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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Šokių šventės proga
Apie Lietuvių tautinių šokių institutą
Jau tik dienos iki šios musų 

Šokių šventės. Šventės? Ar ne 
per kukliai šį renginį vadiname 
„švente”? Turime visokių šven
čių, neskaitant jau eilinių sekma
dienių. Ir vienaip ar kitaip tas 
šventes švenčiame. Tačiau tauti
nių šokių šventė jau nebe eilinė 
šventė, bet kas keleri metai lau 
kiamas festivalis, kurian suplau
kia, suvažiuoja, suskrenda daly
viai ir žiūrovai iš arti, toliau ir 
labai labai toli.

Mintis veja mintį ir užkliūva už 
pirmosios tautinių šokių šventės 
ruošos. Regis, neseniai, taip labai 
neseniai, buvo ta pirmoji. Ir anuo

Bronė Jameikienė — klasiškoji josios nuotrauka iš karo pabėgėlių 
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— dėl šokėjų sūdai omos V formacijos). Ši nuotrauka taip pat puošė tais laikais 
pirmosios stambios anglų kalba išleistos knygos apie Lietuvą viršelį — dr. 
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met nežinojome dar, nei kaip eisis 
rengėjams, nei kaip seksis šokė
jams... Atsimenu, kaip šiandien, 
po anos pirmosios šokių šventės 
susėdo mūsų buvusioji repertua
ro komisija — pirmininkas Bruno 
Shotas, Irena Šilingienė, Vera 
Radauskienė ir aš pati — praėju
siai šventei aptarti ir įspūdžiais 
pasidalinti.

O tų įspūdžių buvo apsčiai. 
Ypač mus jaudino šokėjų ir jų va
dovų entuziazmas bei atsidavi
mas tiems tautiniams šokiams. Ir 
tada, pavargusioms kojoms dar 
neatsigavus, nei prakaitui nuo 
kaktų nenudžiūvus, jaunimas 

klausinėjo mūsų: „O kas dabar 
bus toliau? Kada vėl šoksime? 
Kokių šokių mus mokysite?” Ir 
jau anuomet pajutome, kad mūsų 
įdėtojo darbo tai šventei suruošti 
nebe gana. Reikia tautinių šokių 
puoselėjimą tęsti, kol dar turime 
jėgų ir norinčiųjų šokti. Iš kitos 
gi pusės, lietuviukų bendravimas 
savųjų tarpe bene bus viena iš lie
tuvybės išlaikymo priemonių. 
Juk tie sambūriai galbūt yra vie
ninteliai, į kuriuos vaikų nerei
kia varyte varyti — ateina jie šok
ti savo noru. Pasidalinome nuo
monėmis. Pasiūliau nuolatinę 
tautinių šokių puoselėjimo insti
tuciją. Netgi jos vardą...

Ir taip, žodis po žodžio, po poros 
valandų gimė Lietuvių tautinių 
šokių institutas. Jo tikslas — ug
dyti ir remti mūsų liaudies šokius 
bei žaidimus ir su jais susijusius 
papročius, tautosaką, muziką, 
tautinius drabužius. Surinktą 
medžiagą Institutas tyrinėja, pa
ruošia ją praktiškam naudojimui, 
leidžia leidinius apie savo tyri
nėjamą sritį (lietuvių ir kitomis 
kalbomis). Šokėjų būreliams pa
ruošia tautinių šokių ir žaidimų 
aprašymus, palaiko ryšius su tais 
būreliais, rūpinasi jų veikla, mo
kytojams ir vadovams ruošia kur
sus, bendrauja su kitų tautų tos 
srities institucijomis bei organi
zacijomis.

Tuos uždavinius Institutas vyk
do savarankiškai. Šokių šventėms 
ruošti gausų kadrą sudaro Lietu
vių Bendruomenės atitinkami 
daliniai.

Ir štai šiandieną, kada anos pir
mosios šventės rengėjai ir daly
viai jau veteranai, laukiame ne
be antrosios, trečiosios, bet net 
kelintosios šventės. To Instituto 
siekius tęsia anųjų pradininkų 
vaikai ar vaikaičiai, o magiškoji 
šokių šventės nuotaika tebėra gy
va mūsų širdyse.

Bronė Jameikienė

BŪRELIU PER ŽYDINČIŲ PIENIŲ LAUKĄ

(Lietuvių egzodo novelė)
ALBERTAS ZALATORIUS

Būtų be galo gražu, jei šiandien 
. pavyktų išleisti solidžią mūsų 

egzodo novelės antologiją. Ji pra
verstų visiems — ir studentui, ir 
mokytojui, ir profesoriui. Pasiklo
ji tokią antologiją ant stalo ir 
analizuok tekstus, žinodamas, 
kad ir kitas gali pasikloti. O argi 
ne įdomu būtų ją paskaityti ar 
bent pavartyti kiekvienam? Kiek 
negirdėtų vardų joje atrastume, 
kiek skirtingų balsų išgirstume 
per vieną vakarą! Tokios antolo
gijos žavios tuo, kad sugeba skai
tytoją mėtyti nuo vienos gyveni
mo sampratos prie kitos, tartum 
įrodydamos, kad pasaulis neišma
tuojamai įvairus, o jo meninis re
gėjimas dar įvairesnis...

Deja, apie tokią knygą kol kas 
galime tik svajoti. Leidybos bran- 
gymečiu jos niekas nefinansuos, 
o patys leidėjai rizikuoti bijo: juk

* Įvadinis straipsnis išeivijos 
rašytojų novelių rinkiniui Trys psi
chiatrai pienių lauke: lietuvių egzodo 
novelė, kuri parengė literatūros 
mokslininkas ir kritikas Albertas Za
latorius ir išleido „Nemuno” leidykla 
Kaune 1995 metais.

Jono Kuprio nuotrauka

Džiaukimės...
Džiaukimės atėję mes, 
Džiaukimės kartu. 
Sukimės alėjomis 
Viesulų ratu.

n

i

čia ne detektyvinis romanas ir ne 
erotinė apysaka. Nors, tarp mūsų 
kalbant, atsirastų čia ir vieno, ir 
kito, bet tai, žinoma, būtų tik 
priedas prie rimtesnių dalykų.

Svajones palikdami ateičiai, 
šiandien pasitenkinkime ne
dideliu keliolikos autorių rinki
niu, kiekvienam leisdami prabilti 
po vieną kartą ir išimtį padary
dami tik dviem didiesiems — 
Mariui Katiliškiui ir Antanui 
Škėmai. Iš to vieno karto, ži
noma, sunku bus spręsti apie 
rašytojo kūrybos visumą, tačiau 
to ir nereikia daryti. Į tekstus 
siūlome žiūrėti kaip į suverenius 
dalykus, nepretenduojančius at
stovauti visai rašytojo kūrybai. 
Kita vertus, tai būtų tuščia pre
tenzija, nes tik labai retais atve
jais vienas kūrinys atspindi auto
riaus estetinio, moralinio ar ki
tokio credo esmę. Šio rinkinio 
tikslas — ne autorius reprezen
tuoti, o pateikti egzodo novelis
tikos mikropaveikslą. Tegul labai 
punktyrišką, ribotą, minimalų, 
be vis dėlto šiokį tokį paveikslą. 
Užtat ir pavyzdžiai atitinkamai 
išdėstomi. Žinoma, stengiamasi

Mūsų dienos pasaka, 
Pasaka žvaina.
Kas gi saulės neseka 
Su jaunų daina?

imti kuo geresnį, laiko išbandytą 
kūrinį, bet žiūrima ir to, kiek jis 
atspindi žanro dominantes — tiek 
temines, tiek stilistines. Kitas at
rankos principas — egzodo nove- 
listikos savitumas, pasireiš
kiantis išeivijos gyvenimo reali
jomis, nuotaikomis, specifine 
pasaulėvoka, vertybine orienta
cija, pagaliau — naujoje ap
linkoje susiformavusiomis žo
džių reikšmėmis. Visa tai dabar
tiniam Lietuvos skaitytojui yra 
įdomiausia, nes kūriniai, kalban
tys apie Lietuvos gyvenimą, kad 
ir kokie stiprūs būtų, vis tiek 
atrodo kaip kažkur girdėta gies
mė. Suprantama, tokių novelių 
irgi neišvengsi, tuo labiau, kad 
jos, ypač tarp vyresnės kartos 
rašytojų, buvo labai populiarios.

v

Siame numeryje:
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Gėlės ir pavasariai 
Žydi mums, tik mums. 
Ko gi skaisčios seserys 
Meldžiasi dangums?..

Be jų vaizdas irgi pasidarytų 
kreivas. Bet jeigu galima rasti 
meniniu požiūriu adekvatų teks
tą, stengiamasi atiduoti pir
menybę „išeiviškai temai”.

Egzodo prozoje itin paplitęs 
buvo literatūrinės pasakos ir le
gendos žanras, savo apimtimi bei 
konstrukcija artimas novelei 
(Pauliaus Jurkaus, Juliaus Kau
po, Nelės Mazalaitės, Antano 
Vaičiulaičio kūriniai). Bet šio tipo 
pasakojimų čia sąmoningai at
sisakoma. Ne todėl, kad jie būtų 
mažiau vertingi (nors teisybės 
dėlei reikia pridurti, kad tik kai 
kurių autorių kūryboje jie gali 
konkuruoti su novelėmis), bet tie
siog dėl to, kad norima išsaugoti 
knygos žanrinį vientisumą. Tai 
ne prozos rinkinys apskritai, o 

Džiaukimės atėję mes, 
Džiaukimės kartu. 
Sukimės alėjomis 
Viesulų ratu.

Petras Karuža (1906-1933)

novelių rinkinys.
Neilgame įžangos žodyje (kas gi 

dabar skaito ilgus?) nėra nė 
mažiausios galimybės bent pavir
šutiniškai apžvelgti spalvingą 
egzodo novelistikos panoramą. 
Bet, antra vertus, gal ir nebūtina. 
Skaitytojas pats nesunkiai už
čiuops bendriausius kontūrus, o 
detalės jo nedomina. Jam kur kas 
svarbiau, ar paėmęs knygą jis 
patirs jaudulį, kurį sukelia 
kiekvienas tikrai meniškas teks
tas. Iš karto galiu garantuoti, kad 
šį malonumą jis patirs. Rinkinys 
turėtų patenkinti įvairių skonių 
skaitytojus: ir tuos, kurie mėgs
ta tradicinį — sklandų, poetišką, 
plastišką — žodį, ir tuos, kurie 
literatūroje ieško įtampos, pa
slapties, ir tuos, kurie linkę viską 
dramatiškai išgyventi ir nuolat 
klausti— kodėl tokia sudrumsta 
dvidešimtojo amžiaus žmogaus 
dvasia ir ar tas žmogus turi kokių

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ Šiandienos negandos, bet rytojaus Lietuvos vizija...
VALDAS ADAMKUS

Olimpinės mintys
Taip, taip — artėja olimpinės vi

zijos prie televizijos. Vėl reikės 
valandų valandas su malonumu 
stebėti kas ketveri metai pa
sikartojanti spektaklį — naujoje 
vietoje, su naujais rengėjais, su, 
be kelių išimčių, naujais daly
viais. Vėl graudokas džiaugsmas 
persmelks krūtine matant žy
giuojančią nepriklausomos Lietu
vos rinktine atidarymo iškilmių 
parade. Įvairios valstybės, tautos, 
vėliavos, gražios, įmantrios uni
formos, jauni entuziastingi vei
dai... tarp jų mūsiškiai... Vėl rei
kės maldauti Olimpo dievų, kad 
būtų palankūs lietuvių atletėms 
ir atletams, kad krepšininkai 
sužaistų sklandžiai, kad irk
luotojai, dviratininkai ir kiti 
pasirodytų garbingai. O dėl tų 
medalių, tai pravartu atsiminti 
posakį — ne vien tik auksas auk
su žiba. Tas pats su sidabru. Tas 
pats su bronza. Galima būti čem
pionu ir be medalio. Svarbi pati 
dalyvavimo heroika. Pati liepsna.

♦ ♦ ♦

Prieš kelias dienas ėmiau var
tyti įvairias lietuvių poezijos 
knygas, ieškodamas eilėraščio ar 
bent kelių eilučių, susijusių su 
Olimpiada, sporto varžybomis, ar 
šiaip kuo nors panašiu. Troškau 
įkvepiančio įvaizdžio, taiklios 
frazės, kuria galėčiau pailiustruo
ti savo mintis. Deja, neturėjau 
laimės — ničnieko nesuradau. 
Šioji tematika mūsų poezijoje 
beveik neegzistuoja. Šalia pamėg
tos erškėčiuotos pasaulėjautos, 
šalia maldingo idealizmo, filoso
favimo, vykusio išorės stebėjimo, 
nūdien vis dažniau linkstama į 
cinizmą, absurdą, į bjauriąją gy
venimo pusę. O Olimpiada yra 
tam, kad triumfuotų žmogaus kū
no galia. Taigi ir grožis. Ir svei
kata.

Jei suradau, tai tik Juditos Vai
čiūnaitės aštuoneilį, pavadintą 
„Stadionas”. Bet tai tik žvaigždė
mis mirgančios nakties metafora. 
Poetė bėga „miego ratais / amži-

u
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„Šitaip mes ruošiamės Olimpiadai! Ne tik mes patys, bet ir mašina paruošta...!” — iš Flo
ridos rašo Remigijus A. Gaška, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto attache Pasaulinei olimpia
dai Atlanta, Georgia.
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na laiko erdve”. Ji, tarsi sapnuo
janti atletė, visa siela vejasi savo 
idealą. Atsivertęs kitą Juditos 
Vaičiūnaitės rinkinį Nemigos ait
varas, susidūriau su eilėraščiu 
„Būgnų karalius”. Prasideda ši
taip: „Mano būgnų karalius, ras
tas ant grindinio”.

Tai tau! Koks sutapimas! Juk 
užvakar mūsų alėjoje, netoli ga
ražo durų, pasilenkęs pakėliau jūsų suvažiavimas forumuose prieš okupantus, 1988 metų bir- 
apverstą kortą. Būgnų karalienė! mokslo ir meno inteligentija, par- želį prasidėjo Lietuvos Atgimi- 
Iš kažkur atpūtė vėjokšnis. O 
prieš savaitę buvau suradęs kito
kios kaladės kortą — kryžių ke- 
turiukę. Kokie čia burtai — stai
ga šitaip po kojom maišosi kor
tos? Ir kodėl kaip tik dabar iš se
niai nevartyto mėgstamos poetės 
rinkinio išnyra eilėraštis apie 
būgnų karalių!

Liūdnas yra Vaičiūnaitės švie
siaplaukio karaliaus likimas. Jis 
tūno beprotnamy, „nuo bemiegių 
naktų, alkoholio garų užkimęs”, 
„tyli palatoj prie baltintos sie
nos”. O kurgi manoji šviesiaplau
kė karalienė, prieš daugelį metų 
mano širdy palikusi keturis kry
želius? Kur ji? Kaip jai sekasi? 
Nežinau. Ji tyli. Tik jos korta 
dabar guli garaže šalia kryžių 
keturiukės. Man viskas palengva 
aiškėja. Nereikia žiniuonės dės
tymo. Nereikia paguodos.

♦ ♦ *

Bet grįžkime prie Olimpiados, 
kuri man visada yra sporto kara
lienių, karalių, plaukimo, gim
nastikos princesių ir princų, mik
liųjų, eikliųjų, galingųjų sąskry
dis. Ypatingo grožio sueiga. Žai
dynės. Varžybos. Citius, altius, 
fortius (greičiau, aukščiau, 
tvirčiau). Prie šių trijų derėtų 
pridurti — mikliau, grakščiam 
Yra gi vandens baletas.

Taip — Olimpiados metu atgy
ja tikėjimas ne tik pasaka, bet ir 
pasauliu. Juk visa tai, ką matai 
ekrane, vyksta tikrovėje. Viskas 
yra gyvybė, o ne kokia kompiute
rinė (jau įkyrėjanti)„fantazija”. 
Kaip ant delno regi įgyvendina-
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Lietuvos Sambūrio suvažia
vimą laikau dėsningu įvykiu tau
tos visuomeniniame ir politi
niame gyvenime. Jus susirinkti 
šioje salėje, manau, verčia bū
tinybė peržvelgti ir įvertinti tą 
kelią, kurį per šešerius metus nu
ėjo vėl atkurta mūsų valstybė bei 
demokratinės raidos požiūriu dar 
labai jauna ir gležna mūsų visuo
menė.

Artėjant Lietuvos Seimo rinki
mams, labai svarbu, kad atsiras
tų visuomeniniai judėjimai, kurie 

i nebūtų susieti su neretai tik siau
rų politinių interesų siekiančio
mis, griežtą hierarchiją susikūru
siomis partijomis. Tokiuose kaip | 1941-ųjų birželį Lietuva sukilo

tijų elitui nepriklausantys žmo
nės turi galimybę kritiškai ap
mąstyti, kokios priežastys lėmė, 
kad mūsų valstybėje dar nesu
darytos sąlygos atsiskleisti vi
suomenės narių kūrybinei ener
gijai, ir ką daryti, kad Lietuvos 
žmonės pagaliau būtų ne vargani 
posūniai savo tėvynėje, bet lais
vos, demokratinės visuomenės 
nariai, saugiai kuriantys asmeni
nę ir krašto gerovę.

Lietuvos istorijoje birželis — 
gedulo mėnuo. Tai laisvės prara
dimo, trėmimų, žudynių mėnuo. 
Bet kartu birželis — ir vilties, 
dvasios ištvermės mėnuo.

---------------- mas. Šiandien Lietuvai reikia
* Įžanginė kalba, pasakyta visuo- nauJ0 atgimimo. Tebūnie šis 

meninės organizacijos Lietuvos suvažiavimas viltingu simboliu, 
Sambūris steigiamajame suvažia- kad mūsų krašto žmonės vėl gali 
vime, įvykusiame šių metų birželio 
22 dieną Vilniuje.

mas ar įkūnijamas individų ar 
komandų pastangas. Čia yra ka
rūnuojamas jų ilgametis pasiruo
šimas. Prisimenu brolio Jono (ne
laimei, vokiečių sušaudyto) treni
ruotes. Jis ryžosi tapti ilgų dis
tancijų bėgiku. Keldavosi kas
dien ketvirtą valandą ryto ir tris 
valandas bėgiodavo stadione prie 
Neries. Griežtas abstinentas. Ne- 
rūkorius. Jokių nešvankių žo
džių, kuriais tada taip dosniai 
drabstėsi pseudoatletai klubuose. 
Sportui reikia tam tikro skais
tumo.

Visi trokšta medalių. Vieni juos 
laimi, kiti įsitikina, kad jų treni
ruotės nebuvo tiek sistemingos ir 
paveikios, kaip medalius laimėju
sių varžovų. Na, įsitikina ir 
žmonių sąrangos įvairumu. Kai 
kam gamta tiesiog nepagailėjo 
ypatingo smarkumo. Juk nėra 
vienodo kūno, nei vienodos 
psichikos nėra. Nei vienodų 
sąlygų nėra. Tad būk patenkin
tas, jei pavyko bent maždaug 
lygiuotis su gamtos ar rėmėjų 
palabintais čempionais. Jei tavo 
rezultatas yra gan geras, reiškia, 
pastangos buvo vertingos. Pakan
ka to, kad esi olimpietė ar olim
pietis, dalyvavęs pasaulinio mąs
to žaidynėse. O tai yra daug.

Pranas Visvydas
i

- į • ■ ,

susikibti rankomis ir nuversti 
kalnus, kurdami ateities Lietuvą, 
šalį be dvasią luošinančio skurdo, 
be įžūliai gatvėse šeimininkau
jančių nusikaltėlių, be nesąži
ningųjų valdžios ir finansinių 
institucijų kabinetuose.

Artėjantis lemtingas Lietuvai 
politinis įvykis — busimieji Seimo 
rinkimai simbolizuos, kad baigėsi 
pirmasis pilnas mūsų valstybės 
parlamentinio gyvenimo ciklas. 
Visų pirma galime džiaugtis ir di
džiuotis tautos ištikimybe 1990 
metų kovo 11-osios aktu paskelb
tai Nepriklausomybei, ryžtu iš
likti laisviems, nepaisant visų 
sunkumų, kuriuos tenka patirti.

Vis dėlto, prabėgus šešeriems 
metams po Nepriklausomybės at
kūrimo — esame priversti liūdnai 
konstatuoti: Lietuvos žmonių 
gyvenimas ne tik nepagerėjo, bet 
turbūt net pablogėjo. Natūralu, 
kad didelis džiaugsmas vėl atkur
ta sava valstybe ėmė užsimiršti ir 
įsigali nusivylimas, pyktis, ciniz
mas. Itin stipriai žmonės nusivylę 
valstybės institucijomis, parti
jomis ir politikais, net pačiu poli
tiniu procesu.

Neišvengiamai kyla klausimas 
„Kodėl?”, į kurį atsakius, tenka 
mąstyti apie dar sunkesnį klau
simą: „Ką daryti, kad būtų 
kitaip?” Nesunku išsilieti nenu
trūkstama kritikos valdžiai sro
ve, nesunku kaltinti net ir visą 
Seimą, partijas — tai kiekvieną 
dieną gali pasiskaityti laikraš
čiuose, išgirsti per radiją, tele
viziją. Dažniausiai ši kritika ir 
konkreti, ir visiškai teisinga. 
Tačiau Lietuvos Sambūrio 
suvažiavime norėčiau kalbėti ir 
išgirsti kitų mintis apie mūsų 
valstybės raidos problemas, 
nesėkmių priežastis labiau api
bendrinant, ne vienadienių inte
resų požiūriu.

Daug mūsų krašto problemų, 
manau, kyla dėl politinės 
kultūros mūsų visuomenėje sto
kos. Turime savikritiškai pripa
žinti: demokratinio valdymo tra
dicija mūsuose dar labai gležna ir 
jauna. Lietuva tebėra savotiškoje 
pusiaukelėje, ji dar esanti la
biau pokomunistinėje negu demo
kratinėje būsenoje. Tas „pu
siaukelės” būvis uždeda savąjį 
antspaudą visam valstybės gyve
nimui ir itin stipriai jaučiamas 
politikos sferoje.

Daugelis krašto gyventojų įsi
tikinę, kad Lietuvos valdžia — 
autoritariška. Ji valdo, klausyda-

Valdas Adamkus Jono Kuprio nuotrauka

masi tik pati savęs, bet negirdė
dama piliečių, neatsižvelgdama 
į jų interesus ir poreikius. Kai 
susidaro tokia padėtis — ir sava 
valstybė tampa piliečiui svetima. 
Visuomenėje susiformuoja nuo
stata, kad apeiti jos įstatymus 
ne tik nėra amoralu, bet net lai- | 
koma natūraliu, kone sveikinti
nu dalyku.

Toks teisinis nihilizmas sukelia 
visuomenėje anarchiją, kuri žlug
do žmonių pastangas kurti ge
resnį gyvenimą. Tačiau kai 
valstybė menkai atsakinga pilie
čiui, nėra ko laukti, kad jis išsi- 
ugdys atsakomybės visuomenei 
jausmą. Tad, manau, viena pa
grindinių priežasčių, kodėl 
Lietuvai reikia naujos demokra
tiškos valdžios — tai būtinybė ug
dyti pilietinę visuomenę, kuri 
savo ruožtu puoselėtų politinę 
kultūrą ir ugdytų šiuolaikiškai 
mąstančius, veiklius politikus.

Vienas svarbiausių pilietinės 
visuomenės požymių — pasitikė
jimas. Pasitikėjimas plačiąja 
prasme: nuo pasitikėjimo savimi, 
garbingu verslu iki pasitikėjimo 
valdžios institucijom, politikais. 
Kaip byloja Amerikos patirtis, 
pasitikėjimas laiduoja sėkmę, o 
sėkmė vėliau pati save maitina,

Sovietinė sistema perdavė nau
jiems laikams senąjį įtarumo pa
veldą. Jį įmanoma įveikti tik 
konkrečiais darbais ir bendradar
biavimu: žmogaus su žmogumi, 
verslininko su vartotoju, darb
davio su darbininku, partijų su 
valdžios institucijom. Kudirkos 
žodžių apie stiprybę ir vienybę 
kartojimas dar nereiškia nei stip
rybės, nei vienybės. Mūsų krašto 
žmonės, įpratinti skanduoti 
svetimų, vėliau savų vadų var
dus, turi pagaliau išmokti išdi- i 

džiai pasakyti: „Mes — Lietuva”, 
nes „mes” ir yra toji stiprybė vie
nybėje, atsirandanti iš pasitikė
jimo ir pagarbos savimi, savo 
sugebėjimais.

Pilietinė visuomenė ir jai bū
dinga politinė kultūra neatsi- 

| randa pati savaime. Reikalinga 
atitinkama valstybės politika, 
kurios pagrindas turėtų būti 
piliečių interesai. Lietuvai būtina 
išsirinkti naują valdžią, gebančią 
formuoti atsakingos ir atskai
tingos piliečiui valstybės modelį. 
Tai tokia valdžia, kuri politiką 
vykdo, remdamasi įvairiausiais 
visuomenės sluoksniais, derin
dama atskirų grupių ir bendrus 
visiems piliečiams interesus.

Būtina demokratinio valstybės 
valdymo sąlyga — valdžios poli
tinių ir administracinių spren
dimų viešumas. Pasaulis nesu
galvojo geresnio valstybės parei
gūnų kontrolės būdo kaip viešu
mas, žinoma, jei jis ne dekla
ratyviai skelbiamas, bet realiai 
įtvirtinamas kasdieniniame gy
venime.

Jau vien nuosekliai vadovau
jantis šiais politinės veiklos prin
cipais, galima susigrąžinti vi
suomenės pasitikėjimą Lietuvos 
valdžia', įveikti žmonių apatiją, 
abejingumą bet kokiai politikai.

Būdamas Lietuvoje, labiausiai 
nerimauju dėl stiprėjančių nu
sivylimo, nepasitenkinimo nuo
taikų. Žmonės labai daug tikėjo
si iš valdžios žadėtų reformų. 
Tačiau jau ir įvykdytos reformos 
nesustiprino visuomenėje socia
linio teisingumo, priešingai, 
dažnai nepagrįstai pagilino tur
tinius kontrastus, kartu neišlais- 
vindamos .kuriančiosios žmonių 
iniciatyvos. Socialinės ir eko
nominės dinamikos požiūriu
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Lietuva atsilieka nuo kaimy
ninės Estijos ir Vidurio Europos 
šalių. Pasiguosti galime tik lygin
dami savo padėtį su chaosu, tvy
rančiu į Rytus nuo Lietuvos.

Galima daug kalbėti apie mū
sų valstybės gyvenimo ydas, 
analizuoti nesėkmių priežastis. 
Tačiau dabar svarbiausia apmąs
tyti, kokie būtų įmanomi pozi
tyvūs sprendimai, kurie leistų 
įvesti tvarką krašto valdyme, 
pagyvintų ekonomiką. Konkrečią 
busimosios valdžios veiksmų 
programą turėtų sutelktomis jė
gomis rengti šviesiausi Lietuvos 
protai, geriausi kiekvienos srities 
ekspertai. Bet apie bendruosius 
principus, esmines nuostatas, 
kuriomis turėtume vadovautis 
valstybės gyvenime, privalome 
kalbėtis jau šiandien, šiame 
Lietuvos Sambūrio suvažiavime.

Akivaizdu, kad dabartinė Lie
tuvos ekonominė sistema nor
maliai nefunkcionuoja. Būsi
majai valdžiai teks imtis radi
kalių bankininkystės, mokesčių, 
muitų reformų, investicijų ska
tinimo politikos. Šios reformos 
palies įvairių visuomenės grupių 
interesus ir, natūralu, bus įvai
riai vertinamos. Bet gražiais 
pažadais ekonominė politika ne
gali būti grindžiama, nors poli
tikams ir kyla didelė pagunda 
kuo daugiau žadėti rinkėjams, 
per daug nesukant sau galvos, 
kaip tuos pažadus vėliau reikėtų 
tesėti.

Raginčiau visas politines jėgas 
busimosiose Seimo rinkimų bata
lijose vengti populizmo. Būtina 
Lietuvos žmonėms labai aiškiai 
pasakyti, kokią kainą reikės 
mokėti už vieną ar kitą politinį

(Nukelta į 2 psl.)
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Matematiko ir filosofo
„Cogito, ergo sum”

CEZARIS SURDOKAS

Renė Descartes 400 metų sukakčiai j

Blogo valdymo rezultatai
Lietuvos rytas liepos 15 dieną 

įsidėjo skelbimą: „AB Žemaitijos 
Pienas atsiprašo žemdirbių ir nu
traukia eksportinės produkcijos 
gamybą”. Žemaitijos Pienas — 
viena iš didžiausių Lietuvoje 
pieno apdirbimo įmonių, kuri turi 
apie 700 tarnautojų; jos centras 
Telšiuose. Šiais metais pieno 
gaminių kainos pasaulinėje rin
koje yra kritusios. Rusija ir 
Ukraina nuolat siūlo užsieniui 
savo pieno gaminius žemesnėmis 
kainomis, nei lietuviai.

Dabartinė valdžia galėjo ir tu
rėjo nusimanyti, kaip traktuoti 
šitą svarbų žemės ūkio sektorių, 
bet nieko išmintingo nedarė. O 
dabar turime rimtą šitos pro
dukcijos krizę, kuri pasidaro pa
vyzdžiu ir kitų produktų gamybos 
atvejais. Galime sutikti su kai 
kuriais pieno perdirbimo įmonių 
kritikais, kurie jas kaltina dėl 
prasto joms vadovavimo. Tačiau 
Žemaitijos Pieno pareiškime yra 
pasakyta daug tiesos:

„Atėjo visų lauktoji vasara, o 
pieno perdirbimo įmonių dirban
tiesiems didysis darbymetis. Jau 
gegužės mėnesio pabaigoje plūs
telėjo ‘marios’ pieno. Žemdirbiai, 
dar kartą gyvenimo pamokyti, 
suprato, kad pagrindinis maitin
tojas kaime — karvutė, išplėtė 
bandas, pieno per šių metų birželį 
pardavė į įmonę net 15 proc. dau
giau nei pernai. Atrodo, reikėtų 
tik džiaugtis: žemdirbiams bus 
taip trūkstamų pinigėlių, pieni
ninkams — darbo. Taip, būtų vis
kas labai gerai, jeigu ne kainos. 
Jeigu ne rinka.

Vyriausybė nustatė minimalias 
ribines pieno supirkimo kainas, 
kurios žemdirbiams palankios. 
Tai sveikintina. Vyriausybė rūpi
nasi žemdirbiais. Taip ir turi būti 
— iš žemės visi gyvename. Bet ką 
daryti su pagamintais pieno pro
duktais? Juk rinka tai ‘laisva’, 

Vaclovaa Straukas Bręsta rugiai...
Fotomenininko Vaclovo Strauko darbų paroda vyksta Čiurlionio galerijoje, .laimimo centre, Čika

goje, iki rugpjūčio 31 dienos.

nustatytų tvirtų pardavimo 
kainų nėra. Rinka dėl sezoniš
kumo perpildyta pieno produktų. 
Tik apie 30 proc. supirkto pieno 
sunaudojame Lietuvos gyventojų 
poreikiams tenkinti, o iš likusio 
pieno gaminame eksportui svies
tą, fermentinius sūrius ir lieso 
pieno miltelius.

[...] Sezono metu sviesto ir lie
so pieno miltelių niekur netrūks
ta, perteklius, todėl jų rinkos kai
nos yra mažos. Daug mažesnės 
negu pernai ir mažesnės negu 
savikaina, kai už eksportuojamą 
produkciją pernai gavome subsi
dijas: už toną sviesto 1,440 lt ir už 
toną fermentinio sūrio 600 lt. [...] 
Kiekviena tona produkto, par
duota už šalies ribų, įmonei 
duoda tik nuostolių. [...] Nesu
laukę sprendimų iš vyriausybės, 
buvome priversti imtis kraš
tutinių priemonių — nebemokėti 
žemdirbiams nustatytomis kaino
mis — dėl to visų savo pieno par
davėjų labai atsiprašome”.

Žemaitijos Pienas praneša, kad 
nuo liepos 20 dienos, nebegamins 
produkcijos eksportui, o iš žem
dirbių priims pieno tik tiek, kiek 
reikia pieno produktų Lietuvos 
rinkai. Kitaip sakant, iš vasaros 
tiekimo paims tik vieną iš trijų 
siūlomų litrų pieno. Ką to regiono 
žemdirbiai darys su tuo likusiu 
pienu?

Tai tiesiog žiaurios ekonomikos 
pamokos visiems Lietuvoje, kurie 
dar vis ignoruoja pasaulinės 
rinkos padėtį, nusigręžia nuo 
teisingų sprendimų ir net džiau
giasi trumpalaikėmis išėitimis. 
Tikėdamiesi, kad naujai išrinktas 
Seimas ir vyriausybė bus kur kas 
išmintingesni, viliamės, jog kon
servatoriai ir krikščionys demok
ratai bei panašūs politikai sku
biai perims mūsų šalies valdžią.

Jonas Pabedinskas

1596 m. kovo 31 d. La Haye, 
Touraine, Prancūzijoje, gimė žy
miausias prancūzų filosofas Renė 
Descartes arba Renė dės Cartes, 
lotyniškai save vadinęs Renatus 
Cartesius. Jis buvo vienas iš 
pradininkų naujųjų laikų filosofi
jos ir matematikos bei analitinės 
geometrijos kūrėjas. Jo nuostabus 
geniališkumas pasireiškė atradi
mu koordinačių geometrijoj bei 
įnašais į teoretinę fiziką, meto
dologiją ir metafiziką.1 Jis buvo 
vienas iš moderniojo mąstymo 
pradininkų ir vienas iš origina
liausių filosofų bei matematikų 
Vakarų kultūros istorijoj.2

O Juozo Girniaus žodžiais 
sakant, Descartes buvo: prancūzų 
filosofas ir matematikas, naujųjų 
laikų filosofijos grindėjas, anali
tinės geometrijos kūrėjas.3 Bet 
Girniaus profesorius, pačių pa
grindinių filosofijos disciplinų 
dėstytojas Lietuvoje, Pranas Ku
raitis Descartes’ui dažnai ištar
davo kritišką žodį. Tačiau kalbė
damas apie Aleksandrą Damb- 
rauską-Jakštą, Girnius sako, jog 
šis perteikė „tikrų plačiapročių 
galvotojų visai nedidelį būrelį,” 
kuriam priklausė: Aristotelis, 
Platonas, Šv. Augustinas — iš 
senovės galvotojų; Šv. Tomas 
Akvinietis, Kartezijus (Descar
tes), Leibnitz — iš vėlesnių; Kan
tas, Hoene-Wronski ir Vladimi
ras Solovjovas — iš naujesnių.4

Descartes, pasaulyje plačiai 
žinomas kaip matematikas ir fi
losofas, dažnai dar vadinamas 
„moderniosios filosofijos tėvu”, 
„žymiausiuoju Prancūzijos filo
sofu,” buvo kilęs iš senos kilmin
gos giminės. Mokėsi tada vienoj 
iš garsiausių Europoje La Flėche 
jėzuitų kolegijoje. Ten Descartes 
pašventė penkerius metus gra
matikos ir literatūros studijoms 
ir trejus metus elementarinės fi
losofijos ir teologijos mokslui. 
Matematikos mokymas ten buvo 
ypač stiprus, todėl matematika 
tapo jo mėgstamiausia mokslo 
šaka. Jos tikrą naudą jis patyrė 
tik vėliau, bet dar mokykloje jis 
buvo nustebintas, kad matemati

kos pagrindai buvo tokie tvirti.
Išėjęs La Flfeche kolegiją, De

scartes 1612 metais įstojo į 
Poitiers universitetą, kurį baigė 
1616 metais. Studijų išvargintas 
ir norėdamas pamatyti pasaulį, 
Descartes įstojo į Nassau Princo 
Maurice kariuomenę, kur jo ma
tematiniai sugebėjimai buvo nau
dingi karo inžinerijai. 1618 me
tais Brendoje jie susipažino su Iza
oku (Isaac) Beeckman, olandų fi
losofu, medicinos daktaru ir fizi
ku, kuris paveikė jį sugrįžti prie 
mokslo ir vertingesnių užsiėmi
mų. Su bendru entuziazmu jie 
diskutavo apie naujus kelius 
fizinėms problemoms spręsti, 
planavo matematikos pritaikymą 
įvairių problemų sprendimui.

1619 metų balandžio mėnesį jis 
vėl išvyko į kelionę. Pasiekęs 
Vokietijos miestą, turbūt Neu- 
berg, jis apsistojo žiemai. Čia jam 
išryškėjo tolimesnio gyvenimo 
prasmė, ir jis apsisprendė pa
siekti savo gyvenimo tikslą, tai 
yra, sujungti fiziką su geometri
ja, o visus kitus mokslus sujung
ti bendrais saitais.

1622 metais jfe sugrįžo Prancū- 
zijon, pardavė savo nuosavybę 
Poitou, kad būtų laisvas nuo įsi
pareigojimo pragyventi iš mokslo. 
Tada jis vėl pasileido į kelionę per 
Šveicariją ir Italiją. Pakeliui 
vykdė meteorologinius stebėji
mus, studijavo ledynus ir apskai
čiavo kalnų aukštį. Po trejų metų 
jis vėl sugrįžo į Prancūziją ir 
didesne dalį kitų trejų metų pra
leido Paryžiuje, mokslininkų ir 
mokslo bendrų draugystėje.

1629 metais iš Paryžiaus Des
cartes nuvyko į Olandiją ir 20 
metų pasiliko tame krašte, pasi
naudodamas jo ramybe ir didesne 
intelektualine laisve. Per tą laiką 
tik tris kartus buvo nuvykęs į Pa
ryžių. 1633 metais jis parašė dvie
jų tomų veikalą Le Monde, ku
riame jis kalbėjo apie šviesą ir 
žmogų. Jis čia patvirtino Koper
niko hipotezę, kad žemė sukasi 
apie saulę, bet patyręs apie Gali- 
leo pasmerkimą ir norėdamas iš
vengti konflikto su Roma, jis 
sustabdė savo veikalo spausdini- 
mą. Po ketverių metų, tinkamai 
pritaikęs savo kosmologiją, jis 
paskelbė epochinį šešių tomų 
veikalą Discours de la Methode... 
(Leyden, 1637) drauge perduoda
mas išbaigtus pavyzdžius jo meto
do pritaikymui. Veikalas tapo fi
losofijos klasiku, bet sukėlė 
karštų diskusijų.

Dar po penkerių metų pasirodė 
jo pagrindinis metafizikos veika
las, kuriame buvo įdėti svarbiau
sieji ankstesnių diskusijų pareiš
kimai ir autoriaus atsakymai į 
juos. Veikalas pavadintas Medi- 
tationes de prima philosophia, in 
quibus Dei Existentia et animae 
humanae a corpore distinctio de- 
monstrantur (Amsterdam, 1642 
— antroji laida). Ir šis veikalas su
silaukė priešiškų pasisakymų, 
kurių aršiausias buvo iš Utrechto 
universiteto prezidento Gisbert 
Voetius. Jis apkaltino Descar- 
tes’ą ateizmu ir pasirūpino, kad 
šis būtų pasmerktas vietinio ma
gistrato.

Bet ir Olandijoj Descartes 
turėjo daug draugų ir gerbėjų,
kurių tarpe buvo pabėgusi 
Pfalzo princesė Elzbieta, Bohemi-

jos tituliarinio karaliaus duktė. 
Jai Descartes dedikavo naują 
savo veikalą: Principia philoso- 
phiae (Amsterdam, 1644), ku
riame visa sistema buvo sutrauk- 

' ta atskirų straipsnių forma.
Pagaliau, vos tik baigęs Traite 

dės passions de l’tune (Paryžius, 
1649), gavo Švedijos karalienės 
Kristinos kvietimą atvykti į Šve
diją ir teikti jai instrukcijų. 
Descartes nelabai norėjo gyventi 
meškų, uolų ir ledų krašte, bet, 
perkalbėtas prancūzų ambasado
riaus Chanut, 1649 m. rugsėjo 1 
d. išvyko iš Amsterdam’o ir maž
daug po mėnesio pasiekė Stock- 
holm’ą. Karalienė nustatė, jog jo 
pamokos prasidės 5 valandą ryte 
(Descartes dėl sveikatos papras
tai lovoje išbūdavo iki vidurdie
nio). Vieną šaltą rytą grįždamas 
po pamokos persišaldė ir po dvie
jų savaičių pasimirė. Tai buvo 
1650 m. vasario 11 d. Jo kūnas 
buvo pargabentas į Prancūziją ir 
palaidotas Šv. Genevieve du 
Mont bažnyčioje.

Descartes’o filosofija

Dar studijuodamas La Flėche 
kolegijoje, Descartes jau buvo 
pastebėjęs, jog filosofijoje nebuvo 
nieko, dėl ko filosofai sutartų.

| Jam patiko matematikos metodi
ka. Jam atrodė nuostabu, kodėl 
filosofija niekad nebuvo bandyta 
pastatyti ant solidžių matemati- 

I kos pagrindų. Jo bandymai vedė 
jį prie įsitikinimo, kad būtų 
galima visiems mokslams pritai
kyti matematikos metodus.5

Tradicijos, kuriomis Descartes 
buvo auklėjamas, rėmėsi deduk
tyviniu metodu. Jis sutiko, kad 
tas metodas buvo naudingas at
skiriems, jau nusistovėjusiems 
mokslams, bet paneigė jo naudą, 
kuriant naujus mokslus. Jam at
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rodė, kad būtų galima visiems 
mokslams naudoti analitinį ma
tematikos metodą — mathesis 
universalis.

Atmetęs visa, kas kelia kokio 
nors abejojimo, ir jusles bei sap
nus, kaip nepatikimus liudinin
kus, tikrovės pažinimui Descar
tes įveda metodini abejojimą, 
kurio kategorijon įeina visa, kas 
nėra pats subjektas. Descartes’o 
abejonės metodas yra vertingas 
tuo, kad jis tinka ne tik moksli
niam tyrimui, ne tik filosofiniam 
tyrimui, bet ir bet kokiam ra
cionaliam tyrimui. Patyrimas 
jam parodė, kad intelektualinė 
proto galia gali padėti nuspręsti, 
kuriuo būdu būtų geriau pasiekti 
tiesos ir tikrumo. Tačiau Descartes 
suprato, kad radikalus metodinis 
abejojimas negali būti naudoja
mas kasdieniniame gyvenime. Čia 
abejonės irgi gali iškilti, bet jos 
prislopinamos, nes žmonės „turi” 
gyventi apgaulingoje tikrovėje. 
Kalinys svajoja, kad jis yra lais
vas, nes jis negali laisvės sapno 
atsisakyti.

Bet patį Descartes’ą radikalios 
abejonės metodas veda prie nea
bejotino tikrumo. Jam mąstymas 
yra neabejotinas ir tikras, taigi 
jis yra įrodymas jo paties buvimo. 
Jis tai išreiškė posakiu: Cogito, 
ergo sum — Galvoju, tad esu. Des
cartes tyrinėjo priežastis šios 
tiesos tikrumo ir priėjo išvados, 
jog jos vienintelis pagrindas 
buvo, kad jis aiškiai ir neabe
jotinai matė jos teisingumą, nes 
mąstyti reiškia egzistuoti. Ir šitai 
tapo jo „nuostabaus mokslo” pir
masis dėsnis.

Antruoju dėsniu Descartes ap
sisprendžia pripažinti Dievo 
buvimą. Mūsų filosofas Juozas 
Girnius šį dėsnį taip paaiškina: 
„Pirmiausia šioje savęs paties 
tikrybėje Dekartas randa Dievo 
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tikrybę. Ir būtent, tuo tarpu, kai 
scholastinė filosofija į Dievą ėjo 
nuo pasaulio, tai Dekartas imasi 
įrodyti Dievą, 'neišeidamas iš sa
vęs’. Pagal Dekartą, Dievą įrodo 
pati mumyse esanti be galo tobu
los būtybės idėja: nebūtų galima 
tokios idėjos turėti, jei paties 
Dievo nebūtų... Tik žinodami 
Dievą esant, galime pasitikėti 
savo protu ir būti tikri, kad visa, 
ką aiškiai ir įsakmiai (darė et 
distincte) pažįstame, yra tikra”.* 

Descartes’o kritiškos procedū
ros radikalizmas, ieškant negin
čijamo filosofijos pradžios taško, 
susiduria su nuoroda į pačią pir
mąją jo filosofijos tiesą. Jo mąs
tymo subjektas yra anapus abejo
nės, bet kas gi yra tas subjektas? 
Descartes į tai neatsako. I klau
simą: „kas aš esu?” Descartes at
sako: „aš esu mąstytojas.” Ir tai 
viskas. Bet ar gali kritikui to pa
kakti?! Dievo buvimą jam įrodo
„mumyse esanti be galo tobulos .... 
būtybės idėja.” Visa kita turi būti .. • 
palenkta jo abejonės metodo ana- 
ližei, nes visa, kas patiriama jus
lėmis, yra nepatikima.

Medžiagos esminė savybė yra 
kaita, tąsumas. Tad suprasti, kad 
kas nors egzistuoja, pripažįsta 
Descartes, reiškia suprasti, kad 
tas dalykas gali egzistuoti erdvėje 
ir laike. Tokiu būdu materialinis 
pasaulis tampa matematinės 
analizės objektu, mechanizmo da
limi. Net ir žmogaus kūnas yra 
mechanizmo dalis. Tik protas ar
ba siela yra mąstymo, tai yra, 
žmogaus esmė. Medžiaga ir siela 
susitinka žmoguje, tačiau pasilies' 
ka skirtingų prigimčių. Taigi 
žmogaus atveju Descartes atsto- *■* 
vauja griežtam dualizmui.

Kad Descartes iš tikrųjų turėjo 
mokslų vienybės viziją, galime 
patirti iš jo „mokslų medžio,” 
kurio šaknys buvo metafizika, 
kamienas buvo fizika, o šakos visi 
kiti mokslai (įskaitant mediciną 
ir moralę). Šis vaizdas įtaigauja 
metafizikos ir mokslų tąsą, ką 
Descartes’o raštai išreiškia kaip 
idealą.7

Deja, Descartes’ui nepavyko iš 
filosofijos padaryti mokslą, kur 
nebūtų nuolatinių ginčų. Priešin
gai, daug jo idėjų buvo diskutuo
jamos jo paties laiku. Jis pats 
kritikams atsakydavo ir savo 
mokslą tobulindavo. Tokių kriti
kų yra ir mūsų dienomis, o vis 
tiek Descartes stovi, kaip šimt
metinis kelrodis, užsitikrinęs 
savo vietą tarp pačių žymiųjų fi
losofijos išminčių. Patinka jis 
mums ar ne, bet kaip Aristotelis, 
Platonas, Šv. Tomas Akvinietis 
nepaseno, nepasens nei Rene 
Descartes.
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1 S.V.K., „Descartes, Renė”, Ency- 

clopaedia Britannica, vol. 7, 1969.
2 Bernard Williams, „Descartes, 

Renė”, The Encyclopedia of Philo- 
sophy, vol. 1, pp. 344-354.

(Nukelta į 2 psl.)
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Džiaugiamės Dešimtąja tautinių šokių švente
4

GINTARAS GRINKEVIČIUS

Jurgis Jankus Vytauto Maželio nuotrauka
Rašytojas Jurgis Jankus šiandieną, liepos 27 dieną, švenčia 90 metų amžiaus 

sukaktį.

Žiūrėdami atgal į savo vaikystę, veikėjai pamato savo tokius, ko
kie jie tada buvo. Novelėje „Teta Domincė” Domukas, klebono 
paklaustas, ar neatpažino savęs Jėzaus veide, ar nežinojo, kad i ji pati 
panašus, atsako: „Tikrai nežinojau. Aš nežinojau, koks aš" (p. 330). 
Po daugel metų jis ir kiti Jurgio Jankaus knygos „Paparčio žiedas" į 
veikėjai pažiūri į save tada ir dabar, ir sužino, supranta, kokie jie yra. 
Todėl jie pasakoja, todėl dalinasi. Todėl jie aprašomi. Šioje knygoje, 
kaip ir koplytstulpy, yra jų veidai apdovanotos rankos įrėžti. Jau ne 
kaip koplytstulpy, knygoje matyti jų veidų ir tamsioji pusė, šviesos re
tai paliečiama.

Bet mes pamatom, mes praregint paparčio mėlyna šviesele. Mes 
irgi apdovanoti.

Marija Stankus-Saulaitė
(Draugas, 1982 m. lapkričio 6 d.)

Sveikiname rašytoją!
Švęsdami jo 90-ąjį gimtadienį ir 

ta proga sveikindami mūsų didįjį 
pasakojimo meistrą Jurgį Jankų, 
prisimename, kaip labai esame jo 
apdovanoti — ir mes, jo skaity
tojai, ir visa mūsų literatūra:

— jo pasakomis, kurios ir ma
žam, ir dideliam nušviečia pa
saulį, parodo, ko gyvenime ga
lima tikėtis — ir blogo, ir gero, ko 
galima trokšti ir ko verta siekti;

— jo klasikinės formos novelė
mis, kurios atveria staigią, aki
nančią įžvalgą, nors jai buvom 
kruopščiai ruošiami;

— bet taip pat ir jo ilgais liau
diško pobūdžio pasakojimais, 
kurių dėka įsitvirtiname pasau
lyje, jo chaosą pamažu keičiame 
į tvarką;

— jo romanais, kurių kiekvie
nas įkūnija skirtingą meninę 
viziją ir išreiškia skirtingu žanru;

— ir, be abejo, dar ir skaitytojų 
taip laukiamais „Laiškais” šio 
laikraščio puslapiuose.

Už tą giedrą, kuri švyti ir iš 
Tavo veido, ir iš visos Tavo kūry
bos, ačiū, Jurgi.

Ilgiausių metų!

Tris dienas Rosemont Horizon, 
Rosemont, Illinois, buvo virtęs 
tarsi lietuviška oaze dideliame 
Amerikos žemyne. Čia susirinko 
lietuviško šokio mylėtojai iš 
Kanados, Argentinos, Brazilijos 
ir JAV. Tie, kurių tėvus ar 
senelius likimas nubloškė toli 
nuo gimtosios Lietuvos, kurie, 
padedant lietuviškam žodžiui, šo
kiui ir dainai, išliko lietuviais 
visa savo esybe. Smagu, kad jau 
antrą kartą Lietuvių tautinių 
šokių šventėse užsienyje kartu su 
užsienio lietuviais gali šokti 
šokėjai iš Lietuvos. Šioje šventėje 
Lietuvai atstovavo tautinių šokių 
ansamblis iš Panevėžio „Grandi
nėlė” (vadovė Zita Rimkuvienė).

Tris dienas šokėjai ir jų vadovai 
bei mokytojai dirbo sunkų, bet 
širdžiai malonų darbą, kad liepos 
6-ąją, Lietuvos karaliaus Min
daugo karūnavimo dieną, galėtų 
parodyti didelį ir gražų, šventinį 
koncertą. Bet apie sunkius dar
bus vėliau. O dabar norėčiau 
pasidalinti tuo įspūdžiu, kurį 
paliko šventė man, Lietuvos cho
reografui, neseniai atvykusiam į 
JAV ir su dideliu džiaugsmu 
įsiliejusiam į čionykštį choreogra
fijos gyvenimą.

Nėra paslapties, kad ne vienas 
Lietuvos choreografas turi slaptą 
norą pamatyti užsienio lietuvių 
rengiamą tautinių šokių šventę 
Amerikoje. Tokį norą turėjau ir 
aš ir su nekantrumu laukiau šios 
šventės. O kai šventės dieną į 
aikštę pradėjo žygiuoti šokėjai, 
net širdis suvirpėjo, pagalvojus, 
kiek mūsų daug čia, toli nuo tėvų 
žemės, mylinčių lietuvišką šokį.

Prasidėjo šventė „Aštuonny
čiu”. Tai vienas iš gražiausių Juo
zo Lingio sukurtų šokių, kurį 
šventėje šoko suaugusiųjų ra
teliai. Juos keitė studentai, kurie 
atliko du seniausius šokius „Suk
čių” ir „Kubilą”. Žavėjausi Alfre
do Stanevičiaus aikštės kompozi- 
c’" Gražiai ir darniai sukosi 
dindi ratai lyg kubilai, pilni 
gerai subrandintų grūdų. Jaunių 
rateliai tęsė šventės programą, 
šokdami Juozo Lingio „Šustą” ir 
Nijolės Jasėnaitės-Pupienės 
sukurtą „Suk, suk ratelį”.

„Žėkelį” išvydau pirmą kartą, 
nes Lietuvoje šis šokis nepaplitęs. 
Suaugusiųjų ratelių šokėjai iš
kilmingai bei su kaimišku gyvu
mu atliko sudėtingas „Žėkelio” 
figūras. Buvo šventėje pašoktas ir 
pirmosios Tautinių šokių šventės, 
įvykusios 1957 metais Čikagoje, 
Onos Pivoriūnaitės-Ivaškienės 
sukurtas šokis „Čigonėlis”. Jį 
atliko jaunių ratelių šokėjai. 
Gražią „Blezdingėlės” aikštės 
kompoziciją paruošė Dalia Bilai- 
šytė. Šis šokis 1935 metais Lon-

* Gintaras Grinkevičius šiuo 
metu yra tautinio ansamblio „Gran
dis” Čikagoje baletmeisteris.
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Siame numeryje:
Jurgiui Jankui 90 metų • Dešimtoji tautinių šokių šventė • 
Romualdo Lankausko romanas „Piligrimas” • Aido Marčėno eilė
raščiai • Antro kaimo vaidinimai Čikagoje • Vaclovo Strauko foto
grafijų paroda

dono tarptautiniame festivalyje 
laimėjo gražiausio šokio vardą. 
Studentų ratelių šokėjos šoko 
šventėje originalų Aldonos Rugy- 
tės-Bulotienės 1935 metų pasta
tymą.

Ir štai aikštė prisipildo pačių 
mažiausių šventės dalyvių. Jie 
šoka „Kanapę” ir „Du gaidelius”. 
„Kanapę” taip pat išvydau pirmą 
kartą. Tai gražus vaikiškas šokis, 
kuriame vaizduojamas kanapės 
auginimo ciklas. Manau, kad jį su 
malonumu šoktų ir vaikai Lietu
voje. Pirmąją šventinio koncerto 
dalį užbaigė tradicinis „Malū
nas”. Gražiai, didingai sukosi di 
delio „vėjo malūno” sparnai. Sun
ku patikėti, kad tokia masė 
studentų ratelių šokėjų galėjo 
taip nepriekaištingai sulygiuoti, 
leisdami žiūrovui matyti nuosta
bų vaizdą.

Po pertraukos aikštėje vėl išvy
dome mažiausius šokėjus, kurie 
pašoko „Būrimus” ir „Tai pie
velė, tai žalia” (choreografija 
Aldonos Masėnienės ir Snie
guolės Einikytės), gražius ir labai 
paprastus vaikų šokius. Vėliau į 
aikštę atšoko studentų ratelių 
vyrai, kurie atliko sunkų, rei
kalaujantį didelės ištvermės ir 
miklumo šokį „Mikita”. Juos pa
keitė merginos, šokančios „Miki- 
tienę”. Šie šokiai sukurti Juozo 
Lingio pagal tą pačią, Jono Šve
do harmonizuotą, muziką. Jie 
tarpusavyje neturi nieko bendro, 
tačiau šventėje labai gražiai 
persipynė vienas su kitu.

Šokdami „Klumpakojį”, šven
tės koncertą pratęsė veteranų ra
telių šokėjai. Jie yra šokę jau ne 
vienoje šventėje. Nors ir daug 
matę ir regėję, bet jaudinosi kaip 
maži vaikai. 0 šoko nepriekaiš
tingai ne tik „Klumpakojį”, bet 
ir valsą „Gražūs Telšiai”. Šį šokį 
specialiai šventei sukūrė du kla
sės draugai — Irena Narbu- 
taitė-Smieliauskienė, gyvenanti 
Čikagoje, ir kompozitorius Jurgis 
Gaižauskas, gyvenantis Vilniuje. 
Tai graži dovana Dešimtajai tau
tinių šokių šventei. Jurgis 
Gaižauskas dar ir pritarė muzi
kai savo smuikeliu, su kuriuo 
niekada ir niekur nesiskiria. „Pu
tinėlį”, kurį šoko suaugusiųjų ra
telių šokėjai, teko matyti 1994 
metais Pasaulio lietuvių šventėje 
Vilniuje. Ir vėl aikštėje studentai, 
kurie atliko „Vakaruškas” ir 
„Lenciūgėlį”. Labai patiko Liudo 
Sagio sukurta „Lenciūgėlio” 
aikštės kompozicija, leidžianti šį 
gyvai sceninį šokį šokti masiškai 
aikštėje.

Manau, ne vieną sujaudino 
pamačius, kaip „Kalatinį” vete 
ranai šoko kartu su vaikais. Gal 
būt šis šokis neišsiskyrė savo 
įmantriu piešiniu, tačiau buvo 
smagu matyti senelius ir močiu
tes, šokančius su savo vaikaičiais, 
mamas ir tėčius, šokančius su 
savo vaikais. Šiame šokyje 
susiliejo kelios kartos, ir tuo jis 
buvo nuostabus. Ir turbūt laimin
giausi buvo patys šokėjai. Juk ne 
taip dažnai jie turi galimybę 
suktis šokio sūkuryje ir maži, ir 
dideli.

Studentų ratelių šokami „Var- 
kijietis” ir „Šliažo polka” viesulu 
įsisuko į „Suktinį”. O juk tai 
paskutinis visų švenčių šokis. Ir 
truputį pagailo, kad taip greit 
prabėgo visa šventė. I aikštę susi
rinko visi šventės dalyviai. 
Skambant dainoms „Lietuva” ir

Atidaroma Dešimtoji lietuvių tautinių šokių šventė liepos 6 dienų Rosemont Horizon stadione.
Jono Kuprio nuotrauka

„Lietuva brangi”, visi sustingo 
rimtyje, lyg suprasdami, kad bai
gėsi dar viena šventė, artėja išsi
skyrimo valanda ir lieka viltis, 
kad po ketverių metų kažkur 
Amerikoje ar Kanadoje vėl susi
rinks seni draugai, suartėję vie
ni su kitais per lietuvišką tautinį

šokį, jau Vienuoliktoje tautinių 
šokių šventėje. O gal pasimatys 
visi už poros metų Vilniuje Pa
saulio lietuvių dainų šventėje, 
kur laistys sūriu prakaitu „Žalgi
rio” stadiono žalią veją, o pertrau
kų metu tribūnų skliautuose vėl 
liesis lietuviška daina.

Lyg viena graži akimirka pra
bėgo šventinis koncertas ir tik ne
daugelis susimąstė apie tai, koks 
didelis ir sunkus darbas buvo at
liktas, iki buvo pasiektas galu
tinis rezultatas. Beveik dvejus

(Nukelta į 3 psl.)

I aikšte ateina mažieji šventės šokėjai. Jono Kuprio nuotrauka
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Nepralėks spalvų 
pilnas kraitis

„Apvalaus stalo” 
riteriai

Pokalbiai su kai kuriais
Lietuvos politikais

Kartais įsivaizduoju tokius da
lykus, apie kuriuos kūrybingos 
moterys visą laiką galvoja. Deja, 
pasakyti, ką jos tam tikru laiku 
galvoja, negaliu. Nesu visažinis, 
ir moterys yra labai įvairios.

Ir pradėk tu man rašinį nei šis, 
nei tas mintimis. O gal iš jų kas 
nors išeis? Štai dabar aiškiai 
įsivaizduoju, kad pralėkus vasa
rai, pralėks ir ruduo. Big deal! — 
kas to nežino. Daug kas pralėks. 
Tačiau gėlių spalvos, matomos 
dailės albumo aplanke, nepra
lėks! Šis gražus „Baltų lankų” 
Vilniuje išleistas albumas guli 
dabar ant staliuko svetainėje: vėl 
masina palengva jį pavartyti ir 
vartant truputį pamedituoti apie 
čia sukauptą spalvų ir pavidalų 
žaismą.

Taigi aplanke matau patva
riausius pietų Californijos žiedus 
— Rųjaus paukščius. Spalvas: 
raudoną, gelsvai rausvą, žalią, 
žalsvą su atspalviais tyro žydru
mo fone. Jei kam įdomu, poetas 
Sigitas Geda eilėraštyje „Ilgesys” 
žydrai spalvai suteikė moteriško 
visuotinumo reikšmę — „sesuo, 
dukra ir motina žydra”.

Bet grįžkime prie albumo. Ap
lanke po vaizdu užrašyta — 
Magdalena Birutė Stankūnai- 
tė-Stankūnienė. Lietuvai dovano
ti kūriniai.

Tai bent! Ar nebus tai pirmas 
atvejis lietuvių išeivijos dailėje, 
kai tėvynei dovanotų paveikslų 
rinkinys pavirsta imponuojančiu 
leidiniu?! Atspaudinimo estetika 
glosto akį. Yra keli įvadiniai 
tekstai, lietuvių ir anglų kalbo
mis. Taip pat visokia išsami in
formacija papildo pažintį su dai
lininke ir jos kūryba. Skaitome 
Lietuvos dailės muziejaus direk
toriaus Romualdo Budrio pratar
mę. Po to, Algimanto Kezio lakų 
įvadą, kuriame trumpai aprašo
mas dailininkės gyvenimas, pa
brėžiamas jos jautrumas „žiedų 
grožiui”, spalvoms, jos „kūrybos 
vidinis impulsyvumas”, pagoniš
kai panteistinė pasaulėjauta siu
žetuose, moteriškumas, pasišven
timas darbui; taip pat apibūdina
ma įvairi technika...

Magdalena Birutė Stankūnienė 
turėjo ypatingą mokytoją, vieną 
talentingiausių lietuvių grafikų, 

• Viktorą Petravičių. Tai, mano 
išmone, paaiškina jos giminystę 
su šio meistro stiliumi. Liaudiš
kai „gruboki” pavidalai bei jų 
užuominos ir „primityvi” or
namentika grakščiai išsidėsto 
stilizuotoje kompozicijoje. Tačiau 
Stankūnienės koloritas žymiai 
raiškesnis. Piešinio tikrovė per
dėm racionali. Nėra Petravi
čiui būdingo „drumzlino” paslap
ties šydo. Dailininkė nemitologi
zuoja, bet rodo tai, kas vyksta, 
kas pripildo dirbančios moters 
metų mėnesius. Su pastoraline 
darna žmonės ir kiti objektai da
lyvauja jos paveikslų erdvėje, 
panašiai kaip Oskar Kokoschka 
vasaros žalumo supama „Melžė
ja”. O tapant gėles, jai rūpi ne 
sentimentali kopija, bet gražus 

augalo esmingiausių bruožų vaiz
dinys. Sakyčiau, meniška gėlės 
tiesa.

Bene trečdalis albumo puslapių 
paskirta informacijai. Dailinin
kės darbų — grafikos, tapybos, 
batikos — katalogas; atskiruose 
muziejuose atsidūrusių kūrinių 
sąrašai; kūrybos biografiniai 
duomenys: studijos, parodos, ap
dovanojimai; spaudos pasisaky
mai, kritika; kūrinių publikaci
jos... žodžiu, visoks dėmesys 
raštu. Leidykla „Baltos lankos” 
sumaniai pasidarbavo. Gerai iš
spausdino Adomo Jakšto spaus
tuvė.

Man kažkodėl maga tos egzotiš
kos gėlės... Pasak Rilkės, gėlės 
yra ištikimos žemiškumui. Savo 
ruožtu Algimantas Kezys paklo
ja platonišką komplimentą: „Mo
teris šitai dailininkei yra pati 
gražiausia pasaulio gėlė”. Turiu 
pridurti: tik ką nors daranti, 
žemiška moteris.

Žiūrint į tas gėles, tuoj pat 
šauna į galvą mintis apie Georgia 
0‘Keefe, kuri su savo didelio 
masto gėlių drobėmis atsidūrė 
didžiųjų Amerikos tapytojų tarpe. 
Reiškia, šis žanras, nepaisant 
gerokai nuvalkioto populiarumo, 
tebelieka neišsenkančia versme. 
Ne tik dailei, bet ir poezijai, ir 
muzikai, ir sielos terapijai.

Tik paskaitykime vėliausią Ju
ditos Vaičiūnaitės poezijos knygą 
Žemynos vainikai. Kiek čia žydi 
įvairiausių gėlių, ypač keliau
jant. Poetai medžiai yra „žalieji 
broliai”, o gėlės — „tyliosios 
seserys”. Atsiverskime jau minė
to, Sigito Gedos rinkinį Žydinti 
slyva Snaigyno ežere ir skaityki
me eilėraštį „Rytmečio gėlės”. 
Poetas, paminėjęs kažkokį baisų 
įvykį, rašo apie nenutilstantį že-

Magdalena Birutė Stankūnienė Rojaus paukščiai, 1975

RIMA MARIJA

Kalbėtasi buvo ne prie apva
laus stalo, bet to „apvalaus 
stalo” įvaizdį čia turėtų su
daryti beveik vienodi klausi
mai, pateikti Lietuvos nekairių- 
jų partijų vadams, norint išsiaiš
kinti jų partijų požiūrį į kai 
kuriuos esminius klausimus 
apie pačias partijas, Lietuvos 
praeitį, dabartį ir ateitį. Tikslas 
— kad JAV lietuviai galėtų susi
daryti savo nuomonę apie jų 
užimtas dvasines pozicijas ir 
galėtų pasirinkti balsuoti už tą, 
kuri artimiausia širdžiai ir 
protui.

Kalbėtasi buvo praėjusių me
tų rugpjūtį, man būnant Lietu
voje, ir nuo tada kai kas (beje — 
daug kas) einamuosiuose Lietu
vos reikaluose labai pasikeitė, 
bet esminiai partijų principai, 
manau, ne. O norint už partijas 
balsuoti, praverstų apie jas iš
girsti, tad ir pateikiu čia „ap
valaus stale” stiliaus pokalbį, 
kuris galbūt padės kai kuriems 

mės gaudesį, kurs rąmihančiai 
įgalina prisiminti' nenykstantį 
gamtos grožį: ...baimės ir pavojų 
/jaunystėje mes buvom apsupti, / 
bet skleidėsi leukonija baltoji / ir 
gladiolė, širdyje skaisti... // ar 
paskutinio melzgano gvazdiko, / 
ar gencijono, ar žydrų akių / le
dinio Apolono torsas..

Ar Apolono torse glūdi ledinis 
grožis? Būčiau muzikas, gal ir 
ryžčiausi sukurti ne ledinius, bet 
pietietiškai šiltus etiudus Magda
lenos Birutės Stankūnienės 
albume regimoms gėlėms: Persiš
kai rožei, Gloxinijai, Heliconijai, 
Monstera deliciojai, žydinčiam 
ananasui, bananui... Žydinčios 
žemės ciklui. Tegul nenuliūsta 
nepaminėtos gėlės.

Pranas Visvydas

GIRNIUVIENĖ

mūsų tautiečiams apsispręsti 
balsuojant. (Beje, prieš šiuos in
terviu aš bandžiau kažkaip pro
tingai paaiškinti savo oponen
tams, kodėl kalbuosi tik su 
nekairiųjų partijų atstovais. 
Nelabai pamenu, kokį pasiaiš
kinimą tuo klausimu surezgiau 
pati, bet puikiausiai prisimenu 
Centro sąjungos vadovo Ro 
mualdo Ozolo atsakymą į jį: 
„Nebūkite naivi ir neaiškinkite, 
nes puikiai suprantame, kad 
Amerikos lietuviai už kairiąsias 
partijas paprasčiausiai nebal
suos — koks tikslas su jomis kal
bėtis?”

Taigi už nesamo „apvalaus 
stalo” — penketas vadų: Vytau
tas Landsbergis, Tėvynės sąjun
ga (Lietuvos konservatoriai); 
Saulius Pečeliūnas, Demokratų 
partija; I.S. Uždavinys, Krikš
čionių demokratų partija; Ri
mantas Smetona, Tautininkų 
sąjunga; Romualdas Ozolas, 
Centro sąjunga.

Pagrindiniai klausimai: jų 
partijos skirtumai nuo kitų 
dešiniųjų partijų; jų partijos 
požiūris į socialinę lygybę ir 
socialinį teisingumą Lietuvoje, 
respublikos prezidento posto 
koncepcija, kandidatūros gali
mybės, požiūris į Lietuvos ka
riuomenę ir tt.

Saulius Pečeliūnas — 
Demokratų partijos 

pirmininkas

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kokie būtų esminiai 
Jūsų partijos bruožai?

SAULIUS PEČELIŪNAS: 
Na, turbūt reikėtų pradėti nuo 
istorijos, tuo labiau, kad mes 
buvome pirmoji iš naujo įkurta 
partįja (šiaip partija įkurta 1902 
metais) — taigi buvo didelis 
penas kitoms partijoms. Prieš 
tai vyko plačios diskusijos: kurti 
partiją? nekurti? kada kurti? 
kaip šitai daryti? Mes šias 
diskusijas organizavome Fizikos 
institute, kurių esmė: kaip 
turėtų vystytis mūsų struktūri- 
zavimosi eiga? Kas įdomiausia 
— suradome labai daug oponen
tų. Kad jų suradome LKP, sa
vaime suprantama, bet jų rado
me ir pačiame Sąjūdyje. Daug 
kas galvojo, kad jei prasidės 
partijų struktūrizacija, tai 
Sąjūdis kaip organizacija iširs, 
susipriešins, ir tai laikė kaip 
Sąjūdžio ardymą. Tuo tarpu mes 
tokių tikslų visiškai neturėjo
me; sakėme, kad Sąjūdis amži
nai negali toks egzistuoti. Kai 
yra toks platus judėjimas, visi 
susiburia kokiam vienam tiks
lui pasiekti, o paskui prasideda 
interesų kova, reikia išmokti in
teresus derinti, ir nieko kito 
gyvenimas nesugalvojo, kaip po
litines partijas, ir reikia jas kur
ti. Kuo anksčiau mes pradėsime 
netgi Sąjūdžio viduje tai daryti, 
išmoksime, turėdami laiko iš
mokti, tuo geriau po to tar
pusavyje visi susikalbės, nes

Lietuvos veidai: Algio Jakšto nuotrauka „Skausmas”.

bus jau tas įdubis.
Deja, atsirado pasipriešinimas 

ir atsiradome lyg tarp dviejų 
ugnių. Bet diskusijos buvo labai 
įdomios. Iš pradžių idėja buvo 
kurti platesnę partiją, kuri 
galėtų apimti ir socialdemokra
tinės pakraipos žmones, ir 
krikščionių demokratų pakrai
pos pažiūrų žmones. Užtai ir 
pasirinkome tokį pavadinimą — 
„Demokratų partija”. Nors 
buvo ir daugiau priežasčių — ir 
istorinės šaknys, ir pačios idėjos. 
Ir galvojome, kad iš pradžių ga
lėtų būti didelis sambūris, kuris 
palaipsniui išvirstų į frakcijas: 
socialdemokratų, krikščionių 
demokratų, kurios ilgainiui 
išaugtų į atskiras organizacijas. 
Bet pradėjusios bendrą kelią, jos 
tikrai gražiai tarpusavy sutar
tų. Na, lietuvių atmintis gera — 
kadangi šios partijos egzistavo 
Lietuvoje iki okupacijos, at
sirado žmonių, išsaugojusių šias 

Šiame numeryje:
Magdalenos Birutės Stankūnienės dovana Lietuvai • Pokalbiai 
su kai kurių Lietuvos politinių partijų vadais • A.a. poeto Henriko 
Nagio atminimui • Knyga apie Raitininkų kaimą Dzūkijoje • 
Birutės Pūkelevičiūtės Čikagoje laukiant

ambicijas: kodėl mes turime eiti 
pradžioje bendrai su kažkuo, 
geriau kuriame iš karto. Taigi 
mes buvome patys pirmieji, o po 
kokio pusmečio pradėjo atsikur
ti ir kitos partijos — taigi tokia 
buvo pradžia. Todėl, kai manęs 
dažnai klausia, kuo mes skiria
mės nuo kitų, tai — ypač kai 
šalia stovėdavo kitų partijų 
atstovai — aš atsakydavau: tai 
geriau paklauskite, kuo jie ski
riasi nuo mūsų, nes kai jie 
kūrėsi, mes jau buvome. Vadi
nasi, jie turėjo surasti kažkokių 
skirtumų nuo mūsų ir tada kur
tis... Dabar klausimas iškeltas 
priešingai.

Galiu atsakyti. Mes, kaip pra
džioje sakiau, norėjome tar
pusavy susitarti, neieškojome 
kokių nors gigantomanijų ar 
ko... Paėmėme tas pačias „Var
po” idėjas — jos praktiškai yra 
amžinos, nesupriešinome demo
kratijos ir nepriklausomybės... 

Buvo tuomet keliamas toks 
klausimas: kas turi būti pirma 
— ar demokratija, ar nepriklau
somybė, kas svarbiau? At
sakymas labai paprastas: jeigu 
valstybė nėra nepriklausoma, 
tai jinai negali būti demokrati
nė. Jinai gali būti teisinė — 
diktatūra irgi yra teisinė struk
tūra — bet jinai nėra demokra
tinė. Vadinasi, tas klausimas 
yra elementarus. Sąjūdis savo 
tikslą pasiekė — jis atkūrė 
valstybę, iškovojo nepriklauso
mybę, bet pirmieji žingsniai į 
demokratųą buvo labai sunkūs. 
Daug kas gali pasakyti, kad 
mes svyravome tarp diktatūros 
ir demokratijos, tarp anarchijos 
ir demokratijos — tokių požy
mių visuomet yra, ir ne tik 
Lietuvoje, kiekvienoje valstybė
je: atsiranda užuominų pasukti 
į vieną ar kitą pusę. Vienas da-

(Nukelta į 2 psl.)
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Magdalenos Birutės Stankūnienės meno knyga

Besikeičianti politinė
panorama išeivijoje

Buvo galima numatyti, kad 
atstačius Lietuvos nepriklau
somybę išeivijos politinis nu
sistatymas Lietuvos atžvilgiu 
keisis. Tik buvo sunku atspėti 
kaip. Po kelerių metų išlaisvinto 
gyvenimo tėvynėje jau išeivijoje 
pradedama pamažu domėtis poli
tinėmis partijomis Lietuvoje, nors 
daug kas dar remiasi ir vadovau
jasi rezistencine dvasia — kovoti 
prieš buvusius komunistus ir ma
žiau galvoti apie krašto tvarkymo 
būdus. Gyvenimas tačiau keičia
si, ir užuot siekus kovoti prieš 
Kremlių arba su juo sugyventi, 
dabar reikia išmokti demokratiš
kai sugebėti lietuvių tautoje vie
nas su kitu susitarti.

Dėl ateinančių Seimo rinkimų 
išeivijoje draugiškai bendrauja 
Konservatorių partijos ir Krikš
čionių demokratų rėmėjai. Šiapus 
Atlanto taip pat juda Tautininkai 
ir Socialdemokratai. Vis daugiau 
čia norinčių kuo nors padėti savo 
partijoms. Likę tačiau nemažai 
veiklių visuomenininkų, kurie 
domisi „visais gerais politikais” 
ir jiems nori padėti, nesvarbu, ko
kioje partijoje bebūtų ar kokiai 
nepriklausytų. Atrodytų, kad 
kažkur yra pasilikusi kai kurių 
išeivių baimė politinių partijų iš 
viso kaipo tokių ir nesupratimas, 
kad tik diktatūros arba autokra
tiškos sistemos vengia vakarie
tiškos demokratijos partinių 
susigrupavimų.

Norėdami kartais Lietuvos poli
tiką paveikti atskirų partijų nau
dai, užsienio lietuviai turėtų 
saugotis nejvelti, kada nereikia, 
mūsų visuomeniškais, o ne par
tiniais pagrindais įsteigtų organi
zacijų. Tokie ketinimai sukeltų 
naujas problemas visuomeninėse 
organizacijose, kur partiniai lo
jalumai neturėtų turėti vietos. 
Nepaisant to, atsiranda atvejų, 
kada turime daugumos išeivijos 
aiškią politinę poziciją ar 
nuostatą, j kurią neišvengiamai 
turi tinkamai reaguoti ir tos 
visuomeninės organizacijos. Pa
vyzdžiui, kad ir dėl dabartinių 
pastangų pakeisti Seimo sudėti 
per ateinančius rinkimus, vyk
siančius šių metų spalio 20 dieną.

Lietuvių Bendruomenė savo 
veikloje negali tokio įvykio ig
noruoti. Ji negali visiškai už
merkti akis prieš tai, kas darosi 

Lietuvos politinėje arenoje. Di
delė dauguma užsienio lietuvių, 
atrodo, nori, kad būsimame Lie
tuvos Respublikos Seime nebe
būtų LDDP kontrolės. Pastaroji 
tuo tarpu stengiasi sudaryti 
įspūdį, kad viskas šalyje gerai 
tvarkoma. Seimas geras, ir val
džia kompetentinga. Dešiniosios 
Lietuvos partijos šiandien viską 
daro, kad Seime dalykai pasikeis
tų. Užtat sunku suprasti, kodėl 
JAV Lietuvių Bendruomenės kai 
kurių komisijų nariai negali pa
laukti bent iki po rinkimų ir 
skrenda į Vilnių nusifotografuoti 
su iškiliais dabartinio Seimo 
nariais. Kai kas elgiasi, lyg 
rinkimų kovos nebūtų arba lyg ji 
nebūtų svarbi, arba taip, lyg 
užsienio lietuviams visiškai ne
svarbu, kas Lietuvą tvarko.

Reikia pažymėti tačiau, kad iš 
viso išeivijoje pradėta daug pla
čiau domėtis Lietuvos politinėmis 
partijomis ir ieškoti naujų būdų 
politiškai bendrauti su Lietuva. 
Apie tai rašo ir Juozas Kojelis 
Drauge (1996 m. rugpjūčio 16 d.):

„Drįstu spėti, kad ateityje pats 
intensyviausias išeivijos ir Lie
tuvos bendradarbiavimas vyks 
per politines partijas. Iniciatyvi-, 
nės grupės atskirose vietose il
gainiui turėtų demokratiškai iš
rinkti nuolatinius rėmėjų viene
tus ir paskui visoje Amerikoje 
susijungti į bendrą vadovybę. Tuo 
būdu išeivija turėtų realios įtakos 
į Lietuvos gyvenimą”.

įdomios mintys. Kyla tačiau, 
daug klausimų dėl konkrečių už
sienio lietuvių santykių su jų 
remiamomis Lietuvos partijomis, 
jų galimos įtakos ar noro kištis 
tiesiogiai į Lietuvos reikalus. 
Nemažiau svarbu nustatyti tų 
rėmėjų santykius su dešimtme
čiais egzistavusiais iš Lietuvos 
pasitraukusiais partijų vienetais, 
kurie pagaliau čia išlaikė ideo
loginę tąsą ir padėjo savo bend
raminčiams pačiomis pirmosio
mis lietuviškų partijų atsigavimo 
dienomis.

Nauja situacija, nauji uždavi
niai ir naujos galimybės — užtat 
gal tam reikia naujo protavimo. 
Laikas gal apie tai pagalvoti ir 
pasikalbėti.

Jonas Pabedinskas

ALĖ RŪTA

• Magdalena Birutė Stankūnai- 
tė-Stankūnienė. LIETUVAI DO
VANOTI KŪRINIAI. Vilnius, 1996. 
Leidykla „Baltos lankos”, bet išleista 
pačios dailininkės lėšomis. Kny- 
gą-albumą paruošė: Romualdas Bud
rys, Julija Mušinskienė, Antanas 
Lukšėnas, Algimantas Kezys. Lietu
vių ir anglų kalbomis. Tiražas nei 
kaina nepažymėta. Galima užsisaky 
ti pas autorę, adresu: M.B. Stankų 
nas, 8939 South Oakley Avenue, Chi
cago, III. 60620.

Kai leidyklos atsiunčia knygą
— be dedikacijų, net be aiškaus 
atgalinio adreso, tik su tyliu 
reikalavimu — paminėk, taip ne
jaudina ir neįpareigoja. Bet kai 
pajunti dosnumą visuomenei ir 
asmeniui, kai knyga ateina, tary
tum, su šypsena...Tada norisi, 
kad ir nesi kritiku, kaip nors apie 
tokią knygą priminti skaitytojui, 
meno gerbėjui. Toks, lyg saulės 
spindulys, pasiekė mano namus 
(ir kitų !) dailininkės Magdalenos 
Birutės Stankūnienės meno albu
mas. Ji tik dedikuoja, dovanoja, 
nieko neprašydama. Gražūs jos 
dailės kūriniai, gražus ir drau
giškumas, dosnumas. Ji visą savo 
kūrybą besąlygiškai atiduoda 
Lietuvai. Pati išleidžia knygą — 
gražią ir brangią, ir ją išdalina 
tenai ir čia...kaip tokio įvykio 
nepaminėti? - -

Magdalena Birutė Stankūnienė 
savo meno knygą-albumą dedi
kuoja tėveliams: Konstancijai ir 
Jonui Stankūnams, dėkodama 
jiems, kad „įdiegė kantrybę dar
bui ir meilę Lietuvai”. Tai ir 
viskas pasakyta apie motinos 
(1894-1969) ir tėvo (1889-1941), 
komunistų nušauto, gyvenimo 
pagrindus ir apie jų dukters Mag
dalenos Birutės iš jų paveldėtą 
idealizmą.

Ką galima, albumą aptariant, 
pasakyti apie šios dailininkės 
meno esmę ir apie jos kūrinių 
reprodukcijas, sudėtas į arti 300 
didelio formato knygos puslapių? 
Jos kūryba — tai lyrika, išpiešta 
drobėse ir kitose medžiagose. Dai
lininkė „kalba” ryškiomis spal
vomis lietuviškuose kėmūruose. 
Jai rūpi Lietuva, ji visada pasiil
gusi ne vien tik žemės, medžių, 
gėlių, bet žmonių, su jų gyvenimu
— papročiais ir darbais.

Ši menininkė nėra vien svajoto
ja, bet ir realistė: ji numano, kad 
tiksliausiai ir patraukliausiai 
išreikš tik tai, ką ji geriausiai 
pažįsta, ką mato savo akimis ar 
ilgesy — savo sielos akimis. O ji 
geriausiai pažįsta moterį ir jos 
darbus (gal tai motinos meilė ?), 
todėl ištisais ciklais vaizduoja 
moters darbus — ūkininkiškus, 
surištus su žeme ir šeima. O vaiz
duoja savaip, primityviai, užtat 
patraukliai. Lietuvos kaimiečių 
darbai, ypač moterų, atspindi ir 
istorinę žemiečių būklę ir net 
mitologiją (velėtojos-laumės, 

„Kam žuvytes man vilioji”? — 
jūros legendos, Madeina...). Pan
teistinių bruožų yra beveik vi
suose Stankūnienės kūriniuose. 
Gėlės, motina žemė, Žemynos 
pasaka...Gamta šiai dailininkei 
— pagrindinis įkvėpimas, taip pat 
žmonės arčiausiai gamtos.

Jos darbuose beveik nėra palai
dų abstraktų, chaotiškų brūkšnių 
ir potėpių. Dailininkė logiška 
tvarkinga, jos piešinių siužetai 
apgalvoti, o ne spontaniški. Pa
vyzdžiui, kad ir „Tolimos žemės” 
piešiniai (pp. 147,149,151). Kiek
viename jų yra mintis, tvarkiu 
gai išreikšta — piešiniu užsime
nant kito krašto florą ar faunų. 
„Žemynos pasaka” (pp. 155, 157,

■ 159,161) — irgi reiškia dailinin
kės filosofinę mintį, gal jai vienai 
težinomą, bet kūrinio žiūrovui ir
gi nujaučiamą.

Nors Algimantas Kezys knygos 
įžvalgiame „įvade” dailininkę 
pavadino „svajotoja drobėje ir 
gyvenime”, bet ji „svajoja” ne pa
drikai, pasimetusiai, o kaip tik 
yra santūri, tvarkinga ir nuosai
ki, tvirta savo gyvenimiškos filo
sofijos išreiškėja; ir neabejotinai 
persisunku^ meile viskam.' ka« 
lietuviška. Nors gėlės ji mėgsta 
piešti visu kraštų, kai kurias 
lietuviui gal net nežinomas. Ir jos 
knygos viršelyje — ne rūta ar leli
ja, o Rojaus paukščiai...

Neapsakomas dailininkės 
darbštumas ir dosnumas; ir 
turbūt visi kūriniai atiduoti 
Lietuvai. Tai matyti ir iš kūrinių 
katalogo knygoje, kurį tvarkingai 
pateikė Julija Mušinskienė, drau
ge išdėstydama ir daugybę įvai
rioje spaudoj pasisakymų apie 
dailininkę ir jos kūrybą.

Knygos „Pratarmė” — Romual
do Budrio, Lietuvos Meno muzie
jaus direktoriaus. O knygos 
„Įvadas” — Algimanto Kezio, kur 
sklandžiai, išsamiai ir su aiškia 
admiracija perduota dailininkės 
asmens ir jos kūrybos charakte
ristika.

Magdalena Birule Stankūniene Madeina / Goddeas of Foresta and Treea, 1987 Palanga, 1991

Magdalena Birutė Stankūnienė

Naujos knygos

Knyga apie klaikų vidurnakčio sapną, 
užsitęsusį penkiasdešimt metų

Tie, kurie turi įsigiję teisininko, 
aktyvaus kovotojo už Lietuvos 
laisvę, VLIK’o nario Vytauto 
Vaitiekūno raštų Vidurnakčio 
sargyboje pirmuosius du tomus,

parengtus ir išleistus „I Laisvę” 
fondo (redagavo Antanas Saba
lis), manau, bus maloniai nudžiu
ginti sulaukę naujo — trečiojo šio 
autoriaus raštų tomo Vidur-

nakčio dokumentai. Šią knygą 
išleido „Katalikų pasaulio” lei
dykla Vilniuje, o 3000 egzemplio
rių tiražu atspausdino katalikiš
ka Adomo Jakšto spaustuvė.

I pirmuosius Vidurnakčio sar
gyboje tomus leidėjai sudėjo 
Vytauto Vaitiekūno pomirti
niame archyve surastas moksli
nes studįjas apie 1940 metų 
Lietuvos okupaciją, tarptautinę 
politiką, teisę, krikščioniškąją so
cialinę etiką. O šioje trečiojoje 
knygoje pateikiama Vytauto Vai
tiekūno kruopščiai sukauptos do
kumentinės medžiagos dalis, per
pinta autoriaus komentarais, iš
vadomis. Keturiuose knygos sky
riuose „Liaudies vyriausybės pe
riodas”, „Prasideda kompartįjos 
periodas”, „Liaudies seimo rin
kimai” ir „Liaudies seimo 
veikla” autorius chronologiškai 
atskleidžia įvykius nuo 1940 m. 
birželio 14 d. Sovietų Sąjungos 
ultimatumo Lietuvai iki „savano
riško” Lietuvos įstojimo į SSSR 
sudėtį.

Ši knyga — tai šiurpios Lietu
vą užklupusios nelaimės kronika. 
Naudodamasis „naujosios val
džios” pranešimais tuometinėje 
spaudoje, autorius atskleidžia 
Sovietų Sąjungos kėslus ir scena
rijų, kuriam sėkmingai pasise
kus, pusę šimtmečio Lietuva ne
galėjo atsibusti iš klaikaus vidur
nakčio sapno. Nenoriu sakyti, 
kad knyga vertinga tik kaip 
skaudžios praeities priminimas. 
Ne. Jos pasirodymas šiomis die
nomis, prieš naujuosius Seimo 
rinkimus Lietuvoje, tebūnie kaip 
perspėjimas turėti budrumo, kad 
daug žadantieji vėl neužliūliuotų 
saldžiais, niekad neišsipildan
čiais pažadais, už kuriuos kartais 
tenka sumokėti net laisve.

Knygą galima įsigyti, kreipian
tis:

„Į Laisvę” fondas 
c/o Alfonsas Pargauskas 
8908 Butterfield Lane 
Orland Park, IL 60462 
arba „Drauge”. Kaina — 10 

dolerių.
Audronė Gelžinienė
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didele ir skaudžia tema

Lietuvos švietimo sistemai reikia reformų

Rankose mažytė 42-jų puslapių 
knygutė. Jos viršelyje — geltona 
Dovydo žvaigždė raudoname ir 
juodame karo ugnies fone. Prie
kyje — juoda moters figūra, kuri 
skausmo iškreiptu veidu žvelgia 
į tolį. Knygos autorė: York Uni
versity Toronte profesorė Sara 
Ginaitė, o knygutė skirta Kauno 
geto kankiniams prisiminti, ir 
pavadinta Žydų tautos tra
gedijos Lietuvoje pradžia. Tai 
maža knygelė be galo didele ir 
skaudžia tema, nenustojusia 
mus, vienus ir kitus, žydus ir lie
tuvius, jaudinti iki dabar ir tarsi 
tebeieškančia įvairiais būdais 
sąžiningos ir gailestingos baig
ties.

To, atrodytų, siekia ir autorė, 
pažymėdama, jog ši knygelė tai 
tik didesnio darbo pradžia, ir 
įžangoje atskleisdama jos tikslą ir 
paskirtį:

„Viskas prasidėjo taip... 1941 
metų birželio 23 dieną Lietuvoje 
įvyko pirmieji antižydiški eksce
sai ir prasidėjo masinės žydų žu
dynės.. Po trejų metų iš 200,000 
prieš Antrąjį pasaulinį karą Lie
tuvoje gyvenusių žydų liko vos 
8,000-9,000. Visi kiti nacistinės 
Vokietijos okupacijos metais 
Lietuvoje buvo nužudyti. Esu tų 
šiurpių įvykių liudininkė. Visą 
gyvenimą mane persekioja skau
dus klausimas — kodėl ši tragedi
ja įvyko? Kokios buvo tų baisių 
žudynių priežastys? Nedidelėje 
knygelėje taip pat bandau at
sakyti į klausimą: ar galima 
kaltinti visą lietuvių tautą už 
nusikaltimus, kuriuos padarė 
maža tautos dalis, ar etiška ir 
padoru aiškinti ir teisinti žydų 
žudynes Lietuvoje tariamu jų 
aktyvių dalyvavimu sovietinės 
okupacinės administracijos 
veikloje 1940-1941 metais. Ar 
įmanoma lyginti šiuos du skirtin
gus Lietuvos istorijos puslapius?” 
[...]

„Esu įsitikinusi, kad būtinai 
reikia išaiškinti ir įvardyti visus 
gelbėjusius žydus lietuvius ir 
įamžinti jų žygdarbį” (p. 3)

Istorikams paliksime vertinti 
autorės apmąstymus apie trage
dijos priežastis ir vyksmą. 
Sustosime tik prie vieno vaizdo, 
kuris savyje talpina tas kraupias 
dienas.

„1941 metų žiemą mano tėvas 
sunkiai sirgo skrandžio vėžiu, 
pavasari jį operavo ir, prasidėjus 
karui, jis buvo prikaustytas prie

v
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Žydų tautos 
tragedijos 
Lietuvoje pradu

t

Dr. S.Ginaitė

neliktų „tuščiagal- 
svarbiau — nebūtų 
į nusikaltėlių gru-

lovos. Sekmadienį, t.y. birželio 22 
d., mano motina su savo artimai
siais svarstė, ar mūsų šeimai 
trauktis į Rytus. Bet niekas iš 
artimųjų nenorėjo trauktis. Rusi
joje mes neturėjome nei giminių, 
nei artimų pažįstamų. Be to, sun
kiai sirgo ir mano močiutė, kurią, 
sovietams atėjus, jos namo kiem
sargis išvarė iš buto ir pats jame 
apsigyveno, neleido pasiimti nei 
baldų, nei kitų namų apyvokos 
daiktų, grasino, kaip buvusiai 
kapitalistei, sunaikinti visą 
mūsų šeimą. Vienam mano moti
nos broliui, Abraomui Viravičiui, 
buvo ką tik gimusi dukrelė Ta- 

I nia. Jis su žmona buvo atvažiavęs 
' iš Palestinos atostogauti, bet, 
prasidėjus karui, jau negalėjo 
grįžti namo. O su naujagime 
trauktis į Rusiją jiems atrodė 

I neįmanoma. Mano sesers vyro 
šeima — Benjaminavičiai, jau 
buvo patyrę žiaurų sovietinio 
režimo ekonominį terorą, todėl 
griežtai atsisakė pajudėti iš vie
tos. Jiems atrodė, kad vokiečiai 
bus mažesnė blogybė negu sovie
tai. Ir iš tikrųjų, kas karo iš
vakarėse galėjo įsivaizduoti, koks 
tragiškas bus žydų tautos liki
mas.”

„Taip mes visi — mano tėvai, aš, 
mano sesuo su savo vyru ir jo 
šeima, močiutė, trys motinos 
broliai su šeimomis, motinos 
sesuo su šeima — likome Kau- • metodai pristato naujas koncepci

jas, procesus ar funkcijas po 
ribotą dalelę, labai sistematiškai. 
Mokymo mašinos sugeba indivi
dualizuoti mokymą, pvz., jei 
duodami pavyzdžiai per sunkūs 
(daromos klaidos), jos pasiūlo 
lengvesnius. Jos, kaip ir kompiu
teriai, gali būti vartojamos, kada 
norima mokytis, kada norima

ne.
„Baltaraiščiai prie mūsų namo 

Būgos gatvėje atsirado jau 
birželio 23 d. pavakarę, bet dar 
nedrįso įeiti į butą. Jie tik sekė. 
Iš ryto, kai aš ėjau į parduotuvę, 
jie mane sulaikė, pareikalavo ati-

(Nukelta į 4 psl.)

JUSTINAS PIKŪNAS

Švietimo reformų tema yra 
labai plati, todėl nagrinėsiu tik 
kai kurias nūdienos Lietuvos 
švietimo problemas ir galimybes. 
Visų pirma galima klausti, ko
kios turėtų būti mokyklos, kad 
būtų verta į jas leisti vaikus ir pa
auglius? Kokias savybes ir kom
petenciją privalėtų turėti moky
tojai, kad būtų tikrai reikalingi 
auklėti vaikams? Jei tradicinė 
mokymo metodika keistųsi, tai 
kokia ji galėtų būti? Mažai ką 
reformojant, bus toliau atsilie
kama nuo Vakarų Europos ir 
Šiaurės Amerikos. Ką daryti, kad 
paaugliai 
viai”, dar 
„įsiurbti” 
puotes?

JAV šeštajame dešimtmetyje 
buvo patobulintos Pressey, Skin- 
ner ir kitų sukonstruotos moky
mo mašinos ir išvystytos siste- 
matiškos programos įvairiems 
dalykams dėstyti. Kiek vėliau 
skirtingų dalykų mokymo pro
gramos buvo sėkmingai pritaiky
tos kompiuteriams. Tuo pat metu 
buvo sukurta gausybė edukaci
nių filmų, pradėjo veikti moko
mosios TV su specialiais efektais 
ir gerai parinktais dėstytojais, 
taip pat šimtai videojuostų, vi
deoklipų, tinkamų ne tik pradi
niams, bet ir universiteto kur
sams. Taip buvo pradėta kurti 
nauja mokymosi sistema.

Prieš keliolika metų įvairūs TV 
tinklai susijungė į pasaulinį 
Internetą, į kurį įsijungė ir 
Litnetas — Lietuvos mokslo ir | 
studijų kompiuterių tinklas. 
Sutelkta gausybė informacijos. 
Turint asmeninius kompiuterius, 
sumokėjus abonentinį mokestį, 
yra iš ko semti norimus duome
nis. Kadangi medžiaga į Interne
tą subėga iš labai daugelio 
šaltinių, jos moksliniu patiki
mumu galima abejoti. Todėl dar 
yra Sprintneto tinklas, kur duo
menų tikrumas centralizuotai 
kontroliuojamas. Iš Sprintneto 
galima persijungti ir naudotis 
kitais kompiuterių tinklais. Abu 
tinklai yra sukaupę daug enciklo
pedinės multimedia medžiagos 
(tekstas+garsas+grafika+vaiz
das), tinkamos įvairių mokslo 
dalykų studijoms.

Kai modernios technologijos 
priemonės moko ar egzaminuoja, 
jos nei pyksta, nei barasi, nei 
baudžia už triukšmą ar pokalbį. 
Jos laukia, kol mokinys vėl 
panorės jas vartoti. Technologijos

kartoti, taip pat — žaisti. Didelė 
dalis JAV penkerių - šešerių me
tų vaikų jau ima pirmąjį kompiu
terių vartojimo kursą, ir jiems pa
tinka kompiuterio sugebėjimai 
ne tik mokyti, bet ir žaisti. O ir 
žaisdami, vaikai išmoksta valdyti 
šį mokymosi meną ir įgyti jiems 
patrauklių žinių.

JAV mokymo technologija grei
tai plito mokyklose, taip pat vi
durinėse ir aukštosiose. Net ir 
universiteto lygyje daugelis 
dalykų (ypač pirmuosius dvejus 
metus) yra dėstomi TV ekranų, 
taip pat kompiuterių pagalba. 
Vaikai ir paaugliai yra gabūs 
kalboms, tai ir kompiuterių 
„kalbą”, ar tai būtų Basic, ar For
tran, ar Pascal, ar kitokią, jie 
greitai išmoksta. O ir teksto tvar- 
kiklių (procesuotojų) vartojimas 
jiems nesudaro daug kliūčių. Su 
kompiuteriu ar atskirai, jie juk 
taiso parašyto dalyko klaidas, ar 
tai būtų to paties žodžio per daž
nas vartojimas (parodomi sinoni
mai), ar skyrybos, ar raidžiavimo, 
ar gramatikos, ar sintaksės, ar 
kiti dalykai. Rašinių ar straips
nių redagavimas padeda išmokti 
mažiau daryti klaidų.

Iki šiol dar nesu matęs lietuviš
kų programų kalbai taisyti, reda
guoti, o juk tik mes patys galime 
surinkti sinonimus, skyrybą ir 
kitus kalbos dalykus, to už mus 
nepadarys anglai ar vokiečiai. Su 
trupučiu fantazijos galima būtų 
pridurti: kodėl nekomplektuoti ir 
rusų kalbos procesavimo progra
mas? Lietuvos specialios apara
tūros ir elektronikos technologi
jai gal tereiktų keleto žingsnių, 
kad su Vakarų pagalba galėtų 
gaminti teksto procesuotojus di
džiajai Rytų rinkai. Argi įmano
ma toli atsilikti nuo mokslinės 
technologijos, kai Vakarų in
stitucijos ir firmos teikia gana 
daug įvairios pagalbos, ieškoda
mos bendrininkų naujoje rinkoje. 
Šiuo metu tinkamas laikas pra
dėti planuoti ir vykdyti, kad ne
liktume paskutiniųjų tarpe.

Kai minėtos technikos priemo
nės informuoja, moko, egzami
nuoja, tai kokiam tikslui reika
lingi mokytojai? Į minėtus faktus 
žvelgiant, galima klausti, ar 
mokytojai išvis reikalingi, ar 
neužtenka turėti gerą mechani
ką, kuris kalibruotų ir taisytų 
mašinas? Gal dar reikėtų tvark
dario, esant dideliam besimokan
čių skaičiui.Tai kam gi reikia mo- 

I kytojų?
Šeštame - septintame dešimt

metyje JAV mokslo ir technikos 
pažangos sukeltas entuziazmas 
gana greitai nuslūgo. Tiesa, kai 
kuriems moksleiviams tai tapo 
idealia mokymosi aplinka, nepa
lyginama su mokytojų darbu, bet 
kitiems — šių pastarųjų buvo ne
palyginamai daugiau — toks mo
kymasis visiškai nebuvo pagei- 

' dautinas. Gausios studentų ir 
moksleivių apklausos, eksperi
mentinės ir empirinės studijos 
parodė, kad dėl mokomųjų daly
kų tiek vaikai, tiek paaugliai ir 
jaunuoliai, labiau pageidauja 
turėti nors ir prastesnius, neretai 
pykstančius ir baudžiančius mo
kytojus, negu pačią moderniausią 
technologiją. Keista, bet taip yra! 
Vaikai ir paaugliai mėgsta ban
dyti, mėgsta žaisti, o mokytis — 
tai kažkas kita. Čia reikalingas 
dalyką žinantis ir juos kontroliuo-

Dr. Justinas Pikūnas, anksčiau University of Detroit, Detroit Michigan, dabar 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune psichologijos profesorius.

jantis žmogus. Kokia ji bebūtų, 
mokslinė technologija tegali būti 
pagalbine priemone, reikalinga ir 
naudinga, bet ne pagrindine.

Nors namai yra geriausia mo
kykla (kai tėvai geri mokytojai ir 
auklėtojai), bet be mokyklinės 
sistemos nė viena šalis negali ap
sieiti. Tradicinė mokymo metodi
ka, pagrįsta faktų ir taisyklių bei 
formulių dėstymu, turėtų reikš
mingai keistis, nes būtina vaikus, 
paauglius, net ir studentus mo
kyti kaip mokytis, kaip gauti rei
kiamą informaciją, ją siejant su 
asmeniniais poreikiais. Būtina 
pakartojamai skatinti smalsumą, 
stebėjimąsi, dėmesingumą ir dės
tomo dalyko pamėgimą. Dar 
svarbiau įkvėpti norą mokytis ne 
tik mokykloje, bet ir visur kitur. 
Pripažįstama, kad pasiekimai 
mokykloje mokomų dalykų balais 
ir vėlesni laimėjimai gyvenime 
skiriasi — jų koreliacija nėra 
aukšta. Nūdien ir ateityje reikės 
mokytis per visą žmogaus amžių, 
nes mokslo ir technologijos žinios, 
JAV mokslininkų apskaičiavi
mais, „padvigubėja” kas sep
tynerius su puse metų.

Įsidėmėtina, kad mokymas nė
ra inokuliacija (skiepai) — kartą 
gavai adatą ir nesirgsi ta liga ar
ba net keliomis ligomis. Pažvel
kime į trenerių darbą. Jie nesa
kys, „praėjusį kartą mokėme 
kaip pasuoti sviedinį, tai šiandien 
mokysime kaip mėtyti baudas”. 
Ką jie mokė, žaidėjai kartoja ir 
vėl kartos, bus daug treniruo- 
jamasi, ir taip kartosis metai po 
metų... Mokyti — reiškia sąvokas, 
procesus, mintis ir teorijas reikš
ti ir kartoti, keičiant sąlygas ir 
perspektyvas. Mokyti — reiškia 
egzaminuoti, tikrinti tiesiogiai po 
kelių savaičių, semestrui baigian
tis, ir po metų, dvejų —- vėl tes

tuoti. Kadangi stebėtinai daug 
užmirštama, todėl būtina daug 
ką priminti, kad įgytos žinios 
nemažėtų. Ilgos vasaros atostogos 
kenkia įgūdžių ir žinių apimties 
prasme, štai kodėl Japonijoje 
dviejų mėnesių atostogos būna ne 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais, o 
išskaidytos per visus metus. Re
zultatyviai mokytis — neįmano
ma, nesuteikus dėmesio. Vaikai 
sutelkia dėmesį 20-25 minutes, 
suaugusieji — 40-45 minutes. 
Leiskime ir vieniems, ir kitiems 
atsikvėpti 5-10 minučių — pasi
kalbėti, net paišdykauti, tomet 
bus lengviau vėl susikaupti. Mo
kytis — reiškia plėsti proto galias, 
žadinti jausmus.

Garsus Amerikos humanistas 
Carl R. Rogers sukūrė emocinio 
mokymo pagrindus. Knygoje 
Freedom to Learn jis ragina dės
tomą dalyką suasmeninti ir sue- 
mocinti. Vadovavimasis vien šal
ta logika ar kuria nors sistema, 
nesudomina nei mokinių, nei stu
dentų. Mokant yra būtina kartais 
klausti: „Ką tau tai reiškia, kaip 
tau tai atrodo?” Jausdamas meilę 
savo dėstomam dalykui, mokyto
jas turėtų jį jausmingai pateikti, 
skatinti klausimus. Jau Sokratas 
suprato, kokie svarbūs yra klau
simai, nes nuo jų priklauso atsa
kymai. Be gerų klausimų, nebus 
gerų ir atsakymų.

Pasak Rogers’o, mokant ir 
auklėjant neįmanoma išsaugoti 
visiškos širdies ramybės. Jeigu 
stigs emocijų mokymo procese, 
prireiks neigiamų emocijų discip
linuojant — baudžiant mokinius 
už jų išsišokimus, pokštus, pokal
bius ir kivirčus. Taigi reikia svei
kinti mokinių iniciatyvą, akty
vumą, leisti jiems save išreikšti 
ir būti savimi. Tyloje ir paklus
nume juk nėra dorybės.

Mažinant monotoniškumą ir 
rutiną, galima kartkartėmis pa
vartoti technologines priemones. 
Dėstant geografiją, galima pra
bilti tomis kalbomis, kurios var
tojamos šalyse, apie kurias kal
bame. Jau viena kita frazė pa
trauks moksleivių dėmesį. Taip, 
jūs dar jos nesuprantate, bet esat 
jauni, rasite laiko išmokti pran
cūzų kalbą ir, kada nors nuvažia
vę į Paryžių, jausitės patenkinti. 
Dėstant literatūrą, reikia nepa
miršti Odisėjo, Don Kichoto ar 
kitų nuotykingų personažų, nepa
miršti humoro. Užduokite galvo
sūkį ar mįslę, nupieškite kieno 
nors karikatūrą ant lentos ir 
prašykite bandyti atspėti. Atsi
neškite smuiką ar fleitą ir 
pagrokite savo mokiniams. At
siveskite svečią ar dar ką nors 
sugalvokite, kas bent šiek tiek 
nustebintų mokinius. Panaudo
dami savo sugebėjimus ir fanta
ziją, mokytojai skatins vaikų ir 
paauglių kūrybiškumą.

Lietuvos mokyklų reforma ne
pilnai save pateisins be vie
nalytės ir beklasės mokymo me
todikos pakeitimų. Kadangi vai
kų ir paauglių gabumai įvairiems 
dalykams yra labai skirtingi, 
beklasė sistema yra rekomenduo
tina. Beklasis dėstymas yra prak
tikuojamas daugelyje valstybių, 
ypač privačiose mokyklose. Prisi
mintina, kad mokinių skirstymas 
klasėje grupėmis pagal raides 
(A,B,C) ar vardus neįrodo pakan
kamo sėkmingumo. Norint vi
siems mokiniams atrasti teigia
mų įvertinimų ir sustiprinimų, 
reikia individualizuoti mokymą, 
nes beveik kiekvienas vaikas yra 
pasirengęs žengti tolimesnį 
žingsnį ir žinoti tai, ko jis dar 
nežino. Bet tai neįmanoma, tu
rint apie 20 ar daugiau mokinių 
vienoje klasėje. Todėl vienintelis 
sprendimas — mokyti paauglius 
įvairiose klasėse. Pavyzdžiui, ši 
12 metų mergaitė mokosi mate
matikos 5-osios klasės lygiu, 
anglų kalbą — 8-osios, o lietuvių 
— 6-osios klasės lygiu, kuri jai 
tinka pagal amžių. Beklasė siste
ma traktuoja vaiką ar paauglį pa
gal jo turimus talentus ir sugebė
jimus, o ne pagal pragyventus 
metus. Kai kurie pedagogai tvir
tina, kad individas turėtų būti 
grupuojamas pagal savo tempera
mentą, net pagal savo ryškiąsias 
asmenybės savybes, bet čia jau 
gali būti peržengiama netikrumo 
riba — mažinamas vaiko prisitai
kymas prie kitų asmenų įvairo
vės, sutinkamos gyvenimo eigoje.

Mergaičių ir berniukų moky
mas tose pačiose klasėse tampa 
sudėtinga problema paauglystei 
prasidėjus, ypač nuo 7-osios 
klasės. Būdamas kartu su ber
niukais, daugelis mergaičių ne
drįsta pasakyti žodžio, o gabiosios 
nenori pasirodyti gudresnės už 
berniukus. Daugelis berniukų vi
saip demonstruoja savo gudrybes, 
norėdami patraukti kitos lyties 
dėmesį, kiti vien spokso į mergai
tes, gyvena fantazija. Prasideda 
ir dažnėja susižavėjimo ir anksty
vosios meilės intrigos, rašomi ir 
siuntinėjami laiškeliai... Dažnėja 
varžybos, net grasinimai ir įvai
rios kovos už patraukliausius 
kitos lyties asmenis. Dėmesys 
mokymuisi sužlunga.

Paaštrėjusią situaciją tegalima 
taisyti, sukuriant paralelines kla
ses. Kadangi maždaug yra tiek 

(Nukelta į 3 psl.)
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Su žodžiais ir mintimis

Ateitininkų studijų dienos „Dainavoje”
MILDA TAMULIONIENĖ

Bet koks rašymas yra sveikas 
protavimui. Bet koks balsiai skai
tymas lavina balso stygas ir 
iškalbą. Bet koks atidesnis ste
bėjimas padeda ugdyti atidumą. 
Bet koks įsiklausymas į tai, ką 
sako pašnekovas, yra sveikas 
tarpusavio bendravimui.

Bet ar mes pasinaudojame šiais 
paprastais sveikatingumo bū
dais? Palyginti retai. Retai 
rašome. Labai retai balsiai skai
tome. Ką nors atidžiai stebėti ne
turime laiko. Klausyti tai, ką ki
tas išvedžioja, nemėgstame, nes 
mums atrodo, kad jis ar ji tauškia 
niekus. Kur kas mieliau klauso
mės savo minčių.

Bet ir tai gerai — klausytis savo 
minčių. Tikriausiai jos kartais 
būna labai drąsios. Net tokios, 
kurių, ginkdie, nedera viešai 
pasakyti. Juk mūsų gyvenimas 
susideda iš to, ką nuoširdžiai 
manome, ir iš to, ką „nuoširdžiai” 
viešai sakome. Civilizuota žmo
nija šiai „etikai” palaikyti naudo
ja „politinio deramumo” prin
cipą. Garsųjį „political correct- 
ness”. Kitais žodžiais, laikyk 
liežuvį už dantų. Nekišk piršto 
tarp varstomų durų. Dirgliame, 
kerštingame pasaulyje kartais 
dėl menko sakinio nužudomas 
žmogus. Neseniai Kalifornijoje 
draugiškoje iškyloje vienas jau
nuolis šaipokiškai leptelėjo kitam 
„Pull up your pante”. Nudribt- 
kelnis užsigavėlis griebė peilį ir 
nudobė ištarusį nelemtą pastabą.

Vienam mirtis. Kitam ilgame
tis kalėjimas. O tokių atvejų 
tūkstančiai. Visoje planetoje 
šimtai tūkstančių ir daugiau. 
Sakinys apmokamas krauju. Ho
noraras už tai, ką pasakei, pa
rašei. Sfinksas dar tebedunkso ty
ruose, nes viešai nepasakė to, ką 
turėjo minty.

♦ ♦ ♦

Nei kosmosas, nei mirusieji 
mūsų negirdi. Kažkodėl mėgstu 
šį sakinį. Ar neparašė jį gabioji 
Jurga Ivanauskaitė? Turiu ydą; 
kai kada užsirašęs įdomią senten
ciją, užmirštu skliausteliuose 
pažymėti autoriaus pavardę. O 
kartais, užrašęs savo mintį, nesi
teikiu pažymėti, kad tai mano. 
Vėliau kramtau nagus, daužau 
galvą į stalą, stengdamasis 
prisiminti, kas šitaip pasakė.

Kad mirusieji mūsų negirdi, 
šiaip ar taip, yra tiesa. Tokia jų 
vargšė dalia. Jie paprasčiausiai 
yra negyvi. Jų visi organai jau 
neveikia. Gal poezijoje ar religijos 
ritualuose mirusieji mus „girdi”. 
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Bet tai tik met-afiziniu žaismas žo
džiais, simboliais, mitais. 
Žinoma, liturginė metaforika rei
kalinga, bet ne fizikai.

O Kosmosas? Toji begalinė 
Visata, apimanti organizmus, 
neorganinę medžiagą, energiją, 
žvaigždynus ir žmonėmis apgy
vendintą planetą Žemę, ir 
numirusiųjų palaikus, jų pelenus, 
dulkes ir jų atminimą... Argi Kos
mosas mūsų negirdi, turėdamas 
tiek galimybių, tiek įvairių gir- ■ 
dėjimo sistemų? Neįsivaizduoju, 
kad Visata būtų kurti ir negir
dėtų balsiai skaitančių, kal
bančių, dainuojančių, rau
dančių...

Visata girdi. Ir dar kaip. Ir jei 
reaguoja, tai tik mums lig šiol 
nesuprantamom bangom. Juk 
viskas Visatoje turi atgarsį, 
viskas priklauso neišvengiamam 
savitarpio Būsmo ir Tapsmo 
dėsniui.

Keista, kai apie tai pagalvoji, 
regis, ir mirusiųjų palaikų 
išsisklaidymas Visatoje nėra jau 
taip aklinai atitokęs nuo Žemėje 
įtvirtinto mūsų garsingo 
Buvimo... nuo kalbėjimo. Nuo 
tikėjimo.

♦ » ♦

Nieko nėra taip blogo, kaip en
tuziastingas „žinojimas”. Jei kas 
paklausia, kas yra tas ar kitkas, 
ir tu, net nepagalvojęs, su entu
ziazmu atsakai: aš žinau, aš 
žinau — esi geravalis burbulas. O 
gal taip elgiesi, kad galėtum su 
klausėju bent mirksnį pabend
rauti — šiek tiek jį ar ją pavedžio
ti už nosies ir galop pasakyti: 
tikrai žinojau, bet kažkaip išga
ravo iš galvos.

Kvailai atrodo ir tada, kai nusi
manąs klausėjas „sokratiškai”
ima klausinėti, lyg jis apie tai nič- navoje Lina parodė įvairius pa
niško nežinotų. Ir šiuo atveju no- puošalus, kuriuose panaudoja 
rimą kitus pavedžioti už nosies. 
Niekad neužmiršiu vieno šnekaus 
klasioko, kuris iš anksto įsiminęs 
kai kuriuos mėgstamų sportų 
faktus užvesdavo kalbą kaip tik 
apie tai, ką jis puikiausiai žino. 
Pradėdavo abejodamas, palengva 
vis artėdamas prie dalyko. Mes, 
tik miglotai nusituokiantys, su 
juo įsiveldavom į ginčą. Jis to tik 
telaukdavo. Kaip iš rago imdavo 
berti enciklopedinius perlus: da
tas, pavardes, statistikos duo
menis. Kraipėme galvas ir pasi
duodami sakėme: su tokia atmin
timi, broleli, tau tik profesoriau
ti.

Kartąjį pagavom. Dažnokai jis 
eidavo tai į tualetą, tai į virtuvę

Nusišienavusi savo pievas, gra
žiai pasidažiusi ir, matyt, iš 
anksto užsisakiusi gerą orą, 
Dainava (Manchester, Michigan) 
laukė jau devintų Ateitininkų 
studijų dienų dalyvių antplūdžio, 
kurių per šiemetinį Darbo dienos 
savaitgalį (rugpjūčio 30 - rugsėjo 
2) čia prigužėjo net apie du šim
tus. Pavėlavusioms kregždėms 
vietos pritrūko.

Penktadienio vakaro programą 
pradėjo šių studijų dienų nenuils
tantis rengėjas dr. Algis Nor
vilas, pasveikindamas susirin
kusius ir supažindindamas su 
svečiais iš Lietuvos. Tą vakarą 
buvo atidaryta trijų jaunų meni- 
nininkių paroda. Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro valdybos 
pirmininkės Nijolės Balčiūnie
nės pakviesta, Stasė Kaz
lauskienė supažindino su meni
ninkėmis ir aptarė jų darbus.

Pirmoji menininkė — Taura 
Underienė, turinti Fine Arts 
bakalauro laipsnį iš Wayne Statė 
University Detroit’e, su akvare
lės specialybe. Tauros kelionė 
mene prasidėjo nuo abstrakčių 
formų ir jų santykiavimo su erd
ve. Vėliau Taura žvelgia į paukš
čius, žuvis, namus, medžius. Šiuo 
metu Taura daugiausia domisi 
žmogumi. Jos darbų yra Byron 
Roche galerijoje, Čikagoje; su 
parodomis yra dalyvavusi Start 
Gallery (Birmingham, MI), Local 
Color Gallery (Union Pier, MI). 
Bunting Gallery (Royal Oak, MI), 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre (Southfield, MI).

Antros menininkės — Linos 
Palubinskaitės sritys yra 
auksakalystė, metalo apdirbi
mas, tekstilė ir piešimas. Šiuo 
metu Linos darbų galima rasti 
Cleveland’o Meno muziejuje. 
Taip pat ji yra dalyvavusi su pa
rodomis Center of Contemporary 
Art (Cleveland, OH), Dainavoje, 
Tautodailės muziejuje Philadel- 
phijoje, Nationalities Festivalyje 
— Šeattle, WA. Jos darbai buvo 
reprezentuojami New York’o, 

| Philadelphijos, Portland, Ann Ar- 
bor ir Čikagos galerijose. Dai- 

auksą, sidabrą, bronzą, varį, 
įjungdama gintarą bei įvairius 
akmenis.

Trečioji menininkė — Lidija 
Balčiūnaitė, menu pradėjusi 
domėtis dar gimnazijos suole, 
pasirinko optometristės profesiją. 
Tačiau meno traukai Lidija ilgai 
neatsilaikė ir pradėjo gilintis 
mene. Dauguma Lidijos meno 
darbų yra atvaizdai iš jos foto-

atsigerti. Sykį netyčia iš jo kelnių 
kišenės iškrito raštelis su visais 
jo pradėtos temos faktais. Nuo 
tada ir pravardžiavome jį profeso
riumi Špargalka.

Pranas Visvydas

I

grafijų Europoje; pastaruoju metu 
ji yra atkreipusi dėmesį į lietu
viškus motyvus, ypač į etninius 
drabužius ir Lietuvos pakelių 
kryžius. Dainavoje ji buvo išsta- 
čiusi proginių kortelių rinkinį su 
lietuviškais įrašais, kurių buvo 
galima ten pat įsigyti.

Šeštadienio rytas, kaip ir visi 
kiti studijų dienų rytai, prasidėjo 
Šv. Mišiomis, kurias aukojo trys 
kunigai iš Lietuvos. Pirmiausia 
visus šiltai pasveikino kun. 
Julius Sasnauskas, dar moks
leiviu būdamas buvęs Sovietų ka
linys. Tuometiniai mūsų mokslei
viai prisimena jį iš laiškų kali
niams rašymo laikų. Kunigams 
Arvydui Liepai ir Kęstučiui Ra
liui išvykus, kun. Julius liko 
visam savaitgaliui mūsų kapelio
nu, savo prasmingais pamokslais 
ir nuoširdžiai atnašaujamomis 
Šv. Mišiomis mus sutelkęs mal
dai. Sunkiai būtų įsivaizduoja
mos Mišios Dainavoje be Prano 
Zarankos puikiu balsu vedamų 
giesmių.

Po pusryčių klausėmės Lietu
vos konsulo Čikagoje Vaclovo 
Kleizos pranešimo, pavadinto: 
„Kazys Bizauskas ir jo laikai 
Prano Zundės biografijoje: kiek 
mes esame skirtingi.” Tačiau 
tema buvo ne apie skirtumus tarp 
Bizausko ir mūsų laikų, bet apie 
panašias problemas, su kuriomis 
susidūrė Bizauskas ir dabartinė 
Lietuvos atstovybė JAV. Buvo 
paminėta JAV pataikavimas 
rusams ir delsimas tada, kaip ir 
mūsų laikais, pripažinti Lietuvos 
Nepriklausomybę, kontraversinis 
Kazio Bizausko paskyrimas ats
tovu, Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijų koordinacijos stoka su 
atstovybėmis, bei finansinės 
problemos atstovybėse. Antrame 
to ryto pranešime Daiva 
Markelytė supažindino su savo 
ruošiamos disertacijos tema: 
„Anglų kalbos pasisavinimas 
Čikagos senosios kartos lietuvių ' tekstą jos supratimui ir interpre- 
imigrantų tarpe”. Pranešimas 
buvo kruopščiai paruoštas ir 
mums buvo įdomus tuom, kad ga
lėjome palyginti savo patirtį su 
„senųjų” ateivių.

Labai dėmesį patraukė popieti
nė dr. Vėjo Liulevičiaus pa
skaita „Vokiečių karinė utopija 
Lietuvoje Pirmame pasauliniame 
kare”. Labai vaizdžiai ir entu
ziastingai prelegentas nagrinėjo, 
kaip žiauri vokiečių okupacija ne 
tik nepaprastai nuteriojo okupuo
tą kraštą, bet taip pat paveikė ir 
patį okupantą, paskatinusi vokie
čių ambicijas imperijai ir kolo
nizacijai Rytuose, kurios vėles
niais dešimtmečiais turėjo le
miančią svarbą ir baisias pasek
mes. Pranešimas buvo pagrįstas 
Vėjo disertacija: „War Land” 
(Karo žemė), kurios laukiam pasi
rodant atskira knyga. Su nekan
trumu laukėme Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos (KDP) 
atstovo dr. Alberto Šimėno 
pranešimo: „Lietuvos politinė 
padėtis ir ateities perspektyvos”. 
Pagrindinės šio pranešimo min
tys buvo: šiandieninė krizė yra 
LDD partijos nomenklatūrinio 
kapitalizmo rezultatas, pasiektas 
sustatant savo žmones į strate
gines pozicijas ir tokiu būdu 
įgalinęs paimti turtą į savo ran
kas. Prie to prisidėjo infliacija ir 
tada ūkinė ir socialinė krizė buvo 
nebeišvengiama, kuri atsiliepė 
tautos dvasinei ir socialinei būk
lei. Lietuvos žmones šiuo metu

Būrelis didelių ir mažų Ateitininkų studijų dienų dalyvių rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 dienomis „Dainavoje”.
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labiausiai jaudina atlyginimai, 
socialinė parama, sąlygos verslui, 
infliacija, indėliai, žemės nuo
savybė, nusikalstamumas-teisė- 
tvarka. KDP siekia Lietuvos 
vairą pasukti kita kryptimi. KDP 
prioritetai yra: socialiniai spren
dimai, Lietuvos integracija į 
Europos Sąjungą ir NATO struk
tūras, ir, sunkiausia programos 
dalis, Lietuvos dvasinis atgi
mimas. Šiuo metu KDP priklauso 
apie 11,000 narių, turi skyrius 
visuose rajonuose, yra Europos 
Sąjungos Krikščionių demokratų 
partijų nare. Ateinančiuose Sei
mo rinkimuose KDP tikisi laimė
ti apie 18-20 vietų. Laimėjimą 
apie 30 vietų laikytų labai sėk
mingu.

Literatūros vakaro prelegentas 
dr. Vainis Aleksa pateikė 
šiandieninės poezijos dvasinį kon- 

tavimui — tai įvykių Antrojo pa
saulinio karo metu palikti „ne
paprastai gilūs randai Europos 
kultūroje”. Poetams pasidarė 
aišku, kad poezija turi sau sukur
ti naują veidą — ,jie nenorėjo 
liūliuojančių ritmų, kurie lyg 
skatino jausti, kad pasauly viskas 
gerai. Jie norėjo energingos ir re
zonuojančios kalbos, kuri paža
dintų žmogaus sąžinę, vaizduotę 
ir užuojautą, paruošdama žmogų 
naujos kultūros atstatymo dar
bui”. Juliaus Kelero poezija, 
kurią Vainis aptarė ir detaliau 
analizavo kai kuriuos eilėraščius, 
irgi remiasi šiomis naujomis 
tradicijomis, bet kartu tas pa
veldėtas pokario poezijos tra
dicijas keičia. Ir tai kelia daug 
vilčių — taip, kaip poetas moko, reigas ir priemones tautinei išti- 
jog nereikia bijoti jo kalbos 
keistumo, taip platesne prasme 
jis moko nebijoti naujo gyvenimo 
— ar jis būtų pomirtinis, ar jis 
būtų dabar”.

Negalėjus atvykti laukiamam 
poetui Juliui Kelerui skaityti 
savo kūrybos, numatyta antroji 

' vakaro programos dalis turėjo 
staiga keistis. Čia nemaža staig
mena buvo Vainio ekspromtu su
organizuotas dabartinių Lietuvos 
poetų eilėraščių skaitymas. Skai
tyta poezija buvo įvairi, įdomiai 
parinkta, ir, nors ir ne visi skai
tytojai profesionalai, poezija buvo 
labai nuoširdžiai perteikta ir su 
įdomumu išklausyta. Girdėjome 
Indrę Čuplinskaitę skaitant iš

Sigitos Juozapavičiūtės ciklo 
„Apie senolį”, Mildą Palubins
kaitę — Tautvidos Marcinkevi
čiūtės „Vabalą”, Harį Subačių — 
Marcelijaus Martinaičio „Prisi
minimus (Vestuvių suknelė)”, 
Aidą Palubinską — Gintaro Pa
tacko „Vesterną”, Vidą Gilvy- 
dienę — Onės Baliukonytės „Jo
nines” ir Audrę Budrytę — 
Kornelijaus Platelio „Kristus, 
kaip šventas Jurgis”. Bet profe
sionalui literatui Vainiui to dar 
buvo negana, jis nutarė patikrinti 
ir mūsų visų literatūrinį bagažą, 
labai sumaniai vadovaudamas 
poezįjos žaidimui. Šis vakaras bu
vo netikėtai maloni staigmena 
visiems, seniems ir jauniems, 
dideliems ir mažiems.

Sekmadienio ryto programoje 
buvo neseniai Lietuvoje mirusio 
Ateitininkų federacijos dvasios 
vado kun. Valdemaro Cukuro pri
siminimas. Minėjimas prasidėjo 
Federacijos vado Juozo Poli
kaičio įvadu, o kun. Cukuro 
nueitą gyvenimo kelią nupasako
jo sesuo Ona Mikailaitė, paly
ginusi jį su gražia pasaka, kuri 
būtinai turi gražiai baigtis. Kaip 
žinoma, kun. Cukuras netikėtai 
mirė tuoj po to, kai buvo au
kojęs Šv. Mišias Vilniaus Ka
tedroje su ėrkivyskupu Audriu 
Bačkiu.

Po pietų ir Šv. Mišių vyko 
svarstybos tema: „Sugrįžimas 
prie klasiko po 35 metų: Juozo 
Girniaus 'Tauta ir tautinė ištiki
mybė’ ”. Svarstyboms vadovavo 
Haris Subačius. Suglaustai 
apžvelgęs knygos pagrindines 
mintis — tautiškumo esmę, pa- 

kimybei išlaikyti — svarstybų 
vadovas aptarė svarstybų temą: 
tautinė gyvastis išeivijoje arba jos 
mirtis. Kiti svarstybų dalyviai 
buvo dr. Augustinas Idzelis, 
Julija Šukytė ir Aidas 
Palubinskas. Augustinas 
apžvelgė knygos sutikimą prieš 
35 metus ir jos svarbą. Kalbėjo 
apie savo patirtį, priklausant 
tautinei visuomenei kosmopoli
tiškai nusiteikusioje amerikie
tiškoje aplinkoje; lietuvybė jam 
yra įsipareigojimas būti lietuviu 
per savo kultūros pažinimą ir 
aktyvų dalyvavimą jos kūryboje. 
Pagrindinė tautos išlaikymo ląs
telė — šeima. Toliau kalbėjusi 
Julija Šukytė aptarė savo as

menišką, lietuvaitės, Kanados 
pilietės, dilemą nepriklauso
mybės siekiančių kvebekiečių 
tarpe. Julija, būdama lietuvaitė, 
iš pradžių pritarė kvebekiečių 
siekiams, ilgainiui apsivylė jų 
aklu savos kultūros iškėlimu į ab
soliuto lygį. Pagal Hario prista
tytas pagrindines knygos mintis, 
Girnius šitokios lietuvybės nepro
pagavo. Girnius rašo, kad kiek
viena tauta yra lygiavertė ir tik 
tautų įvairovėje žmoniškumas 
išsiskleidžia savo pilnatyje, 
įdomiai ir aistringai savo 
pažiūras į jaunimo auklėjimą 
išdėstė Aidas Palubinskas. Pir
miausia viešai išreiškęs savo 
viltis pralenkti dr. Sidrį vaikų 
skaičiumi šeimoj, Aidas sutiko, 
kad lietuvių kalba, tautinio cha
rakterio įdiegimas, tautinės isto
rijos bei kultūrinių laimėjimų 
įsisąmoninimas įgaunamas šei
moje, šeštadieninėse mokyklose, 
vasaros stovyklose bei jaunimo 
organizacijose. Taip pat jis siūlo 
leisti vaikams pasirinkti kaip 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, 
patiems pasirenkant lietuvius 
draugus ir lietuviškus susibūri
mus. Svarbu jaunimui ir pake
liauti, susitikti i kitų tautybių 
atstovais ir tek.u būdu pajusti 
savo tapatybę. Vėliau iškilusiose 
diskusijose buvo svarstyta Bažny
čios įtaka tautiškumo išlaikyme, 
kalbos svarba ir galimybės išlai
kyti lietuvybę be lietuvių kalbos 
bei tautinio auklėjimo problemos. 
Popietė tęsėsi pokalbiu organiza
ciniais klausimais, vadovaujant 
dr. Vytautui Vygantui ir dr. 
Audriui Polikaičiui.

Diena baigėsi muzikos vaka
ru su „Dainavos” ansamblio 
vyrų oktetu iš Čikagos, vado
vaujamu Dariaus Polikaičio, ir 
Audrės Budrytės deklamuo
jama Jono Meko ir Vytauto Ma
černio poezija. Pagerbti prieš 100 
metų gimusį kompozitorių Vikto
rą Kazimierą Banaitį Pranas 
Zaranka padainavo tris Banaičio 
harmonizuotas liaudies dainas. 
Nenumatyta programos dalis buvo 
suteikimas „sabbatical leave” dr. 
Algiui Norvilui, kuris išvyksta 
vieneriems metams dėstyti Vil
niaus universitete. Šia proga jam 
buvo padovanota Tauros Unde- 
rienės akvarelė. Nuoširdžiai

(Nukelta j 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Viena 20-ojo amžiaus odisėja

Pokavolinė
VSan tara-S vieša

GIEDRA SUBAČIENĖ

Juozo Kapačinsko Išeivio dalia, 
išleista Lietuvoje (Enciklopedija,
1993), yra tam tikras mūsų išei- 
viško gyvenimo veidrodis, san
trauka ir testamentas, ypatingas 
tuo, jog autorius nuo pat pirmos 
egzilio dienos vedė tvarkingą 
dienoraštį.

Turinys sudarytas iš sutrum
pintų trijų knygų (Siaubingos 
dienos, 1965; Išeivio dalia, 1974 
ir Spaudos baruose, 1979), išleis
tų Amerikoj. Knygoj randame 
1944 metais spalio mėnesį trau
kimąsi iš Lietuvos; penkias savai
tes varganos kelionės vežimu per 
Prūsiją iki Danzig’o (pataiko ir į 
sovietų apsupimą); gyvenimą 
Vokietijoj karo laiku ir po jo; 
emigraciją į Ameriką. Čia 
sunkios darbo ieškojimo dienos; 
nesutarimai su kai kuriais 
fabriko meistrais ir spaudos dar
bas išeivijoj. Tai fizinė ir dvasinė 
išeivio odisėja.

Susimąsčius, ateina ir neįpras
tos mintys: autoriaus drąsa taip 
ilgai laukti Lietuvoj; stebėtinas 
delsimas prie Vokietijos sienos, 
net sprogstant aplinkui sovietų 
bomboms. Tai nelabai supran
tamas, gal net užsispyrėliškas ir 
pavojingas noras būt šalia savo 
ūkio, meilė savai žemei. Tuo 
laiku buvo nesuprasta, kad 
vokiečiai karą „žiauriai” 
pralaimės. Buvo net tikėtasi, kad 
alijantai karo gale leis vokie
čiams apginti savo kraštą ir gal 
net sutriuškinti sovietus. Visko 
tuo laiku klaidingai buvo prisi
galvota.

Taip, vokiečiai mums atrodė 
galingi ir pilnai nežinojom jų 
žydų ir lenkų naikinimo. Buvom 
taip nusiteikę, kad atsirado prisi
taikėlių prie vokiečių ir klai
dingai buvo daromi sprendimai. 
Aišku, sutikta ir gerų vokiečių, 
bet dauguma patologiški rėks
niai, ir autorius nelabai jų mėgo.

Po karo pabėgėlių stovyklose 
autoriui teko gyventi pusbadžiu, 
pereiti nemaža screening’ų, kol 
buvo leista išemigruoti į 
Ameriką. Amerikoj tačiau labai 
jau lengva nebuvo. Teko judėt, 
nusižemint, ieškant darbo, ir jo 
neradus imti bent paprasčiausią 
raumenų darbą. Vėliau buvo gali
mybė mokytis, bet baigus, teko 
dirbti geležinkelių dirbtuvėj (gar
vežius taisant), diplomo nepa- 
naudojant.

Geležinkeliečiai meistrai nemė
go užsieniečių europiečių ir ieško
jo kaip juos užgauti (net daug 
JAV senatorių buvo prieš pokario 
pabėgėlių kvietimo įstatymą). 
Taigi autorius turėjo net kelis 
stambius konfliktus.

Šiame numeryje:
Išėjimą prisimenant • Santaros-Šviesos 43-iasis suvažiavimas • 
Pokalbis su Lietuvos Centro sąjungos pirmininku Romualdu 
Ozolu • Vakaras su Birute Pūkelevičiūte Lemont’e • Birutės 
Pūkelevičiūtės „Rarotai” • Prisimintas Henrikas Kačinskas 
(1903-1986) • Virgos Šiaučiūnaitės paroda Kalifornijoje • Parodos 
Čikagoje •

Net statant namą, Amerikoje 
(1952 metais), kaimynai vietiniai 
darė visas įmanomas šunybes 
„grinoriui”. Pranešė gale net ug
niagesiams, kad patikrintų, bet 
nieko baustino nerasta. Vėliau 
šie „rykliai” tapo gerais kaimy
nais. Tik po didžiųjų riaušių 
Amerikoje gelžkelių bendrovė 
priėmė ir juodus darbininkus. 
Atrodo, meistrai tik tada pama
tė ir įvertino europiečius ir 
daugiau nesikabino.

Tik bendrybės būtų žinomos 
apie D.P įsikūrimą Amerikoje. 
Išeivio dalioje yra net autoriaus 
filosofija, sklaida apie darbininkų 
ir meistrų sektas, socialinį 
uždarumą, kiautą, kurį autoriui 
labai sunkiai sekėsi, ilgus metus 
iki pensijos, praskelti.

Įdomus ir jo darbas, išėjus į 
pensiją, laikraštyje Sandara. 
Supažindina su redakcijos dar-

Koplytėlė prie Svėdasų, 1996

25-oji kasmetinė Lietuvių fotografijos paroda Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje, vyks nuo spalio 25 iki lapkričio 3 dienos.

Šių metų rugsėjo 5 — 6 dieno
mis Lemont, Illinois, įvykusios 
43-osios Santaros-Šviesos išva
karėse, ko gero, daugelis jautė 
įtampą: įvyks pirmasis pokavo- 
linis suvažiavimas. Vytauto Ka
volio ir matomo, ir nematomo 
indėlio Santaroje buvo išties 
daug. Netektis dar tokia netoli
ma, sustingusi vaizdajuostėje 
atsisveikinimo kadrais Vilniu
je, Šv. Jono bažnyčioje. Todėl 
Santaros-Šviesos spiritus mo- 
vens nuomonės kažkaip visai 
logiškai per šį renginį buvo 
„pasiklausiama”, iškilus kiek
vienam strateginiam federacijos

bais, rūpesčiais, net su išeivių or
ganizacijom ir spauda. Knyga 
ateity bus gera medžiaga isto
rikams, sociologams ir emig- 
rantologams. Skaitant, prisime
ni, kaip filme, ir savąją panašią 
odisėją.

Petras Melnikas 

veiklos klausimui. Kokius da
bar matysime (ir ar matysime) 
Metmenis, Leonido Donskio ša
lia Baltų lankų ir Kultūros 
barų priskirtus prie pajėgiausių, 
intelektualiniu požiūriu rafi
nuočiausių ir dinamiškiausių 
kultūros žurnalų. Kas neįsak- 
mia, bet užkrečiančia plataus 
mąstymo vizija pakoreguos pla
nuojamų paskaitų idėjas. Kokie 
Santaros-Šviesos skatinami ir 
finansuojami projektai toliau 
pasirodytų svarbiausi ir Kavo- 
liui. Iki šiol Santara rėmė 
pirmąsias knygas, yra skyrusi 
lėšų doktorantų disertacijoms, 
studentų darbams, interdiscip- 
lininių literatūros studijų ska
tinimui, yra įsteigusi J. Pajau
jo stipendiją Klaipėdos univer
siteto socialinių mokslų magis
trantui. Mažėjant finansinėms 
įplaukoms, šiemet federacijos 
posėdyje nutarta siaurinti 
dotacijų kryptis ir paremti 

i Lietuvos universitetų studentų 
kursinius, diplominius, magis
trinius darbus ir daktarines di
sertacijas. Lietuvoje atrinktus 
interdisciplininių studijų dar
bus vertins santariečių išrinkta 
humanitarinių bei socialinių 
mokslų atstovų komisija.
Į Lietuvą tebekeliaus Met

menys ir Algimanto Mackaus 
fondo knygos. Iki šiol Mac
kaus fondas išleido 75 pa
vadinimų knygas, vėliausioji, 
kurią daugelis nusipirko Santa
ros-Šviesos suvažiavime, Kosto 
Ostrausko straipsnių, pokalbių 
ir kūrybos rinkinys Ketvirtoji 
siena. Kitais metais fondas 
planuoja išleisti Juliaus Kaupo 
raštus.

Ko gero, svarstant Metmenų 
likimą akivaizdžiai paaiškėjo 
tiesa, kad nepakeičiamų žmonių 
yra. Visiškai aišku, kad kam 
nors vienam bus sunku, o gal ir 
neįmanoma „įstoti į didelius ba
tus”. Dabar, kai senieji Met
menų numeriai Lietuvos inteli
gentams tapo šviesiausios išei
vijos minties studijomis, kai 
naujuosiuose vyksta ir Lietuvos, 
ir išeivijos kūrybiškų intelek
tualų žmonių polilogas, bus bū
tina išsaugoti žurnalo „amžinu
mą” bei polilogą plačiąja, kavo- 
liškąja prasme.

Jeigu reikėtų apibrėžti šių 
metų Santaros temą, pavadin
čiau ją literatūrine, savotišku 
Čikagos rudeniu prieš literatū
ros rudenį Druskininkuose. Net 
septyni pranešimai buvo susiję 
su literatūra, išdainuotas Eglės 
Ivinskienės, PLB lituanistikos 
studijų katedros magistrantės, 
lietuvių liaudies dainų vakaras 
ir kūrybos vakaras su Kostu 
Ostrausku, skaičiusiu ištraukas 
iš naujosios knygos. Literatū
rinius Santaros prisiminimus 
norėtųsi pradėti profesoriaus 
Rimvydo Šilbajorio paskaita 
apie Lietuvą Josifo Brodskio 
„Lietuviškajame noktiurne” ir 
„Lietuviškajame divertismen
te”, eilėraščių cikluose, skir
tuose Tomui Venclovai. Pasi
remdamas „Vilties formose” 
padaryta išvada, kad „Diver
tismento” ciklas apsėstas baro-

Svarstybos šiemetiniame Santaros-Šviesos suvažiavime rugsėjo 5-6 dienomis Pasaulio lietuvių cent
re, Lemont, Illinois; (iš kairės) Horstas Žibąs, Giedra Subačienė, Edvardas Tuskenis, Zenonas 
Rekašius.

Juliaus Lintako nuotrauka

kinių priešingybių ir dishar
monijos, galų gale pasiekiančių 
temos ir kompozicijos vienybės 
žmogaus ir Dievo dialogu, Šil
bajoris įstabiai aptiko eilė
raščiuose hermafrodito įvaizdį, 
įkūnijantį dviejų viename, dvie
jų artimų sielų vienybės temą. 
Sudėtinga savo daugiasluoksnė
mis aliuzijomis, netikėtomis mo
tyvų sandūromis, intertekstua- 
lumu Brodskio eilėraščių kalba 
tarsi visiškai pakluso dvilypio 
įvaizdžio ieškojimui. Dvilypumo 
tema užkoduota jau eilėraščių 
parašymo impulse: Vilniuje su
sitinka rusakalbis žydas Brods
kis, rusistas lietuvis Venclova ir 
Brodskio vertėjas lenkas Voro- 
šilskis. Žmogus pavirsta baroko 
detale, kuri savo ruožtu pagim
do angelą, taip pat dvilypę bū
tybę. Dvigalvė (dviejų bokštų) 
Šv. Kotrynos bažnyčia. Erotiška 
ir ironiška „Neringos” resto
rane padavėjos ir futbolisto 
poza. Šv. Jurgio, patriotinio ir 
religinio Rusijos simbolio, ir 
Vyties susiliejimas. Dariaus ir 
Girėno skrydis virš Atlanto 
(kurio istorija buvo taip įkvė
pusi Brodskį, kad jis net ketino 
parašyti poemą). Ir virš to paties 
Atlanto iš Naujojo pasaulio ke
liaujanti paties poeto šmėkla. 
Lietuvos, kaip konkrečios ša
lies, cikluose nėra, tačiau 
detalėmis ir užuominomis ji 
piešiama kaip dviejų laisvos 
dvasios kūrėjų bendravimo visa
ta. Tikras dialogas, pasak Šilba (Nukelta į 2 psl.)

Dalia Santaros-Šviesos suvažiavimo dalyvių: (priekinėje eilėje) Julius Šmulkštys, Vytautas Vepitas,
Giedrius Subačius, Edvardas Kaminskas, Rita Kavolienė. Juliaus Lintako nuotrauka

jorio, visada dvikova. Poetai 
„patu baigę kovą šį kartą”, o 
tiksliau jų draugystė, sukūrė 
eilėraščių ciklus apie laisvą 
kūrėjo dvasią, ciklus, daug kar
tų skaitytus tų, kurie mėgsta 
Lietuvą poezijoje, ir tų, kurie 
tiesiog mėgsta gerą poeziją, vis 
dar netikėtai atskleidžiamą ori
ginalia interpretacija.

Anglų literatūros profesorė 
Delija Valiukėnaitė savo temą 
„Fantazija ir filosofija Jurgos 
Ivanauskaitės prozoje” perfra
zavo taip — „radau juos visus 
girtus ir nė vieno trokštančio”... 
Kritikė ieškojo ir nerado rašy
tojos prozoje nė vieno pozityvaus 
veikėjo. Ivanauskaitės knygose 
tarsi blaškosi T.S. Eliot’o „Be
vaisės žemės” žmonės, nesuge
bantys mylėti, trokštantys mirti 
ir besiilgį nebūties. Valiukėnai
tė akcentavo amerikietiškosios 
masinės kultūros atspindžių 
gausumą Ivanauskaitės kūrybo
je, sakydama, kad belieka ste
bėtis, kaip gerai knygų veikėjai 
dar kalba lietuviškai. Dvasinę 
tuštumą Ivanauskaitės jauni
mas užpildo narkotikais, seksu, 
geriausiu atveju, meilės ieš
kojimu, kuris ir yra, ko gero, 
vienintelė rašytojos romanų filo
sofija. Tačiau tai, kas su meile 
susiję — užuojauta, jautrumas, 
pareiga — varžo rašytojos vei
kėjų laisvę. Meilės troškimas ra
šytojos moteris veda į pražūtį, o 
laisvės troškimas paradoksaliai 
verčia elgtis pasyviai. Klausant 

Ivanauskaitės prozos analizės 
galėjo kilti klausimų: ar negre
sia literatūros veikėjų vertini
mas pavirsti tiesiog Lietuvos 
jaunimo studijomis, ar verta 
ieškoti logikos, buitiško, „gyve
nimiško” gėrio ir moralės fan
tastiniuose, egzotiškuose, neti
kėtumo ilgesiu pagrįstuose Iva
nauskaitės knygų pasauliuose. 
Tuo labiau, kad ir kritikė pri
pažino, — realizmo ir psicho
loginių taisyklių rašytoja tikrai 
nesiekia. Auditorija, supras
dama Ivanauskaitės prozos ana
lizę kaip degradavusio Lietuvos 
jaunimo atspindį, pagrįstai 
galėjo susirūpinti, tačiau Kostas 
Ostrauskas visus nuramino, sa
kydamas, kad daugelis drastiš
kų Ivanauskaitės prozos scenų, 
tariant Pulgio Andriušio žo
džiais, būtų gąsdinimas išvirkš
čiais kailiniais. O Ivanauskaitė 
palyginti su Antanu Škėma (pri
simenant Baltą drobulę ir 
„Izaoką”) tampa panaši į šv. Au
gustiną.

Literatūros profesorė Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė kaip 
visada parengė auditoriją provo
kuojančiai išvadai — lietuvių 
rašytojų kūriniuose kitataučiai, 
užsieniečiai yra svetimi, nesu
prantami, neigiami. Analizei 
buvo pasirinkti iš pirmo žvilgs
nio labai skirtingi autoriai: 
Ričardas Gavelis, Romualdas 
Lankauskas, Zita Čepaitė ir
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KERTINĖ ICCHOKO MERO „APVERSTAS PASAULIS”

Viltis Lietuvos dešinei
Taip pavadina išsamią apžval

gą apie būsimus Lietuvos Seimo 
rinkimus visame pasaulyje skai
tomas savaitinis, Didžiojoje Bri
tanijoje leidžiamas, politikos ir 
ekonomuos žurnalas The Eco
nomist naujausiame spalio 12-18 
d. numeryje. Straipsnis rašytas 
Vilniuje ir jo pasirodymas prieš 
pat rinkimus liudija, su kokiu 
dideliu dėmesiu ir likęs pasaulis 
laukia jų išdavų — kodėl, paaiš
kėja iš paties straipsnio prielaidų. 
Kadangi į jį galima žvelgti kaip 
lyg ir užsklandą šiuose pus
lapiuose kelias savaites spausdin
tiems mūsų žurnalistės Rimos 
Marijos Girniuvienės pasikalbė
jimams su Lietuvos dešiniųjų 
partijų vadais, manome, kad su 
straipsnio mintimis gali būti 
įdomu susipažinti ir mūsų skaity
tojams arba bent patirti, kaip 
pačiose rinkimų išvakarėse 
Lietuvos padėti matė vakariečiai 
ir kokią svarbą teikė joje vyks
tančiam politiniam procesui.

Pastaruosiuose Seimo rinki
muose 1992 metų spalio mėnesį 
lietuviai buvo pirmieji savo 
kaimynystėje, atiduodantys val
džią vėl (dabar reformuotiems) 
komunistams, kurių pirmtakus 
dar tik prieš metus iš valdžios 
buvo išmetę. Lenkai ir vengrai 
pasekė lietuviais. Tačiau dabar, 
rašo The Economist korespon
dentas Vilniuje, lietuviai grasina 
reformuotų komunistų ateičiai — 
Seimo rinkimuose špilio 20 dieną 
dešiniosios partijos turi galimybę 
laimėti. Iš 28 partįjų, kurios run
giasi dėl Seimo 141 vietos, tik 
pusė tuzino, atrodo, įstengs 
peržengti penkių nuošimčių 
balsų slenkstį. Dvi iš jų — Krikš
čionių demokratų partija ir 
Tėvynės Sąjunga, pagrindinės 
dešinės partijos, pasak The 
Economist, sutinka sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Viešosios 
nuomonės tyrinėjimai Lietuvoje 
rodo, kad jos kartu gali laimėti 
visų balsų ketvirtį, dvigubai dau
giau, negu valdančioji LDDP 
(ekBkomunistai, paaiškina The 
Economist). To dar neužtektų 
laimėti Seimo daugumos, bet 
galbūt jiems pasiseks tarpusavyje 
susiderėti (The Economist sako: 
„to gang up”) su Centro Sąjunga, 
kurią reporteris apgailėtinai, o iš 
tiesų savo gėdai, atrodo, suplaka 
su Tautininkų sąjunga, pavadin
damas ją „a bunch of nationalists 
whose anticorruption populiam 
may gain them a tenth of the 
vote”.

Jei dešinė laimi, kitas minist
ras pirmininkas gal būsiąs Gedi

ALGIRDAS

Vienas įtaigiausių 1995 metais 
lietuvių literatūros kūrinių buvo 
parašytas Izraelyje ir išspaus
dintas Amerikoje. Tai Icchoko 
Mero novelių rinkinys Apverstas 
pasaulis.

Kaip ir ankstesniuose Mero kū
riniuose, jo „apverstojo” pasaulio 
centras tebėra Kelmės miestelis 
Žemaitijoje — tenykštė egzeku
cijų duobė, nuo kurios paties 
krašto jis, aštuonmetis vaikas, 
buvo išgelbėtas 1941 metais. Lie
tuva, Rytų Europa, Izraelis... 
Mero novelių veikėjai, temos, mo
tyvai ratilais pasklinda tolyn į 
visas puses nuo Kelmės. Tačiau 
jie pakartojamai sugrįžta prie tos 
kapinių duobės, tokia galinga jos 
magnetinė trauka.

Novelių veikėjai, autoriaus 
pavidalai, nenustoja išsigelbėję ir 
nesiliauja mirę. Jų aplinka pri
mena fantastišką pasaulį po 
pasaulio galo ar gal pomirtinį re
gėjimą. Paskutinieji knygos žo
džiai: „Jie niekad nesužinojo, 
kad numiriau būdamas vos 
aštuonerių metų”.

Vienoje kertinėje rinkinio 
į novelėje, „Kartus rūgštynių

minas Vagnorius iš Tėvynės 
Sąjungos. Tuo atveju Vytautas 
Landsbergis (Lietuvos pirmasis 
pokomunistinis prezidentas ir da
bartinis Tėvynės Sąjungos va
dovas) taptų parlamento pirmi
ninku. Dėl Prezidento pozicijos, 
„kurią užėmęs suktas ekskomu- 
nistas Algirdas Brazauskas”, 
šiuo metu dar nėra rungiamasi.

Nesvarbu, kokia kombinacįja 
atsiras po rinkimų, jai teks 
perimti valdyti valstybę, kuri dar 
tebesvyruoja po praėjusios žiemos 
finansinės krizės, kai net devyni 
bankai sužlugo. Tuolaikinis mi
nistras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius buvo „išbūgnintas” iš 
pareigų, sužinojus, kad jis iš 
banko išėmė savo trisdešimt 
tūkstančių dolerių santaupas dvi 
dienas prieš bankų sukritimą. Po 
to kilusiame furore visa jo 
vyriausybė atsistatydino. Toli
mesnei vyriausybei irgi vadovavo skonis, „Steponu perkrikštytas 
ekskomunistai. Ji nutarė kom- | jaunas žydas aplanko savo iš- 
pensuoti bankų įnašų savi- gelbėtoją, antrąją motiną, Mortą, 
ninkama. Tai, kartu su brangiai 
kainavusia bankų sistemos re
forma, praktiškai ištuštino Lietu
vos iždo skrynią. Tarptautinis 
Pinigų Fondas (IMF) anksčiau 
šiais metais pritarė 30 milijonų 
dolerių paskolai Lietuvai. IMF 
nesitiki Lietuvos ekonomijos 
augimo šįmet, bet apskaičiuoja, 
kad atsakingas šeimininkavimas 
leistų ekonomijai ateinančiais 
metais augti 7% ir infliacįjai kris
ti iki 20% nuo šiuometinės 25%. 
Amerikos kreditorių vertinimo 
agentūra Moody’s Lietuvai davė 
optimistišką Ba2 kredito 
įvertinimą. Lietuva — pirmoji iš 
buvusiųjų sovietinių respublikų, 
kuriai taip gerai pasisekė pas 
Moody’s, sako The Economist, ir 
gal tas reikš, kad užsienio in
vesticijos pagaliau taps daugiau 
negu srovele.

Tačiau Lietuvos vyriausybei 
dar vis reikės kopti kalnan. Nors 
didžioji Lietuvos ekonomuos dalis seniai World Bank finansuotas 
esanti privačiose rankose, dau
guma valdytojų, kurie tvarkė 
senąjį spektaklį, dar vis tebe
tvarko dalykus, nors ir prisiėmę 
naujas roles. Jų senieji metodai 
mažai pasikeitę. Lietuva toli at
silikusi nuo savo Baltijos part
nerių Estijos ir Latvįjos. Tai 
paaiškina investorių baugštumą 
Lietuvoje iki šiai dienai. Lietuva 
nelabai mėgsta būti lyginama su 
Baltijos kaimynėmis. Ji dabar 
bando save prisistatyti kaip Cen
tro Europos valstybę, ne Baltijos 
drauge su Šiaurės Europos. 
Lietuva seka savo vakarinę kai
mynę — Lenkiją, kuri nori, kad

Lietuva pasirašytų Centro 
Europos Laisvos Prekybos 
sutarti, kuri šiuo metu yra lyg 
Europos Sąjungos laukiamasis, ir 
kuriai čekai, vengrai, slovakai ir 
slovėnai (o taip pat ir lenkai) jau 
priklauso. Lenkai nori, kad 
Vakarai įtrauktų Lietuvą į savo 
saugumo orbitą. Danija, ir ne taip 
garsiai, Norvegija, galvoja, kad 
Lietuva turėtų įstoti į NATO, bet 
Amerika, Britanija ir Vokietija 
tam priešinasi, sako The Eca 
nomist reporteris. Naujoji Lietu 
vos valdžia turės kreipti savo 
entuziazmą į NATO Partnership 
for Peace, šalia Rusjos ir Ukrai
nos.

Pasak straipsnio autoriaus, 
aukštosios strategijos mintys 
Lietuvoje toli atsilieka nuo kas
dieninės kovos išlikti. Oficialiai 
mėnesio vidutinė alga yra maž
daug 165 doleriai. Tačiau ne-

Lietuvoje tyrinėjimas atrado, kad 
šeimos vidutinės įplaukos yra tik 
du trečdaliai tos oficialiosios 
sumos. Plyšys tarp turtingų ir 
vargšų plečiasi. Kriminalizmas 
kyla. Nedarbas yra 8%. Kaip ir 
kitur senojoj Sovietų Sąjungoj, 
turtuoliai švaistosi dažnai ne
teisėtai įsigytais turtais, o dau
gumos nuotaikos yra rūgščios. 
Gal dėl to įprastinis Vakaruose 
lozungas „Throw the rascals 
out!” (Išmest nenaudėlius!) gali 
šįkart ir lietuviams būti patrauk
lus, baigia straipsnio rašytojas. 
Kaip iš tikrųjų bus, ir mes jau 
netrukus sužinosime.

LANDSBERGIS

Beribio gerumo įsikūnijimas, iš 
mirties nagų išplėšiusi Stepuką, ji 
dabar slepia jo ir jo tėvų žudiką 
vien todėl, kad jis dabar patsai 
ųjąmas ir persekiojamas. Tokia 
Mortos gerumo logika priveda 
prie naujos katastrofos — jos 
globojamas žudikas nužudo ir 
Mortą, ir Stepuką,

Autorius gvildena neracio
nalaus gerumo pavojų ir pasi
priešinimo blogiui problemas, ne 
filosofuodamas, bet vaizduo
damas. Savo paviršiumi realis
tinė novelė užsisklendžia, pavirs
dama pasaka. .Mortos trobelė 
tampa stebuklinga vieta, kur 
dega amžina ugnis ir praeivio 
laukia nesenstantis maistas. Kai
mynas dievdirbys nužudytie- 

i siems pastato kryžių ir prie jo 
prikala medinę ' ftfokštę, kurioje 
išdegina šv. Mortos ir šv. Stepono 
atvaizdus: žydiški tapatybė išde
ginta tradicinių lietuviškų bei 
krikščioniškų ženklų ir simbolių 
lauke.

Žvelgiant puriStinėmis akimis, 
šis staigus novelės posūkis gali 
pasirodyti dirbtinai prikergtas. 
Viso novelių rinkinio ir Mero 
pasaulėvaizdžio kontekste jis 
logiškas ir natūralus: pasaulio 
„daiktiškumas” autoriui tėra 
paviršiaus apraiška, po kuria 
slypi ženklai iri Simboliai.

Knygoje pakartojamai iškyla 
tapatybės klausimas, nuo egzeku- 
cijų duobės tapęs gyvybės ir mir
ties klausimu. Mįortos meilė beri
bė, bet jos išgelbėtąjį vaiką ap- 
krikštįjusi, ji negali susitaikyti 
su jo žydiškuoju sluoksniu. Kai jis 
jai prisipažįsta jįju nebegarbinąs 
jos Viešpaties, ji paklausia: „Ar 
jau visai žydas pasidarei?” Jis at
sako: „Ir žydas, ir nežydas, nei 
šis, nei tas”.

Toksai sudvejintas Mero no
velių protagonistas keliauja po 
gyvenimą. Izraelyje vykstančiose 
novelėse sutinkame jį, „po dviejų 
tūkstančių metų namo” sugrįžu
sį Lietuvos žydą, nešiną savo 
vaikystės miestelių ir holokosto 
atsiminimais. Jisai ir savas, ir 
svetimas tarp izraeliečių, kurių (Nukelta į 4 psl.)

Rąžytojo Icchoko Mero sutikimas New York’e maždaug 1978 metais, kada jis buvo atvykęs priimti 
Lietuvių rašytojų draugijos jam paskirtą premiją už jo romaną „Striptizas”. Su juo susitiko išeivijos 
rašytojai, dailininkai, žurnalistai. Pirmoje eilėje: poetas tėvas Leonardas Andriekus, OFM, Icchokas 
Meras, Vincas Rastenis. Antroje eilėje: (antras iš kairės) aktorius Henrikas Kačinskas, (trečias U 
kairės) dailininkas Vytautas K. Jonynas, (penktas iš kairės) aktorius Vitalis Žukauskas, (pačioje 
dešinėje) rašytojas Paulius Jurkus. Vytauto Maželio nuotrauka

Rašytojas Icchokas Meras

' pasaulėvaizdžiai tokie skirtingi.
Taip viskas susidvejina. Gero

sios Mortos dvynis Izraelyje yra 
i „cadikas” — teisuolis Jakovas. Ir 
šiam šventam žmogui, kaip ir 
Mortai, nieko nėra brangesnio už 
gyvybę Dievo sukurtame pasau
lyje, bet ir jį apraizgo ir pasmau
gia tame pasaulyje glūdintys gė
rio - pikto paradoksai. Kai jis, 
neištvėręs, užmuša savo kankin
toją, Viešpats iš karto Jakovą pa
verčia šakalu, tačiau, išklausęs jo 
maldų, pasigaili ir jam suteikia 
alyvmedžio pavidalą. Taip lietu
viškasis medžio kultas ataidi 
Šventraščio puslapius prime
nančioje Izraelio panoramoje. Ir 
taip rabinų legendų aidai susipi
na su Vinco Krėvės padavimų rit
mais ir stilistinėmis figūromis.

Jau „Karčiame rūgštynių sko
nyje” ryškiai išsakyta asmens 
tapatybės tema vėl suskamba 
neva realistinėje novelėje „Pas
kutinė vakarienė”. Pasakoto
jas (autorius) Tel Aviv’o susi
tinka su dviem kaunietėm, ku
rios, kaip ir jis, buvo išplėštos 
iš mirties rankų, pakrikštytos, o 

jų vardai buvo pakeisti; taip 
išėjusios iš savo tapatybės, jos vėl 
sugrįžo, susigrąžino savo vardus, 
ar prisiėmė naujus:

Prieš karą, Žiburiuose, ji buvo 
Liba, Libale... Paskui, per karą,- 
ją pakrikštijo Maryte. Dabar jos 
vardas — Eliševa. [...]

Lilios ir Liamos teta, kurią 
anksčiau vadindavo Lialia, o 
dabar — Avital.

Be perstojo besikeičiančių vardų 
fuga; nuolatos iš rankų išslys
tanti tapatybė; Kaunas ir Tel 
Aviv’as; krikščionybė ir judaiz
mas — Mero pasaulis labai 
tolimas nuo Ovidijaus, bet 

I abiems bendra nesiliaujanti 
metamorfozių seka. Tariama 
„tikrovė” yra labai nesolidi, ne
tikroviška. Panašiame pasaulyje 
kadaise gyveno Franz Kafka 
(„Kaip sapne, dariau viską, ką 
liepė”.) Novelėje „Aukštasis sep
tintas aukštas”, Europoje 
„Nieko” galybę patyręs imig
rantas Tel Aviv’e negali atrasti 
jam paskirto buto. Nors jo patir
ties neragavę, paviršutiniškai 
„tikroviškame” pasaulyje gy

venantys Izraelio biurokratai 
logiškai tvirtina, jog tasai septy- 
niaaukštis namas tikrai egzis
tuoja. O tasai tikrai egzistuo
jantis namas staiga įžūliai panei
gia fizikos dėsnius ir pradingsta...

Kraupioji Kelmės duobė Mero 
neužhipnotizavo ir nesupan
čiojo jo meno. Trumpoje novelėje 
„Gied lakštingalėlis”, be jokių 
nuorodų į istorines katastrofas, 
moteris taip jautriai ir iškalbiai 
išlieja savo širdį — joje susikau
pusią meilę, pavydą, baimę — jog 
tik užbaigę ją skaityti, pamažu 
susivokiame, jog tai autoriaus, į 
moters vidų taip giliai įžvelgti 
sugebančio vyro balsas.

Nenuostabu, kad subtilusai sti
listas Antanas Vaičiulaitis jau 
anksti pastebėjo Mero prozos ko
kybę. Jo kalba atrodo paprasta ir 
permatoma, bet tai tiktai jos 
šydas, po kuriuo pulsuoja rit
mingi pasikartojimai, sudėtingos 
aliuzijos. Mažiau pavykusiose no
velėse (kaip, pavyzdžiui, pokario 
pietryčių Europą vaizduojančioje

Šiame numeryje:
Ir pasaulis stebi mūsų Seimo rinkimus • Naujoji Icchoko Mero 
knyga • Trys broliai iš Vėjeliškių kaimo • Icchoko Mero ap
sakymas • Hamilton’o „Aukuro” teatro „Petras Kurmelis” 
Čikagoje • Donaldo Kajoko eilėraščiai
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Amerikos žydų komiteto 
pirmininkas apie 

lietuvių-žydų santykius

Pastebėjimai iš 
„anapus”
Lietuvių fotografijos parodų
Čikagoje 25 metų jubiliejų 

pasitinkant
EGLĖ JAŠKŪNIENĖ

Lankydamasis Amerikoje, Lie
tuvos Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys spalio 7 dieną su
sitiko ir su Amerikos žydų komi
teto (American Jewish Commit- 
tee) pirmininku David Harris. 
Įsteigtas prieš 90 metų šis Ko
mitetas yra seniausia ir viena 
įtakingiausių JAV žydų organi
zacijų. Jis siekia užtikrinti „žydų 
gerovę ir saugumą pasaulyje, ku
riame būtų gerbiamos demokra
tinės vertybės, žmogaus teisės ir 
abipusis supratimas.” American 
Jewish Committee kovojo prieš 
carinės Rusijos ir sovietinį an
tisemitizmą, puoselėja tarptau
tinį ir tarpreliginį dialogą bei 
bendradarbiavimą.

Po susitikimo, American Jew- 
ish Committee pirmininkas radi
jo korespondentui telefonu ap
žvelgė lietuvių-žydų santykius. Į 
susitikimą su ministru Gyliu, 
kalbėjo Harris, reikia žiūrėti AJC 
ir prisikėlusios Lietuvos santykių 
kontekste. Jau nuo pačių Sąjū
džio ir kovos už nepriklausomybę 
laikų tie santykiai su vadovau
jančiais Lietuvos asmenimis nuo
lat glaudėja ir šiltėja. (Šia proga 
Harris paprašė perduoti linkėji
mus Vytautui Landsbergiui.)

Su ministru Gyliu AJC pirmi
ninkas susitinka jau kelintą sykį. 
Šį sykį kalbėtasi apie Lietuvos 
santykius su kaimynais, jos geis
mą užmegzti kuo glaudesnius 
santykius su Vakarų instituci
jomis, artėjančius Seimo rinki
mus, Lietuvos - Izraelio santykius 
bei ateinančiais metais Lietuvo
je ruošiamą vienos iškiliausių as
menybių Lietuvos žydų istorijoje, 
Vilniaus Gaonu vadinamo Eliją 
Ben Solomono 200 metų mirties 
sukakties paminėjimą. Amerikos 

Šiame numeryje:
Pokalbis su American Jewish Committee 
pirmininku
25>ąją Lietuvių fotografijos parodą Čikagoje 
pasitinkant
Prisimename a.a. dailininką Bronių 
Muriną (1906-1986)
Nuomonės ir pastabos 
„Aukuro” teatro spektaklis Lemont’e • 
Ramutės Krivickaitės eilėraščiai 
Apie pianistę Mūzą Rubackytę

Lietuvių fotografijos paroda, šiais metais jau 25-oji, buvo atidaryta 
vakar, spalio 25 dieną, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, kur 
ji vyks iki lapkričio 3 dienos. Šiemetinės parodos konkursinė tema: „Istoriniai 
paminklai ir pastatai”. Dešinėj spausdiname fotografija, kuri buvo parinkta 
parodos katalogo viršeliui — tai kauniečio fotografo Felikso Kerpauako,,IX 
forto paminklo atidarymo iškilmės Kaune”.

žydų komitetas dalyvaus šioje 
šventėje.

Ar lietuvių-žydų santykiai ge
rėja ar blogėja? Žvelgiant iš AJC 
aplinkos, jie gerėja — atsakė Har
ris. Vienas šešėlis, anot jo, tai 
karo meto nusikaltėlių paliki
mas, per greitas jų rehabilita- 
vimas. Kalbėdamasis su ministru 
Gyliu apie Aleksandro Lileikio 
bylą, AJC pirmininkas pareiškė 
suprantąs, kad nuosprendis bus 
padarytas pagal Lietuvos tei
sėtvarką. Tačiau jis pabrėžė, jog 
mes turime būti tikri, kad prie to 
nuosprendžio bus einama ener
gingai ir su įsipareigojimu. Ki
taip, tas šešėlis patirštės.

David Harris pasidžiaugė Lie
tuvos santykių su Izraeliu raida, 
Lietuvos žydų bendruomenės in
stitucijų plėtra, žydų gyvenimo 
atstatymu. Tuo mes rūpinamės 
bet kurioje šalyje, kalbėjo jis — 
kad žydų bendruomenės, laisvos 
nuo antisemitizmo ir ksenofobi
jos, pilnai dalyvautų savo šalies 
gyvenime.

AJC pirmininkas priminė, kad 
lietuviai ir žydai turi beveik 
1,000 metų bendros istorijos. To
je istorijoje būta ir labai pakilių, 
ir labai tamsių momentų. Impe
rijos sugriuvimas ir demokratijos 
atėjimas suteikė galimybę atgai
vinti santykius. David Harris yra 
įsitikinęs, kad prasidėjo naujas, 
šviesus lietuvių-žydų istorijos 
tarpsnis — jos ateinančių 1,000 
metų istorijos kūrimas, kuris pa
reikalaus nuolatinių, ilgalaikių 
pastangų. Mes esame įsipareigoję 
taip bendradarbiauti — užbaigė 
savo komentarą American Jew- 
ish Committee pirmininkas Da
vid Harris.

(„Laisvosios Europos" radijas)

Metinės lietuvių fotografijos pa
rodos Čikagoje jau susilaukė so
lidaus amžiaus — šiais metais 
rengiama paroda jau dvidešimt 
penktoji. Ta proga norėtųsi labai 
trumpai apžvelgti nuveiktą dar
bą ir pamėginti bendrais bruožais 
aptarti meninės fotografijos gy
vavimą išeivijoje. Teatleidžia 
man parodų organizatoriai, daly
viai, rėmėjai ir visi tie, kurių 
dėka šie renginiai vyksta iki šiol, 
už kai kuriuos netikslumus ar 
pernelyg subjektyvius vertini
mus. Prieš jus — pastebėjimai 
žmogaus iš Lietuvos, neaplan
kiusio nė vienos išeivių foto
grafijos parodos, tačiau išsamiai 
studijavusio visą pluoštą doku
mentų ir archyvinės medžiagos, 
kuria maloniai sutiko pasidalin
ti fotomenininkas iš Čikagos 
Algimantas Kezys. Todėl tebūnie 
ši nedidelė įžanga pagarbos ženk
las ir šioks toks įrodymas, kad 
daugelio žmonių ilgametis triūsas 
toli gražu nebuvo beprasmis, o 
katalogai, reprodukcijos, recen
zijos ir kita medžiaga, laikui 
bėgant, tikrai įgauna neįkainoja
mą vertę.

1966 metais balandžio 30 dieną 
Draugo dienraštyje pasirodė 
žinutė: „Lietuvių fotografų dėme
siui pranešama, kad Chicagoje, 
Tėvų jėzuitų namuose, šalia esa
mų Pasaulio lietuvių archyvo, 

prof. J. Žilevičiaus muzikologijos 
archyvo, kun. J. Boreišio biblio
tekos, steigiasi ir Lietuvių foto ar
chyvas. Mintį steigti tokį archy
vą iškėlė Algimantas Kezys SJ, 
Philadelphijos. lietuvių foto mė
gėjų susirinkime, kuris įvyko ba
landžio 5 d. p. Gruzdžių bute, Phi- 
ladelphijoje.” , Faktiškai nuo 
pirmosios jo įkūrimo dienos pra
dėtos organizuoti fotografijų ir 
spalvotų skaidrįų peržiūros, foto- 
konkursai. Jie turėjo suburti už
jūrio fotografu^, paskatinti juos 
dalintis patirtimi ir techniniais 
įgūdžiais, bendrauti, siekiant iš
laikyti išeivijos „lietuviškumo 
dvasią.” Tokia buvo fotografų 
sambūrių pradžia.

Metinių lietfivių fotografų 
parodų ištakorft'i's,'kurių sidab
rinis jubiliejus švenčiamas šiais 
metais, laikomi 1972-ieji. Tada II 
Pasaulinio lietuvių jaunimo kon
greso metu organizuojama lietu
vių fotografijos paroda ir išlei
džiamas pirmasis didelis katalo
gas. Tai buvo „parodinio gyveni
mo” oficialus įteisinimas. Parodų 
organizavimui iki šiol vadovauja 
Algimantas Kezys (1976-1986 
metų laikotarpiu jį buvo pakeitęs 
Stasys Žilevičius su pagalbininkų 
būriu). Algimantas Kezys Ameri
kos lietuvių bendrijai suteikė ne
įkainojamą paslaugą — įkūrė 
lietuvių fotoarchyvą, organizavo

Eugenijaus Butėno nuotrauka — Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčia (dabar i procesais Lietuvoje. Visų pirma — 
jau nugriauta), stovėjusi Bridgeport apylinkėje, Čikagoje. Ii Lietuvių fotogra- tai lyrizmas ir poezija (vienoje to 
fijos parodos, dabar vykstančios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje. meto recenzijoje ta kryptis gana

įvairius renginius, leido katalo
gus, atskirų autorių monografi
nius albumus, rašė recenzijas ir 
žinutes vietinėje spaudoje, t.y., 
plačiai, išsamiai ir kruopščiai 
„dokumentavo” fotografų (ir toli 
gražu ne tik jų) veiklą. Jo išleisti, 
redaguoti ar sudaryti leidiniai 
šiandien yra pagrindiniai, o daž
nai ir vieninteliai šaltiniai, 
leidžiantys susipažinti su išeivi
joje dirbusiais fotografais, to meto 
stilistinėmis tendencijomis, tech
nikos lygiu ir panašiai.

■\
Tiesa, prasidėjus „perestroikai” 

Sovietų Sąjungoje ir Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, asmeni
nių kontaktų ir iniciatyvos dėka 
kai kurių, ypač vyresniosios kar
tos, fotografų darbai ėmė pasiekti 
Lietuvą parodų ar fotoalburiių pa
vidalu. 1989 metais Vilniaus pa
rodų rūmuose įvykusi jungtinė 
lietuvių (iš abipus Atlanto) fo
tografų paroda pristatė daugiau 
ir įvairaus amžiaus išeivijos ats
tovų. Taip Lietuva pamažu „paži
no” Vytautą Augustiną, Kazį 

Daugėlą , Joną Dovydėną, Algi
mantą Kezį ir kitus. Tačiau rei
kia pripažinti, kad labiausiai yra 
laukiami prieškarinės, nepri
klausomos Lietuvos „archyvi
niai” kadrai, tarsi vien tuo išei
vijos fotografija būtų įdomi ir 
vertinga.

Bevartant ankstyvuosius paro
dų katalogus (1972-1975 metų), 
darosi aišku, kad pirmaisiais 
metais „lietuvių fotografų sam
būrio” idėją tiek nuotraukomis, 
tiek asmeniniais apsilankymais 
parodose palaikė ne tik mėgėjai, 
bet ir profesionalai. Juose galima 
aptikti Manfredo Jasevičiaus, 
Kastyčio Izokaičio, Alekso Urbos, 
Rimanto Žuko ir kitų trumpas 
biografijas arba profesijos api
būdinimus, pažiūrėti nors ir ne
spalvotų reprodukcijų. Lietuvo
je jie praktiškai yra nežinomi, o, 
nustoję dalyvauti mėgėjų veiklo
je, jie išnyko ir iš išeivijos spau
dos akiračio. Kai kurių jų darbai 
— mažytė, tačiau tikra vizualinės 
kultūros istorijos dalelė, kurios 
pamiršti nederėtų.

Studijuojant aštuntojo dešimt
mečio Amerikos lietuvių menines 
ir mėgėjiškas fotografijas (tei
singiau pasakius, jų reprodukci
jas) bei atsiliepimus spaudoje, 
peršasi kai kurios nežymios para
lelės su gerą dešimtmetį anks
čiau prasidėjusiais kūrybiniais 

taikliai buvo pavadinta „sekma
dienine”), kuriuos įkūnija jaunos 
mergaitės, gamtos ir gyvūnų 
fragmentai, portretai stambiu 
planu, dvasingi peizažai ir pan. 
Jau pirmose parodose gana bran
džiai atrodė Raimundo Kazio 
kompozicijos, Danguolės Varia- 
kojytės minimalistiniai fragmen
tai, Algimanto Kezio gyvenimiš
ka grafika, Algio Kaupo ir kitų 
autorių darbai, kuriuose „gyvas” 
nerežisuotas kadras perteikia ir 
gyvenimiškas situacijas, ir ma
žiausių aplinkos fragmentų žave
sį. Spalvotų fotografių gausa bei
tolerancija laboratoriniams eks
perimentams (jų eksponavimas 
greta dokumentinių nuotraukų ir 
reprodukavimas kataloguose) „či- 
kagiškių” parodos geru dešimt
mečiu aplenkė Lietuvoje vykstan
čias.

Deja, tik Amerikos lietuvių 
spaudoje aptinkamose žinutėse 
galima paskaityti apie periodą 
tarp pirmųjų parodų ir jų gausiai 
iliustruotų katalogų (1972-1975) 
ir devinto dešimtmečio pabaigos 
surengtų ekspozicįjų, kai atnauji
namas katalogų leidimas. Iš jų 
galima suprasti, kad praėjus ke- 
leriems metams, iš nuolatinių da
lyvių tarpo pasitraukė profesio
naliai dirbantys autoriai. Antra, 
parodos darėsi monotoniškos, ka
dangi kasmet kartojosi panašūs 
siužetai, motyvai ir vienoje vie
toje būdavo eksponuojami įvairių 
stilių bei techninio lygio darbai. 
Todėl nuo 1975 metų parodose at
sirado teminis skyrius, turėjęs pa
skatinti dalyvius nuosekliau 
dirbti, labiau pasistengti, pa
daryti ekspozicįją vieningesnę. 
1985 metais parodinis „gyveni
mas” patyrė dar vieną malonią 
staigmeną — dr. Milda Budrienė 
savo vyro atminimui pagerbti 
įsteigia Stasio Budrio fondą, 
kuris padeda materialiai remti 
būsimas parodas ir „atgaivina” 
katalogų leidybą. Ta proga „Lie
tuvių Foto Archyvas” pasivadina 
„Budrio Lietuvių Foto Archyvu”.

Beje, sklaidant laikraščių iš
karpas su parodų recenzijomis, 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos vakarų žemės: jų praeitis, kalba ir kultūra

Visi laukiame
Šiandieną — Vėlinės. Tai toji 

diena, kai prisimenam savo ar
timuosius, iškeliavusius amži
nybėn. Tai susikaupimo, prisi
minimų, praradimo, netekties, 
skausmo, kančios, meilės ir įvai
rių, ne visuomet lengvai išsa
komų, jausmų išgyvenimas.

Todėl mėginsiu čia iškelti ke
letą minčių, kurios gal duos 
progą kiekvienam asmeniškai 
apmąstyti savo jausmus ir bū
seną, žvelgiant į paskutinį 
mūsų gyvenimo šuolį — mirtį.

Žinau, kad tai nėra kasdie
niniai ir populiarūs apmąsty
mai. Bet šiuo metu mūsų išei
vijos aktyviausios kartos nariai 
vis dažniau ir dažniau atsistoja 
ant to amžinybės slenksčio. Iš
reikšti spaudoje mintis apie 
mirtį paskatino vienos draugės 
telefonu pasakyti žodžiai. Ji 
prieš kelis metus neteko savo 
vyro, pastarojom dienom savo 
mamos ir sakė: „Nepatikėsi — 
perskaičiau tavo knygelę du 
kartus ir atrodė, kad tu kalbi su 
manim”. Sujaudino tos pastabos 
ir mėginsiu pasidalinti savo 
profesinių ir asmeninių išgyve
nimų patirtim apie mirtį.

Mirtis — tai vienintelis išgy
venimas, dėl kurio mes visi 
esame tikri, nors dažnai mes 
dedam daug pastangų, kad nuo 
jos pabėgtume, jos išvengtume.

Ypač gyvenant materialisti
nės dvasios aplinkoje, kur ver
tinamos materialistinės verty
bės — produktyvumas, technika, 
patogumai, materialinė gerovė, 
įveikimas ir dominavimas savo 
aplinkoj. Nepaisant, kad mirtis 
yra paskutinis žmogaus gyve
nimo etapas, kaip prel. Pranas 
Gaida vienose laidotuvėse išsi
reiškė, „paskutinis gyvenimo 
šuolis”, daugumai tai pasirodo, 
kaip neprašytas svečias ir ne
lauktas įsilaužėlis, nemalonus 
normalaus gyvenimo sugrio- 
vėjas.

Aplamai mirties išgyvenimai 
nėra tokie patys ir nėra tam 
parašytų receptų. Tai yra labai 
individualus reikalas ir priklau
so nuo specifinių priežasčių, at
nešusių mirtį. Visi žinom, kad 
sutinkam staigią mirtį, ilgos ir 
nepagydomos ligos mirtį, chro
niškos ligos pasekmes, nelaimės 
atveju iššauktą mirtį; pasitaiko 
ir savižudybės. Lietuvoj, tai yra 
labai didelis ir vis daugėjantis 

savo mirties
reiškinys, ypač jaunų žmonių 
tarpe.

Šiais visais atvejais mirties 
išgyvenimai yra labai skirtingi, 
tiek mirštančiajam, tiek gyveni
me pasiliekantiems jo artimie
siems. Svarbu, kad tie visi išgy
venimai būtų pilnai išgyventi, 
suprasti, pasidalinti ir mirštan
čiojo, ir visų kartu. Čia iškyla 
ant mirties slenksčio atsiradu
sio žmogaus poreikiai, kurie pa
sireiškia įvairiom formom ir at
skirose gyvenimo plotmėse. Iš
kilus sunkiai ligai, atsiranda su
sirūpinimas ateitim — ligos gy
dymas ir ligos evoliucija. Viso
je šioj eigoj iškyla nauji porei
kiai, į kuriuos reikia atrasti 
tinkamus atsakymus, jei nori
me sveikai išgyventi iki mirties.

Čia susiduriame su keliais 
mokslininkės dr. Elisabeth Kueb- 
ler-Ross išryškintais ele
mentais, išgyvenant mirtį: at
viras bendravimas ir komunika
cija; lankstumas ir supratimas 

ligonio ir jo šeimos poreikių; pa
cientas ir jo šeima pripažįstama, 
kaip slaugymo vienetas; simp
tomų ir skausmo kontrolė; reli- 
ginių-dvasinių poreikių paten
kinimas; o svarbiausia, visų 
bendradarbiavimas ir pasitari
mas, slaugant ir prižiūrint li
gonį. Šių visų elementų išgyve
nimui ir pritaikymui reikia 
išmokti suprasti ir pajausti 
sergančio žmogaus poreikius ir 
realybę, ką jis išgyvena, kas jam 
rūpi, kas jam gali padėti gyven
ti likusią kiekvieną gyvenimo 
minutę; gyventi prasmingai, 
pagal jo norą ir poreikius, ne pa
gal iš šalies nuspręstas sąlygas 
ir principus. Pabrėžiu žodį „gy
venti”, kad, išeinant į anapus, 
neliktų neišsakytų paslapčių, 
norų, troškimų; kad gyvieji nesi
jaustų kalti, daug ko mirusiam 
nepadarę, nepasakę. Dažnai 
kaltės jausmas tampa didelė 
kliūtis sveikai išgyventi gedulą. 
Tai reiškia amžiną išsiskyrimą, 
praradimą mylimo žmogaus; iš
gyvenimą skriaudos ir įsivaiz
duojamos neteisybės; siekimą 
suvokti, kodėl man tai atsitiko 
— kuo aš nusikaltau. Kaip gy
vensiu be to žmogaus ir daug 
kitų jausminių bei racionalių 
reakcijų. Visa tai yra labai 
asmeniška, svarbu artimie
siems gedinti išklausyti, supras
ti, savo draugiškumu ir dėme
siu padėti žengti tuos gedulo
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Prieš ketvirtį su viršum šimt
mečio, 1970 metais, pasirodė 
Lietuvoj nelaukta, neįprasto 
pavadinimo knyga: Lietuvninkai. 
Ją sudarė išimtinai svetimtaučių 
tekstų apie Mažąją Lietuvą ir 
Klaipėdos kraštą vertimai. Nors 
įsirikiuojanti į žinomąją Litua
nistinės bibliotekos seriją, jinai 
didesnio susidomėjimo, kad ir 
neįprasto turinio (tuomet apie 
Karaliaučiaus sritį buvo ven
giama kalbėti), visuomenėj 
nesusilaukė.

Kitaip atsitiko su dviem kny
gom apie lietuvius vakariečius, 
išvydusiom dienos šviesą praėju
siais metais. Visų pirma jos 
patraukė akį savo išore. Tai 
dailaus, patogaus formato, itin 
patrauklių aplankų leidiniai, 
gausiai iliustruoti žemėlapiukais, 
nuotraukom bei įvairiais brėži- 
nukais ir piešiniais. Vienas malo
numas jas vartyti, stebėtis 
keramikos, ūkio reikmenų, ap
rangos dalykų, kryželių (krikštų) 
pavyzdžiais. Džiugina skaitytoją 
ir jų enciklopediška įvairovė: 
visko po truputį. Iš tiesų, tik įsi- 
skaičius, ima matytis kai kurie 
trūkumai, bet pats pirmasis įspū
dis pažymėtinai šaunus.

Esama dviejų, maždaug 730 
puslapių apimties tomelių. 
Pirmasis pavadintas Lietuvinin
kų krašto vardu. Redaktorių 
komisiją sudaro šie asmenys: 
Norbertas Vėlius (pirmininkas), 
Aušra Kaziukonienė, Algirdas 
Matulevičius, Vacys Milius ir 
Irena Seliukaitė. Atskiro bendra
darbių sąrašo bei jų biografijų, de
ja, nėra. Pažymima tiktai, kad 
paskatą išleisti šiuos žinynus 
davė Lietuvių etninės komisijos

žingsnius. Negalim būti nei tei
sėjais, nei nurodymais versti ei
ti gedintį žmogų mums atrodan
čiu pačiu „geriausiu” keliu. Tik 
bendravimu, išklausymu, paro
doma meile, supratimu ir nenu
traukta bičiulyste mes galim pa
dėti gedinčiajam sugrįžti į nor
malų gyvenimą.

Gal kai kam atrodys keista ir 
sunkiai suprantama, bet mes 
visi savo gyvenimo eigoje nuolat 
stovime prieš pasirinkimą, ką, 
kaip, kada, kur daryti. Ir artimo 
žmogaus mirtį išgyvenant, yra 

ir Lietuvos kraštotyros draugijos 
iniciatyva įvykdyti 1990 metų 
liepos-rugpjūčio dienomis kom
pleksinę ekspediciją į tuos pasvie
čius, ir kad jai vadovavo tau
tosakininkas Norbertas Vėlius ir 
Irena Seliukaitė. Pažymima taip 
pat, kad veikalų leidėja „Litte
rae” yra susilaukus Mažosios 
Lietuvos Fondo piniginės 
paramos.

Pirmojo tomelio — Lietuvininkų 
kraštas — turinį sudaro šios, 
nelygios puslapių skaičium ir 
teksto sudėtingumu, dalys: 1) 
Gamta (Geologija ir augalijos 
aprašymai); 2) Istorija ir 3) Bui
tis. Daugumą tekstų palydi 
bibliografinės nuorodos. Kai ku
riais atvejais, kaip, pvz., Algirdo 
Matulaičio Straipsny, pažymė
tinai gausios, kai kuriais — be 
galo kuklios. Taip, sakysim, itin 
svarbaus ir svaraus Petronėlės 
Žostautaitės straipsnio „Lietuvos 
ir Vokietijos varžybos dėl Klaipė
dos krašto, 1919-1939” atveju, tų 
išnašų beveik nėra. Vien straips
nio pabaigoj aptinkam neaiškų 
autorės pasiaiškinimą: „Kai 
kurie faktai ir samprotavimai 
paimti iš išeivio M. Gelžinio 
rengiamos spaudai knygos Mūsų 
gimtinė —‘Mažoji Lietuva. Ka
dangi rengiamos knygos pus
lapiai dar nesunumeruoti, neį
manoma pateikti tikslių nuo
rodų”. Ką gi, apmaudu, teks luk- 
tert to Martyno Gelžinio veikalo, 
nes šiaip Žostautaitės rašinio 
turinys pilnas įdomių užuominų 
bei atodangų.

Kalbant apie bibliografines 
nuorodas, tenka pažymėti, kad jų 
tarpe esama ir emigracijoj pasiro
džiusių veikalų pavadinimų (pa
vyzdžiui, Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių studijų). Keista, 
mažoka užuominų į knygas, pasi
rodžiusias Mažosios Lietuvos 
Fondo lėšų dėka, nors kai kurios 
jų, kaip, pvz., Martyno Purvino 
Klaipėdos Krašto Mokyklų Drau
gijos istorija (1995), pranoksta 
savo turiningumu šiuose lei
diniuose spausdinamą V. Ašmio 
pernelyg siauros apimties tekstą.

Šiaip tenka pripažinti, kad be
veik visi tekstai parašyti rišliai, 
įžvalgiai ir nevarginančia skaity
tojo besaikiu „mokslingumu”

daug sunkių ir skaudžių pasi
rinkimų: sutikti ir pritarti, ar 
atmesti gydymo metodą, slaugą; 
slaugyti namuose ir leisti nu
mirti namuose, ar kuo skubiau
siai perkelti į slaugos instituci
jas; kaip laidoti; kokį paminklą 
statyti; ar keisti gyvenimo vie
tą; ar susirasti kitą gyvenimo 
draugą -gę; kaip sugrįžti į gy
venimą, neišmetus mirusiojo iš 
savo širdies, ir t.t.

Gražiai rašė poetė Janina De
gutytė:

Kodėl mažytė kelio atkarpa
gyvenimas?

Kodėl tas ženklas kryžkelėj 
vadinasi mirtis?

Juk visa tai — kelionė ir 
kelionė —

Be pabaigos ir be pradžios.

Vėlinių proga apmąstykim 
tuos visus mums kiekvienam 
charakteringus gyvenimo ke
lionės ciklus ir iškylančius 
realius poreikius.

Irena K. Lukoševičienė

tarptautinės teisės žinovų, visaip 
šantažavo ir baugindavo vokie
čiai. Nemaža reveliacija yra ir 
tai, kad faktiškai Klaipėdos kraš
tas buvo perleistas į nacių nagus 
jau 1938 metų kovo 25 dieną, kai 
Vokietija pateikė Lietuvai savo 
11 punktų reikalavimus. Prievar
taujama Lietuva šaukėsi Klaipė
dos konvencijos signatarų para
mos, bet jie liko jos šauksmui kur
ti. Kai baronas von Ribbentrop 
įteikė Lietuvai ultimatumą, 
viskas buvo jau „abgemacht”.

Nemažiau įdomūs didžlietuviui 
yra žmonių išsipasakojimai apie 
tai, kas dėjos Rytprūsiuose ir 
Klaipėdos krašte, užėjus rusų ka
riuomenei, ir kaip buvo kolo
nizuojami svetimšalių gaivalu 
Nerijos pusiasalis ir Klaipėdos 
kraštas.

Antrasiss tomelis — Lietu
vininkų žodis — bemaž tokio pat 
dydžio kaip pirmasis, turinio nau
jumu gal net pranašesnis už 
pirmąjį. Mat, nors pasakas ir 
smulkiąją tautosaką buvo imta 
surašinėt Mažojoj Lietuvoj netgi 
anksčiau kaip Didžiojoj, liaudies 
dainomis domėtasi mažiau. Pasi
rodo, kad liuteroniškas tikėjimas 
šnairavo į liaudies dainas ir 
muzikos instrumentus, veikiau 
propaguodamas religinių giesmių 
giedojimą. Nepaisant kai kurių 
šviesuoliu pastangų jas surinkt, 
tolydžio žmonės ėmė jas užmiršt. 
Kiek tvirčiau lietuviška dvasia 
laikėsi tik su Didžiąja Lietuva 

Knygos „Lietuvininkų kraštas” (Vilnius: Litterae universitatis, 1995) aplankas besiribojančiose srityse ir Klaipė- 
— viršelis.
kalba. Faktiškai, pastebėjom vos 
vieną kitą baisingo akademiško 
žargono gremėzdą, kaip, pvz., 
„etnosą”, kurio neradome Tarp
tautinių žodžių žodyne, ir dar 
siaubingesnę „Oikonomiją” 
(kada visiems pažįstamas senokai 
įsipilietinęs „vietovardis”). Su
prantama, ne visada autoriams 
sekėsi išvengti techniškų ter
minų ir bent pirmojo knygos 
straipsnio atveju būtų pravertę 
pridėti svetimžodžių žodynėlį.

Lietuvininkų kraštas va
dinamas tituliniam puslapyje 
„monografija”. Mes išeivijoj tuo 
terminu paprastai pramenam 
biografinius veikalus. Jei jau taip 
būtina prisirišt prie techniškų 
terminų, siūlytumėm knygai 
kompendiumo terminą^ nes 
faktiškai juk sūsiduriam su 
enciklopedinio pobūdžio knyga. 
Bet paprasčiau ir lietuviškiau 
būtų vadinti ją žinynu. Nuo pava
dinimo jį enciklopedija atitolina 
toji aplinkybė, kad veikale 
nesama reikalingų indeksų — 
vardų rodyklės ir detalaus turinio 
indekso.

Pasitinkant jį kaip etnolo- 
ginės-kalbotyrinės ekspedicijos 
pranešimų sąvadą, tenka pa
kartotinai pripažinti, kad daugu
ma tų tekstų, ypačiai buities — 
materialinės kultūros srityje, su
redaguoti rimtai ir atidžiai. Kai 
kurie tekstai, kaip, pvz., Elenos 
Matulionienės „Delmonai — 
lietuvininkų puošmena” arba 
Inos Sidiškienės „Lietuvybės 
apranga XVIII a. ir XX a pirmo
joj pusėj (tradicija ir retrospek- 
cija)”, pavyzdingai iliustruojami 
būtinų tokiais atvejais brėžinėlių 
ir piešinėlių. Nesunku pastebėti, 
kad daugelyje straipsnių auto
riams tenka naudotis komunistų 
priespaudos laikais išleistų Lietu
vininkų medžiaga. Nuolatos 
sumirga Gizevijaus, Glogau ar 
Kepelerio pavardės.

„Didžlietuviui” skaitytojui yra 
daug įdomių dalykų abiejuose to-

mėliuose, bet gal užvis labiau 
nelaukta, kad juose išsamiai ir, 
atrodytų, objektyviai nupasako
jama Klaipėdos krašto istorija, 
šią sritį valdant Lietuvai. Čia 
Žostautaitė atidengia daug 
dalykų, kurių negirdėdavom per 
sausio 15-os dienos minėjimus, 
kaip, pavyzdžiui, kad vadinama
sis „sukilimas” buvo surežisuotas 
ir suvaidintas, Vokietijai tam 
žygiui pilnai pritariant, net 
aprūpinant „sukilėlius” ginklais. 
Nežinomu faktu yra ir pateikia
mi apsakymai, kaip vargš ■ Lietu
vėlę, nesuspėjusią išsiugdyti savų 

I 
i

dos krašte, bet buvo pakirstos 
savitos kultūros šaknys, tautinė 
savimonė ir tautosakinė atmintis. 
Lietuvininkų žodyje aptinkamos 
dainos su gaidom yra išgraibs
tytos iš Tautosakos instituto ir 
Lietuvos Muzikos instituto rank
raštynų ir daugeliu atvejų skel
biamos pirmą kartą. Dainas ir 
giesmes parengė spaudai Zita 
Kelmickaitė, pasakojamąją tau
tosaką — Bronislava Kerbelytė, 
smulkiąją tautosaką — Kazys 
Grigas. Tekstus redagavo Kostas 
Aleksynas, melodijas — Aušra 
Žičkienė, rodykles sudarė Nor-

(Nukelta į 3 psl.)
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I Kazys Bizauskas: jo laikai ir mūsų

Susitikimas su
Lapkričio naktų poetu

A.a. Henrikas Nagys

Šį rašinėli pradėsiu Edgar Al- 
lan Poe garsaus eilėraščio „Anna- 
bel Lee” pirmu sakiniu (Alfonso 
Nykos-Niliūno vertimas): „Tai 
buvo prieš daugel) metų, seniai, / 
Karalijoj pąjūrio šaly”.

Iš tiesų tai buvo ne karalijoj, 
bet Antro pasaulinio karo pri
blokštoj Vokietijoj, Šiaurės jūros 
pakrantėje. Ten 1949 metais i 
ateit) viltingai žvelgė pasakiškas 
miestas Bremen’as. Jo priemies
čio Grohn talpiose kareivinėse 
buvo įrengtas išeivių debarka- 
cįjos centras — judrus prietiltis 
būsimai kelionei kariniu 
transporto laivu į išsvajotą 
Amerikos žemyną.

Gerai pažinojau šio garnizono 
šurmulį, nes tarnavau Tarp
tautinės pabėgėlių organizacijos 
(IRO) išeivių įkurdinimo (resettle- 
ment) įstaigoje. Mūsų skyrius, 
tarp kitko, susidurdavo ir su 
bylomis asmenų, kurie dėl kai 
kurių priežasčių vis negaudavo 
galutinio leidimo emigruoti. 
Tokių bylų susidarė nemažai, 
kadangi kvailų, kerštingų, kar
tais net absurdiškų priekabių ne
stigo. Pavyzdžiui, pabėgėlis smui
kininkas, karo pabaigoj griežęs 
Vienos radiofone, buvo kalti
namas pasinaudojęs nacių malo
nėmis.

Rašiau anuo metu pusiau 
rimtą, pusiau sąmojingą dieno
raštį. Man visad rūpėjo poetų, ku
riuos anksčiau pažinojau ar jų 
kūrinius skaičiau, atvykimas i 
Grohn’ą.

Buvo spalio mėnuo. Mėgdavau 
spalį vadinti „lonesome October”, 

v
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nusižiūrėjęs i Poe eilėrašti 
„Ulalume”, pilną dainingos mis
tikos. Ir štai spalio dienomis pasi
taikė trumpai pabendrauti su 
Henriku Nagiu, atvykusiu i 
Grohn’ą laukti transporto i 
Kanadą. Tuomet labai man 
patiko jo „Lapkričio naktų” poe
zija. Rašiau:

„Einu ir matau — Henrikas Na
gys! Romantiškas jaunuolis, 
išaugęs i tikrą vyrą, kuriam, 
rodos, nieko netrūksta. Raiškiais 
veido bruožais primena gražų 
tvirtą žirgą. Galvos plaukų 
užtektų keliems. Tik atrodo, turi 
jis mažokas, prie nosies prisiglau
dusias akis, ir tūlas žmogus, 
nepažįstantis Henriko, pamanys, 
kad jo akys yra uždaros pasau
liui. Iš tiesų yra kitaip: pro šiuos 
akių plyšelius Henrikas mato 
mūsų dideli pasauli. Man jis išsi
tarė: ‘Žemės vaizdų gausa mane 
tiesiog kankina’. Be to, ir „Sap
nas” — tas baisusis klaidžiojimo 
nežinomybėje fenomenas — yra 
apėmęs Henriką. Jaučia, lyg visa 
tai, ką jis yra pergyvenęs nuo 
Kauno laikų iki šios dienos, glū
di tik sapne. Tartum nieko ne
buvo konkrečiai veikta ir pada
ryta, o tik sapnuota. Kiti žmonės 
tikroviškai gyvena, skursta, 
kenčia ar džiaugiasi, o tu esi pa
smerktas tik sapnuoti — gal savo 
likimą, gal esminius žemės pa
veikslus, o gal tik neprasmingą 
tuštumą".

Taip tada rašiau. Maždaug taip 
kalbėjo Henrikas. Klausiausi ati
džiai. Mes buvome susirinkę 
Aldonos Valeišaitės kambaryje,

A
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VACLOVAS KLEIZA

Nemanau, kad praeities idea
lizavimas yra tik vien lietuviams 
priklausanti ypatinga savybė, 
nes tą galime pastebėti ir kitose 
pasaulio tautose. Tačiau per 
paskutinius 50 metų tas stipriai 
jautėsi mūsų tarpe. Ir su pagrin
du, nes, apleidę Lietuvą, ją taip 
suidealizavome, jog kartais da
bar net pradedi abejoti, ar iš viso 
tokia ideali Lietuva egzistavo. 
Nors ir šiandien dar kalbame 
apie praeitį su didele nostalgija, 
ypačiai ją lyginant su dabartine 
realybe, tačiau jau po truputį 
pradedame pripažinti, kad ne 
viskas buvo taip gera ir gražu 
pirmajame nepriklausomybės 
laikotarpyje, kaip kartais yra 
bandoma vaizduoti. Toje mels
voje padangėje pamatome ir 
vieną kitą tamsesnį debesėlį, 
pamatome, kad tarp praeities ir 
dabarties skirtumai kartais yra 
mažesni ir pradedam surasti 
daug panašumų tuose įvy
kiuose, kuriuos išgyveno ir 
išgyvena tiek į pirmą, tiek į antrą 
nepriklausomybės laikotarpi į- 
žengusi Lietuvos valstybė. Pa
vyzdžiui, ne kartą tenka išgirsti 
priekaištus dėl Lietuvos vyriau
sybės nepastovumo per pasku
tinius šešerius metus, nes jau 
turėjome šešias vyriausybes, 
tačiau tuo pačiu metu pa
mirštame, kad tarp 1918-24 metų 
Lietuva turėjo net 10 vyriausy
bių. Ir tuos skirtumus bei 
panašumus ryškiai pajuntame 
dr. Prano Zundės parašytos Ka
zio Bizausko biografijos pusla-

* Paskaita, skaityta per Atei
tininkų studįjų dienas „Dainavoje”, 
Manchester, Michigan, šių metų rug
pjūčio 31 dieną. Vaclovas Kleiza yra 
Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje.

kiek menu, bene jaukiausiame 
stovyklos būste. Ji gyveno su 
savo tėvu. Prisimindamas jos 
išminti studijuojant filosofiją 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune ir karjerą modernaus 
šokio mene, mintyse vadinau ją 
„filosofuojančia šokėja”. Taikliai, 
grakščiai argumentuodavo po
kalbyje.

Vėl dienoraštis: „Henrikas atsi
vežė daug naujų eilėraščių. 
Mielai mums paskaitė. Melo
dingas pasakojimas, pagristas 
tvirta epine forma, įtraukia klau
sytoją i vaizdų pasauli. Skaitė jis 
apie gyvenimą ir mirti, vaizdais 
stengdamasis įminti jų esmę”.

Tada Henrikas pasiūlė sureng
ti literatūros vakarą. Ragino ir 
mane prisidėti. Gyniausi, jog 
nieko gero neturiu. Jis paėmė i 
rankas mano keliolika eilėraš
tukų. Vartė, skaitė. Tarp jų ir 
Saarbruecken'o liejykloje (kur 
anksčiau gyvenau ir dirbau) 
rašytą lyg ir sonetą „Duobė”. Ten 

piuose. šį pokalbį norėčiau dau
giau mažiau riboti Kazio 
Bizausko diplomatine veikla 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kur jisai buvo Lietuvos nepa
prastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris nuo 1924 m. birželio 4 
d. ligi 1927 m. rugpjūčio 31 d.

Pirmiausiai trumpai žvilg
terėkime į Lietuvos - JAV san
tykius po pirmojo ir po antrojo 
nepriklausomybės paskelbimo, 
kur išryškėja kai kurie 
panašumai. Po 1918 m. vasario 
16 d. akto Lietuvą pirmoji iš 
didžiųjų valstybių pripažino 
Vokietija - 1918 m. kovo 23 
dieną. 1919 m. rugsėjo 25 d. An
glija Lietuvą pripažino tik de 
facto, o Rusija 1920 m. liepos 2 d. 
Jau 1918 m. balandžio 26 d. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipėsi į Valstybės Departa
mentą, prašydama pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. At
sakymo nebuvo, nes JAV galvo
jo, kad vokiečiai tebuvo stiprūs, 
o Lietuvos nepriklausomybė dar 
gyvavo tik popieriuje. Be to, į 
Lietuvos Krašto Tarybą buvo 
žiūrima kaip provokišką. O JAV 
nenorėjo skaldyti Rusijos impe
rijos ir laikėsi Rusijos nedalomu
mo politikos, Lietuvą laikydama 
Rusijos dalimi,, tuo labiau, kad 
Lietuvoje įžiūrėjo didelę vo
kiečių įtaką.

Kiek JAV tuo metu ir dar 
vėliau pataikavo Rusijai, parodo 
šis mažas incidentas, kai Kazys 
Bizauskas 1924 m. rugpjūčio 6 d. 
įteikė savo kredencialus prezi
dentui Calvin Coolidge. Pagal 
įprastą diplomatinę praktiką, 
įteikiančiojo kalbos tekstas tu
rėjo būti iš anksto pateiktas Val
stybės Departamentui. Kazio Bi
zausko kalboje jiems buvo ne
priimtinas šis sakinys: "JAV vi- 

pradžioje man liepdavo kasti duo
bes stambiems liediniams. Hen
rikas kaip tik iš kitų išskyrė ši 
gruboką eilėrašti. Atseit telpa 
jame patirtis ir platesnė prasmė. 
Duobės įvaizdis žiauriame kare, 
kai milijonais buvo žudomi 
nekalti žmonės, reiškė daugiau, 
nei mūsų protas ir jausmai gali 
pakelti.

Nagio sumanytas poezijos 
vakaras neįvyko, nes staiga jam 
reikėjo dangintis i laivą ir plaukti 
) Kanadą. Tuo tarpu minimas 
eilėraštis, su manimi atsidūręs 
Amerikoje, nesurado jokio ger
bėjo. Atsimenu, vienu metu 
Kaziui Bradūnui nusiunčiau 
gausų eilių pluoštą, kad atrinktų 
tik tai, kas tinkama spausdinti. 
Jis davė peržiūrėti ir Viktorijai 
Skrupskelytei. To pluošto kopiją 
nusiunčiau ir savo draugui i 
Kanadą. Turėjo būti trejopas rė
tis. Virš kiekvieno eilėraščio, jei 
tinka, jie žymėjo pliusą, jei ne — 
minusą. Ir kas išėjo? Mano 
būsimo rinkinio trys ketvir- 

1 tadaliai buvo paženklinti mi
nusais. Kai kur kritika nesutapo. 

! Tačiau „Duobė” iš visų trįjų susi- 
I laukė tik minuso! Matematiškai

— trys nusveria vieną. Todėl nu
tariau nieko nespausdinti. Bet 
faktas, kad Henrikas Nagys neat- 
stūmė juodadarbiškos „Duobės”, 
man visad išliko malonus. Tai 
bene pats didžiausias pliusas, 
koki esu bet kada patyręs eilia
vimo srityje.

Pranas Visvydas

Kazys Bizauskas (1893-1941)

suomet buvo daugumai mūsų 
tautiečių antroji tėvynė, ypač tais 
laikais, kuomet Lietuva buvo 
svetimųjų pavergta". Kazys Bi
zauskas jį turėjo pakeisti į: "JAV 
visuomet buvo antroji tėviškė 
daugeliui mano tautiečių". Tai
gi, kaip pastebėjo Amerikos lie
tuvių tautininkų veikėjas Matas 
Vinikas, patys amerikiečiai lie
tuvių taryboms davę suprasti, 
kad JAV palankumas bus pa
siektas tik tuomet, kai lietuvių 
tauta atsikratys visos vokiečių 
įtakos, stos į kovą su jais ir pakeis 
tuometinę Lietuvos provokišką 
tarybą nauja, sąjungininkams 
palankia. Juozas Skirius savo 
knygoje Lietuvos užatlantės di
plomatija 1918—29 metais rašo: 
"Lietuvos pripažinimo Jung
tinėse Valstijose koncepcija 
glaudžiai siejosi su padėtimi 
Tarybų Rusijoje, tarptautine 
Vašingtono konferencija, Lietu
vos-Lenkijos santykiais, didžių
jų Europos valstybių delsimu 
išsitarti juridiniu Lietuvos pri
pažinimo klausimu".

Tik susidarius palankiai tarp
tautinei situacijai, kai 1922 m. 
birželio 30 d. ambasadorių kon
ferencija nutarė pripažinti Lie
tuvą de jure ir tuo pačiu sukėlė 
nuostabą šiame krašte, JAV vy
riausybė nebegalėjo ilgiau 
atidėti Pabaltijo reikalus ir 1922 
m. liepos 28 d. "pripažino Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vyriau
sybes". Tenka atkreipti dėmesį į 
tą faktą, nes savo deklaracijoje 
JAV neužsimena apie Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę, jų 
tiesioginio valstybingumo pri
pažinimą.

(domu ir tai, kad kai 1922 m. 
lapkričio 10 d. Vatikanas pri
pažino Lietuvą, kuomet Lietu
vos atstovu ten buvo Kazys Bi
zauskas, Vatikano valstybės 
sekretorius rašė: "Turiu malonią 
pareigą Jums pranešti, kad šv. 
Sostas yra laimingas pripažinti 
de jure Lietuvos vyriausybę".

Argi nepanašiai elgėsi JAV ir 
1990 metais, kai kovo 10 d. Lie
tuva paskelbė savo nepriklau
somybę? Ar ne ir tada Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimui 
kelią pastojo artima prezidento 
George Bush - premjero Gor
bačiovo draugystė bei noras 
išlaikyti ir toliau Sovietų Sąjun
gą nedaloma, tik suteikiant tei
sių pavergtoms respublikoms? 
Istorija kartojasi ir tik kitų pa
saulio valstybių palankumas 
Lietuvai bei Maskvos pučas pri
vertė šį kartą JAV jau pripažinti 
pilną mūsų valstybingumą, o ne 
vien tik vyriausybę.

Tiek apie JAV-Lietuvos san
tykius, siekiant nepriklauso
mybės pripažinimo. Platesnes 
išvadas apie istorinius pana
šumus ar skirtumus kiekvienas 
galime pasidaryti sau. Grįžkime 
prie Kazio Bizausko, jau atvyku
sio į Vašingtoną Lietuvos atsto
vo, o vėliau nepaprastojo pa
siuntinio ir įgalioto ministerio 
titulais atstovauti jaunutei val
stybei. Pareigas jis perėmė iš 
Valdemaro Čarneckio, kuris 
išvyko toms pačioms pareigoms 
į Londoną.

Pirmiausia pažiūrėkime kaip jį 
priėmė Amerikos lietuviai. Atsi
minkime, kad Kazys Bizauskas 
buvo ateitininkas, politiškai 
reiškėsi krikščionių demokratų 
partijoje. Kaip dabar, taip ir anuo 
metu lietuviai šiame krašte buvo 
pasidalinę į įvairias grupes bei 
organizacijas. Todėl ir dėl naujo 
atstovo nuomonės ir nuotaikos 
buvo skirtingos. Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos organas 
Garsas rašė: "Ponas Bizauskas 
yra vienas iš pirmųjų kovotojų 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Jisai yra vienas iš tų, kurie pasi
rašė po Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracijos. Buvęs 
švietimo ministeriu, atstovu prie 
Vatikano, siųstas su įvairiomis 
misijomis ir t.t. Be to, tai yra vie

nas iš didžiųjų Lietuvos pabi
jotų. Tik sunku suprasti, kodėl p. 
Bizauskas kaip ir p. Čarneckis 
Londonan, paskirtas ne pilnu at
stovu, kuomet p. Petras Klimas, 
dar neturįs jokio diplomatinio 
paskyrimo, paskirtas aukščiau
sio laipsnio atstovu Romon prie 
Kvirinalo. Tai misterija, kurios 
nė pats p. Galvanauskas, turbūt, 
nepajėgtų išaiškinti. Mums gi 
metasi akysna tas, kad katalikai 
Užsienių ministerijoje yra labai 
nemėgiami. Jei p. Klimas paskir
tas atstovu su aukščiausiu laip
sniu, tai ne dėlto, kad jis geresnes 
kvalifikacijas turėtų, o dėlto, kad 
laisvamanis ir ištikimas Balu- 
čiams ir abelnai social-liaudi- 
ninkams. Apart to, katalikai vis
uomet apstatomi laisvamaniais, 
kurie įvairias intrigas varinėja, 
savo šefams duobes kasa. 
Žodžiu sakant, katalikai iš atsto
vybių šalinami, o kurie ir gauna 
paskyrimus, tie apstatomi to
kiais žmonėmis, kurie netik kad 
patys nieko neveikia, bet ir ki
tiems kliudo. Ak, tiesa, pasakėm 
neveikia, veikia ir dar kaip veik
ia, tik, deja, ne valstybei, bet 
partijai".

Tuo pačiu metu, kai Garsas 
teigė, jog katalikai Užsienio rei
kalų ministerijoje yra "labai 
nemėgiami", liberalų organas 
Vienybė skundėsi, kad ministeri
ja ujanti "pažangiuosius“, /t.y. 
liberalus ir kairiuosius. "Pasta
raisiais metais Lietuvos vyriau
sybės politika užsieniuose buvo 
nukreipta į 'pravalymą' atstovy
bių nuo pažangesnių žmonių ir 
jų vieton sukraustymą 'tikrų 
katalikų'. Ypatingai tas buvo 
daroma su didelėmis val
stybėmis, kaip Anglija ir Ameri
ka. Taip iš Anglijos tampa 
ištraukiamas Naruševičius, iš 
Amerikos dar pirmiaus ištraukta 
Vileišis, po tam 'valyta' iš tikros 
širdies visi nepriklausantys kler
ikalų srovei. Išvyta atstovybės 
darbuotojai Rimkus, Narvydas, 
Kripaitis, Spranaitis, dabar jau 
ketinama iškelti paskutinis, 
būtent p. Vinikas. Tokiu būdu 
Amerikoje nei atstovybėje nei 
konsulate New Yorke nebėra 
pažangiųjų žmonių nei vieno".

Kazio Bizausko atvykimo 
išvakarėse ta pati Vienybė savo 
vedamajame rašo: "Svarbiausias 
vienok momentas naujam atsto
vui yra tame, kad jisai atvyksta 
tokios suirutės periode, kokios 
turbūt nei vienas kitų šalių at
stovas čionai atvažiuodamas to 
nerasdavo. Vyriausi mūsų gyve
nimo suirutės kėlėjai yra kaip tik 
p. Bizausko abazo žmonės. Kaip 
jisai orientuojasi jųjų tarpe, kaip 
jisai sugebės juos pamokinti val
stybingumo, kokių priemonių ji
sai imsis kad mūsų klerikalus 
atvesti į protą? Tai laikas paro
dys. Mes, Amerikos pažangieji 
lietuviai, savo patriotingo ir val- 
stybingo nusistatymo nemainy- 
sim. Mūsų obalsis buvo ir tebėra: 
"Viskas Lietuvai, o Lietuva 
mums". Mes galėsime mūsų 
naują atstovą ir sutikti, ir priimti, 
ir tinkamai pasveikinti. — Nes 
mes neturime iš anksto nusistatę 
būti nedraugingais mūsų 
tėvynės atstovui. Bet tolimesnė 
kooperacija jojo darbuotei pri
gulės pačiam naujam atstovui iš 
amerikiečių laimėti. Jisai negali 
tikėtis čionai rasiąs spiečius bite
lių, kurios ant pirmutinio žodžio 
sulėks, kaip prie korio su me- 

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

JUOZAS KOJELIS -

Jo 80 metų sukakčiai
VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA

VISUOMENININKAS

nesenstanti
pramoga

Visada ilgėjausi balerinos. Iš 
prigimties esu šokėjas. Jei kas 
tuo netiki, tegul pasiklausia tų, 
kurie matė mane šokanti su tau
raus atminimo profesore Marija 
Gimbutiene. Pirmą kartą su ja 
sukausi prieš daugeli metų lie
tuvių pobūvyje Santa Monica Wo- 
man’s Club salėje. Po to kelis kar
tus kitur. Ji labai mėgo šokti. 
Ypač šiuolaikini improvizacini 
roką. Abu sutarėme: rokenrolą 
šokant (tūpčiojant ir gaudant 
vėjus) niekas nepastebi daromų 
ritmo klaidų. Kažkas panašaus i 
ekspresyviai abstrakčią tapybą.

Šokau ir Mirimar viešbutyje, ir 
visur, kur tik galima buvo šokti. 
Tai gan paprasta formulė: muzi
ka, salė ir tu. Nusižiūrėjęs ma
doną, prieini, nusilenki, pakvie- 
ti, ir jeigu pakyla ir tau ant nuo
spaudų nelipa, esi įkvėptas indi
vidas. Nelyginant Nietzsche’s 
pranašas Zarathustra, žingsniais 
ir judesiais skelbiąs šokančios 
išminties tiesas. Taip — išmintis 
turi būti ir judri, ir džiugi.

Šokau per įvairias lietuvių 
vestuves, kad ir retai kviečiamas 
(mat nereikšmingas). Pasitaiky
davo pakliūti tiesiog i karališkas 
santuokų iškilmes, jaudinančias 
prabangos, orumo, jaunatvės gro
žio vinjetėmis. Prieš keletą metų 
dalyvavau medicinos daktaro 
Jono Kudirkos vestuvių pokyly
je įspūdingame golfo klube, 
Agoura Hills, Ca. Vedė jis kū
rybingą amerikietę. Šalia įvairių 
tautybių svečių, dalyvavo ir ne
mažai lietuvių. Skaniai pasiso
tinę, šokome, kiek tik dūdos leido. 
Ir Lietuvos generalinis konsulas 
su ponia švytėdami nei kiek ne
nusileido. Judesių kaitroje tirpte 
sutirpo rangai, profesijos, poli
tika, turtas, tautybės. Linksmi
nosi vieninga žmonija.

Dažniausiai teko šokti Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Čia akustika veriančiai 
triukšminga, bet grindų parketas 
tinkamas mano čeverykams. Tik 
lubos aukštokos. O kai kada 
užeina ūpas šoktelėjus pasiekti 
kabantį papuošalą, kad ir balio
ną. Tai tik užgaida, nes šiaip 
maždaug laikausi šokio etiketo. 
Per daug skeryčiotis salėje ne
tinka. Mūsuose, kiek menu, ne
blaivaus maivymosi nepasitaiko.

Lietuvos lyriško šventojo pa
stogėje šokau visai neseniai — per 
išgarsintą radijo metinį balių. 
Panašius pobūvius Los Angeles 
lietuviai rengia sekmadienio po-

v

Siame numeryje:
Reikia šokti dažniau • Juozui Kojeliui — aštuoniasdešimt • Nau
ja knyga apie lietuvių tautinę kultūrą • Balio Augino humoreska 
• Mūsų dienų poezija • Juliaus Kelero eilėraščiai • Baltijos šalių 
tapybos trienalė • Virginijaus Rusecko ir Broniaus Rutkausko 
paroda Čikagoje • Naujos knygos

pietėm, kai dar saugiai šviesu. 
Atidarymo žodį lydi meninė prog
rama. Šį sykį (9.22) dainavo sop
ranas Stasė V. Šimoliūnienė, 
akompanuojant muzikologui W. 
Lockwood. Aplodismentams nuti
lus, kunigas sukalba maldelę. 
Dabar galima dorai tašyti gar
džius valgius. Po pietų vyskta 
Loterija ir Varžybos (taip rašoma 
programoje, turint minty varžy
tines). Niekam nieko gero nelai
mėjus, prasideda...

Šokiai!? Prie mikrofono atsis
tojęs, valsus ir tango akordeonu 
groja ir dainuoja iš Šiaulių čia 
tvirtai įsikūręs muzikas ir šiaip 
viso ko meistras Česlovas Geš- 
tautas. Smagi jo muzika. Nesino
ri drybsoti užstalėj. Deja, niekas 
nešoka. Kas čia dabar? Tik po ku
rio laiko matau salės gale besi
sukančią narsuolių porą. Prie 
muzikanto — kitą. Tik dvi. O vi
si kiti sėdi, nelyginant graikų 
bareljefe Olimpo dievai su dei
vėm.

Guodėsi man Muzikos akade
miją baigęs Česlovas Geštautas: 
„Mane paprašo pagroti, palinks
minti, pašokdinti žmones. Mielai 
sutinku. Groju Lietuvoje mėgsta
mas šokių melodijas. Kažkas 
pasidarė: žmonės pritingi šokti. 
Retas pakyla nuo stalo.” Sakau: 
„Gal bijo, kad kiti, jiems šokant, 
neišmauktų buteliuose dar liku
sio vyno.” Aš tik juokauju. Mū
siškiai vyną išmoko gerti bajo
riškai — tik gurkšneliais.

Žodžiu, retas ryžtasi savo 
skanų pasisotinimą šiek tiek 
atsverti šokio mankšta. Gal toji 
laiko tėkmė daro savo. Juk arit- 
metiškai tie patys žmonės jau yra 
senesni nei prieš 10 ar 20 metų. 
Kai kam, be to, dingojasi liaudies 
priežodis: jauni šoka — žemė dre
ba, seni šoka — dantys kleba. 
Būna ir taip.

Vis dėlto. Ne vien tik senoliai 
ir bočiai sėdi už stalų. Ne, ne! Yra 
pakankamai jaunesnių už res
publikonų kandidatą į preziden
tus, neseniai nukritusį nuo 
rampos, ir ničnieko. Yra ir vos ningi matadorai. Tūno. Nešoka, 
vyresnių. Iš jų apetito lietu
viškam kugeliui ir dešroms ga
lima spręsti, kad jie dar galėtų 
duoti garo sąnariams. Ir dar 
kaip. Baimintis dantų klebėjimo 
nedera. Tai irgi prisideda prie 
muzikos ritmo ir prie kultūros.

Taigi šokių srityje padėtis 
liūdnoka. Nykesnė nei ekonomi
nis nuosmukis Lietuvoje. Skau
desnė nei Mafijos savivalė.

Į

I

Enciklopedine kalba kalbant, 
visuomenės veikėjas aplamai yra 
kiekvienas žmogus savo visuome
ninės prigimties dėka. Tačiau ne 
kiekviena veikla yra vienodai 
veiksminga ir reikšminga, todėl 
ne visi gali būti visuomenės vei
kėjai pilnąja tos sąvokos prasme. 
Tam reikia subrendimo, pasiruo
šimo ir savybių, kurių vienos gali 
remtis prigimties polinkiais, 
kitos — patirtimi ar mokslu įgy
tos. Visuomenininko vaidmenį 
apsprendžia atitinkami visuo
menės poreikiai ir veiklos pobū
dis. Paprastai visuomenės veikė
jais laikomi pasižymėję organi
zacijų aktyvistai, viešosios nuo
monės formuotojai, įtakingos 
asmenybės. Iš jų laukiame ne tik 
daugiau nusimanyti ar veikti 
savo srityje, bet sugebėti visuo
meninį reikalą laikyti aukščiau Į ėjome pro vienas kitą, žodžio ne- 
asmeninio. Aukščiausiai keliamų tardami. Tąsyk suradau nuo 
kriterijų pagrindu, Juozas Kojelis 
yra visuomenės veikėjas „par ex- 
cellence”.

♦ ♦ ♦

Atskleiskime ir drauge pervers 
kime gerbiamo sukaktuvininko 
visuomeninės veiklos knygą. Juo
zas Kojelis — rezistentas, filolo
gas, lituanistikos propaguotajas, 
kultūros puoselėtojas, žurnalis
tas.

Jau vaikystėje rezistencinė 
veikla formavo šią asmenybę. 
Nuo pirmųjų gimnazijos metų jis 
buvo slaptas ateitininkas, o 
vokiečių okupacijos metais slap
tos ateitininkų kuopos globėjas 
Kretingos gimnazijoje; universi
tete — ateitininkų Humanitas I Klaipėdos, Kauno ir Ragainės 
korporacijos pirmininkas, dar | kalėjimuose. Laimei, jam pavyks- 
1941 metų sausio mėnesį susku- Į ta išsigelbėti.
________ Atsidūręs tremtyje, Vokietijoje,

* Rytoj, sekmadieni, lapkričio 17 ' bi6juU8 Juo,zas mokytojauja ir 
dieną, Los Angeles lietuvių komi- vadovauja lietuvių gimnazijai 
tetas Juozui Kojeliui pagerbti rengia , Muenchen e. Atvykęs į Jungtines 
jo aštuoniasdešimt metų sukakties Amerikos Valstybes, mokyto- 
paminėjimą. Čia spausdinamas Lie- jauja lituanistinėse mokyklose 
tuvos Respublikos ambasadoriaus ir 
ypatingo įgaliotinio Pietų ir Vidurio I 
Amerikos valstybėms dr. Vytauto A. I 
Dambravos tai progai paruoštos 
kalbos tekstas.

Niūresnė nei laikraščių ir knygų 
skaitytojų sumažėjimas. Graudu 
matant salėje nuobodžiaujančias 

| sinjoras, kai šalia tūno stuome- 

1 Politikuoja. O muzikantas raito 
jausmingą valsą. Ir aš, galų gale, 
išvedu fainą it lendrę Audronę. 
Mes sukamės kaip pašėlę. Tik 
mes vieni. Net nepatogu. Suka
mės be perstojo. Muzikai pasi
baigus, svaigsta galvos, tuo pri
mindamos: reikia šokti dažniau. 
Visiems. Visur. 

Pranas Visvydas

bęs Vilniaus universitete ateiti
ninkus įregistruoti pačia pirmąja 
studentų organizacija.

Pirmuoju sovietmečiu Juozą 
Kojelį jau matome kaip pogrin
dininką. Buvo vienas iš labai ne
daugelio, kuris, persirengęs dar
bininku, 1941 metų masinių 
trėmimų metu visą dieną pralei
do Naujojoje Vilnioje tarp trem
tinių ešalonų, ieškodamas gimi
nių, pažįstamų, perduodamas 
jiems vaistus, priimdamas tre
miamųjų laiškus, išklausydamas 
jų prašymus — lyg jiems teiktų 
paskutinį patepimą — pagelbė
damas visiems, kiek tomis bai
siomis sąlygomis buvo įmanoma.

Aną šiurpiąją birželio šešiolik
tąją ir aš buvau Naujojoje Vilnio
je, ieškodamas savo iš Utenos tre
miamos šeimos. Ko gero, mes pra- 

šeimos atskirtą tėvelį, galiausiai 
tris broliukus ir sesytę, o mamytė 
per galvijams skirto vagono plyšį 
man sprauste įspraudė atsivežtą 
mano žieminį apsiaustą. Ji jautė 
mane matysianti. Kas per išleis
tuvės ten buvo!:..

Per nacių okupaciją Juozas Ko
jelis mokytojauja ir pavaduoja 
direktorių Kretingos gimnazijoje. 
1942 metais jis, savanoris, Lietu
vos laisvės armijoje reguliariai 
slapta vežioja pogrindžio litera
tūrą. Jis negalvoja apie riziką, 
baimę ar drąsą. Juozas savyje 
jaučia pareigą, ir tą pareigą 
atlieka. Kitais metais už antina- 
cinės rezistencijos organizavimą 
Gestapo suimamas, kalinamas

Čikagoje ir Los Angeles, o Monte- 
rey mieste, Kalifornijoje, dirba 
drauge su generolu Stasiu Raš
tikiu (jo tėvus iš mūsų namų 
Utenoje išvežė į Sibirą) kariuome
nės kalbų mokykloje kaip lietu
vių kalbos instruktorius.

1966 metais Juozo Kojelio ini
ciatyva Los Angeles Lietuvių 
fronto bičiuliai suorganizuoja 
pirmąjį lietuvių literatūros vaka
rą tautinei kultūrai stiprinti. 
Tokių kasmet rengiamų vakarų 
tradicija tebesitęsia iki šiol. 
Šiemet gruodžio aštuntąją du 
žymūs svečiai į literatūros vaka
rą atvyksta iš Lietuvos.

Šalia šio svarbaus įnašo litu
anistinio švietimo ir kultūros 
srityse, Juozo Kojelio egzisten
cijos esmė yra rezistencija prieš 
Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietu
vos okupaciją, ir jis darbais rodo 
ryžtingo kovotojo veidą. Pirmiau
sia jis aktyviai veikia „Lietuvių 
fronte”. Per trisdešimt metų kas
met organizuoja ar padeda or
ganizuoti Los Angeles Fronto 
bičiulių studijų dienas, į kurias 
kviečiami patyrę prelegentai ir 
kuriose išsamiai nagrinėjami 
opiausi tautos laisvinimo klau
simai.

Septynerius metus jisai reda
guoja rezistencijos žurnalą / 
laisvę. Vienas pačių žymiausių 
rezistencijos vadų, Juozas Brazai-

Sveikiname Juozą Kojelį, šių metų gruodžio 2 dieną švęsiantį savo aštuonias
dešimtąjį gimtadienį!

Vytauto Maželio nuotrauka

tis, kuris savo genialų profesinį 
talentą paaukojo darbui rezis
tencijoje, pripažino, jog Į laisvę 
buvo geriausiai redaguojamas 
Juozo Kojelio. Vokietijoje jis dir
bo kaip Antinacinės rezistencijos 
lietuvių politinių kalinių są
jungos centro sekretorius.

Visą septintą dešimtmetį, pra
dedant 1961 metais, Juozas Koje
lis talkina Leonardui Valiukui 
Rezoliucijoms remti komitete, ve
dant akciją JAV Kongrese, kad 
Amerikos vyriausybė Baltijos 
kraštų okupacijos klausimą keltų 
Jungtinėse Tautose. Garsiąją 
rezoliuciją HCR 416 Atstovų rū
mai priėmė 1964 metais.

1981 metais Juozo Kojelio ini
ciatyva įsteigiama Baltų laisvės 
lyga. Tais pačiais metais Jung
tinių Valstybių Kongresas — 
abeji rūmai — vienbalsiai priima 
rezoliuciją, įpareigojančią vals
tybės prezidentą birželio mėnesio 
14 dieną skelbti Baltų laisvės 
diena. Atsimename, kai 1983 
metais prezidentas Ronald Rea- 
gan, talkininkaujamas Baltuo
siuose rūmuose dirbusio gabaus 
Juozo Kojelio sūnaus Lino, Baltų 
laisvės dieną sukvietė du šimtu 
Amerikos baltų atstovų ir iškil
mingai pasirašė Baltų laisvės 
dienos proklamaciją. Taip pat 
Valstybės departamentas per 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių išsiuntinėjo visoms 
Jungtinių Tautų organizacijai 
priklausančių valstybių vyriau

sybėms prezidento Reagan raštą, 
nurodantį priežastis, kodėl 
Amerika nepripažįsta Baltuos 
valstybių okupacijos. Lietuvos 
byla ėjo pirmyn.

Lietuvos bylą stumti pirmyn 
Juozui Kojeliui rūpi ir Lietuvos 
nepriklausomybę atkūrus. 1994 
metų birželio 20 dieną Vilniuje 
jisai sukviečia pokalbiui būrį žy
mių Lietuvos politikų ir kelis 
bendraminčius iš Amerikos, 
kurie tada lankė Lietuvą, ir 
pasiūlė Karaliaučiaus klausimą 
pajudinti JAV Kongrese. Lietu
vos politikai tai idėjai pritarė, o 
jų tarpe dalyvavo Vytautas 
Landsbergis, Seimo nariai Po
vilas Katilius, Vilija Aleknaitė, 
Saulius Šaltenis ir Ignas Uždavi
nys, ambasadorius Česlovas 
Stankevičius, advokatas Jonas 
Kairevičius ir dr. Juozas Tu
melis. Išeivijos lietuviams atsto
vavo pasitarimų iniciatorius Juo
zas Kojelis, poetas Bernardas 
Brazdžionis, dr. Zigmas Brinkis 
ir Algis Raulinaitis. Taip gimė 
rezoliucija HCR 51, kurią, kad ir 
susilpnintą, šiais metais priėmė 
JAV Kongresas. '

Negaliu nepaminėti, kad 1986 
metais Juozas Kojelis slapta per
vežė stambią finansinę paramą 
Lietuvos rezistencijai bei šiek 
tiek popieriaus pogrindžio 
spaudai. Vėl pavyko jam sunki ir 
labai rizikinga misija. Vietoje 
įvertinimo žodžių, laikraštis Aki
račiai jį apšaukė komunistų 

agentu.
Be viso to, Vokietijoje Juozas 

Kojelis įėjo į Aidų žurnalo 
steigėjų ir leidėjų kolektyvą, o 
Amerikoje dešimtį metų talkino 
poetui Bernardui Brazdžioniui 
redaguoti Lietuvių dienas. Kartu 
su Juozu Vitėnu suredagavo 
Amerikos lietuvių vardyną, 
yra bendradarbiavęs Žemaičių 
žemėje, Aiduose, Drauge, Dar
bininke ir kituose dabar jau 
Lietuvoje leidžiamuose laikraš
čiuose. Iš viso spaudoje paskelbė 
daugiau negu tūkstantį straips
nių. Visuose Juozo Kojelio dar
buose atsispindi meilė Lietuvai, 
pavergtos tėvynės interesai, 
rezistencinės dvasios išlaikymas 
ir jos stiprinimas.

Kelis kartus jis buvo malonus 
atvykti į Venezuelą dalyvauti 
Pietų Amerikos lietuvių kongre
se, jubiliejiniame švento Kazimie
ro minėjime, Vasario šešiolikto
sios iškilmėse ir kitomis progo
mis. Juozas Kojelis buvo ir yra 
Venezuelos lietuvių didžiai ger
biamas ir mėgstamas paskai
tininkas, atlikęs ir šiame žemyne 
Lietuvai skirtą rezistencinę mi
siją.

Galiausiai — šiandien iškilmin
gai bus pristatomas jo raštų rin
kinys Iš nakties į rytą.

♦ ♦ *

Toks, trumpai peržvelgus, yra 
Juozo Kojelio veiklos kalnas, 
kurio viršūnę nutvieskia tam
sumus prašalinanti Lietuvos 
saulė. Ši konspektyvi santrauka 
akivaizdžiai rodo, kad Juozo Ko
jelio veikla susiveda į liudijimą 
Dievo, Tėvynės, į rezistenciją ir 
kultūrą, konkrečiai — į savo 
kalbos ir kultūrinių vertybių 
išlaikymą išeivijoje.

Juozas Kojelis savo gyvenimu 
įrodė, kad jis myli Dievą ir Jo bi
jo, bet niekad nesilankstė Dievo 
ir tautos priešams, ar jie būtų ko
munistai, naciai, ar kiti. Juozas 
skyrė savo gyvenimą Lietuvai, 
partizanaudamas rezistencijos 
avangarde, nepabūgdamas nei 
kovos, nei kančios. Ir Juozas 
visuomet rado laiko išeivijos 
lietuvių švietimui ir tautos kultū
rai. Lietuva jam liko ištikima. O 
lietuviškoji išeivija?

Žinau, kad ne visada jo žo
džiai buvo aplodismentais paly
dimi. Ne kartą buvo stengiamasi 
Kojeliui užčiaupti lūpas, o jis 
sakė: „Kur mano lūpos — ten ir 
širdis”. VLIKo seimuose, Čika
goje ir čia, Los Angeles, jam kar
tais nebūdavo leidžiama nė 
klausimo paklausti — jis būdavo 
baubimu tildomas. Nesvarbu, 
Juozas tuos pac'us klausimus 
keldavo spaudoje, kur nešvan
kiųjų riksmas ausų nebekurtin- 
davo.

Kodėl Juozas Kojelis buvo ban
domas nutildyti? Ogi dėl pagrin
dinio jo asmenybės bruožo, kuris 
jubiliatą išskyrė iš kitų tarpo ir 
jį išaukštino. Tai visoje jo esybėje 
įaugusi aistra visame kame 
ieškoti tiesos ir jai tarnauti. Juk 
Humanitas korporacijos šūkis 
buvo „Duc in altum!”

Juozas nuolat citavo romėnų 
posakį: „Esu tavo draugaa,~~bet 
dar didesnis draugas — tiesos”. 
Juozas man kalbėjo: „Paneigęs 
teisingumą, negali mylėti nei 
Dievo, nei tėvynės, nei artimo”. 
Jis labai jautriai išgyveno kiek
vieną prasilenkimą su tiesa ir 
aštriai reagavo į faktinės tiesos 
pažeidimus, sąmoningą faktų 
klastojimą ir melą, kuriuo savo 
imperijas kūrė ir kurį išlaikė ko-

(Nukelta į 2 psl.)
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Pasižvalgius po Seimo 
rinkimų išdavas

(57.5%). ; Prunskienę,

1996 metų Lietuvos Seimo rin
kimai — tai buvusios nomenk
latūros partijos — LDDP pralai
mėjimas. Tai daugumos lietuvių 
pripažinimas, kad buvę sovietme
čio technokratai ne tik kad neturi 
atsakymų šiandieninėms pro
blemoms, bet dargi, kad jie taip 
pat labai grubiai išnaudojo dalies 
tautos pasitikėjimą ir išsigrobstė 
sau nemažai krašto turtų.

Užtat vienmandatiniuose rinki
muose nubalsuota tik už du 
LDDP asmenis ne partijos sąraše: 
Petrą Papovą ir Algimantą Sala
makiną, kurie sudaro tik 16% 
visų eldėdėpistų Seime. Kon
servatoriai pasirodė turintys dau
giau populiarių asmenų: 17 iš 
70, buvo išrinkti vienmandatiš- 
kai (tai 25%). Kitaip sakant, pasi
tikėta asmenimis, ne tik partija. 
Kitus .partijos turėjo dar daugiau 
paskirų asmenų, kuriais pasi
tikėjo balsuotojai: centras 30%, 
krikščionys demokratai 31%, o 
socialdemokratai net 41%.

Teko nusistebėti, kad Andrius 
Kubilius (38.6%) pralaimėjo 
Audriui Butkevičiui
Išeivis dr. Feliksas Palubinskas 
(51.8%) Kaune laimėjo prieš kon
servatorių Juozapą Katkų 
(43.9%), o konservatorių narių są
raše laimėjo kitas išeivis, buvęs 
investicijų banko direktorius: 
Vytautas Dudėnas. Mums gerai 
pažįstamas dr. Kazys Bobelis 
buvo išrinktas Marijampolėje su 
59.1% prieš krikščionių demokra
tų partijos Algirdą Endriukaitį 
(39.3%).

Keli įžymūs krikščionys de
mokratai asmeniškai pralaimėjo. 
Tai Povilas Katilius (45.8%) prieš 
jaunalietuvių (Viktoro Petkaus 
įsteigtų) lyderį Stanislovą Buš
kevičių (51.4%), Algirdas Patac
kas (43.6%) prieš konservatorę 
Joaną Sadeikienę (49.4%) ir Igna
cas Uždavinys (39.6%) Kretingoje 
prieš politinį kalinį Antaną Švit
rą (57.9%).

Staigmena buvo konserva
toriaus dr. Antano Matulo 
(48.78%) laimėjimas prieš labai 
stipriai pasireiškiantį Pasvalyje 
LDDP žmogų Vytautą Einorį, 
(48.58%), dabartinį Žemės ūkio 
ministrą. Garsusis Česlovas Jur
šėnas (45.0%) pralaimėjo liberalų 
sąjungos Kęstučiui Trapikui 
(51.0%). Staigmena buvo ir Jono 
Šimėno laimėjimas Utenoje 
(48.4%) prieš Lietuvos aido re
daktorių ir įtakingą konserva
torių Saulių Šaltenį (46.4%). 
Gerai pasirodė buvęs Brazausko 

patarėjas Raimundas Rajeckas 
(52.5%) Panevėžyje, remiamas šį 
kartą konservatorių prieš krikš
čionį demokratą Julių Beinortą 
(39.7%).

Didžiai daugumai užsienio lie
tuvių Seimo rinkimų rezultatai 
buvo maloni staigmena. Konser
vatoriai daugiau išsirinko Seimo 
narių nei tikėjosi. Laukta deši
niųjų pergalė buvo įtikinanti ir 
lengvai peržengė daugumos 
Seime ribą tiek, kad būtų galima 
vyrauti valdžioje.

Seime iš 141 vietos, konserva
toriai turės 70 narių, krikščionys 
demokratai 16, centro sąjunga 
13, socialdemokratai 12, o LDDP 
12. Neperžengusios 5% ribos ki
tos partijos neteko teisės siųsti 
savo žmones į Seimą, nebent jų 
kandidatai asmeniškai tą pri
pažinimą išsikovojo patys. Įdomu, 
kad iš jų ryškesnės grupuotės turi 
po vieną atstovą: Jaunoji Lietuva 
(surinkus 3.69% kaip partija) — 
Stanislovą Buškevičių, Moterų 
partija (3.67%) -• dr. Kazimierą 

Krikščionių de
mokratų sąjunga (3.10%) — dr. 
Kazį Bobelį, Lenkų akcija (3.09%) 
— Gabriel Mincevičių, Liberalų 
sąjunga (1.86%) — Kęstutį Trapi- 
ką, tautininkų ir demokratų 
koalicija (2.04%) — Rimantą 
Smetoną, Jūratę Matekonienę ir 
Saulių Pečeliūną, Valstiečių 
(1.71%) Albiną Vaižmužį ir poli
tiniai kaliniai (1.49%) Antaną 
Švitrą.

Seime dominuos vadinamas de
šiniosios jėgos, nors gali pasima
tyti, kad jos kartais nebus vienin
gos. Gerai, kad konservatoriai tu
ri šį kartą tiek daug savų žmonių, 
taip kad su nedideliais kompro
misais galės įvykdyti taip laukia
mas viešojo gyvenimo reformas, 
galės įvykdyti taip laukiamas 
viešojo gyvenimo reformas. 
Nemaža dalis tautos davė kon
servatoriams tą ne tik galimybę, 
bet ir atsakomybę pasukti kraš
to veiklą tinkama kryptimi.

Ateina savivaldybių rinkimai 
kitą pavasarį ir, svarbiausia, po 
šiek tiek daugiau nei metų bus 
renkamas valstybės prezidentas. 
Nedaug laiko parodyti, ką dabar 
išrinktieji gali padaryti. Lyg 
paveikti Lietuvoje užsilikusio 
bergždžio plepėjimo, kai kurie 
išeivijos politologijos mėgėjai, 
norėdami parodyti savo įmant
rumą, jau pradeda kalbėti apie 
konstitucijos pakeitimo būti
numą, o mažiau apie tai, kas tuo

Šiame numeryje:
Nauja proga Lietuvai • Juozo Apučio naujausias romanas • 
Rašytojams rūpi Rytų Lietuva • 25-ajai Lietuvių fotografijos 
parodai pasibaigus • Nijolė Jankutė apie „Karštąją zoną*’ • Mūzos 
Rubackytės koncertas Čikagoje • Prano Visvydo eilėraščiai • Nau
jos knygos • Čikagoje prisimintas poetas Vytautas Mačernis

jau galima ir reikia padaryti. 
Dabar reikia atsiraityti rankoves 

1 ir apsivalyti išvietėse — nuo reke
tų ir korumpuotų valdininkų, 

’ kad jie žino ką dalykiškai daryti 
ekonomikoje, o ne tuščiažodžiau
ti, mosikuoti vėliava, reikia ar 
nereikia, bauginti liaudį dėl 
visokių rimtų ar mažiau vertų 
priežasčių ar neužtektinai vertin
ti krašto gerovės svarbą. Žmonės 
tikisi, kad nauja vyriausybė 
tikrai gerai pasirodys. Mokės su
jungti tautą eiti bendru keliu sie
kiant gerovės.

Konservatoriai triuškinančiai 
laimėjo todėl, kad balsuoti šį 
kartą neatėjo neapsisprendusieji. 
Aišku, jie būtų galėję ateiti ir 
pabalsuoti už konservatorius. Bet 
to mes nežinome. Jei 1992 metais 
balsavo maždaug 70% galėjusių 
balsuoti, tai 1996 metais tik 50%. 
Tas 20% skirtumas, reprezentuo
jantis namuose pasilikusius 
neapsisprendėlius, yra 30% nor
maliai bebalsuojančiųjų (kaip tai 
buvo 1992 metais). Tas paprastai 
reiškia, jog grįžus prie urnų 
neapsisprendusiems kituose 
rinkimuose, konservatoriai pasi
laikytų savo tuos pačius lojalius 
balsuotojus ir gautų apie 
ketvirtadalį ar trečdalį visų 
balsų, kada balsuotojų būtų 
gerokai padaugėję.

Krikščionys demokratai tikė
josi, kad jei ateis daugiau neapsi- 
sprendusių balsuoti, tai gera 
dalis tų balsų atiteks jiems. 
Tokių, kurie per šios vasaros 
apklausinėjimus nepasisakė nei 
už konservatorius, nei už LDDP, 
o simpatizavo krikščionims 
demokratams arba centrui. Tie, 
kurie taip žadėjo, visai neatėjo. 
Matyt, centras tik iš dalies, o 
krikščionys demokratai visai 
nepajėgė sudominti neapsispren- 
dusiųjų — jis pasiliko namuose.

Nors krikščionys demokratai 
šiandieną yra antroji dydžiu 
Seime partija, jos įtaka palyginti 
nedidelė, iš dalies dėl savo veik
los lojalumo dešiniųjų lyderiui — 
konservatoriams, o aplamai dėl 
jos veiklos ribotumo. Ta padėtis, 
žinoma, gali keistis, bet tik tada, 
kada Lietuvos krikščionių 
demokratų partija atsivers pla
tesnei savo organizacijos bazei. 
Palyginus su kitomis didesnėmis 
partijomis, ji yra gana varginga 

j ir kukli, kad ir skaisti. Jos vadai, 
suorganizavę ją beveik iš nieko, 
turės ryžtis žengti į aukštesnę 
politinės veiklos pakopą. Kitaip 
ji šalyje nieko reikšmingo nenu
veiks.

Kad centras sustiprės, buvo 
senokai laukta. Tačiau didelio jo 
rėmėjo, Lietuvos ryto (1996.10.28) 
puslapiuose Laimonas Tapinas 
skelbė, kad „Vidurio jėgos neiš
naudojo istorinės galimybės”. 
Buvo dėta vilčių, kad „centro jė
gos” susijungs, bet to neįvyko. 
Gal dėl to tame pačiame nume
ryje Rimvydas Valatka, tiesiog 
sukrėstas tokio konservatorių 
laimėjimo, užsipuolė ir Valdą 
Adamkų: „V. Adamkaus, akty
viai raginusio balsuoti už centris
tus, tautininkus, demokratus,

Sudrumsta pastoralė Juozo Apučio romane
PETRAS MELNIKAS

1 Naujausiame Juozo Apučio ro
mane Smėlynuose negalima su
stoti (Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1996) giri
ninkas Vladas Milašius atvyksta 
į Palkabalį Dzūkijoje, į smėlingą, 
ežeruotą kraštą, kur sunkiai au
ga augmenija, bet visgi ošia dideli 
pušynai. Jis stoja mirusio gi
rininko, gražiabalsio, vieton.

Milašiui gaila sovietų valdžios 
masiškai kertamų miškų. Prabė
gom pasirodo tipiški ir netipiški 
kaimo gyventojai. Dauguma jam 
primena charakterius tiesiog iš 
Gogolio raštų. Čia būtinai yra 
pirmininkas, važinėjantis maši
na, pienininkas ir daili jo žmona, 
pienininkė Gerda, į kurią įsimy
li Milašius. Ir jie abu čia autoriui 
lyg svarbesni.

Kiti: Mortūnienė, įsimylėjusi į 
Milašių, kuris tačiau ją atstumia; 
mokyklos direktorius, valdžios 
prašomas šnipinėti, Vinculis ir 
kiti. Autorius leidžiasi į praeitį 
apie Milašiaus seserį Dalią ir 
Vinculio senus nuotykius.

Visa tai ilgai, per 100 puslapių 
skaitant, lyg rodo, kad romanas 
bus kaimo gyvenimo panoramiš- 
kas vaizdavimas, nesusitelks ties 
vienu charalfteriu, bet bus 
kažkas su estetine distancija nuo 
veikėjų, savotiška rami pastoralė.

Tik kai Milašius aplanko pieni
ninkus ir su pienininke Gerda 
slaptai susitinka miške, atsi
randa intriga, lyg Anos Kare- 
ninos tema, ir ji neapleidžiama. 
Visi stiprėja, virsdama net tra
giška gale.

Šia tema užsiimama, rodant 
kaip gegužinėje kaimo’„valdžia” 
patraukia Milašių per dantį dėl jo 
slaptų susitikinėjimų su Gerda. 
Štai girininkas su Gerda iriasi 
ežere. Atvažiavus Milašiaus 
mylimai seseriai Daliai, šnekama 
apie Gerdą. „Drąsus žmogus ją 
vedęs” — sako Dalia. Taip, drą
sus, bet...

Pienininkas neiškenčia ir prie 
progos sako Milašiui, kad taip ne
bus, kaip besimylintieji nori. 
Pienininkas kenčia, degtuku 
mėgina padegt namus, bet Mila
šius išgelbsti. Pienininkas apsi
degina ir gydosi ligoninėj.

Ironija. Įsimylėjėliai tuo tarpu 
pasimato tai miestelyje, tai 
Vilniuje prie pilies, pas daili
ninką — tapytoją (kuris pradeda 
Gerdos portretą), tai kine. (Suži
noma, kad pienininkas gydosi 
specialioj ligoninėj.) Susitinka 
net Gerdos tėviškėje, lyg Gudijoj, 
apžiūri ten miestelį, ji apsiperka, 
kas Vladą Milašių nervuoja 
kažkodėl; lyg parodoma, kad jis 
netiktų jai, jei jiedu būtų vedę — 

Į jis nekantrus.

liberalus, tauta nepaklausė. 
Balsus, sudėjus, išeina ne 
daugiau kaip 12 procentų. Tačiau 
tiek šios partijos būtų surinkusios 
ir be V. Adamkaus. Tai netrukdo 
ir toliau jam blefuoti — vis tiek 

1 V. Adamkus prarado galimybę 
tapti Lietuvos prezidentu”. Ro
mualdas Ozolas tačiau daug pozi
tyviau įvertina Centro bei Valdo 
Adamkaus pasirodymą per 
rinkimus.

Gerai pasirodė socialdemokra
tai ir, atrodo, todėl, kad ne vienas 

1 jų atkreipė į save ir savo partiją 
tinkamą dėmesį dirbant Seime. 
Nepaisant, kad centristai bau
gina liaudį, jog, jei Landsbergis 
nemokės politiškai vadovauti, tai

Juozas Aputis Algimanto Kunčiaus nuotrauka

Ir štai gale Palkabalio miške 
gaisras! Grįžęs pusprotis pieni
ninkas su motociklu įvažiuoja į 
ugnį ir sudega... Gerda išvažiuo
ja tėviškėn ir laišku duoda 
suprasti girininkui, kad jiems 
geriau atitolti vienas nuo kito ir 
niekad nesuartėti.

Taip Gerda, kuri prieš metus 
klūpodama prieš medį prašė 
Dievo, kad jų neatitolintų, gale 
romano nori, kad jie daugiau 
nesimatytų. Tuo ištrinama jų 
santykių ironija ir tai gan geras 
epilogas. Primena kiek Knut 
Hamsun’o romanų nelaimingas 
meiles ir jų tragediją.

Ši knyga rašyta 1980-1995 me
tais.

* * *
Juozas Aputis — žymus Lietu

vos prozininkas. Sunku būtų šią 
knygą tinkamai įvertinti. Aputis 
praeityje mėgino lyg realizmą ir 
jo priešingybę, sąlyginę — fan
tastinę prozą. Čia jis yra ant ri
bos: asmeniškai originalios, 
lengvų sakinių, impresionistiškos 
prozos ir savotiško paprastumo. 
Paprastumas — dialoguose, 
impresionizmas — poetiškuose 

grįš už ketverių metų LDDP stip
rybė, tos partijos svarba, atrodo, 
užsibaigė su jos dominacija, kuri 
ją įgalino visokias šunybes iš-' 
darinėti, tautai mažai ką 
duodant.

Seime greit pasimatys: kas 
demagogai, kas ėjo į rinkimus, 
kad gerai pagyventų, o kas iš tik
rųjų dirbs išmintingai tautos la
bui. Darbščių, tikimės, pakaks. 
Šalia darbštumo siūlytume Sei
mui atrasti efektyvią darbo sis
temą, kad būtų, kiek galima, eli
minuotos nereikalingos kalbos ir 
einama prie dalykiškų ir gerų 
sprendimų.

Jonas Pabedinskas 

kaimo vaizduose, kur kartais jau
čiamas net donelaitiškas smulk
meniškumas.

„Bitės pro avilio landą išsirita 
anksčiausiai. Jos, kaip ir žmonės 
— ankstų rytą pasiraivo, pasi- 
vaikšto ant laktos, pasukioja 
galvytes ir tingiai apsunkusios 
atsiplėšia nuo savo lėktuvnešio, 
nuskrenda į mums atrodomą 
nežinią, iš kurios visada randa 
kelius sugrįžti. Iš ryto labiausiai 
darbuojasi ir varnėnai...” (p. 250). 
Ir taip toliau.

Tokių staigių susismulkinimų 
yra mažai romane, viskas gan 
moderniai logiška, paprasta, į 
temą.

Stebėtina, kaip mažai jaučia
ma, kad gyvenama sovietinėj 
okupacjoj. Mat veiksmas vyksta 
jau ramesnėj brežnevinėj epo
choj ir partizanavimas jau už
mirštas, senoj praeity. Tik 
Afganistano karas išryškintas, 
grįžus iš ten vienam iš kaimo 
jaunuolių. Atrodo, ir geriama 
daugiau kaip kad tarpukario 
laikotarpyje.

Bet kaimas čia išlikęs senuoju 
kaimu. Aišku, miško darbai dau
giau mechanizuoti ir daug kas 
važinėja dviračiais, motociklais 
ar automobiliais. Net žmonės nuo 
tos mechanikos kažkokie grei
tesni, kiek kampuoti. Girdėti ir iš 
tokių dialogų:

Ar toli važiūji? — žemai
čiuoja jis.

— Iki Skuodo.
— Paveši.
- Sėskit”, (p. 175).
Ir vis vyksta tragiškos meilės 

debesuoti pasikalbėjimai:
Kodėl aš tave? Tu viską ži

nai... pienininką., iš gailesčio aš 
su juo pradėjau gyventi.

— Iš gailesčio?
— Sakiau ne sykį, ko dar ste

biesi. O tu... o tu esi momento 
žmogus. Toks lokalinis. Kažkodėl 
graži, nekasdieniška pasirodė to

ji tavo... momentinė trauka. Kaži 
koks mirksnis... [...] Viduj tu esi 
sutvertas priešintis bjauriai 
tikrenybei. Štai kaip”, (p. 245).

Taip Gerda kritikuoja Mila
šiaus charakterį, geriau jį 
pažinusi. Ir todėl sakosi: „Man 
baisu, kaip aš myliu Milašių. Vi
siems laikams su juo. Man taip 
pat baisu, kad gyventi kartu su 
juo negalėsiu niekada” (p. 276). 
Taip rašo ji Daliai gale, o ši Mila
šiui tai pakartoja.

Tarpe šios meilės aprašymų 
įterpiami miško kirtimo, naiki
nimo darbai. O pats autorius gale 
knygos viršelyje prirašo, kad 
nenorėjęs romanu ką nors pa-, 
kyti, bet pabūti tarp miškų, p- u- 
smėlynų, upės, tarp artimų žmo
nių!...] Mat ateis laikas, kai viso 
to nebebus.

Šilutėje — 
monospektakli ų 

festivalis
Šį šeštadienį, lapkričio 23 

dieną, Šilutėje prasideda mo- 
nospektaklių festivalis „Devy
nios meno dienos”.

Festivalio atidarymo vakarą 
šilutiškė aktorė Monika Plėvytė 
parodys naują savo darbą — mo
nospektakli „Rudens stiliaus 
moteris”.

Į festivalį taip pat atvyks gar
sūs Lietuvos aktoriai, Europos 
monospektaklių festivalio lau
reatė Eglė Mikulionytė ir Fer
dinandas Jakštys.

Festivalio svečias bus Sankt 
Peterburgo „Paramount” akto
rius Grigorijus Kofmanas. Doku
mentinių filmų režisierius Ar
tūras Jevdokimovas surengs savo 
kūrybos vakarą.

Taip pat veiks tapybos paroda, 
vyks susitikimai su aktoriais ir 
režisieriais.
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PARAŠTĖ

Ieškant normalios 
ekonominės išminties

DALIA KUIZINIENĖ

Kauno dienoje (1996 m. spalio 
1 d.) pasirodė Žyginto Kačanaus- 
ko straipsnis „Sovietmečiu žmo
nių gyvenimas buvo geresnis”, 
kuriame jis ieško atsakymo, 
kodėl žmonėms tada bent nerū
pėjo kaip prasimaitinti.

Jis prisimena, kad perestroika 
atsirado todėl, kad sovietų biu
rokratinė sistema išleisdavo 
daugiau, nei sukurdavo. Sistema 
bankrutavo, gyvenimas blogėjo. 
(Taigi blogėja jau bent dešimt 
metų nuo 1985 metų. 1985-aisiais 
gal dar nebuvo bėdos su maistu, 
kaip rašoma, kad yra dabar, bet 
gerai nebuvo — P.M.)

Straipsnyje rašoma, kad buvo 
galvojama, jog atsiskyrus nuo Ru
sijos gyvenimas negalėtų nuolat 
blogėti. Juk kiek sutaupai, tiek 
praturtėji, ir iš to gali gerinti 
gyvenimą. Taigi po Nepriklau
somybės mes turėjome eiti šia 
kryptimi, nuolat jausdami gyve
nimo lygio kilimą.

Atgimimo laikais žmonės to ir 
tikėjosi, kad atsiskyrus nuo Rusi
jos, nebereikės vagonais išvežti 
mėsos, pieno produktų, todėl bus 
gyvenama sočiau, vagonai, kaip 
anksčiau, jau neberiedės į Mask
vą su staigiai užsakytų vaisių 
siunta. Bet kurgi tas išsaugotas 
turtas, klausia autorius? Kur ge
resnis gyvenimas?

Toliau prisimenama, kad po 
Nepriklausomybės nereikia, kaip 
anksčiau, finansuoti didžiulės 
sovietinės armijos, karo ir kos
minių programų. Užsieniečiai, jis 
sako, teigė, kad šioms reikmėms 
sovietai išleisdavo pusę valstybės 
biudžeto. Vadinasi, po Nepri
klausomybės sumažėjus šioms iš
laidoms turėjo dvigubai pagerėti 
Lietuvoj gyvenimas. Bet kur tie 
pinigai, klausiama, kur tas 
turtas?

Pastebima, kad didžioji dalis 
Lietuvos jmonių yra privačios ir 
kad privatininkas tvarkosi ūkiš- 
kiau, taupiau, nei valdininkas ir 
todėl išlaidaujama mažiau, ir tur
to turi likti daugiau.

* * *

Aišku, atrodo, pačiam privati
ninkui ir lieka daugiau.

Bet jie tai slepia kišenėje ar 
užsienyje, nemaža jų nemoka 
mokesčių, didelių procentų no
rinčiai valdžiai, kombinuoja ir 
todėl mažai nubyra bendrai gero
vei.

Valdžioj taip pat išlaidaujama, 
skolinantis iš visur, biurokra
tams įvairiais būdais pilant 
nuvogtą turtą j kišenes.

Šiame numeryje:
Sunki Lietuvos ekonominė būklė • Henriko Nagio ankstyvoji 
kūryba • A.a. Henrikui Nagiui skirtas Kazio Bradūno eilėraštis 
• Iš šiemetinio Ateities savaitgalio Čikagoje programos • Antalieptė 
ir kaimai prie Šventosios upės • „Ateitininkų vasaros stovyklų 
vadovas” Naujos knygos

Ir tokia privatininkų ir biu
rokratų elgsena mena, lyg krašte 
dabar vyrautų ekonominė okupa
cija, kartais net blogesnė už sve
timųjų. Ir nėr kam tai sudrausti.

Kas begalėtų išvesti iš tokios 
padėties? Privatininkas ar nauja 
valdžia? Tikriausiai abiem reikia 
pradėti nuo savęs. Ir gal tam 
tikra plenipotencinė komisija pa
rengtų planą ir mėgintų jį įtvir
tinti bent normaliam gyvenimui, 
griebiant korupciją, parodant ge
resnę ekonominę mokesčių ir fi
nansinę išmintį ir demokratinį 
teisingumą.

Petras Melnikas

Dr. Vainis Aleksa pradeda Ateities savaitgalio literatūros vakaro programą. 
Jono Kuprio nuotrauka

Poetas Henrikas Nagys jau nuo 
gimnazijos laikų laisvai skaitė ir 
mėgino versti vokiečių poeziją. 
Jis yra kalbėjęs: „Vytautas Ma
černis augo daugiau anglų, Alfon
sas Nyka-Niliūnas prancūzų, o aš 
vokiečių literatūros įtakoje”.1

Rainer Maria Rilke „Kornetą” 
Nagys išverčia dar Lietuvoje (pir
mieji bandymai 1939 metais, visą 
vertimą baigia 1943 metais). Po
kario spaudoje Vokietijoje Nagys 
publikuoja R.M. Rilke eilėraščių 
vertimus. 1946 metais, jo paties 
teigimu, atranda Georg Traki In- 
nsbruck’e. Nagys rašo ir apgina 
doktoratą „G. Traki kelias iš im- 
presonizmo į ekspresionizmą”. 
Yra išvertęs daugiau kaip pusę

* Paskaita skaityta šiemetinio 
Ateities savaitgalio literatūros vaka
re, skirtame a.a. poeto Henriko Nagio 
kūrybai, 1996 m. lapkričio 8 d. Jau
nimo centre, Čikagoje.

Traki eilėraščių, dalis jų buvo 
išspaudinta jau Amerikoje Litera
tūros lankuose. Gana išsamiai 
Nagys susipažinęs ir su kitų 
vokiečių ekspresionistų — Georg 
Heym, Ernst Stadler kūryba.

Mano manymu, gana svarbi 
yra paties Henriko Nagio poetinė 
nuostata itin pakitusi nuo jo 
kūrybinės veiklos pradžios: „Man 
nepriimtina filosofinė poezija. Ar
ba yra filosofija, arba poezija. Iš 
viso man nepatinka rebusai poe
zijoje, ja pradedi netikėti, nes ten 
yra daug melo”2.

Henrikas Nagys debiutuoja Vo
kietijoje: 1946 metais rotaprintu 
išspausdinamas rinkinys Eilėraš
čiai, jame — Lietuvoje rašyta 
poezija, 1947 metais pasirodo 
Lapkričio naktys, papildytos 
skyriumi eilėraščių, rašytų 
1945-1947 metais Vokietijoje. Ap
tariant šį rinkinį, jau galima 
kalbėti apie tam tikrą R.M. 
Rilke, Georg Traki poezijos įtaką, 
nors pats Nagys, tarsi užbėgda
mas už akių, pastarosios įtakos 
išsižada: „Jis nėra toks, kuris 
man galėtų padaryti įtakos. Jis 
buvo visiškai kitoks...”

Henriko Nagio debiutas, jo pir
moji knyga Eilėraščiai yra ap
dovanojami „Patria” leidyklos 
premija. Premijos akte įrašyta: 
„H. Nagio ‘Eilėraščius’ premi
juota už tai, kad autorius savai
mingu žodžiu ir originaliais vaiz
dais išdainavo mūsų laikų žmo
gaus kančią ir vienišumą.”

Nebūsiu pirma pastebėjusi juo
dos spalvos įvaizdžio vartojimo 
dažnumą ankstyvuosiuose Nagio 
eilėraščiuose. Juodas medis, 
juodos šakos, juoda širdis (tam
sos), juodas debesis, juodas 
dangus, juoda gelmė, sunkus ir 
juodas sapnas, juoda žemės širdis 
ir jos juodas kraujas, veidas. Visa 
tai Nagio poezijoje susįję su nevil
ties, ieškojimo, pasimetimo nuo
taikomis. Ši aplinka supa Nagio 
žmogų, jį lydi naktis, ruduo, 
lietus — kaip didelės ir liūdnos 
rankos, jo vidinę būseną ženklina 
juodas kraujas, juodas sapnas. Il
gesys, sielvartas, prisiminimai — 
būdingiausios būsenos, atvedan
čios į vienatvę.

tu keisto ilgesio ir šauksmo ne
šamas, skridai per naktį, 

nes kažin kur parpuolęs verkė 
vienišas žmogus.

(„Lapkričio naktys”, p.50)

gal tai tas pats benamis, valkata, 
žmogus, 

kurs po rudenio liūtis klajoja.

(ten pat, p.54)

ir eina vienišas žmogus su žiburiu 
per vakarą kažkur.

(ten pat, p.61)

Dar Lietuvoje rašytuose Henri
ko Nagio eilėraščiuose skamba 
benamio, valkatos, namų netek
ties temos: „tu niekur neturi 
namų”. Vokietijos laikotarpiu 
rašytuose eilėraščiuose Nagys su
jungia pastarąją temą su pa
mėgtu paukščio bei juodos spal
vos įvaizdžiu.

Kiekviename eilėraščio „Bena
miai paukščiai” posme juodų 
paukščių motyvas nuolat karto
jasi; kartojime atsiranda naujų 
prasmių. Paukščiai „kaip juodos 
ugnys”, plevenantys virš uolų,

Ateities savaitgalio literatūros vakare apie Henriko Nagio ankstyvąją poeziją kalba Dalia Kuizinienė. 
Jono Kuprio nuotrauka

„begalinių Vėlinių deglai juodi ir 
tylūs”. Neviltis, netekus namų, 
stiprinama žodžio „svetimas” 
kartojimu, rudens ir audros

motyvu. Kaip antitezė įsiterpia 
namų (kartu ir vaikystės) prisi
minimas — „soduos žydinčiuos 
sidabro paukščiai tupi”. Po to

antinomiškai vėl sugrįžtama į 
svetimą aplinką:

(Nukelta į 2 psl.)

Dalis Ateities savaitgalio literatūros vakaro klausytojų Jaunimo centro kavinėje. Jono Kuprio nuotrauka
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Paskutinis skrydis į namus
Kunigo Valdemaro Cukuro 

gyvenimas ir mirtis

Kūdikėlio dvasia
SESUO ONUTĖ MIKAILAITĖ

Šį rytą pabudęs vos neišskridau 
pro langą į žydrėjantį skliautą. 
Argi tai žiema? — pagalvojau. 
Prasideda saulėta graži diena. 
Miestas džiūgaus nuo žmonių va
žiavimo, vaikščiojimo, skubėjimo, 
dovanų ieškojimo, pirkimo, žiop- 
linėjimo...

Atidžiau įsižiūrėjęs į lange įrė
mintą skliauto keturkampį, pa
mačiau blyškų mėnulį, dar likusį 
po dingusios nakties. Atrodė lyg 
saga ant melsvų marškinių. Toks 
švelniai blyškus ir toks ypatingas 
ten žydroje laisvėje. Šviesai 
didėjant saga pamažėl išdilo. Bet 
jos atšvaitas tebeliko atminty: 
juk po tiekos metų šioje buveinėje 
pro šiaurinį langą mėnuo man 
pasirodė pirmą kartą. Ryte! 
Reiškia, bus ypatingos Kalėdos.

Jeigu kas paklaustų, kuo bū
tent bus ypatingos šiemetinės 
Kalėdos, negalėčiau atsakyti. 
Turime gi išmintingą dvasininki
ją. Kunigai visada mums tauriai 
išaiškina Kalėdų prasmę. Tega
liu tik kukliai pridurti: Kalėdos 
kiekvieneriais metais būna skir
tingos, nors tradicija yra ta pati. 
Žmonės iš prigimties mėgsta kar
toti tai, kas kiekvienais metais, 
kad ir skirtingai, pasikartoja. Ar 
ne keista? Taip jau sutvarkyta 
mūsų gamta. Šiame skirtingame 
pasikartojime, drįstu tarti, glūdi 
dieviškumo principas — atseit 
yra tam tikra tvarka. O tvar
kingas gali būti tik Protas, nusta
tantis ne tik planetos Žemės 
raidą, bet ir begalinių žvaigždynų 
visumos dėsnius.

Manau, žmonijai begalybės są
voka nėra tiek suprantama, kiek 
regimo pasaulio sąvoka. Begaly
bė mus apstulbina baisiu nežino
jimu. Linksmiau šnekant — nei 
šis, nei tas paslaptimi. Kas kita 
tam tikru laiku tam tikroje dan
gaus vietoje regimų tolimų žvai
gždžių buvimas. Tai lyg įrody
mas, kad mes esame protingoje 
sąrangoje, nepaisant dažnų mūsų 
aplinkoje pasitaikančių „chaotiš
kų” negandų. Jų repertuaras yra 
įvairus. Protaujanti žmonija iš 
dalies nutuokia jų priežastis. Bet 
apvaldyti — deja! Gamta nepaiso, 
ar mums patinka vienokia ar ki
tokia jos apraiška. Tik nemany
kime, kad gamta yra akla. Žmo
nės, kaip gamtos sąnarėliai, vis 
dėlto turi akis. O kam gi duotos 
akys? Kad matytume. O kam 
duotas protas? Kad mąstydami 
rastume būdus išvengti to, kas 
mus skaudina, skurdina...

Kad mes ieškome danguje taiką 
skelbiančios žvaigždės, yra ne tik

jausmų, bet ir žmogiško proto 
išdava. Kūdikėlio atėjimo tradici
ja nėra tik gražių metinių apeigų ( 
kartojimas, ne vien komercinis 
įsibėgėjimas, ne vien šeimos su
sibūrimo šventė su valgių ir 
dovanų gausa. Kūdikėlio gimime 
dalyvauja ir didysis Logos. Kitu 
žodžiu tariant, Protas, susijęs su 
nustatytos būtinybės eiga. Su 
tam tikru tikslu. Siekiu. Idėja. Su 
linkme... Visada yra linkmė. 
Žmonijos atveju, gyvybės tęstinu
mo, išsilaikymo, skausmo slopini
mo linkmė. Kelias į džiugesį, į 
sveikatą, į taiką. Į pusiausvyrą. Į 
gaivalingų, drauge ir pavojingų, 
kenksmingų geidulių pažaboji
mą. Nieko nepadarysi, tokia yra 
visuotinio Proto kryptis. Dieviš
koji raida. Tinkamai suprasta, ji 
gali būti mums labai ir labai 
naudinga. Ta prasme ir iškyla 
Kalėdų kelrodės žvaigždės reikš
mė. Vienintelės žvaigždžių gau
sybėje. Tarsi ji būtų svarbiausio
ji Tiesa.

Nesugebu mąstyti per amžius 
brandintos Etikos sąvokomis. Čia 
mano reiškiamos mintys yra per
dėm tiesmukos. Bet pasikliau- 
nant blaiviu protu, kai dar sugebi 
matematiškai suvesti savo mėne
sinę sąmatą, kai be vargo suran
di miesto plane ieškomą gatvelę 
ir ten nuvažiuoji, manau, turi šio
kią tokią teisę į paprastą logiką. 
Taip pat turi teisę į pagrindinių 
moralės nuostatų suvokimą. Esi 
civilizacijos narė-narys. Tau nėra 
svetimi žmonijos sopuliai. Ir jeigu 
Kūdikėlio giminią priimi kaip ta
vosios dvasinės tradicijos tęstinu
mo Simbolį, tai tavo protavimo 
duotybė turi ir gerumo kryptį. 
Jos perspektyvoje atsiveria daug 
kilnių galimybių. Žvaigždės 
idėjos apšviestas protavimas tam
pa tikslesnis, humaniškesnis. 
Naudingas ir augalui, ir gyvuliui, 
ir žmogui.

Šio rašinio antraštę pasiskoli
nau iš Aido Marčėno eilėraščio 
„kūdikėlio dvasia” rinkinyje 
Dulkės. Čia eiliuojama apie tą 
užtekėjusią žvaigždę, vedančią 
„per smėlynus šventus” į patį 
paprasčiausią būvį. Su dovano
mis atvykę karaliai stebisi: kas 
gi čia per tvartelis / nei kapai uolo
je / ar čia gimė vaikelis / ta 
žvaigždė danguje. Eilėraščio 
raktas glūdi pradžioje ir'pabaigo
je kartojamoj nuostabioj minty: 
niekad nieko neprašo / kūdikėlio 
dvasia. Pridursiu: tik trapiam 
kūnui reikalinga globa.

Prieš beveik dešimtį metų Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavime kun. dr. Valde
maras Cukuras skaitė paskaitą 
apie pasakojimo vaidmenį teolo
gijoje (LKMA Suvažiavimo Dar
bai, 1987, „Pasakojimo rolė 
teologijoje”). Cituoju jo anuomet 
tartus žodžius:

„Visi mes mėgstame pasakas, 
nuotykių atpasakojimus, legen
das, sakmes. Jos įgudusio pasako
riaus lūpose įgyja naują gyveni
mą, pažadina vienokį ar kitokį 
atgarsį klausytojuose, nes jos 
neišvengiamai paliečia tas sty
gas, kurios mūsų pačių patyri
muose rezonuoja. Iš tikinčiojo 
žmogaus taško žvelgdami ir pa
naudodami mistikams artimą 
pavyzdį, galėtume sakyti, kad 
visas mūsų gyvenimas, asmeni
nis ir visuomeninis, giliausia 
prasme yra pasaka, kurią gerasis 
Dievas seka mus kurdamas ir 
leisdamas mums žiedu atsi
skleisti jo sukurtajame pasauly
je.”

Tikriausiai visi sutiksime, jog 
pati įdomiausia, nuostabiausia 
pasaka tai kiekvieno žmogaus 
gyvenimo pasaka. Kol gyvename, 
triūsiame, trinamės kartu šiame 
pasaulyje, tik retkarčiais išdrįs
tame vienas kitam atsiverti ir | 
pasidalinti savo gyvenimo pa
saka Ir tokie momentai tampa 
stebuklingi artimo, šilto, tikro 
bendravimo momentai. Bet daž
niausiai, net artimai gyvendami 
šalia vienas kito, vieni kitų 
nepažįstame. Būdami „moliniai 
indai”, pasak šv. Pauliaus, že
miškojo gyvenimo eigoje tokie 
ir pasirodome vieni kitiems, tuose 
induose slypinčių turtų neįžvelg
dami. Išorės moliui sutrukus, 
sutrupėjus, ištrykšta šviesa. 
Artimą žmogų laidodami, kartais 
praregime, nušvintame nuo
staba, bent šiek tiek suvokdami 
jau pasibaigusio gyvenimo tikrą
ją pasaką.

Gyvenimo pasakos pabaiga

Paminėti mėnesį nuo a.a. kun. 
Cukuro mirties, susirinkome Šv. 
Mišioms mūsų vienuolyno koply
tėlėje Putname, kur kun. Valde
maras per pastaruosius trylika 
metų kasdien aukojo Kristaus 
aukų. Buvome apie 200 asmenų, 
į kuriuos mūsų diecezijos vysku-

Pranas Visvydas

* Prisiminimo žodžiai, tarti a.a. 
kun. Valdemaro Cukuro mokinės, 
sesers Onutės Mikailaitės Dainavo
je, Ateitininkų studijų dienose, 1996 
m. rugsėjo 1 d.
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Kunigas Valdemaras Cukuras (1915-1996)

giau susikaupęs ir daugiau laiko 
skyrė skaitymams”.

Anksti jame pabudo meilė lite
ratūrai, muzikai, slėpiningam 
dvasios gyvenimui. Pats pasako
jęs, kad dar gimr azistu būdamas 
skaitęs Beethoven’o gyvenimą ir 
išgirdęs jo muziką taip buvęs visu 
tuo apsvaigęs, jog visą savaitę 
negalėjęs nei miegoti, nei valgyti. 
Muzika jam tapo galingu dvasi
nio skrydžio sparnu — joje jis rado 
džiaugsmą, paguodą, nusiramini
mą, žodžiais neišreiškiamas žmo
gaus dvasios gelmes. Gilus reli
gingumas buvo antrasis jo dva
sios skrydžio sparnas. Save jis 
laikė konvertitu-atsivertėliu ir 
tai buvo būdinga giliausiai jo 
savimonei.

pas prabilo tokiais žodžiais: 
„Susirinkome švęsti kun. Valde
maro gyvenimą, ir ne tik jo 
gyvenimą, bet drauge ir amžinąjį 
gyvenimą, į kurį jis jau įžengė”.

Mėgstame pasakas, kurios ge
rai baigiasi. Nors dabar tai lite
ratūroje nemadinga, bet išlikusi 
mūsų vaikiška sąmonė vis viena 
trokšta, kad pasakos pabaiga 
būtų graži. Kun. Cukuro gyveni
mo pasaka baigėsi itin gražiai, 
nors ir netikėtai. Paskutinis jo 
dienyno įrašas prieš išvykstant 
su ekskursija į Lietuvą šių metų 
liepos pradžioje buvo liepos 19 
dieną: „Grįžtu namo”. Liepos 17 
dieną mirė Vilniuje. Paskutiniuo
ju savo skrydžiu apsukęs didžiulį, 
visą gyvenimą (81-erius metus) 
apimantį ratą jis sugrįžo į prieš 
52 metus paliktą Tėvynę, į pačią 
jos sostine, kur paaukojęs pasku
tines Šv. Mišias Vilniaus Kated
roje, po keturių valandų mirė 
vienoje Vilniaus ligoninėje saky
damas: „Leiskite man dabar tru
putį pailsėti...”

Kaune likusios jo sesers Liuci- 
1 jos žodžiais, štai jo gyvenimo 
pasakos pabaiga: „Kun. Valde
maras palaidotas labai gražioje , 
vietoje, Antakalnio kapinėse. I 
Beveik pačioje viršūnėje aukš- h 
čiausios kalvos; reikia lipti vin
gių vingiais daugybe laiptelių. 
Labai lengva bus rasti jo kapą. 
(Tai man priminė tuos 76 laiptus 
į Jono Biliūno kapą Liūdiškių pi
liakalnio viršūnėje...)”. Primena 
ir Biliūno pasaką apie kopimą į 
kalną pasiekti Laimės žiburį; 
primena ir Čiurlionio tapytą žmo
nių procesiją, kopiančią į kalną; 
primena ir didžiojo šventojo Jono 
nuo kryžiaus mistinį veikalą apie 
kilimą į Dievo meilės kalną. O šis 
šventasis ir jo mokymas apie 
dvasinį gyvenimą kaip tik buvo 
kun. Cukuro specialių studijų 
sritis. Romos Angelicum univer
sitete jis rašė disertaciją apie 
Jono nuo kryžiaus dvasinės nak
ties psichologiją, t.y. kaip žmogus 
išgyvena juslių ir jausmų apvaly
mą, kad galėtų pilniau atsiverti 
ir atsiduoti Dievo meilei. Ši 
tematika jauną kunigą gana 
anksti patraukė; kažkas jame 
veržėsi į dvasinį skrydį. Ir 
religinio nerimo bei ieškojimo 
mįslė jį masino jau gimnazisto 
suole, kai su dideliu užsidegimu 
ėmė skaityti Dostojevskio roma
nus. Vėliau apie rašytojo religinį 
nerimą rašė kitą disertaciją Gre- 
gorianum universitete filosofijos 
daktaratui įsigyti. Šios jo jau 
pokarinėje Romoje parašytos stu
dijos nurodo ir jo paties sielos 
polėkių kryptį.

Visi juk prisimename savo jau
natviškus idealus, troškimus, 
polėkius. Viduramžį pasiekę bei 
gyvenimo verpetų nešami, galbūt 
atsidusime, visa tai prisiminę. Ar 
bent kiek išliko mumyse to jau
natviško idealizmo, ar viskas jau 
nugarmėjo užterštame kasdieny
bės sraute? —- kartais drįstame 
patys savęs paklausti... Pamenu, 
kad pastaruoju metu, mums kal
bėdamas Putname, kun. Valde
maras sykiais save lygindavo su 
šventraštiniu Jobu — viską ture- Kun. Valdemaras Cukuras su Kauno arkivyskupu Vincentu Kardinolu Sladkevičium 1994 metais Kaune.

jęs, viską praradęs, dieviškąją Gimė jis Latvijoje, Lietuvos pa- 
mįslę spręsti bandąs žmogus, ga- i sienyje, 1915 metais. Tėvas buvęs 
lop priverstas nusilenkti prieš netikintis, o motina Magdalena 
žmogiškajam protui nesuvokia- tikinti, švelni. Ankstyvoji jo 
mą Dievo planą, vykdomą jo as- aplinka buvo nekatalikiška ir 
meniškame gyvenime ir plačioje nelietuviška. Į katalikybę ir į 
visatoje. Jobas įdomus ypač tuo, 
kad įstengia prasiskverbti pro 
savo triuškinančią ir nesupranta
mą kančią bei netektį į Dievo Ap 
vaizdos akinančiai šviesius ke
lius, pripažindamas, kad Visa
galis žino ką daro.

Kun. Valdemaro sesutė taip 
įvertino jo nueitą kelią: „Ilgą, 
gražų ir prasmingą gyvenimą 
nugyveno mano brolelis. Jis vi
sada mylėjo savo mamą ir Dievą. 
Laiškuose man visada rašydavo 
‘Mama’ iš didžiosios raidės. Nes 
tik per jos religingumą ir gerą 
širdį Valdemaras pasirinko ku- Į Rimkutė (Nijolės Sadūnaitės ma- 
nigo kelią į gyvenimą. Dabar 
judviejų sielos jau tikriausiai 
susitiko ir džiaugiasi”.

lietuvybę jis persisvėrė lanky
damas Biržų gimnaziją, kurioje 
kapelionas buvo mokinių labai 
mylimas kun. Petras Rauda. Jau 
gimnazisto suole Valdemaras 
grūmėsi ir sprendė pagrindi
nius savo gyvenimo krypties 
klausimus.

Tuo metu Biržų gimnaziją lan
kė daug šiapus ir anapus Atlan
to lietuviškame gyvenime pasižy
mėjusių asmenų, kaip, pvz., 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
kun. Alfa Sušinskas, prel. Kazi
mieras Vasiliauskas, Veronika

Žodis ir muzika

Gyvenimo pasakos pradžia

Ir taip grįžtame į kun. Valde
maro gyvenimo pasakos pradžią.

ma), matematikas Česlovas Ma- 
saitis ir kiti. Savo mokslo draugą 
Valdemarą Česlovas Masaitis 
taip prisimena: „Jau tada jis buvo 
kiek kitoks, negu dauguma mū
sų, kurie spardėme futbolą, lak
stėme pačiūžomis po užšalusį 
Širvenos ežerą. Jisai atrodė dau-

Po mirties radau vieną jo skai
tytą knygą su pažymėta vieta: 
„Yra žodžio kelias ir muzikos 
kelias, ir gali atsitikti, jog pajun
ti reikalą pasirinkti tarp žodžio ir 
muzikos. Taip buvo man. Jau
čiau, kad reikia rinktis arba žodį, 
arba muziką, vienam iš kurių 
turėsiu pašvęsti savo gyvenimą. 
Pasirinkau žodį. Bet dabar, po 
daugelio metų ir po daugelio 
žodžių, jaučiu galįs sugrįžti prie 
muzikos... Po tam tikro laiko 
tarpsnio abu keliai susijungia” 
(John S. Dunne, Love’s Mind). 
Viešpats savo kvietimo žodžiu 
prakalbino jaunąjį Valdemarą ir 
jis pasirinko tarnauti dieviška
jam žodžiui, kuriam visą gyve
nimą buvo ištikimas. Muzika 
liko asmenišku sielos skrydžio 
sparnu.

1935 metais įstojęs į Kauno 
kunigų seminariją, drauge su 
kitais 262 klierikais Valdemaras 
ruošėsi kunigo gyvenimui. Vyres
niųjų klasių klierikai lankė 
paskaitas Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos-filosofijos 
fakultete. Kun. Valdemaras ten 
studijavo prie rektoriaus prel. 
Prano Kuraičio, apie kurį čia, 
Dainavoje, pasakojo savo prisimi
nimus prieš kelerius metus. Eida
mas kun. Ylos, kun. Lipniūno ir 
kitų išmintais takais, klierikas 
Valdemaras taip pat bendradar
biavo katalikiškoje spaudoje, re
dagavo klierikams skirtą laikraš
tėlį. 1938 metais Kauno katedro
je pašvęstas kunigu birželio 11 
dieną, tą patį rudenį jau pradėjo 
kapelionauti bei tikybą dėstyti 
įvairiose gimnazijose. Nuo 1938 
iki 1944 metų dirbo su jaunimu 
Šėtoje, Jurbarke, Ukmergėje, 
Šiauliuose.

(Nukelta į 2 psl.)
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JULIUS ŠMULKŠTYS

v

Šiemetinių Lietuvos Seimo 
rinkimų įspūdžiai

Leidžiasi Leninas U savo aukštybių Vilniuje — kaip prisimename, Jis vaizdas 
apskriejo visą pasauli 1091-ųjų metų vėlyvą vasarą žlugus Sovietų Sąjungai.

Ieškant Lenino charakterio 
ir esmės romane

Mums, lietuviams, Leninas 
nėra labai aiški asmenybė. Tai jis 
baisus Rusijos ir svieto „lygin
tojas”, Europos baubas, tai jis pri
pažinęs, tikriausiai iš reikalo, 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybes. Jis — ir išdavęs Alijantas, 
pasirašęs su vokiečiais taiką, 
davė rusams ramybę anksčiau, 
kaip tai atsitiko Vakarų valsty
bėms. Jį mums reikia gerai 
pažinti.

Kilęs iš pasiturinčių tėvų, įsi
traukė į to laiko madą — revoliu
cinę veiklą (jo brolis už tai nuteis
tas mirti), buvo ištremtas tre- ( 
jiems metams j Sibirą, vedė 
mokytoją Krupskają; po to išlaikė 
advokato egzaminus, advokatavo 
nesėkmingai ir retkarčiais slaps
tėsi vis užsieniuose (Vokietijoj, 
Anglijoj, Šveicarijoj).

Stebėtinas yra jo kietas 
polinkis į kairumo, tiesiog eks
tremistinį, šoną, drastiškus 
sprendimus, nevengiantį opera
cinio peilio, bet ir susitaikantis su 
kompromisu, kaip gėdinga 
Brest-Litovsk taika. Yra rusų ir 

anglų kalbom literatūros (ne
daug). Pasitaikė perskaityti ir 
romaną Leninas.

Lenko ar ruso F. Osendovskio 
Leninas (Varpas 1991), spaus
dintas Lietuvoj, neduodantis 
jokių žinių apie romano originalą, 
nei autorių (jau ten dabar tokia 
mada) grožiniu, sausoku stilium 
sudramatintai pristato gan gyvą 
Leniną.

„1917 Ciuricho ežero ramius 
krantus, Leniną pasiekė žinia:

Rusijoje revoliucija, Caras 
atsisakė sosto.

Leninas patrynė rankas ir kelis 
kartus pakartojo:

— Atėjo mano valanda!” (101 p.)
Romane tai svarbus momentas 

užsieny gyvenančiam radikaliau
siam rusų revoliucionieriui, 
kritikuojančiam visus kitus: 
socialistus, revoliucinius liau
dininkus ir kitus. Jo griežtos 
idėjos, jis buvo įsitikinęs, — 
geriausios! Jokių sandarų su 
buržuazija, su jų parlamentariz-

(Nukelta į 2 psl.)

Šį rudenį per patį Seimo rinki
minės kampanijos įkarštį teko 
penkias savaites Lietuvoje 
praleisti. Jau daug apie tą 
kampaniją mūsų spaudoje buvo 
rašyta, todėl nekartosiu to, kas 
greičiausiai daugumai skaitytojų 
yra žinoma. Bandysiu tiktai 
pateikti savo įspūdžius ir 
padaryti tam tikrus apibend
rinimus.

Vienas iš poreiškių, kurie šioje 
rinkimų kampanijoje buvo leng
vai pastebimi, tai, palyginus su 
1992 metais, politinės tempera
tūros nukritimas. Prieš ketverius 
metus partijos ir kandidatai vieni 
kitus gąsdino, kad oponentams 
laimėjus Lietuvą ištiks neišven
giama katastrofa, dėl kurios ar
ba bus prarasta nepriklauso
mybė, arba demokratija panai
kinta, arba dar kas nors baisaus 
atsitiks. Be to, anuomet tiek daug 
įvairių konspiracinių teorijų kur
savo, jog ekonominėms ir socia
linėms problemoms buvo mažiau 
dėmesio kreipiama, negu klau, 
simams, kas kokiom tamsiom jė
gom tarnauja ir kur jie Lietuvą 
nuvestų, jei rinkimus laimėtų. 
Šia prasme 1996 metų kampani
ja atrodė beveik nuobodi. O tam, 
mano nuomone, buvo keletas 
priežasčių.

Pirmiausia, šįmet santykiai su 
kitomis valstybėmis buvo beveik 
nediskutuojami. Po ketverių 
metų provakarietiškos LDDP 
politikos ši, 1992 metais tiek 
aistrų sukėlusi sfera, dabar jau 
yra nekontroversali, nes visos di
džiosios partijos sutinka, jog 
Lietuvai nėra kito kelio kaip in
tegruotis į Vakarų ekonomines, 
politines ir karines struktūras.

Antra, jei kas manė, kad atėjus 
į valdžią buvusi Lietuvos ko
munistų partija bandys joje 
išlikti, panaudodama nedemokra
tines priemones, dabar pamatė, 
jog ši prielaida buvo klaidinga. 
1992 metais dešinieji, o dabar 
kairieji, parodė, jog jie vykdo 
vieną iš pagrindinių vakarie
tiškos demokratijos principų; tai 
yra, laisvų rinkimų būdu išreikš
tos balsuotojų valios pastatymą 
aukščiau savo partinių ar asme
ninių interesų.

Trečia, per šešerius nuo nepri
klausomybės atstatymo metus 
tiek dešinieji, tiek kairieji, para
gavę ir valdymo, ir opozicinės at
sakomybės, pagaliau suprato, jog 
Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų 
Europoje, po penkiasdešimties 

c
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tinių mokslų profesorius Indiana 
University at Fort Wayne, Indiana, 
ir Vytauto Didžiojo universitete 
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metų okupacijos, kurios metu 
buvo ugdomi diametraliai vaka
rietiškos demokratijos sampratai 
priešingi principai, nėra lengvų 
sprendimų kaip sukurti ir efek
tyviai įgyvendinti naują politinę, 
ekonominę ir socialinę sistemą.

Lietuvoje būnant teko, kaip čia 
sakoma, agituoti už kelis kan
didatus į Seimą. Nepaisant nusi
skundimų dėl rinkiminio įsta
tymo pažeidimų, man susidarė 
įspūdis, jog vienmandatinėse 
apygardose partijos ir jų kandida
tai vieni kitiems buvo nuosaikūs 
ir daugiausia bandė ne oponentus 
pulti, o savo programas ir pažiū
ras pozityviai pristatyti. Pane- 
vėžio-Pasvalio apygardoje, kaip ir 
daugelyje kitų, visų partijų 
kandidatai kartu susitikinėjo su 
rinkėjais. Čia Krikščionių de
mokratų Šimėnas, LDDP Eino
ris, nepriklausomas kandidatas 
Antanas Karoblis ir kiti prie 
vieno stalo diskutavo partijų bei 
asmenines pozicijas. Vienintelis 
triukšmas lankytuose susi
rinkimuose buvo sukeltas apygir
čio balsuotojo, kuriam, pavargus 
nuo rimtų kalbų klausimo, užsi
norėjo savo trigrašį įkišti. Viskas 
pasibaigė ramiai ir greitai, kai 
susirinkimo organizatoriai nuta
rė šiam piliečiui padėti iš salės 
išeiti.

Tą pačią rimtą ir neretai nuo
bodžią nuotaiką buvo galima 
pastebėti televizijoje. Kiek
vienam vienmandatinių apy
gardų kandidatui valstybinis 
kanalas paskyrė penkias minutes 
savo programą pristatyti. Žinant, 

Vilnius, kairėje — Šv. Jono bažnyčios varpinė.

Ii Šiemetinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios spalio 25 — lapkričio 3 dienomis Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotrauka

FjH "■ Hniif i u į j

jog visose apygardose buvo bent 
1,000 kandidatų, tai buvo gauta 
mažiausia 5,000 minučių. Prie to 
dar reikia pridėti po valandą 
(išdalintą po 15 minučių įvairiu 
laiku rodomų epizodų) partijoms 
duoto laiko ir tą padauginti iš 24 
(dalyvavusių rinkimuose partijų 
sąrašų skaičiaus). Taigi 24 valan
dos ir 5,000 minučių vien pa
grindiniame krašto televizijos 
kanale.

Toks rinkiminių programų 
antplūdis turėjo keletą pasekmių. 
Buvo žmonių, kurie piktinosi, 
kad pačios mažiausios partijos ir 
nežinomiausi kandidatai buvo 
traktuojami lygiai taip pat, kaip 
didžiosios partijos ir politinės įžy
mybės.

Kiti manė, kad specialių tele
vizijos programų nereikėjo, nes 
masinės informacijos priemonės 
ir be jų rinkimams užtenkamai 
dėmesio rodė. Ne vienas kritika
vo vadinamas kalbančias galvas, 
įkyriai tarškėjusias nuo ryto iki 
vėlyvo vakaro, bet esą nieko rim
to ar originalaus nepasakiusias.

Pagaliau, buvo ir tų, kurie 
piktinosi, kad jų numylėtos pro
gramos buvo arba į kitą laiką 
nukeltos, arba iš viso suspenduo
tos, nors dienos metu Lietuvoje 
nesant reguliarių televizijos 
programų tokių atvejų daug ne
galėjo būti.

Man atrodo, jog kandidatams ir 
partijoms vienodo laiko televizi
joje suteikimą reikia traktuoti 
kaip pozityvų reiškinį. Čia ir 
Amerika, kur pinigai rinkimi
nėse kampanijose yra labai svar
bus ir dažnai korupciją iš
šaukiantis faktorius, galėtų iš 
Lietuvos šio to pasimokyti. Be to

Lietuvos prezidentui Algirdui Brazauskui lapkričio 19 dieną vyriausybės atsi
statydinimo raštą įteikia ministras pirmininkas Mindaugas Stankevičius.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ir Krikščionių demokratų partijos vadovas Algirdas Saudargas pasirašo koalici
jos sutartį.

retkarčiais tiek išreikštos nuomo
nės ar pristatytos programos, tiek 
debatai tarp partijų (abipusiu 
susitarimu, partijos galėjo savo 
televizijos laiką debatams 
panaudoti) buvo įdomūs ir įžval
gūs. Vienas tokių atvejų buvo de
batai tarp Liberalų pirmininko 
Eugenijaus Gentvilo ir Konserva
torių Gedimino Vagnoriaus. Pir
masis gynė gryną rinkos eko
nomiją, o antrasis šiek tiek modi
fikuotą. Abiejų argumentai buvo 
aukšto intelektualinio lygio ir iš 

Petro Lileikio nuotraukos

jų išryškėjo šių partijų ekonominė 
politika.

Toks rinkiminės propagandos 
antplūdis (pagrindinė radijo sto
tis rinkiminių programų skai
čiumi valstybinei televizijai nė 
kiek nenusileido, o ką jau apie 
spaudą bekalbėti) dar kartą 
patvirtino, jog Lietuvoje bet kas 
gali laisvai kandidatuoti ir savo 
nuomonę išreikšti arba kad 
demokratija Lietuvoje pradeda

(Nukelta į 4 psl.)
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Dovanos Karaliui
VYSKUPAS HANSAS DUMPYS

Du būdai ruoštis Kalėdoms
Yra du geri būdai ruoštis Kalė

doms, t.y. ruoštis paminėjimui 
įvykio, kada Dievas priima žmo
gaus prigimtį ir tokiu būdu įsi
jungia į žmonijos gyvenimą. 
Vienas būdas yra toks, kurį gali
ma pavadinti nuostabos būdu. 
Nuostabu iš tikrųjų yra: kaip Die
vas gali pasidaryti žmogumi, kurį 
jis yra sukūręs. Kitas būdas ruoš
tis Kalėdoms yra priešingo kelio: 
ne nuostabos, bet Dievo ir žmo 
gaus artimumo kelias. Galima 
mąstyti apie gilų žmogaus 
artimumą Dievui. Jį aptaria 
Jonas savo evangelijos įvade, 
sakydamas, kad Kristus atėjo pas 
tuos, kurie jam yra artimi. Tai 
reiškia, kad tarp Dievo ir žmo
gaus yra didelio artimumo. Taigi 
yra du būdai mąstyti apie Dievo 
įsikūnijimą: vienas yra nuostabos 
kelias, kitas artimumo kelias.

Pradėkime nuo to Kalėdų pa
slapties suvokimo būdo, kurį mes 
pavadinome nuostabos būdu. Mes 
žinome, kad mes esame mirtingi 
ir dėl to ne nuolatiniai. Tuo tar
pu apie Dievą žinome, kad jo 
buvimas yra be jokios pradžios ir 
be jokios pabaigos. Ir jeigu, nepai
sant to, jis priimąs mūsų žmo
gišką prigimtį, tai yra nuostabų 
nuostaba. Dievo įsikūnijimo 
nepaprastybė yra tokia didelė, 
kaip sujungimas į vieną tokio 
dalyko, kuris yra begalinis, su 
tokiu dalyku, kuris yra tik ri
botas. Tai yra sujungimas to, 
nuo kurio yra pradžia visos žmo
nijos gyvybės, su tuo, kas yra 
atskiro žmogaus gyvybė. Bet kaip 
tik tai mini Kalėdų šventė ir tai 
yra vienas būdas mąstyti, ruo
šiantis Kalėdoms.

Šiame numeryje:
Kalėdos — Dievo su mumis šventė • „Metų” žurnalo redakcija 
susitinka su skaitytojais • Birutės Pūkelevičiūtės „Kalėdų pasaka”
• Ados Sutkuvienės pluoštinis menas • Juozo Ereto šimtmečiui
• Kornelijaus Jazbučio eilėraščiai • Los Angeles Dailiųjų menų 
klube • Naujos knygos

Kalėdų metu mes renkamės sa
vo namuose su šeimos nariais 
duoti ir priimti dovanas vienas iš 

, kito. Bet šis kalėdinis paprotys 
turi gilesnę prasmę: mūsų do
vanų davimas ir priėmimas turi 
darbo su pačiu Išganytoju. Do
vana, kurią Jis duoda visiems, 
kurie Juo pasitiki, yra Dievo ra
mybė mūsų širdims, Jo atleidimo 
ir pasigailėjimo pažadas nusidė
jėliams. O Jis kviečia mus Jam 
dovanoti savo brangiausią do
vaną, mūsų širdies atsidavimą, 
visa, ką mes turime, ir visa, kas 
mes esame.

Vienas ryškiausių pavyzdžių 
mūsų gavimui iš Viešpaties ir 
mūsų davimui Jam yra trys 
išminčiai. Jie ir gavo, ir davė. Ką 
išminčiai gavo? Jie gavo dan
gišką šviesą, spindinčią žvaigždę, 
kuri privertė juos pakuoti la
gaminus brangiomis dovanomis 
ir pasileisti į kelionę. Evangelis
tas Matas rašo: „Išvydę žvaigždę, 
jie be galo džiaugėsi. Įžengę į 
namus, pamatė kūdikį su Motina 
Marija ir, parpuolę ant žemės, jį 
pagarbino. Paskui jie atidengė 
savo brangenybių dėžutes ir davė 
jam dovanų: aukso, smilkalų ir 
miros”. (Mato 2:10-11). Šviesa iš 
aukštybių vedėjuos prie Kūdikio, 
kurį Marija buvo paguldžiusi su
vystytą ėdžiose. Žvaigždės šviesa 
privedė išminčius prie Kristaus. 
Tai yra geriausia visų Dievo 
dovanų ir mums.

Mes galime Viešpačiui už daug 
ką dėkoti. Mes dėkojame Jam už 
sveikatą, už aprangą ir maistą 
kūno išlaikymui. Mes esame Jam 
dėkingi už proto gabumus, už 
galimybes pasiruošti naudingam 
gyvenimui. Kalėdų metu mes 
esame ypačiai dėkingi už šeimos 
meilę, už ištikimus draugus, už 
praėjusių Kalėdų švenčių pri
siminimus.

Bet visos šios Dievo dovanos 
yra antraeilės, palyginus su svar
biausia dovana — tikėjimu į Jė
zų Kristų, mūsų Emanuelį, Dievą 
su mumis. Kada mes iš širdies 
išpažįstame, kad Jėzus Kristus 
yra mūsų Viešpats, tada mes gau
name tą Viešpaties dovaną, kuri 
atrakina duris visoms Jo bran
genybėms. Priėmę šitą dovaną, 
mes galime išgyventi visus tuos 
Kalėdų laiko išsiblaškymus, 
kurie dažnai neveda į Betliejų, 
bet į nuovargį, išsieikvojimą ir 
Kristaus apėjimą. Kada viskas, 
ką mes siejame su šiuo sezonu, 
praeis, tada vien Kristus pasiliks. 
Malonės šviesa, kuri šviečia iš Jo 
švento gyvenimo, neužges nieka
dos.

Matas pasakoja, kad išminčiai 
ne vien tik gavo vedimo dovaną.

Tačiau yra ir kitas būdas ruoš
tis Kalėdoms, ir jis yra priešingas 
tam būdui, kurį aptarėme. Jeigu 
mūsų aptartas būdas rėmėsi 
tiesa, kaip Dievas yra toli nuo 
žmogaus, tai kitas Kalėdoms 
ruošimosi būdas remiasi tiesa, 
kaip Dievas yra arti kiekvienam 
žmogui. Šiam mąstymui pagrin
dą sudaro Švento Rašto pasaky
mas, kad Kristus atėjo pas savuo
sius. Iš tikrųjų Dievas žmones 
laiko tarp arti savęs, kad juos 
myli, nes ateina pas savuosius.

Ar turi pagrindo pasakymas, 
kad žmogus yra arti Dievo? Tam 
pagrindą sudaro tiesa, kad žmo
gus yra sukurtas panašus į 
Dievą. Kai Dievas kūrė pirmąjį 
žmogų, jis- pasakė: padarykime 
žmogų, panašų į mus. Bet jei tai 
galioja pirmajam žmogui, tai 
galioja ir mums, nes Dievas 
kitokio žmogaus kūrimo nėra 
padaręs. Ir dėl to teisinga yra 
sakyti apie Kristų, kad jis yra 
atėjęs pas savuosius, ir kad mes 
kiekvienas ir kiekviena esame 
jam artimi. Taigi žmogaus arti
mumas Dievui yra kitas būdas 
ruoštis Kalėdoms.

Kuris iš tų dviejų būdų yra 
geresnis, ruošiantis Kalėdoms? 
Ar toks, kad Kristus kaip Dievas 
netelpa žmogiškoje galioje ir kad 
Dievo prisiėmimas žmogiškos pri
gimties nesutelpa žmogiškoje 
galioje? Ar tas, kad Dievas ateina 
pas tuos, kurie jam yra labai ar
timi, ir kad mes kiekvienas ir 
kiekviena galime save laikyti 
Dievui artimais? Šie abu Kalė
doms ruošimosi būdai yra geri. 
Pasirinkime, kuris mums geriau 
patinka. Nuostabos būdas parodo

mums Dievo didybę, o artimumo 
būdas parodo mums Dievo meilę 
kiekvienam ir kiekvienai iš 
mūsų.

V. Bgd.

Aišku, jie tai gavo, bet jie ir davė. 
Jų aukso, smilkalų ir miros 
dovanos iš tikrųjų buvo dovanos, 
skirtos Karaliui. Kada Dievo 
malonės dovana Kristuje yra 
tikėjimu priimta, tada mūsų šir
dis panašiai atsiveria. Išminčiai 
iš pagarbos parpuolė ant kelių. 
Jie atidavė Kūdikiui visų pirma 
geriausią dovaną, kurią jie iš viso 
galėjo duoti — jų laisvą ir visišką 
savo širdžių pagarbą.

Tegul tai būna mūsų pirmiau
sia dovana Viešpačiui Kalėdų 
švenčių metu: mūsų širdžių pilna 
ir laisva pagarba. Tam gi mes 
renkamės Kalėdų pamaldoms — 
giedoti ir išreikšti Dievui, kad 
mūsų širdys pilnos meilės Jam. 
Tam mes gi buvome sukurti — 
visų pirma mylėti Dievą ir Jam 
tarnauti. Tam mes buvome Kris
taus išvaduoti — Jį garbinti su 
meile ir džiaugsmu.

Ką išminčiai patyrė savo šir
dyse, jie išreiškė savo dovanomis 
Kūdikiui. Dievo sukelta meilė vi
suomet taip veikia. Meilė nepa
silieka vien širdyje. Ji yra malo
nės jėga, kuri užvaldo visą mūsų 
gyvenimą, ir kuri gėrisi, galė
dama duoti medžiagines dovanas. 
Tai yra tikras Kalėdų džiaugs
mas, kad mes galime Dievui 
duoti dovanas, kuriomis Jis 
džiaugiasi.

Dovanos, tinkamos Karaliui, 
buvo atneštos prie ėdžių. Jos buvo 
naudingos, nes buvo naudojamos 
per dienas, mėnesius, net metus, 
kurie sekė. Kaip kitaip galėjo 
Juozapas ir Marija keliauti į 
Egiptą ir ten išsilaikyti tol, kol 
Erodas pasimirė ir jiems buvo 
galima sugrįžti į gimtinę, jeigu ne 
šių brangių dovanų dėka?

Ar tai nėra dalis mūsų at
siliepimo Kristui, kada mes 
suprantame esą ne savininkai, 
bet prižiūrėtojai to, kas mums 
laikinai patikėta, kada mes 
džiaugiamės ne vien gavimu, bet 
ir davimu, ir kada randame pasi
tenkinimą ne laimės gavimu, bet 
laimės suteikimu artimui? Duoti 
meilę, paskatinimą, supratimą; 
duoti laiką, pagalbą, sumanumą; 
duoti aukas Evangelijai skelbti, 
badaujančius šelpti, misijos dar
bams — ar visa tai ne dalis Kalė
dų švenčių, kurios sieja mus su 
anais išminčiais, kurie atėjo Kū
dikį pagarbinti ir apdovanoti?

Apaštalas sako, yra daugiau 
palaiminta duoti negu gauti. 
Ypatingai Kalėdų metu mums 
aiškėja, ką jis turėjo omeny. Duo
dant mes esame laimingesni 
negu gaunant, nes tada priar
tėjame prie Dievo, kuris yra pir-

Etnografui Vaciui Miliui — 70
Vilniuje gruodžio 5 dieną įvyko 

išplėstinis Lietuvos istorijos in
stituto tarybos posėdis, skirtas 
vyriausiojo mokslinio bendradar
bio prof. habil. dr. Vacio Miliaus
70 metų jubiliejui. Jubiliatas niai, leidiniai, kuriems talki- 
kalbėjo apie savo patirtį — „50 
metų po etninės kultūros ženk
lu”. Po to koncertavo Lietuvos 
mokslų akademijos folklorinis 
ansamblis „Dijūta” (vadovė — 
Aušra Žičkienė). Instituto tarybos 
pirmininkas yra prof. Vytautas 
Merkys, direktorius — prof. Anta
nas Tyla.

Profesoriaus Vacio Miliaus 
gimtadieniui gruodžio 8 dieną

C Z ’
I* Pauliaus Galaunės „Lietuvių liaudies menas: grafika, tapyba” (Vilnius, 1968). „Trys karaliai” At
spausta U vienos lentos, su {raku. 34x27.4 cm. Kauno Valstybinis M. K. Čiurlionio vardo dailės mu
ziejus, iš Lazarskio „Tekos”.

minis Davėjas. Būdami davėjai, 
mes įaugame į mūsų išvaduotą 
prigimtį kaip Viešpaties bendra
darbiai neužbaigtuose Jo kara
lystės darbuose žemėje.

Sesės ir broliai, Kalėdų Evan
gelija skelbia, kad mes esame 
Dievo numylėti vaikai, kurie ap
dovanoti Viešpaties brangiausia 
dovana, Jo Sūnumi Jėzumi Kris
tumi. Priimdami Jo malonę, mes 
gauname, tai, ką mums reikia 
nuolat ir be atodairos duoti ki
tiems ir už kitus, būtent meilę, 
kuri atėjo į mūsų biedną pasaulį 
Betliejuje, kuri apsigyveno mū
sų širdyse Šventosios Dvasios 
veikimu, ir kuri pasilieka su 
mumis visose mūsų gyvenimo 
dienose!

• Hansas Dumpys, Lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios išei
vijoje vyskupas, sveikina visus Kris
taus Gimimo šventės proga.

Lietuvos istorijos institutas 
išleido knygutę Vacys Milius. 
Bibliografijos rodyklė 1950-1996. 
86-iuose puslapiuose suregistruo
ta jo parašytos knygos, straips- 

ninkauta. Bibliografiją sudarė 
Rita Strazdūnaitė.

Nuo 1992 metų dr. Milius skai
to lietuvių materialinės kultūros 
kursą Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune. 1994 metais jis gavo 
profesoriaus vardą. Dar vis daly
vauja ekspedicijose i kaimus ir 
rašo mokslinius straipsnius.

Jurgis Gimbutas

Gimė Meilės Dievas
Džiaukimės, Jis sunaikins
giedokim, piktojo galią,
dainuokim, nuodėmės tamsą.
nes gimė
Karalių Karalius, Dovanos mums
Jėzus Kristus, savo ramybę.
mūsų Atpirkėjas.

Todėl
Jis mūsų šviesa, džiaukimės,
mūsų viltis dainuokim,
ir džiaugsmas. giedokim —

mažam kūdikiui,
Iš meilės mums didingam, amžinam
Jis nusilenks kryžiui. Meilės Dievui.
Už mūsų nuodėmes
ant kryžiaus
numirs. Joana Danutė Žilaitytė

Kalėdinės muzikos 
koncertai Vilniuje

Vilniaus paveikslų galerįjoje 
kameriniai ansambliai surengs 
kelis kalėdinės muzikos kon
certus.

Gruodžio 25-osios vakarą čia 
koncertuos kamerinis ansamblis 
„Musica Humana”, gruodžio
26- ąją — Senosios muzikos an
samblis „Arsenalas”, gruodžio
27- ąją koncertą rengia „Atrium 
Musicum”.

Gruodžio 31-osios vakarą Vil
niaus paveikslų galerįjoje Nauja
metinį koncertą rengia „Musica 
Humana”.

Lietuvos dailės muziejus bei šie 
kameriniai ansambliai nuo gruo
džio mėnesio pradėjo koncertų

ciklą „Baroko muzikos ketvirta
dieniai”. Kiekvieno mėnesio 
trečiąjį ketvirtadienį skambės iš
kiliausi baroko epochos kompozi
torių kūriniai. (BNS)

ATITAISOME „GALERIJOS” 
PUSLAPIO INTERNETE 

ADRESĄ
Praėjusį šeštadienį, gruodžio 7 

dieną, išspausdintame straips
nelyje „Rengiama lietuvių meno 
paroda Internet’e” pateiktas 
Galerijos adresas Internet’e 
turėjo būti toks: www.xnet.com 
Avgalerįja/index.html. Internet’o 
naudotojai kviečiami šį puslapį 
atsidaryti ir pareikšti savo nuo
monę elektroniniu paštu: Kezys 
Omsn.com.

http://www.xnet.com
Omsn.com
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Ir vėl grįžtant prie Čiurlionio...

Vilnius Šiaurės Jeruzalė
Lapkričio 24 dienos sekmadi

enio "New York Times" pirma
jame puslapyje Michael Specter 
pradeda straipsnį "In Lithuania, 
Storied Jevvish Books Languish" 
tokiais žodžiais: "Vilnius, lap
kričio 21 diena. Dešimtys tūk
stančių retų hebraiškų ir jidiš tek
stų guli dulkėtose krūvose buvu
sioje katalikų bažnyčioje, 
išdžiūvę ir užmiršti. Daugelis jų 
yra iš 17-ojo ir 18-ojo šimtmečių, 
kai šis miestas tapo sau lygaus 
neturintis žydų intelektualinio ir 
dvasinio atsinaujinimo centras. 
Knygos, kurios sudaro, ekspertų 
nuomone, vieną didžiausių tokių 
rinkinių visame pasaulyje, pirmi
ausia buvo slepiamos nuo nacių, 
o tada dešimtmečius buvo slepi
amos nuo sovietų po krūvom 
žemės ūkio statistikų. Jos yra 
Lietuvos Nacionalinės bib
liotekos nuosavybė. Jos direkto
rius sako, kad tai sudaro 
'neįkainojamą turtą'. Bet mok
slininkai nėra gavę pastovaus 
įėjimo bažnyčion, ir dvi moterys, 
kurios bando kataloguoti knygas, 
sako, kad jos nežino, kiek knygų 
dar likę patikrinti."

Tos dvi moterys yra Larissa 
Lampert, kuri dėsto biblinę 
hebrajų kalbą ir rabinišką liter
atūrą Vilniaus universitete, ir 
Fira Bramson, pergyvenusi 
holokostą. Larissa sako: "Tai 
mūsų palikimas. Čia yra viskas, 
kas išliko iš žydų kultūros 
Lietuvoje. Mes turime tai išgel
bėti, kad primintume žmonėms, 
kas čia kadaise klestėjo".

Michael Specter pažymi, kad 
Lietuvoje likę tik keturi tūk
stančiai žydų. Bendruomenės 
vadovai sako, kad šios knygos 
yra stiprus ryšis su jų 
paveldėjimu, kurį naciai ir sovi
etai bandė išnaikinti. Tos knygos 
yra surinktos iš svarbiausių 
ješivų ir bibliotekų Rytų 
Europoje. Žydų mokslininkai 
sako, kad knygos neturėtų likti 
Lietuvoje, kur naciai nužudė 
240,000 žydų. "Knygos yra 
neįkainojamos vertės ir jos prik
lauso žydų tautai," sako Allan 
Nadler, tyrinėjimų direktorius 
YIVO institute (kuris yra skirtas 
žydų ir jidiš kultūrai ir raštijai, 
įkurtas Vilniuje 1925 metais ir 
perkeltas į New York'ą po 
Antrojo pasaulinio karo). "Kito 
tokio rinkinio nėra niekur 
pasaulyje, o šios knygos nėra 
niekam dabar Lietuvoje gyve
nančiam naudingos. Man nesvar
bu, ar jos būtų atvežtos į New 
York'ą, ar Jeruzalę, ar kur kitur, 

v

Siame numeryje:
Šiaurės Jeruzalė tebėra brangintina • Čiurlionio kaip abstraktiz- 
mo pradininko vaidmuo naujame meno istorijos veikale • Apie 
dailininką Romą Viesulą (1918-1986) jo mirties dešimtmečio pro
ga • Juozės Krištolaitytės eilėraščiai • „Draugo” kultūrinio prie
do 1996 metų turinys

kur žydai galėtų jomis pasinau
doti. Bet joms trūnyti Lietuvos 
bažnyčioje kelia apmaudą". 
Tačiau daugelis tų žydų, kurie 
pasilikę Vilniuje, sako, kad iš 
Lietuvos išvežant šį palikimą 
reikštų neigti 600 metų žydų 
kultūrą tokioje gyvybingoje ir 
žydų kultūrai svarbioje vietoje, 
kad ji buvo vadinta "Šiaurės 
Jeruzale".

Sunku pervertinti Vilniaus 
svarbą pastarųjų trejų šimtmečių 
žydų kultūrai. Šio šimtmečio 
pradžioje Vilniuje buvo šimtas 
sinagogų, ir net keturiasdešimt 
nuošimčių Vilniaus gyventojų 
buvo žydai. Net šeši jidiš dien
raščiai buvo Vilniuje spausdina
mi. Žydų "Bund" buvo įsteigtas 
Vilniuje. Čia gimė pats garsiau
sias jidiš repertuarinis teatras — 
Vilniaus Trupė. Vienas iš garsi
ausių žydų kultūrinių centrų - 
Strašun biblioteka — buvo 
Vilniuje. Elijas ben Solomon 
Zalmen — Vilniaus Gaonas čia 
prieš du šimtus metų pradėjo 
žydų Apšvietos amžių, ragin
damas žydus studijuoti gra
matiką, astronomiją ir kitus mok
slus, ne vien tik Torah.

Penktadienį lapkričio 29 
dieną "The New York Times" 
vedamajame "A Jevvish Heritage 
Endangered" toliau svarsto sek
madienį pradėtą temą. "Vilniuje 
bandoma atgaivinti žydų gyven
imą, bet trūksta ir finansinių, ir 
kultūrinių išteklių. Senstančių 
hebrajiškų ir jidiš tekstų išsaugo
jimas yra pirminis reikalavimas. 
Žydų kultūrinės institucijos 
Europoje, Izraelyje ir Amerikoje 
turėtų suteikti finansinę ir techn
inę paramą perkelti rinkinį į 
labiau tinkamas patalpas 
Vilniuje, kur medžiaga galėtų 
būti restauruojama, kopijuojama 
ir kataloguojama. Laidymas 
medžiagos Vilniuje suteiktų 
žydų bendruomenei tame mieste 
tęstinumo pajautą ir būtų įkvėpi
mas miestui, kuris dar vis run
giasi su dešimtmečiais besitęsiu- 
siom represijom ir jėga primesto 
paties istorijos paneigimu. Patys 
tekstai pagyvėtų, jei būtų studi
juojami toje vietoje, kurioje jie 
buvo sukurti."

Kaip viskas supaprastėja, kai 
Lietuva nepriklausoma. Nerei
kėjo metų ar mėnesių publicis
tikos pasiekti sprendimo. 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis spaudai 
davė Seimo nutarimą, kad 
Vilniaus Gaono sukakties proga 
bus atidaryta Gaono vardu

VYTAUTAS A. JONYNAS

Jean-Claude Marcade*. L’A- 
VANT-GARDE RUSSE 1907-1927. 
Tout l’art. Histoire. Paris: Flam- 
marion, 1995. 479 puslapiai.

Jau yra tekę užsiminti*, kad jei 
anksčiau abstraktinio meno pra
dininku buvo laikomas Vasilijus 
Kandinskis, tai pastaraisiais 
metais meno istorikai vis labiau 
linkę tą tėvystę priskirt kitiems. 
Čekui Muchai arba mūsų Mika
lojui Konstantinui Čiurlioniui. 
Keista, abiem atvejais, ne pary
žiečiui.

Neseniai išėjusioj iš spaudos 
Jean-Claude Marcade knygoj 
L'Avant-garde russe, 1907-1927 
pažvelgiama į šią kontroversiją iš 
kiek skirtingo regos taško ir, 
sakytumėm, diplomatiškai. Bet 
pirma tarkim kelis žodžius apie 
patį veikalą.

Ankstyvesnes užuominas apie 
Čiurlionio vaidmenį aptikda
vome beveik išimtinai albuminio 
tipo („Coffee-table book”) leidi
niuose, glaustai aptariančiuose 
mūsų dienų, 20-ojo amžiaus, tapy
bos bei skulptūros raidą. Jean- 
Claude Marcade studijos dėmesio 
centras nepalyginamai siau
resnis. Jo siekiamybė yra ap
sakyti Rusijos meno raidos origi
nalumą, novatoriškumą, „pirmei- 
vystę” ar, jei norit, „pranašumą” 
labai trumpame 1907-1927 metų 
suklestėjimo laikotarpyje. To 
periodo pasirinkimas neatsitikti
nis. Kaip kiekvienam žinoma, ne 
Hitleris pats pirmas pasmerkė 
vadinamąjį „išsigimusi meną” 
(„Entartete Kunst”), bet tėvelis 
Stalinas su savo sėbrais. Nuo 
1927 metų bet koks eksperimen
tavimas, bet koks naujų kelių 
ieškojimas meno srityje buvo 
šluote iššluotas.

Jei savo išore, skirtingu forma
tu, Jean-Claude Marcade knyga 
skiriasi nuo įprastinių meno lei
dinių, tai iliustracijų jai netrūks
ta. Apytikriai apskaičiavus, joje 
esama 122 spalvotų ir apie 420 
nespalvotų reprodukcijų, kartais 
tiesa, negailestingai sumažinto 
formato. Bet jau sprendžiant iš

* Vytautas A. Jonynas, „Apie 
amžinai žaliuojantį Čiurlionį (Hajo 
Duechting: Vasili Kandinski, 
1866-1944. Revolution de La peinture). 
Tėviškės žiburiai, 1992 m. sausio 7 d.

pavadinta biblioteka, kuri bus 
Mažvydo Nacionalinės bib
liotekos dalis. Šioje Gaono bib
liotekoje bus saugojami ir tyrinė
tojams bei publikai prieinami 
Vilniaus žydų kultūros turtai. Tai 
puikus ir Vilniaus ateičiai daug 
žadąs Seimo sprendimas.

(a.a. 11.) 

cituojamų šaltinių, iš pridedamos 
bibliografijos ir, savaime aišku, ir 
paties turinio, Jean-Claude Mar
cade veikalas yra tikrai pionie
riško masto darbas. Jame apta
riami labai detaliai visi anuome
tinio rusų meno poslinkiai — 
neoprimityvizmas, cezanizmas, 
rusiškasis fauvizmas, kubo- 
futurizmas, ankstyvasis abstrak- 
tizmas, suprematizmas, kons
truktyvizmas bei Matiuchino ir 
Filonovo mokyklų poveikiai. 
Neatrodo, kad autorius būtų dės
tęs universitete. Apie jį sakoma, 
kad jis slavistas, meno knygų ver
tėjas, ir garsiojo prancūzų CNRS 
(Centre National de la Recherche 
Scientifiųue) darbuotojas. Iš 
veikalo aiškiai juntama, kad jis 
yra rimtai išnaršęs muziejus bei 
archyvus, peržvelgęs turimas 
rusų menininkų atsiminimų bei 
korespondencijų knygas. Jam 
gerai pažįstami menininkų 
tarpusavio pavydai, kerštavimai, 
nesutarimai, patyčios...

Nenuostabu, jei ir Čiurlionio 
pavardė pianą kartą sumirga 
knygos tekste mums nelabai 
malonioj šviesoj — D. Burliuko 
atkirtyje meno kritikui A. Be- 
nois. Tarp kitko, niekur viešai iki 
šiol neskelbtam laiške:

„Visi yra prieš mus”, rašo Bur- 
liuk’as. „Aš, o taip pat ir Vla
dimiras Burliukas, G. Jakulovas 
ir kiti, negalime niekur išstatyti 
parodon savo darbų ir nėra pras
mės guostis, kad kas pasikeis se
kančiais metais, kadangi niekas 
nepasikeis. Vorkino ir Čiurlionio 
vulgarybės liks ir toliau patrauk- 
lesnėm ir lengviau prieinamom 
žmonėms” (p. 26).

Prie abstraktinės tapybos atsi
radimo Jean-Claude Marcade" 
sąmoningai prieina palengvėle, 
smulkiais žingsneliais.

„Abstrakcija”, rašo jis, „neabe
jotinai dominuojanti XX amžiaus 
meno apraiška, perversmas mūsų 
mintijime, susirado Rusijoj sau 
irgi palankią dirvą”. Ir čia pat ci
tuoja jis Jean Cassou mintis apie 
tai, kad bergždžias yra reikalas 
ieškot, kam priskirtinas tos 
pakraipos pradininko titulas, tar
si būtų kalbama apie kokį iš
radimą pramonėje. Jo manymu, 
„kiekvienas tų genialių meni
ninkų yra savitu abstraktinio 
meno išradėju, teisingiau yra 
‘savojo abstrakto’ sutvėrėju” ir 

, „mėgint pasvert ar palygint 
tarpusavy jų įnašą esą bevil
tiška”.

Pritardamas Jean Cassou nuo
monei, Jean-Claude Marcade 
savo ruožtu pripažįsta, kad 
esama įvairių abstrakcijos 
lygmenų ir stilių — lyrinių, geo
metrinių, natūralistinių, koncep
tualių ir 1.1. „Natūralistine 
abstrakcija” jis, sakysim, pava
dina tokį stilių, kada atsisakoma 
tapyt aiškiai izoliuotas, tvirtais 
kontūrais apibrėžtas, figūras, 
pasitenkinant vien fragmentais, 
gabalais, pasisavintais iš supan
čios tikrovės kaip, pavyzdžiui, 
dangaus skliauto ar vandenų, 
šešėlių ant žemės, mūro frag
mentų ar audinio rietimo, ga
balais. Tolesniam poskyryje 
spėliojama, kaip galėjo ilgainiui 
išsivystyti (pradedant Turner’iu) 
vis radikalesnis konkretaus 
objekto drobėje atmetimas. 
Palaipsniui mažindami objekto

t
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E. Kvedarausko plakatas Čiurlionio šimtmečiui.
Jono Tamulaičio nuotrauka

MIKALOJUS 
KONSTANTINAS 

ČIURLIONIS

„išskaitomumą”, kai kurie tapy
tojai intuityviai, pasąmonės po
veikyje, nutapę drobes, kuriose 
nebebuvę įžvelgiamo akim objek
to kontūrų.

„Tai kai kurių Gustave Moreau 
akvarelių atvejis”, teigiama 
toliau, „o Rusijoj — lietuvio, 
simbolistinio dailininko Čiurlio
nio atvejis. Kupinuos intensy
vumo jo darbuose kai kas yra 
linkęs” (čia esama nuorodos į 
bibliografiją) „įžvelgti pirmąjį 
rusų abstraktistą. Faktas, kad 
Čiurlionio būta kompozitoriaus 
(jis yra pirmas klasikinis lietuvių 
kompozitorius), nėra bereikšmis. 
Muzikos modelis pasitarnaus be 
kitko ir kitiems rusiškojo ab
strakto kūrėjams (ypatingai Kan- 
dinskio bei Larionovo atvejais)”.

„Gyvendamas Tahiti saloj 1899 
metais Gauguin’as aiškino, kokį 
vaidmenį privalanti vaidinti 
spalva moderniajam mene; ji 
turinti vibruoti nelyginant 
muzikoj. Argi Matisse nėra 
pareiškęs savo „Tapytojo užra
šuose”, pasirodžiusiuose žurnale 
La Toison d’or, jog spalvų harmo
nijos esančios panašios į garsų 
harmonijas muzikinėj kompozi
cijoj”?

„Sprendžiant iš to, kad Čiur
lioniui yra pavykę perteikt visa
tos sferų muziką, dangaus skliau
tų ir jūrų tolių begalybę, žemės 
rutulio magmą, nupliekstą perre
gimos žvaigždynų šviesos, jam 
buvo neįmanoma neišsakyti (kas
kart vis labiau lengvasvoriu po
tėpiu) peizažų, esančių anapus 
pažįstamosios mums tikrovės, 
pagavų’’.

„Ikonografiniu požiūriu, jisai 
[Čiurlionis] nuklydo, jei ne prie 
pat Abstrakto, tai bent iki tam 
tikros nefigūracijos [non-figura- 
tion) laipsnio. Monet, tapydamas 
savus Londono peizažus, buvo pri
ėjęs prie dar didesnio drobės už- 

valdymo spalviniais vienetais”. 
„Kaipo tapytoją, esantį Čiur

lionio proskynoj tarp simbolizmo 
ir figūrų atmetimo, tektų pami
nėti Nikolajų Kulbiną” (pp. 
124-5).

Taip aptaria Jean-Claude Mar
cade Čiurlionio padėtį avan-

gardinėj rusų meno sklaidoj. Tas 
pastraipas palydi dvi Čiurlionio 
darbų („Jūros sonatos” ir „Kal
no”) nespalvotos reprodukcijos. 
Nors tos nespalvotos, labai 
sumažinto dydžio nuotraukėlės 
yra labai neryškios ir neįspū
dingos, vis vien skaitytojui aki
vaizdu, kad Čiurlionio laikytasi 
itin atokiai nuo pagrindinio 
avangardistų — neoprimityvistų, 
fauvistų, kūbo-futūristų — srau
to.

Kaip minėjom, L'Avant — gar
de russe imponuoja autoriaus 
kruopštumu bei erudicija. Jos 
pratarmėj tariamas iššūkis, 
išsakomas šiais žodžiais: „paro
dyti pasauliui, kad ne vien rusų 
tauta gali didžiuotis savo 
milžiniška literatūra, reto tur
tingumo muzika, ir originaliu 
baletu, bet taip pat ir ‘netur
tingaisiais savo giminaičiais’ — 
tapytojais bei skulptoriais”. Jean- 
Claude Marcade neabejotinai jį 
pilnai įgyvendina.

Tačiau staigmenos tuo nesibai
gia. Jų aptinkam ir veikalo prie
duos — bibliografijos skyriuje. 
Nuorodų pastraipoj į Čiurlionio 
kūrybos aptarėjus, tiek straips
nių, tiek knygų pavidalu, cituo
jami pagrindiniai šaltiniai, bėt 
čia pat pažymima, kad išsamesnę, 
bibliografija skaitytojas galįs 
susirasti Aleksis Rannit veikale: 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis. Lithuanian Visionary 
Painter (1984). Nelauktu ir įsta
biu dalyku yra tai, kad minimoji 
knyga yra „atplaišų” leidiniu, 
išleista, kaip kad pilnai ci
tuojama, Čikagoj Lithuanian Lib- 
rary Press pastangom. O tokie 
reiškiniai, kad svetimtaučiai in
telektualai cituotų išeivijos lei
dinius, sakykim, yra pažymėtinai

(Nukelta j 3 psl.)
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