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Hidrai dar ne visos galvos nukirstos
Sugrįžimas po 46 metų • Parlamentas, virtęs tvirtove • Lietuvos žydų muziejuje

• Vilniaus universiteto reikšmė • Profesoriui Jonui Kubiliui 70 metų

Zagajewski apie totalitarizmą 
ir laisvės problemas

„Kas atsitiktų, jei vieną gražią 
dieną Lenkija atgautų savo poli
tinio gyvenimo laisvę?” — 1984 
metais klausė lenkų poetas Adam 
Zagajewski. „Ar išliks gyvas tas 
puikus dvasinis įtempimas, bū
dingas visai tautai ar bent jos 
gausiam ir demokratiškam eli
tui? Ar ištuštės bažnyčios? Ar 
poezija taps užkandžiu saujelei 
nuobodžiaujančių žinovų, ar 
filmas pavirs viena sukomercintų 
pramogų šaka, kaip ramiose ša
lyse? Ar tai, ką mes ištausosime 
lenkiškame kontekste, apsaugos 
mus nuo tvano, nuo sunaikinimo, 
ir net pakils virš pavojaus kaip 
aukšta ir daili siena; ar tai, kas 
iškilo kaip atsakas i pavojingą 
totalitarizmo iššūki, pranyks tą 
pačią dieną kaip tas iššūkis?”

Šie ir panašūs svarbūs klausi
mai pasigirsta Amerikoje anglų 
kalba pasirodžiusiame lenkų poe
to Adam Zagajewski esė rinkiny
je, pavadintame Solidarumas, 
vienatvė. Knygos pavadinimas iš
reiškia ne tiktai lenkų, bet ir vi
sos Vidurio-Rytų Europos inte
lektualų dilemą: užsiangažuoti 
politinei kovai ar, nuo jos pa
sitraukus, atsiduoti kontemplia
cijai ir kūrybai? Ši dilema dažnai 
būdavo išreiškiama garsiuoju 
Hamleto klausimu: „Būt ar ne
būt?” Anot Zagajew8ki’o, toksai 
pasirinkimas nebūtinas: nė vidi
nio gyvenimo, nė užsiangažavimo 
negalima uždrausti. „Šiek tiek 
būk, ir šiek tiek nebūk” — sako 
jis. Tokia poeto dvilypė prigimtis.

Dabartinėje Lenkijoje Zaga- 
jewski įžiūri dvi „dvasiškumo” 
formas. Tai katalikybė, kurią jis 
laiko „pozityvesne”, ir „antitota- 
litarizmas”. Grynai „antitotalita- 
rinę” etiką poetas kritikuoja, nes 
ji visą blogį suverčia ant totalita
rizmo pečių, tuomi panaikindama 
pavienių asmenų kaltes, taip kad 
mes „visi tampame angeliškais”. 
Šis „Didysis pasiteisinimas” 
atima iš žmonių galimybę nusidė
ti, ištrina nuodėmę — ir taip nuo
sprendis atmesti blogio kupiną 
režimą tampa ne tiek moraliniu 
pasirinkimu, kiek „skonio daly
ku”. „Totalitarizmas”, rašo Zaga- 
jewski, „giliai pažeidžia mūsų 
teisingumo jausmą, nes mes sa
vęs griežtai nebeteisiame. Totali
tarizmas iš gyvenimo atima svo- * 
rį, panaikina atgailos galimybę.

Šiame numeryje:
Totalitarizmas ir laisvė • Vilniaus universiteto rektoriaus Jono 
Kubiliaus kalba jam pagerbti iškilmėse • Kultūrinė kronika • Iš 
„Mildos” teatro Chicago’je istorijos • Vytauto V. Landsbergio 
eilėraščiai • Vilniaus grafika ir tapyba Lemont’e • Pokalbis su Rita 
Dapkute • Chicago’s teatruose

Mes mėgstame kalbėti apie oru
mą, bet kas gi yra orumas, jei kal
tė tampa besvorė, be teisingu
mo?.. Mes geri, nes mums nelei
do paragauti pasirinkimo tarp 
gėrio ir blogio”.

Tačiau autorius sutinka, kad 
„antitotalitarizmas” kartais 
sugeba išugdyti, jo žodžiais, „ste
buklingus žmones”, kaip daugelį 
Europos ir buvusios Sovietų Są
jungos kitamanių. Anot Zaga- 
jewski’o, jų „pasiaukojimas, nar
sumas ir išmintis nepasiduoda 
Freud’o ir kitų Vakarų Europos 
skeptikų teiginiams”.

Atmesdamas Vakarų Europos 
kultūroje įsišaknijusį neigimo 
įprotį ir ten, jo žodžiais, „be at
vangos veikiantį subtilų ir skep
tišką analizės aparatą, kuris irz
liai stebi viską — kalbą, meilę, 
narsumą”, poetas pasisako už 
„teigiamą dvasiškumą”. Jis nori 
istorijos, kuria tauta galėtų rem
tis; geidžia absoliučių ir nuo re
liatyvizmo nepriklausančių ver
tybių: tasai reliatyvizmas, pasak 
jo, kaip rūdys suėda „tiesą” šaly
se, kurioms negresia nė vienas 
mirtinas pavojus. ZagajevVski no
ri, kad geri žmonės tartų „Ne” 
blogiui iš žodžio „Taip” pozicijos, 
sutikdami su kokia nors atstaty
ta ir pilnutine moraline visata. 
Lenkų kultūroje jis savo priešin
gybe laiko rašytoją Witold Gomb- 
rowicz — jo pašaipos kupiną toną 
ir meninės formos neapykantą.

Vienas rimčiausių šios knygos 
recenzentų ir apie Lietuvą įžval
giai rašęs skotas Neal Ascherson, 
Zagajewski’o idėjas sieja su praė
jusio dešimtmečio lenkų intelek
tualų laikysena, kai politinė opo
zicija ir Katalikų Bažnyčia buvo 
glaudūs sąjungininkai. Pasak 
Ascherson’o, tuo metu lenkų in
telektualai buvo atidėję į šalį 
savo įprastinę ironiją ir skepticiz
mą, pabrėždami tikėjimą ir istori
ją. Recenzento nuomone, tas „me
daus mėnuo” jau baigiasi; Lenki
joje atgyja „liberalinis sekuliariz- 
mas”, o lenkų intelektualai ima 
sugrįžti į savo „ironiškąją tra
diciją”. Taip Lenkija šiandien 
atrodo iš Britanijos demokratinės 
kairės intelektualo perspektyvos. 
Lauksime, ką apie ją dabar pasa
kys patsai Zagajewski.

K.

KAZYS AMBROZAITIS

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Profesorius Jonas Kubilius 
kreipėsi į ekscelencijas ir magni- 
ficencijas bei bičiulius ir ramiu 
tonu dėkojo jį sveikinusiems, pa
prastu būdu pristatė pats save ir 
apžvelgė Vilniaus universiteto ir 
Lietuvos ateitį.

Savo ilgesniame žodyje kalbėjo, 
kad „...nesulaikoma laiko tėkmė 
nešė ir mano gyvenimo laivelį pro 
vaikystės džiaugsmo šalį, jaunys
tės pavasario svajonių žemę, dar
bingos brandos vasaros kalnyną, 
įvairiaspalvių rudens aukštumų 
kraštą, mąslios žiemos lygumas. 
Ir štai kilometrinė žymė 70, pro 
kurią reikia praplaukti, o grįžti 
atgal, deja, gali tik mintimis...”

Toliau Jonas Kubilius padėkojo 
visiems, sveikinusiems jį liepos 
mėnesį [jo 70 metų sukakties lie
pos 27 dieną proga] ir dabar, ir 
džiaugėsi matydamas daugelį jau
nystės draugų ir giminaičių ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš tolimų už
jūrio šalių. Pacitavęs Goethe’s 
Fausto žodžius, tęsė: „Daug jau
nystės draugų išblaškė po platų 
pasaulį, po svečias ir ne visai sve
tingas šalis. Jau nemažai iškelia
vo į šalį, iš kurios negrįžtama. Ne 
vienas paguldė galvą rezistenci
nėse pokario kovose. Negaliu 
nenusilenkti jų šviesiam atmini
mui. Dėkoju čia atsilankiusiems, 
mano ilgamečiams bendradar
biams, su kuriais man daug metų 
teko eiti koja kojon, ranka ran
kon, dalintis vargais ir džiaugs
mais. Dėkoju visiems pažįsta
miems ir bičiuliams, atėjusiems 
su manimi pabūti šią valandą...”

Toliau dėkojo Vytautui Lands
bergiui, Aukščiausiajai Tarybai 
ir ministrams, mokslo įstaigų at
stovams, kultūros darbuotojams. 
Atskirai dar padėkojo universite
tų rektoriams ir jų atstovams iš 
kitų kraštų, daugeliui jų kalbo
mis, iš viso septyniomis kalbomis. 
Priminė, kad dar keliolika atsto
vų iš kitų kraštų laukiami at
vykstantys į Palangoje 1991 m. 
rugsėjo 24-28 d. rengiamą tarp
tautinę matematikų konferenci
ja

Dėkojo poetui Justinui Marcin
kevičiui, kurio „įkvėpti žodžiai 
daug kartų audrino mūsų sielas, 
kuris kvietė darbuotis mūsų 
brangiai Lietuvai”. Dėkojo me
nininkams, kurie suteikė nepa
kartojamą žavesį. Toliau kalbėjo: 
„...noriu pasakyti, jog sunku man 
būti pesimistu ir galvoti šiandien 
aplamai apie susvetimėjusią vi
suomenę. Tačiau ką reiškia ši

Vilniaus universitete 1981 m. rugsėjo 13 d. iškilmėse universiteto rektoriui profesoriui dr. Jonui Kubiliui pagerbti: 
naujasis Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rolandas Pavilionis, dr. Kazys Ambrozaitis U JAV profesorius 
Jonas Kubilius.

mano asmeninė šventė, palygi
nus ją su didžiąja lietuvių švente, 
kuri kaip dangaus dovana atėjo į 
mūsų gimtąją žemę? Menu, vie
nas iš mūsų tautos aukštųjų mo
kyklų patriarchų, Zigmas Žemai
tis, jau būdamas žymiai vyresnis 
negu aš dabar, neretai kartodavo 
jog turįs tą svajonę — sulaukti 
didžiųjų universiteto iškilmių. 
Kas iš mūsų nesvąjojo sulaukti 
laisvės iškilmių? Kas iš mūsų 
šiandien nekartoja Maironio ne
mirtingųjų eilių:

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

„Kadaise didžiausia Europos 
valstybė, kurios sienos vakari
nius mūsų kaimynus apsaugojo 
nuo mongolų, totorių ordų, o ryti
nius nuo grobuoniškų kryžiaus 
žygių, Lietuva — šiandien nedi
delis žemės lopinėlis, kukliai be
siglaudžiąs Baltuos pakrantėje — 
atkakliausiai gynė seną pagoniš
ką kultūrą ir ilgiausiai priešinosi 
krikščionybei. Mūsų protėvių ir 
vėliau unijos su Lenkija laikais iš 
paskutiniųjų saugojo politinį sa
varankiškumą bei laisvę. Tačiau 
despotiškos Maskvos spaudžiama 
ir engiama šlėktiškos Lenkijos 
anarchijos, Lietuva vis labiau 
silpo, kol galiausiai išsekusios 
Lietuvos-Lenkijos respublikos kū- 
nan smigo sustiprėjusių kaimyni
nių Rusijos ir Austro-Vengrijos 
valstybių kalavijas”.

„Garbingos praeities indėlį, 
blukintą Lenkijos karūnos šešė
lio, pačioje aštuonioliktojo am
žiaus pabaigoje užgožė plačiai iš
skėsti Rusijos imperijos erelio 
sparnai. Ir anais laikais sulenkė
jusių, o dabar carinės patvaldys
tės palaužtos dalies, mūsų didikų, 
palikta varguomenė, paprasti 
liaudies žmonės, turėjo ištverti ne 

vieną rusiško šovinizmo kirtį. 
Spaudos draudimo metai, gim
tosios kalbos persekiojimas, trė
mimai į Sibirą, Rytų Prūsijai ati
tekusių lietuvių vokietinimas, 
niekinimas, regis, galutinai turė
jo pakirsti nebūtin gramzdina
mos tautos šaknis”.

„Po Pirmojo pasaulinio karo 
staiga atgimusi Nepriklausoma 
Lietuvos valstybė galėjo atrodyti 
vos ne stebuklas net jokiais ste
buklais netikintiems apsukriau
siems politikams. Tik ne tiems, 
kurie žinojo, kiek dvasios jėgos 
bei pasiryžimo reikėjo, kad pakel
tume mūsų tautos dužusias ir ne
suplyšusias negandas. Tauta 
įmanė suprasti, jog tai istorinis 
teisingumo atstatymas ir pelny
tas atpildas už garbingai ištver
tą golgotą”.

„Deja, nei teisingumas, nei pa
prasčiausias žmoniškumas neį

Profesoriaus Jono Kubiliaus pagerbimo iškilmių Vilniaus universitete 1991 m. rugsėjo 13 d. programos aplankas - 
dailininko Rimanto Dichavičiaus grafika.

stengė apginti dviejų vienas už 
kitą žvėriškesnių diktatorių tero
rizuojamos Europos. Stalino-Hit- 
lerio slaptas sandėris, kuriuo jie 
pasidalijo kaimynines valstybes 
ir apdūmė akis patikimiems sa
vo sąjungininkams, vėl ištrynė iš 
pasaulio žemėlapio nepriklauso
mos Lietuvos vardą”.

„Tačiau Lietuva buvo gyva. 
Tautoje budėjo didžiulės atsparos 
jėgos. Dvidešimt metų švietusi 
laisvės saulė stiprino tautos 
dvasią ir padėjo pagrindus toli
mesniam mūsų gyvenimui. Šio 
laikotarpio reikšmė neužgeso ir 
per naują ilgą okupaciją. Turime 
būti dėkingi tiems ištvermingie
siems, kuriuos klupdė, tačiau taip 
ir nepajėgė parklupdyti blogio 
imperijos tarnai”.

„I Kovo vienuoliktąją tauta ėjo 
ilgus metus. Knygnešių, Nepri
klausomybės kovų savanorių 

dvasia gaivino rezistencinę dva
sią, prasidėjusią nuo pat rezisten
cijos pradžios, virtusios 1941 me
tų sukilimu ir ginkluota kova po
kario metais, vėliau kultūriniu 
pasipriešinimu, kuriame liejo di
džiulę intelektualinę energiją”.

„Pagaliau visos tautos pakili
mas, kaip pavasario potvynis, 
šluojantis viską pakeliui. Paverg
tųjų maištas viską pagreitino. Pa
saulis pagaliau, ilgai prekiavęs 
mūsų laisve ne tik Versalyje, bet 
ir Potsdame, ilgai laikydamas sa
vo kvitus politinėse kombinaci
jose, ryžosi atiduoti mums tai, ką 
buvo skolingas. Ir kaip čia neat
siminsi ateitininkų himno žodžių: 
Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 
Amžiais suvargusios jos neapleis...

Šiandien mums kiti uždaviniai: 
įtvirtinti Nepriklausomybę, re
formuoti ekonominį gyvenimą, iš
spręsti daug kultūrinio gyvenimo 
problemų. Tačiau svarbiausias 
uždavinys — atgimti dvasiškai 
mūsų tautai”.

„Kalbėdami apie mūsų tautos 
istorinį kelią, dažnai kalbame 
apie klastingus priešus, kurie 
mus supa. Tačiau ir kitas tautas 
supa priešai, o jos išliko, plėtėsi 
jų teritorįjos, kartais ir mūsų sąs
kaita. Man atrodo, tegul aiškina 
istorikai, kodėl mes susitraukė
me, nes jiems geriau matyti. Bet 
reiktų ir pagalvoti, ar pagrindinė 
priežastis neglūdi mumyse pa
čiuose. Dabartinis mūsų vidaus 
gyvenimas daug ką parodo. Agre
syvios vidutinybės veržiasi į 
priekį, neretai politikavimo me
todai artėja prie niekšiškumo. 
Kiek įtūžio, kai trūksta dvasin
gumo, krikščioniškos artimo mei
lės. O priešui to reikia”.

„Nemanykime, kad hidrai jau 
nukirstos visos galvos. Baigiantis 
paskutiniam tūkstantmečio šimt
mečiui — dviejų pastarųjų pasau
linių karų, fašistinio-komunisti- 

(Nukelta į 2 psl.)
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nio teroro konclagerių šimtme
čiui — Europoje vėl spinkteli 
vilties kibirkštys. Mes ir vėl 
skubame pasitikti pažadėtosios 
eros — laiko, kada pagaliau iš
sipildys didžioji laisvės, bend- 
ražmogiškumo, tiesos ir teisin
gumo iliuzija, kai nebe jėga, o 
meilė artimui ims lemti tiek pa
vienių žmonių, tiek ištisų tautų 
gyvenimą bei sugyvenimą”.

„Išplaukusi pasaulin kaip 
krikščioniškosios kultūros kon
tinentas, Europa turėtų likti pir
miausia kultūros, o ne politinės 
ar ekonominės ekspansijos žemy
nu. Istoriškai savitų, bet iš 
prigimties tapačių kultūrų že
mynu, kuriame gyvenančios tau
tos, kalbėdamos kiekviena savo 
kalba, susikalba visiems bendra 
kultūros kalba. Ne diplomatinių 
sandėrių, bet dvasinės sandoros 
žemynu. Tokiu žemynu, kuriame 
žmoniškumo ir doros normų ne
koreguoja pragmatiniai interesai, 
kuriame vardan šios dienos galin
gųjų ramybės nė vienas ir nė vie
na tauta nėra pasmerkiami likti 
tos neteisybėmis ir slopinimu pik
tos ramumos įkaitais, kuriame 
visuotinai išpažįstami idealai 
lemia visiems lygias teises”.

„Tik tokia Europa bus iš tikrų
jų tvari ir saugi. Tik neišduoda
ma kultūrinės prigimties ji sergi 
savąjį identitetą, netaps viena iš 
daugelio rinkų pasaulio turgavie
tėje. Tik sugebėdama dvasiškai 
atsinaujinti, savo kūrybines ga
lias puoselėdama, ji nebus pa
smerkta pamažu, bet neišvengia
mai leistis pakalnėn sunykusių 
kultūrų pramintu travakų ke
liu”.

„Aš puikiai Suprantu, ką reiš
kia kalbėti apie tokius dalykus 
politinio ir ekonominio pragma
tizmo amžiuje. Aš sutiksiu ir su 
tais, kurie pasakys, kad tai, ką aš 
kalbu — idealizmas ir nieko dau
giau. Bet ar ne jis, ar ne dvasinis 
idealizmas ir yra kultūros dina
mizmo šaltinis? Ir ar nebūtų isto
rija vien nebyli praeitis, jeigu jos 
neįprasmintų kultūros ženklais 
apsireiškianti žmogaus dvasios 
sklaida? Pagaliau ar ne kultūros 
raida lėmė Europos prasmę .Eu
ropa’? Utopija yra manyti, kad 
koks nors ekonominis modelis, te
gu racionaliausiai apskaičiuotas 
ir efektyviausiai įdiegtas, lyg 
bendra rinka ir bendra valiuta, 
gali būti patikimesnis visuotinio 
saugumo garantas, nei bendra- 
žmogiškais idealais, moraliniais 
įsipareigojimais, dvasiniu atviru
mu grindžiamas solidarumas”.

Profesoriaus Jono Kubiliaus paveikslas Vilniaus universitete.
Kazio Ambrozaičio nuotrauka

„Nenoriu supriešinti šių daly
kų. Nenoriu būti šališkas ir kate
goriškas. Todėl tebūna tai vien ne 
atsakymas, o klausimas. Klausi
mas, į kurį mes dar neradome tik
ro atsakymo. Turėtų egzistuoti 
tas aukso vidurys, kuriame nebe
lieka prieštaravimo tarp politikos 
ir moralės, tarp komercinio ap
sukrumo ir grynos sąžinės, tarp 
visų bendro ir kiekvieno asmeni
nio intereso. Ir tą pusiausvyrą le
miantis centras ko gero egzistuo
ja ne anapus mūsų, o kiekvieno 
iš mūsų viduje. Ar nesijaučiame 
prie jo artėją juo labiau, kuo 
labiau sutampa mūsų žodis ir 
veiksmas?’’

„Veikiami buvome tų agresy
vių ideologijų, kuriomis būdavo 
įmanoma užkrėsti, apsvaiginti 
žmones, kuriomis būdavo moty
vuojama, teisinamos tų pačių ma
sių žudynės, kurios viena ir kita, 
mūsų amžių pavertė siaubingiau
sia genocido naktimi. Visų šių 
ideologijų laikas baigėsi. Jos leis

gyvės, merdinčios, nieko jomis 
neužhipnotizuosi”.

„Jeigu pripažįstame, kad ne 
kultūrinės reminiscencijos, bet 
nuolatinis kūrybinių galių 
puoselėjimas įgalins Europą iš- 
sergėti senąjį identitetą, pagaliau 
jei tas identitetas mums iš tiesų 
rūpi, tai juo didesnė toliau darosi 
universitetų, tradicinių Europos 
mokslo bei kultūros židinių, 
reikšmė. Jų — pirmaisiais tūks
tantmečio šimtmečiais pradėjusių 
žiebtis Viduržemio jūros pakran
tėje, ilgainiui po visą žemyną 
pabirusių, kūrybos dvasią ištisus 
amžius liejusių — dabartis ir jų 
ateitis”.

„Rūpestis universitetinės tra
dicijos gyvybingumu anaiptol 
nėra antikvaro rūpestis auto
nomiškai uždaroje erdvėje išsau
goti vien muziejinę vertę te
turinčią relikviją. Nuo to, kokia 
vieta universitetams bus ski
riama visuomeninių institucijų 
hierarchijoje, — nuo to, kiek pa
tiems universitetams pavyks iš
saugoti savo prestižinį vaidmenį, 
nuo to, kiek jiems pasiseks reali
zuoti siekinius, kuriuos realizuoti 
juos įpareigoja pačių jų istorinė 
prigimtis — nuo viso to didžiąja 
dalimi priklauso ir Europos 
kultūros apskritai, jos kaip 
unikalaus dvasinio kontinento 
gyvybingumas’ ’. 

realizuoti yra pašauktas universi
tetas? Tad universiteto idėja — 
neišvengiamai ir laisvos dvasios, 
ir laisvo kūrybingumo idėja — 
akiračio universalumą tik laisvu 
žvilgsniu teaprėps”.

„Kultūrinis universalumas, 
laisva kūrybinių galių raiška 
bei sklaida ir akademinis soli
darumas visada siejo Europos 
universitetus, jungė juos į 
bendrįją,0 kartu tautas ir valsty
bes ne tik į geografinį, bet ir 
kultūrini kontinentą. Tai yra 
vienas svarbiausių veiksnių, 
lemiančių bei formuojančių jo 
identitetą. Tačiau kultūra yra tuo 
ypatinga, kad bendražmogiškai 
universali būdama anaiptol nepa
neigia nei vieno asmens, nei visos 
tautos savitumo. Dargi priešingai 
— visuotinės kultūros univer
salumas iš kiekvienos kultūros 
savitumo skleidžiasi, susikaupia 
virš mūsų ir, tarsi tas dangus, 
kuris niekados neslegia, tik mūsų 
akis aukštyn kelia, pačiam savy
je užsisklęsti neleidžia. Išlikdami 
savimi ir tuo savitumu viens kitą 
turtindami, mes kultūros dėka 
pasiekiame tokią pusiausvyrą 
tarp individualybės ir visuo
tinumo, tarp atskiro ir visų ben
dro intereso, kurios jokių kitu 
būdu pasiekti neįmanoma”.

„Aš tikiu savo universitetu, 
kaip tikiu Lietuva, kaip tikiu 
dvasine Europos galia. Kadangi, 
žinau, neįmanoma nuslopinti 
žmogaus kūrybingumo, kadangi, 
žinau, neįmanoma įveikti bend- 
ražmogiško solidarumo. Ir baig
damas, noriu pasakyti šiandien, 
ką ir beveik lygiai prieš 12 metų, 
didžiąją universiteto žvaigždžių 
valandą — stovėdamas prieš Šv. 
Jono duris, nogėčiau kreiptis:

„Alma Maier, honorabilis clara 
igemina Universitas Vilnensis, 
magna magistrą sapientiae, pluri- 
bus ibi annus. Gyvuok ir klestėk 
kartu su mūsų brangiąja tėvy
ne!”

„Ačiū už dėmesį”.

Po iškilmių kviestieji svečiai 
grįžo į Aula Rectoris, kur su 
užsienio svečiais, Lietuvos 
vyriausybės nariais ir universi
teto senatu vyko pabendravimas, 
suruoštas naujo rektoriaus ir

Profesorius Jonas Kubilius (antras iA kairės) su šeimos nariais: sūnum Kęstučiu, 
vaikaičiais Eglute ir Jonu, ir žmona Valerija

Kazio Ambrozaičio nuotrauka

Profesorius Jonas Kubilius su dukraite Eglute, dedančia gėles prie žuvusiųjų 
kapų Antakalnio kapinėse.

Kazio Ambrozaičio nuotrauka

Prie Žaliųjų ežerų už Vilniaus: Marija Ambrozaitienė, profesorius Jonas Kubilius, dr. Kazys Ambrozaitis, 
profesoriaus sūnus Kęstutis ir vaikaičiai Eglutė ir Jonas.

suruoštas naujo rektoriaus profe
soriaus Rolando ir Aušrinės Pavi- 
lionių.

Iškilmingas initium semestri — 
mokslo metų pradžia su profeso
riaus Jono Kubiliaus pagerbimu 
užsibaigė Palangoje, kur vyko 
Kubiliaus garbei suruošta tarp
tautinė matematikų konfe
rencija. Jos tema — „Analitiniai 
ir tikimybiniai metodai skaičių 
teorijoje”, pagal Jono Kubiliaus 
pagarsėjusios knygos pavadi
nimą, kurios jau trys laidos išleis
tos anglų kalba ir dvi laidos rusų 
kalba. Ten 1991 m. rugsėjo 24-28 
d. vyko 79 paskaitos, iš kurių du 
trečdaliai Skaitytos užsieniečių.

Kaip rektorius, Kubilius ypa
tingą dėmesį kreipė į lietuvių 
kalbos tobulinimą, jo pastan
gomis Vilniaus universitetas tapo 
baltistikos centru. Jis sudarė pro
gos ir menininkams; daugelio 
universiteto pastatų prieangių, 
koridorių, o taipgi ir kambarių 
sienos yra su dailės kūriniais.

Teko apžiūrėti ir Kubiliaus 
asmeninę biblioteką jo namuose, 
susidedančią iš daugelio tūkstan
čių knygų. Didesnę dalį biblio
tekos ruošiasi atiduoti Vilniaus 
universitetui. Kubiliaus darbo 
kambarys namuose atrodo „pro
fesoriškai”, pilnas knygų ir raštų. 
Nežiūrint turėtos sunkios opera
cijos, profesorius Jonas Kubilius 
gerai jaučiasi, pilnas energijos ir 
darbo planų, ir numato toliau 
skaityti paskaitas matematikos 
srityje.

Kultūrinė kronika

• Į Laisvę Fondo paskelbtam 
rezistencinės temos romano 
konkursui praėjusių metų pabai
goje JAV vėl buvo gauti keturi 
nauji rankraščiai: Viktoro Liut
kaus slapyvardžiu pasirašytas — 
„Alkani žirgai”, Jono Uolinio — 
„Sidabražolių šaknys”, M. Aisčio
— „Apokalipsės laukimas”, Sū
duvos — „Atadulksta svetima ša
lelė”.

Vertinimo komisijos dalis JAV 
iki šiol jau yra gavusi aštuonis 
rankraščius. Daugiau negu kita 
tiek yra skaitoma ir Lietuvoje. 
Konkurso baigmės data atidėta 
iki 1992 metų gegužės 1 dienos. 
Atrodo, kad didele persvara 
konkurse tuo tarpu vyrauja 
Lietuvos autoriai: iš maždaug 20 
rankraščių tik trys yra Vaka
ruose gyvenančių autorių.

• „Baltos varnelės” leidyklą 
Lietuvoje ištiko didžiulė nelaimė
— lapkričio 22-osios naktį ją nu
siaubė ugnis. Nuostoliai rubliais 
daugiau kaip 100 tūkstančių. Su
degė arba buvo smarkiai apga
dintas Antano Ramono apysakos 
„Balti praėjusios vasaros debe
sys” tiražas. Išliko tik apie 400 
egzempliorių. Sudegė B. Zokaity- 
tės iliustruotų lietuvių liaudies 
pasakų knygos maketas, dvi V. 
Pruskaus monografijos apie Vil
nijos švietėjus, leidyklos bibliote
ka, leidėjo asmeniniai daiktai bei 
kitos vertybės. Leidykla būtų dė

kinga už visokią paramą iš užsie
nio lietuvių. Rašyti: 2007 Vilnius, 
7 a/d 478, Lietuva. „Baltajai var
nelei” skirtą piniginę pašalpą ga
lima pervesti Lietuvos agropra
moninio banko, Panevėžio sky
riaus sąskaitai 468155. Atsilygin
ti būsimiems rėmėjams leidykla, 
aišku, kol kas neturi iš ko, tačiau 
pažada egzempliorių priverstinai 
bibliografine retenybe tapusios 
Antano Ramono apysakos su au
toriaus dedikacija. (J.K.) .

• Illinois Arts Council šią 
žiemą veda pratybas suinteresuo
tiems gauti piniginę paramą savo 
kultūriniams projektams: kaip 
paruošti prašymą šiai įstaigai 
savo organizacijos vardu. Pinigi
nės paramos prašymai turi būti 
paduoti iki šių metų kovo 15 die
nos. Illinois Arts Council rengia
mos pratybinės sesijos yra skirtos 
supažindinti su IAC programo
mis ir įvairiais patarnavimais, o 
taip pat perteikti specifinę infor
maciją apie IAC stipendijas me
nininkams ir kitiems kultūros 
darbuotojams. Pratybos trunka 
90 minučių ir užsiregistravu
siems yra veltui, jos vyksta 
įvairiose Chicago’s ir Illinois 
vietovėse šiokiadieniais bei 
savaitgaliais. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis: Sandra 
Kinder, Illinois Arts Council, 
Public Information Office, (312) 
814-6750.
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Iš Chicago’s lietuvių teatrų istorijos Vytautas V. Landsbergis
„Mildos” teatro likimas

GEDIMINAS INDREIKA

Prisimindami pirmąją lietuvių 
imigraciją Amerikon, mažai 
težinom, kad Chicago’s lietuviai 
pastatė ir keletą teatrų, turėjusių 
spalvingą istoriją. Pirmutinis 
lietuvių teatras buvo Antano 
Olšausko pastatyta „Milda”, ati
daryta 1912 metais. „Mildos” 
teatre buvo įrengta pilna scena, 
orkestrui niša, ir jame tilpo 
daugiau kaip 950 žmonių.

Lietuvai siekiant nepriklau
somybės, „Mildoje” vyko svarbūs 
susirinkimai. 1915 metų vasario 
mėnesį Lietuvos Gelbėjimo ir Au
tonomijos fondas susirinko su 
Chicago’s organizacijų atstovais. 
Buvo tartasi dėl aukų rinkimo ir 
nutarta rengti agitacines kalbas, 
kur tiktai galima. Dr. Jonas Ba
sanavičius ir rašytoja Žemaitė 
buvo vieni iš šio fondo pakviestų 
paskaitininkų.

Kultūrinis gyvenimas čia kles
tėjo —1915 metų gruodžio mėnesį 
režisierius K. Jurgelionis pasta
tė dramą „Mindaugas” pagal 
Juliaus Slovackio veikalą. Pelnas 
buvo skirtas nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams šelpti.1

Nors Chicago’je jau anksčiau 
veikė lietuvių dramos ratelis, 
režisierius Bronius Vargšas su
jungė visas lietuvių teatro bend
roves į Lietuvių dramos draugijų 
susivienijimą. Ši organizacija 
skatino veiklą dailei ir kultūrai 
plėsti. „Mildoje” nuo 1915 metų 
„Lietuvių teatralė bendrovė” 
statė lietuvišką vodevilį. Lietu
viai skolino šią satyrinę teatro 
formą iš amerikiečių. Steigėjai 
buvo A. Mockus, J. Pakalniškis,
V. Vaitekūnas, juokų skyrių vedė 
V. Brusokas. Vodevilis su dideliu 
pasisekimu pasirodydavo šešta
dieniais ir sekmadieniais, vaidino 
net septynis kartus per dieną. A. 
Mockus, ieškodamas daugiau 
talentų, skelbėsi Lietuvoje: 
„Lietuvių teatralės bendrovės 
aktoriai galės išsidirbti, ir tuo 
pačiu gaus pelningą sau 
užsiėmimą”.2 Vilkolakio teatras 
Lietuvoje tik vėliau panašią 
vodevilio formą įsivedė.

Lietuvių dramos draugija, reži
suojant Broniui Vargšui, 1916 
metais pastatė Miko Petrąusko 
„Užburtas kunigaikštis”. Kiti 
Vargšo pastatymai „Mildoje" 
buvo „Gairės”, „Žmonės” ir „Sve
timas Dievas”.’ Toliau čia buvo 
statomos Miko Petrausko ir Sta
sio Šimkaus operetės su „Biru
tės” choru. Jose dainavo iškilioji 
solistė Marija Rakauskaitė. P. 
Sarpaliaus vadovaujamas „Pir
myn choras” buvo įsisteigęs 
Chicago’s šiaurėj, bet koncertavo 
ir „Mildoje”. 1919 metais kompo
zitorius Stasys Šimkus su or
kestru palydėjo filmą apie Ameri
kos lietuvių seimą ir Lietuvos 
Laisvės varpo išleistuvių eiseną.4 
1919 metų lapkričio mėnesį 
Lietuvių draugiškas pašalpinis 
klubas surengė vakarą iš karo 
grįžusiems kareiviams pagerbti.

Nuo 1923 metų „Milda” tapo 
kinoteatru, be perstojo veikusiu 
iki 1953 metų. Tais metais

„Mildos” teatro, 3138-43 South Halsted Street, Chicago’je, pastatas 1966

„Mildos” teatras Chicago’je, atidarytas 1912 metais — šiandieninis jo vidaus vaizdas. 
Eugenijaus Butėno nuotrauka

Iš Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicago’je, iki 
1991 metų galo vykusios parodos „Lietuvių dailės 
tiltas”.

„Mildos” teatras šiandien.

„Mildą” nupirko lietuviai 
socialistai-vilniečiai, kurie jokių 
ryšių nepalaikė su pokario išei
vija. Taip plačiajai lietuvių vi
suomenei nebeteko naudotis šiuo 
puikiu teatru. Lietuviai socialis
tai dar tęsė savo veiklą „Mildo
je”; pažymėtini L. Kanklių miš
rus choras ir Roseland’o „Aido” 
choras. Vilniečių nariai išmirė, ir 
teatras buvo parduotas.

„Mildos” architektūra

Ieškodamas istorinių „Mildos” 
nuotraukų archyvuose, radau tik 
neaiškią fasado nuotrauką. Bu
vusio savininko Urbiko žiniomis, 
„Mildos” architektu buvęs gar
susis Louis Sullivan. Iš pradžių 
abejojau, kadangi oficialiuose 
šaltiniuose apie Sullivan’o archi
tektūrą „Milda” nepaminėta. 
Tačiau skaitant Sullivan’o bio
grafiją, aiškėja galimybė, kad 
„Milda” buvo jo suprojektuota. 

1909 metais Louis Sullivan ma
žai turėjo užsakymų ir skendo 
skolose. Gruodžio mėnesį jis par
davė savo baldus ir meno rinkinį 
aukcione, o pats persikėlė gyventi 
viešbutin prie Cottage Grove ir 
33-ios gatvės — visai netoli 
Bridgeport’o!5 Sullivan griebėsi 
bet kokių mažesnių užsakymų ir 
triaukštis „Mildos” projektas 
galėjo būti jam patrauklus pa
vedimas.

Su fotografu Eugenijum Butė
nu apžiūrėjome „Mildos” teatrą. 
Iš pirmo žvilgsnio architektūra 
primena Sullivan Auditorium 
teatrą Chicago’je — panašus lubų 
skliautas, geras matomumas ir 
arkų simetrija. Scenos anga yra 
išdailinta geometriniais or
namentais. Bet ložėse ir balkono 
užtvaroje ornamentai neatrodo 
būdingi Sullivan’ui. Galėjo tai 
būti jo įstaigoj dirbusio Parker 
Berry darbas.

Parašiau laišką profesoriui Ro
bert Twombly, Louis Sullivan’o 
biografijos autoriui, ir įdėjau nuo
traukų. Profesoriaus Twombly 
nuomone, nors Auditorium ir 
„Mildos” teatrų konfigūracija 
panaši, jis nemano, kad pastaroji 
galėjo būti Sullivan’o darbas. 
Pirmiausia, jis nebūtų kompromi
tavęs savo vardo projekto jam 
pačiam nebūdingais ornamen
tais. Antra, to laiko Amerikos 
spauda būtų tokį pastatą aprašiu
si. The Chicago Tribūne archi
tektūros kritikas Paul Gapp 
praneša, kad jis nerado jokių 
šaltinių, galinčių paliudyti, kad 
Sullivan suprojektavo „Mildą”, 
bet kartu nerado ir nieko kas tą 
galimybę paneigtų.

„Mildos” išorinis fasadas buvo 
dengtas balta terra-cotta medžia

Eugenijaus Butėno .nuotrauka

ga, tačiau visa tai buvo nuplėšta 
apie 1980 metus ir perdirbta 
mūru.

Buvo klaiku pamatyti apleistą 
ir lietaus sugadintą „Mildą”. Ka
daise šis teatras buvo lietuvių 
pasididžiavimas — net pokario 
išeivija neįstengė tokio gražaus 
teatro pastatyti. Bet toks jau 
lietuvių likimas, kad jie pasi
traukia iš savo seniau apgyventų 
apylinkių arba kitaip praranda 
savo pačių vertingus pastatus ir 
bažnyčias.

NUORODOS

1 Aleksas Ambrose, Čikagos lietu
vių istorija. Chicago, 1967.

2 Lietuva (savaitraštis), 1915 m. 
spalio mėn. Chicago.

3 Bronius Vaškelis, „Dramaturgas 
Bronius Vargšas-Laucevičius”. Litua
nistikos instituto suvažiavimo darbai, 
1981. Chicago, 1985.

4 Raimundas Lapas, Ten, ekrane, 
sužibus. Chicago, 1983.

5 Robert Twombly, Louis Sullivan: 
His Life and Work. New York: Vik- 
ing, 1986. P. 398.

6 Lietuva (savaitraštis ir dienraš
tis). Chicago, 1917-1919.

Prierašas. „Mildos” teatre po 
1953 metų vyko šie renginiai;

Operetė „Rio Rita”, pastatyta
L. Kanklių mišraus choro 1954 
m. balandžio mėn. 25 d.

Cicero Moterų choro koncertas 
ir Juškos filmas „Sudrumsta šir
dis” 1956 m. vasario mėn. 5 d.

Ex-mainerių klubo pastatyta 
drama „Aušrelė” 1956 m. kovo 
mėn. 18 d.

„Aido” choro koncertas 1956 m. 
birželio mėn. 23 d.

Operetė „Kada kaimas nebe
miega”, pastatyta „Aido” choro 
1956 m. spalio mėn. 21 d.

SCENARIJUS 
FILMUI APIE PAUKŠČIUS

I

vieną vėlyvą viduramži 
kuršmarių kopose tupėjo 
kažkokio niderlando pieštas paukštis 
tarp pušų 
jau šmirinėjo operatoriai su kamerom 
ir filmavimo aikštelėn 
anksčiau nei įprasta 
atsėlino aušra (sakėsi dar niekad 
negulėjusi su vyru, 
tačiau labai filmuotis trokštanti) 
režisierius 
liepė jai nusirengt ligi pusės 
apčiupinėjo jos 
abiturientiškas krūtis — 
gerai, nuo šito kadro 
ir pradėsim.

II

plaukė rąstas dangum 
sielininkų dvasios darniai skandavo: 
mes grįžtam i Tėvynę 
iš užpoliarės iš anapilio, 
žolėn nukrito juodvarnis 
raudonais marškinėliais,
— jau surinkau visus, jau dvylika — 
džiūgavo pamotė ir krovė jų kūnus krepšin 
paskui pamatė mane
iš baimės melduos pasislėpusi
— varna varna, — šaukė vaikai 
ir mėtė akmenim.

III

tik jaunėlė sesuo 
žinojo jų vardus, bet atsisakė 
duot parodymus
— kaip šaukdavai, kad atskristų namo?
— paukšti paukšti...
— meluoji, — smūgis i veidą,
bet operatorius jau šito nefilmavo 
gulėjo melduos laimingas lyg karste 
be garso teliūskavo.

IV
— vėją vėją pamiršot, —
šaukia režisierius, dublis numeris du 
išgąsdintas šio šurmulio 
paukštis pakelia galvą 
ir mato: arsėlina su kirviais asistentai 
STOP KADRAS 
paskui galva tarytum siela 
grakščiai atsiskiria nuo kūno.

V

skaistyklos operacinėje palatoje 
voliojos amputuoti angelų sparnai 
(vienas jų sako neištvėrė bestija be narkozės 
ir apsišlapino ant stalo) 
o aš sėdėjau narvely išsigandęs 
ir stebėjau dideli paukšti 
gerianti kavą su chirurgais 
ir plepanti kažkokias buitines 
taip neseniai tepasibaigusio 
mano gyvenimo frazes.

DU EILĖRAŠČIAI 
PRAĖJUSIAI ŽIEMAI

I
sniege 
žaislų laužai, šunų patežę išmatos 
arbatos ritualas pamiškėj: 
eilė neūžaugų prie laužo 
veidai įkaitę riebūs spirga 
lunatiškoje porceliano šviesoje: 
jau karas baigėsi, lijundra 
išblukino vainikų užrašus kapuos 
sąvartyne 
mes badom pirštais žemę 
ieškodami šiai žiemai pabaigos 
sąvartyne 
šio šimtmečio šiukšles 
aprauda 
praėjusio šimtmečio varnos.

II
nebėr namų laukų nei sodų
vien zonos 
vien zonų užterštumo lygis 
krauju pasruvę akys, ligos 
sunumeruoti medžiai, ilgos 
beprasmės naktys skirtos niekam 
triušių kailiukais pasirėdžiusį 
po kiemo zoną vaikščioja naivi

žiema devyniasdešimtųjų 
teturinti 
pradinę apokaliptinę vaizduotę 
be gilesnės 
šių reiškinių analizės.

TERMITŲ IDEOLOGIJA 
jau kitokia
negu prieš porą šimtmečių — 
jie peri parkuose, gėlių žieduos 
jie lenda iš gazuoto vandens automatų 
ir nešvariom rankytėm viską ryja 
o anksčiau
anot senų žmonių 
užeidavo cholera arba tarkim maras 
po kaimus vaikščiodavo senė 
sugedusiais dantim — 
ji klebindavo duris 
prašydavosi nakvynei, o ryte 
pro šalį einantis kaimynas 
netyčia rasdavo visus 
su nuostaba veide, net šuo 
ir tas dantis iššiepęs, ir vištos 
suvirtę kiemo vidury 
anot senų žmonių 
jai klodavo kaimugaliuos 
išbaltintas drobes arba 
bandydami apgaut 
užkaldavo trobų langus 
kol jai 
pabosdavo šis slapukavimas 
kol ji 
sėdėdama kur kelkrašty 
griovin sumerkus kojas 
prašydavo praeivius jai atleist — 
esą jos šitoks darbas 
kažkam esą 
vis tiek tą darbą tektų dirbt, 
bet niekas net į kalbas su ja 
neįsileisdavo, tada 
ji susirinkdavo drobes baltąsias savo 
ir eidavo kiton parapijoj, 
anot senų žmonių 
mirtis anuomet būdavo 
visai kitokio lygio 
nei dabar.

Gaivalai „Draugui” —
sunku šiais laikais rašyti poeziją, kai su ilgai lauk
tos Nepriklausomybės paskelbimu, į viršų išplaukė 
visas sovietinis ir tautinis gaivalas, kai netikėtai 
pamatėm, kad mitinginė ramybė ir rimtis — tik 
vienadienis reikalas, o barniai, melas, neapykan
ta, kerštas — daug amžinesni; nors gal taip ir turi 
būti mažose kompleksuotose tautose, neturėjusio
se ilgesnio laiko savo orumui ir savigarbai ugdyti, 
betgi kažkas velniškai skaudaus ir tuščio vyksta 
mylimiausiame krašte, kurio žmonės užmiršo dirb
ti, išmoko ilsėtis ir plepėti, nekęsti ir pavydėti tam, 
kuris bando gyventi kitaip; tad kuo šitame fone 
gali misti poezija, ir ar iš viso ji gali būti džiu
gi bei optimistiška, nepavirstanti plakatine 
grafomanija... o apskritai mūsų provincijoje 
lygiai tokios pat bėdos, kaip ir jūsiškėj, gal lietuviai 
iš viso yra tokia įdomi save suvalganti ir susi
naikinanti tautelė. O prie ko čia poezija — nė 
nežinau, prie tos pačios vienatvės ir liūdesio, ku
rių nekeičia politinės ar socialinės permainos, prie 
to paties sarkazmo ir ironijos, vienintelio vaisto 
žvelgiant į savo tautos ne visuomet žavų pra
budimą, nesgi pabudo tie patys vergai, niekas jų 
neišvedė išmirti ir neužaugo dar nauja generaci
ja, nevogianti, nemeluojanti, nepaleistuvaųjanti... 
bet žiū daraisi moralistas, kaip koks 
parlamentaras...

Vytautas V. Landsbergis
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Vilniaus grafika ir tapyba Lemont’e
ALGIMANTAS KEZYS

Vilniaus dailininkų grupinė pa
roda Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, Illinois, nebe pirma eks
pozicija iš Lietuvos, pasiekusi iš
eivių parodų sales. Žingsnis po 
žingsnio susipažįstame su Lietu
vos dailininkų pavardėmis, jų sti
liais, tematika. Šioje parodoje 
eksponuojamus grafikos ir tapy
bos darbus iš Vilniaus atvežė Lie
tuvos dailės muziejaus direkto
rius Romualdas Budrys, pakvies
tas dr. Kazio Bobelio VLIKo už
baigiamojo seimo proga. Vienų 
dailininkų darbus jau matėme 
(Igno Budrio, Mikalojaus Vilučio), 
kitų čia eksponuojami pirmą kar
tą. Dalyvauja dvylika dailininkų.

Irena Teresė Daukaitė-Guo- 
bienė savo mišrios technikos dar
buose „Dienos tamsa, nakties 
šviesa” gilinasi i Motinos žemės 
temą, bet užuot glaudusis prie jos, 
ji priešpastato jai išsilaisvinimo 
jdėją, rodydama žmogaus figūrą, 
skrendančią i erdves. Vytauto 
Jurkūno ofortai tarsi pasineria 
i žmogaus psichologines gelmes, 
ieškodami nerimo ir vidinės kan
čios ištakų.

Europos garsenybe tapęs Arvy
das Každailis smulkia, stačiai 
pedantiška oforto technika iliust
ruoja Simono Daukanto knygą 
Būdas senovės lietuvių ir žemai
čių. Čia įžvelgsi ir senovės pilių 
vaizdus, kur tvirtovių papėdėse 
kaunasi šarvuoti žmoūec, ir pas
toralinius peizažus, kur vyksta 
žemės darbai, jaunimo šokiai, Už
gavėnių išdaigos. Kitame Kaž- 
dailio oforte stovi gyvybės medis, 
iš kurio vystosi naujasis pasaulis, 
trečiame vaizduojama stambi bi
tininko ranka, ant kurios delno 
vaikščioja draugiškos bitės, lyg 
bandydamos išburti žmogaus 
ateitį.

Elvyros Katalinos Kriaučiū- 
naitės kompozicijose (mišrios 
technikos ofortuose) randiaiškių 
teologinių mąstymų apie pomirtį. 
Atsipalaidavusios nuo horizonto 
formos (trikampiai, kryželiai) 
išskrenda iš antkapių, palikusios 
tik savo antspaudą akmeny, ir 
neša geresnę savo dalį erdvėsna. 
Birutė Stančikaitė be galo 
įspūdingų formų darbuose at
skleidžia stiprią siurrealistinę 
nuotaiką, sukurtą juodų paukš
čių, vabzdžių, altorių, akmenų 
kompozicįjose. Žvelgdamas į šiuos 
didelio formato ofortus-akva- 
tintus, žiūrovas stovi tarsi prieš 
kosminio panteizmo kolažą, subu
riantį visus pasaulio gyvius, ak
menis ir patį šio konglomerato ar
chitektą į tamprų sąlytį, kur nė
ra nei didelio, nei mažo, o visi yra 
lygūs šio nuostabaus pastato 
komponentai.

Jūratės Stauskaitės antropo- 
morfiški paukščiai (paukščio 
galva ant moters kūno) žaidžia 
kontrastų paralele. „Baltas 
paukštis meta juodą plunksną” 
atrodo lyg badytų pirštu į gyve

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys su Lietuvių dailės muziejaus Lemont’e direktore Dalia 
Šleniene Vilniaus grafikos ir tapybos parodos atidarymo metu. Jono Tamulaičio nuotrauka

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys su profesorium 
Mečislovu Mackevičium Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois, per Vilniaus 
grafikos ir Tapybos parodos atidarymą.

nimo patetiką — iš balto, švaraus 
kūno netikėtai išauga juoda, ne
gyvenimiška paukščio galva, ku
ri barsto savo šešėliuotas plunks
nas į šalis. Nijolės Šaltenytės 
ofortuose-akvatintuose vaizduoja
mi gimtojo krašto kalnai, miškai,

------------------------ -------

Rita Dapkutė Chicago’je
Balzeko Lietuvių kultūros mu

ziejuje, Chicago’je, 1992 m. sausio 
31 d. įvyko įdomus susitikimas su 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Informacijos 
biuro vedėja Rita Dapkute, trum
pam grįžusia į gimtąją Chicagą. 
Galbūt jos Lietuvoje sukaupta pa
tirtis bus įdomi ir mūsų skaityto
jams. Su Rita Dapkute kalbėjosi 
Danas Lapkus.

DANAS LAPKUS: Kaip ben
drais bruožais nusakytumėte da
bartinę Lietuvos politinę ir eko
nominę būklę, kokie svarbiausi 
parlamento ir vyriausybės užda
viniai šiuo metu?

RITA DAPKUTĖ: Nė vienai 
valstybei nereikėjo tiek daug įsta
tymų per tokį trumpą laiką, kiek 
dabar reikia Lietuvai. Todėl par
lamentui labai svarbu dirbti grei
tai. Taip neišvengiamai atsiran
da klaidos, bet jas galima ištaisy
ti vėlesnėmis pataisomis. Priva
tizacija, tarptautiniai ryšiai — tu-

Jono Tamulaičio nuotrauka 

laukai, namukai, apgaubti storų 
debesų, kurie atrodo tarsi pakly
dę juodi katinai, ieškantys kelio 
namo. Tik merginos, nešinos 
obuoliais delnuose, išeina iš na
mų visam laikui. Enigmatiška 
yra šios autorės horizonto 

rime spėti užsiimti savo padėtį 
pasaulyje, ir parlamentui kol kas 
sekasi įstatymų leidimu neatsi
likti nuo gyvenimo. Vyriausybės 
uždavinys — išlaikyti kainų ir at
lyginimų dydžio santykį, prilygs
tantį Vakarų valstybėms. Vy
riausybė kontroliuoja padėtį, apie 
visišką sužlugimą ir krizę nėra 
nė kalbos.

DANAS LAPKUS: Ar išnyko 
buvę nesutarimai tarp parlamen
to ir vyriausybės? Ar valdžia turi 
žmonių pasitikėjimą?

RITA DAPKUTĖ: Dabartinė 
vyriausybė turi žymiai daugiau 
pasitikėjimo, nei Prunskienės. It 
tai ne vien Vagnoriaus nuopel
nas. Svarbu, kad pradėtos refor
mos gavo daugiau laiko įsitvir
tinti, žmonės jau konkrečiai 
pamatė ekonomijos pasikeitimus. 
Nežiūrint to, manau, kad pir
mosios vyriausybės visur ir 
visada buvo aukos. Neįmanoma 
stabilizuoti situacijos per vie
nerius metus. Reikia laiko. Be to, 

interpretacija: prieky matyti 
laivas, iš kurio visi gyviai eina 
poromis, o žmonių pasirodo tre
jukė.

Mikalojaus Povilo Vilučio 
šilkografijos iš tolo spindi savo 
egzotiškomis spalvomis ir įmant
riomis kompozicijomis. Pati spal
va yra šiam autoriui idėja. Jų de
rinys kelia akims žavesį ir ska
tina vaizduotę pasinerti į savotiš
kai įdomų pasakų pasaulį. Algir
das Petrulis turėtų būti šviesios 
sielos asmenybė. Jo tapybos dar
bai, vaizduojantys gėles, gamto
vaizdžius ir duslias melodijas, tai 
lyg nudėvėto ir švariai išplauto 
audeklo raštai. Kaip močiutės 
švelnių rankų nuaustose drobėse 
širdis sutapatinama su gijomis, 
taip Petrulis apgaubia savo pa
saulį giedra, meile ir švelnumu.

Priešingos nuotaikos yra šalia 
kabanti Aloyzo Stasiulevičiaus 
tapyba. Čia drąsūs potėpiai, 
vyriški monochromatiniai mostai 
interpretuoja senojo ir naujojo 
Vilniaus panoramą kaip stiprių 
kontūrų ir primityvių architek
tūrinių formų peizažą. Panašus į 
jį savo drąsa ir vyriškumu yra 
Leonardas Tuleikis. Jo 
paveiksluose net ir lyrinės temos 
— Laukų mergaitė, Dviese, Na
tiurmortas — išlaiko tą patį 
stilių, stambiais potėpiais suskal
dytą į plotus ir atakuojantį žiūro
vą savo bekompromisiniu stačio
kiškumu. Tokį pat vyriškos nuo
taikos tvirtumą atskleidžia savo 
akvarelėse ir Ignas Budrys. Pas
tarieji stiprių kontūrų ir sodrių 
Spalvų tapytojai suteikia visai 
parodai spalvinį akcentą, kuris 
gražiai papildo šioje parodoje do
minuojančius monochromatinės 
grafikos motyvus.

Lietuvoje žmonės nepripratę prie 
kritikos. Galima nemėgti Lands
bergio ar Vagnoriaus, bet tai 
jokiu būdu nereiškia politinės 
krizės. Kol kas per daug svarbos 
teikiama asmeninėms simpati
joms ir antipatįjoms.

DANAS LAPKUS: Kokia poli
tinė partija daro rimčiausią 
įtaką žmonėms ir parlamentui?

RITA DAPKUTĖ: Labai sun
ku atsakyti. Partijų susikūrė 
daug, tačiau nėra aiškaus skir
tumo tarp jų politinių platformų, 
neaiškios jų požiūrių ribos. Todėl 
ir išskirti vieną įtakingiausią ne
galėčiau. Iš tikro tos partijos 
logiškai dalijasi į dešiniąsias, 
centrines ir kairiąsias. Manau, 
ateityje šios trys kryptys transfor
muosis į tris stiprias partijas.

DANAS LAPKUS: Ar matote 
iškylant naujus politikus, visuo
meninius lyderius?

RITA DAPKUTĖ: Ne, naujo 
kraujo nesimato. Aktyviai reiš
kiasi jau anksčiau pasižymėję 
veikėjai. Tokioje nestabilioje 
aplinkoje įmonės nenori 
pasitikėti nepatyrusiais, iki šiol 
jiems nepažįstamais.

DANAS LAPKUS: Ar nenuri
mo Vilniaus krašto rusai ir len
kai?

RITA DAPKUTĖ: Po pučo pa
stebimai nurimo rusai. Įtikinėja
mi lietuvių šovinizmu, jie aki
vaizdžiai pamatė, kaip rusas ke
lia ranką prieš rusą. Lenkų klau
simas dar neišspręstas ir aktua
lesnis. Jį nuolat paaštrina Varšu
vos vyriausybės laikysena, įkvėp
ta daugiausia dezinformacijos ir 
klaidingo tikrovės traktavimo. 
Nėra aiškus sienos su Lenkija 
klausimas, prekių įvežimo į Len
kiją klausimas. Iš Lenkijos pusės, 
o vėliau ir Lietuvos pusės, buvo 
uždarytas Lazdijų pasienio punk
tas, daug neaiškumų dėl preky
bos. Neseniai pasirašyta sutartis 
turėtų pagerinti padėtį.

DANAS LAPKUS: Ar tebejau
čiama akivaizdi grėsmė iš buvu
sios Sovietų Sąjungos, dabar San
draugos šalių?

Scena iš Algirdo Landsbergio pjesės „Idioto pasaka” pastatymo 1991 metų rudeni Kraųj teatre, prie I jubljanos, 
Slovėnijoje: Bernarda Oman, Judita Zidar, Pavel Rakovec ir Boris Ostan. Dramą režisavo Slovėnų teatro akademijos 
profesorius Zvone Šedlbauer. y M Fock nuotrauka.

Chicagos teatruose

Šekspyro 
„Dvyliktoji naktis”

Pirmaujantis Chicago’je, su De 
Paul universitetu veikiantis 
Goodman teatras (200 South Co- 
lumbus Drive) stato Šekspyro 
„Dvyliktąją naktį”. Pavadinimas 
iš tų laikų, kai Kalėdos vaizduo
jamame krašte buvo švenčiamos 
dvylika dienų. Čia nėra tos 
dvyliktos dienos įvykių, o tik 
perteikiama nuotaika iš tos die

RITA DAPKUTĖ: Lietuvių 
pasąmonėje — taip. Ir turbūt bus 
jaučiama visada. Galbūt tos 
grėsmės nėra iš oficialių nau
josios sandraugos vyriausybių, 
bet ji galima iš karinės pogrindi
nės mafijos pusės. Per Rusijos te
leviziją transliuojami kai kurių 
aukštų karininkų pasisakymai 
leidžia aiškiai suprasti, kad jie 
anaiptol nenori leistis į kompro
misus.

DANAS LAPKUS: Ar buvo 
subalansuotas 1992 metų Lietu
vos biudžetas?

RITA DAPKUTĖ: Vidaus 
ekonomija subalansuota. Dideli 
mokesčiai leido vyriausybei su
rinkti daug pinigų, kuriuos ji 
vėliau kaip paskolas išdalijo 
žemei pirkti ir dirbti, smulkiam 
verslui kurti, įsigyti privačiai 
nuosavybei. Natūrali infliacija 
vyriausybės yra forsuojama, kad 
kainos greičiau pasiektų 
pasaulinį lygį. Jos jau susilygino 
su juodosios rinkos kainomis. Tai 
leis greičiau atidaryti sienas im
portui ir eksportui, i Tik naftos 
produktų ir kai kurių maisto 
produktų išvežimas bus riboja
mas. Prasidės prekėmis ap
sikeitimas natūraliomis sąlygo
mis. Manau, keletą mėnesių Lie
tuvos parduotuvės bus visiškai 
tuščios arba prekiaus nežmoniš
komis kainomis, bet vėliau turė
tų įvykti žymus pasikeitimas į 
gerąją pusę. Vyriausybė skatina 
smulkias įmones savarankiškom 
sutartim su užsienio firmomis. 
Tuomet atsiras prekių parduotu
vėse, pinigai grįš į biudžetą. Visi 
šie žingsniai ruošia dirvą Lietu
vos valiutai paversti konver
tuojama.

DANAS LAPKUS: Ar dabar 
esančios įstatyminės sąlygos pa
kankamos privilioti užsienio in- 
vestoriams?

RITA DAPKUTĖ: Investicijas 
reguliuojantys įstatymai atsilikę 
nuo gyvenimo. Konkrečios sąly
gos nustatomos vykdomaisiais 
vyriausybės potvarkiais. Kol kas 
negalima turėti nuosavybės nepi- 
liečiams. Tai iš dalies lemia pa
talpų stoka. Jas pardavus užsie- 

nos, kaip ji reiškėsi aristokratiš
koje aplinkoje, įvedant ir ro
mantikos. Šekspyro laikais, kaip 
ir visur teatre, ji buvo vaidinama 
vien tik vyrų, atliekančių ir mo
teriškų personažų vaidmenis, o 
šiame pastatyme — moterys atlie
ka ir vyriškus vaidmenis, vyrų 
tėra įtraukta tik pora. Tai sustip
rina komedijos poveikį.

Pats vaidinimas gana svetimas 
mūsų laikams, juk šis draminis 
veikalas buvo sukurtas šešiolikto 
šimtmečio pabaigoje; kiek žino

Rita Dapkutė (pirma U kairės), atsilankiusi Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje 1989 metais. Toliau: Stasys Balzekas, Jr., Arvydas Juozaitis, tuometinis 
Sąjūdžio sekretorius, Laima Juozaitienė ir Valentinas Ramonis.

mečiams, jau po keliasdešimt me
tų laukiantiems eilėje buto ding
tų viltis jį gauti.

DANAS LAPKUS: Koks tarp
tautinis susitarimas — politinis 
ar ekonomine — Jūsų manymu 
buvo vaisingiausias?

RITA DAPKUTĖ: Man at
rodo, svarbiausi buvo du poli
tiniai aktai, atvėrę galimybes ir 
ekonominei naudai. Tai Danijos 
pripažinimas, pradėjęs grandini
nę kitų valstybių mūsų nepri
klausomybės pripažinimo reakci
ją, ir dar prieš tai pasirašyta ben
dradarbiavimo sutartis su Rusi
ja. Šioje sutartyje dar Gorbačiovo 
šešėlyje buvusi Jelcino vyriausy
bė pripažino Lietuvos Respubliką 
nepriklausoma ir įsipareigojo 
pradėti su Lietuva ekonomines 
derybas. Po Maskvos pučo šios 
sutarties reikšmė labai išaugo.

DANAS LAPKUS: Ar spren
džiamas Amerikos pensijų mokė
jimo Lietuvoje klausimas?

RITA DAPKUTĖ: Taip. Dar 
prieš politinį Lietuvos pripažini
mą buvo tariamasi su Amerikos 
valdžia dėl galimo pensijų mokė
jimo išimties tvarka arba dėl 
Smetonos laikais buvusios sutar
ties šiuo klausimu atnaujinimo. 
Šiuo metu tai yra sustoję, nes ne
bereikia jokių išimčių. Pensijų 
klausimas bus sprendžiamas kar

ma, pirmą kartą buvo pastatytas 
Londone 1902 metais. Ir vis dėl
to jis nenueina nuo pasaulio 
scenų jau beveik keturi šimtme
čiai. Kas šiame pastatyme žavi 
žiūrovą, tai profesionalai aktoriai 
su ypatingai geru pasiruošimu, o 
jau režisierius Neil Bartlett, 
kuris ir pats yra rašytojas, savo 
išradingumu, įnešant naujo gyvu
mo, humoro, vaidybinių staigme
nų, tikrai būtų sunkiai pralen
kiamas.

Goodman teatras savo aukšto 
lygio pastatymais yra laimėjęs 
didelį pasitikėjimą Amerikos 
visuomenėje,

Juoz. Pr.

tu su visu ryšuliu Jungtinių 
Amerikos Valstybių — Lietuvos 
santykius reguliuojančių doku
mentų. Pirmas žingsnis, pagrei
tinsiantis pensijų mokėjimą 
Lietuvoje — turime įstoti į Tarp
tautinį valiutos banką. Jau nėra 
jokių abejonių, kad būsime priim
ti, delsina tik biurokratinės pro
cedūros. Dar šiais metais viskas 
turėtų susitvarkyti.

DANAS LAPKUS: Lyginant 
Tarybų Lietuvą ir Nepriklauso
mą Lietuvą, kaip Jums atrodo, ar 
emigruoti į Ameriką iš Lietuvos 
buvo lengviau anksčiau, ar bus 
dabar?

RITA DAPKUTĖ: Emigruoti 
lengviausia buvo po pernykščių 
sausio įvykių. Visi galėjo gauti 
politini prieglobstį. Dabar JAV 
valdžia yra nustačiusi 400 žmo
nių per metus kvotą. Norintieji 
gauna anketas Lietuvoje ir įtei
kia Amerikos ambasadai. Leidi
mai emigruoti bus duodami kon
kurso tvarka. Tai oficialus būdas 
neturintiems sponsorių ir gimi
nių.

DANAS LAPKUS: Koks svar
biausias įvykis, Jūsų manymu, 
bus Lietuvoje šiais metais?

RITA DAPKUTĖ: Lito įvedi
mas.

DANAS LAPKUS: Ačiū už 
pokalbį.
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