
. 

DRAUGAS ANTROJI DALIS 
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA 
Saturday supplement 1993 m. liepos mėn. 24 d. / July 24, 1993 N r. 141 (28) 

IN Apie tautos kamieno ir jo atšakų santykius 
Programiniai metmenys 

Nenugalėtoji Lietuva 
Šitokiu vardu išleista Lietuvoje 

knyga šiomis dienomis pasiekė 
mus. Tai yra 597 puslapių knyga, 
kurios antr inė an t raš tė yra : 
„Antisovietinis pogrindis. Kalba 
dokumentai". Jos sudarytojas yra 
Alg iman tas Liekis . I š l e i s t a 
Vilniuje Valstybinės leidyklos 
centro . Kadangi k n y g a y r a 
pažymėta Nr. 1, t a d r e ik i a 
suprasti, kad galima laukti ir 
tolimesnių laidų. 

Šios knygos vertė yra ypatingai 
ta, kad joje yra sudėti įvairūs 
Lietuvos katalikų atstovų raštai 
komunist inės valdžios parei
gūnams, nekalbant, žinoma, apie 
tai, kad yra ir apsčiai komunis
tinių instrukcijų, kaip turi būt i 
persekiojamas tikėjimas. P la tus 
yra joje įdėtas fotografijų skyrius, 
kuriame yra ir mums nematytų 
nuotraukų. Tarp jų yra pažymė
t ina arkivyskupo Mečislovo Rei
nio kalinio nuotrauka. 

Gal pats įdomiausias dalykas, 
kuris kai kam atrodys nelauktas 
knygoje, skirtoje dokumentuoti 
Lietuvos kančioms, t a i įdėjimas 
pačioje pradžioje „Lietuvių Char-
tos" teksto, būtent to išeivijos 
dokumento, kuris išeiviams, 
prieš išsiskirstant iš Vokietijos, 
kaip tam tikra išeivijos kon
stitucija buvo paskelbtas. Kas 
apsisprendė šį dokumentą įdėti 
šioje Lietuvos kentėjimų do
kumentų knygoje, matyt i , ge
rai suprato abu dalykus: ir kad 
lietuviškos išeivijos negalima 
atskirti nuo lietuvių tautos, ir 
kad išeivijos kentėj imai bei 

pastangos yra dalis tos nenugalė
tos Lietuvos, kuriai dokumen
tuoti ši knyga buvo išleista. 

Daugiausia dokumentinės me
džiagos y ra čia sukaupta iš 
1971-1976 metų la iko ta rp io . 
Ankstenis laikotarpis — ta rp 
1940-1975 metų — mažiau yra 
dokumentuotas. Apskritai, šio 
r inkinio medžiaga yra labai 
dalykiška. Tai bus t ikras lobynas 
ateities istorikui, kuris domėsis 
šiuo Lietuvos istorijos laiko
tarpiu. Iš jo jis matys, kad apie 
kokį išvidinį l ietuvių t au tos 
sąlytį su komunist ine sistema 
nėra pagrindo kalbėti. Čia yra ne 
tik atskirų asmenų, bet ir įvairių 
organizacijų dokumenta i . J i e 
a p i m a į v a i r i u s v i s u o m e n ė s 
sluoksnius. Pareiškimai prieš sis
temą, vienokio a r kitokio pobū
džio, yra surinkti plačiai — ne t ik 
parapijų pareiškimai įvairiems 
valdžios sluoksniams, bet ir iš 
kolchozų įvairūs pareiškimai. 

Be abejo, čia y ra apsčiai me
džiagos ir apie ta i , kaip patys 
Lietuvos žmonės buvo priversti 
kooperuoti su komunistine admi
nistracija ir skausmingai reikštis 
tų žmonių atžvilgiu, kurie hero
jiškai išėjo ginti savo ir visuome
nės teisių. Je i šie dokumentai bus 
daugeliui jų kentėjimų įverti
nimas, kit iems jie bus skaudus 
prae i t ies p r i s i m i n i m a s . Č ia , 
žinoma, nėra šios knygos ver
t inimas, bet tik t rumpas pra
nešimas išeivijos visuomenei, kad 
Lietuva yra gyva. 

V. B g d . 

Aukos, pralietas kraujas dėl Tėvynės nebuvo beprasmis. Pri
siminti tuos, kurie žuvo, kovojo ir kentėjo, svarbu ne tiek dėl jų 
pačių, kiek dėl tų, kurie gyvena, kurie gyvens, kad niekad neuž
mirštume: laisvė ir nepriklausomybė nedovanojama; laisvą ir ne
priklausomybę sunku išsikovoti, bet labai lengva prarasti. 

Iš Algimanto Liekio pratarmės knygai Nenugalėtoji Lietuva 

TOMAS REMEIKIS 

I. MASINĖS EMIGRACIJOS 
FENOMENAS 

Kaip ir daugelis tautų, esame 
pasklidę pasaulyje, mūsų tautos 
apimtis negali būti pilnai api
brėžta nei žmonėmis, nei kultūra, 
egzistuojančiais lietuvių isto
rinėje erdvėje. Tai ypač tiesa 
šiame masinės komunikacijos ir 
globalizacijos amžiuje. 

Lietuvių tautos atveju mes 
kalbame apie diasporą, kurią pro
porcingai pralenkia savo dydžiu 
ir įtaka tautos kamienui t ik 
žydai, armėnai ir gal airiai. Pas
tarąjį šimtmetį lietuvių kilmės 
žmonės, gyvenę ir gimę už Lietu
vos ribų, sudaro turbūt nemažiau 
kaip ketvirtį visų gyvenusių 
lietuvių kilmės žmonių. Žinoma, 
didesnė jų dalis įsiliejo į kitų 
tautų eiles, bet savo laiku, savo 
tautinio sąmoningumo metu, jie 
turėjo ryšį su tėvyne ir per ta i 
įtaką į jos ateitį. Šiandieną sąmo
ningos išeivijos skaičius yra labai 
mažas, geriausiu atveju, pavyz
džiui, Amerikoje galėtume jai pri-
skaityti kokį šimtą tūkstančių 
žmonių (nors pas isakius ių 
esančių lietuvių kilmės čia yra 
aiškiai daugiau negu milijonas). 
Tačiau ši maža ir sąmoninga 
grupė lietuvių, savo padėtimi ir 
žmogiškais resursais, turi aiškią 
įtaką ne vien į tautos gyvenimą, 
bet ir į gyvenamojo krašto 
politiką. Manau, kad nedaug kas 
užprotestuos teiginį, jog lietuvių 
išeivija praėjusių penkių dešimt
mečių laikotarpiu ne vien palaikė 
lietuvių tautos sąmonėje alterna
tyvią sovietinei ateities Lietuvos 
viziją, bet taip pat sukūrė išlie
kančių kultūrinių vertybių, ku
rios okupacinio režimo buvo 
niokojamos ar iš viso išmestos iš 
tautos gyvenimo. Taip pat aki
vaizdu, kad didžiosios Vakarų 
demokratijos pusamžį nepripa
žino Lietuvos valstybės sunai
kinimo iš dalies ir dėl išeivi
jos pastangų. Todėl nenuosta
bu, kad š iandieną Lietuvos 
ministras pirmininkas ir Seimo 
atstovai randa prasmę dalyvauti 
čia, Detroite, svarstybose apie 
tautos ir išeivijos santykių pro
blemas. 

Tautos ir išeivijos santykių 
problematika kyla iš daugelio 
sociopsichologinių ir istorinių 
aplinkybių. Norint suprasti nū
dienius tautos ir išeivijos san
tykius, manau, verta bent trum
pai prisiminti masinės emigra
cijos variklių pobūdį ir pasekmes. 

Santykiai tarp tautos kamieno 
ir jo atšakų emigracijoje buvo ir 
bus daugiau ar mažiau pažymėti 
tautos dalių interesų ir požiūrių 
išsiskyrimu, didesne ar mažesne 

I* knygos „Nenugalėtoji Lietuva 1" (Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993): 
Partizano Juozo Lukšos grupe, 1950 m. spalio 3 d. grįžusi iš Vakarų. Iš kairės: 
K. Širvys (Sakalas), Juozas Lukša (Skirmantas), B. Trumpys (Rytis). 

* Pastabos, pateiktos JAV Lietu
vių Bendruomenės politineivisuome-
ninei konferencijai, vykusiai 1993 m. 
birželio 19 d. Detroit, Michigan. 

Siame numeryje: 
Rezistencijos dokumentų rinkinys • Lietuvos ir išeivijos santy
kiai • Sukilimas laisvei — ne kerštui • Laiškai iš Tarptautinio 
teatro festivalio Vilniuje (4) • Jono Juškaičio eilėraščiai • Apie 
naująjį Lietuvos meną • Nuomonės ir pastabos 

įtampa tarp jų- Įtampa tarp tau
tos dalies Lietuvoje ir išeivijoje 
akivaizdi ir šiandieną. Ši, 
sakykime, istorijos patvirtinta, 
taisyklė yra emigracijos prie
žasčių ir pobūdžio pasekmė. 

Masinės emigracijos fenomenas 
yra susijęs su radikaliais poli
tiniais, religiniais ir ekonomi
niais pertvarkymais, pervers
mais, revoliucijomis ir karais 
įvairiose visuomenėse. Didieji is
toriniai įvykiai, kaip Reformacija 
ir religiniai karai, tautinės ir 
liberalinės revoliucijos devynio
liktame amžiuje siekusios de
mokratinių reformų ir tauti
nių valstybių. Industrinės revo
liucijos socialinės ir ekonominės 
traumos iššaukė ir masines emi
gracijas. Ypač kapitalistinės in
dustrinės visuomenės kūrimasis, 
pareikalavęs didelės kainos iš 
žmonių nedarbo, skurdo ir išnau
dojimo pavidalu, yra stipriai 
susijęs su masinėm emigracijom 
iš Europos. Dėl to atsirado tautos 
tautose, geografinė tautų disper
sija. Tautos ir jos vaikų imigra
ciniuose kraštuose santykių 
klausimas tapo valstybine ir 
tarpvalstybine problema. 

Į tampa tarp tautos dalių iš 
dalies kyla iš emigracijos socio-
politinio pobūdžio. Emigrantai 
paprastai atstovauja grupėms ir 
klasėms, kurios dėl pertvarkymų 
praranda savo padėti, galią ir 
vaidmenį visuomenėje. Todėl 
emigracijos, kurios turi aiškų 
ideologini pagrindą ir kyla dėl 
religinių ar politinių priežasčių, 
gali turėti itin priešiškus san
tykius su tautos kamienu, jo val
dančiąja klase. Ekonominė emi
gracija, ypač kad ją sudaro 
daugiausia neelitiniai tautos 
sluoksniai, yra bent potencialiai 
neutraliai nusiteikusi tėvynainių 
atžvilgiu. 

Reikia taip pat pažymėti, kad 
santykius tarp tautos ir jos 
išeivijų formuoja geografinis ir 
kul tūr in is atstumas tarp jų. 
Eventualiai išeiviai vis daugiau 
priima gyvenamo krašto vertybių 
hierarchiją ir politinę kultūrą, 
kurios daugiau ar mažiau ski
riasi nuo palikto krašto kultūros. 
Taip, pavyzdžiui, tarp demokra
tiškai nusiteikusios išeivijos ir į 
paternalizmą bei autoritarizmą 
palinkusios tautos atsiranda 
nesusikalbėjimas, viens kito 
nesupratimas ir net priešiš
kumas. Laiko, kultūros ir geogra
fijos atstumai tampa problemati-
niais. 

Nors tautos :r jos išeivijos in
teresai, vertybės bei požiūriai 
neišvengiamai kiek išsiskiria, tai 
nereiškia, kad santykiai turi bū
tinai būti priešiški, o anaiptol 
gali būti ir labai simbiotiški. 
Santykių pobūdis priklauso ir 
nuo tautos, ir nuo išeivijos 
politikos, viens kito traktavimo. 
Nors čia kalbesiu daugiausia apie 
valstybinės po!;tikos išeivijos at
žvilgiu modelius, reikia pabrėž
t i , kad tų modelių kontūrai 
priklauso ir nuo išeivijos nusi
teikimo tėvyne* atžvilgiu, apie ką 
bent trumpai norėsiu užsiminti. 

H. LIETUVOS POŽIŪRIS 
l IŠEIVIJA ISTORINĖJE 

PERSPEKTYVOJE 
Lietuvos politika išeivijos at

žvi lg iu po nepriklausomos 
t au t i nė s valstybės sukūrimo 

Dr. Tomas Remeikis 

1918 metais kito su istorinėmis 
sąlygomis. Galima identifikuoti 
bent tris laikotarpius ir politikos 
modelius. 

1. Laissez f a i re la ikotarpis ir 
poli t ika. Laissez faire politika 
maždaug sutampa su pirmuoju 
tautinės nepriklausomos valstv-
bės laikotarpiu. Ši politika propa
gavo bedarbių arba gyventojų 
pertekliaus eksportą ir doleriu 
importą. Žmonių nutekėjimas 
funkcionavo kaip dalinis socia
linės taikos užtikrintojas, o emig
rantų atgal siunčiamas kapitalas 
ir sugrįžusieji prisidėjo prie gyve
nimo standarto kėlimo ir kartu 
socialinės ta ikos s t ipr inimo. 
Nepriklausomos Lietuvos pilie 
tybės ir nuosavybės įstatymai 
tokiai politikai bent nepriešta
ravo. Kultūriškai tačiau išeivija 
buvo palikta Dievo valiai, galima 
sakyti, kad tautiškai ji buvo 
nurašyta j nuostolius. 

Čia svarbu pažymėti, kad po 
zityvi politika išeivijos atžvilgiu 
pradėjo atsirasti apie 1935 metus, 
daugiausia per nevalstybines pa
stangas. Pasaulio lietuvių kon
gresas 1935 metais į k ū r ė 
Pasaulio lietuvių sąjungą, kurios 
tikslas buvo išvystyti bendradar 
biavimą tarp tėvynės ir emigra
cinių kolonijų. Prasidėjo šioks 
toks jau plačiau organizuotas 
kultūrinis bendravimas (kaip, 
pavyzdžiui, tautinės olimpiados). 
Tačiau prezidento Smetonos 
vyriausybe Pasaulio lietuvių 
sąjungą atsisakė remti, ji efek
tyviai niekad nešusi ganizavo. 
Vyriausybes politika čia t ikriau 
š ia i atspindėjo ba imę, kad 
emigracija, kuri buvo suskilusi j 

Vytauto Maželio nuotrauka 

Smetonos šalininkus ir prieši
ninkus, pradės reikšti politines 
pretenzijas Lietuvai. Faktas, kad 
į Pasaulio lietuvių sąjungos 
valdybą buvo išrinkti ne tau
tininkų sluoksnio ir net opozicijos 
žmonės, vedė prie įtampos ir išsi
skyrimo. (Ar nėra panašių reiški
nių šiandieniniuose santy
kiuose?) Tik į galą nepri
klausomybės laikotarpio tau
tininkų režimas pradėjo eiti prie 
pozityvesnės integracinės po 
litikos išeivijos atžvilgiu (pvz., 
prasidėjo pasaulio l ietuvių 
rėmimas ir kultūrinių-švietimo 
institucijų kūrimas Pietų Ameri
koje). 

2. Izoliacijos la ikotarpis ir 
politika. Ši politika sutampa su 
okupacinės sovietų valdžios me
tais. Pokario emigracija buvo iš 
esmės politinė, ją sudarė nemaža 
dalis nepriklausomos Lietuvos 
elito. Todėl dėl ideologinių prie
žasčių išeivija sovietinio režimo 
buvo nukirsta nuo „žaliuojančio 
tautos kamieno"' kaip ..nudžiū
vusi" šaka. Dėl jos gilaus anti 
komunistinio nusiteikimo, sovie 
tinės okupacijos pasmerkimo, 
sovietinis režimas siekė išeiviją 
izoliuoti nuo tėvynės ir ją, 
kovojančią del nepriklausomybes 
atstatymo, neutralizuoti, jei nesu
naikinti kaip politinę jėgą Lietu
voje ir pasaulyje fašistiniais karo 
nusikaltimų kaltinimais Dėl to 
tautos dalys keliavo skirtingais 
keliais. 

Žinoma, ta izoliacija negalėjo 
būti absoliuti, ir tautos dalis 
tėvynėje juto ir paskutiniais 
sovietiniais metais tiesiogiai iš 
gyveno išeivijos egzistenciją; 

kokie bebuvo režimo norai, atsi
rado tiesioginio santykiavimo, 
nors ir labai riboto, reiškiniai: 
moksliniai ir kultūriniai ryšiai, 
giminių, draugų ir kaimynų atra
dimas. 

Dal in is sovietinio rež imo 
atsileidimas pokario išeivijos 
atžvilgiu buvo besikeičiančių 
sovietų visuomenės ir valsty
bės poreikių išdava. Senieji, va
dinami „progresyvieji" išeiviai, 
kur iuos soviet inis r ež imas 
dosniai rėmė materialiai ir ki
tomis dovanomis kaipo savo 
penktąją koloną, baigė išmirti ir 
reikėjo ieškoti jiems pakaitalo. 
Santykiavimas su pokario išei
vija, ypač jos jaunesniąja karta, 
pradėjo darytis potencialiai nau
dingas, bent KGB akimis. Išeivija 
tačiau turėjo savo interesus ir, 
manau, gali didžiuotis, kad, nors 
ir didelės buvo tam pastangos, tik 
vienas kitas išeivis perėjo į sovie
tinę stovyklą. 

Išeivijos dalies atsivėrimas tė
vynei, „veidu į Lietuvą" politika 
suskaldė išeiviją į „ taut ininkus" 
ir „valstybininkus", kaip kadaise 
formulavo Kęstutis Keblys. Iki 
pat nepriklausomybės atstatymo 
„valstybininkai" žiūrėjo į „tau
tininkų" propaguojamą santykių 
su Lietuva poltiką ka ip jos 
in teresų išdavimą. , .Vals
tybininkų" požiūriu santykiai 
galėjo būti vystomi tik per sovie
tinę valdžią ir jos institucijas ir 
todėl jie prieštaravo ir okupacijos 
nepripažinimo doktrinai ir vedė 
išeiviją į sovietinės žvalgybos 
rankas. Sovietinio režimo ins
titucijų žmonėmis-komunistais 
nebuvo galima pasitikėti. Iki šiai 
dienai išeivijoje yra išlikęs stip
rus nepasitikėjimas buvusiais ko
munistais, ar jie būtų buvę vadi
nama i s „ b u r o k ė l i a i s " , a r 
„ridikėliais". Dėl tos priežasties 
išeivija stipriai rėmė Landsbergį 
ir sunkiai susigyvena su dar-
biečių laimėjimu. O dėl išeivijos 
daugumos, darbiečiai dar tur i 
įrodyti savo ištikimumą demok
ratijai ir nepriklausomai Lietu
vai. Toks nusiteikimas, aišku, ne
gali neveikti išeivijos santykių su 
dabartine vyriausybe. 

3. P r i e š t a rav imų l a i k o t a r p i s 
i r pol i t ika . Trečiuoju laiko
tarpiu, kuris prasidėjo su pilnu 
nepriklausomybės a t s t a t y m u 
1991 metais, politika išeivijos 
atžvilgiu nėra nusistovėjusi, ji 
dar yra formulacijos stadijoje. 
Ne tur in t pozityvių is tor inių 
modelių, per trumpą laiką sunku 
buvo suformuluoti naują išeivijos 
politiką, neužteko nei laiko, nei 
žmonių. Išeivija nep r ik l au 
somybės sulaukė netikėtai, kaip 
kad turbūt ir Lietuva ir visas 
pasaulis. Apie santykius net ne
pagalvojo. Ir Lietuva reagavo į 
išeiviją pagal laiko sąlygas. At
seit neturime gerai apsvarstyto 
santykių modelio nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje. Iki šiol tie santykiai 
buvo gaivališki ir dažnai priešta
raujantys. Viena vertus, Lietuva 
išeivijai pripažįsta nepaprastą 
politinį ir kultūrinį vaidmenį 
sovietinės nakties metais, kita 
vertus, išeivija yra diskrimi
nuojama politinių ir ekonominių 
teisių sferose. Išeivijos reakcija 
svyruoja nuo euforijos ir entuziaz
mo padėti tautai sukurti geresni 
gyvenimą bei demokratinę san 
tvarką ir nusivylimo Lietuvos 
valdžia ir žmonėmis dėl plačiai 
paplitusios korupcijos, demokra
tinių normų nesilaikymo, darbo 

(Nukelta į 2 psl.) 



Nr. 141 (28) - psl. 2 D R A U G A S - M O K S L A S, M E N A S , L I T E R A T Ū R A Šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 24 d. 

Sukilimas laisvei — ne kerštui KUO REMIASI SUKILIMO 
OPONENTAI 

A D O L F A S D A M U Š I S 

Po 50 metų sovietinio melo pa
sauliui ir apie įvykusį sukilimą 
prieš sovietinį terorą Lietuvoje, 
jo graudžią sukaktį minint viso
je Lietuvoje, svetimų valstybių 
spaudoje (Lenkijoje ir Vokietijoje) 
pasirodė straipsniai (rašyti mūsų 
tautiečių), niekinantys to įvykio 
dalyvius ir patį sukilimą. Sovie
tinis melas galėjo tarpti tik Sovie-
tijoje, laisvajame pasaulyje jo 
pratesimas nepriimtinas. Ypač 
sunku pakelti šmeižtą ir kovoti 
prieš jo daromą žalą to sukilimo 
dalyviams, kurie, nebijodami 
mirties, išėjo kovoti prieš oku
pantą ginti savo žemės ir žmo
giškosios laisvės. 

Nepagrįstas sukilėlių ir 
suki l imo niekinimas verčia 
pasisakyti. Tad čia pateikiu tris 
autentiškas nuomones asmenų, 
aktyviai pasireiškusių Antrojo 
pasaulinio karo sąmyšyje. Jos 
orientavo sukilėlius bei išreiškė 
nuotaiką, kuria sukilimas vyko. 
Viena iš tų nuomonių iškilo prieš 
sukilimą, kitos dvi sukilimo 
metu. 

1. 1940 metais birželio 20 
dieną, tai yra šeštąją pirmosios 
sovietinės okupacijos dieną, žy
mus Lietuvos politikas prelatas 
Mykolas Krupavičius aplankė 
sovietų okupuotos Lietuvos pre
zidentą Justą Paleckį ir bandė 
prezidentą įtikinti, kad po
kalbiuose su Sovietų Sąjungos 
vyriausybe jis naudotų visus pri
imtinus išmintingus sutarimus, 
siekdamas visų mūsų pagrindinio 
tikslo — Lietuvos nepriklausomy
bės išlaikymo. 

Prezidento Justo Paleckio at
sakymas buvo atviras ir gąs
dinantis. Jis Krupavičių įspėjo, 
kad Lietuvą ištiks daug nepa
lankių siurprizų. Sovietinė Lie
tuvos vyriausybė neturi jėgos 
užkirsti jiems kelią. Maskvos 
sprendimai bus vykdomi intensy
viai ir žiauriai. 

Krupavičius tuojau painforma
vo dr. Igną Skrupskelį, katalikų 
dienraščio Dvidešimtas amžius 
redaktorių, apie tą ateities grės
mę. 

Kitą rytą, 1940 metų birželio 26 
dieną, dienraštyje Dvidešimtas 
amžius pasirodė atsargus, giliai 
apgalvotas Skrupskelio įspė
jimas: 

„Šių dienų sąmyšyje mes pri
valome neužmiršti, kas specifiš
kai yra mūsų: 

to reikalauja sveika tautinė 
savigarba, 

to reikalauja tėvų palikimas 
ir mūsų pareiga tautos ir vals

tybės ateičiai". 
Šis kiek užslėptas saugumo 

spaudos cenzoriaus atžvilgiu, bet 
labai prasmingas įspėjimas buvo 
raginimas mums visiems budriai 
budėti ir ginti tai, ko reikalaus 
mūsų tautos ir valstybės ateitis. 

Po poros savaičių, liepos 12 
dieną, 1940 metais, Ignas Skrups-
kelis buvo NKVD areštuotas ir su 
2,000 kitų asmenų, vadovavusių 
kultūriniam, socialiniam, poli
t iniam Lietuvos gyvenimui, 
įkalintas Gulago koncentracijos 
stovyklų sistemoje. Skrupskelis 
buvo įjungtas į vergų eiles — 
Kotlas-Vorkuta geležinkeliui 
tiesti. Iškankintas bado, šalčio ir 
fizinio išsekimo jis mirė 1941 
metais. 

2. Lietuvių aktyvistų fronto 
vadovybėje užsienyje, svarstant 
LAF veiklos linkmę, jau ka
rui tarp Vokietijos ir Sovietų Są
jungos vykstant, iškilo du ra
dikalūs skirtumai. 

Keli autoritetinės linkmės ša
lininkai skatino į artimesnį ir 
glaudesnį bendradarbiavimą su 
vokiečiais. Jų manymu, vokie-

' čiams karą laimėjus, Lietuvai 
susidarys palankesnės sąlygos 
Lietuvos savarankiško valsty
bingumo atkūrimui. 

Antroji nuomonė buvo demok 
ratinės linkmės. Ją rėmė Ernes
tas Galvanauskas, Antanas Ma 
ceina, Petras Karvelis, Rapolas 
Skipitis, Juozas Katilius, Vytau-

Dr. Adolfas Darnusis, vienas iš 1941 metu sukilimo organizatorių. Laikinojoje 
vyriausybėje vienas iš ministrų ligi jos suspendavimo, dalyvavęs Lietuvių 
aktyvistų fronte, vėliau Lietuvių fronte, vienas iš VLIKo organizatorių ir jo 
vicepirmininkas 19-43-1944 metais. Nacių areštuotas 1944 metais ir kalintas 
Vokietijoje ligi jos kapituliacijos. 

Vytauto Maželio nuotrauka 

tas Vaitekūnas ir kiti. Jie buvo 
nuomonės, kad vokiečiai prieš 
pasaulines demokratijas — 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Didžiąją Britaniją, Kanadą, 
Prancūziją, karo nelaimės. Dau
gumos nusistatymą Ernestas Gal
vanauskas formulavo šiais žo
džiais: 

„Tikrumoje mes negalime bent 
kuo padėti nei vokiečiams, nei ki
tiems. Kiekvienas, su kuo mes 
turėsime glaudesnius ryšius, 
nėra savyje tikslas, bet tiktai 
priemonė mums kovojant už savo 
idealus. Laikas keisis, taip lygiai 
ir mūsų metodai keisis, bet mūsų 
tikslas paliks tas pats — visomis 
galimomis priemonėmis išsaugoti 
tautos gyvybę ir atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę". 

Tokiai egzilinio Lietuvių akty
vistų fronto krypčiai Vilniaus ir 
Kauno LAF štabų nariai visuo
tinai pritarė. 

Kauno bei Vilniaus LAF šta
buose fašistinės krypties asmenų 
nebuvo. Tai patvirtina ir toks 
faktas — 1941 metų liepos mėne
sio antroje pusėje radikali fašis
tinė lietuvių grupelė skundė 
Lietuvių aktyvistų frontą ir 
Laikinąją vyriausybę vokiečiams 
kaip demokratus, besižval-
gančius j Jungtines Amerikos 
Valstybes ir į Didžiąją Britaniją, 
Be abejo, tai buvo tiesa. Bet anais 
laikais jos atskleidimas naciams 
buvo labai ,,nekolegiškas" 
veiksmas. 

3. Trečioji nuomonė buvo iš
reikšta sukilimo dalyvio, da
bartinio dr. Kazio Ambrozaičio, 
tuo metu studento. Dalis Vili
jampolės būrio sukilėlių pirmąją 
karo dieną popiet persikėlė per 
Ner j. užėmė ir įsikūrė Senamies
čio pirmosios nuovados patalpose. 
Tą dieną šis būrys jau išgyveno 
baugius karinius įvykius. Kazys 
Ambrozaitis, aprašydamas to jų 
dalinio veiklą, taip apibūdino 
kovotojų sukilėlių nuotaiką: 

„Prasideda dienos, kada savi
saugą tik instinktas tvarko. Tai 
gražiausios valandos, kada su 
kovos draugais eini pro mirt) ir 
jos visai nematai" (Į laisve. 1956, 
Nr. 10/47, p. 28). 

Tokios nuomones, prieš 40-50 
metų sutartos bei paskelbtos. 

įtaigavo sukilėlių veiklą ir jos 
pobūdį. 

Pirmoji įspėjo ir ragino budėti 
savo valstybės sargyboje ir ją 
ginti. 

Antroji ryškino LAF veiklos 
linkmę — ir sovietai, ir naciai yra 
Lietuvos priešai. 

Trečioji apibūdino, kokia dva
sia sukilėliai jungėsi į kovą už 
laisvę bei teisę Lietuvai laisvai ir 
nepriklausomai tvarkytis. 

Ir kaip tų nuomonių ir veiklos 
linkmė yra radikaliai skirtinga 
nuo Tomo Venclovos sukilimo 
vertinimo ir neteisingo sukilėlių 
apšaukimo nacių agentais lenkų 
laikraštyje Rzeczpospolita 1993 
m. sausio mėn. 9-10 d. ar Drauge 
birželio 12 d. ir Lietuvos aide bir
želio 19 d. 

Nuo jo neatsiliko ir Aleksand
ras Slavinas Vokietijos savaitraš
tyje Die Zeit Nr. 26. 1993 m. 
liepos 2 d. Visus sukilėlius ir 
jiems vadovavusius bei repre
zentavusius, kaip Kazį Škirpą, 
Juozą Brazaitį ar Leoną 
Prapuoleni, apšaukdamas Ab-
wehr'o agentais. 

Anksčiau paminėtose trijose 
aktyvistų nuomonėse nejaučiama 
nė mažiausios pataikaujančios 
tendencijos kuriai vienai kovo
jančiai pusei. Sukilėliai jungėsi į 
kovą tik vieno tikslo siekdami — 
atsikratyti žiauraus okupanto, 
siekti laisvos Nepriklausomos 
Lietuvos. Jų priekyje stovėjo dori 
Lietuvos vyrai, patriotai, idealis
tai — nepataikaujantys nei ko
munizmui, nei fašizmui ir ne 
antisemitai. Vienintelis tuo lai
ku priešas buvo sovietinis bar
bariškumas, žmogaus te is ių 
paniekintojas ir žiaurus mūsų 
tautos naikintojas. Palankus 
momentas buvo panaudotas vie
ninteliam tikslui — valstybinės 
Nepriklausomybės atkūrimui. 

Naujojo okupanto bandymai 
įjungti lietuvius į bet kokį savo 
naudai planą nepavyko — tar
nauti okupantui tauta nenuėjo. 
Todėl ir Tomo Venclovos ir Alek
sandro Slavino teiginiai, priker
giant lietuviams nacizmą ar anti
semitizmą, neturi jokio pagrindo. 

Tomas Venclova skelbia, kad 
sukilėliai yra „nacistinės vals
tybės agentai, prasikaltę ir žy
dams, ir lenkams, ir patiems lie
tuviams". Aleksandras Slavinas 
vokiečių spaudoje, savaitraštyje 
Die Zeit, teigia, kad Lietuvių 
aktyvistų fronto vadovybė buvo 
Abwehr'o agentai. Kuriuo gi 
pagrindu tokie kaltinimai lietu
viams yra metami? 

Čia nereaguojama į Slavino 
straipsnyje minimus atskirų 
asmenų išsireiškimus, kurių jis 
daug panaudoja, „studijuoda
mas" Kazio Škirpos parašytą 
knygą Sukilimas. Slavinas sten
giasi pažeminti Kazį Škirpą, 
kuris, kaip aktyvus Lietuvos 
diplomatas, savo veiklą deta-
liškai apraše savo knygoje. Sla
vinas naudojasi tais aprašytais 
faktais ir „papuošia" savo prie
dais. Škirpos susitikimai su įvai
riais Vokietijos pareigūnais nėra 
jokia kaltinamoji medžiaga jam. 
Tai yra tik jo aktyvumo ir pastan
gų žymė, jam siekiant pasi
tarnauti Lietuvai, atsidūrusiai 
labai sunkiose aplinkybėse di
džiųjų diktatorių kovos lauke. 

Slavinas visose Baltijos valsty
bėse priskaito ištremtųjų į Gula
go stovyklų sistemą tik 22,657 as
menis, kai tuo tarpu vien Lietu
voje buvo areštuota, deportuota 
apie 600,000 asmenų. Iš jų su
naikinta 473,185. Ir deportacijos 
štabuose Slavinas randa tik 4 
žydų tautybės asmenis, šalia 13 
lietuvių ir kelių dešimčių rusų 
bei kitų tautybių asmenų. Ne tie 
pateikti skaičiai, bet atliktos 
funkcijos tame darbe yra lemia
mos reikšmės — daugiau nei skai
čiai. 

Slavinas labai kukliai pamini, 
kad tos deportacijos palietė kelias 
dešimtis tūkstančių asmenų. Tuo 
tarpu yra žinoma, kad iš trijų 
Baltijos valstybių,.Lietuv©s, Lat
vijos ir Estijos, buvo deportuota 
apie vieną milijoną piliečių. Sla
vino straipsnyje Die Zeit daug 
panašių tendencingai „sušvelnin
tų" užuominų, o tuščios žodinės 
propagandos, be įrodymų, irgi 
nemažai. 

Mums gi rūpi vienas pagrin
dinis Tomo Venclovos ir Alek
sandro Slavino straipsniuose 
mestas kaltinimas — sukilėlių 
prasižengimas žydams. Paryš
kinant šių abiejų oponentų tvir
tinimų klaidingumą, čia palie
čiami tik trys opiausi klausimai: 

Kas yra holokosto autoriai ir 
vykdytojai? 

Ar tinka Stahleckerio laišką 
Himmler'iui naudoti kaip tikrą, 
„įtikinamąjį faktą"? 

Ar yra pagrindo Einsatzgruppe 
vadovo Lietuvoje Jaeger'io žydų 
žudynių vykdymą priskirti lietu
viams? 

Kas yra holokosto autoriai 
ir vykdytojai? 

Reinhard Heydrich, kuriam 
1939 metų sausio mėnesį buvo 
pavestas visas holokosto me
chanizmo sukūrimas ir jo vykdy
mas, jau 1939 m. rugsėjo 21 d. 
turėjo subūręs 3,000 Gestapo 
vyrų tam uždaviniui vykdyti. Jie 
buvo suskirstyti j keturias Ein-
satz grupes; A, B, C, D. Kiekvie
na ta grupė turėjo po penkias 
komandas: 1, 2,3,4,5. Prieš karo 
pradžią tos Einsatz grupės buvo 
paskirstytos tarp Siaurės, 
Vidurio ir Pietų Wehrmacht'o 
armijų. Einsatz grupių komandos 
sekė fronto karinius dalinius ir 
nuo pirmos dienos vykdė holokos
to uždavinius. 

SS brigados generolas Franz W. 
Stahlecker buvo vyriausias holo
kosto vykdytojas Ostland'e (rytų 
kraštuose). Pirmą karo dieną, 
1941 m. birželio 22 d., jis, atvykęs 
į Tilžę, Einsatz grupei A davė 
įsakymą sunaikinti visus žydus ir 
komunistus 25 kilometrų pločio 
juostoje, nuo Palangos iki Viš
tyčio ežero. Einsatz grupė \ , 
pagalbai pasišaukusi Tilžės ges
tapininkus, tą uždavinį įvykdė. 
Po Antrojo pasaulinio karo visos 
tos operacijos dalyviai buvo pa
traukti Vokietijos teisman ir 
Ulm'e nubausti. 

Stahlecker'io „įtikinamųjų 
faktų" tikrovė 

Generolas Stahlecker nuo savo 
veiklos pradžios stengėsi įtraukti 
vietinius okupuotų kraštų gyven
tojus į keršijimo žydams darbą. 
Jis tikėjo, kad gyventojai, nuo kai 
kurių žydų nukentėję, savo ini
ciatyva imsis keršto veiksmų. 
Stahlecker'is skatino policiją 
traukti vietinius gyventojus į 
holokosto vykdymą taip, kad Ein
satz grupių iniciatyva ir direkty
vos tuo reikalu nebūtų nei 
jaučiamos, nei pastebimos ir kad 
niekad neiškiltų viešumon. 

Savo raporte Himmler'iui jis 
skundėsi, kad jam nesiseka 
įjungti vietinius gyventojus į 
holokosto vykdymą, jie nenori 
kerštauti. Bet jis [Stahlecker] 
nesiliovė ir ta kryptimi veikė 
įvairiais būdais. Jis skatino savo 
vienetus kurti vadinamus „įtiki
namuosius faktus". Tokį 
„įtikinamąjį faktą" jis pats 
parašęs ir Himmler'iui, kuriam 
pasigirdamas pranešė, kad, jam 
atvykus į Lietuvą, 1941 m. 
birželio 25 d. lietuviai aktyvistai 
ir partizanai naktį iš 25 dienos į 
26-ąją išžudė 1,500 žydų ir 
sudegino 60 namų Vilijampolėje 
(Kauno priemiestis). Tuo metu 
Kaunas turėjo arti 150,000 
gyventojų, jų tarpe 30,000 žydų. 
Nei žudymų, nei lavonų daugeliu 
atvejų tikrintame rajone pėdsakų 
nerasta. Lietūkio garažo įvykis 
Kaune buvo išaiškintas. Jį sau
gojo SS Einsatz grupės nariai ir 
daužė botagais žydus, priverstus 
nešti iš garažo arklių mėšlą nuo
gomis rankomis į kiemą. To 
įvykio pabaigoje buvo matomi 
dviejų trijų žydų lavonai sunešto 
mėšlo krūvoje. Garaže dirbusius 
žydus prižiūrėjo savanoriška Kli-
maičio grupė, kuri tvirtino 
neužmušusi nė vieno žydo, tik 
mušimu atlygino tiems, kurie, 
jiems esant suimtiems, tardymo 
metu lupo gyvus nagus. (Stahlec-
ker's report to Heinrich Himmler 
on Oct. 15, 1941. Helmuth 
Krausnick, Die Truppe des 
Weltanschauungs Krieges, Teil 
1. Stuttgart: Deutsche Verlags — 
Anstalt, 1981, pp. 206-210). O 
tačiau daug autorių, aprašinė
dami karo įvykius Lietuvoje, tą 
Stahlecker'io „įtikinamąjį faktą" 
naudoja kaip tikrą faktą. Tą daro 
ir Aleksandras Slavinas Die Zeit 
savaitraštyje. 

SS Obersturmbahnfuehrer Er-
linger savo raporte „Padėtis ir 
sąlygos" (Situation and Condi-
tions) 1941 m. liepos 1 d. praneša 
savo vyriausybei, kad birželio 25 
dieną vokiečių užnugario komen
danto (Feldkomendant) įsakymu 
Kauno miesto ir apylinkių parti
zanai buvo nuginkluoti. Komen
dantas suorganizavo pagalbinę 
komandą. Ta komanda veikė 
vokiečių žinioje ir klausė vokiečių 
įsakymų. Komandos kolektyvan 
buvo įtraukta ir ne mažai 
kriminalinių nusikaltėlių. 

SS vyrai daugeliu atvejų jau 
nuo pat vykdomo holokosto pra
džios Lietuvoje egzekucinį darbą 
vykdydavo civiliniais rūbais ir jį 
„įamžindavo" fotonuotraukose. 
Tai ir buvo dalis tų Stahlecker 
„įtikinamųjų faktų" ruošimas 
ateičiai — savo valstybės bjaurius 
darbus užmesti kitiems. Šitais 
„įtikinamais faktais" dengė 
tikrąją tiesą okupantai, jie yra 
panaudojami ir neatsakingų 
Lietuvos sukilimo nagrinėtojų. 

Tauta holokoste nedalyvavo. 
Vykdyto holokosto, nepriklau
somai nuo tautos, yra neteisinga 
ir gėdinga uždėti antspaudą 
sukilimo vykdytojams „Litaui-
sche Partisanen -Aktivisten" var
du. Ne žydų naikinimui suki
limas buvo ruoštas. 

diniais padėjėjais buvo lei
tenantas Guenther Hamann ir 
seržantas Rauca. 

Hamann suorganizavo aštuo
nių SS vyrų Rollkomandą ir nuo 
1941 m. liepos 2 d. kasdien, keis
damas vietoves, aplankė apie 108 
miestelius ir miestus ir sunaikino 
137,346 žydų tautybės asmenų, jų 
tarpe ir komunistų, Lietuvoje. 

1941 m. gruodžio 1 d jis pasiun
tė raportą generolui Stahlecker, 
pasigirdamas, kokią pažangą jis 
padarė Lietuvoje žydų naikinimo 
procese. Šiauliuose teliko 4,500 
žydų, Kaune 15,000 ir Vilniuje 
15,000. Jaeger savo raporte ypa
tingai išgiria savo leitenantą 
Guenther Hamann už jo gerą 
darbą, uždavinio supratimą ir to 
sunkaus uždavinio įvykdymą su 
pagalba jo suorganizuotos Roll-
komandos. Tas visas žudynes nuo 
1941 m. liepos 2 d. iki gruodžio 1 
d., SS Rollkomandos įvykdytas 
žudynes, Slavinas Die Zeit savait
raštyje priskiria lietuviams, Tai 
siaubinga vieša melagystė. Lei
tenantas Hamann, siautėjęs 108 
vietovėse, savo raporte mini 
turėjęs partizanų pagalbą dvie
jose vietovėse. Kokiose funkcijose 
jų dalyvauta, nerašoma. Ar tai 
buvo partizanai, ar ne, šiandien 
sunku pasakyti, bet, dokumen
tuotą įvykį paneigus, priskirti 
vykdytus darbus Lietuvos parti
zanams ar visai tautai, tai di
džiausias melas. 

Antruoju Jaegerio talkininku 
buvo seržantas Rauca. Jis buvo 
iniciatorius ir vykdytojas, atren
kant egzekucijoms žydus iš 
Kauno ghetto. 1941 metais spalio 
mėnesį iš maždaug 20,000 ghet
to įnamių jo iniciatyva buvo at
rinkta apie 10,000 žydų, visus 
likviduojant IX forte. 

Tas pats Rauca 1944 metais 
gegužės-birželio mėnesiais tardė 
8 VLIKo narius (jų tarpe ir šio 
straipsnio autorių) ir išsiuntė į 
Vokietiją teismui su valstybės iš
davimo kaltinimu. Tie VLIKo na
riai ir kiti rezistentai, įkalinti 
Vokietijos kalėjimuose, išsi
gelbėjo nuo mirties tiktai dėka 
savo artimųjų sumanumo, pagal
bos ir pačios karo pabaigos — 
kuriems dar buvo lemta jos su
laukti. 

SANTRAUKA 

Aukščiausioji Vokietijos nacių 
vadovybė (Hitler, Himmler, Goer-
ing ir kiti) buvo holokosto inicia
toriai ir kūrėjai. Jie pavedė Rein
hard Heydrich'ui suorganizuoti 
visą holokosto vykdymo mecha
nizmą. Jau 1939 metų rugsėjo 21 
dieną jis sudarė tam uždaviniui 

detališką planą, sutelkė holokos-
tui vykdytojų kolektyvą ir juos 
apmokė. Aleksandro Slavino tvir
tinimas, kad tai atliko vokiečių 
Abwehr ryšyje su lietuviais fašis
tais yra iš piršto išlaužtas melas. 

Abwehr buvo Vokietijos Wehr-
macht'o sistemos dalis. Vokietijos 
kariuomenė su holokostu ne
turėjo nieko bendra. Nei aktyvis
tai, nei baltaraiščiai, nei par
tizanai, nei jokia kita organizuo
ta lietuvių grupė nei su Abwehr, 
nei su Einsatz grupėmis jokios 
sutarties holokosto klausimu 
nedarė. 

Lietuvių aktyvistų frontas 
Lietuvoje susiorganizavo 1940 
metų spalio mėnesį. Vadovybėje 
fašistų nebuvo. Kai kurie jų buvo 
sovietinio NKVD areštuoti ir įka
linti, kiti, saugumo sumetimais, 
iš Lietuvos pasitraukė. 

Lietuvių aktyvistų fronto pa
grindinis siekimas buvo Lietuvos 
išsilaisvinimas iš okupanto ir 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimas. Jie ruošėsi sukilimui 
prieš Sovietų Sąjungos okupaciją, 
ne žydų naikinimui. Sovietinėje 
okupacijoje būdama, Lietuva apie 
holokostą nežinojo, ir, žinoma, 
niekas neįsivaizdavo, kad tokiu 
žiaurumu bus žudoma žydų 
tauta. 

Stahlecker iškėlė „įtikinamųjų 
faktų" idėją. Jos tikslas buvo 
ateičiai liudyti, esą pavergtos 
tautos žmonės atsiskaitė su žy
dais už jų padarytas nuoskaudas 
lietuviams pirmos sovietų okupa
cijos metu. Pirmąjį tokį „įtiki
namąjį faktą" buvo sukūręs pats 
Stahlecker savo raportu Himm
ler'iui. Tam Stahlecker'io „įtiki
namajam faktui" paremti jokių 
įrodymų Lietuvoje nerandama, 
jis liko tik popierinis, tikrovės fal
sifikatas. 

Jaeger'io vadovauto holokosto 
priskyrimas lietuviams neturi jo
kio įrodomojo pagrindo. Jo vado
vybės metu, penkių mėnesių lai
kotarpiu, nuo 1941 m. liepos 2 d. 
iki gruodžio 1 d., 108 vietovėse 
Lietuvoje buvo l ikviduota 
137,346 asmenys. Holokosto 
egzekucijas vykdė Einsatz grupė. 
Hamann aštuonių apmokytų SS 
vyrų Rollkomandą. 

Sutinku išeiti į viešą ir atvirą 
pokalbį su sukilimo oponentais, 
dalyvaujant spaudos žmonėms ir 
lietuviškai visuomenei, ir pokal
bio metu pateikti visą turimą 
holokostą liečiančią dokumentinę 
medžiagą. 

1993 m. liepos 19 d. 

Apie tautos kamieno 
ir jo atšakų santykius 

Jaeger'io raportas 
Stahlecker'iui 

Dar gerokai prieš karą SS per
sonalas buvo gerai ištreniruotas 
holokosto planui vykdyti. Gene
rolas Kari Jaeger, SS Standarten-
fiihrer, Befehlshaber der Sicher-
heits Polizei und des SD, buvo 
vyriausias holokosto vykdytojas 
Lietuvos teritorijoje. Jo pagrin-

(Atkelta iš 1 psl.) 
etikos stokos, mafiosų siaubo ir 
neprofesionalumo įvairiose 
gyvenimo srityse. Abi tautos 
dalys suvokia tautinę tikrovę 
kaip dvišakį: „mes" ir ,jūs" sin
dromas, susidaręs ideologinio ir 
šaltojo karo metu, grasina ge
riems ir produktyviems santy
kiams. 

III. IŠEIVIJOS TAUTINĖS 
POLITIKOS 

KOMPONENTAI 

Išsivaduoti iš šios įtemptos pa
dėties mums visiems reikia pa
keisti diferenciacijos sindromą į 
konsolidacinį sindromą, kitaip ta
riant, kad išnyktų žodžiai „mes" 
ir , jūs" ir kad liktų vienas žodis 
„Lietuva". Tai politika, tada dar 
tik linkėjimų pobūdžio, kurią 
siūlė vieni iš pirmųjų santykių su 
tėvyne mezgėjų, jaunieji išeivijos 
krepšininkai, nuvykę Lietuvon 
dar 1967 metais. Tokią, kaip aš 
pavadinčiau, išeivijos tautinę 
politiką nei Lietuvoje, nei čia 
užsienyje niekas nėra pilnai 
suformulavęs, nors jos kai kurie 
bruožai randami „veidu į 
Lietuvą" šūkyje, kuris buvo mes
tas išeivijai jos liberalinės inteli
gentijos ir kuriame galime įžiū
rėti tokį pat įsjūkį ir tautos 

kamienui. Atseit manau neklys
tu teigdamas, kad šiuo metu 
esame naujos politikos išeivijos 
atžvilgiu formulavimo procese, 
kurio dalis yra ir šios konfe
rencijos pokalbiai. 

Išeivijos tautinė politika, kurią 
būtų galima apibrėžti ir kaip in
tegracinę, siekiančią optimalios 
naudos visai tautai, remtųsi 
keliais esminiais komponetais, 
kuriuos aš taip formuluočiau: 

1. Tauta kaip sąmonės lau
kas. Pagrindinis reikalavimas 
išeivijos tautinei politikai sukurti 
yra tautos sampratos patiksli
nimas pokapitalistinio ir 
pomodernistinio pasaulio sąly
gomis. Tauta yra žmonių grupė, 
turinti bendrą istorinę patirtį, 
gyvenamąjį plotą, kalbą, kultūrą. 
Tai tradicinis sociologinis tautos 
apibrėžimas. Sociopsichologinė 
tautos sąvoka pabrėžia žmonių 
grupės bendrą kolektyvinę 
sąmonę, identitetą, kuris tik iš 
dalies pareina nuo materialinių 
sąlygų. Moderniame pasaulyje 
ekologinis veiksnys vis daugiau 
praranda reliatyvią reikšmę. 
Komunikacijos revoliucija 
grindžia tautą kaip psichologinę 
plotmę. Šiandieną yra gana realu 
teigti, kad žmogaus tautinė pri 

(Nukelta j 4 psl.) 
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Laiškai iš Teatro festivalio Vilniuje (4) 

Lietuvos teatrai — ore virš kryžkelės 
A L G I R D A S 

L A N D S B E R G I S 

Senjor, ty menia neliu-
biš. (Iš Lietuvos populia
raus rusiškai perkalbė
to meksikietiško „seria
lo" — „muilinės operos" 
— „Prosto Marija") 

l festivalį t raukė ne t ik užsie
nio spektakliai, kiek lietuviškieji 
teatrai. Atidarymo dieną Vil
niaus senamiesčio gatves užtvin
dė vaikų, studentų, folkloro gru
pės, svečiai iš Kelmės ir Rokiškio, 
iš visų Lietuvos kampų. Vėliau 
pasirodė Panevėžio teatras su 
Sauliaus Varno stilingomis Wit-
kiewicz'iaus ir Kafkos interpreta
cijomis, kiti ansambliai. Pa
grindinėje festivalio programoje 
Lietuvai atstovavo Oskaro Kor
šunovo, Eimunto Nekrošiaus, 
Rimo Tumino ir Jono Vaitkaus 
pastatymai. Sukauptas Lietuvos 
t e a t r a lų polėkis į e lek t r ino 
Vilniaus orą. 

Tuo labiau teko nusivilti, kai 
likimo kaprizai neleido pamatyti 
kelių svarbių spektaklių: Vait
kaus „Vėlinių" (specialiai atgai
vintų tik vienam vakarui, nors 
naivia i man iau , kad tokie 
klasikai amžinai pasilieka reper
tuare), Tumino „Galilėjaus", Kor
šunovo „Senės" ir kt. 

Netrukus pastebėjau, kad lie
tuvių teatralams buvo nelengva 
pilnai atsidėti festivaliui. Jų min
tys be atvangos krypo į teatro re
formą, perversmus, streikus, atei
ties nežinią. Lietuvos teatrai 
dabar tartum pakibė ore, kaip 
lėktuvai del blogo oro negalintys 
nusileisti New York'e ir tebe-
sklandantys viršum Philadelphi-
jos. , . , 

Festivalio metu į lietuvišku 
spektaklių dialogą įkyriai įsi
skverbdavo kristi žodžiai, kurie 
persekioja lietuviu teatralus kaip 
slogus sapnas. Dėmesys teatrui 
Lietuvoje slūgsta, auditorijos tuš
tėja. Bet tam tikromis valan
domis Vilniaus ir Kauno, Šiaulių 
ir Panevėžio butuose viskas su
stoja — šimtai tūkstančių lietuvių 
susėda priešais savo televizorius 
ir atsiduoda populiariųjų „se
rialų" — „Santa Barbara" ar 
„Prosto Marija" (Tiesiog Marija) 
žavesiui. Didysis teatro varžovas, 
televizija, jam primena, kad jo 
žvaigždė blėsta. Išsivadavę lietu
viai pamaldžiai klausosi, kaip 
meksikiečiai aktoriai savo aistras 
švirkščia idubliuota rusų kalba. 
Taip grįžtama į platųjį pasaulį. 

Ja nekogda nevernus! 
— Ja vam neverju, 
senjor! 

Festivalio švietalas turėjo būti 
naujas Nekrošiaus pastatymas 

Eimuntas Nekrošius — Jaunimo teatro režisierius. Jo pastatymai „Dėde Vania", 
„Pirosmani, Pirosmani", „Kvadratas" — rodyti Tarptautiniame teatro festivalyje 
Vilniuje — daugelio mūsų matyti Čikagos Tarptautiniame teatro festivalyje 1988 
ir 1990 metais. 

Rimas Tuminas — Lietuvos Mažojo te
atro režisierius, kurio režisuota drama 
„Čia nebus mirties'* buvo pastatyta Či
kagoje, Jaunimo centro scenoje, 1991 
metais. 

„Karmen". Jo repeticijos, su per
traukomis, užsitęsė jau daugiau 
kaip porą metų. Jau vien iš 
susikaupusių legendų apie repe
ticijų fejerverkus, stulbinančias 
scenas, būtų galima sudurstyti 
bent septynių valandų spektaklį. 
Jaunimo teatro aktoriai. įkvėpti, 
užsidega; repe t ic i jos s ta iga 
nu t rūks ta , apsivylę aktoriai 
puola į neviltį... 

Daugelį lietuvių, o ypač kai ku
riuos svečius iš užsienio, tokia 
padėtis stebina ir erzina. Teko 
girdėti, kaip televizijoje tokią 
nuostabą išreiškė svečias iš 
Amerikos. Jo blaiviam, pragma
tiškam protui buvo sunku supras
ti tokias režisieriaus pauzes. Yra 
ypatingas talentas, yra kolekty
vas, yra paklausa — kodėl tad 
viskas sustojo? Reikia gamint 
s p e k t a k l i u s , ka ip g a m i n t a 
anksčiau. (.,Get on with it, man!") 

Tas prakeiktas kūrybinis pro
cesas, deja, klauso kitokių dėsnių. 
Atkaklus darbas, kakta daužy
mas į inercijos sieną yra svarbi 
genijaus sudėtine dalis, bet jo 
neužtenka. Nekrošiaus nepapras
tas jautrumas, kraštutinis atsi
davimas kūrybiniam projektui 

Oskaras Koršunovas — vienas iš jau
nųjų Lietuvos teatro režisierių. 

pag imdė jo ankstesniuosius 
šedevrus, tuos LIFE vadovės 
Rūtos Vanagaitės-Wiman gražiai 
pavadintus „brangakmenius" iš 
Lietuvos teatre „aukso fondo", 
kur ie po sykį buvo rodomi 
festivalyje — , ,Kvadratą" , 
„Pirosmani", „Dėdę Vanią". Bet 
tas pats jautrumas ir atsidavimas 
kūrėją daro ir labai pažeidžiamu, 
šiandien jam čiaupia burną ir 
stabdo ranką. Senovės graikai tai 
gerai suprato; jie žinojo, kad 
mūzos kartais pradingsta. Jų 
reikia šauktis, bet garantijų, 
kada jos sugrįš, nėra. 

Kita tos ilgos Nekrošiaus tylos 
priežastis yra bendra visai poto-
talitarinei Rytų Europos kultū
rai . Paklaustas, ar dabar mažiau 
įdomu kurti nei priespaudos, 
cenzūros laikais, jis atsakė: „Da
bar iš viso nematau prasmės. 
Menas gimsta iš vargo ir nelais
vės. Dabar, kai lyg ir nebėr prieš 
ką kovoti, pajutau, kad sąmo
ningai ieškau — ne, ne vargo, — 
bet to, kam galėčiau būti opo
zicijoj. Visas Lietuvos menas jau 
treji metai kaip neatgyja. Gal po 
kažkiek laiko ir imsim kurt i , bet 
j au t i k r a i nebe taip, kaip 

Scena iš Oskaro Koršunovo grupes Danil ( h a r m s pjeses pastatymo Tarptautiniame U'Htrn festivalyje Vilniuje. 

anksčiau". 
(„Vengrijoje nebėra tos 

pol i t inės jėgos, kuri buvo 
naudinga teatrui", spaudos kon
ferencijoje kalbėjo Katoną Jozsef 
režisierius Zsambeki. „[Tadai 
laikraščiai melavo, televizija 
melavo... Dabar teatras nepra
rado savo išskirtinės reikšmės, 
bet tos išskirtinės vietos, kurią 
buvo užėmęs socialistinėse 
šalyse, — jau nebeteko. Ir simp
tomai daug kur labai panašūs".) 

Santvarkos totalines užmačios, 
pasikėsinimas į pačią Nekrošiaus 
ir jo tautos asmenybę buvo 
nepaprastas iššūkis ir paskata jo 
kūrybiniam genijui. Po tokio 
iššūkio viskas gali atrodyti maža 
ir menka. 

Ar tai reiškia, kad Lietuvos 
teatras netenka Nekrošiaus? Čia 
kelios optimisto užuominos apie 
kelius, kuriais galėtų pasukti 
režisierius. Pavyzdžiui, pagal 
Gogolio apysakos motyvus pasta
tytoje „Nosyje" (Jaunimo teatro 
repertuare, bet neįtrauktoje į 
festivalio programą* savo „no
sies" netekęs veikėjas, nekultū
ringas tipas, trumpam užklysta į 
Peterburgo teatre rodomą „Kara
liaus Lyro" spektaklį. Ištrauką iš 
„Lyro" Nekrošius vaizduoja jam 
nebūdingu stiliumi — perdėtais 
judesiais, tragikomišku deklama
vimu. Ta ištrauka Nekrošius ne 
tiktai rutulioja savo „Nosies" is
toriją, bet ir ironiškai komentuoja 
savo ilgai užtrukusias ir laikinu 
pralaimėjimu pasibaigusias im
tynes su Šekspyru, savo nepa
vykusį mėginimą pastatyti jo 
„Lyrą". Ar patsai kūrybinis pro
cesas negalėtų būti Nekrošiaus 
ateities teatro maistu? O jei aki
stata su Šekspyru, kodėl ne su 
lietuvių klasikais? Juk Nekrošius 
dažnai, drauge su savo aktoriais, 
perrašydavo tekstus. Pa tsa i 
sunkumas, nesugebėjimas šian
dien kurti yra svarbi, erdvi tema. 

Senjor, dajte m ne re-
volver, ja jevo ubju! 

Vilniaus Akademinio dramos 
teatro mažojoje salėje Oskaro 
Koršunovo grupė rodo „Paūmėji
mus", sukurtus laisvai naudojan
tis rusų rašytojo Danilo Charm-
so tekstais. Jaunasis režisierius 
jau apdovanotas tarptautiniuose 
festivaliuose, neseniai pastatė 
spektaklį Vokietijoje. 

Scenoje matome keistą žaidimą, 
be logiškos sąsajos, prie kurios 
įpratome įprastiniuose pasta
tymuose. Veikėjai, ypač vyrai su 
ka t i loka is , kartais pr imena 
trečiojo dešimtmečio figūras — 
Kafkos, Chaplm'o, Magritte erą. 
Judėdami, kaip automatai, jie im
provizuoja, ats;rr,uša vieni į kitus, 
pina nesibaigiančias judesio ara
beskas. Jie nesavarankūs. neturi 
laisvos valus J ų judes ia i 
primena iš aukšto apspręstą 
chaosą. 

Žodžiai šiame spektaklyje yra 
kupini pavojingos magijos. Pa
vyzdžiui, vos aktorius ištaria „su
graužė pelytė, sugraužė", jis pats 
virsta pelyte ir. savo ruožtu, iš
gąsdina smuikuojančią moterį. 
Žodžiai keičia, naikina tapatybes; 
vyksta pavojinga grandininė 
reakcija; tirštėja grėsmės atmo
sfera. Tie akrobatiški automatai 
panašūs į dar žmones prime
nančias raioaktyvias marionetes 
jau po pasaulio galo. Jie atrodo 
pasmerkti begalinėms transfor
macijoms, tartum kokiam budis
tinių persikūnijimų ciklui. Todėl 
jų žaidimas be džiaugsmo ir be 
vilties. Bet jų nelaukti judesiai ir 
grupuotės sukelia juoką Spėk 
taklis suteikia estetinį pasi
tenkinimą, nes matome režisie 
riaus išradingumą, jaunųjų akto
rių meistriškumą. 

„Paūmėjimai yra ir įdomus 
kultūrinis re^kinys platesne 
prasme. Koršunovas, Nakas bei 
kiti Lietuvoje ai gaivino trečiame 
ir ketvirtamf deš imtmety je 
„Oberiu" pasivadinusio rusų 

Jonas Juškaitis 
DVIDEŠIMT PENKI HAIKU 

Jonas Juškaitis 

* * * 
Gimdamas būdau 
Sužinoti, koks ilgas 
Amžinas miegas. 

Žiedlapių galais 
Sidabrų skleidžia visas 
Rausvas bijūnas. 

* * * 

Saulės gesimo 
Spalvoms tyloj atsako 
Varpo gaudimas. 

* * * 

Neverk, vaikeli. 
Bitė suleido ir tau 
Vasaros vaistus. 

* * * 

Kriaušė sunkėja 
Galu į žemę — krinta 
Lyg lašas medaus. 

* • • 
O kregždžių keliai, 
Liepsnų mezgami mazgai, 
Vingiai vandenų.'.. 

Raudonom uogom 
Erškėti, krutant snieguos 
Upelio perlams! 

Turtuolis kalba 
Apie turtus, o auksas 
Dulka nuo dantų. 

Dieve brangiausias. 
Kad nesutrūktu žmonos 
Duotas rožančius... 

* * * 

Kelyj aprišo 
Tyliai širdgėla šteinus 
Prieblandos šilkas. 

„absurdistų" judėjimo (Danilo 
Charmso. Aleksandro Vedenskio, 
etc.) teks tus . Kodėl jauniej i 
lietuvių režisieriai iš viso šimt
mečio pasirinko šiuos, o ne kitus 
autorius? 

Rusu „oberiutai" skirtingi nuo 
tuo pačiu metu Prancūzijoje vei
kusių siurrrealistu, kurie rei
kalavo išsprogdinti visuome
ninę s a n t v a r k ą ir pake i s t i 
patį gyvenimą. „Paprasčiausias 
s iurreal is t in is ges tas" , t ada 
paskelbė prancūzų siurrealistinis 
poetas Andre Breton. ,.yra išeiti 
i gatve su pistoletu rankoje ir im 
ti šaudyti į minią". ..Oberiutai" 
buvo pa tys persekiojami ir 
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* * * 
Dūluoja žmonių 
Veidai atsiminimuos 
Lyg vandens ženklai. 

* * * 

Iš mėnesienos 
Per visas mėnesienas 
Į mėnesieną... 

* * * 

Radau, kupstelis, 
Kur motinos motina, 
Tu liūdnas kape... 

Sugrįžkit skaudūs, 
Iš lūpų kam ištarti 
Sugrįžkit, žodžiai. 

* * * 

Diemedžiuos žaliuos 
Prieš spindintį mėnesį, 
Prieš mėnesėlį. 

* * * 

Taip sunkiai sirgta, 
Jog net atskleistą knygą 
Nugulė dulkės. 

* * * 

Vėjas į kryžių 
Pučia, o, rodos, lauke 
Rauda pats kryžius. 

* * * 

Žydinčiom varpom 
Stovintis laukas rugių 
Pasiekė veidą. 

* * * 

Noriu pabūti 
Vienas, be nieko, tiktai 
Su savo metais. 

* * * 

Danguj vieversiai, 
O pavasario šalna 
Žemėj. Koks rytas! 

* * * • 

Ar nors pakėlei 
Sunkiausią žemės medį 
Elgetos lazdą? 

* * * 
Pilnaties pilna 
Pilnavidurė naktis 
Pilnaties naktį. 

* * * 
Rankoj mergaitei 
Prieš jos akies stebuklą 
Sėklos stebuklas. 

* * * 
Mėlynės šilkas 
Obels šakoj aplinkui 
Rausvuosius žiedus. 

* * * 
Dirba gyvieji, 
Bet mirusieji girdi 
Visus jų darbus. 

1993 

Tarptautinis teatro festivalis Vilniuje: scena is Rimo Tumino režisuoto Mažojo 
teatro spektaklio — BertoK Brecht dramos „Galilėhis". 
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Apie naująjį Lietuvos meną muziejumi Danijoje, 

D A N A S L A P K U S 

Gegužės mėnesį po žymiausius 
Amerikos muziejus ir meno or
ganizacijas Jungtinių Valstybių 
valdžios pakviestas važinėjo Vil
niaus šiuolaikinio meno centro 
direktorius Kęstutis Kuizinas. 
Šiuolaikinio meno centras, įkur
tas prieš metus, yra valstybinė 
institucija, o jo misija — or
ganizuoti t iek lietuviško, tiek 
užsienietiško šiuolaikinio meno 
parodas . Čikagoje Kęstučiui 
Kuizinui priėmimą surengė Algi
mantas Kezys savo „Galerijoje" 
Stickney, Illinois, kurio metu 
paprašiau besisvečiuojantį direk
torių atsakyti į keletą klausimų 
apie Lietuvos dailę. 

— Esi vyriausybės patarėjas 
meno klausimais, tad atstovauji 
oficialiai Lietuvos meno politikai. 
Koks Tavo, o kartu ir šios poli
tikos, meno vertinimo kriterijus? 

— Vienas tokių kriterijų yra 
menininko klausa. Jei ta klausa 
ne dirbtinė, nėra kažkoks pa
v i r šu t in i s sekimas š iuola i 
kinėmis paviršių formomis a r 
tendencijomis, — tada gerai. 
Anksčiau svarbus kriterijus — 
originalumas — šiom dienom yra 
labai reliatyvus. Absoliutaus ori
ginalumo dailėje nebėra nuo 
20-ojo amžiaus pradžios. Egzis
tuoja tik tam tikras originalu
mas, kuris nukreiptas į save. Bet 
svarbiausia klausa. Autentiš
kumas klausos sau ir aplinkai. Ir 
laiko aspektas. Gali ' ^sunkiai 
atskirti, pažiūrėjęs į: hininką, 
nors pavidalai būtų labai šiuo
laikiniai, kad tai dalykai — dirb
tiniai. Šiais laikais sunku, kad 
menin inkas galė tų gyven t i 
užsidaręs nuo aplinkos. Daug kas 
Lietuvoje sako, „man nereikia in
formacijos, nereikia žurnalų, tele
vizijos", bet tai absurdas. Visa 
pomodernizmo epocha remiasi 
tuo, kad yra paneigiami bet kokie 
barjerai tarp masinės kultūros, 
tarp įtakos, kurią patiri gyveni
me. 

— Ar jauti Lietuvoje tvyrantį 
pomodernizmą? 

— Kaip visumos jo nėra. Nėra 
atmosferos. Bet yra atskiri meni
ninkai , kurie gyvena gerokai 
laisvesnį gyvenimą idėjų pasau
lyje, yra menininkų daugiau ke
liaujančių, matančių ir rodančių, 
kurie visai lygiaverčiai galėtų 
dalyvauti geriausiose pomoder-
nistų parodose. 

— Kas? 
— Mindaugas Navakas, Ge

diminas Urbonas, Mindaugas 
Šnipas, Deimantas Narkevičius 
Londone. 

— Vardini skulptorius. 
— Dailės akademijoje jie dar 

gavo seną cechinį išsilavinimą, 
bet daugumas atitrūksta nuo tra
dicinių drobės ar molio. Kaip vie
nas svarbiausių Vilniaus Šiuo
laikinio meno centro tikslų yra 
įvairovės rodymas, nes be įvairo
vės mūsų darbas būtų beprasmis. 
Reali situacija yra kiek kitokia: 
80% parodų sudaro tradicinės 
parodos, pavyzdžiui, tapyba an t 
drobės, tam tikri žanrai, kurie 
formaliai nedaug varijuoja tarp 
dvidešimtųjų ir keturiasdešim
tųjų metų įtakos ir tai ne visada 
Europos meno kontekste, bet kai 
mes atsisukame į įvairovę ir ban
dome pristatyti šio amžiaus įvai
rius išraiškos būdus, tada atsi
randa idėjų kontekstas ir meno 
egzistavimo prielaidos. Rodome 
ne tik tapybą, bet ir instaliacijas, 
video meną, nes atviram žmogui 
t r ad ic in ių pr iemonių nebe
užtenka. Be įvairovės meno 
kūryba, mano akimis žiūrint, 
tampa labai dirbtinė. Atsiranda 
ne meno, bet amato plėtojimas. 
Apie men i škumo k r i t e r i j u s 
galima pradėti kalbėti tik tada, 
kai atsiranda skirtumas tarp 
amato ir meno. Aišku, yra tam 
tikros išimtys, pavyzdžiui, mūsų 
gyvi klasikai, kurie yra sustoję 
kažkokiam laike, bet dėl tojų ne
galima menkinti, nes jie jau turi 
datuotą istorinę prasmę ir juos 
reikia atsiminti , rodant retro-

Danas Lapkus su Vilniaus šiuolaikinio meno centro direktorium Kęstučiu 
Kuizinu Algimanto Kezio „Galerijoje", Stickney, Illinois. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

spektyvinę mūsų meno ten
denciją. Daugeliui menininkų 
įvairovė kelia konfliktą su 
tikrove. Tačiau juk pliuralizmas 
sudaro visą meno įdomumą! Jei 
plečiasi dėmesys naujam menui, 
tradicionalistų daugumai netgi 
fiziškai yra vis mažiau galimybių 
įsiterpti su savo darbais. Žiū
rovams, studentams formuojasi 
naujas įvaizdis, kuris priimamas 
kaip geros kokybės ar gerų verty
bių standartas. Tai pagrindinis 
mūsų darbo tikslas. 

— Šiuolaikinio meno centro si
tuacija man atrodo kebli. Atvirai 
laužote senas normas, bet gauna
te pinigus iš valdžios, t.y. mokes
čių mokėtojų, kurie tas normas 
kūrė ir puoselėjo. Ar nėra spaudi
mo pataikauti masiniam skoniui? 
Juk 50 metų „menas priklausė 
liaudžiai". 

Louisiana 
Varšuvos Šiuolaikinio meno cen
t ru — didelę parodų rengimo 
patir t į ir finansines galimybes 
bei t a r p t a u t i n į au to r i t e t ą 
turinčiomis organizacijomis. 

— Kokia menininko padėtis 
Lietuvoje? 

— Aš manau, kaip ir visame 
pasaulyje. Nedaug kas pragyvena 
vien iš meno. Aš matau prasmę 
paremti valstybės pinigais būtent 
tuos, kur ie kuria nekomercinį 
meną. Bet koks tradicinis menas 
daugiau susijęs su daiktiškąja 
verte, o kūr imas instaliacijų yra 
tik menininko noras būti kažka
me, ma tan t tame prasmę. Lietu
voje nėra jokių sąlygų meno rėmi
mui, jokių įstatymų. Todėl bet 
koks nekomercinio meno kūri
mas t ikrai y ra pramuštgalviškas 
reikalas. Yra keietas sėkmingų 
menininkų. Jie turi kvietimų 
daryti projektus užsienyje. Svar
b iaus ia , k a d nefunkcionuoja 
dail ininkų finansavimo, stipen
dijų sistema. 

— Kas įvyko ar \vyks reikšmin
giausiu Šiuolaikinio meno centre? 

— K i t a i s metais — Fluxus 
festivalis, skirtas Jurgio Mačiūno 
a tminimui . Pastarasis renginys 
yra ypatingas ne tik savo koncep
cija (numatyta paroda, kino, vi
deofilmų peržiūros, konferencija, 
or iginalūs „performancai" a r 
apimtimi (kviečiama apie 40 
menininkų iš 12 pasaulio šalių), 
bet ir tuo, jog tai specialus pro
jektas, sk i r tas Vilniaus Šiuo
laikinio meno centrui ir ku
ruojamas pasaulinės garsenybės 

— Jei orientuosies į masinį žiū- Renė Bloko. Be to, tai turbūt pir-
rovą... Atvirkščiai, aš manau moji d i d ž i u l ė meno pa roda 
tokios stambios ins t i tuci jos , Vilniuje, po kurios realiai galima 
dotuojamos valstybės, programa, t ikėtis tarptautinių atgarsių, 
krypties reikalai turi būti eksper — Koks yra tipiškas priekaištas 
tų rankose, o ne orientuotis į pa- Tau? 
klausą. _ Vienas priekaištų, kad mes 

— Koks Jūsų biudžetas? rodome daug tendencijų, kurios 
— Sunku pasakyti, nes viską yra visame pasaulyje, atseit mes 

keičia infliacija. Man išvažiuo- tuo pasaul io nenustebinsime, 
jant, buvo apie 4,000 dolerių dota- Iš kar to noriu prieštarauti, kad 
cija per mėnesį. Vilniaus Šiuo- nėra t ikslas stebinti. Tikslas yra 
la ik in io meno cen t re d i rba pasiekti lygį. kuriame galėtų 
daugiau negu 60 žmonių. Šiluma vykt i dialogas, aps ike i t imas 
suryja d idžiausius p in igus , idėjomis. Praėjo tas laikas — 
Parodom nelieka. Parodų rengi
m a s , kura tor ių s a m d y m a s , 
eksponavimas — lėšų stengiamės 
gauti iš kitur. Labai padeda drau
giški ryšiai su Šiaurės meno cen
t ru Helsinkyje, IFA (Kultūrinių 
ryšių su užsieniu insti tutas Bon-
noje), Goethe institutu Berlyne, 

centrų i r provincijos. Darosi 
t inklas . Mano supratimu Lietu
voje nė ra šiuolaikinio meno. 
Todėl ir šis Centras atsirado 
Vilniuje, kad šiuolaikinis menas 
kurtųsi . 

— Ačiū už pokalbį. Sėkmės 
Tau! 

Nuomonės ir pastabos 

Skaitytojo požiūris į sakralizuotų 
klaidų kanonizavimą 

Kai iškilusis intelektualas To
mas Venclova Drauge 1993 m. 
birželio 12 d. išspausdintame 
straipsnyje „Klaidų sakralizavi-
mas" samprotavo, kad 1941 metų 
sukilimas palengvino vokiečių 
žygį į Rytus ir tuo pačiu kiek pa
blogino sąjungininkų padėtį Va
karų fronte, tai kitas taipgi aukš
tos prabos literatūros žymūnas 
Jonas Mikelinskas tuose pačiuo
se Draugo puslapiuose 1993 m. 
liepos 17 d. straipsnyje „Abstrak
čios tiesos kanonizavimas" teigė, 
kad Venclovos straipsnyje pasi
reiškia sąmoningas (!) noras dezo
rientuoti skaitytoją visiems 
mums be galo svarbiu, principi
niu klausimu, istorinio įvykio 
traktavimo klausimu. 

Iš anksto dėkodamas Draugo 
redakcijai už išspausdinimą, štai 
čia aš pareiškiu mano, kaip vieno 
iš tų „dezorientuotų" skaitytojų, 
nuomonę, ir štai ji: 

Sukilimą ruošė ne kokie be
moksliai žmonės, o gero išsimoks
linimo (daugiausia gero gyveni
mo nostalgijos apimti krašto gy
nėjai). Tokia pat buvo ir Laikino
ji vyriausybe. Atseit žmonės pa
jėgūs prisiimti atsakomybę. Deja. 
dėl visų aplinkybių jie iš viso ne
turėjo galios kontroliuoti padėties 
ir pasireiškusių žiaurių ekscesų, 
kurių, kaip Tomas Venclova pa 
žymi, taip nemėgstame prisimin

ti . Ir čia aš pabrėžiu: tie žiaurūs, 
Laikinosios vyriausybės nepajėg
ti sukontroliuoti, ekscesai liks 
istorijoje kaip tamsios dėmės ir 
todėl pagarba priklauso tik žuvu
siems ar tai nuo okupanto, a r ko
laboranto rankos. Jokių laurų 
vainikų galios neturėjusiems 
„vyriausybininkams"!.. 

Nes vietos įstaigos buvo kontro
liuojamos vokiečių komendantų. 

Al A. S immons 
Chicago, Illinois 

Tarptautinis teatru festivalis Vilniuje: iš Eimunto Nekrošiaus režisuoto Jaunimo teatro spektaklio „Dėdė Vania". 

Laiškai iš Teatro festivalio (4) 
kadangi (Atkelta iš 3 psl.) 

galiausiai nužudyti. Režimui be
veik pavyko juos ištrinti iš 
kultūrinės sąmonės, išstumti juos 
į tuštumą ir tylą, kurion vėliau 
popieriuje kel iaus Beckett'o 
veikėjai. 

Savo „Senės" pabaigoje Charm-
sas rašo: „Mano galva buvo 
nuleista, ir aš tyliai kalbėjau: 
,Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šven
tosios Dvasios ir amžių amžiams, 
amen' ". Absurdo karalystėje — 
būdingai rusiškas tiesioginis reli
ginio jausmo prasiveržimas. 
Pasaulio absurdiškumas Samuel 
Beckett 'ui daro tikėjimą ne
įmanomu. Lyg atkartodamas 
4-ojo šimtmečio teologą, Charm-

sas sako: „T ik iu , 
absurdiška". 

Charmsas ir jo bendraminčiai 
išjungia visas reikšmių ir pras
mių sistemas. Jie vaizduoja kas
dienybę, kuri išvirsta į groteską 
ir košmarą. Savo pasaulį stebė
dami siaubo a p i m t ų vaikų 
akimis, jie jame įžiūri ir ta i , ką 
regėjo markizas de Sade: „Sykį 
mačiau kovą tarp musės ir va
balo", rašė Vedenskis. „Tai buvo 
taip baisu, kad aš išbėgau j 
gatvę". Siaubas — ir stebuklo 
ilgesys. 

Scenoje mirštantis pasaulis, bet 
publika labai gyva. Koršunovo 
grupė turi savo nuolat inius 
pasekėjus, jų amžius tarp 13 ir 30 

metų. Jie reaguoja, juokiasi, tar
tum scenoje matytų savo pačių 
gyvenimo veidrodį. Scenoje 
sukaupta grėsmė, įvykių slo-
giškumas, didysis „non seųuitur" 
— sąsajos stoka jiems atrodo 
logiški, jų kasdienybės atšvaitas. 
(Koršunovas minėjo savo „pasi
baisėtiną vaikystę ir ankstyvąją 
jaunystę"; save ir bendraminčius 
jis vadina „pašaliečiais", „ne-
politiškais".) 

Festivalio metu teko girdėti, 
kad sugrįžęs iš Vokietijos Kor
šunovas ims statyti kažką ki
toniško. Ar jo „oberiutinė fazė" 
baigiasi? Gal jis pajuto žaidimo 
iššluotoje scenoje, tarpduryje 
ribas? Jo tolimesnis žingsnis 
turėtų būt i labai įdomus. 

(Bus daugiau) 

Apie tautos kamieno 
ir jo atšakų santykius 

A T I T A I S Y M A I 
Dailininkės Onos Dokalskaitės mo

nografijos recenzijoje „Noriu kalbėtis 
su žiūrovu {Draugo kultūrinis prie
das, 1993 m. liepos 3 d.) pažymėta, 
kad knygą spausdino Morkūnas Prin-
t ing Company. Turėjo būti: „Knygos 
tekstą surinko Morkūnas Printing 
Company . Chicago, Il l inois, ir 
Vladimir Paperny and Associates. 
Los Angeles. California. Spausdino 
Questar Printing Company, Chicago, 
Illinois". Toliau recenzijos tekste 
rašoma: „...jos mama gavo paskyrimą 
dirbti Minsko laikraščio redakcijoje 
šaržiste". Turėjo būti: „...jos mama 
gavo paskyrimą mokytojauti prie Vi
tebsko, o ji pati buvo priimta į Vitebs
ko meno technikumą ir, jį baigusi, 
dirbo Minsko laikraščio redakcijoje 
šaržiste". 

Prie „Laiškų iš Teatro festivalio 
Vilniuje (1)" 1993 m. liepos 3 d. nu-

Baleto šokėjai iš Lietuvos Mindaugas Baužys ir Živilė Baikštytė su juos po 
baigiamojo koncerto New York'e pasveikinusia Daniela Lozoraitiene. 

Lincoln Center, New York, nuo birželio 7 iki 28 dienos vyko Tarptauti
nis baleto konkursas, kuriame dalyvavo Vilniaus Operos ir baleto teatro šo
kėjai Živilė Baikštytė ir M i n d a u g a s Baužys . Dvi savaites dalyviai tobuli
nosi su įvairių choreografijos mokyklų baletmeisteriais, trečią savaitę — vy
ko konkursas. Živilė Baikštytė (20 metų amžiaus) laimėjo bronzos medalį: 
aukso medalis nebuvo paskirtas. 

(Atkelta iš 2 psl.) 
klausomybė pareina ne nuo gyve
namos vietos, o yra ryšių, ko
munikacijos, sąmonės padaras. 
Pagal šią sąvoką, tauta yra pa
sklidusių pasaulyje bendros 
sąmonės žmonių bendrija, santar
vė ir sąjunga; ši samprata realiai 
modifikuoja ir teoriškai neigia di
ferenciacijos sindromą. Valstybė 
ne tur i moralinės teisės nuo 
išeivijos atsiriboti ar ją ignoruoti 
ir privalo traktuoti kiekvieną 
lietuvį, kur jis begyventų, vieno
dai. Pagal šį požiūrį valstybė yra 
įpareigota rūpintis išeivijos tau
tiniu gyvastingumu, išlaikyti ją 
metropolijos traukos lauke ir, 
kiek įmanoma, susigrąžinti tau
tiečius į savąją žemę. 

2. Emigracijos apribojimas. 
Emigracinė valstybės politika 

meryje pridėta nuotrauka pirmo pus
lapio apačioje vaizduoja režisierių 
Ingmar Bergman, repetuojantį „Ma-
dame de Sade" spektakli, ne sceną iš 
šio vaidinimo. 

Prie straipsnio „Dainuojančiais 
žingsniais kelionė" (Draugo kultūri
nis priedas, 1993 m. liepos 3 d.) viena 
iš nuotraukų (paimta iš Draugo foto
grafijų archyvo, kur ji priskirta Čiur
lionio ansamblio fotografijų rinkiniui) 
yra „Grandinėlės" mergaičių nuo
trauka, daryta Jono Garlos 1972 me
tais po koncerto Community College 
teatre, Cleveland'e. Nuotraukoje 
matomos: (iš kairės j dešinę) Diana 
Strimaityte, Ada Jasinevičiūtė, Auš
ra Kaminskaitė ir Živilė Kliorytė, be
sikalbančios su „Grandinėlės" muzi 
kantų Dan Wolfe 

Liepos 17 dienos kultūriniame prie
de po jdėta nuotrauka Stepono Da 
riaus sesers Kotrynos Stulpinienės (iš 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
Stepono Dariaus archyvo) neteisingai 
pažymėta, kad ji stovi kartu su savo 
vyru. Kaip Draugui praneša Gražina 
Gages-Stulpinaite, nuotraukoje mato
mas jos tėvas, Kotrynos Stulpinienės 
svainis Stasys Stulpinas, jos vyro 
Vinco (Williami jauniausias brolis. 

Dėl šių klaidų, įvykusių dėl mūsų 
ar ne dėl mūsų kaltės, paliestuosius, 
o taipgi skaitytojus atsiprašome. 

sudaro antrą tautinės politikos 
komponentą. Persitvarkant į pri
vatų ūkį ir rinkos ekonomiją, ne
išvengiamai atsiras sąlygos, ska
t inančios emigraciją, kurios 
laisva demokratinė valstybė nei 
moraliniu, nei tarptautinės teisės 
požiūriu negali tiesiogiai kon
troliuoti. Jau ir dabar galime pa
stebėti vadinamą „duoneliautojų" 
antplūdį ir proto bei talento 
nutekėjimą. Nauja masinė emig
racija būtų itin nuostolinga tau
toms, nes šiandieną, ypač Lietu
vos atveju, žmogus ir jo protas yra 
pagrindinis ekonominis veiksnys. 
Neišvengiamą emigraciją vals
tybė gali įtaigauti netiesiogiai 
per pozityvius akstinus tėvynės 
nepalikti ir mažinti emigracijos 
nuostolius per išeiviją inte
gruojančią į tautos kamieną 
politiką. Galutinai emigracijos 
apimtis priklausys nuo krašto 
politinio stabilumo ir demokra
tinės bei ekonominės gerovės ir 
teisingumo. 

3 . Ryšių ir sąveikos vysty
m a s . Trečias tautinės išeivijos 
politikos komponentas, artimai 
susijęs ir iš dalies išplaukiąs iš 
pirmojo ir antrojo, yra sąveikos ir 
ryšių tarp metropolijos ir periferi
jos išvystymas, vedantis į tautos 
dalių integraciją vienumon. 
Atskirų tautos dalių architekto 
ninis integravimas pirmiausia 
y ra valstybės r e i k a l a s , bet 
konkretiems ryšiams svarbu 
palikti kuo didesnę privačią ini
ciatyva. Valstybė turėtų veikti 
per neutralius įstatymus, depoli-
tizuotas valstybines įstaigas bei 
privačias organizacijas ir indi 
vidus. Partiniais interesais nu
spalvinta politika ves tik prie 
įtampos intensyvėjimo. Tą patį 
galima pasakyti ir išeivijai, ypač 
jos bendrinėms organizacijoms 
Nemanau, kad yra vaisinga, pa 
vyzdžiui, Lietuvių Bendruome
nei, nurodinėti, kaip Lietuvoje 
reikia balsuoti ar dalyvauti poli 
tiniame procese per formalų at 
stovavimą Seime. 

Sąveikos ir ryšių vystymą 
konkretizuojant, manau, kad 
svarbu siekti įgyvendinti šiuos 
bendrus tikslus; 

a. Tautos dalių politinių ir eko
nominių teisių lygybė. 

b. Išeivijos politinio vaidmens 
užsienyje t inkamas įvertinimas 
Lietuvos interesų įgyvendinimui. 

c. Tautinio identiteto išeivijoje 
palaikymas. 

d. Išeivijos ekonominio indėlio 
į Lietuvos ūkį skatinimas. 

e. Aktyvi reimigracinė politika. 
Manau, kad tokiu pagrindu or

ganizuojami ryšiai ir sąveika 
duos optimalią naudą tiek Lietu
vai, tiek ir išeivijai. 

K R E T I N G O S J U B I L I E J U S 
Kretingos miestas švenčia 740 

metų jubiliejų A. Monsevičiaus 
tapybos ir keramikos darbų 
parodos a t idarymu 06.23 d. 
Šventė tęsis ketur ias dienas. 
06.25 d. Kretingos muziejuje 
surengta mokslinė konferencija 
„Kretingai — 740 metų', ati
daryta A. Boso medalių paroda, 
prie Kultūros rūmų veikė liau
dies muzikos vakara i . 06.26 d. 
šv. Mišių aukojimo metu pa
švent intas miesto herbas ir 
a t idengtas paminklas Jurgiui 
Pabrėžai . 

„J L A I S V E " S T U D I J Ų 
S A V A I T Ė 

Liepos 19 d. Birštone, „Vers
mės" sanatorijoje, vyksta fondo 
,,J laisvę" studijų savaitė „Lie
tuvos nepriklausomybei — 75". 
Tai jau keturiasdešimtoji studi
jų savaitė. Ilgą laiką jos buvo 
rengiamos Europoje. I j a s su
važiavę, kul tūr ininkai , moksli
ninkai, politikai aptardavo Lie
tuvai i r lietuvybei aktual ius 
klausimus. Pernai tokia savaitė 
pirmą kar tą vyko Lietuvoje — 
Nidoje. Šiemet pasirinktas Birš
tonas. Šios studijų savai tės 
temos: ekonomika, kultūra, žur
nalist ika ir visuomene. Studijų 
savaitės dalyviams bus rengia
mos išvykos, vakaronės ir kon
certai. („Lietuvos rytas", 07.15) 
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