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Mažosios Lietuvos
„Vasario 16 dienos” aktas
Nors Mažoji Lietuva septynis
šimtmečius buvo vokietinama,
bet lietuviškumas joje neišnyko
net ir Hitlerio laikais. 1944
metais važiuojant arkliais šoni
niais, pamiškių keliais nuo (ties
Sudargu) Nemuno sąlyčio su Pil
kalnio apskritim ir toliau į
vakarus, per devynias apskritis,
net iki Elbingio, iš viso apie 270
km kelyje, su senais žmonėmis
kaimuose ten visur galima buvo
susikalbėti lietuviškai. Tik
sovietų kariuomenė, įsiveržusi į
tą kraštą, ten likusius autochto
nus, daugiausia neabejotinai lie
tuvių kilmės ir net žodžio —
išžudė, išmarino, ištrėmė, vieto
vardžius surusino, kraštą apgy
vendino Rusijos žmonėmis.
Keturis šimtus metų Mažojoje
Lietuvoje formavosi ir gyvavo
lietuvių raštijos ir visos kultūros
lobynas, kuris Didžiąjai Lietuvai
padėjo išlaikyti lietuvybę. Mažoji
Lietuva nuo amžių glaudžiai bu
vo susijusi su visos Lietuvos
kultūra, istorija, buvo to paties
kraujo.
Mažosios Lietuvos lietuviai nie
kad nenustojo dėti pastangas su
sijungti į vieną vienetą su Didžią
ja Lietuva. Tokia galimybė at
sirado 1918 metais, baigiantis
Pirmajam pasauliniam karui, ka
da tą karą pralaimėjo Vokietija.
Tada, lapkričio mėnesį, susidarė
Mažosios Lietuvos „Lietuvių ko
misija”, kuri 100,000 egzemplio
rių tiražu lietuvių ir vokiečių
kalbomis lapkričio 16 dieną išlei
do atsišaukimą „Lietuviai, pa
buskit”. Tas pats atsišaukimas
dar buvo paskelbtas Klaipėdoje
ėjusioje Lietuviška Ceitunga ir
Priekulėje leidžiamame Konser
vatyvų draugystės laiške. Tame
atsišaukime Mažosios Lietuvos
lietuviai sakė: „... Ten, kur Lab
guva, Vėluva, Įsrutis, Darkiemis,
Geldapė, tai vis yra lietuviški
kraštai... Dabar valanda parėjo
pasauliui apsakyti, kad... mes su
Didžiąja Lietuva esame vienos
motinėlės vaikai... Balsuokit...
tiktai už prisiglaudimą prie Di
džiosios Lietuvos”. Atsišaukimą
pasirašė 20 asmenų.
Tą pačią dieną, lapkričio 16,
Tilžėje susirinkę 53, daugiausia
Birutės draugijos veikėjai, sudarė
Mažosios (Prūsų) Lietuvos Tary
bą. 1918 m. lapkričio 30 d. toji
Taryba paskelbė trumpą, tiesiog
tezės pobūdžio atsišaukimą, aktą,
kuriame pasakyta: „...Mes lietu
viai, čionai Prūsų Lietuvoje gyve

nantieji... reikalaujame... pri
glaudimo Mažosios Lietuvos prie
Didžiosios Lietuvos...”. Tą aktą
pasirašė 24 Mažosios Lietuvos
veikėjai, su Jonu Vanagaičiu
priešakyje. Tą aktą Mažosios Lie
tuvos Taryba rėmė JAV preziden
to Woodrow Wilson 1918 m. sau
sio 8 d. Tautų apsisprendimo tei
sės deklaracija ir tuo, jog atkuria
ma Lietuvos valstybė reikalauja,
kad Mažoji Lietuva prisiglaustų
prie savo kamieno — Didžiosios
Lietuvos.
Kada Vakarų valstybės susirin
ko į Paryžiaus Taikos konferen
ciją diktuoti savo valią Pirma
jame pasauliniame kare (19141918 m.) nugalėtai Vokietijai,
Lietuva į Paryžių pasiuntė savo
delegacija, kuri 1919 m. kovo 24
d. raštu kreipėsi į Taikos konfe
rencijos pirmininką Clemenceau
(Prancūzijos ministrą pirminin
ką), prašydama pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę ir leisti jai
dalyvauti konferencijos darbe.
Šiame rašte buvo iškeltas ir
Mažosios Lietuvos sričių lietuvių
klausimas. Tačiau Lietuvos dele
gacija į konferenciją nebuvo
įleista. Ji, apsigyvenusi viename
iš Paryžiaus viešbučių, siuntinėjo
raštus Taikos konferencijai. Ta
da Mažosios Lietuvos Tautinė
Taryba 1919 m. balandžio 8 d.
raštu konferencijos pirmininkui
pateikė reikalavimą, kad Rytprū
sių lietuviškos sritys — iki Lab
guvos, Įsručio, Gumbinės, Dar
kiemio ir Geldapės — būtų pri
skirtos prie Lietuvos, nes ji jau
esanti nepriklausoma valstybė.
Tačiau Vakarų valstybės laikė
si nuomonės, kad Lietuva esan
ti dar nepribrendusi savarankiš
kam valstybiniam gyvenimui. Ši
tokią pažiūrą ypač palaikė Pran
cūzija, vaidinusi vadovaujantį
vaidmenį Antantės koalicijoje. Ji
siekė Lietuvos sąskaita sustiprin
ti Lenkiją, kurios pagalbos ji
tikėjosi žygyje prieš Sovietų Ru
siją. Buvo planuojama, ypač len
kų pastangomis, atnaujinti Lietu
vos-Lenkijos uniją. Taip pat ir
JAV „Intelligence Section” (JAV
Kongreso įstaiga, sudaryta Euro
pos situacijai tirti bei paruošti
pasiūlymus Taikos konferencijai)
per Lietuvos-Lenkijos uniją siekė
atkurti kiek galima stiprią Len
kijos valstybę.
Taikos konferencijoje svarstant
atkuriamos Lenkijos valstybės
sienų klausimą, konferencijos
„Lenkų reikalų komisijoje” Len-

Nuo lapkričio 6 iki 12 dienos
Praha buvo pasaulio rašytojų so
stinė. Į 61-ąjį Tarptautinį PEN
kongresą buvo susibūrę beveik
500 autorių, kritikų, redaktorių,
kurių didelė dalis atvyko iš
Vidurio-Rytų Europos šalių. To
dėl Kongrese susikaupė tiek daug
ir Lietuvai gyvybiškai aktualių
temų.
Pagrindinė kongreso tema buvo
„Literatūra ir tolerancija”, iš
kurios šakojosi kitos pokomunis
tinei Europai aktualios temos:
literatūra prieš „fašizmą”, bet
kokias „ksenofobijos” formas,
„nacionalizmą”. Klausta, kur
baigiasi tolerancija ir prasideda
abejingumas?

Praha — iliustruotas istorijos
vadovėlis. Čia buvęs KGB kalėji
mas, ten buvusi „koriko” Heydrich’o rezidencija. Betliejaus
koplyčią, kurioje vyko keletas
Kongreso renginių, buvo pastatę
Jan Huss’o pasekėjai; po husitų
pralaimėjimo 15-ame amžiuje ją
nugriovė katalikai; 1948 metais
pasigrobę valdžią, ją atstatė
komunistai, kaip ginklą prieš
katalikus; Huss’o giesmės skam
bėjo 1968 metais ir per „dainuo
jančią revoliuciją”, išstūmusią
komunistus. Šioje pievoje sovietai
sušaudė 150 vlasovininkų, kurie
ką tik buvo pakėlę ginklą prieš
SS; ant šio grindinio buvo nukirs
tos galvos penkiolikai čekų didi
kų, jiems pralaimėjus „Baltosios
Pirmas žvilgsnis į Prahos aero
kalvos” mūšį...
uosto laukiamoji,. Sveiki pirmieji
čekai Čekijoje! Bet kodėl mano
Pačioje Kongreso pradžioje susi
kaimynas ant suolo atrodo toks
kryžiavo du skirtingi požiūriai į
pažįstamas? Pilvuko kalva, raudo
pokomunistinių šalių padėtį. Pa
ni skruostai, riesta nosis, pražyssidžiaugęs atgauta laisve, lenkų
tanti purpuriniu pumpuru, palai
poetas Artur Niedryzecki su kar
mintas tinginio miegas. Jis, be
tėliu kalbėjo apie „laisvosios
abejo, yra išgėręs daug Pilzen
rinkos” reformos neigiamą povei
alaus ir sušlavęs begalę „knedlikį literatūrai, švietimui, bibliote
kų”. Jei taip jam uždėjus Austrokų tinklui. Čekijos ministras pir
Vengrijos kareivio kepurę... Taip
mininkas ir ekonominės revoliu
tai šaunusis kareivis Šveikas, tie
cijos architektas Vaclav Klaus
siai iš klasiškųjų originalo ilius
pabrėžė, kad visos reformos —
tracijų atėjęs manęs pasitikti ir
ūkinė, kultūrinė, visuomeninė —
užmigęs!
turi vykti drauge; jog perėjimo į
Kaip ir kiekvienas daugiaaidis
„laisvąją rinką” negalima lė
literatūrinis miestas, Praha, be
tinti, norint išvengti nuostolių
matant, įtraukia lankytoją į savo
kultūrai.
magnetinį lauką. Čekų spalvin„Belą gora” (Baltasis kalnas)...
giausio prozininko Bohumil’o
Hrabal’o nerandame jo mėgsta Čia 1620 metais pasibaigė čekų
miausioje aludėje „U zlateho nepriklausomybė, teatstatyta 1918
tygru” (Pas auksinį tigrą). Nuo metais. Čekų istorija (legenda?)
stolis ne per didelis, nes kiek tvirtina, kad dėl to pralaimėjimo
vienas prahietis pasakorius, prie Trisdešimties metų kare buvo
kiekvieno bokalo sėdi mini-Hra- kalti vengrų kavaleristai, pradėję
bal. Praha kupina įdomių istori plėšti sąjungininkų sostinę Prahą.
jų, joje niekada nemirs romanas Trys šimtai čekų karių atsisakė
ir novelė.
trauktis nuo „Baltąjį kalną” juo
siančios sienos („Geriau žūsime
Čekų PEN Centrui tai buvo
kovodami!”). Visuotinis Viduriotriumfališka savaitė. Du sykius
Rytų Europos istorijos modelis:
prievarta uždarytas — 1942-ais
mūsų didvyriškumas; mūsų kai
nacių ir 1968-ais sovietų — jis
mynų prasižengimai; mūsų nuo
dabar surengė pirmąjį pasaulinės
puolis ir prisikėlimas. Totalitari
rašytojų organizacijos suvažiavi
nės okupacijos šias tautas suarmą pokomunistinėje Europoje.
i tino, bet dabarjos, kaip vištos ant
Ekonomiškai vyraujanti joje šalis
i vištinyčios kopėčių, pradeda varsėkmingai išsprendė ir ūkines
į žytis dėl aukštesnių vietų. Atrodo,
Kongreso problemas: vietoje nu
' kad 1938-1939 metų pamokų apie
matytų 17 milijonų čekiškų
nevieningumą neužteko.
kronų išlaidų išleista tik septyni
milijonai, t.y. apie ketvirtis mili
Prahoje nuolat iškilo klausi
jono dolerių.
mas: koksai turėtų būti rašytojo

kijos atstovas Romanas Dmovskis pareikalavo Mažąją Lietuvą
sujungti su Didžiąja Lietuva ir
abi jas prijungti prie Lenkijos.
Čia lietuviams fatališką vaidme
nį suvaidino ypač lenkų „endekų” (to paties Dmovskio vadovau
jamų) pastangos 1919 metais at
kurti seną „Žečpospolitą”, į ją net
prievarta įjungiant Lietuvą, ir
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prancūzų „svajonė” Rytuose tarp
nugalėtos Vokietijos ir naujo pa
vojaus Europai — sovietinės
valstybės — sudaryti kiek galima
stiprų barjerą. Tame Dmovskio
(kuris Rusijos Dūmos atstovui
Milukovui pareiškęs, jog „sušau
džius kokį šimtą litvomanų” bet
kokios Lietuvos klausimas būsiąs
išspręstas) reikalavime Taikos
konferencijai pirmą kartą at
sirado Klaipėdos krašto kaip te
ritorinio vieneto samprata. Deja,
1919 metais Versailles sutartimi
nuo Vokietijos buvo atskirtas
vien tik Klaipėdos kraštas, Mažo
sios Lietuvos tik nedidelė dalis.
Vakarų valstybės, priimdamos
tokį sprendimą Mažosios Lietu
vos klausimu, siekė įgyvendinti
savo tikslus Lietuvos ir Lenkijos
ginčo atžvilgiu. Antantės valsty
bėms ypač rūpėjo Lenkijos išėji
mo į jūrą klausimas. Šį klausimą
buvo galima spręsti dviem bū-

santykis su politika? Į jį,
atidarydamas Kongresą, atsakė
Čekijos prezidentas Vaclav Havel. Paminėjęs, kad daugelis
rašytojų bodisi ar bjaurisi politi
ka, bijodami prarasti savo nepri
klausomybę, jis pareiškė, kad
užimdami tokią poziciją mes pri
imame ir iškreiptą atsakomybės
principą: vieni mūsų rašysime
apie pasaulio baisumus ir žmonių
atsakomybę, o kiti turėsime
grumtis su tais baisumais ir būti
už juos atsakingi. Havel paminėjo
savo draugą, „puikų žmogų ir

rašytoją”, kuris atsisakė užimti

nazija, medis, iš kurio jis buvo
jam pasiūlytą politinį postą, pasi iškritęs; vokiečių kulkosvaidžio
teisindamas, jog „kas nors turi paliktos žymės namus supančioje
išlikti nepriklausomu”. Preziden sienoje; kiemas, kuriame rusų ma
tas Havel jam atsakė, kad jei jūs joras nušovė šoferį už drausmės
visi taip kalbėsite, gali taip at pažeidimą. Beneš’ų šeimoje ka
sitikti, jog galiausiai nė vienas daise lankėsi Guzevičius, jiems
neliksime nepriklausomi, nes prisistatęs kaip vakarietiškas,
nebebus žmogaus, kuris padarytų patriotiškas lietuvis. (Vėliau Jan
tą nepriklausomybę įmanomą ir Beneš išvertė Pajaujo knygą apie
genocidą Lietuvoje.) Keletą metų
ją paremtų.
iškalėjęs komunistų kalėjime
Dalį Prahos apžiūriu ir savo Beneš atsidūrė Kalifornijoje, o
bičiulio rašytojo Jan’o Beneš’o
(Nukelta į 2 psl.)
akimis. Jo vaikystės namai, gim

dais: duoti Lenkijai tam tikrą sakęs, kad tai esąs mažiausias iš
koridorių per Rytprūsius (taip vė mažųjų dalykų”!!!
Ne geriau yra ir dabar, kada
liau ir buvo padaryta — atsirado
vadinamasis Danzig’o korido Mažosios Lietuvos klausimas vis
rius) arba perduoti Lenkijai Klai ir vis „nagrinėjamas”, nepaisant
pėdos uostą su kraštu. 1933 me Lietuvos gyvybinių interesų. Ma
tais žurnale Židinys buvo žosios Lietuvos dalies, dabar
straipsnis „Lietuvos-Vokietijos vadinamos Kaliningrado sritimi,
santykių klausimu”, kuriame bu klausimas net tarptautinėje plot
vo primintas vienas tokių „pro mėje vis labiau aštrėja. Rusija
jektų”: „...Strezemanas (buv. visaip spaudžia dabartinę Lietu
Vokietįjos užsienio reikalų minis- vos vyriausybę dėl tranzito iš
teris) yra išsitaręs buvusiam Tau Rusijos į tą Kaliningrado sritį,
tų Sąjungos skirtam Dancigo ko prie kiekvienos progos pažymint,
misarui olandui van Hameliui, jog Rusįja tą sritį valdant pagal
kad lenkų koridoriaus klausimą (kokį?!) teisėtą tarptautinį aktą ir
galima būtų išspręsti, suteikiant net kad tai esanti sena Baltijos
Lenkijai išėjimą į jūrą per Klai slavų žemė (?!), o Lietuvos vyriau
pėdą, paėmus tam reikalui net sybė, nors ir labai nedrąsiai, tik
Lietuvos teritorįjos juostą išilgai pradeda „kalbėti” apie tos srities
Nemuno. Lietuvos nuomonės, ar demilitarizavimą, nes esą tame
ji sutiks su tuo, niekas net krašte rusai iki šiol laiko milži
nesiruošė klausti”. [...] „Stre niškas visokių ginklų atsargas,
zemanas, paklaustas, ar su Lie tuo sudarydami grėsmę ir Vaka
tuva apie tai buvo kalbėta, at rų Europai. Savo ruožtu toje sri

tyje gyvenančių lietuvių reikalai
visai apleisti, o Rusijos Federaci
joje toji sritis veik visai lieka dar
„nenusovietinta”.
Atsižvęlgiant į tai, kad Rusija
tam kraštui pasisavinti neturi
jokio tarptautinio teisinio akto
kaip pagrindo, o bet kokie to
krašto „statuso” projektai pavo
jaus Lietuvos nepriklausomybei
nepašalina, čia lieka tik vie
nintelis sprendimas: visą Kali
ningrado sritį prijungti prie Lietu
vos respublikos. Juk geografiniu
ir ūkiniu požiūriu tos abi Lietu
vos dalys sudaro vienumą. Išsikė
lus rusų kariuomenei iš Kalinin
grado srities, to krašto kolonistų
rusų klausimą juk galima būtų
išspręsti panašiu būdu, kaip 1945
metais buvo rusų, lenkų, čekų iš
spręstas vokiečių iškėlimo klau
simas, nors tie vokiečiai juk buvo
autochtonai!

Jonas Dainauskas
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dabar vėl su žmona grįžo gyventi
į Prahos priemiestį.

Viena Kongreso žvaigždžių bu
vo Guenter Grass, kaip paprastai
kalbėjęs apie „moralinius im
peratyvus”. Pacitavęs lietuviškų
pagonių dievų vardus, kuriuos jis
panaudojęs viename savo romą-'
ne, primenu jam mudviejų susiti- kimų Hamburg’e prieš septy
nerius metus. Tada jo prašiau,
kad kaip uolus „mažųjų” (Kubos,
; Nikaragvos) gynėjas prieš „im
perializmą”, jis galėtų daug
padėti baltams, ir apie juos
prabildamas. Grass, staiga atvė; sęs, pasiaiškino, jog tai būtų
'„sunku”... „Tada prašiau pagal
bos mūsų nepriklausomybei”,
sakau, „ir štai, su jūsų parama,
ją atgavome”. Grass šypteli:
„Kažin ar su mano parama”.
„Kalbu ironiškai”, atsakiau, „bet
ne piktai”. Ir taip mandagiai
atsisveikiname.
Kongrese pasigirdo ir Lietuvo
je dabar uoliai diskutuojamo bu
vusio sovietinės eros kultūrinio
„aukso amžiaus” tema. Maskvie
tis rašytojas Kurčatkin pareiškė
jr tarp kai kurių Kongreso dele
gatų pajutęs tos praeities nostal
giją. „Aš jos nepasigendu”, kalbė
jo jis. „Džiaugiuosi, kad tas apa
ratas pradingo”. Čekų prozinink
ais Ivan Klimą paminėjo, jog nese
niai Čekijoje paskelbtą panašios
ilvasios pareiškimą beveik išim
tinai pasirašė buvusieji funkcio
nieriai.
, Habsburgiški ir sovietiški pap
ločiai tebėra įleidę gilias šaknis.
Susitarti dėl penkių minučių ra
dijo reportažo ir jį įkalbėti kai
kuriose šalyse paprastutis daly
kas. Ne mistiškoje Prahoje. Tele
foninis pasikalbėjimas ištįsta,
keliems biurokratams perimant
ragelį, kiekvienam teikiant skir
tingų informaciją, visiems nemo
kant svetimų kalbų. Pagaliau at
siduriu Prahos radijo stotyje, kur
laikinai prisiglaudė ir „Laisvo
sios Europos” skyrius. Vėl
begalinis laukimas vestibiulyje,
sargai ir budinčiosios sutartinai
purto galvomis, lyg norėčiau
įsibraut į karališkąją pilį. Vėl
begaliniai skambučiai. Galiausiai
mane užveda aukštyn, bet ir čia
pasigirsta „Laukt”. Pasirodo, jog
pietų laikas, beveik visi tarnauto
jai užsiima rimtais dalykais —
vcdgo žąsieną, kaip Havel’io pjesė
je Prasideda ėjimas ilgais,
prirūkytais koridoriais, pro
pravertas duris pasirodo biuro
kratų galvos. Dar pusvalandis ir
aš pasiduosiu, viską prisipažin
siu. Praauk, aš tavo „Teismo” ir
„Pilies” pasaulyje!

Kongresas suteikė progą vėl su
sitikti su senu bičiuliu, neseniai
Čekijos kultūros ministru paskir
tu rašytoju Pavel Tigrid. Susipa
žinome, kai abu gyvenome užsie
nyje, 1963 metais Prancūzijoje
vykusioje PEN konferencijoje —
dar modernistiniame ir totalitari
niame pasaulyje; dabar susitiko
me jau postmodernistiniame ir
post-totalitariniame. Ministras
Tigrid teigiamai priėmė sugesti
ją, kad išsilaisvinusių VidurioRytų Europos šalių kultūros mi
nistrai ar jų pavaduotojai turėtų
reguliariai susitikti ir pasidalinti
savo patirtimi, suglaudinti tar
pusavio ryšius. Jisai sutiko ir su
pasiūlymu, kad lietuvių PEN
centras imtųsi iniciatyvos tą idėją
palaikyti ir ją skatinti. (Memo
randumas šia tema netrukus bus
užbaigtas ruošti Vilniuje.) Tigrid
painformavo, jog Prancūzija jau
ėmėsi ruošti ateinančiais metais
įvyksiančią Vidurio-Rytų Eu
ropos kultūros ministrų kon
ferenciją.
Paklaustas, ar jo, ilgamečio
išeivio, paskyrimas kultūros mi

nistru sukėlė kokio nepasitenki
nimo čekų visuomenėje, jis atsa
kė, jog tai buvo priimta, kaip
visai normalus dalykas.
Apytuštėje viloje, kur netrukus
persikels Lietuvos ambasada, su
sitinkame su Prahoje studijuojan
čiais lietuviais, čekais Lietuvos
literatūros bičiuliais: neseniai
Justino Marcinkevičiaus poezijos
rinkinį paruošusią Alena Večkova, kalbininku ir vertėju Tomaš
Hoskovec, Latvijos ambasadoje
dirbančiu kalbininku Pavel Štoll
ir kitais. Čekai Lietuva domisi, bet
daugeliui eilinių prahiečių ji
tebėra miglota „Rusijos” dalis.
Asmeniškas interviu pasirodo
dienraštyje „Česky denik”', ben
dras pokalbis kultūros savaitraš
tyje „Tvar”, ilgai kalbuosi su
naujos radijo programos ECHO
atstovais.
r

Mūsų ketveriukė — trys rašyto
jai iš Lietuvos ir vienas (aš) iš
Amerikos — taip pat veikėjne ir
bendravome normaliai, draugiš
kai. Dalyvavome įvairių komite
tų posėdžiuose, kaip kokie „mi
sionieriai” stengėmės apibėgti
kuo daugiau iš tų pusės tūkstan
čio rašytojų ir juos šviesti apie
Lietuvą ir jos poreikius, vieni
šliejomės prie svarbesnių autorių,
kiti prie gražesnių.
Lietuvių PEN Centro pir
mininkas Kornelijus Platelis
vertimų komitete ragino savo ko■ legas ne tiek graudentis, kodėl
pasaulis per mažai domisi mažų
tautų rašytojais, kiek stengtis
sukurti dinamišką, kūrybai pa
lankią aplinką savo pačių šalyse.
Kalbėdamas Vidurio-Rytų Euro
pos rašytojų susibūrime, pavadin
tame „Kiek mes pažįstame vie
ni kitus”, aš teigiau, kad mes
nesame pasmerkti rinktis
„vienišą nepriklausomybę” ar
susiliejimą su tautiniu kolekty
vu. Kadangi mūsų Europos daly
je taip nelengva apginti savo
individualybę nuo kolektyvo rei
kalavimų, jau pati mūsų pastan
ga gali sukurti kūrybiškai
vaisingą įtampą.

Užsimezga pašnekesys su da
bartiniu Tarptautinio PEN klubo
pirmininku, britų dramaturgu
Ron Harivood. Patyręs, kad jį
supa penki lietuviai, jis pagyvėja
ir atšyla. Plungėje gyveno jo
senelis, kaip daugelis Lietuvos
žydų emigravęs į Pietų Afriką.
Harivood būtinai nori apsilankyti
Lietuvoje. Sutariam, kad jis at
vyks į ateinančio pavasario tarp
tautinį teatro festivalį.

Rusų delegatai kongrese atsto
vavo dviems centrams: Peter
burgo ir Maskvos. Sugrįžtama į
tradicines vėžes; varžosi du did-
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Ričardo Gavelio „Vilniaus džiazas”
PETRAS MELNIKAS
Skaitant Ričardo Gavelio anks
tesnį romaną Vilniaus pokeris,
Lietuva buvo sovietų blokadoje ir
romane kažkokie sukti ir pikti
Jie” mums, Vakarų pasaulyje
gyvenantiems, atrodė kaip tik
kaip mūsų okupantai ir kažkokie
kenkėjai. Šis romanas buvo pil
nas tos paslapties ir neramios,
kūrybiškai išreikštos dvasios.

Romanas Vilniaus džiazas yra
kitoks, paprastesnis, bet sunku
perprasti, kas jame svarbiausia,
ir
gal todėl knygos gale autorius
■II
pridėjo įvairių, net pseudoJ ėdrum z hostū pražskčho kongre jsem pfijel, se v Litvč ještč vedla partyzAnskA vilką proti sovčtski
moksliškų paaiškinimų priedą.
su PEN klubu je litevsky spisovatel okupaci, ale nikoho v USA to nezajlmalo, nikdo tomu nechtčl včfit.
Algirdas Landsbergis (nar. 1924), Napsal jsem hm a režisčr i producent chtčli, abych jejl dčj umlstil ji- Žinoma, kad meno kūrinys nebū
ktery iije v USA a je autorėm tfinūc- nam, nikam do JižnI Ameriky - nebylo prasti vhodnč psėt o tom, že tinai ką nors iliustruoja. Gavelis,
ti divadelnich her, jednohu romšnu SSSR nčco nedčIA sprAvnč. PEN klub mi poskytl upini jinou zkuše
atrodo, kažką improvizuoja, pa
a dvou sbirek povfdek v angliftinė. nost. Bylo pro mne nesmlmou ūlevou setkat se s Cechy, Polėky nebo Macfary, kterym jsem nemusel vysvčtlovat, co je totalita a co je sirenka savotišką humoristiškai
PoloKli jsme mu nčkolik otizek.
Prožjste se štai členem PEN klubu? SSSR, protože to znali z vlastnf zkušenosti.
mokslišką rašymo būdą. Bet jo
Dnes ui ovšem komunismus neeristuje - co pro vės PEN klub
Když jsem pfijel v roce 1949 do
knygos
nepriskirsi prie filosofijos
Spojenych statė, mžl jsem za sebou znamena nynf?
Mohu se setkat se starymi pfAteli, toje pro mne velmi dūležilč a rAd vadovėlių, kai veikėjai vis mėgsta
zkuSenost nacistickč i sovčtskė okupace, kterd postihla Litvu. V USA za to zaplatfm. Ostatni PEN klub je dūležity stėle, protože pft'bčh nu keistai pafilosofuoti, kad ir
jsem najednou citit, že vSe, co nūs for- rodė, kterė byly sovčtskymi satelity, ještč zdaleka nenf u konce. PEN
šitaip, kalbėdami apie atvirą
movalo, je tam tak vzdilenč, jako by klub hraje taki globėlnt roti, hAjl svobodu slova proti cenzufe a zavisuomenę:
to bylo na Mčsfci, že Američanč naši stAvA se včznčnych nebo pronAsledovanych spisovatelū.
NiktefičeštfspisovateU, napHklad Ludvik Vaculik, tedprosazuzkušenost nemajl a nikdy mlt nebudou. Bylo pro mne šokujfcf, když
Aš siūlau tokią metaforą:
jsem v letech 1949-51 vidčl velkė americkč autory, jak proieslujl ji, aby byla v televizi zavedena určitd kontrola.
visuomeninė
sistema kaip psichi
Toje projev obvykliho vychodoevropskčho puritanismu.
proti lomu, že se Spojenč stAty chovajf „nefėr“ k Sovčtskčmu svazu.
nis ligonis, — aiškino Tomas. —
Byl jste ui nikdy v Fraze?
To jeStč doznfvalo vAlečnč nadšenf pro SSSR a všichni v nčm vidčFyzicky jsem tu poprvi, dokud to bylo komunisticki misto, ne- Galėčiau sakyti, kad uždaroje
li spojence - mezi intelektuAly v tom vlAdlo pHmo zaslepenl. Samozfejmč ne všichni američtl spisovatelč byli prosovčtštf, ale ta nej- jezdil jsem sem. Ve spirituAlnim smyslu ovšem Prahu znAm dAvno visuomenėje sutrinka infor
Haškėv i Kafkūv svit je mi velmi bllzky, znAm Hrabalovy knihy.
včtSf jmčna patfila levicovym autorūm.
Psal tu Werfel a Max Brod - v jistčm smyslu je každy spisovatel ob- macinis metabolizmas [...]
Jak jste na to reagavai?
Petraška SustrovA
Pokoušel jsem se vyllčit svou zkušenost se Sovity. V dobi, kdy čanem Prahy.
— Mielas vaike, — atkirto Popperis, — jūs visai be reikalo supainiojot aiškią situaciją. Antro
Prahos dienraštis „Česky denik” Tarptautinio PEN kongreso Prahoje proga 1994 m. lapkričio 7 d. išspausdino
pologinė analogija visad yra
pokalbi su Lietuviu PEN centro atstovu rašytoju Algirdu Landsbergiu.
gražus dalykas” (p. 279).
„Informacinis metabolizmas”,
miesčiai, „vakariečiai” ir „sla- bendrauti su įvairių tautų ir bet kokio totalitarinio režimo „antropologinė analogija” ... Ši
vofilai”. Aplamai, rusai Kongrese kultūrų rašytojais. Ranka rankon nuosmukis. Jos kolega Jacek Bo- toks „rimtumas” yra lyg naujau
buvo liberalesni už Maskvos at veikėme ir su latvių PEN centro chenski sutiko, kad tokia patirtis sių vakarietiškų romanų lengva
stovus tarptautiniuose politiniuo atstovu, gražiai lietuviškai čiauš buvo vienatinė ir nepaprastai satyra, kuri tačiau nėra kuo nors
se forumuose. Jie kalbėjo, kad kančiu gulago veteranu Knutu svarbi, bet suabejojo, ar ji ką geniali ar ypatinga. Dažnai rodo
„sovietai” ir „rusai” tai ne tas Skujenieku (kurio klivlandietis bereikš jauniausiajai kartai.
mas veikėjų ir autoriaus platus
pats, reiškė įsitikinimą, jog Rusi tėvas kadais išvertė mano „Pen
Visų kartų rašytojai sukluso, apsiskaitymas, pozuojama mušja vėl taps „pasaulinio proceso” kis stulpus”), bei su estų PEN išgirdę perspėjimą, kad pavojus kietininkiška erudicija. Aišku,
dalimi. Kuluaruose, dauguma delegatu Andrės Ehin. Bendrą gręsia pačiai „knygos kultūrai”. taip elgiasi studentai.
rusų buvo daugiau susirūpinę fino-ugrų kalbų gynimo frontą
buitiniais dalykais, ypač kaip palaikė suomiai, estai ir vengrai.
patekti į Ameriką. (1987 metais
į JAV atvykęs disidentas, dabar
Apie santykius su Lietuva
Ypač maloni diena Prahoje pra
profesoriaująs San Francisco uni bėga poros lietuvių studentų-stisovietinės okupacijos metu
versitete, pasakojo, kad jam jau pendininkų, Lino Eriksono ir Edsunku susikalbėti su maskviš vilo Raudonikio, draugėje. Ir jie,
kiais.) Bet seni papročiai negreit kaip Beneš, aprodo man savo inty
Ateinantį penktadienį, gruo
išdyla: rusų centro pasiūlytoje miąją Prahą. Kalbamės apie vis džio 9 dieną, 7:30 v.v. Balzeko
deklaracijoje, smerkiančioje žur ką: čekus ir čekaites, studijas ir Lietuvių kultūros muziejuje pu
nalistų ir rašytojų žudymą, Balti perspektyvas, Lietuvos praeitį, blicistas Liūtas Mockūnas skai
jos valstybės buvo įdėtos į „buvu dabartį ir ateitį. Idealistiški ir tys paskaitą: „Lietuvių išeivijos
sių sovietinių respublikų” maišą; pragmatiški, patriotiški ir sava ir krašto santykių dinamika so
baltams užprotestavus, rusai be rankiškai, kritiškai galvojantys, vietų okupacijos laikais”.
matant sutiko apsiriboti „NVS jie dar vienas pagrindas tikėti
Prelegentas apžvelgs šių santy
nariais”.
Lietuvos ateitimi.
kių pobūdį besikeičiančiame Lie
Lietuvių delegacijos darbą šia
tuvos ir tarptautinės padėties
Vienas įdomiausių dialogų Pra fone. Tuoj po Antrojo pasaulinio
me didžiuliame kongresiniame
avilyje būtų sunku įsivaizduoti be hos Kongrese buvo tarp totalita karo santykiai tarp Lietuvos gy
Kornelijaus Platelio patirties ir rizmą patyrusiųjų ir ji tik ventojų ir išeivijos buvo aiškiai
takto, Alinio Grybausko čekų kal abstrakčiai težinančiųjų rašytojų. rezistencinio pobūdžio. Vėliau,
bos ir literatūros žinojimo bei jo Prisimindama Lenkijos patirtį, keičiantis pasaulio politinei kon
ryšių su Prahos intelektualiniu lenkų PEN atstovė Anna Trzecia- junktūrai, o taip pat postalininio
pasauliu; ar be Eugenijaus Igna kowska pabrėžė pasipriešinimo atoslūgio sąlygomis Lietuvoje, šie
Liūtas Mockūnas
tavičiaus bei Zitos Platelienės priespaudai vertę — kai tiktai ryšiai įgavo pridengtą, pusiau ofi
Onos Pajėdaitės nuotrauka
(nors ir ne delegatės) sugebėjimo gimsta vidinė opozicija, prasideda cialų, pusiau legalų pobūdį. San
tykius su postalinine Lietuva metu, vadovaujantis jau istoriniu
skatino ir aktyviai juos rėmė lie požiūriu, galima gal juos įvertinti
tuvių išeivijos dalis. Šios veiklos be politinių pažiūrų skirtumo.
tikslas buvo atsverti sovietinės
Liūtas Mockūnas yra žinomas
ideologijos įtaką įvairiose Lietu lietuvių išeivijos publicistas,
vos gyvenimo sferose, netiesiogiai rašąs kultūrinėmis temomis, Aki
skatinti sovietinio režimo irimą iš račių redakcijos narys. Taip pat
vidaus. Liūtas Mockūnas anali jis buvo penkių Lietuvoje ir išei
zuos visos šios veiklos pobūdį, vijoje išleistų studijų sudarytojas
įvertins jos reikšmę, pateiks dau ir redaktorius. Pastaraisiais me
gelį visiškai nežinomų platesnei tais jis išleido knygas Egzodo
visuomenei faktų ir įvykių. Kita literatūros atšvaitai (1989) ir Po
dos šitokie santykiai su Lietuva kalbių akiračiai (1991).
lietuvių išeivijos dalyje buvo
Po paskaitos bus vaišės.
sukėlę daug kontroversijų. Šiuo

Učastnik kongresu PEN klubu Algirdas Landsbergis odpovida na otazky Českėho deniku

Chtel jsem Američanum priblizitnaši zkušenoststotalitou

TRYS JUBILIEJAI

Prahos miesto simbolis — Karolio tiltas naktį

Spalio pabaigoje Kauno val
stybiniame dramos teatre buvo
rodoma Keturakio komedija
„Amerika pirtyje”. Spektakliu
teatras pažymėjo net tris sukak
tis: komedijos parašymo, pasta
tymo Kauno dramos teatre ir
aktorės Milės Šablauskaitės
jubiliejų.
Pirmosios lietuviškos komedi
jos „Amerika pirtyje” gimimas

yra tiesiogiai susijęs su 1893 m.
„Varpe” paskelbtu dramos kon
kursu. Gavęs komedijos rank
raštį, V. Kudirka 1894 m.
vasarą jį atvežė į Mintaują ir
perdavė „Varpe” skelbtinos
medžiagos vertinimo komisijos
nariui ir redaktoriui J. Jab
lonskiui.
Kauno dramos teatre komedi
ja rampos šviesą išvydo
1974-ųjų spalio mėnesį (režisie-

Romanas, padalytas į tris dalis,
vaizduoja gan maištingus studen
tus Vilniuje sovietinės okupacijos
metu, „Jesus Christ Superstar”
miuziklo laikais. Pirmoje dalyje
„Meditacijos” mes supažindinami
gausiais veikėjais per jų pesimis
tines mintis ir erotiką bei Tomo
norą nusižudyti, kuri sutrukdo
Bakneris. Iš jų yra tokių, kurių
tėvai susitepę, kolaboravę su
sovietais išvežimuose j Sibirą.
Trečioje dalyje autorius net
žaidžia su veikėjais, iš daugelio
padaro tik kelis, suplakdamas po
du vardus į vieną.
Vidury knygos, „Bakneriadoje”,
lyg pasisekė sukurti komišką
optimistą, keistuolį Baknerį,
vaizbūną, hipių teoretiką, vadą:
„1. Visi, visi, kuriems teko
nežemiška laimė susipažinti su
E. G. S. Bakneriu, vienu balsu
tvirtina: pažinus E. G. S. Baknerį
ir jo mokymą, pasikeičia ne tik
tavo paties gyvenimas — pakin
ta ir visas išorinis pasaulis.” [...]
2. Jau pačią pirmąją Baknerio
epochos naktį Tomas Kelertas iš
girdo tiek naujo [...] Pirmiau
sia [...] E. G. S. Bakneris
suniekino savižudybės idėją” (p.
130) ir išgelbėjo jį pačiu laiku...
Bet trečiojoje dalyje, „Didžioji
bendrija”, autorius jo jau nerodo;
Baknerio jau nėra, gal tik kas
nors prisimena šį blefuojantį gu
druolį. Grįžtama atgal lyg į lė
tas, pesimistines „Meditacijas” ir
erotiką. Gyvenimas studentams
rieda ir jie galų gale gauna dip
lomus; kai kuriems siūlomos val
diškos vietos.
Iš jų tik žydas Izia emigruoja į
Čikagą, turbūt pavyduliaujant jo
draugams, bet apie tai neišsita
riant. Nepasiduodama visiškam
suamerikonėjimui, nors matyti,
kad autorius domisi ir gerai
pažįsta Ameriką.
* * *
Romano viršelyje parašyta, kad
knyga yra Vilniaus pokerio dva
sinis brolis, nors knygos visiškai
nepanašios — tokie tegali būti
vien tikri broliai.
Literatūroje ir mene (1993.8.21)
Romas Daugirdas pašnekesy su
autorium randa kelis skirtumus
tarp abiejų romanų: Pokery —
blefavimą, Džiaze — improvizaciją.
Džiaze yra sunkiau blefuoti,
sako, ir todėl romane daug im
provizacijos. Be to, daugiau ėjimo
į plotį, ne į gylį.
Šiame romane Gavelis neper
sistengia, piešia daug panašių
scenelių, tuo lyg siekdamas imi
tuoti gyvenimo pasikartojantį
ritmą, groti literatūra kaip
džiaze, atsisakydamas ką nors
įrodyti ar „sukurti” tragiškai
pasibaigiančią, komplikuotą
intrigą, kaip tai padarė Vilniaus
pokeryje. Romanas ir baigiamas
ramiu skrydžiu virš Vilniaus.
Skrenda Tomas, tapęs jau Toniu
Dainium ir Žygimantu Fredžiu,
Vovočka Kučinsku Boruta Bau
bliu, visavyris ar kiekvienvyris:
„Jis pajuto daugėliau galių,
niršiau sumojavo sparnais ir
pasuko išilgai gatvelės, kylančios
į kalną. Čia atsainiai nušviestas
riogsojo buvęs Izios namas, iš
viršaus jis atrodė laibas ir
aukštas kaip pats Izia”, kuris
buvo jo geriausias draugas.
,,[...]bet reikėjo pakilti dar ir
dar aukščiau, kad matytų ir
Dainiaus namus ant kalno, ir
Jolantos namus kitapus upės [...],
nuskrido tiesiai pirmyn, tik pir
myn, galbūt ieškodamas savo
mažojo eldorado”. Tokio Eldora
do, kurio okupacijoj trūko.

rius V. Lencevičius, dailininkė
J. Malinauskaitė, kompozito
rius T. Makačinas). Nuo pirmų
jų spektaklių nusigyvenusių
ūkininkų dukrą Agotą vaidina
vienintelė šio vaidmens atlikėja
M. Šablauskaitė, šventusi savo
jubiliejų.
(AGEP, 10.27)
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DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Dailininkas Mikalojus Povilas Vilutis

Marija Stankus-Saulaitė

akademijos dėstytojas, docentas,
parengęs ne vieną absolventų
laidą. Dar 1982 metais apie M.P.
Vilutį dailės kritikas Alfonsas
Andriuškevičius rašė: „Pagal iš
reiškiamą pasaulėjautą ir
žadinamus išgyvenimus ne vieną
šio autoriaus kūrinį galima pava
dinti oriu, rūstoku, iškilmingu. O
jo darbų formai apibūdinti bene
tinkamiausi žodžiai būtų:
lakoniška, konstruktyvi, mo
numentali”. Daug kas kūryboje,
kaip ir gyvenime, keitėsi, bet
dailininkas ir dabar tvirtina:
„Visada kūriau tik tai, ką no
rėjau”.
M. P. Vilučio kūrybos neįma
noma susieti nė su viena iš Lietu
vos dailėje vyraujančių meninių
stilistinių krypčių. Ji neturi jokio
sąlyčio su tautodaile ir su lietu
vių grafikos tradicija apskritai.
M. P. Vilutis gimė Vilniuje, jį
formavo jau miesto kultūra, ir
itin savita žmogaus bei kūrėjo
prigimtis atsispindi ir jo mene.
Jis apie meną mąsto, kaip ir
kuria, originaliai, neįprastai, drą
siai ir savaip:

ALDONA DAPKUTĖ
Lietuvoje dauguma žymių įvai
rios kartos menininkų šiandien
yra susibūrę į dailininkų grupes,
kiti dažnai pavieniui rengia per
sonalines parodas. Dailininkas
Mikalojus Povilas Vilutis
nepriklauso nei prie vienų, nei
prie kitų. Šįmet gegužės mėnesį
dailininkas šventė penkias
dešimtmetį ir ta proga surengė
Lietuvoje tik antrąją savo
kūrinių parodą. O ir pirmoji vyko
tik 1984 metais Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Tuomet tai buvo vieta, kur
galėjo savo darbus eksponuoti
prie bendrosios dailės krypties
nelabai pritapę, oficialiai sunkiai
pripažįstami dailininkai. Kaip
teigia pats M.P. Vilutis, „anuo
met valdžia buvo nusistačiusi ne
tiek prieš tam tikras meno kryp
tis (kadangi to meto parodose
galima buvo matyti socrealizmo
požiūriu labai netoleruotinų
kūrinių), kiek prieš kai kurias
asmenybes”.
Po Dailės instituto baigimo
(dabar Vilniaus dailės akademija;
studijavo 1963-1970 metais)
septynerius metus M. P. Vilučio
kūriniai nebuvo priimami į pa
rodas — netiko nei jų turinys, nei
forma. O darbai, jo eksponuoti
1979 metais tuomet populiarioje
Pabaltijo jaunųjų dailininkų
parodoje Vilniuje, iškart pelnė
diplomą ir medalį. Tai buvo
estampai „Agresija” (I-III). M. P.
Vilučio grafiką ir dabar nedažnai
matome vis rečiau berengiamose
mūsuose bendrose lietuvių gra
fikų parodose.
Dailininkas tebėra vienas savo
kūrybos aukštumose. Taip jau
klostėsi jo kūrybinis likimas; kad
jis labiau žinomas svetur. Dvi
personalines parodas dailininkas
surengė užsienyje: 1985 metais
Vokietijoje, Magdeburge, ir 1993
metais Australijoje, Canberroje.
M. P. Vilutis dalyvauja pres
tižinėse, stambiose tarptautinėse
grafikos parodose užsienyje. Ten
jo kūriniai yra pelnę daug tarp
tautinių apdovanojimų, jo darbų
yra Lietuvos dailės muziejuje, M.
K. Čiurlionio muziejuje Kaune,
M. K. Čiurlionio galerijoje Čika
goje, Egipto grafikos muziejuje,
privačiose galerijose Lietuvoje,
Londone, Amsterdame, Švedijoje,
Austrijoje.
Dalyvavimas tarptautinėse pa
rodose ir apdovanojimai liudija
tikrą tarptautinį M. P. Vilučio
kūrybos pripažinimą: 1983
metais VI Tallinn’o Pabaltijo
grafikos trienalėje gauta pa
grindinė premija, 1984 metais IXX Tarptautinėje plakato bienalėje
Varšuvoje — prizas; 1993 metais
III Tarptautinėje mažosios gra
fikos parodoje Napa galerijoje
Kalifornijoje vėl — prizas. Nuo
1980 metų dalyvauta tarp
tautinėse grafikos parodose
Suomijoje, Japonijoje, Vokietijoje,
Lenkijoje, Norvegijoje, Australi
joje, JAV, Latvijoje.
Šįmet M. P. Vilutis vienintelis
iš Lietuvos dailininkų dalyvavo
Osakos trienalėje 1994—Print
(Osaka Triennale 1994—PRINT,
5th International Contemporary
Art Competition). Dažnai skaičiai
yra iškalbingesni už pagiriamuo
sius žodžius: 2,109 dailininkai iš
viso pasaulio kraštų pristatė
7,421 darbą, buvo atrinkti pa
rodai tik 155 darbai; iš 29 lietu
vių dailininkų, kurie atsiuntė į
Japoniją 89 kūrinius, buvo
atrinktas parodai tik M. P. Vilu
čio vienas darbas.
M. P. Vilutis — iškilus nūdienis
menininkas, šiandien jau
vadinamas Lietuvos dailės
klasiku, be kurio nebeįsivaizduojama šiuolaikinės lietuvių
grafikos raida. Jis kuria estam
pus, plakatus, mažąją grafiką,
ekslibrius, yra puikus piešėjas,
vienas pirmųjų Lietuvoje šilkografijos meistrų. Nuo 1990 metų
dailininkas yra Vilniaus dailės
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Nieko tikslaus apie meną
nežinau, todėl tai, ką rašau, tėra
mano nuomonė, kuria aš ir pats
abejoju.
*
Kas yra menas — paslaptis. Tai
seniai žinoma tiesa. Žmogaus pro
tas yra ribotas, tinka suvokti
daiktams ir su jais susijusiems
reiškiniams. Skurdi kalba nepajė
gia išreikšti net to, ką suvokia
protas. Menas „daromas” jaus
mu, todėl meno kūrinį galima tik
jausti. Papasakoti muziką arba
paveikslą yra neįmanoma. Vis
dėlto menininkui profesionalui
reikia turėti savo sampratą apie
meną, apie tai, kokių sąlygų
reikia, kad paveikslas taptų meno
kūriniu, kokia meno paskirtis, ką
laikyti menu, o ką ne. Menininkas
turi bent bandyti priartėti prie
tiesos, kas tas menas yra.
Nesunku paaiškinti, kaip atsi
randa paveikslas kaip daiktas.
Dailinįnkas pamato, sudėlioja
paveikslo vaizdą savo vaizduotėje
ir perkelia jį ant drobės ar
popieriaus. Paveikslo, kaip
medžiagiško daikto, apibrėžimas
galėtų būti toks: žmogaus vaiz
duotėje sukurto vaizdo materiali
zavimas. Žodis „sukurti” yra šiuo
atveju vartojamas, bet jis nėra
tikslus. Žmogus — ne Dievas,
kažko sukurti iš nieko jis negali.
Dailininkas nekuria, jis tik kei
čia. Vaizdas, kuris atsiranda žmo
gaus vaizduotėje, tėra atspin
dys. Jis gali būti neatpažįstamas,
perėjęs per tai, kas labai neapi
brėžtai vadinama sąmone, pasą
mone, siela, dvasia, vidiniu pa
sauliu. Dailininkas kaip kempinė
turi susiurbti pasaulio vaizdą,
turėti jį savyje, kad, pakeistas
pagal jo pageidavimą, pastarasis
taptų paveikslu.
Estetinė, meninė kūrinio vertė
atsiranda ten, kur yra ritmas,
harmonija, proporcijos. Muzikos
kūrinio vertė slypi garsų deriny
je, tapybos darbo — spalvų harmo
nijoje, grafikos — juodų ir baltų
plotų kompozicijoje. Paveikslo
turinys nieko bendro su menine
verte neturi. Tą rodo daug vieno
do (pavyzdžiui, religinio) turinio
paveikslų. Bet dėl to, kad jie yra
sukurti skirtingų autorių, ir jų
meninis lygis visiškai skirtingas.
Meno kūrinys veikia ne savo tu
riniu, o pačia savo prigimtimi.
Menas veikia žiūrovą taip, kaip
gali veikti tik menas. Menas nėra
priemonė kažkam išreikšti, o
tikslas pats savaime.
Šios mintys nėra naujos, turėtų
būti seniai visiems žinomos. Vis
dėlto dalis žmonių mano, kad
dailininko darbas yra gražių
daiktų vaizdavimas. Jiems svar
bu kas, o ne kaip vaizduojama.
Svarbu — turinys. Savo kambary
ant sienos jie nori turėti jūros
vaizdą, o ne meno kūrinį. Toks pat
klaidingas, tik įvilktas į praš
matnų rūbą, meno kūrinio suvo
kimas vyrauja tarp žmonių, kurie

Lietuvoj parodė
paminklų
įvairių

nutrupėję
sulipdyti
sugriuvę
atstatyti
palinkę
ištiesti
nusmukę
pakelti

Lietuvoj statė
dar vieną
dar šimtą
dar tūkstantį
statė

Marija Stankus-Saulaitė

Audros Kubiliūtės nuotrauka

LIETUVOJE
Lietuvoj nebuvo vasaros
ne dėl saulės stokos
ne dėl gausaus lietaus

Lietuvoj diena plieskė
debesys netirštėjo
nepatekėjo mėnuo

širdį Lietuvpj išėmė
iš giliausio vidaus
staiga, greit
paliko tarpą
neužpildė
pasitraukė

kad nebūtų tikra
ir nebūtų sava
kaip tik tada

kada viskas
atiduota
visam

Lietuvoj
daug kalbėjo
žodžių negailėjo
nei poetės
nei kiti

sintaksė paini
sunkiai surandamos
pagrindinės dalys
skyryba tiršta
perkrauta
nepastebėta
kad mūsų kalbos
jau kitokios
kad ne tie ženklai
rodo reikšmę
kad gal net
nebūta prasmės

laiko save meno žinovais. Jie
suvokia meno kūrinį kaip šifrą,
kurį reikia iššifruoti. Tokie vertin
tojai paveiksle ieško gilių minčių,
simbolių, prasmių, filosofijų, ku
rias galėtų išreikšti žodžiais.

nepaklausę
ar paminklų
reikia
ar tautos

Lietuvoj
priglaudė
paukštę
parodė aukštą dangų
nubrėžė medžio šaką
sulipdė lizdą

delne palaikė
kol sparnai
nebeišlaikė
kol pats vėjas
pakėlęs iškėlė
virš visko

visai
vieną

Lietuvoj buvom trise
matėm ir girdėjom
trise
klausėm ir atsakėm
neslapta

Lietuvoj buvom
kartu ir atskirai
kas esame

ir kraštui
tai
netiko

Lietuvai
dienos ir naktys
Lietuvai
žodžiai ir svajos
Lietuvai
viskas
iki pačios mirties
o po to
Lietuvai
meilus žvilgsnis
iš kitur

Menas egzistuoja kaip nepriklau
somas reiškinys, kaip gamtos
dalis, sukurta žmogaus, o ne
Dievo, ir nieko bendro su anks
čiau išvardintais dalykais neturi.
Ieškoti dailės kūrinyje dalykų,

kurių ten nėra ir neturi būti, la
bai patogu dailės prekijams. Reta
yra žmonių, kurie suvokia meną.
Tam neužtenka meninės klausos,

(Nukelta į 4 psl.)
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IX Teatro festivalį Čikagoje pradedant
Vitalio Žukausko žodis, atidarant teatrinės veiklos nuotraukų parodą
IX Teatro festivalio metu Čika
goje, Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, buvo surengta išeivijos
teatrinės veiklos foto paroda, ku
rioje buvo išstatyta daugiau kaip
90 didelio formato nuotraukų.
Nuotraukas surinko Petras Petru
tis. Perfotografavo ir padidino
Jonas Tamulaitis. įrėminimą at
liko Leonas Narbutis.
Lapkričio 25 dieną parodos ati
daryme įžanginį žodį tarė Petras
Petrutis, IX Teatro festivalio ren
gimo komiteto pirmininkas. Paro
dą atidarė aktorius Vitalis Žu
kauskas. Tikimasi, surinkus dau
giau nuotraukų, surengti parodas
ir kituose lietuvių telkiniuose.
Vėliau numatoma visą nuotraukų
rinkini persiųsti į Lietuvą. Taipgi
planuojama paruošti ir išleisti
nuotraukomis iliustruotą leidinį.
* * *
Šiandien IX Teatro festivaliu
pažymime savo meilę ir prisiriši
mą prie lietuviškojo scenos žo
džio, prie teatro vaidinimo, ku
riems, nors ir gyvendami ne sa
vame krašte, neleidžiame išnykti.
Kaip ankstyvesnieji mūsų kraš
to išeiviai, beveik prieš 105 metus
pradėję teatrinius — sceninius
vaidinimus Plymouth, Pennsylvania, taip ir mes, naujoji
bėglių iš Tėvynės ban' tęsiame
šią tradiciją.
Anuomet entuziastingai pradė
tas pirmasis lietuviškas vaidini
mas — Antano Turskio „Be sumnenės — arba, kaip ant svieto
einasi” — sukėlė teatro-scenos
ilgėsi išsibarsčiusiuose lietuviš
kuose telkiniuose po plačią Ame
rikos teritoriją.
Pradėjo organizuotis teatriniai
vienetai, draugijos. Ir tai vyko ne
tik didesniuose miestuose, kur
lietuviai gyveno, bet ir mažesnėse
vietovėse, kur ne tiek gausiai
buvo mūsų tautiečių. Ir ne po vie
ną, bet kelios teatrinės grupės
vienoje kolonijoje savo veiklai
rasdavo vietos.
Laikui bėgant ir įvykiams dik
tuojant naujas sąlygas ir apystovas, sceniniai — teatriniai pasi
reiškimai ilgainiui retėjo, bet
visiškai neišnyko. Tai vienur, tai
kitur pasireikšdavo scenos vai
dinimai.
Po Antrojo pasaulinio karo at
vykus naujam lietuvių būriui į šį
kraštą, atsivežtasis iš Lietuvos ir
iš Vokietijos karo pabėgėlių sto
vyklų sceninio pomėgio troškulys
neužtroško naujomis gyvenimo
dienomis. Prasidėjo Amerikos lie
tuvių dar vienas teatro puslapis.
Ir čia šį vakarą stovime priešais
prieš 45-erius metus pradėtą pe
riodą, kuris jau tiktai fotonuo
traukomis tėra pažymėtas. Ir čia
tik nedidelė dalis tos veiklos,
kuri tarpo ir kelis dešimtmečius
klestėjo.
Stovime teatro veiklos muzieju
je. Ir tos nuotraukos kalba, kad
būta veiklos, kad būta teatro
grupių, kad lietuviškas žodis nuo
scenos skambėjo.
Tiesa, tai ne profesinio teatro
veikla, bet saviveiklinio teatro,
kuris nuo scenos kalbėjo sava —
lietuviška kalba ir rodė savojo
kultūrinio scenos gyvastingumo
pulsą.
Iki šiai dienai per tuos 45-erius
metus teatrinės grupės veikė:
Brooklyn, New York, Čikagoje,
Boston’e, Detroit’e, Cleveland’e,
Hartford, Connecticut, Gary, In
diana, Kenosha, Wisconsin, Los
Angeles, Omaha, Philadelphijoje,
Rochester, New York, St. Petersburg, Florida, Baltimorėje, Worcester, Massachusetts, Waterbury, Connecticut, Hamilton, To
ronte ir Montrealyje.
įvairios gyvenimo padiktuotos
aplinkybės ir nuovargio reiški
niai po truputį mažino veiklos
ratą, ir taip viena po kitos teatri
nės grupės tyliai, be gedulingų
maršų nyko ir baigė veiklos
dienas.

Aktorius Vitalis Žukauskas kalba per IX Teatro festivalio atidarymą šių metų
lapkričio 25 dieną Jaunimo centre, Čikagoje. Jono Tamulaičio nuotrauka

Liko tik ištvermingieji ir en
tuziastai, kurie neleidžia užgesti
sceniniam lietuviškam žodžiui.
Ir atidarant šią praeities sceni
nių pasireiškimų foto parodą
liūdna, ir džiugu.
Liūdna, kad nuotraukos at-

skleidžia kai kurių grupių atlik
tus darbus, bet ne jų tolimesnį
gyvavimą.
Sėkmės festįvąlio dalyviams, o
Džiugu, kad dar yra gyvuojan
čių grupių ir šiame festivalyje publikai geros ir Šventiškos nuo
dalyvaujančių. Džiugu, kad entu taikos, stębinVspektaklius.
ziastų vįs dar yra, kurie dirba šį
Vitalis Žukauskas

Amerikos lietuvių meno draugija
rengia meno kūrinių varžytines
Čikagoje, kaip tikriausiai nie
kur kitur Amerikoje, gausu lietuvišku renginių. Tai ir įvairūs

koncertai, ir spektakliai, ir poky-

Vidmantas Jažauskas

nelengvą ir kartais net nedėkin
gą ar neįvertintą darbą.
Pagarba jiems. Ir kol bus tokių
grupių, tol bus ir festivaliai.
Tų festivalių sumanytojas ir il
gametis jų vykdytojas — drama
turgas Anatolijus Kairys, buvęs
JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos pirmininkas.
Toliau tą darbą tęsė Kultūros
tarybos pirmininkės — Ingrida
Bublienė, Dalia Kučėnienė ir
dabartinė — Laima ŠileikytėHood.
Kaip kiekvieno spektaklio pa
ruošimas, taip ir festivalio
surengimas reikalauja daug dar
bo, patirties ir nesuskaičiuojamų,
kartais nuo poilsio nutraukiamų
valandų.
Bet lietuviško teatrinio — sce
ninio meno žodžio publika — vi
suomenė laukia ir džiaugiasi, jo
sulaukus. Kad tradicija tęsiama,
darbuotojams priklauso mūsų vi
sų nuoširdi padėka, nes tai didelis
ir sunkus bei atsakingas mūsų
kultūrinio gyvenimo puoselėjimo
darbas.
Skelbdamas sceninės veiklos fo
to parodos atidarymą ir IX Teatro
festivalio pradžią, dėkoju rengė
jams už suteiktą garbę ir privile
giją tokią pirmąją mūsuose paro
dą atidaryti.
Ir šis savaitgalis — Padėkos die
nos savaitgalis — tegul taip pat
simbolizuoja ir padėką scenos me
no darbuotojams. Ir meilė tam
darbui tegul dar ilgai neišblėsta.
Tegul kuriasi naujos grupės, te
gul ateina narni vadovai, nauji
žmonės papildo retėjančias scenos
darbuotojų eilęs.

liai, ir susitikimų vakarai. Visko
neišvardinsi, tačiau aišku viena
— norintieji praleisti šeštadienio
popietę lietuviškoje aplinkoje vi-

Kygos senamiestis

sada ras kur nueiti. Tačiau nors
lietuviškų renginių Čikagoje jau
ir taip nemažai, kūrybingų, ener
gingų, amžiumi ir dvasia jaunų
žmonių, turinčių gerų idėjų ir
noro jas įgyvendinti, matyt, yra
dar daugiau. Grupė tokių žmo
nių, susibūrusių į Amerikos lie-

Romualda Zoltnerienė

Kuldigos upelis

6 Los Angeles Dramos sambūrio pirmininkas
Vincas Dovydaitis ir režisierius Petras Maželis
prie Vilniaus Akademinio teatro. Los Angeles
Dramos sambūris, šiemet švenčiąs 40 metų veiklos
sukaktį, dalyvaudamas IX Teatro festivalyje Čika
goje, režisuojant Petrui Maželiui, pelnė žymenį už
geriausią pastatymą — Edvardo Uldukio žemaičių

kovų sakmę „Klajojanti pėda”. Petras Maželis
gavo žymenis už geriausias dekoracijas ir geriau
sius scenoje naudotus drabužius. Aktorius Amandas Ragauskas, Los Angeles Dramos sambūrio na
rys, gavo geriausio aktoriaus pagalbiniame vaid
menyje žymenį.

Mikalojus Povilas Vilutis
(Atkelta iš 3 psl.)

reikia ir išsilavinimo, kainuo
jančio daug pastangų ir laiko.
Jeigu turtingas žmogus nori būti
dar ir kultūringu, jis eina pirkti
paveikslo. Jį išmokyti pajusti
meną sunku, o turint įgudimą,
lengva įtikinti, kad dvi spalvos,
padraikytos ant prastai grun-

tuvių meno draugiją, kviečia į
dar vieną lietuvišką renginį —
kultūrinę vakaronę ir meno kū
rinių varžytines.
Amerikos lietuvių meno drau
gija (Lithuanian American Fine
Arts Association) šiais metais
buvo atgaivinta. Išrinkta nauja
taryba: Juozas Mieliulis (pir
mininkas), Algimantas Kezys ir
Arvydas Reneckis (nariai), bei
valdyba: Nora Aušrienė (pir
mininkė), Petras Blekys (iždi
ninkas) ir Karilė Vaitkutė (sekre
torė). Atsikūrusios draugijos
nariai yra ir Amerikos lietuviai,
ir neseniai iš Lietuvos atvykę
meną mylintys bei kuriantys
žmonės.
Draugijos tikslas — rengti paro
das, koncertus, susitikimus, da
lintis žiniomis, idėjomis, įspū
džiais, remti draugijos narių
kūrybą, leisti knygas, filmus. Ar
timiausias Amerikos lietuvių me
no draugijos projektas — išleisti
knygą „Amerikos lietuviai dai
lininkai ir jų kūryba”, skirtą
Lietuvos skaitytojams. Šios kny
gos redaktorius — Danas Lapkus.
Vakar, gruodžio 2 dieną, Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre,
buvo atidaryta paroda, kurioje
eksponuojama apie 60 lietuvių
meno darbų, tarp jų — tokių gerai
žinomų ir pripažintų lietuvių me
nininkų kaip Viktoro Petravi
čiaus, Stasio Krasausko, Jūratės
Skliutauskaitės, Augustino Sa
vicko, Petro Repšio, Jadvygos
Paukštienės, Jono Daniliausko,
Giedriaus Jonaičio ir kitų. Paro
doje eksponuojami darbai, kurie
turėtų patenkinti įvairaus skonio
t meno mylėtojus, yra skirti tylio
sioms varžytinėms, vyksiančioms
visą savaitę nuo parodos ati
darymo.
Na, o gruodžio 11 dieną, sekma
dienį draugija kviečia į kultūrinę
vakaronę ir varžytinių uždarymą
Jaunimo centre. 2 vai. p.p. įvyks
meninė programa. Dalyvaus čikagiškių jau neblogai pažįstamos
ir mėgstamos Lijana Kopūstaitė
— sopranas bei Gintė Čepinskaitė

tuotos drobės, yra ne šiaip sau
spalvos, o astrologinės — t.y.
simbolizuojančios Marso ir Satur
no kovą, ir kad tame ir slypi pa
veikslo meninė vertė.
Taip pat meno kūrinio suvo
kimas kaip priemonės koncepci
joms, pasaulėjautoms ir 1.1, reikš
ti, yra patogus dailininkams —
vidutiniokams ir, apskritai, šarla
tanams. Išpilti smėlio krūvą
parodų salėje ir aiškinti, kiek ten
glūdi gilių minčių, koncepcijų,
filosofijų, yra daug lengviau, negu
nutapyti paveikslą, kurio sukū
rimui reikia talento, darbo, ama
to įvaldymo, žinių”.

Aldona Dapkutė: Meno kū
rinyje tikrai ne turinys svarbiau
sia, bet menas nėra beprasmis.
Viename savo tekste tvirtinote,
kad paveikslas gali „savo tur
tingumu bent šiek tiek priminti
pasaulį”. Kame tas turtingumas
ir kaip turtinate savo paveikslus?
Mikalojus Povilas Vilutis:
Svarbiausia yra sukurti tai, ką
gali geriausia. Tam reikalinga
kūrybinė laisvė. Kūrybinė laisvė
dailininkui — tai amato, visų
meninės išraiškos priemonių
įvaldymas. Dailininko ranka turi
tiksliai kartoti vaizdą, sukurtą
vaizduotėje, ji neturi būti kliūtis.
Tada dailininkas yra laisvas
sukurti tai, ką jis nori, o ne tai,
kas išeina savaime. Kitokia
kūrybinė laisvė yra, pavyzdžiui,
teatro režisieriui. Jo kūryba
priklauso nuo daugelio žmonių. O
dailininkas dirba vienas, niekas
negali jam nurodyti, ką daryti ir
kaip. Mūsų dailininkai mėgsta
padejuoti, kad tarybiniais laikais
jie neturėjo kūrybinės laisvės. Tai
— netiesa. Kodėl gi ją turėjo Vin
cas Kisarauskas, Valentinas
Antanavičius, Petras Repšys?
— fortepijonas. 3 vai. p.p. —
pietūs, o 5 vai. p.p. — varžytinės.
Visas pokylio bei varžytinių metu
gautas pelnas skiriamas išleisti
Amerikos lietuvių dailės istoriją.
Tikimės, kad didelėje ir įvairia
spalvėje Čikagos lietuvių visuo
menėje atsiras mūsų draugų, ben
draminčių ir rėmėjų, norinčių
prisidėti prie šio didelio ir gero
darbo — Amerikos lietuvių dailės
istorijos leidimo. Įsigykime ver
tingą meno kūrinį, dalyvaukime
vakaronėje ir drauge neleiskime
mūsų istorijos daliai nugrimzti
praeitin!
(Informacija teikiama telefonu
708-749-2843.)
Karilė Vaitkutė

Algimanto Žižiūno nuotrauka

Aldona Dapkutė: Tad iš ko
kilo ir kyla meninis pasaulėvaiz
dis — tas vaizduotėje sudėliotas
vaizdas”?
Mikalojus Povilas Vilutis;
Negaliu tiksliai pasakyti. Kar
tais būsimo paveikslo visiškai
užbaigtas vaizdas ateina iškart,
kartais eina laikas, o jis niekaip
nepasirodo. Jeigu pradedu piešti
nematydamas to vaizdo, iš anks
to žinau, kad nieko gero neišeis.
Bet darbas padeda tam tikrajam
atsirasti. Reikia laukti to vaizdo
ne rankas sudėjus, o tarsi eiti jo
pasitikti, atverti jam savo sąmo
nės duris. Tam reikia pastangų.
Turbūt, tas momentas, kai
dailininkas pamato paveikslo
vaizdą, ir yra vadinamas įkvė
pimu.
Manau, kad paveikslo vaiz
das kyla iš pasąmonėje užfiksuo
tų mus supančio pasaulio vaizdų.
Tas pasaulis yra be galo tur
tingas — susideda iš įvairios pri
gimties daiktų — gyvų, negyvų,
kietų, minkštų, smulkių, stam
bių, žmogaus sukurtų, Dievo su
tvertų... Stengiuosi, kad visa tai
atsispindėtų ir mano paveiks
luose.
Paveikslas yra toks, koks yra
žmogus, jį sukūręs. Mes matom
žmogaus kūną, o jaučiam jo sielą.
Matom paveikslą kaip daiktą, o
jaučiam meną. Menas — tai pa
veikslo siela. Paveikslas be meno
yra tik panašus į meno kūrinį
tiek, kiek manekenas panašus į
žmogų. Vydūnas sakė, kad menas
— tai materializuota žmogaus
siela. Keičiasi žmogus, keičiasi ir
jo siela, kinta jo sukurti paveiks
lai.
Aldona Dapkutė; Kokią reikš
mę turi kūrinio atlikimo tech
nika? Kodėl pasirinkote šilkografiją? Ką ir kaip dirbate dabar?
Mikalojus Povilas Vilutis;
Kiekvienas dailininkas pasi
renka techniką, patogiausią jo
sumanymams įgyvendinti. Man
patogiausia — šilkografija.
Šiuo metu mane gąsdina tai,
kad atrodo būsiu pasiekęs savo
galimybių ribą grafikoje. Negaliu
pasakyti, kad mano atspaudai,
sukurti prieš dešimt metų, yra
blogesni, negu dabartiniai. Dėl to
prieš kelis metus pradėjau tapyti.
Nesu patenkintas savo tapyba, ir
tai gerai— yra kur augti, vystytis.
Dailininko Mikalojaus Povilo
Vilučio darbų paroda vyks Lietu
vių dailės muziejuje, Pasaulio lie
tuvių centre, 14911 127th Street,
Lemont, Illinois, nuo šių metų
gruodžio 10 iki 31 dienos. Parodos
atidarymas bus ateinantį šešta
dieni, gruodžio 10 dieną, 7:30 v.v.

