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Literatūros vertėjai
1980-ųjų Rytų Europos poezijos 

antologija angliškai 

LAIMA SRUOGINYTĖ

— modernaus pasaulio šaukliai

Šių dienų „Ateities” sąjūdžio 
pamatiniai klausimai

Prieš pusantrų metų Ateities ir 
Naujojo židinio žurnaluose buvo 
plačiau svarstytas ateitininkų 
ideologijos visų principų įgy
vendinimas Lietuvoje. Gal neieš
koti pirmenybės savo veikloje nei 
katalikiškumui, nei visuomeniš
kumui arba tautiškumui. Siekda
mi ugdyti krikščioniškai apsis
prendusi kultūringą lietuvį inte
ligentą, ateitininkai labai daug 
reikalauja iš kiekvieno savo or
ganizacijos nario. Retas sugeba 
pasireikšti visose srityse, dar 
rečiau įmanoma giliau save an
gažuoti kiekvienam iš tų princi
pų. Iš praeities patyrimo matyti, 
kad ateitininkįjoje rado vietos 
ypač tarpkariniu laikotarpiu įvai
rių nusiteikimų ir pomėgių besi- 
mokslinantys ir jau subrendę 
katalikai.

Per tarpusavį bendravimą, per 
organizacinę veiklą daug atei
tininkų tapo pilnesnėmis asme
nybėmis, platesnio akiračio 
krašto piliečiais ir daugiausia 
šviesiais katalikais. Tas pla
tesnių pagrindų ieškojimas atėjo 
iš Vakarų universitetų, o pavel
dėtas iš pamaldaus kaimo religin
gumas išlaikė nusistatymą „visa 
atnaujinti Kristuje.”

Lyg atsiprašydami išeiviai atei
tininkai daugiausia siūlo tęsti tas 
tarpkarinės veiklos gaires ir 
principų akcentavimą. Lietuvoje 
ateitininkai, lyg atsiprašydami ir 
broliškai, dažnai primena uįjūrie- 
čiams pasikeitusias krašto sąly
gas, pasikeitusį tautietį ir reikalą 
pirma perimti krikščionybės 
principus ir tik tada daugiau 
kreipti dėmesio į kitas pilnutinio 
žmogaus gyvenimo sritis.

Pripažinkime ir prisipažin
kime, kad aplinka, kurioje veikė 
pokarinė ateitininkįja Vakaruo
se, skiriasi ne tik nuo pastarųjų 
dešimtmečių Lietuvoje, bet ir nuo 
tarpkarinės tėvynės. Užjūrio 
ateitininkai turėjo būti kitokie 
negu aplinka, siekdami išlaikyti 
savo ideologiją. Ne visiems tas 
sekėsi. Neginčijamai Vakarai pa
liko visiems jiems savo antspau
dą. Išeiviai tačiau didžiuojasi 
padėję daug pastangų, ir dažnai 
prieš „tų laikų dvasią”, išlaikyti 
tarpkarinės ateitininkuos pali
kimą. Tuo palikimu jie tikėjo ir 
tebetiki. Ir Vakaruose — jį vystė.

Perduodami ką išlaikė, tai 
nedaro ieškodami įrodyti, kad jų 
galvojimas pranašesnis, arba iš 
susirūpinimo, kad tiek dešimt
mečių puoselėtos idėjos neras 
atgarsio Lietuvoje. Daro dėl to, 
kad tarpkarinėje Lietuvoje ateiti
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ninkįja pasiekė tikrai daug Die
vui, Tėvynei ir savitai tautos 
kultūrai per savo ideologiją, orga
nizaciją ir veiklą.

Šiandieną jau nebereikia savęs 
klausti tų pamatinių klausimų, 
kuriuos sau kėlė ateitininkų 
pirmtakai. Tie klausimai ir dau
gumas atsakymų tiko daugeliui 
katalikų  tada, tinka  jie ir 
šiandien. Lieka organizaciniai ir 
kasdieninės veiklos bei paties 
ateitininkiško nusiteikimo klau
simai.

Iš kurios pusės imtis idėjų, pap
ročių, galvojimo ar religingumo: 
Vakarų ar Rytų? Gal iš abiejų, o 
gal dabar tik iš Vakarų, nes su 
Rytais turėta užtektinai ryšio. 
Bet ne tai turėtų būti klausimas. 
Reikia persvarstyti, kas siūloma, 
kodėl ir kas neša geriausius 
rezultatus arba kuo mes norime 
tap ti. T arpkariu , paskutin į 
dešimtmetį, ateitininkįjos vaka- 
rietiškumas suko mūsų visuome
nę Europos link ir tuo tada be
veik visi džiaugėsi. Būtų gerai 
dabar išsiaiškinti kai kurių 
baimę vakarietiškai aplinkai. Ji, 
žinoma, nėra ideali ir turi didžių 
minusų, bet palyginus su kito
kiomis aplinkomis daugeliui yra 
patraukli.

Tautos pamaldumas, religinis 
atgimimas ir ateitininkų įnašas 
į lietuviškos visuomenės moralės 
kėlimą tai uždaviniai, kurie 
verčia ateitininkįją eiti į visuo
menę, ne tik rūpintis sava orga
nizacija. Bet to neužtenka, nes 
ateitininkai siekia „visa atnau
jinti Kristuje”, o tas atnaujinimo 
procesas dabar visame krašte 
vyksta visose gyvenimo srityse. 
Atnaujinti ir kreipti tinkama 
linkme prieš porą metų buvo 
lengviau, o už kelių metų bus 
sunkiau. Krikščioniškos minties 
politinės jėgos, pavyzdžiui, 
prarado kelias galimybes veikti 
krašto padėtį dėl savo nesuge
bėjimo, nenoro ir prasto nusitei
kimo politinėje arenoje. Kol atei
tininkai suras ateityje laikotarpį 
kreipti tinkamą dėmesį visuome
niškumui, šaukštai gal jau bus po 
pietų. Per pirmąjį karą ir pirmo
mis nepriklausomybės dienomis 
ateitininkai, priešingai šių dienų 
kai kurių nusistatymui, kariavo 
ir vėliau politikavo, siekdami, 
kad mūsų kraštas tvarkytųsi 
krikščioniškai. Tiesa, turime 
pripažinti, kad tada didžiausia 
dalis tautos gyvenusi kaime buvo 
religinga.

Lietuvoje pradėta tikrai šauni 
pradžia ateitininkįjos atgaivini-

Pasaulis, kuriame gyvename 
dvidešimto amžiaus pabaigoje, 
atrodo, vis mažėja. Kasdien mus 
užplūsta masinės informacijos 
srautas — lyg kiekvienas karas, 
kiekvienas badas vyktų vos ne 
mūsų kieme, kur mes begyven
tume. Tad vertėjo vaidmuo darosi 
vis svarbesnis, o literatūros 
vertėjas tampa modernaus pasau
lio šaukliu. Jis atsakingas už 
vienos kultūros sampratos perkė
limą į kitą. Poezija, ir gera pro
za, nuo amžių sugebėjo padėti 
žmonijai užpildyti savo asmeni
nio supratimo plyšius, kurių 
istorija ar netgi politinės žinios 
niekuomet neužpildytų. Pavyz
džiui, apie istorinę Rusijos 
tragediją mums daug įdomiau 
skaityti romane Dr. Zhivago, 
negu vien gauti informaciją iš 
senų laikraščių arba istorijos 
knygų. Žmogui juk reikšmingiau
si jo paties jausmai, aistros, meilė 
tėvynei, jo pasaulėvaizdis, kurį 
atspindi gera poezija arba proza. 
Geri literatūros vertimai padaro 
tuos jausmus bendražmogiškus, 
einančius iš vienos kultūros į 
kitą.

Dažnai girdžiu žmones sakant, 
jog neįmanoma versti poezijos iš 
vienos kalbos į kitą, nes poezija 
prasminga tik kalbai, kuria ji 
parašyta. Man, kaip poezijos 
vertėjai, tokie nuolatiniai pasisa
kymai atrodo juokingi — kokios 
gi būtų mūsų kultūrinės žinios,

mui. Tam, kaip žinia, daugiausia 
pasitarnavo Arvydas Žygas ir 
saujelė jo bendradarbių. Užjūrio 
ateitininkai gali ir turi prisidėti 
prie tolimesnio sąjūdžio augimo 
todėl, kad atsineša tarpkarinį 
ideologinį palikimą. Taip Bunkiai 
išlaikytą, Vakarų aplinkoje už
grūdintą, kuris puikiausiai tinka 
dabartiniams besikeičiančioje 
Lietuvoje uždaviniams ne tik 
ateitininkų, bet ir viso krašto.

Per šią vasarą vykstantį Lie
tuvoje ateitin inkų  kongresą 
reikia tikėtis, kad šalia jau lauk
tų ir reikalingų įvairių orga
nizacijos m anifestacijų bus 
pasižiūrėta į savo organizacijos 
pamatinius klausimus, kurie 
nulems tos organizacijos veiklos 
kryptį ateinantiems keliems me
tams, o gal ir dešimtmečiams. 
Gražiai sudarytai ideologijai 
reikia tinkamų veiklos gairių. 
Tada ateitininkįja galės siekti, 
kaip anksčiau yra pasirodžiusi 
sugebanti, ir dabar prisidėti prie 
visos tautos dvasinės ir mate
rialinės gerovės.

Geriausios sėkmės ateitininkų 
kongresui!

Jonas Pabedinskas

jeigu iš tikrųjų nebūtų įmanoma 
versti poezijos? Reikėtų būti 
poliglotu, kad perskaitytum Dan
tę arba Ovidijų, arba Miltoną. 
Neseniai girdėjau vieną pasisa
kymą, kuomet kalbėtojas išdi
džiai aiškino, jog lietuvių poeziją 
įmanoma versti tiktai į slavų 
kalbas, nes jos yra artimesnės 
lietuvių kalbai. Tokiu pavyzdžiu 
vėl pasireiškia siauras mūsų tau
telės galvojimas — mes nesugebam 
matyti savęs ir savo meno pa- 
sklindant toliau už Rytų Europą.

Aš manyčiau priešingai — mū
sų situacija yra unikali: kelios 
kartos užaugo, gerai mokėdamos 
lietuvių kalbą (iš tėvų, senelių, 
šeštadieninių mokyklų, lietuvių 
gimnazijų ir mokyklų) šalia vie
tinės kalbos — ar tai būtų ispanų, 
anglų, prancūzų ar vokiečių. Išei
vijos dirvoje subrendo jaunimas, 
jau tenkinantis nemažai vertėjo 
reikalavimų. (Aš prisimenu save 
paauglę Vasario 16 gimnazijoje — 
man atrodė natūralu su viena 
drauge šnekėtis lietuviškai, su 
kita vokiškai, su trečia angliškai 
ir vis tame pačiame rate ir tuo 
pačiu metu.)

1991 metais man teko dalyvau
ti American Literary Translators’ 
Association suvažiavime ir jame 
skaityti Marcelijaus Martinaičio 
Kukučio baladžių savo vertimus. 
Buvo aptariami įvairūs literatū
ros vertimų aspektai, bet pabrė
žiama tai, kas padaro idealų ver
timą — tai geba kultūros vertėjas. 
Vis dėlto jautriausias vertėjas yra 
tas, kuris sugeba būti dviejų kul
tūrų tarpininku. Tai yra žmogus, 
gerai suvokiantis savo kultūrą ir 
turintis supratimą apie kultūrą, iš 
kurios verčia. (Būdama labai 
jauna, pradėjus versti Kukučio 
balades, nieko nežinodama apie 
vertimo techniką, šalia to, ką in
stinktyviai jaučiau, aš supratau, 
kad man reikia pamėginti pąjusti 
Lietuvos etnografinį klimatą, ir 
aš važinėjau su ekspedicijomis po 
kaimus tam, kad suvokčiau pa
saulį, iš kurio yra kilęs Kukutis.) 
Be teorinių žinių kultūros vertė
jas privalo subtiliai jausti kalbą, 
į kurią verčia — jausti jos poteks
tes, naujus bei senesnius žodžius, 
tiesiog kiekvieną jos virptelėjimą. 
Kalbą, iš kurios verti, reikia 
mokėti gerai, o kalbai, į kurią 
verti, reikia turėti, anot poeto 
Sigito Gedos, „absoliučią kalbos 
klausą”. Ne,, versti lietuvių 
poeziją nėra neįmanoma, bet tai 
yra sunku.

Aš nenoriu propaguoti, kad 
kiekvienas išeivijos lietuvis, 
mokantis kelias kalbas, pultų 
versti grožinę literatūrą tėvynės 
labui. Mano manymu, lietuvių 
kultūra išeivijoje jau pakanka
mai kenčia nuo saviveiklos. Per 
daug žmonių verčia poeziją neat
sakingai, parėję vakarais, po 
inžinieriaus ar gydytojo darbo. 
Atėjo laikas, kada mums paga
liau reikia suprasti, kad vertimas 
yra meno šaka, reikalaujanti 
lygiai tiek pat dėmesio, susikau
pimo, žinių ir disciplinos, kaip ir 
tapyba arba skulptūra, arba bet 
koks rašymas. Aš noriu pasakyti, 
kad išeivija turi dirvą, iš kurios 
galėtų išaugti rimtai dirbantys 
vertėjai. O tuos vertėjus reikia 
puoselėti, nes kaip ir kiekvienas

Rimvydas Šllbąjoris, antologijos „Shifting Borders: East European Poetries 
of the Eighties*' lietuviškosios dalies redaktorius, jvado autorius ir vienas iš 
vertėjų. Vytauto Maželio nuotrauka

menas tai yra nedėkingas darbas.
Versti yra sunku, tai reikalau

ja didelės atsakomybės, be to, ver
timus nelengva ir išspausdinti.
Sunku rasti tinkamų leidyklų, 
kurios norėtų ir turėtų galimybių 
išleisti vertimus. Kiekvienas ra
šytojas ir vertėjas JAV žino, koks 
bergždžias darbas ieškoti prijau
čiančių redaktorių, o ypač prijau
čiančių vertimams. Net ir tarp 
labiausiai išprususių redaktorių 
yra užsilikęs senamadiškas nepa
sitikėjimas vertimais. Dažniau
siai vertėjo pasiūlymai ką nors 
versti didelėse leidyklose a t
siduria paskutinėje vietoje. Tad 
didelė dalis vertėjų verčia, tik 
gavę užsakymus iš leidyklų. Aš 
kartais pasižiūriu į tą mažą 
krūvelę rinkinių ir žurnalų (bei 
vieną autobuso plakatą), kuriuo
se buvo išspausdinti mano ver
timai, ir stebiuosi, kad už tokį 
didelį vargą — kokybiškai išvers
ti medžiagą, prisivilioti leidyklų, 
daryti taisymus ir išleisti ver
timus — nei aš, nei originalų 
autorius negauna jokio užmokes
čio, nes daug leidyklų šiais 
laikais pačios nesugeba iš to 
pasipelnyti. Todėl bet kokio 
rinkinio, kuriame pasirodo nors 
vienas verstinis lietuviškas eilė
raštis, išleidimas, yra didelis 
kultūrinis pasiekimas Lietuvai. 
Didžiausia vertėjo atsakomybė 
yra kuo geriau išversti tą  
medžiagą, kad po jos būtų dar 
daugiau vertimų iš lietuvių 
kalbos. Pabandykite nueiti į 
didžiausią biblioteką savo mieste 
ir paieškoti verstinių knygų iš 
lenkų, ukrainiečių, rusų, netgi 
estų, latvių arba slovėnų kalbų, 
jų rasite, bet nė vienos lietuviškos 
knygos! Pasidaro baisu ir gėda. 
Žinoma, penkiasdešimt metų 
išeivijos energija buvo nukreipta 
į Lietuvos laisvinimą, o ne į jos 
literatūros platinimą. O dabar, 
kai lietuviai galėtų paremti

mažas arba universitetines 
leidyklas, prašančias lietuvių 
visuomenės finansinės pagalbos 
leisti kokiam nors poezijos 
rink in iu i arba antologijai, 
sulaukiama būdingo atsakymo — 
kaip drįstate prašyti pinigų leisti 
knygai, kai tiek žmonių Lietuvo
je kenčia nuo neišspręstų sociali
nių problemų? — arba paaiškini
mo, jog literatūros spausdinimas 
Amerikoje padeda tik amerikie
čiams, o ne lietuviams. Sunku 
ginčytis su tokiais išvedžiojimais, 
nes, žinoma, žmogaus egzistenci
ja yra brangesnė už tokį abstrak
tų daiktą kaip knyga. Lietuviai 
visuomet buvo praktiška tauta, 
bet kokia kaina?

Taigi išties yra svarbi ta 
akimirka, kuomet išvystame lei
dinyje vertimus iš lietuvių poezi
jos. Tokią akimirką įamžinome 
pernai, Fairleigh Dickinson Press 
išleidus Rytų Europos poezijos 
rinkinį Shifting Borders. Tai yra 
stora, gražiai išleista antologija, 
kietais viršeliais, kurią tikrai ver
ta turėti savo asmeninėje bi
bliotekoje.

Rinkinio Shifting Borders (ku
ris aprėpia ir Latvijos, Estijos, 
Bulgaruos, Čekijos ir Slovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Ukrainos, 
Kroatijos, Serbijos bei Slovėnijos 
poeziją) lietuviškąją dalį sudarė 
gerai žinomas literatūros kriti
kas, Ohio State University 
profesorius, dr. Rimvydas Šilba
joris. Gerai pažindamas lietuvių 
literatūrą ir išeivijoj, ir Lietuvoj, 
jis puikiai tinka tokio rinkinio 
sudarymui. Rimvydo Šilbajorio 
įvadas gražiai apibūdina lietuvių 
poezijos esmę — kaimas, tėvynės 
ilgesys, jos archainės šaknys. 
Šilbąjoris rašo: „The instinctive 
turas of poetic idiom, the roots of 
imagery, the worldview, do not 
automatically go back to the cen
turies of written tradition — the 
anchorbed of the old literatures of

the West — but rather to an un
consciously shared self-perception 
and font of poetic language stem
ming from an oral, folkloric 
heritage”.

(Instinktyvios poetinės kalbos 
permainos, vaizdinių šaknys, pa
saulėvaizdis nekyla automatiškai 
iš šimtmetinės’rašytinės tradici
jos — senųjų vakarietiškų litera
tūrų atramos taško, o verčiau iš 
nesąmoningai besidalinamos sa
vęs suvokties ir poetinės kalbos 
versmės, ateinančių iš žodinio, 
tautosakinio paveldo.)

Šilbajorią imasi platesnės lietu
vių poezijos apžvalgos, nors 
knygos redaktorius Walter Cum
mins pabrėžia, kad ši antologiją 
„brings together a substantial 
body of East European poetry pu
blished in the 1980’s, emphasizes 
the work of a decade that culmi
nated in one of the most signifi
cant turning points in the history 
of that region, if not the modern 
world”. (Knyga „sutelkia nemažą 
korpusą Rytų Europos poezijos, 
spausdintos 1980-aisiais, iškelia 
kūrybą dešimtmečio, pasibaigu
sio vienu iš pačiu reikšmingiau
siu posūkių tos pasaulio dalies 
istorijoje, jeigu ne viso modernaus 
pasaulio”.)

Galbūt šiek tiek gaila, jog an
tologijos lietuviškosios dalies 
dėmesio centre neatsidūrė tie 
poetai, kurių poezija bei žurnalis
tinė veikla ar politiniai darbai 
prisidėjo prie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. Pabrėžti tą 
saujelę poetų, kurie spausdino ir 
buvo reikšmingi 9-uoju dešimt
mečiu, būtų buvę gana svarbu. 
Nors Šilbajorio analizė yra 
apimlesnė ir leidžia skaitytojams 
suprasti dvidešimto amžiaus 
lietuvių poeziją, jai trūksta 
susikoncentravimo į reikšmingu
mą tos poezijos, kuri fiziškai keitė 
žmogaus būsenas esamoj situaci
joj, kurią randame kitose šios 
knygos dalyse. Dėl to aš truputį 
nusivyliau.

Antologijos esmę gerai apibūdi
na Burton Raffle savo įvade:

„It is to the events of this book 
that I commend you. There is 
beauty and to spare, in the pages 
which follow, but these are not 
merely ‘poems’ and their au
thors are not merely ‘poets’. 
In the right hearts, this is a 
power for which men and women 
have died, and because of which 
governments and whole systems 
of governments have been toppl
ed”. (I šios knygos įvykius jus 
norėčiau nukreipti. Grožio šiuose 
puslapiuose yra apsčiai, bet čia 
nėra tik  „eilėraščiai” ir jų 
autoriai nėra tik „poetai”. Tei
singose širdyse tai yra tokia 
galia, dėl kurios vyrai ir moterys 
ėjo mirti ir dėl kurios valdžios 
ir ištisos valdžių sistemos yra 
buvę nuverstos.)

Shifting Borders yra knyga, 
kurioje išsipildo anglų poeto 
Shelley lūkestis, jog poezija yra 
visuomenės sąžinė, ta jėga, kuri 
norėdama gali kelti revoliucijas 
arba raminti širdis.

Struktūriškai Shifting Borders 
lietuviškoji dalis nepriekaištinga. 
Rimvydo Šilbajorio poetiškai pa
rašytas įvadas sužadina skaityto
jo susidomėjimą pažadėtais eilė
raščiais, kurie po to seka, o jo 
trumpos biografinės žinios apie 
kiekvieną poetą toliau duoda rei
kalingos ir įdomios informacijos.

Vertimai lietuviškoje dalyje yra 
paimti iš daugelio seniau išleistų

(Nukelta į 2 psl.).
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Vaclav Havel Vakarams
„prisiimkite atsakomybę”

M. K. Čiurlionis Europos kultūros kontekste

Po džiaugsmingo išsilaisvinimo 
Vidurio-Rytų kraštų europiečiai 
vėl pradeda žvilgčioti į savo 
įprastini pesimizmą ir fatalizmą, 
ima grįžti į tradicinį menkaver
tiškumo kompleksą. Čekuos pre
zidentas jiems neseniai priminė, 
kad ir Vakarai yra iš dalies at
sakingi už Rytų Europos, pasau
lio, nemalonią padėtį.

Vakarai turi „atsiverti” toms 
valstybėms, kurias komunizmas 
„atkirto” nuo Europos — perspėja 
Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel. Kitaip jie rizikuoja pakirs
ti savo civilizacijos vertybes, tai, 
už ką „verta pasiaukoti”.

Šis Havel’io perspėjimas iš
spausdintas įtakingame dvimė- 
nesinio Amerikoje leidžiamo 
žurnalo Foreign Affairs šių metų 
balandžio numeryje. Pasaulis 
staiga virto nepaprastai sudėtin
gu ir daug sunkiau Buprantamu, 
rašo jis. Senoji tvarka sugriuvo, 
bet niekas dar nesukūrė naujos. 
Rytų Europos išsilaisvinimas Va
karams užkrovė nauju rūpesčių, 
ir kai kurie vakariečiai net jaučia 
nostalgiją senąjai tvarkai, kuri 
buvo mažiau sudėtinga. Tai at
sispindi ir jų vartojamoje ter
minologijoje — anot Havel’io, 
mus dar ilgokai vadins „pokomu
nistinėmis šalimis” ir „buvusio
mis buvusio Varšuvos pakto 
narėmis”.

Autorius supranta, kad suirutė 
Rytų Europoje veikia vakariečius 
ir nuteikia juos laikytis atokiai. 
Tačiau toksai atokumas gali tap
ti labai pavojingu, nes jis rodo, 
kad Vakarai dar nesupranta pa
dėties. Jei Vakarai ir kitos 
pasaulio demokratinės jėgos ne
sugeba greitai imtis atstatyti 
tvarkos, tai pradės daryti kitos, 
Bmurtingesnės jėgos, prasidės 
nauji konfliktai. Europos ir JAV 
nesugebėjimas apginti Balkanuo
se drastiškai naikinamų civiliza
cijos vertybių mums kai ką pasa
ko ir apie demokratinį pasaulį.

Anot Čekijos prezidento, mes 
„pokomunistinėse” šalyse esame 
giliai susirūpinę tuo, kas atsitiks 
su „vertybėmis ir principais, 
kuriuos komunizmas paneigė ir 
kurių vardan mes priešinomės 
komunizmui ir, galiausiai, jį 
nuvertėm”. Daugelį metų mus 
valdė komunizmas, ir tai „sutei
kė mums tam tikrą patirtį, ko
kios nekomunistiniams Vaka
rams (laimingai) neteko įsigyti”. 
Mes supratom, kad „vienintelės 
tikros vertybės yra tos, už kurias, 

v

Šiame numeryje:
Vaclav Havel primena Vakarams atsakomybę už Rytų Europą • 
Vytauto Landsbergio Čiurlionis — Europos kultūros nešėjas • 
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eilėraščiai • Viktoro Vizgirdos mirties metinėms • Žurnalistas Scott 
Sbane pas Baltimorės lietuvius • Apie Anykščius ir anykštėnus

reikalui esant, žmogus sugeba ką 
nors paaukoti”. Komunistai, nors 
ir nesąmoningai, išmokė mus su
prasti, kad „tiesos apie pasaulį 
negalima apriboti vien informaci
ja apie jį, reikia ir nusistatymo, 
įsipareigojimo, moralinio im
peratyvo”.

Havel teigia, kad Vakarai pra
rado savo sugebėjimą „aukotis”. 
Viena svarbiausių priežasčių: 
„mokslu ir technika paremtos 
Europos-Amerikos civilizacijos 
ūkinė pažanga, kuri palaipsniui 
pakeitė pačią vertybių sistemą. 
Pagarba žmogaus būties metafi
ziniams akiračiams vis labiau 
nustumiama į šalį, jos vietą 
užima nauja dievybė: be galo 
augančios gamybos ir vartojimo 
idealas”.

Iš to, rašo Havel, kyla „protek
cionizmas” — ta pigių Rytų Eu
ropos prekių baimė Vakaruose; ta 
baimė giliau užsiangažuoti ten, 
kur nematyti greito pelno; tas at
sargumas, vaizduotės ir drąsos 
stoka; ta status quo meilė. 
Liberalus rinkos ūkis? Taip, bet 
tik mums. Saugumas? Taip, bet 
tiktai mums. Tautos interesai? 
Taip, bet tik mūsų.

Havel’io patarimas Vakarams: 
nežiūrėkite į mus, lyg jūs 
tesilankytumėte zoologijos sode 
ar težiūrėtumėte baisybių filmą. 
Vakarai turėtų Buprasti, kad 
kaita Rytų Europoje tiesiogiai 
liečia ir juos, sprendžia jų likimą 
ir todėl reikalauja jų aktyvaus 
dalyvavimo bei pasiaukojimo 
„mūsų visų pakenčiamos ateities 
dėlei”.

Pasak Čekijos prezidento, vadi
namųjų Vakarų likimas šiandien 
sprendžiamas vadinamuosiuose 
Rytuose: „Jei Vakarai nesugebės 
surasti rakto į mus, kurie buvo
me smurtu atskirti nuo Vakarų 
(jiems per daug nesipriešinant), 
jie galiausiai praras raktą ir į 
save pačius”.

Šiandien, labiau kaip bet kada 
istorijoje, viskas yra susiję — rašo 
Havel. Todėl dabartinės civiliza
cijos vertybės ir ateities perspek
tyvos yra visur esmiškai išbando
mos. „Dėl to Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Europos Sąjungos 
ateitis yra sprendžiama kenčian
čiame Sarąjeve ar Moštare, nu
niokotuose Braziluos tropiškuose 
miškuose, Somalįjos ar Banglade
šo giliame skurde”.

Žmonės šiandieną žino, kad 
juos gali išgelbėti tiktai naujoviš
ka pasaulinės apimties atsako-

VYTAUTAS 
KUBILIUS

Vytauto Landsbergio darbuose 
M. K. Čiurlionio figūra iškyla 
kaip centrinė lietuvių kultūros 
figūra, davusi pagrindus svar
biausioms jos sritims, sufor
mavusi jos savitumo zoną ir 
esminius vertės kriterijus. Tokio 
dydžio figūrai apibūdinti buvo 
reikalinga metodologija, suvo
kianti kultūrą kaip žmogiškojo 
universalumo fenomeną. M. K. 
Čiurlionio menas nesidavė 
įspraudžiamas į socialinių, 
ekonominių, politinių santykių 
algebrą. Marksistinė metodologi
ja turėjo kapituliuoti šio fenome
no akivaizdoje. Jau pats tyrinėji
mo objektas reikalavo dogmati
nėms formulėms nepasidavusios 
laisvos dvasios, kuri galėtų 
suvokti M. K. Čiurlionio kūrybi
nės minties skrydį kosminės be
galybės link. Jau pirmuose Vy
tauto Landsbergio darbuose su
plazdėjo šita vidinės laisvės 
dvasia, būtina M. K. Čiurlionio 
interpretacijai. Čia anksčiausiai 
įsitvirtino kultūros autonomišku
mo samprata, kuri ano meto 
sąlygomis reiškė viena: kultūra 
neprivalo tarnauti svetimam 
režimui.

Visuose Vytauto Landsbergio 
veikaluose, ypač dabartiniame, 
vėliausiajame M. K. Čiurlionis: 
laikas ir turinys, M. K. Čiur
lionio kūryba suvokiama tarp
tautiniame kultūros kontekste, 
kuris yra ne šiaip sau fonas, o 
aktyvus kūrybos veiksnys, jos 
novatoriškumo rodiklis. Tarp
tautinis ginčas — kur ir kada 
užsimezgė abstrakčioji dailė, kas 
pradėjo serijų techniką muzikoje 
— gali būti vaisingas, tik operuo
jant visos Europos moderniojo 
meno raidos faktais ir bendrąja 
logika.

Vytauto Landsbergio knygose 
M. K. Čiurlionis gyveno Europos 
kultūrinio gyvenimo ritmais, 
būdamas jo centre, o ne provinci
nėje periferijoje. Varšuvoje jis 
klausosi Wagner’io ir Strauss’o 
muzikos, skaito Poe, Ibsen’ą, 
Kipling’ą, Wilde, Nietzschę, Me- 
režkovskį, grožisi Wyspianskio, 
Munch’o, Kandinskio, Toulouse- 
Lautrec tapybos darbais. Leip- 
zig’e lanko Wundt’o paskaitas, 
išvysta simbolistinius Boecklin’o 
paveikslus. Nuemberg’e susitin
ka su Gauguin, Matisse, Cezan- 
ne paveikslais. Peterburge, Do
bužinskio namuose, regi japonų 
grafiką. Druskininkuose užrašo 
40 senų dzūkų dainų. Tyrinėtojas 
labai nuosekliai atkuria didžiojo 
lietuvių tapytojo ir muziko inte- 
lektualinių-meninių išgyvenimų 

mybė. Tačiau tą atsakomybę rei
kia tikrai prisiimti — žvelgdamas 
į Vakarus, savo straipsnį baigia 
Vaclav Havel.

šaltinius, nustato jų chronologiją 
ir reikšmę. Jis išryškina nepa
prastai intensyvią įvairiausių 
kultūros klodų akumuliaciją — 
spiritualistinė indų filosofija, 
Egipto civilizacija, lenkų roman
tizmas ir neoromantizmas, vag- 
nerizmas, nudaiktintos tapybos 
estetika, simbolizmas, lietuvių 
folkloras ir lietuviško stiliaus 
dvasiniai pagrindai. Jis ieško ne 
tiesioginių įtakų bei vidinės 
priklausomybės ryšių, o siekia 
apibrėžti bendrą dvidešimtojo 
amžiaus pradžios Europos kultū
ros atmosferą, kurioje brendo 
didžiųjų menininkų dvasinė gi
minystė ir panaši evoliucijos 
kryptis.

Vytauto Landsbergio vei
kaluose nėra apriorinio tezišku- 
mo. Čia nėra patetinės retorikos: 
Čiurlionis — didžiausias, Čiurlio
nis — genialiausias... Tyrinėtojas 
kalba faktų, mikroskopiškai išty
rinėtų smulkmenų, kruopščios 
kūrinių analizės kalba, kuri sa
vaime klostosi į išvadas — labai 
pasvertas, argumentuotas, kur 
vengiama bet kokio perdėjimo bei 
mums būdingų patriotinio pasi
didžiavimo intonacijų. Visą jo 
mokslinę veiklą lydi skrupu
lingas sąžiningumas. Kiek įdėta 
darbo, nustatant vien M. K. 
Čiurlionio kūrinių chronologiją! 
Lietuviai nemoka saugoti savo 
kultūrinio palikimo relikvijų — 
M. K. Čiurlionio dienoraščiai, 
didžioji laiškų dalis pražudyta, 
neišliko (o gal ir nebuvo) jo 
bičiulių dienoraščių, kuriais 
galėtų pasiremti tyrinėtojas. 
Tenka mėnesius ir metus knisti 
kalnus šalutinės medžiagos, kad 
būtų nustatytas paprastas bio
grafijos faktas.

1 Vytauto Landsbergio darbai 
apie M. K. Čiurlionį yra, regis, 
pirmieji interdisciplinarinio

kž
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tyrinėjimo darbai Lietuvoje, 
atlikti vieno žmogaus. Muzikolo
gijos profesorius su tokia pat 
kompetencija analizuoja ne tik 
M. K. Čiurlionio muziką, bet ir jo 
dailės bei literatūros kūrinius. 
Pripažinęs M. K. Čiurlioniui li
terato talentą, jis įžvelgia jo 
laiškuose, dienoraščio fragmen

Vytautas Landsbergis Vidos Kuprytės nuotrauka

tuose, užrašytuose pasakojimuose 
tą pačią kosminę dimensiją ir 
ciklišką kompoziciją, visumos 
siekimą, kaip ir tapyboje. Visa, 
kas M. K. Čiurlionio padaryta, 
priklauso jo „skirtingo, fan
tastinio pasaulio” (Čiurlionio 
žodžiais) logikai, kurios vientisu
mą ir atskleidžia Vytauto Lands
bergio knygos.

Naudodamasis kiekvienos me
no srities specifiniais analizės 
metodais ir terminais, Vytautas 
Landsbergis tuo pat metu išlaiko 
gyvą meno stebuklingumo paju
timą, estetinio išgyvenimo gyvy
bingumą. Jo knygose M. K. Čiur
lionis yra universalių maštabų 
dvasinis dydis, kas kartą stebi
nantis, spinduliuojantis savo in
tensyvia poetine energija, tei
kiantis gyvybinius impulsus šių 
dienų kūrybai. Tad nenuostabu, 
kad Vytautas Landsbergis buvo 
vienas atkakliausių konser
vatyvumo laužytojų lietuvių 
muzikologijoje, itin aktyviai 
prisidėjęs prie šių dienų moder
nios lietuvių muzikos gimimo ir 
išaugimo.

Stebėdamas Vytauto Landsber
gio darbus (monografija apie 
Česlovą Sasnauską, studijiniai 
straipsniai apie vargonininkų 
kūrybą, Vinco Kudirkos muzikos 
kompozicijos), aš vis laukiau, kad 
pasirodys jo parašyta kapitalinė

Vytauto Landsbergio 
„M. K. Čiurlionis: 
laikas ir turinys”

ANTANAS TYLA

Nors turime ilgą mūsų tautos ir 
valstybės istoriją, bet ji nėra 
užbaigta. Ji teberašoma šiandien 
ir toliau bus rašoma rytoj ir poryt. 

lietuvių muzikos istorija. Bet 
didžioji Lietuvos istorija jį 
pašaukė kitiems darbams.

Per visą dvidešimtąjį amžių 
lietuvių kultūra, regis, neturėjo 
ramaus dvidešimtmečio, kad virš 
jos neplasnotų juodi grėsmės 
sparnai, kaip M. K. Čiurlionio 
paveiksle.

Vienoje Vytauto Landsbergio 
knygų aprašytas toksai M. K. 
Čiurlionio gyvenimo epizodas. 
Peterburgo studentai lietuviai 
suruošė vakarėlį, bet neturėjo 
pinigų nusisamdyti muzikanto 
šokiams. M. K. Čiurlionis, 
įstabus kompozitorius ir dailinin
kas, visą naktį skambino pol
kas ir mazurkas lietuviams 
studentams...

Taip išėjo, kad M. K. Čiurlionio 
interpretatorius turėjo atsisėsti 
prie politikos fortepijono ir talen
tingai sugroti nepriklausomybės 
melodiją, pagal kurią šoko visa 
Lietuva...

Man drovu įtikinėti Habilitaci
nio komiteto narius, kad Vytau
tas Landsbergis yra nusipelnęs 
humanitarinių mokslų habilituo
to daktaro vardo. Šį vardą jis 
galėjo gauti prieš du dešimtme
čius, bet „per Maskvos malonę”, 
dabar jis gaus lietuvišką habi
lituoto daktaro diplomą, kaip ir 
privalu nepriklausomybės melo
dijos skambintojui ir dirigentui.

Ir naųjausiąjai visuomenės, kul
tūros ar meno istorijai reikalin
gas yra mūsų ilgalaikis paveldas. 
Visų humanitarinių mokslų krypčių 
tyrinėtojams svarbu būna ir rei
kalinga išsiaiškinti visuomenės 
struktūrą, kurioje viena ar kita 
asmenybė subrendo, kūrė. Ne
mažiau svarbu įvertinti, kaip ta 
asmenybė prisidėjo prie to meto 
ir vėlyvesnės visuomenės men
taliteto formavimo ir kokiu būdu 
tai buvo pasiekta. Dėl istorinių 
politinių aplinkybių mes dar 
neturime fundamentalesnio at
sakymo į klausimą, kokia buvo 
1918 metais atsikūrusios Lietu
vos piliečių visuomenė, piliečių, 
kurių dauguma augo ir formavosi 
devynioliktojo amžiaus pabaigo
je — dvidešimtojo pradžioje. 
Težinome kai kurių tuometinės 
Lietuvos valstybės iškilesnių 
asmenybių vienos ar kitos kryp
ties nuostatas. O kas subrandino, 
kokiomis vertybėmis maitinosi 
eilinis tos valstybės pilietis, 
paskui, sovietinės okupacijos 
metais, kovojęs partizanų būriuo
se, kalėjęs sovietiniuose lageriuo
se ar Sibiro tremtyje. Tai at
sakymo belaukianti problema, 
organiškai susijusi su kultūriniu 
paveldu.

Profesoriaus Vytauto Landsber
gio habilitacinio darbo „M.K. 
Čiurlionis: laikas ir turinys” 
pagrindiniai teiginiai jau kuris 
laikas funkcionuoja kultūros pa
veldu suinteresuotoje mūsų vi
suomenėje. Po to, kai habilitantas 
1969 metais apgynė daktarinę di
sertaciją, pasirodė dar bent kelios 
monografijos, liečiančios tiesio
giai habilitacinę problemą ar 
tampriai su ja susijusią. Tos 

(Nukelta į 4 psl.)
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Teisus, bet tautą 
žlugdantis apmaudas

„...buvo Rainiai, buvo Pravie
niškės, buvo miestelių aikštės su 
išniekintais žmonių lavonais, 
buvo tremtiniai, buvo kas jų grį
žusių neįleisdavo į savo namus, 
bet... tų žiaurumų organizatorių 
ir vykdytojų nėra, ir viešai pa
smerkti tą barbarizmą jau nėra 
reikalo, nes esą ‘visi mes buvome 
pavergto krašto žmonės’. Šitie ne
pasmerki žiaurumai yra viena 
rimčiausių kliūčių šiandieninia
me mūsų gyvenime, tolimesnia
me valstybės kūrime” — įspėja 
Ona Voverienė — (Draugas 
1994.4.14).

Kada kai kuriems Lietuvoje 
tautinė veikla pastaraisiais de
šimtmečiais atrodo kaip ‘aukso 
amžius’, yra nemaža mūsų tautos 
dalis, kurią ima apmaudas vien 
pagalvojus apie padarytą jiems 
skriaudą pokario laikais. Svar
biausia, kad dauguma to nebuvo 
nusipelnę, nebuvo nusikaltę ir 
nebuvo teisėtai pakaltinti. Mirė 
kartu išvežti šeimos nariai, 
fizinėse kančiose pašlįjo sveikata, 
o grįžus ne tik kad retas užjautė, 
bet nedavė padoriai gyventi. Per 
visą gyvenimą gali jie savęs 
klausti „Už ką?!” „Kodėl aš?” Ir 
tikriausiai kyla gilus apmaudas. 
Pagrįstas ir teisus apmaudas dėl 
visos tos neteisybės.

Šiaurės eskizuose (1988) Vladas 
Vyšniūnas prisimena: „Man tada 
buvo 24 metai, maždaug tokio pat 
amžiaus buvo ir dauguma likimo 
draugų. Mes nepaprastai troško
me gyventi žmonišką gyvenimą”. 
Ten būdamas, „ne kartą ir ne du 
buvau prakeikęs žmones, Dievą 
ir Visatą”. Jis pats nejautė „nė 
lašo nuolankumo despotams... 
Akis už akį, dantis už dantį — 
kitokios evangelįjos negali būti!” 
Pripažįsta tačiau, kad „dauguma 
lietuvių buvo taip įpratę prie visų 
pripažintų moralės normų, jog 
net mintyse nedrįso su jomis ne
sutikti”. Štai palikimas vienos 
svarbios mūsų tautos dalies.

Užjūrio lietuviai negali preten
duoti, jog jie nujaučia, per kokias 
kančias yra perėję daug mūsiš
kių. Dažnas jų tačiau, skaityda
mas tremtinių prisiminimus, pa
galvoja: „There, būt for the grace 
of God, go I” (Štai, jei ne Dievo 
malonė, einu aš). Lietuvoje sese
rys matė, jų vaikai giliau jaučia.

Nukentėjusieji ir jų šeimos ne
reikalauja užmokesčio už be 
kaltės sugriautą gyvenimą. Paga
liau už tas kančias pinigais nega
lima būtų atsilyginti. Norėtų

išgirsti atsiprašymą, pripažini
mą, kad skriauda padaryta. To 
reikalautų teisingumas. Kada to 
nėra, kyla apmaudas, kuris išsi
veržia pamačius vis geriau gyve
nančius „nepaliestuosius”. Atro
do, kad pasilieka toks gilus jaus
mas: kada tiek nekaltų kentėjo, ar 
kiti turėjo teisų normaliai gyventi?

Kalbama ne apie teisinį apkal
tinimą, bet apie moralinį nuo
sprendį, taikomą tiems, kurie dir
bo sistemoje, persekiojusioje ki
tus. Vakaruose yra beveik visur 
priimta pažiūra, kad žmogaus ne
galima teisti dėl bendravimo su 
kaltaisiais Cguilt by association’). 
Tam priešingybė buvo Sovietų 
trėmimai šaulių, policininkų, 
visų tų, kurie turėjo ką nors ben
dro su vienetais, kurių kai kurie 
nariai išimtinais atvejais nusikal
to. Visa mūsų tauta kai kurių yra 
kaltinama už bendradarbiavimą 
su žudikais ir už nekaltųjų neuž- 
stojimą. Kaltinami yra pulkai ir 
jų kareiviai už poros jų kuopų 
žiaurumus. Tokių kaltinimų bu
vusios aukos dabar panašiai 
dažnai kaltina nomenklatūrą už 
bendradarbiavimą su komunisti
ne represija arba už dalyvavimą 
jos organizacijose.

Kad ir priimtume teisinį ben
dravimo nekaltybės dėsnį, pasi
lieka dažnai keliamas moralinio 
nekaltumo klausimas buvusiems 
komunistų partijos nariams. Vis
kas kartais kaltintojams pakliū
va į moralinių kaltinimų krepšį: 
Centrinio Banko valdytojo atsta
tymas, mokesčių kėlimas, su 
Maskva derybos, importų tvarky
mas ir pan. Atrodytų, kad nega
vęs politinio išrišimo jau nebegali 
nieko moraliai spręsti ar pa
daryti. Neseniai buvo sakoma bu
vusiems komunistams ar tik nor
maliai gyvenusiems, kad jie 
negali daryti lietuvių tautai pat
riotinių ir tinkamų sprendimų. 
Dabar jiems primetamas nemora
lumas, ką jie bedarytų. Atrodo 
taip pat, kad juo labiau nepalies
tieji grąžina į viešumą netolimos 
praeities nuveiktus darbus, tuo 
didesnis kyla nepasitenkinimas 
tarp nukentėjusiųjų ir juos atjau- 
čiančiųjų. Pasilikus neatitaisytai 
moralinei skriaudai, nepaisant 
oficialių reabilitavimų, vis gar
sesni kairiųjų kaltintojai dažnai 
pakliūva j patoso, aimanavimo ar 
nelogikos žabangus, o labiausiai 
į prasiveržiantį apmaudą.

Savaime aišku, kad tinime pri
pažinti bendrus politikoje ar

ekonomikoje moralinius dėsnius, 
kaip, pavyzdžiui, žodžio laikymą, 
nors sakoma, kad politikams leis
tina keisti nuomonę. Smerktinas 
kyšių ėmimas arba narkotikais 
prekiavimas. Svetimo turto pasi
savinimas arba įmonių ištekliais 
piktnaudžiavimas. Bet kada pri
trūkus ar iš viso neturint gerų 
argumentų, griebiamasi oponen
tus apkaltinti vien tik nemoralu
mu, kada diskusijos vyksta apie 
krašto valdymą, tada nebelieka 
darbingo dialogo, nebelieka gali
mybės rimtai veikti savąją aplin
ką demokratinėje visuomenėje. 
Kad kiek galima daugiau piliečių 
įsijungtų į krašto valdymo svar- 
stybas, daugelis kraštų vadovau
jasi demokratijos dėsniais, nors ir 
kaip būtų sunku pripažinti dau
gumos valią. Nors ir kaip sunku 
būtų daugumai nepažeisti mažu
mos teisių. Nors ir kaip sunku 
būtų dirbti pagal tinkamą politi
nę kultūrą.

Nepripažinus tų taisyklių, la
biausiai nukenčia tie, kurie 
neįvertina politinės realybės ir 
kalba moralistiškai, kada reikia 
kalbėti dalykiškai. Jokiu būdu 
neneigiant bendrų moralinių pa 
grindų, ignoruoti demokratinės 
sistemos nerašytas veiklos tai
sykles yra politinė savižudybė. 
Užtat Lietuvoje nukentėjusieji, 
didžiai verti būti užjaučiami, 
nepajėgia suprasti, kad ant šios 
žemės vien reikalauti moralinės 
teisybės ir šauktis į Dangų neuž
tenka — reikia politinės išminties 
ir tinkamos veiklos. Kitaip, kad 
ir teisingas, ir nuoširdus morali
zavimas nei jiems, nei jų ar
timiesiems, nei visai tautai 
nepadeda.

Pasinaudodami giliu buvusiai 
nomenklatūrai jaučiamu nepasi
tikėjimu, kai kurie dešinieji vi
suomenės atstovai tiek politinė
je, tiek spaudos arenoje su pasi
didžiavimu, reikia ar nereikia, 
vanoja visus, kurie norėtų mėgin
ti sudaryti normalias gyvenimo 
sąlygas daugumai tautiečių. Toks 
visokių apraiškų apibendrinimas 
ir suvedimas į juoda ar balta 
uždengia kaip migla mūsų pro
blemas ir galimybes krašto valdy
me ar jo apgynime. Tie, kurie 
mėgina atrasti padorių žmonių ir 
kitaip galvojančių tarpe, kartais 
yra apšaukiami daugiaveidžiais. 
Nebematyti tikrų nusikaltėlių ar Aš čia iš to nesišaipau, nei aš 
morališkai smukusių, nes didelė 
dalis tautos yra sugrūsta į vieną 
iš anksto pasmerktą maišą. Lai
mei, antikomunistų tarpe ran
dame nemažai šitam nusiteiki
mui išimčių. Viena jų, tai 
Krikščionių demokratų partijos 
kiek galima dalykiška kritika 
savo oponentams vyriausybėje. 
Ar su juo sutiksi ar ne, bet 
Vytautas Landsbergis taip pat 
konstruktyviai ir dažnai pristato 
savo gerai suformuotas užsienio 
politikos pastabas.

Išjungus demagogiškus neva 
moralistų pasisakymus, erzinan
čius jau ir taip pavargusią tautą, 
paaiškėtų, kas buvo niekšas, kas 
dabar mūsų turtą išeikvoja, kas 
kito savinasi ir kaip visiems

Mūsų neramus ieškojimas prasmės 
pomoderniajame pasaulyje

VACLAV HAVEL

Yra mąstytojų, teigiančių, kad 
jeigu modernieji laikai prasidėjo 
su Amerikos atradimu, jie taipo
gi Amerikoje ir pasibaigė. Esą tai 
atsitiko 1969 metais, kada 
Amerika pasiuntė pirmuosius 
žmones į mėnulį. Nuo šio isto
rinio momento, sakoma, galima 
žymėti naują amžių žmonijos 
gyvenime.

Man atrodo, yra pakankamai 
gero pagrindo siūlyti mintį, kad 
modernieji laikai yra užsibaigę. 
Šiandieną daug kas rodo, kad 
mes gyvename pereinamąjį laiko
tarpi, kada atrodo, kad kažkas 
baigia praeiti ir kažkas kita 
skaudžiai gimsta. Tarsi kažkas 
trupėtų, pūtų ir išsektų, o kažkas 
kita, labai neaiškaus, iš tos 
skaldos dar tik kiltų.

Laikotarpiai istorijoje, kada 
vertybės iš esmės pasikeičia, nė
ra negirdėti... Būdingi tokių 
pereinamųjų laikotarpių bruožai 
yra kultūrų mišiniai ir liediniai, 
o taipgi intelektualinių ir 
dvasinių pasaulių gausa ir lygia- 
gr e t iškurnąs.

Tai yra laikotarpiai, kada visos 
nuoseklios vertybių sistemos 
žlunga, kada kultūros, atitolusios 
viena nuo kitos erdvėje ir laike, 
atrandamos arba susigrąžina
mos. Tai laikotarpiai, kada links
tama cituoti, mėgdžioti ir plėsti, 
užuot autoritetingai skelbti ar 
integruoti. Nauja prasmė paleng
va gimsta iš daugelio skirtingų 
elementų sandūros arba sankir- 
čio.

« * *

Šiandien tokia dvasinė būse
na... yra vadinama pomoder- 
nizmu. Man simbolis tokios bū
senos yra beduinas, apsižergęs 
kupranugari, vilkintis tradiciniu 
apsiaustu, po kuriuo jis mūvi 
džinsais, su tranzistoriniu radijo 
aparatu rankose ir reklama Coca- 
Colai ant kupranugario nugaros.
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tinkamai gerinti gyvenimą. Žino
ma, neatsisakant savo pamatinių 
moralinių įsitikinimų, kurie tu
rėtų būti skirtingi nuo besmege- 
niško pavydo, savo menkavertiš
kumo jausmo ar nuogo pykčio. 
Žemo lygio visokie demagogai 
naudojasi tuo rusenančiu ir kar
tais atviru apmaudu prieš nepa
liestuosius.

Visi pasisakome norį gražios 
Lietuvai ateities. Ir vienur, ir 
kitur reikia pasiaukojimo. Ir 
vieniems, ir kitiems reikia paro
dyti supratimo, kad mūsų kraštas 
pąjudėtų į gerovę. Jonas Mike
linskas įspėja, kad „tenka pradėti 
nuo to, kas elementaru ir visiems 
suprantama: buvo nusikaltimas, 
turi būti ir bausmė”. Turėtų 
tačiau būti svarbus ir „reika
lingas šiltas, supratingas, padrą
sinantis žodis, iš visų pusių —..." 
(/ laisvų, 1994 Nr. 118).

Užtat nesuprantama ir buvu
siųjų komunistų partijos žmonių 
laikysena šituo atžvilgiu. Juk 
didelė dauguma jų sakosi netikė
ję į marksizmą ir buvę priešingi 
komunistų idėjoms. Svarbiausia, 
su retomis išimtimis bodėjosi sta
linizmo teroru ir to laikotarpio 
neteisybėmis. Dabartinis Lietu
vos ambasadorius JAV dr. Alfon-

U komunizmo 1988 metais išsilaisvinusios Čekoslovaktyos pirmajam prezidentui, 
ilgamečiam disidentui, rašytojui Vaciav Havel, dabartiniam Čekijos respublikos 
prezidentui, šių metų liepos 4 dienų JAV Nepriklausomybės šventėje, In- 
dependence Hali, Philadelphijoje, buvo (teiktas Laisvės medalis. Čia 
spausdinamos ištraukos iš ta proga jo pasakytos kalbos.

braukiu intelektualinę ašarą dėl 
Vakarų komercinės plėtros, nai
kinančios kitokias kultūras.

Verčiau j tai aš žvelgiu kaip i 
būdingą išraišką šios dau- 
giakultūrinės eros, kaip i ženklą, 
kad vyksta kultūrų susijun
gimas. Aš tai matau kaip 
įrodymą, kad kažkas dedasi, 
kažkas gimsta, kad mes esame fa
zėje, kada vienas amžius pakeičia 
kitą, kada viskas yra galima...

Tai siejasi su mokslo krize ar jo 
kaita, kaip modernaus pasaulio 
suvokimo pagrindo.

Stulbinantis mokslo išsivys
tymas, su jo besąlygišku tikėjimu 
į objektyvią tikrovę ir jo visiška 
priklausomybe nuo bendrų ir 
protu pažįstamų dėsnių, pagimdė 
moderniąją technologinę civili-

sas Eidintas prisiminė, kad kai 
dirbo kaip istorikas jau nuo 
Maskvos atsiskyrusioje LKP 
komisijoje dėl kompartijos praei
ties įvertinimo: „Parašėme kelis 
atgailos variantus ir, kai visi 
kažkur dingo, 1990 m. lapkričio 1 
d. išstojau iš partijos” (Draugas 
1994.6.03). Anksčiau buvo paro
dytas noras tinkamai pasisakyti. 
Dabar jau gal net per vėlu pakeis
ti kai kurių dešiniųjų nusiteiki
mą tuo atžvilgiu.

Kultūringos politikos puoselėji
mas, kuris būtų ne tik naudingas 
visai tautai, bet ir nuskriaustie
siems, pasilieka politinių ir visuo
menės vadų atsakomybė. Jie gali 
piktnaudžiauti esamu nusiteiki
mu savo naudai arba, pagalvoję 
apie visą tautą, dalykiškai opo
nentus kritikuoti, jiems patarinė
ti ir net konkrečiai reikalauti iš 
valdžios tinkamos veiklos. Jei 
kam jau rodosi, kad ypatingo pro
greso asmeniškame gyvenime jie 

• nesulauks, tai būtų gražu, kad 
pagalvotų, jog yra kelios genera
cijos kitų, kurie nori ir dirba to 
pasiekti. Kitaip, tarp nemažai 
mūsiškių pasiliks teisus, bet 
tautą žlugdantis apmaudas.

zaciją. Tai pirmoji žmonių 
giminės istorijoje civilizacįja, ku
ri aprėpia visą žemės rutulį ir 
tvirtai riša kartu visas žmonių 
bendruomenes, palenkdama jas 
bendrai globalinei lemčiai. Tai šis 
mokslas įgalino žmogų pirmą 
kartą matyti Žemę iš erdvių savo 
paties akimis, tai yra matyti ją 
kaip dar vieną žvaigždę danguje.

Tačiau tuo pačiu metu san
tykis su pasauliu, kurį moder
nusis mokslas ugdė ir apipavi
dalino, dabar, atrodo, yra išeik
vojęs savo galimybes. Vis la
biau aišku, kad, keistokai, tam 
santykiui kažko stinga. Jis jau 
neįstengia susisiekti su vidine 
tikrovės prigimtim ir su esmine 
žmogiškąja patirtim. Šiuo metu 
jis yra tapęs labiau skaidymosi ir 
abejonės, negu integracijos ir 
prasmės šaltiniu. Jis kildina 
kažką panašaus į šizofrenišką 
būseną: žmogus kaip stebėtojas 
darosi visiškai atskirtas nuo 
savęs kaip būties.

Klasikinis modernus mokslas 
apibrėždavo tik daiktų paviršių, 
vieną tikrovės matmenį. Ir kuo 
labiau dogmatiškai mokslas su 
juo elgėsi kaip su vieninteliu 
matmeniu, kaip su tikrovės esme, 
tuo labiau jis tapo klaidinantis. 
Šiandieną, pavyzdžiui, galbūt 
mes žinom nepalyginti daugiau 
apie visatą, negu mūsų protėviai 
žinojo, tačiau vis labiau atrodo, 
kad jie apie ją žinojo kažką labiau 
esminio negu mes, kažką, kas 
nuo mūsų ištrūksta. Taip pat yra 
ir su gamta, ir su mumis pačiais. 
Kuo nuodugniau visi mūsų or
ganai ir jų funkcijos, jų vidinė 
struktūra ir juose vykstančios 
biocheminės reakcijos yra ap
rašomos, tuo mažiau mes įsten
giame suvokti dvasią, tikslą ir 
prasmę tos sistemos, kurią jie visi 
kartu sudaro ir kurią mes pati
riame kaip mūsų pačių vienintelį 
„save”.

kurie mūsų fizinę buitį šioje 
žemėje yra palengvinę taip svar
biais atžvilgiais. Betgi mes ne 
visai žinom ką daryti su savim 
pačiais, kur mums kreiptis. Mūsų 
patirčių pasaulis atrodo chaotiš
kas, sutraukytas, sumišęs. Ne
atrodo, kad būtų jį integruojančių 
jėgų, jungiančios prasmės, tikro 
vidinio suvokimo tų reiškinių, 
kuriuos pasaulyje patiriame. 
Ekspertai mums gali išaiškinti 
bet ką objektyviame pasaulyje, o, 
tuo tarpu, mes patys savo gyve
nimą mažiau ir mažiau supran
tame. Trumpai tariant, mes gyve
name pomodemiąjame pasaulyje, 
kur viskas yra galima ir beveik 
niekas nėra tikra...

Kultūriniai konfliktai dažnėja 
ir, be abejo, šiandien yra pavo
jingesni negu bet kada anksčiau 
istorijoje. Racionalumo eros 
pabaiga yra buvusi katastrofiška: 
apsiginklavę tais pačiais super 
moderniais ginklais, dažnai iš tų 
pačių tiekėjų, ir sekami televizi
jos kamerų, įvairių gentinių kul
tų nariai kariauja vieni su 
kitais...

Bedugnė nuolat auga ir didėja 
tarp to, kas racionalu ir to, kas 
dvasiška, tarp išorinio ir vidinio, 
objektyvaus ir subjektyvaus, to, 
kas techniška, ir to, kas moralu, 
kas visuotina ir kas savita.

Politikams pagrįstai rūpi pro
blema kaip užtikrinti civilizacijos 
išlikimą, civilizacijos, kuri yra 
globalinė ir drauge aiškiai dau- 
giakultūrė: kaip pritaikyti 
taikaus sambūvio priemones, ku
rios būtų visuotinai gerbiamos ir 
pagal kokį principą jas nustatyti.

♦ SS

Jonas Pabedinskas

Ir štai šiandiena mes esame 
atsidūrę paradoksalioje padėtyje. 
Mes naudojamės visais moder
niosios civilizacijos pasiekimais,

Šiuos klausimus primygtinai iš
ryškino du patys svarbiausi 
politiniai įvykiai antroje dvide
šimtojo šimtmečio pusėje: ko
lonijinės viešpatystės — hege
monijos žlugimas ir komunizmo 
griūtis. Dirbtinė pastarųjų de
šimtmečių pasaulio tvarka yra 
žlugusi, o nauja, teisingesnė 
tvarka dar nėra iškilusi. Tad šių 
paskutinių šio šimtmečio metų 
pagrindinė politinė užduotis yra 
sukurti naują sambūvio pavidalą 
įvairioms kultūroms, tautoms, 
rasėms ir religiniams telkiniams 
vienos, vidiniai susietos civiliza
cijos rėmuose. Šis uždavinys yra 
kuo skubiau vykdytinas dėl to, 
kad grėsmė šiuolaikinei žmonijai, 
kylanti iš vienakrypčio civilizaci
jos vystymosi, darosi vis 
rimtesnė.

Daug kas tiki, kad šį uždavinį 
galima įveikti techniškom prie
monėm... Aišku, kad yra svarbu 
sukurti organizacines struktūras, 
tinkamas dabartiniams daugia- 
kultūriams laikams. Bet tokios 
pastangos pasmerktos nesėkmei, 
jeigu jos neišaugs iš ko nors 
gilesnio, iš visuotinai brangina
mų vertybių.

Tai irgi gerai žinoma. Ir, ieško
dami versmingo šaltinio kurti 
naujai pasaulio tvarkai, papras
tai žvalgomės į lauką, kuris yra 
tradicinis modernios teisėtvarkos 
pagrindas ir didysis moderniųjų 
laikų pasiekimas: derinys tų ver
tybių, kurios — tarp kitų dalykų 
— pirmąkart buvo paskelbtos [In- 
dependence Hali, Philadelphijo
je j. Aš turiu omeny pagarbą 
unikaliam žmogui ir jo ar jos lais-

(Nukelta j 4 psl.)
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Gyvenimas pas ciklopą

Žmonių reikaluose, atrodo, 
plano turėjimas yra didelis pliu
sas, bent iš laikinos perspektyvos 
žvelgiant. Planas ar vedamoji 
mintis padeda organizuoti veiks
mus. Veikla turi kryptį. Išven
giama nuolatinio blaškymosi, bu
rių keitimo, vėjui kitaip pūstelė
jus. Aišku, tokio plano turėjimas 
gali nešti tik bėdas kaimynams.

Štai, kad ir šiomis dienomis 
vykstanti tragedija Rwanda vals
tybėje, kuri laikoma pavyzdžiu tų 
kunkuliuojančių nacionalizmų, 
kuriuos buvo prislopinęs šaltasis 
kar; j. Tam akstinas nėra jokia iš 
amžių glūdumos atėjusi dviejų 
tautų — tutsi ir hutu — neapy
kanta. Pasirodo, kad tai koloni
jinės administracijos praėjusiame 
šimtmetyje įvestas vietinių gy
ventojų suskirstymas į turinčius 
nuosavybę ir neturinčius. Iš tikro 
tai viena ir ta pati tauta, todėl da
bartiniai žudikai turi tikrinti 
tapatybės kortelę sužinoti, kas 
yra auka, kas idėjinis sėbras. Tut
si žudymas buvo iš anksto supla
nuotas bankrutuojančio politinio 
režimo gestas. Žudikai net iš 
anksto sudarę aukų sąrašus. Tai 
turėjo būti galutinis atsiskai
tymas su režimo oponentais. 
Aišku, kad planuotojai negalėjo 
numatyti, jog žmonės šimta
tūkstantinėmis bangomis bėgs į 
kaimynines valstybes, kur mirs 
ne tik nuo bado ir žaizdų, bet ir 
taip pat nuo užsiliepsnojusios 
choleros.

Ir toje kitoje pasaulio votyje — 
buvusioje Jugoslavijoje — vyksta 
kova, kurioje vaidinamas tau
tinių kivirčų maskaradas. Ir čia 
aiškinama, kad dabar rutuliojasi 
bene šimtmečius besitęsiąs kon
fliktas tarp serbų ir kroatų. Jei 
nenori to aiškinimo pirkti, siūlo
mas religinis konfliktas: 
pravoslavai serbai prieš serbus 
musulmonus. Ne veltui Biūloma 
tiek daug gerai skambančių 
aiškinimų: pasaulio televizijos 
ekranuose kas antrų dieną pasi
rodo psichologas Karačič, kuris 
šias teorųas pateikia labai pro
fesionaliai. O čia vyksta kitas va
riantas to paties, kas vyksta 
Rwandoje: bankrutavęs režimas 
dangstosi tautinio konflikto skar
malais, kad pasaulis nematytų 
desperatiško noro toliau kont
roliuoti savo žmones. Bosnijoje 
vyksta eksperimentas: ar yra 
įmanoma mažumai sunkiųjų 
ginklų pagalba priversti 
daugumą paklusti svetimam ir 
piktam režimui. O jei atsisakoma 
paklusti — išvyti iš kuriamos Di
džiosios Serbijos teritorijos. Ta 
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prasme gudrųjį Miloševičių 
reikia laikyti atsakingu ir už 
sistematingą moterų prievar
tavimą, ir makabrišką žaidžian
čių vaikų teleskopiniais šautu
vais šaudymą. Viskas turi pri
versti apsispręsti: pasiduoti ar pa
bėgti. Ir tas baisusis algoritmas 
vykdomas jau metų metus, pa
sauliui rankas grąžant. Ir vėl 
ateis žiema, ir vėl, kaip iš atsuk
to čiaupo pilasi vanduo, į Saraje
vo miestą pilsis šoviniai. Ir 
žmonės kentės dėl Didžiosios Ser
buos, dėl didžiojo vado genseko 
Miloševičiaus.

Ar nebuvo dar taip neseniai ir 
kur kas net didesnė idėja, dar 
ambicingesnis planas, kurio var
du buvo mobilizuojami milijonai? 
Juk dar vakar atrodė, kad ko
munizmo banga užlies Europą ir 
nesulaikomai risis per pasaulį. 
Kokia tai patraukli ir visada ma
dingais rūbeliais aprengta ko
munizmo idėja — mūsų menki 
gyvenimai atras prasmę kolekty
ve, kuris gyvens bendrais sie
kiais, be vienas kito išnaudojimo, 
šviesaus proto, talentingų žmonių 
vedamas. Didžioji idėja pateisina 
ir mažuosius nemalonumus: 
reikia ištremti Krymo totorius, 
kadangi jie nepatikimi ir gyvena 
kitiems reikalingoje teritorijoje, 
reikia, kad namo grįžtančiųjų 
belaisvių traukiniai nesustodami 
važiuotų į Sibirą, reikia Sibiran 
kelti lietuvius, latvius ir estus, 
kadangi jie abejoja ateities vizija 
ir gali jai kliudyti. Gražios atei
ties vardan yra įmanoma badu 
numarinti milijonus ukrainiečių. 
Ir kas dar nuostabiau: didžioji 
idėja lieka vis šviesi, jos vardan 
vis galima kviesti idealistus prie 
bendro darbo.

Pasižvalgykime ir iš nuostabos 
akis trinkime: didžiosios idėjos 
nebėra. Televizija nerodo žąsies 
žingsniu žengiančių žaliais ži- 
ponais Žalnierių, kurių kaustyti 
čebatai skelia kibirkštis aikštės 
grindinyje prie mauzoliejaus, ant 
kurio susirioglinę senukai sun
kiuose paltuose. Na, gal ir rodo: 
kaip tik dabar matome žąsies 
žingsniu žygiuojančius kareivius, 
kūkčiojančius politrukus ir 
generolus Šiaurės Korėjoje. Bet 
tai yra tik tiesiog pikantiška žu
vusio komunizmo pasaulio atlie
ka, kurią galime naudoti paro
dyti mokinukams, kaip pasaulis 
atrodė, kai buvome jauni.

Kaip tai atsitiko? Šiuo metu 
dominuojanti doktrina, kuri 
aiškina socialistinės idėjos bank
rotą, kaip tik naudoja marksizmo 
įrankius marksizmo žlugimui iš

aiškinti. Komunizmo tėvynė 
Sovietų Sąjunga iširo pati, be 
išorinės pagalbos. Sąjungą staiga 
pradėjo kamuoti vidinės prieš
taros, ji persišaldė ir staiga 
nugaišo. Kokia juokinga buvo 
ČIA, kuri visą laiką tauškė apie 
Sovietų Sąjungą ir mus visus gąs
dino. Čia yra rimtas argumentas, 
kurį naudoja būsimas JAV vals
tybės sekretorius Strobe Talbott 
(kurio susižavėjimas Rusijos 
dvasingumu toks naudingas Rytų 
Europai), visad įžvalgus sena
torius Patrick Moynihan ir graž- 
bylys Amerikos istorikas Arthur 
Schlessinger. Jie vis teigia, kad 
prezidento Reagan kieti žodžiai 
tik prailgino Sovietų Sąjungos 
sukritimą. Keistu sutapimu, 
dominuojančios Sovietų Sąjungos 
sukritimo doktrinos autoriai visi 
yra demokratų partijos šulai. 
Doktrina yra labai patraukti ir 
aiškina istorijos dėsningumą. 
Gyvename geriausiame iš galimų 
pasaulių. Nereikia baimintis 
neracionaliomis baimėmis ir bau
bais. Reikia jėgas koncentruoti 
prie tarptautinių struktūrų 
sudarymo ir veikti valstybių 
kolektyve, per Jungtines Tautas, 
niekieno nelaikant priešais.

Aišku, kiekviena dominuojanti 
doktrina iššaukia revizionizmą, 
kuris bando pateikti savitą 
analizę. Dabartinei dominuojan
čiai doktrinai, kad Sovietų 
Sąjunga sukrito savaime, be 
Vakarų sąjungininkų reikšmingo 
įnašo, pasipriešina nauja Peter 
Schweizer knyga Victory (New 
York: The Atlantic Monthly 
Prese, 1994. 284 psl. 22 dol.). 
Knygoje aprašoma prezidento 
Reagan administracijos slapta 
strategija pagreitinti Sovietų 
Sąjungos žlugimą. Schweizer’io 
įtikinantis argumentas: Sąjunga 
sukrito ne savaime, bet su 
pagalba iš išorės. Knyga aprašo, 
kaip 1982 metais prezidentas 
Reagan su keliais kabineto na
riais pradėjo kiurti strategiją, kuri 
pultų Sovietų Sąjungos ekonomi
nes ir politines silpnąsias vietas. 
Tai buvo strateginė ofenzyva, ku
ri perkėlė rungtynes į sovietinį 
bloką, net į pačią Sąjungą (p. xv). 
Šios ofenzyvos tikslai ir prie
monės buvo susumuotos vals
tybės saugumo direktyvose (na- 
tional security decision directives 
= NSDD), kurias prezidentas 
Reagan pasirašė 1982 ir 1983 
metais. Šie dokumentai laikomi 
labai slaptais. NSDD-32, kurį 
Reagan pasirašė 1982 metų kovo 
mėnesį, deklaravo, kad JAV 
sieks neutralizuoti sovietų kont
rolę Rytų Europoje ir leido naudo
ti slaptą veiklą ir remti antisovie- 
tines organizacijas. 1982 metų 
lapkričio mėnesį pasirašytas 
NSDD-66 deklaravo, kad JAV 
politika sieks destabilizuoti sovie
tinę ekonomiją, įtaigaujant stra
teginę trįjulę ekonomiškai kri
tiškų reikmenų. 1983 sausio 
NSDD-75 teigė, kad JAV sieks iš 
pagrindų pakeisti sovietinę sis
temą. Reagan administracija

(Nukelta į 2 psl.)

REGIMANTAS 
TAMOŠAITIS

• Marius Katiliškis. PIRMA
DIENIS EMERALD GATVĖJE. 
Chicago: Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1993. 208 puslapiai.

Paskutinysis Mariaus Katiliš
kio romanas — Pirmadienis Eme- 
rald gatvėje — ne tik litera
tūrinis reiškinys, kurį būtų ga
lima analizuoti hermetišku li
teratūrologiniu požiūriu. Ši 
knyga — tai savotiškas meninis 
dokumentas, verčiantis atsigręžti 
į gyvenimą, dar kartą apmąstant 
realų išeivio lemties dramatizmą.

Aišku, būtų klaidinga manyti, 
kad knygoje reikia ieškoti lietu
vių išeivijos gyvenimo apiben
drinimo. Personažų veikla ir 
aplinkos vaizdai meninio efekto 
labui romane ekstremalizuojami. 
Tai paribio žmonės paribio situa
cijoje, už kurios jau nebelieka 
nieko. Visgi romanas išreiškia 
autoriaus požiūrį į jam svetimą 
pasaulį, gal paremtą jo paties 
patirtimi.

įdomu palyginti šį Mariaus Ka
tiliškio romaną su ankstesne jo 
kūryba, ypač tokiais jo kūriniais 
kaip Miškais ateina ruduo ir 
Užuovėja. Rašytojo lietuviškosios 
tematikos proza trykšta jaunat
viška energija, meile gimtąjam 
kaimui, kalbai ir ypač gamtai, 
alsuojančiai slėpininga gyvybe. 
Katiliškio lietuviškasis kaimas 
pasižymi darna, gamtos ritmų ir 
darbų cikliškumu, gyvenimo pa
stovumu. Veikėją čia gaubia 
autoriaus šiluma, meilė, suprati
mas ir užuojauta. Šios kūrybos 
kontekste natūrali, beveik nepa
stebima atrodo patriarchalinė, 
linkusi archaizuoti autoriaus pa
saulėžiūra. Ankstesnioji rašytojo 
kūryba — tai ne tik noras išsau
goti gimtinės vaizdą, bet ir ver
tybinis požiūris į tradicinę gyve
nimo sanklodą, skausmingai 
brangios „užuovėjos” gynimas 
istorinių permainų grėsmės aki
vaizdoje, kai erozija jau pra
sidėjusi.

Ir štai tokia patriarchalinė 
nuostata ir vertybės susiduria su 
priešingybe — su industrine civi
lizacija, su išeivio daliai tekusiais 
„Emerald gatvės” gyvenimo rit
mais bei papročiais. Kūrinio dras
tiškumas, net slogumas kilo iš 
pasaulėžiūrinio bei vertybinio 
konflikto. Mariaus Katiliškio ro
manas — tai tiesiog psichinė 
svetimo pasaulio atmetimo re
akcija. Neapykanta nužmoginan
čiai aplinkai pereina į abejojimą 
pačiu žmogumi, jo egzistencija, 
kuri, netekusi savo šaknų, neteko 
savo prasmės ir vertės. Iš tokios 
pozicijos žvelgiant, viskas yra 
žlugę, nelikę nieko švento. Egzis
tuoja tik grobuoniški išlikimo ir 
individualios naudos instinktai, 
natūralius žmonių santykius 
pakeitė administracinis fabriki- 

1 nio gyvenimo diktatas, gamtos 
ritmą — žiemą vasarą vienodas 
žmogiškųjų būtybių tabalavimas 
tarp mašinos ir tavernos.

Žmogiškosios esmės regresija 
pasireiškia pastoviu fiziologiniu 
refleksu — pylimu į gerklę. In
divido sąmonė degraduoja iki pri
mityvaus pojūčio, kuris lokalizuo- 
jasi gerklės srityje, kartkarčiais 
išnykdamas visiškai, individui 
grįžtant į pirmapradį nieką. 
Kančia, gėrimas, užmarštis, vėl

Marius Katiliškis (1915-1980) Algirdo Grigaičio nuotrauka

kančia — žmogui belieka tik šių 
būsenų kaitos fiksavimas.

Panašų procesą su įsijautimu 
yra aprašęs ir J. Kunčinas sa
vo romane Glisono kilpa — 
nužmogėjimui nebūtina emigra
cija; kaip Katiliškis leidžia 
suprasti, nėra ypatingo skirtumo 
tarp Sibiro tundros, Bridgeport’o 
džiunglių ar išdraskytų gimtųjų 
namų. Romano Pirmadienis Eme
rald gatvėje romano pradžioje pa
grindinis veikėjas Benius Uogin
tas, mėgindamas ištrūkti iš maši
nos gyvenimo, sužaloja save, presu 
susitraiško porą pirštų — pana
šiai kaip lapės, patekusios į 
spąstus, nusigraužia sau leteną. 
Tačiau Benius nuo prakeiktos 
lemties neišsivaduoja (darbdaviai 
jo spintelėje randa nugertą 
degtinės butelį, tad — jokių 
kompensacijų), ir jo laikas ap
skritai baigiasi, nes toliau 
romane slenka retrospektyvus at
minties laikas, pilkų ir beviltiškų 
dienų chaosas.

Šioje egzistencinėje kloakoje 
sukasi nesudėtinga personažų 
sistema: nesipriešinantis įvykių 
tėkmei Benius, apsukrus vertei
va smuklininkas Kazys Noragas, 
jokių žmoniškumo požymių netu
rintis namo - lindynės savinin
kas Džiovas, bespalvis seniokas 
Mykolas Žiūra, už kurio pedantiš
kos elgsenos slypi impotentišku 

tapęs ištvirkimo potraukis ir šio
kie tokie inteligencijos pėdsakai. 
Yra ir moteris, kekšė Mirga, ku
ria vienodai gali naudotis ne tik 
girtuoklis ir mušeika jos vyras, 
bet ir visi personažų ansamblio 
nariai. Kažkur už veiksmo hori
zonto egzistuoja buvusi Beniaus 
žmona, be skrupulų metusi ne
vykėlį savo vyrą ir pasiglemžusi 
jo santaupų dalį. Tai lyg moteriš
kumo abstrakcija, palikusi Be
niaus gyvenime nerealų prisimi
nimą ir realią pagiežą bei troški
mą atsikeršyti, išniekinant jos 
atminimą dviejų dolerių vertės 
prostitute.

Veiksmo scenoje dalyvaujan
čius personažus sunku klasifikuo
ti struktūriškai: jų santykiai nei 
itin konfliktiški, nei itin draugiš
ki — tiesiog visi užgesę sukasi to
je pačioje kloakoje, patekę jon 
fatališkos istorijos ir atsitiktinu
mo dėka.

Reikšmingesnė, simbolio pras
mę ir lyg kažkokios ašies reikšmę 
turinti yra vienaakio Džiovo (džio
vos?) figūra. Štai namo ir jo šei
mininko charakteristika: „Vis
kas negyva ir apnešta suodimis. 
Ir namas negyvas. Dviaukštis 
medinis namas pasmerktas mir
čiai. Čia nusigyvenusiųjų buvei
nė. Antras aukštas apnarpliotas 
ir užspęstas didžiulio voro tinklu. 
Jo centre — šeimininkas Džiovas.

Jo ciklopiška akis nejaukiai švyti 
it butelio šukė, įkritusi tarp 
surūdijusio geležies laužo. Ar 
nepažįstate voro kryžiuočio? Ar 
nieko negirdėjote apie tarantu
lą?” (p.33). Šio vaizdinio 
metaforiškumas išauga iki 
kūrinio centrinio semantinio 
simbolio.

Džiovas paprastai slampinėja 
apie savo irštvą pasikabinęs 
plaktuką, taisinėdamas šį bei tą. 
Mitologiniai ciklopai, beje, buvo 
pragaro kalviai. Sau maistui jis 
prisivilioja aukas — balandžius, 
kuriuos gaudo kilpomis ant stogo. 
Iš šito Polifemo urvo moderniųjų 
laikų Odisėjui - Uogintui nebus 
lemta ištrūkti. Net mėginimas 
kažką pakeisti, Beniui su Mirga 
ir Mykolu išvažiuojant į žydintį 
užmiestį (paskutinis knygos sky
rius), nieko neduoda: po trumpos 
dvasinės atgaivos grįžimas atgal 
tik patvirtina bendrą kūrinio 
nuotaiką — finita la comedia. 
„Nusigyvenusiųjų”, nepritapusių 
prie svetimo pasaulio personažų 
grupelė šiame krašte yra ne kaip 
tas penktasis, atsarginis ratas, 
buvęs toks reikalingas šios šalies 
užkariautojams, bet kaip penkta 
šuns koja — išsigimėliška ir 
nereikalinga.

Romane išreikšta tokia keista

(Nukelta į 3 psl.)
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Pasaulio lietuvių dainų šventė
RIČARDAS SORAS

Susidūrus su
artimu menu

Dainų dainelės, aidų aidais 
Skambiai, plačiai, tvirtai, galingai 
Per kalnų kalnus, miškais, laukais 
Lengvai, rimtai ir sutartingai, 
Į vieną giją susipynę, 
Aplėkit Lietuvą — tėvynę 
Skambiai, plačiai, galingai.

Pradėsiu nuo Amerikos filmų 
instituto festivalio, įvykusio šią 
vasarą Santa Monica (CA). 
Nuėjau pasižiūrėti kelis lenkų 
režisieriaus Krysztof Kieslowski 
„Dekalogo” filmus. Nedylantis 
įspūdis. Taip pat rusų statytą 
(1970) Borodino operą „Kuni
gaikštis Igoris”, su vaizdingu 
patosu, puikiu dainavimu, 
šokiais.

Pamačiau ir šių metų laidos 
rusų filmą „Namas ant smėlio”, 
vaizduojantį prieškarinį Stalino 
laikotarpį provincijos mieste. 
Pinasi iliuzijomis mintančių ir 
nuopoliui pasmerktų charakterių 
likimai. Čechoviškas liūdesys 
nestokoja komizmo ir tragikos. 
Džiugu, kad šio filmo režisierė 
yra Nijolė Adomėnaitė, o muzikas 
— Algirdas Pauliukevičius. Muzi
ka gan vykusiai paryškina vei
kėjų yrantį gyvenimą. Vietinė 
kritikė Terry Gilliam pažymi: 
„Adomėnaitės moteriškas žvilgs- 
’nis yra tvirtesnis ir reiklesnis 
negu jaukiuose Hollywood’o vyrų 
dominuojamuose filmuose”.

* * *

Nuo birželio 17 dienos per visą 
liepą Santa Monica kolegijos 
galerijoje vyko mūsų žymaus 
fotomenininko Rimanto Dichavi
čiaus paroda. 1987 metais čia pat 
Rimantas žiūrovus kerėjo savo 
„Žiedai tarp žiedų” ciklu — gam
tos grožybių fone tobulo jaunos 
moters kūno nuotraukomis.

Nuvažiavęs į atidarymą ir vos 
įžengęs į priemenę, prisiminiau, 
kad ant viryklės žiedo palikau 
puodą su verdančia bulve. 
Moviau atgal; reikėjo gi gelbėti 
butą nuo svilėsių tvaiko.

Kitą kartą nuvažiavau vidu
dienį, kai neužsiimu virimu. 
Galerijoje prie staliuko sėdėjo 
japonas studentas. Jis ruošė 
pamokas ir, matyt, saugojo 
paveikslus. Čia pat gulėjo 
albumas Žiedai tarp iiedų, knyga 
pavardei bei pastaboms įrašyti ir 
kūrinių sąrašas.

Parašų knygoje, tarp daugelio 
entuziastingų atsiliepimų, paste
bėjau ir šitokią mintį: „Women 
are the essence of life”. Nolens 
volens, jos tokios yra. Rimantą iš 
tiesų žavi moters kūno grožis 
pačiame žydėjime. Šiuo atžvilgiu 
jis yra platonikas — idealo tei
gėjas. Rodydamas savo nuotrau
kose pavasariškai grakščias 
nuogales, jis daro tai, ką darė

Botticelli tapyboje ar Canova 
skulptūroje. Kažkur skaičiau, 
kad Michailas Gorbačiovas savo 
darbo kambaryje laiko Rimanto 
Dichavičiaus albumą Cvety sredi 
cvetov. Politikai irgi reikia 
įkvėpimo.

Šioji Rimanto paroda, šalia 
keliolikos sepijos tono vaizdų, iš 
pagrindų skirta fototapybiniams 
kūriniams. Kaip jie padaromi? 
Tai jo technikos paslaptis. Ati
džiai žiūrėdamas, lyg ir matau, 
jog tai kameros ir teptuko mon
tažas. Čia moters kūno ar dalies 
nuotrauka įjungta į kruopščiai, 
detališkai nutapytą foną arba 
suderinta su paveikslo temos ob
jektais, nutapytais.

Amžino moteriškumo (Das ewig 
Weibliche) grožis čia susiejamas 
su visata, gamta, magija, istori
ja, siurrealistiškai pasinaudojant 
vaizduotės žaismu. „Kosme I”: 
virš mažo kiaušinio sėdi susirie
tusi mergina, koją užkėlusi ant 
gaublio. „Kosme II”: erdvėje ant 
uolos guli moteris, virš jos uolos 
smaigalys. Itin įdomi kompozici
ja „Eternal Quest” (Amžinas 
siekis): iš rankovės, papuoštos 
auksiniais ornamentais, smin
gantys pirštai beveik liečia krūtį.

Šarvai, šalmas, durklas, rūbai, 
uolos, debesys, raizgios šakos, 
suslėgtos skardinės, aplamai 
visokios senienos čia stilingai 
dalyvauja nuogo kūno sakmėje. 
Galima ir kitaip pafilosofuoti, 
šnekėti apie kontrastus, apie 
slypinčią erotiką. Galima nuro
dyti, kad kolorito — aukso, žal
vario, topazo, gintaro, deimanto 
— spindesys sustiprina archaiš
kumo bruožą ir tuo pačiu išryš
kina moters kūno formos idealo 
pastovumą.

Įžanginis žodis

* * *

Liepos 16, šeštadienį, atsidū
riau Los Angeles Art Association 
grupinėje parodoje. Tarp kitko, 
norėjau pamatyti dviejų lietu
vaičių Ilonų kūrinius. Ši daili
ninkų sąjunga pastoviai rengia 
savo narių grupines parodas. 
Dažniausiai tam tikra tema. Šį 
kartą šūkiu: Anything goes 
(viskas tinka). Taigi — duok bet 
kokio žanro kūrinį, jei tik 
originalus ir meniškas. O tai nu
sprendžia pakviestas nešališkas 
kritikas.

Čia suradau Ilonos Peterienės 
drobę — jos mylimą balsvai juos
vą pajūrio erdvę — poetiškai

Siame numeryje:

septintoji — 1991 m. gegužės 26 
dieną Čikagoje.

XIV — Pasaulio lietuvių dainų 
šventė 1994 m. liepos 6-10 d.

Martyno Vidzbelio nuotrauka

Pasaulio lietuvių dainų dirigentų,ŠventėsDarius Polikaitis U vienas išfos,
uždega šventės ugnį.uždega šventės ugnį.

(Iš Maironio eilėraščio „Dainų šventei”)

Mieli skaitytojai! Man teko 
didelė garbė ir nelengva dalia 
supažindinti Jus su tik ką nu
skambėjusia Pasaulio lietuvių 
dainų švente Lietuvoje. Dar prieš 
išskrendant iš Čikagos į Lietuvą 
supratau, koks atsakingas dar
bas laukia manęs, kai grįžus 
reikės sėsti prie popieriaus lapo 
ir pabandyti perteikti nors vieną 
dalį to, kas turi įvykti.

Ir ŠVENTĖ įvyko! Tai buvo 
nuostabus, nepakartojamas, ne
aprašomas ir nepapasakojamas 
Tautos įvykis. Tai galėjo jausti 
tik tie, kurie dalyvavo joje.

Man labai patiko viena reikš
minga mintis, išsakyta dirigentės 
Dalios Skrinskaitės-Viskontie- 
nės iš Toronto, pasibaigus Dainų 
šventei, konferencijoje „Viena 
tauta — viena kultūra”. Ši min
tis tarsi apibūdina visos šventės 
esmę: „...šios šventės tikslas yra 
ne nuotraukos ir ne filmuota 
medžiaga, ne aprašymai ar kriti
kos straipsniai, bet svarbiausia 
yra DVASIOS įkvėpimas toles
niam lietuviškam darbui ir 
būtina sąlyga pačiam lietuvišku
mui — išlikti”.

Šis rašinys taip pat nepreten
duoja į išsamų ir detalų visų 
įvykių aprašymą. Tuo labiau, jog 
tų įvykių buvo tiek daug ir taip 
nepakartojamai žavių ir skirtin
gų, (o kartu ir labai susijusių 
vienas su kitu), jog būtų beviltiš
kas bandymas keliose laikraščio 
skiltyse sutalpinti tas visas 
jaudinančias akimirkas, patirtas 
keturių dienų ŠVENTĖJE.

Taigi Jūsų dėmesiui keletas 
įspūdžių ir apmąstymų iš šios 
taip visų lauktos jubiliejinės 
Pasaulio lietuvių dainų šventės.

Iš Dainų šventės istorijos

šėmą vėsumą, šįsyk centrines 
uolas, sušildytas ryškiai raudono
mis, geltonomis spalvomis.

Kaip visad, temos savitumu ir 
atidžių tapymu išsiskyrė Ilonos 
Brazdžionienės-Kerr paveikslas 
„What A Way to Go”: vandenyje, 
virš žolynų, tarp kelių žuvelių ir 
jūros žvaigždžių, plaukioja stam
bi žuvis su išsiskėtusia varle 
skrandyje. Taigi juokui žuvis pra
rijo varlę. Gal gamtininkai ir 
nesutiks su šitokia galimybe, bet 
paveikslas tėra tik spalvų ir 
pavidalų dermės formulė, šiuo 
atveju — vykusi.

Pranas Visvydas

Savas menas už mūsų kiemo • Pasaulio lietuvių dainų šventė 
Lietuvoje • Žydų aukoms atminti spektaklis Gudijoje — pokalbis 
su režisierium ir aktorium Kostu Smoriginu • Danutės Žilaitytės 
eilėraščiai • Rimo Čiurlionio tapyba • Šios vasaros studijiniai 
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1923 metų pabaigoje pasklido 
džiugi žinia — numatoma sureng
ti Lietuvoje Dainų šventę. Šią 
idėją jau seniai puoselėjo 
vyresnieji kompozitoriai, nes 
kaimynai estai savo pirmą šventę 
buvo surengę 1869 metais, o lat
viai — 1873. Mažojoje Lietuvoje 
taip pat vykdavo didesni 
jungtinių chorų pasirodymai, 
ypač ant Rambyno kalno, bet 
jie nepasiekdavo tikrų Dainų 
švenčių masto. Didelę iniciatyvą 
rengiant šventės repertuarą bei 
nuostatus parodė J. Bendorius, J. 
Žilevičius, A. Kačanauskas. Ak
tyviai prisidėjo J. Naujalis, J. 
Štarka ir ypač energijos kupinas, 
veiklusis Stasys Šimkus. 1923 
metų gruodį buvo sudaryta komi
sija, ir darbas prasidėjo. Sukruto 
visa Lietuva — 97 chorai užsirašė 
šventės dalyviais. Pirmoji Dainų 
šventė įvyko 1924 m. rugpjūčio 
23, 25 d. Dalyvavo apie 3,000 
dalyvių.

Noriu skaitytojams pateikti kai 
kuriuos praėjusių Dainų švenčių 
statistinius duomenis — žr. gre
timai spausdinamą lentelę.

Po trijų atkurtoje Lietuvos 
valstybėje, Kaune, surengtų 
pirmųjų Dainų švenčių — sovie
tinės okupacijos metais Vilniuje 
suorganizuotos devynios Dainų 
šventės keldavo prieštaringų 
minčių, skirtingai jas vertino 
istorikai, politikai, menininkai, 
valdininkai ir paprasti žmonės. O 
vis dėlto... jos vyko!

XIII Dainų šventė įvyko 1990 
m. liepos 6, 7, 8 d. ir dalyvavo 
32,833 dalyviai. Į šią šventę 
įveikę sienų užtvaras, blokadi- 
nius draudimus, į senąjį Vilnių 
atvyko dainininkai ir šokėjai iš 
Australijos, JAV, Lenkijos, Lat
vijos, Estijos. Ši šventė istoriškai 
įteisino visų Lietuvos dainų 
švenčių nenutrūkstamą ryšį, nuo 
pat 1924 metų, mūsų kultūros 
tradicijų tęstinumą, tautos kūry
bines galias.

1960 metais Vingio parke, 
pagal estų pavyzdį, buvo pastaty
ta Dainų šventėms skirta estra
da. Patogus chorų, orkestrų išdės
tymas, estrados skliauto akusti
nės savybės suteikė Dainų šven- 

. čių dalyvių, vadovų ir organizato
rių ilgamečiam darbui naują 
kokybę.

Nuo 1950 metų neatskiriama 
Dainų švenčių dalimi tapo Šokių 
diena (toks pavadinimas varto
jamas nuo 1965 metų). 1965 metų 
Šokių dienos programose atskirą 
dalį turėjo dainų ir šokių an
sambliai, kurie 1970 metais, 
įgavę savarankiškumą, surengė 
pirmąjį ansamblių vakarą Kalnų 
parke.

I — 1924 m. rugpjūčio 23,25 d. — apie 3,000 dalyvių
II — 1928 m. liepos 1, 2 d. — apie 6,000
III — 1930 m. birželio 20 d. — apie 6,000
IV - 1946 m. liepos 21 d. - 11,778
V - 1950 m. liepos 22, 23 d. - 26,500
VI - 1955 m. liepos 21, 22 d. - 31,538
VII - 1960 m. liepos 23, 24 d. - 33,936
VIII - 1965 m. liepos 17, 18 d. - 31,832
IX - 1970 m. liepos 17, 18, 19 d. - 29,092
X - 1975 m. liepos 18, 19, 20 dol. - 34,973
XI — 1980 m. liepos 11, 12, 13 d. — 36,001.
XII - 1985 m. liepos 19, 20, 21 d. - 38,856

Suprantama, negalima nepami
nėti užsienio lietuvių Dainų 
švenčių. Jos įvyko: 1956 m. 
rugpjūčio 1 d., 1961 m. liepos 2 d., 
1966 m. liepos 3 d., 1971 m. liepos

4 d. — jos visos vyko Čikagoje. 
1978 m. liepos 2 d. Dūmų šventė 
įvyko Kanadoje, Toronte. Šeštoji 
JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventė įvyko 1983 m. liepos 3 d.,

Jeigu būti chronologiškai tiks
liam, tai prieššventiniai rengi
niai prasidėjo nuo liepos 2 dienos. 
Jie vyko Trakuose, Kaune, Vil
niuje. Ten pasirodė Australijos 
lietuvių chorai ir tautinių šokių 
ansambliai, Čikagos ir Punsko 
tautinių šokių grupės „Grandis” 
ir „Jotva”.

Liepos 5 d. 7 v.v. Rasų kapinėse 
buvo padėtos gėlės ant Jono Basa
navičiaus ir Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio kapų, o už valan
dos, t.y. 8 valandą vakaro, prasi
dėjo žuvusių už Lietuvą pager
bimo apeigos.

Liepos 6 diena oficialiai buvo 
laikoma Dainų šventės pradžia. 
12:30 vai. Vilniaus Katedroje 
įvyko iškilmingos šv. Mišios ir 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
vėliavos šventinimas.

Taigi po rimtų ir oficialių 
renginių prasidėjo tikroji šventė. 
Nuo 3 vai. po pietų renginiai jau 
konkuravo tarpusavyje. Vienas 
gausus šventės dalyvių ir pra
einančių būrys patraukė į Šiuo
laikinio meno centrą pasižiūrėti 
naujų parodų, kitas susirinko į 
Akademinį dramos teatrą. Čia 
pirmą kartą Dainų švenčių isto
rijoje buvo surengtas tikrų kaimo 
muzikantų ir dainininkų koncer
tas. Beveik trys dešimtys senelių 
priminė savuosius — dar gyvus ar 
jau prarastus. Visi koncerte re
gėti dainininkai yra surasti etno
grafinių ekspedicijų metu. Įdomu 
tai, kad šie žmonės ne tik puikiai 
dainuoja, grųja, bet ir gydo vaista
žolėmis, kuria pasakas, prana
šauja. Tikrai buvo galima 
pasigėrėti tais nuostabiais 
žmonėmis.

Kadangi liepos 6-oji yra Valsty
bės diena, tai buvo labai simbo
liška, jog 4 vai. po pietų Vilniuje 
įvyko Justino Marcinkevičiaus 
dramos-poemos „Mindaugas” 
premjera Lietuvos valdovų rū
muose, Žemutinėje pilyje. Šis 
spektaklis tikrai neeilinis, nes 
matyti veikalą autentiškoje ap
linkoje ant atkasto pirmojo Vil
niaus grindinio, stebėti viename 
spektaklyje kartu „gyvenant” 
visas Lietuvos teatro „žvaigž
des”, girdėti puikią Broniaus 
Kutavičiaus muziką ir gėrėtis

(Nukelta į 2 psl.)

Martyno Vidzbelio nuotraukaPrasideda Dainų diena sekmadienį, liepos 10 dienų.
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Lietuvos žemės ūkis 
— tautos problema

Tiesa ir laisvė enciklikoje „Veritatis splendor”

Profesorius Vytautas Lands
bergis, Lietuvos seimo opozicijos 
vadas, neseniai per konservatorių 
agrarininkų konferencijų pažy
mėjo, kad „politika, neremianti 
savo ūkio, neturi ateities” 
(Lietuvos rytas, 1994.7.19 — Jad
vygos Pekarskaitės straipsnis). 
Kaip ir daugelyje kraštų, taip ir 
Lietuvoje žemės ūkis yra ne tik 
ekonominė, bet ir politinė pro
blema. Dažnai politiniai tikslai 
kryžiuojasi su ekonominiais. No
rima remti dalį valstybės piliečių 
— balsuotojų — nesvarbu, kad ki
tiems tas kainuoja. Siekiant pa
traukti ūkininkų balsus, moka
ma parama žemės ūkiui iš mokes
čių, surinktų iš kitų ekonomikos 
sektorių.

Dėl šitos ir kitų priežasčių 
žemės ūkio gerovė daugelyje 
kraštų yra laikoma dalimi ne tik 
ekonominės, bet ir politinės 
padėties. Lietuvoje prie tokių 
svarstymų dar prisideda nostal
giška nuostata ūkio atžvilgiu, 
kuris esą klestėjęs tarpkariu, bei 
kone igimtas lietuvio noras būti 
savarankišku ūkininku. Ūkinin
ku, kuriam nereikia nusilenkti 
valdininkams, nereikia priklau
syti nuo viršininkų, nereikia 
drebėti, kad gali būti atleistas iš 
darbo. Ūkininku, kuris nepraran
da savigarbos, tarnaudamas ki
tiems. Tai pasiturinčio Lietuvos 
ūkininko vaizdas, pasilikęs dau
gelio mūsų pasąmonėje.

Pasaulyje yra nemažai turtingų 
ūkininkų, bet didžiausia žemdir
bių dauguma tik pragyvena, o 
kiti net skursta. Kad ir Vakarų 
kraštuose — žemės ūkyje darbas 
yra sunkus, rizikingas ir tik ten, 
kur didelė apyvarta, pelningas. 
Ten, kur derlius yra surištas su 
pasaulinės rinkos kainomis, ten 
per didelis kurių nors metų der
lius numuša kainas. Kada stai
giai kur nors dėl sausros arba 
šalčio pritrūksta produktų, sunku 
greitai juos pasėti ir užauginti, 
nors kainos pakyla. Dešimtme
čiais konkurencija išstumia ma
žesnius ūkininkus iš rinkos 
apyvartos ir pasilieka tik ūkiai su 
našesne gamyba.

JAV vos 4% visų gyventojų dir
ba žemės ūkyje. Jie ne tik pigiai 
išmaitina Bavo tautiečius, bet 
eksportuoja už bilijonus dolerių 
savo derliaus. Yra keletas to 
žemės ūkio sektorių, kurie gauna 
subsidijas iš valdžios. Pavyzdžiui, 
vien pieno gamybai Amerika iš 
savo iždo išmokėjo apie bilijoną 

v _ _ _ _ _ .

Siame numeryje:
Žemės ūkis — visos tautos rūpestis • Apie tiesą ir laisvę Jono 
Pauliaus II enciklikoje „Veritatis splendor” • Hario Subačiaus 
apybraiža • Julijos Svabaitės eilėraščiai • Lietuva geologo akimis 
• Dainininkas Stasys Povilaitis, „Kanklių” ansamblis, dailininkė 
Nijolė Dirvianskytė Čikagoje

dolerių kasmet pastaraisiais 
metais. Tuo pačiu laiku JAV 
pieno produkcijos našumas vis 
kilo, o laikomų karvių skaičius 
krito. Per 30 pokarinių (nuo An
trojo pasaulinio karo) metų iš 20 
milijonų karvių pieno ūkis 
pasiliko su 10 milijonų, nes per tą 
laiką karvės našumas pakilo nuo 
2,700 kg iki beveik 6,000 kg 
metinės pieno produkcijos. To 
pasiekti vartota naujausia tech
nologija. Konkurencija padarė, 
kad pieno ūkių skaičius nuo 1955 
iki 1985 metų krito dešimterio
pai: iš 2,700,000 ūkių iki 270,000. 
Iš tų skaičių matyti, kad augo 
specializavimasis ir dėl to for
mavosi didžiuliai pieno ūkiai, 
išaugdami nuo vidutiniškai 7-8 
karvių viename ūkyje iki 37 kar
vių. Ši statistika ir tuo idomi, kad 
Amerika dėl savo subsidijuojamų 
kainų pieno produktų beveik ne
eksportuoja. Antra vertus, 
pagalvokime, kad konkurencija 
išstūmė daugiau nei 2 milijonus 
ūkių iš pieno produkcijos, nes jie 
pasirodė neužtektinai našūs JAV 
rinkoje.

Vakarų Europoje, kuri yra 
pagarsėjusi subsidijomis žemės 
ūkiui, ūkininkai irgi tik šiaip sau 
gyvena, nors ir turi vidutinio 
dydžio ūkelius bei neblogą me
chanizaciją. Nepaisant valdžios 
paramos, Vakarų Vokietijoje nuo 
1950 metų iki dabar ūkių skai
čius krito nuo 2 milijonų iki kokio 
pusės milijono ūkių. Per tą laiką 
vokietis naudojosi savo ūkininkų 
našumu, nes 1950 metais kilogra
mas kiaulienos kainavo dvi va
landas darbo, o dabar 40 minučių. 
Kiaušinis kainavo 5 minutes, o 
dabar vieną. Vokietis ūkininkas 
vis tiek yra kai kur atsilikęs nuo 
savo europiečių kolegų, nes, 
pavyzdžiui, kuris augina kiaules, 
jų turi vidutiniškai 77. Tuo tar
pu danas — apie 200, o olandas — 
370. Sunku daryti palyginimus 
su Lietuva, nes statistika šian
dien yra labai nepatikima, o 
sovietų laikais ji buvo tvarkoma 
pagal Kremliaus biurokratų dirb
tines normas.

Besiruošiant nepriklausomybės 
atgavimui ir ją atgavus, tiek tarp 
išeivių, tiek Lietuvoje buvo 
sakoma, kad mūsų žemės ūkis 
atneš tautai medžiagini progresą. 
Tada pradėta su privatizacija, 
kuri viena, be kitų svarbių pasi
keitimų, šalyje davė tik liūdnus 
rezultatus. Netekome rinkų Ry
tuose. Liko prisiminimai apie

ANDRIUS VALEVIČIUS

Naujausia popiežiaus Jono Pau
liaus II enciklika Veritatis splen
dor (Tiesos spindėjimas), yra 
sukėlusi įvairių reakcijų — tei
giamų ir neigiamų. Enciklikos 
pagrindinis teiginys yra, kad gė
rio ir blogio negalima sumaišyti.

Enciklika kalba apie tiesą. 
Žmogus trokšta rasti tiesą ir 
ieško savo gyvenimo prasmės. 
Popiežius primena, kad Bažnyčia 
jau yra pasisakiusi apie žmogaus 
lytinį gyvenimą, apie šeimą, apie 
visuomeninį, ekonominį ir politi
nį gyvenimą1. Tačiau reikia iš 
naujo apibrėžti Bažnyčios morali
nį mokymą, kuris tapo neaiškiu 
dėl psichologinių, visuomeninių 
ir net teologinių teorijų. Po
piežius rašo, kad šiandien „pri
gimtinis įstatymas” (natūrai law) 
yra dažnai mokslininkų atme
tamas. Prigimtinis įstatymas 
būtų moralinio įstatymo visuoti
numas (universality), kuris yra 
prieinamas visiems ir kuris yra 
visur ir visuomet galiojantis, nes 
jis yra „amžinojo (dieviškojo) įsta
tymo reiškimasis protingose 
būtybėse”, kaip rašo šv. Tomas 
Akvinietis savo Teologijos są
vade2. Popiežius net pripažįsta, 
kad mes dabar išgyvename tai, 
kas „be jokios abejonės yra tikra 
krizė” (5)3 ir jis nori iš naujo pa
brėžti, kad moralė ir tikėjimas 
yra neatskiriami. Dękalogas gal 
yra išsisėmusi sąvoka mūsų vi
suomenėje, bet reikia prie jo su
grįžti ir jo laikytis. ,

Enciklika prasideda ilgu 
poetiniu paaiškinimu turtingo 
jaunuolio pasikalbėjimo su Jė
zumi (6):

Štai vienas jaunuolis prisi
artino prie Jėzaus ir paklausė: 
„Mokytojau, ką gero turiu daryti, 
kad laimėčiau amžinąjį gyve
nimą”. Jis atsakė: „Kam manęs 
klausi, kas geras? Tik vienas yra 
tikrai geras! O jei nori įeiti į 
gyvenimą, laikykis įsakymų”. 
Tas paklausė: „Kokių”? Jėzus at
sakė: „Nežudyk, nesvetimauk, 
nevok, melagingai neliudyk; 
gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk 
savo artimą kaip save patį”. 
Jaunuolis tarė: „Aš viso to 
laikausi, ko dar man trūksta?” 

tarpkarinius eksportus, tvirtą 
litą ir tą pasiturintį ūkininką. 
Bet iš tikrųjų tikrovė buvo kito
kia, negu mes ją šiandieną prisi
mename ar apie ją išgirstame.

Tada tarpkarinėje Lietuvoje 
apie 85% krašto gyventojų dirbo 
žemės ūkyje arba vykdydami su 
juo surištą veiklą. Lietuvos ūki
ninkas daugiausia buvo kone vi
siškai save išlaikantis vienetas: 
pasigamindavo sau maistą, aus
davo net savo milą, statydavosi 
reikiamus pastatus, mėšlą varto
davo trąšoms, iriguodavo savo 
rankomis, užsiaugindavo darbo 

Jėzus atsakė: „Jei nori būti 
tobulas, eik parduok ką turi, iš
dalyk vargšams, tai turėsi lobį 
danguje”. (Mt. 19', 16).

Kitaip sakant, vien Dievas gali 
atsakyti į gėrio klausimą, nes 
vien Dievas yra geras. Prigim
tinis įstatymas yra tas įstatymas, 
kurį Dievas įrašė žmogaus šir
dyje. O Kristus yra tas, kuris 
mums atveria pilną prasmę 
dešimties Dievo įsakymų, kurių 
branduolys yra meilė. Pripažinti 
Viešpatį kaip Dievą yra įstatymo 
centras. Sekti Kristų yra esmė 
krikščioniškosios moralės.

Enciklika tada pereina prie 
laisvės klausimo. Cituojamas šv. 
Augustinas: „Kol mes tarnau
jame Dievui, mes esame laisvi, ir 
kol mes tarnaujame nuodėmės 
įstatymams, mes esame vergai” 
(17). Bažnyčios pareiga yra 
išaiškinti žmonėms, kada jie 
gyvena pagal Dievo įstatymus ir 
kada jie gyvena pagal nuodėmės 
įstatymus. Kitaip sakant, laisvė 
yra artimai surišta su Kristaus 
tiesa, kurią Bahivčia skelbia.

Antra vertus, šiandieninis 
humanistinis supratimas visiškai 
kitaip žiūri į laisvės klausimą. 
Moderni laisvės sąvoka išsivystė 
su žmogaus garbės suvokimu 
(notre conscience de la dignitč hu- 
maine). Jau Immanuelis Kantas 
rašė, kad žmogus turi protą ir jo 
individuali garbė reikalauja, kad 
jis pats savo protu naudotųsi. 
Žmogus turi būti atsakingas už 
save patį, o ne priimti įsakymus 
iš kitur. Jonas Paulius II rašo: 
„Kai kurios modernaus gal
vojimo srovės laisvę išaukština 
iki absoliuto, kuris tada tampa 
vertybių šaltiniu” (32). „Vardan 
nuoširdumo, autentiškumo, susi
gyvenimo su savim... esame 
priėję prie radikaliai subjek- 
tyvinės moralinės nuostatos”.

Gyvename šiandien individua
listinės etikos laikotarpiu, kur 
kiekvienas turi susidurti ir nu
spręsti savo tiesą, skirtingą nuo 
kitų tiesų. Taipgi moderni 
kultūra net dėl pačios laisvės abe
joja, psichologinės ir visuome
ninės sąlygos per daug įtaigauja 
laisvės pasireiškimą.

jėgą — arklius, ir tik reikėjo 
priedinių pąjamų batams, ištai- 
gingesniam apsirengimui ir svar
biausia pinigų leisti kai kuriems 
vaikams į mokslą. Jo perkamoji 
galia buvo labai žema, atvykus į 
miestelį. Visa, ribota skaičiumi 
inteligentįja, pavadinkime vidu
rinioji klasė, daug kartų geriau 
gyveno už savo kaimyną ūkinin
ką. Ūkininkų vaikai būtų skubė
ję į miestus, kaip ir daugelyje 
valstybių, bet ten nebuvo darbų. 
Kai kurie emigravo. Iš tokio ūki
ninko taupumo ir savęs prisižiū- 
rėjimo, ta dalelė tautos — 
vidurinioji klasė galėjo kelti savo 
kultūrinį lygį, mokslinti jaunimą 
ir dar pabaliavoti. Buvo taip, kad 
mes net Džiagilevo baletą 
priglaudėme, kad galėtume 
didžiuotis tuometiniu kultūros 
lygiu.

Visa ta kultūrinė pažanga, ka
rininkų neblogos algos, valdinin
kų butai, profesorių aprūpinimas 
buvo išlaikomi to lietuvio ūkinin
ko. Jis nesiskundė ir neprarado 
savigarbos, bet šiandieną jau 
kažin tokių ar berasime. Būtų 
gerai, kad Lietuvoje įsisteigtų

Enciklikoje laisvė ir tiesa yra 
neatskiriamai surištos: ,jūs 
pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus 
laisvus”. Galimybė spręsti tarp 
gėrio ir blogio, galimybė pažinti 
tiesą nepriklauso nuo žmogaus, 
bet nuo aukštesnės transcenden
tinės būtybės. Jeigu žmogus pats 
galėtų spręsti, kas gera ir kas 
bloga, jis pats galėtų tada kurti 
savo tiesą.

Popiežius taip pat pasmerkia 
šiandienine asmeninę nepriklau
somybės sąvoką (autonomie), 
kuri veda prie visiškos proto 
nepriklausomybės. Dievas 
daugiau nėra moralinių įstatymų 
autorius, juo yra pats žmogus. 
Etika yra grynai humanistinis 
mokslas. Išganymo istorija tam
pa vidinių nusistatymų klausimu 
arba suma mano gerų norų Die
vui ir mano artimui. Popiežius 
aiškina, kad katalikiška tradicija 
neneigia proto ir protavimo, 
tačiau abudu turi būti naudojami 

pasiturinčių ūkininkų, garbingų 
piliečių, gerai gyvenančių iš savo 
darbo vaisių su kone įgimta savi
garba ir savimi pasitikinčių.

Seimo narys Vaclovas Lapė 
pažymi, kad „kaime dabar yra 
beveik pusė Lietuvos pensininkų, 
iš jo maitinasi daug studentų ir 
ne vienas miestietis. Kaimas ne 
vien tik maisto ir žaliavų gamin
tojas, bet ir gyvenimo būdas” 
(Lietuvos aidas, 1994.7.1). Užtat 
vertėtų pasižiūrėti į dabartinę 
ūkio situaciją atviromis akimis. 
Pripažinti, kad kaime daug pen
sininkų, daug mažų, nenašių 
ūkelių. Gal per kooperatyvinius 
metodus reikėtų juos remti ar 
kitaip organizuoti. Tuo pačiu 
metu sudaryti sąlygas steigtis ir 
klestėti pasiturintiems ūkinin
kams. Rasti vienodą atsakymą 
abiem grupėm būtų sunku. Jei 
tik dirbtinai valdžia iš sugriebtų 
mokesčiais pinigų rems ir vienus, 
ir kitus, tikėdama, kad Lietuva 
išsiaugins tvirtą žemės ūkį, ji 
labai apsiriks. Jei tikimasi kad 
žemės ūkis prisidės prie krašto 
ekonominio progreso, tai jo 
derliaus ar gaminių eksportas 
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amžinų įstatymų pritaikymui. 
Dievas yra davęs didelį dievišką 
planą pasauliui, ir laisvė yra, kai 
žmogus gyvena pagal šitą planą, 
o ne kai elgiasi visai nepri
klausomai nuo šito plano, tary
tum to plano ir nebūtų.

Svarbiausia — kai žmogus 
elgiasi, lyg būtų visiškai laisvas 
nuo dieviško plano, susidaro 
biologinis-sociologinis žmogaus 
atvaizdas. Žmogaus kūnas pra
randa savo reikšmę ir moralinį 
vertingumą, jeigu jis laisvei ne
reikalingas. Kūnas pasidaro ma
terialiai reikalingas ne laisvės 
pasireiškimui, bet išoriniam žmo
gui ir jo veiksmui. Kūnas pasi
daro priešmoralinė (pre-moral) 
būtybė.

Enciklika toliau perspėja prieš 
įvairias etines teorijas, kaip pa
vyzdžiui: teleologinėje vertybių 
teorijoje elgesys yra apibūdi
namas kaip teisus tada, kai jis 
atneša didžiausią gėrį ir mažiau- 

būtinas. Tam reikia našumo ir 
technologijos, kurios pensininkai 
neturi ir neturės. Reikia tačiau 
gelbėti ir savo artimą, kuris 
vargsta ir vargs su 3-6 ha žemės. 
Siūlytina mėginti jiems duoti 
kitokias išeitis, nes tokios 
nenašios gamybos rėmimas iš 
valdžios surinktų pinigų nebūtų 
niekam gerai. Ieškodami išeičių 
pagalvokime, kad tautos daugu
ma turi kilti ir progresuoti, kitaip 
ekonomiškai ji visa žlugs.

Tokioje situacijoje atsakymų 
rasti nelengva. Ieškoma dabar 
vien politinių išeičių. Norima 
subsidijomis ar nuo mokesčių at
leidimais, kitų tautiečių ištek
liais padaryti, kad maži, nenašūs 
sklypeliai išsivystytų į pasiturin
čius ūkius. Partijos nori kaimo 
balsų, užtat siūloma daugiausia 
ne problemoms išrišti programos, 
bet pažadai, kad valdžia tą ar 
kitką kaimui duos. Reikėtų ta
čiau parodyti kelią ir sudaryti 
sąlygas, kad tas žemės ūkis pats 
darytų pažangą. Prie tokių sąly
gų atsirastų užtektinai gaspado- 
rių, kurie sugebėtų be valdžios iš- 

sią blogį. Prieš konsekvencializ- 
mą — pagal kurį, jeigu pasekmės 
nėra labai žalingos, tai ir pats 
moralinis aktas nelabai žalingas. 
Proporcionalizmas — spren
džiantis apie kokio nors akto 
moralumą pagal skaičių žmonių, 
kuriems būtų naudos ar žalos. Ar
ba intencionalizmas — teigiantis, 
kad aktas galų gale gali būti 
geras, jei noras buvo geras. Į visas 
šitas teorijas atsakydamas, 
popiežius pakartoja aristotelinį 
įsitikinimą, jog aktas, kad būtų 
geras, turi derintis su aukščiau
siuoju gėriu. „Šį esminį ryšį tarp 
tiesos, gėrio ir laisvės šiuolaikinė 
kultūra yra praradusi”. Bažny
čios uždavinys yra padėti žmogui 
iš naujo atrasti šį ryšį. Tiesa, gė 
ris ir laisvė — visi trys susijungia 
Jėzuje, kuris yra laisvė išsipil- 
dančioje tiesoje. Tikėjimas ir 
moralė yra neatskiriami.

Enciklikos pabaigoje popiežius 
rašo, kad nereikia pamiršti kan
kinių pavyzdžių, kad moralinė 
tiesa turi būti ginama iki kanki 
nystės. Kur nėra pasiryžimo gin
ti moralinę tiesą iki kankinystės, 
egzistuoja totalitarizmo grėsmė, 
nes, kaip rašo popiežius, „demok
ratija be vertybių greitai veda 
prie totalitarizmo, atviro arba pa- 
paslėpto” (101).

Galų gale, moralė nėra nusta
toma pagal demokratinę procedū
rą. „Utilitaristinės, subjektyvis
tinės ir reliatyvistinės srovės, 
kurios yra šiandien paplitusios, 
nėra pristatomos kaip eiliniai 
pragmatiniai sprendimai, kaip 
papročių bruožai, bet kaip tvir
tos teoretinės sąvokos, kurios 
reikalauja pilno kultūrinio ir 
visuomeninio pateisinimo” (106).

O dabar norėčiau paliesti en
ciklikos kritiką, prieš pateik
damas jos įvertinimą. Šita encik
lika, kaip ir kitos, galima sakyti, 
yra rezultatas įvairių specialistų 
ilgo bendradarbiavimo. Jos 
oficiali data yra 1993 m. rug
pjūčio 6 d., bet jau 1987 metais, 
prieš parašant Donum vitae, 
popiežius pareiškė norą išleisti 
encikliką apie kai kuriuos mora
lės klausimus. 1992 metų sausio 
mėnesį pirminis tekstas jau buvo 
paruoštas, bet popiežiaus atmes
tas dėl per daug techninės kalbos. 

(Nukelta į 2 psl.) 

maldos iškelti savo ūkius į 
tinkamą aukštumą.

Jau dabar galima pradėti nuo 
to, norint sutvarkyti atsiskaity
mų krizę ir atrišti finansinius 
mazgus. Raginti ir organizuoti 
privačią geresnę tiekimo sistemą 
nuo derliaus iki vartotojo. Turėtų 
būti didesnis susirūpinimas mais
to žaliavų apdirbimu nuo kurio 
priklauso geri eksportai. Refor
muojant struktūras, reikia vis 
pagalvoti, kas iš tų pasikeitimų 
išeis ir ar nebus tie pakeitimai tik 
trumpalaikė nauda kaimui, o ne
nauda visai valstybei. Svar
biausia — duoti galimybę gaspa- 
doriškam ūkininkui uždirbti, kad 
jis mokytųsi ir ieškotų patyrimo 
kaip našiau vesti savo ūkį. Iš jo 
savarankiško pasisekimo bus 
naudos visiems.

Žinoma, pačiam kaime reikia 
pradėti su gera šluota, kad, 
nusivalius ir išmintingai valdžiai 
sudarius sąlygas, galima būtų 
išsikapstyti iš negirdėtai ir 
netikėtai liūdnos mūsų žemės 
ūkio padėties.

Jonas Pabedinskas
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Lietuviškas centras ir jo 
politinės implikacijos

MIRTIS PASIŠAUKĖ SAVO DAINIŲ

Keli žodžiai
Juozui Girniui atminti

Kalbėdami apie Lietuvos poli
tiką šiandien, turime prisiminti, 
kad jos veidas pastaraisiais me
tais nuolat ir labai greitai keičia
si. Padėtis, kurią turėjome prieš 
dvejus metus visai pasikeitė šian
dien, ir už dvejų metų bus vėl 
kitaip. Susigrupavimas, partijų 
populiarumas ir asmenybių ver
tinimas keisis. Tuo labiau, kad po 
pačių didžiųjų ir nelauktų po
kyčių politiniame spektre mes 
ir vėl galime ateityje pama
tyti nemažiau drastišką, politinį 
pakitimą. Užtat žvilgsnis į centrą 
šiandieną yra trumpalaikės ver
tės, nes jo situacija ateityje ti
kriausiai keisis, kaip keisis visa 
politinė padėtis.

Galvodami apie centrą, iš pat 
pradžių turėtume atpažinti, apie 
kokį centrą kalbame. Vien kriti
kavimas abiejų pusių vienodai — 
ir dešiniųjų, ir kairiųjų, dar 
nepadaro centristo, jei toks 
asmuo neturi tinkamai išvystytos 
savo paties politinės ideologijos. 
Jis gali būti vadinamas nuosai
kiu, neutraliu ar kompromisų 
ieškančiu Lietuvos labui, bet 
kada kyla įvairių problemų išri
šimui laikas, tada centristas turi 
būti pasiruošęs pristatyti savo 
gerai išdirbtus atsakymus pagal 
tam tikrą daugiau ar mažiau nu
sistovėjusią, savitą pasaulėžiūrą.

Šiandien daugelis pavadintų 
centru tuos, kurie laikosi neutra
liai darbiečių ir dešiniųjų pozicijų 
atžvilgiu. Tas, žinoma, neturi nie
ko bendro su ideologinėm nuosta
tom, liečiančiom viešojo gyveni
mo struktūrą ar ekonominę kraš
to sistemą. Centro sąjungos asme
nybės, kaip Ozolas ar Bičkaus
kas, turi nemažą piliečių pasiti
kėjimą todėl, kad jie vienodai ver
tina tiek kairės, tiek dešinės 
pasisakymus ir veiklą, nors 
dažnai pasirodo neturį stiprios 
savitos pasaulėžiūrinės bazės, 
kad ir skelbdamiesi esą už libera- 
listines idėjas.

Užtat atrodytų, kad Lietuvos 
Liberalų sąjunga visai teisingai 
laiko save esančiais dešiniųjų 
pusėje, o vadinami centristai nori 
būti neutraliais ir labiau pragma
tiškais politikais. Iš to matyti, 
kad kas buvo centristas Aukš
čiausiojoje Taryboje, pasiliko toks

* Pastabos per simpoziumą „At
viras ar uždaras centras Lietuvos 
politikoje” Santaros-Šviesos suvažia
vimo metu, 1994 m. rugsėjo 9 d. Le- 
mont, Illinois. 
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ir šiandieną, nors tada dirbo 
Liberalų frakcijoje. Glaveckas, 
Kvietkauskas, Kumža, Leščins
kas, Lubys, Morkūnas, Pikturna, 
Tamulis, Valatka ir Vilkas buvo 
nuosaikūs ekonominiai liberalai. 
Dabartinei Lietuvos liberalų są
jungai vadovauja ideologiškai 
aiškesnės jėgos ir drauge politiš
kai dogmatiškesnės. Aukščiau
siosios Tarybos deputatai buvo ne 
tik už ekonominį liberalizmą, bet 
ir už lietuviškų tradicijų išlaiky
mą, kas implikuoja, jog nemažai 
tuometinių liberalų nusiteikimų 
buvo pajungta senai lietuviškai 
galvosenai apie moralę, religiją, 
teisę, aplamai visą viešąjį krašto 
gyvenimą. Nepaisant šitos gana 
nuosaikios ir gerai paruoštos po
litinės ideologijos, tuometiniai 
liberalai — centristai skaudžiai 
pralaimėjo. Gaila, nes jie buvo 
vieni iš mažiausiai demagogiškų 
ir daugeliu atvejų dalykiškiausi.

Aiškėja balsuotojų nusiteiki
mas, rodantis, jog daugiausia dar 
yra pasilikęs noras klasifikuoti 
politikus ne pagal jų siūlomas 
programas, bet pagal tai, kaip jie 
nusistatę buvusių komunistų — 
darbiečių atžvilgiu. Yra dešinieji, 
kurie dažnai nieko gero nemato, 
ką daro darbiečiai; darbiečių sim- 
patikai, kurie visus dešiniuosius 
laiko primityviais politikais, ir 
neutralieji, kurie šiandieną yra 
vienodai nepatenkinti ir tais, ir 
tais.

Į centrą galime pažiūrėti iš 
pozicinio ir iš ideloginio taško. 
Liberalų sąjunga yra labai tei
singai pasisakiusi, jog ideologiš
kai yra dešinėje. Kelios kitos par
tijos neranda reikalo pasirodyti 
ideologiškai dešinės, kairės ar 
centro, o tik užima pro- ar anti- 
darbiečių pozicijas. Pavyzdžiui, 
Vakarų akimis žiūrint, krikščio
nys demokratai savo požiūriu į 
ekonomiką būtų centro kairėje, 
o viešosios tvarkos atžvilgiu 
stipriai dešinėje. Savo pozicija jie 
yra irgi dešinėje.

Atrodo, kad Centro sąjunga siū
lo nuosaikų liberalizmą, panašų 
į Aukščiausiosios Tarybos frak
cijos, su sušvelnintu kapitalizmu. 
Tokią programą, kuri dabar, pa
vyzdžiui, Lotynų Amerikoje iden
tifikuojama kaip neoliberalizmas. 
Toks ideologinis centras bent 
prieš dvejus metus neturėjo pa
sisekimo mūsų balsuotojų eilėse. 
Atrodo, kad lietuvis politikoje 
nesidomi liberališkai nusiteiku
siais. Jis tokiais, pripažinkime,

Gimęs 1915 m. gegužės 23 d. 
Sudeikiuose prie Utenos, šių me
tų rugsėjo 13 dieną Bostone užge
so Juozas Girnius. Apie šį didį 
žmogų galima kalbėti įvairiais 
požiūriais. Jis buvo filosofas, — 
būties, žmogaus, mirties, laisvės, 
tautiškumo, krikščionių atsako
mybės temomis parašęs bene 
reikšmingiausius lietuvių kalba 
sukurtus veikalus. Jis buvo re
daktorius ir enciklopedistas, iš
puošė Įėjęs kultūros žurnalą Aidai 
ir išeivijos Lietuvių enciklopediją. 
Jis buvo visuomenininkas, puo
šęs Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, Ateitininkų ir Fronto bi
čiulių sąjūdžius. Jis buvo šeimos 
tėvas, su žmona Marija išugdęs 
tris mokslui, minčiai ir darbui 
naudingus sūnus. Taip Juozas 
Girnius ne tik skelbė, bet ir savo 
gyvenimu įkūnijo ateitininkiš- 
kuosius katalikiškumo, tautiš
kumo, inteligentiškumo, visuo
meniškumo, šeimyniškumo prin
cipus.

Prieš trisdešimt metų Juozas 
Girnius išleido savo stambiau
siąjį filosofijos veikalą — apie 
mirtį. Šią savaitę sesulė Mirtis 
atėjo pasiimti savo dainiaus. Ano
je knygoje jis rašė taip: „Pagal 
Platoną, tikrai atsidėjusieji 
filosofijai rūpinasi tik tuo, kaip 
reikia tinkamai mirti. Tikroji 
išmintis slypi pasiruošime mir
čiai, ir pagal tai filosofija yra 
menas sutikti mirtį tinkamai 
pasiruošus. Užuot besibaiminus 
mirties, filosofų didybė yra 
tinkamai mirti, kaip Sokratas pa
liudijo savo mirtimi”. Ir toliau 
Juozas Girnius rašė: „Mirtis 
žadina mus kelti nelygstamosios 
Būties klausimą, ieškant savojo 
pasaulyje buvimo prasmės. Žmo
giškasis prasmės rūpestis inty
miai susijęs su mirties rūpesčiu, 
nes visu metafiziniu aštrumu jis 

nesidomėjo ir tarpkarinėje Nepri
klausomoje Lietuvoje.

Jeigu nėra ateities liberalios 
minties centrui, tai gal yra kokios 
nors galimybės poziciniam cent
rui? Pernai Saulius Štoma, buvęs 
Lietuvos aido vyriausias redakto
rius ir krikščionių demokratų 
partijos narys, o dabar Lietuvos 
ryto bendradarbis, siūlė 
(Apžvalga, 1993 m. balandžio 23 
d.), kad krikščionys demokratai 
pasuktų į centrą tiek iš ideologi
nio, tiek iš pozicinio taško. Pati 
Centro sąjunga dažnai atranda 
bendrą kalbą su kai kuriais nuo
saikiais dešiniaisiais.

Praktiškai žiūrint, ir atsižvel
giant į Lietuvos balsuotojų 

iškyla mirties akivaizdoje. Visi 
atskiri rūpesčiai pasaulyje turi 
tam tikra prasme. Bet kokia viso 
gyvenimo prasmė? Šiuo klausimu 
žengiame nuo dalinių rūpesčių 
pasaulyje į nelygstamąjį rūpestį 
savimi pačiais, tuo pačiu žengda
mi nuo patirtinės tikrovės tyrimo 
į filosofinį savo padėties nušvie
timą būties visumoje. Visa gyve
nime prasminga, bet kokia paties 
gyvenimo prasmė? Kuria prasme 
gyvenimo visumos klausimas yra 
mirties prasmės klausimas? Ar 
mirtis nuprasmina visa, ko buvo 
gyvenime siekta, ar greičiau 
savotiškai žmogui išskiria, kas 
prasminga ir abejinga? Kas mir
tyje yra pasaulio palikimas — vi
siškas išnykimas ar laikinės 
egzistencijos perkeitimas amži
nąja egzistencija? Visi šie klausi
mai kyla mirties akivaizdoje, bet 
jie kreipiasi į gyvenimą: kaip pri
valu gyventi, kad netektų mirties 
baimintis? ... Ir kadangi filosofi
ja kyla iš žmogaus rūpesčio rasti 
savo egzistencijai prasmę mirties 
akivaizdoje, tai vienaip ar ant
raip mirties atžvilgiu nusistato- 
ma kiekviename filosofiniame 
mąstyme. Kaip žiūrima į mirtį, 
taip žiūrima ir į gyvenimą”.

Tad Juozas Girnius šioje knygo
je ir ėmėsi visapusiškai, nuodug
niai aptarti, kaip į mirtį — ir tuo 
pačiu į gyvenimą — žvelgia šiuo
laikinis ateistas, žmogus be Die
vo. Galutinė Girniaus išvada to
kia: „įvairiai ieškoma savęs 
įprasminimo, nuo revoliucinės 
patetikos ligi kasdienės pareigos. 
Bet galutinai mirties akivaizdo
je žmogus be Dievo visur turi 
išpažinti savo beprasmybę. Vienu 
atveju tai atvirai liudijama, pro
testuojant prieš mirties likimo 
neteisybę. Antru atveju prasmės 
klausimas atmetamas kaip tuš
čias ir dėl to beprasmiškas. Kiek
vienu atveju nebūtin sunykimas 

nusiteikimus, galime numatyti 
sunkią ateitį centro ideologijai, 
bent dabartinėmis sąlygomis. 
Galėtų būti mėginimas atsisukti 
į kairę, ieškant darbiečių dezer
tyrų, jei LDDP partija pradėtų 
skaldytis. Vienas mėginimas 
sudaryti kairįjį centrą — 
steigiant Ateities forumą — 
nenusisekė. Centrui galima 
mėginti sudaryti koaliciją su 
socialdemokratais ir krikščio
nimis demokratais. Kalbame čia 
apie pozicinį susigrupavimą. 
Ideologiškai irgi būtų daug kas 
bendro. Yra tačiau problemų.

Dabar vyrauja nusiteikimas, 
kad mano priešo bendradarbis 
yra mano priešas, nesvarbu, ko
kiuose užsimojimuose, nesvarbu, 
kas siūloma. Sunku bus įtikinti 
kad ir nuosaikią dešinę, ypač jos 
pasekėjus, kad atsikabindami 
nuo konservatorių jie neišduoda 
Vytauto Landsbergio ir jo pat
riotinio palikimo. Dešinės žmonės 
toliau reikalaus, kad buvusieji 
komunistai, norį bendradarbiauti 
su dešine ar su pertvarkytu cent
ru, kur nors, kokiu nors būdu pa
sisakytų, kad komunistų partija 
padarė žiaurių klaidų.

Yra gal ir kita galimybė. Užuot 
kėlus centrizmą kaip alternaty- 
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Juozas Girnius (1915-1994) Vytauto Maželio nuotrauka

lieka visko nuprasminimu, ir 
ateizmas savo esme apreiškia ni
hilizmą... Tačiau nihilizmu 
negalima gyventi, gyvenimui rei
kia rasti prasmę, ir todėl ateiz
mas virsta laisvinimusi iš savo 
nihilistinės esmės — ieškojimu 
vienokio ar kitokio savęs įprasmi
nimo iš nihilizmo išsiveržti. Bet 
kada ieškoma prasmės, tuo pačiu 
faktiškai ieškoma Dievo. Ir tada, 
kai ieškoma prasmės be Dievo, iš 
tiesų kreipiamasi į Dievą. Ieško
ti prasmės tai ieškoti to, kas ne
praeitų su dingstančia akimirka 
laiko tėkmėje, bet kas savo dvasi
ne verte peržengtų laiką. Todėl, 
degdami prasmės ilgesiu, iš tiesų 
degame nemirtingumo ilgesiu. 
Nemirtingumo viltyje slypi pras
mės pažadas. Be nemirtingumo 
vilties beviltiška prasmės ieško
ti. Tačiau nemirtingumo viltis 
savo ruožtu neįmanoma be Amži
nosios Būties, kuri yra pati Am
žinybė. Degdami nemirtingumo 
ilgesiu, tuo pačiu degame paties 
Dievo ilgesiu, nepaisant, ar tiki
me į Dievą, abejojame ar neigia
me. Savuoju prasmės ieškojimu 
žmogus liudija Dievą, tikėdamas, 
abejodamas ir — neigdamas”.

Galima su šia Juozo Girniaus 
išvada nesutikti, bet negalima 
nesutikti su tuo, kad Girnius ją 
pasiekė plataus, autentiško, 
sąžiningo, į netikinčiojo mintis 
jautriai įsiklausančio dialogo 
keliu. Ir savo teistiniam po
žiūriui paremti Girnius sutel
kė tiek įtikinančios argumentaci
jos, jog drįsčiau teigti, kad jis 
gerokai sulygino tas dialektikos 

svarstykles, kurios jau nuo ano 
šimtmečio pabaigos buvo aiškiai 
pakrypusios į ateistų pusę. O tai 
jau nebe vietinės reikšmės filoso
finis pasiekimas. Jis, manyčiau, 
būtų sulaukęs deramo pasaulinio 
atgarsio, jeigu Girniaus knyga 
būtų buvusi prieinama ir prancū
zų, vokiečių, anglų skaitytojui. 
Girniaus balsą tas skaitytojas 
būtų išgirdęs kaip stiprų kontra
punktą Heidegger’io, Sartre’o, 
Camus, Malraux bei kitų didžiųjų 
humanistinio ateizmo mąstytojų 
balsams. Tuo labiau neginčytina, 
kad šie balsai savo ruožtu per 
Girnių ataidėjo ir lietuvių išeivi
jos intelektualinėje kultūroje. 
Juk daugiausia per jo žodį į Vaka
ruose atsidūrusių lietuvių pasau
lį sruveno prancūzų ir vokiečių 
mąstytojų ryškiai artikuliuota 
egzistencinio rūpesčio sąmonė, 
tiesiogiai sustiprinta pačių 
išeivių tėvynės netekties patirti
mi. Šios sąmonės fone išaugo 
gyvybingiausioji išeivijos — žemi
ninkų it bežemių kartos — litera
tūra bei literatūros kritika. Mes, 
pokario vaikai, skaitėme Girnių 
— ir supratome Škėmą, Mackų, 
Nyką-Niliūną, Nagi, Bradūną, 
Landsbergį, Ostrauską... ir save 
pačius.

Nemažiau svarbi buvo ir Gir
niaus visuomeninė įtaka. Čia 
teigiamai veikė ne tik filosofo, bet 
ir publicisto, redaktoriaus, ateiti
ninko, pakantaus krikščionio 
Girniaus puoselėjama mintis, 
kad idėjų rungtyje priešai yra tik 
klaida ir tiesa, o ne klystantieji 
ir teisieji, ir kad antgamtinis

krikščionybės žvilgsnis nėra iš 
principo priešingas liberalinei 
demokratijai, nes tai dviejų 
atskirų ir todėl nesikryžiuojančių 
plotmių dalykai. Šių idėjų įsisą
moninimas išeivijos visuomenėj 
iš tikro šalino dar iš devyniolikto 
šimtmečio paveldėtus nesusipra
timus ir leido dviejų tradicijų — 
katalikiškosios Valančiaus-Dovy- 
daičio ir laicistinės Kudirkos- 
Šliūpo — įpėdiniams rasti bendrą 
kalbą daugelyje išeivijos veiklos 
barų, kaip antai: kultūros verty
bių kūryba, priešinantis jų bana- 
lizavimui, visuomenės telkimas 
visoms pasaulėžiūroms atviroje 
Bendruomenėje, priešinantis sek
tantiškam grupių interesų suab
soliutinimui, jaunimo tautinis 
ugdymas, priešinantis niveliuo
jančiam aplinkos spaudimui ir 
moralinė talka Lietuvai, prieši
nantis jos sovietizacijai. Aišku, 
pasaulėžiūros skirtumai išeivijoje 
neišnyko, tačiau Girniaus dėka 
jie vis dažniau tapo akstinu ne 
vien bergždžiai polemikai, bet ir 
vaisingai sąveikai. Ir manytina, 
kad kuo tvirčiau Juozo Girniaus 
nusistatymai, pritaikyti šiandie
ninės Lietuvos kontekstui, įsišak
nys tėvynėje, tuo greičiau ir Lie
tuva, grįždama Europon, pasuks 
ne atavistinės balkanizacijos, o, 
tarkime, prancūziškos integraci
jos kryptimi, kur, viena iš kitos 
maitindamasi, tradicija san
tykiauja su naujove ir ta pati 
kūrybinio nerimo upė skalauja 
tiek dešinįjį,' tiek ir kairįjį 
krantą.

Mykolas Drunga
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Baltijos valstybės 
didysis išbandymas

Baltojo žirgo
klajonė

Kazimiero Barėno knyga 
„Pati apatinė pakopa”

REGIMANTAS TAMOŠAITIS

Pačiame naujausiame žurnalo 
Foreign Affairs numeryje (Sep- 
tember/October 1994) randame 
Švedijos ministro pirmininko 
Carl Bildt straipsnį „The Baltic 
Litmus Tęst”. Straipsnyje kal
bama apie Baltijos valstybes su 
didele simpatija. Jis vertas 
dėmesio. Su jo mintimis skaity
toją trumpai supažindinsime. Jį 
perskaičius darosi gaila, kad kaip 
tik prieš savaitę Švedijoje įvyku
siuose rinkimuose balsuotojai at
statė Bildt vadovaujamą koali
cinę vyriausybę.

Bildt pažymi, kad Europos sau
gumo klausimų svarstybose 
dėmesys krypsta į Balkanus. Jis 
tačįau mano, kad tie klausimai, 
kurie Vakarams iškyla Baltijos 
jūros krantuose, yra lygiai svar
būs. Pusę šimtmečio sovietų im
perija naudojo savo geopolitinę 
jėgą, giliai įsiveržusi centrinėje 
Europoje ir Balkanuose. Jos 
grėsmę Vakarai galėjo justi 
daugelyje vietų. Šiuo metu Rusi
ja teturi bendras ribas su Vaka
rų Europa tik su Skandinavijos ir 
Baltijos valstybėmis. Rusuos poli
tika Baltijos valstybių atžvilgiu 
bus tiesiog litmuso popieriaus 
tyrimas tos politikos naujai kryp
čiai. Būsimieji santykiai ir 
kylančios problemos išbandys 
trejopai dabar besivystančius 
Vakarų bendro saugumo rėmus. 
Pirma, Rusijos elgesys su Baltijos 
valstybėmis parodys, kiek gilus 
yra Rusijos įsipareigojimas tarp
tautinėms normoms ir princi
pams. Jei Rusija pilnai priims 
Baltijos valstybių neriklau- 
somybę ir gerbs jų teises, tada 
bus galima pripažinti, kad Rusi
ja įsijungė į pasaulio valstybių 
šeimą. Jei Rusija keltų abejones 
apie Baltijos valstybių suve
renumą arba knistųBi po jų 
nepriklausomybės pamatais, tai 
būtų signalas, kad Rusija vėl * 
tampa pavojus tarptautinei san
tvarkai. Antra, Europos sąjungos 
nusistatymas Baltijos šalių 
atžvilgiu matuos jos galią siekti 
integracijos, tuo pačiu metu 
grindžiant darbingus ryšius su 
Rusija. Trečia, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos saugumo rūpesčiai iš
bandys Jungtinių Amerikos Vals
tybių paruošti ir pajėgumą įtai
gauti Rusįjos politiką ir prisidėti 
prie Vidurio ir Rytų Europos sau
gumo. Vakarų įtikimumas buvo 
sunkiai išbandytas Balkanuose, 
ir, pasak Bildt, jam būtų keliami 
net sunkesni iššūkiai Baltijos sri
ty, jei Rusijos ir trįjų Baltijos 
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valstybių santykiuose nebūtų 
pasiektas stabilumas.

Bildt pabrėžia, kad įvykiai Bal
tijos valstybėse jau du kartus 
šiame šimtmetyje ženklino dide
lius pasikeitimus Europoje ir So
vietų Sąjungoje. Molotovo ir Rib- 
bentropo paktas 1939 metais 
paleido karo skalikus, o 1988 
metų dainuojanti revoliucija 
(daug anksčiau negu griūvanti 
Berlyno siena) aiškiai signa
lizavo, kad Sovietų Sąjunga yra 
iš vidaus. Šitokią istoriją turint 
omeny, buvo visai logiška, kad 
rusai bandytų atsukti laikrodi 
kaip tik Baltuos valstybėse. Bildt 
sako, kad nors Vilniaus ir Rygos 
žudynių planuotojai dar neat
skleisti, tačiau verta pastebėti, 
kad daug veidų, kuriuos matėme 
ten 1991-ųjų metų sausio mėnesi, 
vėl buvo matomi šalia Ruslano 
Chasbulatovo ir Aleksandr Ruc- 
koj Rusijos Baltuosiuose Rūmuo
se 1993 metų spalio mėnesi.

Dažnai istorikai ir politinių 
mokslų specialistai sumeta tris 
Baltijos valstybes krūvon su vi
som kitom buvusiom Sovietų 
Sąjungos respublikom. Bildt 
teigia, kad tai yra giliai netei
singa — ne tik istoriškai, bet ir 
tarptautinės teisės požiūriu. Šios 
trys valstybės prieš 1940-uosius 
metus buvo nepriklausomos. Bal
tijos valstybės buvo Tautų Lygos 
narės su lygiai tokiomis pačiomis 
teisėmis kaip Lenkija ar Por
tugalija. Bet jos vienintelės ne
gavo progos atstatyti savo 
nepriklausomybę, Antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, ne 
taip, kaip kitos okupuotos valsty
bės tais baisiais metais. Dešimtys 
tūkstančių baltų prarado savo 
gyvybes partizaniniuose karuose 
prieš sovietinius okupantus. Apie 
šiuos karus ir dabar pasaulis dar 
mažai žino. Vakarai neturėjo 
efektyvių būdų trims Baltijos 
valstybėms padėti, išskyrus 
retkarčiais pasakydami, kad jie 
nepripažjsta jų okupacijos. Tas 
gestas, ko gero, turėjo didesnes 
moralines implikacijas ir poli
tines išdavas, negu tuo metu 
buvo manoma. /

Trys Baltijos valstybės įstengė 
atsiplėšti nuo Sovietų Sąjungos 
dar prieš jai sukrintant. Jos sto
vėjo prieš didžiules negandas. 
Tiesiog neįmanoma aprašyti eko
nominį, visuomeninį ir moralinį 
sunaikinimą, kuris buvo dešimt
mečių okupacijos ir komunistų
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Kazimieras Barėnas. PATI•
PASKUTINĖ PAKOPA. Novelės. 
Aplankas Kęstučio Kizevičiaus. 
Chicago: Algimanto Mackaus Knygų 
leidimo fondas, 1992. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. Knyga 
kietais viršeliais, su aplanku. 243 
puslapiai. Tiražas — 600 egzemplio
rių. Kaina — 12 dolerių. Gaunama 
„Drauge”.

Būna tokių knygų, kurias skai
tydamas netikėtai prisimeni tą 
paprastą tiesą, kad literatūra 
visų pirma yra meno rūšis, ir kad. 
kaip menas ji teikia skaitytojui 
malonumą bei džiaugsmą.

Tokios šiaip retos knygos pra
muša teorinį literatūros kritikos 
sąmonės šarvą ir leidžia pajusti 
gyvo meninio žodžio pulsą bei 
grožį. Tekstas pasireiškia aki
vaizdžia savaimine verte, ir tuo
met nėra reikalo kompensuoti jo 
kokybę, atradinėjant jame įman
trių prasmių kodus, giliamintiš
kas tiesas, aiškinti jo svarbą 
pagal apriorines schemas, kurios 
paprastai gimsta ir sukasi paties 
kritiko galvoje. Norint kūrinį 
suprasti, nebūtina jį paversti 
intertekstualinių funkcijų kon
glomeratu, grindžiant jo 
suvokimą tuo, kas yra anapus ar 
virš teksto.

Vykusio kūrinio „gyvybinės 
šerdies” iki galo neišaiškins net 
griežčiausia struktūralistinė 
vivisekcija, nes meninis tekstas prozišką prigimtį. „įtarumo am- 
nors ir skleidžiasi per sinchrobi- 
narizmą, kartu jį ir pranoksta, 
kadangi tekstas turi ne tik užda
rą struktūrinį aspektą, bet ir 
genetinį — kilmės, kūrimosi, kū
rybos kaip raiškos laisvės mo
mentą, išvengianti struktūrinio 
determinizmo rėmų.

Isaiah Berlin yra rašęs, kad 
visuomenė ir žmogus yra laisvi 
tol, kol turi bent kokį ira
cionalumo likutį. Taip ir menas 
yra menas tol, kol jame išlieka 
bent kiek analitinėms procedū
roms nepasiduodančios paslap
ties. Meno kūrinio elementai 
tarytum kildina savotišką ho- 
listinę aurą, kuri nesuvedama 
nei į tų elementų formalius ry
šius, nei į intertekstualinius san
tykius. Tokiu atveju patikimiau
sias kūrinio supratimo būdas — 
žingsnis link jo konkretybės. Tai 
yra teksto stilistika plačiąja 
prasme.

Teksto skaitymas — lyg ir kū
rybinio akto pakartojimas, kai 
žodis matomas ir kaip turintis 
genetinio substancionalumo, ir 
sisteminio funkcionalumo (kaž
kas panašaus į jakobsoniškojo

selekcijos ir kompozicįjos principo 
abi puses). Tekste atsiradusį žodį 
„pagauna” teksto struktūra, bet 
jame lieka pirminis iracionalumo 
pėdsakas, nykstantis ikistruktū- 
rinėje kūrėjo sąmonės gelmėje.

Šios gal painokos mintys kilo 
perskaičius Kazimiero Barėno 
knygą Pati apatinė pakopa, kurią 
sudaro viena apysaka ir aštuo- 
nios novelės. Autorius man pasi
rodė besąs tikras „žodžio meis
tras”, t.y. toks menininkas, kuris 
sugeba minimaliausiomis prie
monėmis pasiekti didžiausio 
įtaigumo. Jo knygoje svarbiausia 
reikšmė tenka ne abstrakčių idė
jų klodams, bet smulkiausiam, 
pirminiam elementui — žodžiui, 
kuris, atrodo, kiekvienu atveju 
yra savitas, nepamainomas, vie
nintelis — kaip eilėraštyje. Ir 
būtent „iš apačios”, per žodžių 
audinį čia nušvinta visi prasmių 
laukai, spontaniškai išnyra ne- 
apriorinės kūrinių prasmės. Nuo 
moderniųjų laikų kritika žiūrėjo 
į rašytoją kaip į didelį gudruolį, 
siekiantį per fabulos ir lingvisti
nės medžiagos konkretybę pri
mesti visuomenei kažkokias iš
ankstines tiesas, jam svarbias 
idėjas. Tad kritiko profesinės 
garbės uždavinys buvo demas
kuoti tą gudruoli, atskleisti ne tik 
jo užmačias bei jo idėjų kraitelę, 
bet ir išaiškinti tų idėjų gan 

žius” prasidėjo 19-ame šimtmety
je. Prisiminkime Freud’ą, Marx’ą 
ir kitus. Dabar žymu grįžimas 
prie paties teksto, ir tai ypač 
naudinga, kai būna kuo pasi
džiaugti, kaip Kazimiero Barėno 
atveju.

Perskaitęs Barėno knygą, mė
ginau surasti daugiau žinių apie 
autorių (visgi norisi atspėti, kodėl 
jis taip rašo). Ir žinoma, 1982 
metų Lietuvių literatūros istorijo
je apie jį, kaip ir apie Marių 
Katiliškį, nėra nė žodžio, o Lietu
vių egzodo literatūroje rašytojas 
charakterizuojamas įprastu kom- 
paratyvistiniu, „tautologiniu” 
metodu — lyginant jį bu Gogoliu, 
Čechovu, kuriuos reikėtų lyginti 
dar su kažkuo, ad infinitum. Net 
užsiminta apie „proletariškumą” 
(prisimenu šio apibūdinimo su
keltą lengvą šurmulį JAV lietu
vių laikraščiuose), nors darbinin
kų gyvenimo tematika tik for
maliai teprimena proletarinę lite
ratūrą, kadangi pastarąjai būtina 
visiems žinoma ideologinė anga- 
žuotė, o Barėno personažas ge
riausiu atveju būtų „opor
tunistas”, kaip juos vadino 
marksistai, apimti klasių kovos 
bei pasaulio keitimo, „visuome
nės inžinerijos” manijos. Jei dar
bininkas, tai dar ne proletaras: 
kitaip net ir Mariaus Katiliškio 
bei Eduardo Cinzo knygos prole- 
tariškumu turėtų pranokti patį 
Bertolt Brecht.

Barėno personažas atsisklei
džia ne tam tikros socialinės 
kategorijos sąlygomis, bet 
pirmiausia kaip psichologinis 
subjektas, veikiantis indivi
dualios gyvenimo patirties pa
grindu. Pirmoje vietoje ne aplin
kos akcįja, bet subjekto reakcįjų

Romualdas Rakauskas Rudenio gėlės
(Kaunas)

Dvidešimt trečioji kasmetinė Lietuvių fotografijos paroda Čikagoje bus atidaryta iių metų spalio 28 dienų 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, kur ji vyks iki lapkričio 6 dienos.

grandinė, kaip savaime vertingas 
aprašymo objektas. Novelių te
matika liudytų lyg ir apibendrin
tą personažų tipą: senstantys iš
eiviai svetimoje šalyje, gyvenimo 
pabaigoje patiriantys akistatą su 
savo-likimu. Tačiau kiekvieno 
personažo prigimties savybės ir 
asmeninė patirtis sukuria juose 
kažkokių keistų ypatybių, unika
lių charakterio bruožų, kartais 
net patologinių regresyvių psichi
kos permainų, kurios padaro juos 
savotiškais „žymėtais atomais”. 
Tas idiosinkratinis fiksavimas 
leidžia autoriui glaustai sekti jų 
paskutiniuosius dvasinės tra
jektorijos virpesius: metodas, 
kažkuo primenantis Zola, Flau- 
bert tradicįją. Visgi tai nėra po
zityvizmo psichopatologinis ar 
biologinio determinizmo metodas.

Barėno personažų idiosinkrazi- 
jos labai įtikinamos, psichologiš
kai motyvuotos gyvenimo patir
ties retrospektyvomis. Kadangi 
personažo situacija dažniausiai 
yra finalistinė — senas ir pavar
gęs, jau beveik žengiantis į amži
nybę — joje natūraliai susikuria 
retrospektyvaus ir ciklinio laiko 
semantika. Personažas žvelgia į 
praeitį, nes ateities jau nebeliko, 
ir tuo pačiu jo elgesyje ima at
sirasti kažkokių „grįžimo į 
vaikystę” požymių, pasireiškian
čių keistais polinkiais, kaip 
fetišizmas, niekniekių kolek
cionavimas ir pan. Šioje praeities 
ir dabarties sandūroje bei susi
dvejinime įvyksta ir sąmonės su
sidvejinimas ar net konfliktas, nes 
šio vyksmo metu pakyla iš už
maršties neišsipildžiusios viltys, 
įvairūs kaltės jausmai, baimės, 
sukeliančios maniakalines būse
nas, už kurių galima pajusti 
mėginamą išstumti moralinę 
kančią. Taip vyksta mirtį prana
šaujanti vidinės agonijos drama.

Personažo akistata su praėju
siu laiku — tai viso jo gyvenimo 
ir asmens galutinis įvertinimas, 
galutinis nuosprendis, po kurio 
jokių korektūrų nebegali būti. 
Apysaka „Pati apatinė pakopa” 
tiesiog ir prasideda personažo 
mirties konstatavimu, ir ši mir
tis yra dviguba — moralinė ir 
fizinė: „JURGIS KATĖNAS, 
vargšas, mirė, ir jį palaidojom 
mes, tas mažas būrelis, ir tegul 

jam būna dangaus karalystė. Ne 
aš pažadėjau jam tą karalystę: 
kunigas šitaip linkėjo, bet tai 
turbūt net ir nesvarbu. Daug 
svarbiau, man rodos, kad vis 
dėlto susidarė būrelis, kuris 
žygiavo paskui karstą, nes 
Katėnas buvo miręs ir palaidotas 
prieš būrį metų (...]. Ant karsto 
duobėje krintantieji grumstai iš
skirstė mus. Jurgis Katėnas 
baigtas” (11).

Moralinės žmogaus degradaci
jos tema nėra nauja, ir ne šioje 
temoje slypi apysakos vertė. Kur 
kas įdomiau pats įtaigumas, ku
riuo autorius atskleidžia šį 
procesą, svarbu kaip psichologinė 
sielos anatomija išreiškiama me
nine kalba, kaip vartojamas 
žodis. Beje, šičia šio aspekto 
nesiimu analizuoti, viskas turėtų 
būti akivaizdu citatose.

Kūrinio eiga lyg ir stereotipiš
ka: į pabėgėlių sovyklą puikiais 
juodbėriais kinkytu vežimu įdar
da savim patenkintas buvęs bur
mistras, ilgainiui jis netenka 
savo žirgų, prestižo, žmonos, pa
galiau, tapęs trikotažo fabriko 
juodadarbiu, atsiduria „pačioje 
apatinėje pakopoje”. Apgaulės ir 
niekšybių keliu susikurtą garbę 
sunaikina rūstaus gyvenimo 
išbandymas.

Katėno metamorfozė vyksta sa
vitu būdu, bet sąmonės pokyčių 
eiga yra nuosekli ir dėsninga, 
motyvuota psichinės veikėjo pri
gimties ir jo praeities.

Pirmas simptomas lyg ir nežy
mus, nieko nereiškiantis kurio
zas: pietaudamas su savo Onute, 
Katėnas pastebi ant kiaušinio 
antspaudėlį: „pagaminta Danijo
je”. Tai jam primena Lietuvą, 
sukelia pasididžiavimą buvusia 
ekonomine tėvynėB galia: „Mes gi 
lietuviškais maitinom anglus!” 
(32). Patriotiniai jausmai, be abe
jo, susimaišo su asmeniniais, 
prisimenama turėta valdžia ir 
garbė. Tad kiaušinis Katėnui 
pasirodo toks reikšmingas, kad jo 
lukštą pasilieka atminimui. Po 
kurio laiko šio „išvalgyto vištos 
gaminio” pagrindu pasako net 
emocingą patriotinę kalbą viena
me minėjime.

Kiaušinio lukštą seka plakatas 
iš mėsinės su zelandiškomis 
avimis ir avinėliais: mat jis Katė

nui priminė vaikystę, kai dėl 
jo kaltės avis nusilaužė koją ir 
buvo suvalgyta (savaiminė sim
bolinė implikacija). Toliau 
kolekcįją papildo etiketė su baltu 
arkliu, ženklinanti jau ne degti
nės butelį, bet turėtus žirgus. Gal 
tai ir Lietuvos valstybės užuomi
na (atgarsis). Kita etiketė — su 
juodu ir baltu šuniuku. Baltas 
šuniukas Katėnui atrodo blogas 
— primena kažką nemalonaus, 
užtat juodas — savas.

Popierėliai Katėnui tampa ir 
politinio nusistatymo ženklu. 
„Ne, jis Palioniui nepritarė. 
Tamsią masę ne tik gali, bet ir 
turi valdyti išrinktieji. Po to 
pasikalbėjimo jis tyčia pradėjo 
pirkti Pietų Afrikos apelsinus ir 
obuolius ir papildinėti savo 
rinkinį popierėliais, į kuriuos 
vyniojami tie vaisiai” (63). Tuo jis 
palaiko apartheid’o politiką bei 
ekonomiką.

Taip Katėno sąmonė patenka į 
iliuzinio ženklų pasaulio spąstus, 
nuo šiol visą jo dvasią ima valdyti 
etiketės — jose, pasirodo, besąs 
užkoduotas visas Katėno gyveni
mas. Taip šio personažo praeities 
fantomai pradeda teikti idiosin- 
kratinį pavidalą jo likimui, 
įgyjančiam ženklintų popierėlių 
išraišką. Ir pats jų kolek
cionavimas, nekalbant jau apie 
tikrovės pakeitimą ženklais, yra 
nebesveikos, fetišizuojančios 
sąmonės reiškinys. Toks žaidi
mas rodo psichinį regresą, sena
tvinį infantilizmą. Kartu tai lyg 
noras nusimesti kažką sunkaus, 
išstumti iš savo sąmonės į sim
bolių sferą, bet iš ten viskas 
bumerangu grįžta atgal, su daug 
stipresne energija, nes morališkai 
ir protiškai palūžusi dvasia šiai 
negailestingai ženklų viešpatijai 
nebepajėgia priešintis. Subjektas 
lyg praranda save, jo „aš” subyra 
į ženklų pandemoniumą, kurio 
referentinis turinys yra praeities 
laike įvykę ir fatališkai nebepa
keičiami personažo veiksmai.

Tačiau čia, kaip ir Ferdinand 
Saussure-Jacųues Lacan lingvisti
nio ir psichoanalitinio struktū
ralizmo tradicijoje, ima veikti ne 
tik genetinis-referentinis ženklų 
aspektas (ryšys su praeitimi ir

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Vėl Žemaičių meškos sukviesti
INGRIDA KORSAKAITĖ

Kai atkunta 
agresyvumo genai

Mėgdavome idealizuoti pat
riarchalinio kaimo žmogaus 
būdą. Ypač išeivijoje premijuotų 
romanų bei novelių klestėjimo 
laiku. Štai kaip gražiai apie 
žemės purentoją, mylimą dėdę 
rašė Petronėlė Orintaitė 
„Liepalotų medynuose”:

„Senis Antanas lietuviško so
diečio protu taip giedrai viską 
išmanė ir taip dorai tiesiu keliu 
įgudo žengti, kad — į jokią šun
kelio pagundą niekada nenukry- 
po. J kiai savinaudos, pavydo ar 
keršto aistrai nepasidavė, 
menkystės duobėn nenuslydo. 
Vis žėrėjo tikru žmogumi: kaip 
deimantas, kurį tobulai nuglu
dino dieviškos rankos auksa
kalys”.

Taigi buvo tada ypatingų žmo
nių. Yra jų ir šiandien. Jei 
kartkartėmis neiškelsime jų do
rovinių bruožų, ilgainiui prarasi
me nuovoką apie geravališkumą 
žmonėse, apie jų troškimą kurti 
šviesesnę ateitį.

Deja, šiuo metu postringauti 
apie lietuvių charakterio teigia
mybes lyg ir netinka. Absur
diškos buities arenoje siaučia pra
gariškas smurtas. Apmaudas, 
nusivylimas, abejonė įdiegia 
nepasitikėjimą žmogumi. Nese
niai perskaičiau įjautrintą Valdo 
Kukulo straipsnį „Ugnį prisišau
kėme į save” (.Respublika, 1994 
m. rugpjūčio 11 d.). Kukulas rašo:

„Taip, šituose taikiuose ir 
nuolankiuose žmonėse jau nuo 
seno slypėjo agresyvumo genas” 
[...] „mūsų klasikos siužetai, 
patys to nenorėdami, jau amžiaus 
pradžioje ėmė griauti tautosakos 
ir masinės psichologijos kuriamą 
mitą: lietuviai yra nuolankūs, 
taikūs, lengvai prisitaikantys 
prie ekonominių ir socialinių 
aplinkybių”.

Dvidešimtojo amžiaus negandų 
grandinė — pasauliniai karai, 
okupacijos, persekiojimai, trė
mimai, genocidas, vadų veidmai
nystė, galų gale ekonominė suiru
tė — prisidėjo prie agresyvumo 
genų atkutimo. Jie tapo veiks
minga pragaištimi. Valdas Ku
kulas rašo: „Šiandien lietuviai 
nėra nuolankūs, nei taikūs. Šian
dien lietuviai šaudo ir šaudosi, 
pjauna ir pjaunasi, muša ir muša
si, ir nė vienas Lietuvos pilietis 
negali jaustis saugus ir ramus dėl 
savo gyvybės”.

Kukulas nurodo bene svarbiau
sią dabartinio pamišėliško smur
tavimo psichinę priežastį. „Šian
dien mes išgyvenam pažemin
tųjų, atstumtųjų, nelaimingųjų

revanšo laikotarpį”. Atseit, 
menko ar vidurinio išsilavinimo 
žmonės, anksčiau nepripažinti, 
nepastebėti, bet kuria kaina, per 
kitų galvas braunasi prie turto ir 
galios. Liejasi ne tik jų varžovų, 
bet ir prievartaujamų versli
ninkų ir apiplėšiamų piliečių 
kraujas. Smurtu įsigytas lobis — 
tai jų galia.

Ir kas to nežino. Apie tai gi 
šaukiama, rašoma. Kartais 
nustembi, perskaitęs spaudoje 
kokį nors nelauktą, paiką ne
apykantos proveržį ir iš pri
pažintųjų tarpo. Tiesiog nesinori 
tikėti, kad Kauno centre 
esančioje kavinėje „Skliautas” 
poetas Gintaras Patackas (labai 
mėgstu jo kūrybą) sumušė 
kaunietę Skaidruolę L. Anot jos, 
„sudavė į veidą, o paskui spardė ”. 
Kaltinkime ne vien genus, bet ir 
alkoholį: kai kurie gėrovai negali 
ištverti ko nors neapkūlę. Poetas 
dabar gydosi psichoneurologinėje 
ligoninėje. Nuoširdžiai linki u jam 
pasveikti.

Tolygiai agresyvų ketinimą 
skaitau šių metu Poezijos 
pavasario almanache. Skyriuje 
„Svetimi” išspausdintas turbūt 
dar jauno poeto Donato Valan
čiausko eilėraštis „Kaip nužudyti 
išeivį”. Be jokių užuolankų 
Valančiauskas dėsto būdą: Jis at
vyksta kasmet į miestą/ mums 
atvežti patarimų/ tu iš anksto jo 
lauki minioj// vos tiktai nusileis 
lėktuvas/ ir jisai nusiropštęs 
trapu/ atsiklaups pabučiuoti 
žemės// tu prišok ir taikliu smū
giu/ sudaužyk jo pliką pakaušį”. 
Jei tai tik humoristinis tauš
kalas, vis tiek darosi kraupu: 
turiu pliką pakaušį.

Literatūroje ir mene jau ke
liuose numeriuose randu intri
guojančius Herkaus Kunčiaus 
ese. Aiškiai matyti, kad Kun
čiaus vaizduotei talkina imi
tavimas. Kad ir tos „Trys vizijos” 
(1994 m. rugpjūčio 6 d.) apie Re
migijaus Pačėsos paveikslus 
primena anekdotą apie seksu 
apsėstojo pokalbi su psichiatru. O 
nuotykiai Paryžiuje „Liutecįjos 
juostoje” alsuoja vakariečių nar- 
komaniškų sluoksnių bodėsiu 
(spleen). Čia vėl atgyja Ameriko
je gerokai primiršto Henry Miller 
kultas. Mane pribloškia vienas 
nešvankiai ciniškas epizodas. 
Herojui „aš” (taigi Herkui) drau
gas suranda nakčiai darbą — sau
goti du vaikus. Kai tėvas ruošiasi 
vakarui, Herkus suskumba min
tyse suniekinti vaikų motiną, jos 
užsibuvimą tualete nusakydamas

Tarp daugelio šios vasaros 
kultūrinių renginių lietuvių 
dailininkams ir dailės mylėto
jams vienas svarbiausių buvo an
troji Pasaulio žemaičių dailės 
paroda, kurios ekspoziciją pasida
lino du miestai — Plungė (vaiz
duojamoji dailė) ir Telšiai (taiko
moji dailė). Jos atidarymas įvyko 
netrukus po Pasaulio lietuvių 
dainų šventės, kaitriomis liepos 
16-17 dienomis. Į Plungę sugužėjo 
daugybė parodos dalyvių ir sve
čių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos, Telšių ir net tolimos 
Australijos. Tai buvo dviguba 
šventė, nes drauge su Pasaulio 
žemaičių paroda restauruotuose 
Oginskių rūmuose buvo atidary
tas ir Žemaičių dailės muziejus — 
pirmas regioninis muziejus Lietu
voje. Čia ne tik nuolat bus rengia
mos dailės parodos (jau prieš tai 
įvyko dvi išeivių dailininkų Ado
mo Galdiko ir Juozo Bagdono ta
pybos parodos), bet bus ir pastovi 
ekspozicija. Pasak muziejaus di
rektorės Ados Bumblytės, į jį 
sugrįš „iš kryžkelių ir smūtkelių 
išaugęs Lietuvos ir pasaulio kul
tūros atšvaitais praturtėjęs” 
menas. Oginskių rūmuose, ku
riuose iš seno tvyrojo meniška at
mosfera, skambėjo muzikos gar
sai, vėl atgims senoji dvasia. Ir 
dabar vienoje iš muziejaus salių 
stovi anų laikų liudininkas — 
Bechstein firmos pianinas, ku
riuo, sakoma, grojęs ir M. K. 
Čiurlionis, mokydamasis kuni
gaikščio Mykolo Oginskio įsteig
toje muzikos mokykloje. M. K. 
Oginskio polonezo gaida prasm
ingai aidėjo muziejaus ir Pa
saulio žemaičių parodos atidary
mo iškilmėse.

Prieš atidarymą Plungės baž
nyčioje buvo šventos mišios už 
mirusius žemaičių menininkus. 
Kiekvienas pirmiausia prisimi
nėme garsiųjų dailininkų-žemai- 
čių Pauliaus Augiaus, Adomo 
Galdiko, Antano Gudaičio, Jono 
Kuzminskio, Antano Mončio, 
Vaclovo Rato, Jono Švažo,

Anastazijos Tamošaitienės, Liudo 
Truikio, Telesforo Valiaus, Romo 
Viesulo vardus. Visų šių dailinin
kų kūryba buvo gražiai pagerbta 
Pasaulio žemaičių dailės parodo
je. Po mišių šventinė eisena su 
pašventinta parodos vėliava (au
torė Jūratė Urbienė) patraukė 
Oginskių rūmų link. Prie cen
trinio įėjimo sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos kultūros ministerijos 
sekretorius Vytautas Balčiūnas, 
pavadinęs atidaromą muziejų 
„žemaičių Versaliu”. Kalbėjo 
vienas iš pagrindinių parodos or
ganizatorių dailėtyrininkas Vik
toras Liutkus, dailininkas Vytau
tas Valius, šeimininkai — Plun
gės valdžios atstovai ir kiti. 
Kunigui Petrui Našlėnui pašven
tinus rūmus ir Žemaičių dailės 
muziejų, lankytojai įžengė į erd
vias ekspozicijos sales. Akinamai 
baltų sienų fone skleidėsi žemai
čių dailės margumynas. Nors 
ir neprilygdamos senoviniam 
parketui, Svieste švietė nau
jos lakuotos natūralių lentų 
grindys...

Informacinio pobūdžio straips
nyje sunku būtų plačiau aptarti 
eksponuotąją įvairių kartų že
maičių dailininkų tapybą, skulp
tūrą, grafiką ir taikomąją dailę. 
Ar yra jų kūriniuose kokių nors

ypatingų, grynai žemaitiškų 
bruožų? Tikriausiai yra, nes kaip 
rašo Viktoras Liutkus parodos 
katalogo pratarmėje, Jeigu yra 
kas nors Lietuvos kasdienybėje

mitiško ir stabilaus — tai žemai
čių ir Žemaitijos mitas”, o „že
maičių menas sugėrė šių vietų 
atmintį, kvapus, įvaizdžius, žmo
nių judesius, jų nedidelius kasdie

nybės džiaugsmelius ir vakaro 
žaros ilgesį”. Iš tiesų ar ne 
maldinga Žemaičių Kalvarijos 
dvasia įkvėpė geriausius Pau
liaus Augiaus raižinius, ar ne 
žemaitiško paslaptingumo kupini 
Telesforo Valiaus ciklai „Samogi- 
tia” („Žemaitija”) ir „Paskutinis 
rytas” (beje, dailininko aštuonias
dešimtmečio proga Plungėje eks
ponuota didelė jo kūrinių kolek
cija). Ar ne Žemaitijos kraštovaiz
džio atšvaitai išliko pokarinėse 
Adomo Galdiko ir Juozo Bagdono 
abstrakcijose? Nedrįsčiau to teig
ti ir apie Kęstučio Zapkaus ar 
Prano Lapės paveikslus, nors pas
tarasis pats sako, kad kaip sraigė 
savo namelį visąlaik su savimi 
neša Lietuvos viziją. Manding, že
maitiškas graudulys aidi ir Romo 
Viesulo „Raudų” cikle, o Antano 
Gudaičio, Vytauto Igno, Jono 
Švažo, Leonardo Tuleikio ir rašy- 
tojo-dailininko Romualdo Lan
kausko tapybą jungia bendros so
draus kolorito spalvos. Neap
siriksime, tvirtindami, kad že
maičių liaudies menui artimi pa
rodoje eksponuoti Vytauto Va
liaus paveikslai iš ciklo „De Pro- 
fundis” ir monumentalūs Algi
manto Švažo (vieno iš aktyviau
sių parodos organizatorių) trip 
tikai, skirti Simono Daukanto ir 
Viktoro Petravičiaus atminimui.

(Nukelta į 2 psl.)

„š” raide prasidedančiu veiks
mažodžiu. Tėvams išėjus, užmig- 
dęs vaikus, jis tuoj pat įninka į čia 
surastus svaigalus. Ragauna 
vyną, aperatyvą, po vidurnakčio 
— degtinę, viskį, konjaką, kepi
mams skirtą spiritą. įkaušęs 
palieka vaikus ir išeina pastovėti 
prie Henry Miller namo. Tėvai už 
tai jam sumoka 160 frankų.

Tegaliu pasakyti: tai tik ciniš
kų nuotaikų sukelta beletristinė 
išmonė. Amerikoje šitokiam 
„baby-sitter” grėstų kalėjimas.

O gal aš be reikalo moralizuoju. 
Gal Lietuvoje siaučiantis visokių 
aistrų įniršis nieko bendro neturi 
su genais. Gal gyvenime žodis 
Dora šiandien tėra tik patrauk
lios merginos vardas.

Pranas Visvydas

Alfonsas Čepauskas „Ex libris Tadas Vėbra”, 1993

Laura Baltutis Sapnas apie Lietuvą
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Valerijonas Vytautas Jucys Ekslibris

Popierius, mišri technika, 30 x 30

Algimantas Švažas Iš triptiko „Lithuaniae”, 1992
Simono Daukanto jubiliejui paminėti. II.
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Godos ir vizijos kopų panavaliuos

Kodėl ašaros sūrios 
kaip jūra

Šio rašinio antraštė yra poeto 
Leonardo Gutausko eilėraščio 
antraštė. Eilėraštis, kurį suradau 
rinkinyje Portretas (Vilnius, 
1988) prasideda: „Ateis naktis 
kaip didelis ir juodas / Žvėris — 
girdėsi jos žingsnius”. Ir baigiasi: 
„Ištarsi: pro medžius jau jūra 
matos, / Tik mūsų žingsnių ban
gos negirdės...”

Taip, rugsėjo 28-os nakti Balt; 
ji ; jūra buvo kurčia žmonių žings
niams, jų veiklai, lūkesčiams, jų 
miegui, jų gyvybei. Vėtroj įsisiū
bavusi Baltija griaudėjo savo ga
lingomis bangomis, dvidešimties 
pėdų keteromis daužė į jos glėbį 
pakliuvusius laivus. Baltįjos tem
peramentų pažįstantiems nar
siems pakrančių gyventojams, tai 
lyg ir niekis, ...bet... atsitiko 
šiurpi nelaimė. Kurčioji, galingoji 
jūra savo audra priminė jų mylin
čiam žmogui: Esu dosni, erdvi, 
graži, tačiau jei neapsižiūrėsi, jei 
pakartojamai nepatikrinsi to, kas 
būtina, jei prarasi pusiausvyrų, 
atsidursi mirtiname pavojuje.

Taip ir atsitiko: žmonės neapsi
žiūrėjo. O jūra jų neperspėjo^nes 
ji niekad negirdi mūsų žingsnių. 
Ji yra kurčia mūsų technologijai, 
mūsų norams ir klaidoms. Kurčia, 
bet nekalta.

• * *

Tą rytmetį pabudau labai anks
ti. Įjungiau prie ausies esantį 
radijų. Per žinias sužinojau apie 
„Estonijos” nelaimę. Dieve, koks 
širdį veriantis aukų skaičius!

Atsikėlus, reikėjo ką nors su 
savim daryti. Prie kavos puodelio 
atsiverčiau neseniai iš bibliote
kos pasiskolintų mėgiamo ameri
kiečių poeto Mark Strand knygų 
Dark Harbor (Tamsus uostas). 
Tai apmąstymų poema, sudaryta 
iš 45, nerimuotais trieiliais 
parašytų eilėraščių. Kiekvienam 
puslapiui po vienų.

Atsivertęs skaičiau Dešimtų 
(X). Ir koks neįtikėtinas sutapi
mas! Eilėraštyje minima jūra! 
Poetas rašo apie šauksmų, pasie
kiantį bundantįįį, apie balsus, 
šaukiančius iš kitur, iš rugpjūčio 
nakties pragarmės. Ir štai: iš 
laivo skęstančio Baltijoje („from 
the ship going down in the Bal
tic”), iš širdgėlos...

Ir sakyk tu man, kad geri 
poetai nėra pranašai. Ar bent 
savo pasąmone nujaučiantys 
artėjančias žmonijos negandas. 
Jie iš anksto jas aprauda savo 
sielos elegiškomis stygomis. 
Mark Strand ragina save kata
strofos šiurpius skiemenis pavers
ti muzika. Jis klausia: „How you 
turn pain / into its own memorial, 
how do you write it down,” ...

Tai tiesa — meniškai aprašyti 
skausmų yra sunku.

* * *

Prisiminiau ir kitų anglosaksu 
poetų (skaitytų prieš daugeli me
tų) elegijas, susijusias su nelaimė
mis jūrose. Kad ir John Milton’o 
nuostabiai sustyguotų raudų „Ly- 

cidas”. Milton’as parašė ją savo 
mokslo draugo Edward King at
minimui. Jaunas poetas King 
1637 metais paskendo netoli 
Valijos (Wales) krantų. „Lycidas” 
tebėra vienas iš žinomiausių 
anglų poezijos šedevrų. Kas 
domisi anglų literatūra, tikriau
siai girdėjo apie 19-ojo amžiaus 
poetą, kataliką Gerard Manley 
Hopkins (1844-1889), rašiusi su 
nuogu neįprastu gaivalingumu. 
Tai jo didingoje poemoje „The 
Wreck of the Deutschland”, jau 
pirmame posme skaitydamas, 
tarsi pajunti milžiniškų jūros 
bangavimų: viršūnes ir gelmes. 
Laivas „Deutschland”, drauge su 
tremiamomis pranciškonėmis 
vienuolėmis, nuskendo jūroje 
1875 m. gruodžio 7 d.

Bet grįžkime prie Baltįjos. Kaip 
sakiau, ji yra nekalta. Neseniai, 
rugsėjo 4, lietuviai šventė Baltijos 
dieną. Literatūroje ir mene 
išspausdintoje Stasio Žvirgždo 
nuotraukoje ji atrodė „panaši į 
fantastinį gyvūną.” Bet jei 
žiūrėsime iš aukštų aukštybių, 
Baltįja, kaip mus mokykloje mo
kė, yra panaši į suklupusių besi
meldžiančių moterį. Ir jeigu 
dabar širdis verčia raudoti dėl to, 
kas įvyko, su šiuo klūpančios 
moters vaizdu mes, baltiečiai, 
prisimename ir visad prisimin
sime nelaimingos „Estonijos” 
aukas. Mūsų ašaros yra sūrios 
kaip jūra.

Pranas Visvydas

Vytautas Butkus (Tauragė) Iš ciklo „Baltija”

VYTAUTAS A. JONYNAS

Nors apie Tomų Sakalauską re
tokai buvo užsimenama išeivijos 
spaudoj, jo pavardė buvo vis dėlto 
ne vienam girdėta. Žinoma kaip 
vieno retų biografijos žanro puo
selėtojų Lietuvoj. Kaip Monologų 
— monografijos apie anuomet di
džiai liaupsinamą Panevėžio tea
tro direktorių — autorių. Kiek 
dažniau toji pavardė ėmė būti 
linksniuojama, kai Sakalauskas, 
užsibuvęs New York’e, pasišovė 
rašyti apybraižą apie užsienyje 
gyvenanti kultūrininką, dailinin
kų Vytautą Kazimierą Jonynų. 
Pavadinta Kelionės vardu, toji 
monografija išvydo dienos šviesą 
1991 metais, jau Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Bet anuo
met, „palaimintaisiais sąstingio 
laikais”, Sakalausko užmojis 
rodėsi drąsiu ir girtinu.

Abu šie veikalai atestavo jų 
autorių kaip visko kandusj plun
ksnos darbuotoją, plačių akiračių 
žmogų, kantrų, drovų neįžūlų 
apklausinėtoją ir informacijos 
kaupėjų. Taip pat kaip dinamiš
kų, apsukrių ir reiklią asmenybę, 
sugebančių išlupti iš leidyk
lų savo kūriniui deramų, orių 
išvaizdų.

Neseniai pasirodžiusi naujoji 
Sakalausko knyga Čakona 
pakartojamai parodo, kiek 
autoriaus esama šiame bare 
ryžtingo ir sumanaus. Leidinys — 
dailaus formato, išpuoštas 
originaliais dailininkės Jūratės 
Stauskaitės grafikos darbais, 
aprūpintas žemėlapėlių gausa. 
Yra pažymima, kad šio leidinio 
rėmėjais buvę netgi du fondai: 
Lietuvos kultūros fondas ir 
Mažosios Lietuvos fondas. Savo 
turiniu ir sąranga tačiau Čakona 
išsiskiria iš ankstesnių Sakalaus
ko kūrinių.

„Pavadinimas”, teigė G. E. 
Lessing, „turi būti kaip meniu 
[valgiaraštis]: kuo mažiau jis 

pasako, tuo geriau”. Čakona 
visais atžvilgiais atitinka tą 
normą. Tarptautinių žodžių žody
ne (1985) šis terminas aptariamas 
šitaip: čakona (isp. chacona) tai 
muzikinis žanras, polifoninių va
riacijų pjesė”. Atseit turime rei
kalo su prozos veikalu, suręstu 
pagal muzikinės pynės dėsnius, 
su privalomais motyvų pakarto
jimais, simetrijom, improvizaci
nėm kadencijom bei kitokiais, 
moksliškai tariant, „išraity
mais”. Partitūros pobūdį pabrė
žia tarp kitko ir autoriaus suma
nymas pavadinti knygos skyrius 
„variacijom”. Jos numeruojamos 
(nuo vieno iki trisdešimties) ir 
surikiuojamos tam tikra tvarka 
(pateikiamas brėžinėlis 13-ame 
puslapy).

Šiek tiek painiavos, tiesa, 
sukelia antroji knygos antraštė — 
„Smėlio kalnai ir XXX vizijų”. 
Vėl ne kažin kaip konkreti, nors 
šiuokart daromos aliuzijos jau 
nebe į garsų, bet į optinių pagavų 
pasaulį.

Trumputė aut^ iaus pratarmė 
paaiškina, kad toji ekstazinė 
virsmo vieta, kur autorių ištiko 
vizijų, haliucinacįjų ir kitokių 
transų būsena, tai viena Ner
ingos kopų viršūnių. Atseit prie
šingai anksty vesniems Sakalaus
ko kūriniams (monografįjom apie 
gyvus žmones), šiuokart knygos 
turinį sudarys, kas be ko, jo patir
ties dalykai, bet taip pat susiras
ta istoriniuos dokumentuos, ke
liautojų aprašymuos, laiškuos, 
giesmynuos bei dainynuos me
džiaga — tai Kuršių marių kraš
tas. Istorinis pasakojimas, kaip jo 
veidą keitė priešai, smiltys ir 
laikai, yra pagrindiniu Čakonos 
personažu. Tų vaizdų atsklandos, 
skaitytų tekstų reminiscencįjos ir 
apmąstymai, užvaldę autorių ko- 

i pų „skaistijos” nuošalybėj, 
sudarys margaspalvį knygos

Jūratės Stauskaitės iliustracija Tomo Sakalausko „Čakona: užmario smėlio 
kalnai ir XXX vizijų” (Vilnius, 1994)

audinį.
Žavėtis Lietuvos Sachara — 

jokia naujovė. Iš tiesų, pradedant 
bene Petro Babicko Marių pasa
kom ir Gintaro krantu, lietuvių 
grožinėj raštijoj, įskaitant ir 
vaikų literatūrą, yra nemažai 
kūrinių, apdainuojančių tos šilų 
juostos grožį. Nuoširdžią, nuosta
bą, kurių sukelia Nerijos „skaisti- 
ja”, puikiai išsako Eugenijaus 
Matuzevičiaus posmelis: 
Čionai atkeliavęs, sustoji ap

svaigęs, 
Platybė vandens ir baltieji kalnai, 
Pirkelės žvejų ir valtelės jų 

laigios, 
Pasauli tu naują staiga pažinai.

O kur dar turistiniai leidiniai a 
la J. Mėšio Kuršių Neringa (1957) 
arba A. Medonio Baltijos pąįūriu 
Gausiai iliustruotuose, nors ir ne
spalvotomis nuotraukomis, juose 
nestigo geografinės, istorinės, 
geodezinės, ornitologinės ir kito
kios informacijos.

Kuo skiriasi Čakona nuo šių 
„vadovų po Neringą”? — Išorės 
atžvilgiu — iliustracijų skir
tingumu. Jei tuose turistiniuose 
leidinėliuose vyrauja gamtos ir 
kitokių nuotraukų, graviūrų, ta
pybos darbų reprodukcijų gausa, 
tai šiuo kartu jų vietų užima 
pusiau abstraktinio pobūdžio Jū
ratės Stauskaitės grafika, suges- 
tijonuojanti nesiliaujančia smė
lio, sniego, sųnašų kaitą ir 

V
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pajūrių bangų mūšų.
Aiškinamojo teksto ir kom

pozicijos atžvilgiu, kontrastas 
tarp turizmų skatinančių skaiti
nių ir Čakonos nepalyginti 
didesnis. Sakalausko esejistinis 
veikalas pernelyg platesnės ap
imties, išrankesnis skelbiamų 
įtarpų atranka, įvairesnis. Patei
kiantis neretai skaitytojui daug 
nežinomų faktų faktelių, o kar
tais ir galvosūkių. Rasit geriau
siai autoriaus polinkį suteikti 
knygai modernistinį („Anyeeeri- 
kos madoos rūbo”) apvalkalų, 
parodo veikalo pradžioje pateikia
mos skaitytojui instrukcijos — 
„modus operandi” — kaip pasidi- 
dint veikalo „išskaitomumų”. 
Petitu spausdinamoj išnašoj kny
gos paraštėj rašoma:

„Atspindulio dėsningumas Ča
konos modus procedendi. Tai 
raktas trims jos skaitymams.

PIRMASIS — žodžių skaitymas. 
Jis skleidžiasi taip; po pradžios 
arba šviesiosios temos, seka 
pabaigos, arba tamsioji Tema; po
I variacijos — XXX variacija, po
II - XXIX, po III-XXVIII ir tt. 
(Kad lengviau būtų susirasti per
skaityto epizodo „atspindį”, kiek
vienos variacijos gale pirmuo
se skliaustuose nurodomas 
sekančios variacijos puslapis). 
Skaitant tokia seka, „praeitis” ir 
„ateitis” artėja viena prie kitos. 
Jų susitikimas įvyksta XV ir XVI 
variacijų sandūroje. Čia — 

vidurys. Persikeitimo riba (van
dens linija).

Jų perėjus, laukia ANTRASIS 
SKAITYMAS. Tai knygos sklai
dymas prisimenant. Seka tokia: 
po XVI variacijos — XVII variaci
ja, po XVII-XIV, po XVIII-XIII ir 
tt. (Antrieji skliaustai variacijos 
gale nurodo sekančio epizodo 
pradžių). Šį kartą jau nebūtina iš 
naujo ir ištisai skaityti variacijas, 
o pakanka mintimis sugrįžti prie 
jau kartą perskaityto teksto ji 
prisiminti. „Ateitis” tolsta nuo 
praeities, kol po XXX variacijos 
nušoka į I variaciją, o po pabaigos 
Temos pagaliau sugrįžta į pra
džios Temą. Atsiduriame ten, iš 
kur išėjome.

Nuo tos vietos prasideda pasku
tinis skaitymas. TREČIĄJĮ kartų 
per tekstų pereiname žvalgyda- 
mies ir kiaušydamies. Tai — pri
kėlimas natų, kurios yra parašy
tos kiekvienos variacijos pradžio
je. Skaitome tik paryškintas 
teksto vietas. Šis paskutinis 
skaitymas yra bene pats svar
biausias; muzika yra vizijų siela 
ir todėl taip svarbu kiekvienoje 
variacijoje išgirsti Čakonos 
skambesį. Tai paskutinis pa
sivaikščiojimas smilkstančiais 
Užmario smėlio kalnais. Skraidy
mas nuo viršūnės ant viršūnės. 
Smėlio laikrodžiai rodo laikų — iš 
praeities sugrįžtame į dabartį; 
Tema, I variacija, II variacija, III 
variacija... XXX variacija. Tema.

Jei kam toks Čakonos skaity
mas pasirodys painus ir nereika
lingas, gali jų skaityti taip, kaip 
skaitomos visos knygos — jo va
lia. Tąsyk skaitytojas neišgyvens 
vizįjų laiko sklaidos, kuri kitokia, 
nei kasdienybių chronologinė 
seka.”

Visas šis instruktažas, prisipa- 
žinkim, skamba, „akademišku”, 
dogmatišku, „Semiotišku” sme
genų plovimu, bet Sakalauskas 
pagirtinas už tai, kad jis negrūda 
skaitytojui savo egzegetikos per 
nevalių, o palieka jam teisę 
manytis, kaip tinkamam. Netgi 
pataria lesioti (trečiame skaity
me) riebiu šriftu išspausdintus 
gabalėlius. Bereikalingai užsi- 
gaištumėm, bandydami išaiškin
ti, ar tas skyrių sustygavimas, 
skirtingu šriftų naudojimas ką 
nors skaitytojui duoda ar ne.

Ieškomų efektų paveikumas 
manding, nevienodas. (Bent tuo 
įsitikinom, pabandę naudotis 
autoriaus „raktais”. Kai ką 
rakina, kai ką ne.) Bene kur kas 
svarbiau žinoti faktų, kad Čako
na reikalauja iš skaitytojo nema 
žai išsilavinimo, atidos ir ten, kur 
autoriaus užsibūnama tikybi- 
niuos, alegoriniuos ar mistiniuos 
miglynuose, nemažai atlaidumo 
ir kantrybės. Aptariant Saka
lausko pasakojimo stilių, tektų jį 
pavadint ornamentuotu, puošybi-



ANTROJI DALIS D R A U G A S

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1994 m. spalio mėn. 15 / October 15, 1994 Nr. 201(36)

Pasiturintys tarp 
beturčių ir turtuolių

Šių metų liepos mėnesį Prancū
zijos Rivieroje, Cannes mieste, 
Carlton-Intercontinental viešbu
tyje, už vidutinio dydžio kamba
rį su vaizdu į jūrų reikėjo mokėti 
700 JAV dolerių už naktį. Vieš
bučio paplūdimys (pliažas) buvo 
pilnas kėdžių ir mėlyna-balta 
spalvos lietsargių. Joms rezer
vacijas sunku buvo gauti, nors į 
jas teisę teturėjo tik viešbučio 
svečiai. Nuoma už kėdę buvo 32 
doleriai dienai. Europoje dar rece
sija, bet turtuoliui lieka pinigų 
ištaigingoms atostogoms, iškil
mingoms vestuvėms, brangiems 
restoranams ir kitokiai praban
gai. Pasaulinė ar vietinė ekono
minė padėtis jų beveik neliečia.

Kiti Vakarų europiečiai — pasi
turintys — šiais metais džiaugėsi 
geru Rivieros oru ir apspito visus 
Viduržemio jūros atostogų paplū
dimius, bet jau treti metai 
susilaiko nuo didesnių išlaidų 
atostogų metu. Pasiliko jiems 
nerimas dėl pajamų, algų, viršva
landžių, neišmokėtų vasarviečių 
ir kylančių visur kainų. Tai 
vidurinė Europos klasė, kuri gali 
pasirinkti, kur atostogaus, nors 
daugiausia kukliai, o ne praban
giai praleidžia savo laisvalaikį 
užsienyje. Antra vertus, pasitu
rintis Europoje ar Amerikoje, 
toks yra nepaprastas turtuolis 
daugelyje vargingų kraštų. Kur 
mažiausia beturčių, laikome, kad 
ten esąs patraukliausias ekono
minis gyvenimas. Pavyzdžiui, 
nepaisant plačios pasiturinčių 
vidurinės klasės, Amerika turi 
daugiau beturčių negu Šiaurės 
Vakarų Europa. Medžiaginė ge
rovė, žinoma, laimės neužtikrina. 
Yra labai daug pramogų, užsi
ėmimų ir kultūringų laisvalai
kių, nereikalaujančių didelių 
išlaidų, bet laisvės pasirinkti ir 
pajudėti vis tiek yra surišta su 
geromis pajamomis. Bent mate
rialiai vertinant, tie kraštai, 
kurie turi” didžiausią procentą 
pasiturinčių — vidurinės klasės 
žmonių yra laikomi geriausiai 
besiverčiančiomis šalimis.

Didžiuma moralistų, filosofų, 
sociologų ar net teologų, tvirtina, 
kad turtuolių iš viso nereikia 
pasaulyje. Sutikime, kad taip. 
Problema yra ta, kad iš kai kurių 
pasiturinčių atsiranda turtuoliai, 
kurie savo sugebėjimu sukuria 
pramonės ir paslaugų naujas ben
droves, naudingas žmonijai. Be 
galimybės praturtėti, atrodo, ne
atsirastų užtektinai žmonių, 
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kurie tiek dirbtų ir rizikuotų, kad 
pradėti projektai klestėtų. Statis
tiškai galima apskaičiuoti, jog 
padalinus visų turtuolių nuosa
vybes tarp pasaulio beturčių, 
pastarųjų ekonominę padėtį be
veik nepagerintume. Atimtume 
pasiturintiems tik norą pasiauko
ti dėl savo idėjų įkūnijimo. Žino
ma, ne visa medžiaginė pažanga 
tinka žmonijai.

Pasižiūrėję į pasaulio ne tiek 
beturčių, kiek badaujančių vei
dus laikraščiuose ar televizijoje, 
pagalvojame, kodėl kai kurie 
kraštai turi perteklių, o kituose 
yra badas. Daugelyje jų nėra ge
ros politinės ir ekonominės siste
mos. Pavyzdžiui, į kai kuriuos 
Afrikos kraštus kelerius metus 
buvo gabenama tiek maisto para
mos, kad vietiniams ūkininkams 
neapsimokėjo dirbti savo laukuo
se. Somalijoje matome, kaip vie
tiniai vienas kitą išnaudoja, kad 
irgi beturčiuose kraštuose prive
da kartais prie bado. Visoje Afri
koj europiečiai mėgino per pasta
rąjį pusšimtį metų, jos kraštams 
atgavus nepriklausomybę, ten 
puoselėti socialistinį kolektyviz
mą su komandine ekonomika. To
kių idėjų rezultatai tikrai prasti, 
bet nuo jų dar neatsisakoma. 
Tada jiems reikia apeliuoti į 
Vakarus, atsikreipti į pasiturin
čių kraštų jautrią sąžinę, kad 
būtų ir toliau duodama išmalda, 
užuot pakeisti savąją valdymosi 
ir krašto ūkio sistemą. Jau kuris 
laikas matyti, kad turtingieji 
kraštai greičiau turtėja, o betur
čiai pamažiau. Sakoma, kad tur
tingieji turi padėti atsilikusie- 
siems, bet neužtektinai pakarto
jamas reikalas keisti vietines 
sistemas.

Dar ilgokai pasaulis turės 
daugiau beturčių nei pasiturinčių 
kraštų, nes valdymosi sistemos 
tik pamažu keičiasi. Kur jos 
keičiasi, kaip Lotynų Amerikoje, 
jau matyti pažanga. Nekalbant 
jau apie kai kuriuos Azijos 
kraštus.

Turime Lietuvoje aibę turtuo
lių, kurie statosi ar jau yra 
pasistatę ištaigingas rezidencijas 
ir yra uždirbę daug pinigų. Ne
mažai jų pinigus laiko užsienyje, 
nes ten saugiau, mažesni mokes
čiai, o Lietuvoje investavimo 
galimybės prastos. Nesant sąlygų 
geriems investavimams, beveik 
visur turtuolių pinigai pasilieka 
užsienyje. Skelbiama, kad Argen
tinos piliečiai turi apie 40,000 

milijonų (40 bilijonų) JAV dolerių 
užsienyje, Brazilijos apie 50 bili
jonų, o Meksikos apie 100 bilijo
nų. Spėjama, kad Rusijos piliečiai 
turi jau apie 30 bilijonų dolerių 
užsienyje. Tas pinigas jau grįžta 
atgal į Meksiką ir Argentiną kaip 
investicijos. Gal kitais metais jis 
bus matyti ir Brazilijoje. Nežinia, 
kada rusai norės rimtai pradėti 
savo užsienio pinigą naudoti vie
tiniams projektams.

Kad ir pinigingi tie mūsiškiai, 
bet papratę gauti didelius uždar
bius prekiaudami, nemato dar ge
rų galimybių pelningai investuoti 
Lietuvoje. Kita priežastis to 
kapitalo nesugrįžimui yra ta, kad 
daug siūlomų projektų Lietuvoje 
yra kaip tie muilo burbulai, 
kurie, atsimušę į kietą realybę, 
sprogsta. Panašius projektus 
projektėlius iš Lietuvos siūlo ir 
užjūriečiams lietuviams bei 
kitataučiams. Lietuvos valdžia 
nesugeba įrodyti, kad sąlygos 
šalyje investuoti yra vertos, nes 
jos iš tikrųjų ir nėra geros. Mūsų 
turtuoliai būtų pirmieji, kurie 
pasinaudotų, jei situacija būtų 
gera. Pasikeitus padėčiai Argen
tinoje ir Meksikoje, vietinių 
kapitalas grįžo kartu su užsienie
čių pinigais, nes visi pamatė, kad 
sąlygos yra geros.

Užtat pagarba tiems pramonėje 
ir prekyboje, kurie, nepaisant 
didžių kliūčių ir labai prasto 
ekonomijai valdžios nusiteikimo, 
mėgina daryti ką gali, kad prog
resuotų. Jie sudaro tas retas 
išimtis, kur verta investuoti iš 
užsienio, nes patys kaupia nedi
delį savo kapitalą ir imasi našios 
gamybos arba pelningos pas
laugos.

Mūsų svarstymuose reikia grįž
ti prie pasiturinčiųjų — prie 
vidurinės klasės, kurios augimas 
labiausiai parodo šalies ekonomi
nę gerovę. Galvodami apie Lietu
vą, galime prisiminti kai kur 
teigimą, kad vidurinioji klasė 
turėtų būti atpažįstama, ne pagal 
tai, kiek individualiai jos nariai 
uždirba, bet kaip jie išleidžia savo 
uždarbį. Pavyzdžiui, Amerikoje 
fabriko darbininkas, uždirbda
mas net daugiau už mokytoją, už
sisakys alaus, ne vyno arba 
važiuos tik maudytis, o ne į New 
Yorką lankyti muziejų. Mokyto
jas išleis daug daugiau pinigų eiti 
į teatrą ar knygoms pirkti. Žo
džiu, pajamos dar nenusako vidu
rinės klasės elgsenos ir papročių. 
Nuo jos priklauso nemaža rinkos 
dalis ir kultūrinis gyvenimas.

Užtat Lietuvoje turime didį 
paradoksą. Pagal išsilavinimą, 
pomėgius, apsirengimą, kultūri
nius reikalavimus, mes turime 
nemažą vidurinę klasę, kuri 
tačiau uždirba šiandien tiek, kiek 
beturčiai. Juos turėtume vadinti 
pasiturinčiais, nors tas turtas 
dvasinis, o ne medžiaginis. Kad 
mūsų pasiturinčiųjų gretos pra
dėtų siekti Vakarų Europos lygio 
su geresnėm įplaukom, reikia tik 
jų noro ir sąlygų. Tik kas dirba ir 
stengiasi, turėtų turėti galimybę 
gerai uždirbti, o valdžios pareiga 
sudaryti tam sąlygas. Tikrai ne-

Pranas Domšaitis Pagarbinimas, 1926 Pranas Domšaitis Bėgimas j Egiptą, 191H

„Aš visada kelyje
INGRIDA KORSAKAITĖ

Apie dailininką Praną Domšai- 
tį (1880-1965), po Pirmojo pasau
linio karo pagarsėjusį Vokietijo
je, po Antrojo tolimoje Pietų Afri
kos Respublikoje, lietuvių visuo
menė plačiau sužinojo tik pasta
raisiais dešimtmečiais, kai į jos 
globą pateko didžioji dalis įžy
maus tautiečio kūrybos palikimo. 
Jis pats nesulaukė šito meto, nors 
laikė save lietuviu ir daugerio- 
pais nematomais saitais siejosi su 
Lietuva. Gimęs Mažosios Lietu
vos kaime, kurio pavadinimas jau 
buvo suvokietintas, būsimasis 
dailininkas metrikuose irgi buvo 
įrašytas vokiškai — Franz Doms- 
cheit. Taip ir įėjo į vokiečių dailės 
istoriją, nors antroje gyvenimo 
pusėje kūrinius jau pasirašinėjo 
lietuviškai. Likimo vingių gena
mas vis toliau nuo gimtųjų vietų, 
Domšaitis visą gyvenimą veržėsi 

malonu matyti, kai visokios 
mūsų valdžios negali atsikabinti 
nuo komandinės ekonomikos gal
vojimo ir vengia išnaudoti tą 
Lietuvos turtą — išsilavinusį 
pilietį — ir jam padėti tapti tikru 
pasiturinčiu vidurinės klasės 
europiečiu.

Vyriausybė turi tik tiek ir 
tokius pinigus, kuriuos ji surenka 
iš savo piliečių. Mūsų tautiečiai, 
kurie reikalauja „Darbo! Duonos! 
Teisingumo! įvairiose demonstra
cijose mūsų miestuose, turi pirma 
prisiminti, kad jei jų kaimynystė
je nesisteigs naujos pramonės ir 
nesikeis senosios, valdžia nieko 
gero negalės duoti. Ji tik išdalija 
vergingą išmaldą iš pinigų, ku
riuos surenka iš vos besilaikan
čios pramonės ir verslų. Biuro
kratija ne gamina, bet už savo 
paslaugą suvalgo dalį visų paja
mų. Iš jos tikėtis, kad pakiltų 
gamyba ar steigtųsi verslai, 
netikslu. Ji gali mums padėti 
pasirūpinti kaimynu, kuris yra 
pakliuvęs į nedalią ir išlaikyti 
viešąsias paslaugas, bet gamybos 

atgal. Dar 1920 metais tik susi
kūrus nepriklausomai Lietuvos 
valstybei, pradėjęs garsėti daili
ninkas priėmė jos pilietybę (yra 
lankęsis Kaune ir Vilniuje, buvo
jęs Klaipėdoje ir Nidoje). Į Nidą 
Domšaitis važinėdavo 1914-1918 
metų laikotarpiu, buvo artimai 
susijęs su čia dažnai dirbusiais 
įžymiais vokiečių ekspresionis
tais Max Pechstein, Kari Sch- 
midt-Rottluff ir daugeliu kitų 
Nidos menininkų kolonijos 
atstovų. Taip pat jis bendravo su 
dar viena vokiečių dailininkų 
grupe, daugiausia dirbusia Mažų
jų Kuršių vietovėje, Sembos pu
siasalyje. Vėliau, 1960 metais, 
vienas iš jų — Arthur Degner 
pavaizdavo juos visus (kartu ir 
Domšaitį) grupiniame portrete 
„Penki Rytprūsių dailininkai 
1914”.

Domšaitis — tipingas paribio 
menininkas, nuo mažens brendęs 
kaimyninių kultūrų sankryžoje, 

progresas prasidės tik tada, kada 
tūkstančiai mūsiškių imsis pel
ningos veiklos. Kada fabrikai 
norės ir turės galimybę keistis su 
pritrauktu kapitalu.

Nesuprantama yra užtat politi
koje ir pramonėje vadovaujamą 
žmonių stygius atsakomybės 
jausmo dėl šitos apgailėtinos 
padėties. Nepadeda mums ir dau
gelio įsivaizdavimas, kad valdžia 
gali ir turi mums gerą gyvenimą 
dovanoti. Takia pasaulėžiūra juk 
nesenai bankrutavo. Kaip gaila, 
kad dėl vyraujančių klaidingų 
ekonominiais klausimais nusi
teikimų Lietuvoje tiek žmonių 
yra pasmerkti be reikalo vargin
gai gyventi, kada geros galimy
bės turėtų būti prieš akis ne vie
nam. Turėtume reikalauti iš savo 
tautos vadų tiek politikoje, tiek 
ekonomijos sektoriuose, kad galų 
gale susiimtų ir greit pradėtų 
drastiškai keisti mūsų veiklos bū
dus, kad nepaliktume vien betur
čiai su keliais turtuoliais.

Jonas Pabedinskas

• ••

visada išlikęs imliu ir atviru tarp
tautiniams veiksniams. Vis dėlto 
jis išsaugojo stiprų tautinį 
tapatumą ir viename laiške apie 
savo giminės kilmę rašė: „Tačiau 
lietuviškas kraujas nemeluoja, 
lygiai kaip ir mano paveikslai 
yra taip pat tikrai lietuviški.” 
Šiam tapatumui įsišaknyti turėjo 
reikšmės ta aplinkybė, kad iki 27 
metų Domšaitis gyveno gimtinė
je, kur pradėjo savo kūrybinę 
veiklą kaip savamokslis meninin
kas, drauge padėdamas tėvui ūki
ninkauti. Jis tapė kruopynų 
gamtovaizdį, ir su juo suaugusius 
paprastus kaimo žmones, nami
nius galvijus. Išlikęs pirmasis 
Domšaičio peizažas „Pavasaris” 
(1905) žavi nuoširdžia, autodidak- 
tams būdinga gamtos pagava. 
Jau šiame kukliame mėgėjiška
me kūrinyje atsiveria lygumų to
liai (jie traukė dailininkų visą 
gyvenimą), o pelkės su varlinė
jančiais gandrais akivaruose at
sispindi padangės šviesa. Tokia 
ilgesinga, lyriška nuotaika, 
įkvėpta gimtinės peizažo, for
mavo emocinį dailininko santykį 
su pasauliu.

Žymaus vokiečių dailininko 
Max Liebermann rūpesčiu Dom
šaitis buvo priimtas į Karaliau
čiaus meno akademiją, kurioje 
mokėsi trejus metus. Joje tuo 
metu vyravo gana konservatyvi 
akademiška atmosfera, nors ir 
drumsčiama gaivesnių impre- 
zionizmo bei secesijos vėjų. 
Žymiai didesnį poveikį jaunąjam 
tapytojui turėjo studijos pas Lovis ■ 
Corinth Berlyne, kur skleidėsi 
avangardistinės to meto srovės, 
būrėsi žymiausi vokiečių ekspre
sionizmo meistrai. Ilgainiui pats 
Corinth nuo impresionizmo vis 
labiau linko prie ekspresionizmo, 
šia linkme pakreipęs ir savąjį 
mokinį. Kūrybinio kelio pradžioje 
Domšaičiui turėjo įtakos ir kiti 
vokiečių dailininkai — Kaethe 
Kollwitz, Emil Nolde ir Ludwig 
Kirchner. Ypač stiprų įspūdį jam 
padarė apsilankymas pas Edvard 
Munch Norvegijoje. Šis meninin

kas dar labiau pagilino tvirtėjan
tį dvasinį Domšaičio kūrybos 
matmenį. Panašiai veikė jį ir 
prancūzų ekspresionistas Geor
gės Rouault, palikęs akivaizdų 
pėdsaką Domšaičio kūrinių, ypač 
religinės tematikos, stilistikoje.

Greta šių įžymių Europos dailės 
meistrų, prie kurių pritapo savita 
Domšaičio meninė individualybė, 
būtina paminėti ir liaudies kūry
bą, kaip vieną iš lemiamų jo 
meninį pasaulėvaizdį formavusių 
veiksnių. Vaikystėje bei jaunys
tėje pats reiškęsis kaip savamoks
lis menininkas, ir vėliau jis liko 
neabejingas liaudies meistrų dir
biniams. Jo paveiksluose nesun
ku įžiūrėti sodrias žemaičių ir 
Mažosios Lietuvos audinių, skry
nių tapybos spalvas. Religinėse jo 
drobėse juntamas naivus bažny
tinių prakartėlių (vertingą jų 
kolekciją pats buvo surinkęs 
Bavarijoje) šventumas. Domšaitis, 
kaip tikras ekspresionistas, liau
dies ir primityviojoje egzotiškų 
kraštų kūryboje matė didžias 
menines vertybes. Šiuo atžvilgiu 
jis turi bendrumo ir su lietuvių 
dailininkų grupuotės ARS kūry
ba, labiausiai jam giminingas 
dramatiškas Antano Samuolio ly
rizmas. Dailėtyrininkų apskritai 
arsininkams taikomas lyrinio 
ekspresionizmo terminas gerai 
tinka ir Domšaičio stilistikai 
nusakyti. Ar tai tik nėra to paties 
tautinio tapatumo požymis? Šiaip 
ilgą laiką artimesnių ryšių su 
lietuvių dailininkais Domšaitis 
neturėjo. Prasilenkė jo keliai su 
amžininkais — Mikalojumi Kon
stantinu Čiurlioniu, Petru Kalpo
ku, Adomu Varnu, Antanu Žmui
dzinavičiumi, kurie irgi mokėsi 
ar buvojo Vakarų Europoje, o pas
kui visi susibūrė į Lietuvių dailės 
draugiją, įkurtą 1907 metais Vil
niuje. Vienintelis Vladas Eiduke
vičius, nors kiek jaunesnis, buvo 
jo geras pažįstamas. Matyt, abu 
suartino klajūniški polinkiai, 
nuolat vedžioję iš vieno Europos 
meno centro į kitą, begalinis 
pasišventimas kūrybai, galiau
siai — dvasinga, stipraus kolorito 
tapyba. Ypač daug bendro poetiš
kuose Domšaičio ir Eidukevi
čiaus religinio turinio paveiksluo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Mokytojai Lietuvą išgelbės
Ilgoje antraštėje — lyg kronika, 

kasdiena, įvykiai... Taip, tai mo
kykla — Los Angeles, California. 
Jos sukaktis — 45 metų darbo 
tremties sąlygomis: jaunų atžalė
lių, sielų ugdymas gimtąja kalba. 
„Mes buvome, esame, būsime...” 
— šūkis programos viršelyje.

Mokytojai, margas jų būrys — 
su vienu tikslu: pasiekti mažųjų 
vidų, turtinti, ugdyti, prilaikyti 
prie nutolusios tėvų tėviškės 
idealų, tradicijų, ano židinio šilu
mos. Įvairūs mokytojai ir ištver
mingi, o yra tokių, kurie išsiski
ria, patraukia, veda mažųjų pa
saulėlį, nostalgiškai derina jų 
mintis su tolimos tėvynės pulsu. 
Čia kronika? Ne, tai esmė. Ir 
gairė...

Istorinė kronika tokia: nuo 
skurdžių Šv. Kazimiero parapijos 
patalpų (saliukęs, rūsio...) iki 
naujų, patogesnių patalpų (kūry
binis genijus — kun. Jonas Kučin
gis, tvirtas žemaitis); nuo kelių 
mokinių būrelio iki šimtinės jau
nuolių, kurie šokiu ir daina orien
tavosi į Lietuvą, jos istoriją, lite
ratūrą... Parapija prilaikė, Bend
ruomenė globojo...

Kalifornijoj iš pradžių sekma
dieniais, paskui šeštadieninių 
pamokų prievolė: jauni tėvai anks
ti keldavosi, vežė vaikus į Šv. 
Kazimiero parapiją, kur buvo 
jiems vietos plisti ir plėstis — 
klasėse, kieme, salėj, rūsy... Įvai
rių aspektų lietuviškai veiklai, 
kultūrai, Lietuvos ateičiai besi
vystančių minčių ir planų srau
tui... Reikėjo vadovų ir „valandi
nių kareivėlių” — mokytojų, ku
rie kantriai linksniavo, asmena
vo, dėjo žinias į galveles. „Lašas 
po lašo ir akmenį pratašo...” Įvy
ko! Išaugo didelis būrys tauti
niais drabužiais, skambėjo 
žodžiai ir dainos, mirgėjo Suk 
tinis, Lenciūgėlis. Šio krašto 
žmonės pastebėjo spalvingus lie
tuvius, ėmė žavėtis jų programo
mis. Žavėjosi ir jų geru elgesiu, 
tvarkingumu, malonia šypsena...

Mokytojai! Be jų tie „žiburiu
kai” (jaunos akys ir sielos) gal 
būtų užgesę ar nuskendę sveti
mybėse. Neužgeso! Mokytoja Ona 
Razutienė sergėjo, globojo ir 
ugdė... Jos globoje dvi jaunimo 
kartos (ir trečioji jau dygsta...) 
Išauklėjo, praplėtė mokyklą, išve
žiojo jos garsą po Amerikos ir už
sienio miestus... Ji ir mirė, diri
guodama parapijos šventėje jau
nimo „Spinduliui” — „Kur giria 
žaliuoja, ten mano namai...” — 
Rodos, Blynų baliuje... Jau septy- 
neri metai salė jos nemato, bet 
ant sienos — jos portretas... Greit 

Šiame numeryje:
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guolės Sadūnaitės eilėraščiai • Knyga apie monsinjorą Kazimierą 
Vasiliauską • Lietuvos muzikos akademijos choras Los Angeles

bus apie jos gyvenimą knyga, nes 
jos niekas, ypač jaunimas, už
miršti negali.

Tai buvo „kaimo mokytoja” iš 
Žemaitijos — senų tradicijų, o di
delio prigimtinio talento ir dide
lio, užsispyrusio ištvermingumo 
savo darbe.

Išaugino Ona Razutienė dukrą 
Danguolę, išvaizda, būdu, talen
tu į save panašią. Danguolė mo
dernesnė mokytoja, o su lietuviš
ka vizija. Jos brolis Aloyzas (fil
mų, vaizdajuosčių kūrėjas) — 
savo gabumus irgi kreipiąs į lie
tuvišką sritį. Jis talkina seseriai.

Yra daugiau gerų mokytojų; o 
labiausiai paminėtina Marytė 
Sandanavičiūtė-Newsom — iš
skirtinė mokytoja. Tris vaikus — 
savuosius — Aleksą, Sigutę ir 
Ingą ji kalbina gimtąja kalba ir 
vežioja į Lituanistinę mokyklą, 
kurioje pati mokytojauja ir jai 
vadovauja; dargi ji aktyviai vei
kia ir ateitininkuose, ir Lietuvių 
Bendruomenėj. Jos talentams ir 
darbštumui, atrodo, nėra ribų. 
Tačiau admiruojamas ir jos vy
ras Robert Newsom, architektas, 
kuris kantriai ir geravališkai 
stebi žmonos veiklą, dažnai ir 
dalyvauja; atrodo, jis ir džiaugia
si vaikų pažangėjančiu lietuviš
kumu.

Išeivija nuolatos mintimis su 
Lietuva. Ir važinėjam į ten, ir ste
bime valstybės reikalus, ir sielo
jamės negerais reiškiniais, mė
giname doleriais mažinti skur
dą... Atvažiuoja dvasininkai, val
džios atstovai, įvairių planų su
manytojai — aukų, aukų, para
mos... Išeivija barsto sunkiai su
kaupto Milijoninio fondo trupi
nius, dribtelia kartais ir sau
jomis. Paskiri asmenys neša ten 
savas santaupas į fondus (kaip 
santamonikiečiai Emilis ir Julė 
Sinkiai), padėdami našlaičiams... 
Ir dabar — spalio 9 dieną jaunimo 
„Spinduliui” ir Lituanistinei mo
kyklai — 45 metų sukakties pro
ga paaukojo 500 dolerių nuolati
nis jaunimo mecenatas Antanas 
Mikalajūnas... Yra daugiau tokių 
dosnių...

Bet nejučia užplūsta mintys: vis 
tiek, ne doleris, ne turtingieji 
išgelbės Lietuvą. Tie fondai ir 
doleriai gal nei nepasiekia jaunų
jų, kad sulaikytų juos nuo valka
tavimo, alkoholio, narkomani
jos... Čia pas mus — jaunuolis 
susimąsto tik prie Šv. Kazimiero 
parapijos vartų, kur laukia šešta
dieniais mokytojai ir pamokos, ir 
šventinės pramogos su linksma, 
įvairiaspalve programa... Čia jie 
užsilaiko ir prašviesėja prie 

Danguolės Varnienės „Spindu
lio” dainų ir šokių, prie Marytės 
Newsom išmintingos disciplinos 
ir prie jos šviesių auklėjimo bei 
mokymo metodų. Ir kiti mokyto
jai, mokytojos, — tegu juos lai
mina Dievas, — atlieka auklėjimo 
uždavinius.

Rūpinamės Lietuvos reikalais. 
Kodėl ir po ketverių metų nepri
klausomybės nematyti prošvais
čių? Gyvenimas ne gerėja, o net 
smunka žemyn. Su liūdesiu gir
dime pensininkų, našlaičių, ser
gančių, negalinčių grįžti iš Sibiro 
tremtinių skundus, net neviltį. O 
kiti tuo tarpu važinėja į užsienius 
(vis bent su pora palydovų), laksto 
brangiais automobiliais, statosi 
vasarvietes, lėbauja, geria, — 
atostogauja... Tai jau ne mate
rialinis, o dvasinis skurdas!

Ir girdime, kad, be mažų išim
čių, mokyklose dar vis senieji — 
sovietiniai mokslo metodai... 
Kodėl? Ar gali būti pavyzdžiu 
tokia pedagogika, kuri sugriovė 
visą sovietų sistemą? Ar gali būti 
ir dabar toleruojama ateistinė 
ideologija, kuri sužlugdė moralę?

Lietuva ilgai buvo Sovietų 
Sąjungos dalimi (kad ir privers
ta), negalėjo išvengti anos san
tvarkos, metodų, yrančios 
moralės... Savų tautiečių nega
lime per 4aug kaltinti. Jų 
gailimės ir atleidžiame tiems, 
kurie prisipažįsta ir gailisi. Ir 
norim tokiems padėti — moraliai 
ir doleriais. (Ir visa tai ne su 
ironija, kaltinimais, priekaištais, 
o su meile...) Deja, spėjama, bus 
ilgesnis grįžimo į normalų 
gyvenimą tarpas.

O greičiausiai ir sėkmingiau
siai, manau, kilimas visose srity
se prasidėtų, jei atsirastų tikrų, 
gerų mokytojų ir auklėtojų. Dva
sininkai — irgi 'auklėtojai; ir 
nebūtinai naujose ir išpuoštose 
bažnyčiose jų žodžiai taikliai 
skambėtų; tik evangeline dvasia 
ir žmonių meilės pagrindais, tik 
aukodami save (pagal Kristų), jie 
pasiektų širdis ir savu pavyzdžiu 
pamažu palenktų į gėrį. Ir kitų 
profesijų žmonės galėtų būti 
pedagogais... (Didžiausiu čia 
mūsų pedagogų yra ir poetas 
Bernardas Brazdžionis, kurio 
eilėraščiai puošia įvairias pro
gramas, kurio žodžiais dainuo
jama ir giedama...) Kiekvienas 
bus pedagogas, jei norės ir 
sugebės mintimi, geru žodžiu ar 
savu pavyzdžiu, net malda siektis 
į žmogų gėrio tikslais...

Lietuvos mokytojas, tikiu, 
daugiau reikšmės gali turėti 
tautai ir valstybei, negu Seimo 
nariai, vyriausybė, prezidentas... 
Mokytojas — pagrindinių morali
nių vertybių ugdytojas jaunose 
sielose, taip pat saugotojas nuo 
svetimų, žalingų idėjų, nuo prasi
kaltimų — vagysčių, žudymų, 
prievartavimų, suktybės ir api
plėšimų... Ir geriau būtų mažinti 
kalėjimus, o didinti mokytojams 
algas! Skurstąs mokytojas pra
randa stiprybę ir entuziazmą, 
net būna priverstas keisti pro
fesiją.

LTSR Valstybinės Filharmonijos įkūrimas 
ir pirmasis — atidaromasis koncertas
Iš spaudai parengto veikalo 

„Vilniuje, lietuviškos kultūros arenoje i 
1939-1944 metais”

JONAS LENKTAITIS

Lietuvos TSR Valstybinė Fil
harmonija buvo įkurta 1940 metų 
lapkričio 1 dieną, LTSR Liaudies 
Komisarų Tarybos nutarimu. Se
kant kitų tarybinių respublikų 
pavyzdžiu, ji turėjo susidėti iš 
simfoninio orkestro, mišraus cho
ro ir liaudies tautinių dainų ir 
šokių vieneto. Jonui Kardeliui, 
buvusiam Lietuvos žinių redakto
riui, buvo pavesta atlikti naujo
sios įstaigos organizavimo dar
bus. Meno srityje jam talkinti

Kai tauta daug turės gerų 
mokytojų, gal pamažu, o gal ir 
gana greit pakils gyvenimo bū
vis, net ir materialinis. Mokyto
jas tinginius pamažu padarys 
darbščiais, sukčius ir melagius — 
teisingais, vagilius skatins ne 
vogti, o užsidirbti. Moralinės, 
dvasinės vertybės visada išvirsta 
ir į materialinę gerovę. Kur 
matėte, kad doras, užsidirbantis 
žmogus badautų ar valkatautų? 
Jis greičiau dar ir kitiems padės...

Mokykla Lietuvoj, girdime, vis 
dar sovietinio tipo — deja! Ar anie 
ir vadovėliai? Gal ateistai ar buvę 
stribai — mokytojai? Ar mokyklų 
vedėjai, direktoriai?... Tegu jie ar
ba keičia savo metodus (jei ne 
principus), arba tegu juos pakei
čia jaunesniais, kantriais ir do
rais mokytojais. Mes — išeivijoj — 
laimingi esame tie, kurie turime 
gerus lituanistikos mokytojus, — 
kaip čia, Kalifornijoj. Visi turime 
trokšti ir siekti — gausiau gerų 
mokytųjų ir Lietuvoje. Tik per 
jaunimą tauta atsigauna ir tobu
lėja. Tik mokytojai Lietuvą iš
gelbės!

Alė Rūta 

buvo parinktas Balys Dvarionas, 
kuris tuo laiku buvo Vilniaus 
miesto savivaldybės simfoninio 
orkestro dirigentu. Vilniaus 
miesto savivaldybės orkestras 
buvo įkurtas 1939 m. lapkričio 
mėnesio pabaigoje ir ligi sovietų 
okupacijos, 1940 m. birželio 15 d., 
Vilniaus visuomenei buvo suren
gęs devynis simfoninius koncer
tus ir įsigijęs teigiamą pripažini
mą ir įvertinimą vilniečių klasi
kinės muzikos koncertų lankyto
jų tarpe. To orkestro kūrėjai 
buvo: architektas Vytautas Žem
kalnis, Balys Dvarionas ir Jonas 
Lenktaitis. Orkestras buvo suda
rytas iš lenkų, karo pabėgėlių, ir 
Vilniaus bedarbių muzikų.

Tuo pačiu metu, bet atskiru įsa
kymu, LTSR Liaudies Komisarų 
Taryba įsakė Vilniaus miesto 
savivaldybei perduoti Vilniaus 
miesto salės pastatą, esantį 
Aušros Vartų gatvėje, ir Vilniaus 
miesto savivaldybės orkestrą 
naujai įsteigtai Vilniaus Valsty
binės Filharmonijos įstaigai. 
Filharmonijos veiklą prižiūrėti ir 
jai talkinti pavedė Švietimo liau
dies komisariatui. Tokiu atveju 
tik įsteigtoji Filharmonijos įstai
ga iš karto įsigijo tris pačius svar
biausius ir reikalingiausius ele
mentus: orkestro dirigentą, or
kestrą ir koncertams rengti pa
talpas, kuriose centralizuosis 
visas Vilniaus muzikinės kultū
ros veikimas. Jonui Kardeliui 
išpildyti organizacinio uždavinio 
reikalavimus liko tik sudaryti 
įstaigos administraciją ir paskir
ti vadovus suorganizuoti mišrų 
chorą ir tautinių liaudies dainų ir 
šokių vienetą, kuriam vėliau 
buvo duotas Liaudies Ansamblio 
vardas.

Jonas Kardelis chorui sutelkti 
pakvietė muziką Bronių Budriū- 
ną, paskutiniųjų ketverių metų 
laikotarpių chorų varžybose lai
mėjusį pirmąsias vietas. Jo padė
jėju pakvietė muziką Antaną 
Verbicką. Liaudies ansamblį 
sukurti pasirinko muziką Joną 
Švedą, pasižymėjusį liaudies 
dainų ir melodijų rinkimu, visą 
laiką puoselėjusi skudučių muzi
ką, jo padėjėju — Vincą Mamaitę 
ir kanklių grupei sudaryti — 
Justiną Strimaiti. Interpretuo
ti, stilizuoti ir parengti tauti
nius šokius pakvietė Marytę Ba
ronaitę.

Įpareigotas, Jonas Kardelis, 
dar būdamas Kaune, tą darbą 
atliko per dvi dienas. Sutiku
siems eiti pasiūlytas pareigas 
liepė laukti Švietimo liaudies 
komisariato tolimesnių nurody
mų, kur ir kada jie turės atvykti 
į Vilnių.

Tiesioginė visų reikalų priežiū
ra Švietimo liaudies komisariate 
buvo pavesta Kultūros valdybos 
muzikos skyriaus viršininkui, bu
vusiam Muzikos barų redakto
riui, Motiejui Budriūnui. Lapkri
čio 4 dieną reikalus aptarti į 
Švietimo liaudies komisariatą at
vyko Jonas Kardelis ir Balys 
Dvarionas. Čia prie jų prisijungė 
Kultūros valdybos viršininkas 
Petras Juodelė ir buvęs Lietuvos 
žinių nuolatinis korespondentas 
Švedijoje Juozas Jurginis. Susi
pažinę su Jono Kardelio jau atlik
tais darbais, meno srities veiklos 
struktūra bei toms sritims vado
vauti pakviestais asmenimis, tei
ravosi apie Filharmonijos ad
ministracinio veikimo planus ir 
vadovavimui numatytus asme
nis. Balys Dvarionas, pabrėžda
mas ir paryškindamas muzikos 
meno administravimo svarbą, 
Motiejui Budriūnui pritarus, 
Jonui Kardeliui pasiūlė koncertų, 
renginių, išvykų ir spaudos reika
lų administratoriaus pareigoms 
kviesti Joną Lenktaiti. Būdamas 
Muzikos barų žurnalo leidėju, jis 

turėjo asmeninius ryšius su mu
zikais ir aplamai su meno srityje 
dirbančiaisiais, taip pat kelerius 
metus Kaune administravo Vin
co Kudirkos simfoninio orkestro 
koncertus. Pastato priežiūros ir 
apskritai ūkio reikalams buvo 
pasiūlytas Bronius Kūlys, Klai
pėdoje administravęs simfoninius 
koncertus ir operos spektaklius.

Lapkričio 5 dieną Jonas Karde
lis sudarė pirmąjį Filharmonijos 
administracijos „kabinetą”, ku
rio buvo tokia sudėtis: Jonas 
Kardelis — direktorius, Balys 
Dvarionas — meno vadovas ir 
orkestro dirigentas, Bronius 
Budriūnas — choro vadovas, Jo
nas Švedas — Liaudies ansamblio 
vadovas, Jonas Lenktaitis — kon
certų, renginių, išvykų ir spaudos 
reikalų administratorius, Bro
nius Kūlys —- administratorius 
ūkio reikalams, V. Čyvas — vyr. 
buhalteris, Ch. Zacharinas — 
sekretorius.

Administracija įsikūrė Aušros 
Vartų gatvėje, prieš būsimą Fil
harmonijos pastatą, „Astoria” 
viešbučio viename mažame kam
barėlyje, kuriame tilpo du 
rašomieji stalai, stalelis rašoma
jai mašinėlei ir penkios kėdės. 
Administracinius reikalus aptar
davome stovėdami. Nepaisant to
kių sąlygų, bendra nuotaika buvo 
pakili. Visi nekantravome, kada 
galėsime persikelti į kitą gatvės 
pusę, į savas patalpas. Tokia 
padėtis tęsėsi kelias savaites.

Administracijai pasirinkome 
pastato pietiniame šone, antrame 
aukšte esančią patalpą su langais 
į Aušros Vartų gatvę. Į ją buvo 
tik vienas įėjimas, nuo vestibiulio 
platformos, esančios virš didžiųjų 
laiptų. Jokių įstaigai reikalingų 
baldų pastate nebuvo. Persikėlus, 
kreipiausi į Vilniaus miesto savi
valdybės švietimo skyriaus virši
ninko padėjėją Vincą Uždavinį, 
kuris nedelsiant atsiuntė keletą

(Nukelta į 2 psl.)
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Kasdienybė ir amžinybė
Vilniaus universiteto rektoriaus Rolando 

Pavilionio kalba 1994 m. rugsėjo 15 d. Šv. Jonų 
bažnyčioje, Vilniuje, Vilniaus universiteto 415 
metų sukakties proga

Iš Vilniaus universiteto istorijos, 1955-90
VYGINTAS BRONIUS PŠIBILSKIS

Šia iškilia proga, kai susirinko
me paminėti 415 šio Universiteto 
metų, nulenkti galvas jo įkūrė
jams Vilniaus vyskupui Valeri
jonui Protasevičiui ir Karaliui 
Steponui Batorui, visiems čia, 
pačioje Vilniaus, Lietuvos ir 
Europos širdyje per šimtmečių 
tamsų skleidusiems šviesą ir 
tikėjimą, šia taurios Universiteto 
sukakties proga, kurią pirmąkart 
po 50 metų minime vėl laisvoje 
Tėvynėje, sveikindamas Jus ir 
keturis žymius mokslo vyrus, 
kurie netrukus bus įšventinti į 
šio Universiteto garbės daktarus, 
šia ypatinga proga prašau leisti 
man išsakyti keletą minčių apie 
laiką ir kasdienių žmogaus dar
bų, jo gyvenimo prasmę.

Prieš 415 metų popiežius Griga
lius XIII, laimindamas Vilniaus 
vyskupo Valerijono pastangas 
įkurti Universitetą, rašė: „Kai 
mintimis atidžiai ištiriame, kokia 
brangi yra išminties ir mokslo 
dovana, per kurią išsklaidoma 
nežinojimo bei ydų tamsybė ir 
pašalinamos klaidos, įžvalgiai 
susirūpiname, kad mokslo ir 
dievobaimingumo siekiantys už 
jų dorybes būtų vertai pagerbti ir 
pažymėti ir pagaliau gautų atly
ginimą už nenuilstamą Dievo 
garbei nuveiktą darbą”.

Prieš metus čia, Universiteto 
Bažnyčioje, popiežius Jonas Pau
lius II kalbėjo: „Jūs, kultūros ir 
mokslo žmonės, labiau nei kiti 
esate atsakingi, kad protui nebū
tų užtveriamas kelias, vedąs link 
paslapties... Mąstydamas žmogus 
pajunta savo ribotumą, suvokia, 
kad jis pats nėra tiesa. Priešingai 
—jos turi lyg apgraibomis ieškoti. 
Tuo pačiu metu pastebi, kad ieš
kodamas tiesos, negali ir nepajė
gia pasitenkinti nei atrasta jos 
dalimi, nei mažais trupiniais, — 
jis vis labiau galingai yra trau
kiamas aukštyn, į begalybę.”

415 metų — tik blyksnis amži
nybėje, žmogaus gyvenimas — tik 
maža to blyksnio dalelė, akimir
ka, nusinešanti paslaptį.

Nors pats žmogus nėra tiesa, 
bet jis — paslapties, amžinybės 
dalelė. Jo ribotu buvimu čia, jo 
kasdieniais darbais atsiskleidžia, 
skleidžiasi amžinybė, jei tas 
buvimas teigia gėrį, skleidžia 

Šiame numeryje:
Apie laiką ir žmogaus darbų prasmę • Iš Vilniaus universiteto 
istorijos, 1955-1990 • Tomas Remeikis — Vilniaus universiteto 
garbės daktaras • Danutės Žilaitytės eilėraščiai • A. a. dailininko 
Telesforo Valiaus 80-metis Lietuvoje • Renginiai Čikagoje

šviesą, jei jis yra amžinosios 
Dvasios atsklaida. Tiesa kaip ir 
Gėris yra amžinosios šviesos, 
amžinosios Dvasios atsklaida. 
Tatai ir yra ta vidinė VERUM ir 
BONUM — Tiesos ir Gėrio — są
saja, kurią pažinti ir suprasti 
siekė ir siekia žmogus, kartų kar
tos profesorių ir studentų, vaikš
čiojusių šio Universiteto kiemais 
ir jo slaptingais koridoriais.

Kiekvienas žmogus yra amži
nybės apraiška, kai savo buvimu, 
savo kasdieniais darbais sklei
džia gėrį ir šviesą. Tuomet ir jo 
buvimas, ir jo kasdieniai darbai 
yra prasmingi. Tuomet jo ribotas 
buvimas yra amžinas. Jis pats 
yra begalybės, kuri jį taip 
traukia, amžinybės, kuriai jis 
priklauso, dalis. Kuo labiau savo 
buvimu, savo darbais žmogus 
teigia amžinybę, tuo labiau jis 
teigia ir plečia Dvasios erdvę.

Ar nenuostabu, kad kai šitaip 
vartojame ir suprantame sąvoką 
DVASIA, ji mums susilieja su 
LAISVĖS sąvoka. Ir tarsi pabrėž
dami jų artumą, tarsi norėdami 
jas viena kita sustiprinti sakome: 
DVASIOS LAISVĖ ir LAISVA 
DVASIA. Tarytum DVASIA ir 
LAISVĖ mums būtų ERDVĖ, 
kuri gali susiaurėti ir išsiplėsti 
priklausomai nuo mūsų pačių bu
vimo, nuo mūsų darbų, nuo mūsų 
gyvenimo kokybės. Tik todėl tur
būt galima būti laisvu nelaisvėje 
ir nelaisvu laisvėje. Apie tai bylo
ja ir šio Universiteto, ir Lietuvos 
istorija.

Nuo pat Kolegijos ir Bibliotekos 
įkūrimo dešimčia metų anksčiau 
nei užgimė Universitetas šią 
dvasios laisvę čia tvirtino ir plėtė 
iš viBos Europos sukviesti pro
fesoriai — Jėzaus brolijos nariai: 
ispanai ir italai, prancūzai ir por
tugalai, škotai ir lenkai. Ją, 
laisvą dvasią, Lietuvon nešė 
Europos universitetus lankę Lie
tuvos didikų sūnūs.

Išvyti iš Maskvos stačiatikiai 
vienuoliai čia rado ne tik prie
globstį, bet ir laisvo žodžio erdvę, 
kuria naudojosi polemizuodami 
su katalikais. Iš čia, šalia Univer
siteto išleistos pirmosios slavų 
gramatikos dvasios abėcėlę paži-
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Struktūra ir materialinės 
bazės raida

Po Josifo Stalino mirties prasi
dėjo lėtas, bet jau nebesutram- 
domas sovietinio režimo irimas. 
SSRS represinio aparato vadovas 
Lavrentijus Berija, siekdamas įsi
tvirtinti valdžioje, pasinaudojo 
didžiuliu pavergtų respublikų gy
ventojų nepasitenkinimu VKP (b) 
„leninine nacionaline politika”. 
Jo mintys, kad į vadovaujančias 
pareigas būtų keliami vietos žmo
nės, įstaigose vartojama jų kalba, 
turėjo nemažą įtaką tautinių san
tykių ir politinių įvykių raidai 
Lietuvoje. 1953 m. vasarą iš Lie
tuvos partinio, administracinio 
bei ūkinio valdymo struktūrų bu
vo atšaukta per 3 tūkst. nelietu
vių tautybės žmonių1. „Terorui 
sumažėjus, atsirado galimybė 
rinktis tarp mirties ir kolabora
vimo. Retas tesirinko mirti”2. 
Lietuvos miškuose geso partiza
nų kovos, o pastangos laisvintis 
telkėsi dideliuose miestuose, tu
rėjusiuose sąlygas kurti, puoselė
ti ir tikras kultūros vertybes — 
jos sovietiniam režimui neretai 
buvo pavojingesnės už ginkluotą 
pogrindį.

Į valdžią iškilus Nikitai Chruš
čiovui, ypač po SSKP XX suvažia
vimo, niūriame Stalino diktatū
ros fone prasidėjo ryškus „atšili
mas” — atsisakyta masinių re
presijų, demaskuoti „tautų vado” 
nusikaltimai, iš kalėjimų, konc- 
lagerių išlaisvinta nemaža repre
suotųjų. Šiek tiek pristabdytas 
rusifikavimo procesas, imta dau
giau pasitikėti lietuvių komunis
tais, kelti juos į vadovaujančias 
pareigas. Sušvelnėjus sovieti
niam režimui, atsirado ūkinio 
savarankiškumo, kultūrinės rai
dos aktyvėjimo tendencįjų. Aukš
tosioms mokykloms leista sava
rankiškiau naudoti etatus, šiek 
tiek keisti mokymo planus. 1959 
m. Lietuvos aukštosios mokyklos 
perėjo į LSSR aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo komiteto 
(nuo 1966 m. — ministerijos) pri
klausomybę, leidusią geriau at
sižvelgti į respublikos reikmes ir 
galimybes.

LKP vadovybė, suvokdama, jog 
Vilniaus universiteto 375-ųjų 
įsteigimo metinių uždraudimas 
skaudžiai užgavo lietuvių visuo
menės tautinius jausmus, suma
nė skriaudą atitaisyti suteikda
ma universitetui, nors ir pavėluo
tai, „reikšmingą vardą”. Tai deri
nant su Maskva, gautas pasiūly-

* Ištrauka iš naujai išleistos kny
gos Vilniaus universiteto istorija, 
1579-1994 (Vilnius: Valstybinis 
leidybos centras, 1994) 

mas pasinaudoti Felikso Dzer
žinskio vardu, kadangi šis buvo 
mokęsis gimnazijoje, įsikūrusioje 
universiteto patalpose. Supratus, 
jog jis visiškai nesiderina prie 
akademinės įstaigos, pasirinktas 
lietuvių bolševikų veikėjas Vin
cas Mickevičius-Kapsukas, 1919 
m. kovo 13 d. pasirašęs dekretą 
„Dėl Vilniaus Darbo universiteto 
atidarymo”. Pažymint 75-ąsias 
Vinco Kapsuko gimimo metines, 
SSRS Ministrų Tarybos 1955 m. 
balandžio 8 d. potvarkis ilgiems 
metams Vilniaus universitetą su
siejo su vardu žmogaus, neturėju
sio nuopelnų nei Lietuvai, nei 
universitetui.

Lietuvos geopolitinė padėtis, so
cialinė ir ekonominė infrastruk
tūra, sąžiningesnis, planingesnis 
darbas šeštajame, septintajame 
dešimtmečiuose lėmė gana spar
tų pramonės augimą, reikalingų' 
ir nereikalingų fabrikų, gamyklų 
kūrimą. Pramonė reikalavo vis 
daugiau specialistų. Tai, taip pat 
propagandinis siekimas Pabaltijį 
ir Lietuvą paversti vitrina Vaka
rams, kiekybiniais kultūros ro
dikliais pralenkti „buržuazinę 
Lietuvą” ir tuo ryškinti „socializ
mo pranašumas” lėmė nuolatinį 
Vilniaus universiteto augimą, 
mokymo neatsitraukiant nuo 
darbo plėtimą. 1954/1955 m. uni
versiteto neakivaizdiniame sky
riuje 860 studentų mokėsi šešių 
specialybių (teisės mokslų, lietu
vių kalbos ir literatūros, žurnalis-• 
tikos, bibliotekininkystės ir 
matematikos)3. Po metų į 
universitetą perkelti dar dviejų 
SSRS mokyklų — neakivaizdinio 
Finansų kredito ir neakivaizdinio 
Prekybos institutų — studentai, 
neakivaizdinis mokymas išplės
tas naujomis specialybėmis: isto
rijos, anglų, vokiečių, prancūzų 
kalbų ir literatūrų, finansų, kre
dito ir apskaitos. 1958 m. uni
versitete atidarytas vakarinis 
skyrius, į kurį priimti ekonomis
tai, teisininkai. 1959 m. jame ati
daryta pediatrijos specialybė, 
kurią viduriniojo medicinos per
sonalo darbuotojai galėjo studi
juoti neatsitraukdami nuo darbo. 
Tris kursus baigę vakariniame, 
studentai buvo perkeliami į die
ninį skyrių. Nuo 1964 m. pediat
rai pradėti rengti tik stacionare4.

Iki septintojo dešimtmečio vidu
rio mokymas neatsitraukiant nuo 
darbo buvo sparčiau plečiamas 
negu stacionarinis. 1965/66 m. 
neakivaizdiniame ir vakariniame 
skyriuose mokėsi 58.8%, dieni
niame — 41.2% universiteto stu
dentų. Vėliau, vis labiau ryškė
jant dieninio skyriaus privalu
mams studentų rengimo kokybės, 
ekonominiu požiūriu, nuo aštun
tojo dešimtmečio vidurio neaki
vaizdinio bei vakarinio mokymo 
lyginamasis svoris sumažėjo.

Sparčiai didėjant studentų skai
čiui, pertvarkytos senosios, stei
giamos naujos katedros, reorgani
zuojami fakultetai. Kartu su visa 
SSRS pakeistas privalomųjų vi
suomeninių disciplinų dėstymas, 
įsteigtos naujos katedros: 1956 m. 
— SSKP istorijos, 1964 m. — 
Mokslinio komunizmo, kurioms 
pavesta rūpintis Komunistų par
tijos ir sovietinės vyriausybės 
teorinės bei praktinės veiklos pro
pagavimu, apologetika. 1961 m. 
įkurtai Estetinio ir meninio 
lavinimo katedrai teko vadovauti

Rimtautas Gibavičius. Vilniaus universiteto Didysis kiemas ir Šv. Jonų bažnyčios fasadas. Iš ciklo „Vilnius”. 
1967. Medžio raižinys, 50 x 50.

universiteto meno kolektyvų 
veiklai. 1968 m. buvo įsteigta 
tarpfakultetinė Politinės ekono
mijos, 1969 m. — Filosofijos istori
jos ir ateizmo katedra. Fizikos ir 
matematikos fakultete sudarytos 
4 naujos katedros, įsteigtas 
Skaičiavimo centras (1963). 
Ekonomikos fakultete nuo 1963 
iki 1968 m. įsteigta net 40 naujų 
katedrų. Naujais ir reorganizuo
tais padaliniais pasipildė Me
dicinos, Istorijos ir filologijos 
fakultetai.

Išaugę fakultetai taip pat buvo 
reorganizuojami. 1965 m. Fizikos 
ir matematikos fakultetas per
tvarkytas į Matematikos ir me
chanikos bei Fizikos fakultetus, 
Istorijos ir filologijos fakultetas 
1968 m. padalytas į du — Istori
jos ir Filologijos, Ekonomikos 
(1969) į tris — Pramonės ekono
mikos, Prekybos, Finansų ir 
apskaitos (nuo 1977 m. — Ekono
minės kibernetikos ir finansų) 
fakultetus. 1962 m. įsteigtas 
Gydytojų tobulinimosi fakultetas, 
1964 m., norint bent šiek tiek 
pagyvinti Kauno humanitarinį 
gyvenimą, įsteigtas Bendramoks
linis fakultetas Kaune (1968 m. 
pavadintas Kauno vakariniu, o 
1989 m., atidarius dieninį skyrių, 
— Kauno humanitariniu fakulte
tu). 1988 m. Vilniaus universitete 
buvo 14 fakultetų, 108 katedros, 
iš jų 9 bendrosios, 38 mokslinio 
tyrimo laboratorijos, Astronomi
jos observatorija, du mokomieji 
muziejai, Botanikos sodas, Moks
linė biblioteka.

Augant universitetui, plėtėsi ir 
jo materialinė bazė. 1966 m. baig
tas statyti Fizikos bei Matemati
kos ir mechanikos fakultetų mo
komasis korpusas. 1968 m. pradė
ta akademinio miestelio Saulėte
kio alėjoje statyba, o 1971 m. į du 
naujus korpusus persikėlė trys 
ekonomikos ir Teisės fakultetai. 

1975 m. pradėtas naudoti naujas 
auditorinis, 1978 m. — trečiasis 
korpusas, kuriame įsikūrė Fizi
kos fakultetas. Vėliau darbą pra
dėjo Skaičiavimo centras, 600 
vietų valgykla. 1984 m. rudenį 
restauruotame Kauno senamies
čio kvartale įsikūrė iki tol įvairių 
mokymo įstaigų patalpose glau
dęsis Kauno vakarinis fakultetas.

Dar šeštajame ir septintajame 
dešimtmečiais prie Medicinos ir 
Gamtos fakultetų buvo pastatyti 
4 bendrabučiai (1,365 vietos). 
1972-1973 m. Olandų gatvėje iš
kilo 3 (562 vietos), 1975-1978 m. 
naujajame akademiniame mies
telyje — 4 (1,648 vietos) nauji 
bendrabučiai. Šeštojo dešimtme
čio viduryje bendrabučiuose 
gyveno 60% visų dieninio sky
riaus studentų, vėliau, didė
jant studentų skaičiui, šis procen
tas sumažėjo per pusę. Aštunta
jame ir ypač devintajame dešimt
mečiais, gilėjant visą SSRS apė
musiai ekonominei krizei, susto
jo akademinio miestelio tolesnis 
plėtimas ir kitų naujų pastatų 
statyba. Vis labiau buvo jaučia
mas patalpų mokymui, laborato
rijoms trūkumas, modernios tech
nikos, įrengimų, aparatūros sto
ka. Tai negatyviai veikė pedago
ginio ir mokslinio darbo kokybę, 
didino šių sričių atsilikimą nuo 
Vakarų Europos universitetų.

Šeštajame dešimtmetyje uni
versiteto bibliotekos darbuotojai, 
naudodamiesi pasikeitusiomis 
politinėmis sąlygomis, pradėjo 
ieškoti seniau universitetui pri
klausiusių knygų bei kitų vertin
gų leidinių. Iš SSRS mokslų aka
demijos atgauta XVI-XVIII a. 
knygų kolekcija, priklausiusi už
daryto Vilniaus universiteto vie
toje įsteigtai ir XIX a. viduryje į 
Peterburgą perkeltai Vilniaus 
Romos katalikų dvasinei akade
mijai. Vertingos knygos atgautos 

iš Charkovo, Lvovo universitetų 
bibliotekų. Garbingiausią vietą 
universiteto bibliotekoje gavo 
bibliotekininkų pastangomis 
įsigyti Martyno Mažvydo ir Miką- • 
lojaus Daukšos katekizmai, Sir
vydo žodynas ir kiti neįkainoja
mos vertės Lietuvos raštijos pa
minklai. Tačiau dar daugelį ša
lies istorijai ir kultūrai reikšmin
gų leidinių, muziejinių ir mokslo 
vertybių, pasisavintų carizmo lai
kais, tebelaikė įvairios SSRS 
įstaigos, ignoravusios argumen
tuotus Vilniaus universiteto va
dovybės prašymus sugrąžinti ne
teisėtai įsigytas ir dažnai net 
nenaudojamas vertybes.

Nuo 1957 m. pagal fondų ir 
veiklos pobūdį universiteto 
biblioteka priskirta prie moksli
nių, išaugo jos darbuotojų skai
čius. Kasmet pasipildydami de
šimtimis tūkstančių vienetų lei
dinių, 1958 m. sausio 1 d. biblio- 
tekos fondai peržengė pusantro 
milijono (1949 m. sausio 1 d. juos 

, sudarė 1,201.5 tūkst. egz.), 1969 
m. sausio 1 d. išaugo iki dviejų su 
puse milijonų.51988 m. pabaigoje 
bibliotekos fonde buvo 4,741,058 
egz. leidinių. Bibliotekos vadovy
bė (Levas Vladimirovas, Stasė 
Vaidinauskaitė, Jurgis Tornau, < 
Birutė Butkevičienė ir kt.) ieškojo 
įvairiausių variantų, kaip sudė
tingomis sąlygomis racionaliai 
organizuoti darbą, todėl dažni 
buvo struktūros pokyčiai, deja, ne 
visada pagrįsti ir pasiteisinę. 
1988 m. pabaigoje universiteto 
biblioteką sudarė 27 skyriai, dir
bo 239 darbuotojai.

Septintajame dešimtmetyje' ” 
šiek tiek plačiau atsivėrė langas 
į pasaulį — biblioteka tapo tarp
tautinių organizacijų: UNESCO 
(1964), Jungtinių Tautų (1965), • 
Pasaulinės sveikatos apsaugos

(Nukelta į 3 psl.)



ANTROJI DALIS DRAUGAS

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1994 m. lapkričio mėn. 5 d. I November 5, 1994 Nr. 216(39)

Paslaptingos knygos 
atidarytojas

Iš Vilniaus universiteto istorijos, 1955-90
VYGINTAS BRONIUS PŠIBILSKIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Vienas neatrastas Kristaus ver
tinimo požiūris yra išryškintas 
Apreiškimo Jonui penktame per
skyrime. Kristus mums yra pla
čiai pažįstamas kaip mūsų nuo
dėmių atleidėjas. Kitas jo ver
tinimo požiūris yra mums taip 
pat gerai pristatytas, nes jis mūsų 
amžinybės suteikėjas. Ir vienas, 
ir kitas šie požiūriai yra dieviški, 
nes mes patys savo jėgomis nega
lime nei savo nuodėmių atleisti, 
nei mums, kaip sielos ir kūno 
junginiui, suteikti niekada nesi
baigiančios amžinybės. Tačiau 
penktajame Apreiškimo knygos 
perskyrime Jonui buvo parodytas 
Kristus, kaip atvėrėjas nuosta
bios knygos, kurios niekas kitas 
negalėjo atverti.

Jonas matė Sėdinčiojo soste 
dešinėje knygą, kuri buvo užant
spauduota septyniais antspau
dais. Knyga buvo pilna turinio, 
nes prirašyta ir iš vidaus, ir iš 
lauko. Ir čia pat stovįs angelas 
pareiškė, kad niekas nėra nei 
toks vertas, nei taip galingas, kad 
galėtų tuos antspaudus nuplėšti ir 
tokiu būdu knygos turinį atverti. 
Šį pareiškimą apaštalas Jonas 
suprato kaip kažką jį asmeniškai 
liečiančio, nes jis susijaudino dėl 
negalimybės knygą atverti ir la
bai apsiverkė. Bet vienas iš sosto 
vyresniųjų jį nuramino pasaky
mu, kad yra kas nors, kas tą 
knygą atvers ir jos antspaudus 
pašalins. Juo yra liūtas iš Dovydo 
namų. Bet čia pat tas liūtas buvo 
pavaizduotas kaip soste Avinėlis, 
kuris turėjo septynias Dievo 
dvasias ir septynis ragus. Toliau 
į šį reginį yra įjungiami keturi 
gyvūnai, kurie vaizduoja keturis 
evangelistus, aprašiusius Kris
taus pergalę.

Kas yra ta knyga, kuri yra taip 
turtinga ir taip įkyriai uždraus V. Bgd.

Jono Daniūno (Kauna*) nuotrauka „A. a. fotografui V. Soniai atminti”, 1992

U Lietuviu fotografijos 23-iosios metinės parodos, vykstančios Čiurlionio 
galerijoje, Čikagoje, dar ir ii savaitgalį, lapkričio M d.

ta? Tai yra ne kas kita, kaip pats 
didysis Dievo kūrinys, paimtas 
nuo pat jos pradžios ligi pabaigos. 
Tai yra žmonija. Nusikreipdama 
nuo Dievo, pasidarė tokia užant
spauduota knyga. Jai, nors labai 
pilnai įvairaus turinio, pasidarė 
neįmanoma išeiti iš savęs, neįma
noma atsiverti.

Ši turtinga, bet užantspauduo
ta, knyga yra simbolis tokios 
žmonijos, kokią perspektyvoje 
turėjo Dievas, kurdamas pirmąjį 
žmogų. Į šį vaizdą yra įimtas ne 
tik pirmasis, bet ir paskutinis 
žmogus, kuris kada bus pakvies
tas gyventi. Tačiau ši žmonija, 
prarasdama savo santykius su 
Dievu, yra pasidaręs turtas, ne
turįs savo išeities. Tik Kristus, 
savo įsijungimu į žmonijos gyve
nimą ir savo auka, yra suteikęs 
žmonijos turtingumui natūraliai 
jam reikalingą atvirybę. Veikda
ma kartu su Dievu, žmonija 
atgauna savo atvirybę ligi to, kad 
jos veikla įgautų niekada nesibai
giančios, t.y. amžinos vertės.

Taigi, nors mes žinome žmoni
jos silpnybes ir teisingai esame 
skatinami už jas atgailauti, ta
čiau, iš kitos pusės, neturime pra
rasti pilnos žmonijos prasmės. 
Žmonija yra pats didžiausias Die
vo kūrinys. Ji yra ta turtingoji 
Dievo knyga, įimanti dvasingumą 
ir medžiagiškumą. Ir pagrįstai šv. 
Jonas verkia, jeigu tas turtas 
visada liktų užantspauduotas. 
Reikia, kad kas nors atidarytų 
duris, už kurių slepiasi visa šio 
Dievo kūrinio vertė. Ir Jėzus 
Kristus šiame vaizde yra prista
tytas kaip visų žmonijos uždaru
mų atidarinėtojas, kuriuos atvė
rus gali pasirodyti visas jos 
turtingumas.

Antinacionalistinė 
kampanija

Atlydžio metais sustiprėjusi 
SSRS pajungtų tautų pasiprieši
nimo dvasia, laisvės ir demokra
tiško gyvenimo siekiai kėlė grės
mę valdančiųjų partinių ir sovie
tinių viršūnių egzistavimui. Jos 
puikiai suprato, kad inteligenti
ja, naudodamasi demokratėjimo 
tendencijomis, sprūsta iš partinių 
gniaužtų. Antra vertus, stalinis- 
tai, kurių gausu buvo visose gy
venimo sferose, mat atsisakyta 
tik Josifo Stalino, o ne stalinizmo, 
laukė patogaus momento grįžti 
prie išbandytų savo darbo me
todų. Pokario metais į Lietuvą 
atvykę „internacionalistai” 
ieškojo LKP CK II sekretoriaus 
Boriso Šarkovo užtarimo, į SŠKP 
CK, centrines žinybas, spaudą 
rašė laiškus, skundus, kuriuose 
LKP vadovybę kaltino na
cionalizmu, piliečių, teisių pa
žeidinėjimu ir pan.1’ Atleistie
ji iš universiteto skunduose pik
tinosi Juozo Bulavo vadovavimo 
metodais, jiems antrino kai kurie 
respublikos partiniai bei univer
siteto darbuotojai (Petras Griške
vičius, Pranas Mišutis, Vytautas 
Kuzminskis, Steponas Jankaus
kas)1’. Vėstant chruščioviniam 
atšilimui, į skundus, pareišku- 
mus imta reaguoti. Antanas 
Sniečkus 1956 m. lapkričio mėn. 
per universiteto partinį susirinki
mą padarė pastabą, kad ne visus 
atleistus kadrus derėjo atleisti, o 
1957 ųi. sausio mėn. pasitarime 
LKP CK, dalyvaujant ministrui 
Viačeslavui Jeliutinui, kitiems 
atsakingiems Maskvos funk
cionieriams, priekaištavo Juozui 
Bulavui dėl „perlenkimų” lietu
vių naudai. Netrukus įvykusia
me universiteto partinės organi
zacijos ataskaitiniame rinkimi
niame susirinkime (1970.01.20) 
Nadežda Manochina apkaltino 
rektorių liberalizmu studentams, 
dalyvavusiems Vėlinių dieną Vil
niaus Rasų kapinėse, kova prieš 
„tyrus, atsidavusius rusų tauty
bės partijos narius”, „lenininės 
nacionalinės politikos iškraipy
mu” ir pan.20 Į Juozui Bulavui 
„nuolaidžiavusio” Konstantino 
Navicko vietą partinio biuro sek
retoriumi išrinktas revoliucinio 
judėjimo dalyvis Vytautas Kuz
minskis. Jis, turėdamas neslepia
mų karjeristinių ketinimų, telkė 
visus pseudonuskriaustuosius, 
nepatenkintuosius rektoriaus 
veikla, reformomis. LKP X su
važiavime (1958), partiniuose 
susirinkimuose Vytautas Kuz
minskis kaltino universiteto va
dovybę politinio auklėjamojo dar
bo trūkumais, ypač puolė Lietu
vių literatūros katedrą21. Par
tiniame suvažiavime kalbėjusio 
Antano Sniečkaus požiūriu, Juo
zas Bulavas „ideologiniame dar
be taikstosi su revizionistinėmis 
tendencijomis”, o Juozo Petkevi
čiaus nuomone — jis „nepateiširįp 
CK pasitikėjimo”22.

1958 m. birželio 27 d. įvyko 
LKP CK biuro posėdis, svarstęs 
universiteto rektoriaus Juozo 
Bulavo klausimą. Visi jo dalyviai 
ir pakviestieji, išskyrus Eugenijų 
Meškauską, negailestingai kriti
kavo universitete įvykdytus per
tvarkymus, rektoriaus veiklą, 
vardįjo jo klaidas ir nusikaltimus: 

užteršė universitetą politiškai 
priešiškais elementais, nesidomė
jo dėstytojų ir studentų idėjiniu 
bei politiniu auklėjimu, taikstėsi 
su buržuazinio nacionalizmo ideo
logija, revizionistinėmis tenden
cijomis ir pan. Antano Sniečkaus 
požiūriu, universitete „paskelbta 
kova komunizmui”, o Vladas 
Niunka gerokai prisidėjęs prie to, 
kad buvo delsiama spręsti Juozo 
Bulavo klausimą23. Pritarta 
komisijos (LKP CK kultūros, 
mokslo ir mokymo skyriaus vedė
jas Vytautas Uogintas, LKP Vil
niaus MK sekretorius Petras 
Griškevičius, LKP Vilniaus mies
to Lenino RK sekretorius Pranas 
Mišutis ir VU partinės organiza
cijos sekretorius Vytautas Kuz
minskis) nuomonei, jog Juozas 
Bulavas nepateisino jam pareikš
to pasitikėjimo ir negali vadovau
ti tokiai svarbiai mokslo ir 
inteligentijos kadrų auklėjimo 
įstaigai, kokia yra Vilniaus 
universitetas24. Juozas Bulavas 
atleistas iš rektoriaus pareigų, 
nes „neužtikrino partijos linijos 
pravedimo komunistiškai auklė
jant studentus”. „Man tai nebuvo 
staigmena, — rašo Juozas Bula
vas, — gerai mačiau Sniečkaus, 
Preikšo ir kitų pastangas, bet 
kokia kaina išsilaikyti, vykdyti 
Maskvos reikalavimus”25. LKP 
CK partinei komisijai pavesta 
papildomai ištirti Juozo Bulavo — 
partijos nario — elgesį ir apie 
rezultatus pranešti LKP CK26. 
Netrukus universiteto komunis
tai, išklausę Vlado Niunkos pra
nešimą apie LKP CK biuro nuta
rimą „Dėl WU rektoriaus drg. 
Bulavo”, jam pritarė.

1959 m. liepos mėn. Maskvoje 
įvyko SSKP CK plenumas na
cionaliniu klausimu, pareikala
vęs garsiau šlovinti rusų tautos 
vaidmenį SSRS, propaguoti inter
nacionalizmo ir tautų draugystės 
idėjas. Po plenumo per Pabaltijo 
respublikas nusirito jas, ypač 
Latvįją, skaudžiai palietusi kovos 
su buržuaziniu nacionalizmu 
banga. Lietuvoje reaguojant į cen
tro reikalavimus, LKP CK biu
ras (1959.07.28) svarstė komunis
to, buvusio VU rektoriaus Juozo 
Bulavo elgesį. Partinei komisijai 
nustačius, kad Juozas Bulavas 
„darė politines klaidas, iškraipy
davo proletarinio internacionaliz
mo principus, stojo į nacionalisti
nį kelią ir išvarinėjo iš univer
siteto nelietuvius”, nuolaidžiavo 
atsilikusioms nuotaikoms, gynė 
nacionalistines koncepcijas skel
biančius dėstytojus ir tuo sudarė 
palankias sąlygas buržuaziniams 
nacionalistiniams elementams, 
LKP CK biuras pašalina Juozą 
Bulavą iš CK (išrinktas IX suva
žiavime — V. B. P.) ir iš SSKP27. 
Vėliau buvusiam universiteto 
rektoriui trukdyta publikuoti 
straipsnius, monografijas, ginti 
daktaro disertaciją. Aukščiausioji 
atestacinė komisija, gavusi LKP 
vadovų prašymą, nepatvirtino 
Juozui Bulavui universitete su
teikto profesoriaus vardo. Susido
rojus su Juozu Bulavu, nukentėjo 
ir jį protegavęs LKP CK sekreto
rius Vladas Niunka, taip pat ap
kaltintas nacionalizmu. Spėjama, 
kad Antanas Sniečkus, .Jausda
mas nuotaikas Kremliuje, stengė
si susilpninti artėjantį smūgį na
cionalizmui, toliau varyti savo 
politinės mašinos — LKP — lietu-

Birutė Stančikaitė Iš ciklo „Vilniaus universitetui — 400”. III. 1979.
Litografija, 49.5 x 60

vinimą, ir todėl pats įvedė griež
tus apribojimus kultūros srity
je”2* „Paaukojus” Juozą Bulavą, 
Vladą Niunką, Maskvai parodyta 
kova su buržuaziniais nacio
nalistais, todėl aukščiausiosios 
partinės hierarchijos viršūnės 
išliko sveikos.

Juozo Bulavo atleidimas buvo 
skaudus smūgis Vilniaus univer
sitetui. Tačiau, anot Eugenijaus 
Meškausko, „Universiteto ap
valymo darbas buvo atliktas ir 
mūsų akademinis atgimimas pra
dėtas”29. 1958/59 m.m. pabaigoje 
iš 412 mokslinio pedagoginio per
sonalo narių 334 (81.0%) buvo 
lietuviai, iš 3,436 studentų — 
2,985 (86.8%)’°. Ideologinis 
spaudimas, valymai sulėtino at
lydį kultūriniame gyvenime. 
1957 m. valdžioje įsitvirtinusiam 
Nikitai Chruščiovui jau neberei
kėjo respublikų politinės para
mos, todėl imama propaguoti tau
tų susiliejimo koncepciją, stipri
nama kampanija prieš naciona
lizmą. Septintojo dešimtmečio 
pradžioje Lietuvos vadovybė susi
laukė kritikos dėl Trakų pilies 
restauravimo, ideologinių klaidų 
vertinant praeities tradicijas. 
Vietinės valdžios atsakas į tai — 
tolesnis universiteto valymas. Pa
sinaudodami SSRS teiginiais 
apie aštrėjančią ideologinę kovą, 
didėjantį revizionizmo pavojų, 
stalinistai užsimojo susidoroti su 
Lietuvių literatūros katedra, ban
džiusia ginti lietuvių litera
tūros mokslą nuo vulgaraus 
sociologizavimo ir nacionalinių 
momentų deformuoto interpreta
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vimo. Puolimas, prasidėjęs dar 
prieš ateinant Juozui Bulavui, 
kiek prislopo globojant rektoriui 
ir doc. Eugenijui Meškauskui, 
tačiau visiškai nenurimo. 1957 
m. lapkričio 22 d. atviras univer
siteto partinis susirinkimas, svar
stydamas katedros auklėjamąjį 
darbą, prikišo, jog nepakan
kamas dėmesys skiriamas tarybi
nei literatūrai, o akcentuojant 
meistriškumo klausimus ir tinka
mai jų nesiejant su idėjine kūri
nio prasme, krypstama į estetiz- 
mą. Katedros kolektyvas aštrių 
politinių įvykių metu laikosi 
nuošaliai, kai kurie jo nariai 
vengia visuomeninio darbo ir 
pan. Pasak Tarybinio studento, 
„susirinkusieji liko nustebinti 
katedros vedėjos (Meilės Lukšie
nės — V. B. P.) baigiamuoju 
žodžiu, kuriame ji stengėsi užtu
šuoti iškeltuosius trūkumus”31. 
Partinio susirinkimo nutarime 
iškelti katedros darbo trūkumai, 
nurodyta „sustiprinti ir pagilin
ti kovą prieš buržuazinę-naciona- 
listinę ideologiją dėstomąjame ir 
moksliniame-tiriamajame dar
be”, „kovoti tiek su sociologizmu, 
tiek ir su estetizmu, griežtai lai
kantis meninės ir idėjinės anali
zės vieningumo ir literatūros par
tiškumo principo”32.

Po LKP X suvažiavimo, pareiš
kusio, kad „revizionistinės ten
dencijos vertinant kultūrinį pali
kimą pasireiškia Vilniaus uni
versitete, lietuvių literatūros 
katedros kai kurių dėstytojų tar
pe”, prasidėjo organizuotas ka
tedros triuškinimas. Vyko nuola

tiniai tikrinimai, „demaskavi
mai”, kritika spaudoje ir įvairiuo
se susirinkimuose. Buvo „atsklei
džiamos” katedros vedėjos Meilės 
Lukšienės ir ją rėmusių dėstytojų 
Irenos Kostkevičiūtės, Aurelijos 
Rabačiauskaitės, Vandos Zabor- 
skaitės, Donato Saukos, moksli
nio darbo revizionistinės tenden
cijos, buržuazinės koncepcijos, 
apolitiškumas, neigiamai atsilie
piama apie studentų mokymą ir 
auklėjimą. Anot visa tai mačiusio 
Juozo Bulavo, „katedros puolimo 
akcijoje dalyvavo visa bielinių, 
lisenkaičių kompanija. Vėliau įsi
jungė prorektorium tapęs S. 
Lazutka”33.

LKP XI (1959) ir Lietuvos so
vietinių rašytojų III (1959) 
suvažiavimuose katedros na
riams priekaištaujama už ugdo
mą studentų skeptiškumą, nieki
namą pažiūrą į tarybinę literatū
rą. Katedros klaidų rezultatas — 
spaudai rengtas studentų literatų 
almanachas Kūryba, kuriame 
vyrauja apolitiški ir net idėjiškai 
žalingi kūriniai34. Pastarojo 
rinkinio ir katedros darbo ana
lizei buvo skirtas išplėstinis 
universiteto partinio biuro posė
dis (1959.02.11). Kalbėję Bronius 
Pranskus, Kostas Korsakas, Jo
nas Žėruolis kritikavo klaidingas 
katedros koncepcijas visuose lite
ratūros mokslo baruose. Partijos 
Vilniaus miesto komiteto sekre
torius Feliksas Bieliauskas, uni
versiteto partorgas Vytautas 
Kuzminskis, jo pavaduotojas Jo
nas Bielinis, dėstytoja Liudvika

(Nukelta į 2 psl.)

v



ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1994 m. lapkričio mėn. 12 d. / November 12, 1994 Nr. 221(40)

Keli abejotini mitai

Lietuva besikeičiančiame pasaulyje

Pradėsiu nuo kuklumo. Ši savy
bė mūsuose kartais šviečia 
išmintimi, bet dažnesnių atveju 
yra juokinga. Manau, gal ir ne
tinka juoktis iš autoriaus, kuris 
savo rašinyje apie artimą numi
rusį poetą pabaigoje neišsiverčia 
be išpūsto nusiasmeninimo: „Šio 
straipsnio autoriui teko bendrau
ti su poetu...” Taip ir dingsta 
trumpas gražus įvardis „man”.

Paminėsiu dar vieną kur kas 
juokingesnį kuklumo atvejį, kurį 
r tkarčiais išgirstu per Kali
fornijos lietuvių radijo valandėlę. 
Yra čia keli pranešėjai, prane
šėjos. Savaip individualūs. Štai 
Vytautas 
reikliu sodriu balsu. Klausy
damas jauti kariūnišką orumą. 
Deja, orumas sužlunga, kai jis 
protarpiais sako: „O dabar 
prašom paklausyti radijo straips
nio, kurį paruošė žurnalistas Vy
tautas Šeštokas”. Reiškia, yra du 
Šeštokai — pranešėjas ir žurnalis
tas. Bravo! O savybinio įvardžio 
„mano”, sujungiančio tas dvi 
asmenybes į vieną, nėra. Išeina 
savotiškas absurdas.

šeštokas pasižymi

* * *

Neseniai viename tokiame ra
dijo straipsnyje kuklusis Vytau
tas Šeštokas, gindamas demokra
tinius principus, apkaltino Lietu
vos prezidentą Algirdą Bra
zauską, spalio pradžioje viešėjusį 
Čikagoje, diktatūriškumu. Prie
žastis naivoka. Brazauskas 
nurodė, jog spaudos konferenci
joje atsakinėsiąs tik į klausimus, 
iš anksto „patiektus raštu”. 
Nemanau, kad Brazauskas būtų 
pavartojęs veiksmažodį „pa
tiekti”. Pateikti — taip. Dar 
tiksliau — klausti raštu.

O kas čia blogo, jei nedidelės 
valstybės prezidentas, gal ir 
neturįs ypatingo talento greitai 
atsakinėti į aštrius, kartais net 
provokuojančius klausimus, 
pageidauja juos iš anksto pama
tyti ant popieriaus. Tai tiesa, 
Amerikos prezidento spaudos 
konferencijose klausiama žodžiu. 
Bet aktualiausios temos iš anks
to yra žinomos. Prezidentas 
ateina tam pasiruošęs. Konfe
rencijos metu neleidžiama bet 
kam neprašomam pašokus drožti 
kompromituojančius priekaištus 
į akis. Yra tam tikras etiketas. 
Kiek menu iš savo patirties, 
mūsų salėse išsišokėliai neretai 
ne tiek klausė, kiek kovingai 
dėstė savo ideologinę „teisybę”. 
Jeigu šitokia „poleminė” raiška 
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priskirtina demokratijai, tad ir 
klausimai raštu juo labiau nepa
žeidžia laisvės principų. Tai jokia 
diktatūra.

* * *

Žmonija nūdien linksta į dialo
gą. Juo daugiau komunikacinių 
priemonių, tuo daugiau svarsty
bų. O tai palaima, nes sudėtingų 
problemų daugėte daugėja ir su
sitarti labai sunku, o ginklų 
žvanginamas kvepia jau ne 
paraku, bet atomine katastrofa. 
Todėl šnekame išsijuosę. Tauru, 
jei kalbantysis sugeba išklausyti 
ir kitų balso, jei turi noro ir laiko 
tai apmąstyti. Audiatur et altera 
pars.

Šia tema rašė prozininkas 
Jonas Mikelinskas straipsnyje 
„Postmodernistinis dialogas ant 
savitarpio supratimo griuvėsių” 
(Literatūra ir menas, 1994.10.22), 
kritikuodamas filosofo Arvydo 
Juozaičio ir poeto Valdo Kukulo 
mintis, pareikštas Literaturnaja 
gazeta korespondentei, apie lietu
vių kultūros sąsajas su rusais, 
lenkais, Vakarais...

Mikelinskui itin rūpi lietuvių 
dialogų kokybė. Kol kas juose yra 
apstas diletantiškumo, noro sku
bant, neapmąstant vertinti sudė
tingus kultūros ir kultūrinės poli
tikos dalykus. „Nebeatsispiriame 
pagundai suniekinti oponentą ar
ba jį šokiruoti”. Dėl to iš dalies 
kalta masinė psichozė, mano 
Kukulas. Tuo tarpu Mikelinskas 
dialogo lėkštumo šaknų suranda 
ir: „keistame, gana paplitusiame 
mūsų įprotyje atsakinėti į tokius 
klausimus, kurie reikalauja ne 
tik profesinio pasiruošimo, bet ir 
paprasčiausiai laiko, kad 
apgalvotum, sugrupuotum, for
muluotum... Ekspromtu atsa
kinėjant į klausimus, visada 
galima ko nors svarbaus nepa
sakyti, miglotai komentuoti ar 
dviprasmiškai pateikti, suprimi
tyvinti... Svarbiausia, kad tie 
žmonės, kurie sutinka į klau
simus atsakyti, jaustų atsakomy
bę už savo žodžius”.

Esu tikras, atsakomybę jautė ir 
prezidentas Algirdas Brazauskas, 
atsisakęs ekspromtu atsakinėti į 
opius klausius.

* * *

Jau ne kartą šen ir ten išgirstu 
ar skaitau pernelyg tiesmukišką 
priekaištą sovietų pedagogikai 
Lietuvoje. Atseit savuoju ateizmu 
ji sužlugdė Lietuvos jaunimo mo-

ALGIRDAS 
SAUDARGAS

Pradėdamas noriu papasakoti 
vieną paprastą įvykį. Neseniai, 
tikrindamas kompiuteriu angliš
ką tekstą, patyriau, kad populiari 
kompiuterio programa Word ne
supranta angliško žodžio „Li- 
thuania” ir siūlo man jį keisti 
žodžiu „Lithuanian”. Suvokiau, 
kad pasaulio protas, išsiraizgęs 
milijonais ir bilijonais kompiute
rinių programų, žino lietuvius, 
bet nebepažįsta Lietuvos. Dar 
daugiau, jis niekuomet Lietuvos 
nepažinojo, nes buvo pradėtas 
kurti, kai Lietuvą jau dengė ne
permatoma geležinė uždanga. 
Kaip grąžinti Lietuvą į pasaulio 
protą? Programa numato galimy
be papildyti jos žodyną: pakanka 
paspausti vieną mygtuką. Tą ir 
padariau. Kiek mygtukų turėsi
me paspausti, norėdami ištaisyti 
skriaudą, padarytą Lietuvai?

Laisvė iškovota. Dabar svar
biausia — susivokti laisvėje. 
Privalome atidžiai įsižiūrėti į 
mums atsivėrusio pasaulio bruo
žus. Pasaulis keičiasi, maino savo 
pavidalus. Kokią prasmę turi jo 
pasikeitimai tam, kuris žvelgią į 
jį pirmą sykį? Jam pasaulis atsi
vėrė visas iš karto. Tokia yra 
mano karta — gimusiųjų Lietuvo
je jau po karo karta.

Turiu pats sau paprieštarauti. 
Turėjome supratimą apie pasaulį. 
Tiesa, dažnai jis buvo slegiamas 
melo ir iškraipymų. Netikėjome 
melais, bet, vien atmesdamas me
lą, retai gali pažinti tiesą. Vis 
dėlto paaiškėjo, kad apie dvasinę 
pasaulio tikrovę, norėdami, galė
jome susidaryti teisingą vaizdą. 
Griuvus geležinei uždangai, mus 
užplūdo neregėtų dalykų tvanas. 
Bet tai antplūdis materialių, ma
žai reikšmingų dalykų. Būtent 
šia materialia prasme Lietuva 
pradėjo vienodėti su likusiuoju 
pasauliu. Materialūs dalykai sle
gia ir užgožia, tačiau pasaulio 
likimą lemia dvasiniai dalykai. 
Taip esu auklėtas ir mano asme
niškas patyrimas tą patvirtina.

Pažvelkime į besimainančio pa
saulio bruožus. Visi turbūt vie
ningai pritars, kad nuostabiau- 

ralę. Dėl to tiek daug nusikal
timų. Narkomanijos. Melo. Bjau
rasties. Neapykantos.

Argi iš tikro anoji pedagogika 
kalta? Okupantas engė Lietuvą. 
Ateizmas kirtosi su daugumos 
žmonių tikėjimu. Tačiau šiuolai
kinis nusikaltimų siausmas at
slinko iš plataus pasaulio. Durki- 
me pirštu kad ir į tą mūsų demok
ratišką Ameriką (nepatyrusią 
jokio sovietizmo), ir matome, kad 
nusikalstamumo nuošimtis čia 
kur kas prašoka Lietuvos statis
tikas. Kodėl taip yra? Teatsako 
išsimokslinę sociologai.

Pranas Visvydas

Algirdas Saudargas, Lietuvos Seimo narys, Krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas, buvęs Lietuvos 
Užsienio reikalų ministras, kalba „Ateities” savaitgalio programoje šių metų lapkričio 5 dienų Jaunimo centre, 
Čikagoje. Jono Kuprio nuotrauka

sias pasikeitimas, tai komunisti
nės ideologijos žlugimas. Tiesą 
sakant, ja jau senokai labai ma
žai kas nuoširdžiai betikėjo. Tai 
buvo sistemos, kuria Maskva lai
kė savo satelitus paklusnume, su
dėtinė dalis. Žinoma, idėjinė ban
ga dar buvo gyva ir sklido Afriko
je, kai kur Azijoje ar Lotynų Ame
rikoje. Dabar ji praktiškai mirusi, 
o Kubos, Šiaurės Korėjos pavyz
džiai tai tik patvirtina. Komunis
tinė ideologija buvo svarbus, gal 
net, būtinas, pasaulinės Maskvos 
imperijos sandas, tačiau sistemos 
pagrindas buvo karinė jėga, gin
klų prekyba, ekonominė parama 
— visa atidžiai kontroliuojama 
budria KGB akimi. Gali susida
ryti iliuzija, kad žlugus ko
munistinei ideologįjai, įvyko koks 
nors esminis dvasinis pokytis. Tai 
klaidingas vertinimas. Komunis
tinė ideologija buvo paprasčiau
siai numesta, kaip nebetinkama, 
atgyvenusi priemonė. Teko at
sisakyti ir komunistų partijos 
valdžios, kuri taip pat pasirodė 
nebepajėgi spręsti iškylančias 
problemas. Atsisakyta buvo tik
tai komunistų partįjos, kaip vien
partinės valdžios būdo. Dabartinė 
Rusijos komunistų partija, o 
tiksliau kelios partijos ir ju
dėjimai įvairiais pavadinimais — 
tai visiškai kitas reiškinys. Ko
munistų partijos visoje buvusios 
sistemos teritorįjoje, kaip nomen
klatūrinė grupuotė, išsaugojusi 
struktūras, dalį turto, puikiau
siai gyvuoja visokiausiais pavida
lais ir laimi rinkimus. Lietuva 
buvo pirmoji, kur buvę komunis
tai grįžo į valdžią. Po to sekė 
Lenkija, Vengrija. Net Vokietijo
je buvusi kompartija sėkmingai 
pasirodė rinkimuose buvusios Ry
tų Vokietijos žemėse. Jeigu per- 
žvelgtumėm dabartinių valdžios 
žmonių buvusio „sovietinio lage
rio” valstybėse biografijas, turė
tumėm pripažinti, kad nedaug 
kas pasikeitė. Pasitraukė saujelė 
persenusių vadų. Keletas buvo 
likviduota, kiti reabilituoti. Tik 
buvusiesiems komunistinių idea
lų nerodyk — puls kaip jautis 
raudoną maršką.

Kyla natūralus klausimas, ko
dėl Maskva nusimetė komuniz
mą. Tenka grįžti atgal į Antrąjį 
pasaulinį karą. Sunku dabar spė
lioti, koks būtų komunizmo liki
mas, jei ne šis karas. Galime 
svarstyti tik tai, kas tikrovėje 
įvyko. Žvelgdami į to meto isto
riją, tolesnės sovietinio komuniz
mo raidos nebegalime atskirti 
nuo nacistinės Vokietijos povei
kio. Stalinas ir Hitleris tai tikri 
kruvinieji broliai — dvyniai dvi
dešimtojo amžiaus istorijoje. 
Užpuolęs Rusiją, Hitleris prikėlė 
Eurazijos gelmėse snaudžiantį 
žvėrį. Pralaimėjęs karą, Hitleris 
įtvirtino sovietinėje sąmonėje ko
munizmą, kaip nugalinčią jėgą. 
Prireikė visos kartos, kad šie 
kerai išsisklaidytų. Eurazijos žvė
ris grįžo namo, numetęs nusidė
vėjusią odą. Nieko daugiau 
neatsitiko.

Rusija, aplamai, nėra agresyvi, 
tačiau labai galinga, nešiojanti 
savyje šimtmečiais pulsuojanti 
Eurazijos stepių ritmą. Rusija yra 
agresyvi dviem atvejais: atsaky
dama į agresįją ir besiplėsdama 
į tuštumą. Rusija, paveldėjusi 
stepių kląjoklių gaivalą, plečiasi 
mažiausio pasipriešinimo kryp
timi. Plečiasi visais įmanomais 
būdais, ne tik tiesiogiai koloni
zuodama. Jei sutinka pasiprieši
nimą, pasuka kita linkme. Šiais 
terminais nesunku nusakyti da
bartinę geopolitinę situaciją. 
Šaltasis karas buvo Rusijos suer
zinimo pasekmė. Jis baigėsi, kai 
Vakarų valstybės, neturėjusios 
jėgos išstumti Rusijos iš jos 
užimtų teritorijų tuoj po karo, 
sukaupė pakankamai jėgos jai 
sutramdyti. Rusija atsitraukė. Ji 
atmetė sovietinę brežnevinę dok
triną ir sugrįžo prie ilgaamžės 
Rusijos politikos. Potvynis atslū
go, bet jūra nenuseko ir tučtuojau 
pradėjo skalauti savo krantus. 
Kur kraujo puta, kur dar ne. Kur 
rado uolą — banga atšoko, kur 
smėlį — paplovė. Tuštumą 
tučtuojau užliejo.

Atsikvėpęs po šaltojo karo, pa
saulis pajuto, kad jo kryžius 
nepalengvėjo. Sumažėjus Ry

tų-Vakarų įtampai, aštriau pa
juntami Šiaurės-Pietų prieštaravi
mai. Rytų-Vakarų įtampa išmokė 
žmoniją atsakingumo, pripratino 
gyventi greta sprogmenų arsena
lo. Ilgai žvelgta savižudybei į 
akis, kol išmokta tartis globali
niu lygiu. Pietų-Šiaurės įtampa 
pastatė žmoniją nebe trečiojo 
pasaulinio branduolinio karo, bet 
pirmojo pasaulinio pilietinio karo 
akivaizdoje, galbūt taip pat bran
duolinio. Globalinės politikos 
dienotvarkėje vis daugiau vietos 
užima ne politiniai konfliktai, bet 
globalinis socialinis konfliktas. 
Komunizmas žlugo nusinešda
mas iliuzinę viltį. Neviltis liko. Ji 
žvelgia milijonų badaujančiu ir 
gimstančių skurde, kad skurde ir 
numirtų, akimis. Juk neviltis pa
gimdė komunizmą. Ką neviltis 
pagimdys ateityje?

Šiaurė suvokia grėsmes: migra
cija iš pietų, nedarbas, netvarka, 
nusikaltimai. Neišsaugoję gink
lų, kauptų vienų valstybių prieš 
kitas kovoje dėl viešpatavimo pa
saulyje, įžengsime į branduolinio 
terorizmo epochą. Vėl žvelgsime 
savižudybei į akis. Vėl baimė 
auklės muB. Vien baimė neišgel
bės pasaulio nuo šio kryžiaus. 
Protas be dvasios neišspręs Šiau
rės-Pietų įtampos. Krikščioniško
ji tradicija įnešė dvasią į žmonių 
kultūros sritis. Dvasia keičia 
pasaulį. Dvasia veikia per žmogų. 
Mūsų pareiga „taisyti kelią” 
šiam veikimui.

Popiežius Jonas Paulius II savo 
enciklikoje Sollicitudo rei socialis 
pasaulio būseną įžvelgia, kaip 
tarnavimą „nuodėmės struktū
roms”, kurioms būdingiausi du 
elementai: nežabota pelno aistra 
ir valdžios troškimas. Ten pat 
nurodoma, kad jas galima nuga
lėti „tik diametraliai priešingu 
elgesiu”, kurio pagrindinis bruo
žas — solidarumas. Dar ilgai stu
dijuosime Kairo konferencijos ba
talijas. Tai buvo kova už fun
damentaliausius laisvės prin
cipus, už solidarumą su pačiais 
silpniausiais prieš baimės apa
kintą pasaulį. „Nuodėmės struk
tūroms” reikia priešpastatyti

„solidarumo struktūras”. Dvasia 
niekuomet neprievartaųja, nes 
gerbia laisvę. Šis dvasios bruožas 
dažnai klaidingai pateikiamas 
kaip silpnumas. Mūsų pareiga su
telkti laisvą dvasios poveikį į 
„solidarumo struktūras” ir at
skleisti dvasios jėgą.

Verždamiesi į laisvę iš imperi
jos gniaužtų, nelabai rūpinomės, 
kaip ją vadinti. Laisvė, nepri
klausomybė, suverenitetas, 
demokratija — dažnai reiškė tą 
patį troškimą. Priespauda turi 
vieną keistą bruožą, kurį galima 
pavadinti tam tikra laisve. Tai 
laisvė nuo atsakomybės. Prie
spaudoje esantis žmogus neturi 
teisės spręsti, tuo pačiu tapdamas 
laisvas nuo atsakomybės. Prie
spaudoje auklėjimui yra sunkes
nė užduotis. Ugdomam žmogui 
pasakoma, kad jis laisvas pasi
rinkti, bet kai kurie pasirinkimai 
yra blogi, nes jie prieš Dievo 
tvarką. Laisvėje ugdomam žmo- ‘ 
gui taip pat pasakoma, kad kai 
kurie pasirinkimai prieš žmonių 
tvarką taip pat yra blogi, ir 
žmonių tvarka arba įstatymo 
galia nėra abejojama. Priespau
doje neįmanoma nepasėti abejo“’ 
nės žmonių tvarka. Kai suabejo-' 
jama vienos valdžios sukurta 
tvarka, tai pasėjama abejonė 
žmogaus tvarkai apskritai. Tik 
labai išmintingi auklėtojai tokį’ 
uždavinį išsprendžia. Taip auklė- ' 
ta visuomenė suskyla į dvi sun
kiai susišnekančias grupes: viena 
labai siaura, kuri tvirtai įtikėjo 
dieviška tvarka, kita plati, abejo
janti viskuo. Tokiai visuomenei 
atsiveria nepriklausomybės para
doksas: kad laisvė ir išjos būtinai 
išplaukianti atsakomybė yra di
delė ir sunki kiekvieno priklau
somybė nuo viso pasaulio. Reikia 
patiems priimti sprendimus 
„nuodėmės struktūrų” akivaizdo
je, ir nuo mūsų sprendimų pri
klausomas visas pasaulis. Nenuo
stabu, kad įsisiautėja nežabota 
pelno aistra ir valdžios troškimas. 
Laisvė nelaukia. Atsakomybės 
negalima atidėti rytojui. Pirmas 
žingsnis laisvėje veda arba į 
„nuodėmės struktūras”, arba į 
„solidarumo struktūras”. Už tai, 
kad priklausėme „blogio imperi
jai” nesame atsakingi. Už tai, 
kur žengsime laisvėje, esame 
atsakingi.

Verždamiesi į laisvę, buvome 
kartu. Mus nešė galinga bangai 
kuri veikė visoje Vidurio ir Rytų 
Europoje. Ši banga sutelkė žmo
nes, atėjusius iš įvairiausių sri
čių, dirbti valstybės dailo. Per 
keletą intensyvių metų susikau
pė unikalus patyrimas, padėti 
pagrindai valstybei. Jau 1991-ųjų 
rudenį, kai laisvė buvo iškovota, 
susitelkimas nusilpo ir pradėta 
skirstytis į sroves. Žinoma, poli
tinės partijos Lietuvoje buvo 
atkurtos gerokai anksčiau, bet 
1992-aisiais jau nebejausta tos 
jėgos, kuri visus telkė į vieną 
„Sąjūdžio srovę”. Tuometinė 
politika buvo instinktyvi politi
ka. Kaleidoskopiškai sparčiai be
simainant situacijai, jokia kita 
politika neveiktų. Rašytinė ra
cionali politika pasentų dar 
neparašyta. Kita vertus, to meto 
politikoje buvo labai daug ra
cionalumo. Tai nėra prieštaravi
mas, tai liudijimas. Racionalumą 
į politiką įnešė atskiri asmenys. 
Daug kas, ir ne tik Lietuvoje, 
kritikavo Landsbergį už kietą 
nelanksčią politiką. Tai buvo kri-

(Nukelta į 2 psl.)
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Tiesos kalbėjimas
Įspūdžiai iš „Ateities” 
savaitgalio Čikagoje

JUOZAS BAUŽYS

Tsunami
Kai žemės plokštės pajuda Ra

miojo vandenyno dugne, sausu
moje tai pajuntama kaip dreban
ti žemė. Tačiau pačiame vandeny
ne tas staigus žemės pajudėjimas 
sukelia bangą, kuri kartais ke
liauja šimtus ar net tūkstančius 
kilometrų. Laive ta banga yra 
juntama tik kaip vienišas kilste
lėjimas. Tačiau kai ta banga 
pasiekia salą, ji pakyla iki namo 
stogo aukštumos ir staiga užlieja 
žmonių gyvenvietes. Tai tsunami 
banga.

Tokios tsunami bangos mato
mos ir žmonių bendrame gyveni
me. Tuo momentu pajuntame, 
kad esame nešami stiprios srovės, 
kuri mums nesuprantamais bū
dais keičia visuomenės ateitį. Tuo 
metu neaišku, kas dedasi, bet 
labai ryšku, ka<į dedasi kažkas 
svarbaus, jaučiame, kad apie 
įvykį skaitysime istorijos kny
gose.

Amerikos gyvenime tokią tsu
nami bangą pergyvenome prieš 
gerą savaitę. Balsuotojams rude
niniai rinkimai buvo istoriko ir 
politiko Newt Gingrich pristatyti 
kaip referendumas apie dabartinį 
silpną ir nelaimingą prezidentą. 
I balsavimo vietas atėjo tik moty
vuoti balsuotojai ir savo balsais 
paleido iš darbo gausybę prezi
dento partijos atstovų JAV Kon
grese. Tiesiog per naktį pasikei
tė Amerikos vidaus politikos 
balansas.

Gal tai nebuvo visiškai staig
mena. Štai rinkiminės kampani
jos metu prezidento partijos kan
didatai tiesiog maldaute malda
vo, kad jis skristų balsuotuojus 
verbuoti kur nors kitur, tik ne 
pas juos. Prezidentas nebuvo pa
geidaujamas Vidurio Vakaruose, 
todėl rinkimų išvakarėse keliavo 
j Vidurio Rytus. Žiūrint į mėne
sius prieš rinkimus dabar galime 

„Ateities” savaitgalio metu, lapkričio 5 dieną, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje: Jadvyga Darnu- 
Menė, dr. Adolfas Damuiis, Algirdas Saudargas.

Jono Kuprio nuotrauka

matyti kylančią bangą. Todėl, 
pavyzdžiui, gal neatsitiktinai 
U.S. Neivs and World Report 
skiltininkas kultūriniais 
klausimais John Leo rinkimų iš
davas interpretuoja kaip krašto 
gyventojų pasisakymą, pagrįstą 
rūpesčiu ne tiek dėl ekonomijos, 
ne tiek dėl politinių jėgų svarsčių 
pakaitos, o aplamai — dėl šiandie 
ninės visos krašto kultūros kryp
ties. Po dešimtmečius trunkančio 
blaškymosi Amerika suvokia, 
kad yra pasiilgusi „normalesnio" 
gyvenimo — mažiau socialinės 
inžinerijos, daugiau doros, dau 
giau teisybės, šviesos ir proto ben
drame krašto piliečių gyvenime, 
o ypač jų santykiuose.

Ir lietuviškame gyvenime, kaip 
tik Amerikos rinkimų išvakarė
se. įvyko istorinis posūkis. Retai 
kada gali pajusti, kad vienas is
torijos etapas užsidaro ir esame 
ant naujojo slenksčio. O tai kaip 
tik įvyko Čikagoje lietingą šešta
dienio vakarą tėvų marijonų vie
nuolyno rūsyje.

Vakaro proga — Lietuvių fron
to bičiulių susirinkimas, kurio 
priežastis susitikimas su Algirdu 
Saudarg i, buvusiu Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų minis
tru ir dabartiniu Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos vicepir
mininku. Subuvime dalyvavo ne 
vien LFB skyriaus nariai, bet ir 
nemažas būrys svečių. Visiems 
įdomus Lietuvos politinis peiza
žas. Kiekvienas dar vis kaip 
neužgyjančią žaizdą atmintyje 
nešioja praėjusius Lietuvos Seimo 
ir Lietuvos prezidento rinkimus. 
Todėl ir pilasi daug klausimų ar 
klausimais užsislėpusių pasiūly
mų ir patarimų. Saudargas at
virai į klausimus ir patarimus 
reagavo, pasinaudodamas proga 
supažindinti dalyvius su Lietuvos 
politinio gyvenimo realybėmis.

Lietuvos savo

Tai nebuvo įprastinė Čikagos 
auksinio rudens diena. Už Čiur
lionio galerijos Jaunimo centre 
langų žliaukė lietus, primenantis 
lietuvišką rudenį, sukeliantis 
kažkokią nostalgišką, 
rūpesčiais persmelktą nuotaiką, 
iš dalies besiderinančią su pa
skaitų bei pranešimų temomis.

Tai buvo pirmoji šiemetinio 
„Ateities” savaitgalio, įvykusio 
lapkričio 4-6 dienomis, akademi
nės programos diena. Iš vakaro 
buvusiame literatūros vakare su 
poete Vitalija Bogutaitė ir fleitis- 
te Asta Šepetyte čia rašančiajam 
neteko dalyvauti. Savaitgalį ir 
šiemet surengė specialus komite
tas, kuriam vadovauja Jonas 
Pabedinskas.

Iš širdies j širdį >

Savaitgalio akademinę progra
mą pradėjo Jonas Pabedinskas, 
pakviesdamas dr. Oną Daugirdie
nę vadovauti pirmajai sesijai ir 
supažindinti su paskaitininke. 
Alma Mikaliukienė, neseniai iš 
Lietuvos į Čikagą persikėlusi pe
dagogė, kalbėjo tema „Kelias į 
lietuvišką šeimą”. Ji konstatavo, 
kad šeima Lietuvoje buvo specia
liai ardoma, ir ji tebėra suardyta. 
Vietoj meilės, kuri šeimai yra lyg 
angelo sparnai, pastebimas pik
tumas ir grubumas. Žmogaus nu
žmoginimas atėmė moralines ver
tybes ir iš šeimos. Buvo nustaty
tos direktyvos, kaip žmogus turi 
mąstyti, o vaikų auklėjimas jau 
nuo darželio metų buvo atiduotas

Ką apie tokį susitikimą pasaky
tų lietuviškas Rip van Winkle, 
sakykim, prieš keturiasdešimt 
metų užmigęs? Čia būrys labai 
įvairių nusistatymų čikagiečių 
susikaupę suprasti, kas dedasi 
Lietuvoje. Nepaprastai įdomu, 
kad daug siūlymų sudarinėti koa
licijas, ruošti patrauklias pro
gramas. Svečias užpila šalto van- 

valstybei ir jos paruoštiems mo
kytojams. Motinos negalėjo savo 
vaikų nei auklėti, nei dvasiškai 
ugdyti. Vaikas buvo išjungtas iš 
šeimos, dažnai paliktas vienas 

rūpesčiuose.
Visa tai, prelegentės nuomone, 

atsiliepia ir dabartinei šeimai: 
motinos nėra pasiruošusios au
klėjimo darbui, nemoka pasi
aukoti vaikui ir jo dvasinėms 
reikmėms, atsisukti iš savo rū
pesčių į vaiką, kurti tikrą šeimą. 
Ji pabrėžė, kad tik meilė gali 
padaryti stebuklus, sukurti ką 
nors gražesnio ir nutiesti kelią į 
naują Lietuvos šeimą.

Prelegentė kalbėjo labai jaus
mingai, anot jos pačios, „iš širdies 
į širdį”. Atsakinėdama į klausi
mus, ypač dėl praktiško mokyk 
lų, Bažnyčios ir organizacijų 
vaidmens vaiko auklėjime, ji pa
minėjo, kad šiuo metu Lietuvoje 
trūksta apie 5,000 mokytojų, o 
taip pat ’ir'^vairių mokyklinių 
priemonių (pieštukų, sąsiuvinių 
ir kt.) ir apskritai vis dar jaučia
mas psichologinis užsidarymas 
įvairioms „naujovėms” iš už
sienio.

Solidarumo dvasios jėga

Antrasis paskaitininkas, su ku
riuo klausytojus supažindino Juo
zas Baužys, buvo Algirdas Sau
dargas, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministras, Nepriklauso
mybės atstatymo akto signata
ras. Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos vicepirmininkas.

dens, nuolat primindamas pasta
rųjų dešimtmečių paveldą. Antra 
vertus, jis jaučia, kad Lietuvos 
ribos labai išsiplėtusios — ir 
šiame susirinkime jis jaučiasi 
esąs Lietuvoje. Mums reikia pa
sikalbėti. Dėl to kalbąs atvirai, 
kad kaip tik tą patį rūpestį turi 
dėl Lietuvos, kaip ir susirinkusie
ji. Kliuvinys mūsų pokalbiams 
yra ne KGB, bet mūsų pačių 
ydos, nesugebėjimas pralaužti 
savo interesų. Dabar taip supran
tąs moralės klausimą politikoj: 
kiekvienas yra nepaliaujamoje 
kovoje su savimi ir su savo 
silpnybėmis, kas jis bebūtų — 
darbietis, krikščionis demokra
tas, konservatorius. Neatvi
ras kalbėjimas stato pavojun 
Lietuvą.

Ypač jautriai į Saudargo mintis 
reagavo dr. Adolfas Damušis. 
Jam atrodo, kad po visų kalbų 
apie Lietuvą reikėtų pasišnekėti 
ir savo tarpe. Jis nemato kito 
būdo atstovauti krikščioniškai 
minčiai Lietuvos politiniame gy
venime, kaip sustiprinti Lietuvos 
Krikščionių demokratų partiją. 
Vakaro dalyviai, klausydamiesi 
dr. Damušio pasisakymo, žinojo, 
kad tėvų marijonų rūsyje lietingą 
lapkričio šeštadienio naktį įvyko 
posūkis Lietuvos istorijoje. Tai 
toks reikalingas stebuklas: de
šimtmečiais besitęsęs konfliktas 
baigtas. Ir baigtas labai gražiai: 
Lietuvos vardu, Lietuvos labui.

Tą vakarą tiesiog apčiuopiamai 
buvo galima justi, kad Lietuvos 
atgimimas buvo tsunami banga, . 
kuri atėjo ir užliejo mus. Ir po jos 
mūsų visų gyvenimai pasikeitę. f

(a.a. 11.)

Asta Šepetytė groja „Ateities” savaitgalio poezijos ir muzikos vakare lapkričio 4 dieną Jaunimo centro kovinėje,' 
Čikagoje. Jono Kuprio nuotrauka

Algirdas Saudargas pirmojoje sa
vo paskaitoje (savaitgalio metu 
jam teko kalbėti net tris kartust, 
pavadintoje „Lietuva besikeičian
čiame pasaulyje”, labiau filosofiš
kai pažvelgė į laisvę, kurioje 
Lietuvai dabar tenka gyventi, il
su ta laisve susijusias atsakomy
bės problemas. Jo žodžiais, laisvė 
buvo iškovota, bet dabar reikia 
toje laisvėje susivokti, suprasti, 
kad laisvė be atsakomybės nėra 
tikra laisvė.

Komunistinės ideologijos žlugi
mas buvo nuostabiausias pasikei
timas, tačiau jis nepakeitė mūsų 
žmogaus dvasios. Žmogaus dva
sia, taip stipriai paveikta komu
nistinės sistemos, vis dar nėra 
atgijusi. Joje atsiranda nežaboto 
pelno aistra, kur viena visuome
nės grupė turi viską, kita — nie
ko, ir valdžios troškimas. Iškyla 
nuodėmės struktūros, prieš ku
rias būtina pastatyti solidarumo 
dvasios ir atsakomybės struktū
ras. Reikia atsiminti, kad laisvė 
nuo atsakomybės tampa prie
spauda. Atsakomybės negalima 
atidėti rytojui. Turime būti at- 
sakomingi jau dabar, nors ir 
žengdami pirmuosius laisvės 
žingsnius.

Net ir valstybinė nepriklauso
mybė yra tam tikras paradoksas: 
yra nuolatinė priklausomybė nuo 
viso pasaulio. Tad ir politikoje, 
santykiuose su pasauliu reikia 
vadovautis racionalia, apmąsty
ta, tačiau tvirtas pozicijas pa
brėžiančia politika. Čia prelegen
tas pažymėjo, kad tokia apmąsty
ta politika besivadovavę Lands
bergis ar Stankevičius buvo ge
riau rusų suprasti, negu dabarti
nės LDDP politikos vadovų neaiš
kūs ėjimai.

Prelegento politinės filosofijos 
mintys klausytojų buvo sutiktos 
gausiais klausimais: kodėl Sąjū

r.-----------—--------------------------------------------------- r> •' AV
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dis prarado solidarumo dvasią; ar 
komunistinė ideologija jau tikrai 
mirusi; kas nulemia Lietuvos už
sienio politikos kryptį; kokios 
perspektyvos dėl tranzito ir ap
skritai dėl Karaliaučiaus srities?

Tiesos kalbėjimas

Tą patį šeštadienio vakarą Al
girdas Saudargas kalbėjo antrą 
kartą. Tėvų Marijonų vienuolyno 
salėje buvo susirinkę daugiausia 
Lietuvių fronto bičiulių ir Krikš
čionių demokratų nariai. Tokio 
susitikimo buvo pageidavęs pats 
svečias iš Lietuvos, o susitikimą 
suruošė Čikagos LFB sambūris. 
Pokalbį pradėjo Kostas Dočkus, 
pakviesdamas jam vadovauti dr. 
Kazį Ambrazaitį.

Savo trumpame įvade Algirdas 
Saudargas palietė dabartinę Lie
tuvos politikos kryptį ir kaip ją 
vertina Lietuvos krikščionių de
mokratų partija (LKDP). Jo nuo
mone, dabartinė Lietuvos vyriau
sybė neatsakingai puoselėja Lie
tuvai svetimą ir grėsmingą Eura
zijos idėją. Ji yra atmestina, Lie
tuva privalo jungtis į Europą ir 
joje rasti tikrą savo vietą. Ši neat
sakinga LDDP politika savo ruož
tu veikia bei ryškina ir Lietuvos 
vidaus gyvenimo nesutarimus. 
LKDP. kaip viena iš trijų sti
priausių opozicinių partijų, la
biausiai veikia Lietuvos įsijungi
mo į Europos struktūras linkme. 
Savo viduje LKDP yra gana vien
inga, narių turi apie 10,000, 
skyriai veikia visoje Lietuvoje. 
Pradedama aktyviai ruoštis 
savivaldybių rinkimams, nes per 
savivaldybes bus galima padėti 
pagrindą ilgalaikei Lietuvos 
demokratijai.

Po šio įvado prelegentas plačiai 
komentavo keliamus klausimus. 
Dėl konkrečių galimybių opozici

jai susivienyti sekantiems rinki
mams (Juozas, Baužys), prelggen- 
tas atsakė, kad pradžia jau/pjada- 
ryta septyniųpartijų vienin
gu pasisakymu tranzito derybų 
klausimu. Tikimasi, kad šį koa
licija išsilaikys iki rinkimų. 
Klausimus dėl pasiruošimo rinki
mams kėlė Algis Stepaitis ir Al
dona Šmulkštienė. Atsakyta, jog 
jiems rimtai ruošiamasi, rengia
mi kursai paruošti žmones, kurie 
važinės po provinciją ir aiškins 
KD programas. J Povilo Vaiče
kausko klausimą dėl bendradar
biavimo stokos su naujai įsistei
gusia Tremtinių ir politinių kali
nių partija, Saudargas atsakė, 
kad kliūčių esama, bet bus ban
doma su jais kalbėtis. Dėl genty- 
kių taip Bažnyčios ir LKDP lJuo
zą s Končius), prelegentas paaiš
kino, kad politiniuose ėjimuose 
LKDP nepriklauso nuo Bažnyčios 
ir tai nesudaro jokių problemų. 
Tačiau iš valdžios pusės dažnai 
jaučiamos pastangos Bažnyčią ir 
LKDP supriešinti.

I Pilypo Naručio klausimą, ar 
nebijoma LDDP laimėjimo ir’ūtei- 
nančiuose rinkimuose ir ar poli
tinių partijų vadovai tuo reikalu 
kalbasi, prelegentas taip atsakė: 
kalbų yra net per daug, bėt'dar- 
bas ta linkme vyksta. Mes LDDP 
nebijome, nes ir 1992 metų rinki
muose jie nelaimėjo — tik.'mes 
pralaimėjome. Ko mes bijome — 
tai KGB kadrų, kurie vis diir te
bedirba net ir su tais pačiais 
žmonėmis. Bijome, kad LDDP 
yra paveiki Maskvos struktū
roms. { Kęstučio Keblio klfiusi- 
mą, ką Krikščionys demokratai 
siūlo paprastiems žmonėms^Sau- 
dargus atsakė, kad yra šneįųtma- 
si, daromos apklausos, pagyl ku
rias ruošiamos programoj. Apie 
opozicinės ir apskritai krikščio- 

(Nukelta į 3 psl.)/
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Pokalbis su
Emanueliu Zingeriu

Ar tai kometa? Meteoras? Ne, 
tai Emanuelis Zingeris. Jj už 
skverno nutverti nedaug leng
viau kaip vėją laukuos. Sąjūdžio 
veikėjas, Seimo atstovas, Europos 
Tarybos darbuotojas, Lietuvos žy
dų bendruomenės statytojas ir 
palaikytojas, jis šiandien Vilniu
je, rytoj Strasbourg’e, poryt... Vis 
dėlto, spaliui baigiantis, išgirdau 
jo balsą telefonu iš Was'nington’o.

Šion Atlanto pusėn Zingerį at- 
sik ’ietė Amerikos žydų komi
tetas (American Jewish Commit- 
tee), viena įtakingiausių čio
nykščių žydų organizacijų. Jam 
tai suteikė progą išsamiau su
sipažinti su savo gentainių Ame
rikoje problemomis: spartėjančia 
asimiliacija, besikeičiančiais san
tykiais su Izraeliu, bandymais 
naujai nubrėžti pačią Amerikos 
žydo tapatybės sąvoką.

Kai Emanuelis Zingeris pirmą 
sykį lankėsi Amerikoje, vos Atgi-
mimui prasidėjus, jis buvo beveik 
nežinomas jaunuolis. Dabar jo 
įgaliojimai daug svaresni. Šį 
rudenį Europos Taryba jį paskyrė 
savo Kultūros ir švietimo komi
teto referentu žydų (jidiš) kul
tūros palikimo klausimams. „Tu
rima galvoje 700 metų Europoje, 
įskaitant Lietuvą, senumo kultū
ra”, aiškina Zingeris. Tai atsa
kingos ir drauge liūdnos pareigos, 
nes 1939-1954 metais beveik su
naikinta jidiš kultūra jau baigia 
išblėsti. Šįmet nustojo ėjęs pasku
tinis Vidurio-Rytų Europos laik
raštis jidiš kalba, Lietuvos Je
ruzalė. Kai kurie litvakų kultū
rininkai jau laiko save „paskuti
niaisiais mohikanais”.

Šiuo paskyrimu Europos Tary
ba, atrodo, įžvelgė į pačią Emanu
elio Zingerio sielą. Jo pastangas, 
devynis amatus ir dešimtą pusba
dį, įkvėpė vadinamosios „Jidiš- 
land” vizija. Tai Lietuvos ribose 
egzistavusi, dabar jau iš žemėla
pio pranykusi, savita kultūrinė 
šalis. Zingeris nepasitenkina jos 
gedėjimu, bet daro ką įmanyda
mas ištausoti bent jos pėdsakus ir 
kai kuriuos paminklus.

Emanuelis Zingeris sugeba su
derinti du patriotizmus: Jidišlan- 
dui ir nepriklausomai Lietuvai. 
Amerikos žydų komiteto konfe
rencijos metu įvykusioje „apskri
to stalo” diskusijoje jis tiesiai 
pareiškė JAV Valstybės departa
mento atstovams, jog Amerika 
žiūrinti į baltus „pro pirštus”, 
Lietuvos saugumas „nėra ap
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draustas, neturime jokių garan
tijų”. „Kodėl garantijos suteiktos 
Čekijai ir Lenkijai, o ne Baltijos 
šalims?” paklausė jis. Atsakyda
mi, JAV pareigūnai ragino jį „ne
pulti į paniką” ir priminė prezi
dento Clinton’o apsilankymą Ry
goje šią vasarą.

„Tai man svarbus klausimas”, 
tvirtino Zingeris, kaip ir ta ne
lemta sutartis su Rusija dėl ka
rinio tranzito per Lietuvą. Kuo 
labiau lietuviams reikia telkti sa
vo dėmesį į apsigynimą, tuo sun
kiau jiems kurti „atvirą visuome
nę”. Anot jo, toksai „apgulties 
stovis” dažnai iškreipia naciona
lizmą, siaurina sąlytį su pasau
liu.

Dvigubas patriotizmas žmogų 
praturtina, bet ir komplikuoja jo 
gyvenimą. Zingeris neigiamai 
reagavo į JAV dienraštyje Boston 
Globė išspausdintą ir vienašališ
kai sutrumpintą pasisakymą
„karo nusikaltimais” apkaltinto 
Boston’e gyvenančio Aleksandro 
Lileikio klausimu. Antra vertus, 
Zingeriui rūpestį kelia pastaruo
ju metu, jo nuomone, Lietuvoje 
pablogėję lietuvių-žydų san
tykiai, pavienių lietuvių ir

Juozas Bagdonas Kompozicija
Aliejus

Kompozicįja, 1970 
Aliejus

Dailininkas Juozas Bagdonas 1967 metais priešais savo paveiki — Kompozicija’ (aliejus, 22‘ x 12*). 
Vytauto Maželio nuotrauka

Apie Juozo Bagdono kūrybąvaldžios organų „nejautrumas”. 
Emanuelio Zingerio žodžių vertė
tų atidžiai klausytis, nes čia kai-
ba žmogus, savo darbais įrodys 
ištikimybę Lietuvai ir Jidišlan- 
dui. Geriausias atsakas į jo žo
džius, tai atviras ir abipuse pa
garba paremtas lietuvių-žydų 
dialogas.

Algirdas Landsbergis

PAULIUS JURKUS

Dailininkas Juozas Bagdonas iš 
savo gyvenimo 60 metų skyrė 
meno kūrybai. Kokia tai didelė 
dovana lietuviškai dailei! New 
York’e jis gyvena pusę to laiko — 
30 metų! Tai tikras niujorkietis, 
turėjęs progos stebėti menus 
pasaulio meno centre. Jis taip pat 
kaip dailininkas — visuomeni
ninkas dalyvavo New York’o 
lietuviškame gyvenime. Čia jis 
surengė daugiausia savo indi
vidualinių parodų, dalyvavo 
kolektyvinėse parodose, pats or
ganizavo Lietuvos nepriklau
somybės šventei skirtas parodas. 
Dabar yra New York’o Lietuvių 
dailininkų sąjungos pirmininkas. 
Kai buvo reikalas, nesišalino nuo 
darbo kitose organizacijose: dirbo 
Balfe, Amerikos lietuvių tarybos 
New York’o skyriuje, Tautos 
fonde, Lietuvių tautininkų są
jungos skyriuje.

Gyvena Woodhaven’e, gražia
me lietuviškame „kaime”. Gat
vėse pilna medžių — aukštų pla
tanų, kurie šnara prie jo buto 
langų. Bute pilna paveikslų — 
koridoriuose, laiptuose į sodelio 
pusę.

Kai praveri duris į jo aukštą, 
taip ir pamatai bagdonišką didelį 
paveikslą — abstraktą. Ir kiek 
dinamikos tame paveiksle, kiek 
jėgos! Kokia sodri tapyba! Tie žo
džiai charakterizuoja visą daili
ninko kūrybą.

Savo bute dailininkas yra pri
glaudęs ne vieną svečią iš Lietu
vos. Buvo sustoję dailininkai, 
rašytojai, kultūrininkai. Čia 
jautėsi patogiai, gerdami kavą, 
žiūrėdami vaizduojuostes iš 
dailininko kelionių Lietuvoje.

Viename buto kambaryje jis 
tapo. Tapo kiekvieną dieną, kai ji 
yra pakankamai šviesi. Tapo tik 
aliejiniais dažais, akrilinių dažų 
nemėgsta ir jų nevartoja. 
Dailininkas aiškina, kad akrili
niai dažai esą duslūs, neturi 

’ spalvinio sodrumo.
j Antras to aukšto kambarys 
skirtas apdailos reikalams. Čia 

tempiamos drobės ant porėmių, 
čia išpjaunamos paspartos akva
relės ir temperos darbams. Čia 
vyksta rėminimas. Čia savo 
parodą tvarkė ir iš Lietuvos at
vykusi dailininkė Jūratė Bačins- 
kaitė.

Paveikslai keliauja 
į Lietuvą

Tame apdailos kambaryje jis 
savo kūrinius parengė kelionei į

Juozas Bagdonas Kompozicija, 1961
Aliejus

Lietuvą. Dailininkas ten pirmą 
kartą lankėsi 1992 metais. Vil-
niaus dailės muziejus kvietė su
rengti tapybos parodą. Daili
ninkas specialioje dirbtuvėje 
užsakė kartonines dėžes pagal 
paveikslų dydžius. Mėgsta jis 
didelio formato paveikslus. 
Tokius reikia nuimti nuo porė
mių, susukti ir sudėti į specialiai 
pagamintas tvirto kartono tūtas. 
Paveikslai į Lietuvą vežami 
talpintuvuose — konteineriuose. 
Iš New York’o laivu nuplukdo į 
Hamburgą, iš ten sunkvežimiais 

nuveža tiesiai į Lietuvą.
Po daugel metų jam pirmą kar

tą lankantis Lietuvoje, jo tapybos 
darbų paroda Lietuvos dailės 
muziejuje Vilniuje buvo atidaryta
1992 m. birželio 18 d. ir tęsėsi tris 
mėnesius. Atidaryta su žemaičių 
estradiniu orkestru, su kalbom, 
gėlėm. Po tiek metų dailininkas 
grįžta į tėvynę, kur jį pasitinka 
bičiuliškos rankos! Toje parodoje 
buvo išstatyta 54 paveikslai. Juos 
ir paliko muziejui.

Kaune paroda buvo organi
zuojama Čiurlionio muziejaus pa
veikslų galerijoje. Iš Vilniaus 
atvežė visus ten paliktus kū
rinius ir Kauno parodai parinko 
27. Kauno paroda buvo atidaryta
1993 m. vasario 26 d. Gegužės 
mėnesį mažos apimties jo paroda 
įvyko Birštono kultūros na
muose.

Atidaromas žemaičių 
dailininkų muziejus

Dailininkas ir 1993 m. liepos 
mėnesį aplankė Lietuvą. Tuo 
metu Plungėje vyko kultūrinės 
varžybos. Kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmuose vieni norėjo 
įkurti žemaičių dailininkų 
muziejų, kiti norėjo rūmus pa
versti pramogų rūmais, įkurti čia 
„kazino”.

Vietos kultūrininkų ir Kultū
ros ministerijos iniciatyva buvo 
suorganizuota dailininko Juozo 
Bagdono paroda ir ta proga įkur
tas žemaičių dailininkų muziejus. 
Bagdono kūriniai buvo paimti iš 
Vilniaus ir iš Kauno kolekcijų. Iš
kilmingas atidarymas įvyko 1993 
liepos 10 d. Orkestras grojo M. K. 
Oginskio sukurtus polonezus, 
šaudė šampano kamščiai, pri
nešta daug gėlių, pasakyta 
sveikinimo kalbų.

Po dailininko Juozo Bagdono 
parodos buvo dailininko Adomo 
Galdiko kūrybos paroda. Muzie
jus atitinka kunigaikščio Ogin
skio polėkius, nes jis rėmė menus, 
turėjo savo orkestrą, kalbėjo 
žemaitiškai ir rėmė lietuvių

(Nukelta į 2 psl.)
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Mažosios Lietuvos 
„Vasario 16 dienos” aktas

PEN kongresas
ALGIRDAS LANDSBERGIS

„auksinėje Prahoje” (2)

Nors Mažoji Lietuva septynis 
šimtmečius buvo vokietinama, 
bet lietuviškumas joje neišnyko 
net ir Hitlerio laikais. 1944 
metais važiuojant arkliais šoni
niais, pamiškių keliais nuo (ties 
Sudargu) Nemuno sąlyčio su Pil
kalnio apskritim ir toliau i 
vakarus, per devynias apskritis, 
net iki Elbingio, iš viso apie 270 
km kelyje, su senais žmonėmis 
kaimuose ten visur galima buvo 
susikalbėti lietuviškai. Tik 
sovietų kariuomenė, įsiveržusi į 
tą kraštą, ten likusius autochto
nus, daugiausia neabejotinai lie
tuvių kilmės ir net žodžio — 
išžudė, išmarino, ištrėmė, vieto
vardžius surusino, kraštą apgy
vendino Rusijos žmonėmis.

Keturis šimtus metų Mažojoje 
Lietuvoje formavosi ir gyvavo 
lietuvių raštijos ir visos kultūros 
lobynas, kuris Didžiąjai Lietuvai 
padėjo išlaikyti lietuvybę. Mažoji 
Lietuva nuo amžių glaudžiai bu
vo susijusi su visos Lietuvos 
kultūra, istorija, buvo to paties 
kraujo.

Mažosios Lietuvos lietuviai nie
kad nenustojo dėti pastangas su
sijungti į vieną vienetą su Didžią
ja Lietuva. Tokia galimybė at
sirado 1918 metais, baigiantis 
Pirmajam pasauliniam karui, ka
da tą karą pralaimėjo Vokietija. 
Tada, lapkričio mėnesį, susidarė 
Mažosios Lietuvos „Lietuvių ko
misija”, kuri 100,000 egzemplio
rių tiražu lietuvių ir vokiečių 
kalbomis lapkričio 16 dieną išlei
do atsišaukimą „Lietuviai, pa
buskit”. Tas pats atsišaukimas 
dar buvo paskelbtas Klaipėdoje 
ėjusioje Lietuviška Ceitunga ir 
Priekulėje leidžiamame Konser
vatyvų draugystės laiške. Tame 
atsišaukime Mažosios Lietuvos 
lietuviai sakė: „... Ten, kur Lab
guva, Vėluva, Įsrutis, Darkiemis, 
Geldapė, tai vis yra lietuviški 
kraštai... Dabar valanda parėjo 
pasauliui apsakyti, kad... mes su 
Didžiąja Lietuva esame vienos 
motinėlės vaikai... Balsuokit... 
tiktai už prisiglaudimą prie Di
džiosios Lietuvos”. Atsišaukimą 
pasirašė 20 asmenų.

Tą pačią dieną, lapkričio 16, 
Tilžėje susirinkę 53, daugiausia 
Birutės draugijos veikėjai, sudarė 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos Tary
bą. 1918 m. lapkričio 30 d. toji 
Taryba paskelbė trumpą, tiesiog 
tezės pobūdžio atsišaukimą, aktą, 
kuriame pasakyta: „...Mes lietu
viai, čionai Prūsų Lietuvoje gyve
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nantieji... reikalaujame... pri
glaudimo Mažosios Lietuvos prie 
Didžiosios Lietuvos...”. Tą aktą 
pasirašė 24 Mažosios Lietuvos 
veikėjai, su Jonu Vanagaičiu 
priešakyje. Tą aktą Mažosios Lie
tuvos Taryba rėmė JAV preziden
to Woodrow Wilson 1918 m. sau
sio 8 d. Tautų apsisprendimo tei
sės deklaracija ir tuo, jog atkuria
ma Lietuvos valstybė reikalauja, 
kad Mažoji Lietuva prisiglaustų 
prie savo kamieno — Didžiosios 
Lietuvos.

Kada Vakarų valstybės susirin
ko į Paryžiaus Taikos konferen
ciją diktuoti savo valią Pirma
jame pasauliniame kare (1914- 
1918 m.) nugalėtai Vokietijai, 
Lietuva į Paryžių pasiuntė savo 
delegacija, kiuri 1919 m. kovo 24 
d. raštu kreipėsi į Taikos konfe
rencijos pirmininką Clemenceau 
(Prancūzijos ministrą pirminin
ką), prašydama pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę ir leisti jai 
dalyvauti konferencijos darbe. 
Šiame rašte buvo iškeltas ir 
Mažosios Lietuvos sričių lietuvių 
klausimas. Tačiau Lietuvos dele
gacija į konferenciją nebuvo 
įleista. Ji, apsigyvenusi viename 
iš Paryžiaus viešbučių, siuntinėjo 
raštus Taikos konferencijai. Ta
da Mažosios Lietuvos Tautinė 
Taryba 1919 m. balandžio 8 d. 
raštu konferencijos pirmininkui 
pateikė reikalavimą, kad Rytprū
sių lietuviškos sritys — iki Lab
guvos, Įsručio, Gumbinės, Dar
kiemio ir Geldapės — būtų pri
skirtos prie Lietuvos, nes ji jau 
esanti nepriklausoma valstybė.

Tačiau Vakarų valstybės laikė
si nuomonės, kad Lietuva esan
ti dar nepribrendusi savarankiš
kam valstybiniam gyvenimui. Ši
tokią pažiūrą ypač palaikė Pran
cūzija, vaidinusi vadovaujantį 
vaidmenį Antantės koalicijoje. Ji 
siekė Lietuvos sąskaita sustiprin
ti Lenkiją, kurios pagalbos ji 
tikėjosi žygyje prieš Sovietų Ru
siją. Buvo planuojama, ypač len
kų pastangomis, atnaujinti Lietu
vos-Lenkijos uniją. Taip pat ir 
JAV „Intelligence Section” (JAV 
Kongreso įstaiga, sudaryta Euro
pos situacijai tirti bei paruošti 
pasiūlymus Taikos konferencijai) 
per Lietuvos-Lenkijos uniją siekė 
atkurti kiek galima stiprią Len
kijos valstybę.

Taikos konferencijoje svarstant 
atkuriamos Lenkijos valstybės 
sienų klausimą, konferencijos 
„Lenkų reikalų komisijoje” Len-

Nuo lapkričio 6 iki 12 dienos 
Praha buvo pasaulio rašytojų so
stinė. I 61-ąjį Tarptautinį PEN 
kongresą buvo susibūrę beveik 
500 autorių, kritikų, redaktorių, 
kurių didelė dalis atvyko iš 
Vidurio-Rytų Europos šalių. To
dėl Kongrese susikaupė tiek daug 
ir Lietuvai gyvybiškai aktualių 
temų.

Pagrindinė kongreso tema buvo 
„Literatūra ir tolerancija”, iš 
kurios šakojosi kitos pokomunis
tinei Europai aktualios temos: 
literatūra prieš „fašizmą”, bet 
kokias „ksenofobijos” formas, 
„nacionalizmą”. Klausta, kur 
baigiasi tolerancija ir prasideda 
abejingumas?

Pirmas žvilgsnis į Prahos aero
uosto laukiamąjį. Sveiki pirmieji 
čekai Čekijoje! Bet kodėl mano 
kaimynas ant suolo atrodo toks 
pažįstamas? Pilvuko kalva, raudo
ni skruostai, riesta nosis, pražys- 
tanti purpuriniu pumpuru, palai
mintas tinginio miegas. Jis, be 
abejo, yra išgėręs daug Pilzen 
alaus ir sušlavęs begalę „knedli- 
kų”. Jei taip jam uždėjus Austro- 
Vengrijos kareivio kepurę... Taip 
tai šaunusis kareivis Šveikas, tie
siai iš klasiškųjų originalo ilius
tracijų atėjęs manęs pasitikti ir 
užmigęs!

Kaip ir kiekvienas daugiaaidis 
literatūrinis miestas, Praha, be
matant, įtraukia lankytoją į savo 
magnetinį lauką. Čekų spalvin- 
giausio prozininko Bohumil’o 
Hrabal’o nerandame jo mėgsta
miausioje aludėje „U zlateho 
tygru” (Pas auksinį tigrą). Nuo
stolis ne per didelis, nes kiek
vienas prahietis pasakorius, prie 
kiekvieno bokalo sėdi mini-Hra- 
bal. Praha kupina įdomių istori
jų, joje niekada nemirs romanas 
ir novelė.

Čekų PEN Centrui tai buvo 
triumfališka savaitė. Du sykius 
prievarta uždarytas — 1942-ais 
nacių ir 1968-ais sovietų — jis 
dabar surengė pirmąjį pasaulinės 
rašytojų organizacijos suvažiavi
mą pokomunistinėje Europoje. 
Ekonomiškai vyraujanti joje šalis 
sėkmingai išsprendė ir ūkines 
Kongreso problemas: vietoje nu
matytų 17 milijonų čekiškų 
kronų išlaidų išleista tik septyni 
milijonai, t.y. apie ketvirtis mili
jono dolerių.

kijos atstovas Romanas Dmovs- 
kis pareikalavo Mažąją Lietuvą 
sujungti su Didžiąja Lietuva ir 
abi jas prijungti prie Lenkijos. 
Čia lietuviams fatališką vaidme
nį suvaidino ypač lenkų „ende- 
kų” (to paties Dmovskio vadovau
jamų) pastangos 1919 metais at
kurti seną „Žečpospolitą”, į ją net 
prievarta įjungiant Lietuvą, ir

Praha — iliustruotas istorijos 
vadovėlis. Čia buvęs KGB kalėji
mas, ten buvusi „koriko” Hey- 
drich’o rezidencija. Betliejaus 
koplyčią, kurioje vyko keletas 
Kongreso renginių, buvo pastatę 
Jan Huss’o pasekėjai; po husitų 
pralaimėjimo 15-ame amžiuje ją 
nugriovė katalikai; 1948 metais 
pasigrobę valdžią, ją atstatė 
komunistai, kaip ginklą prieš 
katalikus; Huss’o giesmės skam
bėjo 1968 metais ir per „dainuo
jančią revoliuciją”, išstūmusią 
komunistus. Šioje pievoje sovietai 
sušaudė 150 vlasovininkų, kurie 
ką tik buvo pakėlę ginklą prieš 
SS; ant šio grindinio buvo nukirs
tos galvos penkiolikai čekų didi
kų, jiems pralaimėjus „Baltosios 
kalvos” mūšį...

Pačioje Kongreso pradžioje susi
kryžiavo du skirtingi požiūriai į 
pokomunistinių šalių padėtį. Pa
sidžiaugęs atgauta laisve, lenkų 
poetas Artur Niedryzecki su kar
tėliu kalbėjo apie „laisvosios 
rinkos” reformos neigiamą povei
kį literatūrai, švietimui, bibliote
kų tinklui. Čekijos ministras pir
mininkas ir ekonominės revoliu
cijos architektas Vaclav Klaus 
pabrėžė, kad visos reformos — 
ūkinė, kultūrinė, visuomeninė — 
turi vykti drauge; jog perėjimo į 
„laisvąją rinką” negalima lė
tinti, norint išvengti nuostolių 
kultūrai.

„Belą gora” (Baltasis kalnas)... 
Čia 1620 metais pasibaigė čekų 
nepriklausomybė, teatstatyta 1918 
metais. Čekų istorija (legenda?) 
tvirtina, kad dėl to pralaimėjimo 
Trisdešimties metų kare buvo 
kalti vengrų kavaleristai, pradėję 
plėšti sąjungininkų sostinę Prahą. 
Trys šimtai čekų karių atsisakė 
trauktis nuo „Baltąjį kalną” juo
siančios sienos („Geriau žūsime 
kovodami!”). Visuotinis Vidurio- 
Rytų Europos istorijos modelis: 
mūsų didvyriškumas; mūsų kai
mynų prasižengimai; mūsų nuo
puolis ir prisikėlimas. Totalitari
nės okupacijos šias tautas suar- 

i tino, bet dabar jos, kaip vištos ant 
vištinyčios kopėčių, pradeda var- 

■ žytis dėl aukštesnių vietų. Atrodo, 
kad 1938-1939 metų pamokų apie 
nevieningumą neužteko.

Prahoje nuolat iškilo klausi
mas: koksai turėtų būti rašytojo

prancūzų „svajonė” Rytuose tarp 
nugalėtos Vokietijos ir naujo pa
vojaus Europai — sovietinės 
valstybės — sudaryti kiek galima 
stiprų barjerą. Tame Dmovskio 
(kuris Rusijos Durnos atstovui 
Milukovui pareiškęs, jog „sušau
džius kokį šimtą litvomanų” bet 
kokios Lietuvos klausimas būsiąs 
išspręstas) reikalavime Taikos
konferencijai pirmą kartą at
sirado Klaipėdos krašto kaip te
ritorinio vieneto samprata. Deja, 
1919 metais Versailles sutartimi 
nuo Vokietijos buvo atskirtas 
vien tik Klaipėdos kraštas, Mažo
sios Lietuvos tik nedidelė dalis.

Vakarų valstybės, priimdamos 
tokį sprendimą Mažosios Lietu
vos klausimu, siekė įgyvendinti 
savo tikslus Lietuvos ir Lenkijos 
ginčo atžvilgiu. Antantės valsty
bėms ypač rūpėjo Lenkijos išėji
mo į jūrą klausimas. Šį klausimą 
buvo galima spręsti dviem bū-

ai

Praha — Tyn bažnyčia ir Jan Huss paminklas senamiesčio turgavietėje

santykis su politika? Į jį, 
atidarydamas Kongresą, atsakė 
Čekijos prezidentas Vaclav Ha
vel. Paminėjęs, kad daugelis 
rašytojų bodisi ar bjaurisi politi
ka, bijodami prarasti savo nepri
klausomybę, jis pareiškė, kad 
užimdami tokią poziciją mes pri
imame ir iškreiptą atsakomybės 
principą: vieni mūsų rašysime 
apie pasaulio baisumus ir žmonių 
atsakomybę, o kiti turėsime 
grumtis su tais baisumais ir būti 
už juos atsakingi. Havel paminėjo 
savo draugą, „puikų žmogų ir 

dais: duoti Lenkijai tam tikrą 
koridorių per Rytprūsius (taip vė
liau ir buvo padaryta — atsirado 
vadinamasis Danzig’o korido
rius) arba perduoti Lenkijai Klai
pėdos uostą su kraštu. 1933 me
tais žurnale Židinys buvo 
straipsnis „Lietuvos-Vokietijos 
santykių klausimu”, kuriame bu
vo primintas vienas tokių „pro
jektų”: „...Strezemanas (buv. 
Vokietijos užsienio reikalų minis
teris) yra išsitaręs buvusiam Tau
tų Sąjungos skirtam Dancigo ko
misarui olandui van Hameliui, 
kad lenkų koridoriaus klausimą 
galima būtų išspręsti, suteikiant 
Lenkijai išėjimą į jūrą per Klai
pėdą, paėmus tam reikalui net 
Lietuvos teritorijos juostą išilgai 
Nemuno. Lietuvos nuomonės, ar 
ji sutiks su tuo, niekas net 
nesiruošė klausti”. [...] „Stre
zemanas, paklaustas, ar su Lie
tuva apie tai buvo kalbėta, at

rašytoją”, kuris atsisakė užimti 
jam pasiūlytą politinį postą, pasi
teisindamas, jog „kas nors turi 
išlikti nepriklausomu”. Preziden
tas Havel jam atsakė, kad jei jūs 
visi taip kalbėsite, gali taip at
sitikti, jog galiausiai nė vienas 
neliksime nepriklausomi, nes 
nebebus žmogaus, kuris padarytų 
tą nepriklausomybę įmanomą ir 
ją paremtų.

Dalį Prahos apžiūriu ir savo 
bičiulio rašytojo Jan’o Beneš’o 
akimis. Jo vaikystės namai, gim

sakęs, kad tai esąs mažiausias iš 
mažųjų dalykų”!!!

Ne geriau yra ir dabar, kada 
Mažosios Lietuvos klausimas vis 
ir vis „nagrinėjamas”, nepaisant 
Lietuvos gyvybinių interesų. Ma
žosios Lietuvos dalies, dabar 
vadinamos Kaliningrado sritimi, 
klausimas net tarptautinėje plot
mėje vis labiau aštrėja. Rusija 
visaip spaudžia dabartinę Lietu
vos vyriausybę dėl tranzito iš 
Rusijos į tą Kaliningrado sritį, 
prie kiekvienos progos pažymint, 
jog Rusįja tą sritį valdant pagal 
(kokį?!) teisėtą tarptautinį aktą ir 
net kad tai esanti sena Baltijos 
slavų žemė (?!), o Lietuvos vyriau
sybė, nors ir labai nedrąsiai, tik 
pradeda „kalbėti” apie tos srities 
demilitarizavimą, nes esą tame 
krašte rusai iki šiol laiko milži
niškas visokių ginklų atsargas, 
tuo sudarydami grėsmę ir Vaka
rų Europai. Savo ruožtu toje sri

nazija, medis, iš kurio jis buvo 
iškritęs; vokiečių kulkosvaidžio 
paliktos žymės namus supančioje 
sienoje; kiemas, kuriame rusų ma
joras nušovė šoferį už drausmės 
pažeidimą. Beneš’ų šeimoje ka
daise lankėsi Guzevičius, jiems 
prisistatęs kaip vakarietiškas, 
patriotiškas lietuvis. (Vėliau Jan 
Beneš išvertė Pajaujo knygą apie 
genocidą Lietuvoje.) Keletą metų 
iškalėjęs komunistų kalėjime 
Beneš atsidūrė Kalifornijoje, o

(Nukelta į 2 psl.) 

tyje gyvenančių lietuvių reikalai 
visai apleisti, o Rusijos Federaci
joje toji sritis veik visai lieka dar 
„nenusovietinta”.

Atsižvelgiant į tai, kad Rusija 
tam kraštui pasisavinti neturi 
jokio tarptautinio teisinio akto 
kaip pagrindo, o bet kokie to 
krašto „statuso” projektai pavo
jaus Lietuvos nepriklausomybei 
nepašalina, čia lieka tik vie
nintelis sprendimas: visą Kali
ningrado sritį prijungti prie Lietu
vos respublikos. Juk geografiniu 
ir ūkiniu požiūriu tos abi Lietu
vos dalys sudaro vienumą. Išsikė
lus rusų kariuomenei iš Kalinin
grado srities, to krašto kolonistų 
rusų klausimą juk galima būtų 
išspręsti panašiu būdu, kaip 1945 
metais buvo rusų, lenkų, čekų iš
spręstas vokiečių iškėlimo klau
simas, nors tie vokiečiai juk buvo 
autochtonai!

Jonas Dainauskas
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Ar galima kalbėti 
apie savo skriaudas?

Kitas tik pasijuoks iš mano 
naivumo. Sakys, ne tik galima, 
bet ir privaloma. Trečias pridurs, 
kad iš to jokio naudos. Antai 
lietuvių tremtiniai — kiek knygų 
apie savo skriaudas prirašė! Kiek 
išėjo, o kiek dar stalčiuose pūsta. 
Kokia iš to nauda? Jaunimui jos 
jau pabodo.

Profesorius Rimvydas Šilbajo
ris vienam pokalby man labai 
rim.ai įrodinėjo, kad jeigu 
lietuviai kuo nors ir gali nuste
binti pasaulį, tai nebent savo rim- 

. timi, kažkuo panašiu į M. K. 
Čiurlionio „Tylą”, „Ramybę”.

Jaunas literatūrologas vakare 
per radiją man kalė atvirkščiai. 
Girdi, panašus lyrizmas tėra ne
subrendusių tautų sąmonės požy
mis. Subrendusios tautos (norve
gai, švedai, etc.) gelbstisi kan
dumu, šiurkščiu humoru, riebiais 
anekdotais.

Tai kaip čia yra iš tikrųjų? Ar 
išties tie lietuviai nelyg kokios 
žaliuokės jaunam pušynėly? Ki
tos tautos — kaip baravykai ar 
raudonviršiai, o čia viskas — vien 
paviršiai, paviršiai...

Prisiminiau staiga, kad yra 
pasaulyje tokia tauta kaip žydai. 
Kam, kam, o lietuviams tikrai 
gerai pažįstama ir nesvetima. 
Sena jinai ar jauna? Kodėl žydai 
tiek amžių kalba, kala pasauliui 
apie savo skriaudas (iki paskuti
nio sukrečiančio spektaklio pagal 
Grigorijaus Kanovičiaus romaną 
Nusišypsok mums, Viešpatie!)?

Ne man į visus klausimus at
sakyti. Man aišku tik viena: 
pasakyta, apreikšta pasauliui 
skriauda išvaduoja. Tai yra gal 
pats geriausias vaistas. Šitą tiesą 
Gotland’o saloje patvirtino ir 
šviesaus proto Jonas Pajaujis, 
buvęs Stutthofo kalinys. Sako, 
išėjęs į laisvę, po karo labai ilgai 
negalėjęs atsipeikėti, dirbti, 
miegoti. Palengvėjo tada, kai 
viską išrašė.

Ar čia kas nors itin nauja pa
saulyje pasakyta? Raštas išva
duoja žmogų, duoda jėgų gyventi.

Man regis, jeigu labiau paisytu
me šios elementarios tiesos, ma
žiau būtų kalbų apie literatūros 
nereikalingumą, apie skaitytoją 
ir tiražus. Problema: kiek mes 
patys, lietuvių rašovai ir rašo- 
vės, norime, drįstame, kiek esa
me pasiruošę ir pasiryžę šitam 
išsivadavimui?

Šitiek metų dainuota pakeltu 
balsu! Pesimizmas buvo vienas 

Šiame numeryje:
Sigitas Geda apie skriaudų išsakymą • Devintasis JAV ir Ka
nados lietuvių teatro festivalis Čikagoje • Pianistė Ieva Stružaitė 
Čekijoje • Užsienio lietuvių švietimo archyvas Čikagoje • Viktori
jos Sakaitės eilėraščiai • A. a. kompozitorių Bronių Budriūną pri
simenant • Šiaulių fotografijos muziejus • Algimanto Kezio 
„Chicago / Kezys”

smerktiniausių dalykų kūryboje:
— Viskas gerai, bet kodėl taip 

liūdna. Negi nematote nieko 
šviesesnio mūsų gyvenime?

„Gerbiamas Sigitai, Jūs matote 
tiktai vieną, tamsiąją mūsų gyve
nimo pusę..” — čia iš laiškelio, 
kurį išsaugojau. Rašiusioji buvo 
uoli komunistė, dabar tokia pat 
uoli katalikė, bet jaunimą plaka 
dėl to paties beviltiškumo. Ar 
dabartinis jaunimas nepatiria 
skriaudų?

Skriauda yra skriauda. Antai 
moterų judėjimo dalyvės visame 
pasaulyje platina anketą, kurio
je pagrindinis klausimas: gal 
ankstyvojoje kūdikystėje (taigi 
vos ne lopšy) kas nors jus nu
skriaudė seksuališkai? Ne veiks
mu, tai žodžiu, užuomina, neš
vankiom kalbom... Iš čia paskui 
brėžiama charakterio, elgsenos, 
laikysenos paradigma.

„Bernai kaip meitėliai, galėtų 
eiti kuolų tašyt, o poeziją lai sau 
kuria paliegėliai, nukaršėliai 
arba tie, kuriems nuvažiavęs 
stogas...” (iš Leonido Jakima
vičiaus raštų).

Pasakyta daug tiesos, bet gal ir 
per smarkiai. Ar apie daugelį 
lietuvių klasikų galėtume at
siliepti kaip apie kokius „nesvei- 
kuolius”? Baranauskas, Maironis, 
Binkis, Miškinis... Daugelis galė
jo ir kuolą tašyt, ir eiles rašyt.

Vieną kartą besiginčijant apie 
Marcei Proust’o sveikatą, mano 
bičiulis gerai replikavo (tada 
didelis lietuvių romanistas įrodi
nėjo, kad Marcei Proust’ą reikė
davo nunešt ir pasodint ant 
puodelio, toks paliegėlis buvęs...): 
„Matyt, ne apie tą sveikatą čia 
kalbame...”

Begalinis noras išeit iš savo 
vienatvės, nevilties, iš kalėjimo, 
iš skriaudos, kuri kartais beveik 
neįvardijama, gena žmogų į švie
są, raštą, gyvenimą ir sveikatą.

Dabar aš galvoju, kad tai ir yra 
didysis literatūros kontekstas. 
Bėda ta, kad ne viena ir ne dvi 
lietuvių rašytojų generacijos rašė 
ne dėl to ir ne taip. Rašė, kad 
išeitų, kad būtų garbės, pinigų, 
savotiško įteisinimo hierarchįjoj.

Toks rašytojo tipas klestėjo nuo 
Rygos iki Vladivostoko. Dabar jie 
norėtų, kad viskas būtų, kaip 
buvę.

— Kam jūs aitrinat senas žaiz
das? Lyg mūsų kas neskriaudė?

Čia logika beveik kaip kariuo
menėj — pirmiausia gauni į snukį

RIMAS ČERNIUS

Juoda šmėkla ir balta šmėkla 
skraidžioja po tamsias kapines. 
Švilpia vėjas. Juodi kryžiai ant 
baltų antkapių. Taip Čikagos 
„Vaidilutės” teatras nutarė 
papurtinti publiką ir pradėti De
vintą JAV ir Kanados lietuvių 
teatro festivalį Čikagoje šių metų 
lapkričio 25 dieną.

„Vaidilutė”

Juozas Ivanauskas įscenizavo 
dvi Anton’o čechov’o apysakas. 
Čechovas turbūt yra labiausiai 
statomas rusų dramaturgas Ame
rikoje, bet jo vaidinimai reikalau
ja nemažos aktorių sudėties ir 
didelio aktorių patyrimo. Pri
simename Vilniaus Jaunimo 
teatro „Dėdės Vanios” spek
taklius Čikagoje per Tarp
tautinį teatro festivalį 1988 
metais. Ivanausko įscenizuotų 
vaidinimų apimtis buvo daug 
siauresnė. Abu vaidinimus 
galima vaizdeliais vadinti. Pir
masis — „Negeras darbas” vaiz
davo dviejų vyrų susitikimą 
kapinėse nakties metu. Kapinių 
sargą vaidino Aidas Palubinskas, 
o maldininką Teodoras Dobro
volskis. Palubinskas iš pradžių 
piktas, išplūsta maldininką, išva
dindamas jį girtuokliu, vagim. O 
maldininkas Dobrovolskis kuk
liai ir švelniai atsiprašinėja. 
Tačiau maldininkas įtikina piktą 
sargą jam parodyti kelią iš 
kapinių. Kai abu atsiduria už 
vartų, pasirodo, kad maldininkas 
yra tikrai vagis, kuris sargą 
apgavo. Sargo pirmieji išmetinė
jimai buvo teisingi. Šiam vaidini
mui režisierius efektingai panau
dojo ne tik sceną, bet ir visą salę. 
Sargas ir maldininkas vaikščiojo 
po publiką.

Antras vaidinimas buvo pasi
gardžiavimas. Du veikėjai: 52 
metų viengungis, kuris ieško 
žmonos, ir piršlė, kuri žada jam 

pats, paskui, tapęs seržantu, 
grąžini jaunesniam, jaunesnis 
duoda dar jaunesniam. Jeigu 
reikėtų nupaišyti, tai gal išeitų 
toks nuolatinis snukdaužystės 
paradas, karuselė, kur žmonės 
spardosi, spjaudosi, šaudosi iš 
kulkosvaidžių ir drabstosi pa
prasčiausiais karvašūdžiais. Svar
bu, kad gerai užvažiuotum! Štai 
ji, didžioji, metafizinė mina, kurią 
mums paliko mūsų vadai ir 
vadukai.

Visko buvo ir visko dar bus, bet 
nebus nei Lietuvoj, nei kitur taip 
svajojamos pilietinės visuomenės, 
kol žmonės neišsipasakos savo 
skriaudų, t.y. kol viskas neat
sistos i savo vėžes. Negali juk to
je pačioje „pilietinėje visuomenė
je” vėl bučiuotis auka ir jos buvęs 
budelis. 

žmoną pritaikyti. Abu rusai, bet 
iš pradžių veiksmas turi ispaniš
ką atspalvį. Groja tango muzika, 
visur raudona spalva. Viengun
gis aiškina piršlei, kokios žmonos 
jam reikia, o ji su juo flirtuoja, 
rodo dvi lėles: šviesiaplaukę ir 
tamsiaplaukę. Viengungis aiški
na, kad jis griežtas, rimtas ir 
blaivininkas. Tačiau po kelių 
tango šokių ir kelių stiklinaičių 
„vodkos” viengungiui atsiveria 
akys ir jis nutaria, kad pati piršlė 
jam būtų gera žmona, tad jai 
pasiperša.

Aidui Palubinskui čia teko 
sunkiausia rolė. Jam dar toli 52 
metai, bet jam pavyko pagauti 
patetiško ruso viengungio elgse
ną. Dalia Kučėnienė mokėjo su 
juo flirtuoti. Visuomet buvo jau
čiama, kad ji vedžioja vargšą 
viengungį už nosies, kol ją nuste
bina jo pasipiršimas. Vaidinimas 
buvo ištęstas pokštas. Kai kur 
buvo jausti, kad muzika, šokiai ir 
pauzės ištęsia veikalą, kad jis 
neatrodytų toks trumpas. Režisie
rius parinko lėtą, forsuotą kalbė
jimo būdą, kuris išlaikė vaidini
mo vientisumą.

„Aukuras”

Keistu sutapimu, antras spek
taklis keliais atžvilgiais buvo 
panašus į „Vaidilutės” teatro du 
vaidinimus. „Negeras darbas” 
prasidėjo kapinėse, o „Gera 
pabaiga” turėjo ispanišką atspal
vį. Hamilton’o „Aukuras” pasta
tė Federico Garcia Lorca „Ber
nardos Albos namai”. Ši drama 
vyksta Ispanijos kaime, praside
da laidotuvių gedulu. „Geros 
pabaigos” viengungis ieško žmo
nos, o Bernardos Albos penkios 
dukterys nori ištekėti, ir bent 
trys geidžia to paties vyro.

Dramos intrigą sukelia penkių 
Bernardos Albos dukrų noras iš
silaisvinti iš motinos tvirtos ir

— Apsikabinkite, milįjonai! 
Jau buvome, jau gana.
Apie pilietinę visuomenę pirmą 

kartą išgirdau gal 1983 metais — 
lenkai tada ėmė girtis esą Solida
rumo judėjimas subrandinęs to
kią visuomenę pas juos, pas mus 
irgi kažką reikėtų daryti. Paskui 
pasipylė ir pas mus serijinės 
teorijos, vienos pradedančios vis
ką nuo senovės graikų polis, kitos 
nuo krikščioniškos bendruome
nės, trečios — vienas Dievas žino 
nuo ko. Viskas gerai, tik bėda, 
kad retai čia sublizga koks nors 
perlas apie žmoniškumą, apie 
žmogaus skriaudą ir apie tai, 
kaip iš tos skriaudos išsikraustyti 
(kad neišsikraustytum iš proto, 
su kitais besibroliaudamas).

Anksčiau vienaip sufalsifikuo
tą žmogų ūmai mūsų literatūroj 
pakeitė ne tikras žmogus (koks 
nors „mažytis lietuvis”), o nauja 
karikatūra. Ne žmonėmis, o kre- 
atūromis laikosi mūsų kūryba, 
dėl to ir visos vizijos — apokalip- 
tinės arba kičinės.

Regis, Jonas Kossu-Aleksan- 
driškis nei lagery buvo, nei kokių 
didelių nukrypimų turėjo, o kiek 
skausmo! Iš kur toji skriauda?

i Visi nori rašyti, visi nori 
uždirbti, tik kad niekas ne
nori kentėti. Nesakau, lipt ant 
kryžiaus. Paprastai, moraliai 
kentėti.

Sigitas Geda

Dalia Kučėnienė Čikagos „Vaidilutės” spektaklyje — jscenizuotoje Anton 
Čechov’o komedijoje „Gera pabaiga”, režisuotoje Juozo Ivanausko.

Jono Tamulaičio nuotrauka

griežtos rankos. Pagal motiną, 
žirgas turi būti laisvas, o kume
laitės surištos. „Žirgas” tai vyras 
Pepe, kuris scenoje nesirodo. Jis 
žada vesti vyriausią, 40 metų 
turinčią seserį Augustiją, bet 
lankosi pas jauniausiąją Adelą. O 
kita sesuo, Martirija, irgi jo 
geidžia. Motina nenori to matyti 
ir laiko savo dukras „surištas”, 
kiek gali. Motinos užsispyrimas 
priveda prie tragiškos dramos 
pabaigos.

Džiugu vėl matyti Eleną Dau- 
guvietytę-Kudabienę scenoje. Ši 
patyrusi aktorė laisvai laikėsi 
scenoje, raiškiai kalbėjo, įtikinan
čiai vaidino. Nenuostabu, kad di
džiausi publikos plojimai buvo 
jai. Ji vaidino tarnaitę Ponsiją. 
Atrodytų, kad nedidelė rolė. Ta
čiau išėjo priešingai. Dauguviety
tės rolė vienijo visą veikalą ir Sto

Gėlės ir sveikinimai Čikagos „Vaidilutės" aktoriams po Dulaitienė, režisierius Juozas Ivanauskas, Teodoras Dob- 
jų spektaklio IX Teatro festivalyje Čikagos Jaunimo cent- rovolslda. Aidas Palubinskas, Dalia Kučėnienė.
re 1994 m. lapkričio 20 d. H kairės: Aldona Jurkutė, Ona Jono Tamulaičio nuotrauka

jo priešingybe išdidžiai, griežtai 
ir užsispyrusiai Bernardai. Ber
nardą vaidino Marija Kalvaitie- 
nė, kuri gerai pagavo Bernardos 
išdidumą ir užsispyrimą. Šios dvi 
patyrusios aktorės buvo šios dra
mos ašys. Iš dukrų ryškiausiai 
pasirodė Genovaitė Liaukienė, 
vaidinusi jaunesnę seserį Adelą, 
ir Alina Žilvytienė, vaidinusi 
vyresniąją Augustiją.

Garcia Lorca vaidinimo pasta
tymas yra sunkus užsimojimas. 
Pagauti visą kaimo gyvenimo sle
giančią nuotaiką ir jaunų moterų 
tragišką gyvenimą yra nelengvas 
darbas. Dramos tragiška pabaiga 
šiame pastatyme neįtikino ir ne- 
nubloškė publikos taip, kaip 
dramaturgas būtų norėjęs. Sunku 
perteikti tą tragizmą 1936 metais 
parašytoje dramoje. Kai kur šia
me pastatyme buvo nesklandu

mų. Kai kada viena aktorė už
kirsdavo kitai žodžius. Tačiau 
aplamai reikia sveikinti „Auku
ro” teatrą, išdrįsusį statyti gilią, 
svarbią dramą.

„Aitvaras”

n

Felikso Jokubausko komedijoje 
„Paskutinis iš Varlynės” didžiau
sią juoką sukėlė viena scena pir
mame veiksme. Du draugai, My
kolas ir Juozapas, betuštindami 
buteliuką, savo patogumui nuta
ria pasidalinti tuščiu karstu ir, 
abiejų karsto dalių galus patogiai 
užkėlę ant suolo, juose atsigula ir 
užmiega.

Programoje rašoma, kad Toron
to Lietuvių namų kultūrinė ko
misija premijavo šį veikalą 1992 
metais. Veikalas šiuolaikinis. 
Veiksmas vyksta šių dienų Lietu
voje. Tačiau vaidinimas nėra 
avangardinis. Tema paprasta. 
Mykolas Kuprys laukia brolio, 
atvažiuojančio iš Amerikos, ir 
gailisi, kad nesugebėjo išsaugoti 
gimtinės trobelės. Pirmame , 
veiksme atrodo, kad intriga suk
sis apie tą trobelę. Tačiau trobe
lės sienos nugriaunamos, Myko
lui užmigus po pasigėrimo. Tarsi 
autorius būtų norėjęs pasijuokti 
iš to sentimentalaus noro išlaiky
ti, kas buvo. Net gimtinės pava
dinimas, Varlynė, leidžia supras
ti, kad neverta dėl tokios vietos 
sielotis. Toks autoriaus požiūris 
nuteikė mane nemaloniai. Ar tik
rai noras išlaikyti, kas buvo, yra 
juokingas?

Antrame ir trečiame veiksmuo
se autorius pereina į kitą temą. 
Mykolas laukia savo brolio Jur
gio iš Amerikos. Veiksmą paįvai
rina buitiniai vaizdeliai. Mykolo 
žmona Marijona parsineša didelį 
Jurgio siuntinį ir tada stengiasi 
paslėpti jį nuo smalsios kaimynės 
Kulišienės. Mykolas užsako daug 
degtinės ir net atsiritina statinę 
alaus brolio sutiktuvėms. Trečio 
veiksmo pagrindinę intrigą suke
lia klaida: Mykolo sūnus Algis iš 
aerouosto parsiveža ne Mykolo 
brolį Jurgį, o kitą „amerikoną” — 
Jurgį Žebrą. Klaida greit išaiški
nama ir pasirodo tikrasis brolis.

Komedija buvo suvaidinta 
sklandžiai ir įdomiai. Tačiau pats

(Nukelta i 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Žiemiški apmąstymai

Lietuviai Baltimorės arkivyskupijos istorijoje

Sniego glėby liūtas atrodo me
lancholiškai. Nelyginant žmogus, 
apsivilkęs skranda saulėtą vasa
ros dieną. Į tokį žiūrime, kaip į 
keistą bastūną ar įsimylėjusį se
ną aktorių. Neverta įsimylėti 
šerkšnotų metų sulaukusiam. 
Nebent išmintį. Arba Kūdikėlį 
Jėzų, kuris, varge mano, iš kuk
lios kraitelės per tuos kelis tūks
tančius metų vis bando pasauliui 
įdiegti meilę, taiką, dorovę. Bet 
žmonės tebelieka neramūs, atža
rūs. Jie renkasi savus kelius, 
savo žvaigždes ir dažnu atveju pa
geidauja, kad ir kiti jomis sektų. 
Gerai, kad tik tiek.

* * *
Mano bičiulis Balys (pavardės 

neminėsiu, nes ji sunkiai ištaria
ma) yra panašus į apsnigtą ba
landį. Jis mąsto ir burkuoja tik 
apie atsainius dalykus. Laimei, jo 
iškalbos sintaksė, tarsi žydra dė
mesio skraistė, jausmingai plaz
da nuo pat sakinio pradžios iki 
pabaigos. Mėgstu jo klausytis. 
Tolygiai, kaip stebėti lengvai iš 
dangaus krentančias dideles 
snaiges. Kartais Balys klausia 
neatsakomus klausimus.

Štai: „Pakanka man vienos še
šėlio pusės. O ką daryti su kita, 
kurios aksomo violetas jau liečia 
mylimosios veidą?”

Ir patark tu jam, po šimts viole- 
tų, ką jis turi daryti su kita še
šėlio puse. Paslaptis? Iš tiesų ji 
skamba kaip nesąmonė. Bet mes 
turime būti atlaidūs. Švelnūs 
paslaptingi lyrizmai mūsų amžiu
je dažnai yra sakomi, liaupsina
mi, analizuojami. Juk dar tikime 
angelais.

* * *
Šitaip postringaudamas užsimi

niau apie Paslaptį. Šį žodį rašau 
didžiąja raide, nes, mieli skaityto
jai, tiek visatoje, tiek gyvenime 
Paslaptis turi nepaprastą reikš
mę. Juolab technologiniame am
žiuje. Regime ją visur. Neretai 
galvas kaip duonos kepalus rai
kome, kad kaip nors išsiaiškin
tumėm, kodėl taip, o ne kitaip, 
kodėl tas, o ne tas, kodėl ten, o ne 
čia. Kaip gera, kad galime klaus
ti — kodėl?

Kasmet švenčiame Kūdikėlio 
Jėzaus gimimą — nuostabią dan
gaus dovaną žmonijai. Vis dėlto 
šis įvykis yra ironiškai paslap
tingas tuo, kad žmonijos didžiu
ma nė kiek nesilaiko to, ką savo 
gimimu Jis įprasmino — meilę, 
taiką, dorovę... Švenčia žmonės. 

Šiame numeryje:
Priešais Paslaptį • Lietuviai pirmosios JAV Katalikų Bažnyčios 
vyskupijos istorijoje • Jurgio Kunčino naujausias romanas • 
Česlovas Masaitis ir jo eilėraščiai • Los Angeles Dramos sambūris 
IX Teatro festivalyje Čikagoje

Gieda giesmes. Sveikina vieni ki
tus su Kalėdomis. Linki palai
mos. Dalina dovanas. O Paslaptis 
lieka, kaip buvusi. Ir ji išliks ne
atskleista tol, kol šventojo Kūdi
kėlio nuostata nebus įgyvendin
ta žemėje. Panašiai kaip Thomas 
Aiva Edison’o didysis išradimas. 
Lemputė tapo visuotiniu žmoni
jos gėriu. Paspaudei mygtuką, ir 
užsidega šviesa.

* * *
Man jau seniai įvairūs lite

ratūros žinovai raštuose kalte 
kala į galvą, kad kiekviena gera 
poezija turi būti paslaptinga. Vie
nas lietuvių poetas yra pasakęs: 
jeigu viskas aišku, tai nėra ko ir 
eilėraščio rašyti. Visiškai su tuo 
sutinku. Poezijoje, kaip ir religi
joje, vertingiausia yra Paslaptis. 
Ne retorika. Ne patosas. Ne rit
mas ar rimas. Tie dalykai, be abe
jo, eilėdarai labai reikšmingi, 
tačiau be paslapties dvelksmo jų 
efektingumas yra trumpalaikis. 
Graži, aiški retorika tveria ar 
tvers tol, kol ji bus reikalinga ta 
kalba šnekantiems, kaip įkvė
piantis žodis tam tikru laikotar
piu. Amžiais tvers tik tai, kas iš 
pagrindų susieta su žmogaus — 
individo, ar kitos būtybės, ar ap
lamai gyvenimo egzistencine 
esme.

♦ * *

Ypatingo talento poetai, kaip 
antai mūsuose Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas, savo naujuose rinkiniuo
se nekartoja visiems įprastos, gir
dėtos retorikos, bet stengiasi nau
ju būdu suvokti, apdainuoti mūsų 
būties ir buities painiavas. Kar
tais su stulbinančiai gyvastingu 
įvaizdžių antplūdžiu, kaip šio am
žiaus pradžioje padarė anglų kal
bos meistras James Joyce su epo
chiniu romanu Ulysses. Lygiaver
tiškai, žinoma, kuklesniu mastu, 
į džoisiškas platumas ir gelmes 
įžengia ir Sigitas Geda su šiemet 
išleista knyga Babilono atstaty
mas. Ir čia triumfuoja kalba ir 
satyra.

Babiloniškos senovės atkūrimo 
poetas netrokšta. Tai tik metafo
ra, kurią galime aiškinti kaip 
Lietuvos nūdienės sujauktos tik
rovės smagų apibendrinimą. Prie 
Baltįjos iš dangaus nenukritome. 
Klimato ar likimo stumiami atsi- 
bastėme iš kitur. Su paveldėto
mis savybėmis, ydomis, meilumu, 
grubumu. Nesame šventuoliai. 
Šią knygą Geda rašė įkvėptas ir 
gana sparčiai. Eiliniam skaityto-

CEZARIS SURDOKAS

Pirmosios Amerikoje katalikų 
vyskupijos įsteigimas buvo 
Amerikos Katalikų Bažnyčios 
pradžia. Iki tol naujasis žemynas 
buvo laikomas misijų kraštu. 
1789 m. rugsėjo 14 d. Maryland’e 
gimęs kunigas John Carroll, filo
sofijos ir teologijos profesorius 
jėzuitų kolegijose Belgijoj, Lul- 
worth pilyje, Anglijoje, buvo 
išvestas vyskupu steigiamosios 
Baltimorės vyskupijos. Prieš tai 
Šventojo Sosto skyrimu nuo 1784 
metų jis čia jau buvo misijos vy
resniuoju.1 Naujoji vyskupija 
turėjo rūpintis aptarnavimu ti
kinčiųjų, gyvenančių visame 
JAV rytinio pakraščio plote. Ji 
turėjo apie 30 kunigų ir apie 
35,000 katalikų tikinčiųjų, kurie 
sudarė mažiau nei 1% visų to 
meto Amerikos gyventojų. Balti
morės mieste tada buvo tik apie 
950 katalikų. Daugumas katali
kų tada buvo beturčiai žemės 
ūkio darbininkai.

Dviejų šimtų metų vyskupijos 
įsteigimo sukaktis Baltimorėje 
buvo minima ištisus metus. Bai
giamosios iškilmės įvyko 1990 m. 
lapkričio 4 d.2 Sukakties proga 
arkivyskupijos rūpesčiu ir pa

Baltimorės lietuvių Šv. Alfonso 
bažnyčios vidus

jui reikia daug kantrybės ir dva
sinio imlumo visa tai perskaityti 
ir įsigilinus permanyti.

Turiu prisipažinti, Sigito Gedos 
kai kurių eilėraščių paslaptys kol 
kas man taip ir liko neįkanda
mos. Poetas tarsi pasiteisina: „tai 
ne aš tą rašau manimi anas rašo 
/ tai ne aš o jisai ir dangus ir šis 
oras”. Kas iš tiesų rašo, nesvar
bu. Viena aišku: Sigitas Geda, su
pratęs, kad „verkiant reikia 
linksnio — šauksmininko”, su ne
eiline aistra rašo ir kalba mūsų 
dabarčiai:
taip, lietuviai, sniegas, sniegas, 

sniegas 
ant plikų galvelių krenta, krinta, 
viskas čia roželėm padabinta, 
bet po rožėm jau neauga niekas.

Pranas Visvydas 

stangomis buvo parašytas ir 
išleistas rimtas istorinis veikalas, 
apimantis 200 metų arkivyskupi
jos, o žymia dalimi ir visos Ame
rikos Katalikų Bažnyčios istoriją. 
Jo autorius Kansas City univer
siteto istorijos profesorius Tho
mas W. Spalding, leidėjas Balti
morės Johns Hopkins univer
siteto leidykla. Veikalas pavadin
tas „Pirmoji vyskupija (The Pre- 
mier See), Baltimorės arkivysku
pijos istorija 1789-1989”.

Tai stambus veikalas su 9 pre
liminariniais, 591 teksto, išnašų, 
šaltinių ir indeksų bei 24 nenu
meruotais iliustracijų puslapiais. 
Iš viso 624 puslapiai. Malonu 
paimt į rankas knygą, kuri gra
žiai išleista, akademiškai parašy
ta, bet lengvai skaitoma ir prive
da iki šių dienų. Be to, buvo 
įdomu patirti, kiek Baltimorės 
lietuvių istorijos galėjo būti 
įglausta į arkivyskupijos istoriją. 
Žinant, kad arkivyskupijos istori
ja, tai nėra parapįjų istorija, apie 
lietuvius pateiktąja medžiaga ga
lima būti patenkintiems. Lietu
vių parapijos pagrindiniai mo
mentai čia yra paminėti.

Knygos turinys suskirstytas į 
penkias dalis, kuriose užtinkame 
14 vyskupų ir arkivyskupų (du iš 
jų buvo kardinolais) gyvenimus, 
asmenybes, veiklą ir nuveiktus 
darbus. Autorius juos visus 
klasifikuoja į dvi kategorijas:

1) Tuos vyskupijos valdytojus, 
kurie laikėsi „Maryland’o tradici
jos”, pradėtos jau pirmojo vysku
po Carroll. Toji tradicija tai buvo 
pasišventimas Amerikos princi
pams, ypačiai religinės laisvės. 
Iki mirties vyskupas Carroll 
nepraleido progos kelti tuos prin
cipus ir ekumeninę dvasią? Bet 
turbūt ryškiausias šios tradicijos 
vykdytojas buvo kardinolas Gib- 
bons, kuris dėl savo patriotizmo 
ir pastangų kiek galima greičiau 
asimiliuoti naujas bangas imi
grantų, duodančių jo Bažnyčiai 
svetimą charakterį, tapo populia
riausiu ano laiko Amerikos kata
liku. Ištikimybė Dievo Bažnyčiai 
ir savo kraštui buvo jo religinis ir 
politinis tikėjimas.4

2) Tuos vyskupijos valdytojus, 
kurie nesitaikė nei prie turtuolių, 
nei prie aristokratų, o stengėsi 
padėti imigrantams ir vargšams, 
autorius vadina „imigrantų Baž
nyčios” ganytojais. Ryškiausiu 
šios Bažnyčios atstovu reikia 
laikyti arkivyskupą Curley, kuris 
atstu laikėsi nuo turtingųjų ir 
rodė nuoširdžios simpatijos 
vargšams imigrantams. Priešin
gai Gibbons’ui, jis nedarė jokio 
spaudimo asimiliuotis, o ragino 
išlaikyti savo kalbą ir tradicijas?

Kai 1940 metais Washington’o 
miestas buvo atskirtas nuo Bal
timorės arkivyskupijos ir sudary
ta nauja Washington’o arki
vyskupija, pirmuoju arkivyskupu 

' buvo paskirtas Baltimorės arki
vyskupas Curley, drauge tap
damas abiejų arkivyskupijų val
dytoju. Po įvesdinimo į pareigas 
jis nesuruošė priėmimo ar vaišių 
nei valdžios atstovams, nei dip
lomatiniam korpusui. Tą progą 
arkivyskupas atšventė su sene
liais, parūpindamas jiems pietus 
pas Mažąsias vargšų seseris (Lit- 
tle Sisters of the Poor) Washing- 
ton’e.6 Be to, arkivyskupas 
Curley buvo žymiausias antiko- 
munistas Amerikos hierarchijoj.

Pradininkas šios antrosios ką-

Baltimorės katalikų bažnyčios: pirmosios vyskupijos bažnyčios brėžinys (kairėj, 
viršuj), žemiau — Corpus Christi bažnyčia, dešinėje — Old St Patricks, apačioje 
— Švč. Marijos seminarija.

tegorijos arkivyskupijos valdyto
jų buvo arkivyskupas Eccleston 
(1834-1851). Jo laiku į Maryland 
bangomis atvyko daug vokiečių ir 
airių katalikų. Dėl to gyvento
juose pradėjo reikštis nepasiten
kinimo, o politikoj reakcijos. At
sirado vadinamų nativistų sąjū
dis. Arkivyskupas užstojo im
igrantus: skatino juos organizuo
tis į tautines parapijas. Vokiečių 
redemptoristų ordinui leido steig
ti provinciją su centru Šv. Alfon
so bažnyčioj.

Pačiu pirmuoju turbūt lietuviš
kos kilmės, dargi Lietuvos kuni
gaikščių ainį Pirmosios vyskupi
jos istorijoj užtinkame princą-ku- 
nigą Dimitrijų Galiciną (De- 
metrius Gallitzin, 1770-1840), ku
ris 1792 metais atvyko Amerikon 
kaip turistas, bet čia pasivadinęs 
Augustino Smito (Augustine 
Smith) pavarde įstojo į sulpicijo- 
nų vienuolyną ir į kunigų semi
nariją, kurią baigė ir buvo įšvęs
tas kunigu pirmojo Baltimorės 
vyskupo John Carroll 1795 
metais?

Iš Europos jis norėjo pasitrauk
ti, nes jam pabodo puotaujančių 
turtuolių lėbavimai, buvo nusivy
lęs populiariomis liberalizmo idė
jomis ir buvo sukrėstas Prancūzų 
revoliucijos žiaurumų. Ameriko
je jis norėjo atsidėti Dievo ir 
žmonių tarnybai ir paprašė būti

Loretto, Pennsylvania: (kairėje) paminklas 
kunigui Dimitrjjui Galicinui, (dešinėje) kun. 
Galicino koplyčia ir namas.

paskirtas į nuošalią vietą. Tokia 
vieta jam buvo nurodyta Penn- 
sylvanijos kalnuose. Ten tada 
gyveno apie 50 žmonių. Jis 
įsteigė parapįją >r J4 pavadino 
Loretto. Dabar netoli tos vietos 
yra ir Galicino (Gallitzin) vardo 
miestukas.

Čia galima paminėti, kad isto
rikas dr. Antanas Kučas rašė, jog 
„istorikų ir heraldikų sutariama, 
kad Galicinų giminė tikrai yra 
kilusi iš Gedimino sūnaus Nari
manto”. Ir savo straipsnį auto
rius užbaigia tokia išvada: „Būtų 
gal beprasmiška svarstyti, ar 
jame liko, ir kiek, lietuviško 
kraujo, bet yra neginčijamas 
faktas, kad jis pirmutinis į 
Ameriką atnešė Lietuvos Vytį.”’ 
Pirmojoj vyskupijoj yra nurodyti 
tik jo tėvai, į tolimesnes kilmės 
šaknis nenurodyta, bet pakarto
jamai naudojamas jo aristokrati
nis princo titulas.

Apie jo asmenybę arkivyskupi
jos istorijoj užtinkame tokių 
pastebėjimų — rašant apie kuni
gų seminariją, sakoma, kad ji 
neparuošė vyskupui reikalingų 
kunigų, pažiba buvęs tik Princas 
Dimitrįjus Galicinas, jau gerai 
išauklėtas? Bet vėliau jo 
kunigiškas uolumas vyskupui kė
lė rūpesčio. Vyskupas turėjo jį 
įspėti, kad tikinčiųjų palankumo 
siektų švelnumu, kartais nekrei
piant dėmesio į dalykus, kurie 
nėra taip, kaip turėtų būti, bet 

kuriuos vėliau galima pataisyti 
švelniu įtikinimu, užuot naudojus 
drausminančias priemones, ve
dančias prie kraštutinumų.10 
Kun. Dimitrijaus Galicino mi
sionieriaus darbas turėjo būti 
gana sėkmingas, nes kai jis mirė 
(1840 m. gegužės 6 d.) tame ra
jone buvo apie 10,000 katalikų, 
kai tuo tarpu prieš 40 metų ten 
buvę tik 12.11

Kardinolas Gibbons buvo pir
masis Baltimorės arkivyskupas, 
kuriam reikėjo numatyti būdus 
pasirūpinti imigrantais iš Rytų ir 
Pietų Europos, kurie buvo visiš
kai kitokie negu senesnieji iš 
Vokietijos ir Airijos. Naujų imi
grantų atvykimas dideliais skai
čiais prasidėjo tik šimtmečio 
pabaigoje, bet jų buvimas jau 
buvo jaučiamas nuo 1870 metų. 
Amerikos Katalikų Bažnyčiai tai 
reiškė atvykimą čekų, lenkų, ita
lų ir lietuvių. Rytų europiečiai, 
nors amerikiečių visuomenėje 
dažnai buvo maišomi, siekė at
skiro identiteto ir atskirų 
bažnyčių. Taip, kaip čekai atskilo 
nuo vokiečių kiek anksčiau, taip 
lenkai atsiskyrė nuo čekų Gib- 
bons’o pirmaisiais metais, o 
lietuviai nuo lenkų kiek vėliau.12 
Iš tiesų čia lietuviams nuo lenkų 
atsiskirti nereikėjo, nes jie 
niekad su jais nebuvo jokiais for
maliais ryšiais sujungti. Jie tik 
pasinaudodavo lenkų klebono, 
bet tikro lietuvio, kun. Končiaus 
patarnavimais.

Minimas kun. Petras Končius- 
( Koncz (1840-1886)13 buvo pir
masis lietuvis, atvykęs Baltimo- 
rėn.14 Jį čia pakvietė Baltimorės 
arkivyskupas Gibbons 1878 me
tais, prašydamas perimti bendrą 
čekų ir lenkų Šv. Vaclovo (Wen- 
ceslaus) parapiją, kuriai reikėjo 
klebono. Kun. Končius tai parapi
jai kaip tik buvo tinkamas kuni
gas, nes jis kalbėjo ir čekiškai, ir 
lenkiškai. Tačiau gan greit jam 
teko patirti, kad su abiem grupėm 
bus neįmanoma dirbti. Todėl 
1879 metais jis paprašė kardinolo 
leidimo steigti atskirą lenkų 
parapiją. 1880-1881 metais kun. 
Končius jai pastatydino Šv. 
Stanislovo Kostkos bažnyčią. Tuo 
tarpu Baltimorėn atvyko lenkas 
kunigas, kurį vietos lenkai 
panoro turėti savo klebonu.

Todėl jau 1882 metais Šv. 
Stanislovo draugija rašė peticiją 
arkivyskupui, prašydama naujai 
atvykusį lenką paskirti jų klebo
nu, nes kun. Končius, „būdamas 
lietuviu”, lenkiškai kalbėjo netai
syklingai, ir tarp litanijos kitų 
kaltinimų tvirtinta, jog jis savo 
pamoksluose įžeidęs lenkus. Kar
dinolas Gibbons, išklausęs abiejų 
pusių argumentų, pasisakė už 
kun. Končių. Kitais metais Šv. 
Stanislovo draugija ir vėl 
stengėsi pašalinti kun. Končių, 
apkaltindama jį nemoralumu. Ir 
jei kun. Končius nebūsiąs paša
lintas, sakė jie, tai skandalas 
būsiąs paskelbtas viešai ir bus 
apeliuojama į Romą. Bet kar
dinolas Gibbons grasinimų neiš
sigando ir vėl apsisprendė už 
kun. Končių.

Tačiau ir kitais metais jau nau
jas draugijos pirmininkas vėl 
bandė su tokiais pačiais kaltini
mais kun. Končių pašalinti. Tada 
kun. Končius arkivyskupui pri
minė apie lenkų siautėjimą ketu
riose bendruomenėse, kur jie ar
ba padegė bažnyčią, arba bandė 
nužudyti kunigą, arba nuėjo į 
schizmą. Jis sakė, kad Šv. Stanis- 
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Sveikiname naują Senojo Testamento vertimą

Kalėdų
Pranašas Izaijas septynis šim

tus metų prieš Kristų skelbė: 
„Tauta, gyvenusi tamsumoje, pa
matė didžią šviesą, gyvenusiems 
nevilties šalyje užtekėjo šviesy
bė” (Izaijo 9:2).

Dienos prieš Kalėdas yra trum
piausios visuose metuose: saulė 
vėliausiai užteka ir anksčiausiai 
nusileidžia. Kūčiose tamsa vy
rauja. Bet su Kalėdų Diena die
nos pradeda ilgėti. Su Kalėdų 
šventėmis šviesa pradeda nuga
lėti tamsą.

Tą Kūčių naktį įvyko lemiamas 
pos ūkis pasaulio istorijoje: šviesa 
nugalėjo tamsą; tauta, gyvenusi 
tamsoje, išvydo didelę šviesą 
(Izaijo 9:2); tikroji šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmogų, atėjo 
pasaulin (Jono 1:9); Kalėdų 
žvaigždė apreiškė Kristų kaip pa
saulio šviesą.

Kristus užgimė kaip pasaulio 
šviesa, nes pasaulis gyveno tam
soje. Kokia buvo tamsa pasauly
je tada? Jau keturi šimtai metų 
buvo praėję nuo to laiko, kaip 
Dievo išrinktoje tautoje joks 
pranašas nebuvo skelbęs Dievo 
Žodžio. Keturi šimtmečiai praėjo, 
ir žmonės jautėsi esą Dievo 
apleisti. Tamsa iš tikrųjų gaubė 
Dievo Tautą. Romos imperija 
tada valdė šventą žemę ir slopino 
visas viltis laisvei ir Išgelbėtojui. 
Fariziejai, sadukiejai, zelotai ir 
kiti ginčijosi apie tai, kaip išgel
bėti tėvų žemę iš vergijos. Tuo 
tarpu žmonės buvo priversti ben
dradarbiauti su netikėliais oku
pantais ir išdavinėti savo tikė
jimą, kad tik išsilaikytų.

Tokioj beviltiškoj dvasinėj tam
soj Kalėdų šviesa pasirodė netoli 
Betliejaus ir apreiškė Mesijo už
gimimą pasauliui. Angelas skel
bė gerą naujieną piemenims: 
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums 
didelį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas” (Luko 
2:10). Nuo to momento pasaulio 
likimas pasikeitė: tamsa nuga
lėta ir šviesa triumfuoja. Nuo to 
momento „gyvenusiems nevilties 
šalyje užtekėjo šviesybė” (Izaijo 
9:2).

Jėzus Kristus atėjo į pasaulį, 
kad nugalėtų ir pašalintų tamsą, 
kad Savo šviesa pakeistų tamsu
mą į šviesą. Per ištisą savo kuni
gystę žemėje Jėzus veikė kaip 
Dievo šviesa. Jis atnešė regėjimą 
akliems, girdėjimą kurtiems, 
sveikatą sergantiems, vilties 
tiems, kurie buvo be vilties, net 
gyvybę mirusiems.

Kada Jėzus drįso susitikti su 
raupsuotu, kurį bendruomenė bu
vo išstūmusi; kada Jis palietė ser
gančius, kuriais niekas nesirū
pino; kada jis atleido moteriai, 
kurią žmonės taikėsi akmenimis 
užmušti, negalėdami jai atleisti, 
— tai yra ne kas kita, kaip šviesos 
atnešimas į pasaulio tamsumas. 
Kada Jis skelbė vargšams, kad jie 
lygiai taip pat palaiminti Dievo 
akyse, kaip ir turtingieji, kurie 
daug aukoja šventyklai, tai buvo 
šviesos atnašavimas žmonėms, 
kurie vaikščiojo tamsoje.

Jėzus apreiškė Dievą tokiu bū
du, kad žmonių širdyse pasidarė

šviesa
šviesu. Kiekvienas Jo atleidimo 
žodis, kiekvienas meilės ženklas, 
kiekvienas pasigailėjimo darbas 
buvo šviesos didėjimas ir tamsos 
mažėjimas. Iš tikrųjų „gyvenan
tiems nevilties šalyje užtekėjo 
šviesybė” (Izaijo 9:2).

Nors mes šiandien turime daug 
elektros šviesų visur, bet mūsų 
pasaulyje yra daug tamsos. Šian
dien mūsų pažangiam pasauly 
turime daug egoizmo ir godumo, 
neapykantos ir nesantaikos, 
skurdo ir bado, neteisingumo ir 
išnaudojimo, ligos ir mirties, 
baimės ir rūpesčių. Šitos tamsu
mos paliečia kiekvieną iš mūsų. 
Tačiau Jėzaus Kristaus šviesa 
tebešviečia pasaulio tamsumose 
ir šiandien.

Prieš kelis metus mes buvome 
liudininkais žymiausių šio am
žiaus pasikeitimų visoje rytinėje 
Europoje. Viena tauta po kitos 
nusimetė vergijos pančius ir įgy
vendino savo laisvės troškimus. 
Kas būtų galėjęs išpranašauti, 
kad ir mūsų tėvų žemėje išauš 
laisvės diena. Kas būtų galėjęs 
išpranašauti, kad šventoje žemėje 
po daug metų priešiškumo tarp 
palestiniečių ir izraeliečių, tautos 
rimtai ieškos taikos, nors ir sun
kiomis sąlygomis. Kas būtų galė
jęs išpranašauti, kad ir šiaurinėj 
Airijoj religinis konfliktas baigsis 
paliaubomis; įtampa sumažėjo ir 
rimtos derybos dėl pastovios tai
kos šiandien yra geresnė galimy
bė negu bet kada. Šie istoriniai 
pokyčiai yra Viešpaties šviesos 
reiškiniai. Šviesa šviečia tamso
je, nes tamsa jos nenugalėjo.

Jėzaus Kristaus šviesa šviečia 
šiandien ir mūsų asmeniškame

Sandro Botticelli. Angelų grupė (detalė iš „Viešpaties gimimo”).

Jau baigėme adventinio lau
kimo laikotarpį, kuomet skaity
dami adventinius Senojo Testa
mento skaitinius, jungėmės su Iz
raelio tauta, laukiančia Atpirkė
jo, Dievo pateptinio karaliaus-ga- 
nytojo, kuris išgelbės savo tautą. 
Tokios mintys ateina, vartant jau 
dienos šviesą išvydusius tris 
tomus profesoriaus kun. Antano 
Rubšio naujojo lietuviško Senojo 
Testamento vertimo. Ir adventi
nės, Kristaus laukimo mintys 
ypatingai tinka ryšium su Šven
tuoju Raštu. Tai ne vien dėl to, 

gyvenime. Jis apšviečia tavo ir 
mano tamsiausias gyvenimo vie
tas Dievo malonės šviesa. Jėzus 
Kristus ir šiandien susitinka su 
tavim tavo giliausioje tamsumo
je, tavo didžiausiame varge, tavo 
baisiausioje baimėje. Kada tu 
leisi Jam susipažinti su tavim 
tavo giliausioj tamsumoj, tavo 
didžiausiam varge, tavo baisiau
sioj baimėj, ir kada pakviesi Jį 
būti su tavim tavo rūpestyje ir 
skausme, Jis taps tavo šviesa. 
Nes Jėzus yra mums pažadėjęs: 
„Aš esu pasaulio šviesa. Kas se
ka manimi, nebevaikščios tamso
je, bet turės gyvenimo šviesą” (Jo
no 8:12).

Broliai ir sesės, Kalėdų metu 
mes esame palaiminti, kad per 
Dievo malonę pažinome „Dievo 
šlovę, spindinčią Kristaus veide” 
(II Kor 4:6). Šviesa užgimė tam, 
kad apšviestų tave ir mane ir kad 
mes taptume Kristaus malonės ir 
meilės švyturiais mūsų pasauly
je. Kristus sako mums: „Jūs esa
te pasaulio šviesa... tešviečia jūsų 
šviesa žmonių akivaizdoje” (Mato 
5:14,16). Kada jūs patirsite Vieš
paties didelę šviesą, tada jūs švę
site palaimintas Kalėdų šventes.

Vyskupas Hansas Dumpys,
Vyskupas Evangelikams 

Liuteronams Išeivijoje

kad Šventasis Raštas yra viena iš 
trijų pagrindinių Kristaus buvoji
mo Bažnyčioje formų (kitos dvi: 
Švč. Sakramente ir Mistiniame 
Kūne — Bažnyčios nariuose). Ka
lėdų metu džiaugtis nauju Šv. 
Rašto vertimu tinka ir todėl, kad 
pirmasis viso Šv. Rašto vertėjas 
į lotynų kalbą, šv. Jeronimas 
4-ame šimtmetyje, savo darbą 
dirbti specialiai nuvyko į Betlie
jų, prie bažnyčios, pastatytos ant 
tradicinės Kristaus gimimo vie
tos ir čia vertė Šv. Raštą.

Dabartinis kun. Rubšio verti
mas tačiau nėra pirmasis lietuvių 
susitikimas su Šventraščiu mo
dernia lietuvių kalba. Jau nuo 
1972 metų turėjome Lietuvoje iš 
originalios graikų kalbos monsin
joro Česlovo Kavaliausko išvers
tą Naująjį Testamentą. Jis dau
gybei lietuvių tapo pagrindine 
„maldaknyge”, kurią jie skaitė 
ne vien iš smalsumo ar įdomumo 
bent kartą perskaityti ištisai, bet 
iš kurios sėmėsi stiprybės ir nu
rodymų savam gyvenimui, tiek 
privačioje kasdieninėje maldoje, 
tiek ir maldos būreliuose, gaivin- 
damiesi jame randamu gyvybės 
žodžiu. Česlovo Kavaliausko iš
verstas Naujasis Testamentas 
buvo „savas”: jo kalba — moder
ni, taisyklinga lietuvių kalba, 
suprantama be didelių aiškini
mų, o paraštėse duoti paaiškini
mai — trumpi ir taiklūs.

Bet taip naudojantis ir gilinan
tis į Naująjį Testamentą, vis 
pasiskaitant paaiškinimus ir nu
rodymus į kitas Šv. Rašto vietas, 
kuriomis remiamasi ar kurios 
surištos su skaitomąja, pradėjome 
aštriai jausti, kad rankose turime 
tik Šventraščio viršūnę, kad Nau
jasis Testamentas yra lyg jūroje 
plaukiančio ledkalnio saulėje švy
tinti viršūnė, ir kad Senasis 
Testamentas yra visas ledkalnis; 
pasislėpęs po vandeniu. Tapo aiš
ku, kad Senasis ir Naujasis Tes
tamentas yra nedaloma visuma. 
Netrukus buvo išpirktas pokario 
metais Romoje išleistas arkivys
kupo Juozapo Skvirecko lietuviš
kas Senojo Testamento vertimas 
iš Vulgatos — Bažnyčios oficia
laus lotyniškojo vertimo, kurį šv. 
Jeronimas išvertė iš originaliųjų 
kalbų 4-ame šimtmetyje.

Arkivyskupas Skvireckas šiam 
darbui pašventė visą savo gyve
nimą. O jo vertimo rankraštis, 
augęs besikuriančios Lietuvos 
nepriklausomybės metais, Antro
jo pasaulinio karo metu, kaip ir 
didelė dalis Lietuvos inteligenti
jos, kuriai pavyko išsigelbėti nuo 
sunaikinimo pabėgant į Vakarus, 
atsidūrė Romoje ir buvo išspaus
dintas dviem tomais 1958 metais. 
Prie šio vertimo arkivyskupas 
pridėjo išsamius paaiškinimus, 
kurie atspindi visa, kas gera buvo 
pasiekta pažangiose to meto Šv. 
Rašto studijose. Kaip pripažįs
tama ir naujojo, kun. Antano 
Rubšio Senojo Testamento verti
mo „Leidėjų žodyje”, arkivysku
po Skvirecko vertimas — „tai vie
na didžiausiųjų, jei ne pati di
džiausia, dovana lietuvių tautai 
nuo pat jos įsijungimo į krikščio
nybę pradžios”.

Kaip toliau rašoma naujojo ver
timo įvade, „žymi lietuvių kalbos 
ir Šv. Rašto vispusiškesnio paži
nimo pažanga per paskutiniuo
sius 6-7 dešimtmečius šaukėsi 
naujo vertimo, naujų komentarų. 
Ir štai su jais ateina prelato dr. 

Vytauto Balčiūno vadovaujami 
„Krikščionio gyvenime” knygų 
serijos leidėjai, pradėdami spaus
dinti kun. prof. Antano Rubšio 
vertimą iš originalių kalbų gra
žia, sklandžia, žodinga lietuvių 
kalba. Trumpi, bet taiklūs įvadai 
į atskirų žanrų ir į pavienes Se
nojo Testamento Šv. Rašto kny
gas su palyginti nedaugeliu, bet 
daug pasakančiais kai kurių išsi
reiškimų paaiškinimais padaro šį 
vertimą nepralenkiamą”.

Šio naujo vertimo autorius 
prof. kun. Antanas Rubšys jau 
daugeliui skaitytojų yra žinomas 
kaip Šv. Rašto mokslininkas, lie
tuviams davęs jau du kapita
linius įvadus į Šventąjį Raštą — 
tai 1978 ir 1979 metais „Krikš
čionis gyvenime” serijoje pasiro
dęs dvitomis Raktas į Naująjį 
Testamentą, kuris davė gilesnį 
supratimą ką tik moderniu ver
timu pasirodžiusiam Naujajam 
Testamentui, ir 1982-1984 metais 
toje pačioje serijoje išleistas trito

Šiame numeryje:
•

Kalėdų šviesa • Naujasis Senojo Testamento vertimas į lietuvių 
kalbą • Ekumeninis Šv. Rašto vertimas čia pat • Algimanto 
Mackaus mirties trisdešimtosioms metinėms • Julijos Švabaitės 
naujas eilėraščių rinkinys „Žiemos erškėtis” • Kražių monogra
fija • „Draugo” kultūrinio priedo 1994 metų turinys

mis Raktas į Senąjį Testamentą. 
Šie veikalai pirmą kartą sklan
džia, nemokslininkams supranta
ma kalba atvėrė lietuviams Šv. 
Rašto pasaulio prošvaistes. Pas
tarojo veikalo įvade kun. Stasys 
Yla apibūdino kun. Rubšį, kaip 
Rakto į Senąjį Testamentą auto
rių, bet šis apibūdinimas dar la
biau galioja kun. Rubšiui kaip Se
nojo Testamento vertėjui: Senojo 
Testamento „lobynui stigom rak
to, ir nebuvo žmogaus, kuris būtų 
tam pasirengęs. Ruošėsi daugelis, 
bet nedrįso ar nesiryžo. Ir štai 
vienas įniko visam gyvenimui į 
biblines studijas, dėstė Šventraš
tį puskapį su viršum metų, ke
liavo kas vasarą po šventąsias 
vietas”.

Ir pabaigęs .Rakto veikalus, ir 
išleidęs dar kelias knygas gimi
ningomis temomis, apsiėmė nau
jai išversti Senąjį Testamentą iš 
hebrajų, aramajų ir graikų kalbų, 
kad jame atsispindėtų pastarojo 
pusšimčio metų biblinių studijų 

pažanga, supratimas naujai at
rastų seniausiųjų rankraščių bei 
archeologinių atradimų šviesoje. 
Šiame darbe jam stilistinę pagal
bą teikė rašytojas Jurgis Jankus 
bei Albina Pribušauskaitė ir ko
rektorė Salomėja Narkeliūnaitė.

Lietuvoje parengti ligšioliniai 
liturginiai Šv. Rašto tekstai, 
kurie yra naudojami Mišiose, yra 
gražūs, „savi” — juos skaitydami 
jaučiamės suprantą, apie ką skai
tome. Ir tai yra gera, nes padaro 
Šventraštį patraukliu, žmonės 
nori jį paimti į rankas ir naudoja 
maldai. Bet tai pasiekta, neretai 
paaukojant Šventraščio tekstams 
būdingą prasmių daugialypišku- 
mą, kuris egzistuoja originalo 
kalbose. Naujame kun. Rubšio 
vertime parodyta didelė pagarba 
originaliam tekstui ne tik dauge
lyje vietų išsaugant originalaus 
teksto prasmių daugialypiškumą, 
bet ir kitur paliekant mums sun-

(Nukelta į 2 psl.)


