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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

Lietuvių išeivijos gyvenime galime suskaičiuoti 
daug pasisekimų: veikia nemažas skaičius organi
zacijų. surinkta labai daug pinigų, suruošta 
tūkstančiai suvažiavimų, stovyklų, parodų, koncer
tų, išleista kiek tik nori knygų, laikraščių bei 
žurnalų . . . Galime džiaugtis lietuvių mokslo 
atsiekimais—daugelis, baigę aukštuosius mokslus, 
sėkmingai reiškiasi savo srityse, ypač medicinoje ir 
inžinerijoje. Tačiau sritis, kurioje bene silpniausiai 
veikiame yra politika. Nedaug turime politikos 
mokslininkų, istorikų, ekonomistų, sociologų, o 
taip pat mažai vietinių kraštų politikoje dirbančių 
žmonių. Bet lietuvių visuomenėje jau Įprasta, kad 
kiekvienas gali ir pajėgia apie politiką rimtai 
šnekėti.

Spalio 23-25 d. Vašingtone vyko PLB. 
Kanados LB, JAV LB ir PL.JS šaukiama politinė 
konferencija. Joje, atrodo, galėjo dalyvauti visi 
asmenys, kurie organizuotai ar pavieniui reiškiasi 
politinėje veikloje arba ja domisi. Tarp paskaitų, 
kokteilių, iškilmingos vakarienės, apsilankymo 
Baltuosiuose rūmuose, šv. Mišių, išvadų surašymo 
ir gairių ateities veiklai nustatymo buvo paskirta ir 
ištisa diena nagrinėjimui trijų pagrindinių Klausi
mų: 1) ligšiolinės Lietuvos laisvinimo veiklos 
apžvalgos, 2) ryšių su pavergta tauta besikeičian
čios tarptautinės politikos šviesoje ir 3) tariamų 
karo nusikaltėlių paieškos analizė. Tai pagrindinė 
nuotaikų matavimo diena, kuri tesėsi nuo 9:30 v.r. 
iki 6:00 v.v. beveik be pertraukos. Kiekvieną temą 
aptarti buvo pakviesti 3-4 paskaitininkai, po kurių 
pranešimų sekė bendros diskusijos. Konferencijos 
salė visą dieną buvo pilna, atmosfera—gana 
santūri, o laiko diskusijoms—truputį per mažai.

turinyje
POKALBIS SU REIN TAAGEPERA

Kuo panaši ir kuo skiriasi Lietuvos ir Estijos 
padėtis? Ką Pabaltijo tautoms žada sovietų per
sitvarkymas?
ŠEŠI KRIKŠČIONYBĖS ŠIMTMEČIAI

Į Akiračių anketos klausimus šį kartą atsako 
Draugo kultūrinio priedo redaktorė Aušra Liule- 
vičienė.

UŽ TRADICIJĄ AR UŽ PERSITVARKYMĄ?

Nuomonių susikryžiavimas sovietinėje Lietuvos 
spaudoje. Kuo gorbačiovinė kritika gąsdiną brežne
vinius biurokratus? Laimėjimų ir pralaimėjimų 
kaina.

JUBILIEJINIAI PAŠTO ŽENKLAI

Kaip ir kodėl Vatikano pašto valdyba lietuvį 
dailininką pavertė italu?

IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

NUO PILIETINIŲ TEISIŲ IKI 
KARALIAUČIAUS

(POLITINĖS KONFERENCIJOS VAŠINGTONE ĮSPŪDŽIAI)

LIAUDIS APIE VEIKĖJŲ DARBUS

Pradedant gal būtų Įdomu pažvelgti, ką 
visuomenė galvoja apie politine veiklą. Dr. T. 
Remeikis pateikė šiuos duomenis iš PLB anketos:

L) Nepriklausomybės atgavimo galimybės
nuolat blogėjo 15%
šięk tiek blogėjo 14%
nei gerėjo, nei blogėjo 51%
gerėjo 15%

2.) Ar laisvinimo 
visai ne 
mažai 
šiek tiek 
gerokai

pastangos efektyvios?
13.5%
32.8% 
30% 
20%

3.) Kaip lietuviai Įvertina savo asmeniškas 
pastanga, č .1 z:.<oaua b % %?

nieko nedarė 22%
prisidėjo/parėmė 48%
darė ką nors nesunkaus 13%
darė ką nors sunkaus 5% 
darė ką nors labai sunkaus 1.2%

Atrodo, kad visuomenė gana prastus pažy
mius rašo veikėjams, bet ir patys nelabai daug 
prisideda. Nežinau, ar šie du reiškiniai turi sąryšio, 
bet politinėje veikloje dažnai reikia turėti stiprią 
visokeriopą visuomenės paramą neužtenka vien 
gražių kalbų.

PASISEKIMAI IR IŠSIŠOKIMAI

Pažvelgus i visus lietuvių politinius veiksnius, 
galima teigti, kad efektingiausiai veikiantis (ir 
konferencijoje daugiausiai pagirtas) yra Lietuvių 
informacijos centras (LIC). Jau ilgą laiką Centras 
veikia iš Niujorko Kultūrinio židinio patalpų, 
vadovaujant kun. K. Pugevičiui. Šiais metais buvo 
Įkurta Centro Įstaiga ir čia, Vašingtone. Padėjus 
daug darbo, šis Centras ne tik lietuvių darpe, bet 
ir amerikiečių visuomenėje susidarė gerą reputaciją 
kaip tikslios ir objektyvios informacijos apie 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje šaltinis. Jis yra 
išvystęs platų pažinčių tinklą su spaudoje, valdžio
je ir kitose žmogaus teisių gynimo organizacijose 
dirbančiais žmonėmis. Kodėl ši Įstaiga turi toki 
pasisekimą?

Pirmiausiai. Lietuvių informacijos centre pilną 
laiką dirba 3 apmokami žmonės. Tai tolygu 20 
žmonių, dirbančių savo laisvalaikiu (5 valandas 
per savaitę), nes jie skiria visą dėmesį ir visą 
energiją savo darbui. Jie turi laiko nuodugniai 
išstudijuoti žmogaus teisių klausimą ir tiksliai 
nustatyti savo veiklos kryptį. Nenoriu nuvertinti 
to, kas yra lietuvių atsiekta dirbant laisvalaikiu, 

bet yra neginčyjamas faktas, kad žmogaus dienoje 
valandų skaičius ribotas: jų dauguma paskiriamos 
profesijai, dažniausiai nieko bendro neturinčiai su 
politika.

Antra. LIC yra nusibrėžęs labai aišku veiklos •Z c C
tikslą ir juo ribojasi. Gintė Damušytė aiškiai 
pasakė diskusijų metu, kad Centro užduotis nėra 
organizuoti seminarus: jo užduotis yra rinkti ir 
kuo plačiau skleisti patikimą informaciją. Tokiu 
būdu jie neapsiimu daugiau darbų, negu gali gerai 
atlikti.

Ir trečia. LIC naudojasi modernia technika— 
kompiuteriais, kurie žymiai pagreitina ir sumažina 
darbą. Galėtumėme daug ką iš šio pavyzdžio 
pasimokyti organizuodami politine veiklą ateityje.

Deja, tokių pasisekimų politinėje veikloje 
mažai dar tegalime priskaičiuoti. Tad. palyginkim 
L ?C veiklą, jos konkretumą, realistiškumą, saky
kim net kuklumą, su kai km tais grandioziniais 
politiniais užmojais. Vienas iš nuostabiausių 
politinių klausimų, i kurį lietuviai kartais leidžiasi 
yra teritorijų atgavimo nagrinėjimas. Neapsiėjome 
be jo ir šioje konferencijoje. Mintis, kad išeivija, 
kuri neturi nei savo valstybės, nei savo vyriausy
bės, dar turi pretenzijų i. pagal status quo, kitų 
kraštų kontroliuojamas žemes, jei nebūtų kenks
minga, tai būtų juokinga. Nėra šalies Europoje, 
kuri negalėtų kelti prarastų žemių klausimo. Kaip 
pasaulis žiūrėtų Į tai. jei Austrija staiga pradėrų 
reikalauti Triesto arba Pietų Tirolio sugrąžinimo? 
Vakaru europiečiai, kurie dar neblogai prisimena 
istoriją, supranta kokia kaina buvo sumokėta už 
šimtmečiais tęsusias kovas dėl teritorijų. Taika irgi 
turi savo kainą. Manau, kad paaiškinimas, kad 
kitos tautos nekelia pretenzijų i Karaliaučiaus sritį, 
neduoda lietuviams teisės ši reikalą kelti. Kodėl 
mes turėtume pasirodyti kaip ekstremistai dėl 
gabaliuko žemės, kur gyvena nežymus nuošimtis 
lietuvių? Kodėl mes norėtume prijungti prie 
Lietuvos teritoriją, kurioje gyvena daugumoje 
svetimtaučiai?

Mes galime ir turime rūpintis lietuvių mažu
momis ir ginti jų teise išlaikyti savą kalbą ir 
kultūrą. Jeigu politinė padėtis pasikeistų, visiems 
lietuviams, kurie norėtų gyventi Lietuvoje, turėtų 
būti sudarytos galimybės ten apsigyventi. Bet 
teritoriniai reikalavimai ir Europoje, ir Šiaurės 
Amerikoje būna sutikti skeptiškai ir abejingai. 
Kaip mes galime išlaikyti aiškų patikimumą, 
norėdami pasiimti sau kažkokias teritorijas, tuo 
pačiu kovodami prieš svetimųjų mūsų žemės 
pagrobimą? Lietuvių bendruomenė turėtų sekti 
Vakarų Europos kraštų pavyzdžiu ir atsiriboti nuo 
išsišokimų teritoriniais klausimais.

(tęsinys 14-me psl.)
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LIETUVIŲ FONDUI 25 METAI

Kol kas dar norisi tikėti, kad taip niekada 
nebus ir kad nuolat sruvenančios tų pačių milijonų 
palūkanos tam riedėjimui i pakalnę padės užtverti 
tvora. Čia ir glūdi Lietuvių fondo esmė. Dėl to ir 
verti pagarbos prieš dvidešimt penkerius metus 
drąsų žingsni žengę žmonės. Jie. tie negausūs dr. 
Antano Razmos vadovaujami pradininkai—jų 
buvo gal tik keli, daugiausiai—keliolika, ir tie, 
palyginti, taip pat negausūs jų rėmėjai—tuos 
keturis milijonus sudėjo tik apie 6000 lietuvių 
išeivių (iš mūsų statistikose minimų 800,000 
tūkstančių)—per ketvirtį Šimtmečio pasiekė tai. ko 
per ankstyvesnius tris ketvirčius nepajėgė pasiekti 
žymiai gausesnė lietuvių išeivija, lai parodo, ką 
gali padaryti drąsūs užsimojimai tvirtų rankų 
vykdomi. Pradingo kritikos, išsisklaidė abejonės ir 
kaip grybai po lietaus pradėjo dygti Lietuvių 
fondo pasėkėjai: Amerikoje Tautos fondas ir kiti 
mažesni fondeliai. fondas Kanadoje, fondas ,4n.s- 
irahjoje ir gal kur nors kitur. Iš JA I ’ Lietuvių 
fondo pinigų prašė (ir gavo) lietuviai išeiviai jau 
visuose pasaulio kampuose ir ta parama atliko 
daug gyvybiškai svarbių darbų. Lietuvių fondas 
tapo pagrindinis lėšų šaltinis lietuviškai gyvybei 
palaikyti. Tačiau kažkaip mintyje painiojasi ir 
vienas įdomus paradoksas, kuri bent žodeliu 
vertėtų prisiminti. Lietuvių fondo pradininkai tuos 
pirmuosius drąsius žingsnius žengė, norėdami 
išvengti nuolatinio prašinėjimo aukų visokiem 
reikalam. Sutelkim milijoną, investuokim, uždirb- 
kim pinigų ir duokim juos tiem, kuriem reikia, kad 
nebevaikščiotų pakiemiais ir daugiau pinigų iš 
dosnių lietuvių nebeprašinėtų. O kaip išėjo? 
Fondas kasmet duoda po ketvirtį milijono tiem 
visiem lietuviškiem reikalam, o pakiemiais vaikščio

jančių bent tris kartus padaugėjo. Apie tiek pat 
padidėjo ir jų sutelkiamos lėšos. Nemažai iš jų ir 
kitiem fondam. Rasta ir tai, ko net neieškota.

(Pasaulio lietuvis, nr. 10, 1987 m. spalio mėn.)

„VLIKO“ SEIME KALTINO BENDRUOMENĘ

J liko vadovybė labai jautri, kai pati kritikuo
jama, bet jautrumo nerodo, kritikuodama kitus. 
Kai liečiama Bendruomenė, kai kurie V liko 
žmonės pereina bet kokio padorumo ribas. Šiame 
seime pats Miko pirmininkas buvo santūrus. Prie 
santūrumo kvietė ir kitus. Iačiau jo padėjėjai—dr. 
V. Dargis, K Jokūbaitis ir L. Grinius—santūrumo 
neparodė. Reorganizuotų vardu sveikindamas 
Dargis Lietuvių Bendruomenės veiklą aptarė kaip 
,,pasitarnaujančią komunistiniam okupantui". 
Jokūbaitis—P LB žygiuojanti pasirinktu klaidingu 
keliu, o Grinius nutarimų komisijai raštu pateik
tame prokuratoriniame ,,kaltinimo akte" teigė, 
,, Vytauto Kamanto—Tomo Remeikio valdybos" 
nuo 1978 metų dariusios tokius nusikaltimus:

,,l. Skatino JAV LB skilimą ir naudojo jį, 
kaip argumentą dėl tariamo PLB ,griovimo', 
didindama lietuvių visuomenės skaldymąsi ne tik 
JA V, bet ir kituose kraštuose.

2. Stengėsi išnaudoti Lietuvos bylos genimą 
ne suderintiems tikslams, bet savo reikiamai ir 
išeivių dominavimui pasiekti.

3. Sąmoningai stengėsi Miką, kaip įsteigtą 
politinę instituciją, sužlugdyti ir panaikinti. Šiuo 

tikslu ne kartą rėmė Vlikui oponuojančias arba 
bandančias jį duplikuoti organizacijas ir jas finan
savo.

Išpuoliai nepaliko neapastebėti. Reagavo 
patys kanadiečiai: nuo spaudos stalo pasisakė 
Henrikas Nagys ir seimo rengimo komiteto 
sekretorius J. Lukoševičius. Pasisakymai buvo 
užtarnautai kieti.

(J. Kojelis, Draugas, nr. 215. 1987.XI.4)

KLAUSIMAI KRIKŠTO MINĖJIMO 
KOMITETU

Kontroversija dėl Lietuvos krikšto datos ir 
minėjimo Vatikane tęsiasi toliau, nes daug kas 
mano, kad pasirinkimas lenkų siūlomos Lietuvos 
apsikrikštijimo datos ir lenkų dominavimas pačia
me minėjime buvo aiškus kapituliavimas Lenkijos 
interesams.

Suprantama, išeivijos katalikiškoji spauda tą 
krikšto jubiliejų ir jo minėjimą Vatikane pavaizda
vo labai šviesiom spalvom, vengdama bet kokio 
kritiško žodžio pabrėžti tą lenkų Įtaką Vatikane 
ruošiant tą minėjimą. Bet štai Kanadoje išeinanti 
Nepriklausoma Lietuva (nr. 35. 1987 m.) straips
nyje ..Krikšto jubiliejaus paraštėje“ kelia klausi
mus krikšto jubiliejaus ruošimo Komitetui.

lame straipsnyje tarp kitko, taip rašoma:

Jeigu kas tvirtintų, kad šis jubiliejus nesukėlė 
jokios kontroversijos, tektų suabejoti. Jau paties 
jubiliejaus data, vos pradėjus jam ruoštis, buvo 
daugelio kvestijonuojama. Ir su pagrindu. Nežiū
rim visų aiškinimų, vargu ar daug kas patikėjo, 
kati Mindaugo krikštas nebuvo pirmasai Lietuvos 
krikštas. Pačių katalikų mokslininkų tarpe dėlei to 
buvo nuomonių skirtumų. Ir atrodo, kad Mindau
go krikšto šalininkai (pav. dr. Urbonas) patiekė 
daug svaresnių argumentų už tuos, kurie palaikė 
lenkų mokslininkų senokai platintą ir platinamą 
tezę, jog Jogaila esąs prieš 600 metų apkrikštijęs 
Lietuvos kunigaikštiją. Kaip tiktai dėl to jau pati 
ruošimos! pradžia nebuvo nei sklandi, nei sėkmin* 
ga. Daugelis vietovių (pav. Čikaga) aukojo 
jubiliejaus komitetui be galo Šykščiai. Tačiau, 
pasigirdus taikesniems balsams, buvo ieškota 
kompromiso. ( ... )

Jeigu įvairūs ir įvairių kraštų sudarytieji 
komitetai savo darbą atliko neblogai (Montrealis 
gali tikrai vertai didžiuotis savo sėkmingu ir 
originaliu jubiliejaus paminėjimu), tai spaudoje 
pasirodžiusios užuominos ir grįžusiųjų pasakojimai 
dėl didžiojo renginio Romoje verčia susimąstyti ir 
stebėtis. Jau didįjį renginį organizuojant, staiga 
kyštelėjusi žinia apie Lietuvos krikšto proga 
skaitomas paskaitas visus pritrenkė. Kodėl 5 lenkai 
ir tiktai 3 lietuviai mokslininkai skaitys paskaitą'? 
Kodėl iš viso reikia paskaitų lenkų kalbą? Kas tą 
renginį planuoja ir praves? Nors paskaitininkų 
proporcija ir buvo pakeista lietuvių naudai, betgi 
lenkiškai skaitomos paskaitos liko. Ką jie dėstė? 
Kol kas nieko nesigirdi. Kodėl lietuviškosios 
iškilmingos pamaldos Romoje buvo beveik visos 
paaukotos anglų kalba? (Tiktai vienas vyskupas 
Laičius, iš Lietuvos, pasakė pamokslą lietuviškai 
ir, tikriausiai, stebėjosi mūsų ,,suamerikonėjimu" ). 
Kas šias pamaldas planavo? Kas jas pravedė? Kas 
atsakingas už nepateisinamą nepasinaudojimą gal 
vienintele tokia proga gyvenime atlaikyti ištisai 
lietuviškas pamaldas garsiojoje Romos šventovėje? 
Kas, iš tikrųjų, atsitiko su kaikuriais kažkodėl 
neįvykusiais pasirodymais ir kodėl visi lietuviu 
parengimai taip labai vėlavo9

Tai vis klausimai, į kuriuos ne mes vieni 
laukiame atsakymo. Manau, kad centrinis Romos
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jubiliejaus renginių komitetas turi duoti aiškią 
apyskaitą visoje mūsų išeivijos spaudoje, nurodant 
visą Romos minėjimo eigą, paskaitų pagrindines 
mintis ir atsiektus rezultatus: kas buvo gerai 
atlikta ir ką už lai reikia ir verta pagirti, bet taip 
pat, kas buvo nevykusiai arba iš viso neatlikta ir 
kas dėlei to atsakingas. Tyla šiuo atveju—nėra 
gera byla.

h. n.

Apie paskaitas, kurios buvo skaitomos jubilie
jaus proga suruoštame seminare, redaktorius 
Leonardas Andriekus. Aiduose (nr. 3, 1987 m.) 
taip rašo:

Kaip jau minėta, seminaras surengtas po
piežiaus pageidavimu Gregorianumo universitete 
Romoje birželio 24-26 d. Seminaru norėta atsverti 
išorines iškilmes, pateikiant Lietuvos istorijos, 
ypač krikšto, gilesnę analizę. Kviesta lietuviai ir 
kitų tautų žinomi mokslininkai. Tai pas mus taip 
pat nauja. Mes esame linkę patys, be kitų 
pagalbos, išnarplioti savo istorines problemas. Bet 
tai beveik neįmanoma, ypač dabar, kai Lietuvoje 
istoriniai faktai pasukami komunizmo ideologijai 
palankia kryptim, o užsienyje per 40 metų lietuviai 
istorikai labai išretėjo. Todėl turėtume džiaugtis, 
kad Lietuva bei jos istorija domisi kitataučiai 
mokslininkai. Juos sutelkiant į seminarą, kaip 
girdėti, daug pasidarbavo žymus lietuvis istorikas 
Gregorianumo ilgametis profesorius jėzuitas Pau
lius Rabikauskas. Popiežius gi visiems tiems 
mokslininkams apmokėjo kelionių išlaidas, parūpi
no maistą bei nakvynes, pasamdė vertėjus jų 
paskaitoms perteikti italų, anglų ir vokiečių 
kalbomis ir 1.1. (... )

Pirmoji paskaitininke buvo prof. dr. Marija 
Gimbutienė, pasižymėjusi mokslininkė-archeologė. 
Ji kalbėjo apie senąją lietuvių religiją. Prof. dr. 
Alfredo Hellmann o iš Munsterio universiteto 
paskaita lietė popiežių santykius su lietuvių 
kunigaikščiais. Mūsų kylanti mokslininkė dr. Rasa 
Mažeikaitė kalbėjo apie LDK Algirdo ryšius su 
rytų ir vakarų krikščionimis. Michal Giedrovc iš 
Ox fordo, Anglijoje, nušvietė lietuvių užmojus prieš 
Krėvos aktą 1385 m. Jis yra lietuvių kilmės 
mokslininkas. Amerikietis profesorius William 
Urban kalbėjo tema ,, Teutonų ordinas ir Lietuvos 
krikščioninimas". Lenkų žymus istorikas prof. dr. 
Jerzy Kloczowski (Liublino katalikų universitetas) 
gvildė labai jautrią temą ,, Lenkija ir Lietuvos 
krikščioninimas". Jis pabrėžė, kad krikšto laikais
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KRONIKA

Lietuva buvo žymiai stipresnė už Lenkiją ir ši 
buvo per silpna lietuviams diktuoti. Tai ir tikros 
unijos negalėję būti. Dr. Tadeusz Krakel (Varšuvos 
Teologinė akademija) apibūdino Bažnyčios organi
zacinę santvarką Lietuvoje priėmus krikštą. Prof, 
dr. Marek Zahajkiewicz (Liublino katalikų univer
sitetas) kalbėjo apie misininkavimo teoriją ir 
praktiką, pritaikant jas Lietuvos krikščioninimui. 
Prof dr. Kaspas Elm (Berlyno universitetas) 
apibūdino vienuolių, ypač pranciškonų, vaidmenį 
krikščioninant Lietuvą. Prof. dr. Tore Nvberg 
(Odenso universitetas Danijoje) nušvietė misijas 
Skandinavijoje ir Pabaltijyje. Prof. dr. Paulius 
Rabikauskas, S.J., istorijos fakulteto dekanas 
Gregorianumo universitete, kalbėjo apie Žemaitijos 
apkrikštijimą 1413-1417 m. Kaip matome, Semi
nare dalyvavo 11 mokslininkų su vienuolika 
paskaitų. Pažymėtina, kad po paskaitų buvo 
diskusijos. Šis seminaras programos leidinėlyje 
pavadintas ,,kolokvijumu“ (Colloquio)—lietuviškai 
,,pokalbiu“. Bet tai buvo žymiai daugiau negu 
pokalbis.

Taigi, iš 11 paminėtų mokslininkų, lietuvių 
buvo tik 3,

Reikia tikėtis, kad krikšto minėjimo Komite
tas duos ataskaitą visuomenei ir atsakys į visus 
klausimus, kurie suinteresuotųjų keliami mūsų 
spaudoje.

KIEK KARTŲ „GRAŽIAI“?

Sydnėjuje, Australijoj, lietuviai irgi minėjo 
Lietuvos krikšto jubiliejų. Tą minėjimą vietos 
katalikų laikraštyje Tėviškės aidai (nr. 39, 
1987.IX.30) A. Laukaitis taip aprašo:

Pamaldų metu labai gražiai giedojo ,, Dainos“ 
choras, vad. B. Aleknaitės ir vargonais grojant 
jaunam mūsų muzikui J. Ankui ir solo giedant Gr. 
Žigaitytei-Hurba.

Vyskupas savo ypatingai gražiu ir akademiško 
turinio pamokslu be jokių pasirašymų labai gražiai 
išdėstydamas dali Lietuvos istorijos, su nemažai jo 
paminėtų ir gražiai ištartų mūsų žymiųjų lietuvių 
pavardžių, iškėlė mūsų gražiąją praeitį, krikšto 
reikšmę, visa tai palygindamas su gražia daina, 
kuri turi ir stiprius, ir silpnesnius niuansus, kai jos 
gražūs garsai, kaip ir mūsų tautos graži istorija, 
nepranyks ir niekada nenutils.

VIS PASIGENDAMA GAIRIŲ . . .

Tėviškės žiburiai dažnai rašo dėl veiksnių 
nesutarimo, dėl politinio fronto silpnėjimo, nes 
anot jų, tie, kurie dažnai važiuoja į Lietuvą, 
nedalyvauja jokiuose politiniuose suvažiavimuose 
ir Vasario 16 minėjimuose {Tėviškės žiburiai, nr. 
41, 1987 m.), nes, girdi, sovietiniai saugumiečiai 
tokiems aktyviems tautiečiams neduoda vizų. 
Faktai kalba ką kitą. Labai daug aktyvių išeivių 
lankėsi Lietuvoje ir neturėjo jokių bėdų gauti vizą.

Toliau Tėviškės žiburiai (nr. 43, 1987.X.20) 
savo vedamajame „Veiksniai ir gairės“ kelia 
klausimą, kodėl dėl ryšių su Lietuva veiksniai 
nenurodo jokių gairių. Jie taip rašo:

Stebint mūsų visuomenės pulsą, jaučiamas 
tam tikras nerimas dėl minėtos veiksnių laikyse
nos. Šiuo metu iš tų veiksnių laukiama naujų 
gairių ryšių su Lietuva srityje. Keičiantis būklei 
okupuotoje Lietuvoje, kyla klausimas išeivijoje: 
kas toliau? Iki šiol ryšiuose su sovietų okupuotu 
kraštu buvo laikomasi daugiau ar mažiau seniau 
veiksnių sutartos gairės—ribojamasi asmeninio 
pobūdžio ryšiais. Dabar keliamas klausimas

1988 m. sausio mėn. 

platesnių ryšių, būtent organizacinio pobūdžio. Ar 
jie išeivijai priimtini politiniu, kultūriniu ir tautiniu 
požiūriu? Tai esminis klausimas, kurio sprendime 
turėtų pasigirsti mūsų veiksnių balsas. Kadaise jie, 
susirinkę White Plains vietovėje, nustatė pirmąsias 
gaires ryšiams su okupuota Lietuva. Tiesa, jos 
susilaukė ir kritikos, bet vis dėlto mūsų visuomenė 
turėjo kuo remtis bei grįsti savo orientaciją. Dabar 
atėjo laikas iš naujo peržiūrėti ligšiolinę praktiką ir 
apsvarstyti dabarties galimybes. Jeigu tai artimiau
siu laiku nebus padaryta, mūsų visuomenėje 
prasidės pasimetimas, nesiorientavimas, kuris 
pakenks visam išeivijos frontui. Veiksnių konferen
cija turėtų tą klausimą vispusiškai apsvarstyti ir 
paskelbti naujas gaires. Be jų atsiras tiek gairių, 
kiek išeivijoje galvų. Organizuota išeivija ir čia 
turėtų reikštis organizuotu bei koordinuotu būdu.

Kažkodėl mes taip mėgstame tas rezoliucijas 
ir visokias gaires, kurios popieriuje prirašomos 
popieriuje ir lieka. Niekas jų nevykdo—nei tie, 
kurie parašė, nei tie, kuriems buvo parašyta. Ir ta 
trafaretinė procedūra kartojasi kasmet.

Štai ir dabar, dėl to Vilniuje įvykusio 
pokalbio, visokie reorgai ir kitokie apsiskelbę 
tautinės drausmės sargybiniai kelia triukšmą, 
iškreipia faktus ir reikalauja rezoliucijų ir gairių. Ir 
patys tas rezoliucijas prirašo.

Tautinės S-gos tarybos suvažiavimas šitaip 
nutarė:

(. . . ) pasisako prieš vieningos kovos Lietu
vai vaduoti ardymą bei prieš išeivijos vardu 
vedamus sandėrius su okupanto patikėtiniais,

primena Laisvojo Pasaulio lietuvių išeivijai 
būti budriems bei siekti Lietuvai laisvės ir Neprik
lausomybės.

ALTos suvažiavimas priėmė tokią rezoliuciją:

Paskutiniuoju laiku pasireiškę atskirų asmenų 
bendradarbiavimai su okupuotos Lietuvos pareigū
nais yra nepateisinami.

Išeivijos lietuviams primename, kad ALTo 
nusistatymas dėl bendradarbiavimo su okupuotos 
Lietuvos lietuviais yra nepasikeitęs. Ryšio palaiky
mas bei ekonominė pagalba giminėms ir kovojan
čiai rezistencijai yra labai svarbi ir reikalinga. 
Mūsų pareiga yra padėti kovojančiai tautai.

Reikia tikėtis, kad ir Vlikas, gal ir Ben
druomenė paseks tų gairių nurodinėjimo keliu. Bet 
ką reiškia tos rezoliucijos, gairės ir kitokie 
nurodymai tautiečiams, kaip jie turi tvarkyti 
asmeninį gyvenimą, keliones ar lankymąsi Lietu
voje? Labai nedaug.

Nepasitikėjimas ir baimė yra silpnumo ženk
las. Tų rezoliucijų ir gairių autoriai, kaip tik tą 
savo silpnumą parodo . . .

KAI SAVĘS LIAUPSINIMAS 
IŠEINA IŠ KRAŠTO . . .

Frontininkų sąjūdis yra įdomus ir gyvas 
organizacinis vienetas. Tai agresyvi krikščioniškojo 
sparno atskala, kuri atlieka daug teigiamų darbų. 
Tačiau per savo veržlumą ir stoką tolerancijos kitų 
pažiūrų asmenims, jie kartais bando save pristatyti 
neklystančiais politinėje ir visuomeninėje veikloje.

Tai savo rūšies „šturmavikai“ lietuviškos 
veiklos scenoje. Tai teigdami, mes nenorime juos 
visus pasodinti į vieną kėdę. Jų tarpe yra labai 
nuoširdžių, objektyvių ir dirbančių naudingą 
lietuvišką darbą. Čia mes kalbame apie tuos, 
kurie, paveikti nuolatinės Kalifornijos saulės ir ten 
esančių įvairiausių ultra-konservatyvių junginių, 
įskaitant ir dabartinį prez. Reaganą (didžiausias 

antikomunistas pasidaręs Gorbačiovo draugu), 
bando visam frontininkų judijimui duoti toną. Esą 
tik jie žino geriausius receptus politinėje veikloje.

Jie serga liberalų persekiojimo manija, vis 
kaltindami juos už kiekvieną kritišką jų veiklos 
straipsnį, kuriame primenama jiems, jog jie neturi 
lietuviškos politikos klausimuose monopolio, arba 
kritikuodami kitus dėl bendravimo su Lietuva, 
patys su komunistinio laikraščio Laisve organizuo
jamomis ekskursijomis važinėja į Lietuvą. Arba 
per šv. Kazimiero minėjimą Toronte vienas iš 
frontininkų ideologų apkaltino kitus, ypač liberali
nio sparno asmenis, amoraliais veiksmais, dideliu 
skyrybų skaičiumi ir 1.1., sąmoningai užmiršdamas 
pasižiūrėti į savo organizacijos moralinį stovį (ypač 
kiek tai liečia šeimyninį gyvenimą), kuris propor
cingai imant, galbūt, yra daug žemesnis, negu 
apkaltintųjų.

Tokia demagoginė kritika ir savęs liaupsini
mas aiškiai pastebimas jų žurnalo / laisvę 100-me 
numeryje. Čia iliustracijai ir norime atkreipti 
dėmesį į kai kurių jo straipsnių ištraukas:

Štai J. Kojelis rašo:

(... ) tačiau žurnalas niekur nesuklupo. Jei 
kada nors laisvoje Lietuvoje kokia politinė partija 
ar ideologinis sąjūdis perims ir tęs Lietuvių Fronto 
ideologų skelbtas ir sąjūdžio veikloje praktikuotas 
pilnutinės demokratijos idėjas, tai ateities veikė
jams nereikės rausti dėl praeities, nes į Laisvę 
niekad neskelbė, kad Sniečkus ir Vytautas Didysis 
tebuvę tik du visoje Lietuvos istorijoje dideli 
žmonės, kad Lietuva priklausanti ne Vakarų 
kultūrai, bet slaviškiems Rytams, ar kad pokario 
partizanų kovos buvę ,, civilinis karas“, o ne 
lietuvių tautos kova prieš okupantą. Į Laisvę 
niekad nebuvo palankiai vertinama okupantų 
spaudoje, ir Anilionis negalėjo pasiremti nė vienu 
žurnalo straipsniu, teisindamas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą. Diskusijose ir polemikoje 
Į Laisvę nesidangstė cinišku humoru (tai daroma, 
pritrūkus argumentų), ir ateities tyrinėtojai kad ir 
iš pasenusių žurnalo lapų nepajaus intelektualaus 
liberalo Dogo Buldogo kvapo. Tokio kvapo čia 
niekad nebuvo. (... )

į Laisvę nepataikavo išeivijos kairei nei 
dešinei, ir buvo rakštis a.a. Naujienoms ir dar 
gyviems Akiračiams.

V. Volertas musų istorijoje pastebi tik 
menkystės bruožus:

Kodėl aisčiai nesijungė vienon tauton ir leidosi, 
kad juos kaimynai naikintų? Gal prigimtyje turime 
kažkokius asocialumo bruožus, kurie ir šiandien 
mums neleidžia susikalbėti? Sunyko mūsų didžiulė 
valstybė, nes neauginome gausių šeimų, nes tos 
valstybės nejungė tautiškumas, nejungė diduome
nė, begėdiškai tik savimi besirūpinusi, valstietį 
engusi, nešvietusi žmonių. Kodėl neatrandame 
kasinėjimuose nuostabių meno paveikslų, skulptū
rų, reljefų? Negabūs buvome? Kodėl tremty stinga 
stambių milijonierių, politikų?

Dr. G.K. Jokantui geri tik „savi“ leidiniai:

Yra mūsų spaudoje ir išimčių. Visa galva 
prašoka visus mūsų laikraščius Tėviškės Žiburiai. 
Juose tikrai jaučiama redaktoriaus ranka. Puikiai 
tvarkomi Aidai, Į Laisvę žurnalas. Kitų laikraščių 
ir žurnalų redaktoriai galėtų paminėtų leidinių 
redaktorius nors pamėgdžioti.

(tęsinys 15-me psl.)
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ATSIMINIMAI

Praeitą vasarą suėjo 20 metų, kai mirė 
pozityvus lietuvių kultūros veikėjas Antanas 
Rūkas—poetas, dramaturgas, žurnalistas, aktorius, 
o rugsėjo 7-tą dieną jam būtų sukakę 80 metų 
amžiaus. Neseniai Draugo kultūriniame priede 
Rūką gražiai įvertino kunigas Juozas Prunskis, 
šiltais žodžiais prisiminė jo kolegos Vilniuje, 
Detmolde ir Čikagoje, aktoriai Algimantas Dikinis 
ir Marija Lemešytė.

Prisiminti artimą draugą ir scenos bendradarbį 
Antaną Rūką—tai prikelti tolimas dienas, kada dar 
tikėjome skaidria ateitimi ir kada net gūdžiausiam 
sloguty nesapnavom karo, okupacijų, išeivijos— 
visų tų praradimų, sugriovusių tą ateitį su jos 
visomis iliuzijomis. Anų šviesių dienų fone, kada 
prieš pusę šimtmečio abu įstojome Kaune į 
studentų dramos studiją, pirmiausia ir prisimenu 
Antaną—vyresnį bičiulį, scenos siekimų bendrake
leivį, glaudžioje draugystėje su kuriuo prabėgo 
šimtai vakarų mūsų studijoje, šimtai susitikimų, 
diskusijų, poezijos skaitymų, šiaip, studentiškų 
dienų. Bet tik dabar apie jį galvodamas supratau, 
jog svarbiausia mudu susiejusi gija buvo besikrista
lizuojanti Naujo teatro vizija. Nors mūsų gyvenimo 
eigoj žlugo valstybės, žuvo milijonai žmonių, keitėsi 
pasaulio veidas, bet mūsų teatriniame mikrokosme 
liko rusenti toji svajonė. Ji buvo didelė ir graži, ir 
dėl jos verta sielotis ir dabar, minint visas, kad ir 
kukliausias, pastangas, kurios buvo vykdomos jos 
vardan. Apie naują lietuvišką teatrą verta mąstyti ir 
šiandien. Idėjos yra kaip nematomos, ore skrai
dančios sėklos su liepsnele. Nežinia, kada ir kur, 
Lietuvoje ar išeivijoje, kuri nors įkris į našią dirvą, 
ir ims augti kažkas spinduliuojančio ir dar nebūto.

* * *

Ne paslaptis, kad Lietuvos profesinis dramos 
teatras, brendo rušų realistinio teatro įtakoje, nes ir 
visi daugiau ar mažiau pasiruošę vadovai bei 
aktoriai atėjo iš rusiškųjų scenų ar mėgėjiškų 
vaidinimų.Taigi rusiškąją, bet nepalyginti aukštes
nio 'skonio, novatorišką naujų formų ieškojimo 
tradiciją atsivežė ir žymiausias lietuvių scenos 
reformatorius Andrius Oleka - Žilinskas. Kūrybiš
kai bendradarbiaudamas su poetu-dramaturgu 
Baliu Sruoga, pasikvietęs talkon didįjį rusų aktorių 
Mykolą Čechovą, Žilinskas su Čechovu savo 
spektakliais ir mokymu įvykdė Lietuvos scenoje 
meninę revoliuciją. Žilinsko sukurtas, kaip legendi
nė daina, Krėvės „Šarūnas“ tapo lietuviškojo 
repertuaro viršūne, o jo Dikenso „Varpai“ ir 
Čechovo pastatymai—Šekspyro „Hamletas“, Go
golio „Revizorius“—parodė kūrybingą klasikos 
interpretaciją. Abiejų darbai tęsė Maskvos Dailės 
teatro Il-rojo meninę tradiciją. Jei iš Stanislavskio 
sistemos augo psichologiškai sodrus, tikroviškas 
teatras, o Mejerholdas su jo biomechanika drąsiai 
žaidė naujoviškomis formomis, tai Vachtangovas ir 
Maskvos Dailės teatras II-asis siekė sintezės: 
išlaikyti scenoje ir intensyvų „žmogaus dvasios“ 
gyvenimą, ir apvilkti jį kaskart nauja, originalia, 
teatrališka, bet iš veikalo duomenų išplaukiančia 
forma. Šitokiais pagrindais Oleka-Žilinskas auklėjo 
ir naująją aktorių kartą, pastatydamas su jaunai
siais kupiną gyvastingumo ir išradingumo „Dėdės 
Tomo lūšnelę“ ir stilingą, ritmišką Balio Sruogos 
„Milžino paunksmę“—pirmą rimtą, dar nepilnai 
pavykusią Sruogos poetinės dramaturgijos interpre
taciją, sąlyginėje scenoje. Iš būrio jaunų, talentingų 
Žilinsko išugdytų aktorių spektaklyje išsiskyrė 
čechovišku psichologiniu sodrumu Jogaila— 
Romualdas Juknevičius ir jo oponentą, vyskupą 
Zbignievą skulptūrišku raiškumu vaidinęs Algirdas 
Jakševičius. Abiem buvo lemta po Žilinsko likti

TEATRO ISTORIJA 

- SU ANTANU RUKU TEATRE
vadovaujančiais, bet skirtingo braižo teatro kūrė
jais. Balio Sruogos teatro idėją, dėl kurios jis visą 
gyvenimą kovojo,—teatro „per metrą nuo žemės“, 
iškilaus, šventiško, teatrališko,—tą idėją arčiausiai 
įkūnijo jo bičiulis Žilinskas. Tačiau Sruogos veika
lai šaukiasi ne vien aukšto lygio spektaklio, bet 
ir savitos lietuviškos dvasios, nes jo veikalų centre 
yra Lietuva, jo herojai kovoja dėl jos likimo. Juose 
gyva ta pati dvasia, kurios savitumą atskleidžia 
dainos bei raudos, mediniai rūpintojėliai, drobių 
raštai, o taip pat ir Čiurlionio, ir kitų didžiųjų 
lietuvių menininkų bei poetų kūryba. Jauname 
Lietuvos teatre, brendusiame svetimomis tradicijo
mis, dar nebuvo rasta savitos išraiškos. Iš visų 
iškiliųjų vadovų, formavusių nepriklausomos Lietu
vos teatro veidą, tik Algirdas Jakševičius buvo 
rimtai pasinešęs ieškoti lietuviško judesio ir žodžio 
ritmo. Savo būdu, mąstysena, pridengtu emociona
lumu, poetine vizija—jis pats buvo tos dvasios 
nešėjas.

Kai eilę metų vadovavęs savo sukurto Teatro 
seminaro teoriniams, istoriniams ir kritiniams 
svarstymams, Sruoga sumanė šalia jo įsteigti ir 
vaidybos studiją, jai vadovauti jis pasikvietė, anot 
jo, „vyrą talentingą ir išmintingą“, Algirdą Jakše- 
vičių. Jis buvo ką tik grįžęs iš metų teatrinių 
studijų Maskvos Vachtangovo teatre, po to—iš 
metų Niujorke, kur, Žilinsko pakviestas, ypač 
gilinosi į režisieriui svarbius kostiumo istorijos, 
sceninės technikos, apšvietimo ir panašius klausi
mus. Grįžęs Jakševičius buvo aktorium Kaune 
Valstybės teatre, ruošėsi jame režisieriaus debiutui, 
o laisvus vakarus be jokio atlyginimo paskyrė 
dramos studijai universitete.

Pirmą kartą Humanitarų palėpėje susirinkome 
1937 metų ankstyvą rudenį, ir gana gausiame 
būry,—mūsų buvo gal apie tris dešimtis, matėsi 
teatro seminaro dalyvių, vyresnių ir jaunesnių 
studentų, daugiausia — humanitarų. Kadangi buvo 
pranešta, kad studijoje būsime supažindinti su 
vaidybos pagrindais, o aktorių iš mūsų padaryti 
niekas nesiruošia, dalis klausytojų gana greit 
nubyrėjo—gal todėl, kad Jakševičius nieko neaiški
no, o iš karto ėmėsi etiudų pagal stanislavskinę 
,,Aktoriaus saviruošą“ (kurią jis pats išvertė į 
lietuvių kalbą). Tačiau apie dešimtį mūsų pasili
kome iki galo, tame tarpe vilnietis Juozas Kanop- 
ka, būsimas dramaturgas Vincas Adomėnas ir 
Antanas Rūkas.

* * *

Mano, dvidešimtmečio studenčioko, akimis 
Antanas Rūkas buvo „pagyvenęs“ ponas: juk jis 
buvo jau trisdešimties metų, net už studijos vadovą 
metais vyresnis! Jis tarnavo kooperacinėj įstaigoj, 
techniškai redagavo ir „laužė“ ekonominį žurnalą 
Talka, tad neturėjo laiko uolesnėms literatūros 
studijoms ir jų baigti neskubėjo. Neaukšto ūgio, 
smulkaus sudėjimo, taisyklingų veido bruožų, 
anksti praplikęs, Rūkas buvo gana orios laikysenos, 
o su „peteliške“ po kaklu atrodė ne tik tvarkingas, 
bet ir elegantiškas. Jis mėgo bohemišką gyvenimą, 
bendravo su literatais ir menininkais, prie kavos 
puoduko Konrado kavinėje diskutavo ir politines, 
ir kultūrines naujienas, o kai turėdavo pinigų—jų 
netausodavo, vaišindavo draugus plačiu bajorišku 
mostu, nes mėgo gerus dalykus—prancūzišką 
konjaką Versalio restorane, brangias amerikiečių 
cigaretes „Lucky Strike“ (jų ištarimas buvo panašus 
į šachmatininko Luckio pavardę). Gausybės dienas, 

aišku, sekdavo sausmetis. Tačiau Rūkas niekados 
nevaikščiojo apsileidęs ar apskuręs, kaip kai kurie 
kiti kauniškės bohemos broliai, avėję vieton batų 
virvutėm suraišiotais kaliošais. Ir savo elgesiu buvo 
džentelmenas, ypač moterų draugijoje. Vieno 
nežinau; ar buvo tais laikais jo širdin įkritusi kokia 
„auksaplaukė“—ar ji figūravo tik jo lyriškuose 
posmuose? Nes jis buvo poetas, mūsų draugystės 
pradžioje ruošęs spaudai savo pirmąjį eilėraščių 
rinkinį Posmus.

Šalia mūsų abiejų įsitraukimo į teatrines 
studijas, kaip tik poezija mus suartino, nors mūsų 
pomėgiai čia skyrėsi. Antanas žavėjosi atlapos 
širdies, jausmine lyrika, mėgo joje betarpišką, 
beveik improvizuotą laisvumą, perdaug nebrangin
damas forminės meistrystės. Improvizuoti jis gebėjo 
gana laisvai. Kartą kolegų varpininkų gegužinėje, 
prie alučio, jis lengvais dzinguliukiškais posmais 
apdainavo visus esančius, susilaukdamas vieningo 
pritarimo. Mane gi tada buvo stačiai pritrenkęs 
fantastiško metaforų originalumo, virtuoziškų aso- 
nansų ir aliteracijų Borisas Pasternakas, nors 
žavėjausi ir Antano Miškinio bei Aisčio (tada— 
Kossu-Aleksandravičiaus) lyrika. Bet nors bičiuliš
kai pasiginčydavome, Antanas buvo pirmasis, 
kuriam išdrįsau parodyti ir savo eilėraščius, o jis— 
būdingu draugiškumu—paskatino ir net siūlė duoti 
man šaunų debiutą savo sumanytame kultūriniame 
žurnale, kuris niekad nepasirodė—turbūt, dėl 
užliejusių mūsų šalį įvykių.

Nuolatiniame bendravime su juo studijoj ir už 
jos, su kitais bičiuliais ir kartais—su studijos 
vadovu Jakševičium, Teatro seminaro diskusijose, 
išryškėjo kaip ir dvi skirtingos Rūko asmenybės 
dalys. Kaip kritikas ir žurnalistas, jis pasižymėjo 
tiesumu, sveika nuovoka, nuoseklia mintimi, su 
kuria skaitėsi ir Balys Sruoga, ir Jakševičius, dažnai 
su juo aptardami iškylančius klausimus. Man jo 
mąstysena visada priminė gero lietuvio ūkininko 
blaivų protą. Dalykiškas, arti žemės ir tikrovės, 
Antanas nemėgo superliatyvų, egzaltacijos, vengė 
vaizdžių paradoksų—buvo ankstyvas gyvos, bet 
„neornamentuotos“ kalbos atstovas.

Kitoks jis buvo santykiu su poezija, su menu. 
Kai jis skaitydavo eilėraščius pasikeitusiu, sušvelnė- 
jusiu balsu, jo akys, visa veido išraiška rodė 
neslepiamą pasigėrėjimą. Tai nebuvo žavėjimasis 
savim—eilėraščiai galėjo būti ir kitų poetų,—tai 
buvo nuoširdus ir gilus poetinio grožio, žmogaus 
sugebėjimo kurti už save didesnius kūrinius 
išgyvenimas. Nes Antanas, gebėjęs kietai kritikuoti, 
mokėjo ir jautriai žavėtis. Ta grožio įžiebtą 
kibirkštėlę jo akyse vėliau matydavau ir ryšium su 
teatru.

* * *

Algirdo Jakševičiaus metodiškai vedami, studi
joje mokėmės pagal stanislavskinę sistemą: 
pirmiausia—atsipalaiduoti ir susikaupti, tikrai 
matyti ir girdėti, reaguoti į aplinkybes, prie jų 
prisiderinti. Vėliau—visa tai panaudojant, įjungiant 
vaizduotę ir improvizaciją,—tikrai, psichologiškai 
teisingai bendrauti. Tai lengva pasakyti keliais 
žodžiais, bet mokytis tenka metais (o iš tiesų—ir 
visą aktoriaus gyvenimą, kadangi kiekvienas 
vaidmuo—tai naujos aplinkybės, uždaviniai, veiks
mai, naujos emocijos ir nauja forma). Mes 
klausėmės Balio Sruogos teatro istorijos bei teorijos 
paskaitų, Leonido Karsavino buities istorijos, 
Prano Skardžiaus bendrinės kalbos pamokų.

4 Akiračiai nr. 1 (195)
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ATSIMINIMAI

Pirmaisiais studijos metais aktorius Balys Lukošius 
mokė mus grimuotis ir interpretuoti poezijos 
kūrinius. Antraisiais metais jį pakeitė iš nacių 
užgrobtos Klaipėdos grįžęs Henrikas Kačinskas, 
kuris mokė mus teisingai kvėpuoti ir aiškiai tarti. 
Protarpiais buvo surengiamos peržiūros, dalyvau
jant Sruogai ir Teatro seminaro nariams. Žingsnis 
po žingsnio mes artėjome prie masinančios, 
jaudinančios minties: kad šitaip, studijiniu darbu, 
kasmet įtraukiant studijon naujų dalyvių, mūsų 
kūrybingų vadovų sulydyti į vieningą ,,psichologinę 
šeimą“, galime tikėtis užaugti ir tapti teatru. Ir 
teatru ne bet kokiu, o visai skirtingu nuo senose, 
realistinėse formose sustingusio valdiškojo teatro. 
Ne, mes sieksime novatoriškų, aukštesnių meninių 
užmojų, gilesnės minties, drąsios teatrališkos 
ekspresijos. Mes ieškosime originalaus sprendimo 
Sruogos, Krėvės veikalams, pasaulinei klasikai. Juk 
tokio teatro idėją jau seniai teoriškai ugdė ir savo 
temperamentingais straipsniais spaudoje skatino 
Balys Sruoga. Gal kiekvienas savaip, bet giminingai 
ėmėme mąstyti, gal tiksliau—svajoti, ir mes, žali, 
bet ambicingi studijos auklėtiniai. Tikrai panašios 
svajonės gija rišo mane su Antanu Rūku. Mūsų 
viltys tapo žymiai drąsesnėmis, kai jas skatino ne 
vien teorijos bei Olekos-Žilinsko prisiminimai, bet 
ir to siekiamo teatro naujas, gyvas pavyzdys: 
sunkiai kovodamas su nesupratimu ir atviru 
priešiškumu, Algirdas Jakševičius 1938 metais 
sugebėjo Valstybės teatre sukurti nuostabų 
spektaklį—Eugene O’Neill ,.Marko milijonus“, iš 
karto pasirodydamas, kaip brandus, gilios minties 
ir poetiškos vizijos režisierius-statytojas. Tai buvo 
tikra teatro šventė, kurioje kupiną emocijos ir 
gilaus žmoniškumo pagrindinių aktorių—Kačinsko. 
Mironaitės—vaidybą ryškino vaizdžios, skulptūriš
kos mizanscenos. Jakševičiaus laimėjimas pripildė 
mus, jo auklėtinius, tikėjimo savo vadovu ir 
studijos ateitimi.

* * *

Tokiose viltingose nuotaikose pasinėrę pasie
kėme savo kurso pirmąjį, mokyklinį spektaklį. 
Užuot ėmęsi įprastinių scenelių, Jakševičius nutarė 
pamėginti pastatyti su mumis tris skirtingus 
vienaveiksmius veikalus, kurie kiekvienam iš mūsų 
duotų progos parodyti savo duomenis ir ko esame 
išmokę. Antanui Rūkui teko vaidinti net du 
skirtingus personažus. Pirmasis vienaveiksmis buvo

Antanas Rūkas 

vienas O’Neill’o vadinamų ,,jūros veikalų“, „Kur 
kryžius padėtas“, kuriame Antanas buvo kresnas, 
pilnas pamišėliško intensyvumo jūros vilkas, metais 
belaukiąs laivo su lobiu ir nenorįs tikėti, kad laivas 
su visa įgula seniai paskendo. Jo sūnus, bijodamas 
pražūtingos tėvo įtakos, bando išsiųsti jį į beprot
namį. Tačiau, kai tėvas priešmirtinėje ekstazėje 
„mato“ atplaukiantį laivą ir tris skenduolius 
jūrininkus įžengiant su lobio skrynia, jo triumfuo
janti įtaiga tokia stipri, kad ir sūnus tą viziją „regi“, 
t.y. išprotėja.

Antrąjį veikalą—„Nakties stovykla“—pasiūlė 
jį inscenizavęs pagal Džeko Londono apysaką 
Vincas Adomėnas ir pats jame vaidino. O po jo 
sekusiame trečiame veikale, farsiškame Čechovo 
„Jubiliejuje“, Antanas pasirodė jau visai kitas: 
perpus sumažėjęs, menkas žmogelis, banko buhalte
ris. kuris skundžiasi „turįs viso kūno uždegimą“, 
jam baisiai sunku dirbti, o čia visi trukdo: ir 
juokingas pasipūtėlis, banko direktorius (Kanop- 
ka), ir direktorienė su savo istorijom, ir kvaiša 
moterėlė, ne ten atėjusi su prašymu. Auga vargšo 
buhalterio įniršis, kol nebesitverdamas jis griebia, 
kas pakliūva po ranka, ir ima visus juos vyti 
lauk ... O čia į tą chaosą įeina sveikinimo delega
cija . . .

Pats dalyvavęs, nesiimu spręsti apie mūsų 
spektaklio lygį. Tačiau gerai atsimenu, kad išvaka
rėse, Kauno Liaudies namų salėje, kur 1939 metų 
kovo 19-tą įvyko premjera, mūsų režisierius 
Algirdas Jakševičius buvo toks prislėgtas, jog 
sunkiai begalėjo išspausti iš savęs keletą pastabų. Iš 
tos generalinės repeticijos mes visi išėjome nusiminę 
ir nusigandę. Bet spektaklis, nors nedaugelio 
pastebėtas, recenzentų nebuvo supeiktas. Tad ir 
mūsų viltys į ateities Naująjį teatrą nebuvo 
žlugusios—juoba, kad svajonei atsirado labai kon
kretaus pagrindo Lietuvos Aide paskelbtame pasi
kalbėjime su Kultūros departamento direktorium 
V. Sobliu buvo aiškiai pareikšta, kad patvirtin
tas naujų universiteto rūmų statybos projektas su 
teatru. Mūsų būsimu teatru! c

Studija dar bando eiti prie didesnio 
uždavinio—ruošti ištisinio veikalo pastatymą, dar 
rudenį priimami nauji dalyviai, o Jakševičiaus 
mintyse bręsta drąsus Vinco Krėvės „Skirgailos“ 
sumanymas, kuriame jis su patyrusiais Valstybės 
teatro aktoriais bandys įkūnyti savo svarbiausią 
užmojį—rasti savitą, esmingai lietuvišką intonacijų, 
gestų, mizanscenų kalbą.

* * *

Visažlugdantys katastrofiški įvykiai—karas, 
okupacijos—sugriauna, ir Jakševičiaus bei jo studi
jos užmojus ir viltis. Studija pakrinka, kai į Vilnių 
išsikelia Humanitariniu mokslu fakultetas. Išsikelia c L
ir jauna, sostinės teatrui skirta grupė. Juknevičiaus 
vadovaujama. Jos sudėty yra ir mūsų vadovas. 
Išlaisvinti iš lenkų priespaudos. Kanopkos vado
vaujami vilniečiai mėgina subrandinti savo teatrą, 
„Vaidilą“, ir trimis režisūros darbais sugrįžusiame 
Vilniuje jiems padeda Jakševičius-Jorigis. Sovietų 
okupacijos metu vaidiliečiai gauna patalpas repetici
joms ir algas. Greičiausia čia jiems padeda Antanas 
Rūkas, kuris, kaip „pažangus“ žmogus, pakviečia
mas Petro Juodelio vadovaujamon Kultūros 
reikalų valdybon vadovauti teatro skyriui. Matyt, 
Rūko „viršininkavimas“ valdžiai neįtinka, ir jis 
vėliau pakeičiamas kitu asmeniu.

Naujame sostinės teatre Jakševičiui neskiriama 
jokio rimtesnio darbo: nėra vietos „dviem katėm 
maiše“! Jo nori pas save Kanopka ir vaidiliečiai, 
zonduoja dirvą Kauno teatras (apie tai man 
konfidencialiai pasako pats Jakševičius). Tuo tarpu 

jis kartu su Juknevičium ir Kačinsku prie univer
siteto naujo teatro skyriaus tampa oficialiais 
studijos lektoriais. Čia jau nesvajojama studijiniu 
būdu išugdyti „naują teatrą“—gal tik vienam kitam 
gabesniam dalyviui atsiras vietos kurioje scenoje. 
Uoliai tačiau užsiėmimus lanko kone visi vaidi
liečiai ir jaunieji Valstybės teatro aktoriai. Pavasarį, 
sunkios epideminės ligos pakirstas, miršta Algirdas 
Jakševičius. Su juo palaidojama ir jo paties, ir 
Rūko, mano ir kitų jo auklėtinių naujo teatro 
svajonė. Tik jis būtų galėjęs ją įvykdyti tokią, 
kokios siekė Balys Sruoga ir kokios šaukiasi 
Sruogos dramos veikalai.

* * *

Vilniaus skrajojantis „Vaidilos“ teatras paima
mas miesto savivaldybės globon ir pagaliau gauna 
sceną Arklių gatvėje tik vokiečių okupacijos laikais. 
Gal kaip tik dėl to jis likviduojamas, grįžus sovietų 
valdžiai? Bet per tuos kelis šaltus, skurdžius, 
alkanus karo metus „Vaidila“, profesionalų aktorių 
vadovaujamas, subręsta, įgyja savo veidą. Po 
Jakševičiaus jame daugiausiai režisuoja Aleksan
dras Kernagis, porą veikalų pastato Juozas Gustai
tis. o po vieną Škėma, Stanulis, Lukošius. į vilniečių 
grupe įsilieja ir nemaža nevilmečių. Čia vienas po 
kito randame prieglobstį, likę be vado ir jo įkvėptos 
vizijos, ir mes, keli Jakševičiaus studijos auklėtiniai: 
Antanas Rūkas. Viktoras Miliūnas. Vincas Adomė
nas. Jonas Kiznis ir aš. Antanas sėkmingai tęsia dar 
studijoje pradėtą charakterinio aktoriaus kelią, 
šalia Jurkūno, Lemešytės, Dikinio prasimuša 
gabumu, susilaukia žiūrovų palankumo. Šalia 
gerojo kunigėlio Vaičiūno „Sudrumstoj ramybėj“, 
jis tvirtai, dramatiškai atlieka latvių dramaturgo 
Blaumanio „Indranuose“ tėvą. Kitur Rūkas sma- c 

giai žaidžia, suvaidindamas eilę keistuolių ar šiaip 
niekadėjų—Nikodemio „Gatvės vaike“, Anspacho 
„Vidurnakčio vaiduokliuose“, Hauptmanno „Kole
goje Kramptone“, Vinco Adomėno didelio pasiseki
mo susilaukusioje komedijoje „Svetimos plunks
nos“.

Kartą mumyse įžiebta, atsisakė galutinai 
užgesti mus sužavėjusi vizija šventiškesnio teatro, 
apie kurį svajojome, mokydamies studijoje, ir kurio 
pavyzdį savo „Marko milijonais“ mums buvo davęs 
Algirdas Jakševičius. Kažkaip nebeužteko buitinės 
dramos, nors ir neblogos; nepatenkino lėkštokos 
komedijėlės. Nykiais karo meto vakarais dar 
patrauklesnė yra gryno grožio ir poezijos kūryba- 
tokia. kaip prancūzų romantiko Alfred de Musset 
scenos veikalai, persunkti melancholišku nusivyli
mu. nes nepasiekiama laimė ir tikra meilė. 
Vaizduotė rodė juos scenoje, bet nesitikėjau, kad 
teatras imtųsi, pavyzdžiui. „Marianos kaprizų“. 
Neabejojau, kad Antanui Rūkui, lyrikui, koks jis 
buvo, veikalas patiks, bet visai netikėtas buvo jo 
(berods, ir Adomėno ar Kiznio) paskatinimas, kad 
aš pats imčiausi jį statyti. Nedrįsau, abejojau, ar jie 
patys pasiduos mano režisūrai; bet draugai pažadė
jo lojaliai bendradarbiauti. Taip „Vaidilos“ scenoje 
gimė romantiškas spektaklis, prie kurio meninio 
pasisekimo prisidėjo ne vien elegantiškas Musset 
tekstas, bet ir tikrai nuoširdus Lemešytės, Adomė
no. Dikinio ir ypač Antano Rūko bendras su 
manim darbas, gal tikriau—nuotykis, naujos 
išraiškos beieškant. Sukurti scenoje poetišką 
atmosferą padėjo dailininko Antano Gudaičio 
sukurtas aukšto skonio scenovaizdis ir puikūs, 
puošnūs renesansiniai kostiumai. Jį kviečiau tal
kon, prisimindamas „Marko milijonus“.

Pagrindiniame vyro vaidmeny Antanas Rūkas, 
drįsčiau sakyti, ne tiek vaidino, kiek pilnai gyveno

(tęsinys sekančiame psl.)

1988 m. sausio mėn.
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SKILTYS

SU RUKU. . .
(atkelta i§ 5-to psl.)
jam, poetui, be galo artimu Otavio charakteriu. 
Otavio yra pats Musset, bohemiškas vyno ir meilės 
dainius, romantikas, po skeptiška, tariamai linksma 
kauke slepiąs taurią, jautrią sielą, gilią ištikimybę 
draugui. Tas draugas. Čelio, kurį su Įsijautimu 
vaidino jaunas Algimantas Bikinis, yra tarsi kita— 
dvasingoji, idealioji Musset charakterio pusė. Puiki 
buvo ir neprieinamoji Mariana-Lemešytė, ir grotes
kiškas Klaudio-Adomėnas. Vis dėlto, labiausiai 
tikras ir Įtikinantis buvo Antanas Rūkas geriausi
ame savo gyvenimo vaidmeny.

Minėdamas Rūko mirties metines. Algimantas 
Bikinis rašė: ............ Vaidilos“ teatro žiūrovų tarpe
buvo daug tokių, kurie ateidavo Rūko pažiūrėti. 
Tačiau labiausiai Antanas didžiavosi savo sukur
tuoju Otavio personažu Alfred de Musset „Maria
nos kaprizuose“ ... Su Įkarščiu ir užsispyrimu jis 
dirbo, ieškojo, vargo ir . . . laimėjo. Jo sukurtuoju 
Otavio džiaugėsi debiutuojąs Jurgis Blekaitis. 
džiaugėmės mes. jojo partneriai, šiltai reagavo 
žiūrovai, palankiai atsiliepė kritikai. Su ,,Marianos 
kaprizais“ „Vaidilos“ teatras žengė pakopą aukš
tyn. Tai buvo didelis Blekaičio ir Rūko laimėjimas, 
stengiantis išplėsti teatrą iš realistinio sriauto ir 
pasukti nauju, teatrališkai romantiniu keliu“. 
{Lietuvių dienos, 1968 m. birželio mėn.).

Antano Rūko atminimui esu dėkingas už 
pastūmėjimą manęs režisūros link, kur aš iš karto 
pasijutau tvirtesnis, negu bet kuriame vaidmeny. 
Todėl nuo to laiko pastačiau Vokietijoj ir Amerikoj 
daugiau nei 10 spektaklių, o vaidinau tik porą 
kartų. Gal Antanas intuityviai pajuto, jog mane 
žymiai labiau domina suformuoti spektaklio visu
mą, negu bet kuri atskirą vaidmenį. Tad. ačiū Tavo 
bičiuliškai sielai. Antanai!

* * *

Po „Marianos kaprizų“ turėjau progą statyti 
kaip tiktai Rūko veikalą. Tai buvo jau Vokietijoj, 
kur abu atsiradome, nes, bėgdami nuo grįžtančio 
Stalino teroro, kitokio kelio Į laisvę ir Vakarus 
neturėjom, kaip tik per baigiančią sugriūti nacių 
imperiją. Sulaukę karo pabaigos ir susitikę Wuerz- 
burge, mudu su Rūku 1945 metų vasarą leidomės Į 
vargingą kelionę po subombarduotą Vokietiją, 
ieškodami aktorių ir sąlygų jiems susitelkti. 
Žmoniškiausios sąlygos buvo anglų okupacinėje 
zonoje, Betmoldo mieste, kol ten pabėgėlius 
globojo kariuomenė. Čia jau veikė buvusio Kauno 
radijo režisieriaus Juozo Gučiaus suorganizuotas 
operos dainininkų bei šokėjų būrys, o mes drauge 
su jau ten gyvenusiu Kauno teatro aktorium 
Vytautu Valiuku susispietėm i atskirą būrį, kuri 
sudarė Vilniaus teatro aktoriai Henrikas Kačinskas, 
Balia Kubertavičiūtė ir Romas Veselauskas- 
Viesulas, vėliau—žymus grafikas; iš „Vaidilos4 
teatro be mudviejų su Rūku prisidėjo Algimantas 
Bikinis ir jo žmona Marija Lemešytė; Bronius 
Kvedaras atstovavo jaunam Marijampolės teatrui; 
o šauni, jauna Danutė Josiukaitė tapo aktore jau 
mūsų čia sukurtoje grupėje, kurią pakrikštijom 
„Aitvaru“, o meniniu vadovu išsirinkome Kačins
ką. C

Antano Rūko eiliuota liaudiška komedija 
„Bubulis ir Bundulis“ gimė iš gimtojo krašto ilgesio 
ir tapė šviesų Lietuvos paveikslą, brangų ir gražų. 
Mums visiems veikalas iš karto patiko: jautėme, 
kad jis puikiai atlieps ir mūsų tautiečių nostalgijos 
jausmus. Anaiptol ne buitiška, komedija vaizduoja 

du kaimo kaimynus bitininkus, jų neesminį susipy
kimą ir labai esmini susitaikvma ir žmoniškumą. 
Nepainus, sąmoningai teatrališkas turinys dar kartą 
leido mums grįžti prie lengvo, grakštaus žaismo, 
prie romantiškos nuotaikos ir prie teatro, anot 
Sruogos, „per metrą nuo žemės“. Laisvi nuo darbų, 
mes repetavom rytą ir vakarą, o pavasarį dirbom 
lauke, tarp žydinčių obelaičių, ir tą pavasario 
dvelksmą perkėlėm į savo spektaklį. Jo intensyvu
mą diktavo scenos meistras Henrikas Kačinskas, 
vaidindamas Bubulį—pasišiaušusiais plaukais bei 
ūsais, geraširdį, bet karštą, lengvai užsidegantį. Jį 
vykusiai „antrino“ aukštas, žemesniu balsu Bundu
lis. O Antanas Rūkas buvo, matyt, sau prašęs 
pagyvenusio viengungio, poetiško kaimo filosofo 
charakterį. Jo Girdžius, kaip kokia dvasia, su 
šypsena vaikštinėjo po tą savo išsvajotą, neišsako
mai gražią, dainuojančią Lietuvą . . .

Su „Bubuliu ir Bunduliu“ mes aplakstėm 
lietuvių stovyklas nuo Kempteno netoli Šveicarijos 
iki Flensburgo, iš kurio matėsi Banijos žiburėliai. 
Neatmenu tikro skaičiaus tų stovyklų,—gal 35-kių 
ar daugiau,—į kurias įdardėdavom sunkvežimiu, 
patys lindėdami tarp Viktoro Andriušio stilizuotų 
dekoracijų, dainuodami savo „himnu“ tapusią 
dainelę—„Ram-ta-dū-dū-dū, šiaudai be grū
du“ . . . c

Pasiilgę ir Lietuvos, ir teatro, žmonės mus 
visur priėmė labai šiltai. O ar buvo spektakliu 
patenkintas pats autorius? Atsakydamas į anketą 
teatro klausimu, Antanas Rūkas gyrė du mano 
pastatymus, bet kadangi pavarde nepaminėjo, gal 
bus ne taip nekuklu pacituoti: „Galėčiau paminėti 
tik porą pastatymų, atsiplėšusių nuo apdilusios 
rutinos: Vokietijoj „Bubulį ir Bundulį“ ir Čikagoje 
„Raketą į mėnulį“. Pirmąjį, gink Bieve. ne dėl to. 
kad laimingu sutapimu man teko būti teksto 
autoriumi, o dėl to. kad režisierius, pasitelkęs 
kūrybingą dailininką ir gabius aktorius, iš autoriaus 
pavaizduoto pasaulio sukūrė savo—originalų, 
meniškai tikrą ir niekada anksčiau neegzistavusį“. 
{Margutis, 1964 m. gegužė).

Rūkas, Bikinis ir aš buvome artimi bendradar
biai, tad lengvai gali kilti priekaištas, kad „gaidys 
gegutę giria“. Tad reikia pacituoti ir kitą teatro 
menininką, kuris tuose spektakliuose nedalyvavo. 
Antanas Škėma nebaigtam straipsnyje apie išeivijos 
teatro slinktį, istoriškai prieidamas, pamini Olekos- 
Žilinsko ir Sruogos „teatro renesansą“, vadina 
nesuprastąjį Jakševičiaus spektaklį „brilijantiniu 
pastatymų“, ir. apžvelgęs karo meto teatrinius 
reiškinius, ypač Juknevičiaus darbus, taip tęsia: „Ir 
vėl pradėjo bruzdėti jaunieji. Neoromantiškoji 
teatro svajonės sėkla susirado sau dirva Vilniaus 
„Vaidilos“ teatre. Jurgis Blekaitis ir Antanas Rūkas 
žodį pavertė kūnu. Išdygo šviesaus Alfred de 
Musset, Blekaičio pastatyti, „Marianos kaprizai“. 
Tai tikrai buvo kaprizingas spektaklis, kur šalia 
romantiškojo deklamavimo brovėsi commedia 
delTarte personažai. Tai buvo jaunuoliška pirštinė, 
bet ji privertė įžvalgų psichologą Juknevičių 
trupučiuką kreivai nusišypsoti“ {Margutis', 1964 m. 
liepos mėn.).

Kiek toliau tame pat straipsnyje Škėma kalba 
apie išeivijos darbus ir pažymi, kad aš Betmolde 
„tęsdamas neoromantinį pasirinkimą, davęs žavų ir 
žaismingą Antano Rūko „Bubulį ir Bundulį“.

Man ypač malonu pacituoti Škėmos atsiliepi
mą apie Rūko ir mano darbus, ieškant to kitokio 
teatro, kuris ir buvo mane savo metu suartinęs su 
Antanu. O antra vertus—turiu gi aš kuo nors 
įrodyti tiems, kurie buvo „nustebę ir net pasipik
tinę“ dėl man už režisūrą paskirtos teatro premijos, 

kad aš jos nepasisavinau, o iš tikrųjų buvau išdrįsęs 
leistis į tokį darbą.

* * *

Trys draugystės ir bendro su Antanu darbo 
etapai: studija Kaune. „Vaidilos“ teatras Vilniuje ir 
„Aitvaro“ skrajojimas po Vokietiją—visi jie buvo 
nutraukti ne nuo mūsų priklausančių įvykių ir 
aplinkybių. Man būtų miela sakyti, kad buvo ir 
ketvirtas tarpsnis—Amerikoje, kad drauge ir vėl 
darbavomės Čikagoje . . . Gaila, to nebuvo. Bir- 
bome kas sau. Aš—ankstesniais emigracijos metais, 
jis—vėliau, ir man neteko jo darbų matyti. Bet liko 
šviesus atminimas apie jaunų dienų bičiulį ir mus 
rišusią meniškesnio teatro viziją. Norėčiau tikėti, 
kad svajonė išliks ir uždegs kitus jaunus, nerims
tančius, kažko kilnesnio ieškotojus—žaltvykslės 
gaudytojus!

Jurgis Blekaitis

ir taip,
ir ne

APIE GYVENIMO KIEKYBĘ 
IR KOKYBĘ

Ne labai seniai Romoje pasibaigė tarptautinės 
sporto žaidynės. Apie jas tik labai santūriai buvo 
kalbama Amerikos televizijoje ir spaudoje. Mat, 
mūsų sportininkai šį kartą dar kukliau pasirodė 
negu prieš keletą metų Helsinkyje panašiose 
žaidynėse. Tuo tarpu kai Rytų Vokietija išsinešė 31 
medalį. Sovietų Sąjunga—25, JAV tik 19 medalių. 
Lyginimas dviejų didžiųjų su mažąja R. Vokietija 
kažkaip netelpa į paprastos logikos ar racionalaus 
galvojimo rėmus. Geriau sugretinkime ją su tik tris 
kartus didesne ir visko pertekusia Vakarų Vokieti
ja. Juk čia tas pat kraujas ir tos pačios fizinės 
sąlygos. Tuo tarpu kai Vakarų Vokietija vos vos 
išplėšė tris medalius (1 sidabro ir 2 bronzos), R. 
Vokietija pasiėmė 31 medalį (10 aukso, 11 sidabro 
ir 10 bronzos).

Ne didelio čia daikto, pasakys ne vienas. 
Tačiau gal verta stabtelėti ir pasvarstyti gyvenimo 
kokybės ir kiekybės klausimą, kuris ir šiaip jau 
įdomus. Prisimename, kaip prieš porą ar daugiau 
metų tuose pačiuose Akiračiuose rašytojas Kazys 
Almenas rašė, kad svarstant, kur praleisti atosto
gas, V. Vokietijos žmogui nei į galvą neateina 
mintis apie R. Vokietiją ir aplamai komunistinį 
pasaulį. Jis ten nieko neras, kas jo atsilsiui 
reikalinga. Jau senovės romėnai buvo nustatę, kad 
žmogaus atsilsiui reikalingi du dalykai: skaniai 
pavalgyti ir įdomiai laiką praleisti (panem et 
circenses). Mūsiškai tariant, jam reikalingi geri 
restoranai ir visokie įdomūs daiktai, kuriais jis 
galėtų ne tik pasigėrėti, bet ir jais papildyti savo 
visokių suvenyrų, reikalingų ir nereikalingų daiktų 
kolekciją. Gamta, kaip žinia, visur to paties Bievo 
sutverta ir visur savotiškai įdomi.

Tiesiog begalinis yra žmogaus noras turėti. 
Tuo pagrįsta visa mūsų ūkio sistema. Siekdama 
patenkinti tą žmogaus norą, ji vis daugiau gamina 
visokių reikalingų, o kartais ir visiškai nereikalingų, 
arba tiesiog žalingų daiktų. Tas turėjimo troškimas 
dažnai nustelbia visus kitus žmogaus idealus. 
Plačiai žinomas Amerikos psichologas Erikas 
Fromm’as parašė visą knygą apie turėjimą ir 
gyvenimą {To have or to be? 1976). Jis atmeta 
mūsų daugumos nuomone, kad tas, kuris nieko
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neturi, tas ir yra niekas. Be abejo, būtų nerealu 
šiandien skelbti vienuolišką nieko neturėjimo 
idealą, tačiau turbūt galima paabejoti ir ta 
filosofija, kuri viską (ir sportą) norėtų matuoti 
doleriu.

Juk šalia kiekybinio ar galėtų būti dar ir 
kokybinis gyvenimo vertinimas. Mūsų liaudis sako, 
kad auksas ir pelenuose žiba. Gal kartais ne taip 
svarbu, kaip daug turi ir kaip ilgai gyveni, bet ką 
gražaus ir gero gyvendamas padarai. Atsimenu, 
viena labai idealistiškai nusiteikusi moterėlė, 
nuvažiavusi į Kauną ir pamačiusi scenoje Kiprą 
Petrauską, grįžusi visiems pasakojo, kad su tokiu 
vyru vieną naktį praleidai ir gali mirti. Žinoma, tai 
gal ir perdėtas gyvenimo kokybės vertinimas. 
Tačiau kartais, ypač gyvendami kapitalistiniame 
pasaulyje, ar ne per daug imame vertinti ne tą, kas 
mes esame, bet tą, ką mes turime. Atsakymas, kaip 
ir paprastai, turbūt yra kažkur viduryje tarp 
gyvenimo kiekybės ir kokybės. Daiktų gamyba ir 
ypač jų įsigyjimas greičiausiai nėra pats sunkiausias 
ir daugiausia talento bei gabumų reikalaujantis 
dalykas.

Vincas Trumpa

atvirai 
kalbant

NAUJI VEIDAI LITERATŪROJE

Jaunųjų rašytojų kūryba šiandien Lietuvoje 
susilaukia kur kas daugiau dėmesio tiek iš 
literatūros kritikų, tiek ir iš skaitytojų, negu jau 
subrendusių ir gerai žinomų autorių, nors iš 
tikrųjų, kritiko Vytauto Kubiliaus žodžiais tariant, 
tos jų ,,pirmosios knygelės nedunda perkūnais“, o 
„jų autoriai kukliai stoviniuoja Rašytojų rūmų 
papėdėje, nuolankiai laukdami pripažinimo“. 
Kodėl? Kuo tie jaunieji skiriasi nuo vyresniųjų? 
Pirmiausia gal tuo, kad jie dažniausiai kalba apie 
dabartį, nes iš tikrųjų tiktai ją ir tepažįsta, kai 
vyresnieji negali užmiršti praeities ar ja atsikratyti.

— Istorinės krašto situacijos pokario vaikams 
įsigraužė į kaulų smegenis. Mes negalime iš jų 
ištrūkti. Čia mūsų mąstymo impulsai, regėjimo 
horizontai, atskaitos taškai. O debiutuojanti 
literatų karta, dar nesupurtyta istorijos audrų, 
krykštauja universalių problemų ir vertybių plokš
tumoje, išsiilgusi tokių žmogiškumo dimensijų, 
kurios galiotų visiems laikams. Pokario vaikai 
buvo išmaitinti skalsia lietuviškos klasikos duona, 
ir nacionalinė tradicija tvirtai užsklendė juos gana 
pastoviame tipažų, vaizdų ir sąvokų rate. O 
dabartiniai dvidešimtmečiai augo gausiai leidžiamų 
pasaulinės literatūros šedevrų aplinkumoje, ir 
idealinės meno viršūnės neretai jiems spindi toli už 
Lietuvos“,—rašo V. Kubilius 1986 m. Pergalės nr. 
6, recenzuodamas pirmąją jaunųjų kūrybos alma
nacho Veidai (1985) knygą, kurios šiandieniniais 
mąstais kuklus 5,000 egz. tiražas buvo bematant 
išgrobstytas. Nemažesnio pasisekimo susilaukė ir 
šiais metais pasirodžiusi almanacho antroji knyga, 
nepaisant gana santūrių ar ir daugiau neigiamų 
recenzentų atsiliepimų. Pasisekimui gal daug 
padėjo ir tai, kad 1949 m. pradėtam leisti 
almanachui Jaunieji po keleto metų sustojus, 
panašaus pobūdžio leidinys reguliariai nebepasiro
dė ištisą ketvirtį šimtmečio, jaunuosius kūrėjus 
paliekant be aiškesnės ir tvirtesnės platformos.

Pirmąsias dvi Veidų knygas sudaro maždaug 
670 puslapių teksto, iliustruoto jaunesnių dailinin
kų ar skulptorių kūrybos pavyzdžiais (16 psl.) ir 
jaunųjų rašytojų sekcijų susirinkimuose darytomis 
dalyvių nuotraukomis. Vien tik autoriams išvar
dinti ar pavadinimams surašyti reikėtų pašvęsti 
nemažą šios skilties dalį. Keleriopai daugiau tų 
vardų ir pavadinimų užgriebiama gausiose jaunes
niųjų kūrybos apžvalgose ir vertinimuose, kurie 
sudaro bene didžiausia ir esmine šio leidinio dali. <_ c C

To paties sudarytojo (Vaidotas Daunys) ir 
redakcinės komisijos (Algimantas Bučys, Viktorija 
Daujotytė, Kazys Jonušas, Valdas Kukulas. Janina 
Riškutė, Algimantas Zurba ir Saulius Žukas) dėka 
abi almanacho knygos yra vienodo formato, 
patraukliai meniškai apipavidalintos, o jų turinys, 
atrodo. įgauna benusistovinčias žanrines proporci
jas bei simetrijas. Kiekvienoje knygoje randame po 
įvadinį straipsnį, įžanginį eilėraštį ir pirmuosius 
dešimtmečius apimančią rašytojų sąjungos globoja
mos jaunųjų rašytojų sekcijos (kuri ..šiandien 
veikia penkiuose respublikos miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje“ ir 
kuriai priklauso apie pusantro šimto literatų) 
istoriją, dalinai nupasakotą jos buvusių pirminin
kų, šiandien pilnateisių sąjungos narių ar pasižy
mėjusių poetų bei rašytojų lūpomis.

Poezija padalinta į kelis mažesnius ar didesni
us pluoštus: ,,Penki eilėraščiai“ (po penketą ar 
šešetą vardų). ,,Dešimt eilėraščių“ (po tris ar 
keturis autorius), su ,.Dvidešimt eilėraščių“ lei
džiant pasirodyti tik atskiru rinkiniu debiutavu
siems ar jau porą jų išleidusiems poetams, kaip 
Edmondas Kelmickas (1985) ar Donaldas Kajokas 
(1986). Eilėraščiai dažniausiai spausdinami ir 
skyriuose ,,Devynios mūzos“ (leidžiant žodiu 
pasireikšt kitas meno sritis, kaip daile, fotografiją 
ar muziką, kultyvuojantiems kūrėjams), ir ..Iš 
dvidšimtmečio archyvo“, kuriame spausdinami jau 
mirusių autorių rankraščiuose surasti jaunystėje 
parašyti dalykai. Abiejose knygose reikšmingą dalį 
sudaro ir ,.Poezijos vertimai“, o antrojoje knygoje 
spausdinami dar ir trijų autorių ,,Eilėraščiai 
proza“.

Jau minėtoje recenzijoje V. Kubilius pastebi, 
jog jaunesniųjų poezijoje ,,akinančių blyksnių 
nėra“ ir kad ,,latvių jaunųjų poetų vertimai kul
kas originalesni“. Tą pačią knygą peržiūrėjusi 
poetė Judita Vaičiūnaitė, šalia ,,perliukų“ irgi 
iškėlusi eile ydų, almanache pasigenda ,,demokra
tizmo, šviežumo, rizikos“, o taip pat ..naujų balsų, 
debiutų“ {Nemunas, nr. 7, 1986), gi poetas 
Marcelijus Martinaitis, matomai redakcijos pasitai
kintas antrojoje Veidų knygoje pasisakyti apie ten 
pat spausdinamus eilėraščius, savotiškai nusiskun
džia, jog „nėra kol kas ryškaus įvykio, dėl ko 
reikėtų rizikuoti, užstoti, ’gelbėti4, nukentėti“, kad 
„dabar neaiškūs net epigonai“, o ..kai neaiškūs 
epigonai, neaiškios ir viršūnės, nėra krypties“!

Ką čia paliesi, ko užsimanysi, jei pastaruo
ju metu visi be išimties rašo tik gerai arba labai 
gerai. Išplaukė vidutinybė, ir mes ją bijome 
užgauti: kai kurie leidiniai nustojo rašyti apie 
išsiskiriančias, kokia nors reikšme turinčias knv- C -C
gas. Jauniesiems pasiūlome tą pačią vidutinybe: 
būkite kaip mes, rašykite gerai . . . “

„Novelės, apsakymo“ skyriuose pasirodo po 
penketą autorių su vienu ar (dažniau) dviem 
trumpais kūrinėliais. Publicistika vienu straipsniu 
atstovaujama vien pirmojoje, o drama—antrojoje, 
pačiu ilgiausiu (45 psl.) Gedimino Jankaus kūriniu 
„Amžinas keleivis“, kurio pagrindinis veikėjas yra 
vokiečių ir vokietininkų persekiojamas Vydūnas, o 
veiksmas vyksta Tilžėje 1935-1944 metais. {Nemu

no recenzentai pastebi, kad G. Jankaus kūrinys jau 
vien savo antikarine tema nusipelno pagarbos ir 
kad ..tokios temos fone dvasingumo ir fizinės 
jėgos, smurto supriešinimas daug prasmingesnis“). 
Dažniau prozai priklauso ir skyriuje ..Humoras, 
jumoras“ spausdinamos, vertybių skalėje anaiptol 
ne paskutinėje vietoje stovinčios, humoreskos ir 
satyros, nors pastarųjų esama ir gana šmaikščiai 
sueiliuotų. Jų autoriai pakankamai gerai žinomi 
(Juozas Erlickas. Vitas Tomkus, Jurgis Gimberis), 
daug prisidėję, kad šis žanras pasidarytų „defici
tine preke“ . . .

Visi pirmosios Veidai knygos recenzentai iš 
prozinės kūrybos aukščiausiai vertina Danutę 
Kalinauskaite, anot Sauliaus Tomo Kondroto. 
pateikusią „gražią, skausmingą, virpančią nuo 
įtampos novelę „Parvažiavo brolis“, kurios autorė 
„nustebino savimonės branda“ (Vytautas Ruba
vičius) ir „stipriausią įspūdį padarė“ ne vien J. 
Vaičiūnaitei {Nemunas, nr. 7. 1986). Mažiau 
pagrindo optimizmui randa antrosios Veidų 
knygos prozos vidinis vertintojas, novelistas 
Juozas Aputis. Jeigu M. Martinaitis pasisako vis 
dėlto užčiuopęs nors poezijos „pirmuosius . . . im
pulsus“ V. Gasiliūno, V. Daškevičiaus ar L. 
Jakimavičiaus eilėraščiuose, tai J. Aputis tokių 
pavardėmis išskirtinų jaunųjų beletristų iš viso 
neranda:

Tad iš šito apsakymų pluošto labiausiai 
vertinti tuos, kuriuose pajuntu autoriaus gyvą 
jausmą, nemelagingą susirūpinimą: tuos, kuriuose 
autorius man, skaitytojui, nori pasakyti nors 
nedidele tiesą apie žmogų, o ne tai, koks 
sudėtingas. įvairiopas, gudrus jis. pats autorius. 
Nepretenzingi, paprasti, tačiau pilni gaivos vieno 
autoriaus ar autorės apsakymai iškalbingesni už 
daugelį įmantriausių žmogaus psichologijos 
vartaliojimų—dirbtinų, nebūtinų, šitaip sugalvotų 
vien todėl, kad atrodytum originalesnis.

Gal net mažiau sau atlaidūs patys leidinio 
šeimininkai (neišskiriant nė pačių autorių, iš kurių 
ypač daug sveikos savikritikos parodo, kaip sykis, 
jau minėta D. Kalinauskaitė), „Prie pokalbių 
stalo“ aptardami pasikeitimo su latviais pasėkoje 
atsiradusias abiejų tautų jaunųjų poetų kūrybos 
antologijas. Veidų kūrybą, o pagaliau ir visas 1984 
ir 1985 m. Pirmąsias knygas ir kai kuriuos 
antruosius 1984 m. poezijos rinkinius.

- Apskritai debiutantų knygose pasiilgstame 
pasaulėjautos ir pasaulėžiūros ašies, poetinės 
sistemos, galinčios sujungti prasmės ir raiškos 
elementus į kiek darnesnę visumą,—taria Marijus 
Jonaitis, vienas iš reikliausių jaunųjų kritikų, 
poezijoje vienur radęs „nemažai konstatavimo,

(tęsinys sekančiame psl.)

1988 m. sausio mėn.
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Rein Taagepera gimė 1935 m. Estijoje. 
Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į 
Vakarus. Prieš persikeldamas i JAV, gyveno 
Maroke. Yra gavęs daktaratą iŠ fizikos. Vėliau 
pakeitė šią studijų sritį į socialinius ir politinius 
mokslus. Šiuo metu Taagepera yra socialinių 
mokslų profesorius University of California Irvine. 
Yra kelių knygų autorius, jų tarpe, su Romu 
Misiūnu. The Baltic States: Years of Dependence, 
1940-1980.

Šiuo metu Taagepera yra Baltų studijų 
puoselėjimo draugijos—Association For the Ad
vancement of Baltic Studies (AABS) prezidentas. 
Praeitais metais jis pirmą kartą po karo lankėsi 
Estijoje.

Kodėl AABS'o veikloje dalyvauja labai mažai 
lietuvių. Kodėl iš viso pabaltiečiai turėtų stoti i 
AABS'ą?

Pagrindinė priežastis kodėl pabaltiečiai turėtų 
stoti į AABS'ą—kad gautų Journal of Baltic 
Studies žurnalą ir susipažintų su darbais, atlieka
mais baltų studijų srityje.. Labai paranku lentynoje 
turėti JBS kai iškyla netikėti klausimai. Pagalvo
kite, kad nario mokestis yra vertingo žurnalo 
prenumerata. Naudos dar gausite iš AABS 
Newsletter, kur skelbiamos vėliausios žinios apie

ATVIRAI . . .
(atkelta iš 7-to psl.)
kuris, deja, nevirsta poezija“, o kitur, kad ir 
,,rūpinantis tvarkingu rimavimu ir metaforomis 
išslysta poezijos esmė, pažvalėja egzaltacijos 
gaidos“, ar kad ,.ketureilis dūsta nuo pretenzingų 
poetizmų“ . . .

Apie prozą panašiai pasisako Aleksandras 
Žalys:

— Šiaip ar taip jaunųjų prozoje (ir ne tik 
jaunųjų) pasigendu pilnakraujo šiuolaikinio žmo
gaus paveikslo, kuriame atsivertų skausmingas 
idealo ilgesys, stiprus pergalės prieš pasaulį ir save 
troškimas, tragiškos netekties taurus iškentėji- 
mas . . .

Visumoje kritika Veiduose yra ne tik stipri, 
bet ir informatyvi. Ją ,,paskaičius, daug kas 
paaiškėja, o visų pirma Veidų rengėjų pozicija, 
kūrybos atrankos kriterijai, almanacho struktūros 
motyvai“, kaip teisingai iškeliama Nemuno nr. 6, 
1987 m. ,,Poleminiame dialoge“, tačiau sutikti, 
turbūt, reikia ir su ten pat padarytų teiginiu, jog 
„jauniesiems reikia daugiau užsiimti pačia kūryba 
ir mažiau kalbėti apie ją“.

Svarbu, kad daugiau būtų apie ką kalbėti . . .

Algirdas Titus Antanaitis
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konferencijas ir kitą veiklą. Taip pat galėsite 
balsuoti ir pasijausit, kad remiate veiklą, kuri 
reikalinga. Pradžioje aš skaitydavau JBS tik 
estiškas žinias, nes kitų negalėdavau įrikiuoti į 
pažįstamą kontekstą. Dabar aš net skaitau 
straipsnius apie lietuvių kalbotyrą. Dabar man 
suprantami ir straipsniai apie Lietuvos istoriją bei 
jos dabartį, o tai įgalina mane geriau suprasti 
Estiją ir jos vietą pasaulyje. Tai kelios svarbesnės 
priežastys, dėl kurių reikėtų įstoti į AABS'ą.

Iš 990 AABS'o narių lietuvių yra 21 procen
tas. Tai beveik tiek pat. kaip ir estų. Lietuvių 
skaičius žemas palyginus su visais lietuviais, 
gyvenančiais angliškai kalbančiuose kraštuose. 
Kadangi lietuvių yra daug, jiems galbūt atrodo, 
kad viską jie gali padaryti patys vieni, kad nereikia 
bendradarbiauti su latviais ir estais. Tai galbūt 
tiesa, kas liečia jų vidinius reikalus, kur vartojama 
lietuvių kalba. Tačiau reikia santykiauti ir su 
plačiu pasauliu, jeigu norime, kad ir jis žinotų apie 
Lietuvą ir jos reikalus. Moksliniai leidiniai yra 
viena sritis, kur lietuviai neturi užtenkamai jėgų, 
kad viską atliktų vieni patys. Lituanus atlieka 
vertingą kultūrinį darbą, tačiau kaip mokslinių 
tyrimų žurnalas jis jau nebeprilygsta JBS nei 
kokybe, nei poveikiu kitiems. Girdėjau, kad kai 
kuriems lietuviams atrodo, jog AABS yra „latviš
ka organizacija“. Aš nesu latvis. Dabartinis JBS 
redaktorius Laurence Kitching irgi nėra latvis. 
Jeigu patikrintume buvusių A/ABS'o pirmininkų 
tarpe latvių nėra buvę daugiau kaip lietuvių 
(Gimbutas. Šilbajoris. Vardys). Latvių dauguma 
AABS'e sumažėtų, jei į šią organizaciją įstotų 
daugiau lietuvių.

Nedaug lietuvių priklauso AABS'ui dar ir 
todėl, kad ši organizacija skirta universitetų 
profesoriams humanitarams. Nedaug lietuvių dirba 
šioje srityje. Ar AABS'e yra vietos techniško 
išsilavinimo žmonėms, kuriems humanitariniai 
reikalai yra šalutiniai? Ar gali tokie žmonės 
AABS'e aktyviai dalyvauti, ar jie reikalingi tik 
padidinti narių skaičių ir surinkti daugiau nario 
mokesčio?

Nereikia būti žurnalistu, kad skaitytum 
laikraštį. Nors dauguma Journal of Baltic Studies 
straipsnių parašyti humanitarinių ir socialinių 
mokslų profesorių, skaitytojai daugiau domisi 
tyrimų rezultatais negu tyrimo procesu. Žinoma, 
inžinieriai, fizikai ar gydytojai galėtų tyrinėti 
pasikeitimus, vykstančius Pabaltijo kraštuose savo 
srityse. Buhalteriai ir menedžeriai galėtų padėti 
tvarkyti AABS'o organizacinius reikalus. Visokie 
žmonės reikalingi renkant pinigus ir rengiant 
konferencijas. Tiems darbams reikia savanorių. 
Profesorių humanitarų tiek pat maža pas estus ir 
latvius, kaip ir pas lietuvius. Ir tie AABS'o nariai, 
kurie tik skaito JBS, atlieka naudinga darba.

Sakote, kad Amerikos pabaltiečių tarpe maža 
mokslininkų humanitarų. Kodėl taip yra?

Šiaurės Amerikoje iš viso maža žmonių kurie 
turi aukštesnius humanitariniu ar visuomeniniu <- G
mokslų laipsnius. Pabaltiečiai čia nėra išimtis. 
Antra vertus, pabaltiečių tarpe didesnis polinkis 
techniškiems mokslams, negu kad turėtų būti 
pagal Šiaurės Amerikos vidurkius. Būdami 
pabėgėliais pabaltiečiai nebuvo turtingi, kad galėtų 
atsidėti studijoms, negarantuojančioms pragyveni

mo. Atvykę į šį kraštą jie pastebėjo, kad tik 
inžinieriai gali rasti darbą savo srityje. Kiti 
išsimokslinę žmonės dažnai pradeda valytojais. Tie 
laikai jau praėję, todėl jauni pabaltiečiai turėtų 
drąsiau rinktis įvairesnes profesijas. Pabaltiečių 
bendruomenėms būtų naudinga turėti daugiau 
visuomeninių mokslų specialistų, žurnalistų ir 
menininkų. Tarp kitko, savo daktaratą gavau iš 
fizikos. Šią mokslo sritį pakeičiau būdamas 37-erių 
metu, c

Pabaltiečių bendruomenėse ne tik maža 
mokslininku minėtose srityse. Jie dar G 
puldinėjami—ypatingai tie, kurie studijuoja dabar
tinę Pabaltijo padėtį (po 1939 metų). Mokslas 
dažniausiai tapo paveikslą pilkomis spalvomis, o 
mažiau galvojantys žmonės pripratę prie juodos ir 
baltos spalvos. Tai kartais iššaukia mokslininkų 
apkaltinimą naivumu (tą patį galima būtų pasakyti 
ir apie kaltintojus!) ir tautos išdavimu. Tokiais 
puldinėjimais užsiima tik nedaugelis tačiau neutra
lioji dauguma tai leidžia, nesuprasdami, kokia 
didelė našta uždedama ant mokslininko pečių. 
Studijuojančiųjų Pabaltijo kraštus tiek maža (tarp 
10 ir 20, žiūrint kaip skaičiuojama), kad per capita 
puldinėjimai pasidaro labai dažni. Mokslininkas 
priverstas eikvoti laiką ir energiją apsigynimui nuo 
puolimų. Tokiu būdu iššvaistomi ir taip riboti 
Pabaltijo bendruomenių resursai šioje srityje. Dar 
blogiau —žemo lygio puldinėjimais prieš moksli
ninkus jaunimui parodome, kad bendruomenė 
nevertina mokslo, ypač šiuolaikinės Pabaltijo 
padėties studijų. Tai yra svarbiausia mokslininkų 
trūkumo priežastis. Būtų laikas liautis mokslinin
kus įtarinėjus ir pradėti jais pasitikėti. Bendruome
nių nariai neturėtų laikytis pasyviai, kai mokslinin
kų pusėn metami buki kaltinimai. Mokslininkas 
neturėtų būti paliktas pats vienas kovoti „savo“ 
mūšius. Tie mūšiai nėra vien jo. Čia įvelti ir visos 
bendruomenės interesai.

Baltų forumas, Journal of Baltic Studies, 
AABS Newsletter ir dar keli leidiniai bando 
Pabaltijo tautų tarpe puoselėti geresni tarpusavi 
vieni kitų pažinimų. Ar minėti leidiniai patenkina
mai atlieka ši darba? Ka reikėtų daryti, kad vieni 
kitus geriau pažintume?

Baltų forumas, Journal of Baltic Studies ir 
AABS Newsletter, kiekvienas iš savo perspektyvos, 
atlieka gerą darbą. Baltų forume—aukšto lygio 
žurnalizmas, reikalaujantis nemažai tiriamojo 
pobūdžio darbo. Journal of Baltic Studies rašoma 
apie istoriją, lingvistiką ir 1.1.; ir čia galima užtikti 
šaltinių dokumentaciją. AABS Newsletter pristato
mos Pabaltijos studijų naujosios kryptys. Norint, 
kad Pabaltijo žmonės vieni kitus geriau pažintų, 
svarbiausia, kad jie pasinaudotų leidiniuose pateik
tomis žiniomis. Mums reikia pasiekti tokį sąmo
ningumo laipsnį, kad Nijolė Sadūnaitė, Ints Calitis 
ir Mart Nikius būtų vardai, pažįstami visų trijų 
Pabaltijo bendruomenių išsilavinusių žmonių 
tarpe. Žinoma, visiems turėtų būti labai gerai 
pažįstami ir Donelaitis, Pumpurs bei Koidula. 
Skaitydami minėtus leidinius, bandykime neapsiri
boti vienu kraštu. Juo daugiau skaitysime apie 
kitus du Pabaltijo kraštus, tuo įdomesni jie 
pasidarys. JBS aš net išspausdinau nedidelę studiją 
apie su religija susijusius įvykius sovietinės 
Lietuvos mokyklose (Kinsella ir Taagepera, 1984), 
kur Estija visai neminima. Šios studijos antrasis
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autorius nėra pabaltietis.

Kaip AABS‘o pirmininkas Jūs neseniai 
lankėtės sovietinėje Estijoje. Papasakokite plačiau 
apie šio apsilankymo aplinkybes.

Ten nuvykau su suomių grupe kaip privatus 
turistas. Už kelionę taip pat pats susimokėjau. 
Kontaktai su ETSR Mokslų akademija padėjo 
man įvažiuoti—ne taip, kaip anksčiau, kai manęs 
neįsileido. (Studijuojantieji Pabaltijo kraštus kar
tais būna puolami iš abiejų pusių, ir dažnai už 
tuos pačius dalykus!). Estijoje nebuvau buvęs 42 
metus. Susitikau su akademijos pareigūnais, 
kultūrinių sričių darbuotojais, mokslininkais, 
giminėmis ir su persekiojamais žmonėmis. Aka
demija man padėjo aplankyti mano gimtąjį miestą 
Tartu, mūsų netoliese buvusį ūkį ir Tartu 
universitetą. Akademijoje kalbėjau apie pasaulio 
rinkimines sistemas. Tai mano specialybė. Kadangi 
šiuo metu Sovietų Sąjungoje daromi pirmieji 
kuklūs bandymai šioje srityje, mano paskaita 
susilaukė didelio dėmesio. Taip pat kalbėjomės 
apie mokslinį bendradarbiavimą, nors formalaus 
susitarimo ir nepriėjome. Smulkiau apie tai galite 
sužinoti pasiskaitę AABS Newsletter (1987 m. 
rugpjūčio mėn.).

Ar pabaltiečiai mokslininkai išeivijoje turėtų 
lankytis gimtuosiuose kraštuose? Ką manote apie 
mokslininkus, kurie iš principo to nedaro?

Žmogaus laisva valia daryti ką nori. Aš 
neklasifikuoju žmonių į tuos, kurie važiuoja ir 
kurie nevažiuoja. Mano nuomonė apie juos dėl to 
nepasikeis. Man patinka įvairovė. Reikia vengti 
konformizmo, kuris niekuomet neišeina į gerą. Tik 
pažiūrėkime, į kokią aklaviete jis privedė Sovietų 
Sąjungą.

Paskutiniu metu kultūriniai ryšiai tarp lietuvių 
išeivijos ir krašto yra labai pagyvėję. Lietuvoje 
leidžiamos išeivijos rašytojų knygos, Lietuvos 
intelektualai atvažiuoja dalyvauti Santaros-Šviesos 
suvažiavimuose. Ar kas nors panašaus vyksta estų 
tarpe?

Pastebimi panašūs poslinkiai, tačiau lietuviai 
šiuose dalykuose yra estus žymiai pralenkę; galbūt 
todėl, kad Lietuvos TSR aukščiausioji valdžia 
susideda iš vietinių žmonių, kai, tuo tarpu, Estijos 
pirmasis sekretorius yra . Sibire gimęs (ir per 
kvailas, kad išmoktų savo protėvių kalbą). Ką gali 
tokie žmonės suprasti apie kultūrinius ryšius? 
Tačiau šiuo metu situacija keičiasi taip greitai, kad 
iš viso sunku kalbėti apie tai, kas šiuo metu ten 
vyksta.

šy Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp sovieti
nės Estijos ir Lietuvos?

Pagrindinis skirtumas: ar rusiškai kalbantys 
kolonistai sudaro 10 ar 35 procentus krašto 
gyventojų ir ar jo administracija (pirmasis partijos 
sekretorius) kalba respublikoje vartojama kalba. 
Lietuva gauna atokvėpį per kontaktus su Lenkija, 
o šiaurinė Estija patiria kažką panašaus žiūrėdama 
Suomijos televizijos laidas.

Atrodo, kad Lietuvoje gyvenantys rusai šiek 
tiek integruojasi į krašto gyvenimą (pvz., išmoksta 
lietuvių kalbą.). Kokia padėtis Estijoje?

Imigrantai mažiau integruojasi Estijoje kaip 
Lietuvoje galbūt todėl, kad Estijoje rusų kolonistų 
skaičius yra toks didelis, jog jie kartais sudaro 
miestų gyventojų daugumą. Trečiame savo dydžiu 
Estijos mieste Narvoje estai sudaro tik 5 procentus 
gyventojų, o Taline jų skaičius 1982-ais nukrito

1988 m. sausio mėn.

žemiau 50 procentų. Pagal 1979-tų metų gyventojų 
surašymą. 37 procentai rusų Lietuvoje pasisakė, 
kad jie gerai kalba lietuviškai ir tiktai 13 procentų 
rusų Estijoje pasiskelbė gerai moką estiškai. Iš 
kitos pusės žiūrint, gyventojų surašymas parodė, 
jog 24 procentai estų ETSR gerai kalbėjo rusiškai, 
kai. tuo tarpu, gerai kalbančių rusiškai lietuvių 
Lietuvoje buvo 52 procentai. Tačiau tie skaičiai 
apie gerai kalbančius rusiškai yra įtartini: Lietu
voje tie skaičiai buvo padidinti, kad Maskva liktų 
patenkinta, o daug estų, kurie gerai kalba rusiškai, 
dėka Suomijos televizijos dar geriau kalba suomiš
kai. Surašyme galėjo būti įrašyta tik viena svetima 
kalba. Pavieniai rusai. Estijoje pasilieka ilgesnį 
laiką, integruojasi. Tačiau keblumai kyla dėl 
..besisukančių durų“ imigracijos: kiekvienais me
tais atvyksta apie 50.000 naujų imigrantų, o 40.000 
kraštą palieka, taip kad susidaro apie 8.000 
prieaugis. Efektas toks, lyg nuolatos būtų keičiama 
okupacinė kariuomenė, kad išvengus bičiuliavimosi 
su vietiniais gyventojais. Šio reiškinio geroji pusė: 
laikini emigrantai per daug nepastovūs, kad turėtų 
vaikų. Vaikų vidurkis vienoje estų šeimoje yra virš 
2 vaikų (taip pat ir pas latvius ir lietuvius), kai 
naujųjų imigrantų tarpe vidurkis yra žemiau 
dviejų. (Smulkiau apie tai galėsite sužinoti mano 
straipsnyje „Kas asimiliuoja ką“, kuris pasirodys 
JBS šiais metais).

Lietuvoje katalikybė yra svarbiausias disiden- 
lizmo šaltinis. Koks yra religijos vaidmuo Estijoje?

Estijoje tautinis ir religinis disidentizmas 
neturi nieko bendro. 1940-ais dauguma estų save 
laikė liuteronais, bet kadangi iki 1920-ųjų bažnyčia 
buvo valdoma vokiečių, jos autoritetas estų tarpe 
buvo ribotas ir bažnyčia nelabai sugebėjo priešintis 
sovietiniams suvaržymams. Krikščioniški rūpesčiai 
buvo ginami baptistų. Tačiau baptistams dažniau
siai rūpėjo nežemiški dalykai, o ne kalbos ir 
tautinės kultūros reikalai. Todėl religijos vaidmuo 
estų tautiniame pasipriešinime labai menkas. 
Paskutiniu metu yra įvykę pora pakitimų. Per 
rugpjūčio 23 dienos demonstracijas Taline įvyko 
tikinčiųjų susibūrimas prie Toompea pilies, kur 
pamokslininkas 300 žmonių miniai pareiškė, kad 
Dievas myli rusus, bet kartu palaiko ir Estijos teise 
pačiai apsispręsti.

Girdėjome, kad Estijoje planuojama atidaryti 
fosfato kasyklas, kurios ekologiškai būtų tiek pat 
žalingos, kaip ir naftos gręžiniai prie Kuršių 
Nerijos. Ar kas nors daroma, kad išvengus šios 
potencialios nelaimės?

Fosfato kasyklos gali užnuodyti trečdalio 
Estijos geriamąjį vandenį, nes jos būtų prie pat 
didžiųjų vandens baseinų. Ši problema yra 
apjungusi įvairių politinių pažiūrų estus kaip 
niekada šiame šimtmetyje. Tartu universiteto 
komjaunimo susirinkime kai kas net reikalavo 
sovietinės Estijos premjero atsistatydinimo. Parei
kalavimas pravesti visoje respublikoje referendumą 
buvo taip plačiai paplitęs, kad net apie tai buvo 
diskutuojama per sovietinės Estijos televiziją (buvo 
nutarta referendumo nedaryti). Daug profesinių 
organizacijų pasisakė prieš fosfatą. Tartu univer
siteto profesūros pareiškimas minėjo ekonominio 
planavimo kolonialinį mentalitetą ir pabrėžė, kad 
emigrantams kasyklų darbininkams nerūpės laiky
tis ekologinės apsaugos taisyklių, nes jiems 
svetimas jausmas palaikyti švarą savajame lizde. 
Per Gegužės pirmosios švenčių demonstracijas 
studentai nešiojo plakatus su „žaliųjų“ lozungais 
(jų spalva ir turinys buvo žali). Aš esu sutikęs 
jaunuolių su užrašais ant marškinių: „Fosfato?

Ačiū. ne“. Ir kas iš to viso atsitiko? Labai stiprūs 
užtikrinimai, kad kasyklos nebus atidarytos, prieš 
tai neatlikus rūpestingų, ilgus metus trunkančių 
tyrimų išrasti saugią technologiją. Kai kurie 
valdžios atstovai paskleidė gandus, kad žinios apie 
šį reikalą buvo pasiekę Centro komitetą Maskvoje,, 
kuris pasisakęs prieš fosfato kasyklas. Tačiau 
oficialiai apie tai nebuvo nieko pranešta. Mane 
kamuoja nujautimas, kad kasyklos bus patylomis 
atidarytos, kai nurims krašto gyventojai. Tačiau 
fosfato kasyklų klausimas padarė estams didelį 
poveikį: atskiri žmonės pajautė, kad randasi daug 
žmonių, kurie panašiai galvoja. Žmonėms paaiškė
jo, kad įmanoma susiorganizuoti ir bent laikinai 
užblokuoti Maskvos ministerijos nutarimą.

Emigrantų sluoksniuose paplitusi nuomonė, 
kad Gorbačiovo reformos tėra lik dūmų Į akis 
pūtimas, melas apgauti lak arus: kad sovietų 
režimas niekada nepasikeitė ir nepasikeis. Kad 
vieninteliai, kurie žino visą tiesą apie sovietus, 
esame mes. Kaip Jūs atsakytumėt tokių nuomonių 
skleidėjams? Ką Gorbačiovo reformos žada Pabal
tijo kraštams'?

Vieliniai Sovietų Sąjungos laikraščiai spausdi
na daug medžiagos, kuri labai pykdo partijos 
reakcijonierius. Kadangi šiuos laikraščius uždraus
ta išvežti į Vakarus, tai būtų keistas būdas pūsti 
dūmus į Vakarų akis. Pastangos pravesti ribotą 
reformą yra nemeluotos, nes tam yra ,,nemeluotos“ 
priežastys: ekonomija randasi dar iki šiol neregėtoj 
makalynėj. Tai nereiškia, kad Gorbačiovas yra 
koks užsimaskavęs liberalas, kuriam rūpi į Sovietų 
Sąjungą įvesti vakarietišką demokratiją. Jo refor
mų apimtis ne platesnė už tas, kurios jau įvykdy
tos Vengrijoje ir Kinijoje (Vakarų spauda, beje, daž
nai perdeda Kinijos reformų apimtį). Be to, net ir 
ribotos reformos gali subyrėti, atsitrenkusios į 
reakcinės komunistų biurokratijos pasipriešinimą. 
Riboti pasikeitimai vyksta: daugiau pasisakymų 
spaudoje, palengvinimai keliavimui krašto viduje, 
keli disidentai paleisti iš kalėjimų. Tačiau centrali
zuotos ekonomijos ir partijos diktatūros pagrindai 
nėra pasikeitę. Jeigu reakcijonieriai pakeis Gor
bačiovą, reikalai gali žymiai pablogėti. Gali 
atsirasti karinė diktatūra, kuri, panaikindama 
respublikas, bandytų įkurti rusišką valstybę. Ilgai 
stovėjusi vietoj&r istorija pradėjo judėti į priekį. 
Tačiau nežinome kuria kryptimi. Pabaltijo kraštų 
gyventojams šie pasikeitimai gali atnešti palaimą 
arba naujas kančias.

Išeivija praėjusių metų rugpjūčio mėnesio 
demonstracijas Pabaltijo kraštuose sutiko labai 
džiaugsmingai. Ar neturėtų mums rūpėti, kad 
panašios demonstracijos gali sukelti didesni pasi
priešinimą sovietų valdžiai su liūdnais padariniais 
šių kraštų žmonėms,—ypač kad nėra jokios vilties 
išsivaduoti?

Smulkiau žinau tik apie Talino įvykius. Labai 
teigiamai vertinu faktą, kad valdžia leido demon
struoti, o demonstrantai išvengė konfrontacijos. 
Tokiu būdu paliekamos atviros durys taikaus 
dialogo praplėtimui. Rugpjūčio 23 dienos data 
sutelkė dėmesį ties specifišku reikalavimu, kuris 
labai sutinka su glasnost'o dvasia: paskelbti 
slaptuosius Ribbentropo-Molotovo pakto paragra
fus. Nežiūrint kokios būtų tolimesnės implikacijos, 
jei sovietai sutiktų tą padaryti, pats reikalavimas 
buvo ribotas apimties ir jo nuosaikumas pastatė 
sovietų kontrapropagandą į gynimosi pozicijas.

Pavojingesnė situacija kiltų per sekančias 
„kalendorines“ demonstracijas, kurios turėtų įvykti

(tęsinys sekančiame psl.)
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PABALTIJYS . . .
(atkelta iš 9-to psl.)

Latvijos nepriklausomybės šventės metu (lapkričio 
18-tą), ir per Lietuvos ir Estijos nepriklausomybės 
šventes vasario mėnesi. Susitelkimas ties šiomis 
šventėmis yra labiau konfrontacinis; sovietų 
valdžia gali laisviau jaustis užgniauždama šias 
demonstracijas. Galbūt, pabrėžiant praeities minė
jimo momentą, reikėtų sutelkti reikalavimus ties 
kitu specifiniu punktu: reikalauti, kad būtu 
oficialiai išaiškinta Sovietu Sąjungos konstitucijos 
72 paragrafo reikšmė (,,Kiekviena sąjunginė 
respublika turi teisę atsiskirti nuo SSSR"). Kokie 
vra įstatvmai, kurie leidžia tai įvykdyti? Jeigu 
būrys piliečių norėtų apsvarstyti teigiamas ir 
neigiamas pasitraukimo iš SSSR pasekmes, kokiu 
legaliu būdu lai įvykdytina? Jeigu glasnost ką nors 
reiškia, piliečiai turi turėti teisę aptarti žingsnį, 
kuris konstitucijoje pramatomas kaip galimybė. 
Jeigu valdžia neduoda paaiškinimo, ji pritaria, kad 
yra legalu sudaryti piliečių komitetą—„Komitetą 
ištirti piliečių teisėms pagal Paragrafą 72“ arba.,72- 
ro Paragrafo komitetą“. Siame kontekste (kartu ir 
Pabaltijo solidarumo kontekste). Sovietų Sąjungos 
konstitucijos šventė gruodžio 5 d. (nebent ji buvo 
nukelta į spalio 7 d.) būtų geresnė proga kitoms 
demonstracijoms, negu vietinės nepriklausomybės 
šventės lapkričio ir vasario mėnesiais.

Jeigu Gorbačiovo demokratinės reformos 
pavirstų tikrove, t.y., jeigu pilietinės teisės būtų 
garantuotos, rusifikacija būtų sustabdyta ir 1.1., ar 
nebūtų verta Pabaltijo kraštams pasilikti federaci
joj, sudarytoj iš dabartinių Sovietų Sąjungos 
tautų, ypač kad ekonominiu požiūriu šie kraštai 
yra pilnai integruoti?

Jeigu ši trigubai sąlygiška situacija kada nors 
įsigyvendintų, būtų logiška Sovietų Sąjungai 
prašytis būti priimtai į Jungtines Europos Val
stybes, ar į kokią kitą panašiu vardu vadinama 
valstybę: o Europos Bendruomenei būtų logiška 
reikalauti, kad kiekviena sąjunginė valstybė įeitų 
kaip atskirti valstybė, priklausanti didesnei sąjun
gai. Egzistuojantys ekonominiai ryšiai liktų nepa
keisti.

Esate sakęs, jog po Antrojo pasaulinio karo 
Pabaltijo kraštu tarpusavio interesai vis labiau 
artėja. S e visuomet taip \ra buvę. Prieš karų 
Pabaltijo valstybes politiškai skaldė Vilniaus 
klausimas. Ateitis neaiški, tačiau jeigu Lietuvos 
sostinė vėl pasidarytų problema lietuvių-lenkų 
santykiuose, kaip tas paveiktų Pabaltijo kraštų 
vienybę, ypač jei Lietuvai vėl tektų ieškoti 
pagelbos Rytuose, kad išlaikius savo senąją sos
tinę?

Lai kitas ..jeigu“ klausimas. Atidarydami 
Vilniaus klausimą lenkai kartu atidarytų ir 
Gdansko klausimą. Jeigu jie kada nors šį klausimą 
jums iškeltų, pasakykite lenkams, kad jūs pasa
kysite estams pasakyti vokiečiams, ir Vilnius bei 
Pabaltijo valstybių solidarumas bus tuojau išgelbė
ti.

Kaip Jums atrodo Gorbačiovas kaipo Sovietų 
Sąjungos vadovas? Jo pažiūros tautybių klausimu 
neaiškios. Ko galime iš jo tikėtis šiuo mums labai 
svarbiu klausimu?

Gorbačiovas yra turėjęs kaikurių nelauktai 
gerų idėjų, kaip, pavyzdžiui, supratimas, kad tarp 
rinkimų kur varžosi keli kandidatai ir sveikos 
ekonomijos yra ryšys. Tačiau, išskyrus rusus, jis 

apgailėtinai mažai žino apie kitas Sovietų Sąjun
gos tautas. Priešingai Brežnevui ir Chruščiovui, 
Gorbačiovas niekuomet neužėmė vadovaujančio 
posto nerusiškuose kraštuose ir mano, kad valdo 
valstybę, susidedančią vien iš rusų. Jis apsimovė 
Kazachstane ir paliko labai blogą įspūdį savo 
apsilankymo metu Taline, juokaudamas gatvėse su

krikščionybė 
Lietuvoje — 600

I „AKIRAČIŲ“ ANKETOS 
KLAUSIMUS ATSAKO

A. LIULEVIČIENĖ

Aušra Liulevičienė — Draugo kultūrinio prie
do redaktorė

Kodėl pagonybė taip ilgai išsilaikė Lietu
voje?

Lietuvių vėlyvą krikščionybės priėmimą, be 
abejo, tinkamiausia aiškinti geopolitinėmis 
priežastimis- tai besitęsiantis uždavinys istorikams. 
Būtų labai įdomu, jei ši sukaktis būtų paskatinusi 
naujus tyrinėjimus. Dėl pagonybės ilgo išsilaikymo 
Lietuvoje, man tik atrodo, reikia turėti minty, kad 
visa Šiaurės Europa buvo ir tebėra iki šių dienų 
pagonybės palikimo veikiama. O priešinimosi 
krikščionybei viena iš priežasčių galbūt galėtų būti 
ir hebraiškos pasaulėžiūros. įkūnytos mūsų religijos 
šventuosiuose raštuose, persunkusios taip pat ir 
Naująjį Testamentą, tam tikras svetimumas šiau
riečių patirčiai ir tuo pačiu galvosenai. Klajoklių 
tautos susidūrimas su Dievu savo istorijoje, 
įforminamas Viduriniųjų Rytų visuomeninės sant
varkos ir rvšių su ualvbe dėsniu, neišvengiamai 
skiriasi nuo sėslių žemdirbių, kur kas arčiau su 
gamta santykiaujančių ir savo visuomeninę sąrangą 
linkusių gristi labiau ..demokratiškai“, religinės 
nuojautos. Per du tūkstančius metų krikščionybė, 
būdama taip pat ir judaistinės tradicijos nešėja, 
gerokai nustelbė pirmykščių Europos kultūrų 
palikimą, bet visiškai jo neįstengė ištrinti. Tik 
dabar, kada visame pasaulyje krikščionybė susidu
ria su kitomis didžiosiomis pasaulio religijomis ir su 
jų keliamais klausimais, ryškėja, kaip labai svarbu 
yra kreipti dėmesį į visus pasaulyje egzistuojančius 
žmogiškos patirties klodus, nebandant krikščionybę 
laikyti paskutine ir vienintele žmogaus santykio su 
galutine tikrove schema. Neseniai miręs rumunas, 
bet JAV dirbęs svarbiausias mūsų laikų religijų 
istorikas Mircea Eliade kaip tik yra iškėlęs Vidurio- 
Rytų Europos tautų kultūroje pasireiškiančią savitą 
ir ypatingą sąveiką tarp ankstesnės agrarinės 
pasaulėžvalgos, kurioje gamta sudaro Dievo veiki
mo erdve, ir krikščionybės pabrėžto žmogaus 
vaidmens, kaip kūriniją atperkančio veiksnio, kurio 
modelis, aišku, yra Jėzus Kristus. Savo tarpe taip 
pat matome, kad šis klausimas gyvas: Marijos 
Gimbutienės studijos apie senovės "baltų religiją ir 
pasaulėžvalgą, o taip pat mūsų poetų, kaip Kazio

neseniai atvykusiais kolonistais rusiškai ir manyda
mas, kad suėjo į kontaktą su vietiniais gyventojais. 
Galbūt dėl to jis buvo nukreiptas į Latviją ir 
Estiją, o ne į Lietuvą, kur pašnekesiams trūksta 
kolonistų. Dar pora Alma Atos pasikartojimų ir 
Gorbačiovas kada nors sužinos, jog egzistuoja ir 
lietuviai su ukrainiečiais. n

Bradūno ar Leonardo Andriekaus, kūryba, galbūt 
net ir dailė (Augiaus, Petravičiaus, viso būrio jaunų 
menininkų) mums primena, iš kokių gilių versmių, 
ankstesnių už krikščionybe, semiasi visa mūsų 
tautos kūrybinė vaizduotė ir kiekvienas iš mūsų 
asmeniškai savo religiniame pergyvenime. Galbūt 
šičia labai vaisingai pasidarbuoti galėtų ir dabarti
niai Lietuvos mokslininkai — kultūros istorijos 
tyrinėtojai, kadangi jie savotiškai „laisvi“ nuo 
institucinių, daugelį šimtmečių galiojusių oficialio
sios visuomenės religijos varžtų, ir savo darbuose 
galėtų nušviesti visą mūsų skolą savo pagonims 
protėviams. Tai padėtų geriau suvokti ir kodėl 
krikščionybės priėmimas buvo vėlyvas.

Iš kitos pusės, kad tas ..pasivėlavimas“ turėjo 
lemiamų nepalankių pasekmių mūsų krikščionybės 
formai, nuosekliai yra parodęs kun. Vytautas 
Bagdanavičius savo studijoje ..Lietuviškosios kata
likybės šaknų beieškant“, baigtoje spausdinti 
Laiškai lietuviams šių metų liepos numeryje. 
Lietuvos sukrikščionėjimas sutapo su kontrrefor
macija ir jos pagimdyta barokine katalikybe—tik 
vienu tarpsniu katalikiškosios tradicijos istorijoje, 
bet mums tapusia iki šiol vienintele katalikybės 
forma, kokią mes pažįstame. Barokinė mūsų 
katalikybė, pasak kun. Bagdanavičiaus. verčia mus 
..tikėjimo tiesas deklamuoti, o ne išmąstyti ir jomis 
gyventi“: išryškindama kunigo, kaip mišių aukoto
jo, vaidmenį, nuvertina tikinčiųjų pasauliečių 
vaidmenį: kartu su Reformacija gindama Dievo 
malonės primatą žmonių gyvenime stabdo žmo
gaus. kaip pasaulyje veikėjo, sampratą. Visa tai, 
dabar jau mano požiūriu, daro mus pasyvius, 
įsikabinusius bažnytinių autoritetų, pasidavusius 
Dievo ..valiai“, kurią paprastai suprantame kaip 
norinčia, kad mes kentėtume. ..siunčiančia“ mūsų *- C L
tautai kančias, slopinančią mūsų teisėtą žmogišką 
protestą prieš visas pasaulio—ar gamtos, ar 
žmonių, ar visiškai nesuprantamas—neteisybes 
(pvz., net tokią tragediją, kaip jauno žmogaus 
savižudybę mes įstengiame paversti į ..nežinomus 
Viešpaties kelius . . . “). Labai mums reikia per
prasti. kritikuoti ir surasti savo pačių atsaką šitai 
paveldėtai nelemtai krikščionybės sruogai ir jokiu 
būdu netapatinti jos su tai. ką Kristus atnešė 
žmonėms: Dievo meilės jo sukurtam pasauliui 
liudijimą. Jo dovanojamą laisve kiekvienam žmogui 
pasaulyje skleistis, gyventi, kitiems padėti tai daryti, 
ir asmeniškai su Juo santykiauti.

Ką krikščionybė Lietuvai davė gero ir 
blogo?
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Ką krikščionybė Lietuvai davė gero ir blogo?
Tą pati, ką ir likusiam pasauliui. Gero davė, 

čia tęsiant temą: pasaulį mylinčio Dievo sampratą 
ir asmeniško santykio su juo galimybę ir tikrovę 
(ko pagoniškosioms religijoms aplamai trūksta), o 
kultūrinių požiūrių—sąlytį su Europos kultūriniu 
procesu, į jį įsijungimą. Tik mes dažnai nematome, 
kad tas religijos ir kultūros santykiavimo procesas 
tebevyksta, kad ir dabar Europoje ir abiejose 
Amerikose krikščionys mąsto, eksperimentuoja ir 
siekia vis tinkamesnių gyvenimo formų, o mes 
tenkinamės „gindami" krikščionybe nuo liberalios 
pakraipos teologų, nuo išlaisvinimo teologijos, nuo 
tėvo Antano Saulaičio jaunimo stovyklose įvedamų 
liturginių ..naujovių". Nematome, kad dabartinį 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimą interpre
tuodami. įglausdami šitą potyrį į išlaisvinimo 
teologijos rėmus, galėtume suteikti savąjį įnašą 
šiame šimtmetyje vykstančiai krikščioniškosios tra
dicijos raidai. Tuo tarpu noras dalyvauti viso 
krikščioniškojo pasaulio rūpesčiuose laužtų mūsų 
užsidarymą (gal tai ir anksčiau darė, jeigu žiūrėti į 
ateitininkų kai kurias programas). O šis uždarumas 
yra nuolatine apgaulinga mums trauka (kaip galbūt 
ir mūsų protėviams—vėliausiai priėmusiems kri
kščionybe). paradoksiškai atitverianti mus nuo 
galimybės jaustis pilnateisiais pasaulio piliečiais. 
Krikščionybė yra ir laidas mūsų tikėjimo į savo 
žmonių ateitį. Tik į Senąjį Testamentą nusižiūrėję ir 
Kristaus gera žinia tikėdami galime sau sakyT, kad 
..Lietuvą Dievas apveizdi ir gina ..." ir matyti, 
kad visas mūsų pastangas išlikti gyviems, kaip 
lietuviams, pasaulyje—tą kasdieninį rūpestį, nuo
vargį, kalbą ir raštą laiduoja ir pati galutiniausioji 
tikrovė—mūsų Dievas. Manau, kad šitai motyvuoja 
ir Lietuvos katalikus, rizikuojančius savo gyvybe, 
laisve ir turtu, kurie juk neskiria savo tikėjimo nuo 
tautinių aspiracijų. Ir tuo parodo, nors mums tai 
kartais keistai atrodo, kad jie teisingai skaito 
judaistine-krikščioniškąją tradiciją—Dievas gina ir 
atskirą žmogų. ir Jam ištikimus žmonių 
sambūrius—tautinius, ekonominius, visuomeninius. 
Krikščionybė liudija, kad žmogiškieji projektai yra 
galutinai svarbūs.

Blogo Lietuvai krikščionybė irgi davė apsčiai: 
kaip minėta, ji atėjo pas mus ir įsišaknijo tokia 
forma, kuri šiame šimtmetyje jeigu dar ir nėra 
sutrupėjusi, tai gerokai diskredituota —ypač Antro
jo Vatikano suvažiavimo atoslūgyje. Galbūt didysis 
jos blogis yra mūsų religinis ir kultūrinis sukausty- 
mas: yra tik vienas tikėjimas, tik viena jo išraiškos 
forma, tik vienas autoritetas, tik viena galima jam 
ištikimybė. Visi, kurie nepaklusta, yra išgamos arba 
gerų geriausiai mums pavojingi, juos vejame iš savo 
tarpo, pradėdami net moksleivių stovyklose. Ne
toleruojame normalaus jaunų žmonių abejojimo ir 
vyresniųjų pergalvoto savo gyvenimo patyrimo 
perseikėjimo. Kad skriaudžiame kūrybingus ir 
mums daug žadančius žmones ir šitaip patys 
skurstame, mums ne galvoje.

Prisirišę prie perimtų tikėjimo praktikos 
formų, nenorime jas perkratyti ir tada pripažinti, 
kad jų giluminė prasmė neatitinka mūsų pačių 
tikruosius įsitikinimus apie žmogiškąją patirtį: vyro 
ir moters, tėvų ir vaikų, bendruomenės ir jos 
renkamo (ar. Katalikų Bažnyčios atveju, kieno nors 
skiriamo) autoriteto, pagaliau ir asmens santykio su 
Dievu atžvilgiu. Devynioliktojo šimtmečio populia
raus religingumo nuotaikas vadindami krikščio
nybe, ryžtamės jas, taip kaip ir lietuvybę, ,,išlaiky
ti". Labai teisingai pažymi kun. Vytautas 
Bagdanavičius, užsklęsdamas minėtą savo studiją, 
kad ,,linkėtina lietuvių tautai daugiau religinės 
rimties, negu jausminio polėkio, kuriuo pasižymėjo

1988 m. sausio mėn.

krikščionybė tada, kai ji lietuvių tautai buvo 
paliudyta". Turbūt niekas nėra taip iškreipęs mūsų 
viešą, o gal ir asmeninį religinį gyvenimą, kaip šitas 
sutapatinimas tikėjimo su jausmu, ir niekas taip 
neatstumia nuo jo apraiškų Vakaruose išaugusios 
lietuvių kartos.

Jeigu šioji 600 metų Lietuvos krikščionybės 
sukaktis, kaip daugelis viliasi, turėtų paskatinti mus 
giliau pergyventi savo tikėjimą, tuomet viena būtų 
linkėtina: kad tai būtų proga suvokti, kad krikščio
nybė nėra vienalytė, kad žydiškoj i-k ri kščioniškoj i 
tradicija yra turbūt neišsemiama versmė—iš kurios 
galima semtis ir toliau, kaip gero, taip ir blogo. Ir 
kad mums reikalingas kuo geresnis ir gilesnis jos 
pažinimas, kad tada galėtume savo pačių krikščio
niškojo tikėjimo formas perseikėti ir atmesti, 
nesvarbu, kad anksčiau mūsų žmonėms tai yra 
buvę brangu, tą kas yra mus žaloję, ir siekti to. kas 
mus galėtų vesti į šviesesnę ateitį mums patiems ir 
mūsų tautai. Džiugu, kad šia kryptimi kaip tik 
krikščioniškąją tradiciją ir jos šaknis Viduriniųjų 
Rytų kultūroje aiškina kun. Antano Rubšio 
veikalai apie visą šventąjį raštą juos įsiskaičius 
mes daug ką suprastume, kaip prisistato krikščio
nybė žmonėms, kuriems iš pradžių Viduriniųjų 
Rytų religinė tradicija yra svetima, bet kaip ji 
mums kalba dabar ir ką ji mums žada visuotiniu jos 
mastu — kadangi per ją, kaip tiki krikščionys, 
kalba Dievas.

Kokia šiandieninės krikščionybės reikšmė 
lietuviu gyvenime? Kaip ji atsispindi 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų santykiuose?

Kokia šiandieninės krikščionybės reikšmė 
lietuvių gyvenime? Kaip ji atsispindi tikinčiųjų ir 
net i k i nči ų j ų sa uty k i uose?

Vėl tokia pati, kaip ir likusiame pasaulyje. 
Bet siaurai žvelgiant tik į dabartinę mūsų padėtį 
tiek čia. tiek Lietuvoje ženklai nėra per daug 
džiugūs. Dabartinė padėtis ne natūrali, o greičiau 
padiktuotų sąlygų desperacijos išdava—joje trūksta 
vietos galvojimui ir progos tikėjimui bręsti ir 
skleistis. Išeivijoje krikščionybė sutapatinama su 
dorove (pavyzdžiui, gal dėl to Amerikos gyvenimą 
traktuojame kaip nureligėjusį. nuo kurio reikia 
saugotis), o Lietuvoje su ritualu, kadangi jį varžo 
komunistinė santvarka. Todėl nedora gal mums 
džiaugtis Lietuvoje persekiojamų tikinčiųjų didvyriš
kumu. užmerkiant akis, kaip kartais skurdžios yra 
to tikėjimo apraiškos (ne dėl Lietuvos tikinčiųjų 
kaltės, bet kaip tik dėl jiems perteiktos tos minėtos 
barokinės krikščionybės definicijos): žmonės kenčia 
dėl medalikėlių nešiojimo, dalyvavimo procesijose 
aplink šventorių, patarnavimo šv. mišioms (žinoma, 
tai nepateisina valdžios šitų veiksmų draudimo ar 
mokytojų gyvuliško elgesio su vaikais): kai kurie 
mums pareiškia, jog jie nenori iš užsienio, pvz„ 
Maceinos teologinių raštų, tiktai švento rašto ir 
maldaknygių. Dangaus keršto šaukiasi šitokia 
dvidešimto amžiaus civilizuotame pasaulyje (nors 
turbūt reikėtų sakyti ,,antrajame") padėtis—ir 
nieko džiugaus ji mums nežada. Lietuvos pasau
liečiai tikintieji, kurie savo gyvenimą normaliomis 
sąlygomis skirtų tikėjimo permąstymui ir naujų 
veikimo formų kūrimui (kaip daro Lotynų Ameri
kos katalikai), dabar turi visą energiją skirti 
klausimui: kaip nepamatytam nuvežti žmoną ir 

vaikus į Vilniaus priemiečio bažnyčią sekmadienio 
mišioms ir tada, pasivažinėjus po apylinkę, juos 
atsiimti (kartu su jais mišių išklausymas galėtų 
atsiliepti darbe). Tuo tarpu jau greit bus pusė 
šimtmečio, kai užblokuotas kelias lietuviams 
studijuoti ir dalyvauti krikščioniškosios teologijos ir 
viso pasaulio krikščionių gyvenimo procese su savo 
įnašu. Mes išeivijoje šitų kliūčių neturime, bet 
esame pančiojami savo pačių dar nenugalėtų iš 
praeities atsineštų varžtų, o taip pat neturime ir 
pakankamai tam protų, su kai kuriomis išimtimis, 
kuriuos, be abejo, turėtume palaikyti ir skatinti. 
Antano Maceinos. Augustino Rubiko jau nebėra, 
bet yra Vytautas Bagdanavičius. Antanas Rubšys. 
Antanas Saulaitis. Kęstutis Trimakas. Ona Mikai- 
laitė. iš visai jaunų Andrius Valevičius. Galbūt 
užaugs ir daugiau.

Krikščioniu ir nekrikščioniu lietuviu santv- C k c J

kiliose aitriausia žaizda, man atrodo, v ra mūsų » t
pažiūra į žydų kilmės ir žydų tikėjimo lietuvius. 
Lietuvoje šiuo atžvilgiu, atrodo, nėra padaryta 
daug pažangos ir mokslinėse sferose žydų kilmės 
žmonės traktuojami kaip svetimi. O mūsų tarpe? 
Yra baisu, kokio atšiaurumo yra patyrę lietuvių 
kultūriniam gyvenimui savo darbais svarbūs žmo
nės. Ir visiškai neaišku, dėl ko. Ar mes, lietuviai, 
taipgi nesame šio šimtmečio nacių į pasaulio istoriją 
įrašyto žydų naikinimo paveldėtojai, kaip ir visi kiti 
dabar gyvenantys žmonės, kad toliau galėtume, lyg 
niekur nieko, juos iš savo tarpo skirti, pašaipiai 
apie juos atsiliepti ir i juos šnairuoti? Ypač, kad tai 
žeidžia katalikiškojo santykio su žydais, apibrėžto 
Antrajame Vatikano suvažiavime, normas.

Santykiai tarp lietuvių tikinčiųjų ir netikinčiųjų 
neatrodo šiuo metu labai problematiški— 
greičiausiai tai yra mūsų gyvenamo krašto viešojo 
kultūrinio gyvenimo poveikis mums. Sutariame 
visur, kur eina reikalas apie lietuviškąją kultūrą—ir 
tuo tereikia džiaugtis, nes tokiu būdu gyvenimas 
pamažu apvalomas nuo dirbtinės ir bendrą darbą 
apsunkinančios „mūsų“ ir „ne mūsų" diferenciaci
jos.

Kokia krikščionybės ateitis Lietuvoje? 
Kovingojo ateizmo ir sekuliarizacijos 
grėsmė. Ar galima lietuviuose tautinė 
bažnyčia?

Pasaulyje krikščionybė rungiasi su labai 
stipriomis kitomis religijomis: marksizmu. Rytų 
religijomis. Islamu. O taip pat su dabar akademi
niame pasaulyje jau įsitvirtinusiu kultūros istorijos 
mokslu, kuris gana sėkmingai laužia bet kokios 
pasaulėžiūrinės sistemos autoritetą. Jos ateitis pareis 
nuo krikščionių noro ir drąsos savo tradiciją 
tyrinėti, perkratyti ir atnaujinti. Lietuviškosios 
krikščionybės ateitis irgi pareis nuo to, ar mes į šitą 
mąstymo, dekonstrukcijos ir rekonstrukcijos proce
są įsijungsime, ar mes užsibarikaduosime savo 
dabartinėje katalikybėje, tikėdami, kad jos specifi
nės apraiškos yra mūsų tautiškumo dalis ir 
mažiausias jų atsisakymas ves į mūsų tautos mirtį. 
Mes patys, žinoma, joje ir toliau išliksime, bet yra 
pavojus, kad mūsų vaikai nusikratys abiejų kartu. 
Todėl tikėčiausi, kad tikintieji lietuviai krikščionys 
ir toliau savo ir savo tautos kelyje ne tik neš 
praeities jiems uždėtas naštas, bet taip pat klausysis 
ir vėjo balso, nes tik tokiu būdu išlaikome sąlytį su 
galutine tikrove. Q
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Turbūt pati neįdomiausia sovietinės spaudos 
lektūra yra proginiai straipsniai sovietinių švenčių 
proga: metai po metų, tie patys Lenino pašlovini
mai; tokie pat statistikų stulpeliai, įrodyti, kiek toli 
,,tarybinė“ Lietuva yra pralenkusi ,,buržuazinę“; 
pagyros apie laimėtą „Didįjį Tėvynės Karą“. 
Tačiau Gorbačiovo atvirumo politikos įtakoje 
keičiasi ir proginių straipsnių turinys. Jie darosi jei 
ne įdomesni, tai bent įvairesni. Palyginkime du 
straipsnius, skirtus paminėti Spalio revoliucijos 
(„didžiosios socialistinės“) septyniasdešimtmetį 
pernai metais. Tai LKP CK pirmojo sekretoriaus 
pavaduotojo Justino Lazausko vedamasis Literatū
roje ir mene (1987 m., lapkričio 7 d.) „Uždegusi 
kaitrią ugnį“ ir rašytojo Vytauto Petkevičiaus 
įžanginis Pergalėje (nr. 11, 1987) „Vakar, šiandien 
ir rytoj“.

J. Lazauskas didžiąja savo straipsnio dalį 
paskiria šiuolaikinės Lietuvos gerovės liaupsinimui, 
lyginant ją su kitų respublikų atsiekimais. Lietuvos 
ekonomijoje iki šiol viskas klostėsi beveik tobulai. 
Atvirumo politika tik sudarys sąlygas ir taip jau 
geriems dalykams dar pagerėti. Lazauskas susirū
pinęs, kad atsiranda žmonių, kurie abejoja 
tarybinės Lietuvos praeities atsiekimais arba visai 
juos negia. Jis tokius žmones vadina nihilistais. 
Turiniu ir stilium šis kaltinimas nihilizmu primena 
kitą straipsnį Literatūroje ir mene, išspausdintą 
praeitų metų pavasarį. Tik tada anas straipsnis 
buvo pasirašytas neseniai mirusio tuometinio 
Lazausko viršininko pavarde . . .

Du trečdaliai rašytojo Vytauto Petkevičiaus

Dabar daug diskutuojama apie Stalino 
vaidmenį mūsų istorijoje. Jo asmenybė nepa
prastai prieštaringa. Laikydamiesi istorinės 
tiesos pozicijos, mes turime matyti ir neginči
jamą Stalino indėlį į kovą dėl socializmo į jo 
iškovojimų gynimą, ir grubias politines jo ir jo 
aplinkos klaidas savavaliavimą. Už tai mūsų 
liaudis užmokėjo didžiulę kainą, tai turėjo 
sunkių padarinių mūsų visuomenės gyvenimui. 
Kartais teigiama, kad Stalinas nežinojęs apie 
neteisėtumo faktus. Dokumentai, kuriuos mes 
turime, rodo, kad taip nebuvo. Stalino ir jo 
artimiausios aplinkos kaltė partijai ir liaudžiai 
už masines represijas ir neteisėtus veiksmus 
didžiulė ir nedovanotina. Tai pamoka visoms 
kartoms. (...)

Visa tai atsispindės ir TSKP istorijos 
apybraižoje, kurią parengti bus pavesta specia
liai CK komisijai. Mes turime tai padaryti. 
Tuo labiau, kad ir dabar dar susiduriame su 
mėginimais nusigręžti nuo opių mūsų istorijos 
klausimų, juos nutylėti, apsimesti, kad taria
mai nieko ypatingo neįvyko. Su tuo mes 
negalime sutikti. Tai būtų istorinės tiesos 
nepaisymas, negerbimas atminimo tų, kurie 
tapo neteisėtumo ir savavaliavimo nekaltomis 
aukomis. Negalime sutikti dar ir todėl, kad 
teisinga analizė turi padėti mums išspręsti 
šiandienines mūsų problemas: demokratizaci
jos, teisėtumo, viešumo problemas, biurokra
tizmo įveikimo problemas—žodžiu, aktualias 
persitvarkymo problemas. Štai kodėl mums ir 
čia reikia visiško aiškumo, tikslumo ir nuosek
lumo. Tiek didžiulių mūsų laimėjimų, tiek 
praeities bėdų doras supratimas, visiškas ir 
teisingas politinis jų įvertinimas duos tikrą 
dorovinį orientyrą ateičiai

M. Gorbačiovas

PASIKALBĖJIMAS ŠVENČIŲ PROGA

DEGUTININKAI IR LAKUOTOJAI
straipsnio Pergalėje skirti praeities ir dabarties 
negerovių kritikai. Akiračių skaitytojams siūlome 
palyginti „pozityviai“ galvojančio Lazausko ir 
„nihilisto“ Petkevičiaus straipsnių ištraukas, 
draugę pakviečiant ir TSKP Pirmąjį sekretorių M. 
Gorbačiovą arbitru, nustatyti kas žengia koja 
kojon su persitvarkymo politikos dvasia, o kas ne 
(žr. rėmeliuose citatas iš M. Gorbačiovo kalbos 
Kremliuje, minint revoliucijos 70 m. sukaktį).

Net ir atvirumo laikais Sovietų Sąjungoje visi 
turi praeitį šiek tiek lakuoti. Tačiau kai kurie 
praeitį taip smarkiai nulakuoja, kad ji pradeda 
blizgėti. Klausimas skaitytojui: kuris iš cituojamų 
pasisakymų blizga?

J. Lazauskas:

Kuriant naują gyvenimą, neišvengta ir klaidų. 
Didelę žalą respublikos partinei organizacijai, 
visam visuomeniniam Tarybų Lietuvos gyvenimui 
padarė Stalino asmenybės kultas. Nukrypimai nuo 
lenininių naujos visuomenės kūrimo principų ir 
metodų, socialistinio teisėtumo pažeidimai paliko 
skaudų pėdsaką daugelio žmonių sąmonėje ir 
likimuose. Daug mums pakenkė ir voliuntarizmas, 
įvairios biurokratizmo ir inertiškumo apraiškos. Ir 
vis dėlto mūsų gyvenimas—ne vien paklydimai. Ne 
sunkumai ir klaidos lėmė respublikos istorinę 
raida. Ja lėmė aktyvi darbo žmonių veikla, c c <,
V. Petkevičius:

Neišvengėme . . .klaidų ir mes. Prisiminkime 
mūsų įžymiųjų revoliucionierių Z. Angariečio, V. 
Putuos, J. Uborevičiaus, J. Vareikio ir daugelio 
kitų tragiškus likimus Stalino represijų metu. 
Prisiminkime tūkstančius be jokio reikalo pokario 
metais represuotų ir vėl reabilituotų paprastų 
žmonių, kurie tose ilgose kelionėse prarado savo 
artimuosius ir šeimos narius. Prisiminkime Kazio 
Borutos ir Eduardo Mieželaičio pamokas, bet 
kartu ir būkim sąžiningi.

Jei būtų galima visus mūsų laimėjimus ir 
nesėkmes kažkokiu būdu sudėti i krūvą ir tiksliai 
pasverti Laiko svarstyklėmis, lai, aišku, gerų darbų 
ir laimėjimų būtų kur kas daugiau negu trūkumų, 
tačiau kaina . . . Dieve mano, kokia neįtikimai 
brangia kaina mums reikėjo sumokėti už vadina
muosius augimo trūkumus. Ir atsiskaitėme mes už 
juos ne šlamančiais, ne braškančiais, bet žmonė
mis. Labai dažnai geriausiais, principingiausiais 
leniniečiais.

Krašto materialinė gerovė irgi susilaukė 
sukaktuviniuose straipsniuose prieštaringų vertini
mu. c

Štai, J. Lazauskas rašo:

Jeigu turėsime omenyje bendrą produkcijos 
apimtį, vaizdas bus toks: dabar respublikoje 
pagaminama 1,4 procento šalies pramonės ir 2,2 
procento žemės ūkio produkcijos. Tačiau yra ir 
kitas rodiklis—pagaminamos produkcijos kiekis 
vienam gyventojui. O jis rodo štai ką: šiuo metu 
Tarybų Lietuvoje vienam gyventojui sukuriama 
nacionalinių pajamų—6,5, pramonės 
produkcijos—7,7 procento, o žemės ūkio 
produkcijos—68 procentais daugiau negu vidutini
škai visoje šalyje. Pagal nacionalinių pajamų ir 
pramonės produkcijos apimtį vienam gyventojui 
respublika užima 5 vietą tarp kitų sąjunginių 
respublikų, o pagal žemės ūkio produkcijos— 
pirmą.

O V. Petkevičius prieštarauja:

Manipuliuodami tik teigiamais pavyzdžiais, 
per daugelį metų taip įpratom apgaudinėti save, 
kad nebegalint sustoti ir šiandien.

Nuo pat pavasario visi laikraščiai šaukė: 
vasara sunki, lietinga, derlius bus menkas, 
išgulęs—sunku bus jį nuimti. O ką girdim šiandien? 
Kažkas paspaudė iš viršaus, ir vėl mes skaitom— 
Lietuva tokio derliaus dar nematė . . . Tokios 
apgaulės mechanika labai paprasta: atvažiuoja 
įtakingas žmogus, ,,nurašo“ didžiulį lauką puikių 
javų, kolūkis gauna už tai draudimą, derlingumas 
pakyla, tačiau duonos nuo to nepadaugėja.

Nebuvo šventinėje rašliavoje pamiršti ir 
dvasinės kultūros atsiekimai (Lazauskas) bei 
trūkumai (Petkevičius)

J. Lazauskas:

Suprantama, kur kas sudėtingiau yra išmatuo
ti dabartinę dvasinę kultūrą. Kultūros sąvoka mes 
dažniausiai išreiškiame tam tikrą visuomeninio 
išsivystymo kokybę, pirmiausia stengiamės nusaky
ti, koks lygis yra pasiektas kuriant ir ,,įtvirtinant“ 
atitinkamas vertybes. O kokybinių rodiklių, ypač 
jų sistemos, mes iš esmės neturime. Tai, žinoma, 
nenormalu. Tačiau, ir esant tokiai padėčiai, matyt, 
nesunku įžvelgti humanistinį lietuvių tarybinės 
kultūros kryptingumą, jos demokratiškumą ir 
daugeliu atvejų novatorišką profesionalumą. Daug 
faktų rodo, kad mūsų kultūra vystosi kaip 
vientisa, didele įvairove pasižyminti visuma, kad ji 
aktyviai veikia darbo žmones, jų vertybines 
orientacijas ir gyvenimo būdą. Tarybinės santvar
kos metais iš esmės sugriauta siena, skyrusi 
profesionaliąją kultūrą nuo liaudies: darbo žmonės 
ne tik plačiai naudojasi kultūros vertybėmis, bet ir 
yra tapę jų kūrėjais. Daugelis ryškiausių mokslo ir 
meno pasiekimų pelnė sąjunginį pripažinimą.

V. Petkevičius:

Mes daugelį metų ir įvairiausiomis progomis 
tvirtinome, kad narkomanija mūsų šalyje tiesiog 
neįmanoma, kad pas mus pakirstos socialinės 
šaknys bet kokiam nusikaltimui. Ir tik retkarčiais, 
labai atsargiai, šimtus kartų linktelėję nebaudžia
mo ir vis augančio nusikalstamumo pusėn, 
truputėlį padiskutuodavome apie ,,vis dar pasitai
kančius“ trūkumus, mandagiai juos perleisdami 
carams ir karaliams arba kitoms politinėms 
sistemoms kaip negarbingai mums primestas 
,,įgimtas dėmes“, ir staiga pasijutome išsiauginę 
savus milijonierius, savus feodalus, savus gangste
rius ir netgi mafijas. (... )

Tokiu niekalu mes dar ir dabar maitiname 
jaunimą. Tokią ,.literatūrą“ mums primetė nega
būs, valdžion sulindę ar sukišti mūsų cecho 
aktyvistai. Prisidengdami skambia fraze, jie sudarė 
puikias sąlygas tarpti vidutinybei, ..sekretoriškajai“ 
literatūrai ir netgi grafomanijai. Tik paskaičiuo- 
kim, kiek jau išleista, pakartota ir į padanges 
iškelta romanų, apysakų ir apybraižų apie nepa
prastus, sėkmingus mūsų mūšius kovoje už duoną, 
apie ištisus penkmečius trukusius karus aprūpinti 
gyventojus normaliomis, kokybiškomis pramoninė
mis prekėmis!. . Prirašyt prirašėm, o tų produktų 
gausumo kaip nėr, taip nėr, o ta kokybė kaip koks 
miražas vis bėga ir bėga nuo mūsų.

Kodėl Lazauskas pabrėžia tik teigiamus

Akiračiai nr. 1 (195)
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dalykus ir ką jie turi bendro su šių dienų 
persitvarkymu, nesunku paaiškinti. Jis sako:

Kodėl šie dalykai čia akcentuojami— 
tikriausiai be vargo 'galime suprasti. Darbo 
žmonės, kuriems nuoširdžiai rūpi spartesnė respub
likos ekonomikos ir kultūros raida, šiuos pasieki
mus labai vertina. Jie supranta, kad, [gyvendinant 
Komunistų partijos nubrėžtą persitvarkymo kursą, 
šie pasiekimai sudaro tvirtą pagrindą dirbti 
naujoviškiau ir efektyviau.

Tokia publicistika nepriimtina Petkevičiui. 
Pagal jį:

(• • • ) gaila, kad mūsų spaudoje vis dar 
pasirodo senamadiški, pilni pagyrų straipsniai: kad 
mes truputi geresni už kitus, kad mūsų padangėje 
viskas tvarkoje ir kad mes jau persitvarkėme 
anksčiau už patį persitvarkymą . . . Juk visa tai 
jau buvo, ir -ne vieną kartą. Juk mes, lietuviai, 
visada ir visur mėgstame gerokai pavėluoti, o 
paskui už tai brangokai sumokame.

Ir šioje vietoje taikingas pasikalbėjimas virsta 
konfrontacija, nes Lazauskui nepatinka kritika a la 
Petkevičius. Todėl jis pareiškia:

Deja, šen bei ten vis keliamas klausimas: ar 
verta ką nors iš praeities perimti, o gal iš tiesų 
reikia viską nuo nulio pradėti? Taip dažniausiai šį 
klausimą formuluoja tie, kurie anksčiau respubli
kos visuomeniniame gyvenime menkai tedalyvavo, 
buvo stebėtojai, o dabar neretai net jaučia 
malonumą teisti kone visus tuo metu aktyviai 
dirbusius—ir tuos, kurie padarė klaidų, ir tuos, 
kurie dėl atsiradusių negerovių niekuo dėti.

Įsijautus j partijos ir liaudies veiklos teisėjo 
vaidmenį, žinoma, sustoti sunku. O tada ir pasipila 
tik iš pirmo žvilgsnio pagrįsti kaltinimai. Užsimo
jus kertama iš esmės visiems darbo žmonių 
pasiekimams nuo to laiko, kai jie pasuko socialisti
nio vystymosi keliu. Gal šie praeities juodinimo 
motyvai kariais atrodo ir nekalti, o rezultatai'?

Parašiau ši sakini ir susimąsčiau. Juk i toki 
numanomą priekaištą oponentai visai nesunkiai 
atsakytų. Taip, pripažintų jie, mes pilam deguto 
ant praeities, kad ji niekada negrįžtų. Tai ir mūsų 
kerštas už buvusį tikrovės lakavimą . . . Jeigu visa 
tai būtų vaikų žaidimas, toks jų atsakymas 
tikriausiai patenkintų. Bet juk čia visai kas kita. 
Čia aptariamas principinis klausimas: toleruoti 
nihilistinį požiūrį į praeitį ar ne. Manau, kad toks 
požiūris, kad ir kokiais motyvais jis būtų dangsto
mas, visiškai nepriimtinas.

Būtinas kritiškumas, o ne beapeliacinis visa 
ko neigimas. Tokia mano nuomonė. Ir ją norėčiau 
pagristi taip: kai iš kritiškumo pereinama į 
nihilizmą, tada objektyvumą dažniausiai pakeičia 
įnirtingas sąskaitų su praeitimi suvedinėjimas. O to 
juk niekam nereikia. Nėra jokio reikalo vos ne 
kiekviename skersgatvyje šaukti: žiūrėkit, kokie 
barbarai, kokie nemokšos, kokie niekingi sraigte
liai mes buvom! Tai ne tik įžeidžia visų dorų 
žmonių, o tokių visada dauguma, savigarbą, bet ir, 
švelniai sakant, prieštarauja tikrovei. O išeitis? Ji 
peršasi pati savaime: reikia be panikos ir kraštuti
numų (be tikrovės lakavimo ar degutavimo), kiek 
įmanoma blaiviau įvertinti ir tai, ką esam pasiekę, 
ir tai, ko ir kodėl nepavyko įgyvendinti. Įvertinti, 
padaryti principingas išvadas ir rimtai imtis 
darbo . . . Kai žaizdos skauda, reikia jas gydyti, o 
ne druska barstyti. Laikas juk iš tiesų nelaukia. Jis 
jau dabar iš kiekvieno mūsų reikalauja konkrečių 
geresnės veiklos rezultatų.

Ši pastaba tiems, kurie jau įprato visus, 
išskyrus save, laikyti socialiniais debilais, matyt, 

1988 m. sausio mėn.

nepatiks. Ką gi—jų valia piktintis. Tik jeigu jie ims 
aiškintis, kad čia mėginama slopinti kritiką, 
gniaužti atvirą žodį, toks jų aiškinimas, manau, 
bus absurdiškas.

Esu įsitikinęs: praeities klaidas būtina drąsiai 
atskleisti ir ryžtingai, be jokių kompromisų 
pasmerkti, o urmu neigti praeitį visai neprasminga. 
Maža to. Iš praeities galime ir turime daug ko 
pasimokyti.

Įsibėgėjęs su kritikų kritika, nors ir sakydamas, 
jog „būtinas kritiškumas“. Lazauskas pamiršta 
kritikuoti ... Už tai nelieka jam skolingas ir 
Petkevičius:

Persitvarkymas—tai naujas, kokybiškas revo
liucijos žingsnis. Jis reikalauja ne lik kalbėti, kelti 
viešumon kiekvieną mūsų negerovę, bet ir aktyviai 
jas šalimi iš mūsų kelio. Tai visų geriausia dovana, 
anot Michailo Gorbačiovo, septyniasdešimtajam 
Spaliui. Su tuo nesutikti negalima. Bet aš— 
rašytojas ir truputį psichologas, todėl dar niekaip 
negaliu patikėti, kad per kelias dienas gali 
persitvarkyti užkietėjęs biurokratas, visą savo 
gyvenimėlį siekęs karjeros per kilų galvas. Aš vis 
dar netikiu, kad deržimorda gali pavirsti avinėliu, 
tačiau tikiu, kad partijos sukurta perstivarkvmo ir 
viešumos atmosfera, nepakantumo klimatas blo
giui pagaliau įveiks mūsų visuomenę apėmusią 
stagnaciją ir vėl išjudins mus našiam ir kūrybin

SOCIALIZMO GĖLĖS ŠIAURĖS 
AMERIKOS KONTINENTE

Nors istorikas Arthur Schlesinger jr. knygoje 
The Cycles of History teigia, kad amerikiečių 
nuotaikos svyruoja tarp liberalizmo ir konservatiz
mo 30 metų ciklais, 1987 m. kovo 30 d. Time 
grafinė analizė rodo, kad per paskutinį šimtmetį 
šitie ciklai retai prašoko 15 metų. Gi filosofas 
Ralph Waldo Emerson jau praeito šimtmečio 
vidury tam svyravimui nurodė ir priežastis: 
liberalizmas esąs progreso akstinas, o konservatiz
mo stabdis reikalingas inercijai apvaldyti. Tas pats 
Emerson ir paprasčiau nuotaikų pasikeitimą 
aiškino: „Kiekvienas didvyris laikui bėgant pabos
ta“.

Pagal Time, prezidentų Ford-Carter-Reagan 
konservatyvi era pasibaigs su šituo dešimtmečiu. 
Nauja era tikriausia neatneš didelių pasikeitimų 
krašte, kur liberalus elementas demokratų partijoje 
lygiuojasi su tokiu pat elementu šiaurinio kaimyno 
konservatorių eilėse. Yra ir daugiau skirtumų 
dviejų Š. Amerikos kraštų politinėje raidoje. 
Viena, kai Jungtinėse Valstijose demokratų ir 
konservatorių įtaka paskutinį šimtą metų dalijasi 
beveik lygiomis, tai Kanadoje ta proporcija yra 3:1 
liberalų naudai. Antra, jau šeštą dešimtmetį 
Kanadoje egzistuoja trečia socialistinės orientacijos 
partija. Depresijai siaučiant, daugiausia radikalų 
protestantų dvasiškių pastangomis, 1933 m. Sas
katchewan provincijoje įsisteigė Co-operative 
Commonwealth Federation. 1961 m. CCF vadovy
bė perėme 17 metų Saskatchewan premjeru išbuvęs 
baptistų dvasiškis Tommy Douglas ir pavadino 
paprastesnių Naujosios demokratų partijos vardu. 
Šiuo metu NDP valdo tik Manitoba, vieną iš 
dešimties provincijų. Nors vienu metu valdė net 
tris vakarų provincijas, federaliniai socialdemokra
tai niekada nebuvo stiprūs ir retai į parlamentą 
pravesdavo daugiau kaip tuziną atstovų. Buvo net 
kalbama, kad NDP greitai užsidarys, nes Pierre 
Elliot Trudeau vadovaujami liberalai praveda 

gam darbui.
Aš iki galo netikiu vienpuse reabilitacija, kai 

reabilituojamas niekuo nekaltas žmogus, o jį 
nuskriaudęs ir apšmeižęs karjeristas vaikšto ne
baustas ir tyliai ieško sau naujos aukos. Man 
įtartinos visokios liaupsės anksčiau uždraustiems 
kūriniams ir manau, kad būtų labai pravartu šalia 
jų išspausdinti ir ,,geranoriškas“ draudėjų recenzi
jas. Tai būtų nebloga pamoka visiems, bet 
labiausiai tiems, kurie vis dar laukia ir stebi: o kuo 
čia viskas pasibaigs'?

Tačiau Petkevičius gerai žino, ką reiškia, kad 
ir atvirumo laikais, vaikščioti su priklijuota 
„nihilisto“ etikete ant kaktos. Todėl ir jis stengiasi 
tos etiketės nuskratyti:

Viešuma — tai grįžimas prie leniniškų gyveni
mo normų, tai sąžiningas kūrėjo darbas, negalintis 
remtis vien tiktai plika ir šalta fakto tiesa. Šiame 
darbe, man rodos, bus reikalinga ir didžiulė meilė 
žmogui, savo idėjai, savo kalbai, kultūrai ir tautai.

J. Lazausko ir V. Petkevičiaus straipsniai 
rodo, jog persitvarkymas Sovietų Sąjungoje 
nelygus persitvarkymui. Suprantama mums ir 
..kuo čia viskas pasibaigs?“ psichologija. Viena tik 
aišku, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietijoje 
grumiasi keli požiūriai dėl ..vietos po saule“. Ne 
mums spręsti, kuri pusė ateityje įrodys, kad jie ir 
tik jie yra „tikrieji leniniečiai“ . . .

socialistų siūlomas programas. Tačiau 1984 m. 
rinkimai užbaigė liberalų ilgą dominavimą Ota
voje, atiduodami progresyviesiems konservato
riams 210 iš 282 parlamento vietų. Liberalai nukri
to iki 40 vietų, o NDP pakilo iki 30.

PC pasisekimui ir liberalų žlugimui turbūt 
daugiausia įtakos turėjo abejų partijų nauji vadai. 
Konservatorių lyderis Brian Mulronev, ieškodamas 
populiarumo, pasuko kairėn. Tuo tarpu liberalų 
vadas John Turner, siekdamas atsiriboti nuo 
populiarumą praradusio Trudeau politikos, pakri- 
po į dešinę. Abu iš profesijos advokatai, abu ak
tyviai atstovavę amerikiečių bendrovių interesams 
Kanadoje: Mulroney Klivelando Hollinger Mines, 
Turner San Francisco Bechtel Corporation. Ilgai 
netruko, kad NDP vadas Ed Broadbent. Ph.D., 
buvęs politinių mokslų profesorius Toronto York 
universitete, abu oponentus pramintų Bay Street 
(Toronto ekvivalentas Wall Street) dvyniais.

Rinkėjų meilė konservatoriams buvo trumpa. 
Rinkiminėj kampanijoj, pabrėždamas savo varga
na kilme. Mulronev siekė save identifikuoti su C C
eiline nelabai išprususių kanadiečių mase. O kai po 
rinkimų spauda pranešė, kad naujasis ministeris 
pirmininkas turi sunkumų valdinės rezidencijos 
spintose sutalpinti 70 porų Gucci batų, kad 
Serbijoj gimusi žmona Milą per metus tris kartus 
keitė grindų kilimus ir sienų spalvas, eilinis pilietis 
pasijuto apgautas. Kabinete, padidintam iki 43 
ministrų, atsirado ir nesąžiningų. Daug kam 
nepatinka ir per didelė proamerikietiška partijos 
linija, nacionalistams dažnai primenant, kad 
pietinio kaimyno dominacija jau dabar užgožia ne 
tik ekonominę bet ir kultūrinę sritį: tik 3% filmų, 
22% .knygų ir 24% TV programų anglų kalba yra 
kanadiškos kilmės. Visa kita beveik be išimties 
ateina iš amerikiečių.

(tęsinys sekančiame psl.)
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SOCIALIZMO . . .
(atkelta iš 13-to psl.)

Šiandieną, trims metams nuo rinkimų praėjus, 
partijų populiarumas yra radikaliai pasikeitęs. Jei 
liberalai, pagal Gallup, išsilaikė su 35%, tai 
konservatoriai nukrito iki 23%, o socialdemokratai 
pasiekė 41%. Tuo pačiu laiku Ontario ir Kvebeko 
provincijos, pirmoji 40 metų valdyta konservato
rių. antroji beveik dešimtmeti išbuvusi separatisti
nės Parti Quebecois rankose, išsirinko liberalus. 
Prie dviejų didžiųjų pridėjus mažyte liberalų 
valdoma Prince Edward Island ir N DP Manitoba, C C 7
daugiau kaip du trečdaliai kanadiečių išslydo iš 
konservatorių ranku. L. C

Čia reikia pastebėti, kad dažnai kanadiečiai 
provincijos rinkimuose balsuoja už vieną partiją, o 
federaliniuose už kitą. Gallup duomenimis, jei 
federaliniai rinkimai įvyktu sekančiu 6 mėnesiu 
laikotarpyje, NDP i parlamentą pravestų ne 
mažiau kaip 100 atstovų. Valdanti PC partija žino, 
kad su 23% * balsų šiuo metu ją remia tik 
konservatyvus branduolys kuris, vieno ciniko 
išsireiškimu, balsuotų ir už geltoną šunį, jei tik šis 
būtų perrištas mėlynu kaspinu. Federaliniai rinki
mai turi įvykti ne vėliau kaip 1989 m. pavasarį ir 
komentatoriai nenori spėlioti koks partijų populia
rumas bus už. pusantrų metų. Tačiau laikas 
reikalingas ir NDP. Mat, nors partija šiuo metu 
populiari, bet daugelis jos programų ne visiems 
priimtinos. Parlamente sudarydami nereikšmingą 
mažumą, jos atstovai nevengė kontroversinių 
pasiūlymų, pradedant homoseksualų teisėm ir 
laisvai prieinamais abortais, iki bankų nacionaliza
vimo ir išstojimo ir NORAD ir NATO, Broadbent 
žino, kad daugelis prieš 10-15 metų priimtų 
rezoliucijų yra pasenę, bet oponentų gali būti 
efektingai panaudotos. Konservatoriai jau dabar 

išsiuntinėjo laiškus, primindami, kad NDP ,,sovie
tinio stiliaus vyriausybė panaikintų civilines teises 
ir įvestų totalitarinį režimą“. Dar 1987 m. rudenį 
12 narių NDP komisija visas tas rezoliucijas 
peržiūrės ir atrinks.

Komentatoriai pabrėžia, kad NDP populia
rumo kreivė per paskutinius pusantrų metų kilo pa
stoviai. Ypatingai populiarus jų lyderis Ed. Broad
bent. už kurį pasisako 57% gyventojų. Už John 
Turner pasisako 30%, o už Brian Mulroney tik 
24%. Šešiolika metų ministro pirmininko kėdėje 
išlaikė akademika Pierre Elliot Trudeau, kana- V c
diečiai. matyt, ieško tinkamo pakaitalo. Proporcin
gai NDP parlamentarų tarpe akademikų procentas 
yra žymiai aukštesnis negu kitų dviejų partijų. 
Nurodoma, kad nauja NDP taktika yra nukreipta 
ne į darbininkų mases, bet į vidurinę klasę ir greit 
taps yuppie partija. Kol kas dar niekas nedrįsta 
teigti, kad Kanada pasuko kairėn. Gallup duome
nimis, šiandieną 28% kanadiečių pasirinktų socia
listinę vyriausybę, kai 1984 m. už tai pasisakė tik 
20%. Kvebeko provincijoje, kur PQ lideris Renė 
Levesque dažnai kalbėjo apie Skandinavijos 
modelio socializmą, šis procentas siekia net 48%.

Karl Marx teigė, kad žmonės į socializmą 
atsisuka ekonominiai sunkiais laikais. Kanadoje 
paskutiniai 3-4 metais nebuvo blogi: bedarbių 
skaičius sumažėjo, infliacija apvaldyta, socialinis 
aprūpinimas nuolat gerinamas. Tad kokios 
priežastys skatina eilinį pilietį nusisukti nuo 
Emersono senų, išbandytų partijų ir atiduoti balsą 
už ideologiją, kuri šiame kontinente yra komuniz
mo sinonimas? Komentatoriai nurodo keletą: 
nepaprastą laipsnį pasiekęs cinizmas valdžios 
viršūnėse, kai veiksmai prieštarauja žodžiams; 
nepasotinamas privataus sektoriaus gobšumas, kai 
likviduojamos bendrovės ir uždaromos įmonės, 
paliekant ištisas gyvenvietes be pragyvenimo 
šaltinio; nebetikima, kad krašto ekonominę gerove 

gali apspręsti viena ar kita valdanti partija 
nepriklausomai nuo pasaulinės konjunktūros.

Kiti nurodo, kad gerai gyvendami žmonės 
pradeda naujų kelių ieškoti. O gal tikrai Emerso- 
nas buvo teisus teigdamas, kad viskas laikui 
bėgant įgrysta.

Vytautas P. Zubas

PILIETINIŲ . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)

OSI PROBLEMA - NEMALONI, 
BET NEIŠVENGIAMA

Lietuvių visuomenei viena nemaloniausių 
temų yra tariamų karo nusikaltėlių paieškos ir 
OSI. Man gaunasi įspūdis, kad tiek šioje konferen
cijoje, tiek visuomenėje vyrauja šios nuomonės: 1) 
kad tai ne taip svarbu, kad nelabai įdomu, kad tai 
liečia tik porą asmenų ir kad vistiek šis klausimas 
greit išsispręs, nes tų tariamų karo nusikaltėlių 
greit nebeliks, tad per daug nekreipkim dėmesio; 
ar 2) kad dabartinė veikla kažkodėl netikus. Bet 
vis dėlto apkaltintieji yra lietuviai, kartais net 
mūsų artimi pažįstami, ir mes turime moralinę 
pareigą stengtis daryti tai. kas užtikrintų, kad jų 
bylos būtų sprendžiamos pilnai garantuojant jų 
pilietines teises. O sprendžiant iš adv. P. Žumba- 
kio pasisakymų, yra pagrindo abejoti, ar OSI 
visuomet skrupulingai elgiasi jų atžvilgiu.

Ad hoc grupės, kaip ..Americans for Due 
Process“ užpildė lietuvių politinėje veikloje didele 
spragą, nes niekas kitas nesiryžo šiuo klausimu 
rūpintis. Jos jau daug metų veikia, ir jose 
dirbantys turi daug patirties. Dirbdami jie padaro 
ir klaidų. Bet jų dabartinis planas—bandyti 
pakeisti įstatymus, kad tariamų karo nusikaltėlių

Jau seniai rengiuosi padaryti 
Akiračiams pasikalbėjimą su vienu 
žymiausių išeivijos slapyvardininkų. 
ponu Ged. A. Šaukliu. Net klausimus 
susirašiau, kad nepamirščiau. Tik vis 
tas mano nerangumas. Delsiau, del
siau, kol galų gale, matyt nesulaukęs 
mano klausimų, ponas Šauklys pa
skelbė Drauge straipsnį ,,Nesileisti 
apgaudinėjamiems“ (1987.XI.27). kur 
ir radau man rūpimus atsakymus. 
Beliko tik pridėti klausimus ir štai kas 
iš to gavosi. 

* * *

Dogas Buldogas: Sakykite, pone

Drausmės sargyboje

POKALBIS SU ŠAUKLIU

KODĖL LENGVIAU KOMUNISTAMS?
Šaukly, kokius pasikeitimus matote 
sovietu . . . c

Ged. A. Šauklys: Matome, kad 
besišypsantis vadovas ir jo žmona 
Raisa eina tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo 
Chruščiovas, Brežnevas. Andropovas.

D.B.: Gal ir ne visai tuo pačiu 
keliu. Švenčiant revoliucijos šventę 
juk buvo pasmerktas . . .

G.A.Š.: Gorbačiovo kal
boje . . . buvo Stalinas pasmerktas už 
partiečių naikinimą, bet jis nė žodžiu 
neprasitarė apie naikinimą nekaltų 
žmonių, kurių išžudė milijonus.

D.B.: Amerikiečių spauda rašo, 
kad pasmerkė ir nepartinių žudy
mą . . . c

G.A.Š.: . . . vietinė spauda ir 
vietinės organizacijos yra lengvai 
suviliojamos remti komunistų pa
skleistus šūkius . . .

D.B.: O vis dėlto ,.atvirumo“ ir 
,,persitvarkymo“ poslinkiai labai ryš
kūs. Štai, pavyzdžiui, rugpjūčio 23 
Vilniuje demonstravo prieš valdžią. 
Anksčiau būtų tuoj pat . . .

G.A.Š.: Rugpjūčio 23 dienos 
demonstracijos Vilniuje, Rygoje ir 

Taline buvo tik pasisakymas už 
paskelbtus ..atvirumo“ ir ,,persitvar
kymo“ šūkius.

D.B.: Ką jūs sakote?! Juk visi 
laikraščiai rašo, kad demonstravo 
prieš valdžią. Gal aš kartais jus blogai 
supratau?

G.A.Š.: Demonstracijos buvo tik 
pasisakymas už ,,atvirumo“ ir ..persit
varkymo“ šūkius. Bet KGB . . .

D.B.: Atrodo, pone Šaukly, kad 
mes nebesusikalbame. Gal keiskime 
temą. Sakykite, kaip Jūs vertinate 
Chruščiovą. Juk jis pirmas pasmerkė 
Stalino žiaurumus, paleido iš Sibiro 
neteisingai nuteistuosius.

G.A.Š.: Bet mirusių jis neprikėlė, 
nors jų buvo tūkstančiai.

D.B.: Čia tai tikrai apsileidėlis. 
Galėjo nors vieną . . .

O kaip jums, aplamai, atrodo 
komunizmas?

G.A.Š.: Komunizmas yra lyg tas 
mitinis žvėris, kuris ėda savo vaikus.

D.B.: Todėl vaikų tarpe komu
nistų turbūt nėra? Nei Lietuvoje, nei 
išeivijoje . . .

G.A.Š.: ... su įtarimu reikia 

žiūrėti į tuos išeivijos vaikus, kurie 
seka visokiais komunizmo vadų sugal
votais apgaudinėti šūkiais ir dargi 
juos skelidžia savųjų tarpe.

D. B.: Tai kodėl tokių vaikų 
nepamoko tėvai, mokytojai, organiza
cijos? Galėtų gal ir spauda tiems 
vaikams kultūringai paaiškinti . . .

G.A.Š.: Išeivijos spauda nėra 
komercinė, bet idealistinė. Todėl ji 
negali pritarti tiems, kurie eina 
kultūros vardu . . .

D.B.: Bet idealizmas šiuo metu 
nepopuliarus. Ypač Amerikoje. Sunku 
turėtų būti . . .

G.A.Š.: Ši spauda lengviau laiky
tųsi. jei pataikautų savo tėvynės 
okupantui, kaip daro komunistiniai 
laikraščiai . . .

D.B.: Po šimts perkūnėlių, kokia 
originali mintis! Aš nebūčiau nė 
susapnavęs, kad išeivijoje populiariau
si komunistuojantieji. O gal Jūs, pone 
Šaukly, truputį „ant drąsos“ paėmėte 
prieš pokalbį? Sakykite, ar tiesa, ką 
žmonės šneka, kad Jūs mėgstate tuos 
„velnio lašelius“?

G.A.Š.: Tiesa tėra tik ta, kurią 
partija leidžia skelbti, liepia ploti ir 
isako tikėti, c

D.B.: Labai atsiprašau, kad savo 
nekukliais klausimais Jus taip ilgai 
varginau.
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bylos būtų pravestos kriminaliniuose, o ne civili
niuose JAV teismuose yra remtinas. Kaip prof. R. 
Vaštokas pasakojo, išmintingai veikiant, Kanadoje 
atrodo pasiseks prastumti šią alternatyvą. Ameri
kiečių visuomenėje yra priešiškų nuotaikų depor
tacijoms į Sovietų Sąjungą. Mes irgi turėtumėme 
priešintis prieš tas deportacijas, nes tai sutapatina 
Maskvos teisingumo sistemą su Amerikos. Taip 
pat jei bylos būtų kriminalinės, turėtų būti paskirti 
visuomeniniai gynėjai, tad tų asmenų šeimos 
neliktų didžiausiose skolose. Jei pasisektų pakeisti 
įstatymus, tai sumažėtų galimybė, kad nekaltas 
lietuvis susilauktų K. Linno ar F. Fedorenkos 
likimo. Tai mums turėtų būti svarbu. O jei kuris ir 
yra kaltas, tai tegul Amerikos teisingumo sistema 
atitinkamai sprendžia jų likimą.

Yra vilčių, kad kriminalinės bylos Amerikos 
visuomenei būtų priimtinos. Yra žmonių, kurie 
nebijo kontroversijų, kurie turi patirties ir kurie 
yra jau šį darbą pradėję. Mūsų visuomenė privalo 
jais pasitikėti, juos visapusiškai remti. Netinka 
tiems, kurie 8-9 metus tylėjo arba bambėjo, 
kritikuoti tuos, kurie tiek pat metų stengėsi padėti 
tautiečiams, patekusiems į bėdą, ir ginti lietuvių 
tautos gerą vardą.

NAUJI UŽDAVINIAI „GLASNOST“ 
LAIKOTARPYJE

Pati įdomiausia ir prasmingiausia konferenci
jos tema buvo apie ryšius su Lietuva. Apie šį 
klausimą neįmanoma šiandien kalbėti, neatsižvel
gus visų pirma į įvairius pasikeitimus Sovietų 
Sąjungoje, ir bendrai, tarptautinėje politikoje. 
Todėl ypač vertingos buvo dr. T. Remeikio 
įžvalgos apie Sovietų Sąjungoje vedamą atvirumo 
ir persitvarkymo politiką, jos priežastis ir apie didė
jantį Vakarų Europos vaidmenį tarptautinėje poli
tikoje. Šitam besikeičiančiame fone atsiranda naujų 
galimybių, efektyviau taikyti savo veiklą, kad ji 
būtų naudingesnė mums, tautiečiams Lietuvoje ir 
Lietuvos klausimui tarptautinėje plotmėje. Paste
bėjau, kad kai kuriems konferencijos dalyviams, 
kurie gal yra daugiau „veikiantys“, negu mąstantys 
žmonės, arba akademikai, ši paskaita, ir gal kitų 
paskaitininkų daugiau akademinės pastabos, atro
dė bereikalingos, laiką gaišinančios ir neprivedan
čios prie „tikros“ veiklos. Bet tikra veikla, kuri 
kaip tik bazuojasi informacija, aiškiu padėties 
supratimu, detalių rinkimu (pvz. LIC), o ne 
absoliučiais šūkiais, yra sėkmingiausia.

Norėčiau duoti pavyzdį. Tą pačią dieną kai 
Rygoje buvo griežtai užgniaužta latvių nepriklau
somybės dienos proga suruošta demonstracija, 
Maskvos Literaturnaja gazeta išspausdino latvio 
rašytojo Janis Peters straipsnį „Tikras Internacio
nalizmas reikalauja . . . “. Tame straipsnyje Peters 
aiškiai pasmerkė silpnėjančią latvių kalbos būklę 
Latvijoje ir iškritikavo vainamus „superinterna- 
cionalistus“, tuos kurie aršiausiai puola vadinamus 
„buržuazinius nacionalistus“, nes pirmieji labiau
siai kenkia tautų „draugystei“. Žinoma, šis 

straipsnis parašytas naudojantis sovietų terminais 
ir prielaidomis, tačiau jis iškelia ir gina, bent 
netiesioginiu būdu. Latvijos gyvybinius interesus-

ą ulturą. Išartu ir paliečia latvių pagrindinę 
demografine problemą—svetimtaučių daugėjimą 
Latvijoje, „trumparegiškos“ ekonominės politikos 
pasekmėje.

Šis ir kiti panašūs straipsniai ,.glasnost“ 
laikotarpyje pradeda atverti jautrią vietą. į kurią ir 
lietuviai turėtų taikyti savo veikla. Mūsų tauta turi 
daug interesų, iš kurių eventualus nepriklausomy
bės atgavimas yra optimalus. Žmogaus teisių 
klausimas yra svarbus rūpestis, kurį lietuviai kai 
kada sėkmingai kelia. Pradėkime ginti ir kitus 
Lietuvos interesus, pvz., kalbos puoselėjimo teisę. 
Visi, kurie lankosi Lietuvoje, pastebi paplitusį rusų 
kalbos vartojimą. Rusams, atvažiavusiems į Lietu
vą dirbti ir gyventi, yra sudarytos tokios sąlygos, 
kad jie gali visą gyvenimą ten išgyventi neišmokę 
vietinės lietuvių kalbos. Sistemingai renkant 
medžiagą (panašiai, kaip LIC renka medžiagą apie 
žmogaus teisių pažeidimus) apie neproporcingą 
rusų kalbos vartojimą televizijoje, radijuje, įvai
riose įstaigose, 1.1, ir pateikiant šią informaciją į 
spaudą, valdžios atstovams ir paskirom organizaci
jom, turbūt pasisektų atkreipti daugiau dėmesio į 
šiuos rūpesčius. Atsižvelgus į tai, kad šie klausimai 
jau yra atsargiai keliami Sovietų spaudoje, ir kad 
kultūrinė autonomija yra tariamai garantuojama 
Sovietų sistemoje, gal šį tą laimėtumėm.

Dar žodis apie asmeninius ryšius su Lietuva. 
Manau, kad šis klausimas pats sprendžiasi su 
laiku. Daugelis žmonių, ypač jaunų, važiuoja arba 
tikisi važiuoti į Lietuvą. Į vasaros kursus Vilniuje 
visuomet būna daugiau norinčių negu yra vietų. 
Mūsų menininkų parodos ruošiamos ten. o jų— 
čia. Čikagos lietuvių operos solistai koncertuoja 
Lietuvos salėse, o Lietuvos operos solistai koncer
tuoja Čikagoje, Los Angeles, 1.1. Galėčiau dar 
daugybę pavyzdžių čia suminėti. Šie ryšiai nuolat 
stiprėja ir toliau stiprės bei plėsis, nebent Sovietų 
valdžia jiems pasipriešintų. Sutinku su Viktoro 
Nako, LIC Vašingtono skyriaus vedėjo, pastaba, 
kad turbūt nei vienas norintis važiuoti į Lietuvą 
nei į Klivelando, nei į White Plains rezoliucijas 
nekreipė dėmesio. Tad klausimas nebėra ar ryšiai 
yra siektini, bet ar mes išnaudojame šių ryšių 
potencialą, vystydami aktyvų dialogą su Lietuvos 
gyventojais įvairiausiais mums visiems svarbiais ir 
įdomiais klausimais.

Mes nuolat sakome, kad mes, išeiviai, turime 
būti Lietuvos balsu. Būti efektingu balsu reikia 
atydžiai klausyti. Būdami lietuvių tautos dalis mes 
taip pat turime stengtis daryti įtaką. O vienas iš 
geriausių būdų tai daryti yra vystyti ryšius su 
Lietuva. Džiugu matyti, kad daugelis konferencijos 
dalyvių, žinoma ne visi, jau nebežiūri į ryšius su 
nuvalkiotu „ar jų reikia?“, bet galvoja kaip vystyti 
juos toliau ir plačiau.

Šitokios konferencijos ir kiti seimai, kongresai 
bei suvažiavimai panašūs į Jungtines Tautas. Jie 

neturi daug sprendžiamos galios. Jie yra svarbūs 
debatų forumai ir suteikia progą informacijos 
pasikeitimui. Todėl gerai, kad šioje konferencijoje 
buvo paskirta nedaug laiko formuluoti rezoliuci
joms. nutarimams ir išvadoms. Darykime taip ir 
ateityje.

Galvojant apskritai apie lietuvių politine 
veiklą, prisimena anekdotas, kaip du lietuviai, 
atsidūrę vieni ant neapgyvendintos salos. įsteigia 
tris politines partijas. Šis lietuvių bruožas gana 
stiprus ir manau visuomet reikės su juo skaitytis. 
Gaila, kad lietuvių organizacijos bei veiksniai turi 
maža galios priversti visuomenę paklusti jų 
nutarimams. Jei kai kuriems tautiečiams kas nors 
nepatinka, jie gali įkurti, ir kartais įkuria, naujas 
organizacijas arba pavieniui vesti savo politiką. 
Pavyzdžiui, nemanau, kad bendruomenė susitars 
dėl Vilniaus-Madisono suporavimo. Atrodo, kad 
daug žmonių linkę remti tą suporavimą ir galvoja, 
kad svarbu yra įsijungti į šio suporavimo organiza
vimą. Įsijungę galime geriau ginti Lietuvos 
interesus, negu už durų stovėdami su plakatais. 
Tačiau yra mažai vilčių sustabdyti tuos, kurie nori 
su plakatais už durų stovėti. Kadangi esame 
nedidelė visuomenė, šitoks skaidymasis mums šiek 
tiek kenkia. Bet, pažvelgus kiek yra atsiekta tokių 
veiksnių kaip LIC arba net „Americans for Due 
Process“, kuriuose dirba tik saujelė žmonių, reikia 
turėti vilties. Konkretūs, realistiški, išsamiai 
išstudijuoti planai, jei bus lėšų ir bent pora 
žmonių, norinčių dirbti, gali būti įgyvendinti. Jei 
tokia veikla bus vertinga, ji išsilaikys ir neš darbo 
vaisių. O jei ne, tai laikui bėgant ta veikla 
susilpnės ir taps bereikšmė.

Rasa S. Avižienienė

IŠEIVIJA . . .
(atkelta iš 3-čio psl.)

O Z. Prūsas „krikščioniškai“ linki rusams 
tapti alkoholikais:

Gaila, kad lietuvių tautos likimas gali priklau
syti nuo to, ar Gorbačiovui kovoje su alkoholizmu 
pavyks, ar ne. Čia ir yra mūsų tautos geriausia 
išlikimo galimybė. Jei rusai taps alkoholikais, o 
lietuviai ne—mūsų tautos ateitis bus garantuota. 
Lietuvoje verkiam reikia naujo Valančiaus. Ką gi 
mes tuo reikalu galėtume padaryti? Manyčiau, 
kad, nuvažiuodami į Lietuvą, turėtume bent savo 
giminių reikalauti, jog mus stipresniais gėrimais tik 
gal vieną dieną tevaišintų, kad per likusi laiką 
galėtume su jais išsikalbėti blaiviame stovyje.

Tos straipsnių ištraukos nereikalingos komen
tarų. Jos vaizdžiai parodo užsispyrusį norą 
dominuoti, kitus žeminti ir save liaupsinti. Ir dar 
galvoti, kad jie yra rakštis Akiračiams . . .

Ar tik ne priešingai?
Vyt. Gedrimas

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, Ill., 60629
PATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, Ill., 60629
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S. PRAKAPAS, 49 Norseman St., Toronto, Ont., M8Z 2P7
J. VAZNELIO prek. namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., 
Chicago, Ill., 60629
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VATIKANO PAŠTO ŽENKLAI
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darbą buvo sumokėta ir jis. pardavęs savo kurinį,

ŠVENTAM JUBILIEJUI
Vatikano išleisti jubiliejiniai pašto ženklai 

išeivijos spaudoje skelbiami kaip vienas iš didžiau
sių Krikščionybės 600 metų jubiliejaus laimėjimų 
Lietuvai. Jubiliejui rengti lietuvių komitetas buvo 
paskelbęs tų ženklų projekto konkursą, tačiau, nei 
vienam lietuvių dailininkui nesusidomėjus. Čika- 
goję gyvenatis dailininkas Vytautas Virkau buvo 
paprašytas parengti šių ženklų projektą. Dail. 
Vytautas Virkau nuo seniai žinomas kaip lietuviškų 
darbų rėmėjas, neskirstas į jį besikreipiančių pagal 
grupinę ar ideologinę priklausomybe. Kur reikia 
lietuviškam darbui dailininko pagalbos, dažniausiai 
sutiksi ten Vytautą Virkau. Jo sukurtos ne vieno 
Čikagos lietuvių operos pastatymo dekoracijos, 
spektaklių apipavidalinimai ir iliustruota gausybė 
lietuvių rašytojų knygų.

Neatsisakė Vytautas Virkau ir šį kartą: 
panaudodamas lietuviškus motyvus jis sukūrė 
keturių jubiliejinių pašto ženklų projektą. Jubilieji
niam komitetui pageidaujant (nors pats tam 
nepritardamas), jis į pašto ženklus įkomponavo ir 
dail. V. Košubos ..Trijų karalių. Lietuvos krikštyto
jų“ medalį. Virkau nuomone, tas medalis mažesnėje 
skalėje (pašto ženkle) atrodytų tik kaip neaiški 
dėmė. Bet . . . lietuviams viskas turi prasidėti nuo 
karaliaus Mindaugo. Tebūnie!

Jubiliejaus komitetas V. Virkau už atlikta 
c 

darbą atlygino, o pašto ženklų projektas buvo 
įteiktas Vatikano pašto ženklų leidimo komisijai. 
Vatikanas pašto ženklus išleido su kai kuriais

- ŠVENTA VAGYSTĖ
pakeitimais. Visų pirma, iš pašto ženklų pradingo 
jubiliejinio komiteto pageidautas medalis. Pašto 
ženklas, kuriame įdėta šv. Jurgio liaudies skulptūra, 
buvo pakeistas rūpintojėliu. Kai kam nepatiko 
Vilniaus bažnyčių panorama ir šis ženklas iš viso 

nepateko apyvarton. Kitų diviejų ženklų idėja liko 
kaip V. Virkau projektuota, tik su vienu pakeitimu: 
ten. kur anksčiau po pašto ženklu buvo jo kūrėjo, 
,,V.O. Virkau“ pavardė, dabar—,.M.M. Tuccelli“ 
. . . Po rūpintojėliu irgi ,,M.M. Tuccelli“.

Skaitytojui turbūt nereikia aiškinti, kad dviejų 
iš trijų Vatikano pašto ženklų idėja pasivogta iš 
Vytauto Virkau. Gal kas sakys, kad dailininkui už 

prarado į jį visas teises. Nuosavybines teises—taip, 
bet ne autorystės. Menininko didžiausias 
pažeminimas—ištrinti jo pavardę ir pakeisti ją kita. 
To Vytautas Virkau nenusipelnė nei kaip dailinin
kas. nei kaip žmogus.

Pagal rūpintojėlį vaizduojantį pašto ženklą 
atrodytų, jog M.M. Tuccelli asmenyje Vatikano 

pašto ženKlų leidimo komisija atrado naują lietuvių 
liaudies meno žinovą ir puoselėtoją. Vargu. Mūsų 
giliu įsitikinimu, Tuccelli, paliktas pasikliauti savo 
išmone, nepajėgtų atskirti rūpintojėlio nuo banano. 
Turėjo būti kas apie šiuos dalykus nusimanė ir 
Tuccelli’ui pasufleriavo. Gal lietuviai prelatai, 
gyvenantieji Romoje, galėtų apie tai paaiškinti?!

L. Mockūnas

Kažkam Vatikane nepatiko Vilniaus panorama . . . . . . o šv. Jurgis pavirto Rupmtojėliu
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