama.

Islanders vyriausias treneris 
šypsodamasis paminėjo, jog jo

Politika be širdies ir menas su
Trys dienos, skirtos Lietuvai ir sau

JUOZAS BAUŽYS

Šių metų Ateities savaitgalis, 
virtęs jau tradiciniu ir užtat visų 
kasmet laukiamas, vyko lapkri
čio 5-7 dienomis Čikagoje ir Le
mont’e. Savaitgalis buvo pradė
tas penktadienio vakare Jaunimo 
centro kavinėje jaukia vakarone, 
skirta literatūrai ir su ja susi
jusioms temoms. Pagrindinio dė
mesio susilaukė svečias iš Lietu
vos, rašytojas Jonas Mikelins
kas, daugelio knygų autorius, „Į 
laisvę” fondo romano konkurso 
laimėtojas. Su konkursu ir su 
pačiu rašytoju vakaronės daly
vius supažindino Juozas Baužys 
ir Česlovas Grincevičius.

Rašytojas Jonas Mikelinskas 
paskaitė ištrauką iš premijuoto 
romano Nors nešvietė laimėji
mo viltis. Romane vaizduojami 
partizanų ginkluoto pasiprie
šinimo prieš sovietus metai su 
atpažįstamu pagrindiniu veikėju 
— poetu Bronium Krivicku. Iš
traukoje girdėjome vieno jauno 
studento susitikimo su miško bro
liais jų stovykloje epizodą.

Savo pastabose Jonas Mikelins
kas pasisakė nuo pirmos gimna
zijos klasės buvęs ateitininku, 
pasidžiaugė tos organizacijos po
zityviu darbu Lietuvoje ir giliu 
tikėjimu dėl tautos ateities. Pri
sipažino, kad šį premijuotą 
romaną rašyti paskatino pa
skelbtas konkursas, tačiau svar
biausia — jis norėjo atiduoti 
pagarbą savo jaunystės draugui 
Broniui Krivickui. Romanas bus 
spausdinamas Lietuvoje. Rašyto
jas atsakinėjo į įvairius klausi
mus, liečiančius išlikimo žmo
gumi sovietinėje sistemoje apsis- 

kritiškos pastabos Kasparaičiui 
nepatikusios. „Aš tai suprantu”, 
kalbėjo jis. „Aš nenoriu jo pakeis
ti. Bet jei jis nori, kad jo žygius 
lydėtų sėkmė, jis turi atlikti kai 
kurias užduotis. Jis negali išsi
sukinėti”.

Ar vyriausio trenerio žodžiai 
padės Kasparaičiui vėl atrasti 
savo „darbo dorovę”? Jaunasis 
ledo ritulininkas nėra Herkulis, 
bet jo istorija įdomi ir pamokanti.

Šiemetinio Ateitie^savaitę?lio svečias rašytojas Jonas Mikelinskas iš Vilniaus skaitytojams pasirašo savo naujausia 
knyga per literatūros vakarą lapkričio 5 dieną Jaunimo centro kavinėje, Čikagoje. , ,, . ,
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prendimą ir konkrečiai poeto 
Broniaus Krivicko likimo faktus.

„Homo sovieticus” sindromas 
tebesitęsia

Čiurlionio galerijoje šeštadienio 
rytą buvo pradėta antroji savait
galio diena. Įvadiniais žodžiais 
paskaitininką Joną Mikelinską 
su auditorija supažindino Vytau
tas Narutis ir Robertas Danys. 
Svečias iš Lietuvos buvo rengėjų 
„priverstas” kalbėti iš eilės visas 
tris dienas. Jo šios dienos paskai
tos tema — „Kokie pavojai tyko 
mūsų nepriklausomybę”. Sis 
klausimas, glaudžiai prelegento 
susietas su klausimu „Kas prive
dė mus prie ’homo sovieticus’?”, 
ir buvo pagrindinė paskaitos te
ma.

Kalbėdamas apie mus tykan
čius pavojus, vis tebegrosiančius 
iš Rytų pusės, prelegentas dažnai 
rėmėsi į Vakarus pasitraukusio 
ruso Aleksandro Zinovjevo kai 
kuriomis mintimis. Yra aišku, 
kad Gorbačiovo „perestroikos” 
bandymas sukurti naują demo
kratinį žmogų senojo socializmo 
fone nepasisekė, nors šis ban
dymas ir labai patiko Vakarų 
pasauliui bei jame vyraujančioms 
kai kurioms idėjoms. Iš tiesų ta
čiau — tai neįmanomas dalykas 
sukurti demokratiją, nepakei- 
čiant „homo sovieticus” gal
vosenos. Dar ir šiuo metu klai
dingai bandoma komunizmo su
tvertą krizę (ekonominę ar kito
kią) įveikti senaisiais komunis
tiniais metodais ir vadovaujant 
„buvusiųjų” kadrams. Mikelins
ko paskaita, o taip pat ir kitos 
šios dienos paskaitos, kiek ži
noma, bus ištisai spausdinamos 
Draugo kultūriniame priede.

Auditorijos klausimai nukrypo 
iš filosofinio problemos svarstymo 
į konkretybes: buvo kalbama apie 
dešiniųjų opozicijos reikšmę Lie
tuvoje, apie galimybes suvienyti 
tautą, apie lietuvių charakterį 
apskritai, apie Katalikų Bažny
čios reikšmę ir įtaką ir t.t. Į visus 
klausimus prelegentas atsakinėjo 
įdomiai ir išsamiai.

Antrąją paskaitą skaitė dr. 
Saulius Girnius, Laisvosios 
Europos radijo Muenchene parei

gūnas. Su juo klausytojus supa
žindino Marius Polikaitis. Dr. 
Girniaus tema — „Dabartinė poli
tinė padėtis Lietuvoje.” Jis 
pabrėžė, kad kiek lietuvių tauta 
pradžioje vieningai siekė nepri
klausomybės, tiek vėliau jai 
pasidarė nebeaišku, kaip tą 
nepriklausomybę įgyvendinti. 
Lietuvos politikų tarpe esą per 
daug asmenybių, nenorinčių ki
tiems nusileisti ir galvojančių, jog 
tik jie viską geriausiai žino ir 
pajėgia nuveikti. Partijos dažnai 
neturi savų pozityvių programų, 
o tik mėgsta kritikuoti kitų dar
bą. Ekonominis gyvenimas blo
gėja, nusikalstamumas auga, tad 
padėtis darosi visai nedžiu
ginanti. Klausimuose buvo pa
liestos Lietuvos pramonės pri
klausomumo nuo Rusijos proble
mos.

Juozas Kojelis, jo paties žo
džiais, pradėdamas savo paskai
tą, žadėjo eiti per užminuotą te
ritoriją, nors ir bandydamas mi
nų nesusprogdinti. Reiškia, nebu
vo be pavojų jo tema — „Žvilgs

I Ateities savaitgalį atvykęs iš Los Angeles paskaitininkas Juozas Kojelis (dešinėje) su dr. Petru Kisielium 
Jaunimo centre kavinėje, Čikagoje.
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nis į mus pačius, tęsiant dialogą 
su Lietuva”. Be abejo, apie save 
(atseit apie išeiviją) kalbėti kartais 
yra pavojinga. Tačiau savo pa
skaitoje, atrodo, prelegentas 
didelių ir naujų minų nesusprog
dino. Jis suminėjo senesnius isto
rinius faktus: kaip vystėsi išeivi
jos nusistatymo prieš tautos oku
paciją diferenciavimasis į rezis
tencinį ir liberalinį sparnus, kaip 
anais laikais tai veikė laisvinimo 
veiksnius ir kaip buvo ateita iki 
šių dienų, kada su Lietuva būti
nai reikalingas dialogas. Prele
gentas pažymėjo, kad iš abiejų 
pusių girdimi tik priekaištai, o at
skiri mūsų veiksniai ar organi
zacijos nesuderina iš anksto savo 
nuomonių, prieš kalbėdami su 
Lietuva. Lietuvai pasidaro neaiš
ku, kas iš tiesų išeivijai atsto
vauja, su kuo oficialiai kalbėtis — 
su PLB , su JAV LB, ar net ir dar 
kitomis organizacijomis. Be to, 
pasitaiko, kad keliamos ne išei
vijos pareigos tautai, c tik jos 
teisės. Tad visur — tiek Lietuvo
je. tiek ir išeivijoje — reikėtų

širdimi
daugiau idealizmo liepsnos. Kai 
Lietuvoje atgims žmonių dvasia, 
atgims ir visas gyvenimas.

Modernizmas ir patriotizmas 
mene

Pagaliau nuo politikos ir lie
tuviškojo egzistencializmo temų 
buvo pereita prie meno. Simpo
ziume apie lietuvių menininkų 
kūrybines kryptis dalyvavo Algi
mantas Kezys, Danas Lapkus ir 
Rūta Saliklienė.

Algimantas Kezys kėlė 
klausimą, ar lietuviai dailininkai 
sugeba įsijungti į Vakarų pasau
lio (konkrečiai JAV) naujausias 
meno kryptis. Buvo beveik gali
ma suprasti, kad prelegentas 
tokias naujas meno kryptis, kaip, 
pavyzdžiui, instaliacijas ar mai
šytos medžiagos naudojimą, ver
tina ir pagal tai bando jas lyginti 
su lietuvių menininkų darbais, 
kurie daugiausia dar tebesilaiką 
tradicinių meno formų.

Danas Lapkus kalbėjo apie 
Amerikos lietuvių menininkų kū
rinių lietuviškumą, jų tautiš
kumą, kuris, prelegento nuomo
ne, atsirado, atsinešus jį iš 
Lietuvos, o vėliau — gyvenant 
uždaroje lietuviškoje bendruo
menėje. Tačiau kiekvienas sve
timas kraštas palieka savo pėdsa
kus, ir virtimas iš imigranto į to
kio krašto žmogų yra nesustabdo
mas. Ypač tai atsitinka mene, 
kurio kalba yra bendražmogiška. 
Lietuviškas kryžius paveiksle dar 
nereiškia, jog tai lietuviškas me
nas, nereiškia taip pat, jog toks 
kūrinys jau turi būti pripažintas 
geru. Meno kūrinys privalo būti 
vertinamas pagal tikruosius me
no matus.

Rūta Saliklienė, šią vasarą 
praleidusi Lietuvoje betirdama 
lietuvių liaudies meną, kalbėjo 
kaip tik apie tokio liaudies meno 
reikšmę Lietuvoje. Liaudies me
nas mūsų tautoje buvo ir dabar 
tebėra svarbus tautinio identiteto 
simbolis. Okupacijos metais tau
tiniai rūbai dažnai išreikšdavo 
pasipriešinimą prieš okupantą ir 
jo nutautinimo politiką. Medžio 
drožiniai daugiausia simbolizuoja 
paprastą kaimo žmogų — mūsų 
tautos šaknis. Toks liaudies 
menas guodžia, džiugina žmogų 

(Nukelta į 2 psl.)
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Krašto ūkio tvarkymas
Neretai pasirodo, kiek išsila

vinusių intelektų mes turime 
Lietuvoje. Štai Alfonso Vaišvilos 
straipsnis „Kištis ar nesikišti?” 
Tėvynės sarge (1993 Nr. 2) apie 
ekonominį liberalizmą. Su pasi
gėrėtinu įžvalgumu ir erudicija 
jis primena tą tema svarbių min
tytųjų pasisakymus, atkreipia dė
mesį į dabartinę sunkią Lietuvos 
ūkio padėtį ir įtikinančiai pasi
sako prieš neribotą ir nereguliuo
tą verslo veiklą. Savo klasikinio 
kapitalizmo kritika, spėju, au
torius nori atremti dabartinių kai 
kurių liberalų Lietuvoje susižavė
jimą nereguliuojama ekonomija. 
Visiškos verslo laisvės reikalauja 
ir kai kurie verslininkai Lietu
voje.

Vakaruose daugiausia nebėra 
klausimo, kad valdžiai reikia 
kištis į ekonomiją. Sunku pas 
mus daug rasti laisvo kapitaliz
mo pasekėjų. Tiesa, kelis dešimt
mečius buvo nueita per toli val
džios kišimosi atžvilgiu, kas ėmė 
stabdyti ekonominį progresą. 
Sustota prie, kaip pavadinčiau, 
atsakingos privačios iniciatyvos, 
prie žmoniškos rinkos ekonomi
jos. Iš tos perspektyvos žvelgiant, 
peršasi kelios pastabos dėl tame 
straipsnyje iškeltų minčių.

Atskiros studijos reikėtų dėl 
kelių iškeltų jame idėjų. Pavyz
džiui, autorius krikščionims de
mokratams Lietuvoje siūlo pasi
žiūrėti į galimybę imtis kelio tarp 
liberalizmo ir marksizmo: „Ven
giant nuolatinio šių kraštutinu
mų kaitaliojimosi ir jo sukelia
mos didesnės ar mažesnės kultū
rų griūties, sprendimo, matyt, 
reikia ieškoti ne viename iš tų 
kraštutinumų, o jų sintezėje, 
sąveikoje.” Kadangi ir jis pažymi, 
jog „Vakarai jau seniai ne
sprendžia klausimo, kas geriau: 
socializmas ar kapitalizmas, o tik 
sprendžia jų tarpusavio proporci
jų klausimą, kada ir kokioje veik
los srityje turi būti daugiau kapi
talizmo (nesikišimo, privačios ini
ciatyvos) ir kada socializmas (ki
šimasis, reguliavimas, riboji
mas)”, ar nevertėtų lietuviams 
labai dalykiškai pasižiūrėti ir 
prisitaikyti jau išdirbtus Vaka
ruose sėkmingus ekonominius 
metodus. Nereikėtų kurti nauju 
teorijų, kurios dar neturėtų prak
tiniam pritaikymui rezultatų.

Reikia ne tik sutikti, bet ir 
žavėtis jo analize kapitalizman 
skubančios tautos socializmo: 
„Gyvendami pradinėje kapitalo 
kaupimo stadijoje, gyvename ir 
pradinėje turtinės diferenciacijos 
stadijoje, kai tautos dauguma vis 
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labiau nuskursta, o nežymi jos 
dalis krauna lobius...Jei skurdas 
didės, tai per kitus rinkimus į 
valdžią gali ateiti dar kairesnės 
jėgos, dar labiau kištis, reguliuoti 
pasiruošę žmonės. Skurstančia- 
jam visada bus artimesnė 'svieto 
lyginimo’ negu savireguliacijos 
idėja". Pesimistiškai nuskamba 
jo prognozė: „Jei Lietuvoje ims 
rastis vidurinysis luomas ne iš 
spekuliacijos, o iš darbo praturtė
jusių žmonių, ir jis sudarys ap
čiuopiamą daugumą, manau, pra
dės rodytis ir santarvę supran
tančios bei branginančios cent
ristinės partijos, o ne centris- 
tiškai mąstantys atskiri asme
nys. Tokios partijos vargu ar 
pasirodys Lietuvos politinėje 
padangėje šiame šimtmetyje...Ko
lektyvo saulėlydi gali pagreitin
ti tik išmintinga privatizacija, 
vykdoma, atstatant istorinį tei
singumą, o aprūpinant kūrybos 
priemonėmis pirmiausia tuos, 
kurie kyla savarankiškai kū
rybai.”

Analizuojančių padėtį turime 
gilaus mąstymo žmonių. Dabar 
kaip nors reikėtų rašyti ir siūlyti 
imtis veiklos, kuri vestų prie 
daugelio siekiamų rezultatų, 
Konkretizuojant pasiūlymus tiek 
politinėje, tiek pramonės ar 
prekybos srityje, ieškokime at
sakymo kaip sudaryti sąlygas 
ekonomijoje kūrybingiesiems, 
kaip pradėti kaupti privatų 
kapitalą, kuris nebėgtų iš Lietu
vos, kaip sudaryti tikrai pa
trauklias sąlygas užsieniečių in
vestavimui, kaip susidoroti su 
„reketais”, kaip atsikratyti 
kyšininkavimų, kaip įvesti 
pramonės išradingumą, siekiant 
eksportų ir kaip, svarbiausia, 
įtikinti užtektinai Seimo narių ir 
vyriausybę, kad valdžia turi at
sisakyti komandinės ekonomijos. 
Girdime visokių pasisakymų tiek 
buvusių ar dabartinių ministrų, 
profesorių, politikų apie tai, kas 
norima pasiekti. Beveik nematy
ti dalykiškų idėjų kaip to pa
siekti. Konkrečių pasiūlymų 
verktinai jau seniai reikia.

Grįžtant prie to pamatinio 
klausimo — kištis ar nesikišti 
valdžiai valstybėje, norėčiau 
atkreipti lietuvių dėmesį į 
Gustav Gundlach’o subsidijinį 
principą. Tokias idėjas išeiviuose 
garsino kun. Vytautas Bagdana- 
vičius, parašydamas nemažai 
straipsnių tuo klausimu. Remian
tis šiuo principu, darbo, kurį gali 
gerai atlikti žemesnio rango or
ganizacija, nereikia imtis aukš
tesnei organizacijai. Ką gali at^

Kokie pavojai 
mus tyko
JONAS MIKELINSKAS

Krizė komunistinė. Ir ji gali būti 
įveikta tik komunistiniais metodais.

Aleksandras Zinovjevas

Dabar mes gyvename tokiu me
tu, kai vis labiau išryškėja, kad 
buvusiose Sovietų Sąjungos res
publikose — ir ne tik minėtose res
publikose, bet ir visoje Rytų Eu
ropoje — vis daugiau atsiranda 
piliečių, sutrikusių liūdnų faktų 
akivaizdoje ir gana sparčiai 
apsiprantančių su mintimi — mes 
esame tokie žmonės, kurie dar 
nepribrendę gyventi ir dirbti 
demokratinėje visuomenėje. Beje, 
tai tam tikru laipsniu patvirtino 
ir 1992 metų spalio 25 ir lapkričio 
15 dienų rinkimai į Lietuvos Sei
mą.

Kodėl šitaip?
Be abejonės, kad pagrindą to

kioms mintims ir tokioms nuotai
koms davė nesulaikomai blogė
jantis žmonių gyvenimas postko
munistinėje visuomenėje. Vis 
daugėja žmonių, kurie pasiilgsta 
to meto, kai gyveno gana vidu
tiniškai ar net skurdžiai, bet 
nerūpestingai, per daug nekvar
šindami sau galvos dėl savo 
būties ir buities, žinodami, kad 
juos globoja valstybė ir todėl jų 
rytojus daugiau ar mažiau už
tikrintas ir negresia pavojus at
sidurti bedarbių minioje ar likti 
be duonos kąsnio. O visos tos pi
liečių laisvės tai esą daugiau 
prabangos ir dykaduonių reika
las.

* Paskaita, skaityta 1993 metų 
Ateities savaitgalio programoje 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Čikagoje, lapkričio 6 diena.

likti valsčius ar apskritis, to ne
reikia imtis platesnei valdžiai. 
Ką gali atlikti privati iniciatyva, 
to nereikia daryti oficialiu būdu. 
Atrodo, kad, pavyzdžiui, Vokie
tija po Antrojo pasaulinio karo 
vadovavosi panašiomis idėjomis 
dėka Adenauer’io, kuris buvo 
Gundlach’o gerbėjas.

Neužtektinai studijuojame 
ir įvertiname Jono Pauliaus II 
devintąją encikliką, pavadintą 
Centesimus annus, prisimenant 
šimtmetį nuo Rerum novarum 
paskelbimo. Šitame dokumente 
yra sukaupta labai daug vertingų 
pastabų ekonominiais klausi
mais. Vertinant ir dabartinę Lie
tuvos krašto ūkio padėtį, toje 
enciklikoje randama tikrai gerų 
minčių.

Tikimės, kad po lito įvedimo 
Lietuvoje dabar galės būti 
pradėtas pagrindinis ekonominis 
persiorientavimas. Visi geros 
valios mintytojai ekonomijos sri
tyje turėtų dabar koncentruotis į 
klausimą ne ką daryti, bet kaip.

Jonas Pabedinskas

Nėra abejonės, kad tokiai mąs
tysenai bei tokioms nuotaikoms 
turi įtakos ne tik liūdna, šiurpi 
postkomunistinė buvusių Sovietų 
Sąjungos valstybių tikrovė: eko
nominis krachas, astronominė in
fliacija, didėjantis nedarbas, 
stichinės nelaimės, gresiantis ba
das, bet ir tokie intelektualai, 
kaip Aleksandras Zinovjevas, pa 
garsėjęs rusų filosofas ir rašy
tojas, tos šiurpios tikrovės ir dau
gelio susijusių su ja faktorių 
aiškintojas. Tam skirtas ir jo ro
manas Žiojėjančios aukštumos, 
sukėlęs didelį triukšmą ne tik 
Vakarų Europoje, bet ir visame 
pasaulyje, o minėto romano min
tys — ypač reakcingosios — susi
laukė daugybės šalininkų bei pri
jaučiančiųjų ir buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose. Juk ne 
kas nors kitas, o tik jis, Alek
sandras Zinovjevas, Muenchen’e 
gyvenantis rusų rašytojas ir filo
sofas, duodamas užpereitais me
tais interviu vienam prancūzų 
žurnalui, nedviprasmiškai pareiš
kė: „O Sovietų Sąjunga galėtų 
pasipriešinti Vakarams tik kaip 
komunistinė didžioji valstybė. 
Rusija ir kitos sovietinio' bloko 
šalys nepajėgs pasipriešinti Va
karams, jeigu atsisakys komu
nizmo”. (Literaturnąįa gazeta, 
1991, Nr. 48).

Arba:
„Sovietų Sąjungoje nėra ir 

nebus jokios demokratijos. Nėra 
ir nebus jokios rinkos ekono
mikos. Yra tik demokratijos imi
tacija, rinkos ekonomikos imita
cija, laisvės imitacija” (ten pat).

Arba:
„Su tokia žmonių medžiaga, 

kaip sovietinė liaudis, negalima 
nieko geresnio pastatyti negu tai, 
kas buvo prie Brežnevo” (ten 
pat).

Arba:
„Jokio Rusijos atgimimo nėra. 

Geriausias periodas jos istorijoje 
— sovietinis periodas (ten pat).
Ir taip toliau.
Ir tai pareiškė žmogus, ištrem

tas iš Sovietų Sąjungos 1978 me
tais kaip antikomunistas ir anti- 
marksistas ir kuris visa savo 
talentinga kūryba įrodė, kad ko
munizmas yra kenksmingas ir 
priešiškas žmogaus prigimčiai, 
nes trukdo jos autorealizacijai. 
Zinovjevas atskleidė „realaus ko
munizmo dėsnius” ir, negailes
tingai jį sukritikavęs, pasmerkė 
kaip „vėžinį auglį”, kurį viso or
ganizmo labui reikia išpjauti. Ir 
nepaisant to, šiuo metu Zinovje
vas apšauktas kaip neatgailau
jantis komunistas ir užkietėjęs 
marksistas, nes griežtai pasisako 
prieš gorbačiovinę „perestroiką”. 
Jo supratimu, tai buvusi tik ko
vos už valdžią forma. Todėl tokie 
žmonės kaip Gorbačiovas ir Jelci
nas yra blogiausi sovietinės sis
temos produktai, — sako Zinovje
vas. Tai jie, kurie egoistinių in
teresų vedami, esą „pažadino pa
čias tamsiausias visuomenės jė
gas, pačius šlykščiausius ir juo
džiausius instinktus”, nesupras
dami, kad tokios sistemos kaip 
Sovietų Sąjunga reformuoti neį
manoma. Štai kodėl Zinovjevas ir 
savo knygą, kuri ištisai nukreip
ta prieš gorbačiovinę „perestroi
ką”, pavadino daug sakančiu pa
vadinimu — „Katastroika”.

Dabar kyla klausimas: iš kur 
tokios pagarsėjusio visame pa-

Rašytojas Jonas Mikelinskas iš Vilniaus šiemetinio Ateities savaitgalio.vykusio 
lapkričio 5-7 dienomis, programoje Jaunimo centre, Čikagoje.

Jono Kuprio nuotrauka

šaulyje filosofo logiko ir rašytojo 
prieštaringos, pesimistinės ir re
akcingos mintys?

Manau, kad atsakymas gali bū
ti teisingas tik vienas: iš gilios 
Sovietų Sąjungos egzistavimo, 
visos jos labai prieštaringos tik
rovės analizės. O tos analizės diag
nozė yra rūsti, negailestinga ir 
beapeliacinė ta prasme, kad So
vietų Sąjunga komunistų viešpa
tavimo metais pavirto į begalvių 
žmonių, vadinamų homo sovieti- 
cus imperiją. O kas tasai homo 
sovieticus? Homo sovieticus — ne
protingas padaras, bet panašus į 
protingą, kadangi turi smegeni
nę, tik ta smegeninė nedirba. 
Todėl proto toks padaras neturi ir 
primena žiurkę, kurios visus 
veiksmus saisto vitaliniai ins
tinktai, savisaugos bei giminės 
pratęsimo jausmas. Homo sovie
ticus save realizuoja tik vienin
teliu būdu — komunizmu. Ir reali
zuoja vadovaudamasis iraciona 
liu protu. Iracionalizmas įsigali 
ten, kur žmonės įsitikinę, kad pa
saulyje egzistuoja tik gėris ir 
blogis, balta ir juoda spalva, o jie 
patys turi vadovautis tik abso
liučia išmintimi. Pagrindinė jų 
klaida ir tragedija, kad jie, pra
radę realybės jausmą, nepripa
žįsta reliatyvių tiesų. Ir tokiu 
būdu jie neįstengia išeiti iš užda
ro rato ir priversti nuolat kartoti 
jau padarytus ėjimus bei klaidas, 
nes nežino, ką iš tikrųjų reikia ir 
ko nereikia daryti. Žodžiu, ir dėl 
visų blogybių kalta ne santvarka, 
o žmonės.

Aleksandro Zinovjevo išvada 
nėra linksma, kadangi normalus 
žmogus, pavirtęs į homo sovie
ticus, nebesugeba racionaliai 
mąstyti, jis niekur nebeįstengia 
ir nebeįstengs pabėgti nuo to, ką 
jau turėjo, nors ir kažkaip steng
tųsi.

O paties Zinovjevo santykį su 
tais žmonėmis puikiai nusako 
žodžiai: „Myliu ir nekenčiu. 
Niekinu ir myliu”. Žodžiu, Dos
tojevskio herojaus mentalitetas ir 
požiūris.

Tad ir suprantama, kodėl Zi

novjevas galvoja, kad sovietinis 
žmogus laimingiausias buvo tik 
gyvendamas brandaus socializ
mo sąlygomis, tai yra Brežnevo 
laikais. Žinoma, tą išvadą jis 
padarė spaudžiamas faktų, gal
būt sukandęs dantis iš pasipik
tinimo, meilės ir įsiūčio, kadan
gi puikiai suprato ir supranta, 
kad Rusijai, į kurią jis dabar iš 
Vokietijos nenori ir nesiruošia 
grįžti, reikia demokratijos, reikia 
rinkos ekonomikos, reikia žmo
niškesnio gyvenimo, bet, deja, esą 
tenai nėra žmonių, kurie visa tai 
galėtų sukurti ir tuo naudotis.

Aleksandras Zinovjevas savo 
knygomis, kritikuojančiomis 
sovietini komunizmą kaip „vėžinį 
auglį”, kėlė sau uždavinį išaiš
kinti žmonėms ne tik jo žalą, bet 
ir atskleisti neišardomą ryšį t arp 
jo, „komunizmo”, privalumų ir 
trūkumų. Jis įsitikinęs,’kad jo 
privalumai išplaukia iš tų pačių 
šaltinių, kaip ir jo trūkumai. 
Žodžiu, tie visi trūkumai yra 
dėsninga privalumų pasekmė. Ir 
todėl jų, tų trūkumų, neįmanoma 
pašalinti, nepašalinus privalu
mų. Lygiai taip pat ir kapitaliz
mo teigiamybės yra glaudžiai 
susijusios su neigiamybėmis. Už
tat pakeisti „komunizmą” kapi
talizmu esą beprasmiška.

Štai kodėl toks gyvenimo bū
das, koks buvo Sovietų Sąjungoje, 
dar turi palyginti daug pritarėjų 
bei rėmėjų visame pasaulyje ir 
įvairiausiuose gyventojų sluoks
niuose, nors viena iš pagrindinių 
komunistinio gyveninio būdo ten
dencijų, anot Zinovjevo, yra 
„išsikovoti tokį gyvenimo būdą, 
kad jis būtų kiek tai galima 
daugiau nepriklausomas nuo ko
munistinio gyvenimo būdo.” 
(„Šviesi ateitis”).

Žinoma, Zinovjevas yra visiškai 
teisus kritikuodamas tiek komu
nistinę, tiek ir kapitalistinę 
visuomene, bet čia nedera pa
miršti ir to fakto, kad sovietinis 
komunizmas yra tokia visuomeni
nė santvarka, kuri nesugeba, iš 
esmės paėmus, nieko patenkinti, 
išskyrus viešpataujantį bei pri

vilegijuotą, glaudžiai su valdžia 
susijusį elitą. Šia prasme kapi
talizmas, ypač Vakarų tipo, būda
mas nepalyginamai pranašesnis 
už bet kokį „brandų socializmą”, 
reikalauja ne tik išskirtinio dė
mesio, bet ir teisių jį kuriantiems. 
Juo labiau, kad tik Sovietų Są
jungos ekonominė, politinė, mo
ralinė, kultūrinė bei juridinė 
politika privedė šalį prie dabar
tinės katastrofos. Žodžiu, bandy
mas sukurti komunizmą pasibai
gė fiasco.

Tai tokios maždaug būtų pa
grindinės Aleksandro Zinovjevo, 
filosofo ir rašytojo, įžvalgaus ir 
negailestingo „komunistinės” vi
suomenės kritiko ir kartu — ob
jektyviai žiūrint — komunizmo bei 
marksizmo advokato, mintys bei 
politinės-visuomeninės pažiūros.

Ką į tai galima būtų atsakyti? 
Kaip jas, tas pažiūras, inter

pretuoti, į jas žiūrėti ir vertinti?
Pirmiausia tenka pasakyti, kad 

tokia diagnozė, kurią nustatė 
Zinovjevas, ir išvados, kurias jis 
iš jos padarė, nieko gero nežada 
ir negali žadėti visoms buvusioms 
Sovietų Sąjungos respublikoms, 
kadangi visų jų beveik visi pilie
čiai dar gimė, augo ir brendo be
tarpiškoje homo sovieticus įta
koje, kol patys juo tapo arba dau
geliu atžvilgiu supanašėjo. Todėl, 
kas Zinovjevo pasakyta apie Ru
sijos ar visos Sovietų Sąjungos 
piliečius, tinka ir lietuviams, ir 
latviams, ir estams, ir ukrainie
čiams, ir visiems kitiems.

Kita vertus, neįmanoma bent 
kiek tiksliau įvertinti Zinov
jevo politinių, ekonominių bei 
kultūrinių pažiūrų, nepabrėžus jų 
prieštaringumo. Pavyzdžiui, jis 
nesiūlo komunizmui jokios alter
natyvos, nes esą tai šiuo metu 
būtų utopija arba plepalai. Kaip 
galima kalbėti, kad bet kokia al
ternatyva komunizmui yra utopi
ja, kai pats komunizmas, anot 
Zinovjevo, yra utopija? Kaip ga
lima ginti tokią santvarką, kurią 
pats pasmerkė kaip utopiją? Kaip 
galima atmesti alternatyvą ko
munizmui, jeigu toji alternatyva 
paremta ne utopija, bet faktais ir 
sveiku protu; jeigu norima buvu
sią komunistinę visuomenę grą
žinti į civilizuotų valstybių tarpą?

Beje, į šiuos klausimus Zinovje
vas neatsako ir vargu ar kada 
nors atsakys. Į juos nebent at
sakys laikas.

Dar kartą tenka pabrėžti, kad 
nors Zinovjevo komunistinės 
visuomenės kritika yra didžiai 
įžvalgi ir talentinga, bet kaip 
neretai esti, genialių žmonių, — 
o tokiu jis laiko save pats ir 
daugelis jo gerbėjų plačiąjame pa
saulyje, — „genialios" esti ir 
klaidos. Be jau minėtų prieš
taravimų jo pažiūrose reikia 
pažymėti ir tokius dalykus, kurių 
kitaip nepaaiškinsi kaip Achilo 
kulnu palyginti darnioje jų 
rikiuotėje. Ypač keista, kad tokio 
logiško proto bei įžvalgumo filo
sofas, logikas ir mokslininkas ne
pastebėjo, kad buvusioje Sovietų 
Sąjungoje nebuvo tautų lygybės. 
Beje, tai jis yra pareiškęs ir, 
atrodo, ne kartą. O dar keisčiau, 
kai Zinovjevas, jau kone pačios 
„perestroikos” Sovietų Sąjungoje 
išvakarėse, rašė: „Komunistinė 
visuomenė tokia stipri, kd joje tie
siog negali subręsti jėgos, kurios 
sugebėtųjų išsprogdinti iš vidaus. 
Beprasmiška tikėtis, kad komu
nistinių šalių vidiniai poreikiai 
kada nors jas atves į būdingus 
Vakarų demokratijai pokyčius” 
(Kommunismus als Realitaet, 
Zuerich, 1980).

Be to, Zinovjevas, pasisaky
damas prieš Aleksandro Solže- 
| (Nukelta į 2 psl.)
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Naujos Kalėdų giesmės 
besiilgint

Prisimenu Juliaus Kelero 
poetinį vaizdą: „...senelė Sibire 
prie ledo žvakės valgo baltą kalė
daitį”.

Taip buvo tada — nepamirš
tamoj nelemty. Mes, išeiviai, 
tuomet prie šiltų gausių stalų irgi 
dalinomės trapiu kalėdaičiu, 
prisimindami juos ten vargs
tančius, linkėdami jiems geresnių 
dienų, o labiausiai to išsiilgto su
grįžimo į tėvynę.

Man vis dingojosi, kad štai pats 
metas kuriam nors lietuvių muzi
kui sukurti nepaprastai įspū
dingą Kalėdų giesmę, kaip 
padėką už Lietuvos — vergtos, 
niokotos, tremtos — sugrįžimą į 
laisvę. O laisvė yra tartum žemė, 
kuri gali būti visiems palai
mingai dosni, jeigu ją gerbsime, 
tausosime, sugebėsime naudotis 
jos gėrybėmis. Ne danguje, ne 
aukštybėse, bet čia, žemės pavir
šiuje, kasmet gimsta mūsų di
džioji viltis. Ja tarpusavyje 
dalinamės.

Maždaug šia prasme įkvėptos 
ilgiuosi naujos Kalėdų giesmės. 
Pajėgiančios sielą paliesti melo
dijos ir žodžio tyru grožiu.

♦ ♦ *
Prieš daugeli metų dalyvavau 

chore ir tenoro balsu per Bernelių 
mišias giedodavau Kalėdų gies
mes. Vienos man labai patiko. Ki
tos tik šiaip sau. Mane vis 
neramino mintis, kodėl labiausiai 
mėgstamos, su dideliu įsįjautimu 
atliekamos giesmės yra ne mūsų, 
o kitataučių kompozitorių kūry
bos žvaigždės?

Išvardinsiu bent kelias, neabe
jotinai pažįstamas kiekvienam 
krikščioniškų akiračių žmogui. 
Būtent: Franz Gruber (Joseph 
Mohr lyrika) „Stille Nacht” (Tyli 
naktis); J. Reading „Adeste 
Fideles” (Ateikite, tikintys); 
Adolphe Charles Adam „Canti- 
que de Noėl” (O Holy Night); 
George F. Handel „Joy to the 
World” (Džiaukis, pasauli); 
prancūzų kalėdinis himnas „Mes 
girdėjom angelus... gloria, gloria, 
in excelsis Deo”. Pridėkime W. A. 
Mozart’o nuostabią „Aleliuja”, 
kurioje koloratūrinį sopraną 
palydi choras.

Giedame ir savas tradicines 
Kalėdų giesmes. Kai kurios yra 
atėjusios iš Lietuvos pietinių 
kaimynų religinio meloso ir ilgai
niui mūsų tarpe prigijusios kaip 
savos. Kitos yra mūsų kūrybingo

Šiame numeryje:
Giedokime Viešpačiui naują giesmę • Mums gimė Išganytojas • 
Audros Kubiliūtės naujoji knyga „Mįslingos kaladėlės” • Danutės 
Mitkutės poezijos rinkinį pasitinkant • Šventinė dovana iš Lie
tuvos — „Mūsų metai ir šventės” • Balio Augino eilėraštis • 
Algimanto Kezio fotografijų paroda „Giesmių giesmė” • Čikagos 
teatruose • „Draugo” kultūrinio priedo 1993 metų turinys

kompozitoriaus Juozo Naujalio kaltojo prasidėjimo dogma, o tai 
opusai. Cituoju tų giesmių pra
džias iš atminties ir nesu visiškai 
tikras, kuri yra Naujalio ir kuri 
nėjo. Štai: „Piemenėliams varg
dienėliams tarė Dievo siuntinys”; 
„Tyliąją naktį balsas sugaudė: 
piemenys kelkit, Dievas užgimė”; 
„Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos”; „Linksmą 
giesmę mes užtrauksim, į 
padanges garsiai šauksim” 
(pastaroji turi kariūniškai 
ritmingą, linksmą priedainį: 
„muškim būgnais, trimituokim, 
Jėzui garbę atiduokim, šiandien 
mums užgimusiam”.

* * *
Dažnas girdėjome istoriją, kaip 

rūpestingas vargonininkas Franz 
Gruber, būtinybės verčiamas, 
tiesiog ekspromtu sukūrė tą 
dieviškai žavią melodiją, o jo 
bičiulis Franz Mohr — ramybės ir 
taikos kupinus posmus „Stille 
Nacht, heilige Nacht”.

Dira necessitas — eiliavo Hora
cijus. Vaisingoji būtinybė! Kai 
reikia padaryti, padarome. Todėl 
ir klausiu: ar toks būtinumas 
kartais nežybteli mūsų vargoni
ninkų bei chorvedžių mintyse, 
kai jie pradeda raustis gaidose, 
ieškodami lietuvių kompozitorių 
sukurtų kalėdinių giesmių — 
tokių, kurias choristai giedotų 
nelyginant angelai skliautuose, o 
žmonės klausytųsi atvėrę širdis.

Reikia, būtinai reikia... smin
gančių giesmių. Gal bent vienos 
ypatingos, dvasinio gėrio galią 
žmogui teikiančios melodijos. Tad 
ar nepraverstų kasmet skelbti 
konkursą Kalėdų giesmei parašy
ti? Ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Su 
patraukliom premijom. Tegul 
būna kelių rūšių temos: vienos 
šlovinančios Mariją ir Kūdikėlį 
Jėzų. Kitos išreiškiančios Kalėdų 
švenčių bei eglutės džiugesį. 
Kokia tai turininga tematika! 
Koks prakilnus reikalas mums! 
Dira necessitas.

Pradėjęs šį rašinį jauno poeto 
žodžiais, užsklendžiu irgi jauno 
Aido Marčėno tinkamu posmu:

giesmes giedokim švęsdami šią 
šventę 

senuosiuos himnuos amžiams 
susiliekim 

su protėviais kurie išėjo arti 
žemės kur nepajėgiame apsėti

Pranas Visvydas

Mums gimė 
Išganytojas

ALDONA ZAILSKAITĖ

Tikėjimo tiesa, kurią sunkiau
sia įtikėti, greičiausiai bus ne 
Švč. Trejybės paslaptis ar kad 
Jėzus Kristus tuo pačiu metu 
buvo ir tikras žmogus, ir tikras 
Dievas, net ir ne Marijos ne- 

kad iš tikrųjų esame atpirkti 
Kristaus kryžiaus auka ir kad nei 
mirtis, nei nuodėmė nebegali mū
sų nugalėti. Jei tikrai tuo ti
kėtume, turėtume visai kitaip 
gyventi — džiaugsmingai, pasiti
kėdami, kad visuomet būsime ap
rūpinti — tad laisvai dalintumės 
visu, ką turime. Turėtume gyven
ti be baimės ir be rūpesčių, nuolat 
garbindami Dievą, klausyda
miesi jo maldoje ir gyvenimo ap
linkybėse, nuolat pasiruošę vyk
dyti jo kvietimus tuo džiaugsmu 
ir meile dalintis su kitais, kad ir 
jie pamatytų ir pajustų, jog 
Dievas iš tikrųjų yra ir veikia 
žemėje žmonėse.

Gyvenimo patirtis ir mus su
panti aplinka tačiau perša visai 
priešingą „realybę”: jei pats neap
sirūpinsi — pražūsi, jei tik neapsi
žiūrėsi, tave apgaus; jei neturėsi 
ginklo, tave nušaus; vienintelis 
būdas pakelti gyvenimo rūpes
čius ir ligas — tai su vaistų ir svai
galų pagalba; jei nenaudosi rekla
muojamų dabinimosi priemonių, 
aprangos, niekas su tavim nesis- 
kaitys ir panašiai.

Jei pasaulis iš tikrųjų toks būtų 
ir visos tos prekės iš tikrųjų 
veiktų taip, kaip reklamuojama, 
nereiktų mums jokio išgelbėjimo, 
nereiktų išganytojo, galėtume 
eglutes puošti, lemputes žibinti ir 
dovanėles dovanoti saulės sugrį
žimo šventės proga, kaip darė se
novės pagonys, išreikšdami 
saulės šilimos svarbą žmogui ir 
maldaudami iš jos gamtos 
vaisingumo.

Bet atlikęs gamtos pagarbi
nimo ir žmogiško pasidžiaugimo 
apeigas, žmogus vis vien jaučia, 
jog visa gamta, jos gyvūnija ir jis 
pats — net ir planetos, ir saulė — 
visa priklauso nuo ko nors aukš
tesnio, nuo to, kuris visa tai su
kūrė, ir garbinti reikia ne kūri
nius, o jų Kūrėją. O jų Kūrėjas, 
tikrasis Dievas, kuris nėra žmonių 
sukurtas stabas — kaip žinome iš 
mums perduoto tikėjimo kraičio 
— kaip tik yra gyvasis Dievas, su 
žmonėmis santykiaujantis, jais 
besirūpinantis, juos mylintis ir 
juos išgelbstintis.

Bet tai ir sudaro daugumai 
mūsų problemą — kaip lengva 
būtų tikėti, kad esame išganyti, 
jei po krikšto tik staiga auto
matiškai taptume tobuli, niekuo
met, net ir per klaidą, nebeuž- 
gautume žmonių, jokie blogi ar 
tušti dalykai mūsų nebeviliotų. 

Ištikimybė ir Dievui, ir žmogui 
būtų savaimingas dalykas, nie
kas mūsų nebeerzintų.

Bet tikrasis Dievas žmogų 
gelbsti, ne žmogui pasyviai 
laukiant išgelbėjimo ar vaisto 
veikimo (kaip buvo tikimasi iš 
senovės stabų ir tebėra tikimasi 
iš šiandien reklamuojamų pre
kių), o kviesdamas žmones akty
viai su juo bendradarbiauti 
panašėjimo į Dievą darbe, pagal 
jo nurodymus veikiant, puoselė
jant savyje ir kituose tai, ką 
Dievas mums parodo esant gera 
ir gražu, keičiant ir nusigręžiant 
nuo to, kas bloga, nors ir įprasta 
ir gerai pažįstama. Tikrasis 
Dievas nėra pasyvus liaupsinimo 
priėmėjas, paliekantis žmogų 
pražūčiai, jei žmogui nepasiseka 
įspėti, kaip Dievui įtikti.

Per Kalėdas švenčiame didžiau
siąją šventę, kurioje džiaugiamės 
Dievo stebuklingu, nuostabiu 
bendravimu su žmonėmis — ne 
vien lyg telefonu iš tolo susišne
kant, bet net tampant žmogumi, 
taip, kaip kiekvienas atėjome į 
žemę — gimdami iš motinos — ir 
tai, paprastoje, kaip daugumos 
žmonijos, šeimoje.

Pradedant jau Kūčių vakaro 
Mišių skaitiniais, pranašo Izaijo 
žodžiuose (Iz 62:1) Dievas jaudi
nasi, kad jo pasirinktoje tautoje 
nebūtų neteisingumo ir vargo, 
nes tai darytų Dievui gėdą jo ne
pažįstančių tautų akyse: „Dėl 
Ziono [kalnas Jeruzalėje, ant 
kurio stovi Dievo buveinė — šven
tykla — A.Z.] aš netylėsiu, dėl 
Jeruzalės aš nenurimsiu, kol jos 
teisumas kaip aušra nenušvis ir 
jos pergalė kaip degalas nesu
liepsnos”. Dievas nori, kad jo 
pasirinktoji tauta, kurią jis sau 
pasirinko kaip nuotaką, jį ir re
prezentuotų prieš pagonių tautas 
kaip tokį gerą ir teisingą, koks jis 
yra garbinamas Ziono šventovėje, 
kurią jis pasirinko kaip ženklą 
buvimo pas ją.

Žmonės, kurie, kaip izraelitai, 
be galo ilgai ko nors laukia, gali 
reaguoti vienu iš dviejų būdų, 
išgirdę, kad jų laukimas jau bai
giasi. Jie atsisako patikėti, nes jie 
jau nebetekę vilties, arba jie jau 
suvokia, kad dalykai pasikeitę, 
bet elgiasi lyg nebūtų įvykę, nes 
nenori radikaliai pakeisti savo 
gyvenimą. Jiems pats laukimas 
yra tapęs visoju gyvenimo centru 
ir tikslu. Ir tai nestebėtina. 
Daugumai žmonių sunku prisi
taikyti prie radikaliai pasikei
tusių gyvenimo aplinkybių, kai 
staiga visos jų viltys iš karto 
išsipildo.

Pirmame skaitinyje (Iz 62:1-5) 
džiaugsmas trykšta maždaug, 
kaip, sakykime, „Pelenės” pa
sakos pabaigoje: pranašas tautos 
susitikimą su savo Dievu apsupa 
vestuvinės puotos džiaugsmu: 
„Kaip tuoktųsi vaikinas su mer
gele, taip tavasis Statytojas su
situoks su tavim. Kaip džiaugiasi 
nuotaka jaunikis, taip tavimi 
džiaugsis tavasis Dievas”. „Tavęs 
daugiau nevadins 'Paliktąja’... tu 
būsi vadinama 'Mano žavesys jo
je’ ..., nes Viešpats tavimi žavisi, 
už jo yra ištekėjusi tavoji šalis”. 
Čia sąlygos pasikeičia dar radi
kaliau, negu laimėjus milijoną do
lerių, nes pasikeičia ne tik mate-

Piemenys garbina gimusį Kristų — dalis Viešpaties Gimimo altoriaus. „Viešpa
ties Gimimo” meistras, ca. 1500. Sardinija, Italija. Tempera ant medžio su 
paauksinimu.

rialinės aplinkybės, bet ir visos 
giliausiai asmeniškos-emocinės. 
Asmuo, kuris jautėsi apleistas ir 
nemylimas, staiga tampa be galo 
mylimas, branginamas. Tai ne 
tik „milijonas dolerių”, bet ir 
„pirmoji meilė” — abu kartu.

Bet po šios džiugios ir viltingos 
pranašystės dar turėjo praeiti 
keli šimtmečiai. Nors jau brėško 
aušra belaukiant Dovydui duo
to pažado išsipildymo, šios pra
našystės metu Izraelio tautą dar 
gaubė tankūs debesys, užstodami 
tekančios saulės šilumą.

Kūčių vakaro Evangelijoje šis 
žmonėms taip prailgęs laukimas 
yra akivaizdžiai atkuriamas 
Mato Evangelijos pradžioje (Mt 
1:1-17), kur suminima „Jėzaus 
Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abra
omo sūnaus kilmės knyga”. Kaip 
pro tūkstančių metų ūkanas skai 
tome mums svetimus, liežuvį lau
žančius vardus: „Jechonijui gimė 
Salatielis, Salatieliui gimė Zoro- 
babelis, Zorobabeliui gimė Abiju- 
das...”. Ir taip toliau, kol gale 
susumuojama: „Taigi nuo Abrao
mo iki Dovydo iš viso keturiolika 
kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo 
į Babiloniją keturiolika kartų ir 
nuo ištrėmimo į Babiloniją iki 
Kristaus keturiolika kartų”. Ir 
laukimo metu ne tik buvo fiziš
kai sunaikinti „Dovydo namai”, 
bet pati išrinktoji Dievo tauta 
turėjo tęsti laukimą svetimoje 
Babilonijos žemėje ir pagaliau į 
savo žemę sugrįžę po tremties dar 
turėjo laukti „keturiolika kartų”. 
Dievas veikia visai ne taip, kaip 
žmogus norėtų ar įsivaizduotų.

Keturiolika kartų, kaip ir 
dažnai Šventajame Rašte minimi 
skaičiai, yra vartojami nusakyti 

ne fizinį, matematišką skaičių, o 
simbolinę, dvasinę būklę. Septyni 
yra pilnatvės — tobulumo skai
čius (pvz., septynios dienos sa
vaitėje), simbolizuojantis, kad 
kurio nors dalyko yra visai tiek, 
kiek jam priklauso (jei ko nors 
yra septyni, tam komplektui nie
ko netrūksta). Jei ko nors reiktų 
laukti septynias kartas, tai jau 
būtų laiko pilnatvė, bet, anot 
evangelisto Mato, vien nuo Abra
omo iki Dovydo reikėjo laukti 
dukart septynias kartas, ir, anot 
jo, nuo i o laiko, kai Dievas iškėlė 
Dovydą karalium iki Dovydo ka
ralystės fizinio sunaikinimo 
(tremties į Babiloniją) dar praėjo 
dukart septynios kartos, ir nuo to 
laiko iki Kristaus gimimo turėjo 
praeiti dar dukart septynios kar
tos. Tad norint liturgiškai atkur
ti žmonijos ilgą laukimą Kristaus 
gimimo, net ir šios ilgos ir nuo
bodžios genealogijos skaitymas 
būtų per trumpas, bet Matas šiuo 
at veju nekūrė liturgijos, o norėjo 
simboliškai atkurti Dievo išrink
tosios tautos istoriją iki Kristaus 
gimimo.

Svarbu suprasti, kad tokios ge
nealogijos teologiniuose raštuose 
nėra civilinės metrikos, kuriuose 
kiekvienas gimęs žmogus įregis
truojamas. Jose minimi parinkti 
reikšmingiausi asmenys — valdo
vai, vadai ir (kaip niekur kitur 
Šv. Rašte, tik Mato Evangelijoje) 
keturios moterys (neskaitant Ma
rijos) — garsių vadų motinos: Ta
mara, Rachaba, Rūta ir „Urįjo 
žmona” (Batšeba).

Šimtmečių eigoje šių moterų 
reikšmė Mato sąraše buvo įvai
riai aiškinama, pastebint pir
miausia, kad visos keturios 

(išskyrus Mariją) nebuvo žydės, o 
kitų tautų moterys: dvi kananie- 
tės, moabietė ir hitietė. Šiandien 
tačiau daug Šv. Rašto mokslinin
kų reikšmingais laiko tuos jų 
bruožus, kuriuos jos turi kartu su 
Marija, Jėzaus motina — be abe
jo, pačia reikšmingiausia mote
rim šiame sąraše. Tai būtent tai, 
kad: (1) Visų jų vedybiniame ry
šyje su savo vyru buvo elementas, 
kuris kaip nors išėjo iš normalios 
jungties ribų, bet kaip tik per tą 
jungtį net ypatingai buvo pratę
siama Dievo palaima savo tautai. 
(2) Visos šios moterys iš savo 
pusės parodė stiprią iniciatyvą, 
užtikrinant išrinktosios Dievo 
tautos gerovę, ir tuo būdu tapo 
Dievo Apvaizdos ar Šventosios 
Dvasios įrankiu. Visos šios mo
terys (išskyrus Mariją) net ir 
žydų Šventraščio komentaruose 
Naujojo Testamento laikais buvo 
iškeliamos pavyzdžiu, kaip Die
vas pasinaudoja netikėtumais, 
kad peržengtų žmonių sudaromas 
kliūtis Dievo veikimui. Šitų 
kliūčių išvengti Dievas ir pa
sirinko ne kilmingą moterį, o kai
mietę Mariją, kad Mesijas-Išga- 
nytojas užaugtų ne rūmuose už
darytas, o visiems prieinamas, 
pas visus (ir vargšus, ir tur
tuolius) ateinantis, visus kvie
čiantis į Dangaus karalystę.

Kristui gimus po neapsakomai 
ilgo laukimo, žmonės per tūks
tančius metų laukimo buvo susi
kūrę tiek daug fantazijų apie 
busimąjį Mesiją, kad daugelis 
nebesugebėjo atpažinti tikrojo. O 
kai kurie, gal ir supratę, kad štai 
Jėzus ir yra Mesijas, nenorėjo jo 
tokio, koks buvo. Kaip girdime 
antrame skaitinyje iš Apaštalų 
Darbų knygos (Apd 13:16-17, 
22-25), Jonas Krikštytojas turėjo 
nuolat tvirtinti ir kartoti: „Aš 
nesu tas, kuo mane laikote. Štai 
po manęs ateina tasai, kuriam aš 
nevertas atrišti kurpių dirželio”.

Viena prasme net ir Kalėdas 
švęsdami mes tebelaukiame Iš
ganytojo. Mūsų Išganytojas jau 
atėjo, mūsų išganymas jau įvyko, 
bet jo pilnatvės — kada „bus 
išdildyta žemės neteisybė ir 
mums viešpataus pasaulio Išga
nytojas” — tebelaukiame. Nors 
Dangaus karalystės viešpatavi
mas žemėje jau prasidėjo, įvairio
se šalyse vykstantys karai, žmo
nių tyčinis marinimas badu, ne 
vien Lietuvoje, bet ir pasaulyje 
plintantis organizuotas nusikals
tamumas verčia abejoti, ar žmo
nija tikrai išgelbėta-išganyta, 
kaip Kalėdų giesmėse džiūgauja
ma.

Bet rūpinantis, kad Dievo ka
ralystė būtų akivaizdesnė tiek 
mūsų tautoje, tiek ir mūsų kai
mynystėse ir miestuose, kurie 
mus, tremtinius, priglaudė ir įpi- 
lietino, tenka pasimokyti iš mūsų 
tikėjimo pirmtakų tiek santy
kiuose su Dievu, tiek ir santy
kiuose su savo tauta ar su asme
nimis, nuo kurių buvome ati
trūkę.

Laukiant, svarbu neįsimylėti 
paties laukimo, neleisti ilgesio 
sukurtoms fantazijoms užtemdy
ti realybės, kuri dažniausiai 
neatitinka fantazijas. Yra pa
vojus atmesti išgelbėjimą-išgany- 
mą ir dėl to, kad pripažinimas, 
jog gyvenimo-bendravimo sąlygos 
pasikeitė, reikalautų keisti ir savo 
įprastą gyvenimo būdą, o mes jau 
„pavargę”, norime, kad niekas 
nebesikeistų, nors ir gerąja 
linkme. Daug malonesnė gali 
būti ilgesio sukurta nostalgija nei 
santykiavimas su gyvuoju Dievu 
ar su gyvąja tauta, kurie abu iš 
mūsų labai daug reikalauja.

(Nukelta į 2 psl.)


