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Lenino atsakomybė 
ir Lietuva

Baisusis Stalinas „deformavo” 
šviesųjį Leniną, bet dabar, gero
jo Gorbačiovo dėka, sugrįšime 
prie lenininių ištakų ir viskas bus 
gerai. Šią formulę, kaip šventą 
tiesą, Lietuvoje be atvangos kar
toja ne tiktai oficialioji spauda, 
bet ir kai kurie nepriklausomai 
galvojantys žmonės. Rusų rašyto
jai ir intelektualai šiuo atžvilgiu 
yra pralenkę lietuvius — jie jau 
metė iššūkį Lenino mitui ir 
pradėjo ieškoti jo tikrojo veido, 
paslėpto už tobulybės ikonos. 
Rusijos Federacinės respublikos 
rašytojų sąjungos organas 
Oktiabr praėjusią vasarą pranešė, 
kad šiais metais pradės dalimis 
spausdinti Vasilijaus Grossmano 
„žurnalistinį romaną” Viskas 
srūva (Vsio tečiot), kuriame tvir
tinama, kad Leninas buvo atsa
kingas už sovietinės santvarkos 
nusikaltimus.

Kol Maskvos spaudoje pasiro
dys pirmieji Grossmano knygos 
skyreliai ir kol — gal tiktai 
tolimoje ateityje — ji bus išversta 
į lietuvių kalbą, kviečiame susi
pažinti su kai kuriais šio 1964 
metais mirusio rašytojo komen
tarais apie Leniną.

Anot Grossmano, Leninas „iš 
pagrindų sutriuškino Rusijos 
būvį”, bet „pats buvo Rusijos 
istorijos auka. Jis išsaugojo ryšį 
tarp pažangos ir vergijos, kuris 
per jos visą istoriją buvo Rusijos 
prakeikimu. Vieninteliai tikri 
revoliucionieriai yra tie, kurie 
stengiasi sugriauti tuos senosios 
Rusijos pamatus”.

Knygos Viskas srūva autorius 
pabrėžia Lenino charakterio 
sudėtingumą: šis kuklus inte
lektualas, nesiekęs galybės sau 
pačiam, politinėje veikloje buvo 
grubiai primityvus, negailestin
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gas, nepaprastai ambicingas, dog
matiškas. Toje pačioje krūtinėje: 
didžiausias žiaurumas, panieka 
laisvei ir — sugebėjimas tyrai 
jaunatviškai džiaugtis gražia 
muzika ar knyga. „Kaip tragiš
ka, kad žmogus, kuris taip mylėjo 
Tolstojų ir Beethoveną, dalyvavo 
valstiečių ir darbininkų paver
gime ir pavertė žymius kultūri
ninkus liokajais”. <

„Lenino tragedija”, primena 
Grossmanas, „buvo daugiau negu 
Rusijos tragedija — tai buvo pa
saulio tragedija. Ai- savo paties 
sukeltos revoliucijos valandą Le
ninas galėjo numatyti, kad ne 
Rusija eis socialistinės Europos 
pėdomis, bet kad... rusiška vergija 
išsiplės anapus Rusijosir taps fa
kelu, kuris nušvies naujus kelius 
visai žmonijai? Tą liepsną Ry
tuose pastebėjo ir suprato Euro
pos nacionalistinių revoliucinių 
sąjūdžių skelbėjai. Pirmiausia 
italai, o paskui vokiečiai savaip 
išvystė nacionalinio socializmo 
sąvoką. Liepsna plito toliau — į 
Aziją, į Afriką. Paaiškėjo, kad 
tautos ir valstybės gali siekti ga
lybės, paneigdamos laisvę. Aišku, 
tai nebuvo maistas sveikiems or
ganizmams. Tai buvo narkotikas 
nevykėliams, ligoniams, silpnuo
liams, atsilikėliams, pavergtie
siems”.

„Toksai buvo istorijos piktas li
kimas”, rašo Grossmanas: „Leni
no netolerancija, stiprybė, kietas 
nusistatymas prieš tuos, kurie 
jam nepatiko, jo panieka laisvei, 
jo tikėjimo fanatiškumas, jo 
negailestingumas savo priešams 
— visa tai, kas padėjo jam 
pasiekti pergalę — buvo iškalta 
tūkstantmečio rusų baudžiavos ir 
rusų nelaisvės žaizdro gilumoje”. 
O patrauklieji jo asmenybės
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*
Penktasis 20-to amžiaus de

šimtmetis (1940-1950) yra turbūt 
pats kruviniausias ir herojiškiau- 
sias visoje Lietuvos istorijoje. Sta
lino ir Hitlerio okupacijos parei
kalavo šimtus tūkstančių aukų. 
Per tą laikotarpį demografiškai 
Lietuva buvo tiek nuniokiota, 
kad net dvidešimtmečiui praėjus, 
1959 metais, Lietuvos gyventojų 
skaičius buvo nemažiau kaip 
5.8% mažesnis nei okupacijoms 
prasidedant. Nežmoniška Stali
no, o vėliau Hitlerio priespauda 

bruožai, kurie apžavėjo tiek 
milijonų, buvo neesminiai ir 
nieko nereiškė.

,,Ko gali Rusija tikėtis”, 
klausia Vasilijus Grossmanas, 
,jei net jos didžiausi pranašai 
neįžiūri skirtumo tarp laisvės ir 
vergijos? Ko gali Rusija tikėtis, 
jei Leninas, kuris ją daugiausia 
pakeitė, nesunaikino, bet 
sustiprino ryšį tarp Rusijos 
pažangos ir vergijos?”

Šį Grossmano klausimą galima 
nukreipti ir į Lietuvą. Ko gali 
tikėtis Lietuva, jei ji savo viltis ir 
likimą susies su baudžiavos ir 
nelaisvės žaizdre iškaltomis idėjo
mis? Ar, užuot dėję viltis į leni
nizmą, lietuviai neturėtų įsiklau
syti į 1988 m. rugpjūčio 23 d. 
masiniame mitinge pasakytus 
Sigito Gedos žodžius: „...bet 
Lietuva jau atbudo. Keliasi ir 
pasikels nauja, visiškai neregėta, 
didelė, galbūt tik sapnuota... Ji 
pati, ramiai ir išmintingai pa
mąsčiusi. žinos ką toliau daryti, 
su kuo, kur ir kaip šiame 
pasaulyje keliauti. Patikėkime 
tuo visi ir kiekvienas”. jn 

iššaukė ir energingą rezistenciją, 
kurioje vienu ar kitu metu, trum
piau ar ilgiau — ir daugiausia su 
ginklu rankoje — dalyvavo apie 
200,000 kovotojų.

Literatūra apie šį laikotarpį ta
čiau nėra gausi. Apie masines de
portacijas, be dar 1941-42 metais 
paskelbtų straipsnių ir vėliau 
įtraukų bostoniškėje Lietuvių en
ciklopedijoje, išeivijoje turime 
Elenos Juciūtės, Barboros Armi
nienės ir kitų tremtinių bei kali
nių atsiminimus, taip pat kun. 
Juozo Prunskio paveikslinės do
kumentacijos leidinį. Kol kas 
nėra darbų nei apie Stalino metų 
Lietuvą, nei apie nacių valdymą. 
Nors apie hitlerinį periodą studi
ja jau rašoma.

Panašiai yra ir su herojinės, 
rezistencinės to laikotarpio 
Lietuvos studijoniis. Yra atsimi
nimų, pvz., sudėtinė Algirdo 
Vokietaičio ir kt. knyga api'e 
rezistencijos veiklą vokiėčfų oku
pacijos metais, yra straipsnių, bet 
tik vienas didesnės apimties stu
dijinis darbas — tai prof. Juozo 
Brazaičio Vienų vieni (1964).

Vienas pačių svarbiausių šio 
laikotarpio įvykių yra partizanų 
karas 1944-1952 metais. Čia irgi 
išeivijos lietuviškoji literatūra 
nedidelė. Be prof. Juozo Brazai
čio darbų (Vienų vieni ir labai 
išsamaus straipsnio Lietuvių 
enciklopedijos 22-rame tome), 
straipsnių seriją, pasiremdamas 
jam prieinama partizanų spauda 
ir asmeninio darbo patirtimi, yra 
parašęs prof. Stasys Žymantas. 
Vertingiausias tekstas — atsimi
nimai apie partizanų kasdieną ir 
rūpesčius yra, žinoma, Juozo 
Lukšos-Daumanto Partizanai, su
silaukęs jau trįjų leidimų. Tai ori
ginalus partizanų veikėjo doku
mentas. Lietuvoje partizanų karo 
motyvai ir problemos atsišvietė 
ypač grožinėje literatūroje. Ver
tingiausias Lietuvoje pasirodęs 
leidinys to meto įvykių studijai 
buvo propagandiškai suvyniotų 
Archyvinių dokumentų: faktai 
kaltina serija, surinkta iš atrink
tų, tardomiems partizanams pri
skiriamų tardymo pareiškimų iš
traukų. Archyvuose tokių tar
dymo pareiškimų yra ir iš 1863 
metų sukilimo laikų. Daugiausia 
iš šios serijos Vladas Ramojus 
išsunkė medžiagą gyvai parašy
tai reportažinei knygai apie 
partizanų heroizmą (Kritusieji ui 
laisvą, 1969).

Archyvinių dokumentų: faktai 
kaltina serija bei keletas kitų Vil
niuje apdorotų leidinių 1960 me
tų pradžioje, taip pat pabėgėlių 
kalinių pasirodymas Vakaruose 
Chruščiovo laikotarpiu, surištas 
ir su tam tikra žurnalistine lais
ve, davė naujos medžiagos, tuomi 
pastūmėdami partizanų karo stu
dijas anglų kalba. Šių eilučių au
toriaus straipsnis pasirodė Slavic 
Review žurnale 1963 metais (vė
liau perspausdintas knygoje Li
thuania under the Soviete). K. V. 
Tauras parašė nedidelę knygutę 
Guerilla Warfare on the Amber 
Coast(1962). Dr. Tomo Remeikio 
straipsnis pasirodė Lituanus žur
nale )1962), vėliau kaip knygos 
skyrius tome, pavadintame Oppo-

Kęstutis K. Girnius

sition to Soviet Rule in Lithuania 
(1980). Išėjo angliškas Dauman
to knygos vertimas (1975). Vė
liau, naudodamiesi jau anglų kal
ba spausdintomis studijomis, par
tizanų karą ėmė išsamiau minė
ti JAV istorikai ir sovietologai, 
pvz., Frederick N. Smith, Charles 
Miser, Alex Alexiev. Pasirodė 
partizanų kovų laikotarpis ir gro
žinėje anglų kalba literatūroje. 
Tai Efraim Sevela Truth is for 
Strangers (1976).

1987 metais lietuviškosios par
tizanų karo studijos praturtėjo 
jau ne tik straipsniu, bet knyga. 
Tai dr. Kęstučio Girniaus Parti
zanų kovos Lietuvoje. Darbą para
šyti autorių paskatino Į Laisvę 
fondas lietuviškajai kultūrai ug
dyti (pirmininkas dr. Kazys Am- 
brozaitis, reikalų vedėjas Alfon
sas Pargauskas). Fondas veikalą 
ir išleido. Knyga rodo autorių lą- 
bai gerai susipažinusį su naujau
sia partizanų karo laikotarpį lie
čiančia literatūra, išleista Lietu
voje po Archyvinių dokumentų 
pasirodymo. Jam taip pat buvo 
prieinama kai kuri Vakaruose 
esanti archyvinė medžiaga. Dirb
damas „Laisvosios Europos” ra
dijo lietuviškajame skyriuje, jisai 
keletą metų taipgi turėjo gerą 
progą sekti Lietuvoje išeinančią 
periodiką. Knygos turtingumas 
statistinėmis tabelėmis ir iš 
įvairių šaltinių surinktais fakti
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„Partizanų kovos Lietuvoje” • Italo Calvino romanas „Perskeltas 
vikontas” • T. S. Eliot „Magų kelionė” • Naujos knygos • Jolitos 
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niais duomenimis apie to meto 
Lietuvos gyvenimą paliudija ne 
tik autoriaus kruopštumą, bet ir 
knygos mokslinę vertę.

Nors gerai organizuota, Gir
niaus knyga nėra ir nepretenduo
ja į pilną partizanų karo aprašy
mą ir analizę. Tam būtų reikalin
gi visi Lietuvoje kur nors slepia
mi (valdžios ir buvusių partizanų) 
archyviniai duomenys, todėl to
kios analizės kurį laiką dar ne
turėsime. Autoriui labiau rūpėjo 
atsakymai į specifinius klau
simus, kurių tarpe išsiskiria 
šie: kodėl lietuviškasis jaunimas 
jungėsi į partizaninę kovą, ar 
partizanų karas buvo, „klasių 
kova”, ar pilietinis karas, ar 
galima partizanus tapatinti su 
teroristais, ar kolektyvizacija 
turėjo ką bendro su partizanų 
karo malšinimu, kokia buvo 
partizanų elgesio moralė ir ar ji 
pateisinama. Keliuose skyriuos** 
(5-9) autorius aprašo partizanų 
organizaciją, spaudą, veiklą, 
kasdieną, rezistencijos rūšis ir 
santykius su užsieniu, bet, kaip 
jis pats įžangoje sako, jam arti
mesni teoretiniai klausimai. Jų 
tarpe partizanų motyvacijos ana
lizę (3-čią skyrių) jis laiko knygos 
teoretine „šerdimi”.

Tokį prie temos priėjimą, spėju, 
sąlygojo autoriaus mokslinio pa
siruošimo pobūdis. Kęstutis Gir
nius yra filosofas, filosofijos dak

taratą įsigijęs Chicagos universi
tete (University of Chicago) ir 
daugiausia mokslinio pobūdžio 
straipsnius rašęs filosofinėmis, 
etinėmis, teoretinėmis temomis. 
Partizanų kovos Lietuvoje yra 
svarstymų knyga, kurioje sveria
mos ir lyginamos įvairios pažiū
ros, interpretacijos, faktai ir, 
žinoma, polemizuojama su sovie
tų autoriais. Girnius šaltinius 
vertina su prideramu kritišku
mu.

Šitoks gerokai teoretinis, re- 
flektyvus priėjimas prie problemos 
daro knygos skaitymą tarpais ne
lengvą, reikalaujantį atidaus dė
mesio. Tačiau autorius tuo būdu 
išvengia bendrybių ar „epiteti- 
nio” rašymo stiliaus. Mėgsta au
torius ir „priedus”, tiesiogiai ne
turinčius ryšio su tema, pvz., apie 
Lietuvos socialinę sąrangą ar 
„buožių” sampratą pokario me
tais. Tuose prieduose jis ginčijasi 
su tarybiniais istorikais, lyginda
mas įvairius statistinius duome
nis. Žodžiu, knygoje sukaupta 
labai daug medžiagos ne tik apie 
partizanus, bet ir apie kitas to lai
kotarpio grupes ir įvykius. Kny
gos vientisumui būtų gal buvę ge
riau, jei autorius būtų, nušvietęs 
ir išanalizavęs bendrą politinę, 
ekonominę ir kt. stalinistinės Lie
tuvos situaciją, kurioje gimė ir 
kovojo partizanai, į tą analizę su
telkdamas savo „priedų” medžia
gą arba tą medžiagą įjungdamas, 
kur tinka, į knygoje suplanuo
tus skyrius.

Girnius pradeda knygą litera
tūros ir šaltinių apžvalga ir toliau 
svarsto, kokiai karų — pasiprie
šinimo klasifikacijai reikia pri
skirti partizanų karą Lietuvoje. 
Vadovaudamasis Roger Crozier 
pasipriešinimo kovų klasifikaci
ja (terorizmas, partizanų karas, 
reguliarus karas), jisai nurodo, 
sutikdamas su Crozier kritiku 
Thomas Perry Thornton, kad te
roras vartojamas „visuose trijuo
se etapuose”. Pagal Girnių, Lie
tuvos partizanų kovos esančios 
apibūdinamos kaip: „(1) veiksmai 
prieš teroristinį sąjūdį, (2) klasių 
kova kaime, (3) pilietinis karas, 
(4) ginkluotas pasipriešinimas 
okupantui” (p. 42). Girnius atme
ta tris pirmąsias interpretacijas. 
Partizanai nebuvo teroristai — 
taip tvirtinti neleidžia partizanų 
taktikos skirtumai nuo teroristų 
(p. 52). Tarp anksčiau apie parti
zanų kovas rašiusių autorių Va
karuose niekas to nėra tvirtinęs. 
Dr. Tomas Remeikis, tiesa, bandė 
aiškinti partizanų individualinę 
motyvaciją Ted Robert Gurr 
reliatyvaus netekimo („relative 
deprivation”) teorijos pagalba. 
Toji teorija siekia išaiškinti 
smurtinio pasipriešinimo priežas
tis, visų pirma terorizmą. Girnius 
apsilenkia su Remeikiu, nesigin
čydamas ir su Gurr. Girniaus

(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)

pažiūra, nei „savo skaičiumi, pa
jėgumu bei teroro priemonių var
tojimu partizanai neturėjo bruo
žų, būdingų grynai teroristinėms 
grupėms” (p. 53). Skaitytojas ta
čiau, perskaitęs skyrių apie „už
burtą smurto ratą”, susidaro 
įspūdį, kad su šia diskusija au
torius sureliatyvina savo ankstes
nį tvirtinimą.

Girnius atmeta ir „klasių ko
vos” tezę, kurią iki įkyrumo, su
jungdama su „nacių kolaboran
tų” teze, iki šiol tvirtino ir dabar 
tebetvirtina — oficialioji komu
nistinė propaganda tiek Lietu
voje, tiek užsienyje. Girnius įro
do, kad oficiali tarybinė klasių 
klasifikacija buvo dirbtinė arba 
visai melaginga, nes paneigianti 
faktus. „Persitvarkymo” laiko
tarpiu ir Lietuvoje jau daug kas 
spaudoje atmeta „klasių kovos” 
ir „teroristų” tezes, nors komu
nistų partijos oficialioji inter
pretacija lieka nepasikeitusi. Gir
nius paneigia ir tezę, tarp Vaka
rų mokslo žmonių iki šiol atsto
vautą tik dr. Aleksandro Štromo, 
kad partizaninis karas iš esmės 
buvęs „pilietinis” karas. Toks 
tvirtinimas, autoriau^ nuomone, 
esąs „nesusipratimas” dėl „do
minuojančio Sovietų Sąjungos 
vaidmens karo įvykiuose” (p. 73). 
Tačiau knygos įžangoje autorius 
turi abejonių. Su didesniu pasiti
kėjimu, sako jis, galima būtų tvir
tinti, kad tai nebuvo pilietinis ka
ras ar klasių kova, jei turėtume 
daugiau duomenų, pvz., apie 
„partizanų ir jų rėmėjų, suimtų ir 
ištremtų gyventojų, valdžios pa
reigūnų ir stribų socialinę pade- pasiremiant, rašomą, Jtad ištrem^ 

’ tį” (p. 7). Šiandieninėje Lietuva- tų ir represuotų skaičius buvęs 
i je taipgi revizuojamos neoficialios ................ ‘

pažiūros. Sigitas Jegelevičius, is
torijos mokslų kandidatas ir do
centas, Tiesoje (1988 m. birželio 
mėn. 19 d.) jau tvirtino, kad Lie
tuvoje vykęs „pilietinis” karas. 
Tuomi Jegelevičius jau paaukš
tina partizaninio karo pobūdį ko
munistinėje skalėje nuo „bandi
tizmo” iki daug labiau respektuo
jamo „pilietinio” karo. Tai reiš
kia, kad dabar jau pripažįstama, 
jog partizaninis karas buvo masi
nio pobūdžio pilietinė kova prieš 
sovietinę sistemą.

Girniaus išvada, kad partizanų 
kovos reiškė ginkluotą pasiprieši-

nimą okupantui, iki šiol buvo ap
lamai priimta ir ankstesnių par
tizaninio karo analistų. Tą patį 
galima pasakyti ir apie jo nuro
dytas partizanų karo priežastis. 
Autorius išskiria keturis pagrin
dinius veiksnius: 1) pirmosios so
vietinės ir vėliau nacių okupa
cijos patirtį, 2) „nežabotą” stali- 
nistinį terorą, 3) Vakarų „inter
vencijos” viltį ir 4) patriotizmą (p. 
110). Pagrindine priežastimi ta
čiau Girnius laiko sovietinį tero
rą.

Apie tą terorą autorius parašė 
visą knygos skyrių, surinkdamas 
ar išsijodamas daug vertingos 
medžiagos. Prie teroro veiksmų — 
sakyčiau, netiksliai — Girnius 
priskiria ir mobilizaciją į sovieti
nę kariuomenę. Tačiau mobiliza
cija — kad ir prievartinė — vis 
dėlto dar ne areštavimas ar ištrė
mimas. Kruopščiai surinkęs duo
menis, autorius „provizoriškai” 
apskaičiuoja, kad į sovietinius ka
lėjimus 1944-49 metais pateko 
apie 100,000 Lietuvos gyventojų, 
o „gerokai daugiau” nukentėjo 
nuo ištrėmimų 1945,1946,1947, 
1950 ir 1953 metais.

Labai įdomu, kad po Girniaus 
knygos pasirodymo Lietuvoje la
bai imta šį klausimą diskutuoti 
1988 metų Vasarą. Kas buvo nei
giama ar teisinama, dabar jau 
viešai skelbiama ir smerkiama, 
nors Lietuvos valdžia dar iki šiol 
nepasekė Estijos pavyzdžiu pa
naikinti deportacijų įsakymų le
galumą, tuomi masiškai, ne as
meniškai, prašymo tvarka, reha- 
bilituodama visus Lietuvos trem
tinius. Sniečkaus raštu Kremliui 

Lietuvoje 1959 metais buvo apie 
200,000 gyventojų mažiau, nei 
pirmajai okupacijai prasidedant 
1940 metais.

Kad stalinistinis teroras buvo 
pagrindinė partizaninių kovų pa
skata, sutinka ir dauguma šiuo 
metu Lietuvoje partizanų karo

kiek didesnis nei 2*00,000. Saugrn 
mo vąldininkai pripažįsta, jog 
108,000 buvę ištremtų. Kitur ra
šoma, kad įskaitant 1941 metų 
trėmimus, skaitmuo siekęs 
120,000. Autorius nesiryžta duoti 
savo skaičiaus, bet apskaičiavo, 
kad vien 1948 metais galėjo būti 
ištremta apie 80,000 žmonių. Ap
skaičiavimui, atrodo, naudotasi 
gan realistiška Rein Taagepera 
metodika. Tad, pagal autorių, 
išvežtųjų skaičius yra kur kas di
desnis nei dabar Lietuvoje skel
biami 108,000 pokario metams. 
Priimant šią sovietinę skaitlinę, 
visai negalima išaiškinti, kodėl

Dagys „Tamsios dienos”, 1981

Dagys „Niekam nenusilenkiau”, 1976

1946-1948 metais konsolidavo 
savo veiklą. Tretįjį laikotarpį 
charakterizavo jėgų išsekimas. 
Šiuose skyriuose autorius svarsto 
ar paliečia daug istorinių klausi
mų, kurių recenzijoje galima 
suminėti at pasvarstyti tik ke
letą. Partizanai, pagal Girnių, 

■v, ’(klausimą keliančių autorių. Mari kūrėsi it organizavosi spontaniš-

kad Lietuvos Laisvės Armijos 
vaidmuo tame steigimesi buvo 
ribotas. LLA buvo įsisteigusi kaip 
antinacinė kovos organizacija 
vokiečių okupacijos metais. 
Komunistų istorikai dar ir dabar 
išvedžioja, kad LLA buvusi nacių 
kūrinys, panaudotas kovai prieš 
sugrįžtantį sovietinį režimą. Gir
nius įtikimai — pagal turimus 
duomenis — nurodo, kad partiza
nų kare LLA kaip organizuota 
grupė nebuvo įtakingas fakto-

B * tačiau atrodo, kad Girnius perde- ■la?:' Reikia šu'^irtorium sutikti, 
da stalinistinio tenoro reikšmę ir 
labai sumenkina kitų faktorių 
įtaką. Partizaninis judėjimas bu
vo jau stipriai įsisiūbavęs, kai 
kraštą užliejo didžiausioji — 1948 
metų trėmimų banga. Po jos par
tizanų skaitmenys ėmė mažėti. 
Mobilizacijos vengimas pildė pir
mųjų partizanų eiles, bet, kaip 
minėta, vargu teisinga mobiliza
ciją sugretinti su išvežimais ar 
areštais. Mobilizacija priklauso 
savai kategorijai. Girnius, ma
nau, nuvertina tuometinės inteli-’ rius; o 1945 metų pradžioje nebe- 
gentijos bei karių vakarietišką 
orientaciją ir 1940-41 metų įvy
kių, kaip sukilimo prieš sovietus, 
pagimdytą savim pasitikėjimą, 
kad galima bus atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę, įveikti Mask
vą. Asmeninės savisaugos bei 
patriotiniai motyvai taipgi buvo 
susinėrę į vieną priežastinį kili
mą, taip kad jame negalima iš
skirti vien tik stalinistinį terorą. 
Kolektyvizacija, kurią autorius 
gan plačiai diskutuoja, buvo, ži
noma, teroro dalis, tačiau ji par
tizanams rekrūtų davė tik vėliau, 
kai 1949 metais kolektyvizacija 
pasidarė priverstinė. Autorius 
diskutuoja taip pat ir kolektyvi
zacijos bei trėmimų ryšį. Jis tvir
tina, kad „kai kurie išeivijos is
torikai” mano, jog trėmimai 
palaužė pasipriešinimą kolekty
vizacijai. Šiam teigimui autorius 
negalįs pritarti, nes trėmimai ne
galėję nulemti viso kolektyviza
cijos proceso (p. 173). Tas ryšys 
tačiau taip ir palieka neišaiškin
tas, nes autorius, neigdamas trė
mimų reikšmę kolektyvizacijai, 
taip pat tvirtina, kad „be masinių 
trėmimų nebūtų buvę galima su
kurti kolūkius” (p. 147).

Partizanų kovų ir gyvenimo 
aprašymui autorius skiria tris 
knygos skyrius. Kovų laikotarpis, 
pagal Girnių, dalytinas į tris pe
riodus: nuo 1944 metų rudens iki 
1946 metų pavasario, nuo 1946 
metų vasaros iki 1948 metų galo, 
nuo 1949 metų pradžios iki kovų 
pabaigos 1952 metų gale. Dar ir 
vėliau vienur ir kitur reiškėsi 
partizaninių grupių likučiai, ta
čiau jau jie nebesudarė rimtos re
zistencinės pajėgos ir jų autorius 
nemini. Pagal autorių, 1944-1946 
metais partizanai telkė jėgas,

buvo jau ir LLA vadovaujančio 
centro, nors atskiri buvę LLA 
nariai reiškėsi tol, kol buvo sau
gumo organų surankioti. Gir
nius taip pat diskutuoja „stribų” 
— „liaudies gynėjų” klausimą. 
Pradėti organizuoti 1944 metų 
rudenį, jie eventualiai išaugo į 
8,000-10,000 armiją, kurios pa
grindinis uždavinys buvo įvai
riais būdais likviduoti partiza
nus. Tokį būrį stribų valdžia 
sutraukė greitai, nes jie buvo 
atleidžiami nuo karinės mo
bilizacijos ir aprūpinami taip 
pat, kaip ir milicininkai. Jų 
elgesys su gyventojais buvo labai 
blogas. Autorius, manyčiau, per 
maža vietos skiria šių valdžios 
talkininkų darbų darbelių 
apžvalgai, ypač lyginant 
aprašymą su partizanų „smurto 
rato” diskusija, nors, žinoma, 

Dagys „Lietuvos laukuose”, 1977
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dokumentinės medžiagos apie 
stribus sunkiau gauti nei apie 
partizanus. Šių metų vasarą 
Literatūroje ir mene rašytojas V. 
Gudaitis sukėlė didelį triukšmą, 
apkaltindamas „stribus”-„skre- 
bus” buvus girtuokliais, kerštin
gais, žiauriais žmonėmis, žmonių 
plėšikais. „Liaudies gynėjų” pa
veikslas Gudaičio ir kitų straips
niuose pasirodė tamsesnis, nei 
komunistų piešiamas partizanų 
portretas. Girniaus cituojamas 
pogrindinės Aušros bendradarbis 
A. Žuvintas nebuvo sutirštinęs 
spalvų, skrebus aprašydamas, 
kaip mano Partizanų kovų Lie
tuvoje autorius.

Girnius taikliai aprašo partiza
nų pastangas susivienyti, nors 
centralizuota organizacija iš 
tikrųjų atnešė daugiau problemų 
ir vargo negu naudos. Ypač įdo
mus yra Girniaus skyrius apie 
pasyviąją rezistenciją, ryšius su 
Vakarų išeivija. Be pykčio ir emo
cijų, charakteringų apie šį reika
lą rašiusiems politiniams veikė
jams, autorius šaltai išnagrinėja 
dvigubo agento Jono Deksnio 
avantiūrą ir Bendrojo Demokra
tinio Pasipriešinimo Sąjūdžio 
organizavimą, teisingiau, trage
diją, ištikusią partizanų sąjūdį, 
dėl kurios Juozas Markulis ir 
NKVD galėjo infiltruoti ir bent 
kurį laiką daryti didelės įtakos 
partizanų vadams. Visa tai at
nešė didelių nuostolių žmonėms. 
Aprašo Girnius ir kitas, visuo
menei mažiau žinomas, pasy
vios rezistencijos grupes pokario 
Lietuvoje. Kad ir trumpai, nagri
nėja jis ir VLIKo VLAKo epizodą, 
rodantį išeiviškos politikos ir 
krašto ginkluotos rezistencijos 
ryšio dinamiką, o šiuo atveju — 
Jonui Deksųiui vaidinant dvi
gubą vaidmenį — dramą ir trage
diją.

Laikui bėgant, būtina apie šį 
laikotarpį ir šiuos ryšius skelbti 
daugiau medžiagos. Taip pat 
svarbų išanalizuoti ir išryškinti 
Amerikos, Anglijos, Prancūzijos, 
Švedijos žvalgybų ryšius su Lie
tuvos partizanais. Viena didelė 
Vakarų televizijos bendrovė šiuo 
metu ruošia dokumentinį filmą 
apie Vakarų žvalgybų santykius 
su lietuviais ir kitais kovotojais 
prieš sovietinį Stalino režimą. 
Dar iš tų laikų, kai Kim Philby, 
labai aukštas anglų žvalgybos pa
reigūnas, pabėgęs į Maskvą, išda
vinėjo sovietams informaciją apie 
anglų ar amerikiečių pastango
mis parašiutais Sovietų Sąjungos 
užimtose teritorijose nuleidžia
mus lietuvius ar kitų tautybių re
zistencinio ryšio žmones, yra 
likęs kai kuriuose sluoksniuose 
įsitikinimas, kad Vakarų žvalgy
bos parėmė ir palaikė- Lietuvos 
partizanus. Pagal sovietus, par
tizanai buvę pirma vokiečių, o 
paskum vakariečių žvalgybų 
įrankis. Teisybė tačiau yra kito
kia. Kai kuriuose vakariečių 
sluoksniuose manoma, kad Vaka
rų žvalgybos piktnaudžiavo parti
zanais ir žiebė šaltojo karo lieps
nas. Iš tiesų tačiau tie ryšiai 
prasidėjo vėlai, tik partizaniniam 
judėjimui jau išaugus, ir buvo la
bai menki: keli žmonės nuleisti 
parašiutais. Tie žmonės, jų tarpe 
ir į Lietuvą grįžtantis Juozas

PARTIZANU KOVOS LIETUVOJE
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Kęstučio K. Girniaus knygos 
„Partizanų kovos Lietuvoje” (Chicaga: 
I laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti, 1987) viršelis ir aplankas — 
dailininko Prano Lapės projektas.

Lukša-Daumantas, atsivežė tik 
radijo siųstuvų ir kelis tūkstan
čius rublių. Nei ginklų siuntų, 
nei amunicijos ar pan. Lietuvos 
partizanai nėra gavę. Autorius 
Girnius apie šiuos ryšius kalba 
mažai, nors mini, pasiremdamas, 
matyt, kai kuriais archyviniais 
duomenimis, amerikiečių žvalgy
bos atstovo pokalbį su Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
žmonėmis. Šiai, kaip ir kitoms 
žvalgyboms, rūpėjo žvalgybos 
duomenys, ne parama partizanų 
karui. Teisingai sako autorius, 
kad nei amerikiečiai, nei VLIKas 
tiesiogiai partizanų nekurstė.

Tačiau pasitikėjimas Vakarais, 
tikėjimas, kad Amerika išeis į 
karą prieš Sovietų Sąjungą, tuo- 
mi sudarydama sąlygas kitom 
aplinkybėm vargiai įmanomai 
partizanų pergaįei.bųvo pagrin
dinė partizanų politinė prielaida, 
motyvuojanti tokį plačios apim
ties pasipriešinimą, koks jis Lie
tuvoje buvo. Todėl Vakarų neut
ralumas — dėl jo buvo įsitikinta 
vėliau — buvo didžiausias parti
zanams smūgis pasipriešinimo 
dramoje.

Savo knygoje Girnius kalba ir 
apie partizaninio karo nuosto
lius, jų svarstymui paskirdamas 
visą knygos skyrių. Deja, ši au- 
tbriaus diskusija liečia tik vieną 
nuostolių dalį, būtent partizanų 
padarytas civilių gyventojų 
likvidacijas. Teorint turėti pilną 
ir balansuotą vaizdą, būtų tikę 
labiau panagrinėti stribų ir ka
riuomenės padarytus nuostolius 
partizanams ir jų rėmėjams, 
nors tam tikrų sugestijų ir yra 
padaryta ankstesniame knygos 
skyriuje (p. 198). Komunistiniais 
duomenimis, sako autorius, nuo 
partizanų rankos yra žuvę apie 
13,000 Lietuvos gyventojų. Auto
rius skaičiuoja, kad „žuvo nuo 
7,000 iki 10,000 civilių gyvento
jų, ne partizanų ir ne valdžios pa
reigūnų (p. 361). Šios vasaros dis
kusijose Lietuvoje oficialūs rašti
ninkai kritusių skaičių pakėlė iki 
25,000. Nežinia, iš kur gauta ta 
skaitlinė. Knygos skyriuje auto
rius bando patikrinti, ar sovietų 
ankstesnės skaitlinės priimtinos. 
Paaiškinęs partizanų pažiūras ir 

procedūrą — įspėjimus ir teis
mus, jisai diskutuoja sovietų 
paskelbtus žuvusių sąrašus. Tie 
sąrašai tik daliniai, riboti laiko 
apimtimi, bet autorius bando 
„provizorinį” apskaičiavimą, „re
miantis nepilnais aštuonių rajo
nų duomenimis” ir „be didelių 
tikslumo pretenzijų”. Šitai, ži
noma, galima, bet tai rizikinga 
ir metodiškai vargu priimtina. 
Su šiuo klausimu surišta daug 
problemų: kokios kategorijos 
žmonės buvo partizanų nuteisti, 
ar buvo likviduojami su partiza
nų karu nieko bendro neturintys 
ir t.t. Duomenų kaip ir nėra. 
Sovietinės statistikos ir charak
teristikos, kaip ir autorius pri
pažįsta, ne visada patikimos. 
Sustoja Girnius ir prie arbitra- 
raus partizanų elgesio, kurio 
buvo ten, kur daliniai buvo nedis
ciplinuoti, o tai labiau ėmė at
sitikti trečiojoje karo fazėje arba 
ten, kur partizanai neturėjo kva
lifikuotų vadų, ar kur buvo sau
gumo infiltruoti.

Knygoje autorius paliečia ir 
partizanų kovotojų skaičių, saky
damas, kad Juozo Lukšos-Dau
manto nurodyta 30,000 skaitlinė 
yra per didelė net ir didelio 
sąjūdžio laikotarpiui 1945 metų 
pavasarį (p. 197). Tačiau detaliau 
partizanų kovotojų skaičių jis 
svarsto, darydamas partizanų pa
darytų nuostolių apskaičiavimą. 
Pagal Girnių, 1945 metais veikė 
12,000 partizanų, vėliau tas skai
čius kritęs iki 10,000 (1946-1947). 
Nuo 1948 iki 1952 metų partiza
nų skaičius sumažėjęs nuo 8,000 
iki 500. Kaip šaltinį jis duoda 
„pačius konservatyviausius ap
skaičiavimus” (p. 389). Bet kas 
tie konservatyvūs apskaičiavi
mai? Kokiu pagrindu jie sudary
ti? Iš kokių šaltinių paimta infor
macija, medžiaga tokiom išva
dom? Autorius yra naudojęs ar
chyvinius šaltinius, ir daugely 
knygos vietų tai galima pajausti. 
Tačiau būtų tikę nurodyti, bent 
bendra prasme, kokia dokumen
tacija naudotasi (pvz., p. 208, 
209, 222, 230, 231, 244, 256-257, 
131, 135, 123, 377 ir t.t.).

Knygos užsklandoje autorius 
daro išvadą, kad, nežiūrint „doro
viškai nepateisinamų veiksmų”, 
kuriuos įvykdė kai kurie partiza
nai — tokių atvejų esą visuose ka
ruose — partizanų karas turėjo 
labai pozityvios reikšmės Lietu
vai kaip „dvasinis paminklas 
Lietuvos nepriklausomybės” (p. 
404). Jis taip pat mano, kad 
partizanų aukos gal padėjo vietos 
komunistam iškovoti iš Maskvos 
tam tikrų nuolaidų. Partizanų 
karas turėjęs du svarbius padari
nius: 1) įrodęs, kad Lietuva neįsi
jungė į Sovietų Sąjungą taikingai 
ar vienbalsiai, kaip sovietinė pro
paganda skelbė, 2) davęs ateinan
čioms kartoms pasiaukojimo pa
vyzdį. Iš tikrųjų galima pridėti, 
jog tai tiesa, ir nenuostabu, kad 
glasnost laikais bandoma viešai 
Lietuvoje revizuoti pažiūras ir į 
partizaninį judėjimą.

Girniaus knyga pavadinta Par
tizanų kovos Lietuvoje. Tačiau iš 
tiesų tai buvo karas: dešimtys 
tūkstančių žmonių kovojo vieni 
prieš kitus su ginklu rankoje. Gal 
autorius knygą pavadino „kovo
mis”, norėdamas išvengti įspū
džio, kad viskas dabar apie par
tizanus įmanoma pasakyti? Gir
nius iškelia daug svarbių klausi
mų. Jo atsakymai ne vienodai 
pilni ar patenkinami. Dar daug 
reikalinga bus medžiagos, užkas
tos archyvuose, tiems atsaky
mams ar pilnai, ar patenkinamai 
formuluoti. Daugiausia abejonių 
kelia autoriaus „užburto smurto 
rato” diskusija ir su diskusija 
surištos problemos.

Bet tai stipri knyga, parašyta 
šaltai, atsargiai vertinanti priei
namą šaltinių informaciją, ne
skubi su išvadomis,-pozityvi tezių 
formulavimu ir jų įrodymu. Ver
ta kiekvienam perskaityti. Tikė
kimės, kad autorius parengs ir 
jos anglišką, papildytą versiją. 
Atliktas rimtas mokslinis dar
bas, vertas parodyti platesniam 
pasauliui.
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Alegorija groteskiškoje fantazijoje Thomas Stearns Eliot

Perskeltas žmogus, gėris ir blogis 
Italo Calvino romane ,,Per skeltas vikontas

MAGŲ KELIONĖ

PETRAS MELNIKAS

Groteskas, drąsios komiškos 
situacijos ir fantazija mėgiamos 
liaudies pasakose ir yra liaudies 
pasakorių tradicija. Moderniais 
laikais jas pamėgo kai kurie 
rašytojai ir išplėšdami įvedė šį 
elementą ir į romanus. Nuo anglų 
rašytojo Jonathan Swift Gullive- 
rio kelionių (1726) praėjo daug 
laiko, bet netrūksta rašytojų, dar 
tęsiančių šią manierą (Julius 
Kaupas, Kurt Vonnegut, Italo 
Calvino), kurie daugiau ar ma
žiau yra šioje tradicijoje.

Italijoje pagarsėjęs Italo Calvi
no romanas Laipiojantis baronas 
(1967) yra iš tos tradicijos. Tai 
istorija vaiko, Cosimo Piovasco, 
Rondo barono, kuris, įsilipęs į 
medį, nutaria daugiau nenulipti 
žemėn. Jis laipioja, kovoja, studi
juoja ir mylisi, kol jo nepagrobia 
kalnietė (mongolfiera). Veiks
mas čia fantastiškas, vyksta 18 
šimtmečio gale, kuris yra pilnas 
istorinių ir kultūrinių suiručių ir 
baigiasi Prancūzų revoliucija, 
Napoleono karais bei Restaura
cija. Čia — plėšikai, piratai, 
jėzuitai, masonai, damos, šanku- 
lotai, kazokai ir Napoleonas.

Romane groteskiškas žaidimas, 
laisva intriga, avantiūros, bet ir 
skaidri gamtos vizija bei melan
choliškas grožis, kada lyg rašoma 
„rimčiau”.

» * ♦

Stipresnė alegorija jaučiama 
autoriaus trumpesniame romane 
Perskeltas vikontas (1952). Jame, 
kariaujant Austrijai su Turkija, 
vikontas Medardo di Terralba 
turkų patrankos yra sužeidžia
mas į krūtinę ir grįžta į namus 
perskeltas pusiau, tik viena jo 
pusė. Šita baisia romano pradžia 
prasideda keista pasaka — le
genda, tarsi baletas, kuriame 
apli ik vikontą juda ir kenčia jo 
kai nai (kaimiečiai, hugenotų 
grupelė, būrelis raupsuotųjų, 
užklydęs anglų keliautojas dak
taras Trelawny, kaimiečiukė 
Pamela), daugiau „perskelti”, 
kaip jis pats.

Tai vykusi fantazija, verta 
karštos Calvino plunksnos, jo 
atradimų. Tai mįslinga alegorija 
apie žmogaus būtį, gal ir šių 
dienų žmogų, visuomet diskri
minuojamą, „sužeistą”, negalintį 
pasiekti integralumo ir savo 
pilnaties. Calvino atradimai ir 
alegorija yra atviri įvairiausiom 
interpretacijom, kuriomis galima 
kartu gėrėtis skaitant.

Romanas įdomus. Jaunas vaiki
nas jamp pasakoja apie savo dėdę, 
kurį po karo su turkais atveža į 
pilį neštuvuose. Pusė jo kūno 
nuplėšta, bet dėdė atsikelia ir 
prisidengęs apsiaustu, šlubuo
damas, įeina kaip Donkichotas į 
menę. Po kurio laiko šėlsta, 
užlipa šiaip taip ant arklio, 
degina savo kaimų trobeles, net 
savo pilies bokštą, kurį gesinant 
auklė apdega veidą. Tapęs 
žiaurus, karia nusikaltėlius ant 
staliaus Petrauknolio padarytų 
įmantrių kartuvių, bijo kieta
sprandžių hugenotų, išvaro seną 
vaikų auklę pas raupsuotuosius, 
nes jos veidas, apdegęs gesinant 
pilies gaisrą, atrodo kaip raup
suotas. Jis šneka ir neliečia tik iš 
keliautojo Cook laivo išmesto 
anglo daktaro Trelawny. O 
pamatęs gražią piemenaitę 
Pamelą, nutaria įsimylėti. 
(Nutaria, nes blogas žmogus ne
moka mylėti.)

Tuo tarpu kita atplėšta jo kūno 
dalis klajoklių yra randama karo 
lauke, Bohemijoje. Paslaptingom 
žolėm gydoma ir slaugoma, ji 
išgyja. Ši jo dalis yra Geroji 
vikonto pusė ir ji grįžta taip pat 
namo. Neįleista į pilį, šioji gy
vena kaimeliuose su žmonėmis 
ir iš pradžių yra jų mėgiama. II-

Italo Gaivino (1923-1985)

Pranas Domšaitis (1880-1965) Pagarbinimas
Aliejus, 28" x 22", 1951

nimui. Blogoji — pavojinga sau ir 
kitiems, o vien geroji gera tik iki 
tam tikro taško. Jos puritonišku
mas nuobodus, perdėtas šventu
mas istorijos eigoje, žinome, kad 
išsigimsta į kitus persekiojančias 
sektas, kryžiuočius, inkviziciją ir 
įvairius griežtus modernių laikų 
diktatorius.

„Neperskeltas” ar suklijuotas 
žmogus todėl yra komplikuotas. 
Nei geras, nei blogas. Dažnai 
šypsosi viena veido puse, kažką 
blogo galvodamas. Autorius Italo 
Calvino čia, šioje alegorijoje, jį 
kliniškai perskėlė, parodydamas, 
kaip abi žmogaus pusės, veik- 

gainiui ji jiems tampa įkyri, 
nuobodžiai moko juos gero, seka 1 
žmones, ar jie nedaro ką nors 
blogo, ypač nusidėjėlius, ir 
žmonės pradeda jo vengti. Lau
kuose ir jis pamilsta Pamelą. Ge
roji ir Blogoji vikonto pusės da
bar jai peršasi. Būdama moteris, 
ji pasižada abiem, nes nori tapti 
vikontiene.

Iš pavydo Blogoji pusė tada pra
deda būti švelnesnė, nors dar 
vis iškrečia piktų pokštų. Kai 
nuodinga raudona varlė j įkan
da, sūnėnas iš aukL-s, gyve
nančios su raupsuotaisiais, pa
prašo ir atneša jam vaistažolių. 
Blogasis sako, kad nereikia, lie- 1 damos atskirai, gali toli nueiti, ir 
pia įkišt jas į drevę — ten širšių 
lizdas; berniukui sugelia ranką. 
Blogasis juokiasi patenkintas, 
sakydamas, kad varlė įkandu
si jam į tą koją, kurios jis ne
turi, prarastą kare. Iškrečia ir 
kitokių pokštų.

Pamela ruošiasi vestuvėms. Pa
siuva baltą drabužį sau, savo 
ožkelei ir žąsiai. Į bažnyčią at
vyksta Geroji vikonto pusė ir jie 
sutuokiami. Blogoji atvyksta 
pasivėlavusi ir teisinasi, kad 
jodama suklupo, nepasisekė su 
arkliu peršokti griovį, ir jin 
įkritusi. Todėl iššaukia dvikovon 
Gerąją.

Stalius Petrauknolis abiem iš
drožia po medinę koją, specialiai 
įbestas giliai į žemę, kad jie 
neparkristų ir ant jų galėtų tik 
sukaliotis. Ir tada prasideda 
žiauri dvikova. Kardais jie 
susikapoja tas kūno vietas, kur 
yra perskelti pusiau, ir labai 
kraujuoja. Daktaras Trelawny 
juos sudeda žaizda prie žaizdos ir 
aprišdamas sulipdo į vieną.

Pamelai patinka toks išgijęs 
pilnas, nei geras, nei blogas 
vikontas, kuris juokiasi viena 
lūpų puse, o vėliau visa burna. 
Atplaukia keliautojo Cook laivas 
prie kranto ir išveža daktarą 
Trelavvny baigti kortų partijos 
laive, kurios nebuvo baigę, kai 
išlipo į krantą. O pasakotojas — 
vikonto sūnėnas — miške pasako
ja sau pasakas, bet, būdamas jau 
suaugęs, šiek tiek gėdinasi tokio 
užsiėmimo.

* * *
Laiminga pabaiga. O alegorija 

čia apie dvilypę žmogaus pri
gimtį, kurios nei viena dalis, at
skirai paėmus, nėra gera gyve
nime. Atskirai ir viena, ir kita 
pusė netobulos žmogui ir gyve-

nuo abiejų traukėsi išsigandę 
kaimiečiai. Koks žmogus gali 
būti niekšingas, parodo blogoji 
vikonto pusė.

Aišku, reikia ir drąsos tokiai 
alegorijai parašyti. Nereikia 
paisyti smulkmenų, neįtikimų 
vietų fabuloje. Pavyzdžiui, ar 
vikontas kare buvo perskeltas į 
dvi lygias dalis? Net jo širdis? O 
gal širdis liko gerojoj pusėj? Tai 
kaip galėjo egzistuoti be širdies 
blogoji pusė? Ir taip toliau. 
Pasakose ar legendose to nepai
soma, moksliškai nekuriama. Ir

„Švelnus žvilgsnis iš anapus”, 1988 Nuotrauka Sauliaus Paukščio (Vilnius)

Iš septynioliktosios Lietuvių fotografijos parodos, vykusios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, nuo 
1988 m. spalio mėn. 21 iki 30 d.

balta kelionė buvo ta,
Sezonas pats blogiausias
Kelionei mūsų tokiai ilgai:
Keliai duobėti, vėjai aštrūs,
Tikra žiemos gėla".
Kupriai žaizdoti ir paraišę, nepaklusnūs, 
Į sniegą tirpstantį jie gulė.
Ne kartą mes gailėjomės
Palikę vasaros palocius, terasas. 
Mergaites šilkuose, šerbetą nešančias.
Ir urzgė kuprininkai, keikės,
Pabėgdami ir geisdami degtinės, moterų,
Ir naktį gesdavo laužai, pastogės trūko, 
Atšiaurūs buvo miestai, priešiški miesteliai, 
Nešvarūs kaimai, plėšę aukštas kainas: 
Sunkus mums buvo metas.
Galop mes nutarėm keliaut pernakt,
Kiek snustelėję,
Su muzika mūs ausyse, bylojančia,
Kad visa tai kvailystė.

Ir auštant pasiekėm švelnesnį slėni, 
Padrėkusį, be sniego, kvepiantį žole, 
Su tekančia srove ir tamsą baidančiu vandens 

malūnu, 
Trim medžiais po žemu dangum 
Ir baltu arkliu, pievoj bešokuojančių. 
Tad smuklę pasiekėm su vynlapiais virš

atbrailos, 
Prie durų atdarų ten šešios rankos lošė sidabru 
Ir kojos spardė vynmaišius tuščius. 
Ten informacijos negavę, vėl keliavom, 
Atvykdami jau vakarop ir ne per greit 
Suradę vietą, kuri mus (sakysit jūs) patenkino.

Seniai, seniai tai buvo, kaip menu,
Ir aš keliaučiau vėl, tiktai
Užrašyk
Tik tai: ar vedė kelias tas
Gimiman ar Mirtin? Gimimas buvo ten tikrai, 
Be abejo, mes patys matėm, aš mačiau gimimą, 

mirtį,
Skirtingi buvo jie, bet šis Gimimas 
Sunki, karti agonija mums, lyg Mirtis, mūs 

mirtis.
Mes grįžome atgal, į šias karalystes. 
Bet senoje dispensoj nėr ramumo čia, 
Tarp svetimų žmonių ir jų dievų.
Aš džiaugčiaus dar kita mirtim.

Vertė ALFONSAS TYRUOLIS.

Šis eilėraštis verstas iš T. S. Elioto kalėdinio ciklo „Arielio eilės”, 
parašyto 1927-1929 metais. Tuo metu, išsivadavęs iš „Nevaisingoje 
žemėje” (1922) išreikštos dvasinės desperacijos ir nihilistinio nusitei
kimo, šis vienas žymiausių 20 amžiaus anglų-amerikiečių poetų (pra
ėjusiais metais suėjo šimtmetis nuo jo gimimo — rugsėjo 26 dieną) 
apsiprendė už krikščionybę, savo konversiją, kaip dvasios ramybę, 
išreiškęs „Pelenų dienoje” (1930).

„Magų kelionė” — magai čia reiškia išminčius ar karalius — tai 
konvertito kelias į ieškomą sielos ramybę. Tas kelias yra ir kiekvieno 
tikinčiojo, kaip piligrimo į palaimintąją viziją. Eilėraštis pradedamas 
vyskupo Lancelot Andrevves pamokslo žodžiais (kabutėse) per Kalėdas 
1621 metais, pasakytais Anglijos karaliui Jokūbui I (plg. Mato 2,1-2). 
Eilėraštyje nemaža simbolikos ir viduramžinės, dantiškosios mistikos. 
Pavyzdžiui, „Trys medžiai” simbolizuoja kryžius Kalvarijos kalne. 
„Baltas arklys” yra užuomina iš Apokalipsės knygos. Lošimas sidab
ru mena Judo sidabrinius. Kristaus gimimas, susijęs su Jo mirtim, 
buvo kitas „sunkus keliaa” konvertitui, dėl to jis norėtų mirti antrą
kart naujam ir tikram Gimimui, kad įveiktų gyvenimą „tarp svetimų 
žmonių ir jų dievų” (mūsų amžiaus beidėjiškumą ir materializmą). 
Kristaus gimimas davė prasmę laikui, ateities amžiams. Pagrindi
nis T. S. Elioto kūrybos bruožas — suteikti prasmę laikui (istorijai), 
ypač mūsų laikais, kada kai kurios ideologijos ištisus istorijos tarps
nius dėl jų „nepatogumo” ignoruoja, „nurašo”. A. T,

suaugęs vikonto sūnėnas jau 
gėdinasi tokios „literatūros”, 
pasakodamas tik sau. Bet nėra ko 
gėdytis.

* * *
Rašytojas Italo Calvino gimė 

Ligurijoje, San Rėmo, 1923 me
tais. Pasirodė pirmą kartą lite
ratūrinėje scenoje, padedamas 
rašytojo Pavese, su Varlių gūžtos 
keliuku (turbūt 1946 metais). Pri
rašė daug: Mūsų seneliai (1960), 
Pasakojimai (1958), Mareovaldo 
arba metų laikai mieste (1963), 
Komikomikos (1965), I su nuliu 
(1967), Italų pasakos (1956), Ne
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matomi miestai (1972), Susiker
tančių likimų pilis (1973), Jei vie
ną žiemos naktį keliautojas 
(1979). Kada nors žadu perskaity- 

, ti nusipirktą jo Neegzistuojantį ri
terį (1959). Italo Calvino mirė 
1985 metais, besiruošdamas ke
lionei j JAV, kur Harvardo uni
versitete buvo pakviestas skaityti 
Charles Eliot Norton Lectures 
1985-1986 metų ciklą. Paskaitų 
tekstai buvo išleisti pomirti
niame leidinyje Six Memos for the 
Next Millenium (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard Univer
sity Press, 1988).

Naujos knygos
• Dr. Saulius Sužiedėlis. THE 

SWORD AND THE CROSS. A 
History of the Church in Lithuania. 
Preface by Bishop Paul A. Baltakis, 
OFM. Huntington, IN: Our Sunday 
Visitor Publications, 1988. 264 psl 
Knygos kaina — 9.95 dol. Knygą 
galima užsisakyti iš Our Sunday 
Visitor, 200 Noll Plaza, Huntington, 
IN 46750, pridedant 2 dol. persiun
timui. Telefonas 1-800 348 2440.
• Štai knyga, kurią būtų buvę 
pravartu seniai turėti. Ji tačiau 
pasirodo pačiu laiku, nes Lietuva 
pastaraisiais mėnesiais yra 
buvusi pirmuosiuose spaudos 
puslapiuose. Mažos knygos 
rėmuose puikia anglų kalba 
istorikas Saulius Sužiedėlis 
įstengia duoti amerikiečiui 
skaitytojui gana pilną Lietuvos 
istoriją. Ji padės skaitytojui 
orientuotis, kas dedasi šiomis 
dienomis Lietuvoje. Knygoje 
atsispindi lietuvių papročiai, 
visuomeniniai ryšiai, politiniai 
vadų projektai, ne vien tik 
Katalikų Bažnyčios istorija.

Knyga suskirstyta į dešimtį 
skyrių: Rytinis Pabaltijis 
prieš krikščionybę, 2. Pirmieji 
susitikimai su krikščionybe, 3. 
Lietuvos pasisukimas į Vakarus, 
4. Lietuva ir Katalikų Bažnyčia 
prieš Reformaciją, 5. Bažnyčia 
nuo Reformacijos iki Apšvietos 
amžiaus, 6. Lietuvos Bažnyčia 
caro valdžios metu, 7. Katalikai 
Lietuvos Respublikoje, 8. 
Katalikų Bažnyčia apgulime 
(1940'1942), 9. Tikėjimas ir 
žmogaus teisės: Bažnyčia po 
1972, 10. Katalikų Bažnyčia ir 
lietuviai emigrantai.

Knygos vidury yra įdėta 
net keturiasdešimt puslapių 
iliustracijų — žemėlapiai, žmo-
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nių veidai, pastatai, praėju
sios vasaros įvykiai Lietuvoje, 
nuotraukos iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Knygos gale yra pa
teikiami pasiūlymai tolimesniam 
skaitymui. Veikalas neturi in
dekso, bet jį gal bent iš dalies 
atstoja gerai detalizuotas turinys.

Knygos autorius akcentuoja 
Lietuvos istorijos posūkius: 
atsisukimą į Vakarus, priimant 
katalikybę, idėjines reorientaci- 
jas Reformacijos laikotarpiu, 
tautinį atgimimą, daugiapusį 
klestėjimą nepriklausomybės 
metais, okupacijos metų 
priespaudą ir vilties ženklus. 
Knyga turėjo būti atiduota 
spaudai dar prieš Sąjūdžio 
suklestėjimą, tad dabartinių 
įvykių kronika turės laukti an
trosios laidos. Autorius turi 
lengvą stilių ir skaitytoją laiko 
sau lygiu — nekalba iš aukšto. Jis 
nebijo įvykių ir srovių komen
tuoti, tačiau palieka skaitytojui 
progą pačiam daryti išvadas. 
Pavyzdžiui, komentuodamas Re
formacijos laikotarpi Lietuvoje, 
jis pažymi, kad čia kontroversija 
vyko raštuose ir gatvėse, bet ne 
karo lauke, kaip daugelyje kitų 
Europos šalių.

Knygos pasirodymas Our Sun
day Visitor knygų serijoje garan
tuoja, kad ją matys gausybė 
JAV katalikų, nes šis savaitinis 
laikraštis pasiekia daug kata
likiškų šeimų, o jo leidžiami 
spausdiniai daugelyje parapijų 
platinami bažnyčios prieangyje. 
Universitetinės spaustuvės iš
leista knyga tiek plačiosios ame
rikiečių visuomenės nepasiektų. 
Reikia tikėtis, kad ši knygutė 
plačiai pasklis ir Lietuvai neš 
didelę naudą.
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Nuostabi Alabamos festivalio pradžia
ALFONSAS NAKAS

Alabama Shakespeare Festival 
(ASF) 17-tąjį veiklos sezoną pra
dėjo 1988 m. gruodžio mėn. 1 d., 
o užbaigs, po dešimties veikalų ir 
beveik pusdevinto mėnesio, 1989 
m. rugpjūčio mėn. 13 d. Visą 
laiką veiks abu teatrai: Festivalio 
(Festival Stage) ir Oktagono (Oc- 
tagon). Pirmasis — su 750 kėdžių, 
antrasis — su 225. Pirmąją 
„teatro piligrimo” kelione j Mon- 
tgomery atlikau gruodžio 10 
dieną. Mačiau du spektaklius, 
apie kuriuos čia ir pakalbėsiu.

Dickens „Kalėdų giesmė” — 
arti tobulybės

Turbūt nėra žmogaus, bent 
Europoj ir Amerikoj, kuris 
nežinotų Ebenezerio Skrudžo is
torijos. Tai Charles Dickens 
veikalo A Christmas Carol pa
grindinis veikėjas. Jaunystėj pa
dorus vyras, verslaudamas 
nežmoniškai sušykštėjęs, Kūčių 
nakties sapne per dvasias 
pamatęs savo praeitį, dabartį ir 
kraupią ateitį, atsiverčia ir 
Kalėdų rytą tampa stebinančiu 
labdariu. Kalėdų giesmę ne kar
tą skaičiusiam ir mačiusiam kino 
bei TV ekranuose buvo smalsu, 
kaip ASF režisierius Martin L. 
Platt veikalą parodys teatro 
scenoje.

Festivalio teatro scena erdvi. Į 
ją galima daug ką sudėti. Ir 
sudėjo! Tai storoku, bet perma-
tomu šydu pridengtas, tai apnuo
gintas, prieš žiūrovo akis dunkso
jo 19 šimtmečio Londonas. Nuo
stabi miesto panorama, su dvi
aukščiais ir kitokiais namais, 
aikšte, gatvėmis. Skrudžo namas 
pačiame centre, su miegamuoju 
antrame aukšte. O Skrudžo 
raštinė? O kaip jis miegamąjį 
pasįekįh? Nesijaudinkim. Raštinė 
ant platformos įdarda iš pat 
užkulisių centro. Su kėdėm, 
stalais, knygų spintom, raša
linėm ir žąsies plunksnom raša
lui dažyti. Priešais, iš požemio,

Jolita Kavaliūnaitė

Palikimas
Nepatiko jiems jis. Nepatiko jiems nei jo pa

tamsėję dantys („Per daug, matai, jis rūko!”), nei 
jo šiek tiek diagonalus šypsnys („Tyčiojasi, žinai, 
jis iš mūsų!”), nei pagaliau tas jo rankų bučia
vimas, sveikinantis su moterimis („Lenda jis, gir
di, bjaurybė prie jų!”).

Tačiau negalima sakyti, kad Lapatai nebūtų 
buvę geros širdies žmonės. Oi ne, visai atvirkščiai! 
Kaip nubširdžiai sveikindavo savo bičiulius, kaip 
dosniai vaišindavo jie juos naminiu midumi, 
meiliažodžiaudami ir skandindami juos saldžių 
komplimentų bangose.

Tad šie tokie geros širdies žmonės būtų atleidę 
jam ir jo pageltusius dantis, ir jo kreivą šypseną, 
ir pagaliau tą jo nesiliaujantį moterų rankų bučia
vimą, jei jis, Tadas, tai yra kitatautis Tadeušas, ne
būtų vedęs ir tuo būdu iš lietuviškos šeimos židinio 
nebūtų išrovęs jų dukrelės dukružėlės Liudvikos.

O Liudvika, jų Liudvikutė, jųjų Liūdutė buvo 
gulbės pienu girdyta, laukinių bičių medumi mai
tinta, pūkų patale migdyta, toli nuo gimtosios 
žemės, bet vis tiek lietuviškai užauginta. Teisybė, 
kartais mergaitė neiššokdavo iš lovos šeštadienio 
rytais pavyzdingu miklumu ir pasivėluodavo į li
tuanistinę mokyklą („Betgi reikia mergaitei poilsio, 
ponia mokytoja!”), kartais išsprūsdavo mergaitei 
nelabai švelnus žodis, kalbantis su suaugusiais 
(„Bet tai tik laikina brendimo stadija, reikia 
mergaitę suprasti, ponia!”), o kartais ir ne visai 
tiksliai kai ką atpasakodavo („Jaunystė, žinote, 
ponia, jaunystė!”). Bet kai ant scenos pasirodydavo 
mėlynakė, geltonplaukė, austa karūna vainikuota, 
tautinio šokio sūkurio nešama mergaitė, galutinai 
pamiršdavo jie ir jos tingėjimą, ir jos grubų storžie
viškumą, ir pagaliau net ir jos atkaklų melavimą. 
Gi tai Liudvika, jų Liudvikutė, tokia lietuviška, 
tokia sava, tokia tikra jųjų Liūdutė.

Nebuvo laiminga su Tadu jųjų Liūdutė. Ir vis 
rečiau ir rečiau jos skaisčiame veide žaisdavo 
šypsena, ir dažniau ir dažniau jos skaidriose akyse 
sužėrėdavo pykčio spinduliai. O Tado Lapatai vis 
labiau ir labiau nemėgo. Berods, ir tie jo dantys 
vis bematant labiau geltonėjo, ir tas jo šypsnys vis 
labiau kreivėjo, ir tas ne vietoje jo moterų rankų 
bučiavimas vis labiau ir labiau įkyrėjo.

Ir niekaip Lapatai negalėjo suprasti, kaip dėdė

Aloyzas galėjo susidraugauti su tokiu tuo Tadu. Il
gai sėdėdavo jiedu vakarais verandoje, užsidegę 
vienas pypkę, kitas cigaretę, gurkšnodami šaltą 
alų ir šnekučiuodamiesi iki vidurnakčių.

— Kokią bendrą kalbą gali jiedu turėti? — 
spręsdavo Lapatai. — Gi nei tautybė, nei kas kita 
jų neriša!

O dar labiau jie nustebdavo, kai dėdė Aloyzas 
sakydavo:

— Puikus tas mūsų Tadas! Sėsimės kada nors 
į mano automobilį ir keliausime mudu per visą 
Ameriką! O kai galutinai iškeliausiu, tai paliksiu 
jam aš savo automobilį^

Vieną vakarą dėdė Aloyzas atsigulė ir ryte, vos 
akis pramerkęs, dar spėjo pasakyti: „Automobilis 
Tadukui”, ir jau nebeatsikėlė. Nenustebino niekie
no jo tokia staigi mirtis. Senas gi jis jau buvo. 
Tinkamai palaidojo, graudžiai apverkė ir gražų 
pastatė jam paminklą. Nesigailėjo tam reikalui 
išlaidų Lapatai. Gi ne kitiems, bet jiems, 
vieninteliems jo giminėms, visą turtą jis paliko.

Ypač džiaugėsi jie automobiliu ir blizgančiais 
jo raktais, pakabintais gerai matomoje vietoje. O 
dėl jo atidavimo Tadui klausimo net ir nekėlė: — 
Kas gi galėtų tokiam geltondančiui, kreivašyps- 
niui, moterų rankų bučiuotojui tokį automobilį 
atiduoti? Tai būtų nesusipratimas. Argi dėdė Aloy
zas apie tą palikimą galėjo rimtai kalbėti? — Vienu 
žodžiu, jų sąžinė buvo rami.

Vieną vakarą Lapatai apsirengė, uždarė visus 
langus, užrakino duris ir iškeliavo į valgyklą. 
Beužsakant vakarienę, netikėtai užėjo audra. 
Vėjas šėlo, lietus pliaupė, žaibai žėrėjo. Griaustinis 
vis arčiau ir arčiau nuriedėdavo grasinančiai per 
visą dangų. . Tolumoje pasigirdo gaisrininkų 
sirenos.

— Turbūt netoli kur žaibas trenkė? — šnekėjo 
Lapatai, valgydami su ramiu apetitu. — Gerai, kad 
uždarėme visus langus. — Bevalgant trečią, audra 
nutolo. — Pačiu laiku, kalbėjo Lapatai, išeidami iš 
valgyklos.

Beartėjant prie namų, pamatė dūmus, 
besipilančius iš jų gatvės krypties. — Matyt, kur 
nors mūsų kaimynystėje tas žaibas trenkė.

Savo gatvę randa užblokuotą. Išlipa iš mašinos 
ir girdi žmones šnekant: — Dega, Lapatų garažas 
dega!

Lapatai vienas į kitą pasižiūri. Ir lyg skundas 
pasigirsta iš jų abiejų lūpų: — Oi! Dėdės Aloyzo 
automobilis! — Ir Lapatienė dar prideda 
susimąsčiusiu balsu: — Zinai, tėvai, gal ir be 
reikalo mes tų raktų ir to automobilio neatidavėme 
Tadui?

Ingrid MacCartney, Ray Dooley ir John Milligan Alabamos Šekspyro festivalio 
1988-1989 metų „A Christmas Carol” pastatyme.

Nuotrauka Scarsbrook'

išnyra durys. Skrudžas jas atsi
rakina, palipa porą laiptų, sėda 
ant aukštasuolio. Uždusęs atbėga 
raštininkas Bob Cratchit ir pra
sideda darbas. Skrudžas grįžta 
namo, tai išdarda ilgi, platūs laip
tai, vedą į antrą aukštą. Ateina 
laikas, brolvaikio Fredo puotai, 
tai iš dešinio scenos šono įplaukia 
jaukus kambarys. Su visais puo
tos dalyviais, jau užkulisy ėmu
siais klegėti, kelti tostus.

Daugelį kartų scena prisipildo 
londoniečiais. Štai orūs džentel

menai, su cilinderiais ant galvų, 
lazdelėmis rankose. Įmantriais 
rūbais ponios. Iš džiaugsmo kly
kaujančios koketiškos panelės. 
Žvalūs, arogantiški jaunuoliai. 
Guvūs mažamečiai vaikigaliai. 
Visi sudainuoja ar sugieda ir ne
skubėdami išnyksta skersgat
viuose. Taip banga po bangos, 
banga po bangos. Dvasia, vedžio
jusi Ebenezerį po saulėtą vai
kystę bei jaunystę — iš pernai 
pažįstama pirmaeilė aktorė 
Greta Lambert. Ji aprengta 

baltai, it jaunamartė ar angelas. 
Skrudžą iš miegamojo už rankos 
išvedusi, ji su juo skraidžioja pa
dangėmis. Taip, skraidžioja! Ta 
„oro akrobatika” buvo kvapą 
užimančiai graži. Mes „nema
tėme” juos laikančių lynų. O jie 
nesirūpino, kad atsikabinę galėtų 
rimtai susižeisti...

Dabarties dvasia, o kitur ir Ja- 
cob Marley dvasia — Joseph 
Culliton. Jis — karališku apdaru, 
aukso karūna su brangakmeniais 
ant galvos, su degančia stora 
žvake rankoj. Ateities Kalėdų 
dvasia (David Harum) — juodai 
apdangstytas, gal dešimties pėdų 
ilgio milžinas, neparodęs kūno, 
nei veido, tik naudojęs apnuogin
tą skeleto kaulų dešinę ranką. Iš 
požemio išniro Skrudžo antkapis, 
su pragaro liepsnų apšviestais 
įrašais. Jis šykštuolį galutinai 
įtikino, kad turi keisti gyvenimo 
būdą. Spektakly gausiai naudoti 
stulbinantys sprogimų garsai, 
šaltas, kapais kvepiantis rūkas. 
Bet ir vėl grįždavo kalėdiniai 
himnai, linksmai kleganti minia, 
jauki, šventiška instrumentų 
muzika.

Beje, 33 aktorių būryje 
dominavo Ray Dooley, čia vai
dinęs pasakotoją Charles Dic
kens, čia Skrudžo brolvaikį Fre
dą. Jo visur buvo pilna, nuo pro
logo iki epilogo. Skrudžo vaid
menį pasigėrėtinai atliko Jack 
Aranson, o Bob Cratchit — Ro- 
bert Brovvning. Pasigėrėtinai vai
dino ir kiti, įskaitant ir niekada 
anksčiau scenoj nebuvusius 
moksleivius.

Kodėl antraštėj sakiau, kad 
spektaklis arti tobulybės, bet ne 
tobuliausias? Manding, dėl dviejų 
trūkumų: per mažai dainuojama 
ir giedama; per daug sceną ir iš 
ten visą teatro erdvę užliejančio 
rūko. Man rūkas nekliudė, bet 
jam pasirodžius, dešimtys 
žiūrovų, gal į hipochondriją 
linkusių, imdavo garsiai, ilgai ko
sėti. Negi statytojai to nepaste
bėjo?

Gaila, briliantiniai „Kalėdų 
giesmės” spektakliai vyko tik iki 
gruodžio 23 dienos, bilietai greit 
buvo išgraibstyti, ir iš lietuvių
gal tik mudu su žmona vieną 
tepamatėme.

„Plieno magnolijos” — juokas 
ir ašarom srūvant

„Steel Magnolias” — Robert 
Harling dviejų veiksmų, keturių 
paveikslų scenos veikalas. Pjesė? 
Komedija? Tragikomedija? Au
torius nesako. Vaidinimo trukmė 
— dvi valandos ir penkiolika mi
nučių. Publikos pritariantis juo
kas, gagenimas, plojimų lydimi 
juoko treliai nuščiūva tik antro 
veiksmo antroj pusėj (ketvirtam 
paveiksle). Jautresnių akyse pasi
rodo ašaros. Tik trumpam. Tik 
keliom minutėm. Ašarom nenu- 
džiūvus, reikia vėl juoktis, kvato
tis. Taip dramaturgo sutvarkyta. 
Taip jam padeda penkios aktorės. 
„Plieno magnolijos” pastatyta 
Oktagono teatrėly, kuris, kaip 
esu pernai rašęs, yra amfiteatro 
formos. Scena, tai arena, iš visų 
pusių apsupta iki pastogių 
kylančiomis publikos kėdžių eilė
mis. Vienas iš keturių šonų 
naudojamas aktorių išėjimams.

Dramoje vaizduojamas laikas — 
maždaug dveji su puse metų (tiks
liau — 31 mėnuo). Viskas vyksta 
moterų plaukų kirpykloje-salone, 
mažame Louisianos miestelyje. 
Veikia dvi plaukų kirpėjos-šu- 
kuotojos ir keturios klientės. Jei
gu mažų miestelių gyventojai 
vienas kitam artimi, draugiški 
bet kur pasaulyje, tai juo labiau 
JAV Pietuose. Ir juo labiau mo
terys. Čia jos nesivaržydamos 
apkalbinėja savo vyrus, vaikus. 
Viena kitą erzina ir intriguoja. Į 
bėdą puolusioms kitos padeda, 
aukojasi.

Dramos autorius pradžioje įspė
ja, kad visos šešios scenon paleis
tos jo moterys yra šmaikščios, 
sąmojingos, originalios, bet nei 
viena neturi būti sukarika
tūrinta. Reikia tik stebėtis, kad 
ASF vadovybė „plaukų šukavimo 
salonui” surado šešias absoliučiai
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kompetentingas, pilnakraujės ak
tores. Iš jų tik vieną, plaukų šu
kavimo mokinę, devyniolikmetę 
Annelle (aktorė — Elizabeth Alel
io) režisierius sušaržavo ar jai 
pačiai leido susišaržuoti pirmo 
veiksmo pirmam paveiksle, kur 
ji, darbe neįgudusi, vyro pames
ta, apvogta, apsigyvenusi įtarti
nam bendrabuty, ėmė vaizduoti 
perdėtai nervingą, nors šukuo- 
tojos darbą dirbo pasigėrėtinai. 
Vėliau ji išsitiesė, tapo natūrali, 
originali, įdomi. Visos kitos ža
viai vaidino nuo pradžios iki galo, 
ir tikrai visos buvo skirtingos, 
originalios. Tai Jill Jane CJe- 
ments, vaidinusi kirpyklos savi
ninkę Truvy; Muriel Moore, 
turėjusi mero (burmistro) našlės 
Clairee valdhrifAį; Ev'eij'ri Garol 
Case — „gražiausia miestelio 
mergina” Shelby; Eilėn Heard — 
jos motina M’Lynn; ir Anne 
Sheldon, atlikusi turtuolės stačio
kės Ouiser (tarti kąįp vyzer) rolę. 
Visos kalbėjo pietietiškai, Loui
sianos tarme. Per porą metų dar 
nespėjusiam „supietėti”, man 
daug dialogų nuėjo vėjais. Gerai, 
kad festivalio knygyne galėjau 
veikalą nusipirkti ir tą pačią 
naktį perskaičiau. Gaila, kad ne 
prieš, o po, bet vis tiek dar 
veiksmų, nė veikėjų nepamiršęs.

Šio pastatymo režisierius — Bill 
Gregg. Dekoratorius Bill Clarke, 

Naujo žurnalo Clandestine, leidžiamo Chicagoje, 1988 metų spalio mėnesio 
numerio viršelis — žurnale spausdinama pogrindžio literatūra iš Lenkijos. 
Žurnalas yra redaguojamas Andrzej Stankiewicz, Lituanistikos katedros 
University of Illinois at Chicago studento. Žurnalo viršelyje sudėti Kovojančio 
solidarumo, kuris nedaro kompromisų su Lenkijos komunistų partija, išleis
ti ženklai. Viduryje, dešiniame krašte yra ženklas su Aušros Vartų Marijos 
paveikslu ir lietuvišku įrašu: „Švenčiausioji Aušros Vartų Dievo Motina, iš
melsk laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai”. Kairėje nuo jo — ženklas, skir
tas Ukrainos laisvės siekimui.

o kostiumų projektuotojas James 
B. Greco. Šviesos — Karen S. 
Spahn. Scenos paruošėjai — Julie 
A. Richardson, Jane Alene 
Mahler ir Mark Leslie. Moterų 
rūbai šiuolaikiniai, per pustrečių 
metų po keletą kartų pakeisti. 
Plaukų Salono įrengimas — 

[autentiškiausias. Prašoma pa
ieškoti kokių trūkumų, nenor- 
malybių, mano žmona nerado. Ji 
atidžiai stebėjo ir abiejų šukuo
tojų darbą. Dramai vystantis, 
kiekvienam 30-35 minučių pa
veiksle, abi aktorės vis ką nors su 
moterų plaukais pradėjo ir užbai
gė-

Veikalo dialogai nepaprastai 
šmaikštūs, išmąstyti, nugludinti. 

rĮVlai^4jįipj.8^os pjeti.etįės ip^fys 
įųyiąnįškęp., uorę įįk ^yj .proĮes- 

' tantMkai religingos. Išryškinama 
motinos meilė iki aukščiausio 
aukojimosi dukteriai, atiduodant 
savo kūno organą. Ir nepamenu, 
kada būčiau matęs komediją 
(jeigu komedija šį veikalą pava
dintume), kurioje svarbiam 
personažui mirus, kaip pradžioje 
užsiminiau, juokiamasi ir pro 
ašaras, nes gyvieji turi gyventi... 
Mįslę kelia veikalo pavadinimas. 
Magnolijos vienam monologe 
trumpai minimos. Šaudė vienos 
veikėjos vyras į kitos veikėjos 
magnolijos medin sutūpusius 
paukščius ir nušaudė lapus. Bet

kur čia plienas? Pagaliau, ar tai 
svarbu?... ’ ■>

„Steel Magnolias” ASF pasiliks 
visą sausio mėnesį. Šiam pasta
tymui duodu keturias žvaigždes. 
Teatro mėgėjai iš Sunny Hills, 
Atlanta ir Daytona Beach, at- 
kreipkit dėmesį. ASF bilietų ka
sos telefonas: 1-205-277 BARD.

P.S. Kas planuotų ASF apįąn- 
kyti vasario mėnesį, tai matytų 
šiuris du spektaklius: Festivalio 
teatre — Šekspyro „Romeo and 
Juliet”; Oktagono teatre — Geor
ge Bernard Shaw „Candida”. 
Daugiau informacijų gaunama 
aukščiau nurodytu telefonu.

— Dramos „Steel Magnolias” au
torius Robert Harling yra kilęs iš 
Louisiana, užaugęs mažame mies- 
telyjefšioje savo komedijoje pateikia 
to miestelio gyvenimo iškarpą, o 
veiksmą grindžia tikra istorija apie 
savo seserį. Robert Harling pats yra 
aktorius; „Steel Magnolias” yra jo 
pirmasis parašytas vaidinimas, 
susilaukęs didelio pasisekimo. Pava
dinimas „Steel Magnolias”, reikėtų 
spėti, yra metafora istorinėje JAV 
tradicijoje įsišaknijusiam pietietės 
moters tipui — išorėje graži, trapi ir 
bejėgė, viduje — kieta kaip plienas. 
Chicagoje „Steel Magnolias” šiuo 
metu stato Royai-George Theatre, 
1641 North Halsted Street (ten, kur 
vyko Vilniaus Jaunimo teatro pasta
tymai praėjusį pavasarį). Spektakliai 
vyksta 6 v.v. ir 9:30 v.v. penktadie
niais ir šeštadieniais, 8 v.v. antradie
niais, trečiadieniais ir ketvirtadie
niais. Informacijų galima gauti, 
skambinant tel. 988-9000.

Laiškas redakcijai

Man atrodo, kad užrašas po 
nuotrauka Draugo Nr. 246(46) 
psl. 2 neatitinka tiesos ir todėl ne
tinka rimtam laikraščiui. Gal 
reikėjo prie užrašo pridėti, kad tai 
fotografo išradingais būdais 
(pritūpus ar prigulus prie žemės) 
padaryta nuotrauka.

Kapsuko paminklas, kaip gali
te matyti pridedamosiose nuo
traukose (Nr. 2-3), stovi priešais 
Dailės muziejų (jo priekyje). Gi ta
sai muziejus (nuotrauka Nr. 4) 
yra ne tame pačiame plane su šv. 
Kazimiero bažnyčia. Tad tikra 
nesąmonė teigti, kad „Kapsukas 
saugo ateizmo muziejų šv. 
Kazimiero bažnyčioje..”

O gal tasai užrašas buvo sure
daguotas ne paties nuotraukos 
autoriaus K. Daugėlos, bet Drau
go redaktoriaus? Kaip ten bebūtų 
— abiem atvejais prašauta pro 
šikšnelę. Bet kalčiausias tai 
redaktorius.

Salomėja Narkėliūnaitė
— Parašas po nuotrauka buvo pa

rinktas paties fotografo Kazio 
Daugėlos. Laiško autorei galbūt 
vertėtų priminti, jog nuo neatmena
mų laikų kultūriniame pasaulyje 
galioja meninės tiesos konvencija, 
pagal kurią menininkas turi teisę 
savo darbą komponuoti ir jį pavadinti 
taip, kaip jam patinka — nežiūrint, 
ar tai atitinka žiūrovo suvokiamą 
tiesą, ar ne. — Red.
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