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Lietuviai Tarptautinio PEN klubo pra
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miero Barėno „Beragio ožio metai“. 
„Aušra“ ir mes.
Pokalbis su dail. Miku Šileikiu 90 
metų amžiaus sukakties proga.
Eglės Juodvaikės eilėraštis.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu.
Nuo archeologijos iki rezistencijos — 
Santaros-Šviesos suvažiavimas.
Zitos Sodeikienės „Berlyno siena“ 
Galerijoje.

Lietuviai Tarptautinio 
PEN klubo pranešime

Rugsėjui baigiantis, Caracas 
mieste, Venecueloje, įvyko 
Tarptautinio PEN klubo 
Buvažiavimas. Jame dalyvavo ir 
du lietuviai — Stasys Goštautas 
bei Tomas Venclova — atstovavę 
egzilų PEN centrui Amerikoje. 
Suvažiavimo metu nuskambėjo 
lietuvių „sąžinės kalinių“ pavar
dės: kalinamų rašytojų ir 
žurnalistų komiteto pranešime 
išvardinti kaliniai Balys Ga
jauskas, Gintautas Iešmantas, 
Vytautas Skuodis ir Viktoras 
Petkus; tremtinys Julius Sasnaus
kas bei prievarta psichiatrinėje 
laikomas Algirdas Statkevičius. 
Taip pat minimi latviai politiniai 
kaliniai Janis Skudra bei Alfrede 
Zarinš ir estas Mart Nikius. 
Pasaulinė rašytojų organizacija 
reikalauja, kad tokie asmenys, 
kalinami už savo idėjų reiškimą, 
būtų paleisti; ji taip pat stengiasi 
palengvinti jų būklę ir informuo
ja apie juos pasaulio viešąją 
nuomonę.

Pranešimo autorius, anglų 
kritikas, Michael Scammel pabrė
žia, kad jokia kita Europos šalis 
nelaiko tiek daug rašytojų bei 
žurnalistų kalėjimuose, lageriuo
se ir psichiatrinėse, kaip Sovietų 
Sąjunga. Iš 93-jų ten kalinamų 
rašto žmonių septyni yra lietu
viai. Scammel nemato jokių 
ženklų, kad intelektualų persekio
jimas Sovietų Sąjungoje sušvelnė
tų. Kovo mėnesį Latvijoje buvo 
suimtas Gunnars Greimams, 
birželio mėnesį Leningrade — 
Michail Melach ir liepos mėnesį 
Gruzijoje David Berdženišvili; visi 
trys apkaltinti „an tiso vietine 
veikla“. Šįmet įvykę rašytojų 
teismai pasižymėjo ypač aršiais 
nuosprendžiais, kurie, anot 
pranešimo, Sovietų Sąjungoje 
laikomi „normaliais“.

Pranešimas nurodo Leonido 
Borodino nuteisimą šių metų 
gegužės mėnesį dešimčiai metų 
griežto režimo lageryje ir penke- 
riems metams nutrėmimo, kaip 
blogiausią tokio „aršumo“ pavyz
dį. Tai bausmė už jo užsienyje 
išspausdintą knygą Keistų laikų 
pasakojimas, straipsnius savilai- 
doje, savilaidinio almanacho 
Maskuos rinktinė redagavimą, 
ir „nelegalių“ rusų rašytojų kny
gų laikymą. Visa tai buvo pava
dinta „antisovietine agitacija“.

PEN klubo kalinamų rašytojų 
komiteto pranešimas taip pat 
informuoja, kad, nepaisant forma
laus karinės padėties panaikini
mo, rašytojų ir žurnalistų padėtis 
Lenkijoje, ypač po Rašytojų 
sąjungos uždarymo, tebėra labai 
sunki. Valdžios organai taip pat 

ėmėsi sankcijų prieš Lenkijos 
PEN centro valdybą. Lenkų rašy
tojų klausimas užima svarbiau
sią vietą PEN kongreso 
darbotvarkėje, ypač kadangi 
Jaruzelskio vyriausybė pasišovė 
pati susidaryti PEN centrą. 
Rugpjūčio 30 d. oficialioji lenkų 
žinių agentūra pranešė, kad 
valdžia nutarė „atgaivinti lenkų 
PEN klubo veiklą“. Anot agentū
ros, klubas buvęs suspenduo
tas, įvedus apsiausties stovį, bet 
vėl pradėsiąs veikti su nauja 
valdyba. Dabar būsianti paskirta 
laikina valdyba, kuri vadovau
sianti klubui, kol galės būti 
sušauktas kongresas, kuris išrink
siąs naują valdybą.

Pasaulinė rašytojų organizcija 
bematant reagavo į šį iššūkį. 
Tarptautinio PEN klubo 
pirmininkas ir sekretorius pasiun
tė Lenkijos kultūros ministrui šio 
turinio telegramą:

„Mes norime atkreipti jūsų 
dėmesį į tai, kad Lenkijos PEN 
klubas yra Tarptautinio PEN 
klubo atžala ir dalis. Kadangi 
Lenkijos PEN klubas yra 
nevalstybinė organizacija, jos 
valdybą pašalinti gali tiktai 
Tarptautinis PEN klubas, lenkų 
PEN centro narių suvažiavimas, 
ar patys valdybos nariai. Mes 
reikalaujame, kad jūs atsižvelgtu- 
mėt j mūsų organizacijos 
konstituciją ir taisykles, nes tuo 
būdu bus išvengta tolesnių sunku
mų ir mums nereikės atsisakyti 
priimti netinkamai sudarytą cen
trą“.

Per pastaruosius trisdešimt 
metų Lenkijos PEN centro 
nepriklausoma laikysena buvo 
nuolatinė rakštis Lenkijos valdo
vams. Centro veikla buvo visaip 
varžoma, jo atstovams kartais 
buvo neleidžiama dalyvauti 
tarptautiniuose kongresuose. 
Tačiau nei Bieruto, nei Gomul- 
kos, nei Giereko vyriausybės 
nedrįso centro uždaryti ir jį 
paprasčiausiai pakeisti valdžiai 
patikimų žmonių grupele, kaip tai 
padarė Jaruzelskio komisarai. 
Tarptautinio PEN klubo vadovy- 
vė labai rimtai žiūri į šį žygį, 
kuris, PEN sekretoriaus žodžiais, 
kėsinasi į pačią organizacijos 
prigimtį.

Kalinamų rašytojų komiteto 
pranešimus sudaryti labai sunku, 
nes kai kurių, ypač Rytų Europos, 
valstybių sienos PEN klubo atsto
vams uždaros ir kalinamieji 
dažnai oficialiai „neegzistuoja“. 
Pavyzdžiui, tik dabar sužinota, 
kad 1980 metais Rytų Vokietijoje 
buvo suimtas ir nuteistas penke- 
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veikalą apie Lietuvos nepri
klausomybės metus ne taip 
jau lengva. Ramų istorijos 
balsą dar vis nustelbia XX 
amžiaus prieštaringų ideolo
gijų riksmas. Dar mąsty
senoje tvyro visokių an
tipatijų, perdėto patriotizmo ar 
prisitaikėliškumo tvaikas. Į 
socialinį bei politinį teisin
gumą dar žiūrima per vienaip 
ar kitaip nuspalvintą lęšį.

Neperseniausiu meniškai 
nuspalvintos epikos pavyz
džiu nurodyčiau stambų Jono 
Mikelinsko romaną Kur 
lygūs laukai. Giliasielis 
mįslingas, sugebąs įdomiai 
pavaizduoti gyvenimo dva
sines painiavas J. Mikelins
kas vis dėlto neišsiverčia nesu
niekinęs nepriklausomos 
Lietuvos turtingesnio luomo, 
ypač patriotinės karininkijos. 
Antraip knyga gal būtų neiš- 
siritusi iš leidyklos laktų. J. 
Mikelinskas apie savo raštų 
spausdinimo bėdas sykį jau 
guodėsi Pergalėje.

Nuo tarybinės epikos šoktel- 
kime į naujausią Kazio Barė
no romaną Beragio ožio metai, 
kuriame irgi vaizduojamas 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimas, visą dėmesį sutelkus 
į anuometinių varguolių — 
mažažemių, kampininkų, sam
dinių, bedarbių ir šiaip 
žemiausio rango darbininkų 
pusę. Vadinti juos proletarais 
lyg ir nedera. Tuomet šiaurės 
rytų Lietuvos kertėse nebuvo 
ypatingos industrijos, galėju
sios grūdinti marksistiškai 
suprantamą proletariatą. Bent
K. Barėno tekste šitokių 
apraiškų nesimato. Malūnas, 
lentpjūvė, keli amatininkai — 
tai visa pramonė. Romane 
didžia dalimi aprašomi su 
kaimu susiję varguoliai, atėję į 
provincijos miestą uždar
biauti.

Savo veikale K. Barėnas 
kritinio realizmo ragais neat- 
laidžiai pabado Lietuvos vals
tybės socialines ir politines 
negeroves. Neturtingam jau
nimui sunku buvo siekti 
mokslo. Cenzūra varžė spau
dos laisvę. Pavyzdžiui, net su
laikydavo kai kuriuos Ameri
kos lietuvių Keleivio 
numerius. Kairiųjų pakraipų 
žmonės buvo persekiojami ir 
baudžiami kalėjimu už prieš
valstybinių atsišaukimų 
laikymą. Su nemažesniu 
aštrumu autorius duria ir atė
jūnams bolševikams. Esu įsi
tikinęs, kad Ožio metų 
realistinis tiesumas patiktų 
dabartinės Lietuvos skaityto
jams. Juk savo romane išei
vijos rašytojas, nevaržomas 
partinio kryptingumo, išlaiko 
blaivią pusiausvyrą, rašo drą
siai, nepataikauja nei vienai, 
nei kitai pusei. Maždaug tei
singai atkuria praeities vaiz
dą. Nevynioja dalykų į vatą. 
Liaudies rupia buitimi užak
centuoja savo herojų svar
biausią troškimą — iš karo 
griuvėsių ir iš paveldėto

Kazimieras Barėnas

imperinės Rusijos skurdo pa
kilti į švieselę ateitį. Tai 
esminė fabulos gairė.

K. Barėno veikale, kaip ir J. 
Baltušio Parduotų vasarų ir 
Su kuo valgyta druska tomuo
se, į besikuriančios Lietuvos 
gyvenimą žiūrima išimtinai 
vargšo žmogaus akimis. Čia 
nuolat vyksta grumtynės su 
skurdu, ligomis, alkoholiu, 
nuoskaudomis, išnaudojimu, 
persekiojimu. Džiaugsmas ati
dedamas rytojui. Kasdienybėj 
vyrauja pilka spalva.

Pagrindinis herojus Igna
cas Kaušpėdas yra atėjęs iš 
ankstyvesnio K. Barėno ro
mano Tūboto gaidžio metai 
(1969). Ignacas yra kaimo 
kampininko sūnus — darbš
tus, sąžiningas, jautrus, gera
valis. Kaip vargdienių vaikas, 
bendrauja su bolševikais 
kaimo revoliucinių komitetų 
steigimosi dienomis. Tas labai 
trumpas Ignaco jaunystės 
epizodas ilgu šešėliu užgula jo 
gyvenimą. Pažinties su komu

IS Lietuvių Foto Archyvo metinės fotografijų paro- mis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chica- 
aos, vykstančios 1983 m. spalio mėn. 21—30 dieno- goję.

nistais jis negali atsikratyti, 
nors nuotaikos ir naujos gali
mybės, siekiant geresnės 
buities, jau veda skirtingon 
pusėn. Subrendęs Ignacas 
trokšta būti savarankišku, ne
įsivelti į jokias politines bė
das. Kartą už šautuvo slėpimą 
buvo tampomas Lietuvos Sau
gumo, tardytas ir šauktas į 
teismą paliudyti. Jo suma
naus liudijimo dėka tapo ištei
sintas bolševikuoj antis siu
vėjas Sabakonis. Vėliau, 
ieškant darbo mieste, tas 
„dėdė“ Sabakonis supa
žindina Ignacą su komunis
tinio pogrindžio organizato
rėmis Feliūte ir dailia 
Mirjama. Šioji- padeda gauti 
pirmą darbą malūne.

Ignaco pažintis su Mopro 
aktyvistais tėra tik paviršu
tiniška. Niekad neužsimezgia 
nuoširdūs ryšiai. Jis naudojasi 
jų paslaugumu iš reikalo įsi
darbinti. Tačiau per juos gau
tas darbas Goldbergo malūne 
yra nežmoniškai sunkus. Prie-

vaizda Golombekas vaikiną 
žiauriai išnaudoja. Anksčiau
maišus nešiojo du vyrai, o 
dabar tik vienas Ignacas. Po 
susižeidimo Golombekas Ig
naco atgal į darbą nepriima. 
Autorius gan įtaigiai parodo 
anuometinių komunistų 
rėmėjų Goldbergo ir 
Golombeko nehumaniškumą 
darbininkams. Šią komunistų 
ir kapitalistų sankalbio iro
niją puikiai supranta Ignacas.

Raudonieji aktyvistai, 
patyrę, kad Ignacas jų vengia, 
o tapęs gimnazijos raštininku, 
dargi įstoja į šaulių būrį, ima 
jį niekinti. Atseit, Kaušpėdas 
nepateisino jų vilčių. Saba
konis jį pravardžiuoja 
„generolu“.

Ignaco „beragiškumas“ turi 
kelias prasmes. Visų pirma, 
skriaudžiamas herojus pasi
žymi neeiliniu kantrumu. An
tra, jo asmenybės išsivystyme 
regime tradicinį „per aspera 
ad astra“ vyksmą. Jaunuolis 
tauriai žengia erškėčiuotu, bet 
taikiu keliu į gėrį. Yra kupi
nas ryžto mokslui, tobulėji
mui, nepriklausomumui. Gim
nazijos kursui ruoštis jam 
padeda kiti neturtingi moks
leiviai idealistai Karalevičius, 
Daniliūnas. Čia cituojamos 
lakius poeto J. Janonio idėjos. 
Ignacas tačiau nesugeba 
parodyti charakterio tvirty
bės, kai reikia spirtis prieš 
savo laimės trukdytojus 
Sabakonį, Feliūtę. Ir matome, 
kas iš to išeina. Raudonajai 
armijai okupavus kraštą, 
Sabakonis su sėbrais keršija 
Ignacui už nenorą jiems dirbti. 
Išveža žmoną Moniką, sūnų 
Mindaugėlį, uošvį. Ignacui pa
vyksta pasprukti, bet kas iš to, 
kai šeimos židinys yra išdras
kytas.

Universaliau žvelgiant į 
knygą, beragio Ignaco tra
gedija iš tiesų simbolizuoja 
visos Lietuvos nelaimę. Per 
nepriklausomybės metus 
„ožiško“ užsispyrimo netrūko, 
o vis tiek reikiamų „ragų“ 
neužsiauginta. Valstybės 
„beragišką“ padėtį lengvai 
išnaudojo kaimynai. Nuolaidi 
lietuvių tautos laikysena jiems 
tapo gardžiu kąsniu. Tragiški 
birželiai taip ir užkirto kelią į 

šviesią, nepriklausomą ateitį.
Ligšiol jokiame kitanie 

lietuvių romane nesu skaitęs 
šitokio nuoseklaus, įtikinan
čio bolševikų sukelto smurto 
pavaizdavimo: tarpusavio 
šnipinėjimo, skundų, šantažo, 
grasinimų, suiminėjimų ir 
pagaliau nekaltų Lietuvos 
piliečių brukimo į tremties 
sunkvežimius. Pagal šią 
romano dalį sovietų kinema
tografai turėtų susukti filmą. 
Pats metas susitaikyti su isto
rine tiesa ir meniškai parodyti 
tai, ką anomis dienomis pergy
veno lietuvių tauta.it. ' ’ * A

K. Barėno pasakojimas išsi
skiria buities įvykių, charak
terių ir detalių gausa. Ir ko čia 
nėra! Kelios meilės istorijos 
(mat, Ignacėlis turėjo silpny
bę juodaplaukėms, čiuplutėms 
merginoms); teismo posėdis; 
vokiečių žandarų pataikūno 
nuplakimas; kelios laido
tuvės; gegužinė; mitingas, 
kelios vestuvės. Darbai kaime 
ir mieste. Itin taikliai pavaiz
duotas malkų pjovimas. Regi
me žygiuojantį šaulių būrį —- 
„marš, marš pro žvėryną, 
palei kalną Gedimino“. Sum
ina summarum — plačiai atsi
skleidžia anuometinės provin
cijos paveikslas.

Apie savo veikėjų išvaizdą 
(išskyrus jaunas gražuoles) 
autorius rašo šykščiai. 
Charakteriai romane veikiau 
išryškėja elgsena, darbu, 
pomėgiais, santykiais su 
kitais. Įvairiems samprota
vimams bei apdūmojimams 
nepagailima sakinių. Dosnios 
meditacijos srūva po kiek
vieno įvykio ar sprendimo. Bū
tent: „Ignacas liko vienas su 
savo mintimis“, „Ignacas lėtai 
kramtė duoną, o galvoje virš
kino tą Sabakonio kalbėjimą“, 
„Ignacui susisuko didžiulis 
minčių kamuolys, kurį raišy- 
damas jis taip pat ne kartą 
atsiduso.“ Užgulusios nelaimės 
bei nuoskaudos, suprantama, 
sukelia dūsavimus. Nors 
dažnai dūsaujama iš įpra
timo. Tai itin būdinga Ignaco 
motinai. Ji linkusi nuolat be 
reikalo priekaištauti sūnui, 
kuris juk parodo nepaprastą 
pareigingumą. Sabakonis tuo 
tarpu, degąs neapykanta Lie
tuvos santvarkai, įpratęs irz
liai priekabiauti ir niekinti 
kitaip galvojantį. Priežodžiai 
savaime veržiasi iš varguolių 
lūpų. Motina: „Kaip čia dirb
sim, kaip gyvensim?“, 
„Nevalgęs negali gyventi1*. 
Šermenų giedorius Balanda: 
„Ir taip tamsu, ir kitaip 
nešviesu“.

Autorius, ryškindamas liau
dies žmonių paprastumą, ne
vengia banalumo. O tai įtai
gios realistinės prozoB 
stiprybė. Daug šnekama apie 
valgymą, ypačiai apie bulveB, 
bulvienę. Turtingųjų valgiai 
palyginami su vargdienių 
maistu. H

K. Barėno stiliaus ašį suka 
bene tvirčiausias epiško 
pasakojimo variklis — lako
niškai aiški, tiksli kalba. 
Paprastas, nuogas žodis. 
Vietomis, kai veiksmas liečia 
kaimo niuansus, operuojant 
taikliais veiksmažodžiais, 
sukuriamas vaizdas su jun
tama gyvybe. „Pėsčiom jie 
parpluoš, ir Samukas nebesį- 
spiria prašinėti jų ir sutimpsi 
vadelėmis ir dar čirkšteli savo 
širmokui, kad pradėtų 
tapsėti“.

(Nukelta į 3 psl.)
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„Auftra“ ir mes
ANTANAS KLIMAS

Kai prieš štatą matą prašvito 
ptnnoji Aašra, kad paotrndi pir
masis jos numeris, Netariu tanios 
padėtis boro labai H*dna. Tamsi 
naktis viešpatavo Lietuvos Balelė
je. Siaubinga, nepermatoma, 
akinanti naktie — daug 
blogesnė, negu kai kas dabar tai 
mėgina pavaizduoti.

Lietuva, lietuvių tauta merdėjo; 
Lietuvos valstybė jau beveik 90 
metų buvo okupuota; lietuvių tau
tos švietimas — visiškai sunai
kintas — ne tik nebuvo jokio uni
versiteto, jokios aukštosios 
mokyklos Vilniuje, bet iš viso 
nebuvo nė vienos lietuviikos 
mokyklos visame kraite! (Vienur 
kitur kaimo daraktoriai pramoky
davo vaikus lietuviškai paskai
tyti bei kiek parašyti, viena kita 
motinėlė prie ratelio su savo 
vaikeliais skaitė Aukso Altc'ių, 
bet tai vis vien toli gražu neatsto
jo reguliarių mokyklų).

Lietuvos elitas, jos karališ
kosios dinastijos palikuonys, jos 
didieji aristokratai, net ir didžioji 
jos bajorijos dalis buvo nusisukę 
nuo savosios tautos: vieni buvo 
ižuvę ilguose karuose, kiti nuėjo 
kitiems tarnauti ir kitiems dirbti. 
Viešajame gyvenime lietuvių 
kalba jau buvo oficialiai nu
tildyta, nebegirdima; ir bažny
čiose — tik mažesniuose mieste
liuose, tik bažnytkaimiuose, tik 
•odžiuose dar skambėjo lietuviški 
pamokslai, lietuviškos giesmės ir 
inaldos; lietuvių kalba dar ruseno 
kasdieniniame kaimo gyvenime, 
pasakose, dainose...

Jokio lietuviško laikraščio Di
džiojoje Lietuvoje nebuvo. Mažo
joje Lietuvoje ėjo tai vienu tai kitu 
metu kartais net keli laikraščiai 
lietuvių kalba: Keleivis, Lietu- 
viika Ceitunga bei Nusidauii- 
mai Eiuangelijos tarp Žydų ir 
Pagonių, bet jie buvo skirti vieti
niams lietuvių reikalams; jie pa
čios Didžiosios Lietuvos nepasiekė. 
Net ir pati lietuvių kalba, kur ji dar 
laikėsi, anot Maironio „šiaudinėse 
pastogėse“, buvo užgožta svetimy
bių.

Lietuvos miestai, ypač senasis 
Lietuvos sostapilis, jos gražusis 
karališkasis ir kunigaikščių mies
tas Vilnius, buvo nelietuviški. Ne
daug tada Lietuvoje buvo pra
monės ir prekybos, ir tai daž
niausiai ne lietuvių rankose.

Bet visų blogiausia buvo tai, 
kad — su viena kita išimtimi — 
net patys lietuviai buvo jau 
pamažu benustoją savo, kaip 
lietuvių, savimonės. Atsitikdavo 
gana dažnai, kad kokB lietuvis, 
paklaustas, kas esąs, atsaky
davo: „Katalikas, vietinis, tutei- 
šas; žemaitis, aukštaitis, dzūkas, 
kapsas, zanavykas; vilniškis, kau
niškis...“ Retai kuris atsakydavo 
eBųs lietuvis, lietuvys, arba kaip 
tuomet dažniau sakydavo: lietuv
ninkas, lietuvinykas... O jeigu 
taip atsakydavo, tai jis — sava
me krašte, savoje žemėje — bū
davo kartais net pravardžiuoja
mas „litvomanu", ir dar kitokiais

, šaunesniais vardais...___ _ __
Kaip mes visi gerai žinome, tuo 

metu rusų okupacinė valdžia buvo 
nutarusi uisiikai nuiluoti, nutrin
ti ii istorijos ir ii žemėlapio 
Lietuvos ir lietuuių vardą. 
Oficialiai tuo metu — pagal caro 
administracijos prikazus — 
Lietuvos jau nebebuvo, nes 
Lietuvos valstybės Žemes rusai 
oficialiai vadino „šiaurės Vakarų 
kraštu“. Dar blogiau, nuo 1864 
metų buvo uždrausta lietuvių 
spauda lotyniškomis/lieturiško- 
mis raidėmis. Tokio uždraud'mo 
pasaulis dar niekad nebuvo 
matęs, bet, anot Maironio, apie tai 
Vakaruose „net šunes neloją".„

Ir štai šitoje beviltiškoje nakty
je, šitoje tautinėje tuštumoje — 
toli toli Vakaruose, labai tyliai, 
vargais negalais sukurta pasi
rodo pirmoji Auira. Mažas tai 
buvo — mūsų dabartinėmis 
akimis žiūrint — žurnaliukas 
laikraštis, ėjęs tik ketverius metus 
(1883 - 1886). Jos i* viso išėjo - 
pagal numeraciją — tik 40 
numerių, bet, kadangi keli nu
meriai buvo dvigubi ir trigubi, tai 
išėjo viso labo tik 29 atskiri sąsiu
viniai.

Bet tie visi nestori, nedideli 
sąsiuvinėliai kalbėjo Uetuv&kai, 
kalbėjo visiems lietuviams, kalbė
jo apie Lietuvą, apie lietuvius, 
apie lietuvių tautos praeitį, ateitį 
ir dabartį.

Tikroji (šiandien pasakytume: 
etnografinė) Lietuva ir patiems

Kuršių Nerijoje keliaujančių kopų tmilčių ųžnešamas Pilkapių kaimas (iš „Aušros“ 
priedo 1886 m.). ,

anų dienų lietuvių veikėjams 
nebuvo visiškai aiški. Dalis 
Lietuvos (vad. Mažoji Lietuva) 
buvo vokiečių imperijos dalis. 
Šiaurėje kai kurios nedidelės 
Lietuvos dalyB buvo administruo
jamos iš Kuršo bei Rygos. Dalis 
pietinių Lietuvos žemių — bent 
švietimo reikaluose — buvo 
administruojamos iš Varšuvos... 
Kaip jau anksčiau buvome užsi
minę, net daugelis pačių lietuvių 
nežinojo, kaip ,eave vadinti. Kai 
kur buvo vadinamas! tiesiog 
parapijų, valsčių, net kaimų bei 
apylinkių vardais.

„Aušros“ svarba 
lietuvių kalbai

Visus lietuvius turėjo vienyti 
bent du dalykai: istorija ir kalba. 
Bet savo istoriją lietuviai buvo 
jau primiršę. Tokiu būdu liko tik 
vienas vienintelis dalykas, kuris 
visus, visur gyvenančius lietuvius 
turėjo rišti. Tai buvo (ir dabar 
yra!) lietuvių kalba. Bet ir čia 
padėtis tuomet buvo gana 
vargana: dar nebuvo sukurta 
bendrinė lietuvių kalba. Teisybė, 
bendrinės lietuvių kalbos užuo
mazgos jau turėjo kelių šimtme
čių tradicijas, bet Auiros pasi
rodymo metu šios tradicijos buvo 
primirštos, apmirusios. 
Kiekvienas rašė, kaip išmanė, 
kiekvienas kalbėjo, kaip mokėjo, 
kiekvienas kito raštus taisė, kaip 
manė geriausia būsiant.

Todėl ir čia Auira suvaidino gal 

Juozas Adomaitis-Šernas (1859—1922) — vienas „Aušros" bendradarbių, vėliau 
„Varpo" redaktorius. Rusų žandarų sekamas, 1895 m. išvyko Į Ameriką, kur re
dagavo „Lietuvą", iį laikraštį pakeldamas Ir turėdamas daug įtakos visai lietuvių 
spaudai Amerikoje. Savo raštais ypač populiarino gamtos mokslus. Mirė 1922 
metais Chicaaoie

nėf didesnę rolę, negu mes jai ligi 
Šiol buvome linkę pripažinti. 
Kadangi Auiros redaktorių bei 
bendradarbių daugumą sudarė 
suvalkiečiai (ir kauniškiai), tai jie, 
ypač Basanavičius ir Šliūpas, 
nusižiūrėję tuomet jau atgimusių 
tautų (čekų, graikų, bulgarų...) 
pavyzdžių, aiškiai pasisakė už vi
siems lietuviams skiriamą 
suvienodintą kalbą bei rašybą, 
kurios pagrindu jie ėmė jau seniai 
Mažojoje Lietuvoje vartojamą 
rašto kalbą kartu su savo gimtojo 
krašto tarme — t.y. aukštaičių 
vakariečių pietiečių tarmę, arba, 
tiksliau sakant, patarmę. Ne visi 
Auiros redaktoriai (Basanavi
čius, Šliūpas, Mikšas, Jankus, 
Andziulaitis) vartojo visiškai 
vienodą kalbą - tarmę ar vienodą 
rašybą, tačiau žinome, kad jie 
bent stengėsi visus Auirai at
siųstus rankraščius perrašyti Aui
ros vartojama forma. Taip atsi
tikdavo net ir su žemaitiškai 
parašytais raštais. Tokiu būdu 
„Aušra" buvo skiriama visiems 
lietuviams — visų kartų, visų reli
gijų, visų tarmių, visų miestų, 
visų profesijų. Ir ne tik Lietuvoje 
gyvenantiems, bet ir svetur.

Prieš Auirai pasirodant, dau
gelį kartų įvairių lietuvių veikėjų 
buvo bandoma, tariamasi, pla
nuojama leisti kokį nors lietuviš
ką laikraštį. Kai kurie norėjo tokį 
laikraštį leisti daugiau savo 
vietine tarme. Bet dabar, kai jau 
Auira nutiesė aiškius bendrinės 

kalbos kelius, tai visi po Auiros 
pasirodę lietuvių laikraščiai, 
leidžiami vienos ar kitos pa
kraipos žmonių — net ir nemanė 
vartoti kitokią kalbos „rūšį“. (Čia 
gink Dieve, aš jokiu būdu nenorė
čiau būti suprastas, tarsi aš norė
čiau sumažinti normalios kalbos 
apraiškos, tarmės, svarbą kalbos 
mokslui, kalbotyrai. Anaiptol: tar
mės, normalios kalbos išsivysty
mo apraiškos, iš tikrųjų yra net 
svarbesnės ir vertingesnės kalbos 
mokslui bei kalbos istorijai, negu 
Bunorminta, bendrinė kalba, nes 
bendrinė kalba visuomet yra 
tam tikros kompiliacijos, tam tikro 
kompromiso, tam tikro dirbtinu
mo dalykas, bet tai jau čia kitas 
klausimas). Vienos, bendrinės 
(bent — tuo metu — rašomosios) 
kalbos, išugdytos, išryškintos, 
Butikslintos savo struktūroje ir 
leksikone, Lietuvai labai jau 
reikėjo; tai buvo gyvybinis 
reikalas. Gal net svarbiau negu 
Bavos tautinės kultūros išugdy
mas, gal net svarbiau negu savos 
istorijos prisiminimas bei įsi
sąmoninimas.

Dėl istorijos-mitologijos — kaip 
vieno iš tautinės kultūros ele
mentų — tuo metu buvo dar daug 
nesutarimų: vieni tų metų lietu
vių veikėjai buvo daugiau linkę 
eiti su tų laikų slavų tautų libe
ralesniais veikėjais (kaip lenkų, 
rusų, čekų, bulgarų...), kiti dau
giau buvo linkę eiti kartu su vaka
riečiais (austrais, vokiečiais, pran
cūzais...); dar kiti — ieškojo 
kompromiso; kiti iš viso jokios 
istorinės - visuomeninės - politinės 
programos dar neturėjo. Buvo 
taip pat daug nesutikimų, net 
pasipešimų, dėl religijos vaid
mens tautos atgimimo veikloje. 
Bet visi auirininkai, iš kur jie ne
būtų kilę, kokių pažiūrų jie ne
būtų buvę, visi praktiškai sutarė 
vienu klausimu: lietuvių kalbai 
priklauso pagrindinė, centrinė 
vieta. Ją reikia visų rūpesčiu atgai
vinti, išugdyti, išpuošti, išgražinti, 
nes tik ji gali ir turi tapti viso tau
tinio darbo, kultūros, literatūros, 
mokslo, visuomeninio ir kasdieni
nio gyvenimo nešėja, ugdytoja, sau
gotoja. Mums tai dabar atrodo 
savaime aiškus dalykas, bet tuo
met buvo ir kitaip galvojančių.

„Aušros“ poveikis, jos įtaka 
tačiau buvo daug didesnė, negu 
tai rodytų apytikriai ap
simokėjusių prenumeratorių 
skaičiai- 1883 - 69, 1884 — 300, 
1885 - 250, 1886 - 175. Viena - 
daug daugiau egzempliorių buvo 
paskleidžiama nuolatinių ir 
proginių knygnešių. Antra — tuo 
metu jau pats faktas, kad lietuvių 
kalba jau eina periodinis leidinys 
— jau vien tai davė lietuviams 
pasitikėjimo, vilties. Dar svar
biau — kaip ir daugelis kitų lietu
vių spausdinių, ir Auiros 
numeriai eidavo iš rankų į 
rankas; daug kur Lietuvos 
ūkininkų pirkiose tuo metu buvo 
skaitoma garsiai, visai Seimai ati
džiai besiklausant. Tuo metu 
daug kur Lietuvoje, ypač Lietuvos 
kaimuose ir sodžiuose, spaus
dinta knyga, maldaknygė, šven
tėjų gyvenimai, kantičkos, o 
dabar jau ir Auira buvo labai 
branginamos, tarsi relikvijos! 
Kadangi dar tuomet Lietuvos kai
muose — net ir miestuose — ne 
visi mokėjo skaityti, tai žinios, 
paimtos iš spausdintų knygų, 
laikraščių, vienų perskaitytos, 
atpasakotos, eidavo iš lūpų į 
lūpas, tikrų pasakorių dar kartais 
pagražinamos ir padidinamos...

Dr. Basanavičius, kaip tai 
galima matyti jo „Priekalboje“, 
dar tiksliau Auiros siektus tiks
lus nusakė kiek vėliau (Apivieta, 
1892): Jis ten rašė, kad (visų) lie
tuvių idealas turi būti „savystovė 
Lietuva"; jis nubrėžė tokią tau
tinio darbo programą:

„Noriva pasiekti idant: a) Lietu
va lietuviška taptų; b) idėjos apie 
Lietuvos savistovystę ant tautiš
ko pagrindo išsiplatintų kunigų ir 
bajorų tarpe c) apšvietimo kalba 
visų Lietuvos luomų taptų 
lietuviškoji kalba; d) sądora ir 
meilė viešpatautų tarp visų 
Lietuvos gyventojų ir idealu visų 
luomų taptų — lietuvybė".

Kitaip sakant, Lietuvoje turi 
skambėti lietuvių kalba, visur. 
Tik tada Lietuva būsianti lietuviš
ka. Jeigu tuo metu daugumas 
kaimų dar buvo lietuviški, tai 
Lietuvos miestai ir miesteliai 
buvo smarkiai nelietuviški! (Mūsų 
krašte, anot mano tėvo, buvę tuo
met sakoma: „Vilniuje tik kiemsar
giai ir į turgus atvykę ūkininkai dar 
kalba Bavo šneka“, Ly. lietu
viškai...).

TA tu dr Rasansvičinua minčių

taip pat matyti, kad tuomet auš- varta brukama svetima ideologi- 
rininkai dar turėjo vil&ij, kad*įt. Ir visiškai neturime teisėB
Lietuvos diduomenė bei bajorai 
dar prisidės prie tautinio atgi
mimo. Kad taip neįvyko, nėra 
aušrininkų kaltė. Paskutinysis dr. 
Basanavičiaus „punktas“ skam
ba taip patraukliai, kad norėčiau 
jį dar kartą pakartoti: „Idant 
sandora ir meilė viešpatautų tarp 
visų lietuvių“. Nieko gražesnio ir 
dabar mes pasakyti negalėtume! 
Taigi, ir šiuo atveju šimtametė 
Auira kalba į mus ir meldžia mus 
gyventi meilėje ir vienybėje bei 
sutikime.

Kaip žinoma, Auiros „prie
kalboje“, dr. Basanavičius ten 
cituoja seną patarlę, „Žmonės, 
kurie nežino (savo) istorijos, 
visuomet pasilieka vaikais". Auš
rininkai puikiai suprato, kad šalia 
lietuvių kalbos, kuri yra pa
grindinė lietuviškumo sąlyga, 
reikia žinoti ir savo tautos 
istoriją, kurią visi Lietuvos kai
mynai (lenkai, rusai, vokiečiai) 
stengėsi ištrinti iš lietuvių tautos 
sąmonės.

Turint visa tai galvoje, galime 
labai lengvai suprasti, kodėl ir šių 
dienų Lietuvos pogrindžio Auira 
ne tik tęsia anos senosios Auiros 
numeraciją, bet ir jos tikslai labai 
panašūs: ir ši naujoji Auira 
pirmiausia perspėja apie pavojus 
lietuvių kalbai, lietuvių kultūrai, 
Lietuvos istorijai. Tik paste
bėkime:

„Lietuvių tauta šiandien yra pa
statyta prieš dilemą žūti ar išlikti. 
Esame įmurkdyti į baisų tautų 
lydymo katilą, kuriame plūdu
riuoja jau ne vienos tautos tik 
likučiai. Esame nuodijami bai
siais moraliniais nuodais. Prie-

Lenkų rašytojo Juozapo Ignaco Kraševskio (1812—1885) poe
mos apie lietuvių praeitį J.A.W. Lietuvio (aušrininko Andriaus 
Vištelio) vertimo originalo, jo paties lėšom išleisto 1882 m., 
viršelio ir pirmo puslapio faksimilė (iš Broniaus Kviklio 
archyvo).
„Vitolio rauda“ buvo pirmas stambaus, grynai literatūrinio 
kūrinio vertimas į lietuvių kalbą. Pirmajame „Aušros" numery
je Jurgis Mikšas rašė. Jog ši istorinė poema lietuviams turinti

tokios pat vertės, kaip graikams Iliada Ir Odisėja, romėnams 
Enljida, žydams Senasis, o krikščionims — Naujasis Testa
mentas Šios pastabos sukėlė vieną pirmųjų kontroversijų dėt 
„Aušros" turinio. Mūsų laikais naują „Vitolio raudos" vertimą 
paruošė Povilas Gaučys, o jį išleido prel. Juozas Karalius 1977 
m. Chicagoje. Kaina — 6 dol. Gaunama pas platintojus Ir 
„Drauge".

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

riems metams kalėti buvęs 
karinis instruktorius Rolf Becker. 
Jo nusikaltimas — neišspausdin
tas rankraštis, kuriame jis 
kritikuoja savo šalies politinę sis
temą. Religinis poetas ir daininin
kas Uwe Keller nuteistas kalėti 
šešerius metus ir aštuonis mėne
sius už tai, kad jis vienoje Berly
no protestantų bažnyčioje „viešai 
apšmeižęs“ režimą.

Daug lengviau sužinoti apie 
rašytojų būklę Jugoslavijoje, ku
rios sienos nėra aklinai uždaros ir 
spauda daug atviresnė. Taip pat 
Jugoslavijos teismuose advokatai 
tikrai gina savo klientus, o 
nepasitenkina švelnesniu 
oficialiųjų kaltinimų kartojimu, 
kaip Lietuvos savilaidininkų 
teismuose. Atrodo, kad po Tito 
mirties padidėjusi įtampa prade
da atslūgti — iš kalėjimo paleisti 
trys albanų kilmės rašytojai ir 
poetas bei novelistas Milan Mili- 
šic, kuris buvo nuteistas už 
„klaidingos informacijos" skleidi
mą savo grožinėje kūryboje.

Kai kurios Rytų Europos 
vyriausybės nusprendė, jog 
geriausia išeitis — visai neleisti 
savo rašytojams dalyvauti 
Tarptautinio PEN klubo veikloje. 
Taip buvo sustabdyta Rumunijos 
PEN centro veika, o po 1968-jų 

pasirinkti ne tik politinį sava
rankiškumą, bet net pasipriešinti 
moraliniam blogiui“. (Auira, nr. 
33)

Po šimto metų nuo Auiros pasi
rodymo Lietuvoje yra vėl panaši 
padėtis: okupacija, tautinio prado, 
ypač istorijos, iškraipymas, perse
kiojimas; pavojai lietuvių kalbai. 
Detalės, žinoma, yra kitokios, bet 
pagrindiniai okupanto siekiai yra 
beveik tie patys:

„Pats didžiausias krašto pa
vergimas įvyksta ne tada, kai sve
tima valstybė įveda savo kariuo
menę ir palieka garnizonus, bet 
tuomet, kai iš tautos sąmonės 
išdildomas laisvės ir savarankiš
kumo troškimas. Tikroji okupaci
ja yra tada, kai okupuojama ne 
tik teritorija, bet žmonių širdys ir 
protai“ (Auira, nr. 33)

Todėl jau prieš kelerius metus, 
rašydama apie vad. Taškento 
konferencijos nutarimus, kuriais 
buvo labai sustiprintas rusų 
kalbos mokymas neslavų srityse, 
naujoji pogrindžio Auira rašė:

„Broliai ir sesės! Nepamirškite, 
kad mūsų kalbos likimas — tai 
mūsų tautos likimas. Jei mes 
neatremsime šiandien mums 
likimo mesto iššūkio, Lietuva 
galės būti galutinai išbraukta iš 
tolesnės istorijos raidos. 
Tautiečiai, gyvenantys svetur, 
informuokite laisvąsias pasaulio 
tautas, visas pasaulio politikos ir 
kultūrines institucijas, kokia 
skaudi drama vyksta Lietuvoje, 
kaip kėsinamasi į brangiausią 
tautos turtą, į jos gimtąją kalbą. 
..." (Auira, nr. 15, 1979).

Čia, Vakaruose, spaudžiami 

metų invazijos nutildytas 
Čekoslovakijos PEN centras. PEN 
klubo nariai persekiojami ir neko
munistinėje Turkijoje, kur 
daugelis rašytojų ir žurnalistų 
šiandieną už grotų.

PEN klubo pranešimas ypa
tingą dėmesį kreipia į Pietų 
Ameriką, kurios erdvėje vyko 
organizacijos kongresas. Anot 
pranešimo autoriaus, šiek tiek 
pagerėjo rašytojų padėtis 
kontinento pietuose ir viduryje: 
Brazilijoje, Bolivijoje ir Peru 
karinės vyriausybės buvo pakeis
tos civilinėmis; ta linkme pamažu 
ima judėti ir Argentina, Čilė ir 
Urugvajus. Tačiau Centrinėje 
Amerikoje — EI Salvadore, 
Gvatemaloje ir kitur — įsilieps
nojęs smurtas nusiaubė ir rašy-( 
tojus bei žurnalistus. Vienintelė 
paguoda, rašoma pranešime, kad 
tose šalyse dar nepradėti meto
diškai persekioti intelektualai, 
kaip jie neseniai buvo persekio
jami kontinento pietinėje dalyje.

Tačiau ir kontinento pietuose 
padėtis toli gražu nėra normali. 
Neišsamiais duomenimis, 
Argentinoje šiuo metu tebe- 
kalinami 37 rašytojai ir žurnalis
tai, o 61 yra dingęs be žinios. 
Kadangi šalyje tebeviešpatauja 
baimės atmosfera, labai sunku 
apie kalinius ir dingusius daugiau 
sužinoti. Po Argentinos eina 
Kuba — (vilniškės Tiesos 
žodžiais, „laisvės sala“) — kurios 

kasdienos gyvenimo reikalų bei 
rūpesčių, mes kartais pavargs
tame, nuleidžiame rankas. Bet 
jeigu anais 1883 metais mažytė 
saujelė po platų pasaulį išbarsty
tų lietuvių šviesuolių nepabūgo 
įžiebti mažutę, bet galingą 
pirmąją Auirą, tai tas ir mums 
turėtų duoti daug jėgų ir 
įkvėpimo, taip pat ištvermės, 
kurios mums dažnai trkūsta.

Anų dienų — prieš šimtą metų 
— aušrininkai buvo dar jauni 
žmonės, vieni dar studentai, net 
moksleiviai, kiti — vos baigę 
mokslus. Bet jie, paskatinti visoje 
Europoje sklindančio romantiz
mo pagimdyto tautų savarankiš
kumo idėjų, sustiprinti to meto 
kalbininkų labai vertinamos 
lietuvių kalbos svarbos, matė jau 
tuomet virš tamsos pamažu besi
skleidžiančią šviesą. Savo 
vaizduotėje aš dažnai tuos drąsius 
jaunus žmones lyginu su tais 
sakalais, kuriuos taip gražiai 
mums nupiešė poetas VincaB 
Mykolaitis-Putinas.

Juk ir aušrininkai troško, kad 
jų Auiroje pasėtos idėjos išsiplės
tų po visą Lietuvą — tarp visų jos 
gyventojų. Jie troško, kad Lietuva 
būtų šviesi, lietuviška, kad ji žėrė
tų kaip tie Putino „saulės gėly- 
nai .

Iš tikrųjų, iš Auiros paskli
dusi tautinė šviesa niekados 
nenublanko, nesusilpnėjo, o toly
džio vis augo ir stiprėjo; 1918 
metais ši jau galinga šviesa 
prikėlė Lietuvą laisvei ir 
nepriklausomybei; ši šviesa tebe
šviečia mums ir dabar — iš anų 
dienų ir net tiesiogiai, kalbėdama 
i mus atgimusios pogrindžio Aui
ros lūpomis.

kalėjimuose šiandien dvidešimt r‘ 
rašytojų. Būdingas pavyzdys: 7 
poetas Jorge Valls Arango *• 
nuteistas kalėti dvidešimt metų už 
viešai nepaskelbtus „nusikalti- V. 
mus“; nepaisant jo sunkioB ligos, „ 
jis uždarytas kameroje be langų ir , 
jam uždrausta pasimatyti su 
šeimos nariais. Keletui iš kalėjimo 
paleistų rašytojų draudžiama 
išvykti iš Kubos. >

Azijoje, daugiausia rašytojų ir 
žurnalistų — daugiau kaip 
penkiasdešimt — kalinama Viet
name. Paleistiesiems į laisvę 
neleidžiama emigruoti. Kadangi, K 
pasak pranešimo, Vietnamo •» 
valdžioje ir biurokratijoje klesti 
korupcija, paleistieji tegali įsigyti 15 
maisto korteles ar išvykimo vizas .g 
tik už stambius kyšius. Labai 
sunku daugiau patirti apie rašyto- /q 
jų areštus ir teismus Kinijoje, kur v 
per praėjusius pora metų suimta 
keliolika savilaidinės spaudos A 
darbuotojų. Vienas jų, Lin Kving, D 
turėjo būti paleistas šįmet, bet A 
kalėjime jis parašė knygą, kuri 
buvo slapta išgabenta į Prancūzi- ' 
ją ir ten išspausdinta pavadini- 1 
mu , Aš kaltinu valstybės tribūno- _ 
lo akivaizdoje“. Po to jis buvo ' 
nuteistas kalėti dar septynerius ‘ 
metus už „kontrrevoliucinę 
veiklą“.

Tokį niūrų vaizdą randame 
PEN klubo kalinamų rašytojų 
komiteto pranešime.

A. L.
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Dailininkui Mikui Šileikiui 90 metų
Pokalbis 90 metų amžiaus ir 60 metų kūrybos sukakties proga
BRONIUS MURINAS

Dailininkas Mikas Šileikis 
— vienas iš ankstyvesniųjų 
lietuvių dailininkų, ateivių 
Amerikoje. Čia jis, baigęs 
meno studijas ir subrandinęs 
savo kūrybinę pasaulėjautą, 
įsijungė į amerikiečių daili
ninkų kolektyvą ir aktyviai 
dalyvaudavo bendrose dailės 
parodose. Vėliau, po antrojo 
Pasaulinio karo, įsijungė ir į 
lietuvių dailininkų profesinį 
sambūrį, kur net ir iki šiol reiš
kėsi savo kūrybiniu akty
vumu bei kultūrine veikla.

— Švenčiant Jums bran
daus amžiaus ir kūrybinio dar
bo sukaktį, norėtumėm Šiek 
tiek plačiau susipažinti ir pa
teikti kai kuriuos paklau
simus. Pirmiausiai, mus domi
na Jūsų jaunystės gyvenimo 
laikotarpis.

— Gimiau 1893 m. spalio 15 
d. Liminėlio kaime, Zarasų 
apskrity. Nuo pradžios mo
kyklos iki šiol mokiausi kiek 
galėjau ir kiek sąlygos leido. Į 
Ameriką atvykau 1913 m. pra
džioje, vengdamas rusų caro 
karinės prievolės.

— Kokie Jūsų pirmieji 
žingsniai JAV, ir kas lėmė 
siekti meninės kultūros pradų?

— Atvykęs į Pennsylvaniją, 
pusmetį dirbau plieno fabrike. 
Devynis mėnesius sirgau 
apendicitu. Po to išvykau į 
Bostoną. Ten lankiau 
Bigellovv vidurinę mokyklą, o 
laisvesniu laiku Bostono mies
to meno mokyklą. Vėliau — 
Pelegrini vedamą Belle Arti 
meno mokyklą. So. Bostono 
mokykla man patarė vykti į 
Chicagos Meno institutą. Aš 
pasirinkau Meno institutą, 
kurį baigęs gavau diplomą 
1923 m. Taip pat lankiau ir 
YMCA kolegiją.

— Jaučių, kad gimtojo Zara
sų krašto „Šveicarijos“ kalvo
tos gamtos įspūdis, lyg įgim
tas pasiilgimas, reiškiasi ir 
Jūsų kūryboje?

— Taip. ZaraBų kraštas, gi
rios, ežerai, ypač pate mies
tas, kur aukštumoje matyti

M. Šileikis Autoportretas (aliejus).
Iš sukaktuvinės parodos, vykstančios 1983 m. spalio mėn. 14—29 dienomis Čiur
lionio galerijoje, Ine., 4038 Archer Avė., Chicagoje.

virš liepų kylą raudoni bažny
čios bokštai.

— Gausiame Jūsų kūrinių 
rinkinyje, teko pastebėti port
retų ir figūrinių kompozicijų 
drobes. Ar tai buvo pomėgis, 
ar užsakymo reikalai vertė tai 
daryti?

— Portretas buvo mano 
įgimta svajonė. Dar Lietuvoje 
būdamas, bandžiau „galvas 
braižyti“. Mokykloje mano 
mokytojai, kurių daug turėjau, 
priminė, kad aš galįs būti 
geras portretistas. Tačiau gy
venimas nulėmė kitaip. Gam
tovaizdis mane labiau žavėjo, 
negu koks kitas Žanras. Iš 
gamtos aš daug išmokau, bet 
jos fotografiškai niekad 
nekopijavau, visa ką sukū
riau, tai tiktai iš gamtos arba 
iš modelio. Portretų ir kom
pozicijų sukūriau gal daugiau 
kaip 100.

— Ar naujosios meno srovės 
Jums nedarė įtakos ir neįtai
gavo jas sekti bei kurti?

— Niekad neturėjau palin
kimo ką nors sekti ar pamėg
džioti, išskyrus didįjį portre
tistą John Sargent. Galima 
tiktai geru kūriniu pasigro
žėti. Kito žmogaus stiliaus 
pasisavinti, ar pamėgdžioti 
žmogui duotos Dievo dovanos 
negalima.

— Jūs daug rašėte spaudoje 
meno klausimais, apie dau
gelio dailininkų kūrybą, dau
gelio parodų vertinimus ir 
kritiškus atsiliepimus. Ar tos 
pastangos Jus traukė, ar tik iš 
reikalo tai rašėte?

— Iš būtino reikalo! Prieš II 
Pasaulinį karą mūsų senoji 
imigracija,, su labai mažom 
išimtim, apie plastinį meną 
nieko nežinojo. Man buvo

skaudu klausyti pašapos, nes 
jie nesuprato, kas yra menas 
ir kam tas reikalinga? Prieš 40 
metų Naujienų puslapiuose ra
dau vietos „Meno žinių“ 
skyriui: Redakcija sutiko.
Rašinėjau apie bendrus meno 
dalykus, kas veikiama meno 
pasaulyje, apie vykstančias 
parodas, ypatingai Meno insti
tute Chicagoje. Kiek geriau 
meno reikalai „pasitaisė“, kai 
Nepriklausomos Lietuvos me
tais JAV lankėsi dail. A. 
Žmuidzinavičius su savo paro
da. Vėliau skulptorius Petras 
Rimša. Aš jiems talkinau, 
parodas ruošiant Chicagos 
vidurmiestyje. Su pokarine 
emigracija meno pasaulis nu
švito nauja šviesa. 1957 m. 
dailininkai įsteigė net Čiurlio
nio Galeriją.

— Labai malonu, kad savo 
amžiaus sukakties proga su- 
ruošiate savo kūrybinio darbo 
parodą šių metų spalio 14 - 29 
dienomis. Ar kas Jus tai pa
skatino, ar norėjote dar kartą 
ir pats peržvelgti savo kūry
binio darbo laikotarpį?

— Savo parodų rengti aš 
niekad nebuvau linkęs. Šį 
kartą mano artimieji bei drau
gai paragino rengti. Šią paro
dą rengia Čiurlionio Gale
rijos, Ine. vadovybė, 4038 
Archer Avė., Chicagoje.

— Kokius savo kūrybinio 
darbo užmojus Jūs dar turite 
ateityje?

— Naujų užmojų kurti dar 
turiu, bet didžiąją misiją jau
čiu, esu atlikęs, Menas buvo 
mano gyvenimo džiaugsmo 
dalis, stengiausi suprasti es
mines meno vertybes, nežiū
rint, ar jos modernios srovės 
ar kitokios. Norėjau visa šir
dimi prisidėti prie šio pasau
lio gražesnio gyvenimo, kil
naus žmoniškumo. Menas 
keičiasi su estetinės kultūros 
supratimu. Prisipažįstu, kad 
negaliu pakęsti melagingo tra
fareto, neatsakingo komerci
nio „meno“.

Dėkoju Jums už nuoširdų 
pasikalbėjimą. Šia proga 
leiskite palinkėti Jums pasi
rinktame kilniame profesi
niame dailės darbe dar daug 
džiugių ir kūrybingų metų 
ateityje.

jos akys kaip išplėšto namo langai 
anga į tuštumą
į lauką nusėtą
subyrėjusių sienų tinku 
ir kilimų skutais

užtvenktas riksmas
— jos gyvybės laidas 
įtempia kūną

Juozą* Zikaras Nuskriaustoįi Bareljefas, 1914.

Besiveržiant...
(Atkelta iš 1 psl.)

Jau pirmuoju sakiniu 
autorius lyg ir nusako savo 
prozos ritmo lėtumą: „Vertė 
Ignacas vagą po vagos, pa- 
niūksuodamas daugiau tik iš 
įpratimo, nes arklys traukė 
vienodu greičiu“. O vis tiek, ir 
lėtai vienodu greičiu pasako
jant, nelyginant pėstute vieš
keliu atšnekant, įveikta 
nuožmi 557 puslapių distan

daužos į sučiauptas lūpas 
blaškosi kraujo takais

bet ji tyli 
pridengta brolių 
pagiežą sesers skriaudėjui 
kaip duonos kepalą 
perleidžiančių iš rankų į rankas 
glaudžiančių prie krūtinės

jie dalijasi neapykantos riekėmis 
bet ji nevalgo 
nekelia net trupinių prie lūpų 
nors šitos duonos alkis 
įskėlė naikinančią ugnį 
kurioje supleškės s
visi jausmai ir troškimai 
pasitikėjimo ir giminystės ryšiai

kai iš akių ims piltis pelenai 
ji pradės 
rašyti meilės laiškus
savo
išprievartautojui

• laiškus neigiančius smurtą 
neigiančius pyktį 
neigiančius paniekinimą

laiškus tam
kuris keršto veiksmu 
atėmė iš jos 
ją pačią

Eglė Juodvalkė — jaunosios kartos poetė, savo pirmąjį 
eilėraščių rinkinį Jei tu paliesi mane išleidusi 1972 metais 
(Pedagoginio Lituanistikos instituto leidinys, Chicaga). Jos 
kūrybos yra spausdinta Metmenyse, Aiduose. Draugo kultū
riniame priede. Gimusi 1950 m. sausio mėn. 28 d. East Chi
cago, Indiana, Eglė Juodvalkė baigė slavistikos ir baltistikos 
studijas University of Chicago, Pedagoginį Lituanistikos 
institutą Chicagoje, po to studijavo dramą University of 
Southern lllinois, Carbondale. šiuo metu dirba „Laisvės 
radijo" redakcijoje Muenchene. Antrasis jos poezijos rinkinys 
žadamas išleisti Ateities leidyklos dar šiais metais.

cija — nuo pirmojo pasaulinio 
karo paliktų žaizdų iki naujos 
pasaulinės katastrofos.

Skaitai šią knygą su meile. 
Nežiūrint ištęstų epizodų apie 
vargą, kartais šiek tiek pa- 
bostančių, net natūralistiškai 
klampių, tekste yra apstas 
beletristinio grožio: ramaus 
džiugesio, žmogiškos šilumos, 
švelnios erotikos virpėjimo ir 
sodrių pašnekesių. Įsimena 
kai kurie raiškūs charak
teriai: malkų pjovėjas Poderis, 

apsijuosęs pjūklu, ar toji veikli 
šeimininkė Ragaišienė, 
jaunųjų moksleivių nuomi
ninkų globėja, ar kilniadvasė 
Ignaco Monika. Aprašomas ir 
pasiturinčių valstiečių luomas: 
darbštus, pragmatiškai ap
sukrus, savanaudiškas. Bet 
pastaroji grupė, kaip ir daug 
kitų žmonių, sudaro tik foną 
pavaizduotai pilkajai Lietuvos 
varguomenei, kuri savo darbš
tumu, ištverme ir kantrybe 
siekė šviesesnio rytojaus.

Naujos knygos pirmu žvilgsniu
• Leonas Lėtas, Trakas. Eilėraš

čiai. Išleido „Žvilgsniai“, 1982. 
126 psl. Kaina nepažymėta.

Leono Lėto (Vytauto 
Adamkevičiaus) skoningai išleis
tame rinkinyje sudėta šimtas 
vienuolika eilėraščių. Dauguma jų 
trumpučiai, sparčiai sugaunan- 
tys gamtos detalę, ją skambiais 
aaonansais sukuriantys, pavyz
džiui „Agrastas“:
Žalia, žalia!
Salia kelio 
Agrastų krantinė 
Pinasi plaukuosna 
Tirštą saulės vyną. 
(P- 49)
arba „Usnės“: 
Žaizdėtai
Geliančios
Snaudalės
Kelia, kelia, kelia, 
Troškų nakties 
Vualį.

Jausmams įvardinti
(p. 48) 

ženklai
daugiausia semiami iš lietuviško 
gamtovaizdžio: žolė, žiedai, vėjas, 
pievos, medžiai — berželiai, žilvi
čiai, šermukšnės, rasa, saulė, snie
gas, ledas, šalna, grybai.

Tai tradicinės lyrikos temos — 
pvz. vidinio žmogaus pasaulio
persipynimas su gamta:
Rami, romi ramunė 
Atskleidė lapus. Ūmus 
Geltonimas 
Išsiliejo pro pirštus.
Įpinsime į lūpas abu bučiniais
Ir vėją, ir ramunę, ir alkaus 

takelio
Klykavimą
Alkalinio dangaus skiautelėje; 
ir saulės pokylio ratelyje 
Bėgiosime jų
Atvestu
Nauju svaiginančiu kartų 
Krantu!

(„Berželis“, p. 50)

Arba eilėraščio „O ne“ pabaiga:

Drėgnose lūpose,
Žaliu
Žolės lakštu,

Rugpjūtis vysta nuskinta gėle.
(p. 58)

Priešpaskutinės eilutės 
atkartojamos kitaip kitame 
eilėraštyje („7.19.68“, p. 100), 
kuriame asmeniško jausmo išraiš
kai leidžiama stipriau suskambė
ti. Aplamai, meilės temą šie eilė
raščiai liečia švelniai ir 
aplinkiniai, jai pavidalą gaudami 
taipgi iš gamtos elementų:

/

Dailininkės Vidos Krištolaitytės iš New Yorko darbų Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje. 
paroda įvyks 1983 m. lapkričio mėn. 23—27 dienomis Nuotrauka R. Kisieliaus

Imi,
Gylia rimtimi,

Mano
Ant 
Tavo
Rankų. padėtą meilės žaltvykslę

Ir,
Nepaliestą, 
Grąžini?

(„Nauja diena“, p. 116)
Žodžiais kuriamo vaizdo poeto 

mąstysenoje svarbą pabrėžia eilė
raščiai, komentuojantys meno 
kūrinius: pvz. Giotto paveikslus 
arba „Un Petit Dejeuner“. Poetinį 
pašaukimą savitai, taikliai apibū
dina pirmasis rinkinio eilėraštis 
„Šiltmėtinė gomuriui“:

Šiltmėtine gomuriui
Daina įtinka.
Vėjo lingės,
Rasa užgautos, lengvai virpa.

(p.5)
O žmogiškąjį likimą aplamai išsa
ko titulinis rinkinio eilėraštis 
„Trakas“:
Regiu: baltėjančiais sparnais

į saulę vėjas keliasi!
Spaustos rankos, mylėtos lūpos, 

kvepiančios
Pakrančių šypsenos:
Kaip sunkūs, tyro vandenio pilni 

kupranugariai
Keliaujame per amžinybės 

kryžkelius
Ir smėlis
Žarstosi į trapius, ištroškintus 

veidus;

Vieniša, vėjo nupūsta rodyklė 
tirpsta pilku tinku

Svogždžiančioje laiko liūtyje.
(P-6)

Dar labai nauja gaida išeivijos 
poezijoje — sugrįžimas į tėvynę po 
daugelio metų ir susitikimas su 
dabartine Lietuva — poeto 
paliečiama subtiliai ir jautriai:
Vaikštau žeme, kuri manyje 
Sprogsta šimtmečių įžiedinta 

šaka... 
Išalkę lūpos liečia smiltynų vagas 
Šventa aistra... (p. 118)
Kai kur pergyvenimas yra tyliai 
džiaugsmingas:
Dainuoju paliktą; dainuoju

atrastą.
Dainuoju žalią žolę, duonos riekę, 

dainuoju — 
Rankų judesius. Dainuoju vėją; 
Dainuoju liepas. Ropinėju

Akmenuotu
Įsibėgėjimu 
Taku takeliu!
Sis kelias

Teka
Srauniu virpesiu švelniais 
Priekyje einančių mergelių 

peteliais.
(„Gedimino pilis", p.82)

Kitur sopulingai rimtas:
Gabalėliais
Nuo atsiminimų šventoriaus 

sienos
Lupasi
Ir
Trupa
Trupa trupa trupa trupa 
Lūpos lūpos lūpos lūpos...

(„Trys atsisveikinimai“, p.86)
Prie vykusių rinkinio eilėraščių 
reikėtų priskaičiuoti ir „Pirčiupį“:
Čia visa apsupę
Laukai, dreba įtampa, 
Tirpstančio rūko marškone 

paklode

ŽODŽIAI 
I

TOLJ

A. !• (lAGDONAš

Supasi: tirpsta
Trobos, uosiai, antkapiais 

išsibarstę 
Gubos...

(p.87)

Eilėraščių įvaizdžiai taupūs ir 
atsikartojantys, kas padaro 
rinkinio poetinę kalbą labai 
vientisą — poetą pažinti reikia 
skaityti visą rinkinį, ne paskirus 
eilėraščius. Tačiau, galbūt galima 
pasigesti kiek daugiau variacijų 
tų pačių įvaizdžių naudojime, 
pagal skirtingus atskirų eilė
raščių reikalavimus. Rašyboje 
pasitaiko klaidų, ypač „y“ 
naudojimas vietoj ,J“ — bet gal 
tai daroma sąmoningai, norint 
skirtingo garso tuose žodžiuose, 
kuris ir jų reikšmę pastūmėtų kita 
kryptim. Balsas, kurį rinkinyje 
girdime, apskritai paėmus, tvirtas 
ir gaivus. Melancholija, kylanti iš 
poeto žvilgsnio į žemėtus kelius, 
prisiimama kaip viena iš kelionės 
sąlygų, tuo tarpu poetinis žodis 
yra tai, kas Atkastais klodais/Nė 
vienai/Akimirkai neleidžia gesti 
užpūsta ir/Sidabriniai smilkstan
čia žvake šitam take (p. 126).

• A. P. Bagdonas. Žodžiai į tolį. 
Chicaga: Kražiškių sambūris, 
1983. Viršelis Giedrės Vaitienės. 
Tiražas — 500 egz. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
Kaina—5dol., su persiuntimu 6dol. 
Leidinys 120 psl. Gaunamas pas 
knygų platintojus ir „Drauge“.

Tai ketvirtoji A. P. Bagdono 
eilėraščių knyga, suskirstyta į 
skyrius: Dangaus lietus, Il
gesio tėvynė, Melancholijos ir, 
kaip skaitytojas bus tikėjęsis, 
Žemaitiška kerteli. Ketureiliai 
eilėraščiai, daugiausia baigmi
niai rimuoti, parašyti religinėm ir 
patriotinėm (neišskiriant ir žemai
tiškųjų), vienatvės, vidinio neri
mo ir ilgesio temom. Jie kilę iš 
labai skirtingų laikotarpių: dar iš 
Lietuvos, iš 1947, 1950 metų iki 
pat paskutiniųjų — 1982 metų. 
Kai kurie skambūs, gal Salomė
jos Nėries eiliavimą primenan
tys: Aš atversiu vėjams 
langus./Tegu švaistos po namus... 
(Pavasaris tėviškėje“, p.24) arba 
Buvo vasaros kaip sapnas/Ir pa
vasariai šventi... („Buvo“, p.66). 
Kiti sunkiai darbuojasi: Klausyk, 
ten toli Venta tavęs pastigus... 
(„Tremties sesei“, p.21). Žemai- 
tiškieji, aišku, patrauklūs dėl savo 
egzotiškumo — pavyzdžiui, kai 
sekamas Maironis („Narami 
truoškimaa“, p.115) arba kai ši 
galbūt mažiausiai skambi iš mūsų 
tarmių priverčiama suskambėti 
(ir į eilėraštį neįsileista „konvali
jos“, „koncertai“, „slavų ordos“, 
„ekstazės“ ir „nirvanos“):

Pabusk, žemi, rytun auštant, 
Sveikink saulis švysų veidą. 
Jau suskumba gysmes paukščių, 
Smeng į širdį džeugsma aidas...

Pymenieli8 varuos bunda, 
Salta rasa gruob už kuojų. 
Bėrbynį nauję išbunda, 
Kada karves atrajuoje.

(„Vasaras ryta“, p.105)

s
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Nuo archeologijos iki rezistencijos
Per tris dešimtmečius Santa

ros-Šviesos federacija išvystė pla
čią, šakotą veiklą. Algimanto 
Mackaus vardo knygų leidimo 
fondas, kultūros žurnalas Met
menys, mėnraštis Akiračiai 
yra apčiuopiami poreiškiai sąjū
džio, kuris tęsia dar iš Lietuvos 
atsivežtąją liberalizmo tradiciją. 
Nė kiek nemenkesnė reikšmė pri
skirtina ir kasmetiniams suvažia
vimams, buriantiems nuo vyriau
sios iki jauniausios akademikų 
bei profesionalų kartų lietuvius.

I trisdešimtąjį (taigi ir 
sukaktuvinį, nors tatai tik pra
bėgomis užsiminta) Federacijos 
suvažiavimą (rugsėjo 8-11 d.,
Tabor Farm vasarvietėje, Michi- 
gano valstijoje) susirinko keli šim
tai santariečių-šviesiečių, jiems 
prijaučiančių bei neprijaučiančių 
ir šiaip lietuvių kultūra besido
minčių asmenų. Arčiau savait
galio pabaigos atvykusieji rado 
programą (paskaitas, simpoziu
mus bei laisvas diskusijas) jau įsi
smaginusią ir paliko daugiau 
pasyviais žiūrovais, mažiau akty
viais dalyviais. »

Sąmonės archeologija
Tai buvo ir todėl, kad pirmoji 

paskaita, pavadinta „Pasaulio 
srautas ir sąmonės archeologija“ 
davė keturių dienų suvažiavimui 
tarsi idėjinę kryptį. Pagrindi
niam klausimui — ar lietuvių kul
tūroje yra pastovių atspirties taš
kų, į kuriuos atsirėmus galima 
išvengti ištirpimo pasaulio srau
te? — sociologas Vytautas 
Kavolis atsakymų ieškojo nū
dienio lietuvių, daugiausiai 
Lietuvos, grožinėje literatūroje.

Prelegentas pirmiausiai aptarė 
Justino Marcinkevičiaus literatū
rinį pasaulėvaizdį, įžiūrėdamas 
(geologiškai, iš apačios į viršų) 
šešis sluoksnius: mitologinį, krikš
čioniškąjį, tautinj-istorinį, visa
tos ir jos mįslingumo, atsakomy
bės šiandienai ir amžinybės 
apsireiškimo. Sunkiau, anot 
Kavolio, lukštenti paskiausios 
rašytojų kartos kultūros sąmo
ningumo palaikymą. Keli pavyz
džiai: anot Sigito Gedos, „arkim 
broliai pūdymėlį, saugosim vieni 
kitus"; Ramūnas Klimas rašo 
apie „sugrįžimą į savo krantus“ 
(veikale Gintė ir jos žmogus, 
sukėlusiame išskirtiną dėmesį 
tiek dėl savo turinio, tiek dėl sti
liaus); Sauliaus Tomo Kondroto 
personažai reikalauja „teisybės ir 
aiškume"; paskaičius Antaną Jo
nyną, peršasi klausti, ar reikia su
sigrąžinti 
idant vėl 
žmogų?

(Tai tik 
paskaitos 
pavilginti; troškuliui malšinti teks 
laukti Metmenų, kurių 
redaktorius, galima tikėtis, savo 
paskaitą pavers straipsniu.)

Žmogiškumo ieškojimas
V. Kavolio paskaitos siūlai 

persipynė su literatūros kritiko 
Rimvydo šilbajorio pašnekesiu 
„Žmogiškųjų vertybių klausimas 
lietuvių ir rusų sovietinėje litera
tūroje“. (Beje, iš spaudos neperse
niausiai išėjęs jo straipsnių 
rinkinys Žodžiai ir prasmė 
stropiai konfiskuojamas Tėvynės 
muitinėse.) Temai apiforminti pre
legentas rinkosi kaimo/miesto 
tematiką. Keli metmenys:

Rusų literatūroje miestelėjimo 
tematika siekia devynioliktąjį 
amžių ir atsiremia į Tolstojų, Puš
kiną ir kt. tradiciją. Šiandien, kai 
ir ieškoma atsakymų moralės 
klausimams kaimo struktūroje, 
tai daroma žymiai tolimesniame 
už lietuvių patirtį fone. Tuo tarpu 
pas lietuvius, anot Šilbajorio, 
kaimo buitis tebėra gyva, ką rodo 
Avyžiaus, Sluckio, Granausko, 
Lankausko, Apučio, Šavelio ir kt. 
proza. Lietuviams tai esanti 
pagrindinė šiandienos tikrovė, 
kurioje miestas dar nėra įgijęs 
reikšmingesnės vietos.

Lietuvių literatūroje kaimas turi 
ir kitą funkciją: jo rėmuose palie
čiama partizaninių kovų tema
tika. Kadangi tas laikotarpis te
bėra nenuolaidžiai saistomas nuo 
stalinmečio atrajojamo, kompar
tijos įsakais nurodyto vertybių 
modelio, dažnai renkamasi kiti 
rėmai. Pvz., Juozo Grušo Žalių 
sienojų namų priešininkai neturi 
aiškios tapatybės; Romualdo Gra
nausko Jaučio aukojime rašo
ma apie senovės kryžiuočių 
laikus; o Ramūno Klimo Gintė ir 
jos žmogus, pasak prelegento, 
komplikuotos, simbolinės struk
tūros gimdo daugiau minčių, negu 
jų maskuojamas partizanų laiko

nuodėmės sąvoką, 
būtų galima pažinti

trumpas ekskursas j 
prieangi liežuviui

tarpis.
Rusų ir lietuvių literatūros susi

liečia ir kitais aspektais. Pvz., 
rusų Vasily Šukšin (miręs 1974 
m.) ir lietuvių Granauskas, 
Šavelis, Aputis ir kt. stengiasi 
„gyvenimo prietemoje“ apčiuopti 
žmogų ir parodyti jį esantį jautrų 
kitiems, trokštantį teisybės, 
norintį gyventi ir bijantį mirties. 
Šilbajoriui toji prietema yra tarsi 
„tamsos masė“, susidedanti iš 
nuoskaudų žmogui ir sąžinės prie
vartavimų, kylančių vardan bran
dumo ir racionalumo. Anot prele
gento, tai „beveik neasmeniška 
jėga“, kuri „paverčia tikrove 
kažkokia pabaisa, glūdinčia virš 
mūsų žmogiškumo“.

Žmogiškumo ieškojimo keli va
riantai: Kondroto Žalčio žvilgs
nio šermenyse nuo tariamo gai
lesčio nuplėšiamas melas; 
Granausko kaimiškos duonos 
įvaizdis liudija „norą ilgai ir tei
singai gyventi“; Apučio „Hori
zonte bėga šernai“ veikėjas pajun
ta esąs „svieto laikrodis“, 
mirtingasis dievas. Visa tai, sakė 
Šilbajoris, byloja Lietuvos rašy
tojų kūryboje pastebimą tikrovės 
iškraipymą kaip sąžinės, mo
ralės, žmogiškumo deformacijos 
apraišką.

Pasyvioji rezistencija
R. Šilbajorio ir V. Kavolio 

pateiktas literatūrinis pasaulė
vaizdis įgijo kitą plotmę politinio 
mokslininko Tomo Remeikio 
paskaitoje „Pasyviosios rezisten
cijos modelis: dviprasmiškumo 
dimensijos“. Tai buvo pastanga 
kurti teorinius visuomeninių 
apraiškų rėmus ir jais aiškinti 
lietuvių rezistenciją, Antrajam 
pasauliniam karui prasidėjus.

Remeikio modelį sudaro du 
matmenys: politinis ir moralinis. 
Politinis matas aptaria režimui 
pasipriešinimo laipsnį, prade
dant nuo labai žemo, beveik 
nesamo, ir baigiant sukiliminiu, 
revoliuciniu. Pasipriešinimo 
intensyvumą nustato visuomenės 
požiūris į žmogiškųjų vertybių 
paneigimą; kuo plačiau jis įžiū
rimas, tuo didėja galimybės agre
syviai reakcijai. Moralinė dimen
sija rodo režimo teisėtumo 
laipsnį visuomenėje. Vienoje ska
lės pusėje yra visiškas režimo 
atmetimas, kitoje jam ištikimybė.

Remeikis samprotavo, jog aukš
tas politinio pasipriešinimo laips
nis drauge su žemu režimo tei
sėtumo laipsniu veda prie 
sukilimo. Tuo tarpu neintensyvus 
pasipriešinimas kartu su žemu tei
sėtumu skatina gyventojų prisi
taikymą, kur, be kitko, simpto
miška plataus masto korupcija.
Pirmasis variantas, anot pre

legento, tinka stalininiam režimui 
aptarti ir partizaninio karo prie
žasčių ieškoti. Aukštas vertybių 
paneigimo laipsnis drauge su 
žemu teisėtumo laipsniu privedė 
prie ginkluotos rezistencijos. 
Pokario Lietuvos istoriografijoje 
dažnai remiamasi klasių kovos 
modeliu, kuris atspindi tik dalį 
tikrovės: ekonominė deprivacija 
buvo vienas, bet ne vienintelis, 
elementas, ką liudija ir įvairių 
socialinių grupių dalyvavimas 
partizaniniame judėjime. Taip pat 
netikslu partizanus vadinti ban
ditais arba teroristais, nes jų 
veiksmai buvo nukreipti ne prieš 
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aukštą teisėtumo laipsnį (visuo
menėje) turinčią vyriausybę, o 
prieš svetimos valstybės primes
tą režimą. Atmestinas ir kai ko 
siūlomas pilietinio karo modelis: 
Lietuvoje pagrindinė kova buvo 
ne tarp režimą palaikančių ir jam 
besipriešinančių grupių, o tarp 
svetimos valstybės karinių pa
jėgų ir didelės Lietuvos gyventojų 
dalies remiamos ginkluotos rezis
tencijos.

Antrasis Remeikio aptartas 
laikotarpis buvo nacių okupacijos 
metai. Anot jo, naciai taikė eko
nomines represijas Lietuvai, gra
sino asmeniniu saugumu, imdami 
priverstiniams darbams, stengda
miesi pravesti mobilizaciją, repre
suodami priešininkus, paneigė 
nepriklausomybės lūkesčius, atsi
sakydami pripažinti sukiliminę 
vyriausybę. Tačiau „kaukolei į 
akis“ žiūrėjo tik tam tikros 
grupės, t.y. žydai, čigonai ir 
komunistai. Be to, nacių okupa
cija buvo suvokiama kaip lai
kina: tą rodė karo eiga Hitlerio 
nenaudai, tą garantavo Atlanto 
chartija. Dar daugiau: nacių val
džios neteisėtumas buvo šiek tiek 
moderuojamas bolševizmo bai
mės, pagrįstos pirmąja Raudo
nosios Armijos okupacija.

Šios ir kitos priežastys, sakė 
prelegentas, privedė prie mažiau 
ginkluotosios, daugiau pasyvio
sios rezistencijos, iš kurios išplau
kė dviprasmiškumai ir kontro
versijos. Anot Remeikio: 
„Pasyvioji rezistencija susideda iš 
koloboracinių ir opozicinių 
veiksmų, iš legalių ir nelegalių 
aktų, iš oficialių ir neoficialių 
veikėjų interakcijos. (...) Sunku 
dažnai pasakyti, kur koloboracija 
su režimu pasibaigia ir kur opo
zicija prasideda“.

Dviprasmiškumai ypač ryškėja 
vadinamoje institucinėje rezisten
cijoje, kuomet siekiama režimą 
panaudoti antirežiminiams tiks
lams. Tokios rezistencijos dalyvis 
žino, kad turi bent iš dalies bend
radarbiauti su okupantu. Tik jo 
sąžinė gali nustatyti, iki kokio 
laipsnio galima kooperuoti, nenu
sižengiant asmeniškai moralei. 
Yra ir kita problema: paskiras 
individas „gali elgtis prisi
taikėliškai, motyvuojamas grynai 
oportunistiniais tikslais. Tačiau 
tokios laikysenos pasekmės gali 
tarnauti rezistenciniams tiks
lams“. (Kaip pavyzdį Remeikis 
nurodė Antaną Sniečkų, kurio 
vaidmenį pokario Lietuvos isto
rijoje „nebus lengva nustatyti“.)

Jeigu individo vaidmenį pasy
viojoje rezistencijoje sunku 
matuoti, lengviau tai daryti, apta
riant judėjimo pasėkmes. Anot 
Remeikio, vokietmečio pasyvioji 
rezistencija Lietuvoje buvo ri
botai efektinga. Pagrindinė jos 
silpnybė — nacionalistinė orien
tacija. Prelegento išvada: „Pasy
viosios rezistencijos politika savo 
pasėkmėse efektyviai mažino duok
lę vokiečių karo mašinai ir maksi
maliai apsaugojo krašto lietuvius, 
bet ne kitų tautybių gyventojus nuo 
išnaudojimo ar net sunaikinimo“.

Šios trys paskaitos, ieškojusios 
ryšio tarp bendražmogiškų verty
bių ir lietuvių kultūros savitos 
patirties, davė suvažiavimui ryš
kiausią spalvą.

Romas Sakadolskis 
(Bus daugiau)

Zita Sodeikienė Berlyno siena
.'i.'ii-vjjri

———■„Berlyno siena“ Chicagoje
Tokiu vardu Zitos Sodeikienės 

paroda buvo atidaryta 1983 m. 
spalio mėn. 8 d. Chicagos „Gale
rijoje“. Tai bene pirmoji turinti 
politinį vardą ir atspalvį paroda 
už Lietuvos ribų su vieninga 
tematika ir intriga. Tai paveikslų 
ciklas, vaizduojąs peteliškės, 
laisvės simbolio, kelionę už geleži
nės uždangos. Vaizdavimas 
ciklais mene nėra naujas. Taip 
iliustruojamos knygos. Net ir M. 
K. Čiurlionis ciklais vaizdavo 
„Pasaulio sutvėrimą“ ar „Tva
ną“. „Berlyno sienos“ vardo 
pasirinkimas nėra atsitiktinis. Jis 
atitinka geležinę uždangą, nelais
vės simbolį: be to siena yra patogi 
paveikslavimui, freskai. Tema
tiniu atžvilgiu ją galima būtų 
vadinti „Berlyno ratu“, nes jis yra 
uždaras, be pradžios ir kaip pasa
ka be galo. Tik išdėstyk 
paveikslus ratu ir pajusi, kad iš 
vikšro išsivysčiusi peteliškė vėl 
pradeda savo kelionę iš naujo, dar 
kartą išgyvendama deformuoto 
gyvenimo momentus, visuotinį 
susinaikinimą, mirtį ir atgimimą 
vikšro pavidale. Tas ratas turėtų 
būti be išeities taško, be sugrįži
mo, kaip iš Dantės „Dieviškosios 
komedijos“ pragaro.

Šioje parodoje Z. Sodeikienės

menas nėra neutralus, bet 
užangažuotas laisvės idėjai. 
Drobė, kaip ji pati pasisako gerai 
paruoštoje parodos programoje, 
reprezentuoja Berlyno sieną ir su 
ja susijusias pasėkmes mūsų 
visuomenėje. Tuo būdu Z. Sodei
kienė įsirikiuoja į kontraverainin- 
kų eiles mene. Tinkamai įves
dinta į amerikiečių spaudą ir 
televiziją, ji galėtų būti viena tų 
teigiamai ar neigiamai 
linksniuojamų menininkų, suke
liančių audras ne tik meninėje, 
bet ir visuomeninėje bei idėjinėje 
plotmėje. Šiame ciklo pavadinime 
atsispindi ir mūsų mažos tautos 
tragedija, kuri be abejo turėjo 
įtakos į mūsų menininkės temati
ką.

Iš tikrųjų į jos Berlyno sienos 
paveikslų ciklą reikia žiūrėti daug 
plačiau. Gimusi ir augusi tarp 
dviejų holokaustu, pokario metais 
gyvenusi sočioje ir mažai kuo 
suinteresuotoje visuomenėje, ji 
vergijos ir nužmoginimo isto
rinius momentus iškelia bendrine 
prasme, tinkančia bet kokiam 
laikotarpiui ar visuomenei. 
Peteliškė, laisvės, kartu grožio, 
simbolis (ne žuvėdra ar erelis), 
yra trapus tvarinys, trumpa
laikis, meniškas įvaizdis mene, 
moteriška meilės, švelnumo ir 
amžinybės sąvoka, kuri sudūžta 
brutalioj, nužmogintoj, bejausmėj 
minioj. Peteliškės įvaizdis 
pasikartoja beveik visuose ciklo 
paveiksluose, net ir makabriškoj 
žmogėdrų puotoj, kur šalia stabų 
— galvijų galvų — yra 
susmaigstytos negyvos peteliš
kės, kaip blogio pergalės prieš 
gėrį surinkti trofėjai.

Kaip ir ankstyvesnėse bendrinė
se ar individualiose parodose 
(1981 Northwestem University ir 
1982 m. — „Galerijoje“), taip ir 
šioje Z. Sodeikienė yra savita, 
individuali, nepriklausanti jokiai 
ypatingai srovei ar mokyklai. 
Išskyrus peteliškę, jos kitos figū
ros yra groteskinės, deformuotos. 
Sunkūs torsai ir neproporcingas 
masyvumas dar stipriau išryš
kina žmonių sudaiktėjimo 
bruožus. Fantastiški šlykštūs 
gyviai, deformuotos gyvulių figū
ros žmonių veidais (avių, jaučių 
ar kengūrų) iš siurrealistinės 
plotmės juos perkelia į natūralis
tinę. Centre tarp dviejų klasiki
nių kolonų, pastatytų ant defor
muotų žvėrių nugaros, šalia 
budinčių suakmenėjusių bežadžių 
riterių, tarytum, šventuose 
paveiksluose atvaizduota žmogėd-

rų „paskutinė vakarienė“. Iš viso 
Sodeikienės paveikslai įgauna 
sakralinio pobūdžio, nelyginant 
kryžiaus keliai. Ši žmogėdrų 
vakarienė yra labiausiai emoci
niai sukrečianti, šiurpi, aukščiau
sia nužmogėjimo viršūnė, kur 
beveidžiai veidai susėdę aplink 
stalą, pasidėję dubenyje krauju 
aptekusią žmogaus galvą. Tai lyg 
šventraščio palyginimas, Salo- 
mei pareikalavus šv. Jono galvos. 
Stipresniam įspūdžio sutiršti- 
nimui abejose „altoriaus“ — cen
trinio paveikslo — pusėse išstaty
ti krauju apšlakstyti veidai. 
Kraujo spalva kartojasi beveik iki 
šios dramos finalo, per visus 
kultūros bei civilizacijos 
sunaikinimo vaizdus. Net ir dro
bė už paveikslo ribų aptaškyta 
kraujo spalva.

Visi paveikslai tampriai surišti 
vienas su kitu. Tarp jų nėra net 
rėmų, kurie trukdytų veiksmo 
eigai. Visas ciklas struktūriškai 
sudarytas iš trijų dalių. Vidurinė 
yra esminė dramos dalis. Jos 
apačioje yra žodinis turinio 
interpretavimas, pačios Sodeikie
nės poezija. Viršutinėje, stogų 
pavidalo dalyje išdėstyti trikam
piai, autorės aiškinimu, reprezen
tuoja antikinę praeitį, stebinčią 
mūsų amžių, kvailai besišyp
sančią, abejingą ir net deformuo
tą. Paveikslų perskyrose, tarp sto
gų išdėstyti kompozicijos 
sumetimais bokšteliai su kryžiaus 
ženklais reprezentuoja bažnyčių 
ar kacetų bokštus ir krikščioniš
kosios Europos tylą.

Berlyno sienos ciklą papildė 
klasikinės ir elektroninės muzi- 

■ kos palyda, pritariant Debbie 
Vanderpool ir Becky Perry 
dainavimu, ir pačios autorės poe
zija apie peteliškę. Muzikinė dalis 
daugiau išryškino lyrinius ciklo 
momentus. Čia reikia priminti, 
kad Z. Sodeikienė turi pasakoto
jos ir poetės talentą. Dabar ji 
kalba vaizdais, bet ateityje gal 
išgirsime jos stiprų poetės ar bele- 
tristės balsą.

Baigiant, reikia pasakyti, kad 
visas Berlyno sienos ciklas yra 
emociniai stiprus, savo tikrove 
brutalus ir pradžioje bei 
priešpaskutiniuose keliuose 
paveiksluose lyriškas. Nuostabus 
fantazijos pasaulis leidžia jai 
kurti pasakiškas būtybes, kartais 
demoniškas, bet dažniausiai 
deformuotas tiek dvasiniai, tiek ir 
fiziniai, masyvias, bedvases, kar
tais paliestas humoro brūkštelė
jimais. Kiekviena detalė yra 
kruopščiai išstudijuota ir išbaig- 
♦a
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THE BERL1N

Paroda tęsis iki spalio mėn. 
d. Chicagos „Galerijoje“ 226 W 
Superior St., tel. 
Lankymo valandos nuo 10 v.r. i 
4 v.v.

Paroda verta aplankyti visiems 
kurie ieško bent dalelės tau 
tragedijos. Jie suras ją „Berlyno 
sienoje“.

280-1149.

A. Markelią

NAUJI LEIDINIAI
• Kazimieras Kaminskas, P 

svetimu dangumi. Eilėraščiai 
Chicaga, 1983. Spaudė „Draugo 
spaustuvė. Viršelis — dail. 
Vaičaičio. 96 psl. Kaina — 3 do 
. Australijoje gyvenančia 
autoriaus tėvynės ilgesio, jauny 
tės prisiminimų traukos paskatin 
ti eilėraščiai surinkti kukliai, be 
skoningai išleistoje knygelėje.

• Vanda Ivaškevičiūtė. Moti 
ir tėvui. 1982 m. 54 psl. Kaligra 
kai surašyti, mažo forma 
knygelėje atspausdinti motiny 
tės ir tėviškumo temų apmąsty/ ’ 
mai iš 1951 ir 1960 metų.

•>(
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