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VYTAUTAS LANDSBERGIS

Treji metai nuo sausio 13-osios 
1991 metais Vilniuje, nuo „Kru
vinojo sekmadienio” mūsų šalies 
sostinėje, kaip ta diena tapo 
pavadinta pasaulio žiniasklaidos. 
Tik... treji metai nuo tų gūdžių 
dienų, kada ligi tol visą savo širdį 
sudėję ir jėgas sutelkę į jau 1988 
metais iškilusį Sąjūdį ir visos 
mūsų tautos šio šimtmečio (argi 
kiekvienam amžiuje mums lem
ta tai pakartoti?) Atgimimo vyks
mą, buvome pakirsti iki tada visą 
laiką mus gąsdinusio galimo, o 
dabai-jau ir vykdomo smurto, ku
rio ėmėsi mus beveik pusę šimt
mečio gniaužusi ir dar vis nesu
tinkanti mus taikiai iš savo 
replių paleisti imperija. Nesvar
bu, kad ji pati tuo metu blaškėsi, 
aižėjo ir biro, ir jos pačios mirties 
konvulsijos buvo netoli. Kaip ne
toli — niekas net nesapnavo. O 
nesapnavo greičiausiai todėl, kad 
neįstengė suvokti, koks lemtin
gas buvo mūsų, lietuvių, pasi
rinktas kelias. Ir kas įdomu, mū
sų tikslas net nebuvo tą imperiją 
griauti (nors dėl jos griūties, 
aišku, nebūtumėm buvę nelai
mingi, bet mes gi nebuvom linkę 
pervertinti savo reikšmę pasaulio 
istorijos arenoje nei savo pačių jė
gas) — mes siekėme tik savo pa
čių, Lietuvos, laisvę susigrąžinti, 
dėl kurios, tiek, kiek mūsų at
mintis siekia, kiekvienai kartai 
yra prisiėję kovoti, aukotis, kai 
kuriems mirti.

Pakirsti ir pagauti siaubo — ar 
čia baigiasi — baigiasi mūsų 
žmonių kraujo jūroje — mūsų 
troškimai ir viltys, niekada neuž- 
gęsę ir naujai, galingai įsižiebę 
1988-1991 metų laikotarpiu? Po 
tankų vikšrais, priešais šautuvų 
vamzdžius, juodą naktį mėly
noms karo pabūklų šviesoms žai
žaruojant, trenksmams kurtinant 
ir protarpiais „išgelbėjimo komi
teto” balsui tarsi besityčiojant: 
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„seneliai ir vaikai, eikite na
mo...” Bet jie nėjo, ir staiga imperi
ja sumirkčiojo, o tada ir sutriko. 
Jie nėjo ir kitą dieną ir naktį, ir 
kitą, ir dar kitą. O ir iš visos 
Lietuvos ėmė rinktis žmonės 
Nepriklausomybės aikštėje aplin
kui Parlamento rūmus. Ir tai, kas 
turėjo būti Pilėnai, šį kartą tapo 
kuo kitu — praėjus trejiems me
tams, tai tebėra Nepriklausoma 
Lietuvos Respublika. Iškovota, 
apginta, gyva.

Savo knygoje The Baltic Revo- 
lution (New Haven and London: 
Yale University Press, 1993), ku
ri, tiesą pasakius, nepasižymi la
bai didelėmis simpatijomis lietu
viams (tuo labiau jiems kelyje į 
nepriklausomybę vadovavusiam 
Vytautui Landsbergiui), bet yra 
laikoma pačiu autoritetingiausiu 
veikalu apie Baltijos valstybių iš
silaisvinimą iš Sovietų Sąjungos, 
nes tuo tarpu turbūt vienintelė 
tokios apimties parašyta, anglų 
žurnalistas Anatol Lieven šitaip 
rašo apie 1991 metų sausio įvy
kius:

„Landsbergis [...] pasiekė nepa
prastą populiarumą, kuris prasi
tęsė į likusius metus. [...] sausio 
13-osios naktį jis parodė tikro va
do savybes. Jo kalbos, tą naktį 
transliuotos tautai, tonas gerokai 
skyrėsi nuo šiaip jam įprasto; vie
toj murmančio akademiškumo 
buvo aiškūs, kieti, aštrūs saki
niai, kai jis pažadėjo priešintis iki 
galo ir kvietė tautą nenusilenkti 
tironijai. Kaip jis pats man vėliau 
pasakė, jis tuo metu neturėjo jo
kių planų pats išlikti’ ” (p. 253).

„Nesiėmimas vykdyti Baltijos 
valstybių puolimą iki pat kruvi
no galo greičiausiai bus sudaręs 
ir Michailo Gorbačiovo atsitrau
kimą nuo elgimosi linijos, kuriai 
iš pradžių jis buvo pritaręs. Iš to 
kilęs pasipiktinimas dėl Baltijos 
valstybių tarp kietą liniją ūži-

Mieli susirinkusieji! Tikėdamas 
ir neabejodamas, kad visų nuo
širdžių lietuvių pats didžiausias 
rūpestis yra Lietuvos nepriklau
somybė, pasirinkau politinę temą 
— apie dabarties grėsmes nepri
klausomybei. Jūs turite žinoti ir 
pamąstyti. Išeivija, kurios čia 
tiek daug, turėtų ir savarankiš
kai, savitai veikti, kaip veikda
vo seniau. Tada reikėjo ginti 
nepriklausomybės principą, o da
bar — mūsų bendrą iškovojimą, 
kad nebūtų vėl prarastas. Tų 
grėsmių yra daug, įvairių. Čia ir 
viso pasaulio reikalai kryžiuojasi 
Lietuvoje. Aš bandžiau truputį 
susisteminti.

Grėsmės yra išorinės, aplink 
Lietuvą, ir yra vidinės pačioje 
Lietuvoje. Išorinės grėsmės, ku
rios kaupiasi ne Lietuvoje ir iš 
ten silpnina nepriklausomybės 
pozicijas arba nori Lietuvos nepri
klausomybę panaikinti, — mat 
galima ją padaryti tuščiu arba 
apytuščiu žodžiu, kaip kokių „ne
priklausomų” valstybių, esančių 
Rusįjos dominuojamoje sandrau
goje, nors ir jos, ir pati ta sand
rauga vadinasi „nepriklausomų 
valstybių sandrauga” — tos išori
nės grėsmės pirmiausia yra Ru
sijos tikslai ir politika. Ir ap
skritai, ir Baltijos kryptimi. Ant
ras dalykas būtų Vakarų rusiško
ji arba, galėčiau pasakyti, proru- 
siškoji politika. Trečias dalykas 
būtų tam tikras mūsų atramos 
užsienyje - išeivijos tam tikras

* Čia spausdinama profesoriaus 
Vytauto Landsbergio kalbos VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 1993 
m. lapkričio 24-28 d. Čikagoje ir Le- 
mont, Illinois, pirmoji dalis. Vėliau 
spausdinsime ir šios kalbos antrąją 
dalį (simpoziumo dalyviams perteiktą 
lapkričio 28 dieną per VIII MKS už
daromąjį posėdį).

mančiųjų buvo labai ryškus toli
mesniais mėnesiais ir prisidėjo 
prie nutarimo rugpjūčio mėnesį 
atsikratyti Sovietų Sąjungos 
prezidento. Kita vertus, šitas pa
žeminantis drąsos netekimas sau
sio mėnesį galėjo palaužti kari
ninkų ryžtą remti kontrrevoliuci- 
ją rugpjūčio mėnesį. Jeigu taip, 
sausio 13-osios žuvusieji verti pri
pažinimo ne tik iš baltų, bet ir iš 
dešimčių milijonų žmonių visoje 
buvusioje Sovietų Sąjungoje. Pa
garba taip pat pridera ir muitinių 
tarnautojams bei pasienio sargy
biniams, kurie mėnesius stoiškai 

sutrikimas po rinkimų. Taip pat 
matomos kai kada bemaž specia
lios pastangos ją suskaldyti arba 
atskirti nuo Lietuvos, kad tos 
tvirtos, nuoseklios atramos nebū
tų. Ir taip pat mūsų kaimynų 
klaidinimas, kurstymas. Čia šį tą 
aptarsiu tiesiog aplink Lietuvą: 
tai Latvija, Baltarusija, Lenkija, 
Karaliaučiaus srities gyventojai, 
kariuomenės ir taip toliau.

Pirmas dalykas — Rusįjos tiks
lai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je. Čia mūsų likimai neatskirti, 
mat ir Rusijos maksimalūs tiks
lai būtų vienodai apimti visas 
Baltijos šalis, tai yra pasilikti 
ten, būti ir naudotis jomis eks
pansinei politikai Baltijoje ir to
liau į Vakarus; nes jeigu Rusija 
stovi ant Baltijos krantų, tai 
Skandinavijos šalys, Lenkija, Vo
kietija, Danija yra spaudžiamos 
daug daugiau negu tuo atveju, jei 
Rusija būtų šiek tiek toliau. Pasi
likti ir būti, tai reiškia palikti 
Baltijos kraštuose kuo daugiau 
žmonių, siejančių save su Rusija, 
pasipriešinti, kas ir yra padaryta, 
jų repatriacijos pastangoms ir 
organizacijoms, nes Rusija likvi
davo prieš metus ar pusantrų at
siradusias visuomenines organi
zacijas padėti žmonėms tvarkin
gai, ramiai ir aprūpintai repatri- 
juotis iš Baltijos valstybių. Bet tai 
nėra Rusijos interesas, o priešin
gai, palikus ten kuo daugiau žmo
nių, norima juos panaudoti Rusi
jos interesams. Tai liečia ir 
kariuomenę, dėl kurios visi gerai 
matėm ir toliau matom pastan
gas, kad kariuomenė neišeitų kuo 
ilgiau, o išeidama liktų kuo ar
čiau, ar tai būtų Karaliaučiaus 
srityje, ar čia pat už Narvos, 
Pskovo srityje, arba ir Baltarusi
joje, arti Lietuvos. Ir kad kuo 
daugiau Baltijos šalyse būtų pa
likta demobilizuotų, tačiau, ga- 

kentė smurtą ir pažeminimą iš 
OMON’ų, negalėdami pasiprie
šinti”.

„1991 metų sausio įvykiai taip 
pat turi ir labiau išliekančią 
pasekmę. Nepaisant to laiko lie
tuviškos politikos kai kurių 
neskanių aspektų, šis epizodas 
latviams ir lietuviams davė jų 
pačių naujųjų laikų kankinius, 
jausmą, kad jie kovojo ir kentėjo 
dėl savo nepriklausomybės. So
lidarumas ir drąsa tų taikių, be
ginklių minių priešais parlamen
tus Rygoje ir Vilniuje, įsitikinu
sių, kad jie tuoj pat bus puolami, 
bet tvirtai laikančių savo pozi
cijas, iš tiesų yra vienas labiau
siai jaudinančių politinių vaiz
dinių moderniaisiais laikais, ne 
tik baltams, bet ir Europai. Tai 
puikus pavyzdys .bejėgių jėgos’, 
apie kurią Vaclav Havel yra 
rašęs” (p. 254).

Šiaip stengdamasis estų, latvių 
ir lietuvių atžvilgiu per visą 
knygą būti tiesiog kraštutiniškai 
šaltas ir objektyvus, neretai tai jo 
užimtai „vakarietiškai” pozai 
pradedant iškreipti jo interpre
tuojamą politinį gamtovaizdį, įvy-

lim neabejoti, ginkluotų kariškių. 
Tai irgi karinė jėga, nors ir civi
liais rūbais, sakysim, apie Ryga, 
kaip man sakė Latvijos preziden
tas, kuris yra naujas žmogus 
politikoje, tačiau susivokęs iš kar
to, ką reiškia apie du šimtai 
tūkstančių atsargos karininkų su 
šeimomis ir giminaičiais aplink 
sostinę, nekalbant jau apie tai, 
kad latviai savo sostinėje tesu
daro tik trečdalį gyventojų.

Taigi Rusijos tikslai yra išlai
kyti tam tikrą neokolonįjinį Lie 
tuvos statusą, propaguojant, ypač 
Lietuvoje, tokias idėjas, kaip 
„finlandizacįja” arba „gerovė Ru
sijos dėka”, gerovė, kuri gali būti 
pasiekta, jei mes esame prisišlieję 
prie Rusijos, neva iš ten ateina 
mūsų gerovė. Žinoma, tai tik da
lis bendro didelio strateginio 
tikslo, globalinio tikslo atkurti 
Sąjungą. Ji yra intensyviai atku
riama įvairių dalinių sąjungų 
pavidalu — karinės, ekonominės, 
tranzito sąjungos. Buvo norėta 
išlaikyti rublio zoną, primesti 
tam tikrą centrinių Rusijos ban
kų dominavimą ir tvarkymą tose 
šalyse, kurios formaliai vadina
mos nepriklausomomis valstybė
mis. Be to, mūsų akyse visai nese
niai įvyko perversmai Kaukazo 
šalyse, ir tos, kurios buvo at
siribojusios nuo vadinamosios 
Nepriklausomų valstybių san
draugos, dabar jėga pastačius 

kių reikšmę (pvz., Kovo 11-osios), 
veikėjų motyvus, 1991 metų sau
sio įvykių atžvilgiu autorius ne- 
beatsilaiko prieš vaizdą, kurį jis, 
o ir visas pasaulis matė. Ir suge
ba sausio 13-ąją žuvusiems para
šyti jų vertą epitafiją: jiems 
esame skolingi, ne tik mes, jų 
tautiečiai, bet ir kiti buvusios 
sovietuos žmonės.

Dabar, po trejų metų, daugelis 
iš mūsų esame tapę nepakantūs 
politiniam procesui nepriklauso
moje Lietuvoje, kiti — nusivylę 
buvusių, nors ir persigrupavusių 
komunistų grįžimu į valdžią, treti 
— nutarę, kad Lietuvai mūsų ne
bereikia, palengva grįžtame vėl 
į savo pačių darželius kopūstų 
auginti. Tačiau Sausio 13-ąją 
sustosime ir prisiminsime, kad 
nepriklausomybė kraujo kaina 
pirkta, petys į petį Nepriklauso
mybės aikštėje prieš Parlamento 
rūmus tomis 1991 metų sausio 
dienomis apsaugota. Ir pajusime 
iš naujo, kad ji šventa, kad ji 
brangi, kad jos lengvai, nesvarbu, 
kokios sunkios mus bus užgulu
sios dienos, neatiduosime.

(a. 11.) 

naujus vadovus, sukėlus suirutę, 
kraujo praliejimus ir pilietinius 
karus, paklusniai grįžta į „moti
nos” Rurųos globą.

Taigi mes matome atvirą impe
rializmą šu įvairiausiu psicho
loginiu spaudimu, taikomu netgi 
ir Lietuvoje Prikiša, esą Lietuvo
je palaikoma „imperofobija”, tad 
jeigu mes nenorime būti kalti 
narni imperofobija, turime liautis 
kalbėti apie grėsmes. Sąjungą no
rima atkurti, kaip nuolat karto
jama, „buvusioje SSRS teritorijo
je”, visai nejučiomis naudojant 
vienaskaitą, lyg tebėra viena teri
torija, kurioje tačiau yra atsiradę 
valstybių, jas vadinant „naujo
mis” valstybėmis (vis primena 
me, kad nesame nauja valstybė), 
atkakliai kartojant: „naujosios 
demokratijos”, „naujai atsiradu 
sios valstybės”.

Rusijos propagandinės galimy
bės įkalti į Vakarų politinį diplo
matinį žodyną tam tikrus žodžius 
ir terminus yra šimtus kartų di
desnės negu mūsų, tuo labiau, 
kad mūsų dabartinės diplomati
jos ar užsienio diplomatijos pa
stangų šioje srityje visiškai nema
tyti. Tai tik opozicijos funkcija 
kur nors Vakaruose ką nors dar 
aiškinti, kad ne taip suprantama. 
O „buvusi SSRS teritorija” yra 
vieta, kurioje Rusija nori ir siekia 
gauti specialius tarptautinius 
įgaliojimus daryti tvarką, palai 
kyti laikų ir panašiai. Bet tani, 
kad galėtum palaikyti taiką, 
reikia pirma pasirūpinti, kad toB 
taikos nebūtų. Tą mes irgi mato
me, ir kai kada galima pastebėti, 
kad ta erdvė, kurioje Rusija skel
bia turinti savo ypatingų intere
sų, yra net platesnė. Jau ne vieną 
kartą jos buvo minimi Balkanai, 
ir mes matome, kam yra naudin
gas karas Balkanuose. Politiškai 
jis naudingas tiktai Rusijai, kuri 
gali džiaugtis bejėgių Vakarų 
kompromitacija ir savo įtakos di 
dėjimu..

Vis dėlto susirūpinimas dėl va
dinamosios „artimojo užsienio” 
koncepcijos yra galų gale pradė
tas reikšti ir Lenkijoje, ir Suomi
joje; kažką pasakė Lietuvos pre
zidentas, Anksčiau atrodė, kad 
tai liečia nebent tris Baltuos 
valstybę^, o mes ginčijomės, kad 
niekad nebuvome Sovietų Sąjun
gos tėisėta dalis. Net jeigu Vaka- 
rai if priimtų tokią koncepciją, 
rnes nesame jokia buvusi „zona”. 
Bet dabar Rusija turi „ypatingų 
intęnMhl&mūsų kryptimi, ir tai 
yra k jos interesas dominuo
ti Baltijrjfe jūroje.

Jau prieš metus mes buvome 

gavę Rusijos generalinio štabo 
parengtą karinę doktriną, kurios 
rengimo grupės pirmininkas ge
nerolas Rodionovas (gal kam nors 
prisimenamas iš Tbilisio žudynių 
1989 metais, kur jis tada vadova
vo Kaukazo armijai ir pačioms 
žudynėms Tbilisyje) dėstė, kad 
Rusija nuo amžių siekė Baltijos 
jūros ir turi teisę turėti į ją laisvą 
išėjimą.

Šiandien mes turime Rusijos 
naująją karinę doktriną, apie ku
rią yra visokių kalbų. Mes beveik 
pirmieji pradėjome aštriai kelti 
klausimą dėl jos turinio, tuo tar
pu, kai Vakarų valstybės visaip 
glaisto, kad ten nieko ypatingo 
nesą, arba kad tai yra „susirūpi
nimo objektas”, tačiau teksto jie 
dar neturį, dar negalį komentuo
ti O Rusijos generolai važinėja po 
Vakarų valstybes, nūnai lankėsi 
Vokietijoje ir NATO, tik aiš
kindami, bet nepateikdami paties 
doktrinos teksto.

Tačiau ir to, kas išspausdinta, 
yra pakankamai daug, o tai, ką 
man teko girdėti prieš savaitę 
Muenchen’e vykusiame simpo
ziume, kur dalyvavo ir NATO ge
neralinis sekretorius Manfred 
VVoerner, ir Vokietijos ministras 
Theo Weigel, Vengrijos užsienio 
ministras ir daug kitų įvairių 
šalių politikų, o Estijos premjeras 
Maart Laar perskaitė įspūdingą 
ir tvirtą pranešimą, ir ta proga 
daug buvo kalbama apie Baltijos 
problematiką, — ten dalyvaujan
tiems vakariečiams labai savo
tišką įspūdį padarė Rusijos demo
kratinių jėgų aljanso, vadinamo
sios „Demokratinės Rusijos” ju
dėjimo vadovo Levo Ponomariovo 
pasisakymas. Jo pasisakyme bu
vo tokių minčių, kad Rusija da
bar, po spalio 4-osios, yra visai ki
ta valstybė, į ją nebegalima žiū
rėti pagal senus standartus; jeigu 
spalio 3 dieną ji dar buvo kam 
nors pavojinga, tai spalio 4-ąją 
jau demokratijos triumfas, Rusi
ja tapo visiškai kita, ir labai 
negražu nepasitikėti ir netikėti 
tuo, ką Rusija sako.

Tuo pačiu metu jis sakė, kad 
Rusija esanti didelė valstybė, 
kuri turi savų geopolitinių 
interesų ir pagaliau prabilo jai 
priderančiu balsu. Atseit, mieli 
ponai, į šitą karinę doktriną pra
šom žiūrėti rimtai, nes dabar Ru
sija pradeda savo balsu kalbėtis 
su Europa ir užims sau prideran
čią vietą. O tiems, kurie čia sėdi, 
taigi europiečiams, teks susitai
kyti su mintimi, kad be Rusijos 
armijos įsikišimo Nepriklausomų 

(Nukelta į 2 psl.)
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1993-ieji metai
— darbiečiams valdant

Kūčių dieną per „Vakarinių 
naujienų” radijo programą Čika
goje Lietuvos premjeras Adolfas 
Sleževičius, kalbėdamas Ameri
kos lietuviams, atvirai ir daly
kiškai pasisakė, kokie buvo 
ryškiausi įvykiai Lietuvoje 1993 
metais. Svarbiausi — rusų ka
riuomenės išvedimas ir lito įve
dimas. Pasiekta ekonominė sta
bilizacija, padaryta pažanga, 
tvarkantis su organizuotais nusi
kaltimais, vestas dialogas su 
Tarptautiniu valiutos fondu. 
Vyko susitikimai su Japonijos, 
Kinijos ir kitomis vyriausybėmis, 
bendradarbiavimas tarp Baltijos 
valstybių, dialogas su NATO. 
Padaryti reikiami susitarimai su 
Rusija ir pradžia geresnių 
santykių su Lenkija, o išeivių at
žvilgiu priimtas geresnis pilie
tybės įstatymas.

Kadangi patiems svarbiesiems 
pasiekimams akstiną davė deši
nieji, tai LDDP įnašas per 1993 
metus buvo labai skurdus.

Ekonominė stabilizacija, pasi
reiškusi labiau pinigų problemų 
įveikimu, gali reikšti stagnaciją 
pramonėje ir prekyboje, o ne eko
nominį progresą. Darbiečiai, 
turėdami prezidentūrą, prenyero 
postą ir daugumą Seime, tos 
politinės galios neišnaudojo 
reikiamoms reformoms vykdyti. 
Brazauskas, atrodo, praranda retą 
galimybę pasirodyti istorijoje 
kaip stiprus, demokratiškas ir 
efektyvus politikas.

Premjeras Šleževičius, girdime, 
dažnai būna užsienyje, o Lietu
voje lankosi provincijoje, norė
damas informuotis, ir sakoma, 
kad jis žino, kas Lietuvoje ir 
užsienyje darosi. Nematyti 
tačiau, kad su tuo žinojimu jo 
vyriausybė ką nors efektyvaus 
veiktų. Iš viso nematyti LDDP 
valdžios ideologinės krypties nei 
užsienio, nei vidaus politikoje. 
Tartis su Maskva jiems sunku, 
nes bet koks derybose mūsų 
nusileidimas opozicijos laikomas 
kone tautos išdavimu. Derybų 
be nuolaidų nėra, o ypač su 
stipresniu oponentu. Brazausko 
populiarumas tikriausiai tebėra 
didelis dėl dešinės partijų 
nepasikeitusios laikysenos ir jų 
nesugebėjimo pristatyti dalykiš
kas alternatyvas problemoms 
spręsti.

Apie 1993 metų Lietuvos eko
nomiją galime pasakyti, kaip kad 
Čikagoje: „More of the šame”, 
kas lietuviškai skambėtų: „dau
giau to paties” — tas pats, kas

Šiame numeryje:
Į 1993'iuosius metus Lietuvoje žvelgiant • „Gyvoji tautodailė** 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont’e • Keturios Jono Mikelinsko 
miniatiūros • Literatūros vakaras Los Angeles • Kęstučio Genio 
eilėraščiai • Sonata ir Rokas Zubovai apie Čiurlionį ir Chopin’ą 
• Naujos knygos

buvo praėjusiais metais = nie
ko naujo nevyksta. Net ir eko
nomistai, atrodo, nuleido rankas. 
Kazimieras Antanavičius atsi
sakė būti Seimo ekonomikos 
komisijos pirmininku, nes ten 
nieko rimto net nediskutuojama. 
Iš Raimundo Rajecko negirdėti 
gerų pasiūlymų. Eduardas Vilkas 
lyg susigyveno su esama politine 
padėtimi ekonomijos atžvilgiu ir 
nebemato reikalo ar galimybių 
valdžiai ką nors ypatingai keisti. 
Atrodo, kad trūksta idėjų, trūks
ta ryžto, o svarbiausia nematyti 
kairėje, nei dešinėje dalykiškų 
pasiūlymų ekonomijai pagerinti. 
Svajotos didelės investicijos ša
lyje dar nepasirodė. Spekulian
tai ir mafija savo daro. „Reketų” 
dar nepradėta tramdyti. Ačiū 
Dievui, atsirado saujelė apsukrių 
ir dorų pramonininkų, kurie šį 
bei tą pradėjo, nepaisant valdžios 
neveiksmingumo.

Opozicija elgėsi, kaip jai pri
dera: kritikavo vyriausybę. Dėka 
Vytauto Landsbergio, ji turi gerų 
patarimų ir pastabų dėl užsienio 
politikos. Tačiau to neužtenka. 
Gaila, kad ekonomijos atžvilgiu 
opozicija dar neturi ko pasiūlyti 
savo tautiečiams, kada turi tokią 
puikią progą įrodyti, jog LDDP 
nieko tinkamo nedaro. įdomu, 
kad žodis „opozicija” pastarai
siais metais įgavo orumo požymį, 
kai dar tik prieš pusantrų metų 
jis buvo dešiniesiems kaip koks 
keiksmažodis. Opozicija po pra
ėjusiųjų rinkimų, kaip buvo 
galima laukti, nepersitvarkė, kad 
ruoštųsi politiniams laimėjimams 
su naujomis programomis ir va
dovybėmis. Tačiau darbiečiai sau 
ir Lietuvai irgi nepasitarnauja, 
dažnai palikdami opozicijos 
žmones už durų, kai ieškoma 
gerų sprendimų. Tokią situaciją 
Vytautas Landsbergis, kalbė
damas Čikagoje per Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą, pavadino 
„demokratūra”. Aplamai, opo
zicija, atrodo, šauna aukštai ir 
per mažai išmintingai rūpinasi 
kasdienybe. Pavyzdžiui, skai
tėme, kad Ylakiuose buvo de
monstracijos prieš ambasado
riaus Stasio Lozoraičio iškėlimą 
iš Washington’o. Negirdėta, kad 
ten būtų buvę demonstruojama 
už tai, kad žiemą būtų bulvių, 
mėsos ir užtektinai šilumos. Visai 
opozicijai stokojo dalykiškumo ir 
savo krašto realybės nuovokos 
bei ryžto paruošti konkrečius eko
nominius pasiūlymus.

Praėjusių metų politinė situa-

Su gyvąja tautodaile artimiau susipažįstant
SOFIJA JELIONIENĖ

Rudenėjant Lietuvos kaimo 
žmonės, surinkę iš laukų ir daržų 
derlių, apdoroję linus, iškaršę 
vilnas, „atsipūsdavo”. Ilgi rudens 
ir žiemos vakarai buvo skiriami 
kitiems būtiniems darbams: 
reikėjo aprūpinti šeimą dra
bužiais, apavu, pasigaminti na
mų apyvokos daiktų, rakandų,
padargų. Merginoms rūpėjo savo 
kraičio skrynias papildyti au
diniais, mezginiais, drobių rie
timais, kad piršliams atvažiavus, 
būtų kuo pasididžiuoti. Anuomet 
viskas — nuo branktelio iki 
rudinių, veltinių, gūnių, duknų — 
buvo pačių pasigaminama, nors 
gyvenimo sąlygos tiems darbams 
nebuvo palankios. Tad dar labiau 
stebina mūsų liaudies suma
numas, darbštumas, žavi papras
tų kaimo žmonių meniški suge
bėjimai. Tačiau anie laikai — jau 
tik tautos istorijos dalis, 
medžiaga įvairių sričių stu
dijoms. Ir kyla klausimas, ar tie 
„balanos gadynės” darbai, 
nemokytų žmonių kūryba iš viso 
verti kokių nors studįjų? Juk 
šiais moderniais laikais esame 
pratę matyti tobulai pagamintus 

cija Lietuvoje sudarė didžių 
neaiškumų ir keblumų išeivijos 
daugumai. Dar dabar pagrin
dinės išeivių organizacijos nežino 
kaip elgtis prezidento Algirdo 
Brazausko atžvilgiu. Lietuvos 
dešiniesiems, atrodo, ir vėl pri
reikė išeivių. Kada jie buvo 
valdžioje, tai lyg iš aukšto į mus 
žiūrėjo, o dabar ne vienas jų 
politinių vadų jau pasirodė 
Amerikoje su savo idėjomis ir 
veiklos planais.

Vytautas Landsbergis lapkričio 
mėnesį Čikagoje išeiviams įtiki
nančiai nušvietė įvairius pavojus, 
gresiančius Lietuvai iš kaimynų. 
Savo dėmesiu išeiviams jis, antra 
vertus, sumaišė jų galvojimą: ar 
remti Landsbergį kaip asmenį, 
nekreipiant dėmesio į jo konser
vatorių partįją, ar remti paskiras 
dešiniųjų grupuotes, iš kurių 
viena būtų konservatoriai. Kaip 
ir anksčiau, išeiviai 1993 metais 
ir toliau rodė savo politinį nai
vumą bei krašto padėties nesu
pratimą, viską suplakdami į 
vieną: prezidento titulą su dar- 
biečių partija ir simpatijas Vytau
tui Landsbergiui su konserva
torių partija. Iš viso, atrodo, kad 
ir toliau iš išeivių bus norima 
gauti tik pinigų, o patarimai ar 
pastabos, ar ekspertizė, kaip ne
buvo, taip ir nebus ieškomi. Išei
viai patys pradėjo tai aiškiau 
suvokti praėjusiais metais ir ima 
nutarti daugiau savais reikalais 
rūpintis. Vis dėlto pažymėtina 
taip pat, kad gražių bendradar
biavimo pavyzdžių pernai buvo 
matyti tarp išeivių ir tautiečių 
Lietuvoje.

Jonas Pabedinskas 

žaislus, buitinius rakandus, odos 
dirbinius, kur akį mesi — 
įmantrūs tekstilės gaminiai. Ar 
reikia mokytis iš to, ką matome 
muziejų vitrinose?

Ir vis dėlto priešingai nuteikė 
vaizdas, paskutinį spalio savait
galį matytas Čikagos Lietuvių 
tautodailės instituto surengtame 
„rodom-darom” seminare-pa- 
rodoje, pavadintoje „Gyvoji 
tautodailė”. Lemont’e veikian
čiame Lietuvių dailės muziejuje 
abi savaitgalio dienas vyko 
kruopštus darbas: kiekviename 
muziejaus pagrindinės salės 
kampelyje, jos pasieniuose, įnikę 
į savo pamėgtą užsiėmimą, dar
bavosi tautodailės mylėtojai. Jie 
verpė, audė, margučius margino, 
šiaudinukus vėrinėjo, puodus žie
de, sidabro papuošalų bei odos 
dirbinių gaminimą demonstravo, 
kartu išsamiai visą darbo eigą 
aiškindami.

Sienose iškabinti audėjų dar
bai, daugiausia tautiniams dra
bužiams medžiagos ir jau pasiūti 
kostiumai. Audėjos vilkėjo savo 
darbo austais rūbais. Dėmesį at
kreipė unikalus vaikščiojantis 
„modelis” — Vytautas Rūbas, 
vilkintis savo žmonos jam išaus
tais tautiniais drabužiais, kurių 
liemenė jo darbo odiniais branka 
teliais susagstyta. Bežiūrint ir 
besiklausant jo paaiškinimų, kaip 
paruošiama oda, kaip suvejami 
lininiai siūlai, stebina mūsų 
senolių darbštumas: kiek laiko 
užtrunka vieną branktelį (sagą) 
padaryti! Ant sienos kaba ir pora 
naginių — įprastas kaimo žmonių 
apavas.

Štai akį patraukia purios, bal
tos vilnos pluoštas krepšelyje ir 
neįprastos išvaizdos verpimo ra
telis. Tai amerikietiškas, naujo
viškas ratelis, lygiai taip pat 
atliekantis verpimo funkciją. 
Verpėjos — Dalia Varankaitė ir 
Aldona Underienė pasakoja, kad 
jos dar vis svąjoja kada nors 
įsigyti tikrą, lietuvišką ratelį. 
Stebi ploną vilnonį siūlą, miklių 
pirštų sukamą, lyginamą ir, 
ratelio dūzgimui lydint, rodos, 
girdi iš kažkur ataidinčią dainą; 
„Suk suk ratelį, suk į vieną 
pusę...”

Čia pat ir juostų audėjos — 
Audronė Tamulienė ir Lydija 
Liepinaitienė. Vienose iš šių 
mažesnių staklelių užmesta 
šimtaraštė juosta. Daug čia ir 
siauresnių, sukabintų sienoje, ir 
šalia stovinčiame krepšelyje susi
rangiusių. Čia ir lino, vilnos ir 
šilkais ataustos plačios, siauros, 
puošnios ir ramių spalvų juostos.

Kairiau stovi dvejos didelės 
staklės. Jas audimui paruošė 
Violeta Fabianovich ir Rugilė 
Šlapkauskienė, užmetusios siūlus 
į mestuvus, verdamos juos į nytis, 
paskui — į skietą, o šaudyklė 
mikliai šaudė Ilonos Rūbienės 
rankose. Jaunieji parodos lanky
tojai (apie 150 Maironio lituanis
tinės mokyklos vyresniųjų 

^mokinių su mokytojais ir ne- 
1 mažas būrys skaučių ir skautų 
su savo vadovais) turėjo progos 
pabandyti austi. Tik tie ne
klaužados siūlai vis kažkaip nely
giai prisimušdavo... Ką gi, 
audimas — labai kruopštus, 
reikalaujantis daug laiko ir 
kantrybės, darbas. Labai nau
dinga dovanėle moksleivius apdo
vanojo Aldona ir Antanas Rau- 
chai, paruošę įdomius galvo-

Lietuvių tautodailės instituto Čikagos skyriaus narė Dona lituanistinės mokyklos mokiniams, atsilankiusiems j 
Rūbienė demonstruoja audimą Lemont’o Maironio vardo „Gyvąją tautodailę".

Liudo Volodkos nuotrauka

Lietuvių tautodailės instituto Čikagos skyriaus renginio Jozaitienė, Zūnė Žilevičienė, Liudas Volodka, Marytė 
„Gyvoji tautodailė” dalyviai 1993 m. spalio 30 d. Lietuvių Gaižutienė, Audronė Tamulienė, Dalia Varankaitė, 
dailės muziejuje, Lemont, Illinois: (sėdi) Violeta Fabiano- Vytautas Rūbas, Lydija Liepinaitienė, Marija 
vich, Rugilė Šlapkauskienė, Vida Rimienė, (stovi) Judita Krauchunienė, Dona Rūbienė.

Lengva išardyti, bet kai stakles reikia vėl sustatyti.. 
(kairėje) Vytautas Rūbas, Šarūnas Rimas ir Arvydas 
Tamulis (klūpo) patarinėja Rugilei ir Algiui Šlapkauskams

(dešinėje, priekyje) Lietuvių tautodailės instituto Čikagos 
skyriui persikraustant į Tautodailės galeriją. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont’e.

sūkius — pratimų lapus. Jie ir in
formacinį lankstinuką parengė, 
kuriame randamos ir visų paro
dos dalyvių pavardės. Ypač 
gausus audėjų sąrašas: Violeta 
Fabianovich, Lydija Liepinai
tienė, Aldona Rauchienė, Vida

Rimienė, Ilona Rūbienė, Rugilė 
Šlapkauskienė, Audronė Ta
mulienė, Aldona Underienė, 
Lakštuonė Vėžienė. Audėjos jau 
ruošiasi staklėse praleisti daugelį 
dienų ir valandų, nes 1994 metų 
vasarą Lietuvoje vyksiančiai

Dainų šventei ruošiantis bus 
užsakymų šokėjų tautiniams dra
bužiams išausti.

Staklių dešinėje — šiaudinukų 
karalystė. Boluoja balti (iš

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Meilė keturkojams 
globotiniams

Iš monografijos „Adomas Varnas: gyvenimas ir kūryba”

Ne, ne... Akiračių buldogo 
neliesiu. Nesu buldogų mėgėjas. 
Ne dėl to, kad jų fizionomija pasi
gailėtinai atgrasi, bet veikiau dėl 
jų kūno neproporcingumo. Aš 
mat estetikas. O buldogo išvaiz
doje tvyro kažkas agresyviai drė- 
blaus. Matyt, evoliucija šioj srityj 
padarė nepataisomą klaidą.

Ne naujiena, jei šuo įkanda 
žmogui. Bet kažkas nepaprasto, 
jei žmogus įkanda šuniui. Pasitai
ko. Tik nemėginkime to daryti 
buldogui. Neseniai iš radijo suži
nojau, kad šuo peršovė medžioto
ją. Neįtikėtina sensacija! O buvo 
taip. Užtaisytas šautuvas gulėjo 
ant žemės. Šalia sėdėjo medėjas ir 
su apetitu tašė viščiuko gabalą. 
Čia pat, akis išsproginęs, kiokso
jo šuo. Staiga kažkas sujudėjo 
krūmuose. Šuo liuoktelėjo. Užka
bino gulinčio šautuvo gaiduką. 
Sudrioskė šūvis. Kulka pataikė į 
sėdinčio kulnį.

* * *

Nesuklysiu teigdamas, kad 
dauguma žmonių myli naminius 
gyvulius. Net ir šiame aparta
mentų ir kondų mieste, kur daž
nai, pagal sutartį, nuomojamuose 
butuose nei kačių, nei šunų laiky
ti negalima, matau aibę gatvėse 
ant pasaito vedžiojamų įvairaus 
dydžio šunų. Prie namų prieigų 
susiduriu su kažko laukiančiomis 
katėmis. Prieinu, paglostau 
švelnų padarą, pasakau „kicia — 
micia — mur — mur”. Niekas dėl 
to į teismą netraukia.

Vakar, eidamas Montanos ave- 
nida vandenyno link, mačiau 
šviesiaplaukę moterį su gan vaiz
dinga maike (taip, berods, Lietu
voje vadinami T-shirts). Ant 
nugaros nupieštas žaliuojantis 
medis, pieva, žydras skliautas, 
viršuje užrašyta „Make dogs hap- 
py”, apačioj — „Save the trees”. 
Taigi šunelių laimei reikia tauso
ti medžius su tvirtais kamienais.
O medžių Santa Monicoje itin 
daug. Pasivaikščiojantys šunys 
čia nenuobodžiauja.

♦ ♦ *
Šių dienų pasaulyje yra marios 

sielvarto dėl visokio praradimo, 
netekimo, nelaimių, katastrofų, 
karų, žudynių ir panašaus praga
ro. Man kažkodėl gaila ir tų 
žmonių, kurie, žiūrėk, staiga 
praranda mylimą šeimos globoti
nį — katę ar šunį. Gyvulys pasi
klysta ar pakliūna po ratais, ar
ba kas nors prisiviliojęs jį 
nukniaukia.

Štai dar ir šiandien šen ir ten 
ant stulpų baltuoja lakštas: 
Dingo katinas, vardu „Tucker”. 
Yra ir nuotrauka, ir išvaizdos 
detalus aprašas, ir net paaiškini
mas, kad šeima persikėlė kitur, ir 
Tucker, matyt, sugrįžo į šią jam 
įprastą vietovę. Jo savininkai 
išgyvena didelę širdgėlą. Gerai 
atlygins suradusiam.

Ne per seniausiai skaičiau skel
bimą dėl dingusios kalytės, var
du Mona Lisa. Pilkos spalvos, su 
baltu antkakliu. Nuotraukoj: ke
turkampė gauruota galvutė, liūd
nos veriančios akys, jokio Džio- 
kondos šypsnio. Be abejo, savinin
kai mėgsta meną ir dievina Leo
nardo Da Vinci. Aplamai šis 
miestas pasižymi dėmesiu kul
tūrai.

Prieš gerą mėnesį turbūt jau 
modernaus meno mėgėjai sielvar
tavo, ieškodami pradingusio 
katjno: „Lošt cat. Two tone face. 
Picasso”. Toks vardas — Picasso! 
Dvispalvio veido (lyg ir netinka 
sakyti snukio). Negi jis būtų 
panašus į mūsų amžiaus didžiau
sio dailininko praplikusią galvą? 
Negi? Picasso paveiksluose vieš
patauja moterys ir tas pagarsė
jęs Minotauras. Katėms nėra 
vietelės.

Anądien susidomėjau žalsvu 
stulplakščiu. Jame stambiomis 
raidėmis buvo išriestas despera
tiškas klausimas: Have you seen 
my cat Oliver? Nuodugniai apra
šyta išvaizda. Telefonas. S.O.S.

* * *

Dar norėčiau pridurti istoriją 
apie šuniuką, dviejų plaštakų 
dydžio, su juokinga, poetą Liudą 
Girą primenančia barzdele, bet, 
bijau: skaitytojams šio paistalo 
apie keturkojus lyg ir per daug. 
Pasakysiu tik tiek, kad tą spirgu
tį, nežinodamas vardo, pavadinau 
Fifi. Jis spoksodamas laikė įsi
kandęs mano teniso kamuoliuką.
Sakau: Fifi, atiduok man kamuo
lį. Tuo metu su pasaitėliu prisiar
tino jo savininkė — jauna mote
ris, uoliai bėgiojusi stadiono 
ovalu.

Paklausiau: „Ar tas gražuolis 
vadinasi Fifi?” „O ne!” šypsoda
masi šūktelėjo bėgikė,, jo vardas 
Rambo.” Rambo!?

Sudie! Rambo. Bėgiok su savo 
šeimininke. Tai sveika. Bet kur 
yra Tucker? Kur Mona Lisa? Kur 
Picasso? Oliver? Manau, to ir 
Akiračių buldozeris (atsiprašau, 
buldogas) nežino.

Pranas Visvydas

ZITA ŽEMAITYTĖ

ĮŽANGA

Daugiau kaip šimtmetį nusi
nešė laiko tėkmė nuo tos datos, 
kai išvydo pasaulį dailininkas, 
lietuvių kultūros puoselėtojas 
Adomas Varnas. Per šimtmetį 
keitėsi įvykiai ir žmonijos idealai, 
praūžė keli karai ir revoliucijos. 
Daug kūrybinių siekių, ieškojimų 
ir atradimų, daug meilės ir nusi
vylimų, brangių draugų ir priešų 
vardų ir veidų integravosi į žmo
gaus menininko-kūrėjo gyve
nimą. Kokiais kriterijais jį ver
tinti, kad nepažeistume pusiau
svyros tarp to, kas buvo labai 
svarbu, ir to, kas sudarė tik 
foną atsiskleisti asmenybei sujos 
aspiracijomis ir turtingu dvasi
niu gyvenimu? Jei į gyvenimą, 
asmens saviraiškos siekimą 
pažvelgtume kaip į nuotykį, Ado
mas Varnas galėtų būti tokio 
gyvenimo-nuotykio iškilus hero- , 
jus, palikęs savo darbais ir kūry
ba ryškius pėdsakus tautos 
kultūroje.

Adomas Varnas gimė 1879 m. 
sausio 1 d. — po penkiolikos 
metų, kai buvo uždrausta lietu
viška spauda, o po Lietuvą 
sklandė skaudūs poeto Antano 
Baranausko posmai: „Anei rašto, 
anei druko mums turėt neduoda/ 
Tegul, sako, bus Lietuva ir tam
si ir juoda...”. Tai buvo laikai, kai 
lietuviams nušvito Jono Basana
vičiaus Aušra, o Vinco Kudirkos 
Varpas juos šaukė: „Kelkite, 
kelkite, kelkite!”. Lietuviško žo
džio šviesą skleidė knygnešiai, 
keliaujantys po kaimus „darakto
riai”.

Tai buvo lietuvių tautinio sąjū
džio nesulaikomo kilimo metai. 
Tautos atgimimo ir išsivadavimo 
idealai, pasiaukojama negausios 
šviesuomenės veikla kūrė laisvės 
ir ryžto atmosferą, išjudino 
dūmines pirkias, įliedama į 
kaimo vaikų širdis noro siekti 
mokslo šviesos. Nepaisydami 
vargo ir skurdo, jie veržėsi į mies
tus, trokšdami tapti daktarais, 
advokatais, inžinieriais, dažnai 
tėvų skatinami — kunigais, kad 
paskui galėtų dirbti savo krašte. 
Vienas tokių buvo ir Adomas 
Varnas. Tik jį viliojo tuo metu 
dar taip retas ir bent jau kaimo 
žmogui neįprastas menininko
kelias.

Adomas Varnas priklausė tai 
19-ojo amžiaus pabaigos — 20-ojo 
pradžios Lietuvos žmonių kartai, 
kuri veržte veržėsi į mokslus, į

Menotyrininkė Zita Žemaitytė yra 
baigusi spaudai ruošti monografiją 
Adomas Varnas: gyvenimas ir kūry
ba čia spausdinamas autorės įvadas 
veikalui ir pirmasis skyrius „Vaikys
tės pėdsakais”. Vėliau spausdinsime 
dar du skyrius iš šios dailininko 
Adomo Varno monografijos — „Dva
sios ramybės beieškant” ir „Peter
burgo meno mokyklose”. 

šviesą, kuriai ir žodis „Tėvynė” 
dar nebuvo sotaus gyvenimo si
nonimas. Į tą žodį jie sudėjo tau
riausias dvasines aspiracijas.

Adomas Varnas buvo renesan
sinių polėkių asmenybė — dau
gelio kultūros darbo sričių inicia
torius ir spiritus movens. Nors 
pagrindinė jo veiklos sritis buvo 
tapyba, jis reiškėsi ir kaip gra
fikas, ir kaip lietuviškų terminų 
žodyno sudarytojas, pinigų ir 
pašto ženklų kūrėjas, tautodailės 
rinkėjas, ekspertas grafologas. 
Kuriantis nepriklausomai Lie
tuvai, jo vadovaujama Lietuvių 
meno kūrėjų draugija organizavo 
ir įsteigė visas svarbiausias 
Lietuvos kultūros institucijas — 
teatrus, meno mokyklą, muzie
jus.

Nerami dvasia Varną blaškė po 
įvairias padanges; ieškodamas 
savojo kelio trejus metus išbuvo 
kunigų seminarijoje, ten neradęs 
savo pašaukimo ir ją metęs, atsi
dūrė Peterburge, vis dar abejo
damas savo galiomis: „Ėjau [į 
dailės] mokyklą, laikydamas, kad 
aš darau tik bandymą, [svars
tydamas] ar iš tikrųjų turiu kokį 
talentėlį...”. Vidinio nerimo 
blaškomas, kartais atsitiktinumo 
inspiruotas (sakysim, draugo 
pakviestas) jis keliauja iš 
mokyklos į mokyklą, ne daugiau 
kaip trejiems metams apsisto
damas tai Peterburge, tai Kroku
voje, tai Ženevoje, tai netoli 
Palermo Sicilijoje, tai Zakopa
nėje. Meta mokyklas be gailesčio, 
nors jose mokytojų yra verti
namas, jo darbai premijuojami. 
Jis pasirenka laisvo menininko 
kelią, nes jį šaukia nematytas, 
spalvingas pasaulis su vis kituose 
žemės pakraščiuose užtekan
čiomis aušromis, su dar neregė
tais kalnų ir jūrų peizažais. Jis 
nori spalvomis ir formomis iš
reikšti to pasaulio grožį, jį fiksuo
ti savo teptuku. Adomo Varno 
kaip menininko stilius bene 
ryškiausiai susiformavo studi
juojant Krokuvos meno aka
demijoje. Su kitais savo kartos 
jaunaisiais dailininkais Varną 
jungė bendri visuomeniniai 
idealai ir meninė pasaulėjauta. 
Visų jų (su mažomis išimtimis) 
kūrybai būdingas realistinis 
piešinys bei stilius, jie mažai pa-
veikti modernizmo, kuris jau 
19-ojo amžiaus pabaigoje — 20-ojo 
pradžioje reiškėsi Vakarų Eu
ropos ir artimiausių kaimynų 
— lenkų, rusų dailininkų dar
buose.

Nors Adomo Varno kūryboje 
nėra ryškių stilistinių lūžių — jis 
liko ištikimas realizmui, bet tas 
jo realizmas buvo paliestas visų 
naujųjų meno reiškinių — sim
bolizmo, romantizmo, impre
sionizmo. Tai ypač ryšku jo anks
tyvuosiuose tapybos ir grafikos 
darbuose. Jis tapė Karpatų kal
nus ir Viduržemio jūros pakran
tes, bet nepaprastai mylėjo Lietu
vos gamtą, nesiliovė ja grožėjęsis, 
norėjo tą grožį perkelti į savo 
drobes. Savo drobėse jis pagauna 
gyvą gamtos pulsavimą, nuola
tinį vyksmą, fiksuoja pagautą 
akimirką, ir ta akimirka yra 
reikšminga; jeigu tai peizažas, tai 
harmoningai į bendrą kompozi
cinį akordą susilieja miškų 
melsvi masyvai, sodrūs debesys, 
papilkavusios, tarsi sidabro šydu 
aptrauktos tolumos — atmosfera 
prisodrinta drėgmės; jis puikiai 
suvokė šį mūsų gamtos poetinį

Adomas Varnas (1879-1979) Vytauto Maželio nuotrauka

grožį. Be peizažų, Varnas visą 
gyvenimą tapė ir portretus — jam 
sekėsi pagauti portretuojamo 
asmens psichologines būsenas, o 
ypač talentingai šis sugebėjimas 
pasireiškė šmaikščiai, su dideliu 
įžvalgumu sukurtoje šaržų serijo
je „Ant politikos laktų”.

Nuo pat jaunų dienų Varnas 
buvo drąsus, nevengdavo rizikin
gų situacijų, žadinusių jo fanta
ziją, visada rasdavo išeitį iš keb
lios padėties; kartkartėmis jis 
buvo, sakytume, pramuštgalvis, 
bet tas bruožas visada buvo 
žadinamas aukštesnių paskatų, o 
joms įgyvendinti pirmiausia 
reikėjo laisvės. Už ją ir kovojo 
visokiose situacijose. Jis sugeba 
ištrūkti iš persekiojusių žandarų, 

Adomas Varnas Žiema, 1955

apgauti jį sekusį šnipelį; pabėga 
iš kalėjimo, užsienyje gyvena 
pakeitęs pavardę. Jis — roman
tikas, kartais vaizduotėje matąs 
didesnį pavojų, negu yra tikro
vėje. Pats apie save ne kartą yra 
sakęs: „bastūnas buvau... lengva
būdis...”. Tačiau po tariamu leng
vabūdiškumu slypėjo gilus savo 
pašaukimo, savo pareigos dirbti 
atgimstančios Lietuvos labui 
suvokimas; tas „lengvabūdišku
mas” - tai veikiau buvo savotiš
kas filosofinis pasaulio suvoki
mas, „neprisirišimas prie 
praeinančių dalykų”, apsau
gantis nuo sukrėtimų, ištikus 
kokiai nors nesėkmei ar ne
tekčiai. O nesėkmių būta: pavyz
džiui, Šveicarijoje, palikti pas 

pažįstamą, dingsta Lietuvos 
kryžių negatyvai ir piešiniai, ku
riuos visą 1905 metų vasarą 
pėsčias keliaudamas po Lietuvą 
darė. Patekę pas atsitiktinius 
žmones, dingo daug Vokietijoje po 
Antrojo pasaulinio karo nutapytų 
darbų. 1943 metais sudega jo 
namas Palemone su geriausiais 
kūriniais. Bet nelaimės jo 
nepalaužia: jis ryžtasi statytis 
naują namą, abu su žmona veža 
reikalingas medžiagas. Užklup
tas pakeliui plėšiko, nepaisy
damas jau įpusėto septinto 
dešimtmečio, narsiai stoja į kovą, 
taikydamasis smogti plėšikui 
vieninteliu turėtu „ginklu” — 
skėčiu... Bet ši narsa vos nekaina
vo jam gyvybės — sunkiai sužeis
tas kulkos, vos išsikapsto iš ligos. 
Skaudžiai išgyvena tėvynės pra
radimą, kai karui baigiantis 
tenka trauktis į Vakarus, ir trem
tyje suranda jėgų prasmingai 
gyventi ir kurti.

Adomo Varno prigimtis buvo 
ekstrovertiška. Nors kūrybos 
procesas reikalauja vienatvės, bet 
jis mielai būdavo ir žmonių drau
gijoje. Tiek Lietuvoje, tiek Vokie
tijoje, o vėliau ir Čikagoje, kur iš
gyveno likusius savo gyvenimo 
trisdešimti metų, jis pasiner
davo į lietuvių kultūrinį gyve
nimą kaip į sraunią upę, iš 
kurios ne kartą iškildavo sužeis
tas aštrių nusivylimo ar netiesos 
skeveldrų. Tai jo neatgrasindavo, 
jis vėl su tokia pat aistra puldavo 
į įvykių, darbų sūkurį; dažnai ir 
pats griebdavosi ką organizuoti, 
būdavo pirmasis ir nevengė to 
išskirtinumo, net ir tada, kai 
buvo vadinamas lietuvių-dailės 
patriarchu.

Amerikoje tapė portretus, 
nostalgijos kamuojamiems tau
tiečiams kūrė lietuviškus pei
zažus su pasvirusiais kryžiais 
pakelėse, jo iniciatyva Čikagoje 
buvo įkurta M. K. Čiurlionio 
galerija, jis buvo Amerikos 
lietuvių dailininkų draugijos 
garbės pirmininkas, Montessori 
centro direktorius, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos, 
Lietuvių istorikų draugijos ir 
daugelio kitų lietuviškų organi
zacijų veikėjas ir narys. Jo cha
rakteryje buvo 19-ojo amžiaus 
romantizmo, kurį jau atmiešė 
20-ojo amžiaus prakticizmas.

(Nukelta į 2 psl.)
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DVASIOS RAMYBĖS 
BEIEŠKANT

ZITA ŽEMAITYTĖ

Iš monografijos „Adomas Varnas: gyvenimas ir kūryba”

Sapnų rūmai — 
romanas apie tautinę 
tapatybę ir tarnybą 

imperijai
Ar mažų tautų ir jų narių liki

mai ne per maža tema ambi
cingam ir talentingam rašytojui 
postmodernistinėje eroje? Iš 
Vidurio-Rytų Europos, neišski
riant ir Lietuvos, ataidi vis 
daugiau nusiskundimų apie „pro- 
vinciškus varžtus” ir „pasauliui 
nežinomas kalbas” - neva, „kalė
jimus” rašytojams.” Kodėl nera
šyti visuotinomis temomis ir 
viena didžiųjų kalbų?

I tą klausimą dalinai atsako 
dabar Amerikoje anglų kalba 
pasirodęs vienos mažiausių ir 
skurdžiausių Europos tautų 
rašytojo romanas, albano Ismai- 
lo Kadare: Sapnų rūmai Parašy
tas albaniškai, autoriaus „su- 
prancūzintas”, jis jau išverstas į 
didžiąsias pasaulio kalbas, o kri
tikai iškelia jo „universalumą”.

Sapnų rūmai — Tabir sarrail 
tai, mūsų šimtmečiui praside
dant, imperijos sostinėje — labai 
panašioje į Istanbulą ar Konstan
tinopolį — veikianti už policiją ir 
armiją galingesnė gigantiška, 
žvalgybos agentūra. Jos užduotis 
yra užuosti ir užčiuopti kad ir 
menkiausią netvarkos ar nepasi
tenkinimo užuominą, užgniaužti 
maištą pačioje jo užuomazgoje.

Kadangi maišto pirmieji daigai 
mezgasi dar pasąmonėje, sultono 
žvalgybos agentūra ypač domisi 
sapnais. Kasnakt iš 1900 agentū
ros įstaigų imperijos provincijose 
į centrą sostinėje suplaukia at
rinkti pavaldinių sapnai. Ten jie 
rūšiuojami, gvildenami, kol išsi- 
jojamas svarbiausias, grėsmin
giausias sapnas, kuris kas savai
tę įteikiamas sultonui.

Į tuos Sapnų rūmus autorius 
atveda Bavo vyriausią veikėją, 
jaunuolį Mark-Alem. Kaip ir 
autorius, jis albanas, įtakingos 
Quprili šeimos narys. Jo šeima 
daugiau kaip tris šimtus metų 
tarnavo otomanų sultonams. 
Kaip iš imperijos nemusulmonų 
pavaldinių pagrobtieji janičarai, 
jie tapo karvedžiais, guber
natoriais, ministrais pirminin
kais. Bet jų turtas ir galybė 
primena sapną — kiekvieną aki
mirką sultonas gali viską atimti, 
neišskiriant gyvybės. įsijungęs 
į žvalgybos mechanizmą ir 
analizuodamas sapnus, Mark- 
Alem supranta, kad ir pati im
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perija tėra laikinai įsikūnijęs 
slogutis — fatalistiška kova dėl 
galybės, baimės ir teroro voratin
klis. Jis pradeda rinktis sapnus iš 
Albanijos, palaipsniui atsistato 
savo protėvių šalį. Tirdamas savo 
šeimos medžio šaknis, jis atranda 
gilią ir tamsią paslaptį — vienas 
jo protėvių, tiltų statytojas, norė
damas užtikrinti, kad tiltas ilgai 
išsilaikytų, prieš tris šimtmečius 
jis įmūrijo gyvą žmogų ir pakeitė 
savo albanišką pavardę (Ura) tur
kiška (Quprili).

Atsižadėję savo nuskurdusios, 
bejėgės gimtinės ir susilieję su 
imperija Qupriliai tebesididžiuoja 
savo praeitimi, o ypač net ir 
Vakaruose žinomu viduramžių 
epu, apdainuojančiu šeimos kar
žygiškas tradicijas. Tačiau tas 
epas deklamuojamas tiktai sulto
no valdomoje Bosnijoje, serbo- 
chorvatų kalba, o ne pačioje 
Albanijoje.

Knygai baigiantis, Mark-Alem 
pradeda garsiai kartoti savo 
albanišką vardą: Mark Gjorg 
Ura. Jis mėgina rašyti žodį 
„Albanija”, bet nesugeba. Jį 
apima slogus jausmas, kurį jis 
pavadina „Quprilių liūdesiu”. To 
liūdesio nenustelbia ir jo pasodi- 
nimas į TABIR SARRAIL direk
toriaus kėdę.

„Quprilių liūdesys” nesiriboja 
albanų šeima. Jis žinomas vi
siems, iškeitusiems svarbią savo 
atminties dalį į auksą ir leidimą 
žįsti imperįjinės galybės spenį — 
jį patyrė carams tarnauti nuėję 
lenkų ar gruzinų aristokratai, ir 
totalitarinių kaimynų galios už
hipnotizuoti, jų nemirtingumu 
įsitikinę lietuviai. (Pastarieji par
sidavimo sukeltą liūdesį tradiciš
kai skandina degtinėje).

Ši tautinės tapatybės ir ištiki
mybės savo kultūrai tema yra bū
dinga mažesniųjų tautų rašyto
jams. Nors ir keista, bet visai 
natūralu, kad kai kurie amerikie
čių recenzentai tos temos (kaip 
dramblio zoologijos sode) visai 
nepastebėjo (pvz., The New York 
Times Book Revieui, 1993.IX.26).

Romanas, kaip ir Sapnų rūmų 
archyvai, aprėpia daugelį sluoks
nių. Jis savaip užkalbina moder
nųjį Vakarų sapnininką Freud’o 
teorijas apie sapnus ir pasąmonį. 
(„Būkit atsargūs su savo sapnais:

„Nuo 1896 metų rudens iki 
1900 metų sausio mokiausi 
Kauno kunigų seminarijoje”, 
rašo savo autobiografijoje 
Adomas Varnas. Kas paskatino 
jaunuolį mesti gimnaziją ir stoti 
studijuoti dvasinių mokslų? Savo 
atsiminimuose jis rašo: „Žinojau, 
kad seminariją baigęs, būsiu 
kunigu ar nebūsiu, bet bus 
užskaitytas gimnazijos kursas” 
(47). Taigi, stodamas dar nebuvo 
tvirtai nusprendęs būti kunigu. 
Prislėgtas nesėkmės Mintaujoje, 
jis ieškojo nusiraminimo, maišta
vo prieš gyvenimo monotoniją, vi
suomenės sambūvio diktuojamas 
taisykles, kurias žmogus randa 
gimdamas ir kurioms turi paklus
ti. Jis atsisako savo pasirinkto 
kelio, kuriam pritarė ir tėvai ir 
renkasi kitą, naują, dar ne
pažintą.

XIX a. Lietuvos ūkininkai savo 
sūnus skatino, dažnai ir verste 
vertė eiti į kunigus — mat, leng
vesnė duona, ir baigus seminari
ją, nereikia iš savo krašto iš
važiuoti. Adomo nei motina, nei 
patėvis stoti seminarijon neragi
no, atvftkščiai, norėjo, kad už
baigtų gimnaziją, bet, žinoma, ir 
neprieštaravo jo pasirinkimui: 
Turėti tarp savųjų kunigą — visai 
giminei garbė. Juk motinos brolis 
kunigas Pranciškus buvo visų pa
sididžiavimas.

Kauno kunigų seminarija, į 
kurią 1896 m. rudenį atvažiavo 
Adomas, buvo ta pati Žemaičių 
kunigų seminarija. 1867 metais 
(po 1863 m. sukilimo) caro val
džios perkelta iš Varnių į Kauną.

Seminarijoje dėstomoji kalba 
buvo lenkų, su administiacija 
klierikai taip pat kalbėdavo len
kiškai. Varnas prisimena, kad 
kapelionas, dvasios tėvas labai 
rėmė ir skatino lenkiškumą. To
dėl iš pradžių klierikai, tikri 
lietuviai, net pasak Varno,” save 
laikę lyg ir lenkais bajorais”, tar
pusavyje kalbėdavosi lenkiškai. 
Varnas taip pat buvo pasidavęs 
toms nuotaikoms. Prisimena, kad 
jo geriausi draugai buvę tokie 
kaip Kuprevičius, t.y. tie, kurie 
laikę save „kilmingaisiais”. Su 
sąmoningais lietuviais, tokiais 

kas bus, jei freudininkai užims 
valdžią?” po karo perspėjo lenkų 
rašytojas Jerzy Lee). Analizuoda
mas Otomanų imperiją, autorius 
nušviečia ir 20 a. totalitarizmą. 
Quprilių „atminties skylė” pri-i 
mena Čingizo Aitmatovo „man- 
kurtų” likimą. Tačiau to univer
salaus romano šerdis yra už Lie
tuvą mažesnė ir skurdesnė 
Albanįja.

J. ž.

Adomas Varnas (1879-1979) Bangose (Autoriaus ir jo žmonos portretas, 1912)

kaip Juozas Šnapšys-Margalis 
(1877-1921), kuris jau tada rašė 
eilėraščius (jis yra populiarios 
dainos „Leiskit į Tėvynę” 
autorius), nors Mintaujos gim
nazijoje ir buvo gavęs neblogą 
lietuvybės krikštą, Varnas ne
bendravęs. Bet tautinio sąjūdžio 
idėjos vis labiau plito tarp semi
narijos auklėtinių. Tarpusavy, 
savo kambariuose, artimesni 
draugai vis drąsiau prabildavo 
lietuviškai, dainuodavo lietuviš
kas dainas (48).

Taip Varnas pateko į lietuvišką 
aplinką. Nors lietuviška spauda 
dar tebebuvo uždrausta, bet Var
no teigimu klierikai skaitė Motie
jaus Valančiaus, Simano Dau
kanto raštus, turėjo 1897 m. Dor
pato (Tartu) studentų išleistą 
hektografuotą Kazimiero Jau
niaus Lietuvių kalbos gramatiką 
ir iš jos mokėsi (48). Lietuvių 
kalbą pats Jaunius ir dėstė (nuo 
1880 m. buvo seminarijos lietu
vių it lotynų kalbų profesorius). 
Per savo paskaitas Jaunius taip 
įsijausdavęs, kad pamiršdavęs ir 
save ir klausytojus, pasinerdavęs 
į abstrakčius išvedžiojimus, ne 
visada jaunoms galvoms supran
tamus. Nepaisant to, jis žavėjęs 
klausytojus savo iškalba, minčių 
lakumu (48-50). Šventąjį Raštą 
seminarijos auklėtiniams dėstė 
Aleksandras Dambrauskas — 
Adomas Jakštas. Daug disciplinų 
buvo dėstoma lotynų kalba. Var
nas taip ją pramokęs, kad galėjęs 
lotyniškai susikalbėti.

Seminarijoje buvo didelė biblio
teka. Jaunasis klierikas daug 
skaitė — sakėsi perskaitęs visus 
9 tomus Teodoro Narbuto Lietu
vių tautos istorijos, kuri, be abe
jo, prisidėjo prie jo tautinės 
savimonės brendimo. Tuo metu 
seminarijoje, jau veikė lietuvių 
tautinės kuopelės, kurios dau
giausia rūpinosi lietuvių kalbos 
ir literatūros ugdymu. Varnas 
joms prijautė, bet nepriklausė, 
kaip sako — „nebuvo pakvies
tas”. Bet ir jis prisijungdavęs prie 
dainuojančių lietuviškas dainas. 

Seminarijoje buvo stiprus choras, 
vadovaujamas Juozo Naujalio, 
kuris supažindino klierikus su 
grigaliniu giedojimu, bažnytine 
polifonija. Reikia manyti, kad 
Varnas buvo uolus choristas, nes 
turėjo gerą klausą ir visą gyveni
mą mėgo muziką, dainas.

Ar surado trokštamą dvasios 
ramybę, apsivilkęs klieriko rū
bais? „Pradžia buvo man labai 
įdomi, nuotaikinga. Šventa ramy
bė ir tiek. Bažnyčioje pamokslų 
klausydamas ... buvau visiškai 
patenkintas seminaruos gyveni
mu” (52). Antraisiais studijų 
metais ta idiliška nuotaika iš
sisklaidė: „Man pasirodė, kad 
seminarijoje visiškai toks pat 
pasaulis, tos pačios intrigos ... t.y. 
vienas kitam baslius kaišioja, 
vienas kitam pavydi. Visiškai ne 
toji nuotaika, apie kurią aš sva
jojau... (52).

Klierikas Adomas pradėjo la
biau įsiklausyti į savo vidinį 
pasaulį, kuriame ruseno tas žo
džiais nenusakomas, neužgesina
mas, nesuprantamas nerimas. 
Vis stipriau jautė kasdieną apei
gų rutiną, vis aiškiau suvokė, 
kad religinis auklėjimas tarp 
seminarijos sienų nenumaldę 
dvasios alkio, kuris vertė jį 
blaškytis, mesti nebaigtą gimna
ziją, ryžtis be tikro pašaukimo 
išbandyti kietos dvasininko pa
reigos kelią. Klaida buvo ta, kad 
Varnas pirma įstojo į seminariją, 
ir tik po to tikėjosi rasti „pašau
kimo užuomazgą”.

Seminarijoje Varnui paaiškėjo, 
kad kunigo kelias — ne jam skir
tas. Netikėtai pajuto potraukį 
dailei. Mėgo sėdėti bibliotekoje, 
vartyti iliustruotus žurnalus — 
dažniausiai tai būdavo lenkiškas 
žurnalas „Kraj” su žymių daili
ninkų kūrinių reprodukcijomis. 
Rasdavo juose straipsnių apie 
Lietuvą ir iliustracijų istorine 
tematika, vaizduojančių Lietuvos 
kunigaikščius Algirdą, Kęstutį, 
Vytautą. Didelį įspūdį darė 
Kauno katedros interjeras su 
dailės kūriniais, žavėjo skulp

tūros su šviesos efektų išryš
kintomis barokizuotų rūbų klos
tėmis, daug minčių sukeldavo 
Mykolo Andriolio didingos drobės 
„Stebuklinga žūklė”, „Mykolas 
Arkangelas”, „Apreiškimas”. 
Visa tai stebint, jam kildavo daug 
klausimų, kurių nesugebėjo 
išspręsti. Šventųjų rūbai, veidai 
jam atrodę neįprastai deformuoti; 
jis norėjęs išsiaiškinti, kodėl taip 
yra, bet neturėjęs su kuo 
pasikalbėti, o draugai klierikai, 
užklausus, ką jie mano apie tai, 
atsakydavę: „A, čia ne mūsų 
dalykas, spjauk į tai” (50). Tarp 
kurso draugų jaunuolis jautėsi 
kaip dvasinės vienatvės saloje.
Niekieno neskatinamas, Ado

mas pradėjo piešti. Gimnazijoje iš 
piešimo turėdavo penketą, bet 
rimtai piešimu nebuvo susidomė
jęs. Dabar, kad galėtų atsidėti 
naujai atsiskleidusiam polinkiui 
ir surastų tam laiko, jaunasis 
klierikas turėjo gudrauti. Apsi
metęs nesveikuojąs, eidavo į savo 
kambarį ir piešdavo, arba ta pa
čia dingstimi grįžęs į kambarį, 
pamiegodavo, o piešdavo užside
gęs lempelę naktimis. Dažniau
siai kopijuodavo Mykolo An
driolio iliustracijas Lietuvos 
istorijos temomis. Jas dovanoda
vo draugams, kuriems labai pa
tikdavę jo piešiniai. Varno 
polinkį dailei, matyt, pastebėjo ne 
tik studijų draugai, bet ir 
profesūra. Adomo Jakšto prašy
mu, iš fotografijos nupiešęs 
vyskupo Giedraičio portretą, Var
nas lyg ir oficialiai buvo pripažin
tas seminarijos dailininku (49). 
Bet norėdamas daugiau atsidėti 
savo pašaukimui, vis tiek turėjo 
slapstytis, nuvogdamas valandas 
nuo kitų užsiėmimų, paskaitų, 
kurios liovėsi jį dominusios. Ar
timiau pasikalbėdavo su būsimu 
dailėtyrininku ir dailininku Ignu 
Šlapeliu (1881-1955), kuris, žino
damas, kad Varnas piešia, ieško
jo jo draugystės.

„Aš gyvenau ne tiek dienomis, 
kiek naktimis. Žinoma, į trečią 
kursą perėjau labai sunkiai, bet 
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vis tik baigiau. Visus mokslus 
išėjau, tik egzaminų nelaikiau. 
Prieš Kalėdas buvau susirgęs ir 
nutariau išstoti iš seminarijos”

Baigęs tris kunigų seminarijos 
kursus, kitą rudenį Varnas į 
seminarįją negrįžo. Tai nebuvo 
impulsyvus ar neapgalvotas 
veiksmas. Susiformavo savitas 
požiūris į religiją, į santykį su 
Dievu. Jam atrodė, kad žmogus 
turi pats pelnytis Dievo malonę, 
kad bažnyčia ne visada einanti ta 
vaga, kurią skelbia evangelija. 
„Nepamečiau tikėjimo Dievu, bet 
supratau — ne man būti apašta
lu” (60). Jau gilioje senatvėje jis 
apibūdino savo maištingą cha
rakterį: „Konfliktas su pačiu 
savimi — tai mano gyvenimo bū
das” (56). „Aš ieškojau, ir niekuo
met neslėpiau nuo visuomenės 
savo ieškojimų ir visada kritiš
kai žiūrėdavau į savo elgesį” (56).

Tėvai, žinoma, buvo nelabai 
patenkinti, kad sūnus vėl keičia 
pasirinkimą, atsisako būti kuni
gu. Jų parama nutrūko. Šiek tiek 
padėdavo dėdė kunigas Pranciš
kus, klebonavęs Latvijoje, mažoje 
parapijoje prie Baltuos, matyti, 
atlaidžiai žiūrėjęs į savo giminai
čio poelgį ir jo nesmerkęs. Pas jį 
Adomas atostogavo tą lemtingą 
vasarą, kai išstojo iš kunigų 
seminaruos. Vis labiau jį traukė 
dailė. „Buvo nusistatymas iš
važiuoti į Petrapilį ir tą bandymą 
atlikti” (60).

Seminarijoje praleisti metai 
nepraėjo be ženklo, kaip ir bet 
kuri patirtis, formuojanti pasau
lėjautą. Varnas ne tik išmoko 
lotynų kalbos; ugdė uždaras gyve
nimo būdas, skatinąs medituoti, 
gilintis į save; daug žinių davė ir 
plėtė akirati perskaitytos knygos, 
čia paaiškėjo, kas gi visus tuos 
metus nedavė jam ramybės: tai 
buvo prigimties balsas, veržima
sis išreikšti save.

PETERBURGO MENO 
MOKYKLOSE

Adomas, nors buvo gana im
pulsyvus ir staigus, tačiau svar
bius Bprendimus brandindavo pa
mažu; pasąmonėje gimęs in
tuityvus nepasitenkinimas esa
ma būsena, virsdavo racionaliu 
apmąstymu, kaip iš tos padėties 
rasti išeitį. Taip subrendo ir 
sprendimas palikti seminariją. 
Matyt, jau buvo girdėjęs apie 
įvairias dailės mokyklas Peter
burge. Tad nepuolė į visišką 
nežinią, kur tektų beprasmiškai 
leisti laiką ieškant kranto, į kurį 
galėtų išplaukti. Jis nutarė va
žiuoti studįjuoti dailės į Peterbur
gą. Buvo gavęs barono A. L. Štig- 
lico techninio piešimo, braižybos 
ir lipdybos mokyklos studento V. 
Dragūno adresą; 1900 m. žiemą 
tiesiai pas jį ir nuvažiavo.

Peterburge nuo XIX a. pabai
gos buvo nemaža lietuvių ben
druomenė. Caro valdžiai uždarius 
Vilniaus universitetą (1832), kai 
iš Vilniaus į Peterburgą buvo 
perkelta katalikų dvasinė 
akademija (1842), o su ja 
persikėlė ir profesūra, Vilniaus, 
Seinų, Kauno kunigų seminarijos 
siuntė į Peterburgo dvasinę aka
demiją savo gabesnius auklėti
nius. {vairiu laiku joje mokėsi 
Antanas Baranauskas, Adomas 
Jakštas, Kazimieras Jaunius, 
Klemensas Kairys, Maironis, 
Vincas Mykolaitis-Putinas. XIX 
a. pabaigoje — XX a. pradžioje 
Peterburgo aukštosiose mokyklo-

(Nukelta į 2 psl.)
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Ne vien tik dideli 
skaičiai

Norim ar nenorim, o didelių 
skaičių išeivijos laikotarpis blės
ta prieš visų akis regimai. Vargu 
ar galėsim (vargu ar jau galim) 
tikėtis tų „atlaidinių” dainų ir 
šokių švenčių su tūkstančiais dai
nuojančių ir šokančių ir su 
dešimtimis tūkstančių žiūrovų. 
Vargu ar galėsim toliau dar gir
tis šimtais gyvųjų organizacijų, 
tikrai dirbančių visuomenini, o 
ypač kultūrini darbų. Neprisi- 
šauksim ir šimtus lietuviškų 
parapijų. Perpildytas literatūros 
vakarų, teatrų ir koncertų sales 
jau beveik sunku įsivaizduoti. O 
norint, kad būtų kitaip, jau 
reikėtų mokėti per didelę kainą, 
reikėtų, Dieve neduok, naujo 
pasaulinio kataklizo ir naujo 
bėglių siūbtelėjimo i ši kraštą. 
Bet apie tai geriau negalvokime, 
pažiūrėkime, kas šiose be
sikeičiančiose aplinkybėse nepa
daryta ir kas dar galima padary
ti, nesigardžiuojant vien tik 
dideliais skaičiais, bet ir nekrin- 
tant i pesimistinę, beviltišką 
balą.

Turbūt jau nesustabdysim tų 
didžiulių kompaktiškų lietuvių 
telkinių irimo ir pavienio skai
dymosi po visą Ameriką ir Kana
dą. Visi „sinjorai”, galima sakyti, 
gerai žino, kas jų laukia. O jų 
palikuonys, profesijų, darbų ir 
kitokių gyvenimiškų realybių 
verčiami, barstosi po visą žemyną 
pavieniai, tik retai šeimyniniais 
būreliais apsijungdami. Ir tokie 
apsijungimai gali būti tikri 
lietuvybės žiburėliai, jeigu juose 
yra kalbama ne vien apie ma
šinas, nuosavybes ir biržas, o at
siliepiama pozityviai į Lietuvos ir 
lietuvių kultūrinius bei kas
dieninius, gyvenimiškuosius 
rūpesčius. Tokių pozityvių 
atsiliepimų jaunesniųjų kartose 
jau girdime ir matome. O ir pa
vieniai mokslo, kultūros bei vers
lo žmonės, giliau įleidę šaknis i 
gyvenamo krašto atitinkamus 
klodus, aplinkybėms susiklosčius 
ir turint noro, kiek daug gali 
padaryti savo įtaka Lietuvos la
bui ir lietuvybės gyvastingumui. 
Tokių dėka net visai iš svetimų 
šaltinių gali ateiti moralinė ir 
materialinė parama Lietuvai ir 
lietuvybei. Ir tokių pavyzdžių jau 
yra. Suprantama, anų pavienių 
susipratėlių gal ir negalėsime 
skaičiuoti tūkstantiniais skai
čiais. Bet šitokiam žaidime susi
pratęs šviesuolis profesionalas 
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pasaulyje savo užimtose pozici
jose savo tautai ir protėvių žemei 
gali padaryti daugiau negu tūks
tantis abejingųjų. Tad reikėtų 
anų įtakingųjų paieškas kokiais 
nors būdais sustiprinti. Beveik 
tikra, kad tokių irgi nebus tūks
tantiniai skaičiai. Tik labai svar
bu, kad čia vienas atstotų tūks
tantį. O tokie stebuklai, kaip rodo 
vakarietiškasis politinis, 
visuomeninis ir kultūrinis gyve
nimas, yra galimi. Reikia tik ug
dyti ir paskui surasti stebuklada
rius.

O jų labai reikia, nes dar yra 
apsčiai darbų, kurie tegali būti 
padaryti dabartinėje situacijoje 
tik išeivijoje. Sakysim, 50 metų 
čionykštės kultūrinės ir įvairios 
kūrybinės veiklos rezultatų 
profesionalus susumavimas 
atitinkamuos leidiniuos. Bet kas 
tuo rūpinsis ir kas tokį būtiną, 
tačiau nepelningą leidinį leis?

O reikia daryti taip, kaip ir 
visur yra daroma. Štai ir Lietuvo
je dabartinėse leidyklų ir pirkėjų 
aplinkybėse takios tautas gyvas
tingumui būtinos knygos leidyk
lų yra spausdinamos, kai jas do
tuoja Kultūros ir Švietimo minis
terija. Mūsuose tą rolę galėtų 
atlikti piniginiai fondai. Gražų 
pavyzdį jau tinime. Tai Lietuvių 
Fondas, apmokėjęs visas paruo
šos ir leidybos išlaidas koau- 
torinei ir paminklinei knygai 
Lietuvių egzodo literatūra 
1945-1990. Kodėl negalėtų bū
ti ir Lietuvių egzodo muzika 
1945-1995 ir Lietuvių egzodo dai
lė 1945-1995. Išeitų net gražiau — 
lygiai 50 metų laikotarpis. Dar 
yra šias kultūros sritis gerai per
manančių vyresnių ir jaunesnių 
žmonių. Ranka dar pasiekiami 
čia archyvai, galerijos ir visa tai 
aprašiusi periodinė spauda. Jeigu 
Lietuvių Fondas ir toliau būtų 
šiam analoginiam reikalui 
palankus, tai į lietuvių tautos 
kultūrinio gąjumo istoriją būtų 
įterptos tikrai paminklinės, 
niekieno kito nepralenktos kny
gos. Skaičius ir vėl nedidelis — 
tik trys knygos. Bet jos amžinai 
būtų visokeriopa prasme ma
tomos tūkstantinėse knygų len
tynose.

Taigi reikia tik kompetentingų, 
tokius veikalus parašančių ir 
suredaguojančių žmonių. Paieš
kokime.

k. brd.

VYTAUTAS A. JONYNAS

Prancūzų poeto ir dramaturgo 
Oskaro V. Milašiaus asmenybė ir 
kūryba yra palyginti gerai pažįs
tamos skaitančiajai vyresnės kar
tos išeivijai. Gal net geriau, negu 
prancūzų skaitytojams. Ir tai nuo 
Nepriklausomybės laikų.

Faktiškai juk ne to, jam prieglo
bstį ir pilietybę suteikusio krašto 
intelektualai, bet lietuvis (Dr. J. 
Grinius) pirmasis suskato rašyti 
disertaciją aPie Milašių. Ir vėliau 
domėjimasis juo Lietuvoj neatslū
go. Kas be ko, jį palaikė Antano 
Vaičiulaičio išverstieji veikalai: 
pjesė Miguel Manara ir lyrikos 
rinkinys Septynios vienatvės. 
Taip pat jaunųjų doktorančių 
Genovaitės Židonytės-Vėbrienės 
ir Aldonos Šlepetytės akademi
niai darbai. Rasit dar kritikų 
smalsavimai įžvelgti Milašiaus 
įtaką kai kurių žemininkų ly
rikoj.

Kaip bebūtų, peržvelgus Lietu
vių išeivijos spaudos bibliografi
jos tomelius, akivaizdu, kad mūsų 
visuomenė buvo reguliariai infor
muojama apie Oskaro V. Mila
šiaus Bičiulių Drauguos Sąsiuvi
nius, poeto minėjimus, ar nąųjai 
aptiktą archyvinę medžiagą. 
Vien 1970-1979 m. laikotarpyje 
būta L.I.S.B. apie penkiasdešimt 
nuorodų į to pobūdžio rašinius bei 
straipsnius.

Visai kita, diametraliai priešin
ga padėtis buvo pavergtoj Lietu
voj. Ištisus dešimtmečius Mila
šiaus kūryba buvo tenai sąmonin
gai, akiplėšiškai ignoruojama. 
Tiesa, 1969 metų Poezijos 
pavasaris išspausdino kelių 
Milašiaus eilėraščių vertimus, 
padarytus Albino Žukausko ir 
Tomo Venclovos, bet šiaip leisti
na tvirtinti, kad krašte gyvenan
tieji turėjo išlaukti 1980 m. 
dešimtmečio pradžios, kol aptiko 
pirmą objektyvesnį ir išsamesnį 
Oskaro V. Milašiaus kūrybos 
įvertinimą Vytauto Kubiliaus 
knygoj:Lietuoių literatūra ir 
pasaulinės literatūros procesas 
(Vilnius, Vaga, 1983).

Paradoksalu, bet labai siauram 
žmonių rateliui tenai Milašiaus 
pavardė, pasirodo, buvus pažįsta
ma iš kitur. Iš buvusių Gulago 
kankinių išsipasakojimų ir po
grindinės spaudos. Kaip patinam 
iš Prano Antalkio (Mikalausko) 
straipsnio, ,Don Pedro pogrindinė 
leidykla”, pasirodžiusio Nemuno 
1990 m. 10-tam numeryje, pasku
tiniais Lietuvos verguos dešimt
mečiais buvo kilusi mintis įsigyti 
ir paskleisti savilaidos keliu Mi
lašiaus brošiūrėlę, aiškinančią 
Apokalipsę. Kai pasirodžius Pa
ryžiuj Milašiaus Raštų Vil tam 
tomui (Ars Magna) tas leidinėlis 
nebeliko bibliografine retenybe, 
jo tekstas buvo išverstas (laisvo- 
kai) ir paskleistas „dešimties eg
zempliorių tiražu”. Ir tai su 
perspėjimu: „Šis raštas nedau
geliui”.

Toks įslaptinimas gali atrodyti 
vakariečiui patetišku, jei ne vai
kišku, bet tenka prisiminti tų

Nauja studija apie Oskarą V. Milašių
Laimono Tapino Septynios vienatvės Paryžiuje

dienų atmosferą, slaptus žmonių 
lūkesčius. „Kai kas”, rašo Pr. An- 
talkis, „tuos pranašavimus išjuo
kė. Kiti skaitė ir džiaugėsi; ska
tino keista atbudimo, išsivadavi
mo viltis, kad Lietuva tapsianti 
Šiaurės Atėnais. Taigi, švie
sos, ramybės, laisvo mąstymo 
šalimi”.

Nenuostabu, kad artėjant išsi
vadavimo valandai, palaisvėjus 
cenzūros varžtams, Milašiaus pa
vardė išniro vėl viešumon iš 
pačių pirmųjų Šiaurės Atėnų 
numerių. Bet ir vėl kaip keistuo
lio, ekscentriko, miglotų orakuli- 
nių pranašysčių teikėjo. Vėl buvo 
cituojama Apokalipsė, rodomi 
žemėlapiukai, kur JAV vaizduo
jamos kaip Žvėris.

Pasirodžiusi A. Dambrausko 
knyga: Viskas praeina. Mokslo 
dienų, lagerio ir tremties metų 
atsiminimų nuotrupos (Vilnius 
Vaga, 1991) sušvelnino to Mila
šiaus portreto rėkiančių spalvų 
aštrumą. Savo atsiminimuose A. 
Dambrauskas išsipasakoja ką pa
tyręs iš buvusio Lietuvos pasiun
tinio Paryžiuj Petro Klimo lūpų. 
O jo suteikiama Milašiui charak
teristika tviska įsijautimu ir 
neslepiama pagarba poetui. Gal 
ne pro šalį pažymėti, kad A. Dam
brausko tekstas labiau vien 

kartoja faktus, kurie buvo išeivi
jai žinomi iš 1977 m. Metmenų 
34-tam numery paskelbto Petro 
Klimo dienoraščio. Jei mano at
mintis neklysta, toji reveliacįja 
nesukėlė anuomet išeivijoj nė ma
žiausio susidomėjimo.

Visus tuos dalykus prisiminus, 
neužginčijama ir miela staigme
na blyksteli naujas Milašiaus 
parkeliavimas į namus. Šiuo kar
tu Lietuvoj gyvenusio, brendusio, 
ilgą laiką jokių Europų nemačiu
sio rašytojo atkaklaus ir kruopš
taus darbo dėka. Neseniai Kaune 
išėjusios naujos Milašiaus biogra
fijos dėka. Pavadinta jinai Septy
nių vienatvių Paryžiuje vardu, o 
jos autorius yra ne kas kitas, kaip 
Laimonas Tapinas. Tas pats Tapi
nas, kuris prieš porą metų nuste
bino skaitytoją savo brandžia mo
nografija apie aktorių Bronių 
Babkauską: Medyje angelas ver
kia. Ar ši išsami, apgalvotai 
sudaigstyta ir pažymėtinai leng
vai skaitoma knyga pasidarys 
„bestselleriu”, kokiu buvo 
„Angelas”, sunku atspėti, bet, 
kaip literatūrinis įvykis, jos 
pasirodymas reikšmingas dauge
liu atžvilgių.

Visų pirma šiuo metu Lietuvos 
kultūriniam gyvenime didelė 
sausra. Vertingesnių knygų kaip 

ir nėra. O Tapino veikalas įdo
mus jau tuo, kad jis provokacija. 
Tai vienintelis kartas, kai lietu
vis beletristas imasi temos, kurią 
pagal visus fizikos, biologijos, 
chemijos ir kosmologijos dėsnius 
privalėtų traktuoti Prancūzijos 
intelektualai.

Žinoma, leistina pripažinti 
Tapinui gerus žurnalistinius 
sugebėjimus, neeilinį talentą; juo 
labiau, kad jis tai įrodė Angelu... 
Bet tos apybraižos objektu buvo 
aktorius Bronius Babkauskas — 
beveik žemietis, maždaug tos 
pačios kartos pilietis, kurį 
daugiau mažiau intymiai 
pažinojo galybė gyvų liudininkų.

Sulenkėjusio Lietuvos didiko ir 
žemo luomo žydaitės Miriam-Ro- 
zalijos meilės vaisius — Oskaras 
V. Milašius — pernelyg sudėtin
gesnė, persisukusi, „kontroversi
nė”, kaip nūn mėgstama sakyti, 
būtybė,Be to skendėjanti dievai 
žino kur žilos senovės ūkanose. 
Negi lietuvio, ir dar nestudi
javusio romanistikos, nosiai at
skleisti įtikinamai jo gyvenimo 
vingius — tikybinių įsitikinimų 
skaidrį ar žemiškų nuopuolių gel
mes, jo ekscentriškus polinkius 
maišytis tai homikų ir komikų, 
medikų ir pedikų šutvėse, tai su
kriošėlių konspiratorių slaptose 

kuopelėse. Įtikėti šarlatanų pais
talais ar pačiam prasimanyti 
neįmanomas savas teorijas apie 
žydų kilmę iš iberų.

Ar pavyko Laimonui Tapinui 
įveikti tuos „handikapus”, kaip 
sakytų žmonės Lietuvoj, kuo gi
mininga, panaši, prilygstanti 
kitų autorių sukurtom Milašiaus 
apybraižom, ar kuo už jas prana
šesnė yra L. Tapino studija, pačiu 
pirmuoju klausimu, užklumpanti 
skaitytoją, tik ką atsivėrus 
knygą. Juo labiau, kad bematant 
jį pasigauna kitos abejonės bei 
neaiškumai. Bene pirmiausia 
faktas, kad knygos metrikoje vei
kalas pavadinamas ne biografi
jos” ar „apybraižos” vardu, bet 
jam prisegama nieko nesakanti 
„dokumentinės prozos” etiketė. 
Atvirai kalbant, absoliučiai ne
tinkanti, kadangi dokumentų 
kaipo tokių, ar jų sąrašo, Septy
nių vienatvių Paryžiuj leidinyje 
nėra. Nėra jokios bibliografijos, 
jokio formalaus naudotų šaltinių 
sąvado. Nėra bibliografinių 
nuorodų puslapių paraštėse, iš
skyrus vieną kitą pažymą, kad ci
tuojamos ištraukos verstos Valdo 
Petrausko, Antano Vaičiulaičio ir 
t.t.

Tiesa, aptardamas „Pabaigos 
žodyje” savo trejų metelių parei
kalavusį triūsą, „kaupiant kruo
pelytę po kruopelytės kas žinoma 
apie Milašiaus gyvenimą”, Tapi
nas pasisako naudojęsis „gausiais 
O. V. Milašiaus laiškais Pary
žiaus Nacionalinėj Bibliotekoj, 
Jacųues Doucet literatūrinėj 
bibliotekoj, Vilniaus Martyno 
Mažvydo, universiteto biblioteko
se, Mokslų akademijos rankrašty
nuose, Vilniaus Valstybiniame 
archyve saugoma medžiaga. 
Toliau Tapinas sakosi skaitęs 
kitų rašiusiųjų memuarus, ne
išvardindamas vienok jų knygų 
pavadinimų (o juk galėjo būti 
kelios) ir sakos išgliaudęs „to 
meto lietuvių ir prancūzų pe
riodiką”.

Visa tai neabejotinai įspūdinga, 
bet ne kažin kaip konkretu.

Kodėl autorius pašykštėjo skai
tytojui bibliografijos, apsunkin
damas recenzento darbą ir nusi- 
skriausdamas save patį, nes 
snobų mokslininkų akimis jo dar
bas gali būti palaikytas „nerim
tu”, ne visiškai aiškiu. Buvo, 
tiesa, laikai, kada kai kurie bio
grafijų rašytojai kaip pvz. Andre 
Maurois, Stefan Zweig’as ar rasit 
koks Mirko Jeluzič nepaisė reika
lavimų paskelbti naudotus šalti
nius. Bet mūsų laikais toks elge
sys retenybė. Beveik neįsivaiz
duojamas. Net ir tokio Henri Tro- 
yat biografiniai veikalai, skiria
mieji skaitančiųjų masėm, juos 
turi. Nes iš tikrųjų, kaip skaityto
jui susivaikyti,ar autorius ope
ruoja seniai paneigtų faktų ver
sijom,ar esama jo kūrinyje origi
nalių atodangų? Kuo jis pratęsia 
kitų Milašiaus biografų, kaip, 
sakysim, tokio Jacųues Buge ar J. 
Bellemin-Noel kompiliacijas? Čia 
gi net ir tais atvejais, kai Tapinas 
prisipažįsta naudojęsis vieno 
kurio autoriaus, pvz. Czeslavo 
Miloszo, memuarais, skaitytojui 
vis vien neaišku, ar jis bus 
išgliaudęs visas, ar tik vieną jo 
knygų. Pagaliau, kaip recenzen
tui nustatyti, ką jis lesiodamas 
išknaibė, ką paliko?

Visus tuos priekaištus šitaip iš
sakius (jų bus ir daugiau), džiugu 
konstatuoti, kad iš viso mūsų 
dūsavimai be pagrindo. Tapino

(Nukelta į 2 psl.)
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Skaitytojas čia gal nustebs: 
„Kertinė paraštė” maždaug Va
sario 16 proga, bet ne apie politi
ką, ne apie istoriją ir galbūt visai 
ne apie šios dienos rūpesčius. Pa
siaiškinimas būtų toks. Poetai ir 
Lietuva sugretinti čia todėl, kad 
šiose šventinėse progose nebūtų 
vien tik šalto protinio svarstymo, 
kad nenuvertintume ir širdies 
balso, ne kartą taipgi lemiančio 
visos tautos gyvenimo būdą bei 
istorinį likimą. O mūsų poetų 
santykis su Lietuva, su tėviške, 
su gimtine ypačiai yra ryškus 
nuo pat lietuvių grožinės litera
tūros pradžios. Sunku net būtų 
įsivaizduoti Donelaitį, Baranaus
ką, Maironį, Putiną, Aistį, Miški
nį ir Brazdžionį, žemininkus ir 
kitus tiek išeivijoje, tiek tėvynė
je be Lietuvos jų raštų puslapiuo
se. O kur dar partizanų ir trem
tinių posmai ir širdį skeliančios 
jų dainos, kuriose Lietuva ir tė
viškė yra tiesiog viskas.

Anie ryškieji mūsų poetai, gali
ma sakyt, susižiedavę su Lietuva, 
ne mažiau negu kas kita lėmė 
kiekvieną mūsų tautos atgimi
mą. Be poetų vargu ar būtume 
laisvės vizijos pakerėti ir ryžęsi 
viskam net pakartojamais at
vejais. Ir poeto ištartas žodis ne 
kartą vis grįžo, tikdamas ir nau
jiems laikams, surišdamas praeitį 
su dabartim. Čia bent pora tokių 
pavyzdžių, tinkančių visiems čia 
minėtiems aspektams. Štai Anta
no Miškinio (1905-1983) dar tar
pukario nepriklausomybės me
tais parašytieji posmai, dedikuoti
LIETUVAI

Siuntė mane anytėlė
Žiemužės šėko, vasaružės sniego. 

Liaudies daina

1.

Tave papuošt žadėjom 
Kaip savo tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasary.

Šiandien dainuot norėtųs 
Pačiais gražiaisiais rimais. 
Nuskendo mano mintys 
Tavo naujuos arimuos.

Taip staugė vėtra vakar 
Po kalną ir pašlaitę, 
Kad tu likai be Vilniaus, 
Kad palikai našlaitė.

2.

Čia būna žalios vasaros, 
O dar žalesnės rūtos. 
Prisiminė man baudžiavos, 
Prisiminė rekrūtai.

Šiame numeryje:
Poetai ir Lietuva • Aleksandras Stulginskis — Vasario 16 dienos 
akto signataras, Lietuvos prezidentas, Sibiro tremtinys • Vasario 
16'osios „Dailė ’94” • Donaldo Kajoko eilėraščiai • A.a. Marija 
Gimbutienė • Naujos knygos

Ir tie pilki artojai, 
Kada nevalion varė juos; 
Vargus jie ėjo keliais, 
Kaip Vilniuje kalvarijas.

Ir daug dainų sudėjo 
Ant gonkų balto klevo. 
Paskui j Prūsų žemę 
Jie knygų iškeliavo.

3.

Praėjo metų eisenos. 
Tekėjo tykiai upės.
Paskui pakilo nuotaika, — 
Pakilęs buvo ūpas.

Ir vieškeliai sudundo, 
Beržai žemelėn sviro — 
Žagres palikę dirvoj, 
Karan išėjo vyrai.

Vieni laisvi sugrįžo, 
Kitiems rankas pašovė, 
Tretiems ant lygaus lauko 
Mediniai kryžiai stovi.

4.

Apie tave dūmodams,
Šiandien dainuot panūdau, 
Skaičiau iš drobių rašto — 
Esi tu lėto būdo.

Kur mes tave nuvesim 
Ir dovanų ką duosim? 
Šiandieną gilios mintys 
Įsimetė veiduosin.

Kuriais žiedais papuošim 
Tave kaip tikrą seserį? 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasary.

Eilėraštis poeto sukurtas ir de
dikuotas Lietuvai prieš 60 metų. 
O tačiau ar neatrodo, kad poetas 
būtų žiūrėjęs ir į šiandieninį Lie
tuvos veidą, dar pačioje jaunystė
je išvagotą tų pačių rūpesčių, to 
paties nuogąsčio ir vilties.

Antrasis temos iliustracinis ei
lėraštis tik trijų posmelių. Bet 
kokia jų apimtis! Geografinių, ge
odezinių, istorinių ir dabartį už
griebiančių įvaizdžių perkeltinės 
prasmės eilėraštis aprėpia milži
niškas dimensijas — nuo ledynų 
periodo iki šios dienos. O toks yra 
Jono Aisčio (1904-1973) tripos- 
mis

NEMUNO LEGENDA

Ledynų, saulės ištirpdytų, 
Vandens gausumo pilnumu 
Tekėjo Nemunas j rytus 
Tvindyti upių svetimų.

Ir tai ne pasaka, ne mitas: 
Kadaise už laikų žaros

Alfonso Eidinto
„Aleksandras Stulginskis”
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JONAS DAINAUSKAS

„Aleksandras Stulginskis, Lie
tuvos Prezidentas — Gulago kali
nys” yra antraštė naujo Alfonso 
Eidinto veikalo Lietuvos nau
josios istorįjos tema. Savo doku
mentine medžiaga tai didelis 
įnašas į Lietuvos bei lietuvių 
kovų dėl savo valstybinės nepri
klausomybės išlaikymo istorijos 
dokumentavimą. Veikalas (425 
mašinraščio puslapių) jau 
parengtas spaudai. Autorius — 
istorikas dr. Alfonsas Eidintas 
yra dabartinis Lietuvos am
basadorius Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms Washington’e.

Alfonsas Eidintas gimė 1952 
metais Vaiguvoje. Istoriją studi
javo Vilniaus Pedagoginiame in
stitute. Nuo 1973 iki 1987 metų 
jame dėstė Europos ir Amerikos 
šalių naujausių laikų istoriją. 
Nuo 1987 iki 1993 metų dirbo 
Lietuvos istorijos institute. 1985 
metais stažavosi University of 
Wisconsin, Madison, kur baigė 
rinkti medžiagą istorijos daktaro 
disertacijai „Lietuvių emigracija 
į Šiaurės ir Pietų Amerikos šalis 
1868-1940”. Disertaciją apgynė 
1990 metais. Yra parašęs apie 40 
mokslinių straipsnių emigracijos 
istorijos ir Lietuvos valstybės 
atkūrimo klausimais, išleidęs 
virtinę knygų, kurių tarpe: An
tanas Smetona; politinės biografi
jos bruožai (Vilnius: Mintis, 
1990), Lietuvos Valstybės pro
tokolai 1917-1918 (Vilnius: Moks
las, 1991), Slaptasis lietuvių 
diplomatas: Juozas Paršaitis- 
Gabrys (Vilnius: Valstybinis 
leidybos centras, 1992), Kazys 
Grinius (Vilnius: Mintis, 1993).

„Aleksandras Stulginskis” vei
kalo skyrių antraštės: Kraslago 
kalinys iš Lietuvos (1941-1942), 
Kai dar nebuvo NKVD (1885- 
1917), Lietuvos Tarybos narys 
(1917-1920), Krikščionių demo
kratų vadovas (1917-1918), Mi
nistras trijose vyriausybėse (1918 
gruodis — 1919 spalis), Steigia
mojo Seimo pirmininkas (1920-

Tekėjo Nemunas į rytus, 
Kaip nūn jis teka vakaruos.

Nekis srovės kryptis pakitus... 
Dabar jau niekas netikės, 
Kad vėlei Nemunas į rytus,
O ne į vakarus tekės!

Eilėraštis Aisčio parašytas 
1953 metais. Tačiau jis kaip strė
lė sminga ir į šiandieninius mū
sų tautos rūpesčius bei būtinu
mus, savo eilutėse taip aiškiai ir 
pranašiškai poeto kadaise aptar
tus.

Tai tik tokia šventiška užuomi
na mūsų poetų ryšio su Lietuva, 
o per ją ir su tavimi, brangus po
ezijos bičiuli.

k. brd.

Aleksandras Stulginskis (1886-1969) — 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, Steigiamojo Seimo pirmininkas, antrasis 
Lietuvos Respublikos prezidentas, Sibiro tremtinys.

1922), Klaipėdą prisijungiant 
(1923), Respublikos prezidentas 
(1922-1926), Opozicijoje kairie
siems ir tautininkams, Lietuvos 
Cincinatas (1927-1941), Sibiro 
lageryje (1941-1942), Kaltinamo
ji NKVD išvada (1942 balandis), 
Iš lagerio į kalėjimą (1942-1954), 
Su sardoniška šypsena arba trem
tinio dalia Lietuvos TSR (1956- 
1969).

Veikalo „Epiloge” parašyta: 
„Ant buvusio Lietuvos preziden
to Stulginskio karsto (mirė 1969. 
IX.22 d.) kažkas slapčia uždėjo 
Lietuvos trispalvę. Kažkas nufil
mavo laidotuves — vėliau už tai 
buvo saugumiečių tampomas... 
Stulginskis kartu su visa savo 
tauta, Tėvyne, kurios patriotas jis 
buvo, stoiškai sutiko visas 1940- 
1941 metų ir tolesnes nelaimes — 
sovietų klastingą okupaciją, areš
tus, išvežimą, lagerius ir kalėji
mą. Stebuklingai gyvas išlikęs 
Stalino ir Lenino sukurtojo so
cialistinio pragaro gelmėse ir 
sugrįžęs į jau visai sovietizuotą 
Lietuvą, jis turėjo pergyventi 
pažeminimą tėvynėje, kęsti var
gus registruojantis mieste, įsidar
binant, gaunant elgetišką pensi
ją, izoliaciją nuo visuomenės, 
sekimą ir įtarinėjimą, draudimą 
išvykti gyventi pas dukterį... Jis 
išliko toks, koks tvirtas buvo ir 
laisvės metais, nepaisant pagun
dų, spaudimo, įkalbinėjimų, tar
dymų, lagerių. Gilus tikėjimas 
Dievu, kataliko ištvermė, žemai
tiškas atkaklumas jo charaktery
je buvo sucementuotas laisvės ir 
šviesos viltimi ir tikėjimu ta 
viltimi, Lietuvos valstybės at
gimimu...”.

Veikalo dėstymas vyksta plot
mėse: 1) NKVD prieš Aleksan
drą Stulginskį vestų bylų duome
nys, NKVD pareigūnų jam kelti 
klausimai, kaltinimai ir 2) Alek
sandro Stulginskio biografinių 
bruožų, jo išeito gyvenimo kelio, 

ypač susieto su Lietuvos Res
publikos (1918-1940) politiniu 
gyvenimu, vaizdų pasakojimas, 
tuo atsakant į Sovietų kalti
nimus.

Nors gyveno valstybės pasieny
je ir pasitraukimui iš Lietuvos į 
Vakarus turėjo geras sąlygas, vis 
dėlto liko vietoje. Gal kiek per 
daug pasitikėjo vietos „gerų 
pažįstamų komunistų” naiviais 
pažadais jį užtarti, o taip pat 
manymu, kad būsią galima susi
kalbėti su rusais, nes juk 
„rusams Lietuvoje reikės daug ko 
mokytis... ir amatų, ir ūkininka
vimo metodų, tuo gi lietuviai 
būsią pranašesni nei rusai...”. De
ja, 1940 metų birželį įsibrovę į 
Lietuvą „rusai” taip negalvojo, 
bet nuosekliai vykdė Sovietų va
dovybės viršūnių seniai supla
nuotą genocidą ir Lietuvos žmo
nių atžvilgiu, naikindami net 
senius ir kūdikius.

1941.VI.7 d. NKVD seržantas 
I.B. Popov pasirašė Stulginskį 
areštuoti nutarimą. Atsakyda
mas į NKVD jaunesniojo leite-

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis 1967 metais 
Lietuvoje.

nanto Anciperovo klausimus, 
Stulginskis pasakoja: ....Mūsų
šeimoje gimė dvylika vaikų, 
užaugo šeši broliai ir keturios 
seserys... buvau jauniausias. 
Vaikystėje ganiau žąsis, vėliau 
kiaules, paaugęs — karves.” 
Aleksandras su trejais metais 
vyresniu broliu Kaziu pradėjo 
mokytis skaityti iš įsigyto ele
mentoriaus. Mokė sesuo Ona, o 
jai ištekėjus — Barbora, daugiau
sia žiemą, kai seserys verpdavo”. 
Tėvas atidavė Aleksandrą į Kal
tinėnų pradžios mokyklą. Moti
nos ankstyva mirtis sugriovė 
Aleksandro viltį mokytis. Išvyku
sių į Ameriką uždarbiauti brolių 
Jono, Pranciškaus bei Povilo ir 
sesers Barboros kiek padedamas, 
Liepojos gimnazijoje baigė ketu
rias klases ir įstojo į Kauno 
kunigų seminariją, kurią baigęs, 
drauge su Mykolu Vaitkum iš
vyksta į Innsbruck’ą, į tėvų 
jėzuitų vadovaujamą teologijos- 
filosofijos fakultetą. Apsisprendęs 
neiti į kunigus, grįžo į Lietuvą ir 
kurį laiką Kauno gimnazijoje dės
tė lietuvių kalbą. 1910 metais 
išvyksta į Halle (Vokietijoje), į 
Žemės ūkio institutą, kurį baigė 
1913 metais. Durnos atstovui 
Martynui Yčui padedant, 
Stulginskis 1913 metais buvo 
paskirtas Alytaus rajoniniu 
agronomu. Pirmajam pasauli
niam karui prasidėjus, atsidūręs 
Vilniuje sako: „Ryžausi likti 
savame krašte ir iš jo niekad 
neišvykti”. Vilniuje veikė Lietu
vių komitetas nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti, kurio pirmininkas 
Martynas Yčas ir dalis komiteto 
narių, artėjant vokiečiams, pasi
traukė į Rusiją. Vilniuje liko to ryje reiškė ne savo išgalvotą 
Komiteto dalis su vicepirmininku 
Antanu Smetona. Šalpos darbų 
apimčiai vis didėjant į tą komite
tą buvo kooptuoti: Pranas Dovy
daitis, Jokūbas Šernas ir Alek
sandras Stulginskis. Stulginskis 
netrukus organizuoja pedagogų 
kursus Vilniuje liaudies mokyto
jams ruošti (vadovavo jiems iki 
1919 metų). Komiteto vardu prie 
Rasų kapų išnuomavęs apie 20 
ha žemės, jis įsteigia „daržų 
centrą” ir augina daržoves lietu
vių prieglaudų ir bendrabučių 
gyventojams, o daugeliui lietuvių 
duoda darbą tame „centre”.

1916 m. birželio 10 d. dr. Jonas 
Basanavičius, Mykolas Biržiška, 
Steponas Kairys, Petras Klimas, 
Antanas Smetona, Aleksandras 
Stulginskis ir kiti lietuvių vado
vai, matydami daug žiauresnę 
vokiečių priespaudą, negu buvo 
tikėtasi, siunčia memorandumą 
vokiečių Rytų fronto vadui, ku
riame išreiškia tikėjimą, kad 
Lietuva gali atgauti nepriklauso
mybę, kad ji nesutiks tapti jokios 
kitos valstybės provincija. Buvo 
aišku, jog „kaip Rusijos imperija

vykdė Lietuvoje rusifikacįją, taip 
Vokietijos imperija — germaniza
ciją”. Aleksandras Stulginskis 
aktyviai dalyvavo parengime 
„Didžiųjų Lietuvos vargų memo
rialo”, 1917 m. spalio 20 d. įteikto 
Vokietijos valstybės kancleriui. 
Paduodamas to memorialo visas 
tekstas (pp. -39-72). 1917 m. 
gruodžio 28 d. Aleksandras Stul
ginskis, Lietuvos Tarybos įgalio
tas, vyksta į Muenchen’ą kalbėtis 
su tuometiniu Popiežiaus nunci
jumi Eugenio Pacelli dėl pagalbos 
Lietuvai ir kun. Jurgio Matulai
čio paskyrimo Vilniaus vyskupu.

• * *

1942 metų pavasarį tos stovyk
los NKVD pareigūnai sufabrika
vo bylą, kurioje Aleksandras 
Stulginskis ir dar 17 kitų stovyk
los kalinių (jų tarpe Stasys Šilin
gas, Jokūbas Stanišauskis, Juo
zas Tonkūnas, Izidorius Tamošai
tis, Jonas Aukštuolis) buvo pakal
tinti antisovietinės organizaci
jos sukūrimu lageryje, siekiant 
išsilaisvinti ir grįžti į Lietuvą. 
Esą tai „organizacijai” vadovavęs 
Stulginskis, užtat jis buvo užda
rytas į kalėjimą. Po Stalino mir
ties toji „byla” buvo panaikinta, 
nes tiems visiems „kaltinimams” 
nebuvo rasta jokių konkrečių 
„duomenų”. Toje „byloje” NKVD 
jaunesnysis leitenantas Ancipero- 
vas pareiškė Stulginskiui: „...bu
vote buržuazinės Lietuvos Tary
bos narys, tos Tarybos, kuri 
stengėsi atplėšti Pribaltiką nuo 
Rusijos ir užrašė ją Vokietijai”. 
Neabejotina, kad milžiniško 
NKVD aparato mažas sraigtelis 
Anciperovas kažkur Sibiro lage- 

,.kaltinimą”, o kartojo 1942-ųjų 
metų SSSR viršūnių politinę 
mintį, kuri iš esmės buvo senos 
Rusijos politine mintimi ir kurios 
Rusija niekad neatsižadėjo, nepai
sant, kokia bebūtų Rusijos val
džia, nors 1920 m. liepos 12 d. 
Taikos sutartimi su Lietuvos 
Respublika, tos sutarties žodžiais 
buvo atsižadėjusi bet kokių (caris- 
tinės Rusijos) pretenzijų į Lietu
vos žemes. Kitaip tariant, tas 
mažas sovietinio genocido apara
to sraigtelis patvirtino, kad 1940
m. birželio 15 d. įvykdyta Nepri
klausomos Lietuvos Respublikos 
okupacija Sovietų Sąjungai buvo 
vien senų, Rusijai „priklausan
čių” žemių grąžinimas, „nor
malus” Rusijos seno imperializ
mo pasireiškimas.

1917 m. rugsėjo 21 d. Lietuvių 
Konferencijoj Vilniuje Aleksand
ras Stulginskis, pagal gautų bal
sų skaičių, buvo į Lietuvos Tary
bą išrinktas devintuoju. Sunkiau
sias darbas buvo 1917 m. gruo
džio 11 d. paruošimas Lietuvos
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Išeivija ir Landsbergis
Čikagoj lapkričio mėnesį profe

sorius Vytautas Landsbergis išei
viams kalbėjo apie pavojus Lietu
vai iš kaimynų. Kai kam pasi
rodė, kad opozicijos vadas, pana
šiai kaip pastaraisiais metais, ir 
toliau per daug baugina tau
tiečius, neužtektinai kreipdamas 
dėmesio į reikiamą krašto persi
tvarkymą. Bet jis ir vėl buvo 
teisus, nes vos už poros savaičių 
Vladimiras Žirinovskis nustebino 
pasaulį ne tik savo laimėjimais, 
bet ir skelbiamomis šovinisti
nėmis nesąmonėmis. Žirinovskį 
rėmė ne tik kariškiai ir imperia
listai, bet ir nuo gyvenimo 
sunkumų pavargę kai kurie pi
liečiai. Jo ateitis priklausys nuo 
to, kaip tvarkysis Rusija. Jei blo
gai, tai jis dar labiau gali iškilti 
ir tada tikrai mums gali 
pasidaryti pavojinga.

Su išorės pavojaus nauju įver
tinimu išeivija atsigręžia ir vėl 
daugiau į Vytautą Landsbergį. 
Jis jos daugumos yra ne tik ger
biamas, bet ir aukštinamas. 
Panašiai kaip dešinieji Lietuvoje, 
taip ir išeiviai daugiausia pri
taria viskam, ką jis daro ar 
nedaro. Beveik be kritikos. Iš 
dalies todėl, kad herojus lengviau 
garbinti iš toli. Tačiau iš esmės — 
todėl, kad jis yra tapęs nepri
klausomybės atgavimo simboliu. 
Lietuvis, kuris apgalvotai kal
bėjo, nepabūgo Omonų, kietai 
ir užsispyrusiai siekdamas tikslo 
nesutiko su vakariečių politikų 
nuomone ir pasiekė savo. Jis 
buvo tas švyturys, parodęs 
pavojingą, bet sėkmingą kelią į 
išsilaisvinimą.

Jį tačiau turime vertinti ne 
vien tik už jo patriotizmą bei 
sugebėjimą atpažinti Lietuvos 
priešus ir juos atremti. Tai būtų 
ne pilnos apimties politiko iš
vaizda. Trūksta dviejų šiandien 
svarbių politinių aspektų: eko
nominių klausimų išrišimo ir 
daugumos tautos sujungimo. 
Iškylančiame pavojuje iš 
Maskvos mūsų padėtis susilp
nėja, jei liekame ekonomiškai 
vargingi ir savyje susiskaldę. Tuo 

Vytautas Landsbergis kalba VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu, 1993 m. lapkričio 26 d. Pasaulio lietuviu 
centre, Lemont, Illinois. Jono Kuprio nuotrauka

labiau, kada tas pavojus gali 
trukti bent kelerius metus.

Baiminimosi kalavijas virš 
galvos gali mus sukaustyti į 
tautą be progreso, be vilties ir 
pilną tarpusavio neapykantos. 
Amerikoje, gilios ekonominės 
depresijos metu, tuometinis pre
zidentas Franklin D. Roosevelt sa
kė, kad nėra ko bijotis, išskyrus 
pačios baimės. Baimės, kuri 
sukausto protingą veiklą, veda į 
nevilti, visus įtaria ir daug ko 
nepakenčia. Atpažinę tikrus 
pavojus, negalime pasilikti tik 
baimingai nusiteikę ir tuo vado
vautis. Manyčiau, kad tokiam 
Žirinovskiui tas labai patiktų: 
patys sukluptume ekonomiškai ir 
susipjautume tarpusavyje, vien 
todėl, kad iš baimės neprotingai 
elgtumėmės.

Dauguma išeivių norėtų, kad 
Vytautas Landsbergis būtų tas 
politikas, kuris mūsų tautai 
padėtų ne tik apsiginti nuo 
priešų, bet ir vestų gerą vidinę 
politiką. Nemažai jų tačiau 
nedaro reikiamo skirtumo tarp 
pagarbos Landsbergio asmenybei 
ir vidaus politinės padėties. Toks 
nusiteikimas ir vėl parodo 
daugumos išeivijos politinio 
galvojimo primityvumą, kada 
simpatijos asmeniui nustelbia 
norą ir reikalą pasižiūrėti į 
Landsbergio konservatorių parti
jos nuopelnus ir galimybes. Antra 
vertus, išeivija iš viso mažai 
domėjosi politinėmis sąvokomis 
ir tarpkarinių partijų likučių 
veikla. Užtat toks Landsbergio 
ankstenis nepartiškumas yra jai 
patrauklus. Nereikia tada var
gintis sužinoti ir suprasti įvai
rių politinių partijų Lietuvoje 
programas ir veiklą vidaus 
reikaluose. Kadangi dabar 
valdžioje yra buvę komunistai, 
tai opozicijai beveik viskas atlei
džiama ir jai dėl visko prita
riama.

Žinoma, taip neturėtų būti, 
ypač, kada reikia pasikeitimų 
opozicijoje. Jonas Daugėla dėl to 
pažymi (.Draugas 1993.12.10): 
„Tačiau Lietuvoje vadovauti

Pokario Lietuva rezistencijos dainose
ALDONA 

KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos Atgimimo pradžioje iš
girdome raginimą: „Kiekvienas 
Tėvynės labui darykite tą, ką ga
lite”. Tuomet rimtai svarsčiau, 
kokio darbo galėčiau imtis. Iš 
tiesų ką gali nuveikti lituanistė, 
prieš ketvirtį amžiaus baigusi 
universitetą su vilko bilietu? Iki 
šiol saugomoje charakteristikoje 
įrašyta: „Paliekama didesnei mo
kyklos direktoriaus kontrolei ir 
atsakomybei”.

Tokio direktoriaus ne tik neat
sirado, bet netgi korektorės dar
bas taip charakterizuotai ab
solventei daug kam atrodė per 
didelė prabanga. Tuometinis 
Komjaunimo tiesos redakto
rius negudravo: „Taip, mums 
korektorės labai reikia, betgi jūs 
nekomjaunuolė. Pas mus dirba 
tik komjaunuoliai”. Keletą mėne
sių beprasmiškai pavaikščiojusi 
iš įstaigos į įstaigą ieškodama 
darbo, nusprendžiau persikvalifi
kuoti — mestis į prigimčiai sveti
mą, bet tolėliau nuo ideologijos 
esančią sritį.

Tuo tarpu laikas metai po metų 
ėjo Lietuvos naudai. Pagaliau 
spaudos puslapiuose ir erdvių 
salių tribūnose prasidėjo karšti 
istorikų debatai dėl 1940-ųjų ir 
vėlesnių metų įvykių Lietuvoje, 
iš pradžių nedrąsiai, o toliau vis 
drąsiau ir gausiau ėmė rodytis 
straipsniai apie Lietuvos pokario 
rezistenciją, o jiems iš paskos 
sekė buvusių „istrebitelių” rezo
nansas. Iš šalies stebint šį 
procesą, savaime kilo klausimas: 
kodėl nesutariantieji nesiremia 
mūsų tautos epu — pokario me
tais gimusia gausia tautosaka? 
Man, užaugusiai mažame Švilpiš- 
kių kaimelyje (Pasvalio raj.), iš 
kurio nė vienas vyras nebuvo 

partijai pasiliko tie patys 
asmenys, kurie nuvedė savo 
partiją į pralaimėjimą. Tad 
nenuostabu, kad opozicija dabar
tiniame Lietuvos Seime nesugeba 
sukurti nei kūrybingos, nei pozi
tyvios veiklos. Šias pastangas 
nustelbia daugiau keršto ir 
neapykantos nuotaikos bei skau
dūs pralaimėjimo prisiminimai”.

Jei remtinas tik Landsbergis su 
jo konservatorių partija, tai kas 
pasidaro su krikščioniais 
demokratais, tautininkais, 
socialdemokratais, centristais ir

Pokario Lietuvos partizanų būrys — Prisikėlimo apygarda, Maironio rinktinė, Mindaugo tėvūnija, veikęs Raseinių- 
Radviliškio ribose. Visi žuvę. Nuotrauka daryta 1949 metų spalio mėnesi, išryškinta 1992 metų spalio mėnesį.

išėjęs į mišką, nors netoliese 
stūksojo saugi didžiulė Žaliosios 
giria, iš kurio nebuvo išvežta į 
Sibirą nė viena šeima (regis, pa
kankamos prielaidos objektyvu
mui), ausyse tebeskambėjo iš
tisi dainų tekstai ar atskiri jų 
posmai.
Atėjo azijatas
Po motinos langu
ir šaukia: „Motin, motin
Kur yr tavo sūnus?”
Bet motina tylėjo, 
Neišdavė sūnaus
Užtai ji po Sibirą
Ilgus metus vergaus.

Atsirado tos dainos po karo. 
Naujos, iki tol negirdėtos, sukur
tos nežinomų autorių, sklindan
čios iš kaimo į kaimą, taikliai 
nusakančios situaciją, į kurią 

kitais susigrupavimais. Jei 
Landsbergis labai aktyviai ragins 
išeivius remti tik konservatorių 
partiją, tai kokia bus jo tikroji 
rolė kaip opozicijos vado, 
dešiniųjų vadovo, kuris turėtų 
visus sujungti? Kas pasidarys, jei 
konservatoriai norės susidoroti 
su savo konkurentais, kitais 
dešiniaisiais, panašiais metodais, 
kokius jie kartais vartojo prieš 
centristus? Tikėdami tik kon
servatoriais, ar išeiviai tikrai 
žinos, kas yra tautos išdavikas ir 
kas tik siūlo kitokią nuomonę. 
Apskritai paėmus, ar išeivija ir 
šituo atveju neturės jokios įtakos 
ir tik rinks pinigus — nes dar 
neparodė nei noro, nei suge
bėjimo pasižiūrėti, kas darosi 
politiškai Lietuvoje? Nemany
tume, kad Vytautas Landsbergis, 
mokslo žmogus ir politinis mąs
tytojas, būtų pagerbtas tokiu 
neišprususiu lojalumu ir nelai
mingu politiniu vergiškumu. An
tra vertus, dalis išeivių, rimtai 
pastudijavę visas partijas, ras 
konservatoriuose teigiamų 
aspektų ir juos rems.

Visgi tokio politinio vado, ku
riuo profesorius Vytautas Lands
bergis galėtų būti, Lietuvai 
reikia. Ką LDDP nedarys dery
bose su Maskva, jie bus apšaukti 
parsidavėliais, o pasitarimuose 
kur nors nusileisti reikia. Lands
bergiu tauta labiau pasitikėtų, 
jei jis eitų į derybas. Įvykdyti 
efektyvias ekonomines pro
gramas ir paskatinti susiveržti 
dar labiau diržus reikia užsispy
rusio ir ryžtingo politinio vado. 

pateko Lietuva, iš Rytų atslinkus 
klasių kovos teorijai ir praktikai. 
Žmonės jas mokėsi vieni iš kitų, 
užsirašinėjo į sąsiuvinius ir dai
navo, dainavo..., norėdami pa
guosti save ir kitus, puoselėdami 
viltį sulaukti geresnių laikų. Ne
retai tos dainos, traukiamos sene
lių, moterų, paauglių, net vaikų 
— buvo vienintelė priemonė prie
šintis neregėto masto tautos nai
kinimui. Už jas buvo kišama į 
kalėjimus, tremiama į Sibirą, 
gaudoma ir šaudoma.

Prisimenu, gretimame Račiš- 
kių kaime (Pasvalio rajonas) vie
ną vakarą prie alaus ąsočio pa
sigirdus šioms dainoms, į dangų 
šovė raudona raketa. Mat netolie
se slampinėjo „istrebiteliai”. 
Netrukus prisistatė sunkvežimis 
automatais ginkluotų vyrų, kurie

Ne tokio, kuris pažadėtų tą, ko 
negalima pasiekti, bet tokio, 
kuris prašytų tautos laikino pasi
aukojimo. Atgavus iš dalies 
prarastą gerą valią nepriklau
sančiųjų gretose, dešinė galėtų 
siekti taip reikalingos daugumos 
vienybės. Tam reikėtų atsiriboti 
nuo ekstremistų išsišokimų, 
prislopinti demagogiją, ieškoti 
bendradarbių panašiai galvo- 
jančiųjų tarpe, kad būtų pra
plėsta palaikančiųjų bazė. Tik 
Vytautas Landsbergis pats gali to 
ryžtis ir norėti, ir taip įgauti 
reikiamą nusiteikimą ir užsi
angažavimą. Atrodo, tačiau, kad 
be dešinės persitvarkymo jo toks 
ryžtas neduotų vaisių.

Pasirodo dabar rimtas išeivijai 
uždavinys — galų gale protingai 
remti politines grupuotes ir iš
mintingai elgtis profesoriaus 
Vytauto Landsbergio atžvilgiu, 
kaip politiko, o ne vien tik kaip, 
nors ir teisingai tokiu pripažįs
tamo, tautos herojaus.

Jonas Pabedinskas 
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Antano Žėčkio sodyboje rado pul
kelį dainuojančių kaimynų. Sody
bos šeimininkas buvo suimtas, 
nugabentas į artimiausią Pumpė
nų miestelį, naktį užmuštas ir, 
matyt, slepiant nusikaltimo pėd
sakus, įmestas į šulinį. Jauno, 
sveiko, stipraus vyriškio netektis 
sukėlė neapsakomą skausmą šei
mos nariams, iki širdies gelmių 
buvo sukrėsti artimesnių ir toli
mesnių kaimų gyventojai, tačiau 
dainos mūsų apylinkėje nesiliovė 
skambėję.

Nuo pat studijų pradžios, para
ginta mūsų mylimo dėstytojo Do
nato Saukos (dabar profesorius), 
užrašinėju tautosaką, tiesa, su 
ilgesnėmis ar trumpesnėmis per
traukomis. Tačiau šias dainas 
žmonės vengė dainuoti. Beje, 
joms jau užrašytoms buvo iškilęs 
rimtas pavojus, kaip ir žmonėms. 
Nesaugu buvo jas laikyti ne tik 
privačiuose butuose, bet ir tau
tosakos archyve, kuriame kar
tas nuo karto buvo daroma „re
vizija”.

Situacija ėmė keistis, prasidė
jus Lietuvos Atgimimui, kai žmo
nės pradėjo atsikratyti baimės. 
Vėl šios dainos suskambo mūsų 
Tėvynės miestuose, bažnytkai
miuose, kaimuose. Pasirodo, jos 
niekada ir nebuvo užmirštos, gy
veno žmonių atmintyje, kaip di
džiausia brangenybė buvo saugo
mos storuose sąsiuviniuose, daž
nai kartu su šeimininkais pabu
vojusiuose Sibiro platybėse ir vėl 
laimingai grįžusiuose į Lietuvą.

Viską gerai apsvarsčiusi apsi
sprendžiau kaip galima daugiau 
pokario metu atsiradusių dainų 
įrašyti į magnetofoną, atiduoti į 
Tautosakos archyvą. Varėna, 
Prienai, Molėtai, Pakruojis, 
Birštonas, Druskininkai, Biržai, 
Pasvalys... Šeštadieniai, sekma
dieniai, „raudonosios” šventės, 
komandiruočių vakarai buvo paš
vęsti šiam darbui, kuris vis 

labiau traukė, kuriam atsidaviau 
siela ir kūnu, vėlesniam laikui 
atidėjusi sensacingų laikraščių 
skaitymai- į antrą planą nustū
musi namų rūpesčius, apleidusi 
kolektyvinį sodą. Užrašų knyge
lėje gausėjo adresų. Nelaimės 
broliai ir sesės, „Sibiruos kentėję, 
lageriuos kalėję”, išsibarstę po 
visą Lietuvą, nešykštėjo gerų 
dainininkų rekomendacijų. Per 
trejus metus užrašiau apie du 
tūkstančius šių dainų, taip pat 
stengiausi parašyti pateikėjų 
biografįjas. Kai kurios jų išsiplėtė 

į apybraižas, kai kuriose dėl laiko 
stokos vos spėjau pažymėti svar
biausius gyvenimo įvykius ir 
datas. Dainavo pavieniai žmonės, 
grupės, tremtinių ansambliai, 
kurie man ypač paliko neužmirš
tamą įspūdį.

Ar teko jums, mieli skaitytojai, 
girdėti dainuojant tremtinių an
samblį? Jeigu taip, be abejo, 
pastebėjote, kad aplink esančius 
scenoje sušvyti savotiška aureolė. 
Ne tik iš melodijos, iš žiauraus 
laikotarpio padiktuotų žodžių, 
bet ir iš, rodos, žmogaus jėgas 
pranokstančios kančios. Netikė
tas išsiskyrimas su tėviške, 
svetimųjų nuniokojimui palieka
mos sodybos, kurios su neap
sakoma meile buvo gražinamos ir 
puoselėjamos metai po metų, kar
ta po kartos, be galo sunki, ilga 
ir varginanti kelionė į nežinią, 
pakelėse išalkusiems žvėrims su
draskyti išmėtant mirusiųjų vai
kų, tėvų, senelių, gimdyvių ir 
kūdikių lavonus, Sibiro šaltis, 
badas, parazitai, alinantis dar
bas, prižiūrėtojų keiksmai, paty
čios ir vėl nauji kapai ir kryžiai 
Igarkoje, Novosibirske, Krasno
jarske, Jakutske, Ust Lochčime...

Visa tai išsakyta tremtinių ir 
politinių kalinių dainose: 
Paskutini kartą žengiant trobos 

slenkstį 
— Sudievu tau, troba, nes buvai 

brangi 
Sudievu, kiemeli, po kurį 

vaikščiojau 
Sudievu, varteliai, liekat atkelti.

(Druskininkai)
Vagonuos troško mūsų žmonės, 
Ausys apkurto nuo keiksmų.

(Alytus)
Ten toli, toli net už Uralo, 
Kur glūdi amžina naktis, 
Kasyklos prakeikto metalo 
Lietuviams užmerkia akis

(Veiveriai)
Tolimam Novosibirske 
Verkė su tavim taiga. 
Virsk paukštele, kad parskristum, 
Kelią surastum staiga.

(Varėna) 
Čia šachtos, takai ir keleliai, 
Čia tundra nuo amžių balta. 
Nuo šalčio pamėlusios lūpos 
Kartoja: „Ar grįšim kada?"

(Birštonas)
„Kai išseko ašaros, sukepo šir

dis žiūrint į alkanų vaikų akeles 
ir ištiestas rankutes prašant duo
nytės, susibūrę lietuviai pradėjo
me dainuoti. Dainavome liaudies,

(Nukelta į 2 psl.)
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Knygų pranašumas 
ir grėsmė

Savo veikale Nekaltoji akis lite
ratūros kritikas Roger Shattuck 
nurodo knygos pranašumą prieš 
vyną. „Gera knyga niekad nesu
rūgsta, gali ją skaityti tiek kar
tų, kiek širdžiai miela, nesumen
kindamas jos esmės. [...] Skai
tytojui knygų ištekliai nei genda, 
nei mažėja. Jis gali ragauti, 
džiaugtis ir aplamai naudotis rū
sio atsargomis be baimės, kad jos 
bus praretintos; anaiptol, jos 
didės tol, kol skaitytojas užsiims 
savišvieta. Trokšti jam neteks”.

Per pastarąjį žemės drebėjimą 
Santa Monikoje patyriau ir kitą 
literatūros pranašumą. Knygos 
nedužo! O tie keli mano indai 
pabiro šukėmis! Daug kam dužo 
karištolas, porcelianas, vazos, 
dailūs keramikos dirbiniai, veid
rodžiai, paveikslų stiklas... Ant 
grindų dužo viskas, kas dūžtama. 
Nuo kritimo susitrenkę iš rikiuo
tės išėjo kompiuteriai, radijai, te
levizijos aparatai. Skilo, byrėjo 
sienų tinkas, griuvo kaminai, 
nuo stogų krito čerpės... Žodžiu, 
žemė ne tik drebėjo, bet ir valin
gai pademonstravo traukos dėsnį.

Iš lentynų urmu lėkė knygos, 
tarsi trokšdamos išsivaduoti iš to 
nuolatinio sąstingio. Mano mie- 
gamajame virto jos tiesiog ant lo
vos kojūgalio drauge su spintelė
mis. Susimaišiusios su kitais 
daiktais, prisidėjo prie bendro 
chaoso. Užkirto praėjimą prie 
kėdės, kur gulėjo numesti drabu
žiai. O kelnės ir tokiu katastrofiš
ku atveju reikalingos kūnui: negi 
bėgsi į gatvę su apatiniais. Ne
didelis čia sportas perkopti per 
išsidraikiusius tomus ir pasiekti 
reikalingiausias drapanas. Tiesą 
pasakius, kai kritišku metu pa
matai ant grindų šitokią literatū
ros galią (Čechovą, Krėvę, Vaiž
gantą...), kyla noras netikėtą ne
lemti pakelti stoiškai. Juk liko 
galva ant pečių! O galva gi yra 
visų knygų draugė, ir knygos sa
vo ruožtu yra smegenų draugės: 
šį kartą savo kūnais heroiškai 
atitverusios lentynų griūtį ant 
lovos galo. Ačiū joms.

Juokingas sutapimas. Jau vė
liau, gerokai įdienojus ir elektrai 
sugrįžus, ėmiau skubomis dėti 
knygas atgal į bedures spintas. Iš 
Stefan Zweig’o prisiminimų tomo 
The World of Yesterday staiga 
iškrito gelstelėjusi laikraščio iš
karpa su nuotrauka virš reporta
žo, pavadinto „Meilė knygoms 
vos neužmušė žmogaus drebėjimo 
metu”.

Tai tau! Nuotraukoje tūkstan
čiai sujauktu knygų, daugiausia 

Šiame numeryje:1
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lietuvių meno lietuviškumas • Žvilgsnis į partijas Lietuvoje • 
Pokario Lietuva rezistencijos dainose (2) • Panevėžio partizanai 
(1945-1950) • ,Virgo” koncertas Čikagoje • Nuomonės ir pastabos

kietais viršeliais, sugriuvusių 
aukštomis stirtomis į visas puses. 
Pasirodo, kaip rašoma 1986 me
tų reportaže (neužrašiau tikslios 
datos), San Diego mieste nedide
liame Monte Carlo viešbučio 
kambaryje gyveno 87 metų am
žiaus knygų gerbėjas Anthony P. 
Cima. Po žmonos mirties, per vi
są dešimtmeti, pirko knygas, žur
nalus, laikraščius, nešdavo į savo 
kambarėlį (12x12 pėdų) ir skaity
davo. Ilgainiui susirinko maž
daug 9,900 tomų, vis kraunamų 
stulpais iki pat lubų. Lovai ir ruo
šai teliko vos 7 pėdų ilgumo 
praėja. Tad tereikėjo ne itin stip
raus „temblor”, ir knygų kolonos 
užgriovė sekmadienio rytą kietai 
mieganti Antaną. Vienuoliką va
landų jis išgulėjo sunkiai sužeis
tas. Pagaliau jo pasigedo kaimy
nas. Atvykusiems ugniagesiams 
buvo nelengva atstumti užvers
tas duris ir iš knygų nelaisvės iš
traukti leisgyvį bibliofilą. Ugnia
gesių viršininkas pasakė: „Aš iš- 
mušiau langą ir ėmiau šimtus 
knygų išmėtinėti į gatvę”.

Šis įvykis, kad ir skaudus, yra 
anekdotiškai linksmas. Gyveni
me visokių netikėtumų pasitaiko. 
Kadangi Kalifornįjoje žemė ne
dreba kas mėnesį, žmonėms iš 
galvos išgaruoja būsimos grėsmės 
galimybė. Įrodinėk tūlam plyti
nių kaminų mėgėjui jų neatspa
rumą, žmogus ranka numos ir gal 
dar pasakys: žinau, žinau, ne
kvaršink man galvos. Taip pat ir 
Antanui Dimai miesto sveikatos 
darbuotojai ne sykį kalė į galvą: 
praretink tą savo pavojingą kny
ginį balastą. Bet bibliofilo ausys 
buvo kurčios perspėjimams. Jis 
tebesirausė antikvariatuose, vis 
ką nors įdomaus surasdavo, vis 
nešė namo perskaityti.

Viskam yra saikas. Bet meilė ir 
įprotis saiko nepripažįsta.

Pranas Visvydas

EX LIBRIS ▼ STASYS 
E I D R I G E V I C I U S

Henrietoj Vepčtienės ekslibris — U 
ekslibrių parodos, neseniai vykusios 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, IL.

Žvilgsnis į mus pačius, tęsiant dialogą su Lietuva
JUOZAS KOJELIS

„Kokie esame” neatskiriamai 
yra susįję su „kokie buvome”. Gi 
buvome visokie. Išeivijos visuo- 
meninė-politinė evoliucija turėjo 
kelis laikotarpius.

Dar gyvenant Europoje pabėgė
lių stovyklose, kai Lietuvoje vyko 
partizaninės kovos, veik visi bu
vome antikomunistai rezistentai. 
Tada stipriai buvo akcentuoja
mas „tautos primato” principas. 
Tai reiškė, kad pabėgėliai negali 
duoti direktyvų kovojančiai tau
tai, bet klauso tautos balso ir jos 
kovoje ją remia. Visi tada sutarė, 
kad tautos valią Lietuvoje reiškia 
gyvoji rezistencija, tik nuomonės 
išsiskyrė dėl tos rezistencijos va
dų. Vieni, laicistai, rezistencijos 
vadovybę norėjo patikėti profeso
riui Juozui Markuliui-Ereliui, ki
ti, tuo metu susitelkę apie Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą (VLIK’ą), palaikė Juozą 
Lukšą-Daumantą- Skrajūną ir jo 
grupę, kuri Markulį-Erelį kaltino 
išdavyste ir jį išjungė iš partiza
nų struktūrų.

Remdamiesi tariama Lietuvos 
laisvės kovotojų valia ir „tautos 
primato” principu, liberalai 1946 
metais bandė panaikinti VLIK’ą 
ir vietoje jo vyriausią politinę 
išeivijoje vadovybę perduoti 
Bendro Demokratinio Pasiprieši
nimo Sąjūdžio (BDPS) ir Vyriau
sio Lietuvos Atstatymo Komiteto 
(VLAK) įgaliotiniams. Bet gan 
greitai išaiškėjo, kad iš Lietuvos 
Laisvės Kovotojų eilių atėję drą
sūs ryšininkai su Lietuvos po
grindžiu klaidino ir partizanų va
dus, ir pabėgėlių politinę vadovy
bę. Kodėl jie tai darė, galima spė
ti. Viena prielaida, kad jie iš sa
vo rankų nenorėjo paleisti ryšių 
su Lietuvos pogrindžiu monopolio 
ir iš kitur gaunamų resursų kont
rolės, o taip pat bet kokio even
tualumo atveju norėjo būti vado
vaujančioje pozicijoje. Antra 
prielaida, kuria labiau tikiu — 
kad liberalai šventai tikėjo „ka
talikų” nedorybėmis, su neme
luota širdgėla tai apgailestavo ir 
priešinosi. Tą prielaidą patvirti
na „labai slapta” Pro memoria, 
kurią 1949 metais paruošė ryši
ninkas su Lietuvos pogrindžiu 
Vytautas Staneika-Stanevičius- 
Lokys-Meškys. Čia jis analizuoja 
įvykdytą 1947 metais „pučą” 
prieš naujuosius partizanų vadus, 
„kurių priekyje stovėjo dr. Erelis 
ir Zaskevičius”. Už tai jis kalti
na dvasininkiją, katalikų partiza
nų vadus ir asmeniškai Juozą 
Lukšą-Skrąjūną. Aprašęs to „pu
čo” eigą, jis daro tokias apibend
rinančias išvadas: buvo ir yra aiš
ku, kad katalikai, siekdami savo 
partinių tikslų, nesiskaitė ir nesi
skaito jokiom priemonėm ne tik 
užsieny, bet ir krašte, kur sąlygos 
yra labai žiaurios, o galimybių 
žmogų pražudyti yra šimtai”.

Kitoje Pro memoria vietoje Sta
neika sako: „Skrajūno atsiradi

Juozas Kojelis kalba Ateities 1993 metų savaitgalio Čikagoje metu, 1993 m. 
Jaunimo centre.

lapkričio 6 d., Čiurlionio galerijoje.
Jono Kuprio nuotrauka

mas užsienyje ir Erelio apšmeiži
mas NKVD agentu yra viena 
šlykščiausių juodojo kabineto’ 
smogikų priemonių, siekiant ir 
.mirties patale” valdžios”. Kad 
Pro memoria autorius nuoširdžiai 
tikėjo „katalikų” nedorybėmis, 
parodo beveik graudulį įšaukiąs 
paskutinis sakinys: „Aš visada 
buvau optimistas ir turėjau mil
žino kantrybę, bet susumuoda
mas viską į krūvą matau savo 
brolių tragiškai liūdną likimą ir 
tamsią savo vaikų ateitį”.

Šito sparno vienas aktyvistas, 
apie 1946-1947 metus Europoje 
organizavęs prieš „katalikus” nu
kreiptą slaptą „Klevo broliją”, vi
sus katalikus vadino „krikde
mais”, o frontininkus [Lietuvių 
fronto bičiulius] — „krikdemų 
esesininkais”. To paties dvasios 
pakilimo veikiamas, po kelerių 
metų Trumpio slapyvardžiu Vie
nybės laikraštyje, serįjoje straips
nių su purvu maišė tuos „esesi
ninkus”, jų tarpe ir komunistų 
aukas — Dovydaitį, Skrupskelį, 
Dielininkaitį ir kitus. „Saracė
nus” mušti visos priemonės ge
ros.

Šitoks katalikų atžvilgiu įsiti
kinimas lydėjo ir turbūt tebelydi 
vad. „liberalinio sparno” žmones. 
Klausimas: ar reikia jų gailėtis, 
ar smerkti?

Tie patys žmonės, kurie egzodo 
pradžioje buvo pasišovę savo 
rankose išlaikyti rezistencinės 
vadovybės monopolį, ilgainiui 
rezistencijos prasmę užsienyje 
ėmė neigti. Buvo aiškinama, jog 
istorijoje nežinoma, kad „emigra- 
cįja” kada nors kokiai tautai būtų 
iškovojusi laisvę. Lietuvai 
išsilaisvinti galimybių nematyti, 
tad reikia susitaikyti su okupaci
jos faktu, o savo tautai stengtis 
padėti per „kultūrinį bendradar
biavimą”. Kitaip sakant, priimti 
„taikingą koegzistencįją” su oku
paciniu režimu Lietuvoje, kaip 
Vakarų pasaulis priėmė Chruš
čiovo pasiūlytą „taikingą koegzis- 

, tencįją” pasaulinėje politikoje. 
Septintos dekados pradžioje „kul
tūrinio bendradarbiavimo” idėja 
susilaukė negausių, bet ištikimų 
išpažintojų. Ji paveikė tradicinę 
išeivijos ideologinę ir politinę 
diferenciaciją, nes į save patrau
kė dalį iš politinės kairės ir dalį 
tautininkų. Simpatikais tapo kai 
kurie jaunosios kartos inteligen
tai net ir iš ateitininkų.

Balsingiausia „kultūriniam 
bendradarbiavimui” opozicija 

kilo iš VLIK’o ir ALT’o žmonių, 
kurie ilgainiui susitelkė vadina
moje „registruotoje lietuvių bend
ruomenėje”. Čia priebėgą rado 
dauguma išeivijos krikščionių de
mokratų, vyresnieji iš politinės 
kairės, bet pagrindinę rolę vaidi
no tautininkai. Šioje grupėje 
nebuvo ryškesnių asmenybių, ji 
užsiiminėjo negatyvia veikla ir iš
nyko kartu su VLIK’u, kurio 
įrankiu iš tikro ir buvo.

Laimei, išeivijos masė buvo pa
veikta Brazaičio, Maceinos, Gir
niaus, Damušio, Ivinskio, Var- 
džio, Dambravos, Stasio Barzdu- 
ko idėjų, ir todėl išeivijos dau
gumos ištikimybė prievarta rusi
namai ir ateistinamai Lietuvai 
per visą okupacijos laikotarpį 
išliko sunkiau nepažeista. Visi 
suminėti asmenys, ir kai kurie 
kiti, kuriuos reiktų paminėti, 
pasaulėžiūriškai buvo ateitinin
kai, išeivijoje beveik visi ateiti
ninkų vadai, o politiškai-visuo- 
meniškai veikė frontininkuose, 
jiems vadovavo. Ta karta, Lietu
voje išėjusi idealistinę ideologinę 
mokyklą ir savyje įtvirtinusi atei
tininkų principus, nepriklauso
moje Lietuvoje išgyvenusi kūry
binės laisvės palaimą, tautinę 
ištikimybę užgrūdinusi antiko
munistinėje ir antinacinėje rezis
tencijoje, 1941-ųjų metų sukilimo 
karta, nepasiklydo ir Vakarų 
tremtyje. O pavojų ir pagundų pa
siklysti buvo.

Prieš okupuotai Lietuvai lem
tinguosius įvykius, kurie prasi
veržė 1987 metų pirmosiomis de
monstracijomis prie Mickevičiaus 
paminklo Vilniuje, išeivijoje buvo 
susikristalizavęs trejopas požiū
ris į bendravimą su okupuota Lie
tuva ir iš skirtingo požiūrio iš
plaukiančia skirtinga akcija: 1. 
kiekvienas bendravimas ir bend
radarbiavimas Lietuvai naudin
gas (santariečiai-šviesiečiai), 2. 
kiekvienas bendravimas, nekal
bant jau apie bendradarbiavimą, 
žalingas („registruota bendruo
menė”), 3. kovojant dėl Lietuvos 
laisvės, santykiauti su tauta 
Lietuvoje reikia, ribojantis rezis
tenciniu bendravimu ir ben
dradarbiavimu (frontininkai). Čia 
taip pat reikia pažymėti, kad tre
čiasis požiūris ir iš jo išplaukian
ti konkreti veikla buvo atakuo
jama ir iš kairės, ir iš dešinės. Pir
miesiems tai buvo ta pati kaip ir 
„reorganizuotojų” veikla, t.y. 
izoliavimasis nuo tautos, antrie
siems — kad frontininkai kartu 

su liberalais stato tiltus Lietuvos 
okupacijos įteisinimui.

Norint susidaryti pilnesnį išei
vijos vaizdą, taip pat reikia žino
ti, kaip vystėsi bendrinės mūsų 
organizacijos: VLIK’as, ALT’as ir 
Lietuvių Bendruomenė.

Tuoj po karo pabėgėlių stovyk
lose Vokietijoje spontaniškai 
organizavosi „tremtinių” draugi
jos kultūriniams ir buitiniams 
reikalams tenkinti. Atsikūręs 
VLIK’as vadovavo politinei akci
jai. VLIK’e buvo susitelkę stip
rių, autoritetingų asmenybių su 
patirtim politikoje ir rezistenci
joje. Paminėkime tik Krupavičių, 
Kairį-Kaminską, Brazaitį, Sidzi
kauską. Buvo ir trečias veiksnys, 
apie kurį tada nebuvo kalbama. 
Tai savanoriai, kurie palaikė ryšį 
su ginkluota Lietuvoje rezisten
cija, ir artimasis tų savanorių 
užnugaris. Aktyviausi ryšininkai 
su Lietuvos partizanais buvo 
liberalų grupės žmonės. Jie dirbo 
turbūt su anglų, švedų ir galbūt 
kitomis žvalgybomis, gi tuo
metinio VLIK’o žmonės naudojo
si amerikiečių žvalgybos talka. 
Užsibaigus ginkluotam pasi
priešinimui Lietuvoje, tas trečia
sis veiksnys nustojo egzistavęs.

VLIK’as iš Europos 1956 me
tais persikėlė į Ameriką. Jau 
Europoje grupių nesutarimas bu
vo pradėjęs silpninti VLIK’ą, o 
Amerikoje silpnėjimo procesas 
tolydžiai greitėjo. Galima matyti 
tris pagrindines silpnėjimo prie
žastis:

1. VLIK’as buvo iš Lietuvos at
sivežtų politinių partijų ir rezis
tencinių grupių koalicija. Koa
licijos paprastai stiprios artimos 
grėsmės akivaizdoje. Išsisprendus 
pabėgėlių likimui ir tolstant Lie
tuvos išsilaisvinimo galimybėms, 
įcentrinės jėgos, palaikiusios 
koaliciją, ėmė silpti;

2. Vienas po kito ėmė nykti ko
alicijos partneriai; prisigyventa 
iki to, kad iš 15 VLIK’o grupių di
džioji dalis (bent 7) egzistavo tik 
iš vardo, maždaug keturios tik ve
getavo ir keturios, ir tai su išly
gom, buvo išlaikę organizacines 
struktūras.

3. Nusilpo personalinė VLIK’o 
vadovybės sudėtis. Nuo 1980 me
tų VLIK’as ir Tautos fondas pa
teko ambicingo, bet intelektua
liai nepajėgaus asmens diktatū
rom VLIK’as savo veiklą baigė 
užpernai, o Tautos fondas iš dik
tatūros išsivadavo tik pernai.

Amerikos Lietuvių Taryba, su

trumpintai vadinama ALT’as, fak
tiškai pradėjo veikti 1940 metais, 
Lietuvą okupavus sovietams. 
Pradžioje ALT’as atliko naudingų 
Lietuvai ir karo pabėgėliams dar
bų, bet ilgainiui nuėjo sunykimo 
keliu dėl tų pačių priežasčių kaip 
VLIK’as.

VLIK’ui ir ALT’ui silpnėjant, 
augo ir stiprėjo Lietuvių Bend
ruomenė. Pradžioje vykdė tik kul
tūros ir švietimo uždavinius, ir 
tik 1973 metais priėmė formalų 
nutarimą dalyvauti Lietuvos lais
vinimo veikloje. Iš tikro toje veik
loje netiesiogiai pradėjo dalyvauti 
jau nuo pat įsisteigimo Ameriko
je 1951 metais. Steigimo akte 
tarp keturių uždavinių buvo 
įrašyta „pareigingai remti Lietu
vos laisvinimo kovą ir Lietuvių 
Tautos gelbėjimo pastangas”. 
VLIK’as ir ALT’as ilgą laiką 
šnairavo į Lietuvių Bendruomenę 
ir į „veiksnių klubą” priimti ne
norėjo. Nepaisant to, Lietuvių 
Bendruomenė bus istorijos pripa
žinta kaip pagrindinė laisvajame 
pasaulyje lietuviškoji tvirtovė, at
stovavusi, kiek sąlygos leido, tik
riesiems Lietuvos ir lietuvių in
teresams. VLIK’ui formaliai susi- 
likvidavus ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai nepramatant šviesesnių 
perspektyvų, Lietuvių Bendruo
menė paliko vienintelė bendrinė 
užsienio lietuvių reprezentante.

Šalia minėtų visuomeninio po
būdžio bendrinių išeivijos organi
zacijų buvo dar du veiksniai, tu
rėję realų poveikį į išeivijos tei
kiamą paramą Lietuvos rezisten
cijai. Tai buvo Diplomatinė tar
nyba ir privačia iniciatyva sukur
tos Lietuvių katalikų religinė šal
pa, Rezoliucijoms remti komite
tas ir Amerikos baltų laisvės ly
ga. Šioje vietoje reikia taip pat pa
minėti Bendrą Amerikos lietuvių 
fondą, (BALF) įkurtą Amerikos 
Lietuvių Tarybos, kuris per lab
darą taip pat vykdė rezistenci
nius uždavinius.

Toks maždaug buvo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo me
tu (1990 m. kovo 11 d.) lietuvių 
Vakaruose visuomeninis-politinis 
pasiskirstymas ir bendrinių orga
nizacijų išsidėstymas. Kad išeivi
ja buvo pasirinkusi teisingą Lie
tuvai padėti kelią, rodo Lietuvos 
piliečių chartijos pernai paskelb
tas kreipimasis į užsienio lietu
vius, kuriame tarp kitko sakoma: 
„Didžiausi Lietuvos priešai iš Ry
tų ir jiems uoliai tarnavę Krem
liaus įkurtos kompartįjos atstovai 
Lietuvoje stengėsi mus visokiais 
būdais sukiršinti, į patriotinių jė
gų vienybę įvaryti pleištą ir su
gniuždyti pasipriešinimo dvasią, 
palaužti tikėjimą nepriklausomos 
Lietuvos valstybės egzistavimo 
galimybe”.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, prasidėjo atviras Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių dialogas: as
menys su asmenim, ideologinės 
organizacijos su bendraminčiais, 
politinės grupės su atsikūrusiais 
atitikmenimis, profesinės grupės 
ir profesionalai su tokiais pat Lie
tuvoje. Iš bendrinių organizacijų 
pirmoji dialogą pradėjo VLIK’o 
valdyba ir tęsė dar ir po VLIK’o 
veiklos užbaigimo. Lietuvių 
Bendruomenė pokalbius pradėjo 
kiek vėliau. Šiuo metu jie 
intensyvėja.

Lietuvos ir išeivijos reikalu pa
darysiu porą bendrinių pastabų:

1. Dialogo nėra, o tik barimasis, 
kai daromi priekaištai, o nesiūlo
ma alternatyvų.

2. Išeivių bendrinių organizaci
jų veikėjai, eidami į dialogą, sa
vo tarpe turėtų būti suderinę nu-
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Tomis dienomis.
Ant sienos priešais darbo stalą 

kaba mažytė iškarpėlė iš New 
York Times su 1990 m. vasario 18 
d. data: „Lithuanian Aide Sees 
Secession This Year”, sako jos 
antraštė. Pranešama, kad 
pokalbyje su reporteriu Vilniuje 
Romualdas Ozolas pasisakė, 
tikįs, jog naujasis Lietuvos par
lamentas, būsiąs išrinktas tą 
šeštadienį, paskelbs Lietuvos 
prieškarinės nepriklausomybės 
atstatymą dar iki metų galo. „It 
will happen this year without 
ųuestion”, sakęs Ozolas. Ir kai 
tvarkau raštinę, jau beveik 
ketverius metus tą pageltusią 
popieriaus skiautelę vis ir toliau 
palieku prilipdytą. Nes prisi
menu, nors iki kovo vienuoliktos 
tebuvo likę trys savaitės, to 
nežinodama, šią žinutę iš laik
raščio kirpau ir prieš akis ant 
sienos lipdžiau virpėdama. Tas 
dienas, tuos visus kelis Atgimimo 
metus tinka vadinti, amerikiečių 
poeto žodžiais, „a wild prayer of 
longing”.

Netrukus, nepaprastai šiltą, 
saulėtą kovo sekmadienį, draugų 
tarpe akis įbedę žiūrėjome į tele
viziją, kurios ekrane švietė 
nuostabūs vaizdai. Elektroninė 
magika mus nukėlė Vilniun, ir 
mes džiūgavome su minia prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų. 
Džiūgavome, milžiniškai tri
spalvei nusitiesiant posėdžių 
salėje. Geltona, žalia, raudona 
uždengė priklias, bet okupantui 
šventas insignijas. Dingo realiai 
egzistuojančio socializmo deko- 
racįjos ir pastato išorėje: Lietuvai 
primestas bronzinis sovietinės 
respublikos herbas su varpomis, 
saulėmis, kųjais ir pjautuvais, 
kuris buvo pritvirtintas prie pa
stato įėjimo ir atrodė esąs masy
vus bareljefas, pasirodo, buvo 
tiktai skardos gabalas, kuris 
lupamas linko ir plyšo. Kai tele
vizijos kamera rodė tarybinį 
herbą žmonių kojų mindžiojamą, 
per nugarą perbėgo šiurpulys: 
Lietuva perėjo Rubikoną.

Kitų metų, kito sekmadienio 
šaltą ir tamsų žiemos rytą Čika
gos Midway aerodrome, spaudos 
ir saldainių kioske perku tos 
dienos laikraščius — New York 
Times, Chicago Tribūne pirmuo
siuose puslapiuose tankai ir 
trispalvės Vilniaus gatvėse. 
Truputi neaišku, kodėl jauna 
juoda pardavėja taip paslaugiai 
man patarnauja (nejaugi mūsų 
miesto daliai įprasta rasinė įtam
pa taip be niekur nieko staiga 
būtų atslūgusi?), į mane žiūri 
kažkaip užjaučiančiai ir, 
padavusi grąžą, palinki sėkmės 

Šiame numeryje:
Kovo Vienuoliktajai • Valstybės reikšmė tautai • „Panevėžio par
tizanai” Lietuvių dailės muziejuje, Lemont’e • Alfonso Tyruolio 
eilėraštis • Apie Raimundo Katiliaus ir Leonido Dorfmano gast
roles Amerikoje • Naujos kartos lietuvių dailininkų paroda Či
kagoje

Jums visiems”. Tik iš kiosko 
išėjus, akis užkliūva už mano 
įsisegtos į žieminį švarką, 
niekada jau ir nebepastebimos, 
sagės: „Freedom for Lithuania”. 
Viskas paaiškėja.

Tų pačių metų karštą tvankų 
vasaros rytą atsikeliu ir pamažu 
laiptais leidžiuosi į pasaulį, kuris 
per pora dienų pavirtęs į šukes — 
nebėra Lietuvos. „Ne, ne, tu 
palauk”, sako namiškiai, atsi
sukę į mane nuo radijo aparato, 
„kaip tik jau darosi priešingai”. 
Vėl užplūsta tas pats „wild 
prayer of longing” — ir šį kartą 
jis vėl sulaukia atsakymo, besi
tęsiančio iki šios dienos.

Skaitytojas lengvai iš savo pa
ties tų keleto metų patirties ir iš
gyvenimų pririnks jam įsi
smelkusių momentų. Kiekvienas 
greičiausiai galės labai aiškiai at
sakyti į mėgstamą istorinius įvy
kius apsiausti klausimą: kur tu 
buvai ir ką tu darei 1990 metų 
kovo vienuoliktą dieną, kai tu 
sužinojai, kas dedasi Vilniuje? 
Daug kas nedvejodamas prisi
pažins, kad Lietuvos nepriklau
somybės atgavimas buvo jo 
gyvenimo vienas svarbiausių 
įvykių. Tai yra tapusi lyg mūsų 
asmeniško gyvenimo egzis
tencinė tiesa — vienas iš jo pama
tų.

* * ♦
Tačiau, kai nuo tų mus grin

džiančių istorinių mūsų gyveni
mo įvykių atsitraukiame, ar bė
gančio laiko, ar įgijamo protinio 
ir emocinio atstumo veikiami, ta 
tiesa lyg ir suabejojame. Būgštau
jame — gal aš pats vienas, gal 
mes visi kartu kuriame mitą apie 
savo gyvenimo versmę, apie savo 
tautą ir jos likimą. O mitu, tada 
kai jis (nors ir neteisingai) prieš
pastatomas kokiai nors mums tei
giamai istorinei tikrovei, nevalia 
pasikliauti, mes visi gerai žino
me. Tik gaila, kad tokiu būdu 
mes leidžiamės suvedžiojami po
puliarios išminties. Teisybė yra 
ta, kad būdami žmonės mes nega
lime turėti vieno be kito. Galin
go, veiksmingo mito be pagrindo 
kaip tik istorinėje tikrovėje, ir 
istorinės tikrovės nušvietimo, 
kuris be mito išsiverstų. (Jeigu 
tas nušvietimas pretenduos, kad 
jis taip daro, jis iš tikrųjų tiktai 
kurs antimitą pirmajam — steng
sis parodyti, kad tai, kas daugu
mos laikoma kilnu, buvo niekin
ga, kad drąsa buvo oportunizmas, 
kad žmonių lūkesčiai ir viltys 
buvo tušti jų paisčiojimai.)

Aišku, mes būsime laisvi rink
tis vieną ar kitą, bet tai nereiš

kia, kad pirmasis visada bus 
melas, o antrasis — visada tiesa. 
Tik vienas pavyzdys. Britų žurna
listas Anatole Lieven savo knygo
je The Baltic Revolution (New 
Haven and London: Yale Universi
ty Press, 1993) Kovo vienuolikto
sios aktui ir jo reikšmei iš 454 
knygos puslapių skiria lygiai pu
sę puslapio — jo nuvertinimui, pa
sitelkdamas kaip įrodymą jo ne
reikšmingumo vienos lietuvaitės 
studentės pasisakymą, kuris bai
giasi žodžiais: „Kai viena Ameri
kos lietuvaitė studentė priėjo ir 
mums pasakė, kad ji iš džiaugs
mo apsiverkė, kai nepriklauso
mybės aktas buvo paskelbtas, 
mes į ją pasižiūrėjome, lyg ji būtų 
išprotėjusi” (p. 238). Ar Lieven 
tikriau nušviečia Kovo vienuolik
tosios reikšmę, ar lietuvis istori
kas Alfonas Eidintas, rašantis 
apie tą dieną šiame Draugo kul
tūrinio priedo numeryje?

Kitas atžvilgis, kuris mito rolę, 
stengiantis suvokti praeities 
įvykio reikšmę, sąžiningam no
rinčiam būti žmogui padaro taip 
sunkiai apčiuopiamą, išplaukia 
kaip tik iš mito galios. Mitas 
paprastai tikrovei nepriešta
rauja, bet „tikrovė” yra sujaukta, 
neturinti aiškių kontūrų, nesi- 
duodanti žmogiškam protui 
aprėpti ir apipavidalinti. Mitas 
duoda nuostabiai aiškų pavidalą 
įvykiui, suklosto jį į elegantišką 
ir tuo pačiu metu ir į protą, ir į 
jausmus apeliuojančią struktūrą, 
įterpia jį į rėmus — ir tampa gyva 
jį priimančių žmonių asmenybės 
dalimi. Paimkim kitą pavyzdį — 
antrame Draugo priedo puslapyje 
matysime nuotrauką: 1990 metų 
pavasarį mūsų vyriausybės žmo
nės dalyvauja susibūrime Kovo 
Vienuoliktosios Aktui remti. Mes 
visi gerai žinome, kad ir prieš tai, 
ir po to tarp jų buvo labai rimtų 
nesutarimų — kai kurie iš tų 
nesutarimų tebėra ir dabar. Bet 
žvelgdami į šią nuotrauką, esame 
paliesti ir kitos perspektyvos — 
Ozolas, Brazauskas, Prunskienė, 
Landsbergis 1990 metų pa
vasarį... Ne tik dabar, bet kaip tik 
dar labiau po šimtmečio, ar jie 
neatrodys, biblinių požiūriu, 
„milžinai, kurie tomis dienomis 
žemėje vaikščiojo...”?

Mitą ir istorinę tikrovę sulydyti 
į nepaprastai galingą žmogišką 
pavidalą yra pavykę, nenusteb
sime turbūt, tik poetams ir kai 
kuriems dideliems pasaulio rašy
tojams. Kaip vokiečiui Thomas 
Mann — Vokietįjos šio šimtmečio 
istorinę tragediją ir pražūtį 
įkūnyti romane, iš tikrųjų prozi
niame epe, Doktor Faustus. Gal 
kada nors ir mes būsime laimin
gi, ir atsiras iš mūsų tautos rašy
tojas, kuris Lietuvos vėlyvo 20-o- 
jo šimtmečio Atgimimo laiko
tarpiui įstengs suteikti jo ir visos 
mūsų istorijos ir kultūros vertą 
meninę formą.

* * *
Žmogiškuose dalykuose, o ypač 

pažiūrose į praeitį neišvengiama 
yra vadinama „revizija”. Istorikų 
tarpe yra visa jų mokslinio dar- 

(Nukelta į 3 psl.)

Valstybės reikšmė tautai
ALFONSAS EIDINTAS

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba, demokra
tiškai Lietuvos gyventojų išrink
ta tautos atstovybė, paskelbė ak
tą apie Lietuvos valstybės atkū
rimą. Tai buvo istorinis doku
mentas išsivaduojant iš komunis
tinio SSRS jungo, tapęs tikru šios 
prievartos valstybės nugramzdi- 
nimui į praeitį detonatoriumi, de
mokratinio vystymosi raidos Ry
tų Europoje ženkliu etapu. Lietu
vos pusėje, žinoma, nebuvo fizinės 
jėgos atremti silpstančios impe
rijos brutalią jėgą; Lietuvos pusė
je tebuvo teisė, laisvės ir savos 
valstybės atkūrimo troškimas bei 
moralinė laisvojo pasaulio ir išei
vijos parama. Visa tautos istori
ja, jos gyvenimiškoji patirtis teig- 
te teigė, jog tik savo valstybėje 
bus garantuota laisva, kuriamoji 
ekonominė ir kultūrinė raida, tei
sė gyventi pagal savo įstatymus. 
Turėdama savo valstybę, ji lygiu 
pagrindu bendrauja su kitomis 
valstybėmis ir geriausiai repre
zentuoja savąjį „aš” artimuose 
bei tolimuose kraštuose.

1. „Iš praeities Tavo 
sūnūs...”

Lietuvos valstybės istorija buvo 
didžiausias stimulas ir dvasios 
eleksyras net sunkiausiomis sve
timųjų valdymo dienomis. Lietu
vos Didžiosios kunigaikštystės — 
stambiausios Rytų Europos vals
tybės 13-18 amžiais, nusidrieku
sios nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros — Vytauto Didžiojo valdo
mą, vėliau Abiejų Tautų Respub
liką, taigi mūsų valstybę, 1795 
metais likvidavo Rusijos imperi
ja su savo sąjungininkėmis. Ta
čiau nuo 1883 metų pasirodžiusi 
Jono Basanavičiaus Aušra, o nuo 
1889 metų — Vinco Kudirkos 

Varpas sutelkė visą gyvybingiau
sią tautinę lietuvių šviesuomenę 
į intensyvėjantį išsivadavimo ju
dėjimą, kuris, formuluodamas ga
lutinį veiklos tikslą — Lietuvos 
Valstybės atkūrimą, stiprybės 
savo ryžtui sėmėsi būtent iš tos 
pačios senovės lietuvių sukurtos 
valstybės susidarymo ir jos isto
rinės reikšmės. 19-ame amžiuje 
beveik valstietiška tapusi tauta 
rado didžiulę atsparą visai ne- 
valstietiškuose savo istorijos pa
vyzdžiuose, o būtent savo senosios 
valstybės didingume ir toleran
cijoje kitataučiams bei kitakal
biams jos piliečiams, „Lietuvos 
Statuto” ir „Lietuvos Metrikos” 
dokumentų svarboje ne tik LDK, 
bet ir visai Europai (o tada ir 
visam pasauliui), Vilniaus Uni
versiteto ir Lietuvos mokyklų se
nume, savo kalbos mokslinėje ver
tėje lyginamąja! kalbotyrai, jos 
gražume. Suprantama, jog 20-am 
amžiuje atkuriamai Lietuvos vals
tybei LDK pati savaime nesutei
kė didelių teisinių ir politinių 
kreditų nei santykiuose su Vokie
tija, nei su Antantės stovykla, nes 
naujoji lietuvių valstybė, kurios 
atkūrimas deklaruotas Vilniuje 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Tarybos Aktu, skyrėsi savo dy
džiu, sienomis ir gyventojais nuo 
anų laikų. Lietuvos Didžioji ku
nigaikštystė lietuviams patrio
tams liko tik kaip valstybingu
mo, jo istorinių tradicijų ir šlo
vingos protėvių istorijos, jos ro- 
mantizavimo versmė. Lietuvos 
Respublika tapo daugumos lietu- 
vi4 valstybė, kurios egzistencija 
rėmėsi lietuvių tautine sąmone.

Lietuvos valstybės atkūrimas 
20-ame amžiuje reiškė visų pirma 
tai, kad lietuvių tauta niekuomet 
nebuvo atsisakiusi savo valsty
bingumo tradicijų ir nesitaikstė 

su Rusijos imperijos jai primesta 
padėtimi.

Lietuvai santykių jau su Sovie
tų Rusija normalizavimas buvo 
svarbi atrama ginantis nuo Lenki
jos. Mat Lenkija, panašiai kaip ir 
Rusįja (o ir Vokietija), bandė kur
ti savąją įtakos sferą, į kurią 
stengėsi visų pirma įtraukti Lie
tuvą. Kadangi imperialistinės 
„įtakos sferų” bei „buferių” 
sistemos kūrimas buvo grindžia
mas istorine teise, Lietuvai tapo 
labai svarbu, kad būtų pripažin
tos jos istorinės teisės. Tai ne 
visai pavyko.

Sovietų manipuliacijos su de
klaratyviais Lietuvos pripažini
mo pareiškimais ir atvirkščiai — 
Antantės šalių vengimas suteik
ti Lietuvai pripažinimą rodė, jog 
neretai didžiosios valstybės ig
noravo lietuvių tautos apsispren
dimą. Vis dėlto 1920 m. liepos 12 
d. Taikos sutartis su Sovietų Ru
sija per visus sovietinės nelaisvės 
metus galiojo, suteikdama lietu
vių tautai pasitikėjimą savimi ir 
savo teise, nors tų pat 1920 metų 
rudenį Lenkijos okupuota Lietu
vos sostinė Vilnius tapo įrodymu, 
jog efektyviausiai užsienio poli
tikos linįjai palaikyti konstrukty
vius kontaktus su visomis suinte
resuotomis pusėmis įvykdyti ne
pavyko, ir gaila — nepavyko susi
tarti ne vien dėl Lietuvos kaltės 
ar nenoro su mūsų istorine kai
myne Lenkija.

Nepaisant nepalankios Lietu
vai pasaulio spaudos ir kitų vals
tybių interesų, Lietuvos kariuo
menė, kurios branduolį sudarė 12 
tūkstančių savanorių, 1919-1920 
metų kovose su bolševikais, želi- 
govskininkais ir bermontininkais 
apgynė tautos teisę į dvidešimties 
metų laisvę.

2. Vasario 16 dienos akto keliu
1920 m. gegužės 15 d. pradėjęs 

darbą, Lietuvos Steigiamasis 

Seimas deklaravo, kad Lietuvos 
valstybė yra atkurta. Po dvejų 
metų vėžliu atšliaužė ilgai lauk
tas tarptautinis pripažinimas, 
Lietuva tapo Tautų Sąjungos 
nare. Krašto viduje formavosi 
pilietinė visuomenė su politinė
mis partijomis ir luomų intere
sais, savitu žemės ūkiu ir kultū
rinės raidos pakraipa. Priimta 
Respublikos Konstitucija įtvirti
no demokratinę Respubliką su ri
bota prezidento galia. Partijų at
stovai Seime pradėjo ruošti pri
brendusias reformas — dvarinin
kų žemės dalijimą valstiečiams, 
įvedė savo piniginį vienetą — litą. 
Steigiamasis Seimas su preziden
tu Aleksandru Stulginskiu prie
šakyje kreipė visas ekonomines 
jėgas į gamybą, ir netrukus Lie
tuva su savo žemės ūkio produk- 
cįja išėjo į užsienio rinką, dau
giausia Vokietiją ir Angliją.

Tačiau šešerių metų šeiminės 
demokratijos raidai katalikiškoje 
šalyje, kurioje dėsningai daugu
mą rinkėjų balsų per tuos metus 
gaudavo krikščionys demokratai, 
1926 metų rinkimai atnešė pra
laimėjimą. Seime daugiau vietų 
atiteko Lietuvos valstiečių liau
dininkų sąjungai ir Lietuvos so
cialdemokratams, kurie sudarė 
kairiąją koaliciją ir naują liaudi
ninko Mykolo Sleževičiaus vado
vaujamą vyriausybę. Koalicijos 
bandymai apriboti LKDP bloko 
įtaką visuomenėje, ypač mokyk
lose, aštrios diskusijos dėl kiek
vieno kairiosios vyriausybės 
žingsnio vidaus ir užsienio politi
koj didino konfrontaciją ir sukė
lė kietos valdžios šalininkų ato
veiksmį. Socialine prasme Lietu
voje į areną tuo metu išėjo tvir
tas, stiprus ūkininkas, reikalavęs 
savo ir lietuviškumo klestėjimo 
nepriklausomoje valstybėje. 
Politinėje sferoje jau reiškėsi to

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Darbinga viešnagė
Washington’e

Vytauto Landsbergio vizitas 
vasario mėnesio pradžioje Wa- 
shington’e turėtų gerai nuteikti 
nemažai politika besirūpinančių. 
Yra kelios priežastys pasidžiaug
ti ta jo viešnage.

Pasiremdamas savo jau gerai 
žinoma daugelyje kraštų asmeny
be, jis dalyvavo svarbiame meti
niame JAV sostinės National 
Prayer Breakfast, kur i ji atkreip
tas dėmesys todėl, kad jis iškilus 
lietuvis. National Prayer Break
fast rengėjai — Amerikos protes
tantų Bažnyčių vadai ir politikai 
praeityje yra tikrai užjautę bei 
toliau užjaučia nepriklausomybe 
besirūpinančias išsilaisvinusias 
iš Sovietų respublikas. Landsber
gis turėjo galimybę persimesti 
keliais žodžiais ir su ten 
dalyvavusiu prezidentu Clinto- 
n'u. Matyti, kad profesorius 
Landsbergis visokiose tokiose 
jvairios sudėties ir tikslų konfe
rencijose bei plataus masto 
subuvimuose ne tik atkreipia 
dėmesį į Lietuvos reikalus, bet, 
kaip ir tinka intelektualui, 
tinkamai išdėsto savo poziciją. 
Prieš keletą metų Kazimieras 
Antanavičius panašiu būdu pasi
tarnavo Lietuvai socialdemokra
tų pasauliniuose suvažiavimuose. 
Tai parodo, kad nereikia būti 
krašto prezidentu ar premjeru, 
norint efektyviai garsinti mūsų 
pozicijas pasaulinėje plotmėje. 
Užtenka, jei kalbėtojai yra aukš
to intelekto, pasinaudoja proga ir 
turi rimtą auditoriją. Tokių 
asmenybių, gaila, mes nedaug te
turime. Užtat gera matyti jų pasi
rodymą ir norisi, kad tokių dau
giau būtų.

Atrodo, kad lietuvių konserva
torių vadovas labai teisingai ima
si atsikreipti visai Lietuvai 
svarbiais klausimais į panašios 
minties grupuotes Vakaruose. 
Pasimatymai su įvairių dešiniųjų 
Amerikos politikų įtakingais 
asmenimis padės juos ne tik ir 
toliau nuteikti mūsų naudai, bet 
ir duos argumentą palaikyti 
mūsų poziciją prieš tuos Vaka
ruose, kurie skirtingai žiūri į 
Rusįjos padėtį ir jos siekius.

Susitikime su Empower 
America organizacijos žmonėmis 
Landsbergis turėjo progos ne tik 
išdėstyti Lietuvai rūpimus 
reikalus, bet ir pats susipažinti su 
organizacijos konservatoriško 
galvojimo pagrindais. Tai or
ganizacija, kuri ne tik stipriai 
pasisako už politinį ir ekonominį 
liberalizmą, bet, turėdama labai 
įtakingus politikus savo tarpe, 
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per respublikonų partiją remia 
neokapitalizmo pasaulėžiūrą. 
Užtat ryšiai su Amerikos konser
vatoriais įvairiuose institutuose 
ir grupuotėse, tikėkimės, greit 
išaugs į glaudų bendradarbia
vimą. Tada bus lietuviams kon
servatoriams galima koreguoti 
savo ekonominį galvojimą ryšium 
su kitų kraštų konservatyviosios 
pasaulėžiūros rodikliais, {domu 
buvo išgirsti, kad Tarptautinis 
respublikonų institutas greit 
atidarys savo įstaigą Vilniuje. 
Per ją galėtų išeiviai respubli
konai pasisiūlyti glaudžiau 
bendrauti su bendraminčiais 
Lietuvoje. Pasikeitimas idėjomis 
būtų sveikintinas.

Gal tada Lietuvos konservato
riai labiau nusigręš nuo 
užsilikusių komandinės eko
nomikos įsitikinimų ir stos už 
mokesčių mažinimą, valdininkų 
gretų retinimą, privačią ini
ciatyvą, smulkių verslų apsaugą, 
privataus kapitalo ugdymą, 
pramonės nepriklausomybę nuo 
ministerijų, biurokratūros papur- 
tymą ir paskolų tinkamą var
tojimą. Iš draugiškų ryšių ir pasi
tarimų gal kils konkretūs Lietu
vai planai kaip išjudinti mūsų 
krašto ūkį, kaip sudaryti sąlygas 
mūsų tautiečiams, kad jie patys 
galėtų savo gyvenimą gerinti, o 
ne priklausyti nuo valdžios 
išmaldos, įsakymų, reguliavimo 
ar dotacijų. Juk tai Vakarų kon
servatorių credo. Vilkimės, kad 
dirbdami su vakariečiais mūsų 
konservatoriai pereis iš bendrų 
pasisakymų prie konkrečių įsta
tymų ir dalykiškų veiklos 
pasiūlymų.

Kad išeiviai gali rimtai ir efek
tyviai padėti mūsų tautiečiams 
politiniuose Amerikos baruose, ir 
šį kartą parodė Asta Banionytė 
(JAV Lietuvių Bendruomenės 
Washington’o įstaiga), padėdama 
sudaryti tinkamus pasimatymus. 
Išeivijoje yra nedaug tikrai 
nusimanančių šitoje politinių ry
šių srityje, užtat visus tuos ryšius 
reikia išnaudoti. Spaudos ir 
valdžios kontaktų išnaudojimas 
galėtų būti labiau koordinuotas, 
kad taptų efektyvesniu. Nekal
bame, žinoma, tik apie nusifoto- 
grafavimą ar prabėgomis pa
spaudimą rankos kuriam nors 
aukštam pareigūnui. Galima 
turėti rimtus pasimatymus, kaip 
tai įrodė Vytauto Landsbergio 
viešnagė. Šitoje srityje yra ir keli 
išeiviai nemažai pasiekę, pavyz
džiui, dr. Vytautas Dambrava, 
dabartinis Lietuvos ambasa-

Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune

Vakar, šiandien, rytoj
OSVALDAS DAUGELIS

(M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius)

Tai vienas žymiausių ir di
džiausių muziejų Lietuvoje, sau
gantis, tiriantis, renkantis, 
populiarinantis ne tik genialiąją
M. K. Čiurlionio kūrybą, bet ir 
mūsų tautodailę, kitą Lietuvos ir 
Vakarų Europos šalių įvairių 
laikotarpių dailės palikimą, taip 
pat ir numizmatiką.

Muziejaus pradžia siejama su 
Lietuvių dailės ir Mokslo draugi
jų veikla pirmąjame mūsų šimt
mečio dešimtmetyje. Jau nuo 
1908 m. lietuvių spaudoje buvo 
keliama mintis įsigyti Vilniuje 
būstinę — „Tautos namus”. Juose 
norėta įkurdinti svarbiausias 
mokslo ir meno įstaigas, biblio
teką, muziejų, sales paskaitoms ir 
susirinkimams, abiejų draugijų 
valdybas ir kita. Ši mintis ypač 
tapo svarbia 1911 m. mirus Čiur
lioniui. Būtinai reikėjo surinkti ir 
išsaugoti vienoje vietoje jo 
kūrinius. Todėl šiam tikslui 1913 
m. prie Lietuvių dailės draugijos 
įsisteigė „Čiurlionio kuopa”. Ji 
siekė įkurti Lietuvių tautos 
paveikslų galeriją ir jos pagrin- 
dan padėti Čiurlionio kūrybą, 
įgyjant ją iš dailininko našlės 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlio- 
nienės bei kitų šios šeimos narių 
ir privačių asmenų. Kuopos 
veiklą nutraukė prasidėjęs Pir
masis pasaulinis karas. Čiur
lionio kūriniai saugumo sume
timais buvo išvežti į Maskvą.

1919 m. okupavus lenkams Vil
nių, visas Lietuvos politinis ir 
kultūrinis gyvenimas susispietė 
Kaune. 1920 m. čia įsikūrė Lietu
vių meno kūrėjų draugija, kuri 
rūpinosi krašto meniniu 
gyvenimu. Jos iniciatyva tų metų 
pavasarį buvo surengta Lietuvių 
meno apžvalgos paroda Kaune. 
Draugija įsteigė Meno rūmų 
fondą, siekusį įgyti dailės 
kūrinius būsimam muziejui. Fon
do lėšos buvo labai ribotos ir susi
dėjo iš kuklių visuomenės aukų. 
1920 m. Meno rūmai gavo pirmą 
žymesnę pašalpą — Amerikos 

dorius Venecueloje, inž. A. Vens- 
kus Europoje. Turime vieną 
kitą Amerikoje ir kitur. Ateina ir 
vėl laikas, kada naudingi ryšiai 
bus ypatingai mums svarbūs.

Užsienio politikos arenoje, 
žinoma, tikimės, kad pirma lietu
viai tarp savęs susitars dėl 
bendrų tikslų ir bendro darbo, 
pasižiūrėję į vyriausybės poziciją. 
Radus bendras užsienio politikos 
gaires, galima bus ieškoti bei 
palaikyti tinkamus ryšius veikti 
viešąją opiniją ir valdžių nusi
teikimą mūsų reikalų atžvilgiu.

Jonas Pabedinskas

lietuvių surinktas 20,000 aukso 
markių. Už jas komisija iš 
Meno apžvalgos parodos nupirko 
būsimam muziejui 166 dailės 
kūrinius. Deja, jų, kaip ir tais 
metais iš Maskvos grąžintų Čiur
lionio kūrinių, nebuvo kur padėti, 
teko kilnoti iš vienų patalpų į 
kitas. 1921 m. Steigiamajame 
Seime buvo priimtas M. K. Čiur
lionio galerijos įstatymas. Juo re
miantis, 1922 m. iš dailininko 
našlės buvo įgyti Čiurlionio 
kūriniai. Tačiau galerija gyvavo 
popieriuose ir toliau neturėdama 
pastovių patalpų. Pasikeitė du 
pirmieji jos direktoriai — Ignas 
Šlapelis ir Kajetonas Šklėrius. 
Nuo 1924 m. kovo 15 d. trečiuoju 
direktoriumi buvo paskirtas ką 
tik iš muziejininkystės studijų 
Paryžiuje grįžęs Paulius Ga
launė. Jam teko visi Čiurlionio 
galerijos laikinųjų rūmų Ąžuolų 
Kalne statybos, dailininko kū
rinių paruošimo ekspozicijai ir 
daug kitų rūpesčių. 1925 m. gruo
džio 13 d. galerįja atvėrė duris 
lankytojams. Joje veikė lietuvių 
dailės ir tautodailės bei senosios 
Vakarų Europos tapybos ekspo
zicijos, buvo ruošiamos periodinės 
lietuvių dailininkų kūrinių 
parodos, leidžiami jų katalogai, 
kiti leidiniai. Dalį darbų iš 
parodų galerija įsigydavo į savo 
rinkinius, kurie kiekvienais 
metais didėjo. Kasmet juos 
papildydavo ir kaimuose renkami 
bei iš kolekcionierių įgyjami tau
todailės eksponatai. Galerijos fon
dai buvo papildomi ir Vakarų Eu
ropos dailės kūriniais. Juos dau
giausia sudarė nacionalizuotų 
dvarų kolekcijų likučiai ar do
vanos.

Greitai galerijos mažos patal
pos pradėjo nepatenkinti au
gančio ir savo veiklą plečiančio 
muziejaus poreikių. Visuomenė 
pradėjo svarstyti naujo muziejaus 
statybos klausimą. Šitam patogi 
proga buvo artėjantis 1930 m. Vy
tauto Didžiojo 500-ųjų mirties 
metinių jubiliejus, kurį Lietuvos 
Respublika ruošėsi iškilmingai 
paminėti. Buvo galvojama pa
statyti Vytautui paminklą. 
Viename Jubiliejaus organiza
cinio komiteto posėdyje 
dailininkų sąjungos atstovai P. 
Galaunė ir V. Dubeneckis pasiū
lė vietoj paminklo statyti 
muziejų. Jų minčiai buvo pritar
ta ir 1930 m. lapkričio 28 d. buvo 
padėtas kertinis akmuo dabar
tinėje centrinių rūmų vietoje ir 
pradėti statybos darbai pagal 
architekto V. Dubeneckio projek
tą.

1936 m., baigus statybą, rū
muose įsikūrė du muziejai: Karo 
ir Vytauto Didžiojo Kultūros, į 
kurio sudėtį įėjo M. K. Čiurlionio 
galerija, Valstybės muziejus bei 

1 Kauno miesto muziejus. Nauja
jam muziejui, be įprastinio 
muziejaus darbo, buvo pavesta 
vykdyti kultūros paminklų 
apsaugą, globoti kraštotyros 
muziejus. Naujuose rūmuose 
veikė keturi skyriai: priešisto
rinis, istorinis, etnografinis ir 
meno skyrius, kurio pagrindą 
sudarė Čiurlionio galerijos 
rinkiniai.

1940 m. okupavus Lietuvą so
vietams, muziejaus pavadinimai

Pieta. Dievdirbys Jonas Valys (1852-1918). Panevėžys. 
Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune.

A. Ingeleviiiaus nuotrauka 1937 metais.

Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune. Prie muziejaus priestato 
V. Vildžiūno skulptūra.

— M. K. Čiurlionio galerijos stovi
1980 metų nuotrauka.

keitėsi. 1944 m. spalio 11 d. jis 
buvo įvardintas Kauno Valsty
biniu M. K. Čiurlionio dailės 
muziejumi. Karo metais muziejus 
buvo uždarytas, rūpintasi

eksponatų išsaugojimu. Nuken
tėjo tik Parodų Kalno paviljo
nuose buvę etnografiniai 
eksponatai, rinkti būsimam Oro 
(buities) muziejui. Patalpose apsi

gyvenus sovietų kariškiams, 
mediniai eksponatai buvo sukū
renti.

Be abejo, okupacijų metais, 
ypač stalininiu laikotarpiu, 
muziejaus veikla buvo ideolo
gizuota. Iš muziejaus ekspozicijų 
teko išimti Lietuvos kuni
gaikščių, didikų, tautinės kultū
ros žadintojų portretus, Lietuvos 
valstybingumą primenančius 
eksponatus, religinės tematikos 
kūrinius, buvo keičiami muzie
jaus vadovai. Nepaisant šito, jų ir 
kitų muziejininkų išminties bei 
toliaregiškumo dėka, minėtos 
eksponatų grupės nebuvo 
naikinamos, bet tyliai laikomos 
muziejaus saugyklose. Todėl 
Atgimimo laikotarpiu prie tautos 
savimonės žadinimo galėjo 
prisidėti ir mūsų muziejus, 
surengdamas ne vieną reikš
mingą parodą: pvz., 1989 m. — 
„Mūsų vėliavos”, „Pinigai 
Lietuvoje (1915-1941)”, „Lietuvių 
dailininkų emigrantų kūryba” ir 
kt. Šiuo metu muziejus ruošiasi 
pažymėti dr. Aleksandro Račkaus 
100-sias gimimo metines. Į mūsų 
kultūros bei muziejaus istoriją jis 
įėjo 1935 m. atvežęs iš JAV ir 
dovanojęs vertingą lituanistinį 
rinkini, atspindintį 19 a. galo — 
20 a. pradžios mūsų išeivių 
visuomeninę veiklą, jų draugijas 
ir pan. Taip pat ir to krašto 
pirminių tautų kultūros ekspona
tų. 1993 m. minėjom dailininko 
Adomo Galdiko šimtmetį. Be to, 
pastaruoju metu muziejuje 
surengiama daug užsienio šalių 
dailininkų kūrinių asmeninių ir 
grupinių parodų (Skandinavijos, 
Vokietįjos, Lenkuos, Slovėnijos ir 
kitų šalių).

Šiuo metu muziejaus ekspozi
cijose ir saugyklose yra 245,190 
eksponatų, veikia filialai: M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus 
Druskininkuose (atidarytas 1962 
m.), A. Žmuidzinavičiaus kūrinių 
ir rinkinių muziejus (1966 m.), 
prie centrinių muziejaus rūmų 
pristatytas specialus priestatas 
M. K. Čiurliono kūriniams 
tinkamai saugoti ir eksponuoti 
(1969 m.), lietuvių keramikos 
ekspozicija Kauno Rotušės rūmų 
rūsyje (1978 m.), Paveikslų gale-

(Nukelta į 2 psl.)
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Eini su dešine 
— vilies ir bijai

Lietuvos mokslininkų 
darbų citavimas 

pasaulio literatūroje
ONA VOVERIENĖ

Tu Urale, motinėle,
Tėvas jau šaltuos kapuos...

Iš partizanų dainos jauti tą 
nevilti, liūdėsi ir kančią pokario 
metais. Požiūris i tų dešimtmečių 
tragišką laikotarpi paveikė šian
dien Lietuvos politinę dešinę re
miančius žmones. Panašiai, kaip 
ir 1991 metų sausio kova ir iš
gyvenimai, kada sovietiniai 
tankai puolė užgniaužti mūsų 
nepriklausomybę. Visaip galima 
interpretuoti dešiniųjų elgesį ir ji 
vertinti, tačiau politinis jų nusi
teikimas yra jiems savitas labiau 
dėl jų santykių su buvusiais ko
munistais, negu dėl jų pažiūros i 
krašto valdymą. Pokario okupa
cijos laikų ilgametis nepasitikėji
mas lietuviais komunistais 
paliko savo žymes apie tą laiko
tarpį ir mūsų literatūroje:

„ .Toks ten ir lietuvis — sveti
mu raugu užraugtas’.

„Teisingai sakai, Kaziūnyt, — 
svetimu raugu užraugtas dar ar
šesnis už patį liuciperį’ ”, (Iš Jono 
Mikelinsko apysakų rinkinio 
Paskutinė korta, Vilnius, 1993).

Dauguma dešiniųjų politikų ir 
šiandien sutiks su 1949 metų 
partizano Dzūko raportu apie 
tuometinį žemės ūkį: „Po šešerių 
metų aktyvaus priešinimosi šian
dien kaip niekad anksčiau iškilo 
kiekvienam ūkininkui prieš akis 
didelė grėsmė būti įtrauktam į 
kolchozinės vergijos jungą. Jėga, 
prievarta ir apgaulė neprivertė 
daugumos ūkininkų Dainavos 
apygardos erdvėje stoti į 
kolchozus, ir ypač ten, kur 
reiškėsi stipresnė partizanų 
veikla” ( Laisvės kovų archyvas, 
1993 Nr. 6). Dabar žinome, kad 
lietuvis ūkininkas galutinai 
pralaimėjo.

Šitų įvykių apibūdinimas visai 
kitaip skamba 1993 metais, 
atėjęs iš žemės ūkio ministerijos 
(Lietuvos žemės ūkis, knygelė): 
„Iki Antrojo pasaulinio karo buvo 
apie 306 tūkst. valstiečių ūkių 
(įskaitant iki 1 ha). 1940 m. pa
skelbus žemę bendraliaudine 
nuosavybe, padaryta pradžia 
keičiant valstiečių požiūrį į žemės 
kaip pastovios ir neliečiamos 
privatinės nuosavybės forma. 
Kryptingą Lietuvos valstiečių 
gyvenimą ardė karo ir pirmieji 
pokario metai. Ištisinė kolektyvi
zacija įvykdyta 1948-1952 m.". 
Tai neįtikėtinai leninistiškai dar 
šiandien skambanti kalba tos 
dalies nomenklatūros, kuriai taip 
sunku pakeisti savo galvojimą ir 
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atsikabinti nuo praeities įpročių 
bei išsireiškimų.

Užtat Alfonsas Bukontas (Tėvy
nės sargas, 1993 Nr. 1) teigia, kad 
valdančioji inteligentija — 
nomenklatūra ėjo į mitingus, 
rėmė tautinę revoliuciją, nacio
nalinį išsivadavimą, bet tikėjosi 
ir toliau tęsti krašto valdymą. 
Landsbergis pasielgęs ne pagal 
numatytas žaidimo taisykles, 
pareikalaudamas pakeisti viską 
ir atkurti žmogiškas vertybes, 
kurias inteligentija buvo pra
radusi. „Ir kai ta struktūra su
griuvo, inteligentįja pajuto, kad 
yra neva nebereikalinga. Atsidū
rė erdvėje, kur reikia atsakyti už 
viską. O tam nebuvo pasirengusi. 
Ir dabar ji mielai grįžtų į tą patį 
komunizmo šešėlį, nes ten ji buvo 
saugi. Ji nepasiruošusi būti 
laisva, atsakyti už tai, ką rašai, 
kuri, ką mąstai... Čia ir yra di
džiausia inteligentuos tragedija, 
kad ji savo esme buvo sovietinė. 
Kitokios nebuvo”.

Panašiai pažymi ir krikščionių 
demokratų Tėvynės sargo ir Ap
žvalgos vyriausia redaktorė A. V. 
Škiudaitė: „Skaudžiausia, kad 
kaip tik inteligentija, kuri labiau
siai galėjo ir turėjo įvertinti V. 
Landsbergį, pirmoji pradėjo jo 
nesuprasti. Netiesa, kad V. 
Landsbergis pralaimėjo kaime. 
Kaimui nuomonę padėjo sufor
muoti „visada opozicijoje’ esantys 
inteligentai. Ne aš viena paste
bėjau, kad šiandien inteligentai 
pritvinkę pykčio, prasidėjusio 
atskilinėjimais nuo Sąjūdžio, kar
tu ir nuo V. Landsbergio” (Tėvy
nės sargas, 1993 Nr. 1).

Centro mėginimas sutaikyti 
vieną pusę su kita nepavykęs, 
pagal A. V. Škiudaitę, nes „Ne
galima sutaikyti budelių su 
aukomis, nors gal ir labai grubiai 
pasakyta”. Nepriklausantieji vi
sus kritikuoja, bet geriau eina 
tarnauti kariajai pusei, nes esą 
tarnauti dešiniesiems jiems per 
prasta. „Kol neišeis aukų karta 
ir budelių karta, tol mėginimas 
sutaikyti bus amoralus”.

Vytautas Landsbergis, ten pat 
cituojamas (Tėvynės sargas, 1993 
Nr. 1), sakosi, „Aš nenorėčiau 
apibendrintai kalbėti apie inteli
gentiją arba nusivilti ja”. Skau
džiausia atrodo jam, tai „keistas 
fenomenas Lietuvoje. Bet kokiam 
gandui, ypač blogam ar šmeižian
čiam gandui, absoliučiai tikima. 
Atrodo, jie tokie naivūs, tie 
žmonės, kaip vaikučiai, kurie 
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Pastarųjų metų mokslotyri- 
ninkų konferencijose dabartinė 
postkomunistinių šalių mokslo 
būklė apibūdinama kaip tų šalių 
„mokslo saulėlydis”, kaip Euro
pos kultūros dekadanso tąsa, 
genialiai numatyta ir moksliškai 
pagrįsta dar 1922 metais vokie
čių filosofo Oswald Spengler jo 
veikale Der Untergang dės 
Abendlandes (1918-1922).

Lemtinga prielaida Europos 
kultūros saulėlydžiui buvo spar
čiai besivystanti civilizacija, vė
liau pavadinta mokslinės techni
nės revoliucijos vardu, kuri ne
aplenkė ir Lietuvos. Šiandien, 
žiūrint jau iš laiko perspektyvos, 
vienareikšmiškai ją įvertinti sun
ku. Šalia jos teigiamų rezultatų, 
pažangių gamybos technologijų ir 
technikos, jos sukurtų gerų ir 
patogių daiktų buičiai turime ir 
kitas pasekmes — nuniokotą visų 
postkomunistinių šalių ekonomi
ką, užterštą gamtą, sujauktą 
žmogaus dvasią. Kaip teigia Lie
tuvos filosofas A. Vaišvila, svar
biausiu mūsų visuomeninės dva
sios bruožu tapo polinkis vartoti, 
aplenkiant kūrybą (Mokslo Lietu
va. - 1993. - N 4 63).

Paradoksalu, kad Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jos mo
kslas atsidūrė ypač sunkioje būk
lėje. 80% susijęs su Rusijos mokslu 
bendromis programomis, tarp jų 
ir militaristine tematika, Lietu
vos mokslas nepriklausomos Lie
tuvos ir jos nepriklausomo moks
lo situacijai nebuvo ruošiamas, 
buvo „užkluptas" staigiai ir 
netikėtai. Ilgus sovietmečio de
šimtmečius Lietuvos mokslas, 
vairuojamas svetimos rankos 
pagal TSKP socialistinio planinio 
mokslo modelį ir jos programą 
nuo suvažiavimo iki suvažiavi
mo, nemąstė apie savo ateitį. Jis 
tos ateities neturėjo.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, jos mokslas, kaip teisingai 
diagnozavo V. Vyšniauskas, atsi
dūrė „politinių problemų perife
rijoje” (Mokslo Lietuva. — 1993. 
— N. 6 65), buvo užmirštas, kaip 
buvo visą penkiasdešimtmetį, 
taip ir liko komunistų (vėliau 
pasivadinusių LDDP) rankose 
(nuo pat pirmosios Lietuvos ne
priklausomybės dienos ir iki šiol 
mokslo komisijai Seime vadovau
ja kraštutinių kairiųjų pažiūrų 
profesorius Bronius Genzelis)

Nereikia įrodinėti (mokslo isto
rijoje tai jau šimtus kartų įrody-

* Pranešimas, skaitytas VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziume, 
vykusiame 1993 m. lapkričio 24-28 d. 
Lietuvių centre, Lemont, Illinois. 

i ta), kad moksle pats stipriausias 
instinktas, pranokstantis kartais 
protą ir išmintį, yra griovimo in
stinktas. Nevaldomas jis įgyja 
sprogstančios bombos jėgą. Netgi 
tokiam santūriam filosofui, kaip 
Arvydas Šliogeris, tarsi dvasios 
šauksmas prasiveržė: „Griovimo 
instinktas vis labiau išstumia 
kūrybos instinktą. Technikos iš
ugdytų barbarų masė auga stul
binančiu greičiu. Į Lietuvą atėjo 
barbaro valanda!" (Dialogai. — 
1992 lapkričio 20). Vyksta spar
tus intelekto, kūrybos nereika
lingumo, inteligentijos eliminavi
mo iš aktyvios visuomeninės 
veiklos procesas (Mokslo Lietuva, 
— 1993. — N. 4 63). Lietuvos 
moksle sunaikintos mokslo val
dymo struktūros — Lietuvos 
aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerija ir Mokslų 
akademija, kaip mokslo valdymo 
ir koordinavimo institucija; kai
noms didėjant šimtus kartų, ho
norarai mokslininkams už jų pu
blikuotus darbus indeksuoti 10 
kartų; mokslininkų atlyginimų 
vidurkiai bendroje atlyginimų 
vidurkių lentelėje priešpaskuti
nėse vietose, bibliotekos neturi 
lėšų užsakyti mokslinei literatū
rai ne tik iš Vakarų, bet jau ir iš 
Rytų; kai kurioms mokslo ša
koms, sakysim, mokslotyrai, mo
kslinės informacijos mokslams ir 
bibliotekininkystei neužsakoma 
nei vieno leidinio; nefinansuo
jamas naujų mokslinių leidinių 
steigimas; mokslininkai neturi 
kur publikuoti savo darbų, moks
linių žurnalų nėra, o už knygų 
leidybą turi patys sumokėti. Lie
tuvos mokslas nuo 1991 metų 
pradeda merdėti. Valstybinis 
mokslas finansuojamas vos 0.9% 
nuo nacionalinio biudžeto išlaidų.

Lietuvos mokslo ir studįjų įsta
tyme paskelbta atgimstančio lais
vos Lietuvos mokslo pagrindinė 
nuostata — orientacija į kūrybiš
ką asmenybę. Tačiau ta nuostata 
kol kas tik deklaruojama, o ne 
realizuojama. Stengiamasi iš
saugoti esamą mokslinį potencia
lą (1992 m. Lietuvoje mokslo ir 
mokslo aptarnavimo srityje dirbo 
24,512 žmonių, 1985 m. — 28, 
516), o ne tobulinti jo kvalifika
ciją, didinti jame laipsniuotų 
mokslininkų skaičių, integruoti 
jų kūrybą į pasaulio mokslinės in
formacijos srautus. Šiandien ben
droje Lietuvos mokslo potencialo 
struktūroje tik 23.1% laipsniuoti: 
722 habilituoti daktarai ir 4,951 
daktaras (2,220 mokslų kandida
tų dėl žemų atlyginimų ir kitų 
nepalankių sąlygų iš mokslo ti
riamojo darbo pasitraukė. Mo
kslinių struktūrų bei mokslinio 
potencialo ir jo mokslinių rezulta
tų kiekybinių parametrų ir jų 
kokybės analizė palikta savi
eigai.

Lietuvos mokslo pertvarkai 
reikia, kad būtų nustatytos jau 
atgyvenusios, Lietuvos mokslui 
jau nebetinkamos struktūros ir 
kuriamos naujos, sudarytos iš 
efektyviausiai dirbančių moksli
ninkų, turinčių įtaką mokslo 
raidai.

Nepriklausomos valstybės na
cionalinis prestižas yra glaudžiai 
susįjęs su jos mokslo prestižu 
pasaulyje. Vienu iš populiariau
sių mokslo darbų pripažinimo ir

Vilniaus universitetas — Sarbievijaus kiemas. „ ±Z. Kazėno nuotrauka

jų įtakos mokslo raidai nustaty
mo metodu visame pasaulyje pri
pažįstamas mokslinių citatų ana
lizės metodas. Mokslinės citatos 
— tai specifinė mokslo kalba, ro
danti kokioje informacinėje aplin
koje vyko tyrimo procesas, kokio
mis teorijomis, idėjomis, faktais ir 
metodais remiantis buvo sukur
tos naujos žinios. Tai objek
tyvi pačių mokslininkų rašoma 
mokslo istorija, atspindinti svar
biausius atitinkamų laikų moks
lo laimėjimus.

Mokslinės citatos parodo:
— mokslininko idėjų ir darbų 

paplitimą pasaulyje; kokiose 
šalyse ir kontinentuose domimasi 
jo darbais; kas? kokiam konteks
te? kaip? (kritikuodamas ar tei
giamai vertindamas) cituoja jo 
darbus? kokią įtaką mokslo rai
dai turi jo darbai ir iš to 
išplaukianti išvada, koks to 
mokslininko vaidmuo mokslo ša
kos raidoje ir kokia jo vieta 
mokslinio sociumo hierarchinėje 
sistemoje; mokslininkui — citavi
mas — tai lakmuso popierėlis jo 
kūrybinėje laboratorijoje, paro
dantis, ar jis teisingai pasirinko 
savo mokslinę kryptį, ar jį su
pranta amžininkai, ar jo idėjos 
turi perspektyvą ir kokia įmano
ma jų tolimesnė raida.

Citavimo analizė yra vienas iš 
svarbiausių mokslotyrinių meto
dų mokslo valdymo institucijai, 
mokslinio tyrimo organizacijai ir 
kolektyvui. Jis parodo: valstybės 
mokslo prestižą tarptautiniu 
mastu; valstybės mokslo indėlį į 
tarptautinį mokslo fondą; valsty
binių pastangų mokslui vystyti 
efektyvumą; valstybinių mokslo 
institucyų efektyvumą, priorite
tines savo aktualumu pasaulio 
mastu mokslines kryptis; tarp
tautinio bendradarbiavimo ir idė
jų integracijos galimybes ir pro
cesus; žymiausius mokslininkus 
pasaulio mastu, svarbiausius 
mokslo šakos leidinius bei op
timalius integravimosi į pasaulio 
mokslą kanalus ir t.t. Citatos — 
tai svarbiausių mokslo laimėjimų 
žemėlapis, jų istorija, rašoma 
pačių mokslininkų, objektyviau
siai atspindinti atitinkamo 
laikotarpio situaciją.

Lietuvoje yra nemažas įdirbis 
šioje srityje. Atliktos kelios 
dešimtys tyrimų, apgintos kelios 
disertacijos, paskelbta per 100 
mokslinių straipsnių.

Citavimo analizės metodas 
ypač populiarus tapo po 1963 
metų, kai Philadelphįjoje buvo 
pradėtas leisti „Mokslinių citatų 
indeksas” — Science Citation In
de*. Deja, Lietuva niekada jo 
neturėjo ir nevertino.

Reikėjo važiuoti į Maskvą savo 
lėšom ir savo laisvalaikiu, sie
kiant pasinaudoti jos teikiamo
mis galimybėmis. Lietuvoje 
„Science Citation Index” buvo 
naudojama techninių Bprendimų 
patentinei ekspertizei, jų paten- 
tabilumui pasaulio mastu nusta
tyti, kai kurių mokslo šakų istori
nei raidai tirti, perspektyviausioms 
mokslo šakų kryptims nustatyti, 
mokslinėms mokykloms ir „ne
matomiems kolektyvams” tarp
tautiniu mastu nustatyti, Lietu
vos mokslininkų idėjų paplitimo 
geografijai identifikuoti, moksli
nės informacinės veiklos efekty
vumui tirti, Lietuvos mokslinėms 
mokykloms identifikuoti ir t.t. 
Išanalizuotas 596 Lietuvos mo
kslininkų citavimas pasaulio 
literatūroje 1945-1990 metais.

Didžiausio pasaulio mokslinin
kų dėmesio sulaukė Lietuvos fi
zikų darbai. Net 19 iš jų rodyklėje 
„Science Citation Index” įregis
truoti 100 ir daugiau kartų: A. 
Jucio darbai — 592 kartus, J. 
Požėlos — 474, V. Straižio — 393;
R. Baltramiejūno — 318; V. Va
nago — 317; J. Vaitkaus — 264; 
J. Grigo — 234; V. Dienio — 219; 
V. Bareikio — 213; S. Ašmonto — 
157; A. Matulionio — 145; R. 
Brazio — 151; R. Karazijos — 134;
S. Ališausko —123; A. Šileikos — 
103; A. Matulio — 102; J. Višča- 
ko — 117; A. Bolotino — 98; E. 
Montrimo — 94, etc.

Pasaulio chemijos literatūroje 
cituoti daugiau negu 100 kartų ir 
8-ių Lietuvos chemikų darbai: P. 
Norkaus — 319 kartų; J. Matulio 
— 205; J. Kulio — 158; L. Rastei- 
kienės — 145; D. Poškaus — 140; 
B. Juodkos — 118; P. Buckaus — 
112; G. Rozovskio — 108; V. 
Daukšo — 107, R. Sližio — 84, etc.

Biologų: A. Janulaičio darbai 
pasaulio literatūroje buvo cituoti 
433 kartus, jo mokinio V. But
kaus — 234; M. Petrušytės — 170;
L. Griniaus — 161 (tik 1980-1984, 
kiti metai netirti), S. Klimašaus
ko — 128, A. Jasaičio — 195, B. 
Griniuvienės — 125, etc.

Iš Lietuvos matematikų dau
giausia cituoti: B. Grigelionis — 
196 kartus, J. Kubilius — 169, V. 
Statulevičius — 141, V. Paulaus
kas — 141, A. Bikelis — 94, etc.

Pasaulio medicinos literatūroje 
plačiai naudojami ir pripažinti Z. 
Januškevičiaus darbai. Jie rodyk
lėje „Science Citation Index” 
įregistruoti 435 kartus, J. Brėdi- 
kio — 290; D. Žemaitytės — 141; 
J. Blužo — 102; A. Baubinienės — 
73, A. Lukoševičiūtės — 70, J. 
Kupčinsko — 65, etc.

Iš technikos specialistų dau
giausia cituojami precizinės 
vibromechanikos mokslinės mo
kyklos įkūrėjo akad. K. Raguls- 
kio darbai — 111 kartų ir L. 
Telksnio — 76. A. Avižienio 
darbai pasaulio literatūroje iki 
1990 metų buvo cituoti 584 
kartus.

Lietuvos mokslininkų darbų ci
tavimo „geografija” labai plati. 
Akad. A. Jucio darbai buvo cituo
ti JAV, Anglųoje, Vokietijose (dar 
tada VDR ir VFR), Olandijoje, 
Švedijoje, Kanadoje, Danijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Vengri- • 
joje, Lenktoje bei Taivanyje, 
Dienio — 10 valstybių, A. Jasai
čio ir B. Griniuvienės — Olandi
joje, Danijoje, TSRS, Šveicarijoje, 
JAV, A. Janulaičio — TSRS, An
glijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Olandijoje, Japonijoje; P. Nor
kaus — TSRS, Japonijoje, Olandi
joje, Prancūzįjoje, Kanadoje, Šve
dijoje, Indijoje ir t.t.

Tarptautinis pripažinimas mo
kslininko biografijai yra vienas 
svarbiausių įvykių. Deja, pelnyti 
jį labai sunku. Nustatyta, kad iš 
100 publikacijų yra cituojamos ir 
patenka į mokslo aukso fondą tik 
15-16. Todėl citavimas yra mo
kslininko įnašo į mokslo raidą 
pripažinimas. Pasaulio literatū
roje jau susiklostė tradicija, kad 
mokslininkas pripažįstamas tarp- 
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Svarbūs pasikeitimai
Lenkijos Bažnyčioje

Lenkijos Katalikų Bažnyčioje 
vyksta svarbūs pasikeitimai. 
Apie juos New York’e išeinančio 
mėnraščio Commentary vasario 
numeryje rašo Rytų Europos ži
novas, Etikos ir Visuomeninės 
politikos centro pirmininkas 
George Weigel.

Savo straipsnyje, pavadintame 
„Didysis Lenkijos eksperimen
tas”, Weigel tvirtina, kad buvu
sioji kardinolo „Višinskio Baž
nyčia” dabar virsta popiežiaus 
„Jono Pauliaus II Bažnyčia”. 
Ankstesnioji Bažnyčia buvusi 
drausminga, labai patriotiška ir 
nelinkusi į intelektualinius 
samprotavimus. Ji uoliai puose
lėjusi populiarų pamaldumą ir 
priešinosi vidiniams pasikei
timams, kuriuos galėtų išnaudoti 
komunistinis režimas. Daugumos 
lenkų manymu, tokios Bažnyčios 
reikėjo sunkiais okupacijos lai
kais.

Bet koksai turėtų būti Bažny
čios vaidmuo šiandien? Weigel 
nemano, kad ji galėtų išlaikyti 
savo 50 metų turėtą „institucinės 
dorybės monopolį” ar sugrįžti į 
Pilsudskio laikų privilegijuotą 
padėtį. Daugelis lenkų Bažnyčios 
vadovų sutinka, kad komunizmui 
žlugus buvo padaryta daug klai
dų, kurios atstūmė nemažai len
kų katalikų. Jie norėjo Bažnyčios, 
kuri remtųsi demokratišku įti
kinimu ir dialogu, o ne vien 
tiktai įsakinėtų ir reikalautų.

Anot straipsnio autoriaus, 
„istorini posūkį” pagreitino 
popiežius Jonas Paulius II. Pra
ėjusių metų sausio mėnesį Romo
je susirinkusiems lenkų vysku
pams jis tiesiai pareiškė, kad 
Bažnyčia negali veltis į politiką. 
Popiežiaus žodžiais, „Bažnyčia 
nėra politinė partija, ji nėra 
tapati jokiai politinei partijai. Ji 
atvira visiems geros valios žmo
nėms, ir jokia politinė partija 
neturi teisės jai atstovauti”.

Lenkuos Bažnyčia, pasak popie
žiaus, turės remtis moderniąja 
katalikybės visuomenine doktrina 
(Antrojo Vatikano susirinkimo 
nuosprendžiais), o ne suroman- 
tinta Lenkuos praeities nostalgi
ja. Tą tradicinę Bažnyčios samp
ratą autorius sieja su Višinskio 
įpėdinio, kardinolo Glemp, asme
niu.

Netrukus po šių popiežiaus pa
reiškimų jo linįjai atstovaujantis 
jaunas vyskupas Tadeusz Piero- 
nek laimėjo rinkimus į Lenkijos 
vyskupų generalinio sekretoriaus 

Šiame numeryje:
Keičiasi Lenkijos Bažnyčia • Putino romano šviesa ir šešėliai • 
Smuikininkas Raimundas Katilius Čikagoje • Dailininkas Alfon
sas Dargis • Sigito Gedos „Himnas laukų krosnelei” • Henrietos 
Vepštienės ir Vytauto O. Virkau ekslibriai • Alice Stephens ir Li
ra dainininkių koncertas Čikagoje

postą, nugalėdamas du kardinolo 
Glemp’o remiamus kandidatus. 
Birželio mėnesį paskelbtame pa
storaciniame laiške lenkų vysku
pai paskatino piliečius „protingai 
įvykdyti savo pilietinę pareigą” 
ateinančiuose rinkimuose, bet 
pabrėžė, kad Bažnyčia nesutap- 
dins savęs su jokia partija ar kan
didatu. Šį pavasarį bus renkamas 
naujas Lenkijos vyskupų pirmi
ninkas — vyraujantis kandidatas 
yra Gniezno arkivyskupas Hen- 
ryk Muszynski, pasižymėjęs pa
stangomis įveikti antisemitizmo 
problemą Lenkijoje. Krokuvoje 
įsteigtas Politinės minties cent
ras, kuris vystys dialogą tarp 
anglų-amerikiečių politinių, 
ūkinių idėjų ir Jono Pauliaus II 
visuomeninės mąstysenos.

Ar „liberali demokratiška 
valstybė ir laisvas ūkis gali būti 
pastatyti ant pilnutinės katali
kiškos kultūros pamatų?” — 
klausia autorius. Nors to niekad 
nėra atsitikę, jis mano, kad 
Lenkijai tai gali pavykti. Porą 
šimtmečių Katalikų Bažnyčia 
nebuvo palanki perėjimui į de
mokratiją ir laisvą rinką, nerv
ingai reagavo į konstitucinę vals
tybę, religijos laisvę ir kapi
talizmą. Bet Antrojo Vatikano su
sirinkimo metu įvyko istorinis 
lūžis — Romos Katalikų Bažnyčia 
atsisakė savo įprastinio palan
kumo „altoriaus-ir-sosto sandė
riams”. O popiežius Jonas Pau
lius II savo 1991 metų encikliko
je Centesimus annus pasisakė už 
„laisvą ūkį” kaip Dievo pavidalu 
sukurtų žmonių kūrybos iš
raišką.

Weigel pripažįsta, kad Lenkijos 
pasisekimas šiame šimtmetyje 
nėra garantuotas. Amerikos abe
jingumas, Vakarų Europos pre
kybiniai barjerai, sąmyšis Rusi
joje ir komunizmo paliktos žaiz
dos dar gali sužlugdyti lenkų de
mokratų, verslininkų ir reformą 
remiančių Bažnyčios vadovų vil
tis. Tačiau straipsnio autorius te
bėra optimistas. Ir Lenkija, ir len
kiškoji katalikybė labai pasikeitė 
nuo 1989 metų. Iš tų pasikeitimų 
gali iškilti savitas laisvos visuo
menės modelis, kurioje „pulsuo
jantys religiniai įsitikinimai 
paruošia pamatus, nuo kurių 
galima siekti laisvės, teisingumo 
ir pasiturinčio gyvenimo visiems 
žmonėms”, užbaigia savo straips
nį apie Lenkįją George Weigel.

kž

„Altorių šešėlio” šešėliuose
Šviesa ir jos atšvaitai 

Vinco Mykolaičio-Putino romane
JOLITA KAVALIŪNAITĖ

Vinco Mykolaičio-Putino trijų 
tomų biografinio pobūdžio ir 
apologetinės (teisinančios) kryp
ties romanas, išleistas šio 
amžiaus trečiojo dešimtmečio 
pradžioje, vaizduoja kunigo ir 
poeto gyvenimo kelią, kurio 
vingiavimo erdvė taikliai api
brėžta paties romano pavadinimu 
Altorių šešėly. Nuvežto su tėvų 
palaiminimu ir viltimi į kunigų 
seminariją septyniolikmečio 
jaunuolio Liudo Vasario drama 
užsimezga, vyksta ir galų gale 
išsisprendžia altorių šešėly, t.y. 
kunigystės problematikos per
spektyvoje: „[Pašaukimasjir 
sudaro jo knygų idėjinį pagrin
dą”, (6) rašo apie šią savo trilogiją 
Nicoje 1931 metais pats Mykolai
tis-Putinas įvadiniame „Auto
riaus žodyje”.

„Introibo ad altare Dei” (Aš 
prisiartinsiu prie Dievo altoriaus) 
poantraštiniai žodžiai, kuriuos 
kunigas, eidamas aukoti mišių iš
taria žengdamas prie altoriaus, 
pažymi pirmąją romano dalį, 
pavadintą „Bandymo dienos.” 
Galime tęsti šiuos mišių liturgi
jos žodžius, ir iš tikrųjų juos tęsia, 
bet paneigdamas ir su karčia iro
nija, romano eigoje kitas veikėjas, 
šalinamas iš seminarijos: „In
troibo ad altare Dei, kuris nei 
kiek ne laetificat iuventutem 
meam” (džiugina mano jaunystę) 
(p. 37).

Nei kiek nedžiugina žengimas 
prie altoriaus, t.y. artėjantys 
kunigystės įžadai, nei Liudo Va
sario jaunystės. Sielojasi jis 
pašaukimo klausimu, nesuderina 
kunigystės ir poetinių polėkių 
dvasios. Tad šio romano pavadi
nime glūdi ir kita jo prasmė. Jis 
simboliškai pažymi ne tik vietą, 
kurioje vyksta veiksmas, bet ir 
tamsią nuotaiką, kurią ši aplinky
bė sukelia: altorių šešėly pradeda 
Liudas Vasaris tarnauti Dievui ir 
altorių šešėly grimzta jo poetinis 
kūrybinis talentas. Tai jisai giliai 
jaučia, priimdamas keturis že
mesniuosius šventimus ir išsi- 
skusdamas tonsūrą: „klierikas 
Vasaris žengė vieną žingsnį ar
tyn prie Dievo altoriaus ir vieną 
žingsnį tolyn nuo poeto kelio” (p. 
129). Paradoksiškas ir tragiškas 
gyvenimo uždavinių kelias: „Die
vas jam dovanojo poeto sielą. Jis 
ėjo Dievxii tarnauti ir dėl to turėjo 
žudyti savy Dievo dovaną” (p. 
129). Tad altorių šešėly užsimez
ga, pasiskolinant paties auto
riaus daugiau negu vieną kartą 
pavartotą apibūdinantį dalyvį, jo 
„nevykusio” (p. 11, p. 122) 
gyvenimo drama.

Antitetinių (priešingų) įvaiz
džių šešėlių ir saulės arba tamsos

ir šviesos motyvas, jau glūdįs 
veikalo pavadinime, susijungia 
su psichologinių polių momentais 
liūdesiu ir džiaugsmu ir persunkia 
visą romaną, pabrėždamas visus 
svarbesnius Liudo Vasario semi
narijos kelio žingsnius ir inten
syvesnius jo dvasios išgyvenimus.

Ši tamsi klieriko Liudo Vasario 
nuotaika ir vėl primena James 
Joyce romano Jauno menininko 
portretas (Portrait of the Artist as 
a Young Man) jaunuolį Stephen 
Dedalus. Bet Joyce’o herojų apė
musi tamsa užeina, prieš jam 
įstojant į kunigų seminariją, ir 
išsisklaido dangaus skliauto švie
soje. Tokią pat šviesą pajus ir 
Vasaris, bet tik jau palikdamas 
kunigystės luomą: „paskutinių 
metų išgyvenimai ir rūpesčiai [...] 
tirpsta toly, jie jau blanksta ir 
žūva naujai užplūstančioj išsi
vadavimo šviesoj” (p. 631).

Pro langą srovenanti „šėma, 
ūkanota priešsaulėtekio šviesa" 
(p. 7) sutinka jauną seminaristą, 
pažadintą „devynių kietų, plieni
nių skambalo smūgių” ir lydi iš 
nevaržomų sapnų laisvės miego 
karalijos į seminarijos bekompro- 
misinės disciplinos pasaulį. Tai 
sutanos apsivilkimo diena, kada 
Liudo Vasario, pirmamečio klie
riko, pasaulietiškas trumpas, dar 
vaikiškas drabužis bus pakeistas 
ilgu kunigišką luomą simbolizuo
jančiu juodu rūbu. Ir šio rūbo 
atspalvis mes šešėlį ant viso jo 
jausminio ir kūrybinio gyvenimo.

Tai jis ypatingai skaudžiai pa
junta, nuvykęs per vasaros ato
stogas su dviem seminaristais 
savo draugais į Vilnių aplankyti 
savo gimtojo krašto istorinių 
vietų ir pasisemti naujų įspūdžių 
poetiniam įkvėpimui. Aplanko jis 
Trakų pilies griuvėsius, Gedimi
no pilį; vaikščioja jis Vilniaus 
gatvėmis, stebėdamas namus ir 
žmones, bet tų „puošnių moterų 
ir vyrų, turtuolių ir driskių 
elgetų” (p. 133) iš tikrųjų jis 
nepažįsta. Tarp jų atsistoja neper
žengiamas baijeras: „Nuo viBa to 
skyrė jį sutana ir skyrė griežčiau 
negu kavinių langų stiklai, negu 
teatro sienos, negu sodų užtvara” 
(p. 133). Sutanos spalva neleidžia 
jam užmegzti tiesioginio žmogiš
ko kontakto su jusline, jausmine 
ir dvasine realybe: „Jis jau pama
žu ėmė patirti, kad jam, sutanuo
tam, visas gyvenimas ir visas 
pasaulis rodo save netikroj švie
soj, kad sutanos atspalvis krenta 
jam ant akių, ir ant širdies, ir ant 
visos sielos” (p. 133).

„Sutanos atspalvis,” kuris ap
temdo jo akis, širdį ir visą sielą, 
susiaurina ir nuskurdina jo 
poetinio įkvėpimo sferą. Neranda 
jis tinkamo savo dvasiai atsilie
piančio poezijos motyvo: „Kur 
buvo motyvas, vyriausias jo kury- 

, bos motyvas, kurio jis ilgėjosi, 
ieškojo visą gyvenimą?” Kaip ir 
per tą seminarijos langą anksti 
keliami seminaristai mato tik 
ūkanotą šėmą, taip ir sutanos ap- 

j sivilkimo dieną gyvenimo spal- 
< vingumas išblykšta: per jo sutaną 
tik ūkanotas pasaulis prieidavo 
prie jo: „Galimas daiktas, kad to 
motyvo neleido priėjo anas suta
nos atspalvis, taip, kaip tūli 
stiklai neleidžia prie mūsų akies 
kai kurių spalvų ir spindulių”

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967)

p. 135).
Iš tikrųjų nėra jam lengva leis

tis savo jausmais į gamtą. Grįžęs 
į pasaulį, jis sąmoningai stengiasi 
ištrūkti iš varžančios seminarijos 
dvasios. Ieško jis poetiškų polė
kių, lankydamas vaizduotę žadi
nančias vietas: „Ant šito tėviškės 
kalnelio, bežiūrėdamas į tuos to
limus miškus ir saulėleidžius, 
Vasaris nejučiomis pratinosi ma
tyti gamtą pro savo jausmą ir 
nuotaiką [...]” (p. 96). Tiesioginis 
kontaktas su gamta dabar jau te
gali būti pasiekiamas tik per jo 
pastangas, nes , jis jautė ją bai
minga, disciplinuojama ir mari
nama seminaristo širdimi” (p. 
96)

Šiuose cituotuose romano žo
džiuose pastebima, kad šviesos- 
tamBos motyve glūdi ir su juo 
susietas susijungimo - išskyri
mo motyvas. Liudas Vasaris pasi
junta išskiriamas iš sekuliarinio 
gyvenimo erdvės. Atskirtas suta
nos nuo pasaulio, jis jaučiasi ir 
seminarijoje izoliuotas. Pirmų 
metų klierikams paskirtas for- 
marijus prikiša Liudui Vasario 
šio „per didelį užsidarymą, pasi
slėpimą” (p. 15). „Ir jis pirmą 
kartą pajuto, kad jau yra kažkoks 
skydas tarp jo ir visos seminari
jos atmosferos ir kad tas gyveni
mas jau niekad nesutaps su in
tymiu jo širdies ir proto gy
venimu ” (p. 26).

Prie šviesos-tamsos motyvo jun
giasi ne tik artėjimo - išskyrimo, 

bet ir šilumos - šaltumo motyvas. 
Tokia nuotaika jis išgyvena ir 
savo dvasios būklę — santykius 
su Dievu: „Jis Dievą suprato kaip 
begalinį dvasinės šviesos, šilu
mos, meilės ir visokio gėrio šal
tinį. Kas priėjo artinasi, savaime 
turi jausti tą šilumą ir šviesą” (p. 
139). Tačiau Vasaris nejaučia jo
kios dvasinės egzaltacijos, jokio 
pasiilgimo, nei jokio liūdesio ar 
džiaugsmo, kuris jame parodytų 
Dievo meilę: „Tas dvasinis šaltu
mas ypač neramindavo Vasarį 
priėmus Komuniją” (p. 21). Per 
religines šventes nejaučia jis 
pakilios nuotaikos. Net ir per 
Velykas, švenčiant patį didįjį 
krikščionybės stebuklą, jis nesi
džiaugia: „Kur ta linksmybė? Aš 
bent jos nepatyriau,” rašo savo 
dienyne Vasaris. „Tarpais buvo 
įdomu ir įvairu, dėl to, kad ne 
kasdieniška. Bet kad širdy būtų 
džiaugsmo? Ne. Atvirkščiai, gal 
kartumo. Šventės niekad manęs 
ypatingai nepradžiugindavo [...]” 
(p. 115).

Vienintelė jam prošvaistė niū
rioje ir nuo pasaulio atskirtoje 
seminarijoje ateina iš laisvo 
pasaulio, kuris yra už aukštus 
šešėlius metančių sienų. Tai 
pasakiška svajonių moteris, ku
rios išvaizda ir laikysena sužadi
na jame idealizmą ir jo poetinės 
sielos ilgesį. Jos vizija jį išlaisvina 
iš to aukštomis sienomis aptver
to ir jo sielą ribojančio seminari
jos sodo. Jis ją savo vaizduotėje 

sukūrė, vaikščiodamas vienas 
tuščiais seminarijos sodo takais. 
O vieną žiemos vakarą jis min
timis ištrūksta iš seminarijos 
sodo ir eina į atvirą šviesią erdvę: 
„Pamažu jį pagavo svajinga nuo
taika. Rodėsi jam, kad jis nesuka 
aplinkui aukšta siena aptvertą 
seminarijos sodą, bet eina ir eina 
vis pirmyn į tą balzganą melsvu
mą, nežinomu, nesibaigiamu 
keliu.”

Šis, nors tik mintimis, išsilais
vinimo momentas jam šviesus: 
„Nušvitusiu veidu ir klaidžiojan
čiu lūpose šypsniu jis ne tik sva
jojo, bet ir gyveno vieną savo 
skurdžios jaunystės pasaką.” Pa
mato jis artėjančią viziją, kuri 
tampa jo mūza: „[...] Ir rodėsi jam, 
kad iš ano krašto priešais jį 
ateina toji Nepažįstamoji, Nere
gėtoji, kurios prisiartinimą jis 
štai taip gyvai jaučia” (p. 66). Ir 
ji, ta pasakiška moteris, įsikūnija 
moteryje, kurią jis pamato stovin
čią katedroje prie pilioriaus miš
parų metu. Balzgano mėlynumo 
fonas tampa baltu šalių, kuris 
simboliškai jas sulieja.

Jis ją apibūdina bendrais, lyg 
tolimos vizijos bruožais, kurių 
pagrindą sudaro tamsos/šviesos 
motyvas: „Jis sugavo tik bendrą 
jos vaizdą, o galbūt tik jos įspūdį. 
Ji buvo dar jauna, bet jau pilno 
subrendimo amžiuje. Ji buvo 
aukšta ir liekna, apsitaisiusi tam
siu rūbu, o galvą ir veidą ap
sigaubusi baltu šalių. Jos tamsūs 
plaukai ties kakta ir smilkiniais 
kontrastu pabrėžė ir to šalio bal
tumą, ir pailgo jos veido švelnų ir 
šviesų rausvumą” (p. 68).

Savo laikysena ji išsiskiria iš ją 
supančio realaus pasaulio: „[...] 
jos veidas yra ramus, bet liūdnas, 
[...] kad jos tamsios akys žiūri 
tolyn kažkokiu išvidiniu žvilgs
niu, ir [...] ji visai nemato ir 
nejaučia nieko, kas aplink ją 
dedas” (p. 68).

Ši vizįja įsikūnija moteryje, ku
rią jis dažnai mato ir stebi per mi
šias. Tačiau niekad nesistengia 
su ja susipažinti, nei iš arčiau ją 
pamatyti. (Vieną kartą, praeida
mas pro ją, nuleidžia jis akis.) Jo
je jis sukaupia „pabudusio jau
nuolio poetiškos idealinės meilės 
ilgesį” (p. 66).

Šį jos idealistišką aspektą pa
brėžia ant jos vieną kartą kren
tanti saulės šviesa, kuri ją 
apgaubia nerealybės aureole. Ant 
jos krenta šviesa ne per skurdų 
filtrą, bet praturtinančios saulės 
šviesos prizmę. Ir šis jos apoteo- 
ziškas apšvietimas paverčia ją 
poetinės dvasios simboliu. Iš 
tikrųjų šioje šviesoje ji tampa 
nereali: „...saulė, įspindusi pro 
katedros vitražą, apipylė ją 
įvairiaspalvių spindulių srovė
mis, ir Vasariui ji atrodė kaip 
kokia vizija, visai nustojusi 
žemiškos moteries realumo” (p. 
129).

Jos vizija ilgainiui tampa ir jo 
veikimui iššūkis: „Kiekvieną 
kartą, kai ją pamatau, aš jaučiuo
si lyg paaugėjęs, aš noriu būti 
reikšmingesnis, kuo nors pasižy
mėti, ką nors nuveikti” (p. 114). 
Šie iš už seminarijos atėję įspū
džiai, gilus liūdesys neaprėpia
mos gamtos akivaizdoje ir iš tolo 
pamatytos moters sukeltuose 
vaizduose „parodo, kad Liudas 
Vasaris jau stovėjo poeto kūrybos 
kely” (p. 172). „Vasario pirmoji 
meilės daina buvo bendriausios 
prasmės elegija, iš kurios tryško 
jaunuoliška nerimastis, laisvės 
pasiilgimas, nepasitenkinimas 
gyvenimu ir susižavėjimas kažko
kiu nepasiekiamu idealu” (p. 73).

Kuo labiau jis jaučia disonansą 
tarp savo vidinės būsenos ir semi- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Musų viltis 
kenčiančiame pasaulyje

Nesuprasime teisingai Kris
taus prisikėlimo, jei nesuprasime 
šios paslapties ryšium su Kris
taus dangun įžengimu ir Švento
sios Dvasios davimu. Nors šias 
tris šventes švenčiame penkias
dešimt dienų (iki Sekminių) trun
kančiame Velykų laikotarpyje, ti
kėjimo paslapties atžvilgiu jis vi
sas yra lyg viena didžiulė Velykų 
diena. Pavyzdžiui, tai, kas atpa
sakojama Sekminių dienos Evan
gelijoje (Jono 20:19-23), iš tikrųjų 
įvyko pirmosios Velykų dienos 
vakarą: „Pirmosios savaitės die
nos vakare” į užsirakinusių mo
kinių tarpą ateina Jėzus ir, paro
dęs jiems savo pervertas rankas 
ir šoną, taria: „Ramybė jums! 
Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir 
aš jus siunčiu”. Tai pasakęs, jis 
kvėpė į juos ir tarė: „Imkite 
Šventąją Dvasią”.

Prisikėlęs Kristus į baimės su
rakintus savo mokinius kvėpė 
dieviškąją Dvasią ir jie buvo 
perkurti j naujus žmones, nebebi- 
jančius tęsti savo mokytojo darbo, 
nors tai ir juos nuvestų tuo pačiu 
kančios ir mirties keliu, kuriuo 
nuėjo ir jis. Kaip ir tverdamas 
žmogų pasaulio pradžioje, Dievas 
paėmė žemės molį ir, į jį įkvėpęs 
savo Dvasią, iš to molio padarė ne 
tik judantį, kalbantį, šokantį gy
vūną, bet ir paties Dievo atvaiz
dą turinti bei Dievo ranką kūri
nijoje atpažinti sugebantį gyvūną 
— žmogų.

Bet pirmosios Velykų dienos 
vakarą, jis tą patį mirtingąjį žmo
gų apaštalų asmenyse perkūrė 
dar nuostabiau: įkvėpė įjuos pri
sikėlusio Kristaus gyvybę, kad 
juose veiktų prisikėlusio įkūnyto 
Dievo panašumas.

Nors pats Dievas per amžius 
buvo ir amžinai bus, jis įsikūnijo 
Jėzuje vienu momentu žmogiš
kame laike, ir šis Dievo žodis, 
kartą tapęs kūnu, nebegrįžo 
Dievui atgal panaikintas, liko 
įkūnytas visiems amžiams, nes 
šiuo įkūnyto Dievo atvaizdu turi 
būti perkurti visi žmonės.

Įkūnyto Dievo atvaizdas, tačiau 
nėra tobulo graikų dievaičio: Jė
zus apaštalams „parodė rankas ir 
šoną”. Prisikėlęs Jėzus tebėra 
sužeistas, jis savo kūne turi vi
siško žmonių atmetimo ženklus: 
nusikaltėlio mirties ženklus. Pir
mieji krikščionys Jėzaus nukry
žiavimą suprato ne kaip klaidą, 
kurią Dievas atitaisė prikelda
mas Jėzų. Ant kryžiaus Jėzus bu
vo gundomas nulipti nuo kry
žiaus, , jei jis iš tikrųjų Dievo Sū
nus”. Jėzus tai pagundai nepasi
davė nei prisikėlimu trečiąją die
ną. Jėzaus prisikėlimas nepanai
kina Jėzaus kančios ir mirties, o 
ją išaukština. Velykų dieną gie
dame „Aleliuja” nukryžiuotam 
Kristui, tebeturinčiam savo kan
čios žaizdas.

Iš mirtingųjų pusės žiūrint, pri
sikėlęs nukryžiuotasis Jėzus su 

likusiomis atviromis žaizdomis 
yra aukščiausias kūrinijos taš
kas. Iš nemirtingųjų pusės — nu
kryžiuotasis Jėzus yra vienintelis 
įsikūnijusio Dievo žmogiškas at
vaizdas. Krikščionys tvirtina, 
kad vienintelis Dievas, kuris iš 
tikrųjų yra, yra sužeistas ir 
kenčiantis; o kenčia dėl to, kad 
myli. Tad prisikėlimas nėra jo 
meilės (kuri neįmanoma be kan
čios) panaikinimas, o patvir
tinimas. Todėl Velykos, kuomet 
nepaisant pasaulyje siaučiančio 
smurto, neteisingumo ir kančios 
giedame džiaugsmingą „Aleliu
ja”, nėra pabėgimas nuo kraupios 
kasdienybės, o džiaugsmas, kad 
Jėzus, kuris anuomet atėjo į ken
čiančių žmonių tarpą ir su jais 
kentėjo, nugalėdamas nuodėmę ir 
mirtį, tebeateina pas savo mo
kinius šiandien ir į juos įkvėpia 
tą pačią dievišką Dvasią, kuri Jė
zų įgalino mylėti, nebijant kan
čios: aukotis ir dirbti dėl žmonių, 
nepaisant kainos.

Kai savo kaimynystėse matome 
žmones kenčiančius nuo įvairių 
dvasinės vergovės formų: alkoho
lio, narkotikų, azarto; kai mato
me nekaltus žmones, kenčiančius 
nuo apiplėšimų ar nužudymų, kai 
nekalti vaikai yra tvirkinami, už
krečiami baisiomis ligomis; paga
liau, kai savo širdyje išnešiotoje 
Lietuvoje matome tiek daug tų 
pačių blogybių ir net žiauresnė
mis formomis, Velykos galėtų at
rodyti kaip nederamas pasimėga
vimas optimistiškai vaizduotei.

Bet iš tikrųjų, jei Velykos yra 
teisingai suprantamos, jos mums 
padeda realistiškiau pažvelgti į 
pasaulio tikrovę, ypač, kai ji yra 
taip sunki, jog tampa nebepane
šama. Velykos duoda viltį ir taip 
būtiną įkūnyto, kenčiančio, my
linčio Dievo Dvasią, kuri mus 
įgalina taip pat aistringai, pasi
aukojančiai, kantriai ir ištver
mingai mylėti ir kartu kentėti su 
mums Dievo siųstais žmonėmis. 
Velykos mums padeda ištęsėti, 
kad visi kartu ėję tuo pačiu keliu, 
kaip mūsų kenčiantis, mylintis 
Dievas, ateitumėm į naują, prisi
kėlimo gyvenimą.

Prisikėlimas reiškia, kad šis at
viromis žaizdomis pažymėtas 
Žmogus-Dievas tebeateina ir pas 
mus šiandien, kvėpdamas į mus 
savo Dvasią, kad būtumėm nau
jai perkurti jo Dvasioje. Juo 
labiau mes į jį panašėsime, juo 
lengviau atpažinsime jį vistu-: ne 
vien kituose krikščionyse, bet ir 
kiekviename žmoguje. Krikščio
nis gi yra žmogus, mylintis, kaip 
Kristus: nelaukdamas atpildo, 
nes jis myli besąlygiškai, nesvar
bu, kaip kiti supras ar nesupras 
tą meilę.

Velykose mums įtikėti parodo
mas tuščias Jėzaus kapas. Jis pri
sikėlė! Jo čia nėra. Jo nukry
žiuotas kūnas neliko kape trūny
ti, o buvo prikeltas ir išaukštintas 
Dievo Tėvo dešinėje, jam įžengus 
į dangų. Prisikėlimu taręs, jog 
žmoguje įkūnyto Dievo žodžio 
mirtis nenugalės, prisikėlusio Jė
zaus žengimu į dangų Dievas ta
rė, kad žmogaus kūnas nuo dabar 
taps jam išganymo laidu, jei juo 
gyvens pagal Kristaus įkvėpiamą 
Dvasią. Velykos yra dieviškąja 
Dvasia atgimusio žmogaus „gim
tadienis”. Todėl per Velykas at
naujiname ir savo krikščioniško 
gimimo — krikšto pažadus.

Didįjį Penktadienį žmonės at
metė Jėzų, nepatikėdami, kad 
toks žmogus, miręs nusikaltėlio 
mirtimi, galėtų būti Dievo tartas 
žodis žmonijai. Bet Dievas, kartą 
taręs žodį, jo neatsiėmė. Sukūręs 
žmogų iš žemės dulkių ir taręs, 
kad šis jo tvarinys geras, Dievas 
savo žodžio neatsiėmė, o savo kū-

Asmeniškų gyvenimų ir istorijos sampyna
Nauja Antano Kučio knyga 

„Vileišiai”
JUOZAS MEŠKAUSKAS

Kada Alena Vileišytė-Deve- 
nienė kreipėsi į Antaną Kučį, 
prašydama parašyti knygą apie 
Vileišius, autorius sakosi, jog 
„sunku buvo ir atsisakyti nuo 
pastangų prisidėti prie darbo, ku
ris mūsų raštijoje dar nėra pla
čiau pajudintas. Traukė taip pat 
ir proga daugiau pastudijuoti 
anos epochos žymiųjų mūsų tau
tos veikėjų darbus bei juos inspi
ravusias idėjas, kai lietuviškas 
raštas buvo žandarų persekioja
mas, kai budo tautinė sąmonė, 
kai iš negausios šviesuomenės 
tarpo atsirado idealistų dirbti bei 
aukotis už tautos laisvę, bei gero
vę ir kai jų siekimus apvainikavo 
Vasario Šešioliktosios akto nepri
klausoma Lietuva. O juk iš Medi
nių kaimo kilę broliai Vileišiai 
buvo vieni iš aktyviausių anų 
darbų bei įvykių dalyviai”. Tai 
labai įdomūs ir svarbūs uždavi
niai.

Toliau autorius, lyg ir papildy
damas savo uždavinius, rašo, ką 
skaitytojas knygoje ras, būtent: 
„Šioje knygoje yra didelė dalis 
lietuvių tautos atgimimo devy
nioliktojo šimtmečio pabaigoje ir 
nepriklausomos Lietuvos [reikia 
suprasti dvidešimto šimtmečio 
pirmoje pusėje] valstybės istorijos 
[...], nes čia aprašomų trijų bro
lių Vileišių gyvenimas ir juos 
įprasminusieji darbai negali būti 
atskirti nuo visų tų pastangų, ko
vos, pasiaukojimo bei tvirto sieki- 

rinį ugdė, traukė panašėti į save. 
Įrodyti, kad savo žodžio ne tik 
neatsiima, o toliau gelbsti, jis 
pats įsikūnijo Jėzuje iš Nazareto. 
Ir pagaliau, žmonėms nukryžia
vus Jėzų, Dievas žmogaus tarto 
mirtį lemiančio žodžio vis vien 
nepaliko paskutiniuoju: Jėzų pri
kėlė iš mirties su žaizdom, į ku
rias kviečia ir mus įdėti savo ran
ką ir įtikėti.

Prisikėlęs Jėzus — Nukryžiuo
tasis lieka mūsų tarpe įkūnytas 
— Šventoje Eucharistijoje: savo 
kūne, atiduotame už mus. Bet ir 
ši paslaptis, kaip ir prisikėlimo 
paslaptis, yra regima tik tikėjimo 
akimis. Kaip prisikėlęs Jėzus pa
sirodė ir valgė — bet jau tik su 
savo pasirinktaisiais mokiniais, 
taip ir Eucharistijos paslaptis tė
ra suvokiama tik tikėjimu. Krikš
čionys stengiasi, kad per jų gyve
nimus kitiems būtų perduotas sa
ve už kitus atiduodantis, dieviš
kąją Dvasią duodantis Kristus. 
Jie stengiasi savo gyvenimu su
žavėti ir pritraukti kitus sekti 
Kristumi. Bet kad jiems tai pa
vyktų, jie patys pirmučiausiai 
turi tapti save už kitus atiduo
dantys žmonės, koks buvo ir Kris
tus, kuris savo dieviškumo go
džiai nesilaikė, o priėmė visas 
žmogiškumo negalias, ir savo 
kančia jas visas pašventino ir per
keitė.

Velykiniame „Aleliuja” gieda
me tam, kuris parodė kelią per 
tamsą į šviesą ir kuris kvėpia į 
mus savo Dvasią, atkurdamas 
mus pagal viską iš kenčiančio, že
mę šventinančio, įsikūnijusio 
Dievo atvaizdą.

Aldona Zailskaitė
(Pagal Geoffrey Preston, OP, 

Halloiving the Time. New York: 
Paulist, 1980.) 

mo vertybių, kurios atnešė mūsų 
tautai rašto laisvę, pakėlė jos tau
tinę sąmonę ir privedė iki savo 
valstybės įsteigimo”.

Antanas Kučys savo užsibrėž
tus uždavinius knygoje Vileišiai 
yra atlikęs visu šimtu procentu. 
Knyga labai įdomi. Trumpoje re
cenzijoje yra neįmanoma ją at
pasakoti ir ją įvertinti. Autorius 
aprašo brolių Petro — inžinie
riaus, Antano — gydytojo ir Jono 
— advokato Vileišių gyvenimą ir 
jų darbus. Reikia pasakyti, kad 
mes, nesvarbu, kokio išsilavini
mo bebūtume, apie Basanavičių, 
Kudirką, Valančių, Šliūpą ir dar 
kitus daug daugiau žinome negu 
apie Vileišius, nors daugeliu at
vejų jie visi kartu dirbo ir Vilei
šių darbai nemažiau svarbūs ar 
reikšmingi negu mums labiau 
žinomų.

Knygoje labai gražiai aprašoma 
to meto Lietuvos visuomenės 
lygis ir gyvenimas, nusiteikimas, 
.socialinė būklė ir santykiai. Čia 
randame terminus: beturčiai, 
šlėktelės, mužikas, chlopai, žy
das, žydelis, katalikas, krikščio
nis. Tai terminai, nusakantieji so
cialinį gyvenimą ir socialinę bei 
kultūrinę gyventojų būklę ir Pet
ro Vileišio veiklą jų tarpe.

Labai gražiai ir įdomiai vaiz
duojama lietuvio patrioto, kovo
jančio už savo tautą, tautos sąmo
nę ir lotynų raidėmis lietuviško 
rašto reikalingumą bei jo teises, 
santykius tarp lietuvių, lenkų ir 
rusų. Naujai yra išryškinama 
rusų noras sumažinti lenkų įtaką

Trakų pilyje 1908 metais. Stovi H kairės: K. Viliamavičius, Petras Vileišis, kun. 
J. Žiogas, V. Jakubauskas ir Križanauskaitė. Sėdi: kun. Aleksandras Damb
rauskas-Jakštas, dr. Jonas Basanavičius ir (žemiau) J. Šlapelis.

A

Prisikėlęs Viešpats ir mes • Naujos knygos: Antano Kučio „Vilei
šiai”, Antano Masionio „Ateitininkų dvasia nepalūžo”, Algimanto 
Kezio „Lithuanian Artists in North America” • Vacio Kavaliūno 
miniatiūra • „Draugo” koncertas Čikagoje • Aleksandro Radžiaus 
eilėraštis • Juozo Ivanausko „Mažasis princas” • „Pilėnų” 
kompozitorius Vytautas Klova • Naujosios Amerikos lietuvių kar
tos paroda Čikagoje

Petras Vileišis (1851-1926) Nepriklausomos Lietuvos laikais.

lietuviuose. Knygos autorius sa
ko: „Rusai norėjo visomis pastan
gomis mažinti lenkų kultūros įta
ką Lietuvoje” (p. 42).

Labai nuosekliai ir detališkai 
aprašoma Petro Vileišio kova dėl 
spaudos lotynišku raidynu. Kova 
legali, atkakli, daug kainuojanti 
— su rusų ministerijomis, cenzū
ra, gubernatoriais ir kitais parei
gūnais. Petras Vileišis buvo tur
tingas žmogus. Jis parašė ar iš

vertė ir pats išleido 52 knygutes. 
Jis įsteigė ir leido Vilniaus žinias, 
kuriose bendradarbiavo to meto 
veikėjai, jų tarpe ir dr. Jonas Ba
sanavičius. Laikraščio bendra
darbiams Petras Vileišis mokėda
vo honorarą. Petras Vileišis šelpė 
poetus, rašytojus ir muzikus. Vil
niaus žinioms sustojus eiti, Petro 
Vileišio turtams sumažėjus ir jam 
nebegalėjus bendradarbių šelpti 
ir honorarų mokėti, daugelis nuo 
Petro Vileišio nusisuko, jų tarpe 
ir Jonas Basanavičius. Čia ar tik 
ir nebus priežastis, kodėl mes 
apie Petrą Vileišį ir Vileišių šei
mą mažai žinome ir jų darbų tin
kamai neįvertiname. Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, kurį 
Petras Vileišis taip pat šelpė, sa
vo rėmėją apibūdina taip: „Petras 
Vileišis itin simpatiškas senis, 
prieš keletą metų turėjęs 500 
tūkstančių, o dabar pasiliko su 
50: viskas išėjo žmonėms ir viso
kiems lietuviškiems reikalams” 
(p. 165).

Antanas Kučys labai gražiai 
išryškina dr. Jono Basanavičiaus 
ir Petro Vileišio panašumus ir 
skirtumus bei vieno ir kito veik
lą, jų darbus ir nuopelnus lietu
vių tautai. Pagal autorių, pir
masis kreipė dėmesį į inteligen
tiją ir nutautusius bajorus bei 
kunigus, o antrasis į lietuvišką 
kaimą. Pirmasis buvo daugiau 
paskendęs lietuvių tautos praei
ties tyrinėjimuose, o antrasis la
biau atsidėjo švietimo ir ekonomi
nės gerovės kėlimui.

(Nukelta į 2 psl.)
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Nusileidus operos uždangai

šalis
Yra tik du plėšikai: 

nusikaltėliai ir valdžia.
F. Bastiat (1846 m.)

„Reketas — prievartavimas, 
gąsdinimas, smurtas, šantažas, 
vykdomi gangsterių (lietuviškai: 
banditų) gaujų”. (Tarptautinių 
žodžių žodynas, p. 652).

Negana to, kad Lietuvos žmo
nių realus darbo užmokestis, 
palyginus su 1989-aisiais metais, 
besudaro tik 32 procentus, t.y. 
nukrito daugiau kaip tris kartus, 
kad pramonės produkcijos apim
tys besudaro tik 35 procentus 
1989-ųjų ir bedarbystė tapo greta 
vaikščiojančia šmėkla, žmogus 
kiekviename žingsnyje dar pati
ria ir valstybinį lupikavimą, prie
vartavimą ar smurtą. Ir baisiau
sia, kad žmogų spaudžia visi 
smurtautojai: banditų gaujos, 
valstybinių įstaigų, savivaldybių 
ir valstybinių instancijų valdinin
kai, bankai ir monopolistinės ap
tarnavimo įmonės. Sakyčiau, kad 
baisiausias ir viską žlugdantis 
yra valstybinis, valstybinių in
stancijų ir valdininkų plėšikavi
mas. įmonės, verslininkai, pilie
čiai turi sumokėti sunkiai pake
liamas įstatymines duokles (mo
kesčius) ir dar apsimokėti valdi
ninkams už leidimą, sprendimą, 
netrukdymą. Kitaip nepajudėsi iš 
vietos! Kaip išgyventi, į ką beat- 
siremti žmogui?

Rodos, valstybė egzistuoja tam, 
kad gintų žmonių teises ir rūpin
tųsi žmonių gyvenimu. Taip turė
tų būti: apie tai nuolatos postr
ingauja politikai. Tokius pažadus 
duoda partijos savo rinkiminėse 
programose ir kalbose. Taip dirb
ti prisiekia visi išrinktieji (žmo
nių pasitikėjimą ir įpareigojimus 
gavusieji) ir vyriausybės nariai:

„Prisiekiu būti ištikimas Lietu
vos Respublikai;

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos 
Konstitucįją ir įstatymus, saugoti 
jos žemių vientisumą;

prisiekiu visomis išgalėmis sti
printi Lietuvos nepriklausomybę, 
sąžiningai tarnauti Tėvynei, de
mokratijai, Lietuvos žmonių 
gerovei.”

Ar tai ne didžiausia patyčia iš 
priesaikos, iš rinkėjo ir iš 
ŽMOGAUS apskritai?

Kas tuos pažadus, tas priesai
kas atsisėdęs kėdutėje beprisime
na ar vykdo? Rodos, kad prieš 
užimdami kokį postelį buvo visai 
ne tie žmonės. Rodos, jie matė 
realią būseną, jiems rūpėjo žmo
gus, jie turėjo vilčių ištaisyti 
klaidas, pašalinti negeroves.

Šiame numeryje:
Ekonomistas Kazimieras Antanavičius apie valstybinius mokesčius
• Pokalbis su Aleksandru Kučiūnų • Julijos Švabaitės apsakymas
• Lietuvos užsienio politika ir mes • Jono Basanavičiaus tautosakos 
biblioteka • Vytauto V. Landsbergio eilėraščiai • Rybakovo „Ar- 
bato vaikai” • Raimundo Katiliaus koncertas Čikagoje • Naujos 
knygos

Koks šėtonas apsėda tame ma
žame tarpsnelyje — nuo dar tik 
einančio užimti kėdutę ir jau 
užėmusio? Ką su žmogumi pada
ro valdžia?

Juk dar Nepriklausomos Lietu
vos priešaušryje mūsų tautos 
poetas Maironis rašė: „Visų šios 
dienos nelaimių priežastis yra ta, 
kad žmonėse sąžinės maža. Mūsų 
biurokratai mus skriaudžia ir 
kankina, nes jie sąžinės neturi. 
Vieni, gavę viršų ant kitų, vėl 
daro tą patį. Iš to tiktai viena 
pasekmė, kad vietoje vieno 
skriaudiko stoja kitas.”

Vieni plėšikauja nepaisydami 
įstatymų, kiti gi pagal įstatymus. 
Ir visai nežinia, katrie baisesni. 
Nusikaltėlių žmogelis gali kaip 
nors išvengti, galų gale jie daž
niau apiplėšinėja turtinguosius 
ar kaip nors Juodai” uždirbu
sius. Kai jie nežudo ir nekankina, 
jie atlieka šiokį tokį „svieto 
lygintojų” vaidmenį. Ne, nenoriu 
jų veiklos pateisinti, tik noriu 
pasakyti, kad retai kada nuo jų 
nukenčia neturtingieji. Valstybi
nė valdžia gi plėšikauja įstaty
miškai. Ji daugiausia apiplėšia 
sąžiningiausius ir mažiausiai pa
siturinčius (turtingesnieji arba 
nemoka, arba išsiperka). Rodos 
elementariausias žmogiškumas 
reikalautų neprievartauti mokėti 
mokesčių tų, kurių pajamos ne
viršija realaus minimalaus gyve
nimo lygio. Ar kas gali pragyven
ti, gaudamas LR Vyriausybės 
nustatytąją minimalią algą (50 
litų)? Juk tas Vyriausybės nusta
tytasis minimalus gyvenimo 
lygis (MGL = 48 litai) yra visai 
nerealus. Pats ponas Premjeras 
tą pripažįsta. Kalbėdamas spalio 
mėnesį Seime „Dėl minimalaus 
gyvenimo lygio ir darbo užmokes
čio”, jis pasakė: „Nedera kelti 
klausimo dėl realaus MGL nusta
tymo, nes nėra lėšų. Realus MGL 
turėtų būti 144 litai. O minimali 
mėnesinė alga — 160 litų. Tam 
reikėtų apie 230 mln litų kiek
vieną mėnesį. Bet tokių lėšų ne
turime. Vyriausybė pagal finan
sines galimybes sieks pamažu pe
reiti prie realaus MGL nustaty
mo (pagal minimalų vartojimo 
krepšeli) ir tuo remdamasi didin
ti darbo apmokėjimą bei valsty
bės socialinę paramą šeimoms.” 
Na, neturime, bet žmonėms juk 
reikia gyventi. Tad kaip kitaip jei 
ne reketavimu galima pavadinti 
tokį reiškinį: vyriausybė nustato 
niekaip nepagrįstą tris kartus 
mažesnį už realų MGL ir nuo tų 
skurdžių pajamų atima mokes-

čius. Daug kartų, ir ne tik svars
tant įstatymą, kalbėjau Prem
jerui, Prezidentui, Seime, kad 
toks apmokestinimas ne tik nedo
ras, bet ir papildomų pajamų 
Valstybės biudžetui neduoda. 
Daugiau tenka sumokėti buhal
teriams už apskaičiavimus, nei 
surenkama lėšų. Tuo pačiu metu 
vargingiausieji žmonės patiria 
papildomą nuoskaudą. Ne, įstaty
me liko: pajamų mokestį privalo 
mokėti visi žmonės, gaunantieji 
daugiau kaip 0.8 MGL, t.y. dau
giau kaip 40 litų. „Nuolaida” 
daroma invalidams: pirmos
grupės invalidai privalo mokėti 
pajamų mokestį, kai gauna dau
giau kaip 1.1 MGL, t.y. daugiau 
kaip 53 litus, atitinkamai antros 
grupės — 1.0 MGL ir trečios 
grupės — 0.9 MGL. Argi ne ciniš
ka daryti tokias „nuolaidas”? Ar 
čia ne bjauriau už reketą? Ban
ditai bent jau atima, neaiškinda
mi, kad jie yra humaniški ir daro 
tai paties žmogaus labui. Rodos 
visiems akivaizdu, kad mokesčių, 
įvairiausių mokėjimų ir permokė
jimų, biurokratinio spaudimo ir 
kyšių davinėjimo našta jau visiš
kai nepakeliama. Juk per tai 
sunyko gerai pradėję verslus 
mūsų kooperatyvai, juk per tai 
žlunga pramonės ir žemės ūkio 
gamyba, juk didele dalimi per tai 
nėra investicijų technologijoms 
atnaujinti. Deja, valdžiai, kuri 

.prisiekė „visomis išgalėmis tar
nauti Lietuvos žmonių gerovei”, 
tas neberūpi. Vis didinami ir 
didinami mokesčių tarifai, vis 
nauji ir nauji mokesčiai sugalvo
jami (pridėtosios vertės, žemės, 
turto, kelių, nuosavybės, komu
nalinių paslaugų, teisinių aktų, 
turto, kelių, nuosavybės, komu
nalinių paslaugų, teisinių aktų 
įforminimo...). Pastaruoju metu 
priimtas prekyviečių mokesčio 
įstatymas. Galima sutikti, kad 
toks mokestis būtų. Bet ir sąlygos 
prekybai prekyvietėse turi būti 
sudarytos. Kitaip, už ką gi mo
kestis. Juo labiau, kad turguose 
mokesčius vieni jau renka. Jei 
valdžia negali apginti žmonių 
nuo tų rinkėjų, tai turėtų bent jau 
gėdytis imti antrąjį mokestį.

Atkakliai siekėme, kad akcizų 
mokestį pakeitęs pridėtosios ver
tės mokestis būtų ne 18, o 13 
procentų. Ne — negalima mažinti 
— reikia sveikatos apsaugai, so
cialinei paramai, kultūrai ir 
švietimui, teisėsaugai ir policijai 
(civilinei tvarkai palaikyti). Ne, 
niekada nesakoma, kad svarbiau
sioji reikmė yra pačių valdininkų 
išlaikymas. Juk daugelio sąmo
nėje vis dar neįveikiamai tvirta 
samprata: valstybė tai ir yra ne 
kas kitas kaip prezidentas, vy
riausybė, na, ir žinoma, jiems tar
naujantis biurokratinis aparatas 
(nomenklatūra).

Apie tai akivaizdžiai byloja 
1994-ųjų metų LR Valstybinis 
biudžetas. Nepaisant palygini
mais su daugelio šalių biudžeto 
išlaidų struktūra, skaičiais ir 
analize pagrįstų argumentų 
LDDP dauguma balsavo už vals
tybės valdymo išlaidų padidini
mą (palyginant su 1993 m.) dau-

Su muziku Aleksandru Kučiūnų kalbasi Stasys Baras

Aleksandras Kučiūnas 1947 metais pokario Vokietijoje, Tuebingen’e.

Aną dieną prisiminiau, jog 
maestro Kučiūnui šių metų 
balandžio 15 -dieną sueina 
Jaunatviški” aštuoniasdešimti 
metai. Nutariau jį aplankyti ir 
pasišnekėti. Aleksandras Kučiū
nas, galima sakyti, yra tikras 
čikagietis, nors ir buvo trumpam 
laikotarpiui išvykęs į tolimą Wa- 
shington’o valstiją. Čikagos lietu
viai jį prisimena iš daugybės kon
certų ir Lietuvių Operos pasta
tymų: jis dirigavė ir kartais reži
savo net 15 operų (52 spektak
lius), dirigavo tris koncertus su 
simfoniniu orkestru, įskaitant 
1965 metais Verdi Reąuiem ir 
Kazio Bradūno - Bruno Markaičio 
kantatą „Vilniaus varpai”. Be 

giau kaip keturis kartus, kai 
išlaidos socialinei apsaugai auga 
2.4 kartus, kultūrai ir švietimui 
— 2.9 kartus, žemės ūkiui apie 2 
kartus. Tokių didelių valdymo 
išlaidų nepasisekė aptikti nei 
vienoje valstybėje (Lietuvoje — 
daugiau kaip 9 procentai visų 
Valstybės biudžeto išlaidų, Aus
trijoje — 5.4 proc., JAV — 7.4 
proc., Prancūzijoje — 5.5 proc., 
Norvegijoje ir Švedijoje po 4.9 
proc., Estijoje — 5.8 proc., Latvi
joje — 6.1 proc.). Tuo tarpu 
žmonių gyvenimo lygis ir bendra 
vidaus produkto (BVP) apimtis 
Lietuvoje krenta smarkiau kaip 
kaimyninėse šalyse.

Galiu suprasti, kad LDDP apo
logetai, siekdami žūt būt ilgiau pa
sėdėti kėdutėse, neturintys kur 
dėtis, apleidę valdiškąsias kėdu
tes, negirdėdami argumentų, pa
klusniai kelia rankas, palaikyda
mi savo Vyriausybės nemotyvuo
tus sprendimus. Tačiau negaliu 
suprasti, kaip garbingo amžiaus 
sulaukę ir garbingais žmonėmis 
garsėję mokslo ir meno žmonės 
taip lengvai gali dergti savo var- 

. dus. Juk nusikaltimas nesumažė- 
(ja, o padidėja, kai jis grupinis. Ne, 
negaliu pasakyti, kad dešinioji 
opozicija norėjo iš esmės pasi- 

i žiūrėti į 1994-ųjų metų Valstybės 
biudžetą. Daugeliui jų irgi ne 
žmogus, ne Lietuvos ateitis, o tik 
politinis triukšmelis ir valdiškos 
kėdelės terūpi. Apie tai byloja tie 
patys balsavimo dėl 1994-ųjų 

I metų biudžeto rezultatai (didelė 
dalis tos pusės Seimo narių 
tiesiog nedalyvavo balsavime, lyg 
tai būtų trečiaeilis klausimas). 

minėtos lietuviškos veiklos jis 
buvo daugelį metų dirigento 
pavaduotojas Čikagos Lyric 
operoje, kur turėjo progos pažinti 
ir dirbti su pasaulinio garso diri
gentais bei operos dainininkais. 
Kai prisėdom prie kavos puo
duko, aš jį ir klausiau:

— Gyvendami kasdienį savo 
gyvenimėlį, dažniausiai žvelgia
me į priekį, rūpinamės rytojumi, 
bet senėdami vis dažniau ir 
dažniau atsigręžtam į praeitį. Kas 
tau dabar šautų į galvą prisime
nant senąsias dienas Čikagoje?

— Gal pasirodys keista, bet 
atmenu panašią kaip nūnai situa
ciją. Sėdėjome kitada su Vladu 
Jakubėnu Čikagos Jaunimo cen-

Seniai yra žinoma, kad tokiais 
pereinamaisiais (reformų) laikais 
neįmanoma išvengti korupcijos ir 
abiejų rūšių, neįstatyminio (ban
ditų) ir įstatyminio (valdžios), 
plėšikavimo. Ir nėra kito būdo 
kovoti su valdininkų piktnau
džiavimu kaip drastiškai maži
nant jų skaičių. Valdininkų gau
sa pavojinga ne tiek dėl to, kad jie 
neproduktyviai sunaudoja dalį 

1951 metais Čikagoje: (iš kairės) muzikas Aleksandras Kučiūnas ir solistai Prudencija Bičkienė-Jokūbauskienė, 
Ipolitas Nauragis, Sofįja Adomaitienė, Stasys Baras.

tre prie kavutės ir šnekėjomės 
apie ne itin malonų muzikos 
mokytojo užsiėmimą. Kompozi
torius Jakubėnas, paprastai 
santūrus, neaimanuojantis žmo
gus, staiga nei iš šio, nei iš to pra
dėjo šitaip samprotauti: jeigu, gir
di, Lietuva tebebūtų laisva, 
nepriklausoma, mes visi, be abe
jo, gyventume šiandien tėvynėje, 
o jis, kompozitorius, tikriausiai 
profesoriautų Kauno ar Vilniaus 
konservatorijoje, būtų sukūręs 
nemažai muzikos veikalų ir, ką 
gali žinoti, gal net ir operą būtų 
parašęs. Paskui žvilgtelėjo į mane 
ir tarė:

„Tau emigracijoje pasisekė”. 
„Kaipgi tai”, nustebau. „Juk ir

nacionalinių pąjamų, bet daugiau 
dėl to, kad suveši biurokratizmas 
ir korupcija, daromos kliūtys 
žmonių veiklai, žlugdoma žmonių 
darbinė, doros ir teisingumo 
motyvacija. O tai jau ženklina 
grįžimą į sovietinę neveikios 
motyvacįją su smarkiai padidėju
siais ekonominių nusikaltimų 
mastais.

Kazimieras Antanavičius 

man tenka mokytojauti, vargti su 
mokinukais, nemėgstančiais rim
tos muzikos”.

„Taip tai taip, bet pats dirbi ir 
su opera. Ne tiktai mūsų lietu
viškąja, bet net ir su didžiąja Ly
rine Čikagoje. Drįsiu paklausti, 
kame tavo pasisekimo paslap
tis?”

Ilgai negalvojęs, atsakiau jam 
anglišku priežodžiu: „I was at the 
right place at the right time”.

Bet šiandien žinau, kad buvi
mas reikiamoj vietoj reikiamu 
laiku nėra jau toks paprastas 
dalykas. Reikia pastangų, užsi- 
tarnavimo. Va, pavyzdžiui, Vo
kietijoje po karo Lietuvos operos 
veteranai ieškojo dirigento sta
tomam „Sevilijos kirpėjui”. Ra
gino ne vieną mūsų muzikų — 
visi atsisakė. Aš nepabūgau var
gingos kelionės iš Tuebingen’o į 
tolimą Detmold’ą bei kitokių 
nepatogumų. Vėliau tais pačiais 
1947 metais važiavau diriguoti 
„Coppelios” mūsų baleto artis
tams. Lygia greta išvažinėjau 
kone visus DP lagerius su lietu
viais dainininkais.

Norėčiau pratęsti šitokias min
tis.

Atsimenu, Stasy, kaip ir pats 
važinėjai kas savaitę net po kelis
kart iš Gary miesto į Čikagą 
lavinti balso ir mokytis dainų 
repertuaro. Ir ne tu vienas. Mūsų 
sopranas, mieloji Dana Stankai- 
tytė, atlikusi aštuonių valandų 
darbą saldainių gamykloje, 
atskubėdavo repeticijų į miesto 
centrą; kaip šiandien matau Joną 
Vaznelį, sužeistą vadinamoje 
„springsinėje” (spyruoklių dirb
tuvėje) ir su aprištu kaklu, bet vis 
dėlto nepraleidžiantį progos 
dainuoti. Panašiai ir linksmasis 
Algirdas Brazis ir daugelis kitų. 
Ir ne tik solistai, choro nariai 
(Alice Stephens ir Alfonso Gečo 
lavinami) irgi aukodavo savo 
laisvalaikį.

Galiausiai ir mūsų publika.
Atsimeni, kaip tautiečiai, nelyg 

į atlaidus, traukė autobusais 
(automobilių tada dar neturėjo) į 
lietuviškus koncertus, dramos 
spektaklius, operas... Sakyčiau, 
visi jautė būtiną reikalą daly
vauti išeivių kultūriniame 
sąjūdyje. Visi buvome reikiamoj 
vietoj reikiamu laiku!

— Kas labiausiai įstrigo tavo 
atmintyje, dalyvaujant lietuvių 
muzikinėje veikloje?

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviškos apokalipsės 
raiteliai

Nesantaika, nedarbas, korupcija, 
infliacija ir baimė

Vėlyvaisiais viduramžiais žmo
nijai dažnai grėsė didelės nelai
mės. Didysis vokiečių dailininkas 
Albrecht Duerer (1471-1528) savo 
„Apokalipsės” raižinių cikle yra 
pavaizdavęs keturis baisiuosius 
Apokalipsės raitelius (minimus 
Naujojo Testamento Apreiškimo 
knygoje): badą, marą, naikinimą 
ir mirtį. Šiuolaikiniai mūsų var
gai gal ne visi tie patys, ir 
Lietuvą gali užklupti kitokios 
nelaimės, tačiau ir mes galime 
jas atpažinti kaip į mus besiarti
nančius, o gal jau ir skriejančius 
penkis piktus raitelius: nesan
taiką, nedarbą, korupciją, inflia
ciją ir baimę.

Dažnai nesantaiką tarp mūsų 
pradėdavo KGB. Dabar tai tikrai 
labai retai. Mes patys sau tą žalą 
darome. Jei Vytautas Skuodis ne
tinka kokiam postui, tai kultū
ringai, kad ir aštriai argumen
tuokime, jog geriau būtų kitas. 
Bet to neužtenka ekstremistams. 
Reikia teigti, kad jis buvo kalė
jimo valdžios kolaborantas, nepa
sakant, kad gal jis ten tik sutiko 
patvarkyti biblioteką, kad lietu
viškos knygos nebūtų vartojamos 
išvietėje. Jei Skuodį įsismaginę 
dešinieji vadina kolaborantu, tai 
kaip jie tada gali atsiliepti apie 
bet ką, su kuo jie nesutinka. Kad 
ir kvailiausias buvęs komunistas, 
jei sugeba patriotiškai ir demago
giškai pulti buvusius savo kole
gas, yra garbinamas kai kurių 
dešiniųjų. Seime dešiniųjų tarpe 
yra išmintingų ir patyrusių žmo
nių, bet kairės daugumai ne pa
keliui tartis ir koreguoti įsta
tymus taip, kad jie būtų priimtini 
platesnei visuomenei. Primityvūs 
politikai, nesugebėdami rasti 
rimtų argumentų, apšaukia kitus 
parsidavėliais, kvailiais, mela
giais ar nepatikimais. Panašiai 
buvo ir su Landsbergio dergimu. 
Įsisiurbusi į mūsų galvojimą ne
santaika graužia mūsų tautą.

Ateina nedarbas. Vis dažniau 
pasirodo, kiek daug kai kurie pra
monės vienetai yra įsiskolinę. 
Greit bus prieitas liepto galas ne 
vienam jų. Užsienio paskolų in
stitucijos tokią padėtį seka ir rei
kalaus, kad uždarytume bankru
tuojančias gamyklas arba nebe- 
skolins pinigų. Jau bent ketve
rius metus visokios valdžios 
turėjo rūpintis, ką reikės daryti 
su tapusiais bedarbiais tų pra
monių, kurios neturi tinkamo

V
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našumo arba gamina sunkiai 
parduodamus gaminius. Visą tą 
laiką algos tokiai gamybai buvo 
mokamos iš surinktų mokesčių. 
Nei dabartinė, nei ankstyvesnės 
valdžios (seimai ir vyriausybės) 
nesuprato ir neįdėjo darbo tam, 
kad būtų sudarytos Lietuvoje 
sąlygos kurtis naujoms pramo
nėms arba reformuotis dabarti
nėms, siekiant išvengti nedarbo. 
Dabartinėmis mūsų sąlygomis 
verslai gali absorbuoti tik nedi
delę dalį nedirbančių. Verslai ta
čiau galėtų duoti daug darbo iš
silavinusiems žmonėms įvairiose 
paslaugų srityse, jei valdžia suge
bėtų pritraukti iš užsienio drau
dimo, advokatūros, finansų, susi
siekimo, turizmo, koncesinių 
verslų ar net auklėjimo institucir rinis bankas yra gana nepriklau- 
jų ar bendrovių. Ne dėl Lietuvos, 
bet daugiausia dėl kaimyninių 
valstybių. Dirbtinis išlaikymas 
neproduktingos gamybos alina 
visą kraštą ir turi jau greit ateiti 
laikas, kada visuomenė pamatys, 
jog nedirbantis, tiek būdamas na
muose, tiek sėdėdamas fabrike, 
yra nedarbingas. Šita situacija 
nėra nedarbingo kaltė. Kaltę turi 
prisiimti prasta valdžia už to
leravimą tokios padėties ir ne- 
ieškojimą greitos išeities.

Valdžios galia iššaukia korup
ciją. Priešingybė — juo mažiau 
valdžios galios, tuo mažiau ten 
korupcijos. Kur tik reikia visokių 
antspaudų, aprobavimų, pa
tvarkymų, atrinkimų, pritarimų, 
leidimų ar įgaliojimų iš valdžios, 
ten kuriasi korupcijos kipšo liū
nai. Ta situacija prasidėjo pama
žu pas dešiniuosius su dotaci
jomis, neaiškia kai kur privatiza
cija, vienu kitu gal kyšiu vyriau
sybėje, bet tada iš tikrųjų nebuvo 
kaip įsismaginti, nes buvę no
menklatūros žmonės juos sekė iš 
pramonės ir kai kurių įstaigų 
pozicijų. Per korupciją buvo api
plėštas mūsų žemės ūkis, kad ir 
kaip tuometinė dešiniųjų valdžia 
grasino nusikaltėliams. Dabar 
jau kitaip. Pramonės kadrai ir 
daug įstaigų valdininkų sutampa 
su valdžios galia. Komunizmo 
laikais valdžia sau skyrė, ką no
rėjo, įteisindama korupciją. 
Dabar jau reikia savo reikalus, 
slaptai susitarus, vykdyti. Užtat 
padoriems pramonininkams ir 
valdininkams tiesiog sunku atsi
spirti pagundai įsigyti daugiau ar 
pigiau, nei galima plačiai visuo-

menei.
Praturtėjus spekuliantams ir 

mafijosams, kada norima neteisė
tai panaudoti pinigus Lietuvoje, 
galima siūlyti dideles sumas savi
valdybių ar vyriausybės tarnau
tojams, norint gauti reikiamas 
privilegijas. Kartais apsimoka ką 
nors pigiai įsigyti ar pradėti 
tokius „projektus” draugų ar gi
minių vardu.

Prieš infliacijos negeroves 
pasisako beveik visi. Nuo jos apsi
ginti yra daug sunkiau nei iš
reikšti geras intencijas. Turime 
arti milijono gaunančių įvairias 
pensijas ir pašalpas, reikės ap
rūpinti bedarbius, kurių skaičius 
vis didės. Turime per didelę savi
valdybių ir vyriausybės apara
tūrą. Reikės žiūrėti kaip apsi
ginti. Prašomos subsidijos ir pa
skolų lengvatos dėl žemės ūkio. 
Kol kas laviruojama su pasko
lomis iš užsienio. Iš kur bus pini
gų pramonės pagerinimui, staty
boms, miestų susitvarkymui, 
švietimui ir kultūrai? Kada 
reikės pradėti atmokėti paskolas 
ir užmokėti už jas palūkanas? 
Spaudimas dauginti litų bus 
labai didelis ir iššauks infliacines 
jėgas.

Kai tik politikai prieina prie 
tiesioginio pinigų tvarkymo, jie 
nebetenka pilietinės drąsos išleis
ti per vyriausybę tik tiek pinigų, 
kiek kraštas uždirba. Taip yra 
beveik visur. JAV ir kituose 
Vakarų kraštuose, laimei, Cent- 

somas nuo politikų ir tokiu būdu 
yra pristabdomas infliacijos au
gimas. Argentinoje daug metų 
pinigai buvo tvarkomi politikų 
nuožiūra ir buvo nesuvaldoma 
infliacija. Tik Carlos Menem atė
jus į valdžią ir Centrinį banką 
perdavus profesionalams, ji buvo 
sustabdyta, ir valstybė pajudėjo į 
geresnį ekonominį gyvenimą. 
Lietuvoje baugina didelis Seimo 
žmonių infliacijos priežasčių ir 
pavojų nesupratimas. Baugina 
noras gyventi ta diena ir visus 
patenkinti, kad ir laikinai. Inflia
cija labiausiai apiplėšia pensi
ninkus, fabrikų darbininkus, 
moksleivius, visus tuos, kuriems 
vis per vėlai padidinami išmo
kėjimai, kada kainos labai kyla. 
Jau nekalbame apie santaupas, 
kurios kas dieną tirpsta. Iki šiol 
nematyti tos didžios politinės 
disciplinos, kuri suvaldytų inflia
cijos pavojus.

Atrodo, kad negreit galėsime be 
baimės gyventi šalia mūsų kai
mynų. Tai situacijai įveikti 
reikės pašvęsti nemažai pastan
gų, rūpesčio ir įmantrumo. Būtų 
tragiška Lietuvai, jei ta baimė 
mus sukaustytų, nuvestų į nevil
tį ir kildintų stoką išmintingos 
veiklos pačiame krašte. Susi
nėjusi tarpusavyje ir ubagiška 
Lietuva nebus atspari išoriniams 
pavojams. Baimę vartodami, viso
kio plauko demagogai puls savo 
politinius priešus, pakeis logiką 
bauginimais, visus įtarinės ir 
neleis tinkamai spręsti krašto 
problemų. Tokioje padėtyje 
sunku susitarti, o turėtų būti 
kitaip. Pavojuje turėtų visokių

Lietuvos operos bosų 
karalių prisimenant

ALGIS ŠIMKUS

Ona Narbutienė. ANTANAS 
KUČINGIS. Vilnius: Valstybinis 
leidybos centras, 1993. Knygos lei
dimą rėmė: Lietuvių tautinis kultū
ros fondas, Mečys Valiukėnas, Alek
sandras Šleinys. Leidinio talkininkai 
— Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
užsisakę šią knygą. 176 puslapiai. 
Kaina 5 doleriai. Gaunama „Drau
ge”.

Po Antrojo pasaulinio karo Lie
tuvoje suklestėjo nepriklausomybės 
laikais dar mažai girdėta muziko
logų profesija. Tai muzikoje išsi
lavinę asmenys, pasišventę moks
liniam tyrinėjimui įvairių teore
tinių muziką liečiančių aspektų, 
kaip muzikos atlikimo, akustinių 
sąlygų įtakų, atlikėjų bei kompo
zicijų stilių analizės, muzikos te
orijos, kompozitorių, atlikėjų bei 
instrumentų istorijos bei biogra
fijų ir panašiai. Pats žodis muzi
kologija yra kilęs iš vokiškojo 
Musikwissenschaft, nors panašūs 
rašiniai žinomi jau nuo senovės 
graikų laikų.

Lietuvoje išsimokslinusių muzi
kologų tarpe Ona Narbutienė 
užima iškilią vietą. Ji kelių dią 
dėsnių muziką liečiančių veikalų 
autorė. Jos vėliausia pastanga 
pašvęsta 1983 metais mirusio įžy
maus lietuviškos operos solisto 
boso Antano Kučingio (buvusio 
Kučinsko) gyvenimui ir darbams.

Narbutienė pateikia kruopščiai 
surinktų žinių apie Kučingį, jo 70 
metų sukakties proga operos reži
sieriaus ir kolegos boso Petro 

įsitikinimų žmonės kartu dirbti, 
ieškoti bendros kalbos, mažiau 
vienas lietuvis kitą įtarti. Juk vi
sai neseniai lietuviai ypač tą 
sugebėjo padaryti. Žiūrėkime, 
kas tuos kurstymus pradeda, kas 
savanaudiškai atsistojęs ant bač
kos tik kitus kaltina, kas alina 
kraštą, kad galėtume stoti už 
tuos, kurie ieško visuomenės dau
gumos susikalbėjimo, bendradar
biavimo ir, jei reikia, rimtos kri
tikos bei dalykiškų pasiūlymų.

Mūsų asmeniška baimė kyla 
ten, kur nėra tinkamos teisė
tvarkos. Daug kur jos reikia. 
Vienur reikia vienokio korega
vimo, kitur kitokio. Lietuvoje 
reikia daugiau veikti pagal teisę. 
Gal papratę elgtis primestų įsta
tymų ir, dar svarbiau, ne visiems 
taikomų įstatymų padangėje, 
lietuviai prarado pagarbą teisinei 
visuomenei. Be jos negali būti 
tikros demokratijos ir krašto susi
tvarkymo. Dabar jau įsismagino 
„reketai”, mafijosai, veikia ko
ne laisvai, o kas bus, jei per 
Lietuvą kaip reikiant pajudės 
narkotikų pirkliai, pamatę, jog 
čia galima, ką jiems reikia, pa
pirkti? Nesuvaldymas tų 
elementų, kada jis dar galimas, 
yra visiškas mūsų politikų ir vy
riausybės apsileidimas. To 
neįvykdžius, kaip dažnai būna 
pas mus, kils dar didesnis baimi
nimasis, verkšlenimas, kitų kalti
nimas ir neviltis dėl tų baimių.

Kaip valstybė Lietuva gyvena 
ir gyvens pavojuose. Penki pikti 
raiteliai jau pro vartus mums 
pasirodė. Nuo jų apsiginti pi
liečiai turi reikalauti iš mūsų 
politinių vadų išmintingų spren
dimų, dalykiškos veiklos ir 
mažiau keršto bei neapykantos 
vienas kitam.

Jonas Pabedinskas 

Olekos pavadintą „Lietuvos bosų 
karaliumi”. Ypatingas knygos 
autorės tikslas buvęs užpildyti 
Antano Kučingio gyvenime anks
čiau nutylėtas „baltas dėmes” 
1948-1956 metų laikotarpiu. Jis 
šiuos metus praleido Sibiro trem
tyje ir lageriuose. Knygoje tačiau 
gausu ir naujos, mažai girdėtos 
medžiagos iš Antano Kučingio 
asmeninės aplinkos bei to laiko 
Kauno operos teatro gyvenimo. 
Autorės tekstą vaizdžiai papildo 
pridėta daugybė meno veikėjų 
prisiminimų, liečiančių šį 
dainininką.

Antanas Kučingis gimė 1894 
m. spalio 18 d. Veiveriuose, ūki
ninko šeimoje. Dainuoti pradėjo 
1908 metais, lankydamas Veive
rių mokytojų seminarijos pavyz
dinę mokyklą. Teturėdamas tik 
14 metų, tada dainavo net šeše
rius metus sopranu. 1913 metais 
įstoja į Veiverių mokytojų semi
nariją, kuri 1915 metais, artėjant 
frontui, buvo iškelta į Vilnių, kur 
su ja atsiduria ir jaunasis An
tanas. Vilniuje jis įstoja į Stasio 
Šimkaus suorganizuotą lietuviš
ką chorą, dabar jau, savo nuste
bimui, bosu. Baigęs seminariją, 
kurį laiką mokytojavo pradžios 
mokyklose. Bet 1918 metais, jau 
laisvai Lietuvai besiginant nuo 
puolančių bolševikų, Antanas 
Kučingis tampa kareiviu ir pa
tenka į frontą. Su mokytojavimu 
tenka atsisveikinti.

1920 metais Kučingis jau Kau
ne, stoja į neseniai įsteigtą karo 
mokyklą, kur 1920 metais gauna 
leitenanto laipsnį ir paskiriamas 
į pėstininkų pulką Aukštojoje Pa
nemunėje. Kariuomenėje Kučin- 
giui gerai sekėsi ir netrukus jis 
perkeliamas į štabo topografijos 
skyrių. Jo gerą balsą ir muziki
nius gabumus pastebėjusių drau

Antanas Kučingis — Pilypas Verdi operoje „Don Carlos”, už jo J. Urvelis (Poza).

Antanas Kučingis (1894-1983)

gų raginamas, jis 1923 metais 
įstoja Kauno muzikos mokyklon, 
į dainininko Antano Kutkaus 
klasę. 1924 metais Kučingis de
biutuoja Eugenijaus Onegino ope
ros Gremino partijoje. Debiutas 
pavyko ir jis priimamas nuolati
niu solistu, kartu tęsdamas stu
dijas konservatorijoje ir tebedirb
damas topografijos skyriuje ka
riuomenėje. Operoje, nuolat tobu
lindamas balso vartojimą, prade
da pagarsėti kaip įspūdingas, 
nors ir mažesnių rolių atlikėjas.

1928 metais Kauno operoje de
biutuoja ir antras Lietuvos ka
riuomenės karininkas — Ipolitas 
Nagrodskis, vėliau tapęs žinomu 
bosu Nauragio vardu. Abu gabūs 
kolegos tampa teatre draugiškais 

konkurentais iki pat Nauragio 
pabėgimo į Vokietiją 1944 me
tais.

Kučingiui ypačiai sekėsi cha
rakteringi vaidmenys, kaip 
Aleindoras La Boheme, Don Ba- 
silio Sevilijos kirpėjuje, Falstafas 
Vindsoro kūmutėse, o ypač Mefis- 
to vaidmuo Fauste. 1934 metais 
jis susilaukia išimtinio kritikų 
pripažinimo gastrolių metu Pra
hoje už čekų operoje atliktą Kiri
lo Kecalo vaidmenį jų tautinėje 
operoje Parduotoji nuotaka. Ku
čingis taip pat buvo vienas iš ne
daugelio lietuvių operos daini
ninkų, sugebančių tinkamai dai
nuoti Mozart’ą (Don Giovanni) ir 
lietuviškas liaudies dainas. 1937 
metais Kučingis išeina iš kariuo
menės atsargon majoro laipsniu 
ir visiškai atsideda dainavimui.

1941 m. birželio 15 d. Kauno te
atre ėjo Otelio opera, o mieste 
lietuvių vežimai į Sibirą. Supran
tama, kaip šis spektaklis buvo 
slogus. Po to, Kučingis greitai 
įsitraukė su kitais kariuomenės 
kolegomis į netrukus prasidėjusį 
sukilimą prieš sovietus.

Užėjus vokiečių okupacijai 
padėtis kiek aprimo, nes vokie
čiai mažai kišosi į teatro darbą. 
Tuo laiku, 1942 metais, Kučingis 
dar sukūrė sunkoką urėdo Spok
sos vaidmenį naujojoje Stasio 
Šimkaus operoje Pagirėnai.

Grįžtant bolševikams 1944 me
tais, Kučingis iš Lietuvos nepa
sitraukė. Su šeima išvyko į tėvų 
ūkį Mauručius. Po kiek laiko su
grįžęs Kaunan į teatrą, pradėjo 
tęsti darbą su išlikusiais kolego
mis. Deja, savo namuose paslepia 
už prieškomunistinę veiklą suim
tą ir pabėgusį sūnų Algį.

Kučingį pradeda kviesti pasi
aiškinti dėl sūnaus dingimo, bet 
jis ginasi nieko nežinąs. Tačiau 
jau jautė, kad reikalai krypsta ne 
kaip. 1948 m. vasario 11 <r naktį 
Kučingis suimamas ir jo namuose 
randamas pasislėpęs sūnus. Ge
gužės 22 d. suimta dukra su vyru 
A. Šleinių ir ištremiami į Kras
nojarską. Po to, suimtas 78 metų 
tėvas, likęs Mauručiuose, ir iš
vežamas į Altajaus kraštą. O 
1951 metais suimama motina su 
seserimi ir išvežamos į Tomsko 
sritį.

(Nukelta į 4 psl.)
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Sintaksė, sąvokos,
V 1 V • •žodžiai

„Aš pasiekiau tarpsnį, kai žodžiai 
man daugiau nepadeda”. Jam jie 
nėra nei per liūną pervedančios 
gairės, nei patikimi vienuoliai 
alpėse, gelbstintys savo išmin
timi ir sustiprinančiu degtinės 
gurkšniu. „Jie tėra žvirgždo 
akmenys ar prie kojų skalijantys 
šuniokai, draskantys kelnes”.

Tolimesniame posme Gunn 

Sigitas Geda savo poezijos gel
mes bei platumas sugeba apvilk
ti prasmę įžvelgiančiu rūbu. 
Skaitai, ir tau viskas aišku, ar
tima, miela. Net ir keisčiausi 
vaizdiniai, net paradoksai nesu
kelia skaitytojui ypatingų gal
vosūkių. Jei kartais kai ko ir 
nesupranti, tai bent aiškiai jauti 
įtaigios kalbos virpesį, girdi pla
kančią poeto širdį. Kvėpuoji erd- išryškina savo nusivylimą mūsų 
vios sintaksės oru.

O štai Metų 1994 kovo nume
ryje imu skaityti literatūrologės 
Audingos Peluritytės rašinį „Si
gito Gedos lyrika kaip kultūros 
metakalba”. Tema įdomi. Tačiau 
— tegul atleidžia man šio gražaus 
vardo mokslininkė — pirmo saki
nio audinys jau toks raizgus, kad 
aš, nelyginant kvaiša muselė, 
tuoj įstringu sintaksės tinkle. Ir 
nė iš vietos. Pasigirsiu, protar
piais be didelio vargo skaitinėju 
ir akademinių kritikų raštus. Ne 
per seniausiai Northrop Frye 
įžvalgią knygą Anatomy of 
Criticism. Bet, matyt, lietu
viškiems tokio pobūdžio tekstams 
mano imlumas atbuko. Cituoju 
minėtos Peluritytės vieną sakinį: 

„Konstatavus, kad įvaizdis S. 
Gedos lyrikoje yra literatūrinė 
mitologinio simbolio redukcija, 
paradigmomis kaupianti kon
tekstinių prasmių turinį, o 
sintagmomis manifestuojanti tą 
turinį racionalių tekstinių reikš
mių forma („Mitologinė S. Gedos 
lyrikos sistema” — Literatūra ir 
menas, 1993 m. rugpjūčio 21 d.) 
būtina sudėlioti pagrindinius ak
centus pačiame lyriniame kalbos, 
kuri išsiskleidžia žodžio forma, 
sraute — pažymėti kertines mito- 
poetinio (tai sąlyginė, aspektinė 
kategorija) vaizdo schemos kraš
tines, nes jos šioje lyrikoje univer
salius ir individualius to vaizdo 
aspektus daro vieningus ir ne
skaidomus, atpažįstamus bet ku
rioje teksto atkarpoje.”.

Šiuolaikinis literatūros moks
las linksta prie sudėtingo rašymo. 
Semiotikos, struktūralizmo var
tojamas sąvokas galima įsiminti, 
net įvaldyti, kaip tolygiai nūdie
nos pradžiamoksliai vaikai įsime
na painiausias elektroninių 
žaislų kombinacijas. Audingos 
sakinyje ne žodžių prasmės su
darko aiškumą, bet toji viso ko 
Sangrūda, stoka erdvės, stoka 
ramaus minčių srovenimo. Skai
tydamas uždusti.

♦ * ♦

Poetas Thom Gunn eilėraštį 
„Gimtadieniui” pradeda šitaip:

epochos įpročiu viską intelek
tualiai analizuoti: „Descriptions 
and analysis degrade,/ Limit, 
delay, slipped land from what 
has been;”

Žinoma, laiko tėkmė keičia po
žiūrį į kalbą. Žmonijos pro
blemoms gausėjant, auga ir porei
kis viską išsamiau apibūdinti. 
Bet tik suprantamai, glaustai, 
tiksliai. Salėse ir pobūviuose 
trokštama, kad prakalbos būtų 
trumpesnės. Teatre, kad režisie
riai ir aktoriai nepamirštų, kas 
yra pauzė. Taip — daug sakanti 
tyla. Kartais grojanti arfos 
stygomis. O kartais — rėkianti 
Edvardo Munk’o „Riksmu”.

♦ ♦ ♦

Prieš daugelį metų Jonas Me
kas išleido eilėraščių rinkinį Pa
vieniai žodžiai. Puslapyje — ver
tikalus pavienių žodžių, net skie
menų takelis. Šitaip apnuogin
tame liauname eilėraščio kūne 
paprasčiausi žodžiai pasidaro 
ypatingi. Su jais reikia skaitytis. 
Reikia juos mylėti. Negalima jų 
nesuprasti. Nevalia blogai ištarti.

Taigi užsiminiau žodžio išta
rimą. Jo muziką. Liaunuose teks
tuose ji yra itin svarbi. Žiūrovas 
neatleis aktoriui, iš naujo ne
tiksliai kirčiuojančiam kurį nors 
žodį. Neatleis dainininkei, 
miglota dikcija dainuojančiai 
liaudies dainą.

Mes tuo tarpu lietuviškos pus
valandinės radijo programos pra
nešėjams ramių ramiausiai atlei
džiame blogą kirčiavimą. Atseit 
daug kas blogai kirčiuoja, su tuo 
apsipratome, tai ne taipjau svar
bu. Argi? Argi nepagalvojame, 
kad netikusi tarsena per radiją 
mus, klausytojus, pripratina prie 
tarmybių ar net prie žargono? 
Kodėl vieni pranešėjai ar pra
nešėjos pasistengia kuo tiksliau 
išlaikyti bendrinės kalbos kirčia
vimą, o kitas, nors ir gražiai šne
ka apie lietuvybę, netikusiais kir
čiais savaip darko lietuviškumą. 
Apsieisiu be daugelio pavyzdžių, 
tik priminsiu, kad dažnoje frazėje 
„mums malonu” kirčiuotina ga-

„Lietuvos kultūra egzistuoja ne vien tik Lietuvoje99

Pokalbis su Virgilijum Noreika
Buvęs Lietuvos Operos ir bale

to teatro direktorius solistas Vir
gilijus Noreika gimė Šiauliuose. 
Baigė Konservatorijoje Kipro 
Petrausko vadovaujamą solinio 
dainavimo klasę ir tuoj dainavo 
Akademiniame Lietuvos operos 
ir baleto teatre solistu. 1957 
metais už lietuvių liaudies dai
nų atlikimą Tarptautiniame 
konkurse Maskvoje laimėjo 
aukso medalį. Jis daugelio vals
tybių sostinėse dainavo tenoro 
partijas operose, padainavo dau
giau negu 100 rečitalių. Savo pro
fesines studijas gilino La Scala 
teatre, Italijoje, ir 1966 metais 
jame atliko Pinkertono partiją 
Puccini operoje „Madama Butter- 
fly”, o vėliau La Scaloje dainavo 
Hercogo partiją Verdi „Rigoletto 
operoje. Gerai nežinome, kokias 
partijas dainavo savo teatre 
Lietuvoje, tačiau žinome, kad 
Čikagoje mūsų scenoje dainavo 
Donizetti „Meilės eliksyre”, Pon- 
chielli „Lietuviuose”, Verdi 
„Otelio” ir dabar — Klovos „Pilė
nuose”. Tad ir kalbamės jo pro
fesinio vizito metu Čikagoje.

— Jūs meniniais tikslais Čika
goje nebe pirmą kartą. Kas buvo 
įspūdingiausia?

— Gal ne tiek klausytojai, kurie 
klausėsi mano dainavimo, kiek 
susitikimai su čia gyvenančiais 
lietuviais. Tada atvažiavau iš 
Kanados. Ir ten man jau buvo 
aišku, kad čia vyksta prasmingas 
kultūrinis gyvenimas. Apie poli
tinę veiklą girdėjau per Amerikos 
balsą. Tačiau kultūrinis veikimas 
man čia padarė įspūdį. Ir čia man 
buvo daug atradimų, ir ne tik 
Čikagoje, bet ir Kanadoje, ir kitur 
šio krašto valstijose. Tie at
radimai buvo lemtingi, labai lem
tingi, ir, sakyčiau, pačiu laiku. 
Jie mane gyvenime nukreipė tei
singesne kryptimi, kaip kad da
bar matau. Neįsipainiojau į ne
reikalingas istorįjas. Aš čia radau 
draugų, kuriuos supratau. Ne 
visi manimi pasitikėjo, ir aš turė
jau teisę ne visais pasitikėti, de
ja, taip buvo. Bet aš daug ką 
supratau, įsisavinau, daug ką 
išmokau. O svarbiausia — supra
tau, kad Lietuvos kultūra egzis
tuoja ne vien tik Lietuvoje, ir 
nežinia, kuri dar lietuviškesnė.

— Šiuo metu gyvenate Venecu
eloje. Kaip ten buvote sutiktas? Ar 
koncertavote?

lūnė „u”, ne „o”.
Pedagoginis lituanistikos insti

tutas Čikagoje yra išleidęs Prano 
Skardžiaus Lietuvių kalbos kir
čiavimo vadovėlį (1968). Mums, 
tiesą pasakius, reikėtų parankes
nės kirčiavimo knygelės, su daž
nai netaisyklingai kirčiuojamų 
žodžių sąrašu, o ypač su tarp
tautinių žodžių kirčiavimo nuoro
domis.

Pranas Visvydas

— Į Venecuelą, pagal metinę 
sutartį, atvykau dėstyti daina
vimą ten neseniai įsteigtoje 
Dainavimo akademijoje. Pradžia 
buvo labai gera, ir norėjosi dirb
ti. Bet vėliau pradėjo keisti su
tartį ir sąlygos pakito. Po ilgų 
ginčų teko pasirašyti naują 
sutartį, kuri mažesnę naudą 
teikia man ir mano šeimai. 
Tačiau čia jau ilga istorįja. Noras 
ten dirbti mažesnis. Jeigu 
Lietuvoje būtų bent panašios 
sąlygos, vargu ar būtume važia
vę į Venecuelą. Mano sutartis 
baigiasi rugpjūčio mėnesio pabai
goje. Bet yra ir tam tikrų 
prošvaisčių. Jeigu bus įgy
vendintas vienas labai įdomus 
projektas, tai gali tekti Vene- 
cueloje pasilikti ilgiau ir kelionę 
į namus atidėti.

Ar teko koncertuoti? Čia mes 
esame tiesiog blokuojami nuo 
koncertavimo. Mums nelei
džiama dainuoti koncertuose. 
Sako, jog ministras neleidžia, 
atvažiavome dėstyti, tai ir turime 
tik dėstyti, bet ne koncertuoti. 
Tad labai nemalonu. Per aštuonis 
mėnesius esu dainavęs vieną 
rimtą koncertą — supažindinimą 
su savimi, kas esame, ir du kon
certus privačiose namuose, kas į Ją Centro komitetas, kaip per 
čia įprasta. Sukviečiama 50 ar 60 
žmonių. Tad kūrybine prasme 
mano veikla nutrūko — kon
certuoti netenka. Menedžeriams 
irgi patarta nekviesti atvykusių 
koncertams.

— Ar turite gabių ir balsingų 
studentų?

— Venecueloje dainininkų yra. 
Ypač tenorų. Bet jie neturi daina
vimo mokyklos. Turiu dešimt 
studentų — nuo pradedančių iki 
gerų. Nesu patenkintas 
Akademijos, kuri įsteigta vos 
prieš pusantrų metų, tvarka. 
Neturi jokios praktikos Akademi
jos vadovavimui.

— Kaip su lietuviais Vene
cueloje? Ar tenka Jums buvoti 
Lietuvos ambasadoje?

— Lietuvių čia nedaug. Bend
raujame gal su dešimčia šeimų 
Caracas mieste. Su ambasada 
ryšiai tamprūs. Bičiuliaųjamės su 
ambasadorium Vytautu Dambra- 
va, Deveikių šeima, Beatriče de 
Dominguez ir dar kitais. Amba
sada daug dėmesio skiria lietuvy
bei. Tai sunkus darbas. Nelengva 
sudominti jaunimą, gal jų susi
rinktų koks 20 ar 30. Šiuo metu 
lietuvių susitikimas vyksta per 
bažnyčią, nors savo parapijos 
nėra. Ambasadoriaus Dambravos 
rūpesčiu, kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį vyksta 
pamaldos ir mes susitinkame šv. 
Mišiose ir po jY) pabendraujame. 
Žodžiu, daromos pastangos lietu
vius suvienyti. Santykiai gyvėja, 
ateityje bus dar geresni. Mūsų 
atvažiavimas gali jiems tik 
padėti.

— Jūs daugel metų vadovavote 
Lietuvos Operai. Kaip Jums gimė

. mintis statyti „Pilėnus”? Juk tai 
t tautinė-patriotinė opera, nea

bejojote tokiais laikais?
— Kai aš atėjau į teatrą, tai 

„Pilėnai” jau buvo pastatyti. Tik 
šią operą savo direktoriavimo 
metais aš dukart atnaujinau. 
Politinių aistrų dėl jos nebūdavo 
iš vyriausybės pusės. Bet man 
sunkiausia buvo ne su „Pilė
nais”, bet su Juzeliūno opera 
„Sukilėliai”. Mat ši opera buvo 
išbraukta tuoj po generalinės 
repeticijos, dieną prieš premjerą.

Virgilijus Noreika

daug tautinę, uždraudė. Tad ją 
sugrąžinti į sceną buvo labai ir la
bai sunku. Teko vyriausybėje ir 
Centro komitete peržengti daug 
slenksčių, daug diplomatijos ir 
pastangų padėti, kol pagaliau 
pavyko išgauti leidimą vėl ją pa
statyti. Tad pats sunkiausias 
mano pirmaisiais vadovavimo 
metais dalykas ir buvo „prakišti” 
į sceną „Sukilėlių” operą. Nors 
kompozitorius Juzeliūnas buvo 
nepatenkintas, kad mažai tebuvo 
jos spektaklių, bet man ta opera 
labai brangi. Daug sveikatos 
kainavo įtikinti, kad reikalinga 
pažanga, kad nereikia bijoti kuni
go didvyrio (kun. Mackevičiaus 
personažas)... dabar jau nebepri
simenu tų visų argumentų, ku
riuos dažnai dėsčiau tuometinei 
valdžiai. Bet „Sukilėliai” buvo 
pastatyti, ir tai man liks atmin
tyje visą laiką.

— Koks Jūsų žvilgsnis į Ba
naičio operą „Jūratė ir Kastytis”? 
Ar reiktų ją rodyti Lietuvos 
scenoje?

Jono Tamulaičio nuotrauka

Virgilįjus Noreika ir Irena Milkevičiūtė Lietuvių operos pastatytų Vytauto Klovos „Pilėnų" spektaklyje Morton 
High School Auditorium, Cicero, Illinois, praėjusi sekmadieni, balandžio 17 dieną.

— Opera sukurta išeivijos kom
pozitoriaus ir turėtų užimti 
deramą vietą Lietuvos teatro afi
šoje. Bet aš nemanau, kad 
Lietuvos Opera ją statytų. Čia 
pavyzdi turėtų parodyti Lietuvių 
Opera Čikagoje. Aš palaikau tą 
idėją, kad ją reikia statyti ir kad 
ją būtų verta parodyti ne tik 
Vilniuje, bet ir kituose miestuose. 
Žinoma, čia iškiltų tam tikrų 
pastatyminių problemų, kadangi 
skirtingos scenos — Kaune ir 
Šiauliuose mažytės scenos, o 
Vilniuje ir Klaipėdoje didelės. Bet 
operą reikia statyti ir čia būtų 
tam tikra atsvara — dabar buvo 
„Pilėnai”, o vėliau — išeivijos 
„Jūratė ir Kastytis”. Tokia idėja 
„plaukioja” ir Vasaičių šeimoje, 
kuri mane nebe pirmą kartą čia 
globoja. Bet kadangi opera yra 
trumpa, tai gal būtų galima 
įjungti daugiau Banaičio muzikos 
— papildyti didžiule baleto scena, 
plačiau supažindinant su Banai
čio kūryba. Taip praktikuojama 
pasaulinėje muzikos literatūroje, 
taip buvo daroma ir Vilniuje. 

Šiuo atveju pavyzdžiais gali būti 
Chopin’as, Strauss’as, mūsų 
Gruodis ir dar kiti. O dėl Lietu
vos Operos angažavimosi, tai jau 
nebe nuo manęs priklauso, 
tačiau, kiek reikės ir galėsiu, aš 
tai remsiu ir padėsiu.

— Lietuvoje jau nemažai užsie
nio šalių ambasadų. Kaip sekasi 
reprezentuotis Lietuvai muzikinės 
kultūros plotmėje?

— Šiuo metu nebežinau, koks 
vyksta šioje srityje bendravimas. 
Rodos, kad muzikine kultūra la
biausiai domisi vokiečių amba
sada. Man teko daugiausia ben
drauti su italų ambasada. Lietu
vos reprezentavimasis šioje srity
je turėtų būti aukšto lygio.

— Maestro, ar nemanote steigti 
operinio meno studjos, kad baigu
sieji konservatorijas galėtų pasi
ruošti, tobulintis ir vėliau dainuo
ti jau reprezentacinėje Lietuvos 
Operoje?

— Aš jau maniau ir tebemanau 
tokią studiją steigti, nes Lietuvai 
ji būtina. Tačiau jai reikalinga 
daug finansų. O finansinę para
mą šiuo metu gauti labai sudė
tinga. Reikėtų valstybinės dota
cijos, tačiau dabar turbūt neįma
noma. Reikia patalpų, pianistų, 
režisierių, užsienio kalbų dikcijos 
specialistų ir t.t. Studentai 
neįstengtų atsilyginti už studijų 
dėstymą. Kad ir paprasta studija, 
bet kainuoja daug pinigų. Šiuo 
metu turiu daug žinių, kaip Cara- 
cas mieste verčiasi Venecuelos 
baleto profesinė komercinė studi
ja, kurioje tik solistai baleto 
šokėjai dirba. Čia ir mano žmona 
priklauso. Joje yra 18 baleto solis
tų ir jiems vadovauja buvusi žymi 
balerina Nina Novak. Susipaži
nus su jais, žinau, kaip sunku yra 
ruošti kadrus.

Lietuvoje tokio aukšto lygio 
studija reikalinga dėl dviejų prie
žasčių. Svarbiausioji yra ta, kad 
turi būti sudaryta konkurencija 
Akademijai. O antrosios priežas
ties kol kas nenoriu atskleisti. 
Kai tik atsiras galimybių, orga
nizuosiu šios rūšies studiją; jau 
yra vienminčių, gal bus galima 
ir pradėti.

[Tokias studijas Amerikoje turi 
Metropolitan New York’e ir Lyric 
Čikagoje operos. Jų reikalingumą 
patvirtino pats gyvenimas. Jas 
baigę jau dainuoja pasaulinio 

(Nukelta į 3 psl.)
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Kodėl reikia remti
lituanistus iš Lietuvos

Jau ne pirmi metai, kai Lietu
vių fondo Pelno skirstymo ko
misija remia laipsnio siekian
čius magistrantus ir stažuotojus 
iš Lietuvos, atvykstančius į 
pasaulio lietuvių dotuotą Litu
anistikos katedrą University of 
Illinois at Chicago. Kol Lietuva 
dar nebuvo atgimusi ir laisva, ši 
katedra turėjo įvesti į mokslo 
pasaulį lituanistiką, ypač lietu
vių kalbą ir literatūrą, kaip lygia
teises disciplinas. Taip tam tikra 
prasme įteisintos lituanistinės 
studijos Vakaruose — laisvos, 
lygios ir reikšmingos. Taip supra
tingi, dosnūs ir gausūs aukotojai 
įsivaizdavo, ir jų vaizdinys atiti
ko to laikotarpio galimybes ir 
poreikius. Jau nuo 1972 metų 
lietuvių kalba ir literatūra buvo 
dėstoma UIC, todėl Lituanistikos 
katedrai logiški namai ir buvo šis 
universitetas — Čikagos lietuvių 
telkinio vidury. Tuo metu Uni
versity of Illinois at Chicago buvo 
vienintelė vieta laisvajame 
pasaulyje, kur lietuvių kalba ir 
literatūra buvo nuolat dėstoma. 
Studentai ir aspirantai buvo 
kelių Amerikos lietuvių kartų 
vaikai ir vaikaičiai, rečiau kita
taučiai, besidomintys Lietuva ir 
lietuviais. Per 20 su viršum metų 
daug kas pasikeitė. Katedra, 
anksčiau tarnavusi laisvo pasau
lio (JAV, Kanados, Pietų Ameri
kos) studentams, ėmė justi vis 
daugiau dėmesio ir iš dabar jau 
atgimusios Lietuvos. Lituanis
tikos katedra seniai domino litu- 
anistūs anoj Atlanto pusėj: čia 
gausūs archyvai ir bibliotekos, 
čia daugelio išeivių išminti keliai 
ar tiesiog — namai. Kai atsivėrė 
galimybės ne tik svąjoti apie 
Čikagą ir jos intelektualinius tur
tus, sukauptus tiek Pasaulio 
lietuvių archyve, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, tiek ir pri
vačiuose archyvuose, atsirado 
norinčių jais pasinaudoti ir 
pasižvalgyti po amerikietiškąjį 
mokslo pasaulį, net siekiančių įsi
gyti vakarietišką mokslo laipsnį. 
Tai daugiausia daktarantai, 
renkantys medžiagą moksli
niams darbams apie išeivijos 
įnašą į lietuvių kultūrą nuo pra
ėjusio amžiaus galo; taip pat 
jauni mokslininkai, kuriems ne
pakanka ribotos teorinės medžia
gos, esančios Lietuvoje. Juk nors 
daug knygų siunčiama į Lietuvą, 
tačiau Maskvos ir dabartinės eko
nominės krizės nusiaubtų bib
liotekų Lietuvoje būklė toli gražu 
nepatenkina bent kiek platesnio 
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mokslinio darbo užmojų. Ten, 
aišku, daug pirminių šaltinių 
bei informacijos apie Lietuvos 
rašytojus, tačiau jaunieji moks
lininkai norėtų tuos šaltinius 
„kasinėti” modernesniais įran
kiais ir ypač atsikratyti marksis
tinių metodų, pasižvalgyti, kaip 
kalba, literatūra ir istorija dės
toma ir tiriama Vakaruose. O 
kurgi jie galėtų rasti geresnį prie
globstį už Lituanistikos katedrą?

Tai suvokdamas, jau ne vienas 
filologas yra pasinaudojęs pasau
lio lietuvių suaukotais lituanis
tikos „namais” Vakaruose. Rei
kėtų pažymėti, jog kol kas visi 
baigę mokslus ar stažuotes Ka
tedroje yra grįžę į Lietuvą, tuo 
universiteto imigracįjos skyrius 
yra patenkintas ir nedaro kliūčių 
toliau kviestis mokslininkų iš 
Lietuvos. O Katedroje, dar nuo 
dabartinio Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektoriaus Broniaus 
Vaškelio laikų, žinių ir metodų 
yra pasirinkę redaktoriai ir ver
tėjai, dabartinis Vilniaus uni
versiteto Lietuvių literatūros 
katedros vedėjas, Vytauto Di
džiojo universiteto dėstytoja, ne 
vienas tenykštis daktarantas. 
Rudenį laukiame naujo, gabaus 
kontingento, jam stengsimės 
padėti. Dauguma jų bus trum
palaikiai stažuotojai, kurie, pa
studijavę literatūros kritiką, 
išeivijos literatūrą, anglų kalbą, 
susipažinę su naujausia savo sri
ties medžiaga, grįš prie darbų 
Lietuvoje, vienam kitam gal bus 
suteikta galimybė įsigyti ir vaka
rietišką laipsni, kad juo pasipuo
šęs galėtų padėti mokslui atgimti 
Lietuvoje. Šį pavasarį ko gero iš
leisime du naujus magistrus, ku
rie gali būti pasirinks tęsti studi
jas ir daktarantūroje. Beje, mūBų 
Katedros ir jos veiklos pavydi ne 
viena etninė grupė (lenkai, ukrai
niečiai) universitete ir vis mus, 
lietuvius, giria už aukštą sąmo
ningumą!

Taigi išvada galėtų būti tokia: 
atsiminkime, kad ne tik Lietuvos 
stomatologai ir ekonomistai 
atsilikę, filologams taip pat 
reikia modernizuotis, idant 
pakiltų į naujas aukštumas. 
Nekritikuokime pasišventusių 
Lietuvių fondo vadovų, kurie ir 
taip nuolat turi daryti ir daro 
saliamoniškus sprendimus, 
remkime jų pastangas visiems 
padėti. Taip pat nepamirškime, 
kad ne vien Lietuvių fondas 
išlaiko atvykstančius jaunus 
mokslininkus ir patyrusius pro-

Lietuvių operos
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PETRAS AGLINSKAS

Balandžio 17 dieną Morton 
East gimnazijos auditorijoje, 
Čikagos priemiestyje Cicero, 
įvyko šiemetinis Lietuvių operos 
pastatymas — Vytauto Klovos 
opera „Pilėnai”, libretas Jono 
Mackonio. Opera vaizduoja vidur
amžių Lietuvos pilį „Pilėnus”, 
kurios gyventojai visi žuvo ugny
je, pasiryžę susideginti, užuot 
pasiduoti kryžiuočiams ir tapti 
jų vergais.

Reikėtų pirmiausia paminėti, 
kad kiekviena opera yra ne tiktai 
muzikinio, bet taip pat, ir gal net 
svarbiausiai, dramatinio meno 
forma, tad ir šiam spektakliui 
rimtai troškome dramatinio as
pekto papildymo. Labai gaila, 
kad šio spektaklio režisierius, Eli- 
gijus Domarkas, neturėjo dau
giau pasitikėjimo Lietuvių operos 
choru. Beveik kiekvienoje sceno
je, kurioje jisai veikė, choras buvo 
išrikiuotas maždaug ta pačia 
rikiuote. Nors taip daryti buvo 
gal mažiausiai rizikinga strate- 
gįja, tai tikrai nebuvo įdomiau
sias dramatinis choristų panau
dojimas. Bet pamačius absur
dišką pilies gynėjų bėgimą per 
sceną ketvirtajame veiksme, 
galbūt buvo palaima, kad režisie
riaus įtaka buvo ribota.

Kai buvo tikrai svarbūs drama
tiniai momentai, puikios progos 
ką nors įdomaus ar subtilaus su 
dainininkais padaryti, scenovaiz
dis dažnai pavirsdavo pavir
šutiniška „hyperemocinga” 
vaidyba. O momentai, kuriems 
tikrai troškome įtempimo, praėjo 
indiferentiškai. Viena tokia pro
ga buvo, kai Ulrichas nuduria 
Mirtą. Užuot susiderinęs su mu
zikos kylančios įtampos eiga, jis 
neįspūdingai ištraukia peilį iš už 
diržo, lakštinėje po sceną, peilį 
viešai iškėlęs, ir pagaliau smei
gia jį Mirtos šonan', nė kiek 
neintensyviau negu kaip į duonos 

fesorius pagal pasikeitimo pro
gramas. Tame darbe talkina ir 
Katedros fondas, Krėvės fondas 
bei Vydūno fondas. University of 
IlHnois suteikia jiems įvairių 
lengvatų, kelionpinigių bei 
stipendįjų duoda Soros fondas 
Vilniuje, Fulbright komisija Wa- 
shington’e per United Statės In- 
formation agentūrą, Internatio- 
nal Research and Exchanges 
Board ir kiti fondai — jie nema
žiau supranta, kad reikia kelti 
filologų išsimokslinimą, nes galų 
gale ne ekonomistai ir ne biznie
riai, bet ypač literatūros ir kalbos 
mokslininkai ir dėstytojai padės 
kurti atbundančios Lietuvos žmo
gaus sąmonę.

Violeta Kelertienė 
Lituanistikos katedra Čikagoje 
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kepalą. Ir nors mirimo scenos 
operos-literatūroje dažnai virsta 
juokingomis dėl jų ištęstumo, 
Mirtos mirtis šiame spektakly 
tikrai buvo viena iš juokingiau
sių. Ulrichas ją nuduria. Po 
minutės ji raitosi ant žemės. Po 
dviejų minučių ji vėl atsistoja ir 
pradeda šliaužti prie laiptų. Po 
trijų minučių sliuogia pamažu 
laiptais. Keturios minutės pra
eina ir, rodos, jau „Amen”, bet 
ne, ji išgirsta fone choro balsus 
ir vėl pakyla. Pagaliau ir scenos 
darbininkams pritrūksta kantry
bės ir uždanga užtraukiama. Bet 
palaukit, dar orkestras nebaigė! 
Dar Mirta savo dūšios neatidavė. 
Galų gale orkestrantams natų 
pritrūko ir scena, reikia būti 
dėkingiems, galėjo užsibaigti.

Ne, šio spektaklio dramatinį 
papildymą galima buvo rasti ne 
sceninėje vaizduotėje, bet pačioje 
partitūroje, kurios motyvų karto
jimas ir labai efektinga bei graži 
orkestracįja įspėjo klausytojus 
apie scenų besikeičiančius po
būdžius ir nuotaikas, išryškino 
veikėjų santykių dinamiką ir 
pabrėžė situacijų reikšmę. Pavyz
džių būtų daugybė. Pirmo akto 
duetuose, kur Udrys prisipažįsta 
mylįs Mirtą, jam prisiartinus prie 
jos, žemi pučiamieji mediniai 
ir variniai instrumentai sub
tiliai pakeičia situacįjos toną iš 
džiaugsmo į pavojų ir įspėja apie 
veikėjų santykiams ateinančią 
žūtį, kada Udrys trečiame veiks
me jai tars, „Man gėda, kad tave 
mylėjau”.

Choristai buvo chormeisterių 
Ričardo Šoko ir Manigirdo Mote- 
kaičio gerai paruošti. Šios operos 
lietuviškos liaudies muzikos 
įtaka davė chorui daug progų 
gražiai pasirodyti, ne per sudė
tingose tekstūrose, ir choras 
aplamai savo partijas gerai 
sudainavo. Choristai džiaugs
mingai atliko pirmo veiksmo 
„Valio, valio...” chorą, kuriame 
buvo šios operos stipriausiai 
įsimintina ir muzikinės formos iš
vystymo atžvilgiu svarbiausia 
melodija.

Liudas Norvaišas, kuris atliko 
Ulricho, kryžiuočių pasiuntinio 
rolę, dainavo jautriai ir preciziš
kai. Jo intonacįja ir ritmas buvo 
iš visų solistų tiksliausi, kas 
buvo galima girdėti neklystan- 
čiame su orkestru susiderinime, 
ypatingai pirmo akto arijoje, 
kurios pabaiga tobulai derinosi 
su medinių pučiamųjų įstojimu. 
Kadangi jo balsui trūko operinio 
kalibro jėgų, ir galima kelti klau
simą, ar jo balsą tikrai tinka va
dinti bosu, p. Norvaišas geriau
siai pasirodė tuose pasažuose, 
kuriuose orkestracįja „suliesėjo”. 
Bet Ulricho charakterio tipas taip 
pat prisidėjo prie šitos situacįjos. 
Kadangi jis atliko intriganto rolę, 
beveik visa muzika, jam para
šyta, turi sukčiaus savybę. Skir
tumą tuojau galima buvo girdėti 
jo trečiojo veiksmo arįjoje, kurio
je jis jau džiaugiasi savo laimėji
mu, „ugnim ir kalavįju aš sėju

l
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dainavime. Čia reikia dalį 
papeikimo skirti dirigentui 
Alvydui Vasaičiui, kurio val
domas orkestras, nors labai 

baimę”. Šioje arįjoje p. Norvaišas gerai partitūrą sugrojo, buvo 
gavo progos pilnu balsu, aukštes
niame registre, mažoro rakte dai
nuoti, ir rezultatas buvo puikus.

Vitalija Šiškaitė, kuri atliko 
Mirtos, Margirio augintinės, 
rolę, dažnai persistengė savo

Lietuvių operos pastatytos Vytauto Klovos operos „Pilėnų” spektaklis Morton East High School Auditorium, Cicero, 
Illinois, šių metų balandžio 17 dieną: Virgilijus Noreika (Rūtenis), Irena Milkevičiūtė (Eglė), Arvydas Markauskas 
(Margiris).

Lietuvių operos „Pilėnai”: Liudas Norvaišas (Ulrichas) ir Vitalija Šiėkaitė (Mirta).

Lietuvių operos „Pilėnai”: dalis choro.
Jono Tamulaičio nuotraukos

dažnai per garsus, mirtinai „už- 
gludindamas” dainininkus. Bet p. 
Šiškaitės žemesni pasažai, net su 
tylia palyda, pranyko, ir kai jinai 
įžengdavo giliau i sceną, jos 
balsas visai išgaruodavo. Be abe-

jo, salės akustika prisidėjo, bet 
tokios problemos turi būti gerai 
nustatytu balansu tarp daini
ninkų ir orkestro sumažintos, ne 
padidintos. Tačiau p. Šiškaitės 
balsas geriausiai skambėjo vie
tomis, kur orkestras su ja ne
konkuravo, ypač antrojo veiks
mo pradžioje, kur instrumen
tai tiktai pabrėžė jos sudainuotas 
frazes rečitatyvo tekstūrose.

Virgilįjus Noreika neabejotinai 
ir profesionaliai atliko Rūtenio, 
Nalšios valdovo, rolę. Nors, apla
mai paėmus, buvo sunku šio 
spektaklio solistus suprasti, p. 
Noreika dainavo su aiškia tar
sena, ir sklandžiai bei efektingai 
navigavo po sceną. Tai nebuvo 
didžiausia šios operos rolė, bet jis

(Nukelta j 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Nepameskim kelio 
dėl takelių

Beveik visi atkakliai ir užsispy-
rūsiai siekėme nepriklausomy
bės. Tik gal buvo skirtingų nuo
monių kaip ją gauti. Tokioje pa
dėtyje reikėjo stiprių, kaip Vytau
tas Landsbergis, asmenybių, kad 
nenuslystume nuo pasirinkto ke
lio. Su viltimi siekėme demokra
tizavimo ir rinkos ekonomikos, 
kad pajudėtume i vakarietiško ti
po kraštą. Tai pasiekti, atrodo, 
yra sunkiau nei galvojome, tuo 
labiau, kad šalia paveldėtos 
sunkios padėties, mes patys kar
tais paklaidžiojame, praradę 
tikrojo kelio krypti, arba pasi- 
vaikščiojame be reikalo takeliais.

Antra vertus, malonu matyti ir 
kai kuriuos gražius pavyzdžius, 
liudijančius, kad politinė de
mokratija, gražiai prasidėjusi, gy
vuoja, mūsų politinių vadų 
remiama. Dar ne taip seniai skli
do gandai, kad dešinieji, pajutę, 
jog gali 1992 metų rinkimų 
nelaimėti, sufabrikuos sąlygas, 
kad jie ir neįvyktų. Buvo iškilusi 
baimė, kad nebus galima kriti
kuoti darbiečių, jiems atėjus į 
valdžią. Matome, kaip demok
ratija dėl savo įprastų silpnybių 
pareikalauja beveik kasdien pra
silenkti sujos pagrindinėmis tai
syklėmis.

Užtat, žvelgiant į netolimą pra
eiti* ypač gera pripažinti, kad, 
pavyzdžiui, pernai prieš SKAT 
(Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnyba) kai kurių iš Kauno į 
mišką pasitraukimą pasisakė 
visos pagrindinės politinės parti
jos. Daug tų savanorių pasižymė
jo ginant nepriklausomybę. Tai 
jauni, simpatingi, nors kartais 
gal ne per drausmingi vyrai, tuo
met reikalavusieji geresnių jiems 
darbo sąlygų ir savo organizaci
jos aiškesnių veiklos gairių. Dėl 
to incidento pasitraukęs iš Krašto 
apsaugos ministro pareigų Aud
rius Butkevičius pasakė, kad „tai 
buvo gerai suplanuota politinė 
provokacija, jai seniai ir sėk
mingai buvo ruošiamasi”. Ne
paisant kai kurių dešiniųjų sim
patijų tiems savanoriams ir jų 
reikalavimams, politinės partijos 
aiškiai pasisakė, kad tokioms 
problemoms spręsti reikia eiti 
demokratiniu keliu. Egzaminas 
tąsyk buvo išlaikytas su penke
tuku, nes politinėje plotmėje 
nedvejota dėl viešosios tvarkos 
taisyklių, o dėl savanorių juk 
nemažai politikų galėjo už juos 
pakelti balsą, reikalaudami 
spręsti jų problemas. Ekstremis
tai, norėdami išreikšti savo nepa
sitenkinimą esama krašto padėti

vSiame numeryje:
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mi, pasišovė apskelbti į mišką 
nuėjusius savanorius herojais ir 
juos atleisti nuo atsakomybės 
krašto įstatymams. Dėl grupinio 
takelio paliko demokratijos, kad 
ir labai sunkų, bet tikrą kelią. 
Remdami išsišokėlius, kad ir gero 
norinčius, mes būtumėm nuver
tinę ir pačios Apsaugos dalinių 
idėjos svarbą bei reikalingumą, 
sutapatindami nerimtuosius su 
rimtos organizacijos galimybė
mis.

Lengviau kalbėti apie demo
kratiškumą ir atsakomybę de
mokratijai tiems, kurie sudaro 
daugumą valdžioje. Opozicijai 
demokratišką drausmę išlaikyti 
yra nepalyginti sunkiau, ypač kai 
Lietuvoje, panašiai kaip dabar 
JAV, dauguma įvykdo savo pro
gramas dažnai prieš opozicijos 
nusistatymą. Išlaikyti demokra
tiškumo procesą yra atsakomybė 
ne tik valdančiųjų, bet ir opozici
jos. Tada išryškėja, kas ir kokie 
yra tautos vadai. Kada kraštas 
yra valdomas buvusių komunis
tų, kada nieko konkretaus neda
roma išsivaduoti iš ekonominės 
stagnacijos, kada opozicija irgi 
neturi gerų idėjų kaip spręsti 
krašto problemas, greta demokra
tizavimo proceso aiškaus kelio at
siranda kartais avantiūriški ta
keliai.

Tų vingių viešąjame gyvenime 
matyti nemažai. Apkaltinome 
kai kuriuos politikus, buvusius 
komunistus, bet dar neradome 
būdų iškelti tinkamų bylų sta
linizmo sadistams. Mūsų kraštą 
kasdien tiesiog apiplėšia kyšinin
kai, o mes siekiame mokesčiais 
išspausti paskutinį centą iš 
smulkių verslininkų. Džiaugia
mės Vilniaus lietuviškumu, bet 
sakoma, kad jo mafiją tvarko du 
kitataučiai, atvykę iš kitur.

Jauni, aukšti valdininkai nau
doja savo įtakingas vietas dar 
valdžiai dirbdami tam, kad gautų 
pinigų arba pinigais padėtų 
draugams. Kaip gaila, kad skubė
dami užsidirbti šiandien, sugadi
na savo gerą vardą ateičiai. Ne
paprastai reikia stabilios valiu
tos, bet įklimpsta Lietuvos Ban
kas bylose. Sunku išlaikyti užsie
nyje reprezentaciją ir nelengva ras
ti patyrusių diplomatų, bet nevy
kusiai pašalinamas iš savo posto 
Lietuvai ir toliau jame galėjęs bū
ti naudingas ambasadorius Sta
sys Lozoraitis.

Norėdami uždirbti kelis dole
rius dabar, siunčiame ne tą gami
nį, dėl kurio buvo sutarta, ir su
gadiname kelią ne tik sau, bet ir

Apskritimas kvadrate
PRANAS VISVYDAS
Neįsivaizduoju architekto be 

dailaus braižo, sugebėjimo piešti, 
škicuoti, lieti akvareles. Dažnas 
jų turi pojūti patraukliai spalvų 
dermei. Taigi geras architektas 
yra ir dailininkas. Nors ne 
kiekvienas šios profesijos meis
tras kaupia savy išskirtinį, saky
čiau, net įgimtą potraukį tapyti 
ir piešti paveikslus.

Santa Monica, California, gyve
nančiam architektui Edmundui 
Arbui architektūra nei kiek 
nepranoksta jo kūrybingo dailės 
pomėgio. Daile jis gyvuoja ir pasi
tiki ja lygiai tiek pat, kiek savo 
projektų ir įvykdytų pastatų 
verte. O pasitikėjimas nelieka be 
pasekmių.

1992 metais Kaune buvo išleis
ta Edmundo Arbo darbais (archi
tektūros, paišybos, tapybos) 
iliustruota knyga - albumas, su 
įvadiniu Gyčio Ramunio straips
niu. Išspausdino Spindulio spaus
tuvė.

Žiūrint iš leidybos taško, Ed
mundo Arbo vaizdaknygė yra 
pernelyg kukli. Be Vakaruose 
įprasto meno leidinių kokybinio 
blizgesio. Bet tame kuklume glū
di ir jos taurumas. Juk ji išleista 
atkurtos nepriklausomos Lietu
vos pradžioje, atseit ekonomiškai 
labai sunkiu laiku. Tad bibliogra
finė vertė neabejotina.

Turbūt taupant popierių, nėra 
čia Edmundo Arbo pasisakymų 
ar ištraukų iš jo straipsnių apie 
architektūrą. Nėra ir tų linksmų 
proginių, gan taiklių piešinių, 
bent kelių, kuriais jis metų metus 
papuošdavo literatūros vakarų 
programų lankstinukus. Šian
dien, pavyzdžiui, žaismingo 
vokiečių dailininko Paul Klee bet 
koks įvaizdis ar brūkšnelis, net 
ant laikraštinio popieriaus 
nupieštas, yra vertinamas ir 
tausojamas.

Pažvelkime į viršelį. Matome 
kvadratą ir trijų apytamsių ke
turkampių fone apskritimą, tiks
liau tarus, besisukantį ratą, su 
dominuojančia šviesių spalvų 
gama. Kvadratas ir ratas. Rimtis 
ir džiugesys.

Dar prieš Renesansą meninin
kai suprato, kad objektyvi tiesa 
geriausiai išreiškiama apskri
timo ir keturkampio geometrija. 
Kaip tik šiame keturkampių ir 

kitiems tokioje gamyboje. Dėl 
mokesčių dydžio nesiseka kai ku
rių gaminių eksportuoti. Tas vers 
fabrikus atleisti darbininkus, ku
riuos reikės išlaikyti valdžiai, 
kuri tada dar labiau kels mokes
čius. Užtat pagal esamas sąlygas, 
kad apsimokėtų parduoti į už
sienį, fabrikai kelia savo gaminių 
kainas, o tada prarandamos gali
mybės gauti didesnius užsaky
mus, kas padėtų išlaikyti dau
giau tarnautojų.

Mūsų uosto kai kurios įmonės 
ir įstaigos, atrodo, neblogai už-

Los Angeles Lietuvių inžinierių-architektų sąjungos 1994 m. balandžio 10 d. įvykusiame supažindinime su knyga 
apie architektą Edmundą Arbą: pirmininkas Mindaugas Sodeika (dešinėje) su architektu Edmundu Arbu, projekto 
„Laisvės aukuras” autoriumi.

apskritimų sąskambyje Edmun
das lakoniškai išreiškė savo ar
chitektūrinio mąstymo bei darbo 
ir meninio polėkio ryšį, pusiau
svyrą. Tvarus pastatas visada re
miasi vertikalių - horizontali^ 
tiesių sąveika, tuo tarpu dailei 
būtinos ir lanksčios linijos. Retas 
estetiškas pastatas apsieina be 
gracingos mūzos pabučiavimo.

Linijų grakštumas itin akivaiz-

Architektas Edmundas Arbas-Arbačiauskas
GYTIS RAMUNIS

Ilgą laiką atrodė, kad 
1941-1945 metų emigracija yra 
tapusi nepataisoma netektimi 
Lietuvos kultūrai. Iškiliausios 
asmenybės — poetai, rašytojai, 
dailininkai, architektai, palikę 
gimtąjį kraštą ir išsibarstę po 
visą pasaulį, buvo tokie pat tolimi 
ir amžiams prarasti Lietuvai, 
kaip ir tie, kurie žuvo Sibiro

* Įvadas albumui Architektas Ed
mundas Arbas-Arbačiauskas (Vil
nius: „Vaga, 1992).

dirba valiutos, bet dėl aukštų kai
nų praranda galimybę konku
ruoti su Ryga dėl dažnesnių laivų 
įplaukimų arba verčia kai ku
riuos Lietuvos fabrikus parduoti 
pigiau savo gaminius tam, kad 
apmokėtų aukštą į užjūrį perve
žimo kainą. Griebdami kiek gali
ma daugiau dabar iš pervežamų 
prekių per Lietuvą, jau pradė
jome nukreipti kitų kraštų siun
tėjus žvalgytis į Karaliaučių, 
Danzig’ą arba Rygą.

Emisijomis užkišime keletą vie
šojo gyvenimo skylių, bet greit to
kiu būdu prarasime tarptautinių 
bankų pasitikėjimą ir tada bus 
sunku gauti paskolų. Patenkinti 
įvairių sektorių reikalavimus 
atleisime valiutos stabilizavimo 
varžtus, o netolimoje ateityje 
reikės dvigubai stipriau susiverž
ti diržą, kad nebankrutuotume.

Lietuvos politiniai vadai ir jos 
piliečiai parodė reikiamą draus
mę demokratizacijos procese. 
Viliamės, kad ir kitais atvejais jie 
išlaikys gilų ryžtą nemesti gero 
kelio dėl takelių.

Jonas Pabedinskas 

dus čia iliustruojamuose konkur
siniuose Edmundo Arbo pro
jektuose. Jų autorius visada 
išlieka ištikimas lietuvių liaudies 
meno tradicijai: tulpių, lapų, 
paukščių, trikampių simetriškai 
ornamentikai. Šitokio subtilaus 
grožio pavyzdžius regime Los 
Angeles Šv. Kazimiero šventovės 
altoriuje.

Edmundo Arbo architektūrinė 

tremtyje. Daug dešimtmečių jų 
kūryba mums buvo beveik neži
noma. Viena kita žinutė, prasi
skverbusi į Lietuvos spaudą, ar 
atsitiktinai į Lietuvą patekęs 
emigracinis leidinukas negalėjo 
sudaryti bent kiek išsamesnį 
vaizdą apie lietuvių išeivijos 
kultūrinį gyvenimą. Tik dabar, 
prasidėjus tautiniam atgimimui, 
ėmėme geriau juos pažinti, 
suvokti jų literatūrą ir dailę kaip 
neatskiriamą visos lietuvių kul
tūros dalį, pajutome tautinės ir 
pasaulio kultūros sąlytį. Tačiau 
ir dabar tebėra nemažai „baltų 
dėmių” šioje srityje. Viena jų — 

California Statė Federal Building, Los Angeles. Charles Luckman & Associates. Architektas Edmundas Arbas.

patirtis ne tik ilga, bet ir įvairi. 
Dirbo jis ir braižytoju, ir universi
tete asistentu, ir nuosavoj firmoj, 
ir bendrai su kitais architektais, 
kad ir su pasaulinio garso Eero 
Saarinen. Knygoje matome dau
gybę įspūdingų urbanistinių pa
statų. Taip pat tuos idealių eko
nomiškų surenkamųjų namų 
maketus.

Dvidešimtojo amžiaus Vakarų 

išeivijos architektūra. Lietuviai 
architektai, gyvenantys ir dir
bantys užsienyje, yra nemažai 
nuveikę, aktyviai dirba Ameri
kos ir Pasaulio lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjunga „PLIAS/- 
ALIAS”, reguliariai rengianti 
savo suvažiavimus, dalyvaujanti 
lietuvių mokslo ir kūrybos simpo
ziumuose, tačiau bendravimas su 
Lietuvoje gyvenančiais kolegomis 
iki šiol apsiribojo tik asmeniniais 
vizitais ar trumpomis paskai
tomis, supažindinančiomis su kai 
kurių išeivijos architektų kūryba. 
Todėl lietuvio architekto Edmun
do Arbo-Arbačiausko kūrybos 

menui, nors ir tarp karų ir 
nesiliaujančių žudynių kuria
mam, yra būdingas visoks išdai- 
gavimas, paradoksai, gyvenimo 
šlovinimas. The art of celebra- 
tion. Dailininkai džiūgaudami 
eksperimentuoja, vaizduotės 
šuoliais stebina žiūrovus, nuolat 
švenčia įvairias būties apraiškas. 
Šaipokišku entuziazmu iš dalies 
apžavėti ir Edmundo Arbo dar
bai. Čia žaismo nestinga. Tai jo 
besisukantis žiedas. Šalia kelių 
tapybos drobių daugiausia re
gime spalvotus piešinius: pusiau 
abstrakčias kompozicijas, nuosta
bias gėles, pašaržuotus individus 
— moteris, vyrus, poraB, su gar
nio kojomis, su jų gyvenimo 
pomėgiais ir daiktais. Taigi aps
tas sveiko sąmojo ir noro pasi
džiaugti mūsų kultūriniais įvy
kiais, juo labiau pradžiuginti 
dailininkui artimus mielus žmo
nes.

Gėlių portretuose, tame kruopš- 
čiame gamtos formų stilizavime, 
primenančiame Tolimųjų rytų 
meno lyrizmą, ryškus Edmundui 
Arbui savitas spalvų ir linijų 
švelnumas bei precizija. O kiek 
fantastiškų pavidalų įkompo
nuota tame tikrai lietuviškame 
„Galaktikos sode”.

Verta pridurti, kad už šią 
knygą (parduodamą ir „Drauge”) 
gautos pajamos skiriamos archi
tektūros studentams Lietuvoje 
paremti.

• EDMUNDAS ARBAS-ARBA
ČIAUSKAS. Architektūra, tapyba, 
piešiniai. Vilnius: „Vaga”, 1992. Su
darymas: Kęstutis Pempė, Gytis Ra- 
munis. Įvadinis straipsnis Gyčio Ra
munio. 74 puslapiai. Kaina — 10 do
lerių. Gaunama „Drauge”.

paroda, surengta 1990 m. di
džiausiuose Lietuvos miestuose, 
buvo malonus netikėtumas.

Paroda, sulaukusi didelio 
lankytojų susidomėjimo bei 
palankaus įvertinimo, paskatino 
parengti šį leidinį. Knygos suda
rytojai nepretenduoja į išsamią 
Edmundo Arbo-Arbačiausko kū
rybos studiją, jie tik nori 
supažindinti su architekto, 
gyvenančio Kalifornijoje, darbais 
ir tikisi, kad tai bus ne vienintelis 
leidinys apie išeivijos archi
tektus.

(Nukelta į 2 psl.)
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Dėmėtas ,,aukso amžius”
Natūralu, kad įvairios genera

cijos pačios gina savo nusitei
kimus, madas, didžiuojasi nu
veiktais darbais ir palankiai 
lygina savąjį laikotarpį su kitais 
laikais. Manytume, kad Arvydas 
Juozaitis, apskelbęs pastaruo
sius dešimtmečius (Respublika 
1994.1.7-11) „aukso amžiumi” 
kai kuriuose Lietuvos kultūri
niuose baruose, norėjo atremti to 
laikotarpio dažną nužeminimą. 
Kadangi jis ne vienas taip galvo
ja, tai verta pasižiūrėti, kad ir iš 
tolo, į jo tvirtinimą, jog okupacijos 
sąlygomis brendo savarankiška 
lietuviška dvasia: „Tą dvasią 
galima pavadinti tautos .aukso 
amžiumi’ ”,

Psichologiškai suprantamas no
ras turėti savo generacijos identi
tetą ir juo didžiuotis. Su panašiais 
straipsniais, matyt, prasidės to 
laikotarpio pagražinimas. Arvydo 
Juozaičio žvilgsnis tačiau į tų 
laikų kultūrinį gyvenimą, išski
riant viską kitką, atrodo nelo
giškas. Tuo labiau, kad jis kalba 
apie kultūrinę veiklą, o ne apie 
tos veiklos rezultatus. Apie kultū
ros namus, apie gerai išlaikytus 
kultūrininkus, apie galimybę 
sėdėti ir galvoti apie kultūrą. 
Subjektyvumas susiaurina 
žvilgsnio akirati ir dažnai 
pateikiamas vaizdas pasirodo 
kitiems neįtikinantis. Perverti
nimas savu darbu, tiksliau pa
sakius, veiklos, iškeliant ją iki 
unikalumo, dažnai atskleidžia 
mūsų egocentrizmą.

Pripažinkime, kad net ir tokio
mis sunkiomis sąlygomis daug 
buvo pasiekta lituanistikoje ir 
tautotyroje. Tačiau minėti sava
rankiškos lietuvių dvasios 
augimą tų laikų priespaudoje, 
užmirštant partizanus ir disi
dentus, atrodo nesąžininga. Iš
jungti tarpkarinės lietuvybės ir 
kultūros palikimą, gyvą ir soviet
mečiu, negražu ir neteisinga.

Matyt, Arvydas Juozaitis nėra 
gerai susipažinęs su prieškarine 
Lietuva, nes teigia, jog buvusi 
inteligentų opozicija tautininkų 
režimui nesibaigė sėkmingai. 
Toks interpretavimas gal galiotų 
politinei opozicijai ir aplamai 
visai tautai, tada gal net pasime
tusiai ateinančių nelaimių aki
vaizdoje. Bet kultūriniame gy
venime, atvirkščiai, ir kairieji, 
ir ypač katalikai rodė itin tvirtą 
ir vaisingą gyvavimą. Jis buvo 
skurdžiai pradėtas, bet per 
trumpą dvidešimtmetį buvo labai 
daug pasiekta.

Galime įvairiai vertinti pasta
rųjų dešimtmečių nuopelnus 
lietuvybei, bet neturėtume 

Šiame numeryje:
Koks „aukso amžius”? • Prano Zundės „Kazys Bizauskas” • 
Suomių televizijos filmas apie Landsbergius • Apie Los Angeles 
Dramos sambūrio „Vėją gluosniuose” • Hugo von Hofmannsthal 
(1874-1929) poezija • Rimanto Dichavičiaus paroda Čikagoje • 
Kazio Bradūno poezijos spektaklis Lietuvoje • Lituanistikos 
darbuotojų konferencija Čikagoje

užsimerkti prieš tuometinę visuo
tinę padėtį. Tuo labiau, kada 
norima vieno pobūdžio to laiko
tarpio veiklą iškelti iki „auksinio 
amžiaus” rango. Kiti taip lengvai 
savęs ir savo veiklos neaukština.

Pavyzdžiui, po sugriuvusios 
Weimar’o respublikos, vienas pa
vyzdingas Vokietijos pilietis, už 
ją kariavęs, beveik asketas, 
mylintis šunis ir bendradarbius, 
sukūrė tame krašte „aukso 
amžių” kone visais atžvilgiais. 
Buvo pastatyti pasaulyje geriau
si keliai, darbininkų vaikai buvo 
vežami iš Hamburg’o į Bavariją 
ilgom atostogom, Hitler Jugend 
jaunimo organizacija klestėjo. 
Ten buvo mokoma moralės, šva
ros, drausmės ir meilės tėvynei. 
Tautotyrai ir tautos kultūrai 
buvo skiriamos didelės sumos. 
Niekada Vokietija taip daug 
nenuveikė savo tautos labui, kaip 
prieškario Hitlerio laikais. Kokie 
traukiniai, kokia kariuomenė, 
kokia tvarka ten buvo! „Ein 
Volk, ein Reich, ein Fuehrer!” 
(Viena tauta, viena valstybė, 
vienas vadas). Kultūra buvo 
pakinkyta tautinėms aspira
cijoms, o ne kokioms New York’o 
žydų išmonėms arba Paryžiaus 
salionuose nustatytoms madoms. 
„Kraft durch Freude!” (Jėga per 
džiaugsmą). Kas per žygiuojančių 
batų ir sutartinių skambėjimas! 
Kas per tautiška dvasia! Mes, 
lietuviukai, nustebę galime pa- 
sikavoti su savo „aukso amžiu
mi” prieš tokį laikotarpį. Ir 
visgi...

Retas kultūringas ir rimtas 
vokietis pavadins šitą savo tautos 
laikotarpi tautiniu „aukso am
žiumi”. Gal vokiečiai galėtų 
pavadinti ji kariuomenės aukso 
amžiumi, tautinės savigarbos 
aukso amžiumi, tautiškos kul
tūros paminklų aukso amžiumi, 
krematoriumų statybos aukso 
amžiumi...

Žinoma, galima pavadinti ir 
Egipto piramidžių statybą egip
tiečių „aukso amžiumi”, tais 
laikais, kada faraonų moksli
ninkai jas planavo ir vergai jas 
statė. Tada tačiau žmonijoje 
vergo luomas buvo natūrali dalis 
visuomenės ir priimtinas. Užtat 
mums verta daryti skirtumą tarp 
šių ir kitų laikotarpių.

Dėl kultūrinės veiklos rezulta
tų tegul pasisako tos srities žino
vai. Kad ir iš tolo, čia mums svar
bu reaguoti į apibūdinimus to 
laikotarpio aplinkos, kurią taip 
iškelia Arvydas Juozaitis. Netu
rėtume maišyti tautinės repre
sijos ir iš to kylančių lietuviuose 
patriotinių jausmų, iš vienos 

pusės, ir valdžios išlaikytos kul
tūrinės bei mokslinės veiklos, 
iš kitos. Turime pagalvoti, kiek 
publika ėjo matyti ir klausyti 
tautinio ir politinio šnibždėjimo 
bei simbolizmo, o kiek ji norėjo 
stebėti kultūrinius darbus.

Neįtikinančiai skamba Arvydo 
Juozaičio teigimas, kad „Esama 
tokio švento dėsnio: sotusis neku
ria...” Tiek Byron’as, tiek Puš- 
kin’as, tiek Michelangelo gerai 
gyveno ir sukūrė šedevrus. Antra 
vertus, tarybinės rašytojų 
sąjungos nariai, anais laikais 
gerai gyvendami, retą šedevrą 
yra sukūrę. Priminimas kūrėjo 
sunkaus gyvenimo kažkaip 
nesiderina su „aukso amžiumi”, 
nes Sovietijoje, pagal primestąją 
ir baime palaikomą ideologiją, 
kultūrininkai turėjo tarnauti par
tijai ir tokie buvo gerai išlaikomi. 
Net ir kai kurie tų, kurie lietuvy
bei pasitarnavo. Jie, įskaitant 
sportininkus, tarnavo kaip kokie 
Kremliaus imperijos liaudies žai
dimams paruošti gladiatoriai. 
Garbė tiems jų, kurie lietuvybę 
puoselėjo ir tokiomis sąlygomis. 
Iš kur tačiau sportininkai ir kul
tūrininkai gavo tą savarankišką 
lietuvišką dvasią pakilti iš 
politinės tarnaitės rolės, Arvydas 
Juozaitis įtikinančiai nepaaiš
kina.

Priešingai Arvydo Juozaičio 
pastarųjų dešimtmečių iškėlimui, 
yra nemažai žmonių, kurie be
veik nieko pozityvaus nemato 
tame laikotarpyje. Yra kitų, ku
rie buvusiems komunistams ar 
jiems dirbusiems nuolat primena 
ir tą tamsiąją „aukso amžiaus” 
medalio pusę. Pavyzdžiui, Kazys 
Saja (Lietuvos aidas 1994.3.16), 
reaguodamas į Česlovo Juršėno 
teigimą, kad lietuvių komunistai 
išgrindė kelius Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei, ironiškai 
atkerta: „Ne tie, kurie tą kelią 
nuklojo tremtyje, lageriuose ir 
saugumo rūmuose, o tie, kurie 
juos įdavinėjo, kurie trėmė, 
kankino ir tardė”. Kitur Ona 
Voverienė (Draugas 1994.4.08) 
jau mato pradžią „mitų ir legen
dų kūrimo": „Vienas populia
riausių mitų šiandien — apie bu
vusių komunistų, dabar persivar- 
dijusių partiečių nuopelnus 
Lietuvai, jų taikingumą ir lab- 
daringumą”.

Jau 1991 metais Albertas 
Zalatorius (Lituanus 1992 Nr. 4) 
pažymėjo, jog jis kartais pagalvo
ja, kas geriau, ar kada kultū
rininkas gyvena priespaudoje, ar 
tada, kada yra visiška laisvė ir vi
suomenė jį ignoruoja. Pagal jį, net 
ir tie didieji inspiracijos šaltiniai 
Tėvynė ir Dievas nebesužadina 
kūrybingumo. Tie, kurie ilgus 
metus gavo kūrybinės energijos 
iš protesto ar iš kritiško nusi- 

. teikimo, to jau nebeturi. Kiti 
gėdisi savo ankstyvesnio daly
vavimo kultūrinėje veikloje, 
vykdyto iš ideologinio įsitikinimo 
ar dėl noro pakilti karjeroje. Kiti 
buvo labai įsitraukę į Atgimimo 
laikotarpio politiką ir grįžti į 
kūrybą yra sunku. Lengviau jau
nesnei kartai, kuri politiniame 
gyvenime mažiau dalyvavo.

Mūsų istorija ir jos veikėjai
Prano Zundės knyga 
„Kazys Bizauskas”

JUOZAS MEŠKAUSKAS

Knygos pratarmėje paprastai 
randi lyg ir knygos planą, apibrė
žimą, kas bus rašoma. Čia auto
rius Pranas Zunde Kazio Bizaus
ko asmenį apibūdina Povilo 
Dirkio, nuo mokyklos laikų Kazio 
Bizausko draugo, žodžiais: „Jo 
asmuo buvo sutapęs ne vien tik 
su valstybininko bei diplomato 
veikla, bet ir su plačiu bei giliu 
visuomeniniu, tautiniu ir 
kultūriniu gyvenimu. Jis buvo 
darbštumo simbolis. Jo veržlu
mas, ypač pačioje jaunystėje, 
planų platumas, įvairumas, 
mokėjimas prieiti prie žmonių 
masės ir įgyti pasitikėjimą, darė 
ji retų sugebėjimų žmogumi. Jis 
buvo ramaus būdo, šaltai galvo
jantis, santūrus ir visame kame 
saikingas. Ir dar svarbi ypatybė 
— gili meilė Lietuvai, tėvų kraš
tui, ir jos žmonėms, meilė visam, 
kas lietuviška, katalikiška, buvo 
jo viso gyvenimo nuo pat jaunys
tės kelrodis ir jo turinys”.

Pats autorius Pranas Zunde 
pratarmėje Kazį Bizauską mini 
kaip Vasario Šešioliktosios akto 
signatarą, švietimo ministrą, 
diplomatą, didelių nuopelnų 
vyrą, palikusį ryškius savo 
pėdsakus lietuvių tautos ir vals
tybės istorijoje.

Imdamas knygą Kazys Bizaus
kas į rankas, manai, kad čia bus 
rašoma tik apie Kazį Bizauską, 
kas jis buvo, ką jis darė ir pana
šiai. Pasirodo, kad ne taip. Ši 
knyga yra lietuvių tautos, Lietu
vos valstybės daigų, kūrimosi ir

Zalatorius pažymėjo, kad ypač 
Kauno įtakoje į kultūrines ap
raiškas kai kurių žiūrėta taip: 
viskas, kas buvo tarpkarinėje 
Lietuvoje ar vėliau pasirodė 
išeiviuose, yra gera, o kas buvo 
sukurta po karo Lietuvoje, į tai 
reikia žiūrėti su nepasitikėjimu. 
Jei buvo paneigta, dabar reikia 
iškelti. Šiandien mes patys ma
tome panašų fenomeną, kada no
rima paauksuoti ar retušuoti kai 
kuriuos dešimtmečius. Siūloma, 
kad užteks visus ir viską niekin
ti, reikia iškelti pastarųjų dar
bingų kartų nuopelnus. Taigi ir 
vėl panaši logika: jei buvo paneig
ta, dabar reikia iškelti.

Visi turime sutikti, kad kultū
rinis gyvenimas yra dabar smu- 
kęs. Sutinkame su Arvydu Juo
zaičiu, kad tiesiog verkdami ma
tome mūsų pasaulinio lygio teat
rą žlungant. Taip pat jaučiame 
stoką kultūringų kultūros disku
sijų, gerų knygų skaitymo ir 
aplamai tikrai kultūrinei veiklai 
kone minimalaus dėmesio. Zala
torius manė, kad geram meni
ninkui gal teks populiarioje 
rinkoje užsidirbti, o elitinėje 
parodyti, ką iš tikrųjų sugeba 
sukurti. Siūlydamas apsivalyti 
nuo primestos kultūros, atradus 
savąją, nori, kad rastume nauju 
idėjų, naujo tikėjimo ir naujų 
talentų. Mūsų dvasinis atgimi
mas, pagal Zalatorių, ateitų per 
praeities atpažinimą ir dabarties 
nesenų kančių pripažinimą.

Mėginant suprasti, kas tada 
vyko ir kiek vertės ta veikla 
paliko lietuvių kultūrai, atrodo, 
negalima sutikti nei su perdėtu 
liaupsinimu, nei niekinimu. Kor
nelijus Platelis (Draugo kultū- 

vystymosi istorija. Kazys Bi
zauskas yra vienas iš visų tos is
torijos dalyvių.

Šioje knygoje randi ateiti- 
ninkijos gimimo ir tolesnio jos 
vystymosi istoriją, krikščionių 
demokratų partijos istoriją, 
Lietuvos Tarybos ir Steigiamojo 
Seimo bei tų organizacijų veiklos 
istoriją.

1904 metais atgavus spaudą ir 
pradėjus leisti laikraščius, 
mokyklose viešai ar slaptai pra
dėjo steigtis tautinės kuopelės. 
Pranas Zunde rašo, jog viena iš 
pirmųjų katalikiško jaunimo 
kuopelių buvo įsteigta Kazio Bi
zausko Mintaujos gimnazijoje ir 
1908 metais tokia kuopelė Leono 
Bistro buvo įsteigta Liepojos gim
nazijoje. Kaune pirmoji lietuvių 
moksleivių kuopelė įsteigta 1908 
metais ir jos pirmininku buvo M. 
Nasvytis. 1910 metais ji suskilo 
pusiau: į ateitininkų ir auš
rininkų. Kazys Bizauskas tokią 
katalikiško jaunimo kuopelę 
įsteigė 1908 metais Vilniuje.

Kaune katalikiško jaunimo 
tarpe kilo mintis leisti ranka 
rašytą laikraštėlį. Jo leidėjas, 
redaktorius ir spaustuvininkas 
buvo Kazys Bizauskas. Laikraš
tėlis buvo pavadintas Ateitimi (šį 
pavadinimą davė taip pat Bizaus
kas). Pirmasis numeris išėjo 1910 
metų rugsėjo mėnesį. Yra siūly
mų šią datą laikyti oficialia atei- 
tininkijos pradžia.

Toliau Pranas Zunde labai 
gražiai ir detaliai aprašo ateiti- 

rinis priedas 1991.11.23) nors 
pozityviai, bet daug kukliau nei 
Arvydas Juozaitis vertina tos 
kultūros dešimtmečius: „Nėra 
lengva vertinti okupacįjos laiko
tarpio kultūrą. Žinoma, ji buvo iš
kreipta sovietinės ideologuos, nes 
ana sistema ją laikė ideologuos 
tarnaite, ruporu. Sistema todėl ją 
neblogai rėmė finansiškai, leis
dama sau ištikimiems kūrėjams 
palyginti neblogai gyventi. 
Tačiau sovietinė ideologija kūrė
jams buvo ir liko išorinė. Tie, 
kurie bandydavo ją prisiimti į 
savo vidų, neišvengiamai suBirg- 
davo impotencija. Visi kiti kiek
viena savo kūrybos pastanga nori 
nenori laisvino kultūrą iš sovie-

Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo rūmai Kaune. 1922 metų nuotrauka.

Kazys Bizauskas (1893-1941)

ninkų organizacijos veiklą, 
pažymi jos veikėjus — Kazį Bi
zauską, Praną Dovydaitį, kun. 
Povilą Dogelį, Aleksandrą Damb- 
rauską-Jakštą, Eliziejų Draugelį, 
Edvardą Turauską ir kitus.

Smulkiai aprašomi Pirmojo pa
saulinio karo metu vokiečių 
okupuotos Lietuvos vargai, Kazio 

tinės ideologuos kalėjimo. Kova 
prieš sovietinę ideologiją buvo 
laipsniška ir vyko įvairiais fron
tais”.

Amerikos poetas Walt Whit- 
man yra pasakęs, kad turėti 
iškilius poetus, reikia turėti iš
kilius klausytojus. Kur jie dabar 
ir kada jie sugrįš? Norisi matyti 
nuosaikių pasisakymų, mažiau 
niekinimo, mažiau patoso, ma
žiau savęs aukštinimo arba vien 
aimanavimo dėl praeities. Užtat 
svarbu atrasti, kas tada dėjosi ne 
tik dėl istorinės tiesos, bet gal net 
svarbiau — ieškant kultūrai 
tinkamų krašto valdymosi gairių. 
Bet tai jau kita tema.

Jonas Pabedinskas 

Bizausko veikla tuo metu, jo 
mokytojavimas Panevėžyje. Pa
dedamas kun. J. Stakausko ir 
kun. J. Macijausko, jis įkuria 
gimnaziją. Ten suburia ateiti
ninkus bei pradeda ir organizuoja 
krikščionių demokratų veiklą 
Panevėžyje.

Išsamiai aprašoma Vilniaus 
Lietuvių Konferencija, įvykusi 
1917 m. rugsėjo 18 d. — joje daly
vavo 214 atstovų iš visos Lietu
vos. Aprašoma konferencijos eiga, 
programa, kai kurių atstovų 
pasisakymai. Pavyzdžiui, An
tanas Smetona: „Yra vilties Lie
tuvos klausimui pasaulyje iškil
ti. Perspektyvoje trys galimybės: 
1. grįžimas prie Rusijos, 2. vokie
čių Hinterland ir 3. nepriklauso
moji Lietuva. Reikalingas išėji
mas — juo mažesnė priklausomy
bė. Visai neutralūs išlikti ne
galime”.

Kun. Reinys nurodo, jog tau
tiniu atžvilgiu didesnis pavojus 
dėtis su Vokietija, o ne su Rusi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Kai Dievas žmogui 
duoda kalbą

Bažnyčios Kroniką” leidžiant

Rašydamas apie pirmą visuo
tini šventosios Dvasios išliejimą 
krikščionių bendruomenei per 
pirmąsias Sekmines, šv. Lukas 
Apaštalų Darbų knygoje (Apd. 
2:1-11) kalba apie Šventąją 
Dvasią dramatiškais įvaizdžiais: 
„Staiga iš dangaus pasigirdo 
ūžesys, tarsi kilus smarkiam 
vėjui. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi 
ugnies liežuviai, kurie pasidaliję 
nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi 
pasidarė pilni Šventosios Dvasios 
ir pradėjo kalbėti kitomis kal
bomis, kaip Dvasia jiems davė 
prabilti". Toliau skaitome, kad į 
Jeruzalę suvažiavę įvairių tauty
bių žmonės visi girdėjo juos kal
bant savąja kalba. Dievo Dvasia 
padarė, kad visi tie žmonės susi
šnekėjo tam, kad galėtų įvykti 
Dievo valia, kurią Kristus pa
skelbė: kad visų tautų žmonės 
būtų pakrikštyti Šventąja Dvasia 
ir taptų Kristaus šeimos nariais.

Visai priešingą Dievo veikimą 
matome Sekminių išvakarių 
pirmąjame skaitinyje apie Ba
belio bokšto statybą (Pradžios 
11:1-9). Šio skaitinio klausant, 
Dievas tikrai gali atrodyti pa
vydus ir net piktavališkas. Ka
dangi esame miestiečiai, mums 
sunku suprasti, kaip išmokimas 
gaminti plytas, noras įsikurti vie
tovėje ir pasistatyti miestą gali 
sukelti Dievo rūstybę. Gi Die- 
vas-Kūrėjas, sukūręs žmogų savo 
atvaizdu, negali norėti, kad žmo
gus nekurtų! Mums, pažinusiems 
miestus kaip kultūros centrus, 
kaip vietoves, kur įvairių tau
tybių, rasių žmonės gali suei
ti ir kūrybingai bendrauti, 
žinant, kad miestai net ir šv. 
Pauliui bei kitiems apaštalams 
buvo pagrindinis jų misijos 
laukas, sunku įsivaizduoti, kad 
už norą statytis miestą Dievas 
galėjo bausti žmones.

Pagaliau tame pasakojime dar 
blogiau atrodo Dievas mums, 
lietuviams, kurie branginame 
savo kalbą kaip tik dėl to, kad 
jungdama mus ji ugdo mūsų 
tarpusavį supratimą. Tai, ką, 
nusileidęs į žemę pažiūrėti, ką 
žmonės daro, Dievas pamatė, 
mums, atsikuriančios Lietuvos 
vaikams, skamba kaip tobuliau
sias gimtosios kalbos brangumo 
ir svarbumo nusakymas: „Na 
štai, jie yra viena tauta ir viena 
kalba visi kalba. Ir tai tik pradžia 
jų darbuotės! Dabar jiems nieko 
nebus nepasiekiamo, ko tiktai jie 
besiimtų". Kaip galėjo Dievas 
panorėti tokį kalbos gėrį atimti 
kaip tik tam, kad sumaišytų jų 
kalbas ir kad žmonės būtų iš
sklaidyti po visą pasaulį?

Ieškant atsakymo į šį klausimą, 
pravartu atkreipti dėmesį į šio 
pasakojimo kontekstą — kas vyko 
prieš jį, kas vyksta po jo. Babelio 
bokšto epizodas yra paskutinis 
pavyzdys Pradžios knygos 
pasakojimuose, kaip per sava- 
valiaujantį žmogų nuodėmė atsi
rado pasaulyje (Pradžios 1-11 sky
riai). Tuoj po jo pradedama var
dyti Abraomo kilmė, įvedanti į 

jo istorijos pasakojimą. Abraomas 
gi yra pavyzdys žmogaus, kuris 
tobulai Dievo klausė. Babelio 
miesto statytojų istorija yra pri 
statoma kaip fonas, norint išryš
kinti Abraomo klusnumo Dievui 
savybes. O Abraomas gi yra 
Dievo pasirinktosios tautos 
tėvas-įkūrėjas.

Skyriuje prieš pat Babelio sta
tybos pasakojimą yra išvardi
jamos visos tuo laiku žinomo 
pasaulio tautų kilmės iš Nojaus 
sūnų, norint parodyti išsipildymą 
Dievo įsakymo Nojaus sūnums: 
„Būkite vaisingi ir dauginkitės, 
pripildykite žemę” (Pr. 9:1). Ten 
Izraelio tauta parodoma kaip 
viena iš daugelio pasaulio tautų. 
Parodoma, jog Dievo pasirinkimą 
šios tautos nulėmė ne kokie jų 
pasiekimai ar nuopelnai, o vien 
tik Dievo maloningas įsikišimas 
jos istorijoje. Tą patį išryškina 
Babelio epizodas bei po jo einan
ti Abraomo istorija.

Tuo metu vykstančioje tautų 
migracijoje, kiekvienai ieškant 
sau vietos, šie žmonės, kurie 
„kėlėsi iš rytų” (žr. Antano Rub
šio naują, tikslesnį vertimą), 
nutarė, kad jie daugiau nebenori 
keliauti. Apsidairę ir pamatę, 
kaip Šinaro krašto (senosios 
Sumerijos) gyventojai statė mies
tus iš plytų ir smalos, jie nutarė 
pasistatyti savo miestą ir bokštą,

(Nukelta į 2 psl.)

„Lietuvos Katalikų
KUN. KAZIMIERAS KUZMINSKAS

Komunistų pavergtoje Lietu
voje siaučiant tikinčiųjų ir Ka
talikų Bažnyčios persekiojimui, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
įsisteigusi Lietuvių katalikų 
religinė šalpa — lietuvių kunigų 
korporacija, šelpė persekiojamą 
Bažnyčią ir tikinčiuosius. Nore 
damas labiau išplėsti šalpos dar
bus, pradėjau organizuoti lie
tuvių kolonijose LKRŠ rėmėjus 
— pasauliečius.

Steigiamasis LKRŠ Rėmėjų or
ganizacijos susirinkimas, ku
riame buvo priimti įstatai ir iš
rinkta vyriausioji valdyba, įvyko 
Čikagoje 1972 m. balandžio 8 d. 
Jaunimo centre. Susirinkime iš
rinktai Rėmėjų valdybai pasi- 
skirstant pareigomis, man teko 
pirmininko pareigos.

Po trijų mėnesių nuo LKRŠ Rė
mėjų organizacijos įsisteigimo, 
gavome „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” pirmąjį 
numerį, kuris buvo slaptai po
grindyje išleistas komunistų 
okupuotoje Lietuvoje 1972 m. 
Kovo 19 d. Taigi įvyko stebėtinas 
sutapimas — LKR Šalpos rėmėjų 
organizacija įsisteigė tik trimis 
savaitėmis vėliau — bemaž tuo 
pačiu laiku.

Beskaitant LKB Kronikos 
pirmąjį numerį, kuris tiesiog 
mane pavergė, pasidarė aišku, 
kad pavergtoje Lietuvoje pra
sidėjo naujas kovos su ko
munizmu laikotarpis, slaptai 
pogrindyje leidžiamu rašytu 
žodžiu, iškeliant okupantų 
nusikaltimus į viešumą, kad būtų 
jie žinomi Lietuvai ir pasauliui. 
Apsvarstęs supratau, kad mes, 
išeiviai, neturime būti abejingi 
LKB Kronikai ir, mylėdami 
tėvynę Lietuvą, privalome tęsti jų 
darbą laisvėje, leisdami LKB 
Kroniką lietuvių kalba ir vers

dami ją į anglų, ispanų, ir 
prancūzų kalbas bei plačiai 
skleisdami laisvuose kraštuose, 
kad jie sužinotų, koks yra ko
munizmas.

LKRŠ Rėmėjų vyriausios val
dybos posėdyje iškėliau suma
nymą leisti LKB Kroniką lietu
vių kalba ir versti ją į kitas 
kalbas. Valdybos nariai noriai 
pritarė šiam planui, ir taip pra
sidėjo didelis ir platus mūsų visų 
darbas, skleidžiant LKB Kroniką 
laisvajame pasaulyje gerai pa
ruoštais tomais.

LKRŠ Rėmėjų organizacijos 
įsteigimas buvo labai reikalin
gas. Vėliau ji pakeitė tik pava
dinimą — Lietuvos Kronikos 
sąjunga. Tačiau visas jėgas ati
davė vien tik LKB Kronikos kny
goms leisti. Jei nebūtume turėję 
šios organizacijos, nebūtume 
galėję nei pradėti, nei tęsti LKB 
Kronikos knygų leidimą.

LKB Kronikos pirmuosius nu
merius dauginome iki 1,000 
egzempliorių ir išsiuntinėjome į 
lietuvių kolonijas Australijoje, 
Europoje, Anglijoje, Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir Amerikoje. 
1973 m. spalio 9 d. LKRŠ Rėmė
jų vyriausios valdybos posėdyje, 
jau turint LKB Kronikos šešis 
numerius, pasiūliau juos leisti 
knygomis. Tam sumanymui visi 
valdybos nariai visiškai pritarė ir 
buvo nutarta tuojau pradėti LKB 
Kronikos knygų leidimą.

LKRŠ Rėmėjų organizacija, 
mažai turėdama lėšų, negalėjo 
nuomoti patalpų įstaigai ir sam
dyti tarnautojų, nors tokiam 
dideliam darbui to tikrai reikėjo. 
Todėl aš savo asmeniškame bute 
leidau įsikurti šiai įstaigai. Visi, 
kurie padėjo leisti šias knygas, 
per visą ilgametį sunkų darbą 
neėmė jokio atlyginimo — tai 
buvo lietuvių patriotų auka 
Tėvynei.

LKB Kronikos knygų leidimas 
dideliais tiražais ir jų išsiun
tinėjimas pareikalavo daug lėšų, 
kurių dar neturėjome. Reikėjo 
rinkti pinigus, kad galėtume tęsti 
pradėtą darbą. Pradėjome prašyti 
aukų iš lietuvių ir lankyti lietu
vių kolonijas, plačiai pasklidusias 
laisvuose kraštuose. Šį darbą 
teko man pradėti ir tęsti per visą 
knygų leidimo laiką.

Kaupdamas lėšas LKB Kroni
kos knygoms leisti ir kartu steig
damas mūsų organizacijos sky
rius, aplankiau Europos, Anglijos 
ir Australijos lietuvių kolonijas 
po tris kartus, o Pietų Amerikos 
lietuvius aplankiau vieną kartą. 
Lankydamas Kanados ir Ameri
kos lietuvių kolonijas, paimdavau 
mėnesini bilietą važiuoti auto
busu — taip kelionės kainuoja 
daug pigiau. Šitaip keliolika 
metų važinėdamas, aplankiau 
dideles lietuvių kolonijas net po 
keletą kartų.

Važiuodamas lankyti lietuvių 
kolonijas, pradžioje jau žinojau, 
pas ką važiuoju ir kokioje šeimoje 
galėsiu apsistoti. Nuvažiavęs į 
kolonįją, tuojau važiuodavau pas 
lietuvius, susirinkusius kokioje 
nors lietuvių šeimoje, salėje ar ki
tose patalpose. Jiems kalbėdavau 
apie žiaurų tikinčiųjų ir Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą ir apie 
LKB Kroniką, aiškindavau jos 
reikšmę tautos Kovoje už laisvę. 
Suorganizuodavau LKRŠ Rėmė
jų skyriaus valdybą arba suras
davau nors vieną įgaliotinį, 
prašydavau aukų LKB Kronikai

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos šešto tomo, išleisto anglų kalba 1989 
metais Čikagoje, aplankas. Dailininkė — Sesuo M. Mercedes, S.S.C.

leisti. Jei kolonijoje būdavo lietu
vių radųo programa, mano kalbos 
įrašus perduodavo per radiją.

Po dviejų, trijų ar daugiausia 
keturių dienų važiuodavau į kitą 
artimiausią lietuvių koloniją 
lankyti lietuvių, informuoti juos 
apie padėtį pavergtoje Lietuvoje, 
apie LKB Kronikos leidimą, 
prašydamas aukų tam kilniam 
tikslui. Visur suorganizuodavau 
Lietuvos Kronikos sąjungos sky
riaus valdybą arba surasdavau 
nors įgaliotinį. Visose lietuvių 
kolonijose buvo įsteigta skyriai — 
iš viso 70. Jiems buvo siunčiami 
aplinkraščiai, prašant rinkti 
aukas ir platinti nusiųstas LKB 
Kronikos knygas, daugiausia 
lietuvių kalba.

Lietuvos Kronikos sąjunga 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką lietuvių kalba išleido: I 
tomas — 1974, II t. — 1975, III t. 
- 1976, IV t. - 1978, V t. - 1979, 
VI t. - 1983, VII t. - 1984, VIII 
t. - 1987, IX t. - 1989, X t. - 
1992.

LKB Kronika ispanų kalba 
išleista: 11. - 1979, II t. - 1982, 
VI t. - 1984.

Anglų kalba išleista: It.— 
1981 ir VI t. - 1984.

Paraginau kun. dr. Konstan
tiną Gulbiną, OFM, gyvenantį 
Vokietijoje, leisti LKB Kroniką 
vokiečių kalba. Pradžioje į 
vokiečių kalbą išverstus LKB 
Kronikos numerius spausdino 
Actą Baltica metraštyje (lietuvių, 

Sveiki, sulaukę šventų Sekminių!

Dievo kuriama tauta • Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
tikėjimo liudijimas • Apie išeivijos lietuvių muzikinį palikimą ir 
jo vertinimą • Aldonos Stempužienės koncertas Cleveland’e • 
Danutės Zilaitytės eilėraščiai • JAV LB Kultūros taryba svarsto 
veiklos kryptį • Nuomonės ir pastabos • Naujos knygos

latvių ir estų), o vėliau leido LKB 
Kroniką atskiromis knygomis. 
Dabar visi LKB Kronikos nume
riai yra išversti į vokiečių kalbą.

Msgr. Vincas Mincevičius Ro
moje išvertė LKB Kroniką į italų 
kalbą ir su mūsų organizacijos 
didele parama išleido du tomus, 
bet toliau, mums nebegalint pa
remti, leidimas sustojo.

Lietuvos Kronikos sąjunga yra 
išvertusi LKB Kronikos pustrečio 
tomo į prancūzų kalbą, bet dėl 
lėšų stokos negalėjome išleisti.

LKB Kronikos VII tomas yra 
jau išverstas į anglų ir ispanų 
kalbas, o taip pat X tomas į 
ispanų kalbą, bet dar negalime jų 
išleisti, nes neturime užtenkamai 
lėšų jų išspausdinimui ir išsiun
tinėjimui.
Lietuvos Kronikos sąjunga yra 
išleidusi lietuvių kalba LKB Kro
nikos 10 tomų, ispanų kalba — 
tris tomus ir anglų kalba — du to
mus. Visų išleistų tomų puslapių 
yra 8,020, o tiražas sudaro 75,000 
knygų. Jos siunčiamos: anglų 
kalba — į 72 valstybes, ispanų 
kalba — į 24 valstybes. Iš viso ją 
gaudavo 96 valstybėse.

LKB Kronika anglų ir ispanų 
kalbomis yra siunčiamos į tų 
kalbų valstybes: universitetų ir 
kolegijų bibliotekoms, spaudai, 
radijo ir televizijos stotims, 
katalikų vyskupams, vyrų ir mo
terų vienuolynams, žinių agentū
roms, įvairiems institutams, 
didžiosioms organizacijoms, aukš

tiems valdžios pareigūnams, di
džiųjų miestų burmistrams, par
lamentarams, kai kuriems už
sienio diplomatams ir visoms 
tarptautinėms organizacijoms. 
Už išsiųstas LKB Kronikos 
knygas anglų ir ispanų kalbomis 
gauta daugiau kaip 800 padėkos 
laiškų, kuriuose Lietuva laikoma 
didvyrių tauta. Lietuvos tikin
čiuosius ima sau pavyzdžiu ir 
pasižada melstis, kad greičiau 
Lietuva atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.

LKB Kronika Lietuvą labai iš
garsino. Tokio pasaulio dėmesio 
iki tol ji dar niekada nebuvo tu
rėjusi. Pogrindžio veikla ir ypa
čiai LKB Kronika Lietuvą yra 
privedusi prie Nepriklausomybės 
atstatymo 1990 m. kovo 11 d. 
LKB Kronikos leidimas paverg
toje Lietuvoje ir jos tęsimas 
laisvuose kraštuose, leidžiant 
keliomis kalbomis tomais, lietu
vių tautai yra epochinis įvykis, 
kokio nebuvo ir kokio daugiau 
nebus.

Lietuvos Kronikos sąjunga yra 
išleidusi Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką lietuvių kalba 
10 tomų — daugiau Kronika ne
buvo leidžiama, bet liko dar 
neišleisti anglų kalba aštuoni to
mai, ispanų kalba septyni tomai 
ir prancūzų kalba 10 tomų. Są
jungos valdyba yra nutarusi tęsti 
darbą toliau, verčiant ir leidžiant 
likusius tomus anglų, ispanų ir 
prancūzų kalbomis, kad pasaulis 
geriau pažintų tą dokumentinę 
medžiagą ir žinotų, kaip lietuvių 
tauta drąsiai kovojo su didžiausiu 
pasaulio priešu - komunizmu ir 
kiek aukų yra sudėjusi už žmo
gaus teises ir tautos laisvę. Taigi 
ir toliau bus tęsiamas LKB Kro
nikos leidimas anglų, ispanų ir 
prancūzų kalbomis.

Reikia priminti, kad LKB Kro
nikos leidimas yra pasaulinio 
masto unikumas, nes nė viena 
komunistų okupuota valstybė ne
turėjo tokių pogrindžio leidinių, 
o lietuvių tauta LKB Kroniką 
leido dviem frontais: Lietuvoje 
slaptai, o kituose kraštuose — 
viešai, knygų tomais ir keliomis 
kalbomis. Užsienyje gyvendami 
mes tęsėme tą darbą, kuris buvo 
slaptai vykdomas pavergtoje 

1 Lietuvoje.
Mes lenkiame galvas prieš tuos, 

kurie turėjo drąsos, ryžto ir pasi
aukojimo leisti LKB Kroniką, 
nebijodami kalėjimų, koncentra
cijos lagerių ir net mirties, kad 
pasaulis pažintų komunizmo 
vykdomą genocidą ir kad Kroni
ka rašo tiesą.

Tęsdami LKB Kronikos knygų 
leidimą anglų, ispanų ir prancū
zų kalbomis, tikimės, kad lietu
viai, ypač išeiviai, gyvendami 
svetimuose kraštuose savo 
aukomis parems tą didelį darbą, 
o Kronika svetimomis kalbomis 
dar ilgai garsins Lietuvos vardą

(Nukelta į 2 psl.)
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VALDAS ADAMKUS

Apie ekologinį 
švietimą Lietuvoje

Išeivija, Lietuva ir dabartinė įtampa

Visos šalys susiduria su ekolo
ginėmis poblemomis. Kaip jas 
spręsime, priklauso nuo mūsų 
ekologinio išprusimo. Užtat 
mokyklai čia tenka ypatingas už
davinys. Vaikai greitai užauga — 
ir tampa valstybinių nutarimų 
kūrėjais bei sprendžia svarbius, 
jų tarpe ir ekologinius klausimus.

Svarbiausias ekologinio švieti
mo tikslas yra skatinti mokinių 
domėjimąsi šalies ekologinėmis 
problemomis bei ugdyti suvoki
mą, kad esame ne tik gamtos var
totojai, bet ir atsakingi už jos 
raidą bei išsaugojimą. Užtat eko
loginis švietimas turi būti įtrau
kiamas į visų mokomųjų dalykų 
programas.

Nors Lietuvoje gal kiek per vė
lai pradėjome rūpintis ekologiniu 
švietimu, tačiau per pastaruosius 
metus jau šiek tiek padaryta. Pa
vyzdžiui, pradinėse bendrojo lavi
nimo mokyklos klasėse (skyriuo
se) įvestas naujas kursas „Aš ir 
pasaulis”, penktos klasės moks
leiviai klauso kursą „Lietuvos 
gamta”, o turbūt svarbiausia — 
Lietuvos dešimtokai visus metus 
mokosi ekologijos, nes jau turime 
originalų, lietuvių autorių para
šytą, vadovėli dešimtąjai klasei 
„Ekologijos pagrindai”. Papildo-' 
mos medžiagos randame verstuo
se leidiniuose. Vien šiais metais 
pasirodė Ekologijos sąvokos, 
Knyga apie ekologiją, Kas vyksta 
Baltijos jūroje?, Išsaugokime Bal
tijos jūrą ir kt.

Tačiau tai tik pirmieji žings
niai. Integruotų programų, kurio
se ekologinės problemos bus įpi
namos į visus mokymo dalykus, 
sukūrimas — ilgas procesas, todėl 
šiuo metu ekologiniam švietimui 
gelbsti užklasinė veikla. Ji ypač 
svarbi todėl, kad mokymas Lie
tuvos mokyklose dar dažnai labai 
teoretinis, daug dėmesio skiria
ma mokslinei terminijai ir neį- 
prasmintiems faktams.

Pasaulio patirtis rodo, kad ge
riausių ekologinio švietimo re
zultatų pasiekiama, įtraukiant 
mokinius į praktinę gamtosaugi
nę ir gamtotyrinę veiklą per 
įvairiausius gamtos stebėjimus, 
žygius, stovyklas, ekologines 
mokyklas ir t.t. Mokslininkų 
iniciatyva Lietuvoje pradėtos or
ganizuoti ekologinio švietimo 
stovyklos. Viena iš svarbiausių — 
jau dvejus metus sėkmingai vei
kianti mokinių vasaros stovykla 
Drūkšių ekologinėje stotyje. Per
nai vasarą Kauno moksleivių ap-

Šiame numeryje:
Ekologinis švietimas Lietuvoje • Išeivija ir Lietuva • Nuo Šven
čionių iki Floridos • Istorikui Vincui Trumpai 80 metų • Dan
guolės Sadūnaitės eilėraščiai • Pokalbis su dailininku Rimu Čiur
lioniu • Estradininkas Stasys Povilaitis

Istoriniu požiūriu, į emigraciją 
(ypačiai Europoje) galima žvelgti 
kaip į eilinį procesą besikeičian
čioje socialinėje bendruomenių 
kūrimosi ir vystymosi eigoje. Vis 
dėlto šį procesą daugiausia įtai
gauja vidiniai faktoriai, neigia
mai veikią į žmogaus gyvenimo 
aplinką. Tai ypač taikytina Euro
pos bendruomenėms, turinčioms 
gilias šaknis, siekiančias 18-19 
šimtmeti, kur emigracija buvo 
lyg ir natūralus procesas ieškant 
geresnio gyvenimo, išskyrus reli
ginio ir politinio persekiojimo 
motyvus. Dvidešimtasis amžius 
istoriniu požiūriu stipriai ski
riasi nuo ankstyvesniųjų, nes čia 
vyrauja politinis — teroro, o tuo 
pačiu ištisų tautų gelbėjimosi — 
motyvas.

Lietuvių pasitraukimą iš Lietu
vos reikia skirstyti į du pagrindi
nius etapus: pirmasis apie 
1900-uosius metus, antrasis — 
prasidėjęs su 1940 metų įvykiais. 
Sąmoningai susilaikau nuo 
žodžio emigracįja. Nors emigraci
ja gal ir apibrėžtų pirmąjį, 
šimtmečio pradžios, etapą, bet 

tuvos jaunųjų gamtininkų centrą, . 1940-ųjų metų tautos išblaškymą 
kuris yra Pavilnyje. Nors jis fi
nansuojamas ir labai negausiai, 
bet ten dirbantys užsidegę ir iš
radingi mokytojai sugeba visus 
metus organizuoti įvairiausius 
renginius apie gamtą. Į parodas, 
seminarus, konferencijas, mokyk
las suplaukia vaikai ir mokytojai 
iš visos Lietuvos.

Jau kelinti metai kaip daugelis 
Lietuvos mokyklų dalyvauja 
tarptautiniuose ekologinio švie
timo projektuose. Vieni iš svar
biausių „Baltijos jūros projektas” 
(„The Baltic Sea Project” arba 
BSP) ir „Oro taršos projektas” 
(„Air Pollution Project Europe”). 
Pirmojo koordinacinis centras yra 
Švedijoje, antrojo Norvegijoje. 
Darbas projektuose — tai vienas 
iš naujausiu ekologinio švietimo 
mokymo metodų. Tai puiki gali
mybė mokiniams praktiškai įsi
jungti į įvairiausius gamtos, jos 
floros ir faunos bei ekologinių 
procesų stebėjimus, bandyti at
skleisti naujoves gamtoje, sugebė
ti įvertinti gautą informaciją.

Baltijos jūros projektas — vie
nas iš įdomiausių. Tai galimybės 
pasireikšti kiekvieno mokinio kū
rybiškumui ir sugebėjimams. Ka
dangi esu šio projekto koordinato
rė Lietuvoje, norėčiau kiek pla
čiau papasakoti apie jį. BSP įkū
rė UNESCO organizacija 1989 
metais Helsinkyje. BSP tikslas 
yra:

— apjungti Baltijos šalių mo
kyklas aplinkotyriniam, kultūri
niam ir aplinkosauginiam ben
dradarbiavimui, kurio objektas 
Baltijos jūra;

— skatinti mokinių domėjimą
si ekologinėmis problemomis, ap-
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linkotyros centras organizavo 
dviejų savaičių stovyklą moki
niams, kur buvo derinami isto- 
rinės-etnokultūrinės ir gamto
tyrinės veiklos aspektai. Lietuvo
je veikia Jaunųjų geologų sąjū
dis ir Jaunųjų geografų mokyk
la, kuriuose mokiniai skatinami 
domėtis gamtoje vykstančiais 
procesais, ugdomi pastebėti jų 
pokyčius, atsirandančius dėl 
žmogaus veiklos. Jau kelinti 
metai prie Lietuvos vaikų ir jau
nimo centro veikia neakivaizdinė 
gamtotyrininkų mokykla, ku
rios tikslas suburti gamta besido
minčius mokinius, išmokyti juos 
įvairių gamtos tyrimo būdų, su
teikti ekologijos mokslo žinių.

Atskirai norėčiau paminėti Lie-

vejis, kai vienos tautos istorijoje, 
per vieną šimtmetį, dvi skirtingos 
emigracijos bangos turėjo gali
mybę dalyvauti galutiniame 
savos tautos laisvėjimo procese. 
Pirmoji banga tai perėjo, prade
dant 1918 metais, antroji 1990-ai- 
siais. O aplinkybės ir ryšiai tarp 
tų emigracijų labai skirtingi.

Pirmąją emigraciją drįsčiau pa
vadinti sentimentalia, jos susior- 
ganizavime atsispindi daugiau 
socialinis — lietuviško bendravi
mo aspektas, kuris daugeliu 
atvęjų buvo šviesi prošvaistė jų 
sunkiame materialiniame gyve- 

! nime. Jų organizuotumą galima 
dar pavadinti kaip „bažnytinių” 
ir „cicilikų”. Visuomeninė veikla 
ir sukosi toje aplinkoje. Politinis 
sąmoningumas (1918-ųjų metų 
rėmuose) irgi formavosi apie tuos 
du plačius pasiskirstymus. Tik po 
keleto metų išryškėjo ir prisidėjo 
politinė — tautinės pakraipos sro
vė. Jos visos ir rėmė bundančios 
Lietuvos pastangas. Gi Lietuva, 
kaip mes žinome, irgi buvo kito
kia negu šiandieninė. Nuo pat 
pirmos dienos jinai nuoširdžiai 
priėmė ištiestą ranką, neatšaldė 
Amerikos lietuviuose entuziaz
mo, o ši, sakyčiau riboto intelek
tualinio pajėgumo grupė, peraugo 
savo jėgas ir suteikė didelę pagal
bą Lietuvai.

Palyginimui — galima buvo ti
kėtis, kad antroji banga šiame 
krašte tikrai pralenks 1918-ųjų 
metų pavyzdį. Tuo labiau, kad 
buvusių grupuočių — organiza
cijų likučiai, šiandien dominuoja
mi naųjųjų ateivių, galėjo talkinti 
savo patirtimi, o naujieji semtis 
jėgų iš praeities. Bet toks stebuk
las neįvyko.

Atgimimo iššaukti įvykiai pra
lenkė išeiviją, kuri kartu su Lie
tuva skendo entuziazmo jūroje ir 
buvo pasiruošusi atiduoti viską, 
kad užtikrinus pirmąsias laisvės 
dienas. Tačiau šį entuziazmą at
šaldė pirmosios žinios, „kad ten 
mūsų nenori”. Pritrenkta ir ap
stulbusi nuo tokios žinios, išeivija 
žvelgė laisvos Lietuvos pusėn ne- 
susigaudydama, kas įvyko? O 
įvyko paprastas, mūsų neįžvelg
tas, bet išryškėjęs susitikimas su 
realybe: susidūrė vienos tautos 
vaikai, per penkiasdešimt metų 
išaugę, subrendę dviejuose skir
tinguose pasauliuose, su savais 
socialiniais, psichologiniais skir
tumais, skirtingu mentalitetu, 
skirtingomis vertybių skalėmis.

Vis vien į Lietuvą išskubėjo 
įvairių sričių specialistai, o ypač 

| veržlieji verslininkai, prekybinin- 
„----------- _-----------o„  --------------j „—„.----------- įaį Nereikėjo ilgai laukti, kad tie
landžio 29 d. Balzeko Lietuvių kultū- specialistai nusivylę sugrįžtų 

namo, nors ir buvę maloniai su
tikti, išklausomi ir globojami 
naųjųjų ministrų ir direktorių, ir 
parvežtų jau mūsų anksčiau gir
dėtą pareiškimą: „ačiū už patari
mus, bet mes geriau žinom”. Gi 
tuo pačiu metu jau buvo matyti 
pirmieji ženklai, kad Lietuvos 
šalyje pamažu „grimztama dug
nan”. Reikia pripažinti, kad tuo 
metu Lietuvon nuvyko ir vienas 
kitas asmuo, vedamas vien tik 
asmeninio pasipelnymo tikslo, ir 
padarė didelę žalą, pakirsdamas 
pasitikėjimą išeivija. Kol kas 
neliečiant politinio aspekto, kas 
gi išgąsdino lietuvius tėvynėje? dinėkime nei savęs, nei kitų dėl 
Atrodo, kad kažkoks savisaugos 
jausmas, gal kažkieno kursto
mas, kad atplūs masė grįžtančių- 
jų, nustelbs mus, atims butus,

negaliu apibendrinti kaip emi
graciją, nes tai buvo pasitrau
kimas nuo teroro, priverstinis, 
panašiai kaip ir trėmimas į Sibi
rą, nors, aišku, nesugretinamas 
su juo. Tad kartais sunku šį pro
cesą pavadinti net išeivįja. Šios 
paskaitos rėmuose kalbėsime 
apie dvi emigracines bangas iš 
Lietuvos į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Jeigu pirmoji emigracinė banga 
ryšius su gimtuoju kraštu grindė 
sentimentaliu požiūriu, tuomi 
išlaikė tautinę kultūrą: kalbą, pa
pročius ir tarpusavio ryšius, tai 
antroji emigracinė banga turi bū
ti vertinama visai kitu požiūriu
— čia vyrauja rezistencinis moty
vas. Ši masinė ir priverstinė emi
gracija turėjo kitus tikslus, pagal 
tai jinai sąmoningai organizavosi
— siekdama padėti gimtajam 
kraštui atgauti laisvę. Po pen
kiasdešimt metų tauta — tėvynė
je ir už jos ribų — pasiekė tikslą. 
Sovietų Sąjunga subyrėjo, Lietu
va atgavo laisvę.

Atsiverčia naujas lapas — su 
naujais uždaviniais ir neprama- 
tyta įtampa tarp Lietuvos gyven
tojų ir išeivįjos. Pereinant į šios 
naujos epochos apžvalgą, noriu iš
kelti vieną aspektą. Vargu ar 
pasaulyje yra antras panašus at-

* Paskaitos „Išeivija ir Lietuva: 
nuo žmonių tarpusavio santykių iki 
gamtosaugos”, skaitytos 1994 m. ba- 

ros muziejuje, Čikagoje, ir 1994 m. 
gegužės 22 d. Lietuvių centre, Le- 
mont, Illinois, paties autoriaus su
trumpinta versija. Valdas Adamkus 
yra JAV federalinės Environmental 
Protection Agency (EPĄ) Midwestem 
Region direktorius.

Valdas Adamkus

tarnybas ir t.t. Ar tokia prielaida 
buvo reali? Esu tikras, kad ne. 
Tikriausiai grįžtančiųjų būtų 
buvę daugiau nei šiandien, jeigu 
valstybė nebūtų taip sparčiai ar
tėjanti prie chaoso ribos.

Mano minimas nepasitikėji
mas, nepagrįsta baimė buvo 
pradžia šlijančių santykių. Ta
čiau didžiausias smūgis išeivijai, 
ir tai dar prieš politinį valstybės 
fiasco, būtent LDDP laimėjimus, 
kuris buvo suduotas, tai pilie
tybės grąžinimo, suteikimo, at
statymo klausimu, kaip jį 
bevadintume. Šis moralinis, tau
tą skiriantis klausimas nėra pil
nai išspręstas iki šios dienos. Aš 
neturiu jokios abejonės, kad šis 
žiaurus ir nelegalus aktas, dangs
tomas įvairiais „apsisaugojimo 
tikslais” nuo rusų, lenkų ir kitų 
pretendentų į Lietuvą ir jos turtą, 
padarytas visų pirma iš baimės, 
kad apsisaugojus ir nuo savo išei
vįjos.

Visa istorįja prasidėjo 1991 
metų gruodžio mėnesį Aukščiau
siojoje Taryboje, kai priimtu 
įstatymu deputatai išpilietino 
visus Nepriklausomos Lietuvos 
piliečius, kurie nuo 1940 m. bir
želio 15 d. buvo išvyti iš Lietuvos. 
Šis sprendimas prieštarauja pa
prastai logikai, prieštarauja tarp
tautinei teisei.

Šaukėme, tvirtinome pasauliui, 
kad esame ir buvome okupuoti. 
Okupantas išstūmė mus iš Lietu
vos, teisėtus piliečius, pasaulis 
(tiesa, ne visi jame) nepripažino 
okupacijos, tad tuo pačiu pripa
žino tos valstybės piliečius. Mes 
tuo rėmėmis ir štai mūsų (pava
dinkime) pergalės dieną mūsų pa
čių Aukščiausioji Taryba vienu 
plunksnos brūkšniu kolektyviai 
išpilietina didelę lojaliai Lietuvai 
atsidavusią tautos dalį. Neapgau- 

tikrųjų to sprendimo priežasčių. 
Jei šis sprendimas būtų moraliai 
teisėtas, pateisinamas, nebūtų 
reikėję iki šios dienos Seime ji 

keisti, papildyti, naujai priimti 
įstatymą ar svarstyti naujus pro
jektus jau septynis kartus nuo 
1991 metų! Visą šią komedįją ga
lima įrašyti į rekordų knygas. O 
buvo ir yra taip paprasta: įstaty
mu nusakyti, kad atstačius vals
tybinę nepriklausomybę, visiems 
valstybės piliečiams, kuriems 
okupantas sustabdė jų pilietybės 
gyvavimą, jinai atstatyta kartu 
su nepriklausomybės atstatymu. 
Aišku, paprasta ir moralu! Šven
tai tikiu, kad didelė ir nuoširdi 
tautos dalis nepritaria Aukščiau
siosios Tarybos deputatams, sa
vanaudiškai pakirtusiems kelią 
vientisam, nedalomam tautos su
jungimui. Vertinant visus šiuos 
politinius žingsnius ir bandant 
suprasti tuos „savisaugos jaus
mus”, kurie privedė prie šio 
žingsnio, reikia atsiklausti pačių 
savęs, kiek tai realu, kad išeivįja 
tikrai būtų pąjudėjusi Lietuvos 
link? Manau, kad antplūdžio, ku
rio bįjotasi Lietuvoje, ir šiaip ne
būtų buvę, ir tuo labiau dabar ne
bus.

Pąjėgiausia — vidurinioji karta, 
kuri su mažomis išimtimis jau 
tvirtai ne tik materialiai, bet ir 
psichologiškai yra suaugusi su 
šiuo kraštu, čia ir pasiliks. Išim
tys bus pavieniai asmenys, kurie 
savo įnašu norės dalyvauti nor
maliame Lietuvos valstybės vys
tymo procese. Pabrėžiu, norma
liame procese, iki kurio, bent da
bar, dar ilgas kelias. Vyresnieji, 
kurie gal ir svąjojo ir dabar turi 
galimybes savo auksinius gyveni
mo metus praleisti Lietuvoje, esa
momis sąlygomis, esamoje mora
linėje atmosferoje, nekalbu apie 
politinę, ten nesiverš! Tad ar 
buvo verta politikuojantiems, 
dangstantis pilietybės įstatymu, 
taip skaudžiai įžeisti tą tautos da
lį, kuri tiek tai Lietuvai buvo at
sidavusi. Aiškus politinis trum
paregiškumas.

Neabejotinai mums rūpi ir 
šiandieninė politinė šalies 

padėtis. Seku ją akylai, dažnai 
betarpiškai, ir bandau išlaikyti 
objektyvumą. Kas vyksta Lietu
voje, apie tai esate gerai infor
muoti, nors ta informacija kartais 
kreiva, pakrypusi vienon kurion 
pusėn. Bet tai jau darosi ne nuo 
šiandien. Matėme tai ir anksčiau.

Seimo, prezidento išrinkimų 
priežastys jums irgi žinomos. 
Viena noriu pridėti — mano gal
vojimu, tai nebūtų įvykę tokia 
persvara ir tokiu mastu, jeigu de
šinieji būtų vis dėlto pasitelkę iš
eivijos konsultantus ir tuo būdu 
apstabdę ekonominį nuosmūkį, 
neprileidę žemės ūkio sugriovimo 
ir tuo pačiu ekonominės suirutės. 
Politinis poslinkis į kairę ir 
LDDP atsiradimas valdžioje yra 
tik ekonominio gyvenimo lygio 
Lietuvoje išdava.

Ar tautos kerštas — atsiskaity
mas rinkiminiu būdu su tuome
tiniais vadovais pasiteisino, pa
gerino padėtį? Aiškus ne. Objek
tyvumui išlaikyti, reikia pripa
žinti, kad LDDP įklimpo į bedug
nę savais rinkiminiais pažadais, 
ypač prezidentinių rinkimų me
tu, aiškiai žinodama, kad ji išjos 
neišbris, jeigu nesuras kelio ko
kiu nors būdu sujungti plačią po
litinę koaliciją. Šalies nuotaiko
mis tai irgi buvo neįgyvendinama 
prielaida. Stebint, kaip valstybėje 
viešpatauja korupcija, protekcio
nizmas, visiškas teisės pažeidi
mas (čia gal padeda nesugebėji
mas išleisti naują teisėsaugos 
įstatymą), matant vis daugiau 
buvusios nomenklatūros grįžtan
čius į vadovaujančias vietas, 
susidarau įspūdį, kad valdantieji 
jau nutarė nesiskaityti su 
visuomenės nuomone, o naudotis 
proga savo asmeniniams intere
sams patenkinti. Tačiau nereikia 
būti dideliu politiku, kad 
įžvelgtum tautos nuotaikas. Jos 
nėra linksmos. Ar tauta prarado 
viltis? Ne, bet praranda kovos 
dvasią, moja ranka, ryškėja pesi
mizmo ir nuovargio ženklai. Ir tai 
yra labai blogai. Tai paskatins 
didesnį nusikalstamumą, nuto
lins ekonominio gyvenimo page
rėjimą.

Tad kokia dabartinė vidaus po
litinio gyvenimo padėtis ir per
spektyva? Reikia nebįjoti aiškiai 
ir garsiai pasakyti, kad šiandien 
Lietuvoje viešpatauja vienos par
tijos nekontroliuojama diktatūra. 
Ironįja ta, kad tai reikia priimti, 
nes ją ant savo pečių užsidėjo pati 
tauta. Demokratiniu keliu mes 
turime prezidentūrą, vyriausybę 
ir Seimą, kuriuos kontroliuoja su 
niekuo nesiskaitanti komunisti
nė dauguma. Opozicija visiškai 
neefektyvi, nes neturi užnugario 
tautoje ir tuo pačiu pasitikėjimo; 
antra, būdama mažuma, nepajė
gia susijungti, kad bent simboliš
kai pasirodytų vieninga ir pasiū
lytų konstruktyvią programą 
tiek pozicijai, tiek ir tautai. 
Opozicija, keldama vien negero
ves ir šunybes ir nieko pozityvaus 
ir konstruktyvaus nesiūlydama, 
niekad negaus tautos paramos. O 
kad valdantieji — LDDP arogan
tiškai laikosi, parodė pastarieji 
papildomieji rinkimai į Seimą 
Kaišiadorių apylinkėje. Pasinau
doję konservatorių neapsižiūrėji
mu (gal tiksliau žioplumu), val
dantieji dėl techniškų detalių 
neleido opozicijai išstatyti savojo 
kandidato, o patvirtino aiškų ko
munistą ir tuomi tikisi sustiprin
ti savo eiles Seime. Visiems bu-

(Nukelta į 2 psl.)
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Tragiškajam birželiui

„Antraip” aiškinama ir istorija

Mūsų tautos banguotoje istori
joje gausu žavių, pasididžiavimą 
spinduliuojančių vaizdų, papuoš
tų herojiškais žygiais, įspūdin
gais laimėjimais. Tačiau greta jų 
apstu skausmingų įvykių, ypač 
per pirmąją sovietinę okupaciją, 
prasidėjusią 1940-ųjų žydinčio 
birželio 15-ąją ir pasibaigusią 
1941-ųjų birželio 22-ąją, kai 
staigiai kilęs Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos karas švystelėjo klastin
ga laisvės viltimi ir didžiojo 
trėmimo skausmas pasikeitė į 
džiaugsmingą Lietuvos himno 
giedojimą. Jį netrukus žiauriai 
nutildė vokiškoji okupacija. Todėl 
minime ir amžinai minėsime tuos 
du birželius, taip skaudžiai 
prasmingus mūsų tautos tragiš
kosios istorijos kelyje.

1940-ųjų birželis — Lietuvos 
laisvės netekimo data, kai jo 
pačiame žalumo vešlume ir žydė
jimo puošnume per Lietuvos žemę 
nuplaukė žinia apie Lietuvos vy
riausybės priverstines derybas su 
Kremliumi. Tos derybos Lietuvos 
nepriklausomybei atvėrė staigius 
įvykius, nuvedusius Lietuvą į 
sovietinį pragarą, kai dviejų 
tironų — Stalino ir Hitlerio — 
slaptasis sandėris pasidalyti 
Europą Baltijos šalims reiškė 
sovietinę okupaciją. Tik viena 
Suomija, vadovaujama maršalo 
Mannerheim’o ryžosi ginklu 
pastoti kelią sovietinei invazijai.

Įvykis vijosi įvykį. Birželio
14- ąją, prieš vidurnaktį, Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų komi
saras Molotovas įteikė Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui Juozui 
Urbšiui, iškviestam į Maskvą 
deryboms, ultimatumą, reikalau
jantį per dvylika valandų pa
traukti į teismą Lietuvos vidaus 
reikalų ministrą Kazimierą 
Skučą su Saugumo departamen
to direktorium Augustinu Povi
laičiu, sudaryti prosovietinę 
vyriausybę ir netrukdyti į Lietu
vos teritoriją žygiuojančiai 
neriboto skaičiaus Raudonąjai 
armijai.

Lietuvos vyriausybė, posėdžia
vusi visą naktį, iki birželio
15- osios ketvirtos valandos ryto, 
už Lietuvos laisvės gynimą gin
klu pasisakius tik prezidentui 
Smetonai, Krašto apsaugos mi
nistrui Musteikiui ir Švietimo 
ministrui Jokantui, su prislėgta 
nuotaika priėmė ultimatumą. Ši
tokiam vyriausybės sprendimui 
labai įtaigaujančiai veikė Kariuo
menės vado generolo Vitkausko 
įtikinėjimas, kad Sovietų Sąjun
gos reikalavimų patenkinimas 
Lietuvai išeis į naudą. Generolas 

Siame numeryje:
Birželis mūsų istorijoje *1941 metų sukilimą toliau aiškinantis 
• Filmas apie Juozą Lukšą>Daumantą • Rūtos Klevos Vidžiūnienės 
nauja novelių knyga • Balio Augino eilėraštis • Los Angeles 
Dailiųjų menų klubas • Rimanto Dichavičiaus paroda Čikagoje

Stasys Raštikis savo at
siminimuose (III t., p. 131) įrašė: 
„Būdamas Lietuvos kariuomenės 
vadu, jis pridarė labai daug 
klaidų ir pasitarnavo ne savo 
tėvynei Lietuvai, bet Lietuvos 
priešams komunistams ir Sovietų 
Sąjungai, nuėjęs net slidžiu 
išdaviko keliu”.

Generolas Vitkauskas, davęs 
kariuomenės dalinių vadams įsa
kymą draugiškai sutikti Raudo
nąją armiją, išskubėjo į Guda- 
gojų pasveikinti įžygiuojančios 
okupacinės kariuomenės vado 
Pavlovo, o Respublikos preziden
tas Antanas Smetona su šeima 
pasitraukė į Vakarus. Justui 
Paleckiui sudarius liaudies 
vyriausybę, prasidėjo buvusių 
valdžios pareigūnų areštai, 
tariamai nusikaltusių „prieš 
liaudį”, nes komunistinės siste
mos prievartinis perkėlimas į 
Lietuvą gudriai turėjo šalinti 
viską, kas galėjo nors kiek kliu
dyti. Šiandien, besirūpinant su
rinkti visus ano meto tragediją 
liudijančius dokumentus, graudu 
skaityti atsakingų asmenų liudi
jimus atsiminimuose, kai Krem
liaus režisūra pirmosios aukos 
ant Lietuvos laisvės žlugimo lau
žo buvo sudėtos Lietuvos vyriau
sybės aukštųjų pareigūnų ran
komis.

Jau 1988 m. gruodžio 15 d. 
Gimtasis kraštas paskelbė Mato 
Krygerio, buvusio tardytojo, be
ruošiant Kazimiero Skučo ir Au
gustino Povilaičio bylą, liudiji
mą, kur sakoma: „Užsienio reikalų 
ministras Urbšys ir atstovas Nat
kevičius iš Maskvos juos telegra
ma įspėjo, kad niekur nebėgtų, 
nes jų bylą savame krašte viešai 
išnagrinės Lietuvos teismas. 
Šitaip manė ir teisingumo minis
tras Tamošaitis su min. pirm. 
Merkiu. Priėmus ultimatumą ir 
kilus baimei dėl galimo abiejų 
pakaltintųjų pabėgimo, Teisin
gumo min. Tamošaitis parašė 
Skučo ir Povilaičio arešto sank
cionavimą, o rašto paraštėje 
buvo ši rezoliucija: Generaliniam 
sekretoriui Giedraičiui. Prašau 
duoti policijai parėdymą suimti. 
1940.8.15 — A. Merkys, ministras 
pirmininkas".

Skučas su Povilaičiu jau buvo 
pasitraukę į Povilaičio ūkį Žygai
čiuose prie Jurbarko. Čia jie buvo 
suimti, patalpinti į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą. Po trumpų 
tardymų buvo išgabenti į Mask
vos kalėjimą, pasmerkti mirti ir 
1941 metų liepos mėnesį su
šaudyti.

Birželio 25 dieną legalizavus

JUOZAS KOJELIS

Apie 1941 metų sukilimą Lietu
voje jau yra paskelbta daug 
memuarinės medžiagos. Savo liu
dijimus yra davę tikrieji pogrin
džio veikėjai-organizatoriai ir 
vykdytojai. Nemaža, kurie būtų 
galėję duoti, žuvo sukilime ar 
sunaikinti okupantų. Bet gyvų 
dar yra išlikę šimtai Lietuvoje ir 
užsienyje.

Premijuotas žurnalistas, narsus 
iš saugių užfrončių kovotojas, 
Bronys Raila, reaguodamas į 
mano Lietuvos aide 1992 m. 
birželio 25 d. paskelbtą pasikal
bėjimą, pakilo sukilimo istoriją 
„antraip” išaiškinti (Akiračiai 
1992, Nr. 9). Apie sukilimą jis 
taip pat kalba straipsnyje, kurį 
Kazys Škirpa įdėjo į savo veikalą 
Sukilimas.

Bronys Raila turi įgimtą ta- 
tą rašyti. Jei ir nebūtų turėjęs, tai 
per pusšimtį metų būtų galėjęs 
išsipraktikuoti, nes rašė labai 
daug. Jokio pozityvaus visuome
ninio, politinio ar kultūrinio dar
bo nedirbo. Jo visuomeninius nu
siteikimus gan gerai charakteri
zuoja jo paties viename pasikal
bėjime pareikšta svajonė, jog jis 
būtų norėjęs būti vieno prancūzų 
karaliaus dvaro „intrigantu”. 
Gal todėl jam gan gerai sekasi 
apie tą patį dalyką rašyti ir 
„taip”, ir „antraip”.

Minėtame Akiračių numeryje 
Bronys Raila autoritetingai daro 
kai kuriuos teigimus, dėl kurių 
istorinės tiesos vardan reikia 
pasisakyti:

— Norintieji kalbėti apie 1941 
metų sukilimą pirmiausia turi

komunistų partiją, kurioje buvo 
apie 700 narių, visos patriotinės 
lietuvių organizacijos buvo užda
rytos, o jų vadovaujantys asme
nys ir kiti įtakingesnieji visuome
nės veikėjai buvo areštuoti. Per 
mėnesį buvo suimta 2,000 žmo
nių. Kartu prasidėjo ir kariškių 
areštai. Areštavo ir buvusį 
ministrą pirmininką Antaną 
Merkį su Užsienio reikalų 
ministru Juozu Urbšiu. Nedaug
suklydo prezidentas Antanas gančių komunistų, karui prasidė- 
Smetona, birželio 15 dieną 
pasakęs Merkiui: „Tave bolševi
kai sušaudys...”. Merkio nesu- 
šaudė, bet numarino ištrėmime. 
Jis mirė 1955 metais, Urbšys, 
iškentęs tremtį, 1956 metais 
grįžo Lietuvon, savo rašytais at
siminimais paliudijo Lietuvos 
tragedijos dalį, kurioje jis, kaip 
Lietuvos Užsienio reikalų mini
stras, dalyvavo.

Areštai intensyvėjo ir masinės 
deportacijos proporcijas pasiekė 
1941-ųjų birželio 14-17 dienomis, 
kai per tris paras buvo suimta 
34,200 asmenų, pradedant kū-

t

Jono Kuprio nuotraukaJuozas Kojelis

susipažinti su Kazio Škirpos Su „Sukilimu” susipažinęs 
knyga Sukilimas.

— Sukilimą „ruošė (ir paruo
šė)” berlyniškis Lietuvių aktyvis
tų frontas ir ten buvo užsuktas 
pirmasis sukilimo „ratukas”.

— Iš 28 Berlyne pasirašiusių 
LAF steigimo aktą likę tik trys 
„pirmūnai”: Martynas Brakas, 
Jonas Čiuberkis ir „Kojeliui 
būdingų haliucinacijų... pamišė
liškų... ir tragikomiškai kuriamų 
legendų aižytojas” Bronys Raila. 
Pagal jo logiką, tik tie trys tegalį 
būti 1940-41 metų rezistencijos ir 
1941 metų sukilimo liudininkai.

dikiais ir baigiant seneliais, 
išgabentais gyvuliniuose vago
nuose į amžino įšalo žemę. Pro
porcingai skaičiuojant, daugiau
sia nukentėjo Lietuvos kariuome
nė, kai maždaug iš 26,000, 1940 
metais buvusių karinėje tarnybo
je, nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1941 m. birželio 22 d. sušaudyta 
ar įkalinta Norilske bei kituose 
lageriuose 6,500, o jų tarpe apie 
500 karininkų, O kur dar bebė- 

jus, kruvinų pėdų aukos Rainių 
miškelyje, Panevėžyje, Zarasuo
se, iš viso net 41 vietovėje.

Ano meto Liaudies vyriausybės 
ministras pirmininkas Vincas 
Mickevičius-Krėvė, bandydamas 
gelbėti iš tremiamųjų ešalono 
savo seserį, grįžęs po nesėkmingo 
žygio iš Naujosios Vilnios, kur 
vagonas su jo seserim buvo susto
jęs, savo artimiesiems sakė: „Jei 
norite pamatyti Dantės pragarą, 
vykite į Naująją Vilnią”. Tai 
liudijimas, įsidėmėtinas ir dabar 
rašomos Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos leidėjams bei redak
toriams.

Todėl nenuostabu, kad 1941 
metų birželio 22-ąją, ilgai 
lauktam karui prasidėjus, arti 
100,000 partizanų visoj Lietuvos 
žemėj sukilo prieš okupaciją, ir 
vokiečių kareiviams teko tik kai 
kuriose vietovėse susidurti su 
raudonarmiečiais. Šis nuostabus 
sukilėlių-partizanų žygis, kuriam 
buvo pradėta ruoštis nuo Lietu
vos įjungimo į sovietijos pragarą, 
visam pasauliui akivaizdžiai 
parodė, jog tas įjungimas nebuvo 
lietuvio laisvos valios mostas ir 

Su — Škirpos — Sukilimu su
sipažinau jau tada, kai knyga 
buvo dar rankraštyje. Škirpa 
buvo Į laisvę bendradarbis ir su 
juo intensyviai susirašinėjau. Pri
siuntė vieną rankraščio kopiją, 
kad susipažinčiau ir pareikščiau 
savo nuomonę. Vieną savaitę kar
tu su juo praleidome Lietuvių 
fronto bičiulių stovykloje Daina
voje ir daug bendravome. Jis tada 
frontininkus vadino „mano vai
kais”, t.y. jo idėjų nešėjais. Prieš 
-mirti jis savo Laikinosios vyriau
sybės ministro pirmininko įgalio- 

kad Lietuvos žmonėms laisvė 
brangesnė ir už gyvybę. Sukilime 
žuvo 2,700 kovotojų ir buvo per 
4,000 sužeistų (Lietuvių en
ciklopedija, XV, p. 175). Ne
užmirštamai į Lietuvos istoriją 
įsirašė ir Sukiliminės vyriausy
bės min. pirm, pareigas ėjusio 
Juozo Ambrazevičiaus žodžiai, 
ištarti laidojant Kauno kapinėse 
pirmuosius žuvusius partizanus: 
„Nebe pirmas kartas šioje vieto
je prasiveria duobės, kad priimtų 
kūnus tų, kurių kraujas reika
lingas palaistyti tautos laisvei... 
Tačiau niekados toji duobė nebu
vo tokia didelė kaip šiandien. Tai 
rodo, kiek Lietuvos žemė yra 
ištroškusi laisvės. Pajaučiam šių 
gilių kapų akivaizdoje visos tau
tos pasiryžimą gyventi per 
mirtį”. (Lietuvių enciklopedija, 
XV, p. 175).

Tas pats šūkis Lietuvą lydėjo ir 
antrosios sovietinės okupacijos 
dešimtmečiais, kai tie patys par
tizanai net dešimt metų beviltiš
kai kovojo, ant Lietuvos laisvės 
aukuro sudedami arti 30,000 
gyvybių.

Adolfas Damušis, kruopščiai 
rinkęs medžiagą apie Lietuvos 
okupacijų metų nuostolius tarp 
1940 ir 1959 metų, savo leidiny
je teigia, kad per tą laiką Lietuva 
neteko 1,120,660 gyventojų. Šiur
pu. Toji tragedija prasidėjo 
1940-ųjų žydinčiojo birželio 15-ąją 
ir užsibaigė, sovietiniam komu
nizmui bebyrant į pelenus, kai 
Lietuva 1990 metų Kovo 11-ąją 
paskelbė Nepriklausomybės 
atstatymą. 

i

Balys Raugas

jimus perdavė ne kam kitam kaip 
Juozui Brazaičiui.

Perskaitęs rankraštį, kokių 
nors pastabų duoti negalėjau, nes 
pats apie Berlyne susitelkusių 
lietuvių pabėgėlių veiklą 1940-41 
metais nedaug žinojau. Vieninte
lis šaltinis buvo Kazys Veverskis, 
Lietuvos laisvės armijos įkūrėjas, 
kuris 1941 metų vasarą iš Vokie- 
tijos pabėgo ir atvyko į mano 
tėviškę. Jo nuomonė nebuvo pa
lanki. Tik aš patariau Škirpai į 
knygą nedėti Railos straipsnio, 
nes nesiderina su knygos paskir
timi ir kai kurie teigimai abe
jotinos vertės. Įdėjo. Bronys Raila 
jam buvo nepagailėjęs liaupsių.

Perskaitęs Akiračiuose Railos 
postringavimus, pastebėjau, kad 
jis pats nelabai su Sukilimo 
tekstais susipažinęs. Jis, pavyz
džiui, tvirtina, kad 1940-41 me
tais tarp pabėgėlių Berlyne „apie 
partįjų reikšmę ir garbę, apie 
ideologinių srovių buvusius ir 
būsimus nuopelnus tada nebuvo 
galvota. Bent niekas tokių ragų 
nerodė, išskyrus nebent P. 
Karveli”.

Jei Bronys Raila būtų susipaži
nęs su Sukilimu, tai 97-ame 
puslapyje būtų pastebėjęs skirtin
gą padėties vertinimą: „Žiūrėju
siems į LAF branduolį Berlyne iš 
toli... galėjo atrodyti, jog darbas 
[Berlyne] Tėvynės Lietuvos labui 
turėjo vykti labai sklandžiai, be 
jokių savitarpio nedarnumų. To 
iš jų reikalavo pati LAF užsibrėž
toji misija ir lietuviškas patriotiz
mas. Deja, faktiškai taip ne
buvo”. Salia pulkininko K. 
Griniaus, St. Kuzminsko ir VI. 
Čepo atvejų, jis nurodo į voldema
rininkų spaudimą „visiškai at
siduoti Reicho dispozicijon” (p. 
61). Tą LAF įkūrimo aktą Berly
ne tarp kitų pasirašė Jonas Džen- 
kaitis, kuris žus sukilimo metu 
Kaune, ir Jonas Pyragius, kuris 
po sukilimo bandys nuversti Lai
kinąją Lietuvos vyriausybę ir 
vėliau priims okupanto siūlymą 
organizuoti Lietuvoje naciškus 
komsomolcus — „Hitleijugend”. 
O o, brolyt, kas būtų atsitikę, jei 
siūlymą „visiškai atsiduoti 
Reicho dispozicijon” būtų padarę 
Maceina, Yla, Katilius ar Karve
lis! Būtų pasipylę Bronio Railos 
straipsnių serijos, keliskart 
ilgesnės už Trumpio (slapyvar

dis), kuris prieš 40 metų negar
bingiausiu būdu dergė Praną 
Dielininkaitį, Igną Skrupskelį; 
Praną Dovydaitį ir kitus komu
nistų kankintus ir nužudytus 
katalikų intelektualus („Klevo” 
žodžiais, „esesininkus”), kurie 
sudarė užtvarą kultūrbolševizmo 
prasiveržimui į Lietuvą. Tuo 
metu Ragaila (slapyvardis) buvo 
vienas iš tokios formos bolševiz
mo vėliavnešių. Šį kartą Bronys 
Raila ragus prikabino tik 
Karveliui.

Sukilimo ratukai

Tik nieko nenusimanančiam 
apie antikomunistine ir antinaci- 
nę rezistenciją Lietuvoje įspūdį 
gali padaryti Bronio Railos teigi
mas, kad būrelis pabėgėlių Ber
lyne, 1940 m. lapkričio 17 d. 
įsteigęs Lietuvių aktyvistų fron
tą, „ruošė (ir paruošė)” sukilimą 
Lietuvos nepriklausomybei atsta
tyti. Tuo klausimu jis plačiau, ir 
labai naiviai, pasisako Kazio 
Škirpos knygoje Sukilimas 
įdėtame straipsnyje, pp. 556-558.

Šiame straipsnyje Bronys Raila 
pasakoja, kad prieš pat okupaciją, 
Antrąjam pasauliniam karui pra
sidėjus, „politikuotojai” Lietuvo
je svarstę „po katro okupanto 
jungu Lietuvai būtų ‘geriau’, jei 
jau kitos išeities nebeliktų — 
Rusijos ar Vokietijos?” Vėliau 
sustiprėjusi „trečioji grupė”, kuri 
galvojusi, kad „nei viena, nei an
tra okupacija Lietuvai negali ir 
negalės būti pakenčiama”. Tos 
grupės žmonės Berlyne, įkurdami 
LAF, užsukę „pirmąjį Birželio 
sukilimo ratuką”. Kodėl 
Berlyne? Anot Bronio Railos 
okupuotoje Lietuvoje „bet kokios 
politinio bei rezistencinio 
veikimo sąlygos buvo neįsivaiz
duojamai sunkios. O tuo tarpu 
esantiems Vokietijoje jos buvo 
lengvesnės...” Stengdamasis su
daryti įspūdį, kad rezistencijos 
fakelas iš Berlyno buvęs atneštas 
į Lietuvą, Bronys Raila fantazuo
ja: Berlyne įkurto LAF „uždavi
niai ir politinė linija anų dienų 
sąlygom atrodė vieninteliškai 
reali ir tikslinga, todėl kuris tik 
lietuvis patriotas buvo Tėvynėje 
kontaktuotas, beveik kiekvienas 
kaip galėdamas jungėsi į talką...”

Tikrovė nepatvirtina Bronio 
Railos teigimų, išskyrus vieną — 
kad Berlyne 1940 m. lapkričio 17 
d. buvo įkurtas LAF. Tiesa, kad 
ne tik Kauno kavinėse, bet viso
je Lietuvoje, ypač tarp studentų, 
buvo diskutuojamos okupacijos 
galimybės. Lietuvos komunis
tams buvo aišku: ne tik geriau, 
bet tiesiog išganymas sovietų atė
jimas. Daliai voldemarininkų — 
priimtina naciškoji valdžia. Žy
dams, savaime suprantama, ge
riau Maskva. Jiems buvo būti ar 
žūti dilema. Gi bent 99% Lietuvos 
lietuvių be diskusijų atmetė 
okupaciją. Jei diskutavo, tai ne 
kuri okupacija būtų geresnė, 
bet kuri blogesnė. Lietuvoje 
„trečiosios grupės” nebuvo. Gal 
tik Berlyne, ir tai turbūt nedaug. 
Berlynas jokio poveikio į sukili
mo organizavimą Lietuvoje netu
rėjo. Rezistencija vyko okupuoto
je Lietuvoje, kur, vaikišku Bronio 
Railos išsireiškimu, rezistencijai 
„sąlygų nebuvę”. Iš tikro Lietuva 
buvo pagrindinė ir vienintelė re
zistencijos erdvė.

(Nukelta i 2 psl.)
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Dar apie „Lietuvos kovų 
ir kančių istoriją”

Aleksandras Stulginskis Sibiro lageryje (1941-1942)

112 SSRS MT 1949 m. sausio 
29 d. nutarimas „Dėl buožių su 
šeimomis, nelegaliai gyvenančių, 
nukautų per ginkluotus susirėmi
mus ir nuteistų banditų bei nacio
nalistų šeimų, legalizuotų bandi
tų, tebetęsiančių priešišką veiklą, 
ir jų šeimų, taip pat represuotų 
banditų talkininkų šeimų iškel
dinimo iŠ Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teritorijos”

Maskva, Kremlius, 1949 m. 
sausio 29 d.

I..J
SSRS ministrų taryba NU

TARIA:
[...]

8. įpareigoti SSRS prekybos 
ministeriją (drg. Žavoronkov’ą) 
per geležinkelių bufetus pasirū
pinti karštu maistu iškeldinamų
jų ešalonams, mokėti iš lėšų, 
SSRS vidaus reikalų ministerijai 
skirtų [...].

9. SSRS sveikatos apsaugos 
ministerija (drg. Smimov) privalo 
kiekvienam iškeldinamųjų ešelo
nui skirti po vieną medicinos gy
dytoją ir po dvi medicinos seseris 
su pakankamai vaistų ir tvarslia
vos medicininei pagalbai iškeldi
namiesiems kelionėje teikti.

10. įpareigoti Jakutijos ASSR 
ministrų tarybą, Krasnojarsko ir 
Chabarovsko kraštų, Omsko, No
vosibirsko, Tomsko ir Irkutsko 
darbo žmonių deputatų tarybų 
vykdomuosius komitetus teikti 
paramą SSRS vidaus reikalų mi
nisterijai įkurdinant iškeldina
muosius ir tvarkant jų ūkį bei 
buitį, taip pat esant reikalui, 
steigti invalidų ir senelių namus, 
kuriuose būtų įkurdinami vieniši 
invalidai ir seneliai iš atvykusių 
iškeldinamųjų, skirti lėšų šiems 
namams steigti ir išlaikyti.
SSR Sąjungos ministrų tarybos 
pirmininkas

J. STALIN 
SSRS ministrų tarybos reikalų 
valdytojas

J. Čadąjev

Lietuvos kovų ir kančių istorija, t. 
I (Vilnius, 1994), p. 303, p. 305.

*

„Tremiamųjų saugojimui buvo 
paskirti traukinio palydovai jau 
su .stažu’ — patys aršiausi 
sadistai. Jie buvo ginkluoti auto
matais, šautuvais su durtuvais ir 
dresiruotais vilkšuniais. Be to, 
turėjo specialiai pagamintus me
dinius kūjelius žmonėms mušti. 

V _
Siame numeryje:
„Lietuvos kovų ir kančių istoriją” svarstant • Dvi ištraukos iš 
Alfonso Eidinto monografijos „Aleksandras Stulginskis. Lietuvos 
prezidentas — Gulago kalinys” • Antano A. Jonyno eilėraščiai

Kųjelio kotas maždaug 1.20 m. il
gio. [...]

Juo ilgesnė kelionė, juo sunkes
nės kančios dėl stokos vandens. 
Kaliniai uždaryti tvankiuose va
gonuose ir neturėdami vandens 
atsigerti, ranką iškišę pro užkalto 
vagono langelio plyšius, ėmė 
gremžti nuo vagono stogo kaban
čius suodinus ledų varveklius ir 
gelbėtis nuo troškulio. Bet nuo to 
ėmė sirgti viduriavimu. Trauki
nys retkarčiais sustodavo, bet 
niekas jau netikrino, ar kas 
nepabėgo, ir nesiteiravo, ar turite 
ką valgyti ir vandens atsigerti. 
Taip kankindamiesi privažiavo
me Novosibirską, [...j

Mūsų .butas’ atrodė panašus į 
kokią pašiūrę. Durys neužsidaro, 
grindys pusiau išluptos, langų 
stiklai apdaužyti, o šaltis mus 
pasitiko apie -250 C. Buvusi 
krosnis apgriauta, vandens nėra. 
[...] ...netrukus kaliniai pradėjo 
sirgti, dažniausiai dezinterija. Ir 
ne tik sirgti, bet ir mirti. Manau, 
kad daug kas susirgo nuo vagone 
čiulptų nuodingų varveklių, ku
riuos lauždavo nuo vagono stogo. 
O gal ir nuo ištirpinto sniego 
nešvaraus vandens. [...]

Jokio daktaro, jokios pagalbos 
ir jokių vaistų nėra. Tą patį 
bjaurų vandenį reikia gerti ir 
valgyti ir sveikiems, ir ligoniams. 
Taigi susirgęs jau esi pasmerktas 
mirti. Būdavo šiurpu vaikščioti 
pro stirtą nuogų lavonų. Pasižiū
rėjęs visada pagalvoji, kad ryt ar 
poryt ir tu čia gulėsi”.

Stanislovas Andriušis 18 parų 
po leme (Kaunas, 1991), pp. 
143-148.

Iš šių dviejų ir giminingų, ir 
drauge priešiškų citatų galima 
nuvokti, kodėl karštis kilęs dėl 
šios knygos išleidimo atrodo 
nemažėja, o vis kyla, aprėpdamas 
vis didesnes geografines teritori
jas (Kanados Tėviškės liburiai, 
Cleveland’o Dirva, Čikagos 
Draugas, Akiračiai, Lietuvių 
balsas, Laisvoji Lietuva, New 
York’o Darbininkas, Vilniaus 
Naujasis dienovidis, Lietuvos 
aidas). Atrodo, nesulaukta tik 
pagrindinio šios knygos organiza
toriaus, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininko Broniaus 
Nainio paaiškinimo (bent dar ne
teko skaityti). Tai, ką randame

(Nukelta į 2 psl.)

ALFONSAS EIDINTAS

(šiame numeryje tęsiame ištrau
kų iš istoriko Alfonso Eidinto spau
dai paruoštos monografijos „Aleksan
dras Stulginskis. Lietuvos preziden
tas — Gulago kalinys” rankraščio 
spausdinimą, kurių pirmoji — „Kras- 
lago kalinys iš Lietuvos” buvo įdėta 
1994 m. vasario 12 d. numeryje. Dr. 
Alfonsas Eidintas yra dabartinis Lie
tuvos ambasadorius JAV.)

1. Beteisis kalinys
Apie tolesni Aleksandro Stul

ginskio likimą galime sužinoti tik 
iš KGB archyvo bylos. Joje yra ir 
iš Stulginskio išvogtas jo lagerio 
dienoraštis, kuriame nurodytas 
Stulginskio adresas: „Tugač sk. 
Belaja Rėčka Krasn. kraja, Sa- 
janskij raj. Ačinskoje Sejanskoje 
počt. otd., počt. jaščik 235/4”. Be 
abejonės, Stulginskis pateko į 
Rešiotų lagerių sistemą, NKVD 
užšifruotą skaičiumi 235.

Stulginskio 1941 metų dieno
raštyje yra išlikę įrašai nuo 
rugpjūčio vidurio. Juose domi
nuoja gyvybinės problemos, su 
jomis susidūrė ilgos kelionės 
išsekintas kalinys (kadangi 
dienoraščio lietuviškojo originalo 
KGB byloje nerasta, naudosimės 
tik rusiškuoju 1941 m. spalio 17 
d. Kogano vertimu. Jis įsegtas į 
Stulginskio tardymo medžiagą — 
A.E.).

Nuo išsekimo, oro permainos ir 
sunkaus darbo rugpjūčio vidury
je Stulginskis susirgo. „Pirmas 
susirgimas — nuo lietaus ir drėg
mės ėmė tinti rankos, grįžus 
namo, ėmė krėsti šaltis, paro
džiau rankas komendantui, — 
.Pažiūrėsim, kas bus rytoj’. Atsi
stojau į eilę (matyti, gydytinų 
kalinių — A.E.). Vėl kreipiausi į 
komendantą. ,Dar ko, juk rankos 
nuo sutinimo nesprogs’ ”, — buvo 
komendanto atsakymas. „Išėjau 
į darbą — nėra jėgų”, — įrašo 
dienoraštyje.

Stulginskis jau išsekęs — atne
ša tris kibirus vandens ir jėgų ne
belieka. Pranešė vyresnybei, kad 
serga ir atsigulė. Gulte geriau, 
tačiau vakare vėl ėmė krėsti 
šaltis. Grįžus vyrams iš darbo, ėjo 
komendanto prašyti vaistų. Iš 
pradžių komendantas sakė, kad 
jų neturi, paskui, kad turi, tačiau 
neturi teisės jų duoti. Pamatavo 
temperatūrą — 39.1°. Naktį kle
jojo, — visiškai sugedo skrandis, 
paleisti viduriai. Tas pats kitą 
dieną. „Maitinimas iš senų supu
vusių agurkų ir česnako bei juoda 
duona, — tai viskas, toks maistas 
man yra nuodai”, — pažymi 
dienoraštyje Stulginskis1.

Rugpjūčio 16 ir 17 dieną mais
to visai nėra, kaliniai badauja. 
Tiesa, tam tikra paguoda — rug
pjūčio 17 dieną paskelbta poilsio 
diena. Tai pirmą kartą po atga
benimo į Kraslagą. Nepaisant to,

Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis 1920 metais.

lagerio valdžia verbuoja savano
rius kasti bulvių.

Poilsio dieną kaliniai tvarkosi. 
„Visa mūsų bendruomenė pra
dėjo užsiimti savo reikalais, 
skolinosi vienas pas kitą adatas, 
siūlus ir gabalėlius medžiagos 
lopams, — valdiško nieko ne
duoda...”2

Praėjus nuo susirgimo ketu
rioms dienoms, rugpjūčio 18 die
ną atėjo gydytojas — sanitaras, 
davė kažkokių miltelių, pažadėjo 
pakalbėti su viršininku. „Taip 
viskas ir baigėsi. Skurdas”, — 
pažymi Stulginskis.

Lagerio aprūpinimas aiškiai su
trikęs. „Produktų nebėra net 
administracijai, ir jai teks mai
tintis pusiau supuvusia žuvimi, 
kaip ir kaliniams. Trūksta žibalo 
— (pranešta, kad] daugiau ne
bus...”

Sargyba pranešė, kad bus kra
ta. Kalinius apėmė baimė, gali 
netekti paskutinių daiktų ar pa
slėpto maisto. „Mano portfelyje 
svetimas termometras, nes mano 
paėmė, bijau, kad nepaimtų. [Per 
kratą] aš gulėjau, atsargiai iš
traukiau [termometrą] iš porfelio 
ir įsidėjau į..., — pasirodė, kad 
ieškojo peilių ir apskritai aštrių 
daiktų, akmenų, o radę išmetė 
per tvorą, grasino”3.

Aleksandro Stulginskio dieno
raštis patvirtina, kad sovietinė 
sistema, išgąsdinta karo su 
Vokietija, pradėjo dar labiau 
griežtinti lagerių režimą. Ne visi 
kaliniai veržėsi į frontą kovoti su 
vokiečiais. Nesėkminga karo pra
džia paveikė ir kalinius, ir 
administraciją. Kaliniai pasidarė 
drąsesni, tarp jų išryškėjo atvi
resnės antisovietinės nuotaikos, 
pasitaikė atvirų grasinimų, pro
testų, pasipriešinimo atvejų. Pa
stebėta moralinio kalinių susivie
nijimo, tarpusavio pagalbos reiš
kinių. Iš pradžių administracija 
atrodė pasimetusi ir neužtikrin
ta, mažiau kėlė kaliniams reika
lavimų. Administracija bijojo 
masinio pasipiktinimo, maištų, 
sukilimų, puikiai suvokė savo 
bejėgiškumą kalinių neramumų 
atveju4. Matyt, pirmoji admi
nistracijos savisaugos akcija ir 

buvo šaltųjų ginklų paieška Stul
ginskio lageryje.

Kitas jo įrašas dienoraštyje tai 
patvirtino. „18 vai. vakaro briga
dos grįžta iš darbo, prie vartų 
vyksta krata, paima peilius, laik
rodžius ir pinigus. Vienam atėmė 
laikraštį... Laikraštyje aiškiai 
nurodytas frontas — Smolenskas, 
Bobruiskas, apie lenkus rašo, kad 
jų padėtis keičiasi — dabar jie 
karo belaisviai. Dalis tuo tiki, o 
kiti mano — provokacija”’.

„Tą pat vakarą paėjo gandai, 
kad šalyje buvo neramumai. 
Naktį sargyba padidinta, šian
dien padvigubinta...” Iš Stul
ginskio užrašų aišku, kad gandai 
apie SSRS nesėkmes fronte papli
to lageryje. Vieni kalbėjo apie
Novosibirsko bombardavimą 
(„visų nuotaika pagerėjo”), kiti, 
kad užimtas Novgorodas (, jau ne 
taip toli”). Rugpjūčio pabaigoje į 
lagerį atvyko komandiruotas 
NKVD viršininkas, kalbėjosi su 
kaliniais. „I visą eilę klausimų, 
iškeltų mūsų, nieko rimto neat
sakė — dėl šeimų, pinigų, vagys
čių, sukčiavimo, daiktų konliska-
vimo ir pan.”, — pažymi Stul
ginskis6.

Paskutinė Aleksandro Stulginskio nuotrauka.

Lietuviai būriavosi ir aptari
nėjo ne tik SSRS — Vokietijos 
karo, bet ir lagerio vidaus 
reikalus. Maisto produktų koky
bė ir kiekybė „kasdien vis blo
gėja, vietoje 58 gr. žuvies — 29 
gramai kruopų, trūksta žuvies, 
kruopų, riebalų, druskos ir t.t., 
dargi turint Tugačiuose savo 
pagalbinį ūkį negali atvežti 
bulvių, kažkokia pas juos netvar
ka”7, — įrašys rugsėjo 9 dieną 
Stulginskis. Nuėjus pas gydytoją, 
kažkas iš kalinių pavogė jo duo
nos porciją ir vieną katiliuką 
bulvių.

Gavo NKVD laikraštėlį. Per
skaitė. Pagal jį, „NKVD leidžia
mas laikraštėlis skleidžia savo 
įtaką...” Tokia pastaba lagerio 
dienoraštyje pavojinga. Tačiau 
Stulginskis nieko neįtardamas ir 
toliau elgiasi neatsargiai.

Tuo metu lenkų brigados lage
rio kaliniai T. Polosa ir I. Gaibu- 
tovičius parašė parodymus (fak
tiškai skundus), kad lietuviai 
lageryje kalba, jei SSRS pralai
mės Vokietijai, kaliniai bus iš
laisvinti’. Jie neva pastebėjo 
lietuvių susirinkimą, kuriame 
Stasys Šilingas pasakė aštrią 
kalbą. Šito Stulginskis, žinoma, 
net nenutuokė. Jis su draugais 
svarstė galimybę tapti lagerio 
pirtininku. Skalbyklos darbi
ninkas jam pasiūlė organizuoti 
kalinių apskutimą ir pirties 
šildymą. Tai žymiai lengvesnis ir 
Stulginskio amžiui labiau 
priimtinas darbas.

Dienoraštyje įrašo visai papras
tą dalyką: „Kalbėjau su prof. 
Tamošaičiu, Čapliku ir Stani- 
šausku — jie visi sutinka su mano 
išvadomis. įvykiai — sargybai 
įsakyta įtaisyti langines, griovius 
ir pastatyti kulkosvaidžius la
gerio apsaugai! Dr. Tamošaitis 
pasakė, kad reikės pakentėti — 
laikas dirba mūsų naudai...”

Kitą dieną — ypatingas atvejis 
lagerio gyvenime — brigada išsi
rikiavo darbui, dargi davė pro
duktus ir... laukė visą valandą, 
antrą — į darbą jų nevarė. Vyko 
patikrinimas, po to vėl nevarė į 
darbą. Visi spėliojo, ką visa tai 
galėtų reikšti, pasakojo sapnus, 
juos aiškino. „Ir aš pirmąkart 
sapnavau Aldoną ir mamą — juo
kėsi abi patenkintos — kaip pa
aiškinti šitą sapną nežinau, 
nuotaika negera”10.

Nuotaika ir negalėjo būti gera, 
nes sargyba apie lagerį rausė 
apkasus, „langines prikalė, dabar 
staiga neišleidžia į darbą, juk tai 

ką nors turi reikšti!” — pasižymės 
Stulginskis dienoraštyje.

Kas gi atsitiko Gulage, kas 
dėjosi 1941 metų rugsėjo pra
džioje Kraslage, jei paprasti 
kaliniai pastebėjo tokius pasikei
timus savo stovyklose?

SSRS, pasiekusi pergalę prieš 
Suomiją, užėmusi vakarų Ukrai
ną ir vakarų Baltarusįją bei 1940 
metais okupavusi Baltijos valsty
bes, Gulago archipelagą papildė 
nauja darbo jėga — kaliniais iš 
okupuotų kraštų. Tie kaliniai 
tvirtai tikėjo, kad kils karas, 
nepaisant net SSRS-Vokietijos 
draugystės sutarties ir prasidėju 
šio glaudaus bendradarbiavimo. 
Kilus karui, daugelis kalinių 
tikėjosi būsią greitai išlaisvinti. 
Vakariniai lageriai laukė vo
kiečių išvadavimo, o rytiniai — 
japonų, nors SSRS su Japonija 
dar nekariavo. Karo pradžią visi 
siejo su bolševikų valdymo pabai 
ga".

Po Molotovo 1941 m. birželio 22 
d. kalbos per radiją, kur jis buvo 
priverstas pranešti apie karo 
pradžią, kaliniai buvo sukrėsti. 
Lagerių valdžia skubiai buvo 
iškviesta į sričių partijų komi
tetus. Lageriai buvo netrukus 
pervesti į karo padėtį. Sustiprinti 
postai, sudarytos manevrinės 
grupės, galinčios ir pajėgiančios 
skubiai likviduoti galimus 
neramumus.

Pagal savo planą, operatyvinis 
čekistų skyrius pradėjo ypatin
goje įskaitoje esančių kalinių 
areštus. Kalinių buvo prikimšti 
izoliatoriai. Jų laukė represijos.

Kaliniai įsiaudrino, pakilo 
noras priešintis. Ypač tai baugino 
lagerių administraciją, apsaugą 
ir operatyvinius čekistų skyrius.

Ant barakų sienų ir ant tvorų 
rytais pasirodydavo užrašai: 
„Šalin sovietų valdžią!”, „Mirtis 
Stalinui!”, „Tegyvuoja laisvė!”, 
„Nesipriešinkite išvaduoto
jams!”12. Pylėsi prakeikimai 
Stalinui ir komunistų partijai. 
Tokie reiškiniai buvo labai dažni.

Tiesa, lageriuose atvirų riaušių 
ar sukilimų nekilo. Iš peties dir
bo operatyviniai čekistų skyriai, 
kalinius tiesiog pritrenkė ma
siški areštai, represijos. Jas čekis
tai vykdė netgi demonstratyviai. 
Tai turėjo paraližuoti kalinių 
pasipriešinimą.

Slaptųjų agentų skundai ir pa
čių kalinių pranešimai nuklojo 
operatyvinių čekistų įgaliotinių 
stalus. Juos visus ištirti nebuvo 
laiko, areštuodavo visus, ką tik 
įtardavo, kas buvo apskųstas13.

Susiformavus tokiai psicholo
ginei aplinkai, čekistai gavo T. 
Polosos, P. Dubanevičiaus ir J. 
Gaibutovičiaus pranešimus apie 
lietuvių telkimąsi ir tikėjimą 
Vokietijos pergale.

Rugsėjo 22 dieną Stulginskis 
įrašė naujame dienoraštyje 
(2-ame bloknote): „Didelė 
nelaimė — dingo mano dienoraš
tis — rasti nėra galimybių”. 
Dingo miniatiūrinis bloknotėlis 
— dienoraščio pirmoji dalis. Iš 
tiesų Stulginskis surasti jo ne
galėjo, nes čekistų operatyvi
niame skyriuje jį iš lietuvių į rusų 
kalbą jau vertė Koganas.

Stulginskis stebėjo, kaip iš la
gerio išvežė lenkus, atvirai jiems 
pavydėjo. Patys lenkai tiksliai 
nežinojo, kodėl ir kur juos veža. 
Visus domino padėtis fronte, „ne
turint galimybių gauti tikslius 
duomenis, iš piršto jų neišlauši” 
(šiuos žodžius Stulginskio dieno- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Justino Marcinkevičiaus 
„Mindaugas” Lietuvos valdovų 

rūmuose Vilniuje
Lietuvos didysis kunigaikštis 

Mindaugas karaliumi tapo Vil
niuje. Tai buvo pirmasis Lie
tuvos karalius ir pirmasis krikš
tytojas. Krikšto proga Vilniuje 
pastatyta katedra. Šalia stovėjo 
keli kiti mūriniai statiniai, 
kuriuos supo gynybinė siena. 
Čia greičiausiai gyveno ir pats 
karalius. Tačiau Mindaugas ka
raliavo neilgai. Po jo mirties 
atgaivinama pagonybė, kated
ros vietoje įpučiama amžinoji 
ugnis.

Praėjo daugiau nei 120 metų. 
Amžinoji ugnis vėl užgesinama. 
Lietuva krikštijama antrų kar
tą. Ant tų pačių pamatų atsta
toma katedra. Nedidelė. Tokio 
pat dydžio, kaip ir mindauginė.

Sustiprėjus Lietuvos valstybei 
ir sutvirtėjus krikščionybei, Vy
tautas Didysis statydina naują 
katedrą. Didelę, puošnią, goti
kos stiliaus. Tarp katedros ir 
Gedimino kalno įspraudžiami ir 
puošnūs to paties stiliaus val
dovo rūmai. Tai stiprios galin
gos valstybės — Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės — po
litinis ir administracinis cen
tras, kuris netrukus tampa ir 
kultūros židiniu.

Dar po šimtmečio rūmai, kar
tu su katedra, perstatomi rene
sanso stiliumi. Didysis kuni
gaikštis Žygimantas Augustas 
juose įkurdina vieną didžiausių 
Europos bibliotekų, paveikslų 
galerįją, puošnių ginklų rinkinį. 
Septyniolikto amžiaus pradžioje 
rūmuose pradeda veikti ir pir
masis Lietuvos teatras. Lietu
vos valdovų rezidencįja šie rū
mai išbuvo iki 17-ojo amžiaus 
vidurio. Karo su Maskva metu 
jie gerokai apniokoti, ir val
dovams gyventi nebetiko.

Žlugus Lenkijos ir Lietuvos 
valstybei, Vilnius atiteko Rusi
jos imperijai. Apleisti valdovų 
rūmai buvo nugriauti, plytos iš
parduotos, vieta sulyginta su 
žeme ir užsodinta medžiais.

Prasidėjus dabartiniam tauti
niam atgimimui, sudaryta tyri
mų grupė, kuriai pavesta rūmų 
liekanas ištirti, sukaupti me
džiagą jiems atstatyti. Tyrimų 
metu surasta ne tik daugybė 
daiktų, bet ir trijų statybos 
laikotarpių rūmų liekanų. Se

V

Siame numeryje:
Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas” liepos šeštajai • Iš Alfon- 
so Eidinto monografijos „Aleksandras Stulginskis. Lietuvos 
prezidentas — Gulago kalinys” (3 ir 4) • Mykolo Karčiausko 
eilėraščiai • Vlado Jakubėno (1904-1976) minėjimai Lietuvoje • 
Santaros-Šviesos suvažiavimas

niausios iš jų datuotos karaliaus 
Mindaugo valdymo laikotarpiu.

Apie Lietuvos valdovus soviet
mečiu Lietuvoje kalbėta mažai 
ir dažniausiai iškreiptai. Tad 
Justino Marcinkevičiaus drama 
„Mindaugas” tapo savotišku 
Atgimimo šaukliu.

Ir štai paradoksas. Tautinio 
atgimimo pradžioje teatrai ėmė 
tuštėti, trupės byrėti. Jų vieto
je kuriasi naujos. Vieną subūrė 
Jaunimo teatro režisierė Irena 
Bučienė. Subūrė specialiai 
„Mindaugui”. Kai iškilo klau
simas, kur „Mindaugą” statyti, 
prisiminta Lietuvos valdovų rū
mų tyrimų vieta. Mat atkasto
sios visų trijų laikotarpių rūmų 
liekanos uždengtos lenktais sto
gais, po kuriais susidarė savo
tiška puiki akustika. Šis keistas 
reiškinys pastebėtas prieš porą 
metų, nors jo priežastis kol kas 
neišaiškinta. Šį fenomeną pa
liudijo visi čia pernai koncer
tavę atlikėjai. Ir vietiniai, ir sve
timšaliai. O buvo jų iš daugelio 
Europos šalių. Ir dainininkų, ir 
muzikantų, ir šokėjų, ir poetų. 
1993 metų sezoną uždarė smui
kininko Raimundo Katiliaus ir 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
kūrybos vakaras mokytojams.

Ir štai dabar „Mindaugas”. 
Valdovas vaikščios ne teatro 
scenoje, o autentiškoje aplin
koje, kurioje vaikščiojo ir 
tikrasis valdovas. Jau pirmosios 
repeticijos parodė, kad renginys 
turėtų būti tikrai įspūdingas. Šį 
jaudinantį veikalą, unikalią 
sceną, puikią akustiką papildys 
ir neįprastas vienam spektak
liui aktorių būrys. Tai Lietuvos 
teatro žiedas, pirmo ryškumo 
anuometinio kino žvaigždės — 
Eglė Gabrėnaitė, Regimantas 
Adomaitis, Donatas Banionis, 
Juozas Budraitis, Laimonas No
reika, Antanas Šurna ...

Dar nepradėti atstatyti Vil
niaus Žemutinės pilies valdovų 
rūmai vėl tampa kultūros židi
niu. Čia vėl veikia teatras, 
skamba muzika. „Mindaugo” 
premjera įvyks karaliaus Min
daugo karūnacįjos dieną — lie
pos 6, 16 vai. Žiūrovas į spek
taklį žengs virš autentiškų val
dovo rūmų liekanų.

Vytautas Urbanavičius

Aleksandras Stulginskis
ALFONSAS EIDINTAS

(Tęsinys iš 
praėjusio šeštadienio)

3. Iš lagerio į kalėjimą 
(1942-1954)

Aleksandro Stulginskio dienos 
lageryje slinko vėžlio žingsniu. 
Vokietijai pralaimint karą, 1944 
metų vasarą karo veiksmai 
rytuose persikėlė ir į Lietuvą. Čia 
sovietai skubiai atstatinėjo savo 
tvarką, atgabeno administraciją, 
Lietuva vėl tapo Lietuvos SSR.

Šį kartą sovietų karinėms ir 
civilinėms žinyboms, represi
niams organams aktyviai 
priešinosi Lietuvos gyventojai. 
Ginkluoti lietuvių partizanų bū
riai pradėjo kovą prieš svetimą 
administraciją ir vietinius sovie
tų aktyvistus. Sovietų represijos, 
vyrų gaudynės į armiją tik didi
no partizanų skaičių. 1945-1946 
metais daugelyje Lietuvos vietų 
sovietų valdžia gyvuodavo tik 
dieną, naktį šeimininkaudavo 
partizanai.

Siekdami palaužti aktyvų pasi
priešinimą ir įbauginti gyven- 
tojuB, 1945 metais sovietai vėl 
pradėjo tremti žmones į Sibirą. 
Vien tik sovietų represinių or
ganų duomenimis, kurie paskelb
ti Lietuvoje,- iki 1952 metų 
išvežta apie 130,000 gyventojų, 
daug žmonių kalinta, nužudyta, 
nuteista OSSO nutarimais.

Lietuvių skaičius Sibire augo. 
Pilni žmonių traukiniai slinko į 
rytų lagerius ir trėmimo vietas, 
pakelėse palikdami mirusius nuo 
ligų ar bado. Daug kalinių ir 
tremtinių mirė išsilaipinus 
Sibire. 1948-1949 metų pažymoje 
apie ištremtuosius ir „spec- 
perkeltuosius” nurodoma, jog tais 
metais buvo „specapgyvendinta” 
49,331 lietuvių*. Manoma, kad iš 
jų 4,517 mirė. Tiesa, tikėtina, jog 
dalis šių tremtinių pabėgo iš 
nutrėmimo vietų. Tai liudija 
1949 m. lapkričio 15 d. SSRS 
Vidaus reikalų ministerijos spec- 
apgyvendinimo skyriaus virši
ninko pulk. Šįjano pažyma, kur 
nurodyta, kad iš 48,150 lietuvių 
tremtinių 1,609 pabėgo. Iki spalio 
1 d. dar buvo ieškomi 682 kali
niai2.

Vykdant gyventojų trėmimus, 
Lietuva tuštėjo. 1953 metų sausio 
mėnesį SSRS Vidaus reikalų mi
nisterijos duomenimis pagal tau
tybes „specapgyvendinti” lietu
viai (vyresni nei 17 metų) užėmė 
šeštą vietą. Pirmavo vokiečiai — 
788,000 žmonių, toliau ėjo čečė
nai —183,000 žmonių, ukrainie
čiai — 163,000 žmonių, totoriai — 
111,000 žmonių, lietuviai — 
75,000 žmonių. Po lietuvių buvo 
rusai — 56,000 žmonių. Iš viso tos 
rūšies tremtinių tada būta 1.82 
mil. žmonių3.

Tuo metu pasaulyje buvo džiau
giamasi pergale prieš nacius ir

Aleksandro Stulginskio nuotrauka iš jo Sibiro paso

niekas nesuko galvos dėl beveik 
dviejų milijonų Sibiro vergų 
likimo.

Aleksandro Stulginskio byla 
atiteko OSS’ui. Tai reiškė, kad 
bet kada gali būti nuteistas 
aukščiausiąja bausme. OSS’as 
turėjo teisę nuteisti mirties baus
me arba skirti 25 metus. Visos 
bylos, patekusios NKVD, būdavo 
paskirstomos OSS’ui, specialioms 
kolegijoms arba kariniams tri
bunolams.

Tačiau sprendimo vis nebuvo. 
Karo pabaigoje Stulginskis 
nutarė nebetylėti, nes jis kali
namas be teismo sprendimo, 
neaišku už ką. 1944 metų birželio 
mėnesį jis parašė du prašymus 
centriniams Sovietų Sąjungos or
ganams4. Rugpjūtį — Kraslago 
vadovybei. Aišku, jokio atsakymo 
negavo. Tuo metu Stulginskis jau 
kalinamas Ingašo lagerio punkte. 
Sąjungininkų pergalė prieš 
Vokietiją paskatino jį 1945 m. 
gruodžio 10 d. parašyti Stalinui 
pareiškimą3. VKP(b) CK gavo šį 
raštą tik 1946 m. kovo 21 d. Kras
lago kalinys pareiškime Stalinui 
nurodė, kad JAV (suprask, SSRS 
sąjungininkės kare — A.E.) gyve
na broliai Čarlis (Kazimieras) ir 
Paulius. Jie tikriausiai jo ieško. 
,,Aš senukas, man daugiau nei 60 
metų, mano sveikata suirusi, 
gyventi liko nedaug, bet kadangi 
mano gyvenimas susietas su 
Lietuvos valstybės istorija ir jis 
be pėdsakų išnykti negali, man 
nesinorėtų, kad mano mirtis 
lageryje kartu su vagimis ir 
banditais kristų juoda dėme 
Sovietų Sąjungai jos priešų 
akyse”. Stulginskis prašė Staliną 
jį išlaisvinti ir grąžinti su šeima 
į tėvynę.

Pareiškime kelios subtilios 
užuominos: Stulginskio ieško du 
broliai JAV piliečiai, Stulginskis 
yra valstybės veikėjas, jo vardo iš 
Lietuvos istorijos taip paprastai 
nepašalinsi, jo mirtis lageryje 
gali pakenkti SSRS. Tai jau net 
noras Staliną pagąsdinti.

Aleksandrui Stulginskiui neat 
sakoma ir į šį pareiškimą.

1947-1950 metais Stulginskis 
parašė dar šešis pareiškimus, bet 
atsakymo negavo.

Pirmasis Stulginskio laišku 
susidomi SSRS Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas L. Beri
ja. 1946 m. balandžio 25 d. jam 
pažymą apie „buvusį Lietuvos 
buržuazinės respublikos prezi
dentą” įteikė Valstybės saugumo 
ministras V. Merkulovas ir vi
daus reikalų ministras S. Krug- 
lovas*. Paaiškinamajame tekste 
abu ministrai nurodė, kad Stul
ginskis 1941 m. birželio 14 d. 
„valant Lietuvą nuo socialiniai 
pavojingo elemento” buvo NKVD

Ona ir Aleksandras Stulginskiai

Sibire
areštuotas ir evakuotas į Kras
nojarsko NKVD pataisos darbų 
lagerį. Lageryje kartu su kitais 
17 veikėjų buvo papildomai pa
trauktas baudžiamojon atsako
mybėn, nes „platino gandus, kad 
atgims .nepriklausoma’ (taip 
pažymoje — A.E.) Lietuvos vals
tybė”.

Stulginskis neprisipažino, bet 
nepaneigė antisovietiškų 
pasisakymų, — rašoma ministrų 
pažymoje.

Pažymoje taip pat rašoma, 
kad Stulginskio byla yra OSS’e 
prie Valstybės saugumo mini
sterijos, o jis pats laikomas 
Kraslage. Ir toliau: „Pagal šių 
metų balandžio 8 d. operatyvinio 
čekistų skyriaus pranešimą, 
Stulginskis tęsia antisovietinę 
agitaciją, gamybinė-buitinė cha 
rakteristika teigiama, sveikatos 
būklė — invalidas, tinkamas 
lengvam darbui”7.

Po kelių papildomų Stulginskio 
skundų, 1947 m. birželio mėnesį 
savo pasiūlymus Stalinui nu
siuntė SSRS valstybės saugumo 
ministras V. Abakumovas. Jis 
nurodė, kad Aleksandras Stulgin
skis neigia savo aktyvų daly
vavimą antisovietinėje grupėje. 
SSR Valstybinė saugumo mi
nisterija mano, kad Stulginskio 
bylą reikia peržiūrėti OSS’e ir, 
užskaičius jau išbūtą kalinimą, 
nuteisti ji 10 metų.

„Prašau nurodymų”, — visiškai 
slaptame laiške Stalinui prašė V. 
Abakumovas8.

Niekas neskubėjo duoti nuro
dymų. Tik 1948 m. rugsėjo 10 d. 
OSSO sekretoriato viršininkas 
Kuznecovas prašė Kansko mies
to saugumo organus paspartinti 
Aleksandro Stulginskio bylos 
peržiūrėjimą’.

Tuo tarpu Stulginskio ir kitų 
kalinių padėtis šiek tiek pagerėjo. 
1948-1950 metais, įvykdžius dar
bo normą, kaliniams išduodavo 
jau 700-800 g duonos vietoje 
buvusių 300-400 g. Pradėta 
mokėti po 10-20 rublių, o kai 
kada ir 40 rublių per mėnesį. Tuo 

metu lageriuose buvo atidarytos 
parduotuvėlės, kuriose kaliniai 
galėjo nusipirkti duonos, marga
rino, tabako, riebalų.

1950 m. maisto davinys kiek 
pagerintas. Kaliniai jau gaudavo 
800 g duonos, 20 g riebalų, 120 g 
kruopų arba miltų, 30 g mėsos ar
ba 75 g žuvies, 27 g cukraus.10 
Padidėjo tikimybė išvengti 
mirties.

Ona Stulginskienė buvo ištrem
ta į Komįjos Kortkero rajoną. Ji 
dirbo Kortkero miško kirtimo 
valstybiniame ūkyje. Tremtinė 
Stulginskienė Sibire greitai pra
dėjo sirgti. Jos į miško darbus ne
bevarė. „Gerai prisimenu stam
boką moterį, vilkinčią kaimišku 
milo sįjonu, ramią, geraširdę, 
tikrą lietuvę tetą”, — rašė trem
tinys R. Racėnas“.

Iki karo pabaigos Stulginskie
nė gyveno su S. Mongirdiene, 
buvusia kaimyne iš Kretingos. 
Jos vyras ir tėvas taip pat buvo 
kalinami Rešiotuose. Abu ten 
žuvo. Abi tremtinės gyveno pa
šiūrėje prie garažo. Tai buvo būs
tas panašus į būdą ar mažą tvar
telį. Jo pamatai, kad būtų šilčiau 
ir tvirčiau, buvo apkasti žemė
mis.

Neaišku, kada Aleksandrui 
Stulginskiui leido susirašinėti su 
žmona. Tačiau yra išlikę keli 
Onos Stulginskienės 1950 metais 
rašyti laiškai į Kauną draugei 
Antosei Mažylienei. Iš jų galima 
spręsti, kad Stulginskai jau susi
rašinėjo. 1951 m. vasario 6 d. 
laiške Stulginskienė nurodė, jog 
„Aleks. reikalas viB vietoje stovi, 
atrodo, jo byla tebėra tardymo 
stadįjoje”. Po pusmečio tas pats — 
„Aleks. buvimas dar neišaiškin
tas — dar jam teismo sprendimas 
nepaskelbtas, nervinosi jis labai. 
Aš jo reikalu rašiau į keletą 
vietų, bet atsakymo dar vis nė
ra”12. Kitame laiške Stulgins
kienė nurodo, jog „Aleks. vis sė
di vietoje ir nieko nežino, ar jį 
kada išleis, nes į visus raštus į 
įvairias įstaigas, jo ir mano, 
niekas neatsako. Aš net drg. 
Stalinui rašiau jo reikalu. Labai 
baisu būti vienų vienai — .sve
timai tarp svetimųjų’..." Jei jį ir 
išleis, bet čia nesiųs, nes nieko ne
siunčia, taip kad vilties beveik 
nėra pasimatyti”13.

1950 m. birželio 3 d. Stulgins
kienė laiške draugei pažymėjo: 
„Aleks. turi vilties, kad jį atei
nančiais metais išleis kaip ir 
visus, nuteistus 10 metų, — gal 
dar pasimatysime”14. Deja, tuo 
metu Stulginskis tik svajojo, kad 
jį nuteis 10 metų, nes teismo vis 
nebuvo.

Dar vienas žmonos laiškas į 
Kauną; „Jam padeda sesuo, bet 
šįmet labai mažai tegali padėti, 
nes serga ir jau sena — 71 metų. 
Aš galiu po truputį pinigais 
padėti, kas 3-4 mėnesiai sutau
pau po 100 rublių ir siunčiu, ten 
galima maisto dasipirkti”13.

Aleksandro Stulginskio byla 
šiek tiek susidomėjo ir sovietų 
valdžios viršūnės. 1950 m. rug
sėjo 14 d. SSRS Generalinis 
prokuroras G. Safanov slaptame 
rašte einančiam SSRS valstybės 
saugumo ministro pareigas S. 
Ogolcovui nurodė, jog A. Stul
ginskio byla nesprendžiama jau 
daugiau kaip aštuoneri metai ir 
jis su kitais įtariamaisiais laiko
mas'lageryje kaip kalinys. Sa- 
fanovas prašė Ogolcovą skubiai 
spręsti Stulginskio bylą OSS’e“. 
Negavus atsakymo, spalio 18 d. 
generalinio prokuroro padėjėjas 
N. Choclovas dar kartą paprašė 
Ogolcovą paruošti atsakymą dėl 
17 žmonių bylos17.

(Nukelta į 2 psl.),
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Atsiknojusi nugarėlė

Kompozitorius Vladas Jakubėnas (1904-1976)

Anądien iš namų šeimininkės 
Gražutės Sirutienės, uolios 
lituanistų rėmėjos, pasiskolinau 
ką tik jai atsiųstą naują Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyną. Tai 
trečias papildytas ir pataisytas 
leidimas. Išleido Mokslų ir enci
klopedijų leidykla 1993 metais. 
Spausdino „Spindulio” spaustu
vė. Pirmos dvi laidos pasirodė 
1954 ir 1972 metais. Mano turi
mas 72-ųjų tomas, juodais virše
liais, gerokai apdėvėtas. Malonu 
pavartyti naują, žaliu viršeliu 
viltingai kvepianti, ir pamatyti, 
kuo praturtėjo turinys per tuos 21 
metus.

Bet pirmiausia susirūpinau jo 
vargana fizine būkle. Popierius 
plonytis, neatsparus. Tipografija 
blyški, vietomis vos įžiūrima. 
Nugarėlė atsiknojusi, visi jos prit
virtinimai atsipalaidavę. Du pir
mi lapai atplyšę. Keturi viršelių 
kampai sulenkti, kraštai apibrū- 
žinti. Nesuprantu, argi ten paštas 
(sakoma, kad tik ši valdiška ištai
ga ir supakuoja) neturi net mini
malaus supratimo, kaip reikia 
tokią knygą bent šiek tiek ap
saugoti nuo tarpkontinentinės 
kelionės smūgių.

Išsitraukęs baltus Elmer klijus, 
pasišoviau taisyti. Visų pirma 
nugarėlę — atsargiai, kad abi 
pritvirtinimo juostos viena prie 
kitos lygiai prigultų ir laikytųsi. 
Po to viršelio vidaus kertes per- 
klijavau balta juostele. Išlyginau 
kampus, nubrūžintas kraštų vie
tas paspalvinau tokia pat žalia 
spalva. Kampus dar perjuosiau 
permatomis juostelėmis. Po šios 
operacijos žodyno išvaizda atgijo. 
Buvau patenkintas savo knyg
rišyste.

* * *

Leidėjai „Pratarmėje” rašo: 
„Visų pirma bemaž dešimtadaliu 
atnaujinti žodyno lizdai — įdėta 
daug nauju, naujai atsiradusių ar 
plačiau imtų vartoti žodžių, kurie 
rodėsi tvirtai įėję į nuolatinę 
vartoseną, pvz: adaptacija, adap
tuotus), akmenbetonis, aktuali
ja, akupunktūra, apeigynas, ap- 
gruzti, apšvitinti, arkangelas, 
atvykėlis, -ė, autoservisas ir kt.” 
Visa eilė žodžių buvo išbraukta: 
kad ir aeroportas, aiskala, anor- 
malus, apspręsti, autovežimas...

Be abejo, tie išmesti žodžiai 
išliks gyvi. Suprantama, paranki
nio žodyno apimčiai neišvengia
mas ribotumas. Juk aeroportui 
turime kur kas tinkamesnį aero
uostą ar tą seną aerodromą. Kai 
kas kiša orauostį, bet orauostis 

labiau susiskamba su oro uosty
mu, negu su lėktuvų uostu.

Randu dabar Lietuvoje prigijusi 
žodi „pikapas” — lengvasis auto
mobilis atviru kėbulu. Kažkaip 
erzina mane žodyne paženklintas 
šio žodžio kirtis — tvirtagalė 
priegaidė ant antro skiemens. 
Šitaip tariant lyg ir girdisi 
grėsmingas „kapas”. Amerikie
čių lengvai kirčiuojamas pirmas 
skiemuo skamba kur kas este- 
tiškiau.

Kadangi gyvenu pajūryje, man 
rūpi surasti čia išpopuliarėjusius 
vandens ir pakrantės pramogų 
žodžius. Kad ir ‘surfing’, ‘surf- 
board’? Žodyne šių žodžių nėra. 
Galima būtų ‘surfboard’ vadinti 
banglente, nes žodyne yra ried
lentė — lentelė su ratukais. Yra 
riedutis — „prie kojos tvirtinama 
lentelė su ratukais, ratukinė 
pačiūža.” Iš tiesų, ne prie kojos, 
bet prie batų apačios (pado).

Dabar pąjūrio takuose už riedu
čius ir riedlentę kur kas populia
resnė „rollerblade”. Tai smagiai 
riedanti pačiūža: keturi apyplo- 
niai ratukai sukasi virtine, ne 
suporuoti kaip riedučiuose. Tuos 
rollerblades vadinu riedčiūžom.

Nerandu žodžio ‘marketas’. O 
šis, kaip ir rokas, jau yra įleidęs 
šaknis Lietuvoje. Tiesą pasakius, 
ten pastaruoju metu priviso daug 
svetimybių. Ir šios guite guja 
savus žodžius. Pavyzdžiui, žodyne 
nėra, o spaudoje dažnai susiduriu 
su: ‘konfliktuoja’, ‘panikuoja’, 
‘admiruoja’, ‘reitingas’, ‘ke- 
čiupas’, ‘kartridžis’, ‘lodžijos’, 
‘šou’, ‘oftorinis’, ‘čarterinis’, 
‘jogurtas’...

Maloniai nuteikia pėdkelnės, 
gražiai atitinkančios ‘pantyhose’. 
Ir stebiuosi neradęs reikalingo 
‘atšvieto’, kuris, berods, varto
jamas Lietuvoje ir puikiai nusako 
‘xerox’ kopiją. Būtų gražu, jei 
sudėtingų tekstų autoriai rečiau 
vartotų tuos visus gudragalviš- 
kus .implikuoja*, ‘konfliktuoja’, 
‘panikuoja’ ir panašiai, įtraukda
mi lietuviškus sinonimus. Kita 
vertus, be kai kurių naujų sve
timžodžių neįmanoma išsiversti. 
Naujo dalyko pavadinimo būti
nybė neatsižvelgia, ar žodis atėjęs 
iš svetimų, ar tautinių versmių. 
Bet kartais graudu, kai Lietuvos 
intelektualų rašiniuose regi pai
ką persistengimą: išvyka keičia
mą amerikonišku autingu, sa
vaitgalis — vikendu, spaudimas 
— presingu... Iš pradžių lyg ir 
sakinio paspalvinimui, o vėliau — 
jau pastoviai. Kalbai žala aki
vaizdi.

Pranas Visvydas

ALGIS ŠIMKUS

Šiemet sukako 90 metų nuo 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
gimimo. Nors Jakubėnas šiandie
ną yra labiau žinomas savo dai
nomis, giesmėmis ar kantatomis, 
jo muzikinėje kūryboje svarbiau
sią vietą tektų skirti instrumen
tinei muzikai. Po Mikalojaus 
Čiurlionio ir vėliau kūrusio 
Vytauto Bacevičiaus, Jakubėnas 
kitados buvo našiausias lietu
viškos simfoninės muzikos kūrė
jas (jis parašė net tris simfonijas 
ir nemažai mažesnių orkestrinių 
veikalų). Nors sovietinėje Lie
tuvoje, Jakubėnui pasitraukus i 
Vakarus, jo muzika buvo išimta 
iš repertuaro, jo kūriniai ir vėl 
pradedami groti Lietuvos repre
zentacinių orkestrų programose.

Vladas Jakubėnas gimė 1904 
m. gegužės 15 d. romantiškojo 
Biržų ežero pakrantėje, aske
tiškai rimtos lietuvių evangelikų 
reformatų bažnyčios klebonijoje, 
kurioje jo tėvas kunigas Povilas 
Jakubėnas dirbo pastoracinį dar
bą. Tautiškai bei kultūriškai su
sipratusioje šeimoje Vladas buvo 
mokomas muzikos nuo pat vai
kystės, nors, paties kompozito
riaus žodžiais, tais laikais jis ir 
neturėjęs didelio užsidegimo 
skambinti fortepijonu. Tačiau jis 
jau tada atradęs savyje neužtroš- 
kinamą norą muziką rašyti. Tetu
rėdamas vos aštuonerius metus jis 
jau sukūręs motinos gimtadienio 
proga jai dedikuotą valsą, gro
jamą net keturiomis rankomis*.

Prasidėjus Pirmajam pasauli
niam karui, Jakubėnų šeima 
pasitraukė į Rusijos gilumą ir 
buvo apgyvendinta vasarvietėje 
netoli Maskvos. Čia Vladui 
pasitaikė progų Maskvoje išgirsti 
žymių muzikų koncertų, kurie 
padarė jam didelį įspūdį. Jis 
greitai ėmė tęsti muzikos pamo
kas, kuriose jau pasirodė žymiai 
uolesniu mokiniu.

Jakubėnų šeimai 1918 metų va
sarą sugrįžus į Biržus, bręstantis 
jaunuolis pradėjo jau daug rim
čiau domėtis muzika. Išsiųstas 
1920 metais į Kauno Aušros 
gimnaziją, jis taip pat įstojo į 
Juozo Naujalio muzikos mokyk
los E. Bilminaitės-Čiurlienės 
fortepijono klasę. Ten pat pradėjo 
mokytis pas Juozą Tallat-Kelpšą 
ir harmonijos pagrindų.

Savo rimtesnės muzikinės kū
rybos pradžią Vladas Jakubėnas 
laikė 1923-1924 metais parašytą 
dainą „Gėlės iš šieno”. Šios 
dainos pasisekimas publikoje pa
skatinęs jaunąjį kompozitorių ir 
toliau pasišvęsti muzikai. To 
laiko Lietuvoje nebuvo muzikos 
mokyklos su rimtesniu kompozi
cijos kursu. Buvo paduotas pa
reiškimas valstybinei stipendijai 
studijoms Vokietijoje, kur poka
rio metais buvo gilinę savo 
muzikines žinias Stasys Šimkus, 
Juozas Gruodis, K. V. Banaitis ir 

kiti lietuviai kompozitoriai. 
Tačiau net ir.su Kipro Petrausko 
rekomendacija tada evangelikui 
Jakubėnui nepavyko gauti sti
pendijos. Teko tėvui remiant pa
sirinkti artimesnę Rygą, kur kon
servatorijai vadovavo žymus lat
vių kompozitorius, buvęs Petra
pilio konservatorijos docentas J. 
Vitols.

Rygoje Vladas Jakubėnas išėjo 
pilną griežto stiliaus, sistemingą 
ir išbaigtą kompozicijos kursą 
pagal konservatyviai klasiškus 
rusų kompozitoriaus ir teoretiko 
Rimskio-Korsakovo metodus. 
Baigęs Rygos konservatoriją lais
vojo menininko laipsniu, Vladas 
Jakubėnas 1928 metais grįžta 
Lietuvon, jau atsiveždamas 
nemažai savų profesinio lygio 
kūrinių. Tų pačių metų birželio 
mėnesį jis surengia Kaune savo 
kūrinių koncertą. Šiame koncerte 
jis paskambina trijų dalių sonatą 
Es-moll, parašytą konservato
rijoje diplominiu darbu. Be to, 
solistė Elzbieta Kardelienė ir 
smuikininkas Vladas Motiekaitis 
atliko dar kai kuriuos mažesnius 
Jakubėno kūrinius. Nors šiuose 
ankstyvuosiuose darbuose origi
nalumo dar ne per daug, jau ir 
tada buvo pastebėta Jakubėno 
originali kūrybinė linija, kiek ar
tima tada Vakaruose vyravusiam 
prancūzų impresionistų stiliui.

Toks savarankiškas pasirody
mas laikinosios sostinės kul
tūrininkams padarė gerą įspūdį 
ir buvo palankiai priimtas. Dabar 
Vladui Jakubėnui jau pasiūloma 
Švietimo ministerijos stipendija 
tolimesnėms studijoms užsienyje. 
Jis pasirenka Berlyno Aukštąją 
muzikos akademiją, kurion ne
trukus priimamas į jau pažen
gusiems ir gabumų parodžiu- 
siems skirtą Meisterklasse. Šiai 
klasei vadovavo povagnerinės ro
mantiškai impresionistinės kryp
ties kompozitorius profesorius 
Franz Schrecker, tais laikais pa
garsėjęs Vokietijoje savo opero
mis. Schrecker’is mokiniams kėlė 
aukštus reikalavimus ir buvo 
vertinamas kaip pažangus peda
gogas.

Priešhitlerinis Berlynas buvo 
vienas žymiųjų pasaulio muzikos 
centrų. Čia gyveno ir veikė pa
garsėję naujoviškų realistinių ir 
neopolifoninių krypčių kompozi
toriai Arnold Schoenberg ir Paul 
Hindemith. Mieste virė gyvas 
muzikinis gyvenimas: veikė net 
trys operos teatrai, garsus fil
harmonijos orkestras, žymūs cho
riniai ir kameriniai ansambliai.

Vlado Jakubėno vardo mišrus kvartetas, dainavęs kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno minėjime — jo kūrinių koncerte šių metų gegužės 15 dieną Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje. Iš kairės: Algimantas Barniškis, Linas 
Sprindys, Aldona Buntinaitė, Dalia Eidukaitė-Fanelli.

Vladas Jakubėnas (1904-1976) Vytauto Maželio nuotrauka

Aukšto lygio akademija ir pažan
gi kultūrinė aplinka jauną lietuvį 
kompozitorių įkvėpė vaisingai ir 
turiningai kūrybai. Čia Vladas 
Jakubėnas sukuria pirmuosius 
savo orkestrinius veikalus. Pir
masis jų — Preliudas ir triguba 
fuga stygų orkestrui parašytas 
1928-1929 metais. Trumpas įžan
ginis preliudas parašytas pa
žangiu diatonišku stiliumi. Fugo
je panaudotos trys kontrastuo
jančios temos, pirmiausia jas iš
vystant paskirai, vėliau poromis 
ir galiausiai visas tris kartu. 
Nemažas veikalas baigiamas pla
čia simfoninės apimties užbai
giamąja dalimi. Šis pirmasis 
Jakubėno orkestrinis veikalas 
1929 metais buvo įtrauktas į 
Berlyno akademijos koncerto 
programą ir buvo ne kartą 
atliekamas dirigentų Balio 
Dvariono bei Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamų Kauno ir Vilniaus 
radiofonų orkestrų. 1929-1930 
metais Jakubėnas Berlyne dar 
sukuria dvi stygų kvarteto A- 
minor dalis, kurios buvo atliktos 
Berlyno Aukštosios muzikos aka

demijos koncertuose net du kar
tu, 1930 ir 1931 metais.

Stambiausias Jakubėno kūri
nys Berlyne buvo 1931-1932 me
tais parašyta vienos dalies sim
fonija, vėliau pavadinta Pirmąja. 
Tai jau radikaliai naujoviškos 
harmonijos veikalas. Profesorius 
Schrecker’is šį veikalą įtraukė į 
savo diriguojamą Berlyno radijo 
orkestro viešą koncertą, kurio 
programa susidėjo išimtinai iš jo 
mokinių darbų. Po koncerto di
dieji Berlyno laikraščiai įdėjo 
palankius jo aprašymus, o vienas 
net ypatingai išskyrė Jakubėno 
darbą, pažymėdamas, kad „Jaku
bėnas' žino kaip rašyti muziką”. 
1934 metais J. Olšausko pastan
gomis ši simfonija buvo atlikta 
New York’o pasaulinės parodos 
proga rengtame lietuviškos mu
zikos koncerte. Nors to laiko 
eilinei lietuvių publikai gerokai 
pažangi Jakubėno muzika dides
nio įspūdžio, atrodo, nepadarė, 
labiau išprususiems klausyto
jams ji pasitarnavo kultūringu 
parodymu, kad jaunojoje Lietuvos 
respublikoje jau buvo pažangių 

Vlado Jakubėno minėjime gegužės 15 dieną Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje, Čikagoje, muzikologas iš Lietuvos profesorius Anicetas Arminas, minėjime 
dainavusio mišraus kvarteto ir kamerinio choro vadovas, ir muzikas Algis 
Šimkus iš Floridos, skaitęs paskaitą apie kompozitorių Vladą Jakubėną.

Zigmo Degučio nuotraukos

bei rimtų meninės kūrybos pa
stangų.

To laikotarpio Vlado Jakubėno 
kūryba buvojo bendralaikio kom- 
pozitoriaus-dirigento Jeronimo 
Kačinsko taip apibūdinta: „Vlado 
Jakubėno muzikos evangelija — 
forma. Vlado Jakubėno muzika 
nesiekia didelio įvairumo, bet 
užtai laimi labai svarbią kūrybos 
sąlygą — vientisumą. Jo melo
dinės slinktys tik pagelbsti for
mos užmanymams, taip, kaip 
Stasio Šimkaus muzikoje jos pa
gelbsti nuotaikai. Vlado Jakubė
no forma intensyvi ir koncentruo
ta”2.

1932 metais grįžęs Kaunan 
Vladas Jakubėnas paskiriamas 
Kauno Konservatorijos dėstytoju, 
kur jis išdirbo iki pat pasitrau
kimo iš Lietuvos 1944 metais. Po 
kultūrinėmis naujybėmis pulsuo
jančio Berlyno didmiesčio, nuo
savą politinį bei kultūrinį gy
venimą neseniai pradėjusios kur
ti mažos Lietuvos atmosfera jau
nam pažangiam kompozitoriui iš
kėlė daug problemų. Priešingai 
kosmopolitiškam Berlynui, čia 
nebuvo kreipiama daug dėmesio 
bei pastangų išvystyti dar negir
dėtų išraiškos priemonių ar for
minių naujienų. Užuot to Lietu
voje pirmavo pastangos išreikšti 
muzikoje, kaip ir visuose kituose 
čia kuriamuose menuose, savitą 
tautinį charakterį ir nuotaiką. An
tra, Lietuvoje buvo daug didesnis 
pareikalavimas vokalinės muzi
kos negu instrumentinės.

1932-1939 metų laikotarpiu Ja
kubėnas išgyvena savotišką kū
rybinio prisitaikymo periodą, 
kuriame vyksta kompozitoriaus 
vidinė kova, beieškant jam priim
tino iš Vakarų Europos atsivežto 
modernizmo ir Lietuvoje dar tebe
vyraujančio tautiškai romantinio 
impresionizmo. Jakubėno tuo lai
ku parašytos ir gana plačiai pa
plitusios solo dainos liko vaiz
dingu šių pastangų įrodymu. Ja
kubėnas jose aiškiai siekia 
romantiško ir lietuviško papras
tumo, kartu visomis jėgomis 
stengdamasis atsiriboti nuo nu
valkiotos standartinės harmoni
jos bei griežtai klasikinių formų. 
Jis pradeda vis plačiau panaudoti 
senovines lietuviškas melodijas 
bei joms charakteringas modali
nes tonacijas-dermes. Čia Jaku-, 
bėnas gerokai nutolsta nuo Ber
lyne perimto „pirmeiviškumo” ir 
pastebimai pradeda formuoti in
dividualiai savitą nuosaikiai 
modernų ir kartu lietuvišką sti
lių.

Antroji Jakubėno simfonija, pa
rašyta 1938-1939 metais, yra 
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