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40-oji Europos lietuviškų studijų savaitė 
RAMUNĖ KUBIUŪTĖ 

Šiemetinė Europos lietuviškų jetonas Čeginskas padarė gražų 

Protingas rašymas 
Manau: kiekvienam išsilavinu

siam žmogui mąstyti nėra sunku. 
Kaip plaukikui plaukti. Tiesiog 
malonu, kol nepavargstamą. 

Kebliau su rašymu. Ne sykį įsi
tikinau, jog analitiškai mąstančio 
intelektualo rašymas kai kada 
yra perdėm skausmingas, tarsi 
baso plaukiko bėgiojimas žvirgž-
duota pakrante. Skaitai ir aiškiai 
matai, jog kenčiama sakant tai , 
ką galvojama. 

Man dar vis neišdulka iš galvos 
T. S. Elliot'o pasakymas epochi
nėje „J. Alfred Prufrock'o meilės 
dainoje": „That is not it at all,/ 
That is not what I meant, at all". 
Visiškai ne tai; visiškai ne tai, ką 
norėjau pasakyti. Šitoje frazėje 
skamba poeto e rudi to pasi
teisinimas, kad jam, kaip nuolat 
dvejojančiam individui, lemta 
kalbėti užuominomis, metafo
romis, dainingais vaizdais. Per
keltine kalba liesti dalykų esmę. 
Jokiu būdu ne proto raumenimis 
grįsti teorijų takus. Tik dėl to, 
anot Henriko Radausko, „Tris 
tūkstančius metų negęsta gais
rai,/ Homeras hegzametru rašė 
gerai". 

Gero rašymo pageidaujame ne 
tik iš poetų. Imdami į rankas 
kultūrinį žurnalą, skirtą ne 
kokiai vienai mokslo šakai, bet 
plačiam ku l tū r in io dėmesio 
laukui, visada tikimės, kad mūsų 
žiningumo pakaks įveikti čia 
spausdinamą eseistų, filosofų, 
teologų, sociologų dovį. Tikimės, 
kad sausą analizę paįvairins 
grakščios, originalios mintys. 
Gražu, kai žurnale neišnyksta 
saikas, šypsena, erdvė. O nū
dienei kultūrai reikia kuo dau
giau erdvės. Ne daiktų, ne teorijų 
bei sąvokų per tekl iaus , bet 
erdvės. Ne išpūsto, t i ršto, į 
mokslingumą pretenduojančio 
postr ingavimo, bet a i š k a u s 
minčių dėstymo. Tokiam rašymui 
lietuvių kalba siūlo ir milžinišką 
žodyną, ir lanksčią gramatiką, ir 
gyvastingą sintaksę. Tik naudo
kis kol gyvas. 

Neseniai JAV LB krašto valdy
bos Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė laiške lituanis
tinių mokyklų rėmėjams rašė: 
„Gimtoji kalba yra tarytum var
tai, pro kuriuos visos didžios ir 
vaisingos idėjos pasiekia žmogaus 
sielą". 

Aukso žodžiai, t inkantys bet 
kuriai kalbai, kuria žmonės ben
drauja tarpusavyje. Kalba iš tie
sų ir yra žmogaus siela. 

* * * 
Įdomaus intelektualinio skai

tymo visada surandu Metmenų 
puslapiuose. Nuo pat pirmo 1959 
metų numer io r edak to r i a i 

stengėsi išlaikyti pusiausvyrą 
tarp grožinės kūrybos ir įvairios 
h u m a n i s t i n ė s eseistikos, lie
čiančios lietuvių kultūros valdas. 
Per pastaruosius kelerius metus, 
man regis, jie vis labiau linksta 
prie sunkiasvorio mintijimo. 
Aname pirmame numeryje Vy
t a u t a s Doniela savo raš in į 
„Mokslas ir pasaulėžiūra" užbai
gė gražiu lietuviškų sakiniu: 
„Vakarų pasaulis baigiasi ten, 
kur tiesos namuose įsiviešpatauja 
mitas" . Šiemet 64-uose Metme
nyse Leonidas Donskis maždaug 
panašia tema parašytą straipsnį ' 
„Ideologija ir utopija" baigia kur 
kas įmantriau: „Viena aišku — 
įžvalgus nūdienos teoretikas 
š iuo la ik in iam pasauliui gali 
palinkėti kaip galima spartesnės 
deideologizacijos, bet vargu a r jis 
puls moderniai kultūrai linkėti 
sparčios deutopizacijos". 

Ka i lygini dabartinius Metme
nis su ankstyvaisiais, aiškiai — 
mata i lietuvių kalbos pakitimą. 
Ir į gerą, ir į blogą pusę. I gerą, 
nes gyvenimo naujoves kalba pasi
t inka naujais ir lig šiol žodyne 
merdėjusiais žodžiais. Į blogą 
pusę, nes dažnai visai be reikalo 
teks tas apkaišomas ne savos 
gamybos „skanėstais". Kad ir 
Leonido Donskio. Ar būtinai 
reikia tų: „nonsensų", „neinspi
ruoja", „afirmatyviai", „akcep
tuot i" , „neverifikuojami", „ne
implikuoja", „artifaktišką", „sub
ordinuoti"..? 

Panašaus „vadavimosi" iš savo 
kalbos glėbio ir tuo pačiu perdėm 
sauso, schematiška rašymo pa
vyzdžiu galėtų būti Algimanto 
Valantiejaus atsiliepimas į Met
menų redaktoriaus pradėtą poli-
logą tema „Kultūrinė situacija: 
Vakara i ir Lietuva". Vienoje pa
straipoje, kur minima „bend
ruomeninių (= tautinių) ryšių 
dezintegracijos ir reintegracijos 
tema, žmogaus evoliucijos kon
tras to problematika, arba etno-
centrinės ir policentrinės pasau
l ėž iū rų d i a logas" , sak in ių 
schema t iek sumaitota, kad 
nesusigaudai, kas ir kaip. 

Suprantama, uolieji sociologai 
y ra perskaitę stirtas savo srities 
veikalų, susigyvenę su juose 
vartojimamomis sąvokomis, todėl 
re ika laut i iš jų „maceiniškai" 
plazdančio stiliaus lyg ir nedera. 
Ne, ne, to niekas nereikalauja. 
Tik pageidauja, tik tikisi ir mano, 
jog ir protingiausi svarstymai 
a p i e v i suomenę , laikotarpį , 
kul tūrą gali būti dėstomi papras
ta , suprantama kalba, juolab 
kūrybos ir analizės žurnale. 

P r a n a s Visvydas 

studijų savaitė — jubiliejinė. Jau 
praėjo 40 metų, kai Europos lie
tuviai renkasi įvairiuose Europos 
kampeliuose vienai vasaros sa
vaitei. Jie rinkosi aštuoniuose 
kraštuose po vieną kartą, keliuo
se po daugiau, o Vokietijoje jau 
dvidešimt šešis kartus. Vokieti
joje įvyko pirmoji ELSS ir Vokie
tijoje atšvęsta 40-ji jubiliejinė 
savaitė. 40-osios ELSS rengėjai 
išleido specialų leidinėlį, kuriame 
sukauptos žinios apie savaičių is
toriją, statistiką, programas, 
„kad Europos lietuviškų studijų 
savaitės nenueitų užmarštin..." 

40-ojoje savaitėje dalyvavo ne
mažai įdomių asmenybių iš Lie
tuvos: paskaitininkai — Darius 
Kuolys, Tomas Sodeika, Alfredas 
Bumblauskas, Saulius Pečiulis, 
Vidmantas Valiušaitis, Vaidotas 
Daunys; Vytautas Landsbergis 

• kalbėjo per Tėvynės valandėlę ir 
skambino Čiurlionio kūrinius; 
dainavo bar i tonas Gin taras 
Liaugminas, dabar Flensburg'o 
operos narys, bei tenoras Gin
taras Vyšniauskas, dabar Muen-
chen'o operos narys . Buvo 
paskaitininkų ir iš Vakarų; Vin
cas Natkevičius (iš Vokietijos), 
kun. Jonas Juraitis (iš Šveica
rijos), Algirdas Stepaitis (iš 
Amerikos), Kajetonas Čeginskas 
(iš Švedijos). 

Ar 40-ojoje savaitėje buvo kokių 
nors unikalumų? Gal ne. Dalyva
vo ne dabartiniai Lietuvos valdi
ninkai, bet buvusieji, nors pre
zidentas Algirdas Brazauskas at
siuntė sveikinimą, kuriame kal
bėjo apie santarvę. Kai kurios pa
skaitos labiau pagavo klausytojų 
dėmesį negu kitos. Tačiau iš visų 
buvo galima ko nors pasimokyti. 

Sukaktys ir prisiminimai 

Augsburg'as yra įdomus ir savo 
istorija reikšmingas miestas. 
Praėjo 2,000 metų nuo čia įkurtos 
romėnų stovyklos, kurią aprašė 
Tacitas. Augsburg'o žydėjimo 
amžius buvo 15-asis ir 16-asis 
amžiai; tada buvo pastatyti ir 
Fuggerei pirmieji slaugos namai 
vargšams. Praėjo jau 1,000 metų 
nuo šv. Ulricho gimimo. Augsbur
g'o Šv. Ulricho ir Šv. Afros 
bažnyčia pri t raukia nemažai 
turistų savo grožiu, bet primena 
ir ankstyvųjų krikščionių pakel
tus vargus bei kančias. Po Antro
jo pasaulinio karo dviejose pabė
gėlių stovyklose prie Augsburg o 
gyveno daug lietuvių (maždaug 
2,000). Jie turėjo savivaldą, buvo 
įsteigę gimnazijas, įkūrę dramos 
teatrą ir baletą. Augsburg'e ar t i 
miesto centro 1945 metais jie pa
statė medinį kryžių, jame ketu
riomis kalbomis (anglų, prancū
zų, vokiečių ir lietuvių) įrašė 
padėkos žodžius Augsburg'o 
miestui už šalpą ir paramą ir pri
minė, kad jie, pabėgę iš savo tė
vynės, troško jai laisvės. Ka 

Šiame numeryje: 
Apie mąstymą raštu • Šiemetinė Europos lietuviškų studijų sa
vaitė * Etnografijos ir kraštotyros naujienos iš Lietuvos * Iš' 
traukos iš Algirdo Landsbergio „Komediantų" • Naujos kny
gos • Vytauto V. Landsbergio ir Sigito Pamiškio eilėraščiai • 
Vytauto V. Landsbergio filmus stebint • Pokalbis su aktorium 
Tomu Vaisieta 

įvadą studijų savaitei, o jos pa
baigoje susumavo kai kuriuos 
patirtus išgyvenimus savaičių 
metu. Prisiminti Zenonas Ivins
kis, Antanas Maceina, Jonas Gri
nius ir kiti ankstyvieji ELSS kū
rėjai ir judintojai. 

Dabar t inė Lietuvos 
inteligentija 

Darius Kuolys kalbėjo tema 
„Inteligentija pototalitarinėje 
Lietuvoje". Jis iškėlė klausimą — 
ar Lietuvos gyvenimas toliau bus 
savas likimas, ar baugus, sveti
mas, rezignacija grindžiamas? Jis 
pateikė kelis kitų asmenų pasisa
kymus šia tema: vienas iš jų — 
Arvydo Juozaičio teiginys, kad 
„traukinys, vežęs mus ir mūsų 
sielas į Rytus, dabar pasuko į Va
karus — tai tragedija". Gal la
biausiai visus sudomino Kuolio 
analizė Lietuvos inteligentijos 
nuo 16-ojo amžiaus Kokie jos sa
vimonės bruožai? 17-ojo amžiaus 
reiškinys — lietuvių autoritariz
mo modelis, kada valstybėje atsi
randa stiprių žmonių. 

Socializmo l iekanos 

Vincas Bartusevičius sklaidė 
temą: „Socializmo liekanos Lietu
vos žmonių santykiuose". Paskai
tininkas primine, kad dainuo
jančios revoliucijos etapas jau 
baigtas, tačiau socialinė kaita dar 
tik prasidėjusi. Jis atkreipė dė
mesį į žmonių charakterį, į tai . 
kad jie, susidūrę su nauja, pra
eičiai priešinga programa, sun
kiai keičiasi. Ar kartais nepasi
keitė tik fasadas9 Lietuvai trūko 
ir trūksta į ateitį nukreiptos vizi
jos, panašiai kaip ir visai Rytų 
Europai. Kas būdinga socializ
mui, tai kad už teikiamą paslau
gą, darbą, buvo atsilyginama pa
slauga. Kas dabar lems Lietuvos 
ateitį? Pastovu? įstatymai, sais
tantys visus piliečius. Neturėtų 
būti reikalinga ieškoti kelių 
įstatymus apeit; Tačiau yra sun
ku atsisakyti valstybės globos. 
Veiklos sistema linksta į pakar
tojimą tos sistemos, kuri ją iš
ugdė. Vis vien - Lietuvos ateitis 
atvira. 

Vincas Mykolaitis-Putinas 
ir Antanas Maceina-Jasmantas 

Vincas Natkevičius kalbėjo 
apie Putino lyriką. Paskaitinin
kas peržvelgė ;vairius Putino 
gyvenimo ir kūrybos tarpsnius: 
jaunystės individualus romantiz
mas, simbolizmas, klasikinis rea 
lizmas, stalinizmo uigujis ir grį
žimas prie krikščionybės. Klau 
sytojus labiausiai domino Putino 
romanų, pavyzdžiui, Altorių 
šešėly, literatūrinė vertė. Kilo 
klausimai dėl Putino savotiško 
prisitaikymo prie sovietinės sis
temos, bet, paskaitininko nuomo
ne, ar Putinas ejo tarnauti komu 
nizmui - negalima pasakyti. Mo 
deratorius Vaidotas Daunys pa
minėjo, kad Put i no problematika 
Lietuvoje šiandien „kaip karšta 
bulvė" — ar jis buvo pasyvus 
kultūrinis rezistentas, ar kola
borantas, ar žmogus be Dievo, ar 
nukrikščionėjantis, ar krikščio 
nėjantis... 

Tą patį vakarą Vaidotas Dau 
nys kalbėjo temą: „Gruodas už 
lango — Jasmar.to ir Putino poe 
zijos prasmenys Pagal paskai 
tininką, Jasmarias buvo tremti-

4<Vo8ios Europos lietuviškų studijų savaitės šių metų vasarą Augsburg'e, Vokietijoje, dalyviai — iš Lietuvos. Pran
cūzuos, JAV, Vokietijos, Šveicarijos, Anglijos... Ramunės Kubiliūtės nuotrauka 

nys. tiesiog grįžęs j namus, kurių 
nėra. Putinas jau toj žemėj, bet 
tremtinys savo tėvynėj („Mano 
namai yra benamystė"). 

I s to r ikas Zenonas Ivinskis 

Alfredas Bumblauskas — jau 
1989 metų Vilniaus universiteto 
Istorijos ka tedros docentas , 
dekanas, Sąjūdžio seimo tarybos 
narys. Jis yra Lietuvos amba
sados Bonn'oje patarėjas. Paskai
tininko tema: „Zenono Ivinskio 
vieta mūsų istoriografijoje". Jo 
nuomone, Ivinskis buvo vienas iš 
svarbiausių Lietuvos istorikų. 
Apibūdinęs Ivinskio i še i tus 
mokslus, paruoštas studijas, jis 
teigė, kad Ivinskis smaigstė kuo
lelius (lemtingas Lietuvos pagrin
dines datas), kurių pagalba jau 
buvo galima statyti Lietuvos is
torijos rūmą. Ivinskis spėjo 
parašyti tik vieną, bet paskai
t in inko manymu, geriausios 
Lietuvos istorijos tomą. 

Ivinskis priekaištavo romantiz
mui, formulavo naujas koncep
cijas. Kiti istorikai, pavyzdžiui. 
Adolfas Šapoka, rašė istorijos sin
tezę, kuri auklėjo tautą. ..Reikia 
Lietuvos istorijos lietuvybei 
„išlaikyti", teigė Šapoka. Bumb-
lausko manymu. Europos isto
rija liko tik fonu kitų Lietuvos 
istorikų tomuose, o Ivinskis 
kitaip matė Lietuvos istoriją, 
kaip salą visuotinės istorijos jū
roje; jis tikėjo geopolitinėms reali
joms. Ivinskiui buvo įdomus 
Lietuvos „vėlavimo fenomenas". 
Lietuva vėliau apsikrikštijo, stei
gė universitetus, statė fabrikus. 
Ivinskis formulavo globalinės is
torijos modelį. Paskaitininkas 
teigė, kad istorijos moksle reikia 
ieškoti prasmės, prasmių pras
mės, tiesų tiesos. 

S t iprybė ir gud rybė 

Savaitei jau įpusėjus, kun 
Jonas Juraitis kalbėjo tema: „Iš 
kokios praeities semsime stipry 
bę ir gudrybę — mintį ir išminti" 
Paskaitininkas jau ilgą laika 
gyvena Šveicarijoje, bet pra 
ėjusius metus dėstė kunigu 
seminarijoje Lietuvoje. Istorija 
tai tautos atmintis. Šiuo metu 
Lietuvoje, atrodo, beveik kas 
mėnesį išeina pr is iminimų 
knygos. Mes esame cinikai, 
jaunimas praeities neturi. Jei 
norime eiti į ateitį, turime sem 
tis iš monumentalios praeities 

Su klierikais Lietuvoje jis yra 
svarstęs klausimą — ar reikia 
sakyt i ..Europos Katal ikų 
Bažnyčia Lietuvoje" ar „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia"? Kiek lietu
vių bėdos artimos pasaulinėms 
bėdoms? Posakis, kad „laisvė pati 
savaime mažai ką duoda" yra ti
pingas, trumparegis sakinys. 
Paskaitininkas teigė, kad Lietu 
vai reikia išmokti pralaimėti, bet 
nepaskęst i . O kitur gyve
nantiems lietuviams jis priminė, 
kad lengva mylėti Lietuvą iš tolo. 
Jis priminė, kad ligonis jau 
namie, kad reikia padėti jam pa
prasčiausiuose dalykuose. 

Posovietinė Lietuva 

Tomas Sodeika iš Kauno kalbė
jo tema: ..Posovietinė Lietuva ir 
šio laikotarpio dvasios situacija". 
Jis teigė, kad kai sociologas ar 
politologas kalba apie visuomenę, 
jo požiūris būna iš viršaus, o žmo
geliukai apačioje. Jis minėjo, kad 
stengsis kalbėti apie platesnį 
pasaulio horizontą — Lietuvos 
žengimą į Europą, apie Lietuvą ir 
Katalikų Bažnyčią Metafiziką 
liesti reiškia eiti j dialogą, nebūti 
vien tik daiktų stebėtoju. Visi 
bandome padėti Lietuvai pake
liui į Europą. Lietuvos santykiai 
su Europa yra keisti — jau du 
sykius ji bandė nepalankiom 
sąlygom įeiti j Europą: per 
krikštą. 1918 metais, o dabar jau 
trečią kartą. Kas ta dabartine 
Europa? Sodeika teigė, jog 
Amerikoje gyvenantys yra dau 
giau europiečiai kultūrine pras
me, negu Uraluose gyvenantys. 
Reikia ieškoti pamato, kuriuo 
žmogus galėtų atsiverti kitam. 
Jam savotiškas reiškinys, kad 
Lietuvoje mitinguose minios šū 
kaudavo ..geda. geda" okupan 
tui. o tada pradėdavo šūkį „dva-
sin-gu-mas". Sankirtos kryžmuo. 
Nesame stebėtojai, negalime sto 
vėti iš šono. 

Simpoziumas apie politiką 
Lietuvoje 

Simpoziumui „Politine padėtis 

savaitėse; J u s t a s V incas 
Paleckis, kuris yra prezidento 
Algirdo Brazausko pa tarė jas 
užsienio re ikalams; Mykolas 
Drunga. buvęs Draugo redakcijos 
narys, dabar dirbantis „Laisvo
sios Europos" radijo redakcijoj. 
Saulius Girnius savo įvade iškėlė 
nusivylimą politika Lietuvoje, 
įspūdį, kad partijų gyvenimas 
neegzistuoja, kad dešinėje nėra 
visiškos ramybės. 

Dr. Norkaitis pažymėjo, kad 
politinė padėtis sąlygojama kon
krečių faktų, „duotybių". „Šun
bajorių" fenomenas egzistavo 
anksčiau ir egzistuoja dabar 
Lietuvoje. Valstybių įmonių di
rektoriai elgiasi, lyg viskas yra jų 
nuosavybėj, bet netur i jokios 
atsakomybės. Pinigų reformos 
nebuvo, fiskalinė kontrolė ne
veiksminga. Nėra kryptingo pro
ceso. Oligarchijoje atsirado naujų 
turtuolių — senoji nomenklatūra, 
mafija, vyriausybės nariai . Nėra 
solidarumo tautinei sąmonei Dr. 
Norkaitis pesimistiškai apibū
dino Lietuvos situaciją — stagna
cija, biurokratija ir biurokra-
tukai. o labiausiai šalies gyven
tojų alinimas. 

Darius Kuolys kalbėjo apie 
besisukančius ra tus . Ar mes su
gebam valdyti kraš tą? Vyriau
sybė negali atsisakyti atsakomy
bės. Jo nuomone, nė viena poli
tinė partija neturėjo plano, o tik 
plakatus su lozungais. Partijos 
apie rinkėjus net r imtai ne
galvojo Politinės ir etinės atsa
komybės nebuvo. Atsisakoma 
viešai pateikti perspektyvas atei 
čiai. 

Justas Vincas Paleckis teigė, 
jog lengva paskelbti nepriklau
somybe, bet sunku ją statyti ir at
statyti Lietuva turi labai t- :mpą 
nepriklausomybės istorija Angli
ja turi 600 metų patirti . J \V dau
giau kaip 200 metų. Lietuviai yra 
nepilnamečiai neprikl lusnmybės 
demokratijos mokshi"sf\ Išeivija 
nepajėgia visko sekti Lietuvoje — 
ji nori juodo ir balt'* Paleckis jau 
ne pirmą kartą Studijų savaitėse 
yra nurodęs, kokios Lietuvos 

Lietuvoje" moderavo dr Saulius žmonių galvosenos, ištyrinėjęs 
Girnius Simpoziume dalyvavo apklausų duonienis. J is minėjo 
buvęs Lietuvos Švietimo ir kultu Radijo ir telt vizijos sociologinių 
ros ministras Darius Kuolys, tyrimų apklausą, darytą šių metų 
kuris dabar dėsto Vilniaus uni- liepos mėnesi, ir siūlė, kad ji būtų 
versitete, dr. Juozas Norkaitis. spausdinama ir už Lietuvos ribų. 
Strasbourg'e baigęs filosofijos ir įDraute ji pasirodė 1993 m. 
ekonomijos studijas ir jau šešis 
kartus skaitęs paskaitas Studijų (Nukelta i 2 psl.) 
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Etnografijos ir kraštotyros naujienos 
J U R G I S G I M B U T A S 

Susipažinkime su dviem vil-
niškėm knygom, kuriose sudėta 
52 straipsniai apie Lietuvos kai
mo ir ne kaimo dvasinės ir mate
rialinės kūrybos faktus. Parašyta 
profesionalų ir mėgėjų, bet sure
daguota moksliškai. Ne kasmet 
susilaukiam tokio įnašo lietuvių 
etninei literatūrai. Pirmoji knyga 
išleista Vilniuje 1991 metais Lie
tuvos istorijos ir etnografijos mu
ziejaus, yra Etnografija — Metraš
tis 1. 144 puslapiai, iliustruota, 
tiražas — 1500. Knygą parengė 
Birutė Kulnytė. Neaišku, kad 
„pasirašyta spaudai" 1992.06.17, 
tad jau po išleidimo? Turinys 
(patrumpinant antraštes): E. Ei-
maitytė — T. Daugirdo margučių 
rinkinys; K. Kačinskienė ir E. 
Lazauskaitė — Muziejaus varps
čių rinkinys; Balio Buračo laiškai 
Adomui Varnui (1924-1928); Vin
co Vaitiekūno prisiminimai apie 
Balį Buračą; S. Urbonienė — Juo
zas Petrulis; E. Lazauskaitė — 
Pranė Dundulienė; B. Kulnytė — 
Marija Znam — Pruefferovva; J. 
Petrulis — Steponas Gailius-Gai-
levičius; I. Jablonskis — Durų 
puošyba aplink Kretingą 17 a.-19 
a.; J. Sambora — Kapsų gyvena
mojo namo įrengimai; P. Rėklai
tis — Lietuvos gyventojai 16 a. 

E T N O G R A F I J A 
M E T R A Š T I S 1 

L I E T U V O J 

I S T O R I J O S I R E T N O G R A F I J O S 

M U Z I E J U S 

VILNIUS, 1991 

Viršelio nuotrauka: Uršulė Varnelaitė, 
Telšių apskritis, Tverų miestelis, 1910 
metai. 

grafikoje; B. Kulnytė — Vaciui 
Miliui 65-eri; V. Milius — Mika
lina Glemžaitė; ir Juozo Vainos 
muziejus: J. Gimbutas — Kaimų 

muziejaus ateitis; E.J. Morkūnas 
— Puodžiaus ekspozicija ir muzie
jinė geležies parduotuvė; V. Mi
lius — 1989 metų lietuvių etno
grafijos bibliografija; J. Bal
trušaitis — Tapyba ir grafika 
(versta iš anglų kalbos). Vacio 
Miliaus sudarytosios bibliogra
fijos pratarmėje konstatuota, kad 
„Tautos Atgimimo metais pagau
sėjo publikacijų apie liaudies 
kultūros tyrinėjimus". Biblio
grafijoje suregistruota 198 daly
kai: knygos, brošiūros, anketos, 
straipsniai. Dažniausiai užtin
kama pavardė toje bibliografijoje 
yra Angelės Vyšniauskaitės (13 
pozicijų); Juozo Kudirkos ir 
Reginos Merkienės — po 9 pozici
jas. Su šia knyga pradėta nauja 
serija — Etnografija. Kaip įžan
ginio puslapio autorius Vacys Mi
lius skelbia, tų metraščių diapa
zonas būsiąs platus: muziejai, jų 
darbuotojų personalijos ir veikla, 
ikonografija, istorijos klausimai, 
rankraštinė medžiaga. „Metraš
tis tegu peržengia 21-ojo amžiaus 
slenkstį". 

Antroji čia pristatoma knyga 
yra Mūsų kraštas 1 (2), 1993 — 
Lietuvos Kraštotyros draugijos 
leidinys Vilniuje. Vyriausioji re
daktorė — Irena Seliukaitė. 152 
puslapiai, iliustruota, tiražas — 

3000. Po dviejų informacinių ra
šinių apie kraštotyros draugiją, 
pateikiami penki straipsniai su 
bendra antrašte ..Pažadinkime 
atmintį". Toliau eina septyni 
straipsniai „Po gimtinės stogu": 
šienapjūtė, pirtys, šventės, kaimo 
vakarėlyje, kapinės Sibire i r Vo
kietijoje (Huettenfeld'e). „Var
niškių buitis" yra aštuonių trum
pų straipsnių medžiaga Varnių 
apylinkės monografijai. Da r pri
dėta personalijų ir kronikos. Jei 
turėčiau paminėti tik t r i s man 
geriausiai patikusius straipsnius, 
tai štai: Vilius Ašmys — Prieku
lės parapijos Butkų kaimo 1919-
1939 metų kronika (tai y r a ii 
giausias rinkinio darbas, 24 pus
lapių); Stasys Daunys — Dubičių 
apylinkės pirtys (11 puslapių, 11 
iliustracijų); Venantas Mačiekus 
— Senuoju Minsko plentu (iš Vil
niaus iki Nemėžio). In Memoriam 
rubrika skirta statybos inžinie
riaus — etnografo Igno Jablons
kio (1911-1991) nekrologui su jo 
portretine nuotrauka: parašė V. 
Milius ir A. Tautavičius. Mūsų 
krašto pirmąją knygą, išleistą 
1992 metais, aptariau Draugo 
1993.1.9 kultūriniame priede. At
rodo, kad ši populiarių straipsnių 
serija bus „Kraštotyros" 1963-
1991 metų knygų tąsa: t a s pats 
leidėjas, kiti redaktoriai, kitoks 
formatas. Džiugu, kad į Lietuvos 
kraštotyros darbus ir spaudą įsi
jungia vis daugiau naujų žmonių. 

Naujos knygos 

• Walter Cummins, compiler and 
editor SH1FT1NG BORDERS. East 
European Poetries of the Eighties. 
Fairleigh Dickinson University 
Press: Rutherford, Madison, Teaneck; 
Associated University Presses, Lon-
don and Toronto, 1993. 481 puslapis. 
Kaina 59 95 doleriai. 

Ši didelė knyga susideda iš trijų 
dalių. Pirmoji skirta Baltijos ša
lių poezijai, antroji — Vidurio-Ry
tų Europos, trečioji — pietinių 
slavų poezijai. Kiekvienos vals
tybės poezija parinkta iš ten ki
lusio redaktoriaus. Eina trumpas 
įvadas, dažniausiai skyriaus re
daktoriaus parašytas , po to, 
trumpai aptariami poetai, o tada 
yra pati pagrindinė skyriaus da
lis — poetų kūriniai vertime. Pir
mojoje dalyje yra Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos skyriai. 

Estijos skyrių redagavo Doris 
Kareva (pati poetė, gimusi 1958 
metais). Kareva įvade į dabartine 
estų poeziją mąsto, kad poezija es
tams yra buvusi vienu iš nedau
gelio būdų vienas kitam laiduoti, 
kad dar egzistuoja: „kad esame 
gyvi ir jaučiame tikrąsias žmogiš
kąsias vertybes, grožį ir gėrį". Po 
žudynių ir deportacijų, baimės ir 
frustracijų šeštajame dešimtme
tyje, vilties trumpas atgimimas, 
po kurio ėjo gilus nusivylimas 
septintajame dešimtmetyje, atėjo 
stagnacijos amžius. Jis atrodė 
ramus iš lauko, bet viduje siautė 
audros, skaudino pažadinti atsi
minimai. Iliuzijų netekimo metai 
buvo taip pat metai bandymo pra
siveržti pro cenzorių. Buvo drau 
džiama ne tik politiniai žodžiai, 
bet ir tie, kurie net iš tolo gali 
būti surišti su politika: tam tikros 
spalvos, mėnesių vardai. Net vai
kų dainomis buvo nepasitikima. 
Panaudojimas žodžių kaip „Die
vas" ar „Estija" paprastai reiškė, 
kad e i lėraš t is niekad nebus 
spausdinamas ir, be to, neš labai 
rimtas problemas autoriui. Žodžio 
„angelas" vienoje E. T. A. Hoff-
mann poemoje vaikams išspaus
dinimas reiškė, kad leidėjas buvo 
priverstas bėgti į spaustuvę ir iš 
išspausdintos knygos išplėšti tą 
pavojingą puslapį. Žodžius „mė
sa" ir „kava" buvo negalima nau
doti, jei tuo metu šių dalykų par 
duotuvėse trūko. Emily Dickin 
son eilute „I taste a liquor never 
brewed" buvo uždrausta spaus
dinti, nes ji kirtosi su Gorbačio
vo tuometine blaivybės kampam 
ja. Tas epizodas yra ko gero iš 
pačios redaktorės patirties, nes ji 
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yra Emily Dickinson vertėja į 
estų kalbą. Poezijai kelias pro 
cenzorių buvo sunkus, tačiau po
ezijos knygos, kai tik buvo iš
spausdintos, buvo tiesiog iš
graibstomos: 40 ar 50 tūkstančių 
parduodama pirmąją valandą. 
Poetai buvo estų pranašai. Poezi
ja turėjo raminti , guosti estus, iš 
kurių buvo atimta religija, poli
tika ir tautinė nepriklausomybė. 

Latvijos skyrių surinko Aina 
Kraujiete. Skyriui įvadą parašė 
Juris Silenieks. Jis pažymi, kad 
latvių poezijos šaknys, aišku, yra 
randamos latvių liaudies dainose, 
kurių yra apie du milijonai. 
Dabartinė latvių poezija grįžta 
prie dainų ir savo nuotaika, ir 
savo forma. Silenieks pabrėžia, 
kad Latvijos istorija yra aiški 
istorinio determinizmo refutacija. 
Rusai, vokiečiai, švedai ir lenkai, 
pasikeisdami puolė, kolonizavo, 
sudalijo šį kraštą, pradedant try
liktuoju šimtmečiu, kai Vokiečių 
ordinas atvyko krikštyti latvius 
ugnimi ir kalaviju. Nors Latvija 
buvo tris šimtus metų Rusijos 
dominuojama, kultūriniu atžvil
giu šviesa atėjo ne iš rytų, bet 
iš vakarų. Apšvietos amžius ir 
Prancūzų revoliucija sukėlė 
sroves, kurios pasiekė Baltijos 
kraštus ir suformavo kultūrinius 
kontūrus. Pirmasis latvių tauti
nis atgimimas vyko devyniolikto
jo šimtmečio viduryje. Antrasis 
atėjo su nepriklausomybe po Pir
mojo pasaulinio karo, bet šis buvo 
staiga nutrauktas naujų okupaci
jų. Du šimtai tūkstančių latvių, 
daugiausia profesijų žmonės, ra
šytojai ir menininkai bėgo į Va
karus nuo artėjančios Raudono
sios armijos. Latvių literatūra iki 

trečiojo, dabartinio atgimimo buvo 
dideliame pavojuje. Pasak drama
turgo Maitins Zieverts, latvių li
teratūra liko „namie be oro kvė
puoti, egzilėje be žemės šaknis 
įleisti". Latvijoje poezija nebuvo 
tiek palenkta cenzūros kaip pro
za, tačiau poetas jautė ideologi
nius reikalavimus ir turėjo rasti 
būdus apeiti reikalaujamą socia
listinį realizmą. „Currently there 
i s little overt effort on the part of 
the centrai Soviet authorities to 
stop free expression" (p. 58). Šis 
sakinys rodo, kad Si lenieks 
straipsnis rašytas prieš 1991 me
tus ir autoriaus netaisytas (kaip 
vėliau matysime, gali tai būti 
atsitikę ir Rimvydo Šilbajorio 
straipsniui apie lietuvių poeziją). 

Lietuvių poezijos skyriaus re
daktorius — Rimvydas Šilbajoris. 
Jis pats ir parašė įvadinį straips
nį. Skaitytoją supažindinti su lie
tuvių poezija jis pasirinko, skirs
tydamas poetus tematiniais bruo
žais. Eilėraščio,.Rūpintojėlis" au
torių Mykolaitį-Putiną kelia pa
vyzdžiu poeto, kuris naudoja kal
bos ir tautosakos paveldą, o taip 
pat lietuvių mitologinius pradus 
randa Juditos Vaičiūnaitės kūry
boje, lygiai kaip ir Jono Meko. 
Mažos tautos, gyvenančios istori
jos kryžkelėse, turi senus ir 
karčius prisiminimus jų kontak
tų su didžiosiomis jėgomis, kurios 
kūrė šių dienų pasaulį. Okupaci
ja, pavergimas, egzilė ir mirtis 
metė savo ilgus šešėlius ant lie
tuvių poezijos. Kiekvienas šimt
metis turėjo savo aukas ir kiek
viena po jų einanti karta stovėjo 
tyloje, juos prisimindama. Henri
kas Nagys nurodomas pavyzdžiu 
poeto, kuris primena rusų carų 
imperiją ir kazokus, kurie Moti
ną Rusiją ir jai priklausančius 
kraštus skrodė baudžiamomis 
ekspedicijomis, „In Stalin's reign 
of terror, the massive brutalities 
were aggravated by the fierce and 
prolonged guerrilla resistance 
against the regime; often there 
was no one left in the family to 
weep for the vietims, or no one 
dared to approach bodies dumped 
without būriai in the market 
place for all to see" (p. 116). 
Janina Degutytė, kaip senovės 
laikų Antigonė, atliko poetinį 
meilės ritualą visiems žuvusiems, 
neskaičiuodama draugų ar prie
šų. (Iš nepaprastai atsargiai atsei
kėtų komentarų šioje vietoje irgi 
atrodytų, kad straipsnis rašytas 
apie 1990 metus.) 

Algimantas Mackus yra tam 
šiaušias egzilės l iudininkas , 
iššaukęs egzilus siekti tragiškos 
jų patirties dimensijos. Juozo 

Algirdas Landsbergis 

Meilė, šernai ir televizija 
(Dvi ištraukos iš utopiškos pasakos scenai „Komediantai") 

Kėkšto eilėraštis nurodomas pa
vyzdžiu Lietuvos atsivėrimų vi
suotinei žmonijos tragikai, ne-
pasiliekant prie rūpinimosi savo 
pačios žaizdomis. Gyvenimas pa
našus į tą eliche, kad jis iš tikrųjų 
ir tęsiasi. Sigitas Geda y r a mito 
ir gamtos senas burtininkas, mis
tikas ir humoristas. Jis dainuoja 
apie gražius ir nerimtus dalykus. 
Tačiau istorija yra čia pat, juodo
mis mintimis susimąsčiusi. Albi
nas Žukauskas — senas ūkininkas 
ir užsispyręs proletaras. Jonas 
Juškait is , kaip ir daugelis kitų 
lietuvių poetų, juda lyg sapno 
gamtos peizaže, bet jis skiriasi 
nuo kitų tuo, kad yra švelnaus 
niuanso meistras, naudojantis 
tiesiog rytietišką jausmų kali
grafiją. Albinas Bernotas tęsia 
šią kaligrafiją į praeities vora
tinklius. Jis jaučia, kad mūsų 
pasaulis užmiršo, jog žemė yra 
šventa. Laikas yra ir pagrindinis 
priešas, ir tema antologijai pa
rinktuose Kazio Borutos, Jono 
Aisčio ir Bernardo Brazdžionio ei
lėraščiuose. Marcelijus Martinai
tis įsimylėjęs ir gamtą, ir žmogų 
— jis audžia kandžias valstiečių 
sakmes apie laiką ir žmones. 

Paskutine poetų grupė labiau
siai užsiima poetų minties žaidi
mais. Henrikas Radauskas gal 
pats geriausias žaidėjas. Alfonsas 
Nyka-Niliūnas perkeičia meninį 
išgyvenimą i egzistencinę mintį 
apie žmogaus būvį pasaulyje. To
mas Venclova ateina prie būties 
klausinių analitiniu tyrinėjimo 
keliu. Rimvydas Šilbajoris savo 
įvadą baigia: „The choice of the 
poets represented here depended 
to a large extent upon the reali-
ties of available translated mate-
rial and does not altogether re-
flect a fu 11 and fair pieture of the 
best talents in Lithuanian poetry. 
One could esaily add ąuite a few 
names to the present list; let us 
hope this can be accomplished in 
some future project" (p. 118). 
Skaitytojai patys padarys pasi
gendamų poetu sąrašus, kurie 
vienas nuo kito skirsis. Tačiau vis 
tiek mįsle lieka, kaip buvo įma
noma paruošti kad ir t rumpą lie
tuvių poezijos antologiją be Kazio 
Bradūno eilėraščių. 

Ypač lietuviškoje antologijos 
dalyje akin krinta korektūros 
klaidos. Čia labiausiai nukenčia 
Sigitas Geda, kuris minimas kaip 
„Sigitass" (p. 119) biografijoje, o 
prie eilėraščio rašomas „Gada" 
(p. 128). Juozas Kėkštas biografi
joje pakrikštytas „Juozas Kek
sas" (p. 119). Nukenčia ir pats 
lietuvių skyriaus sudarytojas: po 
Bernardo Brazdžionio eilėraščio 

Mesianiško diktatoriaus valdomoje, šernų tero
rizuojamoje, į mėšlą ir anarchiją grimstančioje im
perijoje teatrai uždraustu Bet KARALIENĖS vado
vaujamas būrelis KOMEDIANTŲ vieninteliai 
nepasiduoda diktatoriui ir paskutiniame, „pražū
ties zonoje" paslėptame, teatre susirenka scenos 
apeigoms. Iš miesto į šią zoną pabėgęs JAU
NUOLIS atlieka neįmanomą žygį — atranda KA
RALIENE. Imperijoje besilankantis užsienio TV 
MAGNATAS žurnalistui susumuoja savo įspū
džius. 

JAUNUOLIS ATRANDA 
KARALIENĘ 

JAUNUOLIS. Čia ne tik žmonės, bet ir kiaulės, 
ir šernai pamėgdžiodami miestus sukūrė savo 
genges, mafijas. Buvau priverstas įsijungti į 
SATANIC SEX PIGS, perbėgau pas 01SOUR 
VOMIT, nuo jų peršokau pas ORGASMIC 
STORKRAFT BOARS, kol nepakliuvau 
mongoloidinės mafijos nelaisvėn. Mano 
laimei, prieš pat mano iškilmingą apipjaus
tymą, juos pačius iš pasalų užpuolė viena
rankių kazokų mafijos atskalūnai. Pasi
naudodamas chaosu, pabėgau. Taip, per 
kraują ir mėšlą, vis arčiau prie jūsų, prie 
žvaigždžių. (...) 

KARALIENĖ. ...Po vaikystės graudulio, dar 
graudesnė jaunystė... Ir tada tu pamatei 

> mano paveikslą, išgirdai muziką? 
JAUNUOLIS. Dabar suprantat, kodėl tik jums 

tegaliu viską išpažinti. 
KARALIENĖ. Bet iš kur? Juk mano paveikslai 

uždrausti. 
JAUNUOLIS. Vieną rytą, eilinį rytą, po savo 

praviru langu radatr^eno plakato skiautę. Jo
je buvo jūsų nuotranka. Vienas žvilgsnis į ją 
pakeitė visą mano gyvenimą. 

KARALIENĖ. Kas ją galėjo atsiųsti? Dievas? 
JAUNUOLIS. Kasta i? 
KARALIENĖ. Aš tau papasakosiu... 
JAUNUOLIS. Po paveikslu buvo aprašytas video, 

kuriame jūs vaidinot. Tą pačią akimirką 
žinojau, kad, žūtbūt, turiu jį atrast! 

KARALIENĖ. Įkvėptos jaunystės skrydis! 
JAUNUOLIS. Beieškant, praėjo metai. Kiek

vienas žingsnis — ėjimas melu, slidūs kyšiai, 
gyvybė ant siūlo. Pagaliau, slapčiausiuos 
archyvuos, už grotų, už elektroninių 
užtvarų... JŪSŲ VIDEO!... Jūsų vaidmenys 
iš uždraustų knygų. Džiuljeta, Miranda... 

KARALIENĖ, (sujaudinta). Orleano Mergele... 
Atalija... 

JAUNUOLIS. Aš atmintinai išmokau kiekvieną 
jūsų žodį iš video... (Įdėmiai žiūri į ją; kitu 
tonu). Jūs visai nepasikeitėt... (KARALIE 
NĖ, sujaudinta, nusisuka, nuleidžia galvą, 
užsimerkia, ir vėl atsisuka į jį) Mano buvęs 
pasaulėlis pradingo. Teliko mano siekis — 
viskas arba nieko — išeit iš miesto, prasi
skverbt į pražūties zoną. ir atrast jus. 

KARALIENĖ, (sužavėta). Vienas, į pragaro 
dugną... 

JAUNUOLIS. Šernai, saugumiečiai, mafijos — 
staiga, jie man nieko nebereiškė. Koksai 
džiaugsmas, išeinant iš miesto, kokia aušra! 
Dabar aš žiūriu į jus, mudu kalbamės... 
(Trumpai netenka žado). 

KARALIENĖ, (paima jo rankas). Yra vieta, kur 
susitinka laikas ir erdvė, kur įsikūnija giliau
sios svajonės. Tokioje vietoje jie atrado 
Šventąjį Gralį... Tu pačiame dainuojančio 
deimanto centre. 

JAUNUOLIS. Kalbėkit. Nenustokit kalbėjus. 
Kartokit man, kad aš nesapnuoju. 

KARALIENĖ. Mes abudu dainuojančio deimanto 
centre. Eime. (Jie abu pakyla). Prasideda nau
jas amžius. 

TV MAGNATO INTERVIU 
TV MAGNATAS. Maksimalinis vadas man 

padarė gigantišką įspūdį. 
ŽURNALISTAS. Tai kolosališkas teiginys. O 

nusikaltimai, masinės žudynės? 
TV MAGNATAS. O mes ar tobuli? Ar mes turim 

teisę jiems įbrukti savo skirtingas vertybes? 
ŽURNALISTAS. O šernų siautėjimas? 
TV MAGNATAS. Taip, šernai kartais peržengia 

tam tikras ribas. Bet kas jas nubrėžė? Ne jie, 
o mes! 

ŽURNALISTAS. O ką apie tai kalbėjo Maksima
linis vadas? 

TV MAGNATAS. J is mane apšvietė: tai tradicinė 
šernų kultūra, dešimties tūkstančių metų 
senumo ritualai. Nusikaltėlius žagint ir suėst 
šernams liepia jų garbingos tradicijos, jų di
dinga kultūra. Jei iš jų atimsim jų kultūrą, 
juos pasmerksim vidinei tuštumai. 

ŽURNALISTAS. Kokia turė tų būt i mūsų 
politika? 

TV MAGNATAS. Leiskim jiems saviškai spręsti 
savo problemas. Šernai, kaip ir mes visi, te-
geidžia meilės ir supratimo. Tereikia kantry
bės, ir šernai pamažu pavirs princais. 

ŽURNALISTAS. Kaip nufilmuotoje pasakoje 
„Gražuolė ir žvėris?" 

TV MAGNATAS. Kuri jau atnešė 100 milijonų 
dolerių pelno! Taip! Maksimalinis vadas jau 
eina ta linkme! (Ekrane pasirodo smuiku gro
jantis šernas. Sekantis vaizdas: šernas skaito 
„aukštyn kojom" apverstą didelę knygoj ekrane 
pasirodo ranka, kuri apverčia knygą. Jos 
antraštė: „V. Šekspyras - HAMLETAS". 
Ranka pasitraukia. Ekrane vėl TV MAGNA
TAS ir ŽURNALISTAS). 

ŽURNALISTAS. O laisvės kovotojai? 
TV MAGNATAS, (šypteli). „Narsieji kome

diantai?" Jų fotogeniškoji „Karalienė?" Aš 
esu tolerantiškiausias žmogus visame pasau
lyje, bet jie tė ra žiaurūs teroristai, bjaurūs 
fundamentalistai. 

ŽURNALISTAS. Ar ta i neskamba, ka ip 
Maksimalinio vado oficialioji linija? 

TV MAGNATAS. Pasiklausykite jų pačių. Jie jau 
pagauti. Ir jie viešai prisipažins ypatingoje šio 
vakaro televizijos programoje. Kuri, beje, su
muš visus žiūrovų gausumo rekordus. 
(Ekranas užgęsta). 

vertimo rašoma „Tanslated by 
Rimvy das Šilbajoris" (p. 135). 
Vardai, pavardės ir vietovardžiai 
rašomi lietuviška ortografija, 
nors čia irgi neretai naudojama 
„ė", kur turėtų būti paprasta „e". 
Susidaro įspūdis, kad knyga ruoš
ta kelerius metus, bet laiko pas
kutinei apdailai nebeliko. 

Knygos redaktorius Walter 
Cummins jautė pareigą pridėti 
prierašą: „All introduetions for 
this collection were written be-
fore and during many of the 
changes that took place in east-
ern Europe at the beginning of 
the 1990s. Therefore, they may 
not reflect all the political and 
geographical cireumstances exist-
ing at the time of publication." (p. 
25). Tas, aišku, daug ką paaiški
na. Tačiau ar nebūtų buvę nau
dingiau ir skaitytojui, ir teisin
giau patiems įvadų rašytojams, 
kad jie būtų gavę progą savo min
tis permąstyti ir komentarus pa
tikslinti tuo metu, kai jau nebe
reikėjo žmonių saugoti ar kalbėti 
užuominomis? 

Shifting Rorders yra svarbi 
knyga. Šiuo kartu tik labai trum
pai supažindinome skaitytoją su 
knygos turiniu Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos skyriuose. Tikimės gana 
greitai skaitytojams pateikti pil
nesne knygos recenziją. 

40-oji Europos lietuviškų 
studijų savaitė 

(Atkelta iš 1 psl.) 

rugpjūčio 19 d. pirmajame pus
lapyje). Bendra mintis, kad 
„esamais nusivylę, prie buvusių 
nelinksta". Jis teigė, kad Lietu
voje yra ner imą keliančių 
problemų, bet yra viltj ir žadi
nančių. Neužsimerkime prieš 
šviesesnes spalvas. įvyko di
džiulės permainos, nebūtinai 
viskas r ieda nesula ikomai 
žemyn. 

Mykolas Drunga kėlė klau
simą: kodėl Lietuva virtuoziškai 
sugriovė imperiją, bet nesutvarko 
savo vidaus reikalų? Po caro ir 
kaizerio laikų iš nieko buvo sta
toma valstybė, o dabar buvo pa
veldėta minister i jos, sienos. 
Transcendencija — tai „žiūrėk už 
savęs paties" mentalitetas. Kapi
talistinė moralė, tai „atsižvelk į 
kito poreikius". J o manymu, 
reikia sukurti taktines pajėgas, 
naudojant kariuomenės biudžetą, 
re ikia , kad b ū t ų specialūs 
teismai, nepriklausomi advoka 

tai . Jis siūlė įvedimą mokesčių 
penkeriems metams (iš buvusios 
valdžios pasipelniusiems ir t.t.) 
Taip pat Lietuvos pilietybė turėtų 
būt i nepaneigiama Lietuvoje 
gimusiems ir jų palikuoniams. 

Dr. Norkaitis pabrėžė, kad išei
vija nėra monolitas — yra patrio
tų, karjeristų, vienas kitas psi
chopatas, ir parsidavėlių. Išsi
kristalizuos išeivija — ji šiuo 
metu peržvelgia savo jėgas ir 
uždavinius ir amžinas Lietuvos 
perspektyvas. 

V y t a u t a s Landsbergis il
gokame komentare paminėjo, 
kad kaltės ir atgailos klausimas 
egzistuoja ne nuo spalio mėnesio 
— „šiandien", bet nuo užvakar, 
vakar. Jam rūpėjo sutartis dėl ka
r iuomenės išvedimo, kur i 
praktiškai nereikalinga; argi 
reikia 3,000 aptarnauti pasikro
v imui ir , , i š s ik raus tymui"? 
Likusi atvira žaizda -- ar Lietu
va nepriklausoma ar priklau
soma? 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 
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AŠTUONI IŠSIPILDYMAI 
Akis priplojusi prie stiklo 
Tuščia diena, kurios neapvaisino vėjas 
Aš sėdžiu kaip kasdien prie lango 
Jau antrą iš eilės gyvenimą 
Neatskrenda net tarkim paukštis 
Kuris bent trenktųsi į veido langą 
Tik ponas Dievas debesuos 
Nostalgiškas muses nuvaiko 
Nuo mano veido, nuo Tavęs 
Vidurvasaris ar matai 
Kaip senka balos. 

II 

Mes buvom su Tavim mieloji 
Anam gyvenime laimingi 
Obelyse paukščius daiginom 
Kaip greitai viskas užsimiršta 
Nors Tu taip ir sakai. 

III 

Vien varnų kliedesys literatūrinis 
Kažkas užrašė kad ruduo 
Tačiau nei vieno baso padaro 
Kieme išmėtyti rakandai 
Sunumeruoti knygų laiptai, mintys 
Suplyšę meilės metrikai 
Ir viskas. 

IV 

Yra daiktai kurių reikšmės 
Nei išsipildymo jau nebežino niekas 
Vartojimo jų laikas baigės — 
Jūs nesijuokit, ponia trečioj eilėj — 
Daiktų istorija ilgesnė 
Nei braukymas delnais 
Tamstos apnuogintomis šlaunimis 
Nes salėj nebėra žmonių 
Kurie tuos daiktus 
Naudodavo pagal paskirtį, kurie 
Mylėdavo tas moteris, 
Kurie jas nešdavo lyg kryžius, 
Kurie... 

Paskui žiema, o tai jau buvo 
Žiema be ledo ir be sniego 

Žiema tarp kitko, tarp kitų 
Šitam laiške, kuris nereiškia 
Anei pradžios, nei pabaigos 
Tiktai sekundė, o ir ją 
Tuoj pat gimdyvis laikrodis užmiršta. 

VI 

Beprasmiškas žuvies ištinęs veidas 
Tau žiūri į akis pro lovos kraštą 
Išdurk akis — vis tiek matysiu 
Kaip mudu buvom tremiami 
Į vienas kitą, o paskui 
Tu man sakei — 
Atsisakyk namų, šeimos ir turto 
Nuplėški savo veido išnarą — 
Ugnių! 
Ir aš atsibudau 

VII 

Ateina brolis motina ir tėvas 
Tačiau Tavęs nebepažįsta 
Jie valgo Tavo kūno duoną 
Jie lesa trupinius akių 
Ir šnekasi tarsi čiulbėtų 
Tarsi tai vyktų vakar vakar 
O suvokimo kontūrai, panele, 
Jeigu neturi praeities švelnių atodūsių 
yra, panele, jie bereikšmiai. 

VIII 

Nors pamažu bundi iš to košmaro 
Bundi ten pat, kur užmigai 
Nieks neateis akių atmerkti 
Atmerksi pats, nes privalai 
Nes jau ilgai joks laikas neateina 
Tavęs priglaust anei priliest. 

Vytautas V. Landsbergis gimė 1962 metais. 
Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas, 
vėliau Gruzijoje, Tbilisi teatro institute — kino 
režisūrą. Išleidęs dvi poezijos knygas; Pasakojimai 
apie namus ir Pasakos nepasakos. Yra sukūręs pen
kis filmus: apie poetą Vytautą Blože, dailininkus 
Petrą Repšį, Stasį Eidrigevičių, Šarūną Sauką ir 
apie miestelį Varėnos apylinkėje — Perloją, kuris 
1918 metais buvo pasiskelbęs nepriklausoma 
respublika. Dirba nepriklausomoje kino studijoje 
„Nominum". 

Trys dailininkai, Perlojos 
respublika ir pragaras 

Apie jaunąją Lietuvos poeziją 
kalbėdamas praėjusio rudens 
Ateities studijinio savaitgalio 
programoje (paskaita, pavadinta 
„Jaunoji Lietuvos poezija: nuo 
Derrida iki Šv. Bonaventūros", 
buvo išspausdinta 1992 m. gruo
džio 12 d. Draugo kul tūr in iame 
priede) Artūras Tereškinas šitaip 
apibūdino Vytauto V. Landsber
gio kūrybą: 

„... esminio skirtumo nebuvimą 
tarp daiktų ir žodžių, vaizduotės 
ir realybės Įjis] paverčia grotes
kiška pasityčiojimo iš savęs bala
de. [...] Norint išreikšti realybės 
trupumą, f r agmen t i škumą , 
Landsbergio išmoningai naudo
jamasi koliažo technika. [...] 
Skaitant Landsbergį, žymiai 
lengviau patirti erotinį teksto 
malonumą nei, sakykim, Navaką 
ar Kelerą. Tam p a d e d a ir 
kinematografiniai efektai, ir go
tikinis groteskas, kurio gausu 
[...J. Savo eilėraščiais Vytautas 
V. Landsbergis tarsi sako, kas 
nėra teisu, kas nėra tiesa. I r nors 
jo poezijoje yra harmoningo pra
eities pasaulio nostalgijos ženklų, 
nebemėginama atsakyti, koks 
pasaulis turėtų būtį. Veikiau kal
bama, koks jis neturi būt i" . 

Ir nuo Vytauto V. Landsbergio 
tiesiogiai pereidamas prie antro 
Šios dienos Draugo kul tūr iniame 
priede spausdinamo poeto, Sigito 
Parulskio, Artūras Tereškinas 
toliau sako: 

, .Panašia vaizdų d inamika , 
siurrealistine vaizdų griūt imi 

skamba Sigito Parulskio eilėraš
čiai. Tačiau jo eilėraščių pamatas, 
arba paradigma, visiškai kita. 
Kažkada, dar studentaudamas, 
sėdėdamas vėjų perpučiamame 
bendrabučio kambarėlyje Saulė
tekyje [Vilniaus universi teto 
studentų miestelyje], Parulskis 
deklaravo, kad jis savo poezija 
nesiekia kokių nors svarbių tiesų 
pasakyti , ką nors filosofiškai 
gilaus sukonstruoti. Vienintelis 
jo t ikslas esąs sukurti gražių 
metaforų. [...] Parulskio poezijo
je realybė nugalima vaizduote, 
metafora, nors vaizduotė nėra 
tok ia s t ip r i , kad rea lybę 
sunaikintų. Parulskio poezijoje 
vaizduotė, kuriant i metaforas, 
y ra s av i t a i š s i la i sv in imo 
priemonė, nes be jos būtum su
traiškytas visa griaunančių žiau
r ios t i k r o v ė s nasrų . Blogis 
karaliauja [...]. Kasdienybė — lyg 
pragaras, kurį tur i pakelti, norė
damas būti išganytas. Tikrovė, 
kurią gyveni — tarytum pasaulis 
iki Kris taus [...]. Sakydamas, 
kad Parulskis skiriasi nuo Lands
bergio, turiu galvoje, kad Lands
bergio koliažinį žaismą, kuriam 
svarbu vaizdas ir jo atspindys pa
tys savaime, gotikinio siaubo 
fiziką, Parulskio poezijoje keičia 
egzistencinis ilgesio išgyvenimas. 
„Iš ilgesio visa ta i" , sako poetas 
pirmos knygos pavadinimu. Il
gesyje įsirašo socialiniai ritualai, 
šeima, tėvynė. Ilgesys padeda iš
vengti spąstų, kuriuos asmeniui 
spendžia sufalsifikuota ideologijų 

Vytautas V. Landsbergis 

r 

Jono Taroulai<Ho nuotraukos 

kalba". 
Artūro Tereškino paskaita apie 

jaunuosius Lietuvos poetus be
veik prieš metus sukėlė gyvą 
dėmesį Ate i t i e s savaitgalio 
dalyvių tarpe, ir pagrindinės jo 
mintys apie du iš jų — Vytautą V. 
Landsbergį ir Sigitą Parulskį — 
prisiminė kaip tik dabar, kada šį 
mėnesį poetai lankėsi Čikagoje, 
dalyvavę Santaros-Šviesos suva
žiavime su savo kūryba, o 
Vytautas V. Landsbergis parodęs 
ir keturis savo režisūros meni
nius filmus Lemont'e ir Čikagoje, 
ir kada buvo proga su jais abiem 
susitikti ir šiek tiek išsikalbėti — 
apie filmų t ema t iką bei jų 
techniką, apie daug ką, kas 
skaudu ir taip pa t kas giedra 
šiom dienom Lietuvoje, apie daug 
ką, kas rūpi ir jiems, ir mums, 
apie įvairius potroškius bendrai 
mūsų visų ateičiai. Todėl ir 
norėjosi iš Artūro Tereškino 
paskaitos teksto išsamiau paci
tuoti vieną ir kitą poetą apibū
dinančias įžvalgas, kaip tam 
tikrą glosą čia pat spausdina
miems jų vėliausiems eilėraš
čiams, taipgi ateinantį penkta
dienį Čikagoje laukiant dr. 
Rimvydo Šilbajorio paskaitos 
„Kančios ir siaubų antplūdis 
naujausioje posovietinėje Lietu
vos literatūroje" Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. Bet svar
biausia ir dėl to, kad tai, ką Ar
tū ras Te re šk inas sako apie 
poeziją, nušviečia ir Vytauto V. 

(Nukelta į 4 psl.) 
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ĮDOMUMO TERMINAS 

mėgaujasi, nesąmoningai, artimųjų būsima 
mirtis, dėliojc ryškius, tik pakraščiais 
išskystančius savojo gedulo įvaizdžius: 

štai jis kavinėje, žvilgsnis tragiškas ir sklidinas 
prasmės arba degtinės, įbestas į lubas, į peleninę 
štai jis vaitodamas ritas nuo laiptų 
galvą rankom suspaudęs bėga žydinčiu 
vėjo purtomu parku. ne. gražiau, jeigu rėjas draskytų 
paskutiniuosius, jau nebegyvus lapus 
arba: puola į upę, kumščiais taškydamas 
vandenį, plaukia į kitą pusę, amo netekusių 
smalsuolių akivaizdoj vos nenuskęsta, bet, kojom 
užčiuopęs seklumą, klaupiasi vandeny, grasina, bumo/a 
į dangų, o gal prasmingu balsu kalba apie amžinybę 
verda ant lūpų putos 
dumblą nagai kabina 

artimųjų mirtis jam 
tik menka priežastis reikšmingoms jo paties 
gedulo ir kančios formoms, dabar, kol laiko 
pakanka apie jas samprotauti 

beje, po to jo istorija, kaip ir šis tekstas, tampa 
visai neįdomūs 

ANAPUS PAVEIKSLO 

paveikslas, nieko ypatingo, nutapyta 
aštuonioliktajame šimtmetyje moteris 
atitraukęs ji nuo sienos žiūriu kitapus 
kur sėdinti susikaupusi moteris žvelgia 
į dvidešimtojo amžiaus pabaigos nuotrauką 
kurioje stoviu aš. Moteris ištiesia ranką 
atsargiai atplėšusi nuotrauką, žvelgia kitapus 
mato mane. atitraukusį nuo sienos paveikslą, kuriame 
nutapyta aštuonioliktojo šimtmečio moteris. Tiesa, ji 
dar mato ir oanteros žingsniu link manęs sėlinančią 

parodų 
patalpos prižiūrėtoją, užsimojusią 
aliejiniais kraujais 
nutapytu 
kirviu 

LESALAS 

jaunuolyne, tarp eglučių 
(anksčiau čia būta dirvono, purvinų 
avelių drbesys) 
radau kaukolę, šuns ar lapiuko 
spindėj*' panaši i ūmėdę 
iš arčiau žalsva, vietomis f melsvumą 
be apatinės žiaunos 
įdėjęs maišelin, prie grybų 
leidaus nuo kalno, per užakusi vieškelį 
kirtau žydų kapines, pasvirę plokšti 
antkapiu pirštai 
pagelžkeliu traukiau į vakarus 
dulkiant susmulkėjusiam lietui 
jaučiau, mano siela kaulo spalvos, kaulo 

amžiaus, bent porą tūkstančių metų 
gal ištvers giliai, po dangaus velėna 
senas varnas 7.65 kalibro snapu, pušies 
viršūnėje sekė linguojančią žvirkeliu 
lietuje spindinčią 
sunkią kaukolę ant baidyklės 
pečių, sklidiną gardaus 
lesalo 

LIETUS IR BOSCH'O ARFA 

tirštas, dumblynais pradvisęs lietus žolę merkia 
purvas,'molynas, klampoja šešėlis taku 
užmiršęs šią žemę, palikęs, supūti pasmerkęs 
šieno vežimą, vaisius, kuriuos aš renku 

senas lietus, minko molį kreivi jo ramentai 
ąsotis su asilo kojom ar kiaulė, skaitanti Dievo raštus 
priplėkęs žodžių patosas, išblukę dangaus pergamentai 
silpni instrumentai, nepakėlę tobulo garso naštos 

buvo čia grota, sėdynėse fleitos kyšojo 
kas pilvą kaip būgną, kas klyną kaip stygą įtempęs 
grojo ir grojo sulipę į sklidiną mėšliną lovį 
nuplovė lietus, nugramdė — triumfuoja pakampės 

šitą jau tūkstančiai sakė, vien tik kartoju, ką liepia 
mano sudrėkus klausa, Tavo pirštų lašai 
mano — kirviai buki. Gūdžiai vaitoja palėpėj 
pakaruoklis, o Tu lietumi testamentą rašai 

šitai žemei. Man juk užtenka eilutės, skiemens, man tik garso 
krintančio lašo žemyn pro plėšriai išskėstus Ui: i 
į akiduobių, gaudžiančios kaukolės tamsą, ku sielą išnarsto 
logikos staklės, bet ir jos surūdys ir supūs 

kvaila ieškoti Tavęs, kvaila Tau laiškus rašyti 
žodis, kur buvo pradžioj, jau išsigimęs į klyksmą 
ašmenys žengs iš dangaus, man šį vakarą žiauriai nušvitę 
laikrodžių širdys šią naktį po vandeniu tiksi 

ausys ir ašmenys: be garso nupjaunantys lietų 
kas čia ką laidoja — lėlę prigrūstą šiaudų 
išsirikiavę lentynose popieriaus dulkių piliečiai 
virto mazgotėmis knygos jūsų džiaugsmingų raudų 

čiurkšlės srūva stiklu, sėkla per moteries pilvą 
obelys virpa tamsoj, tuoj pasirodys Ieva 
avis prabindzena. vilkdama įmirkusią vilną 
iš paskos šeimininkė, išdžiūvusios krūtys, šleiva 

vis sunkėja lietus, akmenys byra į žolę 
muša prie žemės, į purvą, į sąmonę braunas 
dunda, žiojas tamsa — atgailos nepradėjęs prapuoliau 
traukinys, traukinys, traukinys — ne šėtono kariauna 

apie pabaigą skelbia trimitas, ne — elektrinis skambutis 
antrankiai žvanga ir raktai: išveža veidus karučiais 
susiraizgiusi daugiaburnė ant kartono piešta prigimtis 
rankos galvos ir širdys bailiai virpančiuos sielos drebučiuos 
ir seilėta apsirijus mirtis 

lietų girdėjau, gal grojo kas dieviška arfa 
atmena vandenys tvano nušluojančią jėgą 
didelis kliokia lietus, tarytum omega ir alfa 
lyja. lyja ir lyja, omega 

Sigitas Paru lsk is gimė 1965 metais, Vilniaus universiteto filologijos 
fakultete 1990 metais baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. „Vagos" 
leidykla išleido jo eilėraščių rinkinį /.* ilgesio visa tai 1990 metais. Šiuo 
metu dirba Lietuvos aido dienraščio redakcijoje kaip kultūros skyriaus 
vedėjas. 
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Pokalbis su Vilniaus Akademinio dramos 
teatro aktorium Tomu Vaisieta 

P R A N Ė Š L U T I E N Ė 

— Tomai, man teko girdėt ir 
skaityt apie Perloją (miestelį Dzū
kijoje), tu esi perlojietis, ką davė 
tau Perloja kaip būsimam 
aktoriui? 

— Be galo daug. Tiek, kiek gali 
duoti motina, tėvas, tavo sodyba 
(kur yra žemės centre), tavo 
kaimynai, Vytauto paminklas, 
protėvių kapai prie bažnytėlės ir 
atminty gyvi partizanai, degė 
meile Tėvynei, laisvei ir žuvę už 
Perloją ir už Lietuvą. Visa tai 
suformavo many pagrindą nenu
ilstamai veiklai dėl mūsų žmo
gaus šviet imo, jo dvasios 
palaikymo per visą tą sovietmetį. 

— Ar traukia tave Perloja 
dabar? 

— Labai. Tai mano tėviškė... 
Šitame žodyje telpa viskas. Kai 
tik parvažiuoju — pirmiausia 
skubu prie šaltinio atsigert, 
Merkyj nus ipraus t , o tada 
dzūkiška daina pati veržiasi iš 
krūtinės. 

— Ką tau reiškia daina? 
— Daina — tai brangiausia, ką 

turiu. Dzūkiška daina išmokė 
pajusti muziką, atvėrė didžiosios 
poezijos paslaptį. Tai mano 
įkvėpimo šaltinis. Pirmuosius 
žingsnius kaimiškoje scenoje pra
dėjau su daina. Mes jas dainuo
davome ir įscen' ve vai
dindavome. Ji bu \„ man ir 
teatras, ir knyga. Ir šiandien 
daina mano artimiausia draugė. 
Ar liūdna, ar linksma, o krūtinė 
jau ir nerimsta. 

— Kada kilo mintis studijuoti 
teatro meną? 

— Šauksmas teatrui, matyt, 
buvo nuo užgimimo, nes kai žiū
r ėdavau kaimo vaid in imus 
Kluono ar Šaulių salikės scenoje, 
mane apimdavo nenusakoma bū 
sena, aš išeidavau iš realaus 
gyvenimo orbitos. Anksti mane 
į traukė į kaimo vaidinimus, 
vėliau tapau artistu Nedzingės 
vidurinėj mokykloj. O svajojau 
apie mišk in inkys tę , ir t ik 
paskutinėse klasėse besimoky
damas sužinojau, kad yra teatras 
ir profesionalai aktoriai, nes 
mūsų provincinių kaimel ių 
teatras nepasiekdavo. Va, nuo 
tada pasikeitė mano svajonė — 
tvirtai pasiryžau siekti aktoriaus 
profesijos. 

— Ir kaip sekėsi? 
— Kaip aklai vištai grūdas 

įstojau į Konservatorijos teatrinį 
fakultetą ir tik po mėnesio 
studijų išvydau tikrą teatrą, tikrą 
spektaklį. Pašiurpau nuo įspū
džio. Kokia didybė. Kaip nuosta
bu. Atrodė, nepasiekiama. Ar 
sugebėsiu? Turiu! Privalau! Aš 
perlojietis! Ir kibau į darbą, atsi
raitęs rankoves, nesigailėdamas 
savęs. Po poros metų atsirado 
pasitikėjimas, supratau, dėl ko 
režisierius Romualdas Jukne
vičius pr iėmė į kursą tokį 
žaliūką, kaip aš, nes jam rūpėjo 
„nesugadintas molis", iš kurio 
galima lipdyti, ką nori. Baigiant 
studijas, buvau pakviestas dirbti 
į Vilniaus Akademinį dramos 
teatrą aktoriumi, kuriame jau iš
dirbau 35 sezonus. 

— Nors trumpai apie darbą 
teatre. 

— Žinoma, tik trumpai, nes 
pradirbus tiek metų, būtų daug 
apie ką kalbėt: ir apie savo dar 
bą, ir apie režisūrą, ir apskritai, 
teatro vaidmenį to meto Lietuvos 
kultūriniame gyvenime. 

- Tea t r a s , kaip ir kiekviena 
m e n i n ė organizacija, buvo 
verčiamas tarnauti komunistinei 
propagandai, bet teatras nebūtų 
teatras, jeigu jis neturėtų kelių 
veidų. Ir mūsų teatras garbingai 
atliko savo misiją kelti žmonių 
dvasingumą, taut inę sąmonę, 
neužmiršti savo šaknų. Ir tokie 
veikalai, kaip: Balio Sruogos 
„Apyaušrio dal ia" , „Milžino 
paunksmė", „Kazimieras Sapie 
ga", Vinco Krėvės „Skirgaila", 
Justino Marcinkevičiaus „Min-
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daugas", Katedra", „Mažvydas", 
Adomo Mickevičiaus „Vėlinės", 
Kazio Sajos „Oratorius", „Mania
kas, „Pranašas Joną" ir kt. įeis 
j teatro ir tautos kultūros istoriją 
kaip aukurai, kuriuose ruseno ta 
ugnis ir kaitino žiūrovą, padėjo 
atgimti jo dvasiai. Taigi ir man 
teko dirbti šiuose spektakliuose, 
kuriuos kūrė įvairūs režisieriai 
R Juknevičius, J. Rudzinskas, 

H. Vancevičius, K. Kymantaitė ir 
kt.) ir suvaidinti sukilėlių vadą 
Paugą „Apyaušrio dalioje", Švit
rigailą „Milžno paunksmėj", 
Daugailą ir Skirgailą „Skir
gailoje" ir kt. 

— Be teatro, pats esi žinomas (ir 
ne mažiau) kaip skaitovas. Kaip 
susigiminiavai su šiuo menu? 

— Aktoriaus ir skaitovo menai 
giminingi, to paties medžio šakos. 
Skirtumas tik tas, kad dramos 
spektakly išeini į sceną su visu 
būriu partnerių, kostiumuotas, 
dekoruotas, įvairiausiais prožek
toriais apšviestas, sumizansce-
nuotas. dar dažnai muzikos paly
dimas, o skaitovas išeina vienut 
vienintelis prieš publiką, niekas 
nepadeda. Turi autoriaus tekstą, 
dabar jis tavo, ir bandyk susirast 
sau partnerį, o jis — tai publika, 
kuri iš pradžių tau skeptiškai 
nusiteikusi. Gerai, jei tau ją 
pavyksta užkariauti — geresnio 
pa r tne r io tada nereikia, ji 
kūdikiu pavirsta, daryk ką nori. 
Bet jei nepavyksta — geriau tegul 
perkūnas trenkia! Va, todėl ne 
kiekvienas aktorius tampa skai
tovu. Aš gi susigundžiau eit greta 
ir šiuo sunkesniuoju keliu. Jis 
sunkesnis , bet ir atpildas 
didesnis, kada tu vienas pajunti 
pergalės džiaugsmą, vienas susi-
semi aplodismentus, šypsenas, 
akių šilumą, kai vienas užka
riauji tiek prieteliškų širdžių... O, 
tai svaigina..! Ir verta dėl to 
vargt... 

— Ką skaitai, kiek programų 
esi paruošęs ir kiek koncertų esu 
turėjęs per savo gyvenimėlio 35 
kūrybinius metus? 

— Skaitau daugiausia mūsų li
teratūros klasikų kūrinius. Esu 
paruošęs šias programas: „Ai 
būdavo, būdavo...", „Sveikinu 
žemę". „Čia tėviškė mana" (jose 
skambėjo Kristijono Donelaičio, 
Vaižganto, Antano Baranausko, 
Vinco Krėvės, Maironio, Žemai
tės. Vinco Putino, Balio Sruogos. 
Kazio Bradūno, Vytauto Bložės ir 
kt. kūryba), „kad vaikų vaikai 
atmintų..." — Krėvės 100-osioms 
metinėms jo kūrinių programa, 
Jono Biliūno 100-osioms meti
nėms „Stebuklingas žiburys", M. 
K. Čiurlionio 100-osioms meti
nėms programa „Jeigu mes susi
tiksime". Neminiu atskirų eilė
raščių ar prozos ištraukų, skai
tytų įvairiomis progomis per 
radiją ar televizijoj. Per 35 kūry
binio darbo metus turėjau dau
giau 2,000 koncertų. Spręsk pati 
— daug ar mažai. 

— Kokie autoriai labiausiai 
tau prie dūšios"? 

Myliu visus, kuriuos skai 
tau. bet labiausiai Donelaitį ir 
Krėvę. 

— Kodėl? 
— Su Donelaičiu suaugau 1963 

metais, kai ruošiausi Donelaičio 
vardo skaitovų konkursui ir 
tapau jo nugalėtoju. Nuo tada ir 
nesiskiriu su juo, jis visą laiką 
repertuare. Be to, teko įrašyti 
visus „Metus" į plokšteles, radio-
fonizuot ir režisuot radijo teatre. 
Taigi daug kartų sėmiausi sau 
peno iš to nesibaigiančio, neiš
semiamo šulinio. Na, o Krėvė — 
dzūkas. Man gyvi jo personažai iš 
„Šiaudinės pastogės", gyvos le
gendos ir padavimai, gyva kalba. 
Gilumas žmonių dvasios, kaip tas 
Gilšės ežeras, tik maudykis. Tai 
ir maudausi — pasitaškydamas. 

— Tavo vaikai irgi aktoriai? 
— Taip. Ir dukra Ginvilė, ir sū

nus Perlis. Esam kolegos ir dir
bam tam pačiam Akademiniame 
teatre. 

— Kaip jiems sekasi? 

— Tėvas negal' būti visiškai 
objektyvus, bet aš žiūriu kaip 
profesionalas. Abu gražių akto
rinių duomenų, įdomiai dirba 
teatre ir abu gen skaitovai. Esam 
paruošė įdomią šeimyninę pro
gramą, gal kada nors išgirsite ir 
juos. Manau, nenusivilsite. 

— Jei, Tomai, iš naujo pradė
tum gyvenimą, kurią sritį pasi
rinktum — aktoriaus ar skaitovo? 

— Ir tą, ir tą. Be aktorystės 
jausčiausi nepilnai save realizuo
jąs, o be skaitovinio meno pasida
ryčiau tinginys kaip daugelis 
aktorių, nepilnai būtų išnaudotos 
mano prigimtines galimybės. 

— Su kokiais kolektyvais daž
niausiai tenka koncertuoti? 

— Labiausiai patinka vienam, 
o kai tenka prie ko nors jungtis 
— artimiausias man „Armo
nikos" ansamblis, nes jis sugeba 
improvizuot i , nuolat atsi
naujinantis, neprarandantis liau
diško prado. Dėl to ir patinka, ir 
ne tik man. 

— Kokį išsivežei įspūdį po 
pirmųjų gastrolių iš Amerikos ir 
Kanados? 

— Pirmiausia, sužavėjo puiki 
publika. Ji šviesi ir laisva, todėl 
jos ir reagavimas visai kitoks, 
negu pas mus. Mūsų žiūrovas 
bijo garsiau nusijuokti, jis užgui
tas. Todėl šioms gastrolėms aš 
pub l ika i pateiksiu d a u g i a u 
linksmų dalykų, nes humoras ne
blogas sumanymas, o juoktis 
sveika. 

— Apie tavo skaitymą buvo gra
žių atsiliepimų ir iš privačių 
žmonių ir mūsų spaudoje. 
Manau, kad ir dabar nebus pras
čiau. 

— Stengsimės. Dieve padėk. 

T o m a s Vais ie ta vadovaus 
„Armonikos" ansamblio koncer
tų programai šį savaitgalį Jau
nimo centre, Čikagoje. „Armoni
kos" koncertai vyks šiandien, šeš
tadienį, rugsėjo 18 dieną, 7 v.v. ir 
rytoj, sekmadienį, rugsėjo 19 die
ną, 3 v. p.p. 

Kreipimaisi į skaitytojus 

Matykime Lietuvos „Veidą" 
Mieli tautiečiai. 
Pirmasis ir vienintelis Lietu

voje savaitinis daugiaspalvis 
iliustruotas žurnalas Veidas pra
dėtas leisti pernai spalio mėnesį. 
Veidas įgijo didelį tų skaitytojų 
pasitikėjimą, ku r i ems t v i r t a 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
brangiausia vertybė, kurie nori 
matyti ateities Lietuvą vakarie
tiškos demokratijos, civilizuotų 
Europos valstybių bendrijoje, o ne 
pokomunistinės Maskvos paval
dinių ir satelitų būryje. Lietuvos 
Seimo ir Prezidento r inkimų 
kampanijos metu Veidas rėmė 
patriotinėms jėgoms atstovaujan
čius kandidatus ir stengėsi padėti 
žmonėms suprasti, koks pavojin
gas Lietuvai vėl absoliučios 
valdžios siekiantis buvusios ko
muni s t inės n o m e n k l a t ū r o s 
sluoksnis. 

Žinia, Lietuvoje daugsyk 
bandyta leisti nekomunist inę 
spaudą, bet kol kas tik Veidui, 
kaip anksčiau Lietuvos aidui, 
pavyko patraukti masinį skai
tytoją. 

Dabar valdžią l a imė jus i a i 
buvusiajai kompartijai tokios 
pakraipos žurnalas neparankus; 
tą jau senokai gavome pajusti, 
apie ką rašė ir Amerikos lietuvių 
spauda (pvz., pernykštis Darbi
ninkas, Nr. 43). Nemanom, kad 
Veidą imtų ir uždarytų, bet eko
nominio ir kitokio spaudimo su
lauksim: Veido spausdinimas ir 
platinimas tebepriklauso nuo 
valstybinių, valdžios kontroliuoja
mų įmonių, o žurnalas, neseniai 
gyvenimą pradėjęs ir brangiai 
kainuojančiu b ū d u spausdi 
namas, jau ir š ia ip sunkia i 
verčiasi — kiekvieną savaitę kyla 
grėsmė, kad leidinys sustos, užsi
darys, ir nekomunistinės jėgos 
praras savo vienintelį masinį 
žurnalą. 

Kviečiame J u s užs iprenu
meruoti Veido žurnalą. Veidas 
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Kančia ir siaubas posovietinėje 
Lietuvos literatūroje 

Paskaita Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje 

Rimvydas Šilbajoris skaito paskaita apie naujausią lietuvių išeivijos poeziją 
Maironio muziejuje, Kaune, 1992 meti) biržel io mėnesį. 

Balzeko Lie tuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, ateinantį 
penktadienį, rugsėjo 24 dieną, 
7:30 v.v., dr. Rimvydas Šilba
jor is skaitys paskaitą: „Kančios 
ir siaubų antplūdis naujausioje 
posovietinėje Lietuvos litera
tūroje". Paskaitininkas nagrinės 
naujų srovių išsivystymą lietuvių 
literatūroje, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. 

Dr. Šilbajoris nušvies, kaip 
Lietuvoje le idž iama grožinė 
literatūra palaipsniui pradėjo 
peržengti tradicinę „grožio" arba 
„gero skonio" ribą, kuri anksčiau 
vertė rašytojus pasilikti įsivaiz

duojamame komunizmo idealų 
darželyje, laikomame tinkama 
ganykla šventosioms tarybinės 
lietuvių kultūros karvėms. Kai 
kurių rašytojų prasilaužimas į 
kitokį — baisų, chaotišką ir kar
tais šlykštų kūrybinės vaizduotės 
pasaulį maždaug sutapo su tautos 
išsivadavimo istoriniais įvykiais. 
Tų įvykių eigoje iš sielos gelmių 
išsiveržė ir pratrūko, tartum vo
t i s , visa susikaupusi tautos 
kančia ir gresianti neviltis. 

Dr. Šilbajorio nuomone, Julius 
Keleras ir Donaldas Kajokas rašo 
plotmėj, aukštesnėj už asme
nišką, kurioje sielvartas, pasi

šlykštėjimas ir s iaubas y r a 
pavaldūs tradiciniams meniško 
teksto reikalavimams, o visų pir
ma nuogo fakto tranformavimui 
į poetišką įvaizdį. Tada gyvenimo 
siaubas tampa ne veikalo turiniu, 
o menine priemone, padedančia 
suformuluoti specialią estetinio 
išgyvenimo tikrovę. Tuo tarpu 
Sigitas Parulskis užslepia meni
nes priemones, kad susikauptų 
ties savo paties autobiografinių 
išgyvenimų skausmu. 

Ričardas Gavelis, vienas iš la
b iaus ia i savo ba i senybėmis 
pasižymėjusių prozaikų, romane 
Vilniaus pokeris sukuria ištisą 
baisaus sapno pasaulį, valdomą 
tik bepročiams tesuvokiamų 
šlykščiai ir beprasmiai žiaurių 
įstatymų, išplaukiančių iš žmo
nijos istorijoj viešpataujančios 
slaptos grupės, kuri vadinasi 
„ J I E " . Okupuotos Lietuvos-
Vilniaus kontekste, JIE veikia 
kaip sovietinės valdančios biu
rokratijos atstovai, atsidavę bet 
kokių žmogiškumo apraiškų su
naikinimui. Taip pat prelegentas 
įvertins Leonardo Gutausko bei 
kitų rašytojų kūrybą. 

Dr. Rimvydas Šilbajoris yra 
Ohio State University, Colum-
bus, Ohio, profesorius, įžymus 
lietuvių ir rusų literatūros žino
vas, paskelbęs daugelį mokslinių 
studijų. Šiais metais Lietuvoje 
pasirodė jo knyga Netekties ženk
lai. 

Šios programos antrąją dalį 
sudarys šiuolaikinių Lietuvos 
rašytojų kūrinių skaitymas, kurį 
atliks Lietuvos kino ir teatro 
aktoriai Apolonija ir Pe t r a s 
Steponavičiai. Po vakaronės bus 
vaišės. 

Trys dailininkai, Perlojos 
respublika ir pragaras 

rašys apie tuos svarbiausius 
Lietuvos politikos, ūkio, kultūros, 
žmogaus gyvenimo įvykius ir 
reiškinius, kurie nepasensta per 
dieną. Veidas Jums ne tik rašys 
apie Lietuvą, bet ir ją parodys. 
Veidą jūs gausite oro paštu kartą 
per savaitę. Prenumerata m e - ' 
tams — 98 JAV doleriai arba 
lygiaverčiai kita valiuta. Veidą 
užsiprenumertuoi galima pas 
Lietuvos aido atstovus: JAV — 
Bronius Juodelis, 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, II 60514, tel. 
(708) 986-1613, Kanadoje -
Vytautas Skrinska, 116 Wincott 
Drive, Weston, Ontario, Canada 
M9R 2P6. 

Galima prenumeratos mokestį 
(98 JAV doleriai) sumokėti ir 
t iesiai į banką, jį siunčiant 
šiuo adresu: For credit to „Lie
tuvos aidas", Account no. 360 
16012/67084184 in the name of 
the Bank of Lithuania, Citibank, 
N.A., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10043. Fax: 212/ 
793-2933; Telex: 1TT420392, 
TRT 175836, S.W.I.F.T.; CITIUS 
33. O po to atsiųsti į Veido 
redakciją p r e n u m e r a t o r i a u s 
vardą, pavardę ir adresą. Veido 
redakcijos adresas: „Veidas", 
Gedimino 1,2000 Vilnius, Lithu
ania. 

Sykiu dėkojame visiems, kurie 
savo parama padės žurnalui 
Veidas išgyventi šį ekonomiškai 
ir politiškai sunkų laikotarpį. 

Va ldas Vas i l i auskas 
Vyriausias redaktorius 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Landsbergio filminį meną, 
padeda geriau suvokti jų kuria
mąją intenciją, tam tikrą 
galynėjimąsi su skausmu, vei
kiančiu kaip juos kuriančios vaiz
duotės aks t inu , netiesiogiai 
nurodo, ko trokštų menininkas 
tuo pačiu metu, kai jis su tokiu 
rūpestingumu ir, turbūt reikėtų 
sakyti, meile ieško ir jungia vaiz
dus į vientisą viziją, kurioje telpa 
ir pasaulis, „koks jis neturi būti", 
Artūro Tereškino žodžiais, ir il
gesys harmonijos, kurios galimy
bė juk niekad nėra dingusi, kol 
žmogus savo protu ir savo širdim 
ją prisimena (nors ir kaip mitinę 
tikrovę) ir jos ilgisi ir jos siekia. 

Pirmasis iš Vytauto V. Lands
bergio į Ameriką atvežtų įvai
riose l ie tuvių gyvenvietėse 
parodyti keturių filmų — „Pen
kios novelės apie Stasį" — trum
piausias ir kar tu turbūt labiau
siai slėpiningas. Stasys — tai 
dailininkas Stasys Eidrigevičius. 
Su pirmąja „novele" prieš žiū
rovą skleidžiasi Lietuvos gamto
vaizdis — laukai , medžiai, 
dangus, debesys, gaubiantis žemę 
rūkas. Pasigirsta dainuojama 
„Beauštanti aušrelė, betekanti 
saulelė, kelk, kelk, dukrele, mano 
viešnele, ar tu dar neišmiegojai?" 
(Kas yra apie šitą liaudies melo
diją, kad toji daina — tikrai ne dėl 
savo žodžių ir siužeto, juk yra 
daug liūdnų vestuvinių dainų — 
pasitelkiama mūsų menininkų 
įvairiausiuose kontekstuose, pa
vyzdžiui, jos skambesio nuolat 
sugrįžtantį plaukimą teatro reži
sierius Ivanauskas panaudojo 
vienos Kosto Ostrausko dramos 
spektakliui, taip, kaip ji neduoda 
ramybės visą gyvenimą ir dau
geliui ją mokančių?) Pagaliau 
filmininko aparatas apsistoja prie 
kaimo sodybos ir kieme rymančio 
Stasio. Iš molinio ąsočio pilamas 
vanduo, toliau žaidžia dailininko 
ir šios aplinkos vaizdai, per
teikiami be žodžių. Likusios no
velės parodo Stasį Varšuvoje (jis 
yra vienas iš tos grandinės is
torinių asmenybių ir kūrėjų, 
kurie priklauso ir Lietuvai, i r 

Lenkijai), Stasį, besiruošiantį 
savo darbų paroda i , Stasį , 
pasakojantį savo vaikystės idilę 
viename Lietuvos kampelyje. Ši
tuo pasakojimu Stasys, kurio 
meninė vaizduotė yra ypatinga, 
net kaipo dailininko, (į jį pana
šaus nerastumėm turbūt visoj 
lietuvių dailės raidoj iki pat šių 
dienų), staiga tampa „vienu iš 
mūsų" — giliai suvokiame, ką 
jam reiškia jo vaikystės prisimi
n imai , kur iuose figūruoja 
gegužinės pamaldos kaime, šuli
nys, vėl tas pats ūkanotas gamto
vaizdis, ir ta nostalgija, kuria jis 
dalinasi su tais, kurie žvelgs į jį, 
jo gyvenimo iškarpas ir jo darbus 
šiame filme, yra taip pat mūsų 
pačių. Antrasis filmas — apie kitą 
dabartinį Lietuvos dailininką, 
„Petras Repšys". Kas čia pa
gauna akį, tai kad kone kiekvie- * 
nas kadras yra tarsi savo ruožtu 
paveikslas — tačiau jau nebe 
Lietuvos gamta, o jos miestelių 
vaizdai, kurių fone dailininkas 
piešia tai , kas taps jo paties kū
riniais. Šis filmas turbūt yra dau
giau akiai ir todėl jausmui negu 
minčiai. Bet gal ir minčiai — kaip 
gali būti tai, kas mūsų sąmonėje 
turėtų būti „negražu", ta ip 
gražu, kai tą matome ekrane? 
Netrūksta ir subtilaus humoro — 
pavyzdžiui, dai l ininko pasi
kalbėjimas su jo portretuojamu 
poetu Sigitu Geda. 

Trečiasis filmas — „Perlojos 
respublika" yra tam tikru požiū
riu dokumentinis, kitu — meni
nis, ir labai jautriai meninis. Pur
vas, lietus, krintantys lapai, 
rudens visada į širdį smin
gančios spalvos — tačiau čia yra 
ir tarsi viena iš mūsų sąmonės 
relikvijų, kurios prisiliesti šis 
filmas mums suteikia privilegiją. 
Vienas iš pasakotojų filme yra 
senukas — giedro veido, žvalių 
akių, tvirto, autentiška tenykšte 
tarme kalbančio balso ir labai 
gyvos atminties — jis su tokiu 
pasididžiavimu pasakoja apie 
Nepriklausomą Perlojos Respub
liką, tokia pasiskelbusia 1918 
metų lapkričio mėnesį. Pasakoja 
apie perlojiškius, kovojusius ir 
„sus i tvarkius ius" su rusais , 

vokiečiais, lenkais (jis neužsi
mena, ar kovojo ir prieš Lietuvos 
Respubliką), ir, kai grįžo po šių 
pergalių į Perloją, net nesu
stojusius, nes reikėjo žygiuoti 
toliau į pajūrį išvaduoti ir Lietu
vai sugrąžinti Klaipėdos kraštą. 
Čia įsiderina į filmą tų laikų foto
grafijos. Jis manąs, kad gal jis jau 
yra paskutinis iš tų nars ių 
perlojiškių, ir tik tada jo balsas 
užlūžta ir akyse pasirodo ašaros, 
o filmo a p a r a t a s mies te l io 
kapinėse išrenka ir apsistoja mo
mentui prie kryžių, kuriuose 
įrašyti tose kovose žuvusių vardai 
ir pavardės — tai vis aštuoniolik
mečiai, devyniolikmečiai. Prie jų 
— ir kapai tų, kurių gimimo ir 
mirties datos kur kas vėlesnės už 
Perlojos Respublikos 1918-1920 
metų nepriklausomybės kovos, 
bet jie įtinka į šią Perlojos isto
rijos giją — 1931-1949. Kaip 
kontrapunktas Perlojos praeičiai 
filme eina vaizdai iš dabarties 
Perlojos. Iš jų labiausiai įsi
smelkiantys — senutė elgetėlė, 
kapinės, laidotuvės, klebono pa
mokslo apie pasaulio pabaigą, 
kaip ji aptariama Morkaus evan
gelijoje, pradžia, lydimi dzūkiškos 
raudos melodijos ir žodžių. 

Paskutinis filmas „Pragaras" 
vėl skirtas dailininkui — Šarūnui 
Saukai. Vaizduojamas dailinin
kas, tapantis to paties pavadi
nimo paveikslą, ir kūrybinio dar
bo eiga, palydima bedirbančio 
dailininko besiklausomų radijo 
transliacijų Lietuvos Seimo posė
džių. Kalbos turbūt nemažiau 
siurrealistiškos negu tapomas pa
veikslas. Tad kas yra t ikriau — 
Šarūno Saukos vaizduotė ar 
aplinkinė, dargi viešoji tikrovė? 
Filmo autorius dažnai užmena šį 
klausimą. 

Ar bus žiūrovų, kuriems atro
dys, kad šie filmai . juodina" 
Lietuvą? Neturėtų, jeigu bus pa
kankamai j au t rūs matomam 
jiems pateiktam vaizdui, žodžiui, 
muzikai — tai yra kūriniai apie 
skaudžiai, iki pat širdies gelmių 
mylimą Lietuvą. O meilė, kaip 
esame girdėję, yra „kantri, meilė 
maloninga [...]. J i visa pakelia, 
visa tiki, viskuo viliasi ir visa iš
tveria. Meilė niekada nesibaigia" 
(1 Kor: 13, 4, 7, 8). 
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