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Ne visada saulė šviečia
Iš tiesųjį šviečia, bet ne visada 

ją matome danguje. Todėl, kaip 
himne nurodoma — iš praeities 
semiamės stiprybės. Bet ką tu, 
žmogau, su ta praeities stiprybe 
darysi, kai likimo smūgiai dažnai 
yra stipresni už tavo atsparu'mą. 
Kai lemtis, varoma aklo at
sitiktinumo energijos, ūmai pa
kiša tau koją, ir esi išmušamas 
iš rikiuotės. Arba, jei esi maža 
valstybė, galingas kaimynas už
sigeidžia tave „išvaduoti” iš 
pavojingos ligos — per didelio 
nepriklausomumo.

Gal dėl to ką nors didvyriškai 
ir darai. Tačiau dažniausiai: 
išgyveni neteisybės ir smurto 
gėlą, matai nepastovų, brutalų 
santykiavimą tarp tautų ir žmo
nių, pajunti aklos lemties galią.

„Politikoje, kaip ir gyvenime, 
niekad nieko nėra tikro”, sako 
mano pašnekovė Minerva, kuri 
retai dėl ko nors rimtai jaudinasi.

Ji teisi. Ji ramiai žiūri pro 
langą. Ką tik saulė švietė. O 
dabar, nei iš šio, nei iš to, dangus 
grėsmingai niaukiasi. Negi ims 
lyti? O aš sutariau su ja — lakių 
troškimų įkvėpėja — važiuoti į 
žirgų lenktynes. Retai aplankau 
hipodromą. Santa Anitoje buvau 
tik prieš gerą pusmetį. Naujai ap- 
varkytame Hollywood’o parke — 
prieš keletą metų. Ten lenkty
niauja nauji žirgai. Keli jauni 
žokėjai. Hollywood’o hipodromas 
yra Ingelwood’e, šalia gražaus ap
skrito Forumo, kur profesionalai 
žaidžia krepšinį. Žodžiu, puošnu, 
erdvu. Laineriai čia pat dešinėje 
leidžiasi į LAX aerouostą — irgi 
spektaklis, žiūrint pro žiūronus.

Kelis mėnesius iš eilės diena 
dienon saulė plieskė. Be jokių

Dargi filosofišką. O lauke jau Diplomatas Kazys Bizauskas ir Lietuva 
pliaupia kaip reikiant. Imu pri
siminti panašią dieną prieš dau
gelį metų vandenyno pakrantėj 
įrengtame hipodrome Dėl Mar, 
netoli San Diego. Kai atvažiavau 
su savo bičiuliu Stasiu, ten švietė 
saulutė. Buvo ir Stasio ištikimoji 
Petronėlė. Atsisėdome patogioje 
tribūnoje po stogu. Per patį 
vidurį. Viskas matyti puikiau
siai. Ir išjojimo anga. Ir karališ
kas trimitininkas, skelbiantis 
naujų lenktynių pradžią. Ir žirgų 
lėtas paradavimas. Ir jų risno
jimas. Ir zovada apšilimui. Ir 
poniška teisėjų karieta. Ir starto 

| vartai. Tik veizėk, kiek širdis

išimčių. O dabar, visai be reikalo, 
saulė pasiduoda lietingai išim
čiai. Aš mėgstu lietaus muziką. 
Bet ne dabar, tik ne dabar...

Liūdnai spoksau pro langą. Ten trokšta. Ir tų lenktynių net
mano lauktoji diena sumirks lie- devynios. Maždaug kas pusvalan- 
tuje. Nesąmoningai klausiu: Į dį, su jaudinančiais finišais, kai 
„Kas yra Kornevilis?” Minerva žiūrovai jau ne sėdi, o stovėdami 
tyli. Tarp pirštų sukalioja pieštu
ką. Po kurio laiko ji atsako: „Ne
manau, kad tai žirgo vardas. Te
galiu pasakyti, kas yra Saksapi- 
lis.” Jaučiu jos užuojautą man. 
Kaip ir aš, ji nesąmoningai žai
džia žodžiais. Dėl visa ko sakau: 
„Tai juk seksapilis.” Ji iškilmin-. 
gai ištiesia ranką, rodo: „Ne! Tai I 
saksų pilis tolimoje Saksonijoje.”

Žiūrėk, kaip lengvai suvarė 
mane į saksofono ragą.

Negi dabar turiu galvoti apie 
tolimą saksų pilį, kai ši diena už 
lango pavirto šlapia mazgote. Bet 
taurioji Minerva neatsileidžia. Ji 
savo ruožtu klausia: „Ar tu žinai, 
kas yra Eupalinos?” Skamba 
graikiškai. „Nemanau, kad žirgo 
vardas,” sakau. „O ne, protuoli. 
Eupalinos yra architektas, an
tikoje genialus puikiausių pasta
tų, ypač šventovių kūrėjas. Kaip už hipodromo kiemuose iškabin- 
ir kiekvienas nepaprastas žmo- tus sušlapusius skalbinius. Vadi- 
gus, jis sugebėjo filosofuoti. Jam naši, tą dieną nepasisekė ir skal- 
atrodė, kad žmogaus kūnas yra bėjoms. Ten ir pakibo mūsų nuo- 
tobuliausia konstrukcija, tiks
liau, instrumentas. Taip — kū
nas, kaupiantis labai daug gali
mybių žmogui pasireikšti. Eupa
linos kas rytą melsdavosi savo 
kūnui, prašydamas, kad suteiktų 
dvasiai stiprybės. Paskaityk Paul 
Valery dialogą „Eupalinos”, ku
riame Platono stiliumi Sokra
tas šnekasi su Fedru. Įsitikinsi, 
kokią reikšmę žmogui turi kū
rybingumas”.

šaukia: „Come on, baby-boy, 
come on! You will make it!”

Būčiau Katiliškis, aprašyčiau 
įdomiau. Dabar tik pasiguosiu, 
kad tą malonų reginį tada suardė 
lietus. Dangus apsiniaukė ir ėmė 
lyti. Be perstojo. Po kelių bėgimų 
trakas virto bala. Nesisekė ir 
mūsų pasirinktiems žirgeliams. 
Stasio favoritas „Never too 
late”, į kurį jis buvo sudėjęs savo 
viltį atsilošti tai, ką buvo anks
čiau prašvilpęs, atbėgo priešpa
skutinis. O manasis 7-o numerio 
„Aladino pasididžiavimas”, jo
jamas garsaus žokėjo Pincay, ne
atbėgo, bet atšlubavo paskutinis. 
Kažkas atsitiko jo grakščiai prie
kinei kojai.

Lietus neatlyžo. Besidairyda
mas pro žiūronus, pamačiau toli 

taika, drauge su šlapiais vyriš
kais marškiniais.

Pabaigai tegaliu naiviai paša- * 
kyti: ne visada šviečia saulė — 
tiek politikoje, tiek gyvenimo 
buityje. Bet tai niekis lyginant su 
tuo, kas dedasi pasaulyje.

Būtinai reikės perskaityti 
minėtą Sokrato ir Fedro pokalbį.

Pranas Visvydas

TOKIA YRA ISTORIJA
Žemyne buvom paskutiniai 

Pagoniško pasaulio dinozaurai.
Dabar — kieta fosilija
Europos uoloje,
Kirsta, kapota,
Keikta ir krikštyta, 
Kraujuojanti — 
Gyva!

Tokia yra istorija,
Tokia poezija —
Be krikšto drabužėlių,
Nuoga.

Kazys Bradūnas

Liepos šeštoji, diena, kada 1253 metais įvyko 
Mindaugo karūnavimas Lietuvos karaliumi, mūsų 
laikais, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo 
paskirta visuotine mūsų švente: Lietuvos valstybės 
diena.

Kairėje — Karaliaus Mindaugo paveikslas 
(drobė, aliejus, auksas), nutapytas dailininkės 
Editos Nazaraitės, yra dovana Lietuvos ambasadai 
JAV Washington’e.

JUOZAS MEŠKAUSKAS

• Pranas Zundė. KAZYS BI
ZAUSKAS 1893-1941. Antroji 
knyga. Čikaga: Lietuviškos knygos 
klubas, 1994. Spausdino „Draugo” 
spaustuvė, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629.430 puslapių, 
12 fotografijų įtarpas. Kaina — 12 
dolerių. Gaunama „Drauge”.

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Kazys Bizauskas buvo paskir
tas pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministru į Angliją ir jis ten 
nuvyko 1928 m. gegužės 16 d. 
Dviem dienom vėliau, t.y. gegu
žės 18 d., tuometinis užsienio rei
kalų ministras Augustinas Vol
demaras nuvyko į Angliją, neva 
Anglijos užsienio reikalų minist
ro Neville Chamberlain kviestas, 
bet Chamberlain sako, kad jis jo 
nekvietęs. Tačiau Voldemaras su 
Chamberlain pasikalbėjimą turė
jo ir buvo svarstyta lietuvių-len
kų problema. Pasikalbėjimas bu
vo nesėkmingas ir jis ministrą 
Chamberlain labai supykino. 
Anglijos ir Lietuvos santykiai bu
vo sugadinti daugiau negu me
tams. Anglų spauda buvo Lietu
vai labai nepalanki ir kai kurie 
laikraščiai Augustiną Voldemarą 
vadino „enfdfet terrible” (vaikas 
pabaisa). Kazio Bizausko darbas 
Anglijoje buvo komplikuotas ir 
sunkus.

1929 metais Anglijoje įvyko vy
riausybės pasikeitimai. Parla
mento rinkimuose, vietoj konser
vatorių, laimėjo Darbo partija. 
Ministru pirmininku, vietoj kon
servatoriaus Stanley Baldwin, 
tapo darbietis J. R. MacDonald, ir 
Užsienio reikalų ministru, vietoj 
konservatoriaus A. N. Chamber
lain, tapo darbietis A. Henderson. 
Keitėsi anglų-prancūzų santykiai 
ir prancūzų įtaka mažėjo Tautų 
sąjungos taryboje. Taip pat keitė
si anglų-rusų santykiai. Kazys 
Bizauskas rašo: „Priėjus prie 
klausimo, koks gali būti naujos 
vyriausybės nusistatymas link 
Lietuvos, tenka skirti du daly-

Kazys Bizauskas savo darbo kambaryje Lietuvos pasiuntinybėje Washington’e.

kus: Lietuvos vidaus padėtį ir 
Lietuvos užsienio situaciją. Ne
gali būti abejonės, kad darbiečių 
sluoksniai nusistatę prieš dabar
tinį Lietuvos režimą. Kas dėl Lie
tuvos užsienio situacijos, tai gal 
galima tikėtis pagerėjimo”.

1929 m. rugsėjo 19 d. Augusti
nas Voldemaras iš visų pareigų 
buvo atleistas ir ministru pir
mininku buvo paskirtas Juozas 
Tūbelis, kuris laikinai ėjo ir 
Užsienio reikalų ministro parei
gas. 1929 m. lapkričio 8 d. Tū
belio vyriausybėje Užsienio rei

Prieš priėmimą pas Didžiosios BritanŲos karalių 1929 metais (diplomatiniam 
korpusui privaloma apranga): Lietuvos pasiuntinybės Londone sekretorius J. 
Kąjeckas, O. Kąjeckienė, P. Bizauskienė, Lietuvos pasiuntinys Didžiąja! Britani
jai Kazys Bizauskas.

kalų ministru buvo paskirtas dr. 
Dovas Zaunius.

Visiems tiems pasikeitimams 
įvykus, Kazio Bizausko darbas 
palengvėjo. Jis taip pat buvo 
paskirtas Lietuvos atstovu ir prie 
Olandijos vyriausybės.

Lietuvos ir Anglijos santykiai 
gerėjo. Kazys Bizauskas tam pa
dėjo labai daug pastangų. Tuome
tinėje politinėje Europos situaci
joje Bizausko veikla Anglijoje 
buvo labai įdomi, komplikuota ir 
svarbi. Užsienio reikalų minist
ras Dovaą Zaunius jį rėmė ir jo 

veiklą vertino. Kazio Bizausko 
raportai ir Prano Zundės visų tų 
įvykių aprašymai ir komentarai 
yra labai įdomūs.

Lietuvos pirmosios nepriklau
somybės laikotarpiu kai kurios 
problemos tęsėsi visą laiką, kaip, 
pvz., Vilniaus ir Vilniaus krašto 
byla, Klaipėdos byla, nesklandu
mai ir nesutarimai su Vatikanu. 
Kazys Bizauskas visų tų prob
lemų kėlime ir rišime aktyviai ar 
mažiau aktyviai dalyvavo.

Lenkams okupavus Vilnių ir 
Vilniaus kraštą, santykiai su len
kais ir tarptautinėje plotmėje 
Vilniaus byla buvo visą laiką 
aktualūs. 1927 m. gruodžio 10 d. 
Tautų sąjungos tarybos posėdyje 
po ilgos Augustino Voldemaro 
kalbos Pilsudskis Voldemaro 
paklausė: ko jis nori, karo ar 
taikos. Taip pat viešai pareiškė, 
kad Voldemaras yra patologinis 
kazusas, kuris vartoja argumen
tus, būdingus bepročių ligoninės 
įnamių mentalitetui. Voldemaras, 
žinoma, negalėjo atsakyti, kad jis 
nori karo. Jis pažadėjo taiką. Ir 
vėliau su lenkais taikos ir kitais 
lenkų keliamais klausimais buvo 
daug Hagos tribunole, Karaliau
čiuje, Lugane ir kitų posėdžių, bet 
be rezultatų, nes lietuviai visus 
tuos klausimus rišo su Vilniaus 
problema.

Kazys Bizauskas pranešė, kaip 
buvo sužinojęs iš pačių anglų, kad 
anglai buvę palankūs Lietuvai. 
Tačiau anglai, turėdami gana 
aštrių problemų su prancūzais, 
kurie lietuvių-lenkų santykiuose 
palaikydavo lenkus, turėdavo nu
sileisti prancūzams. Bizauskas 
labai daug pastangų padėjo ang
lus palankiau nuteikti Lietuvai 
lietuvių-lenkų byloje. O tai ne
buvo taip lengva, nes anglų rei
kalai taip pat rišosi su Lenkija, 
Rusija, Vokietija, Prancūzija ir 
kitomis valstybėmis.

(Nukelta į 4 psl.)
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Brangus radinys Lietuvoje

Lietuva ir Rusijos komunistinės imperijos griūtis

Vienas iš daugelio teigiamų ir 
džiuginančių atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės mūsų laikais 
padarinių yra pasikeitęs lietuvių 
ir Lietuvos žydų (nors baisu, kad 
turbūt reikia sakyti greičiau jų 
palikuonių) santykis. Per visą 
Atgimimo laikotarpį iki dabar 
buvo ir yra jaučiamos nuoširdžios 
pastangos iš vienos ir iš kitos 
pusės pripažinti, gerbti ir vertin
ti vieni kitų praeitį (daugiausia 
taip skaudžią), dabartinę tikrovę 
ir besitęsiančius rūpesčius — jei
gu galima, vieni kitiems padėti ir 
kartu žvelgti į ateitį, o praeities 
gilias žaizdas, jeigu neužgydyti 
(nes žmogiškajame gyvenime tur
būt tai nėra įmanoma?, tai bent 
aptvarstyti, kad jos nepūliuotų 
amžiams ir amžiams. Galbūt 
aušta laikas, kada Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštįjos palikimas 
— tolerancija visiems piliečiams 
ir jų taikaus, abipusiai vaisingo 
sambūvio vizija bei 1918- 1940 
metų Nepriklausdmos Lietuvos 
konstituciškai užtikrintų mažu
mų teisių (kiek jos bebūtų bu
vusios pažeistos realiame gyve
nime) principas ir vėl įsikūnys 
mūsų tėvynėje, reikšis kasdienia
me gyvenime, trauks mus į dorą 
ir teisingą bendrą gyvenimą, ir 
mes būsime laiminami naujos 
sandoros tarp lietuvių ir Lietu
voje įsikūrusių ar nuo amžių, ar 
tik palyginti neseniai kitų tau
tybių gyventojų, nes visiems 
drauge Lietuvos ateitis yra besą
lygiškai svarbi.

Todėl buvo įdomu ir gera prieš 
porą savaičių The New York 
Times Magazine skaityti Jeffrey 
Goldberg straipsnelį apie Lietu
voje atrastą žydų istorijos lobyną, 

Zlata Furman ir Jos vaikai, išlikę gyvi 
po vieno pogromo Dubova vietovėje, 
Ukrainoje, maždaug 1920 metais. Kar
tu su fotografija yra mašinėle rašytas 
sąrašas aukų,kurį sudarė tos vietos 
žydų bendruomenė. Daugiau negu 200 
žmonių buvo nužudyti per tris 
pogromus, vykusius Dubovoje viene- 
rių metų laikotarpiu; daugelio 
pogromų dokumentacija buvo manyta 
dingusi, kol šitie YIVO archyvai buvo 
atrasti Vilniuje.

Siame numeryje:
Žydų istorijos ir kultūros radinys Vilniuje 
• Lietuvos vaidmuo Sovietų imperijos griū
tyje • „Praradimo sonata” (II ir III) • 
Aleksandro Radžiaus eilėraščiai • Vytautas 
Kernagis Bostono „Lietuviškoje sodyboje”

liudijantį dabar jau visiems lai
kams dingusį jų bendruomenės 
gyvenimo būdą šitoje Europos da
lyje („The Shtetl is Sleeping”, 
The Neu> York Times Magazine, 
1995 m. birželio 18 d., pp. 40-41). 
Penkiasdešimt metų vienoje „ap
leistoje” Vilniaus bažnyčioje (de
ja, autorius arba nežino, arba ne
jautė reikalo skaitytoją painfor
muoti, kokiu būdu sovietmečiu 
tiek daug Lietuvos bažnyčių tapo 
„apleistom”), slėpėsi brangus ir 
drauge skaudus lobis — „žydiškos 
atminties kripta, milijonų žydų 
gyvenimai, išsakyti žodžiais ir 
paveikslais”. Prieš Europos žydų 
išnaikinimą Vilnius (jidiš: Vilna) 
buvo jų Jeruzalė, išminčių, moks
lininkų namai. Ten buvo įsikūręs 
ir tyrimų institutas YIVO (jidiš 
akronimas Žydų moksliniam ins
titutui), kuris užrašinėjo ir doku
mentavo žydų istoriją, tuo pačiu 
metu, kai ji vyko. Vokiečiams 
užimant Vilnių Antrojo pasauli
nių karo metu, tie žydai, kurie ga
lėjo, pabėgo. Tarp tų pabėgėlių 
buvo ir YIVO mokslininkų, kurie 
Vilniuje paliko daugelio Rytų 
Europos žydų kartų eilėraščius, 
laiškus, vaidinimų tekstus, foto
grafijas, plakatus ir šventas kny
gas.

Šis YIVO rinkinys buvo laiko
mas dingusiu holokosto laikotar
piu: didelė jo dalis buvo nacių 
pagrobta. Tačiau tam tikra dalis 
buvo saugiau paslėpta. 1947 me
tais dalis archyvo buvo perkelta 
į YIVO būstine New York’e. Li
kutis buvo dingęs ir užmirštas iki 
vėlyvų 1980-ųjų, kada New Yor- 
k’ą pasiekė žinia, kad seni YIVO 
dokumentai buvo rasti vienoje 
Vilniaus bažnyčioje, kuria Lie
tuvos nacionalinė biblioteka nau
dojosi kaip sandėliu. Iš viso čia 
buvo apie 200 dėžių trumpalaikės 
medžiagos, daug jos labai blogam 
stovyje, ir šimtas toros ritinių, be 
apvalkalų. YIVO paprašė naujai 
Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės rinkinį perleisti YIVO ar
chyvui New Yorke’e. Lietuviai 
nesutiko. Jie argumentavo, kad 
dokumentai, nors beveik visi jidiš 
ar hebrajų kalba, sudaro dalį lie
tuviško paveldo. Lietuvos amba
sadorius JAV Alfonsas Eidintas 
pažymėjo, kad „dokumentai pri
klauso tai teritorijai, kur jie buvo 
surinkti, ir YIVO juk gimė Vil
niuje”. Tačiau Eidintas taip pat 
pripažįsta, kad YIVO prašymas 
daromas ypatingomis aplinkybė
mis: „Istorija buvo tokia liūdna, 
kad YIVO buvo priverstas persi
kelti į New York’ą”.

Nors ir nenorom, autorius susi
laiko nuo lietuvių apkaltinimo 
dėl jų užimtos laikysenos YIVO

BRONIUS GENZELIS
Negalima suvokti Lietuvos Ne

priklausomybės atgavimo be 
politinės ir ekonominės situacijos 
Rusijoje analizės, be rusų im
perinio mąstymo aptarimo. To
dėl, tyrinėjant Rusijos imperijos 
griūtį, svarbu išryškinti ob
jektyvias imperijos ‘byrėjimo 
prielaidas ir subjektyvų Lietuvos 
vaidmenį šiame procese.

Imperijos irsta tada, kai jos 
išsemia savo būties galimybes. 
Tyrinėjant imperijų žlugimo pro
cesus, akivaizdu, kad pastangos 
išsivaduoti iš imperijos gniaužtų 
vienu metu yra vaisingos, kitu 
metu — be perspektyvos.

Demokratėjimo procesai pačioje 
imperijoje — dar nepakankamas 
pagrindas jų griūčiai. Pavergtųjų 
tautų siekimas puoselėti savo 
kultūrą, turėti savo valstybingu
mą, imperijų klestėjimo ir jų for
mavimosi metais yra nesupranta
mas metropolinėms tautoms. 
Imperijų griuvimą sąlygoja ir 
visuotinis įsitikinimas, kad ši im
perija jau pasmerkta, kad tąuta 
anksčiau ar vėliau išsivaduos iš

* Pranešimas, skaitytas Amerikos 
sociologų asociacijos kongrese 1994 
m. rugpjūčio 6 d. Los Angeles. Istori
kas ir filosofas Bronius Genzelis bu
vo vienas iš pirmųjų Sąjūdžio veikė
jų, Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę buvo išrinktas Lietuvos Respubli
kos Seimo nariu.

archyvo atžvilgiu. Pažymi, kad 
padarytas susitarimas: dokumen
tai bus nugabenti į New York’ą, 
ten išaiškinti ir suregistruoti, 
numikrofilmuoti ir tada grąžinti 
Lietuvai (Toros pasilieka Vilniu
je). Pirmoji 35 dėžių siunta, pa
siekusi New York’ą šių metų va
sarį, pasižymi nepaprastais eks
ponatais, įjungiant ir ranka rašy
tus pasakojimus apie pogromus 
Ukrainoje, kurie niekur kitur 
nėra buvę dokumentuoti. YIVO 
archyvarai net savo paskutinėm 
dienom skubiai rinko dokumen
tus iš Vilniaus ghetto žydų „Ju- 
denrat”, nacių paskirtos žydų ta
rybos.

Tačiau rinkinys nėra neatlyž- 
tamai nykus — jame atsiskleidžia 
žydų gyvenimo prieškarinėje 
Europoje sudėtingumas ir 
džiaugsmas. Pikti laiškai tarp ra
binų ir tikinčiųjų; Varšuvos žur
nalistų sąjungos pokylio progra
ma; kvietimas į rabino Mena- 
chem Mendel Schneerson vestu
ves 1920 metais Varšuvoje; net 
meilės eilėraščiai iš tolimų kai
mų. „Štetl jau miega / Ūkio var
tai užverti / Aš ateinu pas tave 
naktį”, prasideda eilėraštis, para
šytas Gittel Farkas iš Baltstogės.

Jeffrey Goldberg savo straipsnį 
baigia šitaip: „Atrastasis YIVO 
archyvas įgalina prisiminti žydiš
kąją Europą ne vien dėl jos išžu
dytų piliečių ir išniekintų Šabas. 
Jis taip pat yra tyli užuomina, 
kad holokosto baisybė gali būti 
perteikta ne tik per stiklo ir 
plieno martirologijos muziejus, 
bet parodant, labai paprastai ir 
akį nerėžiančiai, popieriaus 
skiautes, kaip šiosios”. Ir todėl 
mums atrodytų, kad lietuviai tei
singai nutarė pasilikti šiuos 
dokumentus — ir visa tai, ką jie 
liudija, savo pačių šalyje. Ir mes 
branginame tą nuostabų lobį. 
Nes ir mes žinome, ką reiškia bū
ti bandomiems ištrinti, nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Norime 
saugoti tą atminimą.

(a. U.)

Kęstučio Svėrio nuotrauka
Susibūrimas Katedros aikštėje, Vilniuje, 1988 m. rugsėjo 29 d. protestuoti prieš milicijos veiksmus. Kalba profesorius 
Vytautas Landsbergis.

kolonijinės priespaudos. Jeigu 
tauta, pakilusi į kovą dėl savo 
išlikimo, liks vieniša, jeigu kovos 
už nepriklausomybę pralaimėtos 
kitose tos imperijos dalyse, jos 
pastangos bus tik bereikalingu 
kraujo praliejimu. Tokios mano 
įvadinės pastabos šiam pra
nešimui.

Dabar fragmentiškai apžvelg
siu pačią problemą.

Tautos skirtingai perserga im
perinio mąstymo ligą. Jos židinys 
— pačioje imperijos gimimo stadi
joje. Tai akivaizdu nagrinėjant 
Rusijos imperijos likimą.

Nuo 19 amžiaus rusų politikai 
savo veiklą grindė Uvarovo sufor
muluotais principais: patvaldys
tė, stačiatikybė ir liaudiškumas, 
suprantamas kaip rusiškumas, 

Gedimino Zdančiaus nuotrauka„žiavimo diena Vilniuje 1988 m. spalio 22 d. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio šuva
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vėliau įgavęs panslavizmo iš
raišką.

Panslavizmas tapo patraukliu 
slaviškoms tautoms, pavergtoms 
neslavų (bulgarams — velkan- 
tiems turkų jungą, čekams, slova
kams, chorvatams, slovėnams — 
Austro-Vengrijos Habsburgų di
nastijos), bet jis buvo visai 
svetimas lenkams, tokiems pa
tiems slavams, tik pavergtiems 
tų pačių slavų — rusų. Dėl to 
lenkų išsivadavimo kovas ne 
visad suprasdavo bulgarai, čekai, 
chorvatai, kuriems didžiausias 
baubas tada buvo neslaviškas 
elementas.

Patvaldystė, simbolizuojanti 
absoliučią monarchįją, tapo 20-ojo 
amžiaus mąstančiam žmogui po
litiniu anachronizmu. Tuo tarpu 

Rusįjoje siekta išlaikyti patval
dystę. Todėl Rusijos vadovų tiks
lai susikirto su visuotinio demo
kratėjimo idėjomis. Stačiatikybė 
negalėjo būti jungiančia gran
dimi kitų religinių konfesijų Ru
suos piliečiams, nes ji objektyviai 
kitatikius vertė antrarūšiais žmo
nėmis. Šie faktoriai ir tapo 1917 
metų revoliucinių įvykių Rusijo
je prielaidomis. Tačiau imperinis 
mąstymas neišnyko: ir po revoliu
cinių sukrėtimų (imperiškai mąs
tė atskiri ir nerusai, tik jiems 
nebuvo priimtinas pabrėžtinas 
rusiškumas). Jis tik modifikavosi 
— įgavo naują formulę: partija (iš 
patvaldystės sampratos), komu
nizmas (visuotinio gėrio sukūri
mas žemėje — tikėjimas, naujas 
religijos variantas, kuris paten

kintų įvairių tautų atstovus) ir 
proletarinis internacionalizmas 
(panslavizmo modifikacija).

Partijos vardu pradėta valdyti 
šalį. Patvaldžio funkcijas perėmė 
partijos pirmasis asmuo (gense- 
kas ar kitokiu pavadinimu). Po 
1920 metų rusų imperija pradeda 
atsigauti: partijos vadovybėje at
siduria imperiškai mąstantys 
asmenys ir jie mėgina atkurti 
imperiją nauju pavadinimu — 
SSSR. Imperijos stabilizavimosi 
metu gensekas naudojosi visomis 
absoliutaus monarcho teisėmis. 
Vėliau jo funkcijos palaipsniui 
ribojamos. Michailas Gorbačiovas 
letarinio internacionalizmo” pa
vadinimu.

Tikėjimas komunizmu blėso, ir 
tuo būdu iro bendraideologinis 
imperijos pamatas. Tada vėl 
valstybėje į pirmą planą iškilo 
„rusiškumas”, tik šį kartą „pro
letarinio intėrnacionalizmo” 
pavadinimu.

Devalvuojantis naujai sufor
muotoms vertybėms (partija, ko
munizmo idėja, proletarinis in
ternacionalizmas), išliko vieninte
lė vertybė — „rusiškumas”, kuris 
tapo nepriimtinu nerusiškoms 
tautoms, nes jis toms tautoms 
reiškia ne’ ką kitą, kaip savos 
sąvasties praradimą. Tada ir 
atėjo antrasis imperijos žlugimo 
etapas (pirmasis, kaip žinia, buvo 
1917-1920).

Lietuva pirmoji aktyviai su
bruzdėjo Gorbačiovo „perestroi- 
kos” metais. 1988 metais rimties 
būsenoje dar buvo Lenkija, 
Čekoslovakija, , Vokietijos DR, 
Vengrija, o Lietuvoje nuvilnijo 
šimtatūkstantiniai susibūrimai. 
Viešai prabilta apie neišvengia
mą Nepriklausomybės atstaty
mą, apie tautos pamintas teises. 
Kodėl Lietuvoje? Imperijos griū- 

(Nukelta į 3 psl.)
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New York’as pasitinka 
pirmą estišką filmą

Rusų mafija tiesia nagus į 
okupacijos metais išsaugotas Es
tijos aukso atsargas, kurios iš Pa
ryžiaus grįžta į Taliną. Mafijosai 
planuoja užtemdyti visą miestą 
ir, pasinaudodami sąmyšiu, pa
grobti 97 milijonų dolerių vertės 
auksą. Jų planas nepavyksta...

Skubame patikslinti, jog skai
tome ne naujausias žinias, bet ri mąstysena yra ilgo sovietų 
Estijoje pagaminto filmo scena
rijų. New York’o spauda šį 
„pirmą Amerikoje rodomą 
nepriklausomą estišką filmą”, 
„Užtemdytas miestas”, sutiko 
palankiai. Anksčiau pavadintas 
„Tamsa Taline”, filmas jau buvo 
laimėjęs premijas Graikijos ir 
Vokietijos festivaliuose.

New York’o dienraščių atsilie
pimai įdomūs ne tiktai kaip kino 
kritika. Iš jų sužinome, kaip 
dabar sunku finansuoti nepri
klausomus filmus. Ir vėl pati
riame, kad nepriklausomos Balti- \ 
jos šalys kai kuriems amerikie
čiams tebėra egzotiška teritorija.

Pagrindiniai filmo gimdytojai 
nėra estai. Scenarijaus autorius, 
amerikietis Paul Kolsby, ir reži
sierius, suomis Ilka Jarvilaturi, 
susipažino New York’e studijuo
dami filmo meną. Ar juos staiga 
sudomino Estijos kultūra, is
torija? Jų pačių žodžiais, jų 
žvilgsnį Estijon nukreipė fi
nansiniai motyvai. 1991 metais 
atsivėrus Estijos sienoms, jie nu
sprendė pasinaudoti palankiais 
valiutiniais santykiais ir pigiai 
pastatyti filmą. Beveik nieko 
nežinodami apie Estiją, jie 
praleido popietę bibliotekoje, 
studijuodami Estijos istoriją ir 
kultūrą. Ir taip gimė „pirmas 
nepriklausomas estiškas filmas”.

Sutelkti kapitalą filmui apie 
tokią paslaptingą šalį buvo 
nepaprastai sunku. Sužinojęs, 
kad filmas vyks Estijoje, vienas 
projektu susidomėjęs New York’o 
biznierius režisierių fiziškai 
išmetė iš savo įstaigos. Po karšt
ligiški} pastangų ir laimei ne 
sykį nusišypsojus, kuklų 1.5 mili
jono dolerių biudžetą sulipdyti 
padėjo Suomijos Filmų ir Šiaurės 
Filmų fondai bei neaiškių tipelių 
suteiktos ir begėdiškom palū
kanom apnarpliotos paskolos.

New York’o dienraštis News- 
day filmą įvertino penketuku su 
minusu. „Juoda estiška komedi
ja bado Rusiją”, skelbia recenzijos 
antraštė. Pasak recenzento, rusai 
filme nesugeba pagrobti aukso,

v

Siame numeryje:

tipai, 
avąją 
isant 
sikei- 
ytas

Estiškas filmas New York’e • Algimanto 
Zurbos romanas „Savūnė” • Justino Pikūno 
„Asmenybės vystymasis” • Tautvydos 
Marcinkevičiūtės eilėraščiai • Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos choras

kaip jie nesugebėjo tvarkyti So
vietų Sąjungos; savo nesuge
bėjimą jie mėgina kompensuoti 
brutalumu. Filmo „estišką 
humorą” jis vadina „fatalis
tišku”: estai esą „sutinka su 
faktu, kad gyvenimas dvokia — ir 
todėl jis labai juokingas”. 
Recenzentas spėja, kad tokia niū- 

išsi-

i ir 
Post

jungo išdava.
Ketvertuką su pliusu filmui 

prisega dienraščio Daily Neivs 
kritikas. Jo klasifikacija: Ame
rikos gangsterių filmų ir suo
miams būdingo niūraus, lako
niško humoro derinys. Režisie
rius sukuria „slogiai padrėkusi, 
košmarišką pramoninio grūzdo ir 
sovietinės imperijinės architek
tūros pasauli”. Recenzento 
nuomone, filmas išvengia dau
geliui šio žanro amerikiečių 
gaminių būdingo ciniškumo. 
Filmui baigiantis, ekrane gims
tantis kūdikis simbolizuoja Esti
jos ateitį: „Estijos šansai 
laikyti atrodo geri".

Ketvertuku filmą pažy
dienraščio The Neu> York 
kritikas. Jam teigiamą įspūdį 
padarė mafijosų portretai — 
„žiaurūs, galybės 'ištrošk 
besistengiantys išlaikyti 
‘Pikto imperiją’, nep 
visuomeninių ir politinių p 
timų Estijoje”. Nors „Ūžte 
miestas” nėra taip „ 
nuglotnintas ar didingas”, jcąip 
iškilieji amerikiečių gangšte- 

 

riniai filmai, jis savaip daug Re

 

tesnis už juos — rašo recenzentąB. 
Beveik dvi valandas klausęsis 
dialogo estų kalba, jis priduria, 
jog filmo veikėjai kalba A 
rusiškai. \

Labai skirtingai, ir tiktai treje- \ 
tuko vertas, filmas atrodo dien- \ 
raščio The New York Times 
kritikui. Jo recenzijoje pasigirsta 
senosios Pravdos ir Tiesos aidai — 
tai, ką galėtumėme pavadinti kai 
kurių Amerikos intelektualų 
„tamsaus komizmo” apraiška. 
Nepastebėjęs sovietinės priespau
dos motyvo, jis filmą pavadina 
„komiška sakme apie staigų 
kapitalizmo įžengimą į buvusias 
komunistines šalis”. Su kapitaliz
mu ateina chaosas ir galingas 
kriminalizmas. Filmas esą įsak
miai kartoja, jog „aukso troš
kulys mus visus paverčia mela
giais ir vagimis”.

Kaip tas grūdas tarp įsisukusių girnų...

Algimanto Zurbos naujausias romanas „Savūnė”
VYTAUTAS A.

JONYNAS

• Algimantas Zurba. SAVŪNĖ.
Romanas. Vilnius: Vaga, 1994. 271 
puslapis.

Algimanto Zurbos pavardė išei
vijoj mažai kam girdėta. O tačiau 
tai produktyvus, nemenkos patir
ties, rašytojas. Jo „taupomojoj 
sąskaitoj” netgi septyni romanai: 
Šimtadienis (1975), Prospektas 
nesibaigia priemiestyje (1980), In
tegralas (1981), Skersvėjis (1984), 
Molžemis (1986), Inkilas už mies
to (1989), pagaliau Savūnė (1994). 
O kur dar apsakymai ir litera
tūra jaunimui? Jos antra tiek: 
apysakų rinkinių, pasakų bei 
miniatiūrų vaikams, neskaitant 
specifinės, būdingos Zurbai 
vienam, „publicistikos vaikams” 
kategorijos. Apsakymų rinkinys 
Išmeskit narveli ir romanas /n- 
tegralas buvo pelnę autoriui 
premijas. Romano Integralas mo
tyvais buvo susuktas 1983 metais 
kino filmas „Pasaulis dviems”. 
Dvi Zurbos pjesės — „Nemylėk 
manęs” ir „Mokytojas Vėlius” 
išvydo rampos šviesą.

Kas be ko, autoriaus duoklė 
jaunimo literatūrai pastūmėjo ne 
vieną palaikyti Zurbą pritaiko
mosios raštijos gamintoju. Žino
ma, iš dalies, ne be pagrindo. 
Užtat juo maloniau, kad naujasis 
jo kūrinys Savūnė rodo, kad žmo
nių pasiankstinta nugrūsti jį ton 
kertelėn. Naujuoju savo romanu 
Zurba aiškiai prasišauna priekin 
iš vidutiniokų būrelio, užsi
rekomenduodamas kaip savitas, 
brandus, pagarbos vertas pro
zininkas.

Tiesa, ir čia tebevaizduojama 
sodžiaus buitis. Nepavydėtina 
kaimietukės Savūnės dalia. No
vatoriškumu, eksperimentiniais 
blefavimais ar „postmoderno” 
jaukalu romanas nepasižymi. Ir 
ačiū Dievui, sakytumėm, nes 
imam pavargt nuo modernizman 
pasišovusių rašytojų valiuką- 
vimų, nuo jų dangstymo visokiais 
triukeliais savo impotencijos 
parašyti nenuobodu, tvirtai 
\sųręstą romaną ar apysaką. Šiuo

Algio Jakšto nuotrauka 
(Švenčionėliai)
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Algimanto Zurbos romano „Savūnė” viršelio aplankas

atžvilgiu Savūnė tikra atgaiva. 
Zurba — geras pasakotojas. Ro
mane nemažai peripetijų, ato
dangų, bet tie epizodai nėra 
pramanyti kokiam teatraliniam 
efektui išgauti. Jie išgyventos 
tikrovės atspindžiai. O tačiau 
veikale esama daug daug įtampos 
ir jinai nenuščiūva iki pat pasku
tinio puslapio.

Romane vaizduojami pirmieji 
pokario metai, ginkluoto pasi
priešinimo pavergėjui ir jo staty
tiniams užuomazga. Ta tema yra 
rašęs nemažas būrelis tiek išei
vijoj, tiek Lietuvoj gyvenančių 
rašytojų. Savūnė pranoksta jų 
tekstus savo tikroviškumu. Tiesa, 
Savūnėje nėra puslapių, kuriuose 

būtų vaizduojama miško brolių 
buitis, kasdienybė slėptuvėse ar 
pačios sandūros su priešu. Užtat 
autentiškai, kaip reta, atkuria
mos žmonių nuotaikos, netikru
mą, pasimetimas spėlionėse, at
garmančio siaubo numatyme:

„Svarbu kelias savaites išsi
laikyti... Amerika tada...”

„Reikės... ir poterius kitom 
kalbom kalbėsi”.

„Kai mėšliną akmenį meti van
denin, pirmiausia tas mėšlas pa
viršiun ir išplaukia...”

„Lietuva visada išlikdavo, sta
čia galva nepuldama sienos vers
ti”.

Tokiais saviguodos žodžiais 
raminasi žmonės, o gyvenimas

daro savo. Zurba ypatingai įtai
giai sugeba pavaizduoti „puotas 
maro metu”, įvykių įsisiūbavimą, 
žmonių garmėjimą žūties verpe- 
tan, žodžiu, atkurti skaitytojo 
vaizduotę pagaunantį laikotarpio 
foną:

„...Veliasi, jaukiasi gyvenimas; 
kas, kad nebėra fronto, nebėra 
lėktuvų ir tankų — šautuvais 
apsikarščiusių, automatus ant 
pilvų pasikabinusių nemažiau: 
neapsižiūrėsi žmogus, tegul ir 
geras, ramus, niekuo dėtas, skan
dins, girdys šitoje marmalynėje, 
nė nežinosi už ką, nes dažniausiai 
tos kaltės ir nekaltumai susimez
gę tokiu mazgu — niekaip neat- 
narpliosi; prasidėsi — dar labiau 

viską supainiosi, pats galvą ne 
ton vieton įkiši. Beprotiškas 
metas — visokiausios baimės, 
kerštai, klyksmai ir ašaros, 
niekas gerai nenutuokia, kas bus 
rytoj, pašaliais sklando netikė- 
čiausios pranašystės; kas turi, 
glaudžia ausį prie radįjo, gaudo iš 
toli atplaukiančius balsus, guo
džiasi neaiškiais pažadais... O iš 
Vabalių užgriuvę ginkluoti vyrai 
tranko kumščiais stalus — nė vel
nio, mūsų viršus, bus mūsų 
tvarka, tik tuos svoločius iš 
miškų išrūkysim, ir prasidės 
ramios dienos. Klausyk dabar ku
rių, žinok, atspėk, kur ta teisybė, 
jei gudrus. Daugelis mėto pėdas, 
lenda į ramesnius kampus, ne 
vienas patraukia į miestus — 
sako, minioje lengvai prapuoli, 
dingsti, tai ne čia, ypač vieni
šesnėse sodybose, kur nežinai nei 
kas, nei kada, ateis su šautuvu 
tavęs prie sienos statyti”.

.... O su tais naujais dar 
nežinia, jau plaka liežuviai tokias 
naujienas: kaip čia reikės gyven
ti, jei valdžia darysianti kaip 
Rusijoje — nespėsi išsikulti, 
atlėks tie patys stribokai, krauk 
vežiman maišus, rikiuokis paskui 
kaimynus ir pirmyn, duoną, duo
nelę į valdžios aruodus — lyg 
smakui į gerklę, o ar užkiši 
tokius plačiai pražiotus nasrus, 
kai dabar tas alkanas slibinas, 
nuo pat Europos per visus Sibiras 
atgulęs, iki tolimiausių Rytų 
tįso...”

Kaip žinome, nestinga balsų, 
tvirtinančių, kad pokario, miško 
brolių kovų su pavergėjų, praei
tis esanti pernelyg artima, kad 
būtų galima sukurti ta tema me
niškai tvirtą kūrinį. O pažintinės 
vertės veikalų esą tiek ir tiek: 
visokių atsiminimų, apybraižų, 
dienoraščių pavidalu. Smagu pa-

(Nukelta į 2 psl.)
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Klaipėdos problematika mums aktuali

Maga ir pasidžiaugti
Tereikia tik valandėlę pasėdėti 

prie naujausių žinių skelbėjo Te
levizoriaus, ir pamatai, kiek daug 
dar yra pragaišties pasaulyje. 
Kvailybės, prietarų, kerštingu
mo, gobšumo, aistrų nuobodulio... 
Ir nebūdamas psichologu, nei so
ciologu, aiškiai supranti, jog 
žmogaus psichės didžiosios ydos 
tebėra gajos nuo seniausių laikų. 
Neištrynė jų nei pranašų pamoks
lai, nei įvairių religijų steigėjų 
kilnūs darbai, nei maldos, nei pa
siaukojimai, nei misijos, nei li
goninės, nei prieglaudos... Vargo, 
kentėjo žmonės, žuvo karo lau
kuose, miestų griuvėsiuose. Te
bevargsta, kenčia, kariauja, žudo, 
žūsta ir dabar. Technologijos 
sparti pažanga toli gražu neiš
sprendė esminių moralinių prob
lemų. Nėra kompiuterio etikai 
tvarkyti.

Taigi glaudiesi prie savos bend
ruomenės, rodos, pakankamai 
tvarios. Jauku su savaisiais: 
sueigos, vaišės, pokalbiai, šilti 
prisiminimai jungte jungia. Tu
riu omeny tuos, kurie traukėsi iš 
Lietuvos Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje. Dažnas sulaukė gar
baus amželio. Dažnas gyvena gra
žiame, erdviame name. Ir pensi
ja nebloga, ir sutaupų yra var
ganai dienai, ir apdraudos, ir gi
minaičių rūpestis, ir kelionės į 
Lietuvą. Ko daugiau reikia. De
ja, kai apsidairai lietuviškos vi
suomenės „idilijoje”, nustembi, 
kiek čia yra skaudžių būsenų, 
vienišumo bei sunkių ligų ka
muojamų individų. Vieni gydosi, 
nepasiduoda. Kiti yra tiesiog 
priversti paklusti savo kūno ne
galiai. O dar tos netikėtos ne
laimės. Gaila žmonių. Pagalvoji: 
rytoj gal ir aš.

Stop! Stop! Niekad savo gyve
nime nesu paliejęs tiek daug 
pesimistinio limonado. Net dvi 
pastraipas. O graudenti ir kitus 
graudinti ne mano būdui. Juk ir 
šio rašinio antraštėje pareiškiau 
norą kuo nors pasidžiaugti. Bū
tent kuo? Na, kad ir keliais 
konkrečiais pavyzdžiais, kurie 
mane skatina pasitikėti žmonė
mis.

Pirmas susijęs su veiksminga 
mechanika, kitaip sakant, su 
įgūdžiu greitai ir geibi atlikti 
darbą. Anądien nei iš šio, nei iš 
to trūko garažo pakeliamų durų 
viena spyruoklė. Gerai, kad ne 
abi: būtų visiškai neįmanoma du
rų pakelti. Žinoma, reikėjo pa
taisyti. Kadangi butnamis yra 
tvarkomas lietuvių nuosavybių 
įstaigos „Roųue & Mark Co.”, ry- I 
te po devintos paskambinau jų

V
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Vytautas Žalys. Ringen um Iden- 
titaet: Warum Litauen zwischen 
1923 und 1939 im Memelgebiet kel
neri Erfolg hatte. Kova dėl iden
titeto: Kodėl Lietuvai nesisekė 
Klaipėdoje tarp 1923-1939 metų. 
Lueneburg: Verlag Nordostdeutsches 
Kulturwerk. 1993. 104 puslapiai.

Nordostdeutsches Kulturwerk „Maintenance” skyriui. Pasa
kiau savo bėdą. Pažadėjo sut-' leidykla Lueneburg’e, Vokieti- 
varkyti. Netrukus atvažiavo vy
ras, vardu George, visokių amatų 
meistras. Turbūt tyliausias me
chanikas, kokį esu sutikęs savo 
gyvenime. Pasižiūrėjo, parėmė 
basliu duris, nuleido ir pasakė, 
jog sugrįšiąs po kelių valandų. 
Taip ir buvo. Dar prieš dvyliktą, 
kai išėjau į alėją, pamačiau nuo 
garažų jau tolstantį George veną. 

, Priėjau prie durų. Atrakinau.
Pakėliau. Abiejuose šonuose 
juodavo dvi naujos blizgančios 
spyruoklės. Kaip nesidžiaugsi, 
kai viskas taip sparčiai su
sitvarkė. Nagingo mechaniko 
dėka.

Spyruokle lengva paversti me
tafora. Spyruoklė juk kaupia 
įtampą. O įtampoje glūdi imanen
tinė galia. Kai keliame garažo 
duris, spyruoklė tempiasi ir lieka 
įtempta, koj tos durys yra atida
rytos. Kokią iš to galime padaryti 
išvadą? Gal ir tą, kad visi žmoni
jos konfliktai remiasi didesne ar 
mažesne sąmonės spyruoklių 
įtampa.

Neseniai atidžiai, su tam tikru 
dvasiniu malonumu skaitinė- 
jau istorijos ir kultūros teoretiko 
Leonido Donskio studiją „Aukos 
sindromas ir moralinė kultūra”, 
išspausdintą Kultūros barų 1995 
metų 5 ir 6 numeriuose. Jis apta
ria kelias, mūsų amžiaus menta
litetui itin būdingas temas. Pir
ma: „Istorija kaip kančia: isto
rinis pažinimas ir lyginamoji 
martirologija”. Antra: „Sąmokslo 
teorija”. Trečia: „Arielis ir 
Kalibanas: gėris ir grožis prieš 
blogį ir bjaurastį amžinojo teisuo
lio sąmonėje”.

Tai ypatingai aktualus tekstas. 
Donskiui visų pirma rūpi išsiaiš
kinti nūdienio žmogaus politinės 
ir kultūrinės galvosenos morali
nes painiavas. Juk ne naujiena, 
kad kai kurie individai ar žmonių 
grupės bei tautos gyvena konflik
tų įtampa. Daugelis yra įsitikinę, 
kad yra kitų nuskriausti, vikti- 
mizuoti, suaukinti. Ir tas tęsiasi. 
Šioji aukos, kančios mąstysena 
yra paplitusi pasaulyje įvairiomis 
formomis. Yra tokių, kurie nuo
lat įtarinėja, kad kiti prieš juos 
ruošia sąmokslą. Remiasi praei
ties pamokomis, apsitveria nepa
sitikėjimo sienomis. Na, paga
liau, ir toji blogio ir gėrio, grožio 
ir bjaurasties akistata, kurioje 
mes visad esame geri, o jie — blo
gi ir bjaurūs. Teisuoliais trokš
tame būti visi.

Nesiruošiu tiesmukiškai persą- 
kinėti Leonido Donskio minčių.

je, išleido gražiai poligrafiškai 
apipavidalintą istoriko tarp
tautininko Vytauto Žalio knygą, 
skirtą Klaipėdos krašto pro
blematikai tarpukario metais. 
Jos turinį sudaro 1992 m. liepos 
29 d. Klaipėdoje moksliniame ko
lokviume, skirtame 740-osioms 
miesto įkūrimo metinėms pažy
mėti, skaityto pranešimo išplės
tas ir papildytas variantas. Auto
rius primena, jog knygoje medžia
ga ir teiginiai formuluojami, re
miantis iki šiol neskelbtais tik 
lietuviškais šaltiniais.

Vytauto Žalio knygos pasirody
mas yra pozityvus reiškinys. Jo
je yra iškelta daug diskutuotinų 
teiginių, prieštaringų samprota
vimų, neradusių vietos lietuvių 
istoriografijoje. Aišku, be nuomo
nių skirtumo negali būti diskusi
jos, kritiškos analizės bei istori
nės tiesos pažinimo.

Autorius savo knygoje pasiryžo 
objektyviai suprasti ir įvertinti 
vyriausybės politiką Klaipėdos 
krašte tarpukario metais, paieš
koti jos padarytų klaidų ir at
sakyti į šiuos klausimus — kodėl 
Lietuvai nepasisekė integruoti 
autonominio krašto į Lietuvą, t.y. 
nesisekė Klaipėdos krašte, kodėl 
rinkimuose į krašto seimelius 
lietuvių sąrašai niekada negavo 
daugiau kaip 5 vietų iš bendro 29 
skaičiaus ir kodėl 1939 metais 
Lietuvos pilietybę pasirinko 
nepaprastai mažas klaipėdiškių 
lietuvių skaičius — tik 20, t.y. 
Lietuva prarado klaipėdiškius.

Išeities tašku jis pasirinko 
vietinių klaipėdiškių vokiečių ir 
lietuvių bei didlietuvių tar
pusavio santykius, jų požiūrį į 
Lietuvos vyriausybės ir autono
minės valdžios tarpusavio san
tykius, susidūrimus ir konfliktus. 
Taip pat nepamiršo priminti 
Lietuvos ir Vokietijos kovos 
dėl Klaipėdos krašto atskirų 
aspektų.

Knygos pradžioje pasigendama 
trumpo tų metų sąlygų nušvieti
mo, oponuojančių ir konkuruojan
čių grupių: klaipėdiškių vokiečių

Per daug ta jo analizė turininga, 
svari, logiška, dėstoma tarptau
tinėmis ir lietuvių kalbos moks
linėmis sąvokomis. Dalyvauja čia 
ir jo nurodomi bei cituojami mąs
tytojai: ir savi, ir kitataučiai. 
Dalyvauja ir skaitytojas, įtrauk
tas j žmonijos etikos gvildenimą. 
Ir tai mane džiugina. 

Pranas Visvydas

ir lietuvių, Lietuvos vyriausybės 
ir autonominės valdžios bei Lie
tuvos ir Vokietijos jėgų, jų 
galimybių bei rezervų įvertinimo. 
Autorius, juos statydamas vieno
je gretoje, dažnai daro nepagrįs
tus sprendimus arba juos inter
pretuoja su tam tikromis išlygo
mis. Todėl tekstas paprastam 
skaitytojui ne visuomet supran
tamas, teiginiai nepagrįsti arba 
abejotini. Autorius, matyt, laiky
damas gerai žinomu dalyku, skai
tytojams neprimena, kad Klaipė
dos kraštas — istorinė lietuvių 
žemė ir uostas, kaip atsikurian
čios Lietuvos ekonomikos pagrin
das, tarptautine Versalio taikos 
sutartimi, kurią pasirašė ir Vo
kietija, buvo numatytas ir 1923 
metais grąžintas Lietuvai. Tada 
visiems būtų suprantama, kodėl 
Lietuvos vyriausybė taip atkak
liai siekė jį integruoti į Lietuvos 
ekonomiką ir apginti nuo išorės 
priešų. Prijungtas prie Lietuvos 
Klaipėdos kraštas tapo pačia tur
tingiausia, administraciškai ge
rai sutvarkyta, su aukštesniu 
pragyvenimo standartu, Lietuvos 
sritimi, nepaisant pokario sunku
mų. Tuo tarpu Lietuva, buvusi 
atsilikusios carinės Rusuos im
perijos sudėtyje, Pirmojo pasauli
nio karo nusiaubta, tiesiog iš 
nieko pradėjo kurti savo valstybi
nį ir administracini aparatą, val
stybines ir savivaldybines siste
mas bei įstaigas, neturėjo kadrų, 
valstybinio darbo patirties, visur 
vyravo suirutė ir skurdas, kol 
palengva normalėjo gyvenimas. 
Ji iš pradžių neturėjo gerų specia
listų pasiųsti į Klaipėdos krašto 
valstybines įstaigas, nesugebėjo 
suformuluoti savo politinės kryp
ties beveik iki 1931 metų Klaipė
dos krašte. Nors Vokietija Ver
salio taikos sutarties pasirašymu 
atsižadėjo Klaipėdos krašto Lie
tuvos naudai, nes ji nenorėjo, kad 
Nemuno žiotyse įsitvirtintų Len
kia ar Prancūzija, o iš mažos ir 
silpnos Lietuvos jai ateityje bus 
nesunku jį atsiimti. Todėl Lietu
vai lyg iš anksto buvo užprogra
muotas netekties pavojus.

Taip pat negalima lygiai trak
tuoti klaipėdiškius vokiečius ir 
lietuvius. Klaipėdiškiai vokiečiai 
sudarė aukštuosius socialinius 
sluoksnius. Jie atliko pagrindinį 
vaidmenį krašto valdyme, dikta
vo savo politiką. I Klaipėdos kraš
to prijungimą prie Lietuvos dau
guma vokiečių žiūrėjo kaip į ne
teisėtą aktą, vokiečių žemės 
atplėšimą. Žymus tarptautinės 
teisės žinovas, vienas iš Klaipė
dos konvencijos sudarytojų, Ha
gos tarptautinio tribunolo narys, 
Statutinio teismo steigėjas (1935) 
profesorius Mykolas Roemeris, 
aiškindamas Klaipėdos krašto 
įjungimo į Lietuvą teisinius pa
grindus, pabrėžė: „Klaipėdos 
krašto į Lietuvos valstybę įjungi
mo faktas, kaip Versalio taikos 
sutarties elementas, nėra faktiš
ko Didįjį karą pralaimėjusios vo
kiečių ar prūsų valstybės terito
rijos apkarpymo, dovanojimo ar 
grobimo padarinys, bet teisėtas 
padėties atstatymas, tarptautinės 
teisės tvarkos pataisa”.* Taigi šis 
faktas vokiečių nebuvo realiai 
vertinamas.

Klaipėdiškiai lietuviai sudarė 
žemuosius socialinius sluoksnius, 
jie buvo vidutiniai ir smulkūs 
ūkininkai, kumečiai, žemės ūkio 
darbininkai, konservatyvūs, nie
kuomet vokiečių valdžiai nebu-

tų tuo laiku Sovietų Sąjungoje sudarytoje komisijoje Molotovo-Ribbentropo 
paktui tirti, šiuo metu tarnauja pirmuoju sekretoriumi Lietuvos ambasadoje 
JAV Washington’e.

vo opozicijoje. Be to, jie buvo 
glaudžiai susiję su vokiečiais 
dvarininkais bei kredito organi
zacijomis, kurios rūpinosi jų 
žemės ūkio produktų supirkimu 
bei eksportu, ir nenorėjo at
sisakyti jų globos. Dauguma 
valstiečių lietuvių į krašto pri
jungimą prie Lietuvos žiūrėjo 
palankiai, tačiau jaudinosi dėl 
galimo ekonominės padėties 
pablogėjimo — bijojo netekti 
Vokietijos rinkų, atsidurti skur
daus Lietuvos valstiečio padėtyje. 
Aktyvūs prijungimo šalininkai 
buvo tam tikra dalis klaipėdiškių 
lietuvių, pasiryžusių iškęsti visus 
sunkumus. Klaipėdiškiai lietu
viai nuo seno krašto visuomeni
niame gyvenime vaidino šalutinį 
vaidmenį, jų pozicijos buvo silp
nos ir Lietuvos valdžiai jie buvo 
menka atrama.

Autorius, neliesdamas gyvento
jų grubių socialinių skirtumų, 
plačiai aptarė klaipėdiškio 
lietuvio psichologinio tipo susifor
mavimą, ieškodamas ištakų Klai

Prieškarinės Klaipėdos vaizdas

pėdos krašto istorijoje, specifinėse 
geopolitinėje, demografinėje ir 
psichologinėje srityse. Jis parodo, 
kad skirtinga ir savita klaipėdiš
kio lietuvio galvosena ir gyvense
na susiformavo skirtingų politi
nių, teisinių, ekonominių institu
cijų bazėje bei svetimos vokiečių 
kultūros ir skirtingos religijos 
tradicijos bazėje. Didlietuviui jį 
buvę sunku suprasti, tad nesu
pratimas buvęs abipusis. Taigi 
Lietuvos vyriausybei, parėmusiai 
Klaipėdos kraštą, reikėjo spręsti 
daug sudėtingų klausimų.

Spręsdamas demografinius 
klaipėdiškių klausimus Vytautas 
Žalys kritikuoja lietuvių istorio
grafijoje įsitvirtinusią nuostatą 
dėl per gyventojų surašymą at
siradusios „klaipėdiškių-šišioniš- 
kių” grupės priskyrimo lietuvių 
tautinei grupei, įtardamas dirb
tiniu lietuvių skaičiaus didinimu 
(p. 10 ir p. 12).

Autorius aiškiai atsistoja vokie
čių istoriografijos pusėje, priskir
damas „klaipėdiškių-šišioniškių” 

grupę prie vokiečių tautinės gru
pės ir dirbtinai sumažindamas 
lietuvių skaičių iki 37,626 (p. 86). 
Žalys argumentuoja, jog klaipė
diškiui lietuviui esą svetima did
lietuvių kultūrinė aplinka ir 
politinės aspiracijos, jis labiau 
tradiciškai orientuotas į vokiečių 
kultūrą ir vokiškas struktūras, 
savo politine ir kultūrine orien
tacija priklauso vokiečiams. Tą 
įrodą seimelio rinkimų rezulta
tai, kada apie 80% krašto gyven
tojų balsuoją už vokiečių partijų 
sąrašus ir lietuviai tegauną sei
melyje tik 5 vietas iš 29.

Čia autorius aiškiai sumaišo 
tautybės ir politinės orientacijos 
sąvokas. Išeitų, jog kas balsuoja 
už vienos ar kitos tautinės grupės 
partiją, mechaniškai tampa tos 
tautybės atstovu. Kad dauguma 
klaipėdiškių lietuvių balsavo už 
vokiečių sąrašus, buvo daug 
aplinkybių. Tiesa, kad vertino 
ekonominę gerovę, nenorėjo nu
traukti ryšių su vokiečių ekono
minėmis organizacijomis, o 

• labiausiai juos veikė vokietinin
kų propaganda prieš Lietuvą ir 
lietuvius, sudaroma priverstinė 
situacija, lietuvių žeminimas ir 
niekinimas.

Autorius nepamini tokių svar
bių faktų, kaip 19-ojo amžiaus 
pabaigoje kilusį mažlietuvių kul
tūrinį sąjūdį, kuris po Pirmojo 
pasaulinio karo įgavo politinį 
atspalvį. įsikūrusi Prūsų Lietu
vos tautinė taryba Tilžėje 1918 
m. lapkričio 30 d. išleido Mažosios 
Lietuvos tautinės tarybos svarbų 
politinį aktą, kuriame reikalau
jama Mažąją Lietuvą prijungti 
prie savo tautos kamieno, atsiku
riančios Lietuvos valstybės.

Dėl 1923 metų ginkluoto suki
limo įvykdymo lietuvių istorio
grafijoje jau išaiškinta, kad jis 
buvo rengiamas slapta nuo an
tantės valstybių, su Vokietijos 
pažadu laikytis neutraliteto, teik
ti paramą ginklais ir finansais. 
Vokietija savo žodį garbingai iš
tęsėjo, nei viena vokiečių organi
zacija per sukilimą nepasiprieši
no ir nepareiškė protesto. Vokie
tija Lietuvos vyriausybei pasiro
dė globėjos vaidmenyje. Sukilimo 
iniciatoriai, vykdydami tokią 
svarbią akciją, vien civiliais 
gyventojais klaipėdiškiais nega
lėjo pasitikėti. Todėl buvo suda
ryta Ypatingos paskirties rinkti
nė iš Lietuvos kariuomenės karių 
i

(Nukelta į 2 psl.)
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Kvieslys į „vasarą linksmą”
Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs; 
„Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą.
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs;
Sveiks, Dieve, duok! sulauk dar daug pavasario švenčių 
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink. 
Taip, Dieve, duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin 
Ir, lietuviškai kalbėdams, baudžiavą seka,
Tam, Dieve, duok sulaukt kasmets pavasari sveiką, 
Ogi pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą”.

Apie laiko raukšles ir visatos sėklas
NIJOLE JANKUTE

Taip Kristijono Donelaičio 
„Metų” Pričkus sveikino savo 
likimo bendrus — būrus, kvies
damas juos i vasaros darbus (kas 
tuo metu reiškė baudžiavą) ir 
„kas reik atlikt, pamokindama”. 
Po daugiau negu dviejų šimtų 
metų ir mums vasaromis yra, 
„kas reik atlikt”. Nelyginsime 
mus laukiančių uždavinių ir 
progų su tomis, kuriom Done
laičio būrai turėjo ryžtis, visas 
kūno jėgas ir sveikatą iš- 
semiančias, tačiau tam tikrą 
analogiją galima matyti. „Rods , 
sveiks kūns, kurs vis šokinėdams 
nutveria darbus/ Yr’ didžiausi bei 
brangiausi dovana Dievo./ Tas 
žmogus, kurs, daug triūsinėjęs 
bei prisivargęs/ Savo prastus 
valgius vis su pasimėgimu valgo/ 
O prisivalgęs ir viernai dėkavojęs 
Dievui/ Linksmas, sveiks ir drūts 
miegot i patalą kopia*’ — toliau 
graudena ir drąsina Pričkus. O ta 
analogija? Ją reikėtų grįsti, pa
žvelgiant, kodėl Donelaičio bū
rams pravertė atsiduoti ir dar
buotis vasaros laiku — tai buvo 
dėl jų pačių išlikimo, dėl jų gero
vės ir pagaliau — laimės, kiek jie 
jos šitoje žemėje galėjo tikėtis — 
kiek mes mums duotu laiku jos 
galime tikėtis.

Penkiasdešimt metų nuo tada, 
kai palikome tėvynę, mes irgi 
vasaromis (dėl to, kad jos duodavo 
atokvėpi nuo kasdieninio juodo 
darbo fabrikuose, ištaigose — 
užtarnautas atostogas) norėjome 
tas trumpas, guodžiančias, svai
ginančias vasaros dienas ir 
naktis išnaudoti, gaudydami, 
vaikydamiesi, siekdami to, kas 
mums buvo svarbiausia. Savęs, 
kaip lietuvių, savivokos, savo 
tautiečių (tegul pasiskirsčiusių į 
siauriau apibrėžtus ideologiniais 
pagrindais ratelius) artumo. No
rėjome dalytis su jais bendru rū
pesčiu, bendru skausmu dėl mūsų 
tautos ir bendra jai meile.

Dėl to turbūt išeivijoje, o ypač 
Amerikoje, taip giliai įsišaknįjo 
vasaros susibūrimų institucįja — 
skautų, ateitininkų, santariečių, 
Lietuvos vyčių, Lietuvių fronto 
bičiulių, etc. stovyklos, studijų 
dienos, suvažiavimai. Gal to 
nenumatėme, bet iš 30-40 metų 
perspektyvos žvelgiant, jų 
prasmė didelė. Jose daugelis iš 
mūsų susitikome ir susiradome 
savo būsimus vyrus ir žmonas. Po 
to į jas atsiveždavome savo mažy
lius, kurie, staiga patekę į šitą jų 
neregėtą gamtą ir malonią 
žmonių bendruomenę, apstulbę, 
akis trindami, klausinėdavo: ar 
tai čia ta Lietuva? (savo kūdi
kišku protu žaibiškai ir neklysta
mai prasiskverbę į jų pačių tau
tos esmę). Jose kasmet sutvir

tindavome savo ryšį su jaunystėje 
įsigytais draugais, drauge vėl 
pasiryždavome darbui, įprasmi
nančiam mūsų bendrą gyvenimą.

Vasaros mus brandino ir stip
rino mūsų lietuviškąją gyvastį, 
kuria galėtų toliau misti mūsų 
bendruomenė — taip,kaip vasaros 
augino rugius, kad būtų duonos, 
žeidė miškus — kad iš medžių 
būtų renčiami nauji namai, ir 
visada, kaip žaltvykslė galbūt, 
siūlydavo viltį: dirbkime ir ištver
kime, o ištvėrę — gal net kada 
nors būsime laimingi. Ar ne 
tokioj šiandieninėj, bet, jeigu 
klausysimės Donelaičio, amžinoje 
žmogiškoje-lietuviškoje būklėje 
esame ir dabar? Nors tai 1995 
metų vasara. Rūpinkimės, ryž
kimės, raskime būdus dirbti savo 
pačių labui.

* * *

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
prieš prasidedant Draugo 
kultūrinio priedo vasaros per
traukai, norime skaitytojams 
pateikti vienoj vietoj jiems nau
dingas informacįjas, kur, kada ir 
kokios studijų dienos šią vasarą 
vyksta. (Gaila, kad kai kurias iš 
jų jau yra per vėlu paminėti: Eu
ropos Lietuviškųjų studijų 
savaitę, Mokytojų studijų dienas 
„Dainavoje”). Tačiau apie tris iš 
pagrindinių vasaros studįjų dienų 
Amerikoje čia painformuosime. 
Kviečiame, kas gali, jomis 
pasinaudoti. Prižadame, kad jie 
apturės „vasarą linksmą”. Ir 
užsipelnys Pričkaus pagyrimą — 
o tai ne menkas dalykas. Nes 
PričkuB kalba ne tik Bavo, bet ir 
Dievo vardu. Dievo — kuris šiais 
laikais daugeliui iš mūsų beveik 
nieko nereiškia, o tačiau Jo 
ilgimės ir šaukiamės šitom 
karštom vasaros naktim (bent 
Čikagoje). Pro visą šitą karštį, 
pažvelkime į mūsų gyvybę palai
kančius dalykus — ir jais pasi
naudokime.

LFB studįjų savaitė

Šios vasaros Lietuviškų studįjų 
savaitė Dainavoje įvyks rugpjūčio 
20-27 dienomis. Tai bus jau 
39-toji tokia studįjų savaitė, ruo
šiama JAV ir Kanados Lietuvių 
fronto bičiulių. Bendroji šių metų 
savaitės tema — „Lietuva: jos 
ateities vizįja”.

Į studijų savaitę iš Lietuvos su 
pranešimais atvyksta Lietuvos 
ateitininkų federacijos pirmi
ninkas Vytautas Abraitis ir 

i patarėjas prie Lietuvos vyriausy- 
| bės religiniams reikalams Petras 
Plumpa. Vytautas Abraitis 
kalbės apie Lietuvos jaunimo 
idealizmą ir dabarties gyvenimo 
realybę. Petras Plumpa palies

Tokia jau žmogaus prigimtis, 
kad norisi pasidalinti su kitais 
įvairiomis žiniomis, ypač tomis, 
kurios ypatingos, sensacingos, pa
slaptingos... Taigi neiškenčiu 
nepasidalinusi su Draugo skai
tytojais kosmologo-astrofiziko 
George Smoot nepaprasto įdo
mumo knyga — Wrinkles in 
Time.

Populiariai parašytų knygų 
kosmologijos temomis negausu, 
todėl verta susipažinti su 
Wrinkles in Time apie visatos 
pradžių pradžią — Didįjį spro
gimą — Big Bang.

Didžiojo sprogimo teorija nėra 
nauja, nors ne mokslo pasaulyje 
ji išpopuliarėjo tik, maždaug, nuo 
50-ojo dešimtmečio. Wrinkles in 
Time kaip tik ir yra knyga apie 
tai, kaip po ilgų dešimtmečių 
spėliojimų, ginčų, ieškojimų ir 
intensyvių tyrinėjimų, Didžiojo 
sprogimo teorija buvo naujais 
atradimais patvirtinta 1992 
metais.

Kosmologas George Smoot, 
pasitelkęs Keay Davidson, rašy
toją mokslinėmis temomis, išlei
do šį, populiaria kalba parašytą 
ir suprantamais aiškinimais 
gausų, veikalą. Tai „summa sum- 
marum” įtemptų tyrinėjimų dar
bo, ieškant, anot jo, kosmoso 
Šventojo Gralio — visatos sėklų, 
iš kurių išaugo galaktinės sis
temos ir viskas, kas sudaro 
kosmosą.

Pirmasis mokslininkas, pa
skleidęs visatos atsiradimo teo
riją, kuri vėliau gavo Didžiojo 
sprogimo — Big Bang vardą, buvo 
belgų astronomas kun. Geor- 
ges-Henri Lemaitre, gimęs 1894 
metais. Jo amžininkai — astro
nomijos, kosmologįjos, fizikos gar
senybės — Einstein, Slipher ir 
Hubble — kosmoso atsiradimo 
teorijų dirvą jau buvo gerokai 
išpurenę. Einstein svyravo tarp 
statinės ir besiplečiančios visatos 
teorijų, Slipher rinko stebėtinus 
duomenis apie tolimųjų dangaus 
kūnų spektrus, Hubble — apie 
galaktinių sistemų tolėjimą.

Apie 1930 metus kun. Lemait
re paskelbė savo hipotezę apie 
pirminį atomą, kuriame buvo 
sukaupta visatos energįja. įvykus 
to protoatomo sprogimui, toji 
energįja milžinišku greičiu plė-

pilietines ir moralines problemas 
Lietuvoje.

Su paskaitomis ar pranešimais 
dalyvauti kviesti: Juozas 
Polikaitis, Vytas Narutis, Algis 
Norvilas, Povilas Vaičekauskas, 
Petras V. Kisielius, Audrius 
Polikaitis, Ramunė Kubiliūtė, 
Kęstutis Keblys, Povilas 
Žumbakis, Vytautas Volertas, 
Algirdas Stepaitis, Viktoras Nau
džius ir kt.

Be paskaitų, simpoziumų ir 
įvairių diskusijų viena diena 
numatyta pasiinformavimui bei 
pastaboms išeivįjos lietuvių or
ganizacijų, fondų, spaudos ir 
apskritai lietuviškos veiklos 
klausimais. Bus taip pat laiko 
apžvelgti šios vasaros studįjų 
dienas Lietuvoje ir Vokietijoje, 
pasvarstyti ir padiskutuoti LFB 
konferencįjos, įvykusios gegužės 
mėnesį, nutarimus bei jų vyk
dymą. Viena popietė bus skirta 
lietuviškajai rezistencijai. Vaka
rais numatyti jaukūs pabendra
vimai, video filmų peržiūros, dai-
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tesi, sudarydama erdvę-laiką. Tai 
buvo nepatogi naujiena anksty
vesnei kosmologijai, kuri aiškino, 
jog galaktinės sistemos tolsta 
viena nuo kitos jau esamoje 
erdvėje.

Su Lemaitre hipoteze prasidėjo 
astronomų, kosmologų „karas”. 
Žymiausias jų atstovas Einstein 
jos nepripažino, stengdamasis 

• savo apskaičiavimus pritaikyti 
„steady statė” teorijai. Tačiau 
gana greitai Lemaitre „Big 
Bang” įsitvirtino kosmologijos 
moksle. Ši teorija buvo patraukli, 
nes galėjo duot atsakymą į svar
bų klausimą — kaip susidarė 
elementai. Tačiau kaip visa tai 
įrodyti ir patikrinti?

Čia ir prasideda įdomioji 
Wrinkles in Time dalis — auto
riaus pasakojimas, kaip buvo 
vykdomi, ilgus metus užtrukę, 
moksliški tyrinėjimai, ieškant tų 
„laiko raukšlių”, patvirtinančių 
ir įrodančių Big Bang.

1959 metais, kai JAV-bės iškėlė 
į erdvę komunikacijos satelitą 
Echo, šios knygos autorius buvo 
tik 14 metų, bet jau labai susi
domėjęs astronomija ir fizika. 
Vakarais, akimis sekdamas pa
dangėj blizgantį Echo balioną, 
tartum dirbtinę žvaigždę, ne
nujautė, kad jo mokslinė karjera 
bus artimai surišta su balionais.

1966 m. George Smoot baigė 
atomo dalelių (particle) fiziką 
Massachusetts Institute of Tech- 
nology (MIT). Šis mokslas buvo 
žingsnis į kosmologiją, nes, anot 
jo, „mane labiausiai domino visa
tos kilmė — visos gamtos pagrin
dai”.

Persikėlęs į University of Cali- 
fomia at Berkeley, susipažino su 
garsiais JAV fizikais, kuriuos jis 
labai šiltai ir įdomiai aprašo. 
Ypač susidraugavo su dr. W. Al- 
varez (Luie), 1968 metų Nobelio 
laureatu fizikoje. Tai buvo 
genialus mokslininkas, talen
tingas įvairiose srityse, nuo me
dicinos žumalizmo iki paleontolo
gijos (jo dinozaurų išnykimo teo
rija).

Dirbt mokslinį darbą tokio as
mens draugystėje jaunam George 
Smoot buvo tikra palaima. Dr. 
Alvarez įjungė jį į grupę moksli
ninkų, ieškančių įrodymo, kad 
visata prasidėjo su Didžiuoju 
sprogimu. Visatos plėtimasis, 
kosminė radiacija, vandenilio ir 
helio gausa — faktai, tvirtinantys 
Big Bang būtinybę. Tačiau rei
kėjo atrasti tas kosmines 
„sėklas”, tas „laiko raukšles”, 
kurios įgalino pirminę medžiagą 
po Sprogimo kondensuotis ir, 
traukos jėgai veikiant, sudaryti 
galaktinės struktūras.

Į šį kosminio Gralio ieškojimą 
su dideliu entuziazmu metėsi 
George Smoot ir visas būrys drau
gų astroflzikų-kosmologų. Juos 
rišo ne tik bendradarbiavimas, 
bet ir gilus įsitikinimas, kad 
visata gimė absoliučios jėgos 
prasiveržimo momentu. Tas dar
bas iš šios mokslininkų grupės 
pareikalavo žymiai daugiau, 
negu komplikuotų formulių 
sprendimas lentoje. Reikėjo 
sugalvot ne tik laiko raukšlių 
ieškojimo būdus, bet ir priemo
nes; reikėjo išrast ir padaryt spe
cialius aparatus; reikėjo juos iš
bandyti; reikėjo juos iškelt į stra
tosferą, kad niekas netrukdytų 
jautrių matavimų. Ir viskam 
reikėjo didelių lėšų — sunkiai 
„iškaulijamų” valdžios „grants”.

M. K. Čiurlionis Pasaulio sutvėrimas, IV
1905-1906

Autorius plačiai ir spalvingai 
pasakoja, kaip jautrieji mikro
bangų radiacijos matavimo in
strumentai (DMR) buvo skrai
dinami į erdves šnipinėjimo

I lėktuvuose U-2, keliami į padan
ges balionais. Balionai tačiau 
atnešdavo jiems daug nusi
vylimo, nes nuskrisdavo, kur ne
reikia, ir nukrisdavo, kur nepa
siekiama. Skaudžius brangių in
strumentų praradimus ir be
vaises pastangas autorius aprašo 
su humoru ir stoiška kantrybe.

Ypač įdomus epizodas apie ba
lioną, dingusi Brazilijos džiung
lėse. Po metų, kai jau visos viltys 
jį surasti buvo žuvę, atėjo žinia, 
kad balioną rado brakonierius, il
gai tylėjęs, kad nebūtų baudžia
mas už nelegalų medžiojimą 
draustiniuose. Balioną „išsida
lino” džiunglių kaimelis, tačiau 
už gondolą su instrumentais 
brakonierius pareikalavo 3,000 
dolerių radybų! Po ilgų derybų 
gražiuoju ir piktuoju, brakonie
rius instrumentus grąžino už 100 
dolerių ir visos istorijos aprašymą 
UC Berkeley laikraštyje (kas 
buvo padaryta). Laimingu būdu, 
kasetė su svarbiais duomenimis 
nebuvo sugadinta!

COBE
Cosmic background explorer

1974 metais George Smoot, 
nusivylęs balionais ir U-2 lėktu
vais, su kolegų talka ėmė planuo
ti kosminį eksperimentą, kurį 
būtų galima atlikt, iškeliant in- 

l strumentus į erdves raketomis. 
Taip gimė mažas satelitas COBE 
(kosminio fono tyrinėtojas).

Tai buvo keleto instrumentų

Kadangi mūsų planeta, kaip ir 
visi dangaus kūnai, juda, erdvėje 
susidaro mažutėlis temperatūros 
svyravimas. Ta kryptimi, kuria 
žemė keliauja, kosminis fonas 
šiltesnis. COBE satelitas turėjo 
surast ir išmatuot tuos fantas
tiškai mažus temperatūros svyra
vimus.

Nuostabieji COBE instrumen
tai neapvylė. Jie surado ilgus 
metus astrofizikų ir kosmologų 
ieškotą kosminį Gralį — „laiko 
raukšles”, dangaus kūnų „sėk
las”. Ne tik surado, bet kompiu
terių pagalba nubraižė „dangiš
kąjį žemėlapį”, net vaizdu paro
dydami laiko ir temperatūros 
nelygumus, kurie davė pradžią 
galaktinėms visatos sistemoms.

Nors pats George Smoot ir visi 
šio projekto talkininkai tvirtai 
tikėjo Big Bang įvykiu ir COBE 
instrumentų precizija, tačiau, 
kaip rimtiems mokslininkams 
dera, kiekvieną naują duomenį, 
kiekvieną patvirtintą faktą skru
pulingai tikrino, pertikrino ir vėl 
iš pradžių...

Paskutinis lemiamas COBE 
siunčiamų duomenų patikri
nimas buvo atliktas Pietų aši
galyje. „Baisi vieta moksliniams 
tyrimams”, sako autorius, vaiz
dingai aprašydamas keleto mėne
sių gyvenimą ir darbą Antark- 
tikoje.

Galų gale kruopštūs tikrinimai, 
pertikrinimai, klaidų bei galimy
bių klaidoms pašalinimai buvo 
baigti, ir visi duomenys, įskaitant 
surastas „laiko raukšles”, rodė, 
kad visata prasidėjo Didžiuoju 
sprogimu. George Smoot su savo
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junginys su mikrobangų radio- 
metru bei infraraudonojo spektro 
fotometrais. Tie instrumentai, 
tartum kokie kartografai, turėjo 
„nubraižyti” erdvės „žemėlapį” 
— kaip atrodė visata 300,000 
metų po Didžiojo sprogimo.

Pagaliau 1989 metų lapkričio 
mėnesį raketa Delta iškėlė COBE 
į erdves. Prie šio instrumento iš
radimo, pagaminimo, tobulinimo, 
bandymo darbavosi daugiau negu 
1,000 žmonių — kosmologų, 
fizikų, inžinierių. Darbas užtruko 
15 metų, pareikalavo daug pa
stangų, pasišventimo ir kainavo 
160 milijonų dolerių!

* * *

Kas iš tikrųjų turėjo būt suras
ta, kad pasitvirtintų Big Bang 
teorija?

Jei visata prasidėjo gigantišku 
sprogimu, tad su tuo neįsivaiz
duojamai trumpu ir karštu (100 
milijonų trilijonų laipsnių) 
momentu, prasidėjo ir laikas, ir 
erdvė, ir visos gamtos jėgos (stip
rioji — surišanti atomo branduolį, 
silpnoji — išskaidanti radioakty
vaus atomo branduolį, ir elektro
magnetinė). Medžiaga ir energi
ja buvo viena. Nuo tada jau 15 
bilijonų metų visata plečiasi, ir 
jos tūris kas sekundė didėja ga- 
laktiniais matais. Viso to išda
va, kad mus supa kosminis spin
duliavimas, tartum Didžiojo spro
gimo aidas. Astrofizikai jau 
keliasdešimt metų spėliojo apie to 
spinduliavimo, kosminės radia
cijos, buvimą, kuris tik 1964 
metais, ištobulėjus instrumen
tams ir tyrinėjimo metodams, 
buvo patvirtintas kaip faktas.
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Įmantrieji Algirdo Landsbergio scenarijai
VYTAUTAS A. JONYNAS

Su vasara iki rudens
Dar viena gyvenimo vasara 

žengia praeitin. Pats nuo
stabiausias metų laikas. Jos 
pabaiga, lyg tas Henriko Ra
dausko upelis, virpėdama visom 
stygom, nuskamba Tomaso Albi- 
noni „Adagio” melodija. Sau
lėlydžio gaida, kai stovėdamas 
ant skardžio regi vandenyno 
platumą ir mintimis atsisveikini 
su horizonte nyrančia saule. 
Koks stebuklingas įtaisas duotas 
žmogui — girdėjimas! Juk šiai 
garsų duotybei pasaulio kompo
zitoriai yra sukūrę tiek daug 
žavingos muzikos. Pasak Radaus
ko:
Klajūnas muzikas girdėjo 
Balsus dangaus, vandens ir javo 
Ir juos simfonijon sudėjo, 
Ir ji šlamėjo ir žaliavo.

Muzika lydi mane visur. Ypač 
vasaros metu. Barokas yra vasa- 
riškiausias. Girdžiu jo eiklias 
stygas, net nenešiodamas jokio 
aparato. Pakanka atminties or
kestro. Šiaip tarp žmonių klau
sausi viena ausimi, nes kitos ner
vas buvo atiduotas frontui. 
Vokietis chirurgas, gelbėdamas 
mano gyvybę, jį išpjovė. O po to? 
Kas liko po to? Liko šis vienin
telis, nors retkarčiais nelengvas, 
bet mielas gyvenimas. Liko Vi- 
valdžio „Keturi metų laikai”. 
Liko Corelli, Bach’as, Mozart’as... 
Liko Kristįjono Donelaičio „Me
tai” ir mano troškimas, kad koks 
nors genialus lietuvių kompozi
torius ateityje sukurtų jų tema 
simfonijų ciklą. O gal ir operą 
apie poeto meilę žmonėms ir gam
tai.

Taip jau yra. Žiema norom ne
norom savo valdžios skeptrą ati
duoda aistruoliui pavasariui. O 
dosnioji vasara visa tai, ką 
sukaupė Žemės aruoduose, įtei
kia rudeniui. Lietuvių kalba 
metų laikus suveria darnia si
metrija: pakaitom vyriški ir mo
teriški daiktavardžiai.

Prisipažinsiu, nuo pat anksty
vos vaikystės vasaros moteriškoji 
šiluma, kartais aitri, tvanki, man 
buvo ir yra lengvai pakeliama, 
artima. Tiesiog miela. Laukiama. 
Suteikianti įvairias pramogas. 
Kviečianti į erdvę. Pasiūlanti 
kokią nors netikėtą draugystę.

Būna, kad kelios savaitės ar 
keli mėnesiai praslenka kaip gra
žus sapnas, lyg skraidžiojimas 
padebesiais. Kai rudeniui artė
jant skiriesi su mylimu žmogumi, 
tai saldžioji apžava lieka būsimai 
vienatviškai valandai. Tada, lyg 
maldą, imi kartoti karo metu 
pamėgtą Friedrich Hoelderlin’o 

Šiame numeryje:
Vasara — laiko pilnatvė • Algirdo Landsbergio naujoji knyga — 
„Du utopiški vaidinimai” • Rašytojas Icchokas Meras New York’e 
ir Čikagoje • Stasės Klimaitės-Šimoliūnienės eilėraščiai • Nauji 
leidiniai

eilėraštį „An die Parzen” 
(Likimui).

Šis eilėraštis, kad ir elegiškas 
gyvenimo praeinamumo prasme, 
nuskamba kaip džiugi, pakili 
padėka galingiesiems Likimo die
vams už suteiktą galimybę su
kurti tai, kas širdžiai buvo miela. 
O kas poetui mieliausia, jei ne jo 
sielos balsas, tapęs gerai sudėtu 
eilėraščiu, kuris jaudina ir jį patį, 
ir tuos, kurių širdyse epochos gai
sai dar neišdegino pojūčio grožiui. 
Tai drauge ir atsisveikinimas ne 
tik su vasara, bet ir su rudeniu. 
Nesiryžtu versti neišverčiamas 
Hoelderlin’o eiles. Bet tos trys 
alkaikais parašytos strofos mane 
visad persmelkia vaiskiu paguo
džiančiu dvelksmu — liūdna he- 
roiška tiesa. Čia jau biochemijai 
nėra vietos. Netgi mirties baimės 
nėra. Nei pataikavimo kūnui. 
Nei pašaipios ironijos. Tėra tik 
savo atlikto darbo tyras įvertini
mas. Džiugesys, kad pavyko. Kad 
buvo duota dar viena vasara, dar 
vienas ruduo brandžiai giesmei. 
Kad štai dabar širdis, saldžiojo 
žaismo pasotinta, yra pasiruošusi 
numirti.
Dass ivilliger mein Herz, vom 

suessen
Spiel gesaettiget, dann mir 

8terbe.

Gal kas pagalvos, kad vis tai 
yra graudi patetika. Tegul sau 
taip mano. Nuo patetikos ir nuo 
liūdesio neišsisuksime, jei tikrai 
nuoširdžiai stengsimės suprasti 
rudeninę gyvenimo tiesą. Jos 
branduolyje visada glūdi liūde
sys. Nes tai, kas yra, turi baigtis. 
Nes joks daiktas nėra amžinas. 
Nes reikia skirtis. Reikia atsis
veikinti su mieliausiu metų laiku 
— su vasara. Su rojaus malonė
mis. Su artimu žmogumi, su 
draugyste, su palytėjimu, kurio 
šiluma persmelkdavo gerumu ir
noru ne tik būti, bet ir ką nors lankstesnėms utopijų formoms, 
vertingo nuveikti.

— Juk dar yra ištisas ruduo 
prieš akis, — pasakys man dažnas 
šviesus skaitytojas. Tai tiesa. Dar 
ne visi darbai atlikti. Dienos dar 
pakankamai ilgos. Ir rudens spal
vingumas daugeliu atžvilgiu pra
šoka vasaros grožį. Žmonės rude
nį linkę blaiviau mąstyti. Dauge
lis yra sugrįžę iš ilgų nuotykingų 
kelionių, dalijasi įspūdžiais, ne
riasi į veiklą, organizuoja minė
jimus, labdaras, sueigas, vaišes, 
spektaklius...

Kai kas rudens laukė kaip atsi
palaidavimo nuo vasariškos vie
natvės. Yra tokių vienišių. Ruduo 
jiems yra bendruomeniškas metų

• Algirdas Landsbergis. DU 
UTOPIŠKI VAIDINIMAI: „KO
MEDIANTAI", „IDIOTO PA
SAKA”. Chicago: Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 1994. 
Aplankas — Zitos Sodeikienės. Ti
ražas — 600. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė. 140 puslapių. 
Gaunama pas leidėjus: AM & M 
Publications, 7338 South Sacramen- 
to Avenue, Chicago, Illinois 60629

„Kaip pavadinsi, nepagadinsi”, 
sako mūsų liaudies išmintis. Ir 
neklysta. Pakanka vien apsižval- 
gyt, ir linksma daros išvydus, 
kiek „doktrinų”, „mokslų”, 
meninių pakraipų bei mokyklų 
yra prasimanę apsukrūs piliečiai 
(savo kišenės ir tautos gerovės la
bui), pe rkrikštydami seniai žino
mus dalykus slėpiningesniais 
vardais. Bet kiekvienas, kaip 
sakoma, kaunasi už savo žlėgtai
nį (bifšteksą)... Gal tai neišven
giama, antraip nebūtų jokios 
pažangos.

Kiekvienu atveju, apykreivis 
šypsnys nuslydo mano veidu, 
išvydus naująjį Algirdo Lands
bergio pjesių rinkinį, ant kurio 
tvyrojo neužginčijamai paaiški
namojo pobūdžio antraštė: „Du tui, nei sol ii 
utopiški vaidinimai”.

Kas yra utopija, rodos, visiems 
žinoma. Nuo to laiko, kai Thomas 
More išdėstė savo doktriną 
veikale Insula Utopia, ši politinė 
sąvoka siejasi su idealios, bet 
praktiškai neįgyvendinamos, 
santvarkos ilgesiu. Nenuostabu, 
kad būdvardis „utopinis” ar „uto
piškas” visada būdavo mėgiamas 
istorikų ir žurnalistų, rašiusių 
apie Sovietiją, ir kad jis, kur 
buvęs nebuvęs vėl sumirgėjo 
spaudoj, kai paliego ir nusilpo 
Blogio imperija. Tada iš sovieto- 
filų mokslininkų eilių pasipylė 
vaitojimai apie idealizmo pragaiš
tį, utopijų žūtį, „istorijos baigtį” 
ir panašias apokaliptines bai
sybes.

Nebūtina, tačiau suplakti uto
pijos sąvokos išimtinai vien su 
stalininiu — polpotiniu svaigini- 
musi skerdynėmis. Anksty
vesnieji amžiai ir mūsiškis, 
pažangusis, yra leidę atsirasti ir

Vienos jų pasitenkino grindinio 
ardymu ir smagiais, sąmojingais 
šūkiais a la „Draudžiama uždrau- 

laikas. Talkos ir pastogės laikas. 
Ir susimąstymo. Taip, taip — dar 
vienas ruduo brandžiai giesmei 
(„Und einen Herbst zu reifem 
Gesange mir”), kad ir kokiu 
pavidalu šioji giesmė pasireikštų. 
Tau ir man, jam ir jai. Ir vilnietei 
Vitalei, kurios vasariško delno 
šilumą atsisveikinęs nešioju savo 
širdyje. Tai jaučiant, kaip gera 
žengti į rudenį! 

Pranas Visvydas

dinėti”. Kitos (kaip visada — 
Naujajame žemyne) sutvėrė vė
siuos pasviečiuos laisvosios 
meilės išpažinėjų ir visokiausio 
svaigalo garbintojų kolonijas. 
Tad apie kurias tų utopijų — 
komunistines — galvažudines ar 
„avangardines” — paleistuvines 
— kalba savo vaidinimuose Algir
das Landsbergis?

Nepatikėsit, bet konkrečiai ne 
apie vienas. Rinkinyje esama 
dviejų pjesių, pavadintų „Ko
mediantų” ir- „Idiotų pasakos” 
vardais. Iš jų vien pirmojoje (ir tai 
tik pradžioje) esama kiek alego
rinio ar, sakykim, satyrinio 
elemento. Ilgainiui tai išvirsta į 
nei šį, nei tą. Veikiau į juostelinių 
piešinukų („Horror Comics”) 
siaubukus („grotesąueries”).

Vaidinimų datos nepažymėtos. 
Leistina spėlioti, kad „Komedian
tai” yra amžium vyresni. Gal net 
rašyti prieš pirmuosius Sovietijos 
gaišimo mėšlungius. Ši prielaida 
peršasi todėl, kad veikale vaiz
duojami disidentai-teatralai. 
Faktiškai jie ne kažin kaip disi- 
dentiški, nei teatrališki. Jie nepa
sižymi nei užsiangažavimu ko
kiam nors kolektyviniam projek- 

idaruhiu. Jų tarpe reži
sieriaus net nėra. Yra vien 
„Glamour Giri” Karalienė, kurią 
jie kažkodėl garbina... Bet lygiai 
taip pat leistiną įžiūrėti veikale 
ir kitus dalykus, kaip, pavyz
džiui, komentarą apie šio am
žiaus chaotiškumą, žiniasklaidos 
(mass media) visagalybę ir jos 
magnatų gėdingus sandėrius su 
diktatoriais.

Kiekvienu atveju, abi pjesės 
yra savo sąranga ir pobūdžiu 
skirtingos. Panaudojant jų aptar
čiau kinematografuos „scenarijų” 
terminą, „Komediantus” tektų 
vadinti „laisvo įkvėpimo”, „origi
naliu” scenarijum, tuo tarpu kai 
„Idioto pasaka” būtų — insceni
zacija. Palyginimas su scenari
jum pravartus dar ir dėl kitų 
sumetimų. Landsbergiui nėra 
svetimu dalyku eksperimentuoti, 
leistis skrydin į nerealų, fantas
tinį pasaulį. Tokia atotrauka 
buvojo „Meilės mokykla”, sukur
ta, pasak jo, „iš plieno, stiklo ir 
ateivių sapnų”. Polėkio pasimė- 
gaut fejerįja aptinkam ir „Kome
diantų” tolesnėj eigoj, kada au
torius nesidrovi išvesti scenon 
patį Šekspyrą ir paleist bėgiot as
la plikabambius kupidonus — 
amūriukus. Tarsi visa būtų vien 
„impromptu”, vien improviza
cinė, divertismentinė pjesė pa
čiam autoriui pasilinksminti.

Nežinia tik, ar ši mūsų in
terpretacija teisinga. „Komedian
tai” yra gerokai klaidi, vietomis 
meniškai labai nelygi pjesė, ir net 
ne visada modernistinio braižo. 
Bet bent pradžioj jinai pasimato 
satyrine, su politiniu užtaisu. Jos 
užuomazga tokia:

Uždangai prasiveriant, žiūro- 
vas/skaitytojas yra įvedami į niū
rią, apšepusią, diktatūrinę vals
tybę, kurioj uždrausti teatrai ir 
kur drausmę, rimtį ir susiklausy
mą palaiko laukiniai paršai. Prie
blanda. Į apleistą teatro pastatą 
braunas šešetas skarmalėtų 
žmogystų su raidėm K ant 
nugarų. Kas jas taip paženklino, 

. taip ir nepaaiškės, bet dūsavimų 
ir graudenimosi, kad ligi tol jų 
gyventa kiaulių fermų srutynuos, 
dujotiekių vamzdžiuose ir atma
tų kaugėse — laukuose, nepa
gailima.

Algirdas Landsbergis Vytauto Maželio nuotrauka

Nusipenėję šernai, kanaliza
cijos vamzdžiai, Maksimalinis Va
das, primenąs Gorbį. Visa tai — 
pernelyg permatomos aliuzijos į 
Sovietiją, jei ne viena esminė 
kliūtis, užsiskersuojanti skaityto
jui nuo pat pradžios. Jokia dikta
tūrinė santvarka neleis sau 
uždraust teatro. Priešingai, ji 
paskubės paversti teatrą ir kiną 
parankia priemone indoktrinuo- 
ti žmonėm.

Ne vien tai. Žmonės, pasirodo, 
nepaprastai greit įsisavina vaidy
binius įgūdžius, išmokdami dvi
veidiškumo, veidmainystės nuo 
pat lopšio. O ką kalbėti apie Mak
simalių Vadų talentus. Ronald 
Hingley laiko Staliną genialiau
siu režisierium, koks kada buvęs, 
už jo grandiozinį partijos valymų 

Algirdo Landsbergio naujosios knygos „Du utopiški vaidinimai” aplankas — 
dailininkė Zita Sodeikienė.

1936-1938 metais, spektaklį, 
kada visi pliekė be mažiausio 
užsikirtimo savo roles (The Rus- 
sian Mind).

Panašiai kaip Gogolis, Kafka 
(mūsų laikais Patrick Sueskind), 
Algirdas Landsbergis mėgina 
sukurti atšiaurią, slogaus sapno 
atmosferą. Vienu metu jis leidžia 
savo slapukams teatralams netgi 
skaityti scenoje baisųjį Maksima- 
linio Vado įsaką, uždraudžiantį 
teatrus. Bet jam nepavyksta su
kurti siaubo nuotaikos.

Spėjamai todėl, kad jo pogrindi
ninkai — teatralai — nepaprastai 
blankūs padarai. Net neįtikėtina. 
Landsbergis yra ne kartą rodęs 
scepoj teatro žmones ar bent 
scenos entuziastus. Turėjom jo 
„Sudiev, mano karaliau” ir „Vai

ą

kus gintaro rūmuose”. Kodėl 
staiga „Komediantuose” tokios 
bekraujės būtybės, suragėję savo 
amplua dvikojai. Jie net neturi." 
vardų, išskyrus Mirandą. Jų vie
toj — nuvaidintų rolių pava
dinimai: Karalienė, Komikas, 
Herojus, Kritikas, Ietnešys... Kri
tikas kritikuoja, Komikas pokš
tauja, laidydamas veik išimtinai 
savo ,?a part” į publiką, o Hero
jus pliekia tiradas, pasirody
damas tikru bailiu, pavojui iš 
tikus. Autorius, tiesa, bando pa 
vaizduoti tas slampiuėjančia? 
schemas aktoriais, prikaišio
damas į jų replikas visokio remi
niscencijų pakraiko. Kaip žinome 
aktoriai/aktorės, o ypačiai tie, 
kurie nėra įsigiję UnivęrsUtt 
aukštojo išsilavinimo, yra para 
gę išdabinti savo šneką friz 
frazelėm, prisigraibykro iš 
rių spektaklių ar šiaip kitur 
tat ir čia aptinkam „Šfl 
(garsųjį „Merdre” iš Ji'-ry 
„Karaliaus Ūbo”), išgirstam 
mirštančio Goethės šūksnį „Mehr 
Licht” (daugiau šviesos) Nu 
skamba ir Ričardo Gavel io pi 
manytas Sovietuos pramini''/ 
„Pasaulio subinė’’. Žinoma, r 
žarstyta visur Šekspyro. Vis: 
padvoskia autoriaus puiko- 
vimusi, erudicija. Tarytum pje 
būtų skiriama rinktiniam 
skaitytojų būreliui, „the h«: py 
few”.

Tas įtarimas nesiliaus augęs, 
bet prieš tai verta paminėti vieną 
kuriozą. „Komediantai” hėra 
jokia statiška, saloninė „Lese 
drama”. Priešingai, ji net ląbai. 
veiksminga, nestinganti visokių 
peripetijų. Taip, pavyzdžiui, besi
slapstančius teatralus užklumpa 
iš paskos atsekęs jaunuolis. 
Paskui užgriūna šernai, pribūna 
Maksimalinis Vadas. Staiga su
skamba nelaukto skambesio, 
Landsbergio plunksnai, sakyčiau, 
visai nebūdingi duetai:

MAKSIMALINIS VADAS 
(švelniai): Vėl vienu du! (Jis pirš
tu paliečia jos plaukus; ji krūp
teli.) Pagaliau! (Apeina aplink ją.) 
Kaip mudviejų vestuvinę naktį. 
(Paliečia jos kaklą.) Tavo oda at
simena. (Ji sudreba ir nusisuka.) 
Aš dvidešimt metų tebemiegu ant 
mūsų vestuvinės lovos. Ji at
simena. (Jis atrakina jos rankas.)

(Nukelta i 2 psl.)
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b savo žemėje ir svetur

Rezistentai ir kolaborantai
priešininkai ar dvyniai?

Totalitarizmo dešimtmečiais 
Europoje susiformavo dvi prie
šiškos rezistento ir kolaboranto 
sąvokos. Tačiau pastaruoju me
tu Lietuvoje vis dažniau pasi
girsta skirtinga teorija, pagal 
kurią okupacijos metais visi lie
tuviai buvo rezistentai ir visi 
kolaborantai. Šioje vienspalvėje, 
pilkoje scenoje Dalia Grinkevi- 
čiūtė ir Antanas Sniečkus pa
spaudžia rankas ir patvirtina 
savo tapatybę.

Toji pasipriešinimo ar talki
ninkavimo totalitariniams oku
pantams (ar prisitaikymo prie 
jų) problema nuolat išnyra ir 
Amerikos spaudoje. Naujas pa
vyzdys — žurnalo National 
Review rugpjūčio 24 dienos 
numeryje pasirodžiusi Tina Ro- 
senberg knygeš „Vaiduokliška 
žemė” (The Haunted. Land) 
recenzija. Knygoje nagrinė
jamos Rytų Vokietijos, Čekijos, 
Slovakuos ir Lenkijos pastangos 
suprasti savo totalitarinę pra
eitį ir sutvarkyti jos palikimą.

Knygos recenzentas, į JAV iš 
Lenkijos imigravęs profesorius 
Radek Sikorski, pagiria autorę 
užjos stilių ir kruopštų istorinių 
šaltinių išgvildenimą. Tačiau jis 
visiškai nesutinka sujos išvado
mis apie kolaborantų atsako
mybę.

Anot recenzento, Tina Rosen- 
berg įtikinančiai paaiškina, ko
dėl Lenkijoje 1981 metų gruo
džio mėnesį buvo paskelbtas ap
siausties būvis. Jos išvada: ge
nerolas Jaruzelski buvo Mask
vos parankinis, veteranas kor 
munistas, nesugebėjęs pasiprie
šinti savo Kremliaus vadovams. 
Mėgindamas sutriuškinti „Soli
darumo” sąjūdį, jis patenkino 
Maskvos norus ir apgynė savo 
galybę. Tačiau autorė tvirtina, 
jog Jaruzelski neturėtų būti pa
trauktas į teismą. „Ne teisėjai, 
bet istorikai turi ištirti tą ap
siausties būvį”, rašo ji.

Profesorius Sikorski abejoja, 
kad su tokia išvada sutiktų dėl 
apsiausties būvio žuvusiųjų len
kų šeimos. Paminėjęs, kad auto
rė nemoka lenkų kalbos, jis 
klausia, kaip ji reaguotų, jei 
koks angliškai nekalbantis len
kų žumaliBtas atvyktų į Ameri
ką ir netrukus imtų jai pamoks
lauti apie tos šalies problemas.

Pagrindinę savo tezę Tina Ro- 
senberg išreiškia šiais žodžiais: 

„Rytų Europos bloko diktatūros 
visus neišvengiamai pavertė są
mokslo bendrininkais. Vien gy
vendami toje santvarkoje, visi 
tapo komunizmo aukomis; bet 
lygiai taip pat visi pavirto ir 
sraigteliais priespaudos maši
noje...Net patys natūraliausi 
savisaugos veiksmai savaip pa
virto kolaboravimu.”

Šią tezę recenzentas griežtai 
atmeta. Jis nurodo, kad mili
jonai Rytų europiečių nebuvo 
ideologijos suvedžioti ir nestojo 
į partiją karjeriniais sumeti
mais. Autorės tezė, rašo jis, 
įžeidžia visus tuos drąsius vyrus 
ir moteris, kuriems sąžinė ne
leido kartoti komunistų melus 
ir kurie paaukojo savo karjeras, 
kad jiems nereikėtų būti propa
gandos įrankiais. Tarp komu
nistų ir jų aukų yra skirtumas, 
pabrėžia Sikorski.

Knygos autorė nuogąstauja, 
kad „kerštas” gali pažadinti 
„smurto ciklą,” kuris pakenktų 
pastangoms sukurti civilizuotą 
visuomenę. Sutikdamas, kad jos 
susirūpinimas pagrįstas, recen
zentas tvirtina, jog senojo 
režimo niekšų nuteisimas re
miantis teisėtvarka nėra pavo
jingas demokratijai. Pavojus 
iškyla, kai atsisakoma atsiminti 
praeitį. Pasak Sikorski’o, pen- 
keriems metams praėjus po ko
munizmo sužlugimo, jau aki
vaizdu, kad šansai įgyvendinti 
demokratiją tiesiogiai priklau
so nuo tos šalies sugebėjimo su
sitvarkyti su totalitarizmo pali
kimu.

Čekijos respublikoje, rašo Si
korski, komunizmas buvo įsta
tymiškai pasmerktas, kaip ne
teisėtas ir nusikaltėliškas, jo 
pareigūnai buvo pašalinti; taip 
buvo paruošta dirva padoriai 
vyriausybei. Serbija ir Rusija, 
kur komunizmas nebuvo valo
mas, šiandien ne tiktai pasižymi 
savo aršumu, bet ir yra agresy
viau nacionalistiškos, nes nauju
įgaliojimų siekiantiems senie- | Nuernberg’o teismas, komen- 
siems komunistų elitams būti-, tuoja Sikorski. Jei režimas aki
nai reikia priešų. Lenkijoje, kur 
bandymai atsikratyti komunis
tiniu palikimu buvo neryžtingi 
ir nevykusiai įgyvendinami, 
šiandien vyrauja sąmyšis ir kar
tėlis.

Recenzentas perspėja, kad tei
sindama niekšiškus komunis
tus, knygos autorė žengia pavo-

I

Tyrinėjant musų tautos
i ’

Su etnologu Vaciu Milium 
kalbasi kun. Kazimieras 

J. Ambrasas
Dr. Vacys Milius — šiuo metu vadinamas Lietuvos nacionaliniu 

jau vyresniosios kartos Lietuvos muziejum ir yra Gedimino kalno 
papėdėje. Darbas tame muziejuje 
lėmė ir pasirinktą pagrindinę 
tyrinėjimų sritį — kaimo gyven
tojų medžiaginę kultūrą. 
Diplominį darbą rašiau apie Pla
telių apylinkių gyvenamuosius 
namus, istorijos mokslų kandida
to disertaciją — apie Lietuvos 
kaimo gyventojų mitybą ir namų 
apyvokos daiktus. 1993 metais 
apgyniau habilituoto daktaro 
disertaciją apie Lietuvos kaimo 
amatus ir techniką. Kadangi tai 
Vilniaus, tai Vytauto Didžiojo 
universitete tenka skaityti 
paskaitas, dėl to praėjusiais 
metais man buvo suteiktas profe
soriaus mokslinis vardas.

Ėmus dirbti Lietuvos istorijos 
institute, teko tyrinėti ir skelbti 
darbų apie tradicinius žemdir
bystės įrankius, kaimų ir mies
telių medžio apdorojimo amatus, 
kapines, kryžius. Kaip žinia, 
etnologija gyva šviežiai kaimuose 
surinkta medinga, tad nuo 1948 
metų kasmet - teko apkeliauti 
visus Lietuvos etnografinius re
gionus, Latvijos, Gudijos, Len
kijos lietuvius, o ėmus domėtis 
istoriografija, lankytis Lenkijos, 
Rusijos ir Vokietijos muziejuose, 
archyvuose, bibliotekose. Teko 
rašyti apie lenkų, rusų, švedų, 
vokiečių ir, žinoma, daugiausia 
apie savo tautiečių atliktus lietu
vių etninės kultūros tyrinėjimus, 
pagaliau trečia sritis, kuris la
biausia tenka užsiiminėti pasta
ruoju metu — retrospektyvinės ir 
einamosios lietuvių etnografi
nės literatūros bibliografijos su
darymas. Šia mokslinės veiklos 
sritimi pradėjau jau anksčiau 
domėtis, tad šiuo metu bibliogra
fines korteles skaičiuoju metrais. 
O nuo 1969 metų bendradar
biauju Tarptautinėje etnologijos 
bibliografijoje, kuri anksčiau 
buvo redaguojama Šveicarijoje, 
dabar Vokietijoje, o visą laiką 
spausdinama Bonnoje. Be to, teko 
ir tenka redaguoti Kraštotyros, 
Mūsų krašto, Lietuvos istorijos 
metraščio etnologinius dalykus, 
dalyvauti Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikloje, žo-

etnologas, dirbantis Lietuvos is
torija institute, paskelbęs mokslo 
darbų apie tradicinius lietuvių 
verslus, medžiaginę kultūrą, 
lietuvių etnografijos istoriją, bib
liografijų, daugelio etnografinių 
ir kraštotyros leidinių redakcinių 
kolegijų narys, taip pat besireiš
kiantis kraštotyroje ir paminklo
saugoje. -t

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Gerbiamas daktare, 
prašytume papasakoti apie savo 
vaikystę, jaunystę ir studijas.

VACYS MILIUS: Esu gimęs 
dideliame Žemaitijos kaime 
Šaukliuose, kuris prieškarinėje 
Lietuvoje priklausė Kretingos ap
skrities Mosėdžio valsčiui, o 
dabar Skuodo rajonui. Tačiau 
man dar mažiukui tebesant, mirė 
tėvas, tad mama, kaip pasogą 
išdalijusi po dalį žemės į kaimy
nus ištekėjusioms svainėms, 
iškeliavo dirbti į miestus, o man 
po keletą metų vis tekdavo gy
venti pas tetas Šačių parapijoje. 
Gal tas nuolatinis vaikystės 
keliavimas iš vienos vietos į kitą 
turėjo įtakos pasirenkant specia
lybę, juk etnologui ekspedicijų 
metu tenka daug „klajoti”. Teko 
mokytis Skuodo gimnazijoje, 
1946 metais baigti Telšių moky
tojų seminariją, 1951 metais — 
etnografiją ir muziejininkystę 
Vilniaus universitete, aspirantū
rą Maskvoje Mokslų akademijos 
Etnografijos institute.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: O dabar pasakykite 
keletą žodžių apie savo mokslinę 
veiklą.

VACYS MILIUS: Studijuo
damas Vilniaus universitete kar
tu dirbau vilniškiame Etnografi
jos muziejuje, kuris anuo metu 
buvo senuosiuose universiteto 
rūmuose Pilies gatvėje, o dabar 

jingu taku. Pavyzdžiui, ji nese
niai pritarė Rytų Vokietijos 
žvalgybos vadovo Markus Wolf 
išteisinimui, tvirtindama, jog 
„teisės žinovai Vakaruose sutin
ka, kad žmonių negalima teisti 
už veiksmus, padarytus tada, 
kai jie dar nebuvo laikomi nu
sikaltėliškais.” Tai tiek tevertas 

plėšiškai meluoja ir išžudo mi
lijonus žmonių, bet savo paties 
parašytais įstatymais tokius 
prasižengimus įteisina, tada vis
kas tvarkoje...Prie tokios išva
dos priveda autorės logika, pa
reiškia profesorius Radek Si
korski.

i

Vacys Milius ir mokytojas Jonas Stoskeliūnas Lenkijos lietuvių gyvenvietėje 
Punske 1989 metais.

džiu ten, kur mano žinios, 
pažintys ir patirtis gali būti 
naudingos.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Pirmiausia teko su 
Jumis ir kitais truputį vyresniais 
susipažinti dar šeštąjame dešimt
metyje. Tad paminėkite anuome
tine visuomeninę veiklą.

VACYS MILIUS: Sakinys dėl 
vaikystės. Anos nepriklausomy
bės metais teko baigti šešis pra
džios mokyklos skyrius. O to 
meto auklėjimas buvo Vilniaus ir 
jo krašto dvasia. Suėmusiems tai 
į galvą ir širdį Vilnius buvo tas 
pat, kas žydams Pažadėtoji žemė. 
Skaudu buvo matyti pietryčių 
Lietuvoje vykdomą nutautinimą. 
Kaip vėliau sužinojome, tai 
daryta Varšuvos pageidavimu 
per Maskvą, o Lietuvos kompar- 
tijos vadovybei ilgą laiką paklus
niai tai vykdant. Svetimos jėgos 

Ežerų akys Algio Jakšto (Švenčionėliai) nuotrauka

šeimininkavo mūsų krašte. O kai 
teko pabūti Gudijai atitekusiose 
lietuviškose salose, jau graudu 
buvo stebėti tuo metu tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu prispaustus 
žmones.

Šeštojo dešimtmečio atlydis 
ėmė reikštis ir Lietuvoje. Kartu 
su kitais ano meto jaunais mokslo 
žmonėmis teko čia prikišti pirš
tus. Savaitgaliais su Vilniaus 
universiteto studentais važinė
davome po pietrytinius rajonus, 
rengdavome vakarus (tada 
antilietuviškų veikėjų kaimo 
žmonės ir mokytojai nebuvo prie
šiškai nuteikti), Švietimo mi- 
nisterijon parveždavome vietos 
žmonių pareiškimų dėl lietuviškų 
mokyklų ir klasių įsteigimo. 
Rengdavome vakarus, lietu
viškos spaudos, knygų nuvežda- 
vome ir Gervėčių, Pelesos lietu
viams, knygų siuntos keliaudavo 

i

Seinų krašto žmonėms.
Pasitaikydavo ir įdomesnių 

momentų. Pora paminėsiu. 1956 
metų gale Vilniaus universitete 
suorganizavau susitikimą su iš 
Punsko atvykusiu mokytoju Jonu 
Stoskeliūnu. Kai apie tai sužino
jo Lietuvos kompartijos centro 
komitetas, ėmė teirautis, kaip be 
jo sutikimo įvyko toks renginys. 
Rektorius turėjo į tai reaguoti: 
parašė man papeikimą, įteikė jį 
man per laborantę su žodiniu 
komentaru, kad tai padaryta tik 
dėl akių ir jokių pasekmių nebus. 
Labiausiai dėl lietuviškos veiklos 
tada nukentėjo jauna lietuvių 
kalbos dėstytoja Jadvyga Kar- 
delytė — ji buvo išmesta iš darbo. 
Arba toks atvejis: syki atvažiuo 
ja iš Gervėčių susijaudinęs lietu
vių kalbos mokytojas ir sako: kad 
tenykštis KGB užsakė jam apie 
atvykstančius iš Lietuvos rapor
tą parašyti. Susėdome keliese ir 
patys už mokytoją apie save 
surašėme pranešimą, žinoma, sau 
kuo palankiausią. Mokytojui 
bereikėjo savo ranka perrašyti.

Septintajame dešimtmetyje 
teko įsijungti į tautosakininko 
Norberto Vėliaus po Kraštotyros 
draugijos vėliava organizuojamas 
kompleksines ekspedicijas Rytų 
Lietuvoje, vadovaut grupei, rin
kusiai etnografinę medžiagą 
Pasirodė lokalinės monografijos 
apie Dieveniškes, Dubingius, 
Gaidę ir Rimšę, Ignalinos kraštą 
Merkinę, Zervynas. Po Romo Ka 
lantos susideginimo 1972 metais 
Lietuvos kompartijos vadovybė ir 
KGB tas ekspedicijas ėinė varžy 
ti, o knygos apie Dubičius ir Ger
vėčius bepasirodė jau Atgimime 
metais. Čia reikia pridurti, kad 
vėliau Vilniuje ir Kaime susidm ė 
kiti sambūriai, ėmę rūpintis 
mūsų etninių pakraščių tau
tiečiais; įsikūrė Vilnijos draugus

Kun. KAZIMIERAS Ai<;!
RASAS: Juk reikia skirti lait 
ir atsikvėpimui,

VACYS MILIUS: Ir se< 
dabar vieną savaitgalio di; 
tenka skirti pasivaikščiojimui r 
Vilniaus apylinkių miškus ir 
paežeres. Tose išvykose dalyvau 
davo Vilniaus universiteto pro
fesoriai Vytautas Mažiulis, Vin 
cas Urbutis, Vladas Žukas, re', 
sykiais Vytautaus Kubilius ir 
kiti humanitarinių mokslų atst. 
vai. Būdamas aspirantūroje

(Nukelta i 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Kaip Amerikos mokytojai talkina Lietuvos mokyklai

Gyva kalba -
Mūsų spaudoje spausdinama 

per daug straipsnelių ir skaityto
jų laiškų apie lietuvių kalbos 
teršimą svetimžodžiais. Piktina
masi, neatsižvelgiant į praeitį, į 
aplinkybes, sąlygas ir į spaudimą 
iš Maskvos kuo greičiau lietuvius 
surusinti. Nepagalvojama, kaip ir 
kodėl dabartinėje lietuvių kal
bos vartosenoje tos svetimybės 
atsirado.

Manau, pirm negu kritikuojant 
ir smerkiant, tektų padėkoti 
Lietuvos literatams ir filologams, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto darbuotojams, filologijos 
fakultetų dėstytojams universite
tuose, mokytojams mokyklose, 
aplamai visiems, kuriems per 
tuos sunkius ir grėsmingus lietu
vių kalbai penkiasdešimt metų 
rūpėjo lietuvių kalbos išlaiky
mas, įriepaisant dažnos prievartos, 
bejėgiškumo ir asmeniškos, net ir 
materialinės skriaudos.

Labai lengva dabar pirštais ba
dyti, labai lengva smerkti ir 
elgtis, lyg mes, išeiviai, galėtume 
per trumpą laiką dabartinę gyvo
sios lietuvių kalbos kokybę Lie
tuvoje pakelti, jeigu tik mums, 
išeiviams, būtų leista... Juo
kinga... Reikia ne vien pastangų, 
bet ir laisvos žemės ir laiko.

Lietuvių kalbą tėvynėje svetim
žodžiais daugiausia „puošė” ir 
dabar „tebepuošia” intelektualai 
ir inteligentai, studijavę svetima 
(rusų) kalba, skaitę ir rašę 
mokslinius straipsnius į spaudą, 
rašę mokslines knygas svetima 
kalba, rašę ir gynę tezes svetima 
kalba, universitetuose ar profesi
nėje spaudoje girdėję tarptauti
nius žodžius ir juos pasisavinę, 
nes nebuvo lietuviškų atitikme
nų. Kiti tai darė, norėdami pasi
rodyti labai išsilavinę... Be to, 
sovietmečiu komisijų lietuviš
kiems naujadarams kurti vargu 
ar buvo.

Šiandien Lietuvoje kalbos ko
kybe labai rūpinamasi ir daug 
daroma, pradedant aukščiausia 
instancija, Seimu, kur jau išleis
tas ir veiklus Valstybinės lietu
vių kalbos įstatymas, kurio vyk
dymą prižiūri vyriausybės in
spekcija.

Socialinės darbuotojos iš Amerikos, dalyvavusios A.P.P.L.E. kursuose Marijampolėje: su dovanotais 
rankšluošėiais per petį — sesuo Mary Thurlough iš New York’o ir Marilyn McQueen iš Indianos.

- gyva tauta
Yra priimtos kalbos normos, 

ypač sekama televizija, kurioje 
lietuvių kalba ne tik užteršta, bet 
ir iš viso labai bloga. Tikrinama 
ir spauda. Prasižengėliai pirmą 
kartą perspėjami, o nepasitaisius, 
ateityje bus baudžiami didelėmis 
piniginėmis baudomis (Draugas, 
1995 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 154, 
pirmas puslapis). Tokios pastan
gos nurieda iki savivaldybių: val
džia skiria tarnautojus, kurie va
dinasi „Kalbininkais” ar „Kalbos 
patarėjais”, vietiniuose (rajonų) 
laikraščiuose randa vietos „Kal
bos kertelės”. Taigi yra rūpestis 
ir pastangos, yra ir kalbos žinovų 
ir jos švarintojų.
, Išeiviai išsivežė lietuvių kalbą 
tokią, kokią mokė prieškarinėje 
Lietuvoje. Ji nustojo augusi, 
mums atsiskyrus nuo tėvų žemės 
(1944) ir tapus „dypūkais”. Ją 
tokią ir tebenaudojame, mažai 
prisidėdami prie jos gyvastingu
mo, augimo. Mes buvome izoliuo
ti nuo kalbos vystymosi ir sava
noriškai, priklijavę lietuviškas 
galūnes, prisiėmėme svetimžo
džius, už kuriuos bijome save 
kaltinti.

Reikia prisipažinti, kad mes tik 
vienu kitu naujadaru pratur
tinome savo kalbą (man rodosi, 
kad tik vienas žodis „skaidrė” 
teprigijo abipus Atlanto), kai 
tėvynėje yra šimtai labai gražių 
ir vartojamų naujadarų ir šimtai 
gražių lietuviškų žodžių, tūnoju- 
sių kartotekose, iki buvo išspaus
dintas didysis mūsų kalbos žody
nas, kuris po aštuoniolikos tomų 
dar tęsiamas. Tų žodžių mes 
prieškarinėje Lietuvoje net 
nežinojome. Dabar juos prade
dame naudoti.

Dažnai vaitotojai dėl mūsų gra
žios kalbos teršalų užmiršta, 
kad ir jiems tylint, ilgainiui tos 
kalbos „šiukšlelės” ir be jų 
aimanų išnyks.

Smerkti ir betiksliai svaidytis 
akmenimis, naiviai galvojant, 
kad tuo prisidedama prie lietuvių 
kalbos kokybės kėlimo Lietuvoje, 
yra savanaudiška ir juokinga. 
Tektų daugiau dėmesio kreipti į 
tai, kas dedasi savame kieme.

Vytautas Plukas

VAIVA VĖBRAITĖ

Kalbėsiu apie savą patirtį, 
organizuojant paramą Lietuvai. 
Nors esu praeityje dirbusi kitus 
darbus, o ir dabar užsiimu išeiviš- 
ko gyvenimo kasdieniais džiaugs
mais ir rūpesčiais, kalbėsiu apie 
A.P.P.L.E. bendriją *. Pastarai
siais penkeriais metais aš 
A.P.P.L.E. (tai yra: „Amerikos 
mokytojų talka Lietuvos mokyk
lai”) bendrijoje radau sau iššūkį, 
galimybę kūrybai. Būdama 
A.P.P.L.E. direktorė išmokab 
šiek tiek apie Lietuvą, daugiau 
apie organizacinį darbą, aišku, 
daugiausia apie save.

Dabar kaip visi, kurie ką nors 
gyvenime dirba, kartais sapnuo
ju darbą. Kaip šuo, kuris gulėda
mas ant aslos smagiai sapnuoja 
zuikį ir krutina kojas, mano vaiz
duotė kuria naujus vaizdus iš jau 
išgyventų arba permąstytų daly
kų. Sapnuoju seminarus ir viso
kias galimas problemas, dėstyto
jų nusiteikimą, buitines sąlygas, 
mokytojų pastabas. Tačiau pa
bundu nepavargus. Kaip gyveni
me, taip ir sapnuose — jei darbas 
mėgstamas, per visus sunkumus 
noras dirbti nepraeina.

Tokiame darbe, gink Dieve, ne
same kažkokie pasišventėliai. Ir 
A.P.P.L.E. bendriją nereiktų ver
tinti, kaip auką Lietuvai. Grei
čiau, tai visų ją kuriančių žmonių 
vilčių ir sugebėjimų išraiška, 
kuri tarnauja tiek Lietuvai, tiek 
mums. Nėra nė vieno A.P.P.L.E. 
savanorio — o savanorių yra 
šimtai, jų tarpe bent trečdalis 
nelietuvių, — kuris nepareikštų 
iš karto: „Gaunu iš A.P.P.L.E. 
daugiau, negu galiu duoti.” Ką 
gauname? Paprasčiausiai, pasi
daliname išsilavinimu, per tar
pusavio bendravimą patys tobu- 
linamės, prisiliečiame prie 
Lietuvos kūrybos.

Kitiems nelengva apsispręsti, 
ko norima gyvenime. Yra žmo
nių, kurie, praeinantys pro 
fontaną ir mesdami centą, negali 
ant greitųjų sugalvoti, ko labiau
siai reiktų panorėti. Žinojimas, 
ko nori, man rodos, yra laimė 
savyje. Lietuvos kūryba dauge
liui iš mūsų buvo skaudi svajonė 
— nemanėme, kad sulauksime 
Lietuvos, atviros pasauliui. Rei
kia būti dėkingiems, kad šis troš
kimas keliavo su mumis nuo vai-

* Paskaita, skaityta Ateitininkų 
studijų dienų programoje 1995 m. 
rugsėjo 2 d. Dainavos stovyklavietėje, 
Manchester, Michigan. Dalis teksto 
buvo spausdinta rugpjūčio mėnesio 
pradžioje Lietuvos ryte. 

kystės, prisiūtas ne prasčiau kaip 
savas šešėlis.

Jei norėjome tik, kad Lietuva 
taptų laisva — na, dabar reikia 
sumanyti naują norą. Jei norėjo
me ją kurti visi kartu ir kiek
vienas savitai, savomis pajėgomis 
— kaip mano karta pajuokauda
vo, „neišėjusiems Sugrįžti” — tam 
neužteks nė viso gyvenimo. Juk 
nesitikima iš karto pasiekti vis
ko, ko norima — tai būtų tiesiog 
nejauku. Laimė yra žinojime, kad 
esi kelyje.

Šią vasarą Lietuvoje man ne 
vienas kolega pakartojo tą patį 
palyginimą. Sakė — žinok, kad 
Lietuva — tai ilgo bėgimo lenkty
nės. Jūsų ir mūsų darbas — tai 
maratonas. Reikia tam nusiteik
ti, tinkamai kvėpuoti, nelaukti 
greitų ir vienareikšmių laimėji
mų. Esmė yra kelyje.

1990-aisiais pasaulis stovėjo 
ties to kelio slenksčiu. Tai buvo 
iššūkis kiekvienam Lietuvos gy
ventojui, ne mažiau ir išeivijos 
lietuviams. A.P.P.L.E. buvo su
kurtas, žengiant per šį slenkstį, 
tam, kad jungiant savo išeiviškas 
ir amerikietišką*) i patirtis mes. 
deklaruotume sayo ir Lietuvos 
bendrą ateitį darbais.

Kartais neaišku, ar mes suku
riame kokią nors situaciją, ar ji 
sukuria mus. Negalėjome, 1990 
metų rudenį gavę kvietimą iš 
tuometinio ministro Dariaus 
Kuolio organizuoti talkos tiltą, 
įsivaizduoti, kaip A.P.P.L.E. 
išaugs. Negalėjome įsivaizduoti, 
kokiomis kryptimis ji pasuks, ir 
negalėjome įsivaizduoti, kaip mes 
patys joje keisimės ir mokysimės.

Tiesiog, kai atėjo laikas, nesu
tikome būti savo tėvynėje turis
tais. Taip, kaip bet kuris mylin
tis mylimai, nekantravome ati
duoti tai, ką turime vertingiau
sio. O vertingiausia, ką turime —• 
tai įvairialypė patirtis, gerokai 
skirtinga nuo sovietmečio patir
ties.

Pravartu tikslus nuolat prisi
minti. Taigi — A.P.P.L.E. bendri
ja buvo kuriama tam, kad Lietu
vos mokytojai turėtų savo ranko
se papildomą pasirinktinį įrankį, 
bekuriant savitą modernią, hu
manistinę ir demokratinę švieti
mo sistemą, o ne tam, kad būtų 
diegiamos margosios Amerikos 
švietimo sistemos Lietuvai. 
Amerikoje kiekvieno miestelio 
švietimo sistema skirtinga ir 
savaip įdomi, tačiau nesiekia nei 
viena iš jų veržtis į Lietuvą.

Kad Lietuvos mokytojai turėtų 
papildomą įrankį — tai lėmė 
A.P.P.L.E. pradinę formą. Mūsų 
laimei, forma pasitarnavo tikslui. 
Ruošiantis šiam mūsų susitiki
mui, 1991 metų apžvalginiame 
rašte radau keturis A.P.P.L.E. 
projekto apibūdinimus:

1. Ji skirta greitai reakcijai. 
Organizacinės grandys paprastos. 
Galime iš karto rasti reikalingus 
specialistus savo narių tarpe (jų 
yra apie 300). Kai kreipiasi į mus 
Amerikos įstaigos, tą pačią dieną 
susisiekiame su Lietuva. Toks 
greitumas būtinas, norint nepra
rasti galimos paramos.

2. Ji skirta konkretiems dar
bams vykdyti. Buvimo pagrindas 
— konkretūs darbai, kuriuos pa
siūlo mūsų nariai, Amerikos 
organizacijos ir Lietuvos švietimo 
darbuotojai. Telkiame jėgas į pro
jektų vykdymą.

3. A.P.P.L.E. projektų platus 
diapazonas. Mes neturime iš-

Vaiva Vėbraitė (Gustienė) su dvyniais Lokiu ir Liepa.

ankstinio nusistatymo dėl gali
mos veiklos pobūdžio. Patys įvy
kiai ir Lietuvos švietimo reformos 
raida tai lemia. Jeigu amerikie
čių pasiūlymai Lietuvai aktua
lūs, jų įgyvendinimas tampa 
A.P.P.L.E. programos dalimi.

4. A.P.P.L.E. draugijos veikla 
taupi. Bendrijos nariai savose 
mokyklose ir profesiniuose viene
tuose ieško ir randa Lietuvai ma
terialinės paramos, kuri verta 
dešimteriopai daugiau, negu mes 
tiesiogiai galėtume jos surinkti,’ 
sukaupti ir pristatyti Lietuvai.

Šie organizaciniai bruožai per 
penkerius metus nepasikeitę. 
Manome, kad tai leidžia mums 
racionaliai veikti sparčiai kintan
čioje visuomenėje. Tiesa, bandė
me kurti patarėjų tarybą Lietuvo
je, tačiau ši taryba dėl savų, 
vidinių įtampų nerado galimybių 
susitikti ir susitarti. Ieškojome ir 
radome kitų būdų pažinti moky
tojų nuotaikas.

Mūsų bendrijos silpnoji vietą — 
finansai. Nors mus remia fondai, 
ypač pastoviai remia Tautos fon
das, daug padeda ir Lietuvių fon
das, ir Atviros Lietuvos fondas 
Lietuvoje, taip pat itin svar

Sią vasarą Marijampolėje vykusiuose A.P.P.L.E. kursuose socialiniai darbuotojai iš Amerikos švenčia 
darbo pabaigtuves: ( iš kairės) Danutė Janutienė (iš San Fancisco) — A.P.P.L.E. administratorė, 
Marilyn McQueen, lektorė iš Indiana, Jūratė Nečiūnienė (vertėja) ir sesuo Mary Thurlough, katalikų 
labdaros invalidams New York’o arkivyskupijos koordinatorė.

būs pavieniai aukotojai, negalime 
mokėti algų, honorarų, kelionpi
nigių dėstytojams ir pats organi
zacinis darbas kartais kabo ant 
siūlo. Mūsų draugai amerikiečiai 
sako, kad kitos tokios organizaci
jos jie iš viso pasaulyje nežino. 
Mes tačiau žinome, kad tokia iš- 
eiviška tradicija. Suprantame, 
kad visas pastangas pasukus kita 
linkme — į pinigų telkimą — būtų 
kitokie ir rezultatai. Nesiseka tai 
daryti. Tiesiog nėra ryškaus noro 
šitaip keisti A.P.P.L.E. profilį.

Esame Amerikoje įregistruota 
pelno nesiekianti, labdaringa pro
fesinė bendrija. Ir devynių asme
nų taryba, ir valdyba, ir tie, kurie 
praktiškai visus darbus atlieka 
per metus, esame savanoriai. 
Vertiname taupumą. Būtina, kad 
darbas būtų našus ir taiklus. 
Todėl norime, kad pedagogikos 
medžiaga, kurią atvežame į 
Lietuvą, būtų pavartota arba 
svarstoma ne vieną kartą, ne 
vienoje vietoje. Tenka rinktis iš 
visų siūlomų programų tik tas, 
kurios vaizdžiai neša naudą 
Lietuvos mokykloms ir pasižymi 
grįžtamuoju ryšiu su rėmėjais.

Antra vertus, yra daug progra

mų, kurios vystosi savarankiškai. 
Kai A.P.P.L.E. buvo steigiama, 
pataikėme momentą, kai ir išei
vija, ir amerikiečiai pedagogai 
ieškojo struktūros, kuri lanksčiai 
padėtų įgyvendinti jų projektus, 
o paskui leistų šiems projektams 
patiems vystytis. A.P.P.L.E. 
pasižymi tuo, kad tiek jos nariai 
Amerikoje, tiek jos bendradarbiai 
Lietuvoje tampa asmeniniais 
veiklos židiniais. Taip, kaip 
įmesto į vandenį akmenėlio, 
A.P.P.L.E. ratilai plečiasi. Ga
lima pabandyti juos skaičiuoti 
bei rikiuoti, tai pasistengsiu 
daryti, tačiau pirmoji galiu 
pripažinti, kad jų visų nežinau.

Bendrijos darbus skirstome tri
mis kryptimis. Tai yra: tiesti ben
dros kalbos tiltą tarp Amerikos 
švietimo specialistų ir Lietuvos 
mokytojų, Amerikoje talkinti 
Lietuvos pedagogams, ir kaupti 
ekspertizę bei siųsti medžiagą 
Lietuvos mokykloms. Tikrai stin
ga laiko čia visus vykdomus dar
bus suminėti, tačiau štai jų 
pavyzdžiai:

Telkiame narius specialistus ir 
platinime žiniaraštį. Žiniaraštis 
įtraukia narius, informuoja apie 
Lietuvos mokyklų padėtį ir po
reikius.

Susitarę su Švietimo ministeri
ja, įdarbiname pavienius ašmenis, 
kurie norėtų Lietuvoje laikinai 
dirbti savo profesinį darbą. Šįmet 
penki asmenys moko anglų kalbą 
vidurinėse mokyklose. Kai refor
mos vykdyme iškyla ypatingi 
klausimai, padedame surasti kon
sultantus, kurie nuvyksta savo 
lėšomis. Šią žiemą istorijos, 
vadybos, inspektavimo ir specia
liosios pedagogikos profesoriai 
skaitė seminarus daugelyje Lie
tuvos miestų.

Ieškome stažuočių Lietuvos mo
kytojams. A.P.P.L.E. dėka 
pedagogai iš Vilniaus, Panevėžio, 
Kauno ir Šiaulių studijavo Ken- 
nedy Foundation, Cleveland’o 
Tarptautinėje programoje, Over- 
brook Aklųjų mokykloje, Penn- 
sylvanijos Švietimo skyriuje, 
Hartford’o kurčiųjų mokykloje ir 
Perkins Švietimo vadybos pro
gramoje. Taip pat Lewis & Clark 
College priėmė kurčių vaikų mo
kytoją į jų magistratūros progra
mą — su pilna stipendija.

Kai tenka švietimo institucijų 
įgaliotiems asmenims lankytis 
Amerikoje, padedame jiems 
sudaryti profesinę darbotvarkę. 
Užpernai A.P.P.L.E. iniciatyva 

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Poezija ir nedrąsa

Magdalenos Birutės Stankūnienės paroda Kaune

Tiesiog nesinori tikėti, kad ir 
šiandien Lietuvoje žmonės ne
drįsta ar net prisibijo ką nors 
atvirai pakritikuoti. Štai skaitau 
Aurelijos Balašaitienės įspūdžių 
„Trys savaitės Lietuvoje” 12-ą 
iškarpą Drauge. Šiauliuose įvyko 
jos dviejų naujai išleistų knygų 
sutikimas. Rašytoja tarė žodį ir 
paskaitė savo poezijos. Renginio 
pabaigoje klausytojai ją apibėrė 
klausimais. „Viena moteris 
paklausė mano nuomonės apie 
dabartinę lietuvių poeziją. Kai aš 
pareiškiau savo atvirą nuomonę, 
ji man beveik graudžiai padėko
jo ir pridėjo: ‘Jūs esate pirmutinė, 
pasakiusi tiesą, mes visi tą 
žinome, bet nedrįstame to viešai 
pasakyti’

Ką Aurelija Balašaitienė sakė 
anai susigraudinusiai moteriškei, 
nežinau. Apie tai jos atvirybė 
tampa tik enigmatišku klausėjos 
sakiniu. Kažkur esu skaitęs 
Aurelijos priekaištus dabarties 
lįętųyių poetams. Suprantama, 
priklausydami dabarčiai, jie 
neeiliuoja taip, kaip 19-ojo 
amžiaus gale ar 20-ojo pradžioje 
eiliavo mūsų dainiai, užsidegę 
tėvynės meile, gamtos grožiu, 
atgimimo idealais. Tada viskas 
buvo aišku — pakilūs simboliai, 
romantika, žmogiškumas... 
Dabar to nėra. Tereikia tik 
permesti mintimis epochos žiau
rybes, galingų dogmų ir stabų 
griūtį, žmonių psichikos 
didėjančią suirutę, fanatizmą, 
laisvės uzurpavimą, tolygiai ir 
technikos, ir labdaros klestėjimą. 
Tai paini, įvairi tikrovė. Ir per
dėm sudėtinga. Žinoma, yra iš
gyvenimų, kuriuos ir dabar ly
rikai išsako ramiais paprastais 
įvaizdžiais. Deja, nūdienis pasau
lis poetams kur kas dažniau dik
tuoja disonansais perpintas melo
dijas. Bjaurasties sąvokos brau
nasi į eiles pro visus plyšius.

Tikrai užjaučiu skaitytojus, juo 
labiau skaitytojas, pasigen- 
dančias lyrikos, kuri atlieptų jų 
išsiauklėjimą, kilnią pasaulėjau
tą, dorą, dvasingumą. Tačiau per 
daug joms nusiminti nereikėtų, 
nes ir dabar kai kurie poetai 
tokių eilėraščių parašo. Jei rinki
nyje yra trys ar du sielai artimi, 
nelyginant šviesuliai tamsoje, tai 
jau laimėjimas. Prie jų visada 
galima sugrįžti. Ir jie džiugins 
jautrų žmogų per visą gyvenimą.

Kažkaip juokingas atrodo Au
relijos Balašaitienės cituojamas 
anos klausėjos prisipažinimas: 
žmonės Lietuvoje nedrįsta 
kritikuoti dabartinės poezijos. 
Negi poetai yra kerštingi mafio- 
zai? Argi jie, sužinoję apie jų kū
rybos viešą pasmerkimą, nedels
dami nuskubės į Šiaulius ir, pa
tykoję kur nors atokioje kertėje, 
susidoros su narsuole kritike?

Nepagrįsta baimė visad yra juo
kinga. Anot priežodžio, zuikis ir 
savo ausų bijo. Manyčiau, ten 
veikiau norėta įtikti dosniai 
viešniai Balašaitienei ir ne
mirksint sakyti tai, kuo iš tiesų 
rimtai netikima. Todėl į anos 
jautrios moters teiginį, jog Aure
lija pati pirmutinė pasakė „tiesą” 
apie šiuolaikinės lietuvių poezijos 
apgailėtiną padėtį, žiūriu kaip į 
mandagią nesąmonę.

Kas pastoviai skaitinėja su 
lietuvių literatūra susijusius 
periodinius leidinius, prisimins, 
jog poezijos sudėtingumo, užda
rumo tema per pastarąjį dešimt
metį buvo ne kartą diskutuo
jama. Skaitytojų ir poetų po
lemika virte virė Literatūroje ir 
mene. Kelis mėnesius buvo spaus
dinami kandūs kritiški skaitytojų 
laiškai. Po to, jų argumentus ap
svarstydavo patys poetai, gin
dami hermetiškos lyrikos meną.

O kaip smarkiai į Sigito Gedos 
gaurus kibo taurios pedagogės — 
už tai, kad žurnale išspausdino 
eilėraštį „Birutė — imaginacinio 
paveikslo restauracija” ir tuo 
pažeidė tradicinę Birutės sampra
tą. Pavienių žodžių vėrinyje ji yra 
„visaregė/ mergelė/ paleistu
vavusi/ rituališkai/ su visais/ 
senaisiais/ žemaičių/ dievais...” 
Verta priminti, kad žodis „paleis
tuvavusi” eilėraščio plane turi 
perkeltinę prasmę, imti jį už tikrą 
pinigą nevalia. Šis kūrinėlis vis 
tiek atsidūrė Sigito Gedos eilių 
romane Žalio gintaro vėriniai. 
Besidominčiam lietuvių kultūros 
prigimties ištakomis verta į šią 
knygą įsiskaityti. Tik įsiskaičius 
ir apmąsčius, galima įsitikinti, 
koks plačiai skvarbus yra talen
tingo dainiaus žinojimas. Kokia 
visapusiška kalbos nuovoka. Na, 
ir Petro Repšio piešiniai, knygoje 
parodantys poeto Gedos buities 
pozas, yra kupini išliekančios 
gyvybės.

Taip, mes dažnai tariamės žiną 
daug ir tuo didžiuojamės. Bet kai 
susiduriame su menišku tekstu, 
kur be mūsiško žinojimo reikia ir 
kitoniškesnio, imlesnio požiūrio, 
gal ir išsamesnės erudicijos, 
daromės nekantrūs, priekaiš
tingi. Ir lengvapėdiškai nuver
tiname tai, kas susimąsčiusio 
poeto sieloje brendo metų metus

Magdalena Birutė Stankūnienė Erdvėje
Autorinė technika

Ilgesio šalies dainos
ZITA ŽEMAITYTĖ

Meno mylėtojams, ypač kaunie
čiams, įsimintina šių metų ge
gužės 26 diena, kai Valstybinio
M.K. Čiurlionio dailės muziejaus 
paveikslų galerijoje buvo atidaryta 
dailininkės Magdalenos Birutės 
Stankūnienės penkioliktoji perso
nalinė paroda. Pirmoji tokio 
pobūdžio paroda buvo surengta 
1968 metais Čikagoje. Dailinin
kės darbai buvo eksponuoti Los 
Angeles, Cleveland’e, New Yor- 
k’e, Rochester, N.Y., Melbourne. 
Nuo 1969 metų net vienuolika 
kartų Magdalena buvo apdova
nota piniginėmis premijomis, 
garbės raštais.

Lietuvoje per pastarąjį 
dešimtmetį buvo surengtos 
penkios Stankūnienės parodos. 
Magdalenos kūriniai pabuvojo 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Klaipėdos, Marijampolės, Vil
kaviškio parodų salėse. Šią 
naujausią parodą Kaune palydėjo 
ir tapo įsimintinu ženklu 
katalogas, gausiai iliustruotas 
autorės gyvenimo ir kūrinių 
nuotraukomis. Katalogą sudarė, 
įžangini tekstą parašė Violeta 
Jasevičiūtė, maketo ir kompiute
rinių darbų autorė — Milda Kai
raitienė, kūrinius nufotografavo 
Rymantas Penkauskas.

—Tą dieną Kaune krapnojo pa
vasario lietus, saulė slėpėsi po 
pilkų debesų skraistėmis, gal 
todėl dar stipriau galėjai pajusti 
šilumą ir šviesą, spinduliuojančią 
iš Magdalenos paveikslų, aprė
piančių dvi galerijos sales ir 
prieangį, kur buvo iškabinti jos 
tapybos, grafikos ir batikos dar
bai. Batika — nauja meno šaka 
dailininkės kūrybinėje biografi
joje.

ir tapo spausdintu kūriniu, be ab
ejo, mums šiek tiek nesupran
tamu. Iš tiesų poezijoje visko iš 
karto suprasti ir nereikia. Šeks
pyrą tebenarplioja šimtmečiais.

Pranas Visvydas

Už šventę, kurią mums daili
ninkė padovanojo, ji buvo gražiai 
pagerbta. Skambėjo liaudies dai
nos, dainuojamos Veronikos Povi
lionienės ir jos vadovaujamo 
„Blezdingos” ansamblio, buvo 
daug sveikinimų, daug gėlių, 
kurios tarsi susijungė su Magda
lenos ištapytais žiedais.

Dailininkės drobėse ir grafikos 
lakštuose — jos svajonių, jos il
gesio pagimdyta realybė. Civili
zacija, didžiųjų pasaulio miestų 
mechanizuota kultūra, kurios 
terpėje nuo ankstyvos jaunystės 
gyvena Magdalena, neužgožė jos
sąmonėje, sapnuose ir vizijose 
gyvenančio, iš vaikystės atsineš
to pasaulio su šilkavilnių avelių 
bandomis, su piemenėliais, su pa
linkusių darbo ritme kaimo žmo
nių pavidalais, su derlingos Lie
tuvos žemės vaisiais, šimtame
čiais ąžuolais. Ji išsaugojo širdyje 
tų dienų atminimą, kai visas pa
saulis, žmonės, gyvūnai, augalai, 
susilieja į vieną harmoningą 
visumą, kai pasaka ima už ran
kos ir veda į stebuklų šalį, kur 
viskas atrodo paprasta ir aišku 
arba žadina poąjįiįkos paslapties 
išgyvenimą. Prancūzų rašytojo 
Saint-Exupery žodžiai „visi mes 
ateiname iš vaikystės” tinka 
Magdalenos asmenybei ir jos 
kūrybai

Man rodos, kad dailininkė myli 
tą žemę, tą savo nostalgijos šalį, 
kaip mylėjo mūsų protėviai 
pagonys, kurie kiekviename 
gamtos reiškinyje jautė dieviškąjį 
pradą. Taip ir Magdalenos 
paveiksluose gyvybė plazda kiek
viename gėlės žiede, medžio ka
miene. Susipynusiose medžių 
šakose ji regi ištiestomis ran
komis šokančias žmonių figūras, 
liaunos augalų šakelės jai pri
mena jaunų mergaičių pavidalus. 
Gal todėl ji „iššaukė į gyvenimą” 
— personifikavo mitologinius siu
žetus — mūsų pagoniškąsias dei
ves — gamtos globėjas. Tarp me
džių, tarp fantastiškos augme
nijos, tarp pažįstamų ir nepažįs
tamų žiedų švyti Aušrinė, Aus
tėja, Lazdona, Žemyna, Laima, 
Medeina...

Dažnai dailininkė pasirinktą 
temą raižo ištisais ciklais. Tai 
„Gėlės”, „Metų laikai”, „Žemė 
motina”, „Flora”, „Žemė žydi” ir 
kt. Kaimo žmonių buitį dailinin
kė apdainuoja net dvidešimt dvie
jų paspalvintų medžio raižinių 
cikle „Moterų darbai”, tą pačią 
temą kartoja ir tapyboje. Tai 

• „Bulviakasis”, „Grėbiau šieną 
per visą dieną”, „Bėkit, bareliai”, 
„Zūru, zūru, malūnėlis”, etc.

Savo idėjai įkūnyti dailininkė 
pasitelkia išraiškingą liniją, 
įvairios spalvos kontūrą, štrichą, 
ištisą gamą spalvinių dėmių. 
Vaizduodama žemę ir jos darbus, 
ji rėžia aukštą horizontą, tepa
tikdama kraštelį dangaus, dide
lius žemės plotus užpildydama 
ritmingai dirbančių žmonių 
figūromis. Moterų figūros apta
kios, dažnai akcentuotos sodriu 
kontūru, neišryškintais bruožais. 
Tyrėjai, rašę apie Stankūnienės 
estampus (Algimantas Kezys, V. 
Gasiūnas, D. Čiplytė, Ingrida 
Korsakaitė), pažymi, kad vaiz
duodama moterų veidus, ji nede
talizuoja bruožų. „Šios moterys 
yra beveidės, tylios, išlaikančios 
paslaptį” (Viktorija Matranga). 
Aš manyčiau, neduodama psicho

Magdalena Birutė Stankūnienė Martyno Vidzbelio nuotrauka

loginės charakteristikos, daili
ninkė akcentuoja tai, kas bendra, 
kas tipiška paskendusiai darbo 
ritme lietuviško kaimo moteriai.

Magdalena savo spalvoto es
tampo mokytoju laiko Viktorą Pet
ravičių. Tai galima įžvelgti ypa
čiai ryškiai cikle „Moterų darbai”, 
kur plastinė sandara gimininga 
jos mokytojo meniniams princi
pams. Bet kartu ji eina savitu 
keliu, turi savo išraiškos būdus, 
savo meninę kalbą, kurioje kar
tais suskamba liaudies raižinių 
gaida.

Gėlių cikle dažniausiai vaizduo
jamas vienas išdidintas žiedas. 
Energinga linija žymimas žiedo 
kontūras. Plastinė kalba deko
ratyvi, formą gimdo ir turtinga 
spalvinė gradacija. Žiedas iškyla 
Drieš mūsų akis, išsiverždamas iš 

„Rugsėjo mėnuo Lietuvoje”, 1984
Drobė, aliejus, 48” x 40”

Magdalena Birutė Stankūnienė

neapibrėžtų gelmių ar erdvių. 
Aptardama Stankūnienės „Gė
lių” ciklą, D. Čiplytė įžvelgia 
„kai kuriais pasaulėjautos bruo
žais” artimumą amerikiečių dai
lininkės Georgia O’Keeffe vaizdų 
pasauliui. Manyčiau, kad jos ar
timos tik tematika. O’Keeffe gė
lės — aistros išraiška. Stankū
nienė, man rodos, sodria plastine 
kalba skelbia kitą koncepciją — 
primena pasaulio grožį, jo tra
pumą, praeinamumą...

Savo kūriniuose, ar tai būtų 
figūrinės, ar abstrakčios kompo
zicijos, dailininkė apvaldo visą 
paveikslo erdvę, pripildydama jį 
gyvybės. Iš ekspozicijos lankyto
jai išeina ne pavargę, o atvirkš
čiai, įgavę energijos, kurią dosniai 
skleidžia Magdalenos šviesūs pa
veikslai.

Parodos, vykusios 1995 m. 
gegužės 26 - liepos 2 dienomis 
Valstybiniame M. K. Čiurlionio 

dailės muziejuje, Kaune, 
katalogo įžanga

VIOLETA JASEVIČIŪTĖ

„Niekada į Lietuvą nevažiuo
siu... Mano mama dešimt metų 
iškentėjo Komijos lageriuose, o 
tėtį nušovė bolševikai 1941 metų 
birželi, kai visą mūsų šeimą vežė 
į Sibirą...”, yra sakiusi Magdale
na Birutė Stankūnienė. Bet gim
tosios žemės trauka buvo stip
resnė už neužgyjančias sielos 
žaizdas. Ir menininkė sugrįžo, už
gniaužusi skausmą ir nuoskau
das. Sugrįžo sklidina gerumo, 
kurį dosniai dalina visiems kar
tu su savo kūriniais.

* Magdalenos Birutės Stankū
nienės mokytojas Viktoras Pet
ravičius šmaikštaudavo: „Kai tu, 
Magdalena, atvažiuoji, tai Miči
ganas sušyla”. Dvasinę šilumą, 
kurią išspinduliuoja dailininkė, 
pąjunta visi, kas su ja bendrauja. 
Ji tarsi paslaptinga aurą apsup
ta moteris išjos paveikslų — pasi
rodo netikėtai, kaip stebuklinės 
pasakos fėja, su kiekvienu žodžiu 
sėdama meilę, visų akyse pavirs
tančia paveiksluose žydinčiomis 
gėlėmis. Ne veltui Stankūnienės 
kūryboje tiek žiedų — persiškų ir 
lietuviškų rožių, radastų ir lelijų, 
egzotiškų žydinčių bananų, orchi
dėjų ir visai neregėtų rojaus 
augalų, besiskleidžiančių drobėse 
taip, lyg pražydę jos būtų vieną 
vienintelį ir paskutinį kartą. 
Juose slypi Magdalenos Birutės 
Stankūnienės gyvenimo ir 
kūrybos credo: atsiverti žiedu 
vardan gėrio ir grožio, tikint, 
kad jie išgelbės pasaulį. Sukurti 
ištisi ciklai: „Gėlės”, „Žemė 
žydi”, „Flora”, o taip pat jiems ar 
timi, tik labiau abstrahuoti, kai 
kur pereinantys į abstrakciją 
ciklai: „Motina žemė”, „Terra 
incognita”, įkūniję filosofinius 
apmąstymus būties, egzistc n- 
cijos temomis. Kompozicijose 
laisvos išorinio pasaulio, gamtos 
formų parafrazės, žėrinčios gel 
tonais ir raudonais kadmiais,

(Nukelta į 4 psl.)
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Ateitininkų politinis 
nusiteikimas išeivijoje

POKALBIAI APIE LIETUVOS ATEITI

Po Antrojo pasaulinio karo, pa
čioje išeivijos pradžioje, pasi
traukus i Vakarus, ateitininkai, 
kaip ir visi kiti lietuviai, buvo 
persiėmė tarptautine ir Lietuvos 
politine padėtim. Buvo kalbama 
apie Vakarų karą su sovietais, 
apie greitą sugrįžimą į tėvynę, 
apie politinių partijų vadovavimą 
resistenciniame darbe ir apie 
krašto tvarką, atgavus nepri
klausomybę. Jaunesnės kartos 
ateitininkai (tiek sendraugiai, 
tiek studentai) buvo daugiau re
zistentai, nei politinių partijų 
aktyvistai. Vyresnieji, ypač tie, 
kurie buvo veiklūs dar tarpkari- 
nio Seimo laikais krikščionių 
demokratų partijos eilėse, atsi
vežė su savim daug buvusių nu
siteikimų ir veiklos būdų, kurie 
skyrėsi nuo jaunesniųjų.

Jaunesniesiems toną davė idea
listiškai nusiteikę profesoriai, 
kaip Antanas Maceina, Zenonas 
Ivinskis, Juozas Brazaitis, o vy
resniųjų priekyje buvo prelatas 
Mykolas Krupavičius, plačiai 
vertinamas ir politikoje patyręs 
krikščionių demokratų ir tuome
tinio VLIK'o pirmininkas. Jau
nesnėms kartoms Antanas Ma
ceina per savo paskaitas ir disku
sijas sėkmingai perteikė iš Lietu
vos atsivežtas, gerokai sulibera- 
lintas katalikų bendrijai idėjas. 
Iškilo „nepasaulėžiūrinės politi
kos” koncepcįja, kuri iš karto bu
vo atmesta krikčionių demokratų 
eilėse iš principo, o gal todėl, kad 
nebuvo tinkamai pristatyta. Susi
kalbėjimui nepadėjo ir stiprios 
bei atkaklios prel. Mykolo Krupa
vičiaus ir prof. Antano Maceinos 
asmenybės. Stokojant politiškai 
stiprių mintytųjų, ideologinis gin
čas pasiliko tarp filosofuos, litera
tūros ir istorijos profesorių, iš 
vienos pusės, ir politinių partijų 
aktyvistų iš kitos. Politiškai dėl 
bendro kelio nesutarta. Tas tuo
jau atsiliepė organizacinei veiklai 
tiek partijose, tiek ateitininkijo- 
je. Priešiškos nuotaikos įsisiū
bavo iki tokio taško, kad Reino 
konferencijos proga, Vokietijoje, 
buvo nutarta, jog vadinamosios 
katalikų partijos neverbuos savo 
narių ateitininkų studentų tarpe 
ir iš viso atsiribos nuo politinių 
diskusijų perkėlimo pas ateitinin
kus. Šis sutarimas, kaip pasirodė 
vėliau, padarė didelės įtakos ke
lioms jaunesnių ateitininkų kar
toms, kurios stokojo lietuviškie
siems politiniams klausimams 
dėmesio, išskyrus žinoma Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą.

Politinis nesutarimas ateitinin
kus išskyrė į grupes: krikščionis 
demokratus, persiorganizavusius 
Lietuvių fronto bičiulius ir tuos, 
kurie tiesiogiai nei vienai, nei 
kitai grupei nepriklausė, nors do
mėjosi tiek politine, tiek visuo
menine veikla. Daugumai ateiti
ninkų persikėlus į JAV-es, iš pra
džių tarpusavio politinis priešiš
kumas buvo labai jaučiamas jų ei-

* Pastabos Ateitininkų studįjų die
nų programoje šių metų rugsėjo 2 die
ną Dainavoje, Manchester, Michigan. 

lėse, ypač renkant vadus ar sie
kiant stiprinti pačią organizaciją.

Tas nesutarimas persimetė į 
kelių lietuviškų organizacijų 
veiklą, iškeldamas konfliktus 
tarp Lietuvių Bendruomenės ir 
VLIKo, arba rivalizacįją tarp 
ALTo ir Lietuvių Bendruomenės. 
Nesutarimų dar ilgą laiką buvo 
ne dėl politiškai ideologinių su
metimų, bet dėl organizacinio 
nusistatymo, kaip traktuoti parti
jas, kokią rolę turėtų turėti Lie
tuvių Bendruomenė, kam pri
klauso vienokios ar kitokios veik
los primatas arba konkrečiai kas 
gali, turi teisę ar sugeba tinka
mai atstovauti lietuviams Wa- 
shington’e.

Nors neginčytini VLIK’o nuo
pelnai iškeliant Lietuvos oku
pacinį stovį tarptautinėje poli
tikoje, labai daug išeivių, įskai
tant daug ateitininkų, nevertino 
politinių partijų pretenzijų atsto
vauti visos išeivijos valiai. Pasi
šventę partįjų veikėjai dešimtme
čiais nešė labai nedėkingą ir daž
nai neįvertinamą Lietuvos išlais
vinimo darbo naštą. Tas tačiau 
nepakeitė daugelio išeivių nusi
statymo, kad partijos emigracijo
je nėra reikalingos ir tik įneša 
nesutarimą. Iš viso daugeliu at
vejų buvo prisimenami partinių 
kivirčų metai dar Lietuvoje, no
rint pasisakyti prieš partinį pri
klausomumą.

Tokie nusiteikimai paveikė ir 
ateitininkus, ypač jaunesnes kar
tas. Įsivyravo nepartiškumas, dėl 
kurio kelios generacijos ateiti
ninkų nesidomėjo lietuviškąja po
litine ideologįja ir tik kartkar
tėmis pasitenkino, pritardami ar 
tai krikščionims demokratams, 
ar Lietuvių fronto bičiuliams jų 
organizaciniame darbe. Nemažai, 
tačiau ateitininkų, ypač mokslus 
baigusių išeivijoje, domėjosi vie
tine politine programa ir veikla. 
Vienas kitas stipriai joje daly
vavo. Pavyzdžiui, JAV-ėse ateiti
ninkų tarpe atsirado ideologiškai 
susipratusių respublikonų ir de
mokratų.

LFB lietuvUkų studijų savaitės metu Dainavoje: (U kairės) dr. Zigmas Brinkis, Vincentas Kuprys, Vidas Abraitis,
Stasė Smalinskienė, Juozas Polikaitis, dr. Petras Kisielius. Vytauto Maželio nuotrauka

LietuvUkų studijų savaitė Dainavoje: (iš kairės) Viktoras Naudžius, Algis Raulinaitis, Jonas Pabedinskas, Natalija 
Vaznelienė, Angelė Raulinaitienė, dr. Rasutienė. Vytauto Maželio nuotrauka

39-oji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje
JUOZAS BAUŽYS

Trisdešimt devintosios lietu
viškų studijų savaitės, surengtos 
Lietuvių fronto bičiulių šių metų 
rugpjūčio 20-27 dienomis Daina
voje, Manchester, Michigan, pa
grindinė tema buvo „Lietuva: jos 
ateities vizija”. Lietuviško Daina
vos peizažo prieglobstyje bičiuliai 
ir bičiulės, o taip pat ir svečiai iš 
Lietuvos, ieškojo, svarstė ir kūrė 
viziją gražesnės Lietuvos ateičiai. 
Bemaž visos paskaitos bei prane
šimai glaudžiai rišosi su pagrin
dine tema, analizavo dabartinę 
Lietuvos padėtį, nagrinėjo pa
stebimų problemų priežastis, 
ieškojo kelių atkurti ne tik eko
nomiškai, bet ir moraliai tvirtą 
Lietuvos žmogų. Šioje apžvalgoje 
nebus aprašyta kiekvienos 
studijų savaitės dienos programa. 
Bus pateikiamos tik kalbėjusių 
prelegentų mintys.

Sovietinis palikimas ir 
istorijos perrašinėjimai

Ieškant Lietuvos ateičiai vizi
jos, reikia suprasti ją kovos tarp 
Gėrio ir Blogio fone. Taip savo 
paskaitą apie sovietinį palikimą 
pradėjo Povilas Vaičekauskas, 
partizanas, rezistentas, Sibiro 
kalinys, visuomenininkas, dabar 
jau ilgesnį laiką gyvenantis Čika
goje. Si jo paskaita visai neseniai 
buvo spausdinama Draugo at
karpoje, tad čia pateikiamos tik 
kelios, atrodo, ex promptu prele
gento išreikštos mintys. Jis pažy
mėjo, jog per penkiasdešimt metų 
sovietinė sistema sukūrė naują 
baimės ir prisitaikymo persunktą 
žmogaus tipą, sugriovė jo sielą, ir 
visa tai trumpu laiku atstatyti

Be sporadiškų pareiškimų ir 
vieno kito Btraipsnio, Lietuvių 
fronto bičiuliai savo politinį 
nusistatymą yra paskelbę 1958 
metais programoje, pavadintoje 
„Į pilnutinę demokratiją”, o vė
liau / Laisvę žurnale paskelbė 
„LFB credo”, pastarajame smerk
dami beveik vienodai tiek komu
nistus, tiek kapitalizmą. Krikš
čionys demokratai yra perspaus
dinę nemažai vertimų iš kitų kal
bų Tėvynės sarge krikščionių de
mokratų veiklos temomis, bet be
veik tik vienas kun. Vytautas 

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvių fronto bičiulių 3fr-osios lietuvUkų studijų savaitės, vykusios Šių metų rugpjūčio 20-27 
dienomis Dainavoje, Manchester, Michigan, vieno iš simpoziumų dalyviai: dr. Marius Katilius-Boyds- 
tun, dr. Rasa Kazlauskaitė, muzikė Eugenija Kuprytė. Vytauto Maželio nuotrauka

yra nepaprastai sunku. Lietuva 
dabar yra lyg tas sunkiai ser
gantis ligonis, reikalingas 
priežiūros, tačiau nenorintis su
tikti su gydytojo nurodymais. 
Nepadėjo net ir Jono Pauliaus II 
apsilankymas. Nejaugi ir vėl 
reikėtų naujo stebuklo? — klausė 
Povilas Vaičekauskas.

Kitoje savo paskaitoje Povilas 
Vaičekauskas, kalbėdamas apie 
Laisvės kovų archyvą, apsistojo 
prie jame pastebėtų bandymų 
savaip perrašyti ir keisti istoriją. 
Ne tik eilinių žmonių smegenys 
buvo perplauti TSKP propa
guojamo „mokslo”, bet tuo labiau 
ir kai kurių dabartinių istorikų, 
kurie ne visada sugeba atrinkti 
tikrus dokumentus nuo KGB su
klastotų. Čia prelegentas turėjo 
galvoje Laisvės kovų archyvo Nr. 
11 išspausdintą straipsnį apie 
antinacinę rezistenciją Lietuvoje, 
kur apie ją beveik nekalbama, o 
visas dėmesys nukreiptas į žydų 
žudynes, pateikiami nepatikrinti 
ir suklastoti dokumentai. Laisvės 
kovų archyvas apskritai yra labai 
teigiamas leidinys, tačiau jame 
atsirandančios klaidos gali 
sukelti nepasitikėjimą redakto
riais. Kažkodėl LKA tomuose 
vengiama naudoti gyvų žmonių 
liudijimus. Susidaro įspūdis, kad 
buvusieji nomenklatūros žmonės 

tokius gyvus Lietuvos istorijos 
liudininkus bando ignoruoti.

Viena paskaita, kuri kiek sky
rėsi nuo visos savaitės pa
grindinės temos, buvo dr. Anta io 
Musteikio pranešimas apie lietu- 
vių-žydų santykius, kaip jie vaiz
duojami pasaulinėje žiniasklaid oje.

Krikščioniški svarstymu 
apie politiką ir moralę

Dviejose savo paskaitose s ve
čias iš Lietuvos — Petras Plv m- 
pa pabėrė labai daug atvirų ir gal 
kai kam net kontroversiškai nu
skambėjusių minčių, stip ų 
argumentų ir daug medžiagos as
meniškiems pokalbiams. Petras 
Plumpa, patarėjas religijų klav ri
mais prie Lietuvos vyriausyb e, 
turi daug progų ir galimybių iš 
arti pažinti valdžios žmones. 
Sovietmečiu buvo rezistentas, dar 
1958 metais ant Petrašiūnų 
elektrinės kamino Vasario 16 
proga iškėlęs Lietuvos trispalvę, 
už tai, o vėliau ir už kitas 
„nuodėmes” prieš valdžią, dukart 
(po 7 ir 8 metus) patyręs Sibiro 
tremtį ir kalėjimus.

Dar prieš savo pirmąją paskaitą 
Petras Plumpa pabėrė kelias 
mintis. Pirma, kad dvasinė žmo
gaus didybė esanti kaip ugnis, 
kurią galima uždegti, bet ir 
užgesinti. Antra, kad krikščionys 

pirmiausia turėtų žvelgti į savo 
pačių klaidas. Trečia — ne ligonis 
yra kaltas, kad neišgyja, o gydy
tojas.

Prelegentas palygino Lietuvą 
su laivu, kuriame plaukia skir
tingų pažiūrų keleiviai, kiek
vienas norįs tą laivą pakreipti 
sau pageidaujama kryptimi. 
Valstybės laivas pradeda svyruo
ti, vyksta nedemokratinės savi
tarpio grumtynės, trūksta vi
suomenę stabilizuojančios ir jun
giančios jėgos.

Gaila, kad net ir politiniai 
kaliniai, atrodo, pati sąmonin
giausia tautos dalis, iš kurios tiek 
daug buvo laukta, nesugebėjo 
būti ta pagrindine stabilizuo
jančia jėga Lietuvoje ir tarp savęs 
susiskaldė į priešiškas grupes, 
tapdami net politine partįja. O tai 
yra absurdas: kaip žmonės su 
skirtingais pasaulėžiūriniais bei 
politiniais įsitikinimais gali pri
klausyti vienai politinei partijai? 
Tuo būdu politiniai kaliniai pra
rado savo tikrąją reikšmę kuriant 
naują pilietinę visuomenę.

Kita potenciali jėga — Katalikų 
Bažnyčia — taip pat neišvengia 
įsivėlusi į nereikalingus poli
tinius ginčus ir tuščius pareiš
kimus. O ji juk turėjo tapti krikš
čioniškosios taikos ir pilietinės 
santarvės nešėja, tautos dvasin
gumo atnaujintoja.

Lietuvos gyvenimą teigiamai 
veikianti jėga galėjo būti ir 
išeivija, kurios inteligentija ne
buvo sužalota komunistinės 
ideologuos ir kuri apgalvotai ir su 
autoritetu galėjo padėti atkurti 
deformuotų politinių, teisėsaugos 
ir ekonominių institucįjų veiklą. 
Jei kartu su ponu Bobeliu tada 
būtų atvykę dar Bent 50 akty- • 
vių savanorių iš užsienio, ko 
gero jie visi dabar būtų buvę sei
mo nariai. Deja, čia kaltė ir J 
tuometinės Aukščiausiosios tary- » 
bos, kuri darė viską, kad išei- ’. 
viai negalėtų atgauti Lietuvos “ 
pilietybės.

Norint Lietuvai išeiti iš da
bartinės sunkios padėties, reikia “ 
ieškoti būdų į valstybės darbą 
įjungti gabiausius, labiausiai su- ” 
gebančius ir doriausius žmones, Z 
nepaisant jų buvusios politinės 2 
priklausomybės. Juk nė viena 
Lietuvos partija negali pasidi
džiuoti, kad jos gretose dabar 
nėra buvusių komunistų, kad 
nėra tokiu, kurie vienaiū ar ” 
kitaip turėjo gyventi, dirbti ir ‘ 
net kolaboruoti okupacinėje sis- „ 
temoje. Jeigu tik tokie žmonės :> 
yra atsikratę sovietinio mąstymo, - 
jei jie yra apsisprendę už Lietuvos - 
nepriklausomybę — įjuos reikia [ 
žiūrėti visa atleidžiančios krikštiji 
čioniškos dvasios akimis. Tik-1”,* 
riems krikščionims pirmiausia 
turėtų rūpėti ne politinė konfron
tacija, bet visuomenės atnau
jinimas evangelinių principų pa
grindu. O krikščioniškais prin- T 
cipais besivaduojantys politikai , 
turi galvoti ir daryti planus kaip , 
išvesti šalį iš socializmo griuvėsių . 
į demokratiško žmoniškumo ir 
kūrybos kelią.

Spaudos laisvė Lietuvoje
Šia tema vieną rytą kalbėjo ži- 

nomas mūsų teisininkas Povilas , 
Žumbakis, iš pat pradžių pažy- J 
mėjęs, kad demokratiniuose kraš
tuose kiekvienas individas turi 
prigimtą teisę į mokslą ir į pilną a 
bei laisvą informaciją atseit ir , 
spaudą. Tiesa, Lietuvos Konstitu
cijoje sakoma, kad spauda esanti 
laisva, tačiau pridedamas saki
nys, jog ji gali būti ribojama... 
įstatymu. O pagal tą įstatymą, 
gana ilgą ir smulkų, jau spren " 
džia teismas (kuris yra valdžios 1 
įrankis), kas galima rašyti, ir kas 
ne. Tuo būdu spauda yra aiškiai 
kontroliuojama, ji negali skelbti 
gaunamos ir turimos tiesos apie ■

(Nukelta į 2 psl.)
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Sruoginytė prašnekina 
„archaišką-modernišką’ ’ 

Kukutį angliškai

Jei nebūtų MAŽOSIOS — nebūtų DIDŽIOSIOS

Jono Kuprio nuotrauka

Marcelyus Martinaitis, skaitantis savo 
eilėraščius Čikagoje.

Marcelijaus Martinaičio Kuku
tis pažemaičiuodavo, liežuviu ap
versdavo kokį rusišką, vokišką 
ar prancūzišką žodį. Neseniai 
Amerikoje išleistoje antologijoje 
Two Worlds Walking (Du 
pasauliai žingsniuoja, New 
Rivers Prese, 1994) jis ima ir 
gražiai prabyla anglų kalba.

I Ameriką Kukutį išvedė New 
York’e gyvenanti poetė ir vertėja 
Laima Sruoginytė, išvertusi į 
anglų kalbą jau nemažą pluoštą 
naujosios lietuvių prozos ir po
ezijos. Savo įvadiniame žodyje ji 
aprašo magišką sankryžą — kaip 
Kukučio baladžių atradimas jai 
sutapo su Lietuvos atgimimu.

Su tomis baladėmis Sruoginytė 
pirmą sykį susitiko, dar besimo
kydama Vokietijoje veikiančioje 
lietuviškoje gimnazijoje, kur jas 
moksleiviams padainavo ten besi
lankantis Vytautas Kernagis. Ji 
prisimena, kad jau tada Marti
naičio poezija ją giliai paveikė ir 
nusprendė ją išversti į anglų 
kalbą.

Netrukus po to, 1988 metų ru- sužavėti modernius mokslinin- 
denį, Sruoginytė atvyko į Vilnių 
studijuoti lietuvių literatūros ir 
įžengė tiesiai į Sąjūdžio sukeltą 
sūkurį. Tai įvyko po „nuostabios, 
vilties, atgimusio tikėjimo ir pasi
tikėjimo kupinos atgimimo va
saros, atėjusios po 50 tironijos ir 
kentėjimo metų”, rašo ji.

Prie šešiolikos baladžių ver
timų pridėtame žodyje apie

v

Siame numeryje:
Kukučio baladės angliškai • Mažosios Lietuvos svarba, reikšmė 
ir vaidmuo Didžiajai Lietuvai • Petro Melniko apsakymas • 
Aktorius Vytas Ruginis • Iš Friedrich Hoelderlin’o poezijos • An
tano Sutkaus „Pasaulio lietuvių portretai” • Šiaurio Narbuto „nau
jieji emigrantai”

„Kukučio gyvenimą ir mirtį” 
Marcelijus Martinaitis pavadina 
savo mitinį veikėją „karnavaline 
kauke”. Jo žodžiais: „Aš esu ir šių 
baladžių autorius, ir jų ‘persona’ 
— kaukė”. Todėl baladėse gir
dime kontrapunktą: modernaus 
žmogaus, poezijos meistro, 
Vilniaus universiteto profeso
riaus — ir kitos būtybės, su savo 
archaišku herojumi susiliejančio 
ir iš kolektyvinio pasąmonio žo
džius besisemiančio Martinaičio, 
balsus.

Toksai „dvibalsiškumas”, poe
zijos dabartyje tebegyva tolima 
praeitis, kai kuriuos Vakarų 
komentatorius suerzino, kaip 
paprastas „atsilikimo” ženklas. 
Savo knygoje The Baltic Revolu- 
tion (1993) Anatol Lieven Kuku
čio Martinaičio pasaulėvaizdį su
gretino su kai kurių Lietuvos 
politikų nesugebėjimu būti nor
maliais šiuolaikiniais žmonėmis: 
jie esą viena koja stovi dabartyje, 
o kita „garbingoje” Lietuvos pra
eityje. „Istorijos pabaigos” 
šauklys Francis Fukuyama nea
bejoja, kad tokius „archaiškus na
cionalizmus” ir jų poetinius at
spindžius nušluos Vakarų idėjų ir 
„masių kultūros” banga.

Ar toji visagalė banga, kaip 
kokį atgyvenusį šapelį, užmarš
tin nusvies ir Kukutį? Vadovau
jantis tokia geležine „moder- 
niškumo” logika, ir Martinaičio 
bei Sruoginytės kūrybinės 
pastangos tebūtų beprasmiškas 
atgyvenusių ženklų dėliojimas.

O gal atsitiks atvirkščiai? Gal 
Kukučio balsas skambės ne
mažiau įtaigiai, kai Lieven’as ir 
Fukuyama bus jau seniai užmirš
ti. Martinaičio poetinė perspekty
va turėtų atrodyti labai „moder
ni” šiuolaikiniams fizikams, 
kalbantiems apie „laiko ir erdvės 
kontinuumą”, t.y., tolydybę ir 
vientisumą. Kas skubantiems ir 
savo „tiesų” nuodugniau nepa
tyrinėjusiems žurnalistams ar 
madingiems sociologams atrodo 
beviltiškai „archaiška”, gali 

kus, menininkus, ar poetus, tuos 
Orfejaus, o ne laikraštinių ant
raščių, bendrijos narius.

Taip atsitiko ir su „Kukučio” 
vertimais. Jų autoriaus kontra
punktus atkurti vertėjams buvo 
dvigubai sunku, nes amerikiečių 
poezijoje dar neseniai buvo 
nelengva atrasti tokio dvibalsiš- 
kumo atitikmenų; poezijos ar-

JONAS DAINAUSKAS

1994 metų vasarą Mažosios Lie
tuvos fondas (būstinė Montrealy- 
je, Kanadoje) paskelbė konkursą 
rašiniams — mokslo veikalams — 
tema: „Mažosios Lietuvos reikš
mė, svarba ir vaidmuo Didžiajai 
Lietuvai”.

Mažosios Lietuvos fondo 
Premijos vertinimo komisuos pir
mininkas Vilius Pėteraitis, gavęs 
visų jury komisijos narių — Vil
niaus universiteto prof. dr. B. 
Baltrušaitytės-Masionienės, 
Klaipėdos universiteto prof. dr. 
A. Kaukienės, Montrealio univer
siteto vyr. bibliotekos vedėjo V. 
A. Jonyno bei Jono Dainausko — 
sprendimus, pranešė, kad jury ko
misija nutarė paskelbti Mažosios 
Lietuvos fondo Dr. Vydūno pre
mijos laureatu Vilniaus univer
siteto profesorių dr. Domą 
Kauną, laimėjusi 5,000 dolerių 
premiją už rankrašti „Mažosios 
Lietuvos knyga — lietuviškos 
knygos raida 1547-1940 m.”. An
troji premija, MLF valdybos pri
tarimu, skiriama dviem auto
riams po 1,500 dolerių: muzikolo
gei Danutei Petrauskaitei už 
rankrašti „Klaipėdos Muzikos 
mokykla 1923-1939 m.” ir Klai
pėdos universiteto docentui Al
bertui Juškai už rankrašti 
„Mažosios Lietuvos Bažnyčia”. 
Premijos buvo įteiktos Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio ir 
Mažosios Lietuvos fondo suvažia
vimo metu 1995 m. rugsėjo 2-3 d. 
Čikagoje, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. J

Nuo 1547 iki 1807 metų Mažoji 
Lietuva davė 330 knygų lietuvių 
kalba, o nuo 1547 iki 1940 metų 
knygų bei smulkiųjų spausdinių 
lietuvių kalba (negalutiniais prof. 
Domo Kauno surinktais duome
nimis) Mažosios Lietuvos lietu
viškos spaudos palikimą sudaro 
2,445 knygos, brošiūros ir vieno 
lakšto leidiniai. Toje vokiečių 
valdomoje Mažojoje Lietuvoje per 
keturis šimtmečius veikė 390 
spaustuvių, kurių 75 spausdino 
veik vien lietuvių kalba leidinius. 
Tuo tarpu Vilniaus Akademijos 
spaustuvėje, pagrindinėje Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos 
spaustuvėje, nuo 1576 iki 1805 

chaiškosios ar „kolektyvinio pa- 
sąmonio” versmės jau atrodė iš
džiūvusios. Tačiau Sruoginytės 
išverstas Kukutis i amerikiečių 
raštiją įžengia jos dramatiškų 
perversmų laiku, pro ypatingus 
vartus. Jį priglaudusioje antolo
gijoje, kiekvienas autorius ar ver
tėjas atstovauja bent dviem 
kultūrom, „vaikšto dviejuose 
pasauliuose”.

Antologijos redaktoriai tvir
tina, jog lauktoji ir planuotoji 
masinė asimiliacija Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse neįvyko. 
Didžiulis katilas, kuriame turėjo 
ištirpti skirtingos kultūros, 
nepąjėgė jų sutirpdinti. Charak-

Dr. Domas Kaunas, Vilniaus universiteto profesorius, 
Mažosios Lietuvos fondo Vydūno premijos laureatas, 
kalba Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio ir

metų, t.y. per 230 metų, buvo iš
spausdinti 3,273 leidiniai, kurių 
1,468 buvo lotynų kalba, 1,537 — 
lenkų kalba, 114 — lietuvių kalba, 
31 kitom kąlblyn ir 123 buvo 
daugiakalbiai’leidiniai. 18-ame 
amžiuje lietuvių kalba išleista 
102 leidiniai, tačiau tie leidiniai 
nedaug ką davė lietuvių kalbai, 
nes jų tarpe buvo 9 laidos M. 01- 
ševskio maldaknygės Bromą at- 
werta ing wiecznasti.

Mažojoje Lietuvoje lietuvybė 
gyveno žmonėse. Ji ten reiškėsi 
kasdieniniame gyvenime, bažny
čioje, mokykloje, tautodailėje, 
liaudies kūryboje, dainose, pasa
kose. Užtat dar daug reikia tyri
nėjimų, kurie kaip galima pil
niau parodytų visa tai mūsų die
noms. Tai juk visos Lietuvos 
istorijos lobyno sudėtinė dalis. 
Premįjuoti veikalai tą praeitį 
parodo savitais, konkrečiais 
aspektais.

1) Mažosios Lietuvos knyga (vii, 
1,398 puslapiai mašinraščio). Ma
žosios Lietuvos žemėse leistos 
lietuviškos knygos, sudarančios 
neatskiriamą visos lietuvių kul
tūros palikimo dali, raidos anali- 

teris ir kultūra neištirpsta. Mūsų 
stiprybė, rašo redaktoriai, yra 
mūsų daugialypumas. Anot jų, 
būti amerikiečiu šiandien reiškia 
pripažinti tą daugialypumą. 
Todėl šiandien vis daugiau 
kalbama ne apie „amerikiečių” 
literatūrą aplamai, bet apie 
Amerikos indėnų („čiabuvių 
amerikiečių”), Afrikos, Azijos, 
Lotynų Amerikos, žydų ir kt. 
kilmės amerikiečių raštijas. Ir 
tiems antologijoje išspausdin
tiems autoriams, kaip ir Kukučio 
pagimdytojui, būdinga praeities 
ir dabarties, archaiškumo ir mo- 
derniškumo dialektika.

Taip į šią rinktinę natūraliai 
įėjo ir Laima Sruoginytė, „vaikš
čiojanti” Amerikos ir Lietuvos 
kultūrose. „Aš užaugau kaip 
Amerikos lietuvė ir visad 
jaučiausi einanti tiltu tarp dviejų 
kultūrų”, rašo ji. Kaip Kukutis 
lietuvių mitologijoje, ji norėjo 
būti „žinių nešėja”. Bet kai ji nu
sprendė versti „Kukučio bala- 

1 dės”, ji negalėjo įsivaizduoti, 
■ „koks tai bus sudėtingas ir dau
gialypis darbas, ir kaip toli jis 

‘ mane nuves”.
t Algirdas Landsbergis 

zė sudėtingomis vokiečių valdžios 
viešpatavimo, nacionalinės prie
spaudos bei natūralios asimilia
cijos sąlygomis yra aktualus ir 
vienas svarbiausių mūsų istorijos 
mokslo uždavinių. Knygos tyrinė
jimai integruoja nemaža literatū
ros, kalbotyros, ekonomikos ir kai 
kurių kitų jiems artimų mokslo 
žinių. Mažosios Lietuvos knygos 
tyrinėjimų svarbą didina tai, kad 
be jų bus neįmanoma parašyti 
apibendrinančią lietuvių knygos 
istoriją.

Nepaisant tikybų skirtumų ir 
svetimų imperijų sienų, dirbtinai 
padalijusių lietuvių žemes i dvi 
dalis, Mažoji ir Didžioji Lietuva 
niekad neprarado vidinių gijų, 
rodančių ir išsaugojusių etninį, 
dvasini, kultūrini ir net daugeliu 
atvejų ekonominį bei politinį ben
drumą. Tokių ryšių vienas svar
biausių, jei ne pats svarbiausias 
tiltas, buvo lietuviškoji spauda. 
Mažosios Lietuvos žemėse iš viso 
iki 1807 metų veikė 35 spaustu
vės, iš kurių 16 spausdino lietu
vių kalba.

Lietuvių kalba raštijoje bene 
pirmą kartą taip vispusiškai 
nagrinėjama knygos, o visų pir
ma lietuviškos knygos parengi
mas bei leidimas. Veikale ap
tariama: 1) knygų leidimo Mažo
joje Lietuvoje iniciatoriai, 

Lietuvos fondo premijuotus moksli
nius veikalus kalba vertinimo komisi
jos narys Jonas Dainauskas. Kairėje 
— Birutė Vindaiienė, JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos pirmininkė, dešinė-

je — Matilda Marcinkienė, ALTo 
atstovė.

Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos fondo 
suvažiavime šių metų rugsėjo 2-3 
dienomis Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, apie Mažosios

jo. Tautinės savimonės palaiky
mui svarbios evangelikų konfesi
nės literatūros nykimą spartino 
kultūros pasaulėjimo procesas, 
kuriame dominavo vokiečių na
cionalistinė ideologija, nes... 
sako, mokslui lietuvių kalba ne
tinkanti! Lietuvių kalba spausdi
nių skaičius vis mažėjo. Poligrafi
jos panaudojimas Vokietijos 
politinei įtakai stiprinti aštrino 
tautinius santykius, organizuotai 
silpnino Mažosios Lietuvos 
lietuviškumą, siaurino lietuviškų 
knygų spausdinimo geografiją. 
1920-1940 metais Mažojoje 
Lietuvoje iš viso veikė 197 
poligrafinės įmonės; iš jų 21 
spausdino lietuvių kalba. Žy
miausi lietuviškos spaudos cent
rai buvo: Tilžė (1,100 knygų 
lietuvių kalba), Klaipėda (764), 
Karaliaučius (649), Priekulė, 
(268), Bitėnai (123). Iš viso 
Mažosios Lietuvos teritorijoje nuo 
1547 iki 1940 metų 15-oje miestų.

Mažosios Lietuvos fondo suvažiavimo metu, kuris vyko šių • miestelių ir net kaimų pasirodė 
metų rugsėjo 2-3 dienomis Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje.

Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka

akstinai, 2) poligrafijos at
siradimas (poligrafija — „daugia- 
raštiškumas” — pramonė, api
manti visas spaudos gamybos rū
šis), 3) knygų tematikos pir
mosios kryptys, 4) prekyba kny
gomis, 5) leidimo organizacija, 
komercializmas, 6) leidinių te
matikos plėtotė, 7) lietuviš
kos knygos platinimo specifika, 
8) lietuviškos knygos leidimo 
sunkumai ir jų didėjimas, 9) lie
tuviško šrifto parengimas, 
10) kalendorių vaidmuo lietuviš
koje raštijoje. Mažojoje Lietuvoje 
lietuvių knygų leidyba susifor
mavo į savarankišką verslo sritį. 
Iki šiol „de viso” nustatyta, jog 
per visą 1547-1940 metų laikotar
pį išėjo 2,445 knygos ir smulkieji 
spausdiniai, nors, atrodo, kad jų 
(ypač smulkesnių spausdinių) 
buvo kur kas daugiau. 

Leidybą stabdė kai kurie regio
ninio pobūdžio veiksniai. Didele 
kliūtimi laikytina iš leidėjų re
pertuaro iškritusi grožinė litera
tūra, kuri normaliomis sąlygomis 
užtikrina pastovų verslo finan
savimo šaltinį. Mažosios Lietuvos 
knygininkystės plėtotę varžė ri
botas gotišku raidynu spausdina
mų leidinių tiražas. Visuotinio 
raštingumo sąlygomis knyga go
tišku raidynu už Mažosios Lietu
vos ribų paklausos beveik neturė-

3,228 knygos lietuvių kalba. Be 
to, krašto poreikiams dar 217 
knygų buvo išspausdinta kituose, 
iš viso 22 Europos miestuose. Tai 
gyvino kultūros ir mokslo ryšius, 
tarptautinio lietuvių kultūros ir 
pačių lietuvių problemas.

Leidinių tiražus lėmė visuome
nės raštingumo lygis ir knygų 
paskirtis. Pirmieji lietuviški lei
diniai, adresuoti riboto rato ir 
interesų skaitytojams, ėjo viduti
niškai 200-300 egzempliorių tira
žu. Išaugus švietimo įstaigų skai
čiui ir paplitus visuotiniam raš
tingumui, knygų tiražai pradėjo 
diferencijuotis. Mažiausiu tiražu 
(200-300 egzempliorių) ėjo ribotos 
paskirties leidiniai (agendos, gro- 
matos), vidutiniu (1,000 egzem
pliorių) — tikybos praktikai reika
linga literatūra (maldaknygės, 
giesmynai, biblijos), didžiausiu 
(siekiančiu iki 4,000 egzemplio
rių) — universalios paskirties 
knygos (elementoriai, katekiz 
mai, praktiniai vadovai).

Mažosios Lietuvos knyga ilgą 
laiką buvo visos lietuvių kultūros 
orientyras, sargas ir įkvėpėjas. Ji 
išaugo iš religinės raštijos, bet ji 
buvo liaudies dvasingumo ir švie
timo ugdytojas, rašto mokymo va
dovėlis ir filologijos mokslo 
skatintojas.

Autorius Domas Kaunas, gi 
męs 1949 metais, Vilniaus uni
versiteto profesorius, habilituotas 

(Nukelta į 2 psl.)
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Pasipriešinimo klaipėdiečių nutautinimui istorija

Draugystė
Ruduo. Brolių nėra. Seserų 

nėra. Draugų nėra. Esi vienas ar 
viena. Paimi į rankas elegišką 
knygą, draugystės patosui su
kurią — Henriko Nagio Broliai 
balti aitvarai. Paimi paguodai. 
Atsiverti ir skaitai: „Niekas ne
grįžta, bet liko viskas: / žodžiai, 
žingsniai, veidai”.

Tą nykią valandą jie tave ap
lanko, priglaudžia ir nuramina 
tuo buvusiu didingu jų dvasios 
polėkiu. „Ir vėl sugrįžta visa, 
lyg praeities nebūtų, / lyg atsigė
rei iš skaidraus šaltinio/ ir vėl 
gali gyventi niūrią kasdienybę, ir 
vėl gali gyvent / dainom prie blės
tančios ugnies, kurias dainuoja / 
mergaitės ir jauni draugai...”

Tai, ką rašau, yra tiesa, nes tik
ros draugystės jausmas niekad 
nemeluoja. Niekad nieko neiš
pučia. Tik sakyte sako tai, kas 
kadaise priklausė tavo egzisten
cijai, kaip štai dabar dar plakanti 
širdis, dąr ilgesio nepraradusios 
mintys.

Nūdien tikros draugystės tema 
nėra populiari. Ją visiškai užgo
žia kalbėjimas apie erotikos ir 
sekso malonumus. Seniai ieško
jau knygos, kurioje man įkan
damu stiliumi būtų nagrinėjami 
žmogaus su žmogumi santykiai. 
Žinau, apie tai rašo psichologai, 
psichoanalitikai, teologai, filoso
fai, sociologai... Bet man labiau 
rūpi literatūrinis etinis požiūris. 
Kažkas panašaus į jaunystėje 
skaitytas Spren Kierkegaard’o 
knygas, yač jo Entiveder... 
Oder (Arba... arba).

Man pasisekė. Atsitiktinai bib
liotekoje suradau meksikiečių 
poeto Octavio Paz naują knygą 
The Double Flame, nagrinėjančią 
meilės ir erotikos sampratas. Paz 
1990 metais buvo apdovanotas 
Nobelio premija. Poetas, esejis- 
tas, originalus esminių kultūros 
bei literatūros temų gvildentojas. 
Kaip tik šioje „Dvejopos lieps
nos” knygoje jis rašo ir apie drau
gystę.

Pradėjau skaityti ir iš karto 
pasijutau europietiškos kultūros 
terpėje. Tai, ką mes mokyklose 
sėmėmės visuotinės literatūros ir 
istorijos pamokose, čia vėl iškyla 
prieš akis. Vėl matau, kokią 
didelę reikšmę mūsų sąmonei tu
ri Platono, Aristotelio, krikščio
nybės tradicija. Matau, iš kur kilo 
Provanso trubadūrų meilės sam
prata. Iš Ispanijos maurų poe
zijos. Ir t.t.

Labiausiai man rūpėjo skyrius 
apie draugystę. Pastaruoju laiku, 
rodos, prarandu savo vienintelį 
artimą draugą. Anksčiau jis man 
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rašydavo nuostabius laiškus. No
riai atsiliepdavau. Paskutiniame 
jo laiške perskaičiau štai ką: „Nu
tolau nuo Tavęs. Per didelius rei
kalavimus statausi draugystei”. 
Po to tyla, jau trunkanti pus
antrų metų. Vėl rašiau jam. Jokio 
atsako. Kodėl?

Galvoju: kuo aš nusikaltau 
draugystei? Gal surasiu atsaky
mą Paz’o knygoje? Čia jis nurodo 
asmenybės reikšmę. Mes galime 
mylėti asmenį, kuris mūsų ne
myli, tačiau draugaujant tai ne
įmanoma: reikia abipusio atlie- 
pio. Argi aš nesugebėjau tin
kamai suprasti savo draugo siel
varto? Tinkamai reaguoti? Būti 
su juo skaudžios valandos metu? 
Mes gi esame tragiško laiko 
vaikai.

Draugystė neužsimezga pirmu 
žvilgsniu, kaip meilė. Jos ryšiai 
daug sudėtingesni, perpinti idėjų, 
jausmų, bendrų siekių. Meilė 
gimsta iš ūmaus susižavėjimo, 
tuo tarpu draugystė bręsta pama
žu, bendraujant, drauge veikiant, 
darant, sutariant. Sąlytis joje 
dažnas. Tolimas ilgalaikis tarpas 
atvėsina bendrumą. Draugystė 
tampa tik pažintimi. Gal ir mano 
atveju tas nuotolis ir toji vidinė 
didėjanti vėsa prisidėjo prie drau
go tylos. Ką padarysi: gesta laužo 
plėnys.

Visose žmonijos civilizacijose 
draugystę gaubė pagarba. Aukš
tino ją filosofai, visuomenininkai, 
poetai. Draugų susitikimo ar atsi
skyrimo išgyvenimas įkvėpdavo 
jautriausius eilėraščius. Ypač ki
niečiuose, kur draugystės dvasia 
plazda melancholiškos gamtos 
fone. Mane, prisipažįstu, labiau
siai paveikė Friedrich Schiller’io 
poema „Die Buergschaft” (Įkai
tas), kurioje jaunuolis pasisiūlo 
būti įkaitu, kad jo mirčiai pa
smerktas draugas galėtų prieš 
mirtį atlikti tradicinę pareigą — 
nuvykęs į tėviškę, sutuokdinti 
savo seserį Tironas duoda tris 
dienas. Kas atsitinka per tą 
laikotarpį, manau, mano kartos 
skaitytojai žino. Herojiško pasi
aukojimo vaizdai išlieka visam 
gyvenimui, kaip tikros draugys
tės pavyzdys. Ji reta, kaip ir kiek
viena šventumu alsuojanti dory
bė. Ja susižavi ir pats tironas.

Draugas yra laisvai pasirenka
mas. Ne pasisavinamas. Jis ar ji 
visada išlieka tavo mintyse kaip 
laisva asmenybė. Yra panašumo 
į meilę. Mintytojas Montaigne 
savo esė apie draugystę nurodo 
skirtumą: meilės liepsna yra 
veržlesnė, veiklesnė, aršesnė, 
taip pat ūmi ir nepastovi, klie-

VYTAUTAS A. JONYNAS

Martynas Purvinas (1902-1976)

• Martynas Purvinas. KLAI
PĖDOS KRAŠTO MOKYKLŲ 
DRAUGIJOS ISTORIJA. Kaunas: 
Mažosios Lietuvos fondas/Spindulys, 
1995. (Kultūros žurnalo Santara bib
liotekos leidinys Nr. 29.) 128 pusla
piai.

Kokius pokštus kartais iškrėsi 
atmintis.

Kazio Borutos Baltaragio mdlū- 
nas, kaip prisimenam, yra grėži, 
svaigi knyga. Gal ypatingai nlie- 
la montrealiečiui, kuriam teko 
pirma kitų atsiliept apie tą veika
lą, „pralaužusi geležinę uždangą” 
savo' recenzija. Paskui pritari 
žmonos siūlymui perkelt jį sce- 
non, patarinėt šiokias tokias pa
taisas scenarijuj, džiaugtis Mont- 
realio lietuvių teatro pasiseki
mais... Pagaliau gėrėtis plokštelėj 
išlikusiais šaunių draugų balsais. 
Bet, kaip daug gražių dalykų 
gyvenime, ilgainiui visa tai 
užsimiršo.

Kol staiga vieną dieną nei iš 
šio, nei iš to pasigirdo ausyse 
visu skambumu viena vaidinimo 
vieta. Toji, kurioj pasakotojas 
sušunka:

„O galėjo būti gyvenimas kaip 
obuolys!!. Galėjo!”

Kam prireikė sugaust tam 
akordui, skaitant tokį dalykišką 
veikalą kaip Martyno Purvino 
Klaipėdos krašto mokyklų draugi
jos istoriją? Ką bendro turi jis su 
pasaka, su obuolmušiais ar obuo
liais? Nebent tai, kad mokykla, 
mokymas visada panašūs į mede
lyną, į skiepijamus vaismedžius, 
kurių vieniems lemta užaugt, 
nešt ir sirpint vaisius, o kitiems 
— sunykt be priežiūros ir išdžiūt. 
O apie tokius sodininkus, genėto
jus ir prižiūrėtojus kaip tik ir 
kalba Martyno Purvino knyga.

Kaip bebūtų, knygos pavadini
mas įtaigauja ją būsiant spran
giu, pilnu vardų-pavardžių, datų, 
statistikų aprašu. Rasit svariu 
pažintine prasme kompendiumu, 
bet vargu ar ir patraukliu, leng
vai skaitomu.

Malonu pripažint, kad taip 
nėra. Ironiška, kad jei esama šiek 
tiek sausuolių ir nuobodybių, tai 
tuos daiktus aptinkame ne pa
grindiniam Martyno Purvino pa
sakojime, bet kaip tik toje kūrinio 
dalyje, kuri privalėjo pagal visus 
gamtos dėsnius nuskambėt, jei 
ne lyriškai, tai bent sentimen
taliai ir nostalgiškai. Būtent 
skyrelyje: „Mokyklas prisimena 
mokytojai”. Mat Purvino norėta 
sukaupt čia kuo didesnį skaičių 
gyvų liudininkų išsipasakojimų. 
Deja, jo pastangos neišsipildė. Į jo 
paraginimus spaudoje atsiliepė 
vos trys asmenys iš galimo šimto 

su viršum buvusių mokytojų.
Sunku spręst iš gautųjų tekstų, 

ar tai nuostolis, bet patį pagrin
dinį knygos tekstą aptariant, 
tenka konstatuoti du faktus:

1) knyga nuovoki, parašyta 
gyvai, sklandžiai. Ji apima ir 
išsamiai nušviečia maždaug 
1918-1939 metų laikotarpį;

2) nors jos yra atkurti
kovos už lietuVilką žodį Klaipė
dos krašte vaizdus, jinai neišsi
tenka tuose siauruose rėmuose. 
Šalia švietimo sistemų aprašy
mų, visokių įsakų, nurodymų 
tekstų, mokytojų paruošimo pro
gramų, Purvino knyga pateikia 
plačią, išsamią pastangų sustab
dyti klaipėdiečių vokietėjimą 
apžvalgą. Šiuo bruožu jinai pui
kiai papildo neseniai pasirodžiu
sią Martyno Brako knygą Mažo
sios Lietuvos potitinė ir diploma
tinė istorija, kurioj Klaipėdos 
krašto buvimas Lietuvos prie
globstyje buvo aptartas pažymė
tinai skystai.

Martyno Purvino knygos turi
nys, paskirstytas į 15 skyrelių, 
faktinai susideda iš keturių 
stambių dalių. Pirmojoj dalyje 
trumpai aptariama, nenuklys
tant į „proistorę”, lietuvybės 
padėtis Mažojoj Lietuvoj prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, plačiai 
pasinaudojant 1935 metais pasi
rodžiusiu V. Vileišio veikalu: 
Tautiniai santykiai M. Lietuvoj. 
Antrojoj dalyje pažymėtinai gyvai 
ir paveikiai pavaizduojama nedė
kinga Santarvininkų įgulos padė
tis, kai jiems teko laviruoti tarp 
visaip juos mulkinančių vokiečių 
ir lenkų intrigantų. Trečioji dalis 
aprašo visą direktorijų bei seime
lių keitimosi karuselę Klaipėdos 
kraštui patekus į Lietuvos pro
tektoratą. Pagaliau paskutinėje 
dalyje, trumpiausioje puslapių 
skaičium, aptariamas Trečiojo 
Reicho smurtas, Klaipėdos kraš
to atplėšimas nuo tautos kamie
no, Mokyklų drauguos veiklos pa
baiga, paskutiniai jos žygiai pa- 
veikt kryžiuočių ainius bent kiek 
gerbti lietuvių teises. Turbūt 
šių puslapių poveikyje ir suskam
bo ausyse toji frazė iš Balta
ragio malūno: „O galėjo būt gyve
nimas kaip obuolys... Galėjo”.

Niekas nesikėsina užginčyti, 
kad mūsų, „didlietuvių”, nusima
nymas Mažosios Lietuvos ir Klai
pėdos krašto istorijoj ne kažin 
koks. Labai ribotas, jei ne mini
malus. Susidedantis daugiau 
mažiau iš to, kas nugirsta Klaipė
dos atvadavimo sukakčių proga 
ar iš skaitytų išeivijos spaudoje 
straipsnių. Užtat nemaža dalykų, 

, kurie gali mums pasirodyti neži
nomais ar negirdėtais, nebūtinai 

■ privalo būti atodangom buvu-

dinti; tuo tarpu draugystes 
šiluma yra lygi ir santūri... pa
stovi ir rami, švelni, be jokio gru
bumo.

O gal mano elgsena ilgainiui 
tapo per grubi draugystei? 1

Pranas Visvydas 
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siems to krašto gyventojams. 
Tenka guostis nebent tuo, kad 
nūdienės Lietuvos gyventojams 
rasit dar mažiau tie dalykai 
žinomi. Taip apsidraudę nuo ap
kaltinimo obskurantizmu, galim 
išvardint drąsiau tai, kas mums 
pasimatė Purvino veikale drą
siom ir taikliom užuominom apie 
dalykus, kurių nežinojom ar 
įsivaizdavom kitaip.

Imkim, pavyzdžiui, dalykus, 
kuriais mažlietuviai mėgsta 
didžiuotis — mūsų rašto pradžią, 
Karaliaučiaus universitetą. Mar
tyną Mažvydą, Danielių Kleiną, 
visus tuos vokiečius, baigusius 
Halle’s ar Karaliaučiaus pastorių 
seminarijas ir atkeliavusius 
skelbti Dievo žodžio mūsų bū
rams gimtąja kalba. Martynas 
Purvinas tų faktų neužginčija, 
bet pasiklausia savęs, kiek toji 
„rėdą”, nušašusi germanizmais ir 
pJenizmais kalba, galėjo būt sava 
ir suprantama liaudžiai. Ir daro 
įdomią prielaidą, ar nebus jinai 
buvusi svarbia lietuvių suvokie- 
tėjimo priežastim. Juo labiau, 
kad pamaldos vokiečių kalba bū
davusios brukamos netgi ten, kur 
tų švabų buvo visai nedaug.

Arba imkim politinius dir
vonus. Rinkimus į Landtag’ą ir 
Reichstag’ą. Mes, neišmanėliai,, 
linkę manyti, kad skriaudžiama, 
engiama ir kitaip manipuliuo
jama buvo vien lietuviškoji 
mažuma. Martyno Purvino tekste 
aptinkam užuominą, lfad Prūsuo
se būta ir lenkų bei danų (sic) 
mažumų ir josios buvusios geriau 
susiorganizavusios ir vieninges- 
nės. Faktiškai lietuviai net nelai
kytini mažuma.

Šitokių „atitaisymų”, atodan- 
gėlių Purvino tekste nemažai ir 
tai sudaro knygos žavesį. Įkvepia 
pasitikėjimą autoriaus objekty
vumu.

Gal už tūkstančio metų žmonija 
sužinos, ar vokiečiai laikytini 
antžmogiais, nuožmogiais ar apy- 
žmogiais, bet atrodytų, kad lietu
vių gentys nebuvo ypatingai at
sparios vokietybei, tam „Deuts- 
chtum”, ir Purvinas nesistengia 
tų dalykų nutylėti ar nuslėpti:

„Stątistikos lentelė liudija, kad 
tuo laiku Klaipėdos — Šilutės 
apygardoje buvo per 60% lietu
vių, Tilžės-Lankos — apie 30%. 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

Jeigu tuo metu Prūsų lietuviai 
būtų turėję savo patyrusių ir 
ryžtingų politinių veikėjų, kurie 
būtų galėję sujungti visus 
lietuvius į vieną tautinį vienetą 
ir įkurti savo tautinę politinę 
partiją, tai Klaipėdos — Šilutės 
apygardoje būtų galėję išrinkti 
savo atstovą į Vokietijos Reich
stagą ir abu atstovus į Prūsijos 
Landtagą, o gal dar net vie
ną atstovą Tilžės-Lankos apy
gardoje.

Deja, tokių politinių veikėjų 
neatsirado. Gal tuo laiku ir 
nebuvo tinkamų sąlygų rastis 
lietuviškai politinei partijai. 
Ūkininkų materialinė padėtis 
buvo labai gera. Į bažnyčią ir 
vestuves jie važiuodavo karieto
mis ir blizgančiais pakinktais 
puoštais žirgais. Jų išaugintus 
trakėnus supirkdavo kariuome
nė. Be to, mokyklos drausmė, 
bažnyčios autoritetas ir kariška 
tarnyba auklėjo lietuvius ištiki
mus karaliui. Jie tik pageidavo 
palikti jų kalbą mokyklose ir baž
nyčioje, bet viešai kovoti dėl to 
nesiryžo. Gal tikėjo vokiečių 
melagingais pažadais ginti jų 
teises Prūsijos seime. Vokiečiai 
visokiais būdais šmeižė ir niekino 
lietuvių veikėjus, juos apšaukė 
valdžios priešais. Net Gaigalaitis, 
kuris Prūsijos seime tiktai kuk
liai prašydavo neskriausti lietu
vių, vokiečių liberalų buvo šmei
žiamas, įžeidinėjamas ir apšauk
tas žmonių kiršintoju prieš val
džią. Toks vokiečių elgesys ir vis 
stiprėjanti germanizacija mokyk
lose kėlė susirūpinimą ir vokie
čiams palankių lietuvių tarpe. 
Lietuviai pradėjo trauktis iš 
vokiečių partijų globos, vis dau
giau būrėsi apie savo tautinius ir 
politinius veikėjus. Lietuvių 
susitikimai Rambyno kalne Joni
nių išvakarėse ir birutininkų bei 
Vydūno choro ruošiamos vasaros 
šventės kiekvienais metais su
traukdavo vis didesnes lietuvių 
mases Įsisteigus 1912 metais 
„Santarai”, ir jaunimas įsijungė 
į lietuvių tautinį judėjimą, kuris 
vis sąmonėjo.”

Iš kitos pusės, Purvinas nepa
gaili priekaištų ir Lietuvos 
vyriausybei ar, kaip jis ją kažko
dėl vadina, Centro Valdžiai užjos 
neapdairumus, nenumatymus, 

nesirūpinimą švietimo reikalais:

„Neigiamai lietuvių kalbos 
diegimą krašto mokyklose veikė 
ir kai kurie centro valdžios 
veiksmai. Krašto gyventojai ne
suprato, kodėl reikėjo iš karto 
atleisti geležinkelio ir pašto tar
nautojus ir pakeisti juos iš 
Didžiosios Lietuvos atvykusiais 
žmonėmis. Geležinkeliečių ir 
pašto agentūrų vedėjų dauguma 
buvo vietos žmonės, kalbėjo 
lietuviškai ir būtų sugebėję 
prisitaikyti prie naujų sąlygų. 
Daugelis jų nusivylę persikėlė į 
Vokietiją. Naujieji tarnautojai 
buvo visiškai svetimi krašto 
gyventojams. Juos skyrė gyveni
mo papročiai ir tikyba. Tai iš 
dalies ir trukdė abiejų Lietuvos 
šalių žmonių suartėjimą.

Prancūzų administracijos laiko
tarpiu lietuvių tautinis sąmonin
gumas ir pasiryžimas kovoti dėl 
savo teisių buvo gana ryškus. 
Išrinktame Klaipėdos apskrities 
seimelyje lietuviai turėjo 17 ats
tovų, vokiečiai-----tiktai 9. Sei
melio pirmininkas buvo Jokūbas 
Brožaitis. „Santaros” jaunimas 
buvo sąmoningas ir tautiškai 
aktyvus. Susipratę lietuviai ir 
santariečiai entuziastingai sutiko 
Klaipėdos krašto sujungimą su 
Lietuva 1923 m. sausio 15 d.

Deja, šis jaunimo entuziazmas 
nebuvo panaudotas. Jaunimo ne
įtraukė į Lietuvos valstybinį ir 
politinį gyvenimą, taip pat į 
darbą centro valdžios įstaigose. 
Beje, jaunimas savo išsilavinimu 
nenusileido į Klaipėdos kraštą at
keltiems tarnautojams. Tą faktą 
rodė vakariniai suaugusiųjų kur
sai, kuriuose naujieji tarnautojai 
stengėsi įsigyti keturių gimnazi
jos klasių pažymėjimus. Pana
šiuose kursuose vietos jaunimas 
galėjo mokytis lietuvių kalbos 
gramatikos ir rašybos. Ypač ta 
jaunimo dalis, kuri jau prancūzų 
laiku mokėsi lietuviškos rašybos 
„Santaros” rateliuose. Jaunimas 
nusivylė, pradėjo trauktis iš akty 
vesnės tautinės veiklos. Tiktai 
saugumo policija, kaip vienintelė 
Centro valdžios įstaiga, ruošė vie
tos jaunuolius atsakingoms par i- 
goms, ir daugelis iš jų užėmė 
vadovaujančias pozicijas.

(Nukelta j 2 psl.)
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JAV LB Kultūros tarybos 1995 metų Dailės premija

Kultūra — įdaiktintas 
Apreiškimas

Džiaugiamės JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos 
atnaujinta kultūros premijų tra
dicija. Sveikiname šių metų 
laureatus: Ramojų Mozoliauską, 
Danutę Bindokienę, Lietuvių 
operą, Ritą Čyvaitę-Kliorienę, 
Darių Polikaitį, Stasį Barą, Al
girdą Brazį, Daną Stankaitytę, 
Aldoną Stempužienę, Joną Vaz- 
nelį.

Metinės premijos galbūt yra 
analogija sporto pasaulio kasme
tinio rungimosi dėl pirmosios 
vietos: kaupiamos viltys, auga 
įtampa, susidomėjimas rungtynė
mis, džiaugiamasi laimėjimu. 
Aišku, po metų vėl viskas prasi
deda iš naujo. Tačiau rungimasis 
dėltaurių duoda struktūrą spor
tinei veiklai. Analogija kultūri
niam gyvenimui gal netiksli tik 
skirtinga trukmės skale: kūrybi
nės premijos pažymi ne vienos va
saros ar vieno rudens siekius, o 
dešimtmečių kūrybines pastan
gas ir tų pastangų labai apčiuo
piamas išdavas.

Kaip tik premįjų proga norėtųsi 
sustoti prie dvasios ir daiktų 
ryšio, prie kultūros šaknų. Didy
sis teologas Paul Tillich matė, 
kad kultuos pagrindą sudaro re
ligija (tai, kas tuo metu žmonių 
bendruomenės yra giliausiai tiki
ma). Kultūros apraiškos yra re
ligijos formos. Tai, kas glūdi 
visose kultūrinėse pastangose ir 
yra jų versmė, pagal Tillich, yra 
niekas kita, kaip mūsų galutinis 
rūpestis: kas esame, kodėl čia 
esame, kam esame ir kam esa
me galutinai atsakingi. Ir todėl 
aišku, kad šiuos klausimus norė
dami atsakyti pasiteikiame visas 
žmogiškas galias: tikėjimą, protą, 
aistras, vaizduotę ir nei kiek 
nemažiau svarbias fizines: regė
jimą, klausą, kalbą, lietimą akim 
ir rankom. Kultūrą ženklina ly
giai taip pat konkretybė, kaip ir 
dvasingumas. Net muzikoje, ab- 
strakčiausioje iš visų menų, nors 
kūrinio esmė yra abstraktus ir 
dėsningas atsikartojimų ir poky
čių derinys, tačiau kūrinio ne
įmanoma atskirti nuo taip laiki
no garso, kuris nuskamba ir nu
tyla. Ta prasme kūrinio esmine 
dalimi yra ne tik kompozitoriaus 
vaizduotėje, vidinėje klausoje 
gimęs garsų derinys, bet ir visų 
kūrinį atliekančių muzikų talen
tas, triūsas ir įgūdžiai. Kūri
nio klausydamiesi, išgyvename 
džiaugsmą, suvokiame prasmę, 
su8iliečiame su transcendencįja.
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Tai kūrybinės kibirkšties įsikūni
jimas, įsidaiktinimas. Labai 
tikslu mene matyti dieviškąjį 
pradą. Pagal Antaną Maceiną, to
dėl giliausia savo prasme kultūra 
yra Dievo darbo vykdymas.

Šito ženklas kultūriniame gy
venime ir yra premijos: jos patvir
tina kultūros konkretybę, teikia 
pripažinimą ir pagarbą tam žmo
gišku! triūsui ir pastangom, ku
rių kūrybos darbas reikalauja, ir 
išreiškia bendrą džiaugsmą kūry
binio darbo rezultatais. Taip šiais 
metais visas pasaulis džiaugiasi 
Seamus Heaney labai savita ai
rių istorijos ir visos airiškosios 
pasaulėjautos persunkta poezija, 
jam laimėjus Nobelio literatūrinę 
premiją. Mažesnis mūsų būrys, 
bet lygiai nuoširdžiai dabar 
džiaugiasi skulptoriaus granite, 
bronzoje, pliene įkūnytom for
mom, muzikų ir dainininkų 
mums teikiamais garsais, spau
da, pasiekiančia mus iš nenuils
tančios redaktorės rankų.

Ir todėl nesinorėtų sutikti su 
kai kuriom mintim, kuriom pa
sitinkama šiemetinė Lietuvių 
fotografijos paroda Čikagoje, at
sidarysianti ateinantį penktadie
nį (žr. Draugo priedo psl. 4). Jeigu 
teisingai jas suprantame, atrody
tų, kad dangaus siejimas su 
transcendencija tėra senovinė 
iliuzija, iš kurios jau esame išau
gę. Bet mūsų laikais ar ne sa
votiškai pasenęs atrodo ir tas 
Feuerbach’o ir kitų 19-ojo am
žiaus išminčių „išlukštenimas” 
žmonių giliausio troškimo, galu
tinio rūpesčio? Kaip ir džiūgavi
mas, skelbiant, kad Dievas tik 
mūsų pačių kūrinys? Nors ši „ži
nia” kurį laiką ir turėjo paklausą 
(turbūt žymiausias to reiškinys 
žmonijos istorijoje buvo a.a. 
Sovietų Sąjunga), šiuo laiku ir vėl 
esame atsigręžę į galutinį mūsų 
rūpestį ir neišvengiamai grįžta
me prie sampratos, kad mes esa
me Dievo kūriniai. O jeigu kūri
niai, tai pagal žydiškojo-krikščio- 
niškojo tikėjimo tradiciją — taip 
pat ir Dievo bendradarbiai. Ar 
gali būti kilnesnio žmogiško 
pašaukimo samprata? Norėtųsi 
galvoti, kad kai kurios ir mūsų 
gyvenamo laiko kultūrinės ap- 
apraiškos, kurioms priklauso 
šiame Draugo kultūriniame 
priede aprašomos, JAV LB Kul- 1 
tūros tarybos šiais metais 
išskirtos ir pažymėtos, tai pa
liudija. į

(a. II.)

Ramojaus Mozoliausko ženklų poezija
DANAS LAPKUS

Ramojus Mozoliauskas iš ma
žens norėjo būti menininkas, bet 
neleido tėvai — gėdingas luomas 
(„ir teisingai sakė”). Atsidūręs 
vienas pokario Vokietijoje, įstojo 
į Stuttgart’o meno mokyklą. Ten 
mokydamasis, išgirdo apie meno 
ir amatų mokyklą — Ecole dės 
Arts et Metiers, kurią prancūzų 
zonoje, Freiburg’e, suorganizavo 
lietuvis dailininkas Vytautas K. 
Jonynas ir į kurią vėliau buvo 
priimtas. Freiburg’e skulptūrą 
dėstė Jonynas, Marčiulionis, pie
šimą Kasiulis, Valius. Vėliau šios 
mokyklos absolventai sudarė lie
tuvių išeivijos meno branduolį. 
Kaip prisimena menininkas, tai 
buvo geriausi linksmybių ir dar
bo metai:

Skulptorius Ramojus Mozoliauskas prie savo kūrinio „Paminklas kariams, 
žuvusiems taikos metu” (fiber glass), kuris dabar stovi Plainfield, ūlinois.
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Ramojus Mozoliauskas Šv. Juozapas su Vaikelių Jėzumi (bronza)
Libertyville, Illinois . Freiburg’e pamėgau daryti di

deles skulptūras. Profesorius 
Jonynas, pats neaukštas, pykda
vo, nuolat primygtinai prašydavo 
mažinti. Po vienos tokios pastabos 
apie maino lipdoma darbą kartą 
nėsusilaikiau: „šitas mažesnis nei 
natūralaus dydžio! Toks kaip Jūs, 
ponas profesoriau”.

Baigęs Freiburg’o mokyklą, 
1950 metais Ramojus Mozoliaus
kas persikėlė į Čikagą, kur siekė 
toliau tobulinti skulptoriaus įgū
džius — išmokti kalti granitą, jo 
žodžiais, „tapti tikru skulptoriu- 
mi”. Todėl įsidarbino mažoje pa-

s minklų dirbtuvėje, kurioje grani
tą kalė du senukai italai. Dvyliką 
metų matė, kad vis dar turi ko iš 
jų mokytis. Dėl šios dirbtuvės 
darbo kontaktų Mozoliauskas įsi
traukė kurti memorialines ir 
religines skulptūras. Nuo 1962 
metų jis yra laisvas menininkas, 
apdovanotas Amerikos memoria
linio meno instituto (American 
Institute of Commemorative Art) 
prizu už „įtaką Amerikos kapi
nių išvaizdai”.

Dauguma Ramojaus Mozoliaus
ko skulptūrų yra Čikagoje ir jos 
apylinkėse. Chronologiškai, o 
kartu ir stilistiškai, skulptoriaus 
nueitą kelią būtų galima suskirs
tyti į tris etapus: ankstyvąjį 
(1950-1961), figūrinį (1962-1971) 
ir abstraktųjį (1972-iki šiol). Dėl 

(Nukelta į 4 psl.)

„Ateities” savaitgalis Čikagoje
Šių metų rudeninis „Ateities” 

savaitgalis Čikagoje ir Lemonfe 
vyks lapkričio 3-5 dienomis. Į 
tradicinį literatūros vakarą, 
kuris bus penktadienį, lapkričio 
3 dieną, 7 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje (tuoj po Lietuvių fotogra
fijos parodos atidarymo Čiurlio
nio galerijoje), savo poeziją

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos 1995 metų premi
jos: Ramojui Mozoliauskui, Lietuvių operai, Dariui Polikaičiui, 
Ritai Čyvaitei-Kliorienei, Stasiui Barui, Algirdui Braziui, Danai 
Stankaitytei, Aldonai Stempužienei, Jonui Vazneliui, Danutei Bin- 
dokienei • Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai • JAV LB Kultūros 
tarybos Premijų šventės programa • 24-ajai kasmetinei Lietuvių 
fotografijos parodai Čikagoje artėjant

skaityti atvyksta Kazys Bradū- 
nas, dabar gyvenantis Lietuvoje, 
o šiuo metu viešintis Baltimorėje. 
Tai bus reta proga vėl paben
drauti su jo ilgalaikės auditorijos 
taip pamiltu mūsų poetu ir išgirs
ti naujausiu jo eilėraščių, sukurtų 
jau tėvynėje. Kita vakaro pro
gramos naujiena — įscenizuota 
humoristinė vinjetė pagal 
rašytojos Žemaitės legendą, 
paruošta Dalios Kučėnienės ir 
režisuojama Arnoldo Voketaičio. 

Savaitgalio studijinėje pro
gramoje paskaitas skaitys bei 
diskusijose dalyvaus: iš Lietu
vos atvykstanti Dienovidžio 
redaktorė Aldona Žemaitytė, 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
Juozas Kojelis, JAV LB pirminin- 

~kė Regina Narušienė, Jonas Pa
bedinskas, dr. Ona Daugirdienė, 
dr. Dalia Kučėnienė ir dr. Vy- 

. tautas Dambrava.

Ramojus Mozoliauskas
Skulptorius Ramojus Mozoliauskas 1950 metais baigė Frei- 

burg’o (Vokietija) Ecole dės Arts et Metiers skulptūros skyrių. 
Tais pačiais metais iš Vokietijos emigravo i Jungtines Amerikos 
Valstybes ir pradėjo dirbti savo profesijoje.

Daugiausia jo darbų yra atlikta granite, privačių paminklų 
forma. Daugybė stambių skulptūrų sukurta, naudojant granitą, 
„Corten"plieną, „stainless steel”, bronzą, „fiber glass” ir betono 
medžiagas. Ramojaus Mozoliausko skulptūrų yra beveik visose 
Čikagos, o taip pat daugelio kitų miestų katalikų kapinėse. Dalis 
jų stovi ir Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Stambi „Corten" plieno skulptūra yra pastatyta Dayton, Ohio, 
JAV aviacijos muziejuje. „Fiber glass” skulptūra „Gydančios 
rankos” stovi prie Loyola universiteto klinikos Čikagoje, o ir daug 
stambesnių skulptūrų, sukurtų pagal užsakymus, yra pastatytų 
kitose vietovėse.

Ramojus Mozoliauskas yra dalyvavęs daugelyje parodų, ap
dovanotas John Howard Benson Award, kuri skulptoriui suteikė 
The American Institute of Commemorative Art.

Ramojus Mozoliauskas „Angelai” (nerūdijantis plienas) 
„Angelų” mauzoliejus, Worth, Illinois

Paminklas pranciškonams (Corten plienas) 
Riverside, Illinois
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ANTANAS KLIMAS

Knyga apie „keistą sovietinės 
imperijos mirtį”• •

Kas sugriovė Sovietų Sąjungą? 
— ką tik Anglijoje ir Amerikoje 
pasirodžiusioje knygoje „Keista 
sovietinės imperijos mirtis” (The 
Strange Death of the Soviet Em- 
pire, New York: Henry Holt & 
Co., 1995) klausia veteranas britų 
žurnalistas David Pryce-Jones. 
Išvardinęs keletą galimų atsaky
mų, jis pareiškia: „Gal Baltijos 
valstybių atsisakymas pasilikti 
įsiurbtomis buvo tas gerklėje 
įstrigęs kaulas, kuris uždusino 
imperiją... Tos tautos suvaidino 
nepaprastai didelį vaidmenį, su
naikinant sovietiją”.

Už tą nuopelną autorius Balti
jos valstybėms paskiria net 50 
puslapių, beveik aštuntadalį savo 
knygos, kuri stengiasi apžioti 
revoliucinius pokyčius nuo Elbės 
iki Vladivostoko.

Viena įdomiausių knygos dalių 
yra pokalbiai su lemtingųjų 
įvykių dalyviais. Lietuvoje 
autoriaus pagrindiniai pašneko
vai buvo Vytautas Sakalauskas, 
Algirdas Kaušpėdas, Arvydas 
Juozaitis, Vitas Tomkus ir Justas 
Paleckis,Jr.

Paminėjęs Lietuvos Sąjūdžio 
svarbą — tai, kad jis buvo mo
deliu ir kitiems išsilaisvinimo 
judėjimams — britų žurnalistas 
praneša, jog Sąjūdis iširo „pavydo 
ir varžybų verpete”. Dabar iš jo 
tebeliko „karčiai saldūs” masinio 
judėjimo ir „pačios demokratijos” 
prisiminimai. ,

Kodėl taip atsitiko? Kelių popu
liarių istorinių knygų autorius 
Pryce-Jones aiškina, jog Lietuva, 
toji „tradicinė žemdirbių visuo
menė” su lenkiškos aristokratijos 
sluoksneliu, visai neturinti „de
mokratinių tradicijų”. Komuniz
mo laikais nomenklatūra „gru
biai ir nestilingai” pamėgdžiojo 
aristokratiją. Intelektualai nega
lėjo turėti daug įtakos, nes jų 
buvo per maža. Didžiajai lietuvių 
daugumai per ilgas kartas buvo 
įdiegtas paklusnumas, ir todėl jie 
priėmė viską, kas jiems buvo pri
mesta iš aukšto. „Vietinis abso
liutizmas” prisitaikė prie sovie
tinės okupacijos; jai pasibaigus, 
jis pasiliko.

Britų žurnalistas labai kritiš
kai peržvelgia JAV politiką Bal
tijos tautų atžvilgiu. Jis rašo, jog 
pusę šimtmečio Amerikos politi
kos tikslas buvo atgal atstumti 
sovietinį imperializmą ir išvaduo
ti pavergtas tautas. Bet vos tik 
tapo įmanoma šį idealą įkūnyti, 
Bush’o administracija apsiribojo 
raginimu „konstruktyviai derė-

tis”. Tai, autoriaus nuomone, 
juokais paverčia Bush’o vėlesnį 
tvirtinimą, kad jis laimėjo „šal
tąjį karą”, jr tai buvo viena 
priežasčių, kodėl jis nebuvo per
rinktas JAV prezidentu.

Pryce-Jones pagiria Vytautą 
Landsbergį už tai, kad jis tokią 
JAV laikyseną pavadino „išda
vyste”. Parafrazuodamas Wins- 
ton Churchill žodžius apie britų 
laikyseną 1940 metais, jis tai 
pavadina Landsbergio „puįkiau-, 
siąja valanda”. Tada Landsbergis 
autoriui priminė generolą Char- 
les De Gaulle, kai šis 1940 metais 
atsisakė vokiečiams pasiduoti: 
„Niekas nepaklupdė Landsber
gio, Sąjūdžio ir lietuvių”.

Tačiau britų žurnalistas mano, 
kad Landsbergis padarė klaidą, 
nepavertęs Sąjūdžio partija, ir 
palygina jį su Estijos Edgar 
Savisaar: abu „nelinkę eiti į kom
promisus net su draugais ir kole
gomis, beveik nepakenčiamai įsi
tikinę savo teisumu ir sugebė
jimu daryti teisingus sprendimus 
— trumpai tariant, labai tinkami 
kritišką valandą pasipriešinti ru
sams”.

Algirdas Brazauskas autoriui 
atrodo „sveikas” ir „gerai 
nusiganęs”. Jo „politinis miklu
mas” padėjęs jam iš komunistinio 
pavirsti „nacionalistiniu” auto
kratu, „vėlesniuoju Smetona”.

Autorius prabėgomis apšviečia 
pasaulį, kad antisemitizmas Lie
tuvoje buvęs dar aršesnis, negu 
Lenkijoje ar Ukrainoje. Jo vienin
telis autoritetas yra istorikė Dina 
Porat, Dovo Levino - Efraimo Zu- 
roffo istorinės mokyklos pasekė
ja, „koketyvinės kaltės” ir „entu
ziastingo” lietuvių „masinio” da
lyvavimo žydų žudynėse skelbė
ja. Beskubančiam autoriui nė ne
dingtelėjo tuo svarbiu klausimu 
pasiteirauti Lietuvos žydų švie
suomenės nuomonių.

Toksai paviršutiniškumas pa
ženklina ne vieną knygos pus
lapį. Dažnai neaišku, kur auto
rius reiškia savo nuomonę ir kur 
jis kartoja savo pašnekovų istori
jas. Ne vienam skaitytojui kils 
klausimas, kaip ta „absoliučiai 
nedemokratiška” ir savo paver
gėjams paklusni tauta sugebėjo 
išlaikyti savo tapatybę ir net 
suvaidinti ypatingą vaidmenį, su
griaunant sovietinę imperiją. Jei 
kas užsigeis pasitikrinti, kokiais 
istoriniais šaltiniais pasirem
damas autorius priėjo tokių iš
vadų apie Lietuvą, knyga nesu
teiks atsakymo. Autorius nesitei-

Lietuvos Mokslų Akademija. Lie
tuvių Kalbos Institutas. Lietu
vių kalbos žodynas, XVI tomas 
TEMA — TULĖ. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1995. 1,087 
puslapiai.

Šių metų viduryje pasirodė se
niai lauktas šešioliktasis didžiojo 
akademinio lietuvių kalbos žody
no tomas. Jj rašė dvylika kalbi
ninkų, visi iš Lietuvių Kalbos In
stituto. Vyriausias redaktorius: 
Kazys Ulvydas. Redakcinė kole
gija: J. Paulauskas, K. Ulvydas, 
V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Teisybė, gal čia pat reikėtų 
pažymėti, kad šių vasarą prof. 
Kazys Ulvydas jau išėjo pensijon, 
o vyriausiuoju LKŽ redatoriumi 
išrinktas dr. Vytautas Vitkaus
kas, nepaprastai patyręs ir 
darbštus kalbininkas. Ta pačia 
proga norėtume jam ir jo ben
dradarbiams palinkėti LKŽ leidi
mą užbaigti ligi 2000 metų.

Kaip paprastai, pirmiausia ra
sime santrumpų sąrašą, labai 
ilgą sąrašą, net 17 puslapių. 
Mums gal įdomiausia yra paieš
koti, sakysime, kiek užsienio 
lietuvių rašytojų bei kitų moksli
ninkų yra minimi šiame sąraše, 
kurių citatos duodamos iliustruo
jant jvairių žodžių jvairias 
reikšmes. Arba, kaip mes čia kar
tais mėgstame pasakyti: kurie iš 
užsienio kūrėjų per šį žodyną 
pamažu „grįžta” į Lietuvą. Deja, 
randame, tik šešiolika užsienio 
lietuvių rašytojų ir kelis moksli
ninkus, daugiausia kalbininkus. 
Kadangi daugelis iš mūsų gal dar 
ilgai nematys šio tomo, čia ir 
surašysime visus tuos šešiolika, 
galima sakyti, „išrinktųjų”:

1. Jonas Aistis
2. Vytautas Alantas

1 
kė pridėti bibliografijos, rodyklės 
ar išnašų. Jo knygos Lietuva ne
turi istorinio fono. Partizaniniam 
karui prieš okupantus ir religijos 
persekiojimui suteikiama po sa
kinį. Taip bėgomis ir apgraibomis 
rašomos žurnalistinės istorijos.

Algirdas Landsbergis

Šiame numeryje:
Nauja knyga apie Sovietų Sąjungos mirtį • Didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno XVI tomas • Žemynos užuominos Elenos Tumienės poezi
joje • Balio Augino Vėlinių baladė • Pokalbis kavinėje • Antano 
Sutkaus „Basų kojų nostalgija” • New York’o dailininkas Robertas 
Kaupelis

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Pulgis Andriušis 
Kazys Bradūnas 
Bernardas Brazdžionis 
Liudas Dovydėnas 
Jurgis Jankus 
Marius Katiliškis 
Vincas Krėvė-Mickevičius 
Alė Rūta (Elena Nakaitė- 

Arbačiauskienė)
11. Jurgis Savickis
12. Ignas Šeinius
13. Antanas Škėma
14. Antanas Vaičiulaitis
15. Vydūnas (Vilius Storasta)
16. Stepas Zobarskas.
Sunku pasakyti, kodėl tik šešio

lika užsienio lietuvių rašytojų 
buvo įtraukti į šį LKŽ tomą. Mes 
galėtume tik spėlioti daugmaž 
taip: visi šie užsienio lietuvių 
rašytojai pradėję rašyti dar 
prieškarinėje Lietuvoje, dar prieš 
1940 metus. Jie, tarkim, yra jau 
tapę lyg ir. lietuvių literatūros 
klasikais. Bet yra viena lyg ir 
„neaiški”’ftimtis: Antanas Škė
ma, kurio tnieji raštai pasirodė 

je, apie 1946 metus, 
lioti,. kad Škėma 

dėl to, kad jo kai 
kurie raštai buvę išleisti Lietuvo
je anksčiau, negu kitų užsienio 
lietuvių rašytojų.

Mums atrodo, kad galėjo būti 
įtraukta ir daugiau užsienio 
lietuvių rašytojų. Nesiimsime čia 
sudarinėti kokių nors sąrašų, nes 
mūsų kiekvienas gal vis kitokius 
sąrašus sudarytų. Tarp kitko, gal 
reikėtų prisiminti, kad šis tomas 
buvęs baigtas redaguoti ir įteik
tas spaustuvei jau prieš kelerius 
metus; tad gal nėra buvę pakan
kamai laiko viską iš naujo per
rašyti, nes tokiam žodynui žodžių 
atranka ir išrankos darbai yra 
milžiniški. Lieka tik tikėtis, kad 
būsimuose LKŽ tomuose užsienio 
lietuviai rašytojai bus pamažu 
įtraukiami daugiau ir daugiau.

Keistoka yra taip pat tai, kad 
niekur neminima Boston’e Juozo 
Kapočiaus išleista 37 tomų Lietu
vių enciklopedija, pati geriausia 
ir didžiausia iš visų ligi šiol iš
leistųjų. Čia jau LKŽ redakcija 
pasiteisinti gal ir negali: bosto- 
niškė LE jau seniai yra keliose 
Vilniaus bibliotekose.

Keista taip pat, kad niekur ne
minima JAV dešimt metų ėjusi 
Gimtoji kalba. Juk aišku, kad 
tuose JAV leistuose žurnalo 40 
numerių, kuriuose rašė patys 
žymieji mūsų kalbininkai, būtų 
tikrai buvęs vienas kitas geras 
pavyzdys LKŽ XVI tomo žo
džiams iliustruoti. Kiek man 
žinoma, Vilniuje jau seniai vienas 
kitas kalbininkas turėjo pilną 
JAV Gimtosios kalbos rinkinį.

Iš kitų užsienio lietuvių moks
lininkų minimi trys kalbininkai: 
Petras Jonikas, Antanas Salys ir 
Pranas Skardžius, o santrumpose 
minimas filosofas-pedagogas An
tanas Maceina.

Šiame tome — mano apytikriu 
bet gan tiksliu apskaičiavimu — 
yra apie 12,500 žodžių. Paprastai, 
tokiame 1,080 puslapių tome tel
pa apie 20,000 žodžių, bet šį kartą 
yra kiek mažiau, nes kai kurie T 
— raidės žodžiai apima labai daug 
puslapių: traukti — 94 puslapiai, 
tikti — 33, tiesti — 22, trinti — 23, 
trūkti — 21, tęsti — 17, tėvas — 5 

| puslapiai ir t.t.
I Sakysime, traukti užima beveik 

•| 9% viso tomo. Dėl to, kad traukti

f

(Nukelta į 4 psl.)
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1 temė sf.slng. (4) FmW, Lkv, Arm, Eiš, Žrm 
žr. tamsa 1: Ve, jis dirbs lig temos 
Bt. Nu aušros lig temos ūžė mašina 
Užv. II Vienas pragėrė šimtą šeštokų, 
dar temelė netemo TOrrvii7(Btrm). Kur 
mūs sesulę temėlė temė, kur lelijėlę 
gaidžiai giedojo? (d.) Mrs. Temelė te
mo, aš dar dirvelėj LTRlRod). Išaušo 
aušraitė, sutemo temaitė, patekėjo 
šviesioji saulaitė lmd(Gtz).

2 temė sf. (2) KŽ, T22 1. S, Rtr, D2, LTEXI259 
literatūros kūrinio, mokslo veikalo, 
straipsnio, nagrinėjimo, kalbos pa
grindinė mintis, idėja: Nukrypti nuo 
temos Nd2. Staiga pereiti prie kitos 
temos rš Žmogus — nuo amžių sena 
ir kiekvieną kartą nauja tema j. Gruš. 
Gyvenimas — tai neišsemiama tema 
s. Ciurl. Kaukazo įspūdžių temomis pa
rašiau labai nedaug, vos keletą trum
pučių eilėraščių v. Myk-Put. 2. DŽ, Trp2 
mokiniams duodamo rašyti literatūri
nio rašinio antraštės iormuluotė: Mo
kykloje mokytojas kartą mums davė 
laisvą temą iš lietuvių kalbos A. Vencį.
3. MuzZ, Trp2, LTEXI259 muz. pagrindinis 
kūrinio ar jo dalies motyvas, pagrin
dinė mintis: Tema su variacijomis Dž.
4. TrpZ lingv. žodžio ar formos kamie
nas. 5. rš lingv. žodžio kamieno galo 
balsis.

xtėma sf KZ žr. temas.
*tčmas sm. (2); Bsvu pastaba; pig. tėmy- 
ti: Pragaišk su savo tėmaisl J.

tematąs sm. (2) žr. 2 tema 1: Su džiaugs
mu toks apsiėmimas būtų tapęs pa
sveikintas, jei kalbėtojas kitą tematą 
būtų išsiskyręs A1885,364.

tematika sf. (i) DZ, TZ2 grožinės literatū
ros, dailės ar kt. kūrinio, ypač kūrinių 
grupės, temų visuma: Ieškoti savo

kūrybai tematikos Ndž. Siužetiniuose 
paveiksluose religinė tematika pama
žu užleido vietą pasaulietiškai rš.

tematinis, -ė adj. (!) 1. DZ, Nd2, Trp2 api
mantis temų visumą, susijęs su tema
tika: Atskirą tematinę grupę sudaro 
pasakos apie piršlybas, vedybas bei 
vedusiųjų — vyro ir žmonos — tar
pusavio santykius LTsiV27. Etimologi- 
zuojamos tematinės žodžių grupės 
(žuvų, paukščių, giminystės terminų 
pavadinimai ir pan.) BIV145. 2. Ndž, 
LKG1I229 lingv. turintis kamieno galo 
balsį, temą: Knygoje palyginti atsar
giai reiškiama nuomonė, kad atemati- 
nės busimojo laiko daugiskaitos for
mos esančios senesnės negu temati
nės BVI11201. Dabartinėje liųeratūrinė- 
je] kalboje [veiksmažodis] yra tema
tinio, arba balsinio, asmenavimo 
LTEXII125.

tembras sm. (2) DZ, NdZ, MuzZ, TŽŽ; Rtr, 
VĮ, K2, LTEXI259 garso spalva, kurią są
lygoja pagrindinį toną papildančių 
oberton'ų kiekis ir intensyvumas: 
Žmogaus balso individualų tembrą le
mia forma rezonuojančių ertmių, ku
riose vieni anttoniai stiprėja, kiti 
silpsta v. Laš.

tėmdymas sm. (1) 1. Rtr, Ndž, KZ tem
dyti. 1. 2. NdZ temdyti 5: Sąmonės 
tėmdymas dž.

aptėmdymas sm. (1) Rtr, Ndž, 
LL194 -* aptemdyti 1.

užtėmdymas sm. (1) Ndž, FzŽ374; 
76 -> užtemdyti 1: Baltalksniukai,
pakęsdami užtemdymo, ima skursti 
ir palaipsniui išnyksta rš. || Užtemdy
mas (spindulio) Sk270. Dabar tai nebėr 
šitų užtemdymų saulelės Skp.

temdinėti, -ėja, -ėjo iter. dem. temti.

KŽ;

202
ne-

1

Didžiojo lietuvių kalbos žodyno šešioliktojo tomo TEMA — TULĖ 
pirmasis ir paskutinysis puslapiai

tulbėlė tūlė

niekur negavo Tiž. O Viešpats teduo
da jums pakajų visados tūlu būdu 
Ch'2PvT3,16. Per metus tūlais nusidė
jimais Dievą pažeidė SPH63. Tūlais bū
dais rūpinasi, idant juos atrastų 
SE153. Per tūlus vargus ir priespau- 
das reikia mumus Įeit karalyston 
dangaus DP487. O toji [moteris] dides
nius ir tūlesnius ženklus meilės jop 
parodė DP481. Piktas kalbėjimas tūlas 
yra MP163. tūlai adv. sd‘20S, N; Ižsiūta 
tūlai jupa SD424. Tūlai darau SD324. 
Tūlai sodintas Sut. 3. ilgas (apie, laiką): 
Nė popierius grąžina, nė mumis iš- 
leida [į Vokietiją] 
Dov.

tulbėlė sf. (2) KZ; L, 
tulpė.

tuldu tuldais interj.
Gaidys žiūri, ka Simutė voliojas tul
du tuldais Jnš.

1 tūlė interj. 1. L p ui (sakoma siundant šunį 
ar ką gąsdinant): Tulė vagį, tulėl Brž. AŠ 
nutvėriau jam (vilkui) už uodegos ir 
baisiai surikau: tūlė! tulėl BMi46(Sd). 
Tulė tūlė, kiaule, kiaule, ar tau ne
prieteli! Vaižg. 2. Čiule (kartojant kas nors 
gėdinamas): Tulė tūlė, begėdi, jauti! Plt. 
Tulė tūlė, kiaule, kiaule, ar tau ne
gėda į svetimas trešnes lipti! Brs.

2 tūlė interj. smarkiam siundymul nusakyti: 
Tulė, tūlė! — šaukia, kad bėgtų Jnš. 
Tule tūle tūle dvaro šunį! Tule tū
le! — šaukė, net laukai skleidės 2em.

tūlė sf. (4) J. Jabl, NdZ, FrnW, KZ, VI, Lkč, 
Grš, Lkš, Snt, Dkš, Šn, Mrj, tūlė (2) Vlkv,

tokius tūlus metus

LBŽ, tUlbėlė LFII532

volįojlmuisi nusakyti:

Plv, PnmA, Šmk, Sk, Skdv, Rs, Kv, End, Plt, 
2d, Vkš; Brt, Sil, Pm 1. J. Jabl, Ndž ašies 
įvorė: Tulė užmaujama N. Medis įsta
tomas į tūlę Pkn. Susilankstė tūlė, tai 
nelenda pėdelė Rmš. Tulė jau išdi
lus — ratas klederuos Kt. Išsitraukė 
iš ašies lušnis su tūlė ir nusmuko ra
tas Br. 2. kZ, lž, Pilk, Ski, Jrb geležine 
kastuvo, šakės ar kito įnagio užmo- 
va: Lopetos arba šakės ta grandis, 
kur įkiša medinį kotą vadinas tūle 
Skn. Nulūžo špato tūlė Prk. Į tūlę įtin
ka kotas JI666. Ant šakės medinės bu
vo antkabintos tulelės gelžinės šts.
3. S, Ldvn, Sk, Kv galąstuvo makštis.
4. NdZ, Rs strėlinė: Ant suolo gulėjo 
tiek jau tūlių su mėtiniais v. Piet. Už 
pečių turėjo pilną tūlę strėlių A. Vien.
5. Pik odinis viržių apmovas: Kai 
plėškė be tūlių, tai arklių kiauri šo
nai Slv. 6. LTRtPd) žr. tUlelė 4. 7. D. Pošk, 
Kos37, LV1V260, Skd, Ms, 2d, Lc, Vkš, Plt, 
Als, Tl, 2r, Plng, Lkž, Užv, Krkl, Up, Rs, 
Skn, Smk latakas skysčiui leisti: Tūlė 
buvo bačkoįje], par tą tūlę ir bėgs 
vanduo Lkv. Išgręža su grąžtu [medį] 
ir įkala tūlę, par tą teka Kik. Žlugi
nant drabužius par tūlę bėgino šar
mą Stk. Kyštis ing tūlę kišamasis I. 
Užkišk tūlę, ka alus neišbėgtų Kai. 
Į kiaurynę reik įkalti tūlę, pagal ku
rios sula tekėtų į padėtą stotką S. Dauk. 
8. statinės kaištis, volė: Bertainiai me
daus tūlėmis žemyn gulėjo ant suolų 
v. Piet. Su tūlė būdavo užkimšta bač
ka su alum Kv.



ANTROJI DALIS D B x o o _ 4
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1995 m. lapkričio mėn. 11d./ November 11, 1995 Nr. 220(40)

Tūkstantmečio žinios apie kai kuriuos lietuvius
JURGIS GIMBUTAS

Jonas Pabedinskas

Pramonės finansavimo 
sunkumai Lietuvoje

Jau Atgimimo laikotarpiu lie
tuviai pradėjo galvoti apie ne
priklausomą nuo Maskvos ekono
miją. Tada daug buvo rašoma ir 
kalbama paskirai, kada estai jau 
turėjo vienuolika stipriai dirban
čių krašto ūkio klausimais komi
sijų. Lietuvoje taip ir nepasisekė 
nei Aukščiausiojoje taryboje, nei 
Seime išvystyti darbingų komisi
jų ekonominiams klausimams 
svarstyti. Apie tai yra daug 
kalbėjęs ir rašęs profesorius 
Kazimieras Antanavičius. Užtat 
dabartiniai valstybės įstatymai, 
kuriais turėtų būti gerinama 
šalies materialinė padėtis, yra 
daugeliu atvejų nevykę. Taip ir 
prabėgo keleri metai be sistema- 
tingo plano krašto ūkyje.

Mūsų valdžios stengiasi pa- 
Bukti valstybę į produktyvų kelią, 
bet dirbdamos daugiausia pagal 
kolektyvistines idėjas, pasiliku
sias iš anksčiau, stengiasi tik 
rinkti pinigus per mokesčius iš 
pramonės, verslų ir atskirų 
žmonių, kad tada tuos pinigus 
paskirstytų apsiginti nuo kasdie
nybės vargų. Tarpvalstybiniai 
ryšiai ir sutartys duoda kraštui 
gerą pradžią bendradarbiauti 
tarptautinėje plotmėje, bet labai 
mažai kas iš užsienio naudojasi 
tokia pradine iniciatyva, nes 
daugeliu atvejų tolimesni žings
niai pasirodo nereikšmingi. Atro
do, kad kvietimas investuoti 
neneša gerų vaisių, kadangi mū
sų šalyje neapsimoka pradėti 
pramonės arba įdėti pinigus į 
lietuvių rankas. Tie, kurie surašo 
įstatymus arba mėgina valdžioje 
judinti investavimą, atrodo, nepa
sižiūri užtektinai į gyvenimiškas 
ir konkrečias problemas. Tas ne- 
praktiškumas turi neigiamą įta
ką užsieniečių norui ir pastan
goms gaminti ar investuoti Lietu
voje. Visos mūsų valdžios ir 
daugelis politikų dar galvoja, kad 
vyriausybė viena galės pasukti 
pramonę į tinkamą kelią su pi
nigais, surinktais iš žmonių. 
Užuot sudarius sąlygas pačiai 
pramonei, verslams ir užsienie
čiams gaminti ir eksportuoti. Kol 
mūsų šaly pasiliks senoviškas 
galvojimas, tol progreso joje mes 
nematysime. Užtat tam galimos 
iš užsienio gaunamos paskolos 
lieka tinkamai nepanaudotos ir, 
ko gero, pąjamos iš parduotų 
valstybinių lakštų tik nutęsia 
reikiamas reformas. I kraštus, 
kuriuose yra patrauklios gamy
bos bei investavimo sąlygos, 
kapitalas ateina pats, be didelės 
reklamos.

Liūdna pastebėti, kad mūsų 
politikai nekreipia dėmesio i 
daugeli šviesių mūsų pačių eko
nomistų, jau pirmaisiais nepri
klausomybės mėnesiais turėjusių 
tinkamų pasiūlymų, kuriuos rei
kėjo tada ir dar dabar reikia 
Seime bei vyriausybės įstaigose 
peržiūrėti ir prieiti prie tinkamų 
sprendimų. Būtina turėti darbin
gą tokiems klausimams spręsti 
sistemą, kuri išvaduotų mūsų po
litikus iš bergždžių ir nesibai
giančių diskusijų.

Praeityje būta iliuzijų dėl mūsų 
krašto galimybių. Buvo galvota, 
kad pasikvietus užsieniečius: vo- 
kečius, japonus ir kitus, jie pirks 
mūsų fabrikus ir atsiveš ne tik 
pinigus juos modernizuoti, bet ir 
išmokys mus naujos technologi
jos. Atsirado keletas amerikiečių 
tarptautinių bendrovių cigare
tėms ir šokoladui gaminti. Dar 
viena kita — turizme, statyboje, 
tekstilėje, bet tai skurdūs rezul
tatai. Jie parodo, kad iki šiol 
šalyje sudarytomis sąlygomis 
mūsų pramonė užsieniečių nedo
mina. Politinis nesubrendimas, 
netinkami mokesčiai, ekonomi
nio nusistatymo neturėjimas ir 
aplamai stoka dalykiškų pro
gramų patraukti kapitalą 
investavimui atstumia ne tik 
užsieniečius, bet ir vietinius nuo 
pinigo panaudojimo mūsų pra
monėje.

Kad ir sunkiomis sąlygomis 
mūsų pramonė vienur kitur ėmė 
judėti be užsieniečių paramos. 
Rėmėsi labai menkai apmokamu, 
bet išsilavinusiu tarnautoju. Kurį 
laiką tačiau buvo lyg kažko lau
kiama, tikėtasi, kad gal vyriau
sybės žmonės ką nors rimto 
patars, buvo skolinamasi algoms 
tarnautojams išmokėti, nepai
sant, kad darbo nebuvo ir dabar 
daugelyje fabrikų mažai jo yra. 
Prasiskolinus, nenumatant ge
resnių galimybių, imtasi bet 
kokio darbo, kad tik būtų gauna
ma kokių nors pajamų. Per porą 
metų susirišta su užsieniečiais, 
kurie domisi pigia darbo jėga. 
Nelaimei, tuo laikotarpiu buvo 
išsiųsta nemažai gaminių i 
Rytus, kur už juos dažnai nebuvo 
užmokėta. Ta kad ir sunkia situa
cija pasinaudojo nesąžiningi ga
mybų vadovai ir kai kurie tar
nautojai. Iš paskolų gavo ir sau 
pinigų; už netinkamas siuntas 
susidėjo nemažai sau j kišenę; iš 
pirkėjų pasiėmė didelius kyšius, 
o pramonė buvo alinama, nors ir 
valdžios palaikoma. Tik atėjus 
metui, kada bankrotas pradėjo

Susipažinsime su naujausiu lie
tuvių etnografijos veikalu: Ange
lė Vyšniauskaitė. Lietuviai IX a. 
— XIX a. vidurio istoriniuose raš
tuose. Vilnius: Mokslo ir enciklo
pedijų leidykla, 1994. 196 pusla
piai, 35 paveikslai, tiražas — .— tik trumpi epizodai, be sąry- 
2,000. Knygą užsakė Lietuvos is
torijos institutas, o jos išleidimą 
parėmė Atviros Lietuvos (= So
ros) fondas. Knygoje per
duodamos ir autorės komentuo
jamos jos pačios atrinktos žinios 
iš senovės raštų. Daugiausia ra
šoma apie vargingąjį tautės 
sluoksnį — kaimiečius žemdir- kilme ir Apie Lietuvą. Jis teigė, 
bius. Duota tik viena kita užuo
mina apie lietuvius kunigaikš
čius, bajorus, valdžios parei
gūnus.

Knygos turinys sudėtas iš 
penkių dalių chronologine tvar- sarginius vyrus — užtupius. Kito 
ka: Žinios apie baltus ir lietuvius 
iki XVI amžiaus; Mažosios Lietu
vos ir Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės kaimo materialinė 
bei dvasinė kultūra XVI amžiuje; 
XVII amžiaus šaltiniai; XVIII 
amžiaus šaltiniai; XIX amžiaus 
šaltiniai. Santraukos anglų, vo
kiečių ir rusų kalbomis. Išsamios 
asmenvardžių ir vietovardžių ro
dyklės. Ikonografiniai paveikslai 
iš senųjų knygų — kai kas nema
tyta, kitur nekartota. Autorė 
Angelė Vyšniauskaitė atliko mil
žinišką darbą, atrinkusi beveik 
200 senųjų autorių bei dokumen
tų ir paieškojusi juose medžiagos 
savo ribotai temai. Knygos pra
tarmėje autorė šitaip aiškina 
savo tikslą: „Kas mes esame? 
Kada mus atrado senoji Europa? 
Kaip jai atrodė lietuviai — mūsų 
protėviai? Kuo jie stebino kita
taučius? [...] Mūsų uždavinys — 
išsiaiškinti, kada, kas ir ką yra 
rašę apie lietuvių gyvenseną, 
buitį, verslus bei amatus, mate
rialinę ir dvasinę kultūrą, 
nustatyti tų žinių autentiškumą 
bei patikimumą ir mokslinę ver
tę. Apžvelgsime tiktai skelbtuo
sius šaltinius, nors archyvuose 
tyrėjų dėmesio laukia nemaža 
mūsų etnografijai gal net reikš
mingesnių liaudies gyvenimo 
faktų”. Kodėl tik liaudies?

Panaudotųjų šaltinių yra dvi 
grupės: teisiniai dokumentai

(sutartys, privilegijos, inven
toriai) ir naratyviniai raštai (at
pasakojimai). Tai kokius lietu
vius pastebėjo anų šimtmečių 
autoriai? Pagal Angelės Vyšniau
skaitės atranką iki XV amžiaus

šių. Štai XIII amžiaus Eiliuotoji 
Livonijos kronika pabrėžia taurų 
žemaičių paprotį laikytis iškil
mingos priesaikos. Italijos diplo
matas Eneo Silvius Piccolomini 
(1405-1464), nuo 1458 metų jis 
jau popiežius Pijus II — parašė 
lotyniškai veikalus Apie prūsų

kad „lietuviai dori, nekalti, tei
singi [...] garbina ugnį, kurią 
prižiūri moterys”. Pažymi, kad 
lietuviai važiuoja spyruokliniais 
vežimais, o jų žmonos turi at-

ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ
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žiūrėti pro duris, imtasi labiau 
rūpintis ne tik savimi, bet ir 
fabrikų gerove.

Pramonės padėtis Lietuvoje 
šiandien yra tikrai sunki, o be jos 
progreso nesulauksime ir kraštui 
gerovės. Reikia kreditų ne tik 
modernizuoti kai kurią gamybą, 
bet jie reikalingi įsigyti žalia
voms tiek iš vietinių, tiek iš 
užsienio šaltinių. Yra kraštų, kur 
su valdžios pagalba fabrikai gali 
duoti geras atmokėjimo sąlygas 
kitų kraštų importuotojams, kas 
labai padeda eksportui. Reikia 
persiorientuoti į rinkos paklausą 
Lietuvoje ir užsienyje. Turime

(Nukelta j 4 psl.)

Šiame numeryje:
Lietuvos pramonei dar vis sunku • Tūkstančio metų duomenys apie mūsų 
tautą • Švenčiame M. K. Čiurlionio gimimo 120 metų sukaktį: Aleksandros 
Kašubienės studija, Petro Petručio apmąstymai, Romualdo Jurelionio 
eilėraščiai • Jolitos Kavaliūnaitės miniatiūra • Prano Domšaičio piešinių 
paroda

autoriaus knygelėje Sūduvių 
knygelė (turbūt XV amžiaus 
pabaigoje) pasakojama apie šven
čių apeigas, ožio aukojimą, vestu
ves. Pavasarį, prieš išeinant arti, 
kaimiečiai susirinkdavę vienoje 
troboje prie vienos ar dviejų sta
tinių alaus, užsįEąsdavo parau
gintos tešlos kviečių paplotėliais. 
Turėjo šildomas pirtis.

Nebandydamas plačiau perduo
ti šio labai turiningo etnografinio 
veikalo detalių, stabtelėsiu ties 
Vyšniauskaitės parinktais trobe
sių ir sodybų aprašymais. Tokių 
užuominų užtikau 24 iš XVI- 
XVII amžių ir 20 vėlesnių. Skai
tytojui gal jau iš kitur žinomas 
kunigas Casparus Hennenberger 
XVI amžiaus vidury stebėjosi 
Įsručio valsčiaus lietuvių sugyve
nimu neišsidalijusiose šeimose 
(vienoje sodyboje nuo 20 iki 40 
asmenų). Jie visi kartu valgydavo 
didelėje dūminėje troboje, o kiek
viena sutuoktinių pora gyvenusi 
savojoje klėtyje. Hennenberger’is 
suregistravo daug ūkinės paskir
ties trobesių kiekvienoje so
dyboje. Įdomios Tomo Makovskio 
(1575-1630) pastabos: „Paprastų 
miestiečių, kaip ir kaimiečių, gyve
namieji namai be kaminų, su aukš
tiniu (= tokia kiaurymė) lubose ir 
su duonkepe krosnimi patalpoje. 
Žemaičių trobos ilgos, su atviru 
židiniu viduryje. Gyvuliai jose 
laikomi tik žiemą. Žmonės gyve
na švariai, jų drabužiai gana 
įvairūs ir puošnūs.” Taigi ir prieš 
pusę tūkstančio metų lietu
vių kaimiečių nebūta vargšų 
prasčiokų!

Mažojoje Lietuvoje trobesių 
kokybę kontroliavo vokiškoji 
valdžia. Apsaugai nuo gaisrų 
1724 metų įsakas liepia „išgriau
ti namuose esančias duonkepes 
krosnis ir jas, kaip ir pirtis, 
įrengti atskirai už kaimo”. Jei 
kai kurie vokiečiai autoriai pa
rašydavo apie lietuvius kaimie
čius su panieka, tai toks kunigas 
Gottfried Ostermeyer (1716- 
1800) teigė lietuvių ir prūsų 
tautini savitumą, įrodinėjo lietu
vius esant Mažosios Lietuvos 
autochtonais, gyrė jų kalbą, 
smerkė baudžiavą ir germaniza
cijos politiką. Atvedusi skaitytoją 
į XIX amžiaus pradžią, autorė 
Vyšniauskaitė trumpai pakarto
ja žinomus Dionizo Poškos ir 
Simano Daukanto žemaitiškojo 
„numo” aprašymus. Pateikia gal 
mažiau žinomą vyskupo Motie
jaus Valančiaus pastabą: „Žemai
čiai šioj gadynėj gyvena trobose 
grįstose, su dideliais stiklo 
langais. Kaminą išveda tik iki
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nografai tiria ne tik praeities 
reliktus, bet ir dabartį. Ar kas 
nors jau renka medžiagą, kaip 
gyvena dabartiniai Lietuvos 
ponai — aukštoji nomenklatūra, 
bankininkai? Kuo skiriasi jų 
kasdienybė nuo mokytojų, pašti
ninkų, pensininkų?

Atidžiau paskaičius Vyšniau
skaitės knygą, galima rasti šiokį 

■ tokį sąryšį ir su aukštesnių 
luomų lietuviais. Pavyzdžiui, G. 
de Lannoy (1386-1462) per dvi 
keliones į rytus lankė Vilnių, 
Trakus, Punią. Viešėjo pas Didįjį 
Lietuvos kunigaikštį Vytautą. 
Aprašė pilis ir lankytus miestus, 
tad pastebėjo ir gyvensenos faktų. 
Bet Vyšniauskaitė nepateikė 
Lannoy'aus žinių, trumpai 
užbaigdama: „... etnografijos 
žinių jo darbe negausu”. Panašiai 
liko neišnaudoti ir Sigismund 
Herberstein’o (1486-1566) įspū
džiai iš jo dviejų atsilankymų 
Vilniuje. Tik perduotos jo pasta
bos apie žemdirbių skurdą ir jų 
išnaudojimą, nesustojant ties tų 
išnaudotojų etnografija. Išimtis 
padaryta XVI a. vidury gyvenu
sio Mykolo Lietuvio (Michalo Li
tuanus) veikalui. Čia užtinkama 
linksmesnė gaida: „Kilmingosios 
lietuvių moterys į bažnyčią arba 
viešnagėn važiuoja karietomis, 
vadinasi, sūpuojančiais vežimais, 
pakinkytais šešetu ar aštuonetu 
tos pačios spalvos arklių, maiti
nasi prabangiais iš tolimų kraštų 
atvežtais valgiais ir geria 
daugelio rūšių vyną” (cit. iš 
Vyšniauskaitės p. 45).

Kiek daug Angelė Vyšniaus
kaitė yra patyrinėjusi ir parašiu
si etnografijai, parodo jau kiek 
senstelėjusi jos raštų „Bibliogra
finė rodyklė 1949-1989”, išleista 
Lietuvos Mokslų akademijos Isto
rijos instituto Vilniuje 1989 me
tais (sudarė M. Grigaitytė). Mūsų 
panagrinėtas jos veikalas glau
džiasi greta panašių chrestomati
nio pobūdžio knygų, kaip V. Mi
liaus sudarytoji Lietuvninkai — 
apie vakarų Lietuvą ir jos gyven
tojus XIX amžiuje (1970) arba J. 
Jurginio ir A. Šidlausko pareng
toji knyga Kraštas ir žmonės 
(1983), kur sukaupta Lietuvos 
geografiniai ir etnografiniai 
aprašymai iš XIV-XIX amžių. Tie 
veikalai papildo vienas kitą, kad 
ir kai ką pakartodami.
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Angelės Vyšniauskaitės knygos viršelio paveikslas vaizduoja drobių balinimą 
Mažojoje Lietuvoje (graviūra iš Hartknoch, 1684)

lubų, todėl tankiai namai su- tokios buvo politinės sąlygos, toks 
dega.” Apie žemaičius, gyvenan- buvo ir tų jaunesniųjų autorių 
čius aukštaičių kaimynystėje, išmokslinimas. Kitų senovės luo- 
Valančius parašė prasčiau: ....
žemaičiai, gyvenantys arti Lietu
vos, sekdami paveisdą lietuvių, 
žūna tamsiose be langų grin- 
čiose”.

Savo knygos pabaigoje Angelė 
Vyšniauskaitė pateikė įsidėmėti
nus sąvokų aptarimus, naudin
gus ypač išeivijos skaitytojams. 
„Etnografija — tai mokslas apie 
tautų materialinį gyvenimo pa
grindą, buitį, verslus, dvasines 
apraiškas... Būdama istorijos 
mokslo šaka, etnografija kuria 
visapusišką kasdienybės vaizdą, 
papildantį istorijos puslapius. Į...J 
Kraštotyra, nors artima et
nografijos sąvokai, yra daug 
platesnė, bendresnė” (pagal 
Donatą Sauką). XIX amžiuje Ru
sijos caro valdžia įpareigojo 
mokytojus tyrinėti etnografinius 
objektus Lietuvoje. Daug pasidar
buota Vilniaus universiteto mo
kslininkų. Vyšniauskaitė pana- 
grinėjo 38 lietuvių ar lenkų 
autorius, kurių dauguma buvo 
susiję su Vilniaus universitetu. 
Štai toks žemaičių bajoras Myko
las Gadonas (1807-1855) parašė 
ištisą knygą Kauno gubernijos 
Telšių apskrities aprašymas (iš
leista Vilniuje 1846 metais 
lenkiškai). Be kitko, jis aprašė 
Telšių miesto pastatus, nurodė, 
kad iš 69 amatininkų buvę 16 
žydų. Tai kiti 53 turėjo būti 
žemaičiai, nes anot Gadono, ne 
tik šlėktos, bet ir valstiečių 
vaikai dažnai išmokdavę amato. 
Turbūt liko neištirta, koks buvo 
tų telšiškių (ir kitų) amatininkų 
kasdienis gyvenimas?

Angelė Vyšniauskaitė yra ne 
pirmoji etnografė, savo veikaluo
se orientuota į kaimiečius. Sovie
tinėje okupacijoje visi Lietuvos et
nografai tyrinėjo ir rašė beveik 
tik apie „liaudį, valstiečius”, nes

mų ar profesijų lietuviai: kariai, 
dvarininkai, kunigaikščiai, valdi
ninkai, pirkliai, rašytojai, poetai, 
tebelaukia dėmesio visapusiška
me etnografijos moksle. O kad 
kitados dalis tų žmonių kalbėjo 
nelietuviškai, mokėsi užsienyje, 
tai ne kokia išimtis, bet anų laikų 
būdas ir kituose kraštuose. Angli
joje, Vokietijoje, Rusijoje ponai 
kalbėjo ir rašė prancūziškai. Be 
to, lietuvių tautinė kultūra buvo 
engiama ir daug nustojo dėl 
lenkiškos bažnytinės politikos. 
Dėl tų nelemtų istorinių priežas
čių dabar neturėtų būti apribo
jama lietuvių etnografija. Et-

Lietuvos vyčio variantas iš 16-ojo amžiaus, Angelės Vyšniauskaitės pavadin
tas „Lietuvių kario žirgo kamanos" (reprodukcija iš Gvagnini „Sarmatiae 
Europeae descriptio...” Spirae, 1641)
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Ne viską žinome, 
žinodami

Kai pavartai Lietuvos laik
raščius, pamatai daug skelbimų, 
kuriuose ieškomi įvairūs specia
listai. Kad ir mokesčių inspekci
joje: analizės, audito, operatyvios 
kontrolės, tarptautinių sutarčių, 
personalo vadybos, strateginio 
planavimo žinovai. Reikalauja
mas ekonominis išsilavinimas, 
kompiuterių patirtis, anglų kal
ba... Skelbiami konkursai lietu- 
vių-užsieniečių įmonių menedže
rių vietai užimti. Būtinas techni
nis ir vadybinis išsilavinimas su 
gamybos, transporto, žaliavų 
kontrolės, pirkimo bei įvertini
mo nuovoka, šalia anglų, dar 
vokiečių, prancūzų kalbų 
žinojimu.

Tai. bent! Panašūs pramonės, 
finansų, prekybos genijai, viską 
žinantys ir sugebantys, turi 
paklausą ir Amerikoje. Proto 
galia su specialybės įgūdžiu ir 
darbštumu yra vertybė. Ir ji 
egzistuoja ne minioje, ne plačios 
srovės paviršiuje, ne pagyrūnų 
tarpe. Paviršiuje matome tik 
visokią margą smulkmę, kuri 
tariasi viską žinanti, viską 
mokanti, viską galinti. Reikia ir 
jos, bet ne vadovavimui.

Kai bandžiau sykį susikalbėti 
su vienu atvykėliu iš Lietuvos, jo 
mieliausias žodis buvo: Žinau! 
Neneigiu — jis daug žinojo. Buvo 
apsukrus, kaip sako, ne iš kelmo 
spirtas. Net pamokė, kaip man 
reikia ištarti kai kuriuos anglų 
kalbos žodžius. Pagalvojau: toks 
devynių galų Odisėjas yra reika
lingas surizgusiai Lietuvai. Deja, 
jis žinojo, kad jam čia suktis kin
kas lengviau.

* * *

Pasitaiko ir savaip žinančių. 
Skaitau Respublikoje reportažą 
apie Bernardo Brazdžionio rug- 
sėjinę viešnagę Lietuvoje. Nuvy
ko jis ten su žmona Aldona ir anū
ke Bitute. Tapo Kauno miesto 
garbės piliečiu. Mums, Los An
geles apskrities piliečiams, ma
lonu apie jį skaityti ir matyti, nes 
juk Brazdžionis yra gi mūsų lietu
viškos Kalifornijos garbingiau
sias sąnarys (tai jo mėgstamas žo
dis). Tik jis vienintelis susitikęs 
su manimi mielai šneka apie 
poeziją. Juk ne kas kitas, o 
Bernardas man kartą kolegiškai 
dovanų užsakė The American 
Poetry Review. Nuo tol niekad 
nenutraukiau šio žurnalo prenu
meratos. Patiko.

Šiame numeryje:
v

Žinojimo ribos • 1995 metų rudeninis Ateities savaitgalis Čikagoje 
• Balio Augino humoreska • Šiemetinis Nobelio literatūrinės 
premijos laureatas airių poetas Seamus Heaney • Didžioji Claude 
Monet paroda Čikagoje • Jaunųjų talentų popietė Čikagos Jau
nimo centre

Taigi skaitau Romo Grybo re
portažą. Pabaigoje rašo: „Pavie
šėjęs Lietuvoje, Bernardas Braz
džionis vėl grįš į Bostoną (JAV), 
kur gyvena ir dirba Lietuvių en
ciklopedijos literatūros skyriaus 
redaktoriumi”. Aišku, kad p. 
Grybas yra enciklopedininkas.

Nedelsdamas paskambinau 
Bernardui: kaip čia dabar? Pasi
rodo, jis tai perskaitęs dar Lietu
voje ir su žmona smagiai pasijuo
kęs. Pasakiau jam, kad puikiai 
atrodo Edmundo Katino nuotrau
kose, iliustruojančiose jo pokalbį 
su Petru Palilioniu, pavadintu 
„Neskubėkit, bėgančios minu
tės”. Vienoje nuotraukoje stovi jis 
šalia gražių uniformuotų mer
ginų — karo aviatorių. Rankoje 
laiko puokštę ir šypsos nemen- 
kiau už merginas. Tai buvo įsi
dėmėtinas susitikimas. Iš aviato
rių išgirdęs įdomų anekdotą: 
koks skirtumas tarp piloto ir 
lakūno? Pilotas yra tas, kur pila, 
o lakūnas — tas, kurs laka.

* * *

Mano dievinamas tenoras Vir
gilijus Noreika Respublikoje 
(1995.09.6) pasakoja, kaip jis bū
damas studentu slaptai išnešęs 
15 kilogramų vokalinės muzikos 
natų ir kitokios literatūros, kurią 
saugumas ruošėsi sudeginti. Tai 
iš Lietuvos pasitraukusių kompo
zitorių muzika: Gailevičiaus, Ba
naičio, Strolios, kun. Teodoro 
Brazio, Jakubėno ir kt. Tuo Vir
gilijus rizikavęs 25 metų Sibiru. 
Dabar šį rinkinį, jau kaip profe
sorius, gražinęs muzikos akade
mijos bibliotekai. Bravo! Pagar
bos vertas žygdarbis.

Už didelius nuopelnus Lietuvos 
operai 60 metų jubiliejaus proga 
prezidentas jį apdovanojo 
Gedimino ordinu. Po trumpos ne
reikšmingos karjeros Venecueloje 
šiuo metu jis laimingas dėsto 
vokalo meną Lietuvoje, Švedijoje, 
Suomijoje... Deja, su apmaudu 
prisimena išeivijos lietuvius. Jau
čiasi nuskriaustas (dabar tokia 
mada — nešioti savyje tolimą 
skriaudą). Štai Virgilijaus 
Noreikos arija:

„O kokia gyvenimo ironija — 
dažniausiai gyvenime kentėjau 
nuo emigracijos — už ką tik jie 
manęs nemušė... Nesisveikin- 
davo, Čikagoje manė koncertų 
afišas plėšė”.

Iš tikro pasitaikė ir tokių piktų 
protestų. Dėl to, kad žymusis

Spauda,
JUOZAS BAUŽYS

1995 metų Ateities savaitgalio 
akademinė dalis prasidėjo šešta
dienį, lapkričio 4 dieną, Čikagos 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijos jaukioje aplinkoje. Salėje 
rinkosi beveik tie patys savait
galių lankytojai kaip ir kiekvie- 
neriais metais: daugiausia 
vyresniosios ir vidurinės kartos 
žmonės, kuriems rūpi aktualios 
lietuviško kultūrinio gyvenimo 
temos.

Šio savaitgalio magnetai, be 
abejo, buvo iš Vilniaus atvykusi 
Dienovidžio redaktorė Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė ir iš 
Venecuelos — Lietuvos ambasa
dorius Pietų Amerikos vals
tybėms dr. Vytautas Dambrava.
Katalikiška spauda Lietuvoje

Šeštadienio programa buvo pra
dėta Aldonos Žemaitytės pa
skaita „Krikščioniškos demokra
tinės minties formavimas Lietu
vos katalikų spaudoje”. Su prele
gente klausytojus supažindino ir 
vėliau diskusijoms vadovavo dr. 
Vytas Narutis. Savo įžangoje 
kalbėdama apie dabartinę krikš
čioniškos spaudos padėtį Lietu
voje, Žemaitytė aiškiai leido su
prasti, kad ši padėtis nėra gera. 
Kairioji ir liberalioji spauda turi 
nepalyginamai didesnius tiražus 
ir žymiai didesnius finansinius iš
teklius. Vis daugiau Lietuvoje 
atsiranda bulvarinių laikraščių, 
įvairiomis sensacijomis ir porno
grafine medžiaga viliojančių skai
tytojus. Katalikų spauda,’ nors 
oficialiai laisva, susiduria su fi
nansinėmis problemomis, tiražų 
mažėjimu, bendradarbių stoka ir 
platinimo kliūtimis, kai spaudos 
kioskuose neretai atsisakoma 
tokią spaudą platinti.

Apsiribodama tik ta kata
likiška spauda, kuri savo leidybą 

tenoras buvo lepinamas sovietų. 
Priklausė nomenklatūrai. Tapo 
Operos ir baleto teatro direkto
riumi. Vis tiek dauguma išeivių 
klausėsi jo rečitalių. Žavėjosi. 
Bendravo. Atsimenu, turbūt per 
apsirikimą, buvau pakviestas į jo 
priėmimą prabangiame lietuvių 
kaliforniečių name. Atėjo jis kaip 
princas su savo princese Loreta 
Bartusevičiūte. Išvaizdi pora! 
Vaišinosi. Šnekučiavo. Paprašy
tas dainavo. Vyno ir bičiulystės 
šildomas atvirai atsakinėjo' į 
klausimus. Loretos švelniai 
tramdomas, pasiguodė savo bė
domis Lietuvoje. Sakė, kad Rusi
joje melomanai koncertuose jį 
priima kur kas nuoširdžiau negu 
tėvynėje.

Tai jis žino, bet apie tai dabar 
nekalba. Tenorai trokšta, kad pa
saulis be išimties juos mylėtų. 
Deja, akistatos ir tragizmo 
gyvenime yra nemažiau nei ope
roje. Herojams lemta kentėti.

Pranas Visvydas

šeima ir išeivija Ateities savaitgaly

Šiemetinio Ateities savaitgalio programoje lapkričio 4 dieną Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, kalba iš 
Lietuvos atvykusi „Dienovidžio” redaktorė Aldona Žemaitytė-Petrauskienė. Jono Kuprio nuotrauka

pradėjo jau pačiais pirmaisiais 
Atgimimo metais, prelegentė 
konkrečiai apžvelgė keletą lei
dinių ir pateikė savo asmenines 
pastabas.

Katalikų pasaulis — vienas iš 
anksčiausiai pasirodžiusių lei
dinių su labai dideliu 100,000 ti
ražu, šiuo metu, deja, yra suma
žėjęs iki 7,000. Gal dėl to, kad 
žurnalo tematika sudaro beveik 
bažnytinio leidinio įspūdį. Tiesa, 
pastaruoju laiku Katalikų pasau
lio turinio ir formos kokybė, dėka 
atėjusių naujų žmonių, pradeda 
kilti.

Labiau pasauliėtiškesnis už 
Katalikų pasaulį yra Caritas žur
nalas su maždaug 6,000 prenu
meratorių (1989 metais turėjo 
30,000). Jis turi galimybę tapti 
katalikiškas šeimas vienijančiu 
leidiniu.

XXI amžius skelbiasi esąs 
Lietuvos katalikų laikraštis, lyg 
ir tęsinys prieškarinio XX am
žiaus dienraščio. Tačiau, objekty
viai žvelgiant, jam dar toli gražu 
iki savo pirmtako. Prenumera
torių šiuo metu turi apie 5,000, 
nežymiai sumažėjus nuo 9,000 
1990 metais. Tačiau šiame laik 
raštyje vis dėlto neatsispindi 
nei Lietuvos katalikų rūpesčiai, 
nei įvykiai Katalikų Bažnyčioje.

Apžvalga, pradėta leisti 1990 
metais, yra krikščionių demokra
tų organas su 6,000 tiražu. Savo 
turiniu ir forma leidinys taip pat 
atrodo labiau bažnytinis. Tuo tar
pu, būdamas politinės partijos or
ganu, jis turėtų stengtis formuo
ti savo skaitytojuose krikščioniš
kosios demokratijos principus, 
kas būtų svarbu ypač dabar, pra
dedant ruoštis naujo Seimo rinki
mams.

Naujasis židinys — Aidai, atro
do, buvo pradėtas leisti neegzis
tuojančiai visuomenei. Tiražas 
nuo 7,000 (1990 m.) kritęs šian
dien iki 1,200. Žurnalas, ski
riamas nedidelei grupelei in
telektualų, savo turiniu ir 
nelietuviškos medžiagos tūriu 
yra gerokai atitolęs nuo buvusių
jų Aidų.

Logos žurnale labai dažnai pa
teikiami Bažnyčios dokumentai, 

enciklikos, įvairūs straipsniai 
religijos filosofijos ir religinio 
meno temomis. Tiražas taip pat 
sumažėjęs iš 10,000 iki 3,000.

Kalbėdama apie savo reda
guojamą Dienovidį, redaktorė pa
brėžė, kad šis savaitraštis bando 
orientuotis į gyvenimą per kultū
ros prizmę. Ji džiaugėsi, kad yra 
susidaręs stiprus Dienovidžio 
bendradarbių bei autorių bran
duolys. Prenumeruojančių skai
čius taip pat yra sumažėjęs iš pra
dinio 20,000 iki dabartinio 7,000. 
Žmonės apskritai nebeišgali pre
numeruoti laikraščius dėl eko
nominių sunkumų, tačiau jie la
bai dažnai tarp savęs laikraščiais 
keičiasi. Tad skaitančiųjų laik
raščius skaičius yra žymiai dides
nis.

Atsakydama į gausius klausi
mus, redaktorė pabrėžė, kad bū
tina stiprinti savąją katalikišką 
spaudą, pritraukiant daugiau 
gerų bendradarbių, žurnalistų, 

Ateities savaitgalio svarstybų apie išeivijos dabartinę prasmę dalyviai: kun. Vytautas Bagdanavičius, Regina Narušienė, 
Juozas Kojelis, Aldona Žemaitytė, moderatorius Jonas Pabedinskas. Jono Kuprio nuotrauki

kad Lietuvai būtinai reikėtų 7 
gero, nepartinio katalikiško dien
raščio. Ji taip pat apgailestavo, 
kad iki šiol nebuvo jaučiama ar
timesnio bendradarbiavimo tarp 
atskirų katalikiškų žurnalų ar 
laikraščių. Dažnai atsirasdavo 
net konkurencija ir nepakantu
mas, panašiai kaip politikos sfe
rose. Tokią padėtį dabar bando 
taisyti naujai sukurta Katalikiš
kos spaudos draugija. Redaktorė 
Aldona Žemaitytė pasidžiaugė, 
kad Dienovidis randa vis didesnį 
susidomėjimą tarp JAV gyve
nančių lietuvių.

Išeivijos dabartinė prasmė
Ši aktuali tema buvo parinkta 

savaitgalio svarstybų sesijai, ku
rioje, moderuojant Jonui Pabe
dinskui, dalyvavo kun. Vytautas 
Bagdanavičius, Regina Narušie
nė, Juozas Kojelis ir Aldona 
Žemaitytė.

Kun. Vytauto Bagdanavi- 

čiaus pagrindinė mintis buvo, 
kad išeivija dabar, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, turėtų 
kreipti dėmesį į save pačią, į pa
saulį, kuriame ji gyvena. Išblokš
ti iš tėvynės ir atsidūrę pasaulio 
plotuose, mes visą laiką save lai
kėme lyg Lietuvos ambasadoriais 
pasaulyje. Daug atlikome lietu
viškumo srityje, bet dabar — ar 
neatėjo laikas pagalvoti, kad gal 
mes esame reikalingi tam 
realiam pasauliui, kuriame da 
bar gyvename? Ar kartais pašau 
liui nereikia tos sveikos lietu
viškos dvasios, kuria mes patys 
gyvename?

Regina Narušienė, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkė, tvirtino prie
šingai: būtent, kad išeivija dar 
reikalinga Lietuvai. Juk Lietuva 
sovietmečio laikais prarado savo 
inteligentiją, lietuvišką dvasią, 
laisvą valią, demokratines ir 
krikščioniškas vertybes. Išeivijos 
pareiga padėti Lietuvai atsista
tyti, įgyvendinti demokratiją, 
remti finansiškai, pagelbėti tarp
tautiniame forume tapti NATO 
nare. Atsiskirti nuo tautos 
negalima. Jaunesnioji išeivijos 
karta ir patys naujausi ateiviai 
turi tęsti darbą. Lietuvai reikia 
stiprios ir vieningos išeivijos.

Juozas Kojelis savo pateiktose

I

mintyse matė išeivijos prasmę 
kiekvieno išeivio asmeniniame 
apsisprendime ir įsipareigojime 
veiklai. Jis nurodė ir keletą tokių 
įsipareigojusių ir jau dirbančių 
Lietuvoje. Tačiau čia pat pažy
mėjo, jog šalia to būtinai rei
kalingos visos išeivijos sutelk
tinės programos bei darbas. 
Priminė, kad Lietuva dar nėra 
teisinė valstybė, kad jai dar vis 
gresia pavojus iš Rusijos, kad bū
tina ruošti ir planuoti strategiją 
1996 metų rinkimams.

Aldona Žemaitytė, Lietuvos 
atstovė, atskleidė išeivijos vaizdą, 
matomą iš pačios Lietuvos. Ji pa
stebėjo, kad tuoj po nepriklau
somybės paskelbimo išeiviją už
plūdo iš Lietuvos pseudopatriotų 
banga, gražiai kalbėjusių ir suge
bėjusių išeivių nuoširdumą iš
naudoti. Vėliau į užjūrius vyko 
įvairūs verslininkai, o dabar ir

(Nukelta į 3 psl.)
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Blaivus žvilgsnis į Lietuvą 
ir Vidurio Europą

Subyrėjus geležinei uždangai, 
iš Vakarų į Rytus plūstelėjo 
smalsių lankytojų srautas. Istori
kai, žurnalistai, rašytojai, politi
kai stengiasi Vakarams išaiškin
ti paslaptingąsias Vidurio-Rytų 
Europos tautas — vieno amerikie
čių autoriaus žodžiais, „tas niū
riąsias teritorijas, kurios nepa
sižymi ryškiomis geografijomis ar 
tvarkinga istorija”.

Pagrindiniu vadovu po Baltijos 
šalis Vakaruose laikoma britų 
žurnalisto Anatole Lieven knyga 
„Baltiškoji revoliucija” (The 
Baltic Revolution), su kuria 
dažnai lyginami anksčiau ir vė
liau pasirodę veikalai. Kai ku
riems komentatoriams Lietuvoje 
patiko lietuviams naudingas jos 
kritiškas žvilgsnis į jų „pasipūti
mą”, „iliuzijas” ir „provinciališ- 
kumą”. Užsienyje Lieven’o kny
gos poveikis buvo dvilypis — ja 
remiasi ir Lietuvos draugai, ir 
nedraugai.

Nedaug mažiau dėmesio užsie
nyje sukėlė ir neseniai pasiro
džiusi amerikiečių žurnalistės, 
London’o dienraščio Spectator 
redaktorės Anne Applebaum 
knyga „Tarp Rytų ir Vakarų” 
(Between East and West, 1995). 
Tai intelektualinė kelionė nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, nuo 
Karaliaučiaus, pro Vilnių, Perlo
ją, Paberžę, Eišiškes, Minską ir 
Lvovą iki Odesos. Kaip ir Lieven, 
autorė supina savo įspūdžius su 
vietinių žmonių pasakojimais ir 
istorinėmis ekskursijomis.

Lietuvoje autorę ypač domina 
romantiškieji lietuviškojo na
cionalizmo atspalviai (kaip, pa
vyzdžiui, „Perlojos respublika”), 
religinis polėkis ir įvairių kultū
rų sankryžos. Kalbėdamasi su lie
tuviais ir lenkais apie Vilniaus 
kraštą, ji užčiuopia jausminę pra- 
rają. Todėl ji šiek tiek skeptiškai 
klausosi tik „Z” raide iden
tifikuoto Vilniaus universiteto 
profesoriaus aiškinimų, jog 
vilniečiai esantys tiktai sulenkėję 
lietuviai, o vakarinė Gudija bu
vusi tirštai lietuviška. Vilniaus 
krašto daugiakultūriškumą jai 
simbolizuoja Adomas Mickevi
čius; ji klausia, ar jis lenkas, 
lietuvis, gudas, žydas — ar tų pos tautoms. „Viskas turėjo nu- 
kultūrų derinys? Apie religiją ir 
tautiškumą jai pasakoja buvęs 
sąžinės kalinys Petras Cidzikas ir 
kapucinas tėvas Stanislovas Do
brovolskis. Teigiamai paminimi 
ir prieš sovietinius okupantus 
kovoję lietuviai partizanai.

Anne Applebaum išsiskiria iš 
daugelio Vakarų komentatorių

savo blaivesniu požiūriu į „nacio
nalizmą”, kurio ji nelaiko mo
nolitiška pamėkle. Pažymėjusi, 
kad daugelis vakariečių Vidurio- 
Rytų Europos tautų išsilaisvini
me teįžiūrėjo pavojingą „na
cionalizmo bangą”, autorė sutin
ka, jog nacionalizmas kartais gali 
būti pavojingas, destabilizuojan
tis ir nepatogus diplomatams. 
Bet, primena ji, ką vieni vadina 
„nacionalizmu”, kitiems yra pa
triotizmas ir laisvė. Pasaulio 
valstybės vyrų taip numylėtasis 
„pastovumas” dažnai būdavo ir 
kalėjimu. Dar 19-ame šimtmetyje 
nacionalizmas buvo laikomas su 
demokratija neatjungiamai susi
jusia liberalizmo dalimi.

Be to, rašo knygos autorė, So
vietų Sąjungai subyrėjus, na
cionalizmas virto praktiška būti
nybe. Idant demokratija galėtų 
įsišaknyti po dešimtmečių (ar 
šimtmečių) tironijos, žmonės tu
rėjo pasijusti tapatūs su savo 
vyriausybėmis; turėjo patikėti, 
kad jų krašto gerovė paskatins ir 
jų asmenišką gerovę. Norint už
baigti terorą, išvalyti melus ir vėl 
integruoti mažumas, reikėjo iš 
naujo pervertinti istoriją — ko 
reikalavo nacionalistai.

„Tarp Rytų ir Vakarų” turi 
visas gerąsias „Baltiškosios revo
liucijos” savybes: abu autoriai 
smalsūs, imlūs, įžvalgūs, kritiški. 
Be to, Applebaum atsispiria sno
bizmo pagundai, kuriai kartais 
pasiduoda Lieven. (Tais atvejais 
jis tampa panašus į 19-ojo šimt
mečio anglų džentelmenus, kurie, 
lankydamiesi užsienyje, negalė
davo atsistebėti, kad ten žmonės 
jaučia ir galvoja kitaip, negu 
karalienės Viktorijos Britanijoje.) 
Jam praverstų dešimt gramų 
kuklumo ir erdvesnis požiūris į 
kultūrine įvairybę — savybes, 
kuriomis Anne Applebaum gau
siau apdovanota. Ji pastebi, kad 
lietuviai kartais elgiasi keistai ir 
pasiduoda iliuzijoms, bet vis dėlto 
nežiūri į juos iš aukšto, kaip Lie
ven. Netobulybė jai — bendra- 
žmogiška savybė.

Tik retas Vakarų komentato
rius taip gerai supranta, kokie 
pavąjai grėsė Vidurio-Rytų Euro-

t
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grimzti rusifikacijos liūne”,
rašo Applebaum. Vakarai buvo kino visko, kas gražu; kad įvai- 
nurašę ištisas tautas, „tartum jos 
būtų ištirpusios Pripetės pelkė
se”, ir po 40 metų jos pradingo iš 
atminties. Bet ir joms išsilaisvi
nus, sovietinės santvarkos nuodai 
tebėra giliai įsisunkę. Nepaisant 
visa to, keliaudama tarp Baltijos Algirdas Landsbergis

Šiame numeryje:
Blaivesnis požiūris į nacionalizmą • Krikščioniška demokratinė 
mintis Lietuvos spaudoje • Istoriko Prano Čepėno (1899-1980) 
mirties sukakčiai • Šiemetinis Poetinis Druskininkų Ruduo • Eu
genijaus Ališankos eilėraščiai • Europos skulptūrų parkas prie 
Vilniaus

j I

Krikščioniškos demokratinės minties formavimas
Lietuvos katalikų spaudoje (po Atgimimo)

ALDONA ŽEMAITYTĖ

Pirmiausia skaitytojams gal 
bus įdomu susipažinti su 
Lietuvos katalikų spaudos 
situacija bendrame masinių in
formavimo priemonių margumy
ne. Atgimimas sukėlė nelauktą 
spaudos protrūkį. Lyg atidarius 
šliuzus, kurie 50 metų laikė 
spausdintą žodį prispaustą ir 
pridusintą, plūstelėjo galinga 
leidinių srovė, kiuri nešė ir gy
vybingus šaltinių vandenis, ir 
purvinas drumstas putas. Iš pra
džių niekas neįžiūrėjo ir net 
nepaisė tų informacijos vande
nų kokybės, visi tik džiaugėsi 
atgauta žodžio laisve ir tuoj pat 
buvo nukaltas terminas: laisva, 
nepriklausoma spauda. Tas ter
minas galioja ir šiandien, tačiau 
jo turinys jau turi visai kitokią 
prasmę. Paaiškėjo, kad leidiniai, 
šiandien skelbiantys save lais
vais ir nepriklausomais, būtinai 
kam nors tarnauja: arba buvusio 
KGB tarnyboms, arba atskiroms 
mafijinėms struktūroms, arba 
neokomunistinės nomenklatūros 
likučiams, kurie šiuo metu ban
do į savo rankas suimti visą 
Lietuvos ekonomiką. Katalikų 
spaudai niekada neatėjo į galvą 
pavadinti save „laisva ir nepri
klausoma”, nors ji tarnauja tik 
Dievo surikiuotiems planams įgy
vendinti, o tiksliau — tarnauja 
visiems žmonėms, kurie apimti 
dvasinio alkio ir troškulio. Tad 
tikrąja.to žodžio prasme ji'yra 
laisva ir nepriklausoma.

Šiandien jau nusistovėjo tam 
tikros tendencijos ir vertihimo 
kriterijai, taigi jau galima daryti 
ir tam tikras išvadas, vertinant 
didžiulę ir margą Lietuvos spau
dos mozaiką.

Lyginant su kairiąja arba libe
raliąja spauda, katalikų leidiniai 
sudaro labai menką procentą. Ką 
aš turiu galvoje, sakydama „kai
rioji ir liberalioji” spauda? Visų 
pirma, neokomunistinio pobūdžio 
leidinius, kaip Diena, Respublika, 
Europa, kurie, pasirodydami di
džiuliais tiražais, savo skaityto
jus jau nuo pirmos savo atsiradi
mo dienos kreipė nepasitikėti ne
priklausomos Lietuvos pirmąja

* Pranešimas, skaitytas 1995 me
tų Ateities savaitgalio programoje 
lapkričio 4 dieną Čiurlionio galerijo
je, Jaunimo centre, Čikagoje.

ir Juodosios jūrų, autorė atrado 
daug įrodymų, kad karas, komu
nizmas bei rusifikacija nesunai- 

rybė sugeba išlikti ilgiau už 
prievarta įbruktą vienodumą. Jos 
kelionės jai paliudijo, kad žmonės 
sugeba pergyventi bet kokius 
bandymus juos išrauti.

Šiemetinio Ateities t
H Lietiivos atakusi „Dienovidžio”

savaitgalio programoje lapkričio 4 diena Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, kalba 
redaktorė Aldona Žemaitytė. Jono Kuprio nuotrauka

valdžia, t.y. Vytauto Landsbergio 
— Gedimino Vagnoriaus vadova
vimo metodaįs, išleidžiamais 
įstatymais. Tup laikotarpiu buvo 
išlieta daug patyčių, neapykan
tos, šmeižtų, juodinant ir pa
vienius žmones, vadovaujančius 
valstybei, ir visą valdymo struk
tūrą. Atskiro dėmesio nusipelno 
rafinuotasis Lietuvos rytas, kaip 
pats pavojingiausias krikščioniš
kai vertybinei sistemai, bet tai 
jau kito pokalbio tema. O greta 
šių didelių dienraščių pasipylė ga
lybė bulvarinio tipo laikraštėlių, 
kutenančių vartotojo miesčioniš
ką skonį ir smalsumą. Temos, ku
rias marksistinė ideologija laikė 
tabu, dabar užtvindė skaitymo 
rinką: įvairūs horoskopai, kino 
žvaigždžių intymus gyvenimas, 
sekso ir porno aprašymai, para
psichologiniai pasakojimai buvo 
suversta į vieną krūvą. Tokie 
laikraštėliai dar ir šiandien turi 
pakankamą paklausą ir ne tik 
tarp paauglių, bet, kas keisčiau
sia, tarkim, tarp kaimo moterėlių 
ar studenčių.

Taigi šitokioje situacijoje at
sirado katalikų spauda, prie 
kurios konkrečių leidinių aš 
norėčiau ilgėliau stabtelėti. Tų 
leidinių, kaip minėjau, nėra 
daug; kiekvienas iš jų turi įdomią 
tų keleto Atgimimo metų istoriją.

Pirmasis 1989 metais pasirodė 
žurnalas Katalikų pasaulis, išėjęs 
tuomet 100 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Jis atsirado kun. 
Vaclovo Aliulio rūpesčiu, nes 
Tėvas Aliulis, marijonas, buvo 
gana įtakinga Katalikų Bažny
čios figūra net sovietmečiu, jis 
kažkaip mokėdavo rasti kalbą su 
sovietiniais valdininkais. Toks 
tiražas buvo puiki proga išnaudo
ti galimybes ir užsigarantuoti sau 
pastovų skaitytoją. Deja, ta pro
ga nebuvo pasinaudota. Jau 15- 
16 žurnalo numeris (iš pradžių tai 
buvo dvisavaitinis leidinys), kaip 
sakoma „užbuksavo”, ėmė kristi 
tiražas. Kodėl taip įvyko? Visų 
pirma, turėjo įtakos 1990 metų 
vasaros ir rudens Sovietų Sąjun
gos ekonominė blokada, kurios 
metu susvyravo daugelio Lietu
vos spaudos leidinių likimas. An
tra bėda, kuri purtė ir tebepurto

katalikišką spaudą, tai prityru
sių darbuotojų ir darbo įgūdžių 
stoka. Į Katalikų pasauli atėjo 
techninis personalas iš Kultūros 
barų, įpratęs dirbti vangiai, 
nesavarankiškai, be iniciatyvos. 
O katalikiškai mąstančių ir ra
šančių žurnalistų nebuvo. Pir
muosiuose numeriuose savo me
džiaga, daugiausia aiškindamas 
Šventąjį Raštą, beveik pusę žur
nalo užpildydavo kun. Jonas 
Lauriūnas, be galo šviesi asmeny
bė, kankintas KGB, bet mažai 
susijęs su spaudos darbu. O ir kiti 
žurnalo darbuotojai pirmiausia 
puolė užkaišioti tas spragas, 
kurios nukrikščionintoje visuo
menėje atsirado per pusę 
amžiaus. Kaip minėjau, buvo 
aiškinamas Šventas Raštas (kaip 
populiariai ir įdomiai tai daroma 
— tai jau kitas klausimas), Baž
nyčios istorija, liturgija; taigi 
Katalikų pasaulis tapo lyg 
metodinė literatūra atsiradu- 

Ateities savaitgalio literatūros vakare, lapkričio 4 dieną, Kazys Bradūnas, Kazimiera Bradūnienė, Juozas Žygas, 
Jaunimo centro kavinėje, Čikagoje, savo poeziją skaitęs Jonas Pabedinskas — vienas H rengėjų.

Jono Kuprio nuotrauka

siems katechetams, neturintiems 
jokio pasiruošimo tam darbui. 
Reikia neužmiršti, kad tai buvo 
leidinys, egzistuojantis prie 
Lietuvos Vyskupų konferencijos. 
Tai irgi uždėjo antspaudą bažny
tinio, religinio leidinio, kurio 
skaitomumo laipsnį turėjo nu
lemti žurnalistų meistriškumas 
ir novatoriškumas. O tokių 
žurnalistų dar nebuvo. Buvo tik 
entuziastai idealistai, mažai ką 
bendro iki tol turėję su spauda, 
nors ir sovietine. Labiau išprusu
sį, o tuo labiau ateizuotą skaity
toją žurnale galėjo erzinti ir sen- 
timentalokos iliustracijos (kiek 
man žinoma, leidėjai tikėjosi, kad 
jos bus išsikerpamos ir naudo
jamos kaip reprodukcijos sienų 
puošybai), ir įkyrokas šv. Mišių 
aiškinimas, supažindinimas su 
šventųjų gyvenimais. Šiaip ar 
taip, Katalikų pasaulio tiražas 
nesustabdomai krito, ir šiandien, 
t.y. 1995 metais, jis tėra 7.3 

nuo 100 tūkstančių iki 7 tūks
tančių, ar ne?

Bet leidėjai turėjo ir turi viziją 
profesionalėti, ir žurnalo turinio 
bei formos kokybė kyla. Buvęs re
daktorius (1991-1994 metais) 
kun. Aušvydas Belickas baigė 
Briuselyje, J. Šumano žurnalisti
kos institute, kursus. Žurnale at
sirado naujų rubrikų, daugiau 
reportažų iš parapijų, iš vienuo
lijų, padaugėjo pasaulietinės 
medžiagos. Šiuo metu redaktoriu
mi dirba Kastantas Lukėnas, pa
saulietis, baigęs architektūros 
mokslus, bet su aiškiu rašančio 
istoriko polinkiu. Ir, mano 
nuomone, žurnalui tai tik į svei
katą. Atėjo pora naujų jaunų 
žurnalistų, jau turinčių naujoviš- 
kesnę žurnalo viziją. Trūksta pa
tyrimo, bet netrūksta entuziazmo 
pajudinti aktualesnes ir proble- 
matiškesnes temas, net iš 
bažnytinės tematikos. Prisimenu 
daug triukšmo praėjusį pavasarį 
sukėlusį kun. Antano Saulaičio, 
SJ straipsnį apie išsituokusiųjų 
naują santuoką ir galimybę pri
imti Komuniją. Tai, kas Vaka
ruose nesukeltų tokios skaus
mingos reakcijos, Lietuvoje tarsi 
širšyną pajudina. Labai gerai, 
kad žurnalas (jis, beje, tapo mėne
siniu, pagerėjo jo išvaizda, kai 
pradėtas spausdinti Kaišiadorių 
A. Jakšto katalikiškoje spaustu
vėje) nesigėdija savo specializaci
jos, t.y. specifinių tekstų apie 
Bažnyčią, liturgiją, Šv. Rašto 
egzegezę, bet labai svarbu jam 
siekti pusiausvyros tarp bažnyti
nės ir pasaulietinės tematikos ir 
tuo būdu pritraukti platesnį 
skaitytojų ratą. Svarbu nebijoti į 
žurnalą įsileisti kuo daugiau 
aktualių gyvenimiškų temų ir 
populiariu stiliumi formuoti 
krikščionišką demokratinę mintį 
tarp įvairaus lygio kaimo ir 
miesto skaitytojų (reikia sutikti, 
kad Katalikų pasaulio auditorija 
yra labiau kaimiška, nei mies
tietiška).

Antrasis katalikų spaudos lei
dinys, pasirodęs 1989 metų pabai
goje — žurnalas Caritas, kurį ėmė 
leisti Lietuvos „Caritas” federaci
ja, panorusi savo skleidžiamas 
karitatyvines, socialines pro
blemas išsakyti per spaudą. Šio 
žurnalo redakcija, leidyba, plati
nimas patyrė analogišką Katali
kų pasauliui procesą. Pirmieji jo 
numeriai išėjo 30 tūkstančių eg- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Laiptai

APIE NARSIĄJA VILNIAUS ŠVIESUOLĘ!

Kopėčiomis nepasitikiu. Jas 
reikia į ką nors atremti. Ir tuo vis 
tiek nesi tikras. Lipdamas bijai, 
kad apačioje galai nepaslystų, 
kad skersinis staiga neišlūžtų, 
kad kartys neprarastų pusiaus
vyros. Žodžiu, kopėčias supa abe
jonė.

Kas kita su laiptais. Jie gi yra 
patvariai tapę pastato, įkalnės, 
skardžio dalimi. Net nepatogu 
sakyti — laiptus tiesiog šlovinu, 
nuo pat vaikystės Kauno Žalia
kalnyje. Kopdamas neretai įsi
vaizduoju, lyg būčiau lengvaatle
tis prizininkas, kuriam pavesta, 
pasiekus viršūnę, su fakelu už
degti olimpinę liepsną. Ar ne 
gražu!

Dėl visa ko pacituosiu kelis 
Sauliaus Repečkos sakinius, vaiz
duojančius į viršų lipimo apeigą, 
iš rašinio „Ateinantis” (Lite
ratūra ir Hienas, 1994.11.12):

„Kopimas laiptais skatina stan
džiau įsitempti raumenis, plačiau 
ir lengviau alsuoti krūtinę, ener
gingiau ir tvirčiau mušti širdį. Jis 
eina lengvai, jausdamas kietas 
laiptų pakopas po kojomis, drėg
no oro kvapą ir skonį burnoje, 
dairydamasis į senovines duris, 
tamsias sienas, aplūžusius turėk
lus, kartu klausydamasis ir savo 
žingsnių, ir širdies plakimo, 
įsitempia raumenys, ir viršun 
žemyn, štai... kaip kūdikis, at
sispiria į motinos įsčias, 
neleidžiančias jam prasmegti 
tuštumoje, viršun žemyn, kaip 
stūmoklis turbinoje...” Šitaip 
dažnas iš mūsų kartais pasidar
buoja.

Laiptai yra tam, kad užliptum 
į viršų ir po to nepaslydęs nulip
tum. Jie suteikia žmogui pasiti
kėjimą savimi, kad štai be kitų 
pagalbos, be mechaniškų priemo
nių gali pats atlikti stūmoklio 
judesius ir tuo metu apie tai 
mąstyti, žvelgti į viršų ar į 
apačią, į dausas, ar į žemę...Mane 
iš tiesų visų pirma domina pats 
kopimas į viršų. Gal šitaip sa
kydamas peršu vertybių simbo
lizmą — veržimąsi į tolumas, 
aukštumas, į gėrio orbitą...Ne, ne 
— bent šiuo metu man labiau rūpi 
fiziška kopimo tikrovė. Mankšta 
kūnui, o ne dvasiai. Galų gale 
mankštindamiesi neišvengiamai 
patvirtiname romėnų mėgiamą 
posakį — Mens sana in corpore sa- 
no.

Amerikoje maždaug 30 metų 
gyvenau ir dabar gyvenu viršuje. 
Porą metų Philadelphijoje — tre
čiame aukšte, o vėliau kitur — 
antrame. Taigi tiek ilgai priklau
siau nuo laiptų. Medinių, geleži
nių, betoninių, tinko... visus 
suėmus į statistinę krūvą, galima 
spręsti, kad tų pakopų išeitų 15. 
O užlipimų vidurkis kasdien, ma
nau, ne mažiau 7. Padauginęs 15 
iš septynių gaunu 105. Atmetęs 
atostogas, 330 dienas padauginu 
iš 105 ir gaunu 34,650. Pastarąjį 
skaitmenį dauginu iš 30 metų, ir 
išeina solidus kiekis — 1,039,500 
pakopų!

Kai kurie skaitytojai panašiai 
priklauso nuo laiptų. Su tuo dau
giau nei milijono padarytų žings
nių, esu tikras, mes užkoptumėm 

į kelis Everestus, į Montblanc, 
Kazbeką, į Biliūno stiklo kalną. 
Net mitologinį Sizifo akmenį už- 
ridentumėm į pačią viršūnę. 
Smagu apie tai pasvajoti. Deja, 
tikroji galia glūdi ne statistikos 
skaičiuose, ne pramanai suburtų 
pakopų gausybėje. Galia glūdi 
tikroviškai sutelktų pastangų re
zultate. Pergalingame įvykyje, iš 
mūsų pareikalaujančiame ištver
mės, pratybų ir ryžto. Ir tam tik
ros rizikos.

Pailiustruosiu. Mano miesto 4-a 
gatvė šiaurėje baigiasi prie San
ta Monicos kanjono skardžio. Jos 
vardu pavadinti statūs laiptai, 
kurie krenta į kanjono papėdę, 
jau priklausančią Los Angeles 
teritorijai. Viso labo 189 pakopos! 
Šią idilišką vietą supa gausi aug
menija. Nuo čia matyti vandeny
nas ir tapybiški Palisadų miesto 
šlaitai.

Per pastarąjį penkmetį „4-os 
gatvės” laiptai yra tapę patogia 
mankštos priemone. Moterys ir 
vyrai ateina čia išmėginti savo 
kūno galių, ypač širdies ir kojų. 
Dauguma nepasitenkina vienu ar 
dviem „žemyn aukštyn” turais. 
Įgudę kopėjai paeiliui išvaro iki 
20 ciklų, penkis kartus per sa
vaitę! Veteranai sako, jog rekor
das siekia 74 turus.

Bet atsarga gėdos nedaro. Vie
nas smarkuolis, amžiumi gerokai 
persiritęs 60, per dieną užkop
davęs 25 kartus. Sykį, po pasku
tinio užsirioglinimo, atsisėdo ant 
žolės ir sukniubo nuo širdies smū
gio.

Ankstyvais sekmadienių ryt
mečiais ir aš bandau trintis 
alkūnėmis su tais čempionais. 
Man pakanka vieno „žemyn 
aukštyn” turo, žinoma, prieš tai Pranas Visvydas

Nuolat kopiami buto laiptai Prano Visvydo nuotrauka

VYTAUTAS A. JONYNAS

Tikriausiai apie tai yra buvę 
rašyta mūsų spaudoj, bet atspėk, 
jei gudrus, kur?

Žodis „intelligentsia” yra seno
kai įsipilietinęs Vakarų moksli
nėj terminijoj ir, kaip žinom, 
nedera jo sutapatinti su žodžiu 
„intelektualai”. Atsiradusi tautų 
atgimimo laikais, devyniolikto ir 
dvidešimtojo amžių sąvartoj, in
teligento sąvoka apibūdina ne 
vien aukštųjų mokslų kandusį in
dividą, bet ir moraliai užsianga
žavusį tobulinti savąją visuome
nę šviesuolį. Tuo tarpu „in
telektualo” titulas esąs labiau 
techniško pobūdžio ir taikintinas 
kiekvienam, pasiekusiam pato
gią baltarankio padėtį specialis
tui, įskaitant ir „nebaigtą pra
dinį, bet aukštąjį partinį išsi
mokslinimą turintį” marksizmo 
dėstytoją.

Galbūt šie kontrastai sunkiau 
pastebimi Vakarų pasaulyje, bet 
atrodo, kad tos prarajos, deja, 
tikrai esama Lietuvoj. Apie ją 
rašo š.m. rugpjūčio mėn. 18 d. 
Dienovidžio redaktorė Aldona 
Žemaitytė savo vedamajame, pa
vadintame „Inteligentai ir in
telektualai”:

„Kada nors ateityje apie juos,; 
sakys; jie išdavė idealus, Tėvy
nės, laisvės, tautos, sąžinės. Jie 

pavaikščiojus pakrante ar gatvė-i 
mis. Nemanau, kad į Gedimino 
kalvą užkopti būtų sunkiau. Užn 
lipęs jaučiu — šlaunys kaip maka-r 
ronai, o širdis, šitaip kamuojama, • 
trokšta išsprūsti iš krūtinės nar-n 
vo. Akyse šmėkščioja ano senyvo 
„smarkuolio” šmėkla.

Taigi kopimas visad susijęs su 
įtampa. Tai ne vaikystė. Jei laip
tai per statūs, rinkis nuožulnes
nius. Arba kopk lėtai. Ir šitaip 
galima pasiekti viršų. Be to, ap
vertus Henriko Radausko mintį, 
yra tokių viršūnių, kurios su 
mūsų būdu nesiderina.

suteikė žodžiams,dora’ ir .darna’
— švariems ir šiltiems lietuviš
kiems žodžiams -4 šleikštu mela
gystės prieskonį.

...Kas tie žodžių prievartauto
jai, idealų išdavikai? Jie mėgsta 
save vadinti .intelektualais’ — 
politikais, filosofais, ekonomis
tais, istorikais, literatais. Jie 
išgujo iš visuomenės žodžių apy
vartos ‘inteligentą’, vietoj jo 
įtaisydami paprastą žmogų bau
ginantį, neprieinamą, iš aukšto į 
kitus besižvalgantį .intelektua
lą’. Intelektualai rašo kreipinius, 
manifestus, rengia konferencijas, 
seminarus, svarsto globalinius 
klausimus, vartodami naujakal- 
bę, prigrūstą tarptautinių žodžių.

...Skiriamas bruožas yra išpai
kimas ir naujakalbė — nelietuviš
kų žodžių gausa, taip pat atsaini 
šypsena ir pabrėžtinas chamiz
mas, kaip jų pranašumo ženklas.

...Kurio nors susibūrimo metu, 
jie mėgina atkreipti aplinkinių 
dėmesį savo komentarais, repli
komis, net patyčiomis...”

Priešprieša tokiem cinikam ir 
nihilistam AldonaHŽemaitytė iš
kelia tarpukario laikų kartos in
teligentus, kurie ,Jš aplinkinių 
išsiskyrė taktišku elgesiu, sąmo
ningu pareigos ir atsakomybės 
supratimu, kuklia laikysena, pa
prastumu ir — tai buvo dėsninga
— atsidavimu Tėvynės ir valsty
bės reikalams. Tokiu požiūriu”, 
rašo ji, „kaimo mokytojas nesisky
rė nuo universiteto profesoriaus, 
banko tarnautojas — nuo diplo
mato. Tokius juos ugdė sveika, 
dažniausiai kaimietiška, prigim
tis, pagrįsta religijos moralės 
normų ir papročių vienove...”

Kaip dažnai pasitaiko publicis
tikoj, nesunku įžvelgti Žemai
tytės tekste tam tikrą pertem
pimo, šaržo, bet apskritai jos pie
šiamas tenykščio intelektualo 
tipas atrodo autentiškas. Puika
vimasis, mėgavimasis madinga 
frazeologija, „naūjakalbe”, dangs
tant originalaus mintijimo sto
ką, stilistinę bei kalbinę skur
dybę, yra tikrai dažnom ir būdin
gom apraiškom tų megalomanų 
rašiniuose. Apie jų „rafinuotą 
chamizmą” išeiviui sunkiau 
spręsti, nors kartais tos agresy
vios laikysenos požymius galima 
atspėti iš paskaitų pavadinimų ar 
skaitant tenykščių sąskrydžių, 
konferencijų aprašymus.

Gera tai žinoti, bet atvirai kal
bant, tų pusinteligenčių profiliai 
ne kažin kaip mums įdomūs. Kur 
kas įdomesniu reiškiniu yra tai, 
kad Dienovidžio redaktorė neuž
miršta Nepriklausomybės laikų 
idealistinių visuomenės atstovų. 
Gal tik jinai (neapsižiūrėjusi), 
pernelyg visą laiką mini vien 
vyriškąją padermę, tuo tarpu kai 
moterų įnašas mūsų kultūriniuos 
baruos buvo nemažiau reikšmin
gas. Keistu sutapimu, kaip tik 
tokios tipingos, šviesių akių ir 
drąsios širdies nenuoramos por
tretą atkuria neseniai pasirodžiu
si R. S. Saukienės redaguota 
knyga: Šmaikščioji rezistente 
Aldona Liobytė. Publicistika, laiš
kai, atsiminimai, Vilnius: Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla, 
1995. 326 puslapiai.

Dėl pavadinimo tinkamumo 
leistina būtų pasiginčyti. Lengva 
būtų pasiūlyti jo pakaitalu dešim
tis kitų, prasidedančių epitetais 
kaip, pvz., „šaunioji”, „apsukrio-

ji” ir tt. ir vargu ar jie nublankin- 
tų Aldonos Liobytės aureolę, jos 
švytėjimą „it saulė sauliausia” 
jos bendralaikių būreliui. Atvirai 
kalbant, jos gyvenimo istorija tuo 
ir nuostabi, kad visa savo esybe, 
Aldona Liobytė buvo racionalios, 
drausmingos, konspiratorės prie
šingybe. Daugeliui ją pažinojusių, 
net ne kepurine pažintim, Aldona 
sudarė inteligentiškos, atviros, 
kultūringos, apsiskaičiusios mo
ters įspūdį.

Nedaugiau. Tiesa, ji buvo bai
gusi du universitetus, priklausė 
idealistiniam „Vaidilos” teatro 
būreliui, bet nei intrigom, nei 
sankalbiais ji nepasižymėjo. 
(Nemažiau žavi ir patraukli buvo 
tada jos sesuo Emilija (Milė), 
kurios puikų atvaizdą yra nupie
šusi savo atsiminimuose Dana 
Rutkutė (Draugas, 1995 m. gegužės 
27 d.). Aldonos poveikis į kitus, 
jos asmenybės spinduliavimas iš
kilo 1944-1985 metų laikotarpyje, 
per antrąją komunistų okupaciją, 

V
Siame numeryje:
Kopimas laiptais • Knyga apie „šmaikščiąją rezistentę” Aldoną 
Liobytę • Alfonso Tyruolio sonetai M. K. Čiurlionio metų 
užsklandai • Rudens dailės paroda Kultūros židinyje, Brooklyn, 
New York • Raimundo Katiliaus koncertas su Sheboygan sim
foniniu orkestru

ypačiai per dvylika metų tru
kusią jos tarnystę valstybinėj 
leidykloj. Ir laimėjo ji tą įtakin- 
gumą, autoritetą ne kokiu kelia
klupsčiavimu prieš partijos šulus 
per jų girdymą, šėrimą ir garbsty
mą, bet savo temperamento im
pulsyvumu, širdies atvirybe, ar
timo atjauta ir meile (įskaitant ir 
meilę gamtos tvėriniam: broliui 
arkliui, broliui šuniui, sesei 
katei, sesei zylei).

Nelengvas buvo uždavinys R. 
S. Saukienei atkurti skaitytojui 
įtikinamą tokios spalvingos ir di
namiškos asmenybės kaip Aldo
na Liobytė portretą, bet jinai at
liko jį pasigėrėtinai. Neslėpdama 
sutiktų sunkumų. Būtinybės su
maniai ir sąžiningai atrinkt iš 
turimos gausios dokumentacijos, 
kas skelbtina ir kokiu kiekiu. 
Mat vien sutikusių leist skelbt 
viešumon savo susirašinėjimą su 
A. Liobyte atsiųstoji korespon
dencija susidėjo iš daugiau nei 
1,000 laiškų. Ne visų jų būta, 

spausdinant „in extenso”, vieno
dai įdomių skaitytojui. Neretai 
juose būdavo, kaip teigia R. S. 
Saukienė, grūste prigrūsta „kas
dieniškų reikalų-reikalėlių”. 
Tokiais atvejais sudarytoja 
pasirinkdavusi vieną kitą tipin- 
gesnį pavyzdėlį.

Prireikė atrankos ir kitu atve
ju. Galėjo, pavyzdžiui, R. S. 
kienė įterpt knygon pačios A. Lio
bytės raštus, siųstus partijos pa- 
reigonims, ryšium su jai daro
mais priekaištais, kaip, pvz., 
Vytauto Sirijos Giros padlaižiš- 
ką išpuolį, išspaudintą leidiny 
Rašytojas pokario metais (1991). 
R. S. Saukienė jo nelietė, dėda- 
dama aptariaman leidinin ma
žiau žinomą visuomenei A. Lioby
tės pasiaiškinimą dėl tariamo jos 
įpiršimo V. Mykolaičiui-Putinui 
„nacionalistinio istorijos inter
pretavimo ir prikūrimo visokių 
‘nepadorių’ arijų, dėl kurių teko 
išimti iš repertuaro ‘Sukilėlių’ 
operą”. Galėjo pagaliau R. S. 
Saukienė lengvai nustumti į šalį 
vieną kitą dokumentėlį, rodantį 
kad A. Liobytei yra tekę kai kada 
sueiti į konfliktą su savo sąžine. 
Kad A. Liobytės monografijos su
darytojai buvo ne pakeliui su 
beatodairiniu šlovinimu, liudija 
necenzūruotas A. Vengrio tekstas 
ir gal net labiau Aldoną Lioby
tę inkriminuojantis laiškas Ju
tai (1958.11.23):

„Mėtai viešo plakimo seansai 
dar nepasibaigę. Rytoj atviras 
partinis Rašytojų Sąjungoj. Pas 
save įstaigoj jau du tokius at
buvau. Abudu kartus kažin ką 
maliau ir vis nepriėjau iki savęs 
apspjaudymo, suniekinimo ir 
veidmainingo saldžialiežuvavi- 
mo. Priešingai — kibau kitiems į 
kinkas, kaip mažas piktas ciucka. 
Ar šungaudžiai nenudirs man 
kailio ir neišvirs muilo — kas juos 
žino?“
Žodžiu, dokumentų atrankos ir 

aplamai knygos sąrėdos atžvilgiu 
Šmaikščioji rezistente Aldona 
Liobytė itin įspūdinga knyga ir 
gali būt laikytina biografijos 
žanro modeliu.

Nemažesniu knygos sudaryto
jos nuopelnu yra dar ir tai, kad jai 
pavyko suburti draugėn itin pa
tikimų (ir raštingų) liudininkų 
būrelį. Visųjų tekstai netrafare- 
tiniai ir įdomūs. Pažymėtinas dar 
vienas būdingas reiškinys. Iš apy
tikriai 23 knygoj talpinamų teks
tų vos dviem galėtų būti priskir
ta nekrologo, atseit straipsnio, 
parašyto emocinio sukrėtimo po
veikyje, etiketė. Visi kiti gedė
jimai dėl Aldonos Liobytės netek
ties parašyti žymiai vėliau po jos 
mirties ir pasižymi santūrumu ir 
tikrai svariu Aldonos Liobytės 
įnašo jų buitin įvertinimu.

Savaime suprantama, kad pasi
taiko kada ne kada, jog skaityto
jas sužino kai kuriuos įvykius 
(kaip, pvz., stirniukės istoriją)

(Nukelta į 2 psl.)
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Dar apie Čiurlionį
Čikagos didžiulėje Barnes and 

Noble knygų parduotuvėje, be
vartant knygą apie muziką, ne
tikėtai pamačiau Čiurlionio me
no kūrinio paveikslą. Nesitikėjau 
tokios staigmenos. Knygos pava
dinimas labai paprastas: „Klasi
kinė muzika” (Classical Music). 
Tai didelio formato, 9 x 12 colių, 
apie 300 puslapių knyga. Jos lei
dėjas Reader’s Digest, spausdin
ta Hong Konge 1994 metais. Au
torius — John Staley. įvadinį 
straipsnį parašė buvęs Čikagos 
simfoninio orkestro garsusis diri
gentas Sir Georg Solti.

Šioje nepaprastai gražiai pa
ruoštoje ir žavioje knygoje auto
rius pradeda muzikos istorįją nuo 
Dovydo psalmių iki šių dienų 
kompozitorių Phillip Glass, Toru 
Takemitsu ir kitų. Knyga labai 
grąžįąį iliustruota. Joje matome 
antikinius instrumentus, vidur
amžių giedančius vienuolius, ka
rališkų rūmų muzikantus, operų 
scenas, 20-tojo amžiaus karų vaiz
dus. Ką visi šie paveikslai veikia 
muzikos knygoje? Ogi jie ilius
truoja kiekvieno kompozitoriaus 
muzikinę kūrybą vaizdine forma. 
Labai tiksliai suderinti muzikos 
ir tneno pavyzdžiai. Religinės mu
zikos kompozitoriui Josųuin De- 
prez (1440-1521) parinktas Luca 
Della Robbia (1435) reljefas: gie
dantys angelai. Prie kompozito
riaus Palestrina įdėtas spalvotas 
portretas, tapytas nežinomo italo 
dailininko, o nespalvotoje graviū
roje pats muzikas įteikia popie
žiui Juliui III savo mišių rank
raštį. Ir taip per visą knygą chro
nologiška tvarka eina kompozi
torių biografuos, portretai, jų 
kūrybai pritaikyti meno kūriniai. 
Tai kartu muzikos ir meno istori
ja.

Atvertus 188 puslapį, randame 
kairiame lapo šone kompozito
riaus Aleksandro Skriabino 
(1872-1915) Leonido Pasternako 
pieštą portretą, o viršuje, de
šiniame šone, paveikslą „Star 
Sonata, Allegro” — Mikalojus 
Čiurlionis (1908). Ryškesnėm 
raidėm po paveikslu parašyta: 
„Kaip Čiurlionis tapybos dar
bams davė muzikinius pavadini- - Parūpo patikrinti meno kny- 
mus, taip Skriabinas siekė su
jungti vaizdines ir muzikines for
mas savo kūriniuose”. Daugiau 
apie Čiurlionį nieko neužsiminta. 
Kodėl Čiurlionis parinktas Skria
binui? Turbūt todėl, kad kaip 
autorius aptaria Skriabiną, jis 
irgi domėjosi misticizmu, filosofi
ja, simbolizmu. įdomu, kad Čiur
lionis pateko į muzikos knygą ne 
kaip kompozitorius, bet kaip dai
lininkas.
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Kilo mintis patikrinti kitas 
muzikos knygas. Paėmiau The 
Norton/Grove Concise Encyclope- 
dia of Music, išleistą 1988 metais 
Londone. Knyga stora, be ilius
tracijų. Žiūriu — yra Čiurlionis. 
Parašyta: Čiurlionis, Mikalojus 
Konstantinas gimė Varėnoje 
1875 m. spalio 4 d., mirė Pus- 
telnike 1911 m. balandžio 10 d., 
lietuvis dailininkas ir kompo
zitorius. Studijavo su Noskowski 
Varšuvoje ir su Jadassohn ir 
Reinecke Leipzig’o konservatori
joje (1901). Savo muzikoje buvo iš
radingas, naudojo spalvingą har
moniją, savarankiškus ritmus, 
kūrė fortepijonui, orkestrui ir 
kamerinei muzikai. Jis taip pat 
buvo garsus dailininkas.

Pavarčiau kitą knygą — Ba- 
ker’s Biographical Dictionary of 
Musicians, išleistą 1994 metais 
Amerikoje. Šioje knygoje daugiau 
pateikta žinių apie Čiurlionį. Čia 
jis pristatomas kaip kompozito
rius ir dailininkas. Pažymėta, 
kad jo muzikoje atsispindi 
vokiškas romantizmas. Muzikos 
kūriniai yra: simfoninė poema 
„Miške” („In the Forest”) (1901), 
„Jūra” („The Ocean”) (1907), 
kantata „De Profundis” (1899), 
styginis kvartetas, daug kūrinių 
fortepijonui ir dainų. Jis buvo 
puikus dailininkas,, tapęs ab
straktinio ekspteftibnizmo sti
lium. Daug jo kūrybos darbų turi 
muzikinius pavadinimus, kaip 
„Preliudas ir fuga”, „Pavasario 
sonata” ir t.t.

Tiesa, be Čiurlionio šiame mu
zikos žodyne dar radau Vytauto 
Barkausko ir Miko Petrausko 
biografijas.

Iki šiol, bent man, niekur 
nebuvo tekę rasti bent mažiausią 
žinią apie mūsų kompozitorius 
angliškoje literatūroje. Kartą 
teko matyt dabartinius Lietuvos 
kompozitorius, paminėtus vieno
je knygutėje, bet jie visi buvo 
sumesti į „sovietinį krepšį”. 
Šiandien šie muzikai ir meninin
kai atstovauja savo tautai. Čiur
lionis yra lietuvis, Arvo Part — 
estas, Janis Kalninš — latvis ir 
t.t.

gas. Didžiuliame meno knygų 
skyriuje pavartau Oxford’o me
nininkų žodyną — Čiurlionio 
nėra. Peržiūriu kitą knygą ir joje 
nėra. Pamatau didelę, storą, 800 
puslapių knygą su pavadinimu A 
Biographical Dictionary of Ar
tists. Redaguota Anglijoje; 
autorius Sir Lawrence Gowing; 
spausdinta 1995 metais Ispani- 

(Nukelta į 4 psl.)
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veno kaimuose, apsunkinti beraš- 
tingumu, skurdu ir „Trečiojo 
pasaulio” ligomis, kaip maliarija 
ir cholera. Trūko darbų, susi
siekimo priemonių; vienu žodžiu, 

Šis supažindinimas kyla iš 
mano susidomėjimo Italuos vals
tybinio identiteto formavimu. Jis 
yra taikomas bendrai publikai, 
kurios dalyviai domisi Italija, 
etnografija, ar aplamai dvide- j trūko infrastruktūros. Taip pat 
šimtmečio pradžia Europoje. No- į trūko itališkumo sąvokos, kuri 
riu pristatyti du įvykius, kurie vienytų visus piliečius ir galėtų 
apibūdina, kaip Italijoje buvo būti plečiama per naująją valsty- 
skatinama vienybė tarp piliečių, 
demokratiškai valstybei besifor
muojant. Žinau, kad mes visi su 
dideliu dėmesiu stebime šiuo
laikinį valstybinio identiteto 
formavimąsi, kuris vyksta Lietu
voje, ir tikiuosi, kad šis prista
tymas, supažindinantis su vienu 
Italijos istoriniu momentu, mums 
taip pat duos palyginimo punktą.
Pradedant, trumpai paminėsiu l siektu aukštu gyvenimo lygiu. In- 
svarbesnius įvykius Italijos susi
vienijimo istorijoje. Po to, prista
tysiu tarptautinės parodos 
siekius ir pagaliau etnografijos 
rolę tose iškilmėse.

Nors Italijos pusiasalyje tūks
tančius metų klestėjo aukštos 
civilizacijos kultūra, Italija kaipo 
valstybė įsikūrė dešimtmetyje 
tarp 1860-1871 metų. Giuseppe 
Garibaldi, vadinamas „dviejų 
pasaulių didvyris” (lėroe dei due 
mondi) dėl jo vaidmens išsilais
vinimo kovose Europoje ir Pietų 
Amerikoje, 1860-aisiais metais 
vedė Italijos nepriklausomybės 
šalininkus į kovą prieš Burbonų 
monarchinę valdžią, kuri valdė 
Siciliją ir pietų Italiją. Savoy 
karališkos šeimos galva, Vittorio 
Emanuele, po bendro refe
rendumo buvo paskelbtas Italijos 
karaliumi 1861 metais. Austrų 
imperija, valdanti pusiasalio 
šiaurės rytų kampą, pasitraukė iš 
Italijos žemių po Vienos sutarties 
1866 metais. Kai Roma ir centri
nė Italija, buvusios Vatikano 
valdomos, prisijungė prie Italijos 
respublikos rugsėjo 20 dieną, 
1870 metais, fizinis Italijos su
vienijimo darbas buvo atliktas. 
Liko kultūrinio suvienijimo pro
jektas.

Ilgai valdyti svetimų valdžių 
(austrų, prancūzų ir ispanų), ku
rios buvo tarp savęs pasidalinu
sios pusiasalį, Italijos piliečiai 
buvo atpratę nuo bendro gyve
nimo ir nesidalino bendru itališ
ku identitetu. Žymusis italas 
patriotas Giuseppe Mazzini api
būdino situaciją plačiai žinomu 
posakiu: „Dabar, kada turime 
Italiją, reikia sukurti italus”. 
Buvo nemažas įsipareigojimas. Iš 
pradžių vien žemės savininkai, 
tik du procentai italų, turėjo teisę 
balsuoti. Dauguma žmonių gy-

binę mokyklų sistemą.
Laikotarpis, apie kurį kalbėsiu, 

šiandien yra dalis Italijos kultū
rinio susivienijimo proceso ir da
lis Italijos valstybinio identiteto 
formavimo. 1911 metais liberalai, 
vedami Giolitti, buvo valdžioje. 
Didmiesčiuose, tai yra Torino, 
Milano ir Romoje, vidurinė klasė 
didžiavosi palyginus žaibiškai pa- 

* Paskaita, skaityta Ateitininkų 
studijų dienose, kurios vyko 1995 m. 
rugsėjo 1-4 dienomis Dainavoje, Man- 
chester, Michigan. Milda Palubins
kaitė, baigianti ruošti daktaratą iš 
italų literatūros Columbia universi
tete, New York’e, šiuo metu dėsto 
italų literatūrą University of 
Delaware.

dustrija klestėjo šiaurėje, 
Milano-Torino-Genova trikam
pyje. Romoje veikė valdymo 
aparatas ir klestėjo gyvas kultū
rinis centras. Patenkinti savo 
pasiekimais nuo valstybės įkū
rimo ir norėdami prisistatyti 
pasauliui kaip pasiturinti vals
tybė, italai nutarė atšvęsti su
vienijimo penkiasdešimt metų 
sukakti su tarptautine paroda.

Devynioliktame šimtmetyje 
tarptautinės parodos Amerikoje, 
Australijoje ir įvairiose Europos 
valstybėse labai sėkmingai 
reklamavo tų valstybių gerovę ir 
jų industrijų pažangumą. Pirmo
ji šio tipo paroda, įvyko Londone 
1851 metais. Ji sukėlė daug 
dėmesio, iš dalies dėl vadinamų 
„kristalinių rūmų”, kurie buvo 
Joseph Paxton pastatyti parodos 
proga. Paryžius ir kitos sostinės 
greitai ėjo iš paskos, ruošdamos 
savo tarptautines parodas, ir 
varžėsi viena kitą pralenkti 
grandioziškumu ir naujienom. 
1911-ųjų metų Italijos valdžia 
planavo pranešti valstybės 
visišką dalyvavimą Europos 
politinėje ir ekonominėje arenoje 
šiuo būdu.

Italijos tarptautinė paroda buvo 
paskirstyta trijose vietose. Maža 
gėlių ir amatų paroda vyko Flo
rencijoje, buvusioje Italijos 
laikinoje sostinėje iki Romos 
suvienijimo su kraštu. Pagrin
diniai įrengimai buvo Torino ir 
Romoje. Mokslo ir industrijos 
parodos vyko Torino, kuris buvo 
Italijos industrinis centras. Meno, 
istorijos ir archeologijos parodos 
vyko Romoje, šalies kultūriniame 
ir politiniame centre. Vietinės 
valdžios uoliai ruošėsi lankyto
jams. Kadangi mūsų dėmesys 
krenta įrengimams Romoje, ver
ta paminėti jos statybos pro
jektus. Šiam įvykiui Romoje buvo 
pastatyti du tiltai, zoologijos so
das, ir didysis bulvaras, pavadin
tas CoirsoVittorio Emanuele. Vi
sa ši statyba buvo taikoma paro
dos reikalams. Archeologijos pa
roda buvo įrengta atnaujintose 
imperatoriaus Dioklezijaus pasta
tytose maudyklėse. Tarptautinė 
meno paroda vyko dailės muzie- 

. jaus komplekse Valle Giulia. 
Italijos suvienijimo istorijos 
paroda vyko Vittorio Emanuele 
paminkle, kuris buvo iškilmingai 
atidarytas ta proga. Tie skai
tytojai, kurie yra buvę Romoje ar 
ją gerai pažįsta iš nuotraukų ar 
paveikslų, prisimins šį paminklą 
netoli Kolisiejaus. Ten yra „ar
chitektūrinis fonas ratelio sta
tulai”, kuris labai panašus į ves
tuvinį tortą. Verta paminėti 
tiems, kuriems šis paminklas 
nemielas, kad nuo pat pradžių

Etnografijos parodos 1911 metais Romoje skelbimas, kuriame matyti senovės 
romėnų laivo reprodukcija.

vyko kontroversijos dėl jo 
estetinės vertės. Nepaisant to, šio 
paminklo milžiniškos proporcijos 
vaizdžiai įrodo to laikotarpio 
linkmę į visa tai, kas didu ir 
įspūdinga.

Italijos tarptautinės parodos 
centras buvo regionų ir etnogra
fijos paroda, įrengta naujai pasta
tytame rajone į šiaurę nuo Piaz- 
za dėl Popolo, kuri tuo metu buvo 
laikoma miesto riba. Regionų ir 
etnografijos paroda savo išore ir 
išskirstymu įrodo organizatorių 
norą pristatyti sintezę visos Itali
jos pusiasalio istorijos. Parodos 
pastatai buvo milžiniški ir maišė 
senovės romėnų ir 19-ojo šimtme
čio architektūrinius stilius. 
Pavyzdžiui, pagrindiniai vartai 
priminė romėnų pergalės arką 
pro kurią romėnų imperijos ka
riuomenė žygiuodavo, laimingai 
sugrįžusi iš karų. Ant arkos 
kampų stovėjo modernios nuogos 
figūros, belaikančios žemės rutulį 

Etnografijos parodos Romoje 1911 metais pagrindiniai vartai.

ant pečių, primindamos mo
dernaus laikotarpio linkmę į 
tarptautinę prekybą ir politiką, 
kurioje dar vyravo imperializ
mas.

Už vartų buvo „regionų foru
mas”, didelė aikštė, apsupta 
dviejų pusrutulio formos pastatų. 
Juose buvo įrengti etnografijos 
eksponatai: viename pastate 
buvo laikomi dekoratyviniai 
objektai, baldai ir religinių apei
gų reikmenys, o kitame buvo vien 
tautinių drabužių paroda. 
Parodos skelbime buvo vaiz
duojama rikiuotė, sudaryta iš 
įvairių regionų piliečių, dėvinčių 
tautiniais rūbais. Regionų at
stovai, stovintys viens prie kito 
atsitiktine tvarka, davė spalvin
gą vaizdą Italijos liaudies įvai
rumo.

Gale aikštės buvo iškastas 
ežeras, kuriame plūduriavo seno
vės romėnų laivo reprodukcija. 
Tame laive buvo ruošiami parei

gūnų pokyliai ir iškilmingos* 
vakarienės. Vienas tų iškilmių1 
liudininkas teigė, kad „laivo; 
vidaus išpuošimas sukuria iliu*; 
ziją esą jis sugrįžęs į senovės) 
Romą. Kvapnūs smilkalai degst- 
prieš dievų statulas”.1 Laivas* 
turėjo didelį pasisekimą lanky
tojų tarpe, kuriems buvo pa
trauklu save įsivaizduoti senovės^ 
romėnų imperijos įpėdiniais. Per;, 
visą etnografijos parodą buvo pa-, 
brėžtas toks kultūrinis tęs-, 
tinumas. Senovės Romos ir skir-.‘ 
tingų regionų liaudies kultūra 
buvo pristatoma kaip dalis mo
dernios Italijos kultūros, kurios ( 
įvairumu gali didžiuotis naujoji 
valstybė.

Už ežero buvo pastatyti įvairių' 
regionų paviljonai, išdėstyti taip,' 
kad lankytojas jaustųsi, lyg' 
keliauja per Italiją iš šiaurės į- 
pietus. Kiekvienas paviljonas* 
mėgdžiojo to regiono žinomų pa-1 
statų architektūrą. Pavyzdžiui^ 
Emilijos-Romagnos paviljono for-; 
ma buvo mišinys D’este piliesi 
Ferrara mieste, Bentivoglio pilies. 
Belogna mieste, ir Malatesta. 
šventoriaus Rimini mieste.; 
Regionų komisijos bijojo, kad 
šitų paviljonų etnografijoj 
parodos lankytojas susidarys, 
vaizdą, jog regionų kultūra susi-, 
daro vien iš liaudies papročių.* 
Atsispirti tai tendencijai, šie. 
paviljonai papildė vaizdą meno, 
istorijos ir pramonės parodomis,, 
kurios pristatė regiono „aukštąją" 
kultūrą”.

Šis gana gražus vaizdas Italijos 
kultūros tęstinumo nuo romėnų 
laikų ir jos įvairumo Italijos 
regionų skirtumuose iššaukė 
nemažai kritikos. Daug kam 
atrodė, kad etnografijos paroda, 
rodydama vien skirtumus apran
goje ir rankdarbiuose, išlygino ir 
ignoravo politinius ir kultūrinius 
skirtumus tarp regionų. Iškelti 
protestą prieš šį Italijos sunkumų 
„nudailinimą” maža grupė inteli
gentų ir dailininkų suruošė 
konkuruojančią parodą skersai 
upės. Ta grupė vadinosi „Vals
tiečių mokyklų taryba” (Comita- 
to per le scuole dell’agro romano). 
Ji buvo organizuota vystyti raš
tingumą Romos apylinkės kai
muose ir iškelti į viešumą tos sri
ties kovą su skurdu. Tarp jos or
ganizatorių buvo Giovanni Cena, 
žymus visuomenininkas, redak- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Dėl baltistikos studijų 
University of Washington

IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Vilniaus Pedagoginiame uni- 
j versitete šių metų lapkričio 23-25 
dienomis įvyko IX Pasaulio lietu
vių mokslo ir kūrybos sim
poziumas. Jį organizavo Lietuvos 
Mokslininkų sąjunga, Švietimo ir 
mokslo ministerįja ir Lietuvos 
Mokslo taryba. Tai jau antraBiB 
Simpoziumas rengiamas Nepri
klausomoje Lietuvoje. (VII MKS 
įvyko 1991 metais. Tuo metu 
Lietuva neturėjo realios nepri
klausomybės. Šis simpoziumas 
prisidėjo prie išjudinimo tautos iš 
verguos).

IX Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą pradėdamas, Tarybos pir
mininkas, profesorius Vytautas 
Landsbergis sveikino daugiau 
kaip 700 dalyvių, svečių, atvyku
sių iš JAV, Australuos, Rusijos, 
Ukrainos ir kitų Europos šalių. 
Nušvietė šių simpoziumų reikš
mę Lietuvai ir išeivijai: turime 
pasikeisti idėjomis, kaip tvarkyti 
Lietuvos ūkį, pramonę, ekonomi
ją, kaip Lietuvą prikelti iš pra
žūties.

Vm MKS Tarybos pirmininkas 
architektas Albertas Kerelis sa
kė, kad simpoziumų tikslas su
burti lietuvius mokslininkus ir 
kūrėjus, supažindinti visuomenę 
su jų pasiektais moksliniais ir 
kūrybiniais darbais, stiprinti 
tautinę lietuvių veiklą. To buvo 
siekiama ir IX MKS.

Dr. Vitalis Vengris — MKS Ta
rybos narys sveikino JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdy
bos vardu.

Toliau vyko plenariniai po
sėdžiai:

1. Švietimo ir mokslo refor
ma Lietuvoje. Forumą sudarė 
prof. V. Domarkas, prof. L. Kad
žiulis, prof. V. Grabauskas, prof. 
R. Pavilionis, prof. S. Ašmontas, 
prof. B. Juodka ir dr. D. Kuolys. 
Švietimo ir mokslo ministras 
prof. Domarkas teigė, kad mokslo 
reformos vyksta pagal Europos 
standartus. Vilniaus universiteto 
rektorius prof. Pavilionis skundė
si, kad esama valdžia mažai rūpi
nasi mokslu ir mažina finansus.

2. Naujoji Lietuvos istorija. 
Šis posėdis vyko Kaune — 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Forumą sudarė prof. V. Landsber
gis, dr. V. Brandišauskas ir dr. A. 
Janušauskas. Prof. Landsbergis 
kalbėjo apie Lietuvos naujosios

metu i8tory°8 vertinimą — pokario re- 
rurtori zistencV4> i nepriklausomy

bę, naujos vidaus bei užsienio po
litikos kūrimą. Mūsų tikslas turi 
būti integruotis į Vakarų ekono
miją ir saugumo sistemą. Dr. A. 
Janušauskas io 1941 me

tai buvo pirmą kartą atidarytas 
langas i Vakarus. Tokius iškvie
timus galima būtų pakartoti.

Mums, lietuviams, yra pareiga, 

Du amerikiečiai profesoriai — 
Daniel Waugh (Chairman, Rus- 
sian, East European and Centrai 
Asian Studies Program, Jackson 
School of International Studies) ir ne tik reikalas tokią Baltiečių 
Thomas DuBois (Department of 
Scandinavian Languages and Li- 
teratures) teigia, kad jie univer
sitete yra bendra „Western Euro
pean Studies” programa, tai to
kia programa, privalėdama at
spindėti politinę realybę, turi 
apimti ir baltiečių studijas. Jie 
mano, kad jeigu tyrinėjama, studi
juojama Europa, ypač Skandina
vijos kraštai, į tas studijas turi 
įeiti ir Baltijos kraštų nagri
nėjimas.

Taip šitie du profesoriai kartu 
suprofesorium Guntis Smidchens 
(visi trys yra Baltijos kalbų 
specialistai) bando įkurti pasto
vią Baltiečių studįjų programą 
University of Washington Skan
dinavų kalbų ir literatūrų fa- , 
kultete. University of Washing- 
ton Baltic Studies programa, kaip 
dabar jau yra paruošta ir dar 
planuojama, yra vienintelė tokia 
integruota programa visoje 
Amerikoje.

Gali kilti klausimas: kodėl į 

mums dar antrą katedrą reikia > 
steigti — jau yra viena Čikagoje, 
University of Illinois at Chicago, 
įsteigta 1984 metais. Jai Ameri
kos lietuviai yra suaukoję 
600,000 dolerių. Atsakymas į tai 
paprastas: UIC yra grynai li
tuanistika — lietuvių kalba, lite
ratūra, filologija, žodžiu, dalykai, 
liečiantys tai, kas sudaro mūsų 
kalbą, mūsų literatūrinę kultūrą.

University of Washington pro
grama numatoma daug platesnė 
ir neapsiribojanti vien kalba. 
Pavyzdžiui, istorija. Studentas, 
studijuojantis istoriją, Universi
ty of Washington galėtų pasirink
ti savo „minor” baltistikos srity
je. Taip pat su politiniais moks
lais, ekonomika, ekologija, peda
gogika, muzikologija, žurnalisti
ka, gal net ornitologija — viskas 
priklausys nuo paklausos, o svar
biausiai nuo finansinių išgalių. 
Su Lietuvių Bendruomenės sky
riaus pagalba 1992 metais UW 
buvo pasikvietęs trims mėne
siams Vilniaus universiteto or
nitologuos docentą dr. Rimantą 
Budrį. Amerikiečiams profeso
riams ir studentams buvo labai 
įdomu pasidalinti žiniomis — iki 
tol apie Lietuvą ir giliąją Rusiją 
jie buvo turėję tik labai paviršu
tinišką nuovoką. O dr. Budriui

studijų programą palaikyti ir pa
dėti jai vystytis. Juk tai būtų 
pastangos pastoviai čia išlaikyti 
lietuvybę ir ją plėsti — ne tik tarp 
mūsų, lietuvių, bet ir tarp kita
taučių. Pasvarstykim:

• Iš kurgi kils ateinančioji 
profesūros karta, kuri galėtų tęsti 
ir plėsti visas Lietuvos interesus 
(ne tik lituanistiką) liečiančias 
žinias? Ne tik mums, bet ir Ame
rikos profesūrai yra aišku, kad 
gresia „dykuma”.

• Amerikos valdžiai . svarbu 
išugdyti žinovus/vadus, kurie bū
tų įvairių pasaulio kraštų specia
listai. Tie specialistai turi būti 
amerikiečių kilmės, Amerikoje iš
simokslinę.

• Rinkai besiplečiant Baltijos 
kraštuose, JAV komersantai taip 
pat siekia išugdyti savo specia
listus.

• Lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems įvairias mokslo 
šakas, būtų galimybė kartu gilin
ti žinias ir apie savo tėvų ar pro
tėvių kraštą. Taip būtų palaiko
ma ir sustiprinta tai, ką jie 
šeštadieninėse mokyklose, vasa
ros stovyklose, jaunimo organiza
cijose ir t.t. būna pramokę.

• Ir Lietuvos komersantai, 
akademikai bei diplomatai sieks 
išsimokslinti ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. University of Wash- 
ington būtų ypatingas tam cent
ras.

Ligšiolinė šios programos istori
ja yra tokia. 1994 metais, padeda
mi UIC profesorės Violetos Keler
tienės, profesoriai Daniel Waugh 
ir Thomas DuBois sudarė kolek
tyvą, susidedanti iš penkių uni
versitetų: University of Washing- 
ton, University of Illinois at 
Chicago, Indiana University, 
University of Michigan ir Univer
sity of Wisconsin. Taip 19941 
vasarą University of Washingtoi.. 
įvyko pirmieji Baltic Studies 
Summer Institute kursai. Šiemet 
jie buvo pakartoti. Ateinančią 
vasarą (1996) jie keliaus į Univer
sity of Illinois at Chicago, ir taip 
tęsis dvejų metų rotacija.

Jau dvi vasaras lietuvių kalbą 
dėstė Karilė Vaitkutė (iš UIC) ir 
Guntis Smidchens — Amerikos

(Nukelta į 4 psl.) j

tų tau ir jo pasekmes.
/

3. Lietuvos politika ir eko
nomika. Forumą sudarė: dr. V. 
Radžvilas, prof. V. Landsbergis, 
dr. J. Karosas, prof. K. Glavec
kas, prof. E. Vilkas, dr. G.

Šiame numeryje: i
Baltistikos studijų programos University o£ Washington reikalu
• IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas Lietuvoje
• Balio Augino kalėdinis apsakymas • Idėjos Alės Rūtos prozoje
• John Keats dviejų šimtų metų sukaktis • Lietuvių rašytojų 
draugijos premijos laureatė Julija Švabaitė-Gylienė

ALBERTAS J. KERELIS

Vagnorius. Posėdį moderavo inži
nierius Leonas Maskaliūnas. Dr. 
Vagnorius susirūpinęs Lietuvos 
finansine padėtimi, nes lito san
tykis 1:4 neatitinka tikrovės. 
Valdžia šiuo santykiu apvagia 
Lietuvos pilietį. Tai yra dirbtinis, 
nesveikas santykis. Ši valdžia tik 
spausdina daugiau popierinių li
tų, stabdo ekonomuos plėtimąsi, 
pramonininkai negali eksportuoti 
o tam tikros grupuotės pasipelno 
iš importo.

4. Energetika ir ekologija. 
Forumą sudarė: prof. J. Vilemas, 
prof. R. Lekevičius, inž. A. Stepai- 
tis ir dr. V. Vėbra. Inž. SteDaitis 
kalbėjo apie naftos produktų 
panaudojimą ir kovą prieš eko
loginę taršą. Minėjo Mažeikių 
rafmerįjos problemas, iškeldamas 
jos nepraktišką vartojimą trum
pam veikimui, kuris yra labai 
kenksmingas' visiems valymo 
įrengimams. Našiausias būdas 
būtų raflnerijos veikimas be 
sustojimo. Pabrėžė Būtingės rei
kalingumą, atsižvelgiant į tai, 
kad Lietuvai reikalinga Vakarų 
alyva.

Po plenarinių posėdžių vyko 
sekcįjos:

1. Agrariniai mokslai. Sekci
jos vadovai: prof. Antanas Stane
vičius ir prof. Robertas Vitas. 
Prof. Stanevičius kalbėjo, kad 
atstačius Lietuvos valstybę vie
nas iš pirmųjų uždavinių žemės 
ūkyje buvo panaikinti prievarti
nę kolektyvizaciją ir jos pasek
mes, grąžinti žemę buvusiems sa
vininkams. Per tokį trumpą laiką 
žmonės nebuvo pasiruošę, o kei
čiantis Lietuvos vyriausybėms, 
nepavyko galutinai nustatyti 
tikslų būdą bei priemones tai 
įgyvendinti. Vyriausybė pradėjo 
stabdyti ir vilkinti žemės grąžini
mą. Reformos eigoje nebuvo su
kurta kaimo infrastruktūra, pa
dedanti plėtoti individualų 
šeimos ūkį. Šioje sekcijoje buvo 34 
pranešimai.

2. Architektūra ir statyba. 
Sekcijos vadovai: prof. Edmundas 
Zavadskas ir arch. Albertas Ke
relis. Arch. Kerelis kalbėjo apie 
apleistų pastatų atnaujinimą 
šiandieniniams pareikalavimams 
ir žemės paskirties pertvarkymą. 
Ekonominės sąlygos ir būtinu
mas pritaikyti pastatus nauju 
laikų eilinei vartosenai yra 
apverktinai reikalinga Lietuvoje. 
Apleisti fabrikai ir sandėliai gali 
būti paverčiami į pastatus įvai
riems poreikiams tenkinti, kaip 
daugiabučius namus, apsipirki
mo centrus, įstaigų kompleksus, 
viešbučius, fizinio lavinimo klu
bus ir t.t. Žemės paskirties per
tvarkymo pavyzdys tai visuotinis 
išplanavimas apleisto Zoknių ru
sų karo aerodromo (Šiauliuose). 
Šioje sekcijoje buvo 27 praneši
mai įvairiomis temomis.

3. Astronomija, fizika, che
mija. Sekcijos vadovai: prof. 
Steponas Ašmontas, prof. Riman
tas Slyžys. Labai įdomiai kalbėjo 
prof. K. Pyragas, kad reliatyvu
mo teorija teorinėje fizikoje ir 
pažinimo teorijoje užima ypatin
gą vietą. Nuo 1980 metų Vilniaus 
Pedagoginiame universitete 
Teorinės fizikos katedroje sukur
ta grupė, vystanti mokslinius 
tyrimus. Daug dėmesio skiriama 
analizinių ir kokybinių metodų 
taikymui relatyvinėje mechani
koje. Ši mokslinė grupė parašė

Vytautas Landsbergis kalba IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziume, kuris vyko Vilniuje šių metų lapkričio 23-26 dienomis.

Alekso Jauniaus nuotrauka

vadovėlj Specialioji reliatyvumo 
teorija, skirtą studentams, dakta- 
rantams, mokytojams. Praneši
mų buvo 8.

4. Ekologijos ir biologijos 
sekcija. Jai vadovavo prof. Ro
mualdas Lekevičius. Pranešimą 
skaitė S. Rimkienė apie kiečius — 
vaistai ir prieskoniai. Kiečio rū
šių augalai, graižažiedžių šeimos 
atstovai, tiekia vertingas vaisti
nes žaliavas, vartojamas įvairių 
ligū gydymui bei prieskoniams. 
Pelynas vartojamas kaip virški
nimą gerinantis bei šlapimą 
varanti priemonė. Diemedis var
tojamas kaip prieskonis, gydantis 
kvėpavimo takus, skrandžio ligas 
ir nuo reumato. Peletrūnas labai 
populiarus prieskonis ir virškini
mo sutrikimą gydantis. Šioje sek
cijoje 16 pranešimų.

5. Ekonomika ir energetika, 
komercija ir vadyba. Sekcijos 
vadovai: prof. Eduardas Vilkas ir 
prof. Stasys Martišius. Dr. A. 
Balkevičius Akcinio ir inovacinio 
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IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu profesorius Vladislovas Domarkas ir Lietuvos preziden-
Vilniuje šių metų lapkričio 23-24 dienomis kalbasi: pro- tas Algirdas Brazauskas.
feeorius Kazimieras Pyragas, architektas Albertas Kerelis, Alekso Jaunius nuotrauka

banko prezidentas pranešė apie 
komercinės bankininkystės 
vystymąsi Lietuvoje. Krizė Rusi
jos bankinėje sistemoje nėra 
nereikšmingas faktas Lietuvai. 
Bankų skaičius nuo 29 sumažėjo 
iki 18. Laukiama tolesnio koky
binio bankinės sistemos augimo. 
Toje pačioje sekcijoje prof. Zeno
nas Rekašius kalbėjo apie elek
tros energijos eksporto technines 
ir ekonomines galimybes. 1991 
metais Lietuva pagamino 29,363 
milijonus kilovatvalandžių (kWh) 
elektros energijos. Energijos 
krašte buvo sunaudota 16,614 
mil. kWh. Ignalinos atominė jė
gainė pagamina apie 80% visos 
elektros energijos. Šiuo metu dir
ba tik puse savo pajėgumo. Lietu
voje yra elektros perteklius ir 
būtinai reikia ją eksportuoti į 
kitus kraštus. Ypač elektros per
teklių turėtų eksportuoti į 
Vakarų Europos rinką. Praneši
mų buvo 28.

6. Filosofija, teologija, poli

tologija, sociologija. Sekcijos 
vadovai: prof. Bronislovas Kuz
mickas, prof. Tomas Remeikis. 
Prof. B. Genzelis kalbėjo apie 
„Išeiviją Lietuvos valstybingumo 
atgavimo išvakarėse”. Jis ko
mentavo, kad išeivija buvo vie
nintelė Lietuvos idėjos palaikyto
ja. Viena išeivijos orientacijos 
grupė buvo — būtinybė palaikyti 
ryšius su lietuvių kultūros ir 
mokslo veikėjais. Pranešimų 
buvo 40.

7. Geografija, geologija, geo
dezija. Sekcijos vadovai: prof. 
Jonas Skeivalas ir prof. Pranas 
Suveizdis. A. Žvirblis skaitė 
pranešimą: „Genčių naftos telki
nio tektoninė sąranga”. Šioje 
sekcijoje buvo pristatytos 52 
temos.

8. Istorija, istoriografija ir 
archeologija. Sekcijos vadovai: 
prof. A. Tyla ir dr. E. Jovaiša. A. 
Janušytės tema — „Lietuviai is
torikai emigracijoje po Antrojo 
pasaulinio karo.” Pagal sovietų 
okupantų planą, nepriklausomy
bės idėja turėjo būti ištrinta iš 
tautos atminties visiems laikams. 
Deportacijos buvo nukreiptos 
prieš išsilavinusią visuomenę. 
Per pokarį apie 200,000 gyvento
jų iš Lietuvos buvo deportuoti, jie 
buvo pasmerkti badui, terorui ir 
mirčiai. Emigracijoje istorikai 
turėjo keletą tikslų, iš jų pirmasis 
buvo surinkti ir išsaugoti istorinę 
medžiagą, kuri buvo išspausdinta 
per visą nepriklausomybės laiko
tarpį ir supažindinti Vakarus su 
Lietuvos istorija ir ypač su 1939, 
1940,1944 metų įvykiais. Prane
šimų buvo 23.

9. Kultūra ir menas. Sekcijos 
vadovas — dr. Jonas Bruveris. 
Gražinos M. Martinaitienės te
ma: „Religinės dailės moksliniai 
tyrinėjimai Lietuvos kultūros ir 
meno institute”. Pirmi žingsniai 
buvo žengti Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Okupacijos metu žūtbūt 
buvo stengiamasi išsaugoti reli
ginio meno palikimą. Pastarasis 
darbas buvo ypač sunkus ir rizi
kingas. Pranešimų buvo 13.

10. Lituanistika ir etninė 
kultūra. Sekcijos vadovai: prof. 
Vytautas Kubilius ir prof. Violeta 
Kelertienė. Prof. Kelertienės 
tema: „Meilė ir mirtis Kosto 
Ostrausko kūryboje”. Meilė ir 
mirtis tai dvi konstantos šio 
dramaturgo kūryboje nuo pat pir
mos dramos. Pranešime buvo na-

(Nukelta i 2 psl.)
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Pirmą Kalėdų naktį angelas 
prabilo į piemenis, kurie sergėjo 
savo bandą laukuose prie Betlie
jaus, šitokia naujiena: „Nebi
jokite! Štai aš skelbiu jums didį 
džiaugsmą, kuris bus visai tau
tai” (Luko 2:10). Angelas skatina 
piemenis anąkart ir mus šiandien 
džiaugtis.

Ar mes įstengiame džiaugtis 
Kalėdų metu? Tikriausiai mes 
esame išvargę nuo pastarųjų 
savaičių bėgiojimo ir ruošimosi 
šventėms, skubėdami iš vienos 
parduotuvės į kitą, ieškodami 
tinkamų dovanų šeimos nariams, 
rašydami kalėdinius sveikinimus 
ir pasirūpindami tradicinius Kū
čių valgius. Šalia savo eilinių 
kasdieninių pareigų ir darbų mes 
tikriausiai pabaliavojome ir 
darbovietėse, ir šeimose, ir su 
pažįstamais.

Gal mes kartais net laukėme, 
kad visa švenčių ruošimosi 
įtampa pagaliau baigtųsi, ir kad 
mes vėl turėtume kasdieninės 
ramybės. Toks švenčių nuovargis 
dažnai pridengia mūsų galėjimą 
džiaugtis; mums nebėra nei laiko, 
nei dėmesio, nei jėgų tinkamai 
patirti kalėdinį džiaugsmą. O 
jeigu jūs netekote mielo šeimos 
nario per šiuos metus, Kalėdos 
jums gali būti iš tikrųjų niūrus ir 
sunkus laikas.

Kokiose sąlygose mes ir besi- 
randame, kada ateiname į 
bažnyčią arba atveriame Šventa 
Raštą, Kalėdų evangelija skelbia 
mums: „Nebijokite! Štai aš 
skelbiu jums didį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai. Šiandien 
Dovydo mieste jums gimė Išgany
tojas. Jis yra Viešpats Mesijas” 
(Luko 2:10-11). Kada angelas 
skelbė „didį džiaugsmą”, jis 
tikriausiai norėjo ką nors kita 
išreikšti negu mus raginti dirb
tinei šypsenai ir tokiu būdu 
pridengti mūsų nuovargi, nusivy
limus ir gyvenimo sunkumus. 
Angelas čiagi skelbia džiaugsmą, 
kuris pilnesnis negu pasilinksmi
nimai, dovanos ir baliai, kurias 
žmonės papratę pažymėti šven
tes. Angelas čia skelbia nuolatinį 
džiaugsmą, kuris tęsiasi ilgiau 
negu kokia nors šventiška nuo
taika, jkuri ateina ir praeina, ir 
savo pranykimu mus apvilia, 
kada sugrįžtame į kasdienybę.

Koks iš tikrųjų yra džiaugsmas, 
kurį angelas mums skelbia Kalė
doms? Atsakymui pasiklauski- 
me, kuris iš mūsų nesidžiaugia
me kūdikio gimimu, nors kartais 
ir sunkiomis sąlygomis? Džiaugs
mas juk yra neišvengiamas mū

V
Siame numeryje:
Kalėdų džiaugsmas • Viso Senojo Testamento vertimo į lietuvių 
kalbą autorius apie atliktą darbą • Balio Augino kalėdinė baladė 
• „Kalėdų paukštė'* Cleveland’e • Iš Senojo Testamento Išminties 
knygų • Ados Sutkuvienės pluošto meno paroda

sų širdies atsiliepimas, sulaukus 
naujagimį, sūnų ar dukrą, anūką 
ar anūkę. Panašiai angelas skel
bia džiaugsmą tautai, nes nežy
miame Betliejaus kaimelyje, gy
vulių tvarto ėdžiose gimė nepap
rastas Kūdikis, apie Kurį jis 
skelbia: „Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas” (Luko 2:12).

Angelas čia skelbia nesulaiko
mą džiaugsmą, kuris kyla nežmo
gaus pastangų dėka, bet Dievo 
veikimo dėka. Džiaugsmo prie
žastis, tai Išganytojo gimimas. 
Gilus dvasinis širdies džiaugsmas 
nepriklauso nuo mūsų išorinių 
buities sąlygų, bet nuo paties 
Kristaus, Kuris pasilieka su 
mumis visados iki pat pasaulio 
pabaigos. Dievo kūrybingos mei
lės paslaptis, apreikšta Kristuje, 
yra tyro krikščioniško džiaugsmo 
šaltinis. Tikintysis į Kristų nie
kados negali prarasti džiaugs
mo, nes jis niekad negali prarasti 
Kristaus.

Kalėdų geroji naujiena kviečia 
mus visa širdim trokšti Kristaus. 
Atsiminkite, Jis iškentėjo visa, 
kas slegia mūsų širdis. Niekas 
neištinka mus, ko Jis pirma ne
būtų patyręs ir nugalėjęs. Niekas 
nepasilieka ilgiau negu Jo meilė. 
Jokia pikta jėga nenugalės Jo 
karalystės, nors laikinai ir kitaip 
atrodytų. Dievas sutaikė pasaulį 
su savim savo Sūnaus įsikūniji
mu ir išvadavimu. Viskas, kad 
prieš Jį iškyla, ilgainiui pranyks
ta. Istorija mums jau davė žymių, 
pavyzdžių šiam tvirtinimui, kaip 
mes matėme nacizmo ir komuniz
mo žlugime mūsų amžiuje. Įsidė
mėkime tai šiandien iš naujo 
mūsų širdyse. Kadangi Viešpats 
valdo pasaulį, mes galime švęsti 
Kristaus gimimo šventę su 
džiaugsmu.

Dar daugiau, mes laukiame 
Viešpaties paskiausios dienos su 
viltimi, kada Jo Sūnus sugrįš 
šlovėje prikelti mirusius ir per
duos savo Tėvui atliktą išvadavi
mo darbą. Tokia viltis atneša 
džiaugsmą savaime. Tai yra tyras 
ir pastovus džiaugsmas, kurį 
suteikia Viešpaties Dvasia (Gal. 
5:22). Toks džiaugsmas negali 
būti ilgainiui prislėgtas, nes tai 
yra džiaugsmas Viešpatyje, o 
Viešpats yra tas pats vakar, 
šiandien ir per amžius (Heb. 
13:8). Tokiu būdu mūsų viltis yra 
tvirta Tame, Kuris pastovus; 
Kuris gaubia mus savo malone 
kiekvienu akies mirksniu, ir 
Kuris saugo mus nuo bevil
tiškumo.
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Šventas Raštas ir nūdien 
prašnekina žmogų...

Su Šv. Rašto vertėju kun. Antanu Rubšiu 
kalbasi Aldona Zailskaitė

— Iki Jūsų padaryto viso Seno
jo Testamento vertimo iš pradinių 
kalbų, išleisto šiuolaikine lietuvių 
kalba, Senojo Testamento vertimą 
teturėjome tik arkivyskupo Juoza
po Skvirecko, padarytą iš lotyniš
kosios Vulgatos, kurią iš origina
liųjų kalbų išvertė šv. Jeronimas 
4-ajame šimtmetyje. Nuo jo ver
timo praėjo 1,600 metų. Per tą 
laiką atrasta daugiau senųjų 
Švento Rašto rankraščių. Atrasti 
(tik šiame šimtmetyje) seniausi 
Senojo Testamento knygų rank
raščiai — Kumrano ritiniai. Ir šis 
Jūsų padarytas vertimas atspin
di tuos naujuosius archeologijos 
bei rankraščių analizės mokslų 
atradimus. Kuriuose Senojo Tes
tamento knygose pastebėtume 
didžiausius skirtumus tarp šio ir 
tarp arkivyskupo Skvirecko ver
timo iš Vulgatos?

— Skaitydami Šventą Raštą, 
turėtume būti dėkingi daugeliui 
žmonių, kurie iš meilės Dievo 
žodžiui stengėsi rūpestingai per
duoti iš kartos į kartą Dievo 
Knygos turtus. Mūsų laikus 
nepasiekė jokios Švento Rašto 
knygos originalas. Ką nūdien 
turime — visa yra originalo 
rankraščiai ir vertimai. Perraši
nėtojai perdavė Dievo žodį kartų 
kartoms. Ankstyviausieji Senojo 
Testamento rankraščiai — kaip 
Jūs taikliai pastebėjote — yra 
Kumrano ritiniai iš pirmojo 
prieškristinio šimtmečio. Daugu
mas rankraščių — Senojo ir iš 
pradžių Naujojo Testamento — 
buvo Šv. Rašto fragmentai ant 
trapaus papiruso. Tik vėliau 
3-iajame ir 4-ajame kristiniame 
šimtmetyje — imta naudoti per
gamentą visam Šventam Raštui 
užrašyti. Senovės krikščionių 
Bendrijos Šventas Raštas neturė
jo šiuolaikinės darnios Knygos 
formato. Padalijimas į skyrius ir
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Broliai ir sesės, angelas skelbė: 

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas”. Ateina 
laikas, kada tyras džiaugsmas 
yra vienintelis mūsų galimas at
siliepimas Dievui. Ateina mo
mentas, kada viltis taip tobulai 
išsipildė, kad ji išvaro visus 
liūdesius. Kalėdos, Dievo įsikūni
jimo šventė, yra toks laikas ir 
toks momentas. Tegul šis angelų 
giesmės skambesys visuomet pa
silieka jūsų širdyse: „Garbė Die
vui aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms” (Luko 
2:14).

Hansas Dumpys
Vyskupas Evangelikams 

liuteronams išeivijoje 
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eilutes buvo įteisintas Vidur
amžiais. Iki to laiko ribos tarp 
sakinių ir skaitinių Švento Rašto 
knygose buvo nepastovios. Ne
nuostabu, kad daugelio perraši
nėtojų ranka, skirtingų siekių ir 
įgūdžių įtaigaujama, neišvengia
mai sukūrė savo variantų ir pa
darė klaidų gausiame Švento 
Rašto perrašyme. Taip pat ir 
senieji rankraščių vertimai į 
kitas kalbas — tarkime, lotynų, 
sirų, koptų... — turėdami panašių 
problemų, padarė klaidų ir 
neišvengė aiškinimų, kurie nu
krypsta nuo hebrajų, aramė- 
jų ir graikų — pradinių Šven
to Rašto kalbų. Šiuolaikinis 
Švento Rašto pradinio teksto 
lukštenimas — kritiškas teksto 
šaltinių vertinimas — padeda 
susieti senuosius rankraščius, 
pastebėti variantus, suvokti 
variantų kilmę, ir atkurti kiek 
galima patikimą tekstą. Senojo 
Testamento rankraščių atradi- 
mas tarp Kumrano ritinių buvo 
svarbus įvykis, nes davė visu 
tūkstančiu metų ankstyvesnį Se
nojo Testamento tekstą. Stebina 
faktas, kad, nepaisant kai kurių 
variantų, pajunti nuostabią ati
tiktį tarp pirmojo prieškristinio 
šimtmečio Švento Rašto rankraš
čių ir 3-iojo bei 4-ojo kristinio 
šimtmečio. Tai liudija, kad 
šventraštinis kraitis buvo per
duodamas su nepaprastu kruopš
tumu. Po šios ilgokos įžangos, 
leiskite atsakyti į Jūsų klausimą: 
„Kuriose Senojo Testamento kny 
gose pastebėtume didžiausius 
skirtumus tarp šio — [tai yra 
šiuolaikinio vertimo] — ir tarp 
arkivyskupo Juozapo Skvirecko 
vertimo iš Vulgatos?” Atsakyčiau 
trumpai: „Visose knygose”. Dėl 
ko taip sakau? Dėl to, kad Arki
vyskupo vertimas buvo iš vertimo. 
Šv. Jeronimo vertimą 4-ajame 
šimtmetyje sąlygojo ir Švento 
Rašto turimas tekstas, ir ver
timai, ir Šv. Rašto mąstysenos bei 
rašymo būdų pažinimas, ir tuo
metinis šventraštinių kalbų žino
jimas, ir Artimųjų Rytų pažini
mas. Vertimas iš esmės yra aiški
nimas. Taigi vertimą iš vertimo 
sąlygoja dvigubas aiškinimas. 
Pamenu arkivyskupo Juozapo 
Skvirecko kalbą Romoje kuni
gams, pagerbiant jo vertimo 
laidą. Vienas dalyvių paklausė: 
„Kodėl, Ekscelencija, taip puikiai 
mokėdamas hebrajų kalbą, ne- 
vertėte Senojo Testamento iš 
hebrajų kalbos?” Nusišypsojęs 
Arkivyskupas atsakė: „Tokia 
buvo tvarka”. Tiesa, jo vertimas 
buvo iš vertimo, bet jo paaiškini
mai yra nūdien svarūs, nes 
atspindi tai, kas tuomet buvo 
žinoma apie Dievo Knygą.

— Verčiant iš pradinių kalbų, 
tarkime, tenka susidurti su tų 
kalbų ir laikų pasaulėžiūra, kul
tūra ir mąstysena, kuri, žinoma, 
labai skiriasi ne tik nuo 20-ojo 
šimtmečio Vakarų kultūros ir 
savimonės, bet ir nuo lietuviškos 
mąstysenos bei pasaulėžiūros. 
Kokius patyrėte didžiausius gal
vosūkius, bandant perkelti į 
lietuvišką idiomą įvairių Švento 
Rašto pasaulių mąstyseną ir 
sąvokas?

— Leiskite man visų pirma 
galynėtis su Jūsų klausimu ne

Aleksandra Kašųbfenė Madona su Kūdikiu
(Keramika)

Mergelei Marijai

Nėra tau vietos prisipildžiusioj užeigoj. Ir kodėl? 
Visas pasaulis per ankštas tam, kas tavo viduj.

Andreas Gryphius 
(Vokiečių poetas, 1616-1664)

kaip Senojo Testamento vertėjui, 
bet kaip šiuolaikiniam tikinčiam 
žmogui. Daug dalykų Senajame 
Testamente gali žmogų sutrikdy
ti. Tik pagalvokite, Dievas sukie
tina faraono širdį ir po to siunčia 
bausmes, įsako izraeliečiams už
imti Kanaaną ir sunaikinti jo 
miestus su visais gyventojais bei 
galvijais! Be to, įsako elgtis pagal 
dėsnį „akis už akį, dantis už 
dantį...” Nejau tai Dievo žodis — 
šventa mūsų tikėjimo Knyga? 
Kaip suprasti Dievo įėjimą į 
žmonijos istoriją ir žmogaus 
gyvenimą? Kokia tad yra Senojo 
Testamento mąstysena? Kokios 
yra jo pagrindinės sąvokos? Nuo 
pat pirmo puslapio Senasis Testa
mentas liudija, kad Dievas praš
nekina žmogų tokį ar tokią, koks 
jis ar ji yra, kviesdamas nebūti 
auka, bet kurti su juo istoriją. Tas 
žmogus buvo semitas, gyveno Ar
timuosiuose Rytuose ir turėjo 
savo gyvenimo būdą bei papro
čius. Kadangi Dievas, Visatos 
Kūrėjas, kalba per žmones žmo
nių būdu, todėl reikia Šventame 
Rašte skaitytis su žmogiškuoju 
elementu. Kadangi žmonės, per 
kuriuos Dievas ir nūdien kalba, 
tikėjo, kad Dievas yra visko 
Viešpats, todėl jis liečia ne tik 
faraono širdį, bet valdo ir semitų 
karo papročius, įsako riboti 
kerštą už nuoskaudą — tik dantį 
už dantį, tik akį už akį, o ne 
daugiau. Betgi reikia neužmiršti, 
kad Dievas yra apvaizdus 
Pedagogas — Auklėtojas — ir 
veda žmogų į bendražmdgišku- 
mą. Juk Jėzus, mūsų Kristus, yra 
tikras Abraomo sūnus ir tobulas 
izraelietis. Savo gyvenimu ir 
mokymu jis apreiškė: „Jūs esate 
girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Akis 

už akį, dantis už dantį’. O aš jums 
sakau: nesipriešink piktam 
[žmogui], bet, jei kas tave 
užgautų per dešinį skruostą, at
suk jam kitą... Jūs esate girdėję, 
jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo 
artimą ir nekęsk priešo? O aš 
jums sakau: mylėkite savo prie
šus ir melskitės už savo per
sekiotojus, kad būtumėte dan
giškojo Tėvo vaikai; juk jis lei
džia saulei tekėti blogiesiems ir 
geriesiems, siunčia lietų ant tei
siųjų ir neteisiųjų” (Mt 5,38-45). 
Šventas Raštas ir nūdien gali 
prašnekinti ir prašnekina žmogų
— tikintį ir netikintį — nes kalba 
apie dabar, pavartodamas lem
tingus pavyzdžius iš praeities 
apie žmogaus ir Dievo santykį. 
Užtat liturgija nūdien ne tik 
Kalėdų šventėje, bet ir sekma
dieniais bei šventadieniais, ir net 
kas dieną paruošia du stalus: Die
vo žodžio pultą ir Kristaus Kūno 
ir Kraujo altorių.

— II Vatikano Susirinkimo 
dogminė kpnstitucija apie Šventą 
Raštą „Dievo žodis” (Dei verbum) 
primena, kad „šventųjų autorių 
minčiai suprasti ...reikia at
sižvelgti ir į literatūrinę formą. 
Juk tiesa pristatoma ir išreiškia
ma skirtingu būdu, žiūrint, ar 
tekstas yra koks istorinis apra
šymas, ar pranašystė, ar poezija, 
ar dar kitoks”. Ketvirtame Jūsų 
vertimo tome — Išminties knygose
— yra ir psalmės, ir patarlės, ir 
Jobo knyga bei Giesmių giesmė. 
Kokių įdomesnių galvosūkių ver
čiant į lietuvių kalbą sukėlė tos 
literatūrinės formos?

— Išminties knygos Šventame 
Rašte yra antikinio Rytų tautų 

išminties sąjūdžio derlius, surink
tas, išsaugotas ir išreikštas, 
paprastai, įtaigiais posakiais — 
aforizmais, stengiantis suprasti ir 
spręsti gyvenimo problemas. Iš
minties ieškojimas yra žmogaus 
kaip žmogaus poreikis: vyras ar 
moteris, lietuvis ar rusas, tur
tuolis ar vargšas ieško išminties, 
nes nori būti darnoje su savimi, 
su artimu ir aplinka. Išminties 
knygos tas atspindi Tikėjimo ben
drijos ieškojimą kelio į gyvenimo 
prasmę bei laimę ir didį bendra- 
žmogiškumą. Išminčiams buvo 
būdinga išsireikšti poetiška for
ma. Verčiant Švento Rašto 
poeziją, nuolat lydėjo nerimas: 
„Kas yra poezija?’’ Pripratus 
prie Donelaičio, Baranausko ar 
Maironio, Švento Rašto poeziją 
sunku aptarti. Poeto tikrovės 
išgyvenimas ir taupūs žodžiai ne 
sykį vertė kasyti galvą. Hebrajų 
poezijos savybė dvieiliu ir trieiliu 
žodžių žaismu arba sugretinti 
tikrovės išgyvenimą, arba iš
reikšti kontrastą, arba praturtin
ti išgyvenimą man buvo didelis 
galvosūkis. Beje, ir Pranašų 
knygų autoriai buvo nuostabūs 
poetai. Paskaitykite Izaiją, 
Jeremiją, Ozėją... Jie tiesiog 
nesidavė pagaunami į mano 
„žemaitiškos” kalbos tinklą.

Manau, kad Senojo Testamen-. 
to poezija man buvo sunkiausia' 
išversti.

— Ateinančiais metais Lietuvos 
katalikų vyskupų konferencijos 
rūpesčiu pirmą kartą išeis išti
sinis Šventas Raštas šiuolaikine 
lietuvių kalba viename tome. Jūsų 
nuomone, koks gali būti didžiau
sias naujo, ištisinio Švento Rašto 
vertimo įnašas į lietuvišką mąsty
seną ir pasaulėžiūrą?

— Pranašauti nedrįsčiau, nes 
nesu pranašas. Norėtųsi, kad jis 
būtų skaitomas. Šventas Raštas, 
o ypač Senasis Testamentas, nėra 
mūsuose pažįstamas. Viltį teikia 
Švento Rašto būreliai mūsų vi
suomenėje. Be to, dėstant Vil
niaus Pedagoginiame univer
sitete ir Vilniaus bei Telšių 
seminarijose, teko pajusti jauni
mo tarpe Dievo žodžio alkį. 
Sprendžiant iš gautų laiškų, 
ištisinis Šventas Raštas yra labai 
laukiamas Lietuvos mokyklose ir 
visuomenėje. Pamilti artimą — 
kitą žmogų — reikia jį ar ją 
pažinti, nes norint pamilti, reikia 
susipažinti. Pamilti Šventą Raš
tą, reikia jį pažinti. Pastebėjau, 
kad Lietuvos aukštosiose mokyk
lose pasitenkinama „Švento 
Rašto problemų aiškinimu”, tar
si Dievo žodis — laiškas žmogui 
— būtų tik problemų rinkinys. 
Atsiprašinėjama už Senojo 
Testamento mąstyseną, teisėtva
rką, žmonių papročius — ginant 
Dievo žodį, paneigiamas žmogiš
kasis Dievo žodžio pradas. 
Pasigeidau dėstymo, kurio mokė 
pats Jėzus Velykų rytą, ėjęs kar
tu su mokiniais į Emausą. Lukas 
rašo: „Jų akys buvo lyg migla ap
trauktos, ir jie nepažino jo. O 
Jėzus paklausė: ‘Apie ką kalbate, 
eidami keliu?’ Tie nuliūdę susto
jo. ...Vienas iš jų paklausė: ‘Ne
jaugi tu būsi vienintelis ateivis 
Jeruzalėje, nežinantis, kas joje 
šiomis dienomis atsitiko!’ O Jėzus 
paklausė: ‘O kas gi’ Jie jam tarė: 
‘Su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo 
pranašus, galingas darbais ir 
žodžiais Dievo ir žmonių akyse. 
...mūsų vadovai pareikalavo jam 
mirties bausmės ir atidavė jį 
nukryžiuoti. O mes tikėjomės, 
kad jis atpirksiąs Izraelį.... jau 
trečia diena, kaip tai atsitiko...’ 
Jėzus jiems tarė: ‘O jūs, neišma
nėliai! Kokios nerangios jūsų

(Nukelta į 2 psl.)
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Paslaptis

Lietuvių egzodo vaikų literatūra
GRAŽINA SLAVĖNIENĖ

Vartydamas išmėtytus užrašus, 
vieno lakšto paraštėj suradau įra
šą: Rašyk apie paslaptį! Tie trys 
įsakmūs žodžiai su šauktuku 
mane užintrigavo. Apie kokią 
paslaptį turiu rašyti? paklausiau 
kambario sienų. O jos, kaip susi
tarusios, tylėjo. Juk aš neturiu 
jokių paslapčių. Nuo savęs nieko 
neslepiu. Žinau visas savo psi
chines painiavas — silpnybes, 
nuodėmes, klaidas, kaltės neri
mą... Apmąstau sąlyčius su žmo
nėmis. Net sapnai man yra aiš
kūs. Nėra manyje paslapčių. O 
štai dabar akyse mirga iš popier
galio išsprūdęs įsakas, lyg mo
kytojo balsu tariamas: Rašyk 
apie paslaptį!
Ir taip diena dienon šis sakinys 

neišeina iš galvos. Be garso zir
zia, ardo jaukią rutiną. Pradedu 
vis dažniau kažko ieškoti, neras
ti. Griebiu vieną knygą, antrą, 
trečią... Vartau neperskaitytus 
žurnalus. Įsigilinu į tai, kas 
neįdomu. Sviedžiu į šalį. Perme
tu akimis politinę laikraštieną. 
Einu pasivaikščioti. Grįždamas 
užsuku į maisto parduotuvę. 
Perku nedaug. Dažniausiai su fir
mų kuponais: ne tiek iš taupumo, 
kiek iš įpročio ką nors gauti 
veltui. Judu toje pačioje apy
linkėje, rodos, ištisą šimtmetį. 
Tebelankau Šeštos gatvės biblio
teką. Esu sėslesnis už sėslų... 
Kaip ta benamė moteris, kurią 
jau tiek metų matau vegetuo
jančią Wilshire bulvaro pasie
niuose, tarp Septintos ir Penktos 
gatvių, miegančią ant autobusų 
stotelės suoliuko, kartais, kaip 
ir aš, skaitančią romanus ar 
šypsnio neprarandančiu žvilgsniu 
palydinčią lėtesnius praeivius. 
Gal kas sustos, pagailės?

Ne. Ne. Nesu vargšas. Men
kiausio pasigailėjimo man nerei
kia. Esu viskuo aprūpintas. Net 
nepatogu prieš visą pasaulį, ku
riame tiek daug skurdo ir kan
čios... Tiek nelygybės. Bet tai kita 
elegija. Dabar porinu apie savo 
subjektyvizmą. Nepasakyčiau, 
kad savimeilę. Toli gražu savimi 
nesididžiuoju. O kad nuolat 
sukuosi apie savo girgždančią 
„Ego" ašį, tai yra faktas, pavir
tęs savotišku šablonu.

Per didelis subjektyvizmas nėra 
geras dalykas. Mintyse visą laiką 
su savimi būdamas, esi lyg 
pralaimėto karo eilinis. Niekam 
nereikalingas. Miesto judriai 
gyvatai nulis. Esi visuomenėje, 
bet su ja neturi jokių gyvybinių 
ryšių. Nei su augmenija, kuri ap
linkui, kiek įmanydama, keroja, 

v
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puošia gatves, namus. Nei su 
balandžiais, kurie, kur tik einu, 
tūpčiodami ieško lesalo. Nei su 
žuvėdromis, kurios klykdamos 
puola kiekvieną joms pasiūlytą 
tinkamą kąsnelį. Nei su kant
riais meškeriotojais pačiame mo
lo gale, kažkaip ramiai susi
liejusiais su vandenyno erdve... 
Nei su fotoaparatus nešiojan
čiais turistais. Nei muzikantais, 
šokėjais, magikais Promenade. O 
dolce vita! Einu, žvalgausi, daug 
ko pamatau, bet visa tai, ką 
pamatau, tik gailiai sunkiasi 
vidun, tik sotina subjektyvizmo 
audinius.

Nujaučiu (bent tai mane paguo
džia), kad toji dar neatskleista pa
slaptis manyje tūno kaip le
gendinė Euridikė. Pamilta, 
mylėta, prarasta... Nuo pat jau
nystės, gal net vaikystės. Kokia 
deiviška esybė! Ji buvo. Ir dabar 
yra, regis, taip arti, čia pat. Ne 
veidrody, ne lango stikle. Ne 
vandens paviršiuje. Veidro
džiuose matau tik savo senstantį 
veidą. O ji yra tik keliolika 
žingsnių nuo manęs. Už nugaros. 
Atsiliekanti. Regis, vedu ją. Ro
dau kelią. Skaičiau apie ją eilė
raščius, esė, dramas. Kažką ir 
pats bandžiau sukurpti jos šlovei. 
Savo gyvenimo esamai-nesamai 
palydovei.

Iš tiesų ne aš, bet ji turėtų išves
ti mane iš šios Gaišaties, iš bai
saus sėslumo. Iš palėpės. Iš mies
to. Iš įdiržusio nerimo... Deja, to 
nelėmė dievai. Ji tik kantriai 
seka mane iš paskos. Esu vedlys. 
Turiu eiti į viršų. Jokiu būdu 
neatsisukti ir į ją nepasižiūrėti. 
Tai įžadas. Anot legendos, atsi
sukęs, ją mirtinai prarasiu.

Štai šioje būsenoje ir glūdi 
manoji paslaptis. Nesu tikras, bet 
nujaučiu, kad taip yra. Turiu iš
tikimai gyventi su tuo, kas būti
na įvykdyti. Tarsi prisiekęs. O tai 
įmanoma tik tada, kai turi pa
kankamai stiprybės sutramdyti 
ir abejonę, ir nekantrią aistrą. 
Juk tave iš paskos seka tikroji 
Meilė, kurią ryžaisi iš mirties 
gelmių išvesti į gyvenimo šviesą. 
Jos meilė ir yra tikrasis Gėris.

Ar tai tik žodžiai, tik spėlio
jimai? Negi tokia yra paslaptis. 
Atsisukai, ir ji staiga tolsta, 
nyksta... Dabar kaip ir tąsyk jos 
esatį galiu tiktai minėti. Kaip Jo
nas Aistis nuostabioje „Nakty
je”: O kaip tavęs man neminėti' O 
kaip tavęs man nekartot'

Taip... verta minėti, kas gražu, 
skaistu ir gera, nors gėris, kaip 
ideali galimybė, yra toks paslap-

Didžiąją pokarinę lietuvių atei
vių į Šiaurės Ameriką bangą nuo 
1945 metų laidavo Lietuvos ne
priklausomybės praradimas bei 
jos sovietinė okupacija. Priešin
gai ankstyvesnėm imigrantų 
bangom, naujieji atvykėliai save 
laikė politiniais pabėgėliais-egzi- 
lais ir dėl to priešinosi įprastam 
asimiliacijos procesui ir sąmonin
gai siekė išsaugoti savo kultūrą 
ir literatūrinį-lingvistinį paveldą. 
Pabėgėlių tarpe buvo nemažas 
skaičius rašytojų ir poetų, kurie 
jau buvo iškilę Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir buvo pasiryžę tęsti 
savo kūrybinę veiklą išeivijoj. 
Laikui bėgant jie sukūrė naują 
lietuvių literatūros atšaką, kuri 
dabar vadinama egzodo litera
tūra ir jau tapo mokslinių tyri
nėjimų objektu.

Pabėgėlių tarpe buvo ir keletas 
pačių geriausių Nepriklausomos 
Lietuvos laikų vaikų literatūros 
specialistų. Pasirodė įvairios 
knygos vaikams, kurios susikau
pė į nelabai gausią, bet aiškiai 
atpažintiną vaikų literatūros sis
temą. Išeivijos vaikų literatūra 
rimto kritikų dėmesio nesu
silaukė. Trūko aiškiai apibrėžtų 
rėmų, kurie naudojami pas 
amerikiečius. Išeivijoj, pavyz
džiui, buvo priimta vaikų litera
tūrai priskaičiuoti literatūrines 
pasakas (Vaičiulaičio, Juliaus 
Kaupo, Jankaus, Švaisto), pseu- 
doistorinius nuotykių romanus 
bei kūrinius, kuriuose veikia 
vaikai. Kai kurie žinomi autoriai 
parašė ir vieną kitą knygutę vai
kams (kaip, pavyzdžiui, Antano 
Vaičiulaičio pasakojimų rinki
nys, pavadintas Vakaras sargo 
namelyje). Pagal dabartinius kri- 
terįjus, tokie kūriniai dažniausiai 
vaikams netinka ir į vaikų litera
tūros apimtį neįeina. Šios knygos 
čia nebus minimos.

Šiame straipsnyje siekiama pla
čiais bruožais apžvelgti vaikų 
literatūros raidą išeivijoj ir pami
nėti ryškiausius autorius bei jų 
kūrinius. Nebandoma pažymėti 
visas knygas ir visus autorius, 
kurie išeivijoj rašė vaikams (bib
liografinę informaciją, pateikia 
Pranas Naujokaitis, „Žvilgsnis į 
vaikų literatūrą”, Moteris, 1977, 
Nr. 2, 3, 4 (116, 117, 118); t.p.

tingai nepasiekiamas. Kiek grau
dulio glūdi šitame žygyje, kiek 
netikrumo. Ir kaip dažnai šią visą 
eigą t viršų suardo energingas, 
nekantrių aistrų persmelktas 
nerimas. Tada imi suprasti, ko
dėl, lyg atsvarai, Rainer Maria 
Rilke’s eilėraštyje „Orfėjas. Euri
dikė. Hermis.” geltonu taku atgal 
grįžtančios Euridikės žingsniai, 
nors ir varžomi velionės raiščių, 
yra švelnūs ir be jokio ne
kantrumo.

Pranas Visvydas 

Pranas Naujokaitis, Lietuvių li
teratūros istorija IV, Chicago; 
JAV Kultūros taryba, 1976, pp. 
334-339). Neįtraukiama dar iš 
Lietuvos atsivežta vaikų ir 
jaunimo mėgiama ir išeivijoj per
spausdinta verstinė literatūra 
(pvz., Dr. Aiskauda, Princas ir 
elgeta). I straipsnio apimtį ne
įeina kompiliacijos, skaitiniai, 
vadovėliai ir kitos lietuviškom 
šeštadieninėm mokyklom skirtos 
priemonės.

Išeivijos vaikų literatūros lau
kas yra labai margas. Skirtingai 
nuo vaikų literatūros sovietinėje 
Lietuvoje, kur ji buvo valdžios 
remiama ir kontroliuojama, vai
kų literatūra išeivijoje vystėsi 
spontaniškai, net pripuolamai, ir 
knygos dažnai išvysdavo pasaulį 
tik pačių autorių bei jų leidėjų at
kaklumo ir pasišventimo dėka. 
Kadangi lietuviškų knygų lei
dimas Amerikoj buvo nuostolin
gas, autoriam teko patiems savo 
knygas finansuoti arba surasti 
simpatizuojančius leidėjus bei 
rėmėjus. Dėl (o atsirado daug 
spragų ir ryškūs kokybiniai skir
tumai. Šalia pasižymėjusių vaikų 
autorių randame abejotinos 
literatūrinės vertės geranoriškų 
tėvelių ar pedagogų paruoštas 
knygeles. Nesant aiškiems stan
dartams, trūko ir profesionalaus 
lygio recenzijų, nors čia ryškią 
išimtį sudaro Algirdo Titaus 
Antanaičio recenzijos.

Lietuviškos vaikų knygos buvo 
leidžiamos mažais tiražais ir 
daug jų šiandien yra biblio
grafinės retenybės. Jos niekad 
nebuvo sistematingai kolekcio
nuojamos. Šiaurės Amerikoj pil
niausios kolekcijos yra Nekaltai 
Pradėtosios Marįjos Seserų Put
nam, CT, bibliotekoje, Pasaulio 
lietuvių archyve Čikagoje ir 
Pranciškonų parapijos biblio
tekoje, Toronte. Tik kelios jų pasi
rodė išverstos į anglų kalbą ir tai 
daugiausia autorių ar vertėjų 
pastangomis. Šiaurės Amerikoje 
vaikų literatūra yra bilijoninis 
biznis ir kasmet išleidžiami di
džiuliai tiražai patraukliausių 
knygų, paruoštų vaikų litera
tūros specialistų ir iliustratorių. 
Kadangi lietuviškos knygos buvo 
išleistos mažų privačių leidyk- 
lėlių, jos nepateko į vaikų knygų 
platinimo tinklą ir amerikietiškų 
bibliotekų lentynų nepasiekė. Į 
didžiąją amerikietiškąją vaikų 
literatūros rinką lietuviškos 
knygos neprasimušė, net ir Vy
tauto Tamulaičio. Šiek tiek 
daugiau matomumo pasiekė sko
ningai išleisti sovietinės Lietuvos 
leidiniai (žaisminguose L. Pažū- 
sio vertimuose), kurie naudojosi 
specialių, per Maskvą kontroliuo
jamų, tam tikslui įsteigtų knygų 
pasikeitimų tinklu.

Išeivįjos kritikai kurį laiką 
buvo pripratę egzodo literatūrą 
skirstyti į tris skirtingus etapus 
ar periodus, kiekvieną su savo 
skirtingomis specifikomis. Šitą 
modelį galima pritaikyt ir vaikų 
literatūrai.

Antrąjam pasauliniam karui 
pasibaigus, pirmos knygos vai
kams už Lietuvos ribų buvo iš
spausdintos 1945-1948 metų lai
kotarpiu Vakarų Vokietijoje vei
kiančiose vadinamų Išvietintų 
asmenų (Displaced Persona) sto
vyklose. Yra paradoksas, kad to
je varganoje ir primityvioje aplin
koje lietuviškas kultūrinis gyve-

nimas virte virė. Stovyklose susi
telkė didelis skaičius energingų 
ir talentingų žmonių, jų tarpe 
neproporcingai daug kultūri
ninkų, žurnalistų ir rašytojų. 
Steigėsi leidyklos, buvo leidžiami 
laikraščiai ir žurnalai, spaus
dinamos ir premijuojamos kny
gos. Viena kokybiškiausių lei
dyklų buvo Jono Lenktaičio „Pat
ria”, Tuebingen mieste, kuri 
išleido ir gerų vaikų knygų. 
Stovyklose cirkuliavo iš Lietu
vos atsivežtos perspausdinamos ir 
naujai parašytos knygos vai
kams. Per stovyklinį laikotarpį 
apskaičiuojama, kad buvo išleista 
50 vaikų knygų. Tai sudarė 
peųkis procentus visų lietuviškų 
knygų, nors vaikų buvo 24 pro
centai (žr. Remigijus Misiūnas, 
Lietuvos rytas, nr. 169, 1995 m. 
liepos 21 d.). Beveik visi tų laikų 
leidiniai buvo spausdinami ant 
labai menkos kokybės popieriaus, 
kuris buvo charakteringas vi
siems vokiškiems pokariniams 
leidiniams. Nedaug jų išsilaikė 
pakankamai gerai iki dabar.

Literatūriškai vertinant, vaikų 
knygos, išleistos stovyklų periodu, 
buvo aukštos kokybės, nes daug 
autorių buvo jau Lietuvoje pasi
žymėję šios srities specialistai, jų 
tarpe laureatai Stepas Zobarskas, 
Vytautas Tamulaitis ir Bernar
das Brazdžionis. Nepriklauso
moje Lietuvoje vaikų literatūra, 
kurią reikėjo pradėti iš nieko, 
suklestėjo ketvirtame dešimt
metyje. įsijungė talentingi auto
riai ir specialistai, kurie buvo 
gerai susipažinę su naujausiomis 
tendencijomis Vakaruose ir siekė 
jas įgyvendinti Lietuvoje. Prano 
Mašioto ir kitų entuziastų dėka 
Lietuvos vaikai skaitė naujausias 
ir geriausias vaikų knygas lietu
viškuose vertimuose. Raudonojo 
Kryžiaus premijos skatino auto
rius rašyti ir pakėlė vaikų litera- 
tūrbs kokybę ir prestižą. Šios 
knygos irgi pasiekė stovyklas ir 
ilgesnį laiką buvo skaitomos pa
bėgėlių vaikų.

Pabėgėlių tarpe iškiliausi bele
tristai buvo Stepas Zobarskas ir
Vytautas Tamulaitis. Abu savo | buvo ištraukomis spausdinama (Nukelta i 2 psl.)

šedevrus buvo sukūrę Lietuvoje 
ir Vokietijoje stipriais naujais 
darbais nepasirodė. Vokietijoje 
Zobarskas 1947 metais perspaus
dino „Patria” leidykloje savo 
1938 metais premijuotą labai 
populiarią stilizuotą pasaką 
Brolių ieškotoją, nekeičiant 
originalaus, puošniai iliustruoto 
formato. Šis tikrai patrauklus lei
dinys Šiaurės Amerikoj nebepasi
rodė. Zobarskas 1948 metais toje 
pačioje leidykloje naujai išleido 
savo Lietuvoje preinijuotą apy
sakų rinkinį iš lietuviško kai
mo gyvenimo Ganyklų vaikai. 
Jo pastangomis ši knyga pasirodė 
ir vokiškam vertime. 1948 metais 
jis perspausdino Per šaltį ir vėją. 
Naujai sukūrė simpatingą pa
veiksluotą pasaką mažiesiems 
Riestaūsio sūnus (1947) ir Gand
ras ir gandrytė (1947). Iš viso Zo
barskas išleido penkias knygas. 
Zobarsko kalba yra gyva, vaiz
dinga, plaukia lengvai, patraukia 
gyvu veiksmu, optimistine 
nuotaika, nesudėtingais, sveikais 
veikėjais.

Zobarskas emigravo į JAV ir 
Nevv York’e įsteigė knygų lei
dyklą Manyland Books, kurioje 

Ijis išleido žymų skaičių gerų 
lietuviškų knygų, išverstų į anglų 
kalbą. Tokiu būdu jis užima svar
bią vietą lietuvių literatūros po
puliarinime. Zobarskas savo 
leidykloje savo paties vaikų 
knygų skirtų nebespausdino. Jo 
naudingą veiklą nutraukė anks
tyva mirtis 1984 metais.

Brolių ieškotoją į anglų kalbą 
išvertė poetė ir vertėja Danguolė 
Sadūnaitė-Sealey, vėlesnė ilga
metė vaikų žurnalo Eglutė redak
torė. Sadūnaitės pastangomis 
knyga buvo išleista Anglijoje 
pavadinimu In Quest of Nine 
Brothers (Ilfracombe: Stockwell, ' muose sunku perduoti jo sa- 
1960).

Vytautas Tamulaitis Lietuvoje 
save įamžino savo premijuota 
nuotykių knyga iš vabzdžių 
pasaulio Skruzdėlytės Greitutės 
nuotykiai, kuri dar ilgai Vokieti
jos pabėgėlių stovyklose ėjo iš jdėnas ir 1947 metais (Gunzen- 
rankų į rankas. 1950 metais ji

naujai JAV įsteigtame vaikų 
žurnale Eglutė. Vokietijos stovyk
lose Tamulaitis parašė naują 
apysakų rinkinį Sugrįžimas (Tue- 
bingen: Patria, 1948), iš dalies 
vaizduojantį naująją pabėgėlių 
aplinką.

Zobarsko vaikai yra daugiausia 
nekomplikuoti, linksmi, savim 
pasitikintys, nerūpestingi. Tamu
laitis su psichologiniu supratimu 
įsijaučia į jautresnių, pažei
džiamų vaikų psichiką, paguo
džia nuskriaustuosius, moko tole
rancijos. Jo gyvūnai pasižymi 
tokiom pačiom subtiliom savy
bėm kaip žmonės. Retrospekty
viai, Tamulaičio unikalus įnašas 
yra jo personalizuotas vabzdžių 
mikropasaulis, perteikiamas 
stebėtinai vizualiniu stilium, 
kuriam būtų lengva pritaikyti 
animaciją.

Tamulaitis emigravo į Kanadą 
ir vaikų literatūros neapleido. 
1960 metais jis sugrįžo į savo 
vabzdžių pasaulį ir parašė naują 
dviejų dalių knygą Svirplio Muzi
kanto kelionės (Putnam: Imma- 
culata, 1960). 1965 metais Skruz
dėlytę Greitutę į anglų kalbą iš
vertė Albinas Baranauskas ir 
Clark Mills ir išleido Zobarsko 
leidykloje gana griozdišku pava
dinimu Nimblefoot the Ant, Her 
Adventures. Etniniam judėjimui 
įsisiūbavus, Tamulaitis Kanadoje 
išspausdino kelias apysakas, iš
verstas į anglų kalbą, ir laimėjo 
stamboką valstybinę premiją. Jo 
paskutinė knyga (paruošta 
sūnaus) yra Bitelės vasara. Jos 
anglišką vertimą man pačiai teko 
trumpinti, redaguoti ir stilizuoti. 
Jis dar laukia leidėjo. Tamulaičio 
stilius yra niuansuotas, mažy
binis, žaismingas, su lyriniu at
spalviu ir švelniu humoru. Verti- 

vitumą.
Šalia Zobarsko ir Tamulaičio 

stovyklose reiškėsi visas būrys 
kitų mažiau ar daugiau žinomų 
beletristų. Į vaikų literatūrą 
aktyviai įsijungė Liudas Dovy-


