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Šių metų balandžio 16 dieną, vandeniu. Jo viduje įtaisytas
Lietuvių namams Philadelphijoje elektrinis motoriukas. Tinka pa
m i n i n t aštuoniasdešimt metų statyti lauke ir viduje.
veiklos sukaktį, iškilmių paįvai
Visuose darbuose atsiskleidžia
rinimui vietos Kultūros centras didelis Vaškio meninis talentas.
suruošė dailininko Petro Vaškio Bene geriausiai jo kūrybą aptaria
darbų, paimtų iš jo privačios dailininkas Kazimieras Žoromskolekcijos, parodą. Tai buvo gera kis: „ P a ž i u r t u s į Petro Vaškio
p r o g a n e t i k p a s i d ž i a u g t i darbus, gaunasi šiltas jausmas
dailininko per ilgą laiką pasiek tam paprastam, bet kartu rafi
t a i s l a i m ė j i m a i s , b e t k a r t u nuotam jų išbaigimui, kuris jo
pasekti kelius, kuriais jam teko keramikai suteikia skulptūrinio
žygiuoti per 67 metus.
kilmingumo. Be reikalo Vaškys
Vaškys mūsuose ir amerikiečių savo darbus vadina keramika.
tarpe
na plačiai žinomas kaip Juose daug skulptūrinio tikslu
skulpc . i u s ir kaip keramikas. mo, tiek visumoje, tiek detalėse.
Tačiau atrodo, jog menines aukš Svarbiausia, jo skulptūra gimsta
t u m a s y r a pasiekęs keramikos autentiško talento rankose".
srityje, ypač įvairių dydžių ir for
1974 metais Vaškys Philadelmų dekoratyvinių vazų kūryboje. phijos meno kolegijos 'joje profe
Ir parodoje tarp gražiai eksponuo soriavo) buvo deleguotas į tarp
tų darbų vyravo vazos. Būdinga, tautinį keramikų simpoziumą,
kad jis savo kūryboje, išskyrus įvykusį Vilniuje. Į jį suvažiavo ne
k a i k u r i ų darbų vidų, visai tik žymūs keramikai iš komunis
nenaudoja glazūros. Įvairių tonų tinių kraštų, bet ir iš laisvojo
spalvas išgauna metalų (vario, pasaulio. Ten jie diskutavo įvai
geležies, aliuminio, kobalto ir rias su keramika susijusias pro
kitų; oksidų pagalba. Vyravo trys blemas ir kartu pasirodė su savo
vazų tipai: ilgaliemenės, žemasto- kūrybiniais darbais. Po dvejų
gės ir vazos — puodynėlės. Dau metų Vaškys vėl sugrįžo j Vilnių
giausia dekoruotos tautiniais mo ir užtruko apie tris savaites, dar
tyvais a r b a augalų žiedais, la buodamasis tenykštėje kerami
pais, šakelėmis. Buvo vazų, susi kos studijoje. Sukurtus kūrinius
dedančių iš dviejų dalių: molio ir paliko Vilniaus meno muziejui.
metalo. Įdomi buvo g a n a aukšta, (Jei kam tektų jį aplankyti, ne
kaip ir kiti jo darbai, žvakidė, pamirškite reikiamą dėmėsi at
skulptūrinės kompozicijos. Betgi kreipti į Vaškio darbus.)
lankytojų dėmesį labiausiai pa
Ta proga žymus okupuotos
t r a u k ė fontanėlis su trykštančiu Lietuvos k e r a m i k a s Juozas

Šių metų balandžio 5 dieną saugumiečių išgauti parodymai,
Tiesa išspausdino seno partiečio ypač iš suimtų partizanų ir kitų,
istoriko Romo Šarmaičio straips kurie buvo kaltinami priklausą
nį apie Stalino metais nužudytą buržuazinių nacionalistų par
Lietuvos
kompartijos
CK tijoms, mėginę nuversti sovietinę
sekretorių Zigmą Angarietį. valdžią.
Straipsnis įdomus tuo, kad
Lietuvos spauda dažnai rašo
Šarmaitis gana atvirai rašo ne apie Lietuvos saugumo depar
vien tik apie Angariečio nutei tamento -ektoriaus Augustino
simą, bet ir apie jo tardymą, Povilaičio slaptą k e l i o n ę į
kankinimą. Lietuvių atsiminimų Berlyną 1940 metais, kur, prezi
autoriai, pavyzdžiui, pulkininkas dento Smetonos pavestas, neva
Jonas P e t r u i t i s , redaktorius p a s i ū l ė Vokietijai
perimti
Juozas Keliuotis ir daugelis kitų, Lietuvą į savo globą. Tai neva
seniai aprašė Stalino laikų sava rodo, kad Smetonai nerūpėjo Lie
valiavimą, nežmoniškas kalinių tuvos likimas. Šie kaltinimai
sąlygas, nuolatinį jų kankinimą r e m i a s i Povilaičio d u o t a i s
bei mušimą. Plačiai šiuo klau parodymais saugumui, bet pri
simu rašė ir Solženicinas, Medve simintina, kad jis bent devynis
devas, daugelis Vakarų istorikų. mėnesius buvo laikomas sau
Bet oficialioji Lietuvos spauda iki gumo rūmuose ir, be abejo, buvo
šiol nutylėdavo šiuos reikalus. tiek pat kankinamas kaip Gold
Šarmaitis nurodo, kaip buvo bergas ir kiti. jei ne daugiau.
sudarinėjama Angariečio byla. Todėl jam priskiriami parodymai
Jis buvo tardomas beveik dvejus ne kuo daugiau patikimi, kaip pa
metus, dažnai mušamas. Mėnesį rodymas, kad Angarietis verbavo
prieš sušaudymą Angarietis ant žmones į lietuvių nacionalistų
vyniojamojo popieriaus skiautės kontrrevoliucinę organizaciją. Ki
aprašė, kaip smūgiai per galvą tas būdingas pavyzdys — tai šių
pakenkė jo klausai, kaip labai pa metų pradžioje i š s p a u s d i n t i
blogėjo jo atmintis. Senas revoliu s t r a i p s n i a i apie k o m u n i s t ų
cionierius Solomonas Goldbergas nukankintą Telšių vyskupą Vin
buvo verčiamas pasirašyti su centą Borisevičių, kurio nutei
klastotą pareiškimą apie Anga simas lygiai t a i p p a t buvo
riečio veiklą. Atseit Angarietis grindžiamas saugumiečių išgau
įrašė Goldbergą į lietuvių nacio tais parodymais, tarp jų iš parti
nalistinę kontrrevoliucinę or zanų vado Adolfo Kubiliaus,
ganizaciją, davęs ginklą, kuris kuris turėjo būti itin žiauriai
bus reikalingas pasikėsinimui kankinamas, nes jis į Lietuvą
prieš Staliną. Goldbergui atsi sugrįžo iš Vokietijos. Vyskupas
sakius, tardytojas kartu su sargu Borisevičius buvo nuteistas my
mušė Goldbergą guminiais bi riop. Manytina, kad ir Kubilius
zūnais. Kitą dieną vėl buvo var susilaukė to paties likimo, bet iš
tojamas smurtas, kol Goldbergas jų prievarta ir kankinimais iš
pasirašė. Šarmaitis pažymi, kad gauti parodymai tebelaikomi tie
ir jis buvo suimtas, verčiamas sos šaltiniais.
smerkti Angarietį, bet esą atsi
Šarmaitis
teigia.
kad,
sakęs tai daryti.
susipažinęs su Angariečio byla,
Sveikintina, kad Lietuvos spau jis parašė drąsu pareiškimą,
da pagaliau pradeda konkrečiau smerkdamas saugumo klastotes,
rašyti apie Stalino laikų terorą, bet tardytojai jo prie bylos nepri
nepasitenkina vien tuščiais šab dėjo, nes toks pareiškimas, kaip ir
lonais apie asmenybės kultą ir kiti aiškinimai, „bylos fabrikan
neteisėtą represavimą. Šarmaitis tams buvo neparankūs". Kitaip
net pavardėmis mini kelis tardy t a r i a n t , s a u g u m a s pagal iš
tojus kankintojus, su pasitenki anksto numatomą planą rink
nimu pažymėdamas, kad vienas davo medžiagą, o kas buvo nepa
jų buvo sušaudytas, du kiti iš par ranku, išmesdavo. Jei šitoks
tijos išmesti, nors manytina, kad metodas buvo taikomas komunis
pastaroji bausmė pernelyg švelni tams, kurie uoliai vykdė Krem
už prisidėjimą prie nekaltų liaus nurodymus (Angarietis, pa
žmonių žudymo. Skaitant Šar vyzdžiui, savo paskaitose aiškino
maičio straipsnį, kyla ir kiti pla trockizmo žalą), tai galima tik
tesnės apimties klausimai, kurie spėti, kaip buvo rengiamos komu
kol kas viešai nenagrinėjami, nistų priešų bylos, kas buvo daro
būtent, ką darė Lietuvos komu ma su neparankia medžiaga ir
nistų partija ir jos vadovai, kai žmonėmis. Naujas s a u g u m o
nekalti žmonės buvo žudomi, ir išgautų parodymų vertinimas
ko verti kiti Berijos ir Stalino turi būti taikomas visoms jo au-

koms, ir ne tik partijos.
Ką darė Lietuvos komunistų
partija ir jos vadovai, kai aukšti
ir ištikimi jos veikėjai buvo
suimami? Šarmaitis aiškina, kad
jis net kalėjime gynė Angarietį,
kad Lietuvos spauda nutylėjo
Angariečio nuopelnus, bet klus
niai nekartojo prieš jį nukreipia
m u s šmeižtus. Atseit lietuviai
komunistai dorai laikėsi. Tačiau
galima suabejoti, ar iš tiesų t a i p
buvo. Pavyzdžiui, rašytojas, sau
g u m i e t i s A l e k s a n d r a s Gudaitis-Guzevičius savo literatūros
veikaluose juodomis spalvomis
v a i z d a v o Barža*,
tai yra
Angarietį. Neseniai Ogoniok pa
skelbė, kad, vokiečiams artėjant
p r i e M a s k v o s 1941 m e t a i s .
Stalinas įsakė sušaudyti per 200
sovietinių generolų. Bet ne tik
B e r i j a , o ir Molotovas b e i
Vorošilovas
tam
pritarė,
negailėdami smerkimo žodžių.
Vargu, a r Lietuvos komunistai
buvo drąsesni? Visiškai aišku,
kad jų vadovai viešai nereiškė
savo abejonių dėl vykdomų repre
sijų, nes tuo atveju būtų patys
nukentėję.
J ų tylėjimas kaip tik ir tei
sinamas galimomis represijomis.
Bet šiuo atveju nuoseklumas rei-
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metus studijavo skulptūrą. Ją
baigęs, 1947 metais įstojo į Ro
mos karališkąją akademiją ir jo
je įsigijo skulptoriaus diplomą. Po
to dar vienerius metus tobulinosi
meno srityje.
Dera paminėti, kad bestudijuo
jant kritiškais momentais jį
maistu šiek tiek sušelpdavo kun.
Vincas Mincevičius, kuris Italijoj
jau senokai gyveno ir turėjo
pažinčių su pasiturinčiais žmo
nėmis. Be jo pagalbos nežinia,
koks likimas būtų ištikęs didžiai
meno žinių ištroškusį jaunuolį.
Pirmą k a r t ą Petro Vaškio
didelis meninis talentas atsisklei
dė 1948 metais Romoje suruoštoje
didžiulėje meno parodoje. (Joje
dalyvavo 3,000 dailininkų.) Už
skulptūrą „Motina po kryžiumi"
laimėjo antrą premiją. Vėliau Nevaroje suruoštoje parodoje jam
teko dalis ir organizacinio darbo.
Jo dėka ten buvo net atskiras lie
tuvių skyrius.
Neaišku, kuo viskas būtų pasi
baigę, jei ne vienas atsitikimas,
jo likimą pakreipęs visai kitais
keliais. 1949 metais Vaškio drau
gas Balfo atsiųstuose rūbuose
rado adresą žmogaus, gyvenančio
Philadelphijoje, ir jį perdavė
Petrui. Prasidėjo susirašinėjimas
ir tų pačių metų rudenį Vaškys
Petras Vaikys 1984 metais Philadelphijoje prie savo skulptūros darbų.
atvyko pas savo geradarį.
Kūrimosi pradžia buvo sunki.
Ir
jam teko pakelti kietą meni
dailės
Adomonis taip atsiliepė apie sve K a u n o t a i k o m o s i o s
ninko
naujakurio dalią: dekoravo
čio kūrybą (Kultūros barai, 1977. institutą. J a m e studijavo trejus ir
bažnyčias
^Philadelphijos lie
Nr. 8): „Petras Vaškys — nea pusę metų. Rusams antrą kartą
bejotinai talentingas žmogus. okupuojant Lietuvą (belikus pus tuvių Šv. Kazimiero bažnyčiai
Petras dirba nuostabiai greitai su mečiui iki diplomo gavimo), pasi padarė kryžiaus kelius), sina
gogas, privačius namus, dirbo
betarpiška medžiagos ir minties traukė į gaisruose skęstančią
kapinėse prie paminklų ir kartu
interpretacija, kur rafinuotumas Vokietiją ir apsigyveno Dresdene.
dvejus metus studijavo granito ir
susipynęs su paprastumu, neretai Ši miestą subombardavus, per
liejimo darbus. Tačiau visi šie
su lietuviškos simbolikos blyks sikėlė į Muencheną.
darbai buvo pripuolami. Vaškiui
telėjimais. Jis ir puikus technolo
Karui pasibaigus (1945), kažko a t r o d ė , kad tik komercinis
gas, ne vieną iš mūsų apdalinęs
kios vidinės jėgos stumiamas, menas, nors ir mažai patrauklus
vertingais patarimais".
greičiausiai noro laužtis į meni jo kūrybiniams polėkiams, gali
nes aukštumas, nemokėdamas užtikrinti kasdieninę duoną.
Biografiniai bruožai
1952 metais įsiruošė studiją, pa
kalbos, be skatiko, be dokumentų
Petras Vaškys gimė 1921 m. (jie bombardavimo metu buvo su vadintą „ P e t r a s Molds", ir
sausio 1 d. Mosėdžio miestelyje. naikinti Dresdene), įšoko į trau vertėsi taikomosios dailės kūri
Kretingos apskrityje, netur kinį ir su grįžtančiais italais at niais. 1956 metais gavo instruk
tingoje šeimoje. Todėl nenuo sirado Romoje, didžiausiame me toriaus darbą Philadelphijos
stabu, kad ilgus metus, ypač no centre. Čia jį pasitiko nuožmus meno muziejaus mokykloje,
bestudijuojant, jį lydėjo visokie skurdas, veik formalus badas. vėliau pavadintoje Philadelphia
nepritekliai. Baigęs Kaune Fre Sužinojęs, kad maisto atžvilgiu College of Art. Ir darbuodamasis
dos sodininkystės-daržininkystės padėtis yra kiek geresnė Flo
(Nukelta į 2 psl>
mokyklą, išlaikė egzaminus į rencijoje, persikėlė į ten ir dvejus

kalautų, kad sovietiniai istorikai
pripažintų, jog dėl panašių
priežasčių daugelis lietuvių ne
smerkė vokiečių savavaliavimo,
ir t u r ė t u pabrėžti ypatingą
buvusio prezidento Kazio Gri
niaus, krikščionių demokratų
vado Mykolo Krupavičiaus ir
kitų visuomenės veikėjų drąsą,
smerkiant nacių ekscesus. Pri
simintina, kad daugelis kitų
lietuvių veikėjų, pavyzdžiui,
buvęs kariuomenės vadas gene
rolas Raštikis atsisakė tarnauti
vokiečiams, nors nežinia, jog
kuris nors aukštas partijos parei
gūnas būtų atsisakęs savo pa
reigų, protestuodamas prieš
smurtą ir saugumo siautėjimą.
Juk ir pats Šarmaitis greitai
buvo paleistas iš kalėjimo ir
toliau tarnavo valdžiai, nors jis ži
nojo, kad ji atsakinga už jo
mokytojo Angariečio neteisėtą
nužudymą. Ir vėliau Šarmaitis
klusniai prisitaikė prie politinių
vėjų. Pernai metų viduryje išleis
tame kolektyviniame veikale Lie
tuviai — Spalio revoliucijos ir
pilietinio karo dalyviai Šarmai
tis nutyli Angariečio likimą,
rašydamas, kad ..Angarietis
žuvo 1940 m. gegužės 22 d. Mask
voje".
Sunkūs ir žiaurūs buvo Stalino
laikai; negalima laukti, kad kiek. vienas žmogus būtų tapęs did
vyriu ir priešinęsis smurtui. Bet
vis dėlto partijos narių laikysena,
jų atkaklus tylėjimas represijų
akivaizdoje, klusnus kone visų,
net ir neteisėtu nurodymų vyk
dymas, pasipriešinimo stoka, fak
tas, kad partijos nariai protesto
ženklan nesugrąžino partijos
bilietų — visa tai labai daug ką
pasako apie partiečių narių Rašomas Jungtiniu Amerikos Valstybių Nepriklausomybės aktas, paskelbtas 1776 m. liepos men. 4 d. Philadelphi
galvojimą ir dorovę. Ir ne joje. Is kaires: Thomas Jefferson. Benjamin Franklin. Robert Livingston. John Adams, Roger Sherman. Viena i*
teigiamai.
American Wax Museum. Independente Mali. Philadelphia. Pennsylvania. vaškinių figūrų kompozicijų, kurios buvo
K. G. pavestos sukurti skulptoriui Petrui Vaskiui. 1986 m. tais švenčiant JA*V Nepriklausomybes 200 metų sukakti.
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Vienuoliktoji baltistikos konferencija
Marylando universitete

(Atkelta iš 1 psl.)
RAMUNĖ KUBILIUTE
The Association for the Advancement of Baltic Studies
(AABS) grįžo j savo gimtinę
11-ajai baltistikos konferencijai
University of Maryland 1988 m.
birželio 8-11 dienomis. Prieš
dvidešimt metų ten pat buvo susi
r i n k ę b a l t i s t i k a susidomėję
asmenys, o 1988 m. AABS turi
965 narius. Tai įvairių spe
cialybių asmenys, kurių 9 ^ yra
nepabaltiečių kilmės moksli
ninkai ir kiti.
Bendras žvilgsnis
1988 m e t ų konferencijoje
dalyvavo turbūt daugiau negu
300 asmenų (registracijas tvar
kantys dar nebuvo suskaičiavę
visų užsiregistravusių, kai jų
buvo paklausta konkrečiai, kiek
buvo dalyvių). Vyko šios sesijos:
meno istorija, pabaltiečių stu
dijos, bibliografija, tautosaka,
generalinės sesijos, istorija, ling
vistika, literatūra, muzikologija,
socialiniai mokslai ir specialios
temos — gintaro — gvildenimas.
Dalyvavo mokslininkai iš JAVbių, Kanados, Australijos, Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos,
Vakarų Vokietijos, Švedijos ir
Pabaltijo šalių: Lietuvos, Lat
vijos, Estijos. JAV valdžios dar
buotojai (pvz., vienas iš Valstybės
departamento) moderavo ar šiaip
dalyvavo sesijose. Teisingai buvo
paminėta, kad Pabaltijo kraštų
geopolitika įgyja p a s a u l i n į
dėmesį.
University of Maryland rusų
mokslo šakų programa (Russian
Area Studies Program) oficialiai
organizavo, šelpė konferenciją.
Visi konferencijos punktai vyko
Center of Adult E d u c a t i o n
patalpose,
išskyrus
vieną
literatūros vakarą. Patalpos di
džiulės, nes tilpo ne tik pabaltiečiai ir jų draugai, bet ir
pirmo tarptautinio violončelės
kongreso dalyviai. Tačiau ne visi
šių abiejų suvažiavimų dalyviai
galėjo būti apnakvydinti šiose pa
talpose, bet viešbučių netolimam
College Park miestelyje buvo
galima rasti. Kiti važinėjo kas
dien iš Washingtono ar iš artimų
Marylando ar Virginijos miestų,
miestelių.
Susiradus centrą, užsiregist
ravus, reikėjo tada peržiūrėti pri
pildytą programos knygelę ir kas
dien pasirinkti, k u r dalyvauti.
Kartais pasitaikė, kad kelios
konkuruojančios sesijos visos
buvo įdomios — reikėjo rinktis.
Kas nuostabu, tai kad akademi
nio pasaulio perpildytoje AABS
nespausdinamos konferencijos
sesijų santraukos (abstracts),
kaip būna kitose profesinėse kon
ferencijose. Nenuostabu, kad
mokslininkai iš Pabaltijo, kurie
buvo įrašyti į programą, negavo
leidimų atvykti a r pan., bet kai
kurie Šiaurės Amerikos dalyviai
nepranešė savo sesijų modera
toriams, kad neatvyks. (Gal todėl
AABS nedrįsta iš anksto spaus
dinti sesijų santraukas — progra
ma dažnai keičiasi.) Kai paklau
siau vieno senokai AABS pri
klausančio, jis sakė, kad nepasirodžiusiems/nepranešusiems bus
atleista, jie vėl bus kviečiami
skaityti paskaitas, nes AABS
bendrija turi palyginus mažai na
rių, visų reikia. (Man tik nuo
stabu, kad „šeimos nariai" taip
sudarytų nepatogumų, neaišku
mų sesijų moderatoriams, kurie
publikai turi pranešti: „Nors man
nebuvo pranešta, man rodos, kad
t o k s ir t o k s p a s k a i t i n i n k a s
nepasirodė...")

suvažiavimas Sovietų Sąjungoj.
Paskaitos vyko daugiausia anglų
kalba, bet buvo sesijų, kurios
vyko vokiečių, prancūzų ar lie
tuvių, latvių ar estų kalbomis.
Asmenys, kurie lankėsi įvairiose
sesijose, buvo dviejų rūšių — ar
ba patys ekspertai tose srityse, ar
tokie, kurie norėjo išgirsti žinių
kokia nors tema. Tokie asmenys
turėjo pasitikėti paskaitininkų ži
niomis. Turint tą mintyje — gali
ma pasidalyti kai kuriomis įdo
miomis žiniomis, kurias teko iš
girsti AABS konferencijoje.
Juris Dreifelds iš Brock uni
v e r s i t e t o (Ontario, C a n a d a )
pateikė įdomių žinių apie protes
tantų ir katalikų Bažnyčias Lat
vijoje. Pasak jo, Latvijoje 13% vai
kučių dabar krikštijami katalikų
bažnyčioje. įdomu buvo sužinoti,
kad nors Lietuvos k a t a l i k ų
kunigų seminarija p a r ū p i n a
kunigus pačiai Lietuvai ir Gudi
jai, Latvijos kunigų seminarija
turi aptarnauti daug didesnį
geografinį plotą. 1985 m. Lat
vijoje 104 katalikai kunigai ap
t a r n a v o 185 p a r a p i j a s . Pro
testantų 85 dvasiškiai (kai ku
rie turintys net 3 kongregacijas)
aptarnauja 25,000 Bažnyčios
narių. Dreifeldo nuomone, Bažny
čios situacija Latvijoje — kaip li
goninės vėžio ligų skyrius: reli
gija izoliuota nuo tautiškumo.
Tačiau kitą dieną tas pats paskai
tininkas kalbėjo, kaip Latvijos
gyventojai susidėjo ir padėjo
užstoti
kelią
ekologiškai
kenksmingų hidroelektros stočių
statymui. Tokiais atvejais, matyt,
visas kraštas, nežiūrint religinių
skirtumų, susibūrė vienam
tikslui.
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Petras Vaškys

Skulptūra, 3'8" x 3^"

Violeta Kelertiene (University
of Illinois at Chicago) apžvelgė
dabartines temas, iškylančias
literatūriniuose veikaluose Lie
tuvoje. „Glasnost" (per praėjusius
du su puse metų) atpalaidavo au
torius: dabar galima rašyti apie
savižudybę, apie Antrojo pasau
linio k a r o laikotarpio per
gyvenimus, apie religinius jaus
mus, apie alkoholizmą, apie ra
dijo transliacijas iš Vakarų.
Dievas rašomas su didžiąja ,.D".
Nebereikia iššifruoti kodo —
beveik visi paprasti skaitytojai
gali suprasti gilumines temas.

Kai kurios sesijos pritraukė
klausytojus turbūt daugiausia
pavadinimais, kaip, pavyzdžiui,
„The A - Ticket to the Latvian
Experience"
(ne viskas gali būti
Mare Taagepera (University of
California - Irvine) įdomiai pri su penketuku); „Lithuanian Pistatė Estijos fosfato kasimo eko geons" (taip, lietuviški paukščių
logines ir politines pasekmes. vardai); „The Devil's Invasion:
Pagal ją, tik 1% iškasto fosfato C u l t u r a l C h a n g e s in Early
gali būti augalų sugeriamas. Tai Modern Lithuania'*. Žinoma, kai
ekonomiškai nepavykęs užsimoji kurios buvo tiek pat įdomios,
mas, kuris kenksmingas aplin kaip pavadinimai nurodė. Kai
kai, teršia orą, naikina gamtą. kurios sesijos labai specializuotos
Dr. Taagapera minėjo, kad Vaka — apie gintarą pasaulyje; JAV ir
rų ekonomijos taisyklėmis, užmo Vakarų Vokietijos archyvai,
jis kaip šis, dabar vykstantis Es kurie turi medžiagos apie pabaltijoje, subankrutuotų. Vienas tiečius ir pan. Kai kuriose sesi
estas jai pasakė — tai kaip absur jose buvo kalbama apie dabartinį
do teatras, išskyrus, kad absurdo gyvenimą Pabaltijy (pvz., suomių
televizijos įtaką Estijoje), o kitos
teatras turi pertraukas.
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aptarė istorinius įvykius, da
bartinėmis akimis žiūrint (pvz.,
vokiečių okupacijos ar net Pir
mojo pasaulinio karo laikotarpį).
Murray Fesbach (Georgetown
University) kalbėjo bendroje sesi
joje apie demografinius pasikei
timus Sovietų Sąjungoj. J i s
minėjo, kad 1987 m. Sovietų
valdžios sveikatos skyrių hierar
chija visa iširo — vieni ministrai
buvo pašalinti, kiti pabarami.
Azijos respublikų gyventojų skai
čius didėja — šeimos didelės
(musulmonai nori, kad kiekvieno
je šeimoje būtų keturi sūnūs). Be
to, bus ten perkeliami nauji
gyventojai iš kiįų respublikų. So
vietų Sąjungos technologija per
sikelia į pietus.
Salia sesijų buvo ir kitų pro
gramos punktų: pabaltiečių
poezijos vakaras, kuriame buvo
deklamuojami angliški eilėraščių
vertimai; bendri pietūs, kurių
metu AABS pirmininkas Rein
Taagepera kalbėjo apie Pabaltijo
centrizmo pagyvėjimą; aukšto
lygio koncertas (latvių kilmės
baritonas, pianistai, smuiki
ninkė); ir pokylis.
Lietuvių dalyvavimas
AABS
1988 m. AABS suvažiavimas
praėjo gan įdomiai. Lietuviai gal
turėtų atidžiau pažvelgti į savo
dalyvavimą šioje organizacijoje ir
suvažiavimuose — latvių kilmės
narių skaičius gerokai persveria
lietuvių ir estų narių skaičių. Kai
kurie lietuviai, kurie dirba aka
deminį darbą (ir kiti, kurie yra
vien mėgėjai) labai aktyviai
reiškiasi AABS. Tomas Venclova
(Yale University) bus AABS
pirmininku 1990-91 m., Violeta
Kelertienė (University of Illinois
at Chicago) yra 1989-90 m. sekre
torė/iždininkė, Audronė B.
Willeke yra 1989-90 m. vicepir
mininkė spaudos reikalams.
Vilius Lukas Dundzila, Rimvy
das Šilbajoris, Rūta Virkutytė, R.
Birutė Saldukienė. Eglė Žygas,
Saulius Sužiedėlis, Emilija Sakadolskienė. V. Stanley Vardys,
Romualdas J. Misiūnas ir kiti
darė pranešimus įvairiose se
rijose. Pagal programą, kon
ferencijoje dalyvavo Vytautas
Ambrazas, Juozas Girdzijauskas,
Vitas Areška ir kiti iš Lietuvos.

Vaškys kolegijos vadovybes bu
vo labai gerbiamas ir už šalia
mokyklos jo atliktus darbus.
Nenuostabu, kad jis nuolatos
buvo deleguojamas į svarbius
keramikų suvažiavimus. Juose
skaitydavo paskaitas, darydavo
pranešimus. Dalyvavo net pen
kiolikoje tokių suvažiavimų.
Pasitraukiant pensijon, j a m
kolegijos buvo suruoštas gražus
pagerbimas. Ta proga The Columns, mokyklos laikraštyje, pa
sirodė jo nuotrauka ir gražūs
atsiliepimai apie jo a t l i k t u s
darbus.
Veikla už m o k y k l o s
Vaškys labai išgarsėjo Philadelphijoje ir toli užjos ribų, 197G
metais šiame mieste sukurdamas
Amerikos istoriją liečiantį vaški
nių figūrų muziejų. Su jo įkūrimu
surišta savotiška istorija.
Muziejaus iniciatoriai planavo,
kad jis meniniu atžvilgiu turėtų
būti panašus į Madame Tussaud
muziejų, esantį Londone. Norėjo,
kad ten būtų apie 100 žmogaus
dydžio figūrų ir kad jos būtų pa
darytos per vienerius metus. Po
nemažai vargo skulptorių surado,
bet šis pareikalavo trejų metų
figūrų padarymui. Tokiu būdu
rengėjų planai pradėjo lyg ir
griūti.
Maždaug tuo laiku Palaiminto
jo vyskupo John Neumann, mi
rusio Philadelphijoje praėjusio
šimtmečio pabaigoje, palaikai iš
rūsio buvo perkeliami į Šv. Petro
bažnyčią. Vaškys buvo paprašy
tas iš vaško padaryti vyskupo
galvą. Vietoje vienos padarė dvi.
Bažnytinė komisija pasiėmė jai
patinkamą, o kitą galvą Vaškys
nugabeno į jau minėtą mokyklą

•

P e t r a s Vaškys

Molinė vaza, 19" x 15", 1982

ir parode s t u d e n t a m s . Pri
puolamai J4 pamatė ir vienas
kolegijos profesorius, žinantis ne
sėkmingą muziejaus kūrimosi is
toriją. Jis tuojau pranešė muzie
jumi besirūpinantiems. Šie grei
tai kontaktavo Vaškį ir su juo
pasirašė sutartį. Tai buvo be galo
didelis d a r b a s , pareikalavęs
t e c h n i š k o s precizijos, gero
Amerikos istorijos žinojimo, nes
Vaškiui buvo pavesta ir figūrų
aprangos suprojektavimas. Per
nepilnus metus buvo sukurta 103
figūros ir 1976 m. kovo 21 d.
muziejus iškilmingai buvo ati
darytas netoli nuo Amerikos gar
siojo Laisvės varpo. Prieš muzie
jaus atidarymą ir jo metu pasi
rodė daugybė ilgesnių ir trumpes
niu aprašymų su gausybe spalvo
tų ir juoda-balta nuotraukų.
Straipsniuose ir televizijos pro
gramose buvo nupasakota Vaškio
naudojama technika, jo biogra
fija, sunki jo kūrimosi pradžia,
bėgimas nuo kančias, mirtį
nesančio sovietinio komunizmo.
Tuo buvo plačiai išgarsintas ne
tik figūrų autorius, bet ir Lie
tuvos vardas.
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Petrą* Vaskvs
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S k u l p t ū r i n ė kompozicija. 6*8" x 28"

Per AABS susirinkimą buvo
pranešta, kad AABS bandys sam
dyti apmokamą darbuotoją. Bus.
stengiamasi užmegzti tolimes
nius ryšius su Pabaltijo kraštais
susidomėjusiais suomiais, veng
rais ir kitais. Baltistikos fondas
(Baltic Studies Fund) iš Venecuelos gavo gan didelę auką
(berods 20.000 dol.). 1990 m.
birželio 20-23 d. AABS suvažia
vimas jvyks U n i v e r s i t y of
Washington-Seattle.
Petras V a š k y s

Muziejus
Jungtinių Amerikos Valstybių
prezidentų, jų žmonų, generolų,
mokslininkų, artistų, poetų, rašy
tojų, politikų, astronautų, spor
tininkų, vergų, laisvės kovotojų
ir kitų figūros buvo atkurtos,
naudojantis nuotraukomis ir
portretais. Itin įspūdinga bu
vo grupinė skulptūra, kurioje
vaizduojama George \Vashinį
tono su palyda kėlimasis per
Delavvare upę Amerikos laisvės
kovų metu. Gilų įspūdį lankyto
jams paliko ir patriotas Patrick
Henry, kuris Nepriklausomybės
karo išvakarėse pasakė: „Duokite
man laisvę arba mirtį".
Galvos, ūsų, antakių, plaukų
įsodinimui V a š k y s naudojo
specialią techniką. Matomos
figūrų dalys (veidas, rankos) buvo
nudažytos specialiais dažais ir
atrodė kaip gyvo žmogaus.
Muziejų į metus aplankydavo
apie ketvirtis milijono žmonių.
Šiuo metu jis yra uždarytas.
Kalbama, kad po restauracijos
žmonės jį vėl galės lankyti. Ką
apie jį sako pats autorius? J i s
kukliai pareiškė: .,Vaško muzie
jaus darbai man nebuvo prie šir
dies'. O juokaudamas dar pridėjo:
„Taip ir žaidžiau t a r p pinigo ir
meno. Vieno reikia kūnui, o kito
— dūšiai".
Kiti s v a r b e s n i d a r b a i

I AABS ateitį
žvelgiant

Sesąjos
„Glasnost" ir politinės temos
labai vyravo 1988 m. konfe
rencijoje. Dažnai buvo minimas
artėjantis komunistų partijos

mokykloje nenutraukė pramo
ninio meno eksperimentų.
Laiko slinktyje didėjo paskaitų
skaičius, jis buvo priimtas į pro
fesūrą (Associate Professor), ėjo
įvairių departamentų direkto
riaus pareigas. 1970 metais buvo
pakeltas į profesorius ir tose pa
reigose išbuvo iki pensijos (1986).
Vaškys turi įdomią keramikos
dėstymo metodiką. Buvo labai
mėgiamas studentų. Pridėjus
didelį darbštumą, organizacinius
gabumus, jo indėlis mokykloje
per 30 metų susidarė labai di
delis.

Skulptūra, 6'4 x 23"

Minint šv. Kazimiero mirties
500 metų sukaktį, Petras Vaškys
suprojektavo gražų medalį, kuris
jubiliejaus proga buvo plačiai
paskleistas. Sukūrė Amerikos
herbą. Pagal architekto Jono
Muloko projektą padare puikų
Vinco Krėvės antkapį.
Vaškys yra suruošęs per 10
asmeninių parodų, kuriose buvo
eksponuota gana didelis skaičius
keramikos ir skulptūrinių darbų.
Po kelis kūrinius buvo išstatęs 28
kolektyvinėse parodose. Jo meni
niai darbai puošia nemažai lie
tuvių ir amerikiečių namų. Po
kelis jų yra Adomo Galdiko gale
rijoje, Brooklyn, Nevv York,
Vasaris galerijoje. Bar Harbor,
Maine, ir, kaip j a u anksčiau
minėta, Vilniaus meno muzieju
je.
Į plačiuosius dailės ir mokslo
vieškelius Vaškį išvedė skurdas,
autentiškas talentas ir didelis
darbštumas bei žemaitiškas užsi
spyrimas (pozityvia prasme).
Veik atsipalaidavęs nuo pareigų
kolegijoj, turi daugiau laisvo
laiko ir, norisi manyti, jog dar
sukurs nemažai aukštos meninės
vertės darbų.

Šeštadienis, 1988 m. liepos mėn. 2 d.
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Skulptorė Ieva Pocienė Australijoje
A. BINKEVIČIŪTĖGUČ1UVIENĖ
Šiemet Australija mini savo
200 metų „gimtadienį"' ir mini
labai iškilmingai, įvairiais aspek
tais: politiniame gyvenime, meno
renginiais, viešomis eisenomis,
karnavalais... Valstybės lėšom
remiami, daugelis australų meni
ninkų gastroliuoja užjūriuose,
propaguodami australų kompozi
torių kūrybą.
Tą reikšmingą sukaktį sukru
to paminėti ir įvairios etninės
grupės, kurios po Antrojo pasau
linio karo sudaro gan didelę
Australijos gyventojų dalį. Čia
malonu pabrėžti, kad vyriausybė
ne t i k neslopina jų tautinio
gyvenimo: kalbų, tradicijų,
papročių, bet, vertindama jų kul
tūrinį įnašą į australišką gy
venimą, skatina jų veiklą, teik
dama finansinę paramą organiza
cijoms, mokykloms.
Gausūs skaičiais. įsipilietinę
ateiviai, norėdami t a proga
palikti Australijoje savo pėdas,
taipogi sukruto su savo įnašais.
Mūsų tautiečiams gimė gražus
sumanymas pastatyti Australijos
federalinėje sostinėje, pačiam
miesto centre, Devon Park, pa
minklą. Tam tikslui sudarytas
komitetas pakvietė
mūsų
iškiliąją skulptorę Ievą Pocius
(Pocienę), gyvenančią Adelaidėj.
Jinai parinko bronzinei moder
naus stiliaus skulptūrai temą:
„Eglė, žalčių karalienė", pusiau
apsupta žalčio, puošiama lie
tuviškų raštų įbrėžimų. Komi
tetui paskelbus aukų vajų, dos
nūs Australijos lietuviai bema
tant suaukojo 30,000 dolerių ir
aukos v i s dar plaukia toliau.
Iškilmingas statulos atidengimas
įvyks šių metų spalio mėnesį.
Ta proga pravartu supažindinti
skaitytojus su Ievos Pocienės
meniniais pasiekimais. J i gimė
Lietuvoje 1923 metais, atvyko į
Australiją 1951 metais. Pietų
Australijos meno i n s t i t u t e
(Adelaidėje) 1962 metais įsigijo
skulptorės diplomą ir buvo pa
kviesta lektoriauti. 1970 metais
tobulinosi Salzburge, Austrijoje,
Meno akademijoje gaudama gar
bės pažymėjimą. Savo profesijoje
žengė sparčiais žingsniais pir
myn. Dažnai laimėdama pirmą
sias premijas, dalyvavo parodose

Icva Pocienė

Skulptore Ieva Pociene

Australijos miestuose, surengė
daugiau kaip dešimtį savo indi
vidualių parodų. Jos kūrinių yra
įsigijusios meno galerijos, daug
įvairių institucijų ir privačių
asmenų.
Pietų Australijos valstijos
įsikūrimo 150 metų sukakties
proga laimėjo konkursą, sukur
dama bronzinę statulą KathlynHelen Spence, Adelaidėje prieš
100 metų gyvenusios pasižymėju
sios visuomenininkės, politikės ir
rašytojos. Paminklo iškilmingas

atidengimas, kurį įvykdė pati Di
džiosios Britanijos karalienė Elz
bieta II, įvyko 1986 m. kovo mėn.
10 d.
Spaudoje meno kritikai dažnai
pažymi lietuvišką, t a u t i n ę įtaką
Ievos Pocienės darbuose. Ievos
Pocienės v a r d a s
figūruoja
daugelyje meno leidinių, pvz.,
Who's Who in the Commonivealth
(Cambridge, 1982, 1984,) Interna
tional Who's Who of Intellectuals,
The World Who's Who ofWomen
(1984) ir kituose spausdiniuose.
Šia proga norisi pažymėti, k a d
turime Australijoje ir daugiau
dailininkų, kurie stambiomis rai
dėmis įrašė savo v a r d u s į Aust
ralijos meno istoriją. Adelaidėje:
Vytas Šerelis, Vytas Kapočiūnas,
Sydnėjuje: Eva Kubbos, Leonas
Urbonas, Ratas-Rataiskis (miręs),
Henrikas Š a l k a u s k a s (miręs),
Melbourne: Sigi Gabrie (Sigitas
Gabriolavičius) — Danos Nasvy
tytės ir Stasio Gabriolavičiaus
sūnus, baigęs Melbourne Royal
Institute of Technologic Art Printing, surengęs ne vieną parodą.
Šiuo m e t u j i s
lektoriauja
Tasmanijoje, meno mokykloje. J o
kūriniai y r a pasiekę J u n g t i n e s
Amerikos Valstybes ir Lietuvą.

Biržulis ir Upytė
J U R G I S GIMBUTAS
nios apie žvejybą, miestelių is
Neseniai Lietuvoje išleistos dvi
toriją. Toms ekspedicijoms talki
kraštotyros temų knygos. Mažes
ninkauja Telšių „ A l k a " (krašto
nioji yra Biržulio baseino kom
tyros muziejus). Sukauptai me
pleksinių tyrinėjimų dešimtmetis
džiagai apžvelgti ir buvo sukvies
(Varnių konferencijos pranešimų
Varniuose.
tezės, 1987 liepa). Išleido Lie t a konferencija
tuvos TSR Istorijos - etnografijos Knygoje išspausdinti 35 refera
muziejus Vilniuje 1987 metais, tai, sugrupuoti į 5 grupes: arche
168 psl., rotoprintu, kietai įrišta, ologija (4 pranešimai), miestelių
kaina 1.00 rb., tiražas 1000. Atir apylinkių istorija (16), etnogra
sak. red. A. Jankevičienė, re fija ir kraštotyra (6), numizma
cenzente ist. dr. R. Rimantienė ir tika (3) ir revoliucinė praeitis (4).
kiti. Biržulio ežero baseinas yra L. Valatkienė atpasakoja Telšių
Žemaitijos aukštumoje, prie
, Alkos" archeologinių tyrinėjimų
Varnių, apima ir Virvytės upės trisdešimtmetį. V. Žulkus anali
baseiną šiaurėn. Nuo 1978 metų
zuoja istorinius šaltinius apie
Istorijos-etnografijos muziejaus vakarines žemaičių žemes XIIIdarbuotojai tyrinėja tos teritorijos XIV amžiais ir parodo dviejuose
mezolito, neolito ir žalvario žemėlapiukuose, k u r būta Medi
amžių paminklus, daugiausia ninkų, Pagraudės ir Karšuvos
kapavietes. Nuo 1980 metų tenai teritorijų. A. Nikžentaitis gilinasi
vykdomos ir nedidelės etnografi į tų trijų teritorijų tarpusavio
nės ekspedicijos, kurių metu ryšius XTvT a. pirmojoje pusėje. E.
r e n k a m a liaudies skulptūra, Rimšos referate atskleidžiama
baldų puošyba, numizmatika, ži- naujų duomenų apie Varnių
herbą, pailiustruotą iš iki šiol
nepublikuoto 1735-1761 metų šio
Žemaičių kunigaikštystės miesto
antspaudo. 46 m m skersmens
antspaude vaizduojamas šv. Jur
gis, smeigiąs slibiną. Raitelio
kompozicija panaši į Lietuvos
vytį. Į tą Varnių antspaudą
panašūs rasti tik XVII a. vidu
rio Kėdainių antspaudai. Apie
Varnių miesto pradžią XrV-XV a.
rašo J. Genys, o to miesto lietu
višką kultūrinį židinį XIX a. vi
duryje — E. Aleksandravičius.
Varnių istoriją papildo V. Jogėla
(ikonografija) ir A. Sprindis (apie
Varnių kapines, k u r ir p a t s
autorius palaidotas, miręs
1986.XII.24).
Biržuvėnų
dvaro
(netoli
Luokės) 16 trobesių XIX a. vidu
ryje aptaria J. Andriusevičius,
pateikdamas ir jų m a t m e n i s
sieksniais. R. Klimavičius su
registravo 39 privileginius raštus
iš to dvaro archyvo pagal M.
Brenšteino 1908 m. užrašus.
Gausią lokalinės istorijos re
feratų g r u p ę p a p i l d o d a r 7
pranešėjai. J ų du, E. Meilus ir A.
Butrimas, teikia duomenų apie
Viržuvėnų (Janapolės) vyskupinį
dvarą, jo ekonomiją ir trobesius,
o jų būta 13. Pusiau mažesnėje
etnografijos grupėje išskirtinas S.
Gutauto pranešimas apie ūki
ninkų sodybas V a r n i ų apylin
kėse. Jos būdingos Žemaitijai ir
iš dalies Mažajai Lietuvai. Gutautas aptaria t r i s sodybų tipus
pagal jų planus ir apibūdina tro
besius. Į trobų ir klėčių vidų pa
žvelgia E. Usačiovaitė, nagrinėKgle. /.akių karalienė
dama kraitinių skrynių puošybą
<T)etalė>

permatomi baimės lašai
dužo ant rankų
smulkios dulkės smigo į odą
ir spindėdamos apšvietė kelią
per užmaršties dienas ir naktis
baimė krito stiklo skeveldrų kruša
nykštukinėmis
šukėmis
veidrodžio
kuriuo tapau
ir šokau gatvėse
ant vienumos
nuolaužų
ir blizgančios dalys manęs skrido
per ciklono akį kurios centre buvo
peilis
neturiu dievų bet
mano vaikystės šėtonas
siūlo valgį ir gėrimą
mano baimė
brangakmenis
specialisto
dirbinys
jis laužo ir daugina
savo
spindulius
baimė apsiautė mane
perskrodė mane
išardė
mane
aidėjo manyje
kol mano akys nebegalėjo
sulaikyti nei gaisro nei gaudimo
nei potvynio
pradėjau valgyti save
paplotėliais
nesūdytais
neraugintos tešlos
bet jų nebuvo gana
pasirinkau
žūti dalimis
pasikalbėjimuose
apsupta šokėjų baltais
chalatais ir chirurgų
kaukėmis
nukreipusių strėles į taikinį
kurio vidury buvo mano
nuskausminta
akis

Egle Juodvalkė skaito paskaitų per Šeštąjį pasaulio littu%ių j a u n i m o kongresą
1987 motų gruodžio mėnesio pabaigoje Australijoje.

čiurkšlėmis bėgo tarp krūtų
išbėrė šlaunis
įsisuko į kirkšnį
ir drėkino kelių
sulenkimus

•

nebuvo mirties
kurios negalėjau
pasirinkti
buvo tik prakeikimo
amžinybė
man ieškant
veidrodžio
kuris buvau ir kurio
rasti negalėjau
bausmė už pramiegotas mišias
už
tyčinį melą
už kalbėjimą pamokų metu
už puikybę
už
nenešiojimą apatinio
už nepasirinkimą
tikybos
už nykščio
čiulpimą
už nemokėjimą tylėti
už kitų tyčiojimąsi
už
slaptą savęs
nekentimą
baimė deginosi man į kaktą
kirpo plaukus
rausėsi į paakius
tatuiravosi man ant pilvo
baimė

baimė įsigijo mane
nusipirko
parišo ant virvutės
vedė
pasivaikščioti
šėrė mane
prausė mane
gydė
apdrabstė mėšlu
išromijo
padarė
nevaisinga
baimė sprogdino mane
kasėsi po pamatais
lygino sienas su žeme
kol neištiesiau rankų
kol nesušlaviau savo dulkių į
nesurinkau išsklaidytų
dalių
nesulipdžiau savęs

kauburą

kol neištiesiau rankų į
baimę
kol neminkiau jos
tarp pirštų
nepadariau rutulėlių
nesuvėriau
ant vielų neužsidėjau ant kaklo rankų kojų '
jais savęs
neparodžiau jų nesipuikavau jais
jais
nerėkiau jais
ir nesusitaikiau su jais

jų
nepapuošiau
nedegiau

ir tai buvo
naujoji
pradžia

J
XIX amžiuje Luokės, Varnių,
Viržuvėnų ir Tryškių apylinkėse.
Pridėti du piešiniai. Pr. Vasi
liausko rašinys apie Karkliškius,
žvejų kaimelį, paskelbtas, jau jam
m i r u s 1984 metais, o apie tą au
torių rašo A. Ivinskis.
V a r n i ų konferencijos pra
nešimai, kad ir labai sutraukti,
vos po 3-6 puslapius, y r a vertin
gas įnašas į lietuvių kraštotyrinę
literatūrą. Bibliografai bus su
registravę visus referatus, nes čia
t a m nėra vietos. Žinoma, pagei
d a u t i n a geresnė spausdinimo
technika ir daugiau iliustracijų.
Knygos viršeliai puošniai paklijuoti kunigaikščio M. K. Radvilos
1613 metų Lietuvos žemėlapio
vakarinės dalies atkarpa, kur
įskaitoma Ducatus Samogitia ir
Prussia. Randame ir Wirwita fl.
(upė), Medniki alias Wornie — čia
panagrinėtos knygos dėmesio
c e n t r a i . Knygos m e t r i k o j e
nepažymėta, koks tasai žemėla
pis, kurio laikotarpio, tad eili
n i a m skaitytojui g a l i būti
neaišku.
Antroji knyga yra Upytė, atsak.
red. Norbertas Vėlius, išleido Pa
minklų apsaugos ir kraštotyros
draugija per „Minties" leidyklą
Vilniuje 1986 metais, 279 psl. ir
45 nuotraukos geresniame popie

riuje, tiražas 5000, kaina 95 kap.
Toji knyga yra straipsnių rin
kinys, apibendrinąs 1970 metais
atliktos kraštotyrininkų ekspe
dicijos surinktąją medžiagą. Dir
bo Panevėžio rajono krašto-

XVn-XVIII a. Varnių miesto antspau
das su herbu — iv. Jurgiu. (Ii E.
Rimšos s t r a i p s n i o knygoje „Biržulio
baseino kompleksiniu tyrinėjimu
dešimtmetis", 1987.)

tyrininkai ir atitinkamų sričių
specialistai iš Mokslų akademijos
etnografijos skyriaus. Ši lokalinė
monografija išspausdinta nesku
bant, 16 metų po ekspedicijos.
Kraštotyros draugija anksčiau
išleido 11 panašaus profilio ko
l e k t y v i n i ų monografijų (žr.
Lietuvių Enciklopedija, 37 t., p.
300), tad šioji jau dvylikta.

Upytės knyga padalyta į sky
rius: gamta, istorija, buitis,
kalba, tautosaka, dabartis. Iš
visų 32 straipsnių čia teks atsi
rinkti tik dalį. Veteranė istorike
Ona Maksimaitienė ir Jonas
Milius gilinasi į Upytės žemės
senovę nuo 1254 metu iki valakų
reformos XVI amžiuje. Duoti
schematiniai žemėlapiai, dvarų ir
kaimų sąrašai. Kaimiškąją buitį
nagrinėja Irena Skuodienė (li
nininkystė), Dalia Šilainytė (au
diniai), Eugenija J a s i ū n a i t ė
(skrynios), Juozas P e t r u l i s
(kryžių meistrai ir dievdirbiai:
autorius jau miręs). Kiti autoriai
kalba apie darbus, papročius,
prietarus. Trys straipsniai skirti
Ėriškių tarmei ir vietovardžiams,
keturi — prof. Juozui Balčikoniui
atminti (1885 - 1969, palaidotas
Ėriškiuose, arti Upytės). Tau
tosakos kūrinių pavyzdžiams ir
Eugenijaus Urbono rašiniui apie
jos pateikėjus skirta 44 puslapiai,
beveik penktadalis visos knygos.
Dabarties gyvenimui paskirti 7
referatai nusako didelio Ėriškių
kolektyvinio ūkio (beveik 4000
hektaru) ir Upytės linų ban
dymų stoties išugdymą ir
buitį.
Nuotraukos gerai dokumentuo
tos, tik galėtų būti didesnės ir

ryškesnės, ne taip suglaustos po
kelias į nedidelį puslapį. Pama
tysi čia stumbrą. Stultiškių
kaimo buvusį malūną jau be spar
nų (dabar — linų muziejus), Vin
co Svirskio kryžių Ėriškiuose,
tris tradicinius kaimiškus tro
besius ir daug naujoviškų, senus
ir naujus ūkiškus reikmenis,
jaunų merginų būrelius 1938 ir
1970 metų nuotraukose. Kad tik
susilauktume daugiau panašių
monografijų! Turimasis tuzinas
— gera pradžia, bet dar dešimtys
ir dešimtys Lietuvos vietovių bei
apylinkių su turtinga lokaline
istorija ir vaizdinga etnografine
buitimi nepateko į knygas,
sulauksiančias geresnių laikų.
• J u r g i s G i m b u t a s . BŪDIN
GOS M E D I N Ė S BAŽNYČIOS
IR V A R P I N Ė S L I E T U V O J E .
Statistinė analizė. Atspaudas iš
Aidų 1987 m. Nr. 2, 3. Brooklyn,
New York. 1988. 30 psl. su 44
medinių bažnyčių ir varpinių
iliustracijom geros kokybės popie
riuje. Studija siekia atsakyti
klausimą,
kokių
pavidalų
bažnyčių ir varpinių pastatai yra
būdingiausi Lietuvai. Išvados
daromos, tyrinėjant 439 bažnyčių
ir didesniųjų koplyčių bei 206
varpinių iliustracijas.
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Alabamos Šekspyro festivaly:

Geismu pavadintas tramvajus
ALFONSAS NAKAS

Trečioji išvyka į Alabamos
Šekspyro festivalį (Alabama
Shakespeare Festival, trumpai —
ASF) buvo birželio 11 dieną. Ma
tėm Tennessee Williams nuosta
bią dramą, laimėjusią Pulitzerio
premiją, vaidinamą ir filmuo
jamą visame pasauly, „A Streetcar Named Desire". Lietuvos
teatralai pavadinimą išsivertę
į „Geismų tramvajus". Man
a t r o d o , k a d toks v e r t i m a s
netikslus. J u k Williams nepa
vadino „ofDesires", bet „Named
Desire", tad lietuviškai turėtų
būti „Geismu pavadintas tram
vajus", „Tramvajus vardu Geis
m a s " ar panašiai. Tik šiame
rašiny, „teisybės ieškodamas",
nenoriu per daug nukrypti nuo
temos...
Čechovo „Wild Honey" ir
Šekspyro „Hamletą" matėme šio
festivalio puošniame teatre su
didele scena ir 750 kėdžių publi
kai, pavadintame Festival Stage.
„Tramvajus" statomas 225 vietų
Octagon teatrėly. Jis įruoštas
didelių festivalio rūmų bene pie
tiniame kampe ir labai panėši
į kanadišką Stratfordo Third
Stage teatrą, tik maždaug tris
kartus mažesnis ir scena arenos
duobėj čia žiūrovų apsupta ne iš
visų keturių pusių, o iš trijų.
Šitaip lengviau įruošti reikiamą
scenovaizdį, o aktoriams turbūt
patogiau vaidinti, ne iš visų pu
sių publikos stebimiem.
„Tramvajaus" spektaklio sėk
mė visada pareina nuo to, kaip
jame sekasi keturiems akto
riams: Blanche DuBois, Stanley

Greta Lambert ir David Harum Tennessee Williams „A Streetcar Named Desire"
pastatyme per 1988 m. Alabamos Šekspyro festival).
Nuotrauka Scarsbrook

Kowalski, Stella Kovvalski ir
Harold Mitchell (Mitch), o ypač
ko pasiekia du pirmieji. Blanche
vaidinusi Greta Lambert prašoko
visus žiūrovo lūkesčius. Nuo pat
atėjimo su lagaminėliu rankoj į
sesers ir svainio Kowalskių butą,
iki iškeliavimo j beprotnamį, ji
žiūrovą jaudino kiekvienoje sce
noje. Tai penkių žvaigždžių akto
rė, anksčiau mus sužavėjusi
Čechovo „Wild Honey" Annos
Petrovnos vaidmeniu. David

„1984-ieji metai" scenoje —
orveliski, čekiški, lietuviški
apmąstymai
New Yorko „Joyce" t e a t r o rašo jis. Žižkos teatras buvo
scenoje spektaklis prasideda uždarytas. Išvykęs iš Čekoslo
triukšminga demonstracija ,,Di vakijos, jis drauge su savo žmona,
džiojo brolio" garbei. Vienas jos čeke teatro menininke, Philadalyvis, Winston Smith, rankom delphijoje įsteigė naują teatrą, pa
užsidengia ausis; staiga mes ne- vadintą ,.Wilma'\
begirdime demonstracijos triukš
mo, o išgirstame jo mintis. Jis ne
kenčia „Didžiojo brolio" ir jo san
tvarkos, jam iki kaulo įgriso
masiniai ritualai. Netrukus jis
įsimylės Juliją, jie drauge priešin
sis santvarkai, juos išduos, kan
kins, palauš.
Šią George Orwell romano
1984-ieji metai inscenizaciją reži
savo čekų imigrantas Jiri Žižka.
Kaip spektaklio nervų centras,
didelis ekranas fone atspindi
propagandinius plakatus, šūkius,
veikėjų atsiminimus, simbolius.
Visa scena blykčioja, pulsuoja,
tarsi koks elektroninis aparatas,
retkarčiais nustelbiantis gyvus
aktorius. Sukrečianti spektaklio
pabaiga, apie kurią Onvell'io ro
mane tik trumpai teužsimenama.
Vaikų chorui giedant „Okeani
jos" himną, išvystame „Didįjį
Kaip Tomas Venclova Lietu
brolį" — jo apdaras baltutėlis, voje, taip ir Jiri Žižka uždraustą
skruostai ružavi, jis tėviškai šyp Onvell'io romaną perskaitė dar
sosi. Priėjo, kaip šunytis, šliaužia Čekoslovakijoje, kur jį daugino ir
ir jo kojas apkabina kankinimų platino savilaidininkai. Žižka
palaužtas rezistentas Winston primena, kad 1984-ieji metai nesi
Smith. Ir jo mylimoji, jo narsi riboja Sovietų Sąjunga bei nacių
sąjungininkė Julija t a i p p a t Vokietija; romano autorius per
neišlaiko ir pradeda giedoti prie spėja ir a p i e t o t a l i t a r i n i u s
spaudos himną. Idealistai, kita- polinkius Vakarų demokratijose.
maniai, rezistentai sutriuškinti; Pati spektaklio forma — kompiu
totalitarizmas triumfuoja.
teriai, elektronika — byloja apie
Savo spektakliui režisierius totalitarizmo pavojus, glūdinčius
pasinaudojo čekų dramaturgo modernioje technologijoje. (Nors
Pavel Kohout sukurtu ,, 1984-ųjų kitas čekas išeivis, Jiri Pehe,
metų" variantu. Kaip ir Kohout, neseniai paskelbė įdomią teoriją,
Žižka atsidūrė užsienyje po jog toji technologija a r d a n t i
1968-ųjų metų sovietinės inva totalitarizmą.) Svarbus sceno
zijos. Savo teatrine karjerą pra vaizdžio motyvas yra tipiški
dėjęs dar Prahoje, Žižka, kaip ir vartotojinės civilizacijos šiukš
Jonas Jurašas Kauno Dramos lynai. Visa tai suteikia spek
teatre, bematant susidūrė su cen t a k l i u i dvilypį pobūdį: j i s
zūra. „Prisimenu dvylika pieš nukreiptas \ ateitį, bet pjesės
tukais barškinančių cenzorių", tekstas aprašo specifinį Stalino ir

Harum Stanley Kovvalskio vaid
meny atrodė bent penkmečiu jau
nesnis, negu dramaturgo nuro
dyta, bet sugebėjo būti brutaliu
žemiausios klasės lenku, nu
stūmusiu Blanche į beprotybę.
Kur jam trūko brutalaus vyro iš
vaizdos (veido bruožuose žiau
rumo), stengėsi papildyti balsu,
sienas drebinančiais šūkavimais
bei bauginančiais gestais. Stellos
Kowalski vaidmeny Wendy Barrie-Wilson buvo perdėm mo

Hitlerio t o t a l i t a r i n į modelį.
Jaučiame įtampą t a r p režisie
riaus ateities vizijos ir autoriaus
atvaizduoto praeities „brandaus
totalitarizmo".
„1984-ųjų metų" spektaklis
baigiasi šiurpia totalitarizmo
pergalės ir visuotinės nevilties
scena. Bet lietuvį, čeką ir ne
vieną kitą žiūrovą ši scena ne
tiktai sukrės, bet ir savaip pra
džiugins. Jie p r i s i m i n s , kad
totalitarizmas ne tiktai nelai
mėjo, kaip Orwell'io romane,
bet traukiasi ir eižėja, iš vidaus
sprogdinamas savo paties priešta
ravimų. Iš Tiesos puslapių į Lie
tuvos s k a i t y t o j u s t e b e ž i ū r i
visažinis ir neklystantis „Didysis
brolis", Michailas Gorbačiovas;
sovietinė komunistų partija tebesiskelbia e s a n t i istorijos
„šventoji dvasia"; lietuviams te
betvirtinama, jog jie amžiams pri
klausys „vyresniojo brolio" impe
rijai. Tačiau tas pats Gorbačiovas
teigia, kad totalitarizmą reikia
keisti, racionalizuoti, „demokra
tizuoti", nes kitaip jis subyrės.
Lietuvoje tebeveikia ir sintetines
„šventes" tebegamina didelė
„švenčių ministerija", Onvell'io
romane veikiančių „Tiesos" ir
„Meilės" ministerijų pusseserė.
Esminiai Lietuvos istorijos faktai
ir dokumentai, kaip slaptieji
Molotovo-Ribbentropo pakto pro
tokolai, t e b ė r a p a s l ė p t i orveliškoje „atminties skylėje".
Tačiau tuo pačiu metu ne tiktai
savilaidoje, bet ir oficialioje spau
doje vis garsiau reikalaujama
šalinti totalitarinius ritualus ir
atstatyti pilnutinę lietuvių tautos
istoriją. Lietuviškas „ N e " totali
tarizmui skamba jau ne tiktai iš
konclagerių ar iš savilaidos, bet
ir iš oficialiųjų forumų.
Kai kam kyla klausimas, ar šią
santvarką dar galima vadinti
totalitarine? Ir ką ji turi bendro
su Onvell'io 1984-ųjų metų vizi
ja? Jiri Žižkos tautietis, čekų
dramaturgas Vaclav Havel, savo
praėjusiais metais anglų kalba
išėjusioje knygoje Gyventi tiesoje
dabartine Vidurio-Rytų Europos
santvarką vadina „pototalitarine". Anot jo, tai totalitarizmas
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teriška, švelni, rami, labai tikusi
pusiausvyrai išlaikyti tarp savo
vyro ir sesers. Kiek kitokio,
įdomesnio, tikėjomės Mitch, negu
Greg Thornton asmeny matėme,
juoba kad jis mus taip sužavėjo
„Wild Honey" Platonovą vaidin
damas. Kažkaip sunku buvo
tikėti jį paikoku senberniu esant.
Linda Gatės porą kartų švystelėjo
kaip vyrui pavydi Eunice Hubbel,
o Matt Penn pasigėrėtinai suvai
dino nepretenzingą, bet ambicin
gą fabriko darbininką Steve
Hubbell.
Matydamas aukščiausios rūšies
spektaklį, kokiu čia aprašomasis
buvo, žmogus imi trokšti dar
didesnės tobulybės. Man, pavyz
džiui, labai norisi režisierių Edward Stern „pamokyti" dėl dvie
jų scenų: kur iš gatvės šauk
damas ir raudodamas Stanley
atsiprašo apkultą Stellą bei su ja
susitaiko; ir kur, pačiam veikalo
gale, su gydytoju ir sanitare
Blanche išvyksta į beprotnamį.
Manding, abi scenos, kad ir kaip
įtikinančiai, jaudinančiai suvai
dintos, turėjo būti kaip galima
daugiau sulėtintos, ištęstos, kad
žiūrovą pirmoji labiau pralinks
m i n t ų , o antroji
ašarose
paplukdytų.
Kristine Kerney kostiumai,
kaip ir Michael Stauffer butafo
rija — labai realistiški, maždaug
1945-1950 metų. Tai iš dalies ma
toma ir nuotraukoje. Puikus ir
Michael Stauffer apšvietimas,
spektakliui nuolat teikęs melan
cholišką nuotaiką.
Verta paminėti, kad į šį spek
taklį iš Sunny Hills vykome
dviem automobiliais net aštuoni
lietuviai. Tai rekordinis skaičius.
Visi aštuoni buvom sužavėti.
Gaila, paskutinis spektaklis
įvyks liepos 3 dieną ir visi bilie
tai jau išpirkti. Kas kada bus vai
dinama ateinantį sezoną, bandy
siu parašyti išlanksto.

plius apatija.
Havel'io knygą dienraščio The
New York Times recenzijų sky
riuje (1987.VH.19) recenzavo poe
tas ir Yale universiteto profe
sorius Tomas Venclova, kuris
taip aptaria mūsų „poorvelinę",
„pototalitarinę" erą: „Niekas
nebemyli Didžiojo brolio ar, tiks
liau kalbant, visi, kad ir nesąmo
ningai, jo nekenčia... Niekas,
įskaitant pačią valdžią, nebetiki
sistema ar jos ideologija. Bet sis
tema ir ideologija kažkaip sugeba
išsilaikyti ir daugintis net ir be
tikrai tikinčiųjų... Visuomenės
pagrindinis variklis tebėra bai
mė, ne kankinimų ir egzekucijos
baimė, bet baimė prarasti darbą
savo srityje, užkirsti savo vai
kams kelią į aukštąjį mokslą, ne
begauti deficitiniu prekių ar
netekti atostogų". Venclova
sutinka su Havel'iu. kad „pototalitarinė valdžia parai ižuoja pati
save ir ilgainiui nebesugeba
paraližuoti gyvenimo". Pasak
lietuvių
poeto,
pavieniai
asmenys, Sacharovas, Michnikas
ar Havelis, gali pradėti išnarplio
ti visą melų audinį... „gyvenda-

Šeštadienis, 1988 m. liepos mėn. 2 d.

„Anykščių šilelis"
vokiškai
DER WALD. Ein Poem von Antanas
Baranauskas, ins Deutsche uebertragen
von Alfred Franzkeit. Leer: Verlag
Gerhard Rautenberg, 1987. Titel des
Originals Anykščių šilelis (Der Hain von
Anykschten). 32 psl. Gaunama pas
leidėjus: Verlag Gerhard Rautenberg,
2950 Leer, Postfach 1902, Federal Republic of Germany.

*

Šios knygos Vakarų Vokietijoje
pasirodymo
proga
tenka
pažymėti, kad lietuvių grožinės
literatūros ir žodinės kūrybos ver
timų į vokiečių kalbą kelias jau
gana ilgas ir ne vienu atveju
gana sėkmingas. Nuo Herderio
(1744-1803) iki mūsų laikų tai
bus geri du šimtai metų. Šiame
tarpe vokiečių kalbon buvo iš
versta ir išleista ir ryškesnės
ankstesniosios klasikos, ir pluoš
tas šių dienų lietuvių rašytojų.
Nepriklausomybės laikais gerų
vertimų yra paruošęs Lietuvos
universitete profesoriavęs germa
nistas Horst Engert (1886-1949),
o pokario metais nemažai vokie
čių kalbon yra vertęs H e r m a n n
Buddensieg (1893-1976). Be kita
ko, jis vokiečių kalbon yra išver
tęs ir Donelaičio Metus, ir Anta
no Baranausko Anykščių šileli ir
Poškos Mužiką Žemaičių ir Lie
tuvos. Kai kurie lietuvių klasikai,
kaip Donelaitis ir Baranauskas,
vokiečių kalbon yra pakartotinai
išversti net kelių vertėjų, ir j a u
būtų galima rašyti tam tikrą jų
palyginamąją apžvalgą.
Tarp daugelio pastaraisiais de
šimtmečiais atliktų vertimų išskirtiniau dar verta paminėti Liu
cijos Baldauf parengtą viso is
torinio skerspjūvio lietuvių poe
zijos antologiją abiem kalbom
Litauische Lyrik. Tai didelio
formato, stambus leidinys, api
mantis mūsų lyriką nuo liaudies
dainų ir Strazdelio iki pat šių
dienų, neapeinant ir išeivijos
poetų. Knyga buvo i š l e i s t a
Wilhelm
Fink
leidyklos
Muenchene 1972 metais.
O dabar štai naujas Antano
Baranausko Anykščių šilelio ver
timas vokiečių kalbon. Tai labai
simpatingas, specialaus formato,
labai gero popieriaus 32 puslapių
leidinys. Žaslvai juodame virše
lyje akį patraukia monumentali
pamiškės vaizdo grafika. Pats
poemos vertimo tekstas spaus
dinamas kiek didesniu, bet švel
niu kursyviniu raidynu. O pabai
goje dar penkis puslapius užkloja
paties vertėjo lyg aiškinamasis
žodis. Čia labai trumpai, b e t
tiksliai p a m i n i m i i s t o r i n i a i
mi tiesoje", atkurti prasmingą
gyvenimą.
Iš tokios perspektyvos žiūrime
į George Onvell 1984-ųjų metų in
scenizaciją. Šis romanas šiandien
jau daugiau negu literatūrinis
kūrinys — jis tapo moderniu mi
tu, kuris susumuoja „brandžiojo
totalitarizmo" patirtį ir padeda
suprasti pototalitarinę santvarką
Vidurio-Rytų Europoje.
JP

A n t a n o Baranausko „Anykščių šilelio", išversto ir išleisto v o k W i ų kalba,
viršelis.

lietuvių ir vokiečių t a u t ų san
tykiai, kultūriniai vienų ir kitų
ryšiai, literatūriniai kontaktai.
Gražiai apibūdinamas pats poe
t a s A n t a n a s Baranauskas, nu
šviečiama ir jo Anykščių
šilelio
genezė bei viso veikalo nepa
kartojamas grožis.
P a p r a s t a i visada g a n a sunkus
eiliuoto teksto vertimas čia į
vokiečių kalbą atliktas labai sąži
ningai, sklandžiai ir poetiškai.
Vertėjas nenutolo ne tik nuo
žodinės prasmės, bet ir nuo eilu
čių struktūrinės slinkties, neatsi
s a k a n t net jų surimavimo. Smal
sus skaitytojas t u r b ū t norėtų čia
bent kelių palyginamųjų pavyz
džių. Štai tos dvi poemos pra
dinės eilutės:
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Baumstuempfige Berge, die Taeler
entlaubt,
Ob jemand verflossene Schoenheit
euch glaubt?
Dar viena pačių gražiųjų poe
mos vietų:
Vidurnaktyj taip tyku, — kad girdi,
kaip jaunas
Lapas arba žiedelis ant šakelių
kraunas;
Girdi kaip šakom šnibžda medžių
kalba šventa.
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa
krinta
Dėl to ir širdyj visos pajautos nutilsta.
Ramum tykumu, malda dūšia
dangun kilsta
Um Mitternacht istesso stilL dass du
zu allererst
Dos Spriessen desjungen Blaettchens,
der Bluetenknospe hoerst.
Horch, der Baeume keilige Sprache
fluestert in Zvoeigen,
Horch, wie die Sternlein flimmern,
Tautraenen erduiaerts sich neigen.
Darum verstummen die Regungen in
den Herzen allen,
Gesammelte. stille Gebete der Seele
gen Himmel aufvuallen.
Ir visos poemos užsklandinės
eilutės:
Mat, toj pati galybė, ką miškus
_
sugraužė,
Širdį, dūšią apgriuvo...
ir giesme
nulaužė.
Sieh doch, dieselbe Macht, die
unsere Waelder
verschlang,
Fiel ueber Herz und Seele...
zerbrach
auch diesen
Gesang.

Po sėkmingu šio pavasario gastrolių Houstone ir Chicagoje Vilniaus J a u n i m o teatro kolektyvo M l t t palieka Amerika
su dovanomis Kennedy aerodrome, New Yorke.
Nuotrauka Vytauto Maželio

Pagaliau šiek tiek žinių ir apie
Anykščių šilelio vertėją Alfredą
Franzkeit. Jis yra Lietuvos vokie
tis, savo vaikystę praleidęs Ky
bartuose ir dar Nepriklausomy
bės laikais baigęs lietuvių gimna
ziją Kaune. Karo metus išvargęs
rytų fronte, vėliau dirbo kunigo
pastoracinį darbą Vakarų Vokie
tijoje. Šiuo metu jau pensininkas.
Tačiau senosios savo tėvynės
nepamiršta, su ilgesiu ją prisi
mena, kaip ir kiti Lįetuvos
v o k i e č i a i , net susiorganiza
vę, mūsiškai tariant, į Lietuvos
vokiečių bendruomenę (Landsmannschaft der Deutschen aus
Litauen). Jos veikloje reiškiasi ir
Alfredas Franzkeit. kasmet sure
daguodamas Lietuvos vokiečių
almanachą-kalendorių,
Heimatgruess,
kurio puslapiuose
v i s a d a žymią v i e t ą užima
lietuvių literatūros - poezijos ir
beletristikos vertimai. Pats Alfre
das Franzkeit lietuvių literatūrą,
ypač poeziją, yra labai pamilęs ir
daug jos verčia į vokiečių kalbą.
Antano Baranausko
Anykįčių
šilelio vertimas yra vienas svar
besnių šios rūšies jo darbų.
Mielam tėvynainiui ir nuošir
džiam lietuvių literatūros bičiu
liui linkime sėkmės ir ištvermės
naujuose užmojuose.
. . .

• G i n t a u t a s I e š m a n t a s , dabar
nutrėmime esantis sąžinės kali
nys, praėjusių metų rugpjūčio 12
dieną laišku painformavo Tarp
tautinio PEN klubo pirmininką
apie savo rankraščių konfiskavi
mą ir prašė jo pagalbos. Šiam
laiškui nebuvo leista pasiekti
adresato, bet jis buvo išspaus
dintas savilaidinės Aušros 1987
m. rugsėjo numeryje, kuris tik šį
pavasarį pasiekė Vakarus.
PEN pirmininkas, anglų rašy
tojas Francis King, šių metų kovo
24 dieną pasiuntė laišką Gorba
čiovui, prašydamas, kad Iešman
tui būtų sugrąžinti jo rankraščiai
ir kadjis būtų paleistas. Panašų
laišką Gorbačiovui pasiuntė Nor- »
vegijos PEN centro pirmininkas,
o JAV centro vykdomoji sekreto
rė Karen Kennerly pasiuntė tele
gramą. Balandžio 28 dieną ben
dru laišku į Gorbačiovą kreipėsi
JAV PEN klubo vicepirmininkas,
Lietuvoje lankęsis dramaturgas
Arthur Miller. 2,100 JAV PEN
narių vardu, jis išreiškė susirū
pinimą Iešmanto padėtimi ir pap
rašė, kad jam būtų sugrąžinti jo
rankraščiai. Pagyre Gorbačiovą
už jo pastangas išplėsti išraiškos
laisvę Sovietų Sąjungoje, jie pa
reiškė, kad rašytojo kūrinių kon
fiskavimas yra „žingsnis atgal į
represiją, kurią jūs pats atmetėt".
Iešmantas turi būti paleistas, nes
jis j a u „per ilgai kalėjo už
pasinaudojimą savo teise laisvai
išsireikšti". Iešmantas yra ame
rikiečių, anglų ir norvegų PEN
centrų grupės narys.
• Nijolės Sadūnaitės atsimi
nimų knyga anglų kalba, A
Radiance in the Gulag, yra
įtraukta į Regnery Gateway, Inc.
leidyklos p l a t i n a m ų knygų
katalogą The American Citizen
(Summer, 1988). Knyga pri
statoma kaip krikščionio laiky
senos persekiojimo tikrovėje liu
dijimas, su šaknimis didžiojoje
krikščioniškosios dvasinės litera
tūros tradicijoje.

