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Gražioji medalio pusė

„Istorija turi imti lenktis dabarčiai...”
Pokalbis su

Egidijum Aleksandravičium

Atsakingai galvojantiems žmo
nėms yra lengviau girti kitus 
negu kritikuoti. Dar maloniau di
džiuotis artimaisiais: šeimos 
nariais, giminėmis ar tautiečiais. 
Daugiausia tik politinės priežas
tys arba žurnalistinis nesąži
ningumas veda prie kitaip galvo
jančių nepagrįstos kritikos. Ob
jektyvus stebėtojas negali at
sisakyti nei neigiamų, nei pozity
vių pastabų. Natūralu džiaugtis 
lietuvių laimėjimais, tuo labiau, 
kad jų ne taip jau daug matyti. 
Antra vertus, nepasitarnaujame 
artimiesiems, nematydami ir 
nepasisakydami dėl daromų 
klaidų. Juo mažiau valdžios 
leidžia savo piliečiams gerinti 
savo dalią, tuo maloniau matyti 
kai kurių pastangų gerus rezulta
tus. Kuo labiau pasimetę 
vyriausybės kadrai, tuo labiau 
norisi atpažinti geras išimtis.

Džiaugiamės, kad dėka Ameri
kos lietuvio Romo Bričkaus kele- 
rių metų pastangų iš Lietuvos jau 
talpintuvais (konteineriais) yra 
vežamos komplikuotų instru
mentų dalys į Ameriką. Išvažia
vęs iš Vilniaus aerouosto, neau
štoji gyręs jo išvaizdos, nes tai da
bar tikriausiai vienas iš gražiau
sių bet kur įrengtų tokių mažų 
pastatų. Prisaikdindavom savo 
pažįstamus, kad nuvykę į tėvynę 
nepraleistų nė vieno teatro 
pastatymo, nes nemažai jų yra 
pasaulinio lygio. Su pasišventimu 
ir nuoširdumu mūsų mokytojai 
lanko A.P.P.L.E. visokius kursus, 
nors švietimo viršininkai jiems 
skiria tik ribotą dėmesį.

Kauno Baldai atsiunčia parda
vimui į užsienį gražų žaislą. 
Supakuotas neblogiau negu 
Taiwan’e. Interesantui pirštu 
parodai į „MADE IN LITHUA
NIA” ir iš pasididžiavimo lyg 
pasitempi. Amerikos Bobson 
Bros. firma turi didelį pieno 
gamybai projektą. Dėl jo reikia 
konkuruoti latviams, rusams ir 
lietuviams. Iš Lietuvos amba
sados Washington’e per 24 valan
das telefaksu gaunama reikiama 
krašto ūkio statistika. Kas la
biausiai džiugina, kad ambasados 
padėjėjas prekybos reikalams 
Raimondas Ražanauskas po poros 
dienų susisiekia paklausti, ar 
nereikėtų daugiau iš jo pagalbos.

Pamatai Lietuvos televizijos 
įscenizuotą Česlovo Grince- 
vičiaus „Vilniaus laikrodį” ir 
negali atsidžiaugti, kad jo lygis 
nė kiek neblogesnis negu Vokie- 
tįjos ar Prancūzuos televizijos. 
Valdinė turizmo įstaiga išsi
spausdino šaunius plakatus. 
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Tikrai gražius — nė kiek neblo- 
gesnius už Vakaruose matomus. 
Tik tie vaizdai mums mielesni, 
nes jie savi ir jų tiesiog negali 
atsižiūrėti.

Ypač džiugu matyti sėkmingas 
pastangas keisti darbo metodus ir 
žmonių nusiteikimą veiklos 
vykdymo atžvilgiu. Mūsų šalyje 
labiausiai reikia išmokti savo 
veiklos ,execution’ — lietuviškai 
gal sakytume: „sugebėjimo 
vykdyti”. Planai pas mus gražūs, 
idėjų visokių, mokslas aukšto 
lygio, bet nematyti pakankamai 
tikslaus, greito, dalykiško, į 
rezultatus vedančio vykdymo.

Prieš trejus metus Kauno tech
nologijos universitete buvo 
įsteigtas Administravimo 
fakultetas. Malonu pažymėti, kad 
ten mokslinasi jaunimas tam, 
kad pasiruoštų verslų ir 
pramonės dalykiškai administra
cijai. Šis fakultetas 1993-1994 
metais turės 659 siekiančias/us 
bakalauro laipsnio verslo admi
nistracijos srityje, 24 magistro 
laipsnio, 13 daktarantų ir dau
giau nei 100 laisvų klausytojų. 
Lietuvoje yra toks „moksleivių 
talentų aukcionas”. Šiais metais 
iš tų 476 gabiųjų net 173 
pareiškė norą studijuoti Admi
nistracijos fakultete, o likusieji 
pasiskirstė po visus Lietuvos uni
versitetus po kokius 40. Stojan
čiųjų tarpe yra nemažai gimna
zijas baigusių su aukso medaliu. 
Nuo pat įsikūrimo pradžios, 
atrodo, kad fakulteto vadovybė 
kreipė didelį dėmesį pasimo- 
kymui iš Vakarų, ypač Amerikos, 
kur matyti sėkmingesnė eko
nominių vienetų administracija. 
Fakulteto dekanė profesorė V. 
Baršauskienė ir jos štabas 
nemažai pastaruoju metu gauna 
patarimų ir mokslinės medžiagos 
iš Washington’e gyvenančio dr. 
Stasio Bačkaičio sudarytos tam 
fakultetui Patariamosios tarybos 
JAV. To pasišventimo, naujų 
idėjų ieškojimo, konkretaus 
bendradarbiavimo su užsieniu 
dėka matyti puikūs rezultatai.

Tai tik keli pavyzdžiai atliktų 
darbų, konkrečių pastangų ką 
nors pasiekti ar pagaminti, per
formuoti ar informuoti. Žvalgaisi 
ir ieškai, kas džiugintų, kas keltų 
nuotaiką ir viltį dėl Lietuvos. 
Todėl, kad per daug dar vyksta 
bevaisių suvažiavimų, pasi
važinėjimų, bergždžių konfe
rencijų ir visokių kone be
reikšmių sutarčių pasirašymų. 
Todėl, kad lauki, kada valstybės 
vyriausybė atsisakys komandi
nės ekonomijos ir lauki, kada

Istorikas Egidijus Aleksandra
vičius yra Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Istorijos ka
tedros docentas, dėstantis 
Lietuvos istoriografiją bei 19-ojo 
amžiaus pradžios Lietuvos kultū
ros ir politinės minties istoriją. 
Lietuvos istorijos institute jis yra 
Kultūros istorijos skyriaus ve
dėjas. Taip pat dirba kaip „Lietu
vių atgimimo istorijos studijų” 
redakcinės kolegijos narys. Pra
ėjusiais akademiniais metais Egi
dijus Aleksandravičius, gavęs 
Fulbright stipendiją, gilinosi savo 
studijų srityje Amerikoje; pa
vasarį Lituanistikos katedroje, 
University of Illinois at Chicago, 
vadovavo seminarui „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
politinės tradicijos ir lietu
vių-lenkų konfliktas moderniai
siais laikais”. Egidijus Alek
sandravičius maloniai sutiko su 
Draugo kultūrinio priedo 
skaitytojais pasidalyti savo patir
timi ir įžvalgomis jo pasirinktoje 
studijų srityje, kaip vienas iš 
jaunesniosios, jau posovietinės 
Lietuvos istorikų kartos atstovų. 
Su dr. Egidijum Aleksandravi
čium kalbėjosi Vėjas Liulevičius.

— Kas Jus asmeniškai paska
tino pasirinkti istorijos mokslą 
kaip savo gyvenimo darbą? Kas 
buvo tam potraukis, kas sukėlė 
susidomėjimą? (Tuo labiau tokio
mis intelektualinio gyvenimo 
aplinkybėmis, kokios jos buvo, so
vietų imperijai bežlungant...)

— {tarčiau, kad tik psichoana
litikas galėtų tiksliau atsakyti i 
klausima, kodėl vienas ar kitas 
žmogus pasirenka mokytojo, 
architekto, istoriko ar psichiatro 
profesija. Be to, kiekvienas pasi
rinkimas gali būti visiškai atsi
tiktinis dalykas. Savo atžvilgiu 
pasakyčiau, jog infantiliškas 
paauglystės metų interesas is
torijai man paskutiniais vidu
rinės mokyklos metais virto įsisą
monintu tikslu. Tačiau kodėl taip 
įvyko, pats nežinau. Čia, matyt, 
yra atskiras autoanalizės objek
tas. Maniškės jaunystės svajonės 
be istorijos neretai liesdavo archi-

Lietuvos politikai imsis iš 
valdžios reikalauti išmintingo, 
greito ir pagrindinio persi
organizavimo krašto struktūrose. 
Užtat tikimės vis daugiau tokių 
privataus ir vyriausybės bei 
mokslo ištaigų darbo įtikinančių 
rezultatų, kurie duos vilties, kad 
Lietuvai bus galima išbristi iš 
esamos liūdnos krašto padėties. 

Jonas Pabedinskas

tektūrą, bet tiktai antroje eilėje. 
Pasirinkdamas istoriją, neabejo
jau tuo pasirinkimu. Kalbu apie 
grynai asmeninius psichologinius 
motyvus, kaip aš juos suprantu.

Socialinės ir politinės ap
linkybės taip pat yra labai prieš
taringos. Dabar nesunku sukur
ti vaizdą, kad istorija visiems 
mums buvo rezistencijos erdvė ir 
rezistencijos aktas. Bet 1974 
metais, stojant studijuoti istoriją 
Vilnaus tuomet dar V. Kapsuko 
universitete, niekas mano aplin
koje net nesapnavo sovietų 
imperijos žlugimo, niekas (iš
skyrus tada man neprieinamus, 
nežinomus disidentus ir Vakarų 
sovietologus) nebraižė sovietų 
krizės grafikų ir nepranašavo 
kalendorinės imperijos žlugimo 
tvarkos.

Istorija tada nebuvo nei kokio 
nors prestižo, nei ypatingos kar
jeros zona. Čia blaškėsi įvairūs 
žmonės. Istoriją studijavo no
rintys būti sovietiniais ideolo
gais, partiniais autoriais, TSKP 
metraštftiinkais, dvasios valdi
ninkais — ifienu žodžiu no
menklatūra. Kai kam neblogai 
sekėsi, virto nebloga ir pelninga 
tarnyba. Istorijos fakulteto 
studentų tarpe buko, indoktri- 
nuoto optimizmo netrūko. Užteko 
ir profesūros: mokiusios tikėti 
viskuo, ką jie kalba, ką rašo pro
gramose nurodytos knygos, ver
tusių neabejoti ir negalvoti.

Sunku pasakyti, kokia dalis iš 
kelių šimtų vienu metu studija
vusių mūsų fakultete taip orien
tavosi — tai atskiro (nors ir ne
labai sudėtingo) tyrinėjimo 
klausimas.

Dalis tylesnių istorijos adeptų 
tuo pat metu savo studyose mig
lotai, bet nuoširdžiai matė Lietu
vą, kuri, Adomo Mickevičiaus žo
džiais tariant, „buvo visa praei
tyje”. Ta tyli meilė, atsargi 
dvasios rezistencija, bandymas 
net anomis sąlygomis maitinti 
dvasią herojiškos praeities vaiz
dais, buvo pakankamai ryški. 
Šioje sąlyginai aiškioj situacijoj 
mano išeities pozicija buvo kiek 
kitokia, netgi paradoksali. Aš 
mieliau domėjausi revoliucijos 
teorija, mano herojus buvo Emest 
Che Guevara (pirmais studijų me
tais netgi parengiau referatą apie 
jį), mylėjau nuskriaustus Ame
rikos indėnus, klausiau Bob 
Dylan ir The Beatles, ir pats sau 
atrodžiau daugmaž normaliu. Tai 
nebuvo patogi pozicija. Kaip 
kiekvieną jauną romantiką ne
viliojo manęs politinė (jei 
anuomet tokia apskritai buvo 
įmanoma) karjera, o „naujieji kai
rieji” ir „revoliucijos revoliu
cijoje” pranašai, kad ir netiesio
giai, padėjo nusiplauti raudonas 
dulkes nuo komjaunuoliškų aki
nių. „Revoliucįja revoliucijoje” — 
tai buvo oportunistinis kelias, 
kuris tačiau man padėjo sau 
pačiam atskleisti sovietinio gyve
nimo, įbaudžiavinto asmens ir pa
vergtos Lietuvos realybę. Dėl 
to sakau, kad pasirenkant studi
juoti istoriją viskas buvo gana 
paradoksalu.

Po poros studijų metų besiblaš
kantys interesai manyje aprimo: 
radau sau kultūros ir dailės is
toriją, 19-ąjį amžių, Simoną 
Daukantą, Mikalojų Akelaitį. 
Baigdamas studijas, apgyniau

Egidijus Aleksandravičius

diplominį darbą „Demokratų 
Mikalojaus Akelaičio ir Jono 
Zenkevičiaus veikla Vilniuje XIX 
amžiaus viduryje”. Iki šiol esu 
daugmaž ištikimas šiai tema
tikai. Daug kas iš to meto 
tyrinėjimų vėliau pateko į knygą 
Prieš aušrą

— Jūsų monografija „Prieš 
aušrą — Jaunieji Daukanto bičiu
liai” (Vilnius, 1990) aptaria in
telektualinį Simono Daukanto 
foną Kaip Jūs apskritai apibū
dintumėte lietuvio istoriko 
vaidmenį lietuvių tautos dvasi
niame ir moraliniame vystymesi 
moderniaisiais laikais? Kuo tas 
vaidmuo skirtųsi nuo kitų tautų 
patirties? (Pagalvojus, pavyzdžiui, 
apie Augustiną Voldemarą — is
torikas mokslininkas ir drauge 
politikas.)

— Kai rašiau Prieš aušrą — 
tikrai buvo juntamas sovietų im
perijos saulėlydis. Apie viską jau 
buvo kalbama, bet dar ne bet 
kaip, dar truputį netiesiogiai, 
naudojant senus išraiškos būdus, 
metaforiškai, perkeltine prasme 
ginant savas pozicijas. Ypa
tingais to intelektualinio klimato 
kūrėjais greta kitų humanitarų, 
maniau, esant (arba privalančius 
būti) istorikus. Simono Daukan
to intelektualiniame fone įžiū
rėjau tam tikras analogijas su 
mūsiškėmis problemomis. Isto
rikas, mano akyse, neturėjo teisės 
būti šiaip žmogus ir šiaip moksli
ninkas. Jo priedermė turėjo būti dicijos gaivinimo darosi neįma- 
tautos atminties saugojimas ir 
gaivinimas, jo pašaukimas — 
miglotus praeities vaizdus inter
pretuoti taip, kad viskas virstų 
beveik ateities pranašystėmis. 
Toks žiūrėjimas jau tada nebuvo 
nekaltas dalykas.

Tokioje būsenoje istorikas, kaip 
dar 1940-ais metais išsireiškė 
Zenonas Ivinskis, vis dar pasiliko 
pragmatinės istorijos nelaisvėje, 
t.y. pernelyg tiesmukiškai 
tenkino visuomenės poreikius. 
Vasario 16-oji, Molotovo-Rib- 
bentropo paktas, sovietų inter
vencija, lenininės nesąmonės — 
apie tai buvo kalbama masi
niuose mitinguose, rašoma po
puliariuose laikraščiuose. Isto
rikai panašėjo į praeities tardy
tojus, praeities teisėjus ir net 
praeities budelius. Suprantama, 
jog šitaip turėjo atsitikti — 
reikėjo prisidėti ir buvo prisidėta 
prie didžiojo pabudimo, bet 
akademine prasme ši aplinkybė 
turėjo ir dabar turi savo šešėlį.

Nes visa mūsų dainuojančios 
revoliucijos ideologija buvo 
grindžiama paprasčiausia praei
ties revizija. Iš čia plaukė tra
dicinis mūsų publikos reikala
vimas, kad istorikas būtų kažkuo 
daugiau nei mokslininkas. 1940 
metais, dar prieš įvykstant 
vimas, dar prieš įvykstant 
sovietų intervencijai, Zenonas 
Ivinskis vertino tai, kaip mūsų is
toriografijos ribotumo, uždarumo, 
silpnumo sąlygą. Rašydamas 
Prieš aušrą, aš taip negalvojau. 
Apie tai mąstau dabar. Dabar 
manyčiau, kad mūsų istoriko 
padėties skirtumas nuo vaka
riečio kolegos visų pirma slypi 
opinijos padiktuotose šio mokslo 
funkcijose. Kitaip tariant, mūsų 
istorikams problemas tiesmu
kiškai suranda garsiai kalbanti 
publika. Vakaruose jos gimsta iš 
paties istorijos mokslo. Čia, su
prantama, spalvos kiek sutirš
tintos. Tie dalykai, be abejonės, 
tarp savęs susiję, tačiau aš kalbu 
apie dominantes.

— Jūsų monografijoje „Blaivy
bė Lietuvoje XIX amžiuje” (Lietu
vių atgimimo istorijos studijos, 
Nr. 2, Vilnius 1990) Jūs rašote: 
„Juk gyvenimo mokytoja — is
torija— labiausiai reikalinga bū
na tada, kai racionaliai valdyti 
visuomenę, humanizuoti ir sukul
tūrinti atskiras gyvenimo sritis 
be istorinės patirties perėmimo, 
be dešimtmečių patikrintos tra- 

noma” (p. 7). Kokie iššūkiai ir 
naujos rolės tenka istorikui dabar
tinėje, atsikuriančioje Lietuvoje? 
Kaip dabar suprasti lietuvio isto
riko pašaukimą?

— Būtų netiesa sakyti, kad tik 
šis Jūsų klausimas taiklus ir nu
kreiptas į itin opią vietą. Galvo
ju, kad toks yra visas mūsų 
pašnekesys. Tame matau jo 
prasmę. Vienas dalykas turėtų 
būti pasakytas iš karto — nesuta
patinu savo asmeninių psicholo- 
ginių-profesinių problemų su 
visos Lietuvos istorikų korpuso 
reikalais. Vienur kalbu apie save, 
kitur — apie kolegas, bet abiem 
atvejais — tai mano asmeninis 
požiūris. Tad šališkas, ribotas, 
ypač kuomet vertinama bendra 
istorijos mokslo padėtis.

Mintys monografijoje Blaivybė 
Lietuvoje XIX amžiuje daug kur 
susišaukia su aukščiau minėtos 
knygelės mintimis. Abu darbai 
rašyti beveik vienu metu. Tik 
skirtingomis sąlygomis. Kaip 

LTSR Mokslų akademijos Is
torijos instituto žmogus, 1985 me
tais gavau užsakymą arba įparei
gojimą parašyti tokią studiją, 
kuri tiktų Gorbačiovo pradėtam 
antialkoholiniam vajui. Bet 
kokios valdiškos kampanijos 
metu mūsų institutas turėjo kaip 
nors remti politines akcijas isto
riniais argumentais. Prisipa
žinsiu, man ši tema buvo sve
tima. Tuo labiau, kad nepriklau
siau abstinentų tipui, nebuvau 
nei valdiškos Blaivybės drau
gijos, nei Motiejaus Valančiaus 
blaivybės sąjūdžio nariu. Visada 
išpažinau liberalius laisvo 
asmens pasirinkimo principus. 
Maniau, kad kiek, ko, kada gerti 
— tai kiekvieno asmeninis 
reikalas. Tad ėmiausi šios temos, 
kad netektų dėl algos dirbti dar 
ko nors nemaloniau. Juk neretai 
būna, kad tie, kurie moka pini
gus, ir muziką užsako. Kita ver
tus, pradėjęs tyrinėti, pajutau 
tikrą profesinį susidomėjimą, 
pats sau atrasdamas daugelį su 
girtuokliais ir blaivybe nieko 
bendro neturinčių dalykų. 
Politika, nevieša politika, 
visuomeninis regimos praeities 
paviršius ir paslėptos kas
dienybės realijos — visa tai buvo 
galima bandyti atskleisti. Bėg
damas nuo valdiško akademizmo, 
sukau bendrakultūrinio konteks
to link, bandžiau aiškinti, kad 
blaivybės akcija savyje turėjo la
bai daug to, kas beveik nesisieja 
su alkoholio reikalais. Beje, pats 
sau tuomet atradau, vesdamas 
tiesiogines paraleles, kad Gor
bačiovo blaivybės kampanija, 
kaip ir 19-o amžiaus Rusijos blai
vinimo bandymai — tai even
tualiai pirmieji žingsniai į rimtą 
revoliuciją... Gal iš čia plaukė 
tam tikras apeliavimas į skaity
toją, kad istorija yra gyvenimo 
mokytoja.

Kokie iššūkiai ir naujos rolės 
dabar tenka istorikui? Manyčiau, 
kad lieka ir dar ilgai išliks senie
ji iššūkiai ir senosios rolės, bet 
tuo pat metu jau laikas rūpintis, 
kad istorikas imtųsi atsakomybės 
būti tik istoriku. T.y. nuo istoriko, 
kuriam viskas aišku, kaip moky
tojui, galinčio mokyti mažiau 
išmanančius, turėtų būti gręžia
masi link istoriko, kuriam viskas 
neaišku, kuriam kyla daug pro
blemų, kuris abejoja, klausia ir 
dėl to tyrinėja. Pranašai turi virs
ti mokslininkais arba poetais, nes 

(Nukelta į 2 psl.)
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Eikime kitu keliu
Kalba VIII MKS Istorijos ir politinių mokslų 
programos pirmininkas Leonas Sabaliūnas

Leonas Sabaliūnas (g. 1934 
metais Kaune) vidurinį ir aukš
tąjį išsilavinimą gavo JAV, 
politinių mokslų magistro laips
nį įgydamas 1958, o daktaratą 
1963 metais Columbia universi
tete New York’e. Jo disertaciją 
Lithuania in Crisis: National- 
iam to Communi8m išleido Į 
University of Indiana Press 1972 
metais. Politinius mokslus jis 
dėsto jau 30 metų, ilgiausiai (ir 
dabar) dirbdamas Eastern Michi
gan University.

Leonas Sabaliūnas ėjo įvairias 
pareigas studentų organizacijose, 
bendradarbiavo spaudoje ir 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. Žinodami jo pareigas 
VIII Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo programoje, pirmiausia ir 
paklausėme: kuo šis simpoziumas 
skirsis nuo pirmykščių ir kuo bus 
i ji panašus?

— Dr. Kęstutis Keblys, visų 
simpoziumo mokslinių pastangų 
vadovas, mūsų įsakmiai prašė 
daryti visa, kad simpoziumo dar
bų vertė bent viena kopele 
aukščiau pakiltų. Žinoma, nieko 
čia ypatingai nauja — kokybės 
siekdavome visada. Bėda tik ta; 
kad atsirasdavo įtaringų pašalie
čių, kuriems atrodydavo, kad 
ankstyvesnių suvažiavimų šta
bus kartais masindavo pernelyg 
plati darbų apimtis ir dalyvių 
gausa. Šįsyk tad ryžtamės būti 
ypač atsparūs tokioms pagun
doms (kam „gelbsti”, žinoma, ir 
pinigų bei mokslo pajėgų stoka).

„Istorija turi imti lenktis dabarčiai...”
(Atkelta iš 1 psl.)

nei mokslo, nei meno kūrinys 
negali pretenduoti būti švent
raščiu.

— Amerikoje ir kitur Vakaruo
se yra aptariama vadinamoji 
pomoderni (post-modern) padėtis 
visuomenėse, kuriose istorija pra
randa savo reikšme, istorinis są
moningumas išnyksta ir jo vietoje 
iškeliamas nesibaigiantis dabar
ties momentas. Komunizmo sužlu
gimas Vakaruose prieštaringai 
vertinamas — kaip „istorijos 
pabaiga" arba kaip grįžimas i 
istoriją & utopijos košmaro. Kaip 
Jūs apibūdintumėte šiuolaikine 
lietuvių istorinio sąmoningumo 
būkle? Koks yra šiuo metu lietuvio 
ryšys su savo istorija?

— Jubiliejiniame Santaros- 
Šviesos suvažiavime, įvykusia
me Lietuvoje šių metų birželio 
mėnesį, paskutinė diskusijų die
na buvo paskirta postmoderniz
mo apraiškoms Lietuvoje aptarti. 
Viena iš man įstrigusių ir pri
imtinų tezių buvo tokia: svarstyti 
visuomenės postmodernizmo 
klausimą keblu, kuomet abejoti
nas pats lietuvių visuomenės mo
dernumo faktas. Tačiau istorijos 
mokslo padėties visuomenėje ki
timas dabar yra pastebimas, ir 
būtų blogai, jei to nebūtų. Vien 
istorijoje prasmegusi visuomenė 
įgytų nekrofiliškų bruožų, tuolab, 
kad istorijos populiarumo apogė
juje klesti toli gražu ne akademi
nė ir net ne mokslinė istoriogra
fija. Viskas pašėlusiai sparčiai 
mitologizuojama, o iš istorijos 
mokslo reikalaujama beveik ha
giografinio pamokslavimo. Mies
tai miesteliai, net didesni kaimai 
apsirūpina istorinių herojų gat- 
vėvardžiais, bet tuo pat metu pa
sitenkinama vos keliais istori
niais faktais, keliais įvaizdžiais, 
visiškai nesigilinant į rimtesnius 
dalykus. Hipertrofuotas istoriciz- 
mas visuomenėje gimdo ypatin
gos misįjos, kurią tauta) \ tartum 
turi atlikti istorijoje, iliuziją. Apie 
savo ypatingą praeitį ir savo ypa
tingą kalbą, prieš kurią turėtų

Leonas Sabaliūnas

Bet dienos negirsime be vakaro. 
Ką tos kilnios pastangos atneš, 
greitai pamatysim, kai Čikagoj 
susitiksime vieni kitų pasi
klausyti.

Bent vienu svarbiu atžvilgiu 
dabartinis suvažiavimas, deja, 
panašės į daugelį pirmykščių — 
jis bus išeiviškas. Žinoma, ne 
temų, o dalyvių prasme. Nors 
keletas mokslininkų žada iš 
Lietuvos atvažiuoti, jų antplūdis 
(kaip, pavyzdžiui, VI MKS) visgi 
nepasikartos. Išeivija kiek ap
silpusi nuo didelio dolerio nutekė
jimo.

— Papasakokite smulkiau apie 
savo vadovaujamos srities progra
mą: kur ir kas bus daroma, kokie 
bus prelegentai (vietiniai ir iš 
Lietuvos), kokios temos?

lenktis kitos kalbos, iš mano 
sutiktų žmonių už lietuvius la
biau kalbėjo tik keli albanai vie
nos Fulbright stipendininkų su
eigos Čikagoje metu.

Istorija turi imtis lenktis dabar
čiai, ypač atgavus politinį sava
rankiškumą, atgavus galimybę 
patiems kurti, keisti ar tobulinti 
savo politinę civilizaciją. Soviet
mečiu mums nebuvo kitos sferos, 
išskyrus istoriją arba folkloro 
studijas, kuriose legaliu būdu bū
tų galėjusi reikštis tautos dvasia 
Istorija imitavo politiką, praeities 
kontempliacija užimdavo realaus 
politinio mąstymo vietą. Dabar 
norėtųsi tikėti, kad nūdiena turi 
galimybių užimti deramą vietą 
gyvenime. Okupacijos pusamžis, 
nustūmęs Lietuvą praeitin, at
gręžęs visuomenės žvilgsnį atgal, 
pagimdė tikėjimą, kad didi praei
tis pati savaime turi atstatančių 
galių, kad jos atvėrimas kaip pa

Algimantas Žižiunas „Atmintis”, II

Ii šiemetinės Lietuviu fotomenininku parodos, kuri vyks Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, nuo spalio 29 iki lapkričio 
7 dienos. Šiemetinės parodos ir konkurso tema — „Draugystė".

— Nors visi politikos ir istorijos 
sekcijos pranešėjai yra čiabuviai, 
jų domesys koncentruosis prie 
politinių atgimstančios Lietuvos 
klausimų. Visi jie Lietuvą minės 
iš tolo. Dr. Robertas Vitas 
aiškins, kaip diplomatinis okupa
cijos nepripažinimas padėjo išlai
kyti teisinį Lietuvos valsty
bingumo tęstinumą. Dr. Julius 
Šmulkštys aptars trišakės 
partinės sistemos vystymosi 
žymes ir galimybes. Dr. Tomas 
Remeikis paieškos normatyvinės 
teorijos pėdsakų Lietuvos kons
titucijoje. O mano paties 
tyrinėjimai gilinsis į reikšmingą 
santvarkos naujovę — teismui 
patikėtą konstitucinę priežiūrą. 
Lygindamas jos kilmę, paskirtį ir 
struktūrą su konstitucingumo 
klausimų rišimu kituose kraš
tuose, kartu kelsiu ir gana opų 
klausimą: ar nesulėtins demokra
tijos daigos šitoks teisminio 
vaidmens išpūtimas? Pagaliau, 
trumpai aptaręs padarytus 
pranešimus, dr. Saulius Sužie
dėlis pakvies sesijos klausytojus 
prie pašnekesio prisidėti savo 
klausimais ir pasisakymais. 
Šitokia tad lietuviškojo gyvenimo 
reiškinių aptartimi mes įveiksim 
tuos tolius, kurie mus Čikagoje 
skiria nuo Vilniaus.

— Kokios buvo Jūsų patirtys 
šį simpoziumą organizuojant: 
rūpesčiai ir sunkumai, būsimųjų 
prelegentų bei dalyvių nuotaikos, 
etc.

nacėja gali savaime išlaisvinti 
nuo dabarties statymo sunkumų. 
Į istorijos tekstus imta žiūrėti 
pamaldžiai, tikint, kad malda 
praeičiai gali išmelsti stebuklą.

Filosofas Arvydas Šliogeris, su 
kuriuo diskutuojant nuolat būda
vau remiamas prie sienos, yra 
pažymėjęs, kad istorija galinti 
praryti dabartį. Ypačiai pavojin
gas viską naikinantis istoricizmo 
sindromas yra tad, kuomet nebė
ra gyvos tradicijos. Mes kaip tik 
jyvenome sunaikintų, nykstan
čių ir naikinamų tradicijų laiku. 
Todėl istorija, ypač prievarta vei
kiama suvulgarinto marksizmo 
apologetų, virto procesų, tėkmių, 
dėsnių, mirgančių ir besikeičian
čių miražų liudytoja. Ji nepagar
biai užmiršo metafiziškai ryman
čias ir laikui atsparias klasikines 
civilizacijos formas ir normas. Fi
losofai anksčiau ėmė mąstyti apie 
istoriją, kuri suvaldytų istoriciz-

•— Štai kas įdomu — politikos ir 
istorijos mokslo žmonių, norinčių 
šiame simpoziume pristatyti savo 
tiriamuosius darbus, buvo maža. 
Kita vertus, kas norėjo pro- 
gramon pakliūti, buvo tuo itin 
suinteresuotas; tokio asmens at
sidavimas moksliškajai lietu
vybei yra pastovus ir gana stip
rus. Turbūt tai reiškia, kad bent 
tose srityse dar yra būrelis 
mokslininkų, kurių profesinis 
užsiėmimas visada turės ir lietu
viškų elementų. (Politikų ir is
torikų nelaimei, mokslininkes 
pasiglemžia kitos sritys. Jas la
biau traukia kalbos ir literatū
ros, psichologija, pedagogika, 
socialinės pagalbos profesijos, 
verslas ir kiti darbų plotai.)

Nerimą tačiau kelia gana lėta 
telktis tokios Jaunesniosios” 
mokslininkų kartos, kuri, tolstant 
„vyresniesiems”, praturtintų pro
fesinio įnašo visumą tiek tema
tine, tiek metodologine prasme. 
Žinau, nestinga toji karta 
asmenybių, tik nelengva nusta
tyti jos identitetą. Nelengva 
sudaryti jų paprasčiausią moks
linį registrą; surasti pagalbinių 
lėšų — to pinigo sėklai — jų dar
bo proveržiams palengvinti; 
įveikt tą atgrasą, kuri juose kyla 
iš nepakankamo lietuvių kal
bos mokėjimo; ir iščiulpt iš jų 
pagrindinių mokslinių interesų 
tai, kas tenkintų ir lietuviškąjį 
reikalą. Tai tikrai nelengva, bet 
svarbu, norint išsaugoti vertingos 
mokslinės veiklos tęstinumą.

— Kokie ateities planai, užda
viniai, pageidavimai?...

— Ateities simpoziumams 
būtina pilnesnė jų mokslinio cha
rakterio pripažintis. Daugeliui 
ligšiolinis simpoziumas tebuvo 
lietuviškojo pokultūrio renginys. 
Amerikietiškoje mokslų sis
temoje, kurioje mes dirbame ir 

mą. Į mus lėtai ir pavėluotai 
plaukė Johann Huisinga ir Fer- 
nand Braudel tekstai, bet, kita 
vertus, viską lėmė reali socio
kultūrinė stichija.

Ta stichija yra antras, o gal net 
trečias (arba tretinis) mūsų, 
lietuvių, istorijoje asmenybės 
emancipacijos tarpsnis. Mano 
galva, būtent asmens vadavimo- 
si iš kolektyvinės sąmonės dikta
tūros (Vytauto Kavolio žodžiais — 
sąmoningumo trajektorijos paki
limo) tarpsnis, situacija, kuomet 
asmuo tiek suvokia save, kad tap
tų laisvas, bet dar ne tiek laisvas, 
kad visiškai atitoltų nuo bend
ruomenės ir susvetimėtų, yra is
torijos gimties arba atgimimo lai
kotarpis. Pirmąkart mūsų visuo
menė tai išgyveno Adomo Micke
vičiaus ir Simono Daukanto lai
kais, antrą — Aušros ir Varpo 
bei Kražių skerdynių epochoje. 
Manyčiau, jog yra pagrindas teig- 

kuriame, simpoziumai neturėjo 
nei to matomumo, nei tos reputa
cijos, kuriuos dėl savo gana 
plačios apimties ir akademinio 
pobūdžio jie galėjo pelnyti. 
Grynakraųjams tos sistemos isto
rikams, politikams ar sociolo
gams mūsų pastangos panašėjo į 
bendruomeninį kažkokio ghetto 
triūsą, o ne į mokslinį darbą. 
Nors pastangos dažnai būdavo 
didelės, atpildas (ne pinigo 
prasme, kas savaime supran
tama, o mokslinės naudos at
žvilgiu) likdavo kuklutis. O taip 
neturėtų būti, nes mokslinio 
tyrinėjimo rezultatų pristatymas 
akademinėse konferencijose yra 
ypač svarbus jaunesniajai 
profesūrai — tai jų tarnybinio 
paaukštinimo reikalavimų dalis.

Norint gauti tinkamą darbo 
vertės pripažinimą, reikia nuolat 
rūpintis dėmesinga mokslinių 
pranešimų ir samprotavimų 
ruoša — jų moksliškumu, origina
lumu, išsamumu, kritika, plati
nimu. Tai, žinoma, būtina, bet to 
nepakanka; reikia pergalvoti ir 
struktūrinį simpoziumo įrėmi
nimą. Jam būtina aukštųjų 
mokslo įstaigų globa. O tą globą, 
kuri mus skatintų prie moksliš
kumo ir mūsų darbams teiktų 
profesinės pagarbos, galėtų su
teikti universitetai — pvz., 
University of Chicago ar Univer
sity of Illinois at Chicago, kur 
turime savo Katedrą. Taip daro 
baltų studijų draugijos čia ir 
Europoj, taip reiktų daryti ir 
mums. Tų draugijų mokslinės 
konferencijos yra „sponsored by” 
arba vyksta „in cooperation 
with” University of Maryland, 
University of Toronto, Universi
ty of Stockholm, ir t.t. Eikime tuo 
keliu ir mes.

at

ti, jog dabar tas pats vyksta tre- 
čiusyk. Juk visa tarpukario Lie
tuvos laisvos visuomenės viršūnė 
— ta istorinio sąmoningumo ne
šėja — mums, vietiniams, buvo vi
siškai determinuota. Iš šios situ
acijos plaukia ir archaiškas šiuo
laikinio lietuvio santykis su savo 
praeitimi, ir infantiliškos istori
nio sąmoningumo formos, galin
čios apsireikšti per masinį mito- 
logizavimą ir ritualizavimą, meti
nių minėjimus, nostalgiją vidur
amžiškoms misterijoms. Kita ver
tus, intelektualinės informacijos 
srautas, Vakarų istoriografijos 
poveikis studijuojantiems užsie
niuose ar skaitantiems geras 
knygas po tėviškės beržais atsi
veria savo modernesniu pavidalu, 
o ne tuo, kurį juto Vakarų visuo
menė tuomet, kai pati brendo is
toricizmo kevale. Todėl Lietuvo
je postmodernizmas (tuolab, mo
dernizmas) neišvengiamai yra su
simaišęs su Vakarų visuomenėje 
jau suplėkusia istorija tapusiais, 
o mums vis dar gyvais ir aktua
liais asmenybės laisvės gimimo, 
kultūros personalizacijos reiški
niais. Dabar sunku prognozuoti 
galimą tokios mikstūros rezulta
tą.
' Dėl komunizmo ir jo žlugimo 
padarinių prieštaringo vertinimo 
Vakaruose pridurčiau dar štai ką. 
Chateaubriant’ui po Prancūzų re
voliucijos, Spengler’iui ar Berdia- 
jevui po socialistinių revoliucijų 
Europoje tikrai galėjo matytis pa
saulio saulėlydis. Komunizmo 
atsiradimas, o nėjo žlugimas Va
karams tą saulėlydį ypačiai 
dramatino. Komunizmo žlugimą 
vargu ar lydės pesimizmo gaidos 
Vakaruose. Tos epochos pabaigos 
sudėtingos pasekmės skaudžiau
siai liečia tiktai komunistinio 
kontinento aborigenus, kuriems 
kai kurie Vakarų jūrininkai dar 
tik veria stiklo karolius, dar tik 
krauna veidrodžių šukes į savo 
burlaivių triumus.

— Kokius istoriografinius 
klausimus galima laukti, kad 
Lietuvos istorikai svarstys 
ateinanti dešimtmeti?

— Kaip minėjau, mūsų istorio
grafijos paradoksali padėtis 
slepiasi tame, kad nepaisant

Algimantas Aleksandravičius (Panevėžys) „Atostogos dviems”, III

Kasmetinė Lietuvių fotomenininkų paroda atidaroma šių metų spalio 
29 dieną, penktadienį, 7 v.v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje. 
Paroda vyks iki lapkričio 7 dienos. Užbaigtuvės ir premijų įteikimo iškilmės 
bus lapkričio 12 dieną per vakaronę Jaunimo centro kavinėje. Šių metų 
parodos ir konkurso tema yra „Draugystė”. Parodą rengia Budrio vardo 
lietuvių fotoarchyvas.

milžiniško mūsų dainuojančios 
revoliucijos ideologijos istori- 
zavimo kai kurių fundamentalių 
Lietuvos istorijos klausimų (net 
Vytauto Didžiojo ir kryžiaus karų 
epochos) tyrinėjimai beveik 
apmirė. Neblogas pavyzdys — 
Lietuvos istorijos instituto LDK 
istorijos skyrius. Žmonių mažėja, 
darbų taip pat nedaug pasirodo — 
juos velka tie patys keli autoriai, 
nesulaukdami jėgų pastiprinimo. 
Sovietmečiu dėl istorijos badmi- 
riauti skatino rezistencijos mo
tyvas. Imtis pelningesnės veiklos , 
atrodė kaip išdavystė, kaip 
pralaimėjimas sovietinių asimilia- 
torių kėslams, o ir pasirinkimo 
galimybių būta mažiau, negu 
dabar.

Dabar visiškai kitaip badmi- 
riaujama. Istoriografijos rezis
tencinis krūvis senka, darbui be 
atlyginimo įprasminti motyvų | 
mažėja. Nuodėmingai braunasi 
mintis, kad sovietų saugumiečių 
siautėjimas ir visagalybė buvo 
pakeliama kantriau, negu pasipū
tusių saviškių valdininkų ar so
čiai tautinius lozungus čiaumo
jančių bankininkų visagalybė. 
Todėl artimiausią dešimtmetį la
biausiai tikėtinas istoriografijos 
sąstingis, kuriame kiekviena 
nauja monografija, kaip ir seniau, 
bus ypatingas akademinis įvykis. 
Tikėtina, kad greta tradicinės 
tematikos rasis daugiau istorinės 
psichologijos, kasdieninio gyve
nimo istorijos studijų.

— Lietuvos istorijos institute 
Jūs einate Kultūros istorijos 
skyriaus vedėjo pareigas. Kokiu 
instituciniu ir filosofiniu pagrin
du persiorganizuoja istorijos 
mokslas ir tyrinėjimas Lietuvoje? 
Ar į institutus, ar suvedamas į 
universiteto kontekstą? Koks vys
tymasis būtų labiausiai pageidau
tinas, Jūsų nuomone?

— Lengviau yra pasakyti, 
kokių yra istorijos mokslo persi
organizavimo koncepcijų, ten
dencijų ir ketinimų. Realybė 
geriausiai matyti konkrečiose 
akcijose. Kaip idealą vieni įsi
vaizduoja institutus arba in
stitutą prie universiteto, kiti 
atskiras nepriklausomas istorijos 
tyrinėjimo įstaigas, išlaikomas iš 
valstybės biudžeto. Yra kompro
misinių variantų. Štai Lietuvos 
istorijos institutas (kaip ir keli 
kiti humanitarinės pakraipos in
stitutai, veikiantys Vilniuje) su

darė alijansą su Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetu, bendradar
biauja ir, atrodo, labai sėkmingai. 
Dėka šio žingsnio jaunas univer
sitetas galėjo organizuoti aukštą
sias studijas, o instituto moksli
ninkai labiau susirūpinti peda
gogine veikla ir pamainos 
ruošimu.

įvairūs variantai turi savo 
privalumų, bet karčiai ironizuo
damas, galiu pasakyti, jog tuo pat 
metu nėra nė vieno projekto, 
kurio nebūtų galima sugadinti. 
Viską galima sugadinti, kuo
met intelektualinių sluoksnių 
sąmonę šitaip įsismelkę valdinin
kiškos orientacįjos įpročiai. Svar
bu, kad tyrinėtojai susivoktų esą 
laisvų profesijų žmonės, kad im
tų įvairuoti darbo sutarčių, 
kontraktacijos formos, nelei
džiančios uždirbti nedirbant ir 
skatinančios kiekvieno laisvo 
profesionalo kūrybingumą. 
Dauguma dabartinių istorijos 
pertvarkymo projektų, mano 
galva, konservuoja senuosius 
tyrinėtojų darbinius santykius, o 
sponsorystės įstatymo ribotumas 
atima paskutines galimybes is
torikui ištrūkti iš valdinės tarny
bos prievolių lauko. Visa tai tam 
tikra prasme paverčia istorijos 
mokslo persiorganizavimo darbus 
kosmetika.

Keičiant senųjų institucijų — 
sovietmečio paveldo — priklauso
mybę, pavadinimus ir struktūras, 
neretai į antrą planą atsitraukia 
dirbančiųjų kvalifikacijos pro
blema. Štai vienu metu TŠKP 
istorijos katedros aukštosiose 
mokyklose tapo Politologijos 
katedromis. Pasikeitė kursai ir 
pavadinimai, bet žmonės keičiasi 
žymiai lėčiau. Tad į ligšiolinius 
institucinius poslinkius žiūriu la
bai rezervuotai. Laikas turi 
parodyti, nes istoriška yra ir pati 
istorija.

— Kodėl verta užsiimti dabar 
Lietuvos istorija? Kokias platesnes 
įžvalgas gali siūlyti to pasaulio 
užkampio istorinė patirtis ir iš
gyvenimai? Kaip mes galime pa
traukti Vakarų dėmesį?

— Man patogiau būtų suprasti 
Jūsų klausimą siaurai akademiš
kai, t.y. klausyti, kuo Vakarų is
toriografiją galėtų sudominti 
mūsų praeitis. Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos ar nūdienos 
Lietuvos — to didžiojo pasaulio 

(Nukelta į 4 psl.)



Šeštadienis, 1993 m. spalio mėn. 9 d. DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 195(34) - pal. 3

Tomo Venclovos šviesa: tankėjanti Vytautas Naktigonis
JULIUS KELERAS

Tomas Venclova. TANKĖ
JANTI ŠVIESA. Eilėraščiai. Chi
cago: Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas, 1990. 72 puslapiai. 
Kaina — 8 doleriai. Gaunama 
„Drauge”.

Tomo Venclovos poezija yra su
sieta su keliais svarbiais orien
tyrais, be kurių gal ir nėra 
įmanoma suprasti komplikuotų 
metaforų ar viso poetinių figūrų 
tinklo, atspindinčio poeto patirti, 
žinojimų ir likimų. Turiu omeny 
jo poezijos ištakas (ypač 20-ojo 
a. rusų „sidabro amžiaus” poe
tinės kultūros perspektyvų — nuo 
simbolistų, akmeistų iki didžiųjų 
disidentinių poetų). Antras 
dalykas: Tomas Venclova niekuo
met neužmiršta, jog geras 
poetinis tekstas visuomet yra 
daugiau konstruktas negu 
vienkartinė emocijos išraiška. 
Poetas, be abejo, neprieštarautų 
kiek perfrazuotai T. S. Eliot’o 
minčiai, kad eilėraštis, rašomas 
20-ojo amžiaus gale, turi būti 
komplikuotas ir sergėti savyje 
daugeli perskaitymo variantų, o 
tuo labiau praktikuojančio semio
tiko kūryba, manytum, turėtų 
būti atpalaiduota nuo atsitikti
nybės arba toji atsitiktinybė 
natūraliai virstų sistemos dalimi, 
tokiu būdu paliaudama būti atsi
tiktinybės skeveldra. Poetinės 
sistemos visada priešinasi 
išorinės orientacijos sistemoms: 
socialinėms, ideologinėms, politi
nėms, nors įžvalgus skaitytojas 
nesunkiai pastebės, kad sųlytis 
su istorija ar jos veiklos pavi
dalais, politinėm transforma
cijom rūpi tiek Venclovai, tiek 
nemažai daliai jo verstų autorių. 
Poetui visada įdomus pirmiausia 
jo paties santykis su pasauliu, 
maždaug taip, kaip pieštuko san
tykis su popieriumi, nors nereikš
tų, jog Tomų Venclovų be 
pastangų galėtume priskirti, 
tarkim, introvertinės išpažinti- 
nės lyrikos kūrėjams. Pats poetas 
įvade teigia, jog labiau yra linkęs 
į metafizinę poezijų nei į pilietinę. 
Tačiau regis, jog pilietiškumas 
yra viena jo poezijos ypatybių. 
Nesakau, jog svarbiausioji.

Aš žinau, kad Tomas Venclova 
nėra pripažįstamas kaip poetas, 
aiškiai rašantis apie aiškius 
dalykus, ko trokštų ar bent jau 
troško tradicinis tradicinės poezi
jos vartotojas, poezijos skaitymui 
teskiriantis nedaug savo gerai su
balansuoto laisvalaikio. Tačiau 
nekonvencionalumas ir nekonfor- 
mizmas tiek politinėje, tiek kul
tūrinėje (tiek pagaliau turbūt ir 
asmeninėje, nors tai mums netu
rėtų rūpėti) srityje yra pagarbos 
vertas vien todėl, kad pasiprie
šinimas stabiliai pasaulio sųran- 
gai kai kuriuos priverčia atidžiau 
pažvelgti į esminę to ar kito 
reiškinio pusę, artikuliuoja nauju 
pasaulį. Taip ir Tankėjanti švie
sa nėra vien nauja poeto knyga, 
bet ir knyga, atnaujinanti tradi
ciškų poezijos knygos modelį: 
pagrečiui publikuojami origi
nalūs eilėraščiai ir vertimai. 
Tiksliau tariant, 17 paties Tomo 
Venclovos kūrinių ir 11 verstinių 
(Czeslaw Milosz, Joseph Brodsky, 
Stanislaw Baranczak, Zbigniew 
Herbert). įvade Tomas Venclova 
teigia, jog bendrasis knygos tonas 
„turbūt vienodas ir tamsus”, 
tačiau poeto skaitytojai niekad 
nesitikėjo aptikti šiose eilėse uto
piško džiaugsmo dvasios, klai
džiojančios dažniausiai po ne
gyvas literatūras. Džiaugsmas 
yra faktiškai iškritęs iš poeto 
emocinės erdvės rato ar bent jau 
taip atrodo, skaitant tekstus, 
kurių gyvastingumų lemia visai 
kiti dalykai: suspausta žodinė 
erdvė, įtempta klausa, mėga
vimasis (pačia geriausiąją to žo
džio prasme) teksto faktūra, kuri 
niekad nebūva nei savitikslė (bet 
kurio atveju grožis visada lieka 
Tomo Venclovos akiratyje kaip 
unikalus dydis). Jeigu ir yra čia 
džiaugsmo, tai jis skirtas lietu-

Tomas Venclova Stasio Ilgūno nuotrauka

viško žodžio galimybių išplė
timui. Tas žodis nemechaniškai 
priartinamas prie europietiško- 
sios poezijos plastiškumo, prie 
amžinųjų pasaulinės kultūros 
įvaizdžių bei reikšmių. Akivaiz
du, jog Tomas Venclova daugiau 
kritikų nei skaitytojų poetas ir 
tikrai nelengvai perskaitomas, 
tačiau nugalėjus jo eilutę, strofų 
ar eilėrašti, negali neužlieti 
džiaugsmo šuoras; atradimo pojū
tis, atnaujintos kalbos pojūtis, 
egzistencinės tematikos gelmė. 
Štai kaip įvyksta susitikimas su 
praeitim:
Įpratę būti prieblandoj, daiktai 
Atsikartoja šiapus vandenyno. 
Trys laikrodžiai sustoja į kertes, 
Tinklainė, nebijodama suklysti, 
Atranda spyną, staltiese, 

žvaigždes 
Ten pat, kur jas atrasdavo 

vaikystėj.
(Tankėjanti šviesa, p. 14) 

Praeities siluetai sugrįžta į senas 
vietas, tapdami lyg ir atsparos 
tašku, pateisindami ir vainikuo
dami „amžinojo sugrįžimo” mitų, 
tokį svarbų šio amžiaus Vakarų 
autoriams. Nostalgija ir pasiprie
šinimas nevilčiai gerai organizuo
ta poetine kalba, kietu ritmu, 
prieštaraujančiu emocijoms, man 
atrodo, daiktas gana svarbus 
Tomo Venclovos poetinei jause
nai, nors poetas akivaizdžiai 
vengia aforistinių deklaracijų, 
tiesmukai nusakomų idėjų, 
kurios, be abejonės, gausiau pri
trauktų priėjo poeziją skaitančių 
publikų. Tik ar tas jau taip svar
bu vienam reikšmingiausių lietu
vių poetų, ar tas nelygstamai 
esminga poezijos lemčiai? Poeto 
tikslas visiškai kitas, jei, žinoma, 
pripažinsim, kad poezija nėra

Venclova apie
Cvetajevą

Nuo savo atvykimo į Ameriką 
1977 metais Tomas Venclova yra 
išvaręs daugelį vagų. Jis tapęs ir 
vienu įdomiausiu rusų literatūros 
interpretuotojų anglų kalba. Tai 
patvirtina ir Amerikos savaiti
niame žurnale The New Republic 
šių metų balandžio mėnesį pa
sirodęs ilgas jo straipsnis apie 
rusų poetę ir esėjistę Mariną Cve
tajevą.

Venclovos straipsniai rusų lite
ratūros temomis išsiskiria savo 
jautrumu rašytojų totalitarinėse 
santvarkose dilemoms. Ir šiame 
straipsnyje jį ypač domina san
tykis tarp poezijos ir laiko, este
tikos ir moralės, meno ir sąžinės.

„Menas sąžinės šviesoje” — taip 
pavadinta ir neseniai anglų kal
ba išleista Cvetajevos esė rink
tine. Recenzuodamas šią knygų, 
Venclova pažymi, kad Cvetąjevos 
likimas yra „vadovėlinis pomir- 

savitikslis daiktas kaip gamta. 
Tikslas: sukurti individualių 
poetinę lietuvių kalbų ir byloti ja 
apie grožį, esatį, skausmų. Bylo
ti apie viską, kas yra svarbu 
gyvam ir dažnai kenčiančiam 
žmogui. Savaip kalbėti apie Vieš
patį ir pasaulio prasmės paieškas:

♦ ♦♦

Užplūdusi lūpas, vilnis 
atsitraukia ūmai,
Ir vėl susikaupia, ir tampa 

savim. Nemarumas —
Tik ženklas, tik įgūdis, atsikartoja 
kiemai,
Aptirpusi žvakė, langine 

brūžuojantis krūmas.

Apakina kūnas, tarytum akmuo 
vandeny.

Suklūsta naktiniai drugiai, 
parafinas garuoja.

Mes tolstame vienas nuo kito.
Girdžiu, kaip eini

Iš sapno į sapną, iš rojaus į mirtį 
ir rojų.

Į spragą tarp žodžio ir daikto.
Dabar tu visa — 

Tik tat, ką prisimena pirštai.
Žinau, kad pradingsi 

Ir grįši atgal. Kambary
karaliauja tamsa, 

Ir krūmas prabyla, ir jūra
sulėtina žingsnį.

Tik ženklas, grįžimas. Šešėlių, 
bangų dovana.

Nereiškianti nieko, pranokstanti 
matų ir saiką.

Ir girgžda langinė, ir plakas kalba 
ir liepsna — 

Pati amžinybė, aklai atsišliejus 
į laiką.

(Tankėjanti šviesa, p. 61) 

— ir save

Marina Cvetajeva

tinio triumfo” pavyzdys. Režimas 
ją tarsi privertė nusižudyti, jos 
vardų kelis dešimtmečius buvo 
uždrausta minėti, bet rusai jau 
seniai pripažino, kad jos poetinis 
balsas buvo vienas svarbiausių 
šiame šimtmetyje. Ir Vakaruose 

(Nukelta į 4 psl.)

IŠSIGELBĖJIMAS

Kodais ji buvo parašęs. Paskui kažkur jam dingo
Tas eilėraštis. Mėgins dabar atkurti.
Iš to, kas yra sapnų atmintis. Ir iš gyvenimo — beprasmio, 
neišvaizdingo.
Kaip iš lošimo — iš pražūties — paskutinę kortą.

Kniūbsodavo prie stalelio, užsižiūrėdamas pro langą.
Vilnius. Ne Vitebskas. Klapsėdavo kareivių kanopos. 
Žmoniūgų basi veltiniai. Tamsia apranga.
Ir ant laiptelių, lyg ant lentinės sofos,

Nugriuvęs mušeika girtuoklis. Trūkčiojantį jo sapną 
Aprašinėdavo. Juodas ir nykstančias
Pušų viršūnes. Kaminus. Viduramžių gripo apimtą 
Priemiestį. Šagališką kolūk. turgelį. Pernykščias ir 

užpernykščias

Tu vienas man likai Ei, ant pečių, ir einam! 
O kur? O kaip? O kam? O kas man darbo! 
Pagrok tu man šią paskutinę dainą 
Nes jau rytoj gal bus man arba — arba...

i 1956

Varnas. Saulėlydį. Kraują. Kanopomis
Kapojamą eilėraštį. Aimanomis
Niekas nebetikėjo. Ką jau kalbėt apie pakniopstomis 
Sukirptą tavo mielosios elgesį. Su kaimenėmis

Ji nuskubėjo. Įnikai į Jeseniną. Pasukai
Karčiamon. Tyliai sėdėt ir stebėti.
Įdomiau ir... Gėrei viską, išskyrus kraują. Paskui pasakei, 
Kad imi jaust nematomą režisūrą. Teko skubėti.
Šviesiai raudonas tiško
Per sieksnį ant grindų. Įvyko. Nustebai. Ir staiga pabūgai 
Šitokio beprasmiško
Finalo. Dantimis suveržei virvagalį. Išsvirduliavai { pūgą.

Lygiai taip — atsimeni? vaikystėje — pasikorėlius 
Už parankių atvesdavo. Arba persipjauta gerkle 
Savižudžius. Tėvas, miestelio aptiekorius, 
Skėsčiodavo rankomis, nebegalėdamas prikelti

Visų miestelio numirėlių. Ilgokai galandęs
Buvai dantį. Juoba peilį. Gintis
Nuo nieko neteko. Nuo savęs? Išsigandęs
Pasidavei. Ji už pertvaros miegojo. Galvojo: girtas,

Nuvirto.
Miegokit ramiai, kieme po medžiu sūpuoklės!

Miegplt, žydintis krūme! Laumių užsuptas kūdiki!
...Grįžo. Pooperacinis vaiduoklis.
Dar laimingas nuo morfijaus. „Gulėk. Nesibudinki".

Tarnaitė kraujo dėmes iššluostydavo. „Laimingai
Šiąnakt, — sakydavo tėvas: — Pirštus valdys. Pora arterijų. 
Sausgyslė. Nervas. Tik ar teisingai
Baudi save? Už visų nuodėmes? Už išduotą

Save? Už sekimą ir persekiojimą?”
Štai ir treti gaidžiai. Artelėje

Sambrūzdis. Klapsi kanopos. Išvaduotojų.

Toli gražu. Ne tas išėjo. Bet nebetikslins
To, kas dingo. Turi galvoj prarastą
Eilėraštį. Buvo gražu. Baisu ir gražu. Kaip nors įstiklins 
Vargų veidrodį — pigų ir prastą.

Morzė tamson jį išlydi,
Dar spėjus dirstelt į apsnigtus ir užmirštus —
Į nebaigtos statytis
Bažnyčios griuvėsius. Į vos švintančius užmiesčius.

1954-1993

POKALBIS SU SAVO AKORDEONU

Juoda naktis. Velniai girtauja kluone.
Vienplaukė vėtra juokiasi ir staugia.
Akordeone, grok, akordeone,
Nemylimas, bet ištikimas drauge!

Tu vienas man likai iš viso mano labo.
Drauge mes raudam. Ir dainuojam dviese.
Lydėk mane, bičiuli, ligi grabo;
Kol aš užkimštu, tu nusidėvėsi.

Likimas bendras mūs. Ir fveikata vienoda.
Ko tu neištveri, ir aš to nepakelčiau.
Abu per greit nusilesam, atrodo,
Abu drėgmės mes bijome ir šalčio.

Abu ir praeitį dar minim šiokią tokią...
Nejau ji niekad nebegrįš? Nejaugi?
Akordeone, grok man vėtrų šokį, 
Nemylimas, bet ištikimas drauge!

Seniai gaidas užmiršome skaityti
Ir grojam iš žvaigždžių bei iš laukų gėlėtų.
Turi dėkingas būti man, brolyti,
Kad ant pečių tave nešioju aš po svietą.

Tik dovanok, kad jau tavęs nesaugau.
Ir kad tave, kaip reik akordeoną,
Ištikimiausią ir geriausią draugą —
Aš duodu į rankas kitiems, kaip savo žmoną.

***

Vai berželiai svyruonėliai 
Ko nugeltot pakelėmis?
Oi berneli girtuoklėli,
Ko guli tu apsivėmęs?

Ko parpuolei po berželiais, 
Po geltonu lapų auksu?
Ko nečėdįji širdelės — 
Turto Viešpaties didžiausio?

Vai berželiai svyruoklėliai, 
Supkit supkit didžią skriaudą! 
Oi praneškit motinėlei 
Kad sūnelis graudžiai rauda.

Vai giruže, vai žalioji, 
Kam taip vėjuje linguoji?
Supk bernelį girtuoklėli 
Vėlinių naktie ilgoji1

1954-1993

NAKTIS

Lekuoju šuoliais nuo kalvos, 
Virstu i žalią rasą.
Visur visur man virš galvos 
genulio peilis graso.

Slapstau* šešėlyje. Girdžiu: 
„Sulysęs ir apšepęs.
(Krūmokšnis kalbas su medžiu.) 
Kažkoks, matyt, kacapas”.

Palauk! Už ką dabar! Dabar? 
„Pristigome šuns kraujo”.
Bet aš... „Ne šuo? Tai kas. Ir dar; 
Ambrozija prekiauji?”

„Taiiip!” — zyzia mašalų naktis. 
Mėnulio peilis sminga.
(Lyg piktas žvilgsnis į akis.)
Šią atkarpą žaismingą

Kartoja rankraščiai rasti 
Bisuoja. Ir į taktą
Dangaus gėlėto pakrašty 
Ritmo lazdelė teka.

1957-1993

AUKSAKALIAI

Kaip padegėlis vaikšto laukais
Ir nebūtį savo sapnuoja:
Kraštovaizdžiais nelauktais 
Kapų ramybę matuoja.

Aušta tolyje rytas blaivus.
Šaltos rasos. O ašaros šiltos.
Ar begrįš, prakiurdęs laivus?
Ar pareis — šlyjančiais tiltais?

Ko tikėtis? Kodėl ir kam? 
Metas rastas. Ir burtas mestas.
— Neužtruksim ilgai Ilgam 
Liks be mūsų benamių miestas —

Kur glausteisi — už jo pečių —
Tarp kitų, netvirtų varžtelių... 
Na, o Ji? Vakarykščių svečių 
Apsupty? Vaidmenų? Spektaklių?

Aranžuos viską iš atminties 
Ypatingųjų rūmų vaiduokliai..
Kas — kaip stiklas — birs ant širdies? 
Per skeletą — lips kaip vijokliai?
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Išeivijos dailininkų paroda Vilniuje
INGRIDA KORSAKAITĖ

Šių metų birželio viduryje, Ge
dulo ir Vilties dienos išvakarėse, 
Vilniuje duris atvėrė Nacionalinė 
galerija. Čia bus įrengta pastovi 
šiuolaikinės lietuvių dailės 
ekspozicija, kur nuolat galėsime 
pasidžiaugti ir sostinės svečiams 
parodyti geriausius 20 amžiaus 
leituvių dailės kūrinius. Galeri
jos atidarymo proga surengta 
didelė Lietuvos dailės muziejui 
dovanotų išeivijos menininkų 
kūrinių paroda, pavadinta „Su
grįžimas”, simbolizuoja svetur ir 
gimtinėje kurto lietuvių meno 
susįjungimo idėją, kuri bus išplė
tota ir nuolatinėje ekspozicijoje. 
Atsisakyta ankstesnės minties 
steigti atskira išeivijos dailės 
galeriją, nes ir taip ilgai Lietuvos 
kultūra buvo skausmingai per
skirta.

Lietuvai jau dovanota apie 
3,000 išeivijos kūrinių, o parodai 
„Sugrįžimas” atrinkta daugiau 
negu 200. Norėta parodyti visą 
įvairiuose kraštuose įvairiai dir
bančių menininkų kūrybos 
spektrą. Žymesniųjų dailininkų 
parinktas didesnis kūrinių 
skaičius, o kitų — po kelis. Kaip 
ir 1988 metais to paties Lietuvos 
dailės muziejaus surengtai pir
majai didelei išeivijos parodai, 
taip ir šios plakatui bei pakvie
timui panaudotas dekoratyvus, 
tokiam tikslui gerai tinkantis 
Vytauto Igno raižinys. Ir pačioje 
parodoje eksponuoj; i nemaža 
šio dailininko tapybo^ *r grafikos, 
alsuojančios gaivia, svetur išsau
gota lietuviška dvasia.

Galerijos prieangyje lankytojus 
pasitinka didingas Vytauto Ka
šubos „Pranašas” (Jonas Krikšty
tojas) ir išeivijos likimą api
bendrinantis triptikas „Būties 
kelionė” (I „Likimo erdvėse”, IĮ 
„Svetimuose krantuose”). Ekspo- 
ziciją užbaigia nemažą jos dalį 
sudarančiu taip pat Vytauto 
Kašubos Lietuvai dovanotų 
skulptūrų rinkinys, perkeltas iš 
šiuo metu remontuojamų Radvilų 
rūmų, kur jis buvo kurį laiką 
rodomas po atgabenimo į 
Lietuvą.

Daug vietos parodoje skirta ir 
neseniai palūžusio mūsų tapybos 
ąžuolo Viktoro Vizgirdos kūrybai. 
Šešių peizažų draugėje išsiskiria 
spalvingas jo „Autoportretas su 
palete” ir žmonos portretas. Be
je, spalio mėnesį Lietuvos dailės 
muziejuje turėtų būti surengta 
Viktoro Vizgirdos kūrybos pa
roda, susieta su jo palaikų per
vežimu į tėvų žemę. Vizgirda 
buvo vienas iš pirmųj išeivijos 
dailininkų, atsigręžusių „veidu į 
Lietuvą”, siuntusių į čia savo

Parodos „Sugrįžimas" reklaminiai plakatai prie Nacionalinės galerijos įėjimo Vilniuje.

dėstyti balti, tarsi lediniai kūgiai 
gražiai susiejo parodos „Sugrįži
mas” atidarymo datą su Gedulo 
ir Vilties diena.

Labiau tradiciški eksponuojami 
Adomo Galdiko, Broniaus Mu
rino, Juozo Pautieniaus, Antano 
Petrikonio, Jadvygos Paukš
tienės, Reginos Matuzonytės-In- 
gelevičienės kūriniai. Išsiskiria 
Zitos Sodeikienės simbolinės vizi
jos ir egzotiškos tematikos Gied
rės Montvilienės „Majų sapnas” 
bei Jono Rimšos tahitiški mo
tyvai. Po vieną paveikslą paro
dyta Alberto Veščiūno ir Gab
rieliaus Stanulio.

Maždaug tiek pat kiek tapybos 
eksponuota ir grafikos kūrinių, 
bet daugiausia išdėstyti 
stelažuose, jie mažiau pastebimi. 
Paulius Augius pristatytas 
raižiniais iš žinomų jo ciklų 
„Žemaitijos simfonijos”, 
„Žemaičių kalvarijos” ir Vytau
to Mačernio Poezijos iliustracijo
mis, Vaclovas Ratas — keliais 
raižiniais iš pokario metais Augs- 
burg’e sukurto ciklo „Juod
varniai” ir keliais vėlesniais, jau 
Australijos laikotarpio kūriniais. 
Minėjome gražų Vytauto Igno 
grafikos rinkinį, o Viktoras Pet
ravičius galėjo būti parodytas ir 
geriau. Užtat akį traukia ekspre
syvūs Alfonso Dargio raižiniai, 
spalvota Telesforo Valiaus 
grafika. Įdomu buvo pamatyti 
Lietuvoje mažiau žinomų austra
liečių Adolfo Vaičaičio, Algirdo 
Šimkūno, Vytauto Šerelio ir 
Adomo Vingio grafikos kūrinių. 
Visiškai iki šiol mums negirdėtas 
ir Sigito Gabriejolavčiaus vardas. 
O Vytauto Kazimiero Jonyno 
„Šv. Antanas”, „Nuėmimas nuo 
kryžiaus”, „Penktoji aveniu” ir 
Magdalenos Birutės Stankū

nienės estampai iš ciklo „Moterų 
darbai” jau gerai pažįstami iš 
ankstesnių parodų ir Lietuvoje 
išleistų monografijų. Malonu 
buvo vėl susitikti su subtilia 
Žibunto Mikšio grafika, pastarai
siais metais ne kartą pristatyta 
mūsų visuomenei. Jaunajai išei
vijos grafikų kartai atstovauja 
kanadietė Snaigė Šileikienė. 
Gerokai trūksta daugelio kitų, 
dar mažai žinomų Lietuvos žiūro
vams šios ir dar jaunesnės kartos 
kūrėjų. Pasigedau parodoje ir 
tokių ryškių figūrų, kaip Romas 
Viesulas ir Pranas Gailius. 
Didelę Viesulo kolekciją ir šiek 
tiek Gailiaus raižinių turi Vil
niaus universiteto Grafikos 
kabinetas, iš kurio rinkinių šiais 
metais Šiuolaikinio meno centras 
buvo surengęs įdomią Romo Vie
sulo parodą, vėliau perkeltą į 
Kauną. Tikėkimės, kad netrukus 
turėsime progos plačiau susi
pažinti ir su Prano Gailiaus gra
fika bei tapyba.

Iš skulptūros „Sugrįžimo” 
parodoje be minėto Vytauto 
Kašubos dar buvo V. K. Jonyno, 
Aleksandro Mačiulionio ir Jokū
bo Dagio kūrinių. Didžioji nese
niai mirusio Antano Mončio 
kūrybinio palikimo dalis, dar jam 
gyvam esant pergabenta į Lietu
vą ir parodyta Vilniuje bei Kau
ne, šiuo metu yra Palangoje, kur 
velionio valia skulptūroms sau
goti bus įkurta speciali galerija. 
Antano Mončio pelenai, kaip ir 
Viktoro Vizgirdos, irgi grįš į 
Lietuvą. Liūdna, kad vyresnio
sios kartos kūrėjams išsipildžiu
sių vilčių metas — džiugus kūry
bos sugrįžimas į gimtinę dažnai 
jau sutampa su gedulinga jų 
gyvenimo kelio baigme.

Prasminga, jog išeivių kūriniai

grįžta ne tik į Vilnių, bet ir kitus 
miestus, į gimtąsias jų vietas. 
Prisiminkime 1989 metais 
Klaipėdoje surengtą Pasaulio 
žemaičių dailės parodą. Juozo 
Bagdono Lietuvai dovanotas jo 
tapybos rinkinys šią vasarą įsikū
rė gražiuose Oginskių rūmuose 
Plungėje, kur dailininkas, dar 
vaikas būdamas, lankė gimna
ziją. O tautiečių iš Čikagos Lietu 
vai dovanotas Prano Domšaičio 
paveikslų rinkinys pateko į 
Klaipėdos paveikslų galerijos 
nuolatinę ekspoziciją, gausiai 
lankomą turistų iš Vokietijos, 
kur šio dailininko vardas 
žinomas. „Sugrįžimo” atidaryme 
dalyvavęs Antanas Tamošaitis 
irgi žadėjo greitu laiku atsiųsdin- 
ti iš Kanados ne tik savo ir žmo
nos Anastazijos Tamošaitienės 
kūrybinį palikimą, bet ir visas 
per iglą gyvenimą sukauptas 
kultūrines vertybeą,.V. K. Jony
nas jau anksčiau pasistatydino 
galeriją Druskininkuose.

Išeivijos dailės turtai dar laukia 
išsamesnio apibendrinimo, kad ir 
tokio, kokį literatai jau padarė, 
išleisdami puikų Lietuvių egzodo 
literatūros leidinį. Prie šio 
nelengvo darbo prisidės ir nuola
tinė Nacionalinės galerijos ekspo
zicija, jungianti svetur ir tėvynėje 
kūrusių dailininkų visumą, padė
sianti išryškinti išeivijos dailės 
ypatumus. Tačiau dar praeis 
keletas metų, kol Galerija pradės 
normaliai funkcionuoti. Buvusio 
Revoliucijos muziejaus Vilniuje 
sales perėmę Galerijos šeimi
ninkai pamatė, kad anuometinę 
ideologiją propagavęs rūmas yra 
apleistas ir reikalauja didžiulio 
remonto. Todėl iš pradžių bus 
apsiribojama tik atskirų parodų 
rengimu. Antai visą vasarą

„Istorųa turi imti 
lenktis dabarčiai...” 

(Atkelta iš 2 psl.) 
mūsų istorija, manyčiau, būtų 
bergždžias reikalas, jei nesampro
tautume apie mūsų istoriografijos 
prievolę labiau tyrinėti 
artimesnių ir net tolimesnių 
kaimynų istorines pamokas. 
Reikia domėtis ne tik parapine 
praeitimi, bet panašaus istorinio 
likimo bruožų turinčia Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Slovakijos, 
Lenkijos istorija, ypač rimtai žiū
rint į Gudijos, Ukrainos praeitį. 
Vertėtų pamažinti mūsų praei
ties etnografizavimo kiekį, labiau 
orientuotis į etnopolitinius, pilie
tiškumo principais paremtus 
mūsų politinės civilizacijos 
klausimus, kuriuos kadaise 
užkampio istorinė patirtis bei iš
gyvenimai turi šio to, kas da
bartiniu metu galėtų dominti 
kitus. Kaip Habsburgų ar 
Osmanų imperijų istorinis kelias 
darosi vis labiau įdomus isto
rikams, byrant tų imperinių jėgų 
interferencijos lauke susiforma
vusiai Jugoslavijai, kai 20-ojo am
žiaus pabaigoje užgimstančios 
naujos žinovams, taip ir toliau į 
Rytus bauginančiai rymantis 
regionas — lietuvių, lenkų, gudų, 
ukrainiečių, latvių, o anksčiau 
žymiu mastu ir žydų, gyvenama 
teritorija — LDK — gali dominti 
šiuolaikinius istorikus. Kai kam 
geriau mokytis iš svetimų klaidų, 
o kai kas nesugeba pasimokyti 
net iš savųjų. Tad kalbėti apie 
tikėtiną vakariečių susidomėjimą

puikiai suprato ir aiškino profeso
rius Mykolas Roemeris.

— Vokietijos istorikai jau 
seniai gvildena Vokietijos „Son- 
derweg”, savito kelio klausimą. 
Ar būtų galima apibrėžti ir Lietu
vai būdingą istorini kelią) (Jūs 
juk iškeliate svarbą lyginamosios 
istorijos, tai yra plačiausio kon
teksto, savo blaivybės judėjimo 
Lietuvoje studijoje — bet taip pat 
kreipiate dėmesį į to judėjimo 
bruožus, būdingus specifiškai 
lietuviškam kontekstui.)

— Atsakydamas į ankstesnius 
klausimus, kai kur grybštelėjau 
ir šito klausimo turinį liečiančius 
dalykus. Lenda galvon vieno 
japonų profesoriaus, 19-ojo am
žiaus pabaigoje parašiusio pra
tarmę samurajų moralinio 
kodekso publikacijai, kurios 
lenkiškas vertimas man pakliu
vo į rankas studijų Vilniaus

universitete metais, sufor
muluota mintis. Pristatydamas 
specifinį japonų samurajų savi
vokos ir moralinių nuostatų 
pasaulį, jis pabaigoje tarė: visa 
tai įrodo tik tai, kad visi žmonės 
vaikšto ant dviejų kojų.

Apie bet kurių tautų ypa
tingumą, apie jų istorinio kelio 
ypatingumą galvoju skeptiškai. 
Man labiau prie širdies tarptau
tinis žodis „specifika”. Man „ypa
tingumas” reiškia tam tikrą 
sąmoningą, valingą kolektyvinę 
būseną. Specifiškomis tautos da
rosi dažniausiai nepriklausomai 
nuo savo subjektyvių pastangų: 
formuojamasi į tokį tautinį medį, 
kokį išlanksto geopolitiniai vėjai, 
kurie įvairiose pasaulio vietose 
yra skirtingi. Galbūt teisinga 
būtų kalbėti apie ypatingas sąly
gas, ypatingai atšiaurią tokių 
skersvėjų pagairę, kurioje Lietu
vai yra lemta lankstytis, bet dar 
svarbiau būtų suprasti, kad net 
savo specifiškumu esame tokie 
pat, kaip kiti žmonės, kurie taip 
pat vaikšto dviem kojom.

kūrinius ir pažindinusių išeiviją 
su tuometine gimtojo krašto 
daile.

įspūdingai atrodo virš laiptų 
pakabintos didelės Kazio 
Varnelio drobės, ypač „Krištolinė 
kaskada” ir ryškiu visos ekspo
zicijos akcentu tapusi Jurgio 
Račkaus „Apokalipsė”, I-II. Pa
rodoje yra ir pastarojo dailininko 
grafikos darbų. Varnelio ir Rač
kaus kūriniai atskleidžia plačią 
abstrakčios raiškos skalę — nuo 
griežtų geometrinių formų iki 
netramdomo dėmių ir linijų siau
tulio. Abstrakčios tapybos grupę 
papildo Juozo Bagdono, Prano 
Lapės, Vytauto Sakalo ir Irenos 
Griežės kompozicijos. Kai kuriose 
Elenos Urbaitytės ir Kazimiero 
Žoromskio abstrakcijose neven
giama ir konkrečių tikrovės 
elementų. Magdalenos Birutės 
Stankūnienės paveiksluose iš 
ciklo „Motina gamta” irgi galima 
įžiūrėti abstrahuotus gamtos 
pavidalus. Kiek mažiau suab- 
straktinti Juzefos Katiliūtės 
Šveicarijos peizažai.

Postmodernistinei krypčiai ryš
kiai atstovauja meistriškos, 
didelio formato Kęstučio Zapkaus 
drobės iš ciklo „Karų vaikai” ir 
Elenos Gaputytės instaliacija 
„Už speigo rato. Trofimovskio 
aukoms atminti. 1989-1990”. 
Centrinėje ekspozicijos salėje iš-

rodytą „Sugrįžimą” pakeis didelė 
Adomo Galdiko šimtmečio jubi
liejų pažyminti paroda, atsi
darysianti šių metų spalio 
viduryje. Ji aprėps visą ir prieš
karinę, išlikusią Lietuvoje, 
ir pokarinę dailininko kūrybą, 
kurios didelę dalį iš Putnam, 
Connecticut, atgabęno Beatričė 
Vasarė. Bus išleistas išsamus 
Adomo Galdiko dailės palikimo 
katalogas.

Žvelgiant į ateitį, norisi užsi
minti, kad šių eilučių autorė 
drauge su keliais savo kolegomis, 
dirbančiais prie išeivijos dailės is
torijos apybraižos, puoselėja 
sumanymą surengti dar vieną 
parodą, konceptualesnę, negu 
buvusios iki šiol. Mokslinio 
tiriamojo darbo metu kilusios 
mintys skatina labiau api
bendrintai ir naujesniais 
aspektais atskleisti išeivijos 
dailininkų kūrybą, ryškinant 
svarbiausius reiškinius bei stilis
tines kryptis, atsisakant antra
eilių ir jau daug kartų matytų 
dalykų. Išeivijos dailės sugrį
žimas tęsiasi ir turbūt tęsis dar 
ilgai.

Venclova apie Cvetajevą
tuose kalba pavirsta sakramentu. 
Rašydamas apie Cvetajevos pa
žiūrą į kalbą, jos primena, kad ji 
niekad nenusmuko iki tos nelem
tosios formos ir turinio prieš
priešos, kuri per šimtmečius 
šunkeliais nuvedė poeziją Rusijo
je (ir, galima pridurti, Lietuvoje). 
Cvetajevos žodžiais: „Esmės ir 
formos nedalomumas — tai poe
tas”. Jos raštuose turinio ir for
mos dualizmą pakeičia medžiagos 
ir formos dvilypumas. Menas jai 
yra dvasios fizinis pasaulis.

Nagrinėdamas Cvetajevą, Tom
as Venclova formuluoja ir savo 
estetinį credo. Jo strapsniai apie 
rusų literatūrą aktualūs ir lie
tuviams, ragavusiems Cvetąjevos 
pasaulio skonio, nes juose gvil
denami esminiai estetiniai klau
simai. Tikėkimės, kad tiek jo 
straipsniai pasirodys knygos 
pavidalu — ne tik angliškai, bet 
ir lietuviškai, ir rusiškai.

jž

(Atkelta iš 3 psl.)
jau susikūrė „kukli Cvetajevos 
studijų akademinė pramonė”, 
nors poetę taip sunku išversti į | 
kitas kalbas, kad kitataučiams 
sunku pat irti jos poetinį skonį.

Venclova pabrėžia Cvetajevos 
įsitikinimą, jog menas yra am
žina grėsmė žmogui ir visuo
menei. Jo pirmykštė galia gali 
privesti prie chaoso ir praradimo. 
Bet ir pastangos meną kontro
liuoti gali jį patį paversti di
daktišku sapaliojimu, o etiką — 
bukinančių taisyklių sąrašu. 
Venclovos nuomone, gal vienin
telė išeitis iš tos problemos yra 
paties poeto ar poetės prisiimta 
kalbos drausmė, kuria taip pasi
žymėjo Cetajeva. Jos atveju, rašo 
Venclova, ir menas, ir etika iš tos 
kovos išėjo sustiprinti ir atnau
jinti — nors pakeliui jie sunaikino 
savo įrankį, pačią menininkę.

Pasak Venclovos, nagrinėjant 
Cvetajevą, reikia turėti omenyje 
mįslingą ryšį tarp menininko vi
dinės drausmės ir laiko, nes po
ezija, kaip muzika, yra intymiai 
susijusi su laiku. Bet to, tikras 
poetas neišvengiamai išreiškia 
istorijos ritmą ir matus. Poetas ar 
poetė yra „mediumas” — tarpi
ninkas tarp medžiaginio ir dvasi
nio pasaulio — ir auka. Tačiau 
poetai taip pat nugali istoriją, nes 
poetas kuria savo laikotarpį ne
mažiau, kaip laikotarpis kuria 
poetą.

Tomui Venclovai visad buvo ar
timiausi tie poetai, kurių raš-

PATIKSLINIMAS
Praėjusio šeštadienio (1993 m. spalio 
2 d.) Draugo kultūrinio priedo laido
je įdėtame pasikalbėjime su Aldona 
Zailskaite apie Teologijos-filosofijos 
sekcijos programą VIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziume buvo išleista 
vieno paskaitininko Šeštąjame MKS 
pavardė. Ketvirtame puslapyje, pir
moje skiltyje sakinys turėjo būti toks: 
„Tąsyk vienas iš JAV presbiterionų 
protestantų vadovų, daug tarpinin
kavęs lietuviškos tarpkonfesinės 
Biblijos leidime, Jonas Gylys (John 
Gillies) savo pranešime apibrėžė šį 
darbą, iki to laiko atliktą”.

Iš šiemetinės Lietuvių fotomenininkų parodos, vyksiančios Čiurlionio galeri
joje, Čikagoje, nuo spalio 29 iki lapkričio 7 dienos, kurios konkursinė tema yra 
„Draugystė”: (kairėje) Romualdas Požerskis — iš serijos „Ligoninėje ■ 12”, 1981 
(viduryje) Romualdas Požerskis — iš serijos „Lietuvos senamiesčiai”, Kaunas, 
1980, „Bučinys”, (dešinėje) Robertas Kanys (Kaunas) — „Juoda ir balta arba 
Amžina draugystė”.
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