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Maga ir pasidžiaugti

Klaipėdos krašto problematika mums aktuali

Tereikia tik valandėlę pasėdėti 
prie naujausių žinių skelbėjo Te
levizoriaus, ir pamatai, kiek daug 
dar yra pragaišties pasaulyje. 
Kvailybės, prietarų, kerštingu
mo, gobšumo, aistrų nuobodulio... 
Ir nebūdamas psichologu, nei so
ciologu, aiškiai supranti, jog 
žmogaus psichės didžiosios ydos 
tebėra gajos nuo seniausių laikų. 
Neištrynė jų nei pranašų pamoks
lai, nei įvairių religijų steigėjų 
kilnūs darbai, nei maldos, nei pa
siaukojimai, nei misijos, nei li
goninės, nei prieglaudos... Vargo, 
kentėjo žmonės, žuvo karo lau
kuose, miestų griuvėsiuose. Te
bevargsta, kenčia, kariauja, žudo, 
žūsta ir dabar. Technologijos 
sparti pažanga toli gražu neiš
sprendė esminių moralinių prob
lemų. Nėra kompiuterio etikai 
tvarkyti.

Taigi glaudiesi prie savos bend
ruomenės, rodos, pakankamai 
tvarios. Jauku su savaisiais: 
sueigos, vaišės, pokalbiai, šilti 
prisiminimai jungte jungia. Tu
riu omeny tuos, kurie traukėsi iš 
Lietuvos Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje. Dažnas sulaukė gar
baus amželio. Dažnas gyvena gra
žiame, erdviame name. Ir pensi
ja nebloga, ir sutaupų yra var
ganai dienai, ir apdraudos, ir gi
minaičių rūpestis, ir kelionės j 
Lietuvą. Ko daugiau reikia. De
ja, kai apsidairai lietuviškos vi
suomenės „idilijoje”, nustembi, 
kiek čia yra skaudžių būsenų, 
vienišumo bei sunkių ligų ka
muojamų individų. Vieni gydosi, 
nepasiduoda. Kiti yra tiesiog 
priversti paklusti savo kūno ne
galiai. O dar tos netikėtos ne
laimės. Gaila žmonių. Pagalvoji: 
rytoj gal ir aš.

Stop! Stop! Niekad savo gyve
nime nesu paliejęs tiek daug 
pesimistinio limonado. Net dvi 
pastraipas. O graudenti ir kitus 
gl audinti ne mano būdui. Juk ir 
šio rašinio antraštėje pareiškiau 
norą kuo nors pasidžiaugti. Bū
tent kuo? Na, kad ir keliais 
konkrečiais pavyzdžiais, kurie 
mane skatina pasitikėti žmonė
mis.

Pirmas susijęs su veiksminga 
mechanika, kitaip sakant, su 
įgūdžiu greitai ir gerai atlikti 
darbą. Anądien nei iš šio, nei iš 
to trūko garažo pakeliamų durų 
viena spyruoklė. Gerai, kad ne 
abi: būtų visiškai neįmanoma du
rų pakelti. Žinoma, reikėjo pa
taisyti. Kadangi butnamis yra 
tvarkomas lietuvių nuosavybių 
įstaigos „Roque & Mark Co.”, ry
te po devintos paskambinau jų
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„Maintenance” skyriui. Pasa
kiau savo bėdą. Pažadėjo sut
varkyti. Netrukus atvažiavo vy
ras, vardu George, visokių amatų 
meistras. Turbūt tyliausias me
chanikas, kokį esu sutikęs savo 
gyvenime. Pasižiūrėjo, parėmė 
basliu duris, nuleido ir pasakė, 
jog sugrįšiąs po kelių valandų. 
Taip ir buvo. Dar prieš dvyliktą, 
kai išėjau į alėją, pamačiau nuo 
garažų jau tolstantį George veną. 
Priėjau prie durų. Atrakinau. 
Pakėliau. Abiejuose šonuose 
juodavo dvi naujos blizgančios 
spyruoklės. Kaip nesidžiaugsi, 
kai viskas taip sparčiai su
sitvarkė. Nagingo mechaniko 
dėka.

Spyruoklę lengva paversti me
tafora. Spyruoklė juk kaupia 
įtampą. O įtampoje glūdi imanen
tinė galia. Kai keliame garažo 
duris, spyruoklė tempiasi ir lieka 
įtempta, kol tos durys yra atida
rytos. Kokią iš to galime padaryti 
išvadą? Gal ir tą, kad visi žmoni
jos konfliktai remiasi didesne ar 
mažesne sąmonės spyruoklių 
įtampa.

Neseniai atidžiai, su tam tikru 
dvasiniu malonumu skaitinė- 
jau istorijos ir kultūros teoretiko 
Leonido Donskio studiją „Aukos 
sindromas ir moralinė kultūra”, 
išspausdintą Kultūros barų 1995 
metų 5 ir 6 numeriuose. Jis apta
ria kelias, mūsų amžiaus menta
litetui itin būdingas temas. Pir
ma: „Istorija kaip kančia: isto
rinis pažinimas ir lyginamoji 
martirologija”. Antra: „Sąmokslo 
teorija”. Trečia: „Arielis ir 
Kalibanas: gėris ir grožis prieš 
blogį ir bjaurastį amžinojo teisuo
lio sąmonėje”.

Tai ypatingai aktualus tekstas. 
Donskiui visų pirma rūpi išsiaiš
kinti nūdienio žmogaus politinės 
ir kultūrinės galvosenos morali
nes painiavas. Juk ne naujiena, 
kad kai kurie individai ar žmonių 
grupės bei tautos gyvena konflik
tų įtampa. Daugelis yra įsitikinę, 
kad yra kitų nuskriausti, vikti- 
mizuoti, suaukinti. Ir tas tęsiasi. 
Šioji aukos, kančios mąstysena 
yra paplitusi pasaulyje įvairiomis 
formomis. Yra tokių, kurie nuo
lat įtarinėja, kad kiti prieš juos 
ruošia sąmokslą. Remiasi praei
ties pamokomis, apsitveria nepa
sitikėjimo sienomis. Na, paga
liau, ir toji blogio ir gėrio, grožio 
ir bjaurasties akistata, kurioje 
mes visad esame geri, o jie — blo
gi ir bjaurūs. Teisuoliais trokš
tame būti visi.

Nesiruošiu tiesmukiškai persa- 
kinėti Leonido Donskio minčių.

PETRONĖLE ŽOSTAUTAITE

Vytautas Žalys. Ringen um Iden- 

titaet: Warum Litauen zwischen 
1923 und 1939 im Memelgebiet kei- 
nen Erfolg hatte. Kova dėl iden
titeto: Kodėl Lietuvai nesisekė 
Klaipėdoje tarp 1923-1939 metų. 
Lueneburg: Verlag Nordostdeutsches 
Kulturwerk. 1993. 104 puslapiai.

Nordostdeutsches Kulturvverk 
leidykla Lueneburg’e, Vokieti- 
je, išleido gražiai poligrafiškai 
apipavidalintą istoriko tarp
tautininko Vytauto Žalio knygą, 
skirtą Klaipėdos krašto pro
blematikai tarpukario metais. 
Jos turinį sudaro 1992 m. liepos 
29 d. Klaipėdoje moksliniame ko
lokviume, skirtame 740-osioms 
miesto įkūrimo metinėms pažy
mėti, skaityto pranešimo išplės
tas ir papildytas variantas. Auto
rius primena, jog knygoje medžia
ga ir teiginiai formuluojami, re
miantis iki šiol neskelbtais tik 
lietuviškais šaltiniais.

Vytauto Žalio knygos pasirody
mas yra pozityvus reiškinys. Jo
je yra iškelta daug diskutuotinų 
teiginių, prieštaringų samprota
vimų, neradusių vietos lietuvių 
istoriografijoje. Aišku, be nuomo
nių skirtumo negali būti diskusi
jos, kritiškos analizės bei istori
nės tieso&pažinimo.

Autorius savo knygoje pasiryžo 
objektyviai suprasti ir įvertinti 
vyriausybės politiką Klaipėdos 
krašte tarpukario metais, paieš
koti jos padarytų klaidų ir at
sakyti į šiuos klausimus — kodėl 
Lietuvai nepasisekė integruoti 
autonominio krašto į Lietuvą, t.y. 
nesisekė Klaipėdos krašte, kodėl 
rinkimuose į krašto seimelius 
lietuvių sąrašai niekada negavo 
daugiau kaip 5 vietų iš bendro 29 
skaičiaus ir kodėl 1939 metais 
Lietuvos pilietybę pasirinko 
nepaprastai mažas klaipėdiškių 
lietuvių skaičius — tik 20, t.y. 
Lietuva prarado klaipėdiškius.

Išeities tašku jis pasirinko 
vietinių klaipėdiškių vokiečių ir 
lietuvių bei didlietuvių tar
pusavio santykius, jų požiūrį į 
Lietuvos vyriausybės ir autono
minės valdžios tarpusavio san
tykius, susidūrimus ir konfliktus. 
Taip pat nepamiršo priminti 
Lietuvos ir Vokietijos kovos 
dėl Klaipėdos krašto atskirų 
aspektų.

Knygos pradžioje pasigendama 
trumpo tų metų sąlygų nušvieti
mo, oponuojančių ir konkuruojan
čių grupių: klaipėdiškių vokiečių

Per daug ta jo analizė turininga, 
svari, logiška, dėstoma tarptau
tinėmis ir lietuvių kalbos moks
linėmis sąvokomis. Dalyvauja čia 
ir jo nurodomi bei cituojami mąs
tytojai: ir savi, ir kitataučiai. 
Dalyvauja ir skaitytojas, įtrauk
tas į žmonijos etikos gvildenimą. 
Ir tai mane džiugina.

Pranas Visvydas

ir lietuvių, Lietuvos vyriausybės 
ir autonominės valdžios bei Lie
tuvos ir Vokietijos jėgų, jų 
galimybių bei rezervų įvertinimo. 
Autorius, juos statydamas vieno
je gretoje, dažnai daro nepagrįs
tus sprendimus arba juos inter
pretuoja su tam tikromis išlygo
mis. Todėl tekstas paprastam 
skaitytojui ne visuomet supran
tamas, teiginiai nepagrįsti arba 
abejotini. Autorius, matyt, laiky
damas gerai žinomu dalyku, skai
tytojams neprimena, kad Klaipė
dos kraštas — istorinė lietuvių 
žemė ir uostas, kaip atsikurian
čios Lietuvos ekonomikos pagrin
das, tarptautine Versalio taikos 
sutartimi, kurią pasirašė ir Vo
kietija, buvo numatytas ir 1923 
metais grąžintas Lietuvai. Tada 
visiems būtų suprantama, kodėl 
Lietuvos vyriausybė taip atkak
liai siekė jį integruoti į Lietuvos 
ekonomiką ir apginti nuo išorės 
priešų. Prijungtas prie Lietuvos 
Klaipėdos kraštas tapo pačia tur
tingiausia, administraciškai ge
rai sutvarkyta, su aukštesniu 
pragyvenimo standartu, Lietuvos 
sritimi, nepaisant pokario sunku
mų. Tuo tarpu Lietuva, buvusi 
atsilikusios carinės Rusijos im
perijos sudėtyje, Pirmojo pasauli
nio karo nusiaubta, tiesiog iŠ 
nieko pradėjo kurti savo valstybi
nį ir ądministracinį aparatą, val
stybines ir savivaldybines siste
mas bei įstaigas, neturėjo kadrų, 
valstybinio darbo patirties, visur 
vyravo suirutė ir skurdas, kol 
palengva normalėjo gyvenimas. 
Ji iš pradžių neturėjo gerų specia
listų pasiųsti į Klaipėdos krašto 
valstybines įstaigas, nesugebėjo 
suformuluoti savo politinės kryp
ties beveik iki 1931 metų Klaipė
dos krašte. Nors Vokietija Ver
salio taikos sutarties pasirašymu 
atsižadėjo Klaipėdos krašto Lie
tuvos naudai, nes ji nenorėjo, kad 
Nemuno žiotyse įsitvirtintų Len
kija ar Prancūzija, o iš mažos ir 
silpnos Lietuvos jai ateityje bus 
nesunku jį atsiimti. Todėl Lietu
vai lyg iš anksto buvo užprogra
muotas netekties pavojus.

Taip pat negalima lygiai trak
tuoti klaipėdiškius vokiečius ir 
lietuvius. Klaipėdiškiai vokiečiai 
sudarė aukštuosius socialinius 
sluoksnius. Jie atliko pagrindinį 
vaidmenį krašto valdyme, dikta
vo savo politiką. Į Klaipėdos kraš
to prįjungimą prie Lietuvos dau
guma vokiečių žiūrėjo kaip į ne
teisėtą aktą, vokiečių žemės 
atplėšimą. Žymus tarptautinės 
teisės žinovas, vienas iš Klaipė
dos konvencijos sudarytojų, Ha
gos tarptautinio tribunolo narys, 
Statutinio teismo steigėjas (1935) 
profesorius Mykolas Roemeris, 
aiškindamas Klaipėdos krašto 
įjungimo į Lietuvą teisinius pa
grindus, pabrėžė: „Klaipėdos 
krašto į Lietuvos valstybę įjungi
mo faktas, kaip Versalio taikos 
sutarties elementas, nėra faktiš
ko Didįjį karą pralaimėjusios vo
kiečių ar prūsų valstybės terito
rijos apkarpymo, dovanojimo ar 
grobimo padarinys, bet teisėtas 
padėties atstatymas, tarptautinės 
teisės tvarkos pataisa”.* Taigi šis 
faktas vokiečių nebuvo realiai 
vertinamas.

Klaipėdiškiai lietuviai sudarė 
žemuosius socialinius sluoksnius, 
jie buvo vidutiniai ir smulkūs 
ūkininkai, kumečiai, žemės ūkio 
darbininkai, konservatyvūs, nie
kuomet vokiečių valdžiai nebu-

Istorikus dr. Vytautus Žalys, Atgimimo laikotarpiu dirbęs kaip vienas iš eksper
tų tuo laiku Sovietų Sąjungoje sudarytoje komisijoje Molotovo-Ribbentropo 
paktui tirti, šiuo metu tarnauja pirmuoju sekretoriumi Lietuvos ambasadoje 
JAV Washington'e.

vo opozicijoje. Be to, jie buvo 
glaudžiai susiję su vokiečiuis 
dvarininkais bei kredito organi
zacijomis, kurios rūpinosi jų 
žemės ūkio produktų supirkimu 
bei eksportu, ir nenorėjo at
sisakyti jų globos. Dauguma 
valstiečių lietuvių į krašto pri
jungimą prie Lietuvos žiūrėjo 
palankiai, tačiau jaudinosi dėl 
galimo ekonominės padėties 
pablogėjimo — bijojo netekti 
Vokietijos rinkų, atsidurti skur
daus Lietuvos valstiečio padėtyje. 
Aktyvūs prijungimo šalininkai 
buvo tam tikra dalis klaipėdiškių 
lietuvių, pasiryžusių iškęsti visus 
sunkumus. Klaipėdiškiai lietu
viai nuo seno krašto visuomeni
niame gyvenime vaidino šalutinį 
vaidmenį, jų pozicijos buvo silp
nos ir Lietuvos valdžiai jie buvo 
menka atrama.

Autorius, neliesdamas gyvento
jų grubių socialinių skirtumų, 
plačiai aptarė klaipėdiškio 
lietuvio psichologinio tipo susifor
mavimą, ieškodamas ištakų Klai

PrieAknrinvN Klaipedo* vaizdą*

pėdos krašto istorijoje, specifinėse 
geopolitinėje, demografinėje ir 
psichologinėje srityse. Jis parodo, 
kad skirtinga ir savita klaipėdiš
kio lietuvio galvosena ir gyvense
na susiformavo skirtingų politi
nių, teisinių, ekonominių institu
cijų bazėje bei svetimos vokiečių 
kultūros ir skirtingos religijos 
tradicijos bazėje. Didlietuviui jį 
buvę sunku suprasti, tad nesu
pratimas buvęs abipusis. Taigi 
Lietuvos vyriausybei, parėmusiai 
Klaipėdos kraštą, reikėjo spręsti 
daug sudėtingų klausimų.

Spręsdamas demografinius 
klaipėdiškių klausimus Vytautas 
Žalys kritikuoja lietuvių istorio
grafijoje įsitvirtinusią nuostatą 
dėl per gyventojų surašymą at
siradusios „klaipėdiškių-šišioniš
kių” grupės priskyrimo lietuvių 
tautinei grupei, įtardamas dirb
tiniu lietuvių skaičiaus didinimu 
(p. 10 ir p. 12).

Autorius aiškiai atsistoja vokie
čių istoriografijos pusėje, priskir
damas „klaipėdiškių-šišioniškių”

grupę prie vokiečių tautinės gru
pės ir dirbtinai sumažindamas 
lietuvių skaičių iki 37,626 (p. 86). 
Žalys argumentuoja, jog klaipė
diškiui lietuviui esą svetima did
lietuvių kultūrinė aplinka ir 
politinės aspiracijos, jis labiau 
tradiciškai orientuotas į vokiečių 
kultūrą ir vokiškas struktūras, 
savo politine ir kultūrine orien
tacija priklauso vokiečiams. Tą 
įrodą seimelio rinkimų rezulta 
tai, kada apie 80% krašto gyven
tojų balsuoją už vokiečių partijų 
sąrašus ir lietuviai tegauną sei
melyje tik 5 vietas iš 29.

Čia autorius aiškiai sumaišo 
tautybės ir politinės orientacijos 
sąvokas. Išeitų, jog kas balsuoja 
už vienos ar kitos tautinės grupės 
partiją, mechaniškai tampa tos 
tautybės atstovu. Kad dauguma 
klaipėdiškių lietuvių balsavo už 
vokiečių sąrašus, buvo daug 
aplinkybių. Tiesa, kad vertino 
ekonominę gerovę, nenorėjo nu
traukti ryšių su vokiečių ekono 
minėmis organizacijomis, o 

• labiausiai juos veikė vokietinin
kų propaganda prieš Lietuvą ir 
lietuvius, sudaroma priverstinė 
situacija, lietuvių žeminimas ir 
niekinimas.

Autorius nepamini tokių svar
bių faktų, kaip 19-ojo amžiaus 
pabaigoje kilusį mažlietuvių kul
tūrinį sąjūdį, kuris po Pirmojo 
pasaulinio karo įgavo politinį 
atspalvį. Įsikūrusi Prūsų Lietu
vos tautinė taryba Tilžėje 1918 
m. lapkričio 30 d. išleido Mažosios 
Lietuvos tautinės tarybos svarbų 
politinį aktą, kuriame reikalau
jama Mažąją Lietuvą prijungti 
prie savo tautos kamieno, atsiku
riančios Lietuvos valstybės.

Dėl 1923 metų ginkluoto suki
limo įvykdymo lietuvių istorio
grafijoje jau išaiškinta, kad jis 
buvo rengiamas slapta nuo an
tantės valstybių, su Vokietijos 
pažadu laikytis neutraliteto, teik
ti paramą ginklais ir finansais. 
Vokietija savo žodį garbingai iš
tęsėjo, nei viena vokiečių organi
zacija per sukilimą nepasiprieši
no ir nepareiškė protesto. Vokie
tija Lietuvos vyriausybei pasiro
dė globėjos vaidmenyje. Sukilimo 
iniciatoriai, vykdydami tokią 
svarbią akciją, vien civiliais 
gyventojais klaipėdiškiais nega 
Įėjo pasitikėti. Todėl buvo suda
ryta Ypatingos paskirties rinkti
nė iš Lietuvos kariuomenės karių

(Nukelta į 2 psl.)
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V
Siaurys Narbutas

BEVEIK KAIME PRIE NEW YORK’O
Susipažinau su Romualdu mil

žiniškame, svetimame mieste 
karštą dieną. Mane tiesiog pa
vergė jo besiveržianti per kraštus 
meųė Lietuvai ir nepiktai katego
riški lozungai:... „niekada neat
sisakiau Lietuvos pilietybės, tai 
ko gi man prašyti neprarasto...?” 
Arba kitas: „...tas hipis Mekas ir 
jo menas!” (Romualdas nemėgsta 
modernizmo).

Prancūziškoje kavinaitėje tyliai 
dūzgė aligatoriškas bliuzas, už 
lango virė New York’as, o lietu
viški žodžiai papildė šio laiko ir 
erdves harmoniją. Džiaugiausi 
tokiu stipriu tėvynainio jausmu 
mūšų bendram žemės lopinėliui.
Ir jis nebuvo suskaičiavęs, kiek 
pakętų ir už kiek dolerių pasiun
tė į Lietuvą per savo gyvenimą. 
Paklausiau be užuolankų;

— Kaip manote, ar daug užsie
nio lietuvių sugrįžtų į Tėvynę, jei 
susiklostytų palankios aplinky
bes?*

— Tie, kurie nedvejodami būtų 
grįžę, jau mirę.

Trūrnpa liūdesio akimirka. Spė
jau pagalvoti apie „meilės iš tolo” 
kankinius. Ir apie neragavusių 
tokio patyrimo kandžius priekaiš
tus: „Tai ko negrįžtat? Dabar jau 
galima”. Ar tikrai galima? Ro
mualdas šypsojosi: ,į,ąv7v. . •

— Gyvenu užmiestyje, beveik 
kaime, nebepakenčiu miesto 
triukšmo. Brooklyn’e praleidau 
22 metus, Manhattan’ą skersai 
išilgai išmaišiau. Fotografavau.

Parke Romualdas išsitraukė 
dėžulę su fotonuotraukomis. 
Šešiasdešimtųjų Manhattąn’as 
dar :be dangoraižių dvynukų, 
VLIKo susirinkimas, Stasys 
Santvaras, paauglys GeVčHbfitis 
su tėvu, Simas Kudirka, ūkAtvy-- 
kęs į JAV, Rūta Lęe Kilmonytė, 
Marfus Katiliškis... ( ir

O čia Bobo Rockefeller, lietuvė, 
kuri išsiskyrė su garsiuoju tur
tuoliu ir atsiteisė iš jo šešis mi
lijonus, o čia Julius Vaičiūnas, 
vadinome „Žvirbleliu”. Jis dirbo 
Amerikos laivyne, mokėjo šimtus 
liaudies dainų. Gėrė mūsų žvirb
lelis. Jau miręs.

Romualdas Kisielius fotoapara
tą į . rankas paėmė aštuonerių.

Klaipėdos krašto problematika
(Atkelta iš 1 psl.)
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ir savanorių, iš viso 1,050 asme
nų, Vadovaujamų 40 karininkų. 
£ jlime dalyvavo apie 300 vie- 
ti i savanorių. Lietuvos vyriau- 
syi i, slėpdama reguliariosios ka
riu. (menės dalyvavimą sukilime, 
viešai skelbė, kad sukilimas bu
vęs įvykdytas vien klaipėdiškių 
savanorių jėgomis.

Vytautas Žalys, sutikdamas su 
Lietuvos generalinio štabo duo
menimis jog apie 60% gyventojų 
pritarė ir rėmė sukilimą, stengia
si įrodyti vietinių klaipėdiškių 
rezervuotumą sukilimo atžvilgiu; 
300 klaipėdiškių savanorių daly
vavimą sukilime laiko nedideliu 
skaičiumi. Teigia, kad dauguma 
sukilėliais tapo po sausio 15 die
nos, todėl jų motyvai esą nepa- 
triotiniai, kad buvo sunku rasti 
sukilimo lyderį iš klaipėdiškių 
tarpo (p. 26), taip pat Kaune 
karininkai atsisakinėję dalyvauti 
sukilime, nes Klaipėdos kraštą 
nelaikę tėvynės gynimu, t.y. 
tariamai laikę svetima žeme (p. 
28). Tad kaip autorius paaiškintų 
40 karininkų dalyvavimą Ypatin
gos paskirties rinktinėje ir gar
bingą savo uždavinių atlikimą? Iš 
pateiktų faktų jis daro išvadą, 
kad „patriotizmo” trūkumas bu
vo abipusis, t.y. Kauno ir Klaipė
dos (p. 28). Lietuvių šaltiniai 
rodo, kad patriotizmas buvo dide
lis iš abiejų pusių.

Po sukilimo praėjus vosdviems 
su puse mėnesių, Vokietijos įstai
gų nematoma ranka 1923 m. ba
landžio 6-11 d. organizavo visuo-

Romualdas Kisielius 1995 metų gegužės menesį New York’e Šiaurio Narbuto nuotrauka

Tėyo Juozo pamokos gyvenime 
labai pravertė. Romualdas baigė 
Kybartų pradžios mokyklą, mo
kėsi antroje ‘gimnazijos klasėje, 
kai frontui artėjant * su tėvais 
pasitraukė į Vokietiją. Gyveno 
pabėgėlių, stovyklos^, 1949-ai- 
siais emigravo į Aųięrjką. Dirbo 
įvairius darbus — radijo fabrike 
pasiuntinuku, indų plovėjų res
torane, liftininku. Jį pašaukė į 
JAV kariuomenę, tiūiiavo Alas- 
koje fotolaboratorijos viršininku. 
Po armijos baigė Manhattan’e 
prekybos mokyklą, keliose kom
panijose dirbo išmokėjimo sky
riaus viršininku, ovakarais lan
kė New York’o universitetą, stu
dijavo prekybą ir anglų kalbą bei 
literatūrą.

Be nuolatinio darbo jis visą 
laiką dalyvavo lietuviškoje veik
loje, grojo akordeonu tautinių 
šokių grupėje, devynerius metus 
mokė dainuoti vaikus, Maironio 
šeštadieninėje mokykloje.

Pirmuosius eilėraščius Ro
mualdas išspausdino 1951 metais 
Ateityje. 1963 metais periodinėje 
JAV lietuvių spaudbje pasirodė

tinį-politinį streiką Klaipėdos 
krašte. Knygos autorius teisingai 
nurodo, kad Centro valdžia dar 
nebuvo spėjusi „rimtai” nusikals
ti nei vietiniams vokiečiams, nei 
lietuviams (p. 46) ir kad prie šio 
streiko prisidėjo ir išorinės jėgos 
(p. 48). Pirmą kartą vokietininkai 
išdrįso skanduoti antilietuviškus 
lozungus — „žemaičiai, lauk!”, 
„šalin viską, kas lietuviška!”, 
koneveikė Lietuvos valdžią. Per 
16 metų vokietininkai niekino, 
žemino ir terorizavo lietuvius, 
ypač atvykusius iš kitų Lietuvos 
vietovių, juos laikė nepilnaver
čiais, žemesnės rūšies žmonėmis. 
Ne vienas klaipėdiškis lietuvis

Klaip^don uoiitaM

pirmosios jo fotonuotraukos.
— Vieną sykį ir pats patekau į

Amerikos spaudą. Piketavome 
kairiųjų, lietuvių „Laisvė^’

Dvejų metukų Romualdas Kisielius Kybartuose jau domisi fotoaparatais. Juozo Kisieliaus nuotrauka 1934 metais

prisipažino, kad būti lietuviu 
buvo didžiulė gėda. Dauguma jų, 
bijodami'tapti pajuokos objektu, 
pašiepiamais žemaičiais, ėmė gė
dytis savos tautybės, pradėjo 
vadintis vokiečiais, su neapykan
ta atsisuko prieš savo brolius. Ir 
dauguma tokių lietuvių balsavo 
už vokiečių sąrašus. Tai pats 
tinkamiausias vokietininkų iš
mėgintas germanizacijos metodas 
ir seimelių rinkimų rezultatas.

Iš pat pradžių, t.y. nuo 1923 
metų Vokietija slapta užmezgė 
ryšius su Klaipėdos krašto val
dančiaisiais sluoksniais. In
spiruodama ir finansuodama 
krašto vokiečių politinius veikė-

pastatą Brooklyn’e. Aš nešiau 
plakatą, kuriame Stalinas vieno
je rankoje laikė taikos balandį, o 
kita su tinkleliu drugeliams gau.

jus, vokiškas organizacijas, Vo
kietija iš pat' pradžių siekė 
sutrukdyti Klaipėdos krašto inte
gravimą į Lietuvos ekonomiką ir 
kultūrą, vykdė jos izoliavimo nuo 
Klaipėdos reikalų politiką. Per 
krašte likusį senąjį vokiečių ad
ministracinį aparatą, teismą, 
mokyklas, bažnyčią, ekonomines 
bei kultūrines organizacijas ji 
vykdė savo revanšistinę politiką. 
Tiesiog prieš Lietuvą nukreiptai 
veiklai Berlyne buvo įsteigta 
organizacija — i „Deutsch-litau- 
ischer Memellandbund” su 
vėliau įsteigtu skyriumi Tilžėje. 
Sukarintų organizacijų filialai 
Karaliaučiuje, Tilžėje, Ragainėje, 
kaip: Wehrwolf, Stahlhelm, Of- 
fizierverein ir kt. palaikė ryšius 
su Klaipėdos krašto vokiečių pa
našaus pobūdžio organizacijomis.

dė amerikietišką karo lėktuvą.
Geriant kavą, vilnietė Gražina 

papasakųįo, kaip susipažino su 
Romualdu. Ji atvyko pasisve
čiuoti pas draugus, kartą super
markete išgirdo moteris lietu
viškai kalbant ir paklausė kaip 
pasiųsti į Lietuvą paketą. Viena 
iš sutiktųjų rfciuąmettdavo „lietu
viškų reikalų’\žwovą,.sąvo pus
brolį Romualdą. Taip užsimezgė 
romantiška pažintis, pasibaigusi 
vedybomis.

Apie Lietuvą su Romualdu gali
ma kalbėti amžinai. Jis karščiuo
jasi ir nepalaužiamai rūpinasi 
tėviškės suklestėjimu.

— Šalpa Lietuvos neišgelbės. 
Patiems reikės sunkiai dirbti.

Gražina pritaria:
— Taip, kaip čia. Aš mačiau grį

žusius iš darbo amerikiečius. Jie 
nebenori nieko. Nieko.

Romualdas pritariančiai linksi, 
— Įskaitau ne tik Amerikos lie
tuvių laikraščius. Lietuvos ryte 
daug tiesiog bauginančių straips
nių. Neturiu teisės mokyti gyve
nančių Lietuvoje, bet Lietuvą 
prieš 50 metų palikome daug 
žmoniškesnę, gal ne tokią tur
tingą, bet ir ne tokią žiaurią. 
Tikiu, kad darbštūs Lietuvos 
žmonės ateinančioms kartoms 
paliks ją geresnėje būklėje, nei 
šiuo metu ji yra.

Kelte atsiverčiu Romualdo poe
zijos ir fotografijų knygelę. Už 
borto šėlsta įlankos bangos. Vie-

Antilietuvišką veiklą kreditavo 
tam tikri bankai ir kredito ben
drovės: Deutsche Stiftung, Ost- 
hilfe, Deutsche Hilfe, Concordia 
spaudai remti. Todėl drąsiai ga
lima teigti, jog kova dėl Klaipė
dos faktiškai vyko tarp Lietuvos 
ir Vokietijos.

Jei Vokietija būtų nesikišusi į 
Klaipėdos krašto vidaus reikalus, 
apsiribojusi klaipėdiškių kultūri
nės veiklos puoselėjimu, skatinu
si toleranciją, klaipėdiškiai vokie
čiai ir lietuviai būtų palaipsniui 
apsipratę ir susitaikę su sunkes
ne buitimi. Jie, kaip labiau 
išsilavinę, aukštesnės kultūros 
žmonės, savo žiniomis ir darbo 
patyrimu galėjo padėti Lietuvai 
išbristi iš ekonominių sunkumų, 
daryti įtaką kultūros plėtotei ir 
parodyti taurų kaimyninių šalių 
bendradarbiavimo pavyzdį. 
Klaipėdos kraštas Lietuvai būtų 
tapęs šviesos, gėrio ir tautų 
draugystės židiniu, kurio šviesos 
spinduliai būtų šildę iki šių 
dienų. yv.»A"

Autorius, liesdamas Klaipėdos 
konvenciją ir statutą, konstatuo
ja nevienodą jų straipsnių inter
pretavimą. Abi pusės, Lietuvos 
valdžia ir krašto vokiečių politi
kai, kaltino vieni kitus nuolatiniu 
statuto laužymu. Iš pradžių, kol 
Lietuva neišbandė statuto prak
tikoje, nežinojo kaip elgtis vienu 
ar kitu atveju. Kai kildavo klau
simas dėl autonominių organų 
veiklos ar vokiečių abejotinų po
elgių teisėtumo, Lietuva su nie
kuo tartis, niekam skųstis, nie
kieno pagalbos prašyti ar autori
tetingo teismo išaiškinimo reika
lauti negalėjo. Ji turėjo ginčą 
spręsti pati, atsakydama už jos

Prieš tris -dešimtmečius Maironio šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje, 
Apreiškimo parapijoje, Brooklyn, New York — Romualdas Kisielius su 
akordeonu.

ną posmą nutariu išmokt minti
nai:

„...viskas,, 
ką mes mylime, 
ilgainiui 
užvaldo ir 
mūsų protus, 
ir mūsų širdis...”

sprendimo teisėtumą — statutin- 
gumą. Šios teisinės padėties 
neaiškumas, nežinojimas, kaip į 
tai pažiūrės tarptautinės priežiū
ros ekspertai — Tautų Sąjungos 
atstovai, baimė nesusikompromi
tuoti paralyžavo Centro valdžios 
veiksmus Klaipėdos krašte ir 
trukdė Lietuvos valstybingumui 
išsiplėsti j šią autonominę terito
rijos dalį. Profesorius Mykolas 
Roemeris, gerai žinodamas teisi
nę krašto padėtį, rašė: „Šia 
padėtimi gudriai naudojasi vokie
tininkų saujelė, vokiečių valsty
bės ir vokiečių viešosios nuomo
nės remiama. Jie sugebėjo 10 me
tų bėgyje tiesiog terorizuoti 
Lietuvos valstybę Klaipėdos 
krašte, pasinaudodami Lietuvos 
nežinojimu ir jos baime prieš 
tarptautinės atsakomybės pada
rinius”.2 Lietuvos vyriausybės 
neveiklumas, baimė paliesti savo 
„globėją” Vokietiją, neturėjimas 
tvirtos politinės linijos Klaipėdos 
krašte ir buvo jos esminės 
klaidos.

Lietuvos vyriausybė neryžtin
gumo, pasyvumo ir baimės pozi
ciją turėjo pakeisti ryžtingesne, 
nes matė, jog susiorganizavusios 
į vieningą vokiečių frontą opozi
cinės jėgos baigia sugriauti suve
renumo teisinius pagrindus. Čia 
iškilo direktorijos pirmininko Bo- 
etcher’io byla Hagos tarptauti
niame tribunole, kuris priėmė 
teigiamą sprendimą Lietuvos 
naudai. Vytautas Žalys šios bylos 
sprendimą laiko mažareikšmiu, 
nieko ypatingo nedavusiu abie- 
joms pusėms. Jis bylą vertino 
vietinių gyventojų požiūriu, kad 
Boetcher’is norėjo išgauti Berly
ne papildomų kontingentų gyvu
lių eksportui į Vokietiją ir padėti 
ūkininkams (p. 54), kad „boet- 
cheriada” sukėlė didelį vokiečių 
nepasitenkinimą, tik patraukė į 
vokiečių pusę nemažai vietinių 
lietuvių (p. 56). Toks bylos ver
tinimas yra paviršutinis. Svar
biausia, Hagos tarptautinis teis
mas pripažino Centro valdžios 

• teisę aukštesnę už autonominę 
teisę. Profesorius Roemeris rašė: 
„Per Hagos sprendimą Lietuva 
atgavo tą, ką ji vokiečių ir 
vokietininkų intrigomis buvo 
Klaipėdoje praradusi: savo suve
renumą, savo teises, savo titulo
pajautimą”'.

Apie Klaipėdos krašto nacių 
bylą Kaune 1934 1935 metais au
torius atsiliepia kaip apie unika-

Nuo Atlanto pučia gaivus vėjas. 
Susivėlęs pietietis rodo į mėnulį 
ir rėkia savo bičiuliui:

— Ką tu apie tai galvoji?

— Man patinka!, — šaukia ap
svaigęs tipas.

lų reiškinį, apgailestaudamas, 
kad jis dėl įvairių priežasčių 
nebuvo plačiau įvertintas nei 
tada, nei vėliau (p. 64). Tą darbą 
nevėlu ir dabar padaryti — su 
plačiais komentarais reikėtų 
paskelbti E. Neumann’o ir T. 
Sass’o bylos stenogramą, kaltina
mųjų ir liudytojų apklausos pro
tokolus ir kitą su byla susijusią 
medžiagą. Tačiau nacių teismo 
procesą Žalys antinacistiniu ar 

•mažuoju Nuernberg’u nedrįsta 
vadinti — tariamai dauguma tei
siamųjų buvo kaltinami ne 
nacionalsocialistinės ideologijos 
skleidimu, o konkrečia an
tivalstybine veikla prieš Lietuvą 
(pp. 64-66). Nacistinių partijų 
narių ir smogikų antivalstybinė 
veikla, nukreipta prieš Lietuvą ir 
lietuvius, buvo paremta na
cionalsocialistine ideologija, 
rasizmu, neapykanta kitos tauty
bės žmonėms, jų teroru, net 
žudynėmis. Tie patys smogikai, 
apsirengę nacių uniformomis, 
platino gautą iš Vokietijos 
nacistinę literatūrą tarp klaipė
diškių, komentavo ją susirinki
muose, su nacistiniais šūkiais 
rengė karinius pratimus, mitin
gus, rinkimines kampanijas, taip 
pat vykdė nacistinės Vokietijos 
revanšistinę politiką — peržiūrėti 
Versalio sutartį. Atskirti na
cistinės ideologijos skleidimą 
nuo antivalstybinės veiklos ne
įmanoma.

Iš pradžių autorius teigiamai 
įvertinęs nacių bylą, toliau 
pradeda daryti išlygas — ši byla, 
nustačiusi neginčijamus nacių 
ryšius su Vokietija, tariamai 
nepakeitė padėties krašto viduje 
ir dar labiau sukomplikavo san
tykius su Vokietija (p. 66). O gal 
Lietuvai reikėjo eiti susitaikymo 
keliu, susitarti su naciais ir 
palaikyti draugiškus Lietuvos — 
Vokietijos santykius? Aišku, Lie
tuva būtų turėjusi besąlygiškai 
vykdyti visus nacių reikalavi
mus, galų gale pasiūlyti Vokieti
jai Klaipėdą. Lietuvos vyriausy
bės žygis prieš nacius buvo drą
sus ir garbingas, ginant Klaipė 
dos krašto suverenumą ir savo 
valstybės interesus. Ji pirmoji 
davė pasauliui pavojaus signalą 
apie Vokietijos kruvinąjį nacizmą 
bei totalitarizmą ir galimas jo 
pasekmes.

Statuto 27 straipsnis pripažino 

(Nukelta į 3 psl.)
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Klaipėdos krašto problematika
(Atkelta iš 2 psl.)

lietuvių ir vokiečių kalbų lygybę 
— abi kalbos yra valstybinės, ofi
cialiosios, šia teise pripažindamas 
lygias teises lietuviams ir vokie
čiams. Todėl neįtikinamai skam
ba teiginys, kad daugelis klaipė
diškių buvo nepatenkinti ir nega
lėjo susitaikyti su tuo, kad jie 
buvo traktuojami kaip „tautinė 
mažuma” (p. 90). Vargu ar gali
ma rasti lietuvių istoriografijoje 
ar lietuvių archyviniuose doku
mentuose medžiagos, kuri paliu
dytų, jog Klaipėdos krašto vokie
čiai buvo laikomi „nacionaline 
mažuma”. Lietuvių istoriografija 
net apgailestavo, kad Klaipėdos 
vokiečiai netapo „tautine mažu
ma” ir kad jie, būdami aukštes
niuose socialiniuose sluoksniuo
se, sudarę valdančiųjų elitą, ne 
tik nerado reikalo ir noro išmokti 
antrosios kalbos, bet ir sudarė 
sąlygas išstumti lietuvių kalbą iš

jiems atrodžiusi kaip „sezoninė 
valstybėlė” be ateities. Visa tai 
didelės valstybės vadovai laikė 
tautiniu pažeminimu (p. 90). Šią 
klaipėdiškių vokiečių mąstyseną 
ir savijautą suformavo Vokietijos 
politikos siekimai Klaipėdos 
krašte ir jie atsispindi istorinėje 
literatūroje, to meto periodinėje 
spaudoje, rinkiminėje agitacinėje 
medžiagoje. Taigi, autoriaus nuo
mone, Lietuvos vyriausybė pada
rė ne vieną klaidą krašte ir kiek
viena jų tapdavo Vokietijos lai
mėjimu (p. 90). Atrodytų, jog 
Lietuvos vadovai buvo negabūs, 
nepasirengę spręsti valstybinių 
klausimų, rasti tinkamų varian
tų išvengti klaidoms, savo 
nesugebėjimu ar neatsakingais 
sprendimais kiršino galingą 
kaimyninę valstybę. Taip nebu
vo. Jie labai atsargiai, apgalvo
tai, bijodami savo veiksmais 
įžeisti Vokietiją, sprendė visas

gyvenimo ir mokyklų. Klaipėdiš- Klaipėdos problemas, tardamie-

Bronė Lukauskaitė
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kiai lietuviai, atsidūrę „tautinės 
mažumos” padėtyje, buvo pri
versti ginti savo tautines teises: 
mokyklas, vaikų darželius ir pan.

Viena iš svarbiausių ir didžiau
sių Centro valdžios nesėkmių 
Klaipėdoje autorius laiko klaipė
diškių lietuvių praradimą — jų 
dalis lietuvybei buvo prarasta (p. 
88). Teisingai. Tokioje nenor
malioje, prievartos, pažeminimų 
ir įtampos pripildytoje atmosfero
je be nuostolių neįmanoma ap
sieiti — dauguma neapsisprendu- 
sių lietuvių nuėjo su vokiečiais. 
Tačiau galima ir pasidžiaugti, 
kad ne visi klaipėdiškiai lietuviai 
buvo prarasti lietuvybei. Po An
trojo pasaulinio karo mažlietu- 
viai pabėgėliai, išsiblaškę po 
Vokietiją, JAV, Kanadą, telkėsi 
į Mažosios Lietuvos lietuvių orga
nizacijas, savo spaudoje aptarė 
Mažosios Lietuvos praeities ir 
ateities klausimus. Neatsitikti
nai 1946 metais Vokietijoje, 
Fuldoje, išleido aktą, reikalaujan
tį ateityje Mažąją Lietuvą, kaip 
istorinę lietuvių žemę, prijungti 
prie Lietuvos. Taigi tautos balsas 
neužslopinamas, prasiveržęs pro 
įvairiausias kliūtis, jis vėl skam
biu balsu reikalauja sau teisės į 
gimtąsias žemes.

Teiginiui, kad klaipėdiškiai 
lietuviai vokiečių kultūros povei
kyje be prievartos laikė savo 
vokiečiais, patvirtinti, autorius 
ima skaičių, jog 1939 metais at
plėšus Klaipėdos kraštą nuo Lie
tuvos tik 20 lietuvių tepasirinkę 
Lietuvos pilietybę. Šis klausimas 
lietuvių istoriografijoje dar 
neištyrinėtas, todėl nereikėtų 
skubėti daryti šias išvadas. Pa
varčius to meto keletą pilietybės 
optavimo dokumentų, matyti, 
kad vyko sudėtingi procesai. An
tai vidaus reikalų ministro 1939 
m. rugpjūčio 9 d. rašte 
pranešama, kad atvykusių į 
Lietuvą 3,000 svetimšalių sudė
tyje buvo daug asmenų, kilusių iš 
Klaipėdos krašto, kad ne visus 
juos galima įpilietinti ir didesnę 
jų dalį teks palikti svetimšalių 
teisėmis.4 Arba Lietuvos kon
sulato Klaipėdoje darbuotojo V. 
Čečetos promemoria rašoma, kad 
į konsulatą atsiunčiama daug 
vietinės kilmės lietuvių, Reicho 
piliečių prašymų, norinčių gauti 
Lietuvos pilietybę. Apsunkinan
ti aplinkybė esanti ta, jog už 
parduodamą nuosavybę Klaipė
dos krašte atsiskaitoma per kli
ringą, t.y. per bankus, ir neaiš
ku, kada pardavęs turtą savinin
kas gaus pinigus į rankas — už 
metų ar dvejų? Taigi rizika buvo 
didelė, karo grėsmė kabojo virš 
galvos.

Knygos gale įdomi autoriaus 
užuomina, kad dar netyrinėta 
problema — Klaipėdos krašto 
vokietis, t.y. memelenderis ir jo 
pasaulis (p. 88). Jis išvardija svar
biausias memelenderio mąstyse
nos ir savijautos ypatybes: daugu
ma vokiečių Klaipėdos krašto pri
klausymą Lietuvai priėmė kaip 
tariamą vokiečių žemes atplėši- 
mą, laikiną būseną, atsiradusią 
dėl pralaimėjimo kare, Lietuva

si su Klaipėdos konvencijos 
signatarais.

Nors autorius teigia, jog 
negalima visų Lietuvos bėdų 
Klaipėdos krašte paaiškinti tik 
nuolatiniu Vokietijos kišimusi į 
jos reikalus ar nacių teroru (p. 
88), tačiau tvirtai galima pakar
toti, kad pagrindinė nesėkmių 
priežastis buvo Vokietijos 
nuolatinis kišimasis į Lietuvos 
vidaus reikalus.

Vytauto Žalio knyga sukelia 
daug prieštaringų minčių, nepa
grįstų samprotavimų ir verčia 
dar kartą peržiūrėti šaltinius bei 
istoriografiją, kad patikrintume 
autoriaus teiginių objektyvumą 
arba priešingai. Tai ir yra šios 
knygos vertė — geriau pažinti 
lietuviškuosius šaltinius ir kuo 
atsargiau ieškoti istorinės tiesos.

NUORODOS

1 „Mes negalime užmiršti Mažosios 
Lietuvos padalijimo”, Lietuvos kelei
vis, 1934 sausio 26, Nr. 20.

2 „Klaipėdos klausimas tarptau
tiniame forume”, Lietuvos keleivis, 
1934 sausio 27, Nr. 21.

3 „Klaipėdos klausimas tarptau
tiniame forume”, Lietuvos keleivis, 
1934 sausio 28, Nr. 22.

4 Vidaus reikalų ministro 1939.- 
08.09 raštas ministrui pirmininkui, 
LVA. F. 923. Ap. 1. B. 1062, L. 209.

5 V. Čečetos Promemoria, 1939 - 
06.24, LVA. F. 383. Ap. 7. L. 219.

Šiaulių ir Hamilton’o 
teatrai Boston’e

(Atkelta iš 4 psl.)

turi būti, be abejonės, Kanadoje: 
Hamilton’as, Toronto, Wasaga, 
galbūt Kanados London’as...

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: O Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse?

RIČARDAS SONGAILA: 
Vaistuose kol kas tiksliai žinome, 
kad būsime Cleveland’e. Galbūt 
— Čikagoje...

RIMA MARIJA GIRNIŲ*
VIENĖ: Jeigu staiga kuris nors 
Amerikos miestas su nemaža 
lietuvių bendruomene panorėtų 
Jus pakviesti, kur turėtų Jūsų 
ieškoti?

RIČARDAS SONGAILA: Ka
nadoje — Hamilton, Ontario, pas 
„Aukuro” teatro kolektyvą.

♦ ♦ *
Prieš keletą metų „Aukuro” 

kviečiami į Ameriką buvo atvykę 
26 Šiaulių Dramos teatro atsto
vai, šįkart — berods, penkiolika. 
Jungtinis Hamilton’o lietuvių ir 
šiauliečių aktorių kolektyvas turi 
ir daugiau kūrybinio bendradar 
biavimo planų, ir, jeigu Lietuvių 
Bendruomenė sušelps „Aukurą” 
jau kadai pažadėtomis, anot Ele
nos Kudabienės, ir vis dar neper
vestomis „Aukuro” dispozicijon 
lėšomis, gal ir pasiseks tuos pla
nus įgyvendinti. Tuomet jie vėl 
galėtų padovanoti Šiaurės Ame
rikos lietuviams — t.y. mums — 
nuostabių akimirkų. Palinkė
kime jiems kūrybinės (ir finan
sinės) sėkmės.

MES IŠEISIM

Vėl linguos pakluonėj žaliakasis beržas,
Su daina jaunystės nerimas nuplauks. 
Žydinčiom svajonėm mes visi išeisim 
Tėviškei parnešti džiaugsmo nemaraus.

Nusijuoks ramunė pievoje vienplaukė,
Vėl alyvų kekės laisvėje žydės.
Nors kelyje vėtros mainosi ir siaučia,
Eisime surinkti gintaro širdies.

Kas kad debesėliai dengia mūs mėlyną,
Kad ruduo kvatojas laukuose marguos, — 
Supintoj dainelėj iš jaunų krūtinių 
Krykštaus laisvės paukštė Kuršių pamariuos.

Tai linguos pakluonėj žaliakasis bertas,
Su daina jaunystės nerimas nuplauks, 
Žydinčiom svąjonėm mes visi išeisim 
Tėviškei parnešti džiaugsmo nemaraus.

1943

PAUKŠTĖ

Stiebiasi gėlelė iš gūdžių griuvėsių, 
Sualsavo varpas apsupties pily.
Pasakyk, tėvyne, kur vargelį dėsi? — 
Veriasi takeliai klaidūs ir šalti.

Nedejuok, nedūsauk, mano tėviškėle,
Su beržais, su vėjais rudenio laukuos —
Iš aitrių degėsių paukštė pasikėlė, 
Suplazdės džiaugsmingai sutemų languos.

1943

* • e
Salomėjai Nėriai

Žarsto rudenio gėlą 
mylima Širvinta 
Kur, upele, tu bėgi, 
įžūliai sudrumsta?

Ar sunkių akmenėlių, 
ar galvelių jaunų 
čia brolužiai prisėjo 
su dalgiu, su švinu?

Neatsakė upelė, 
sudrumsta Širvinta, 
tik vyniojasi kelias 
juoda kraujo puta...

1946

• • •
Tėvo atminimui

flų/a išplaukę 
rugiai ant kalno 
ir pakalnėj.

Laukai pakvipę 
kmynais ir duoną 
pasaulyje gardžiausia.

Bet išdavystės, 
negandos tvenkiąs, 
perkūnai gruma.

Ui,
Vienus nutvėrą 
veža ir vežą 
kitus — už grotų. 
Užsuktos girnos 
springdamos mala 
visai be proto.

Ant balto kalno 
rugiai suklupą, 
rugiai ir žmonės.

Čia mūsų žemė, 
čia mūsų šaknys, 
čia mes gyventi norim. 
1946

KOMIJOJE
Genutei Žiūraitytei, 

išvežtai 1941 m. birželį

Er&dčiuotos dienos žydinčios vaikystės. 
Šiaurės vėjas lig širdies prakošia.
Ant šakelių paukštis nepragysta, 
Gūdžiai baras medžiai samanoti.

Kur sušilti? Baisiai širdį gelia.
I Tėvynę kaip namo sugrįžti?
Rauda žingsniai, akyse sutemą,
Viskas rauda sniego karalystėj.

Debesėli, duok skubiausiai sparną, 
Liaukit, vėtros, liaukitės, nesiauskit! 
Tėviškėlėn, (pastoge žvainą,
Nepavargus bėgsiu. Prisiglausiu.

Bet kur eiti? Nei takų, nei kelio, 
Vėpūtiniais viskas jau užklota 
Nesvetingai tyli komių žemė, 
Nesvetingas miškas samanotas.

PAREINU

Z. L.

Pasiilgau aš gimtosios žemės, 
jos kalnelių, sodų ir lauką 
Girgžda svirtys, šunys tykiai ląją 
lietūs nuolatos smagiai krapnoja 
ir širdy kažko labai graudu.

Pasiilgau kranto numylėto, 
gintarinės jūros vėtrą tolumą 
l jaunyste žaibišką vis bėgu 
lėktuvu, laivais ir bėgiais, 
pėsčiomis per speigą basas 
kartais pareinu.

• * *

Jūra — dainą. Krantas — kitą, 
Žalčio rūmai meilėj švyti.

Pcsišiaušus vasarėlė 
Širdį guodė, širdį gėlė.

Jūra — dainą Pušys — kitą 
Mano laimė apgavikė.

1948

• T

MAIRONIŠKAI

Pasiilgau dainos,
Vien džiaugsmų kupinos,
Ir žiedų, tik svąjonėj regėtą 
Skrisk, gaivioji svąįą 
Aplankyki mane, — 
Nuoširdžiausius posmus 
Tau sudėsiu.

Bet pavargus dieną
Apgaulingai trumpą 
Nepaguos ilgesy begaliniam. 
Primestuoju keliu 
Vos paeiti galiu —
Nežinia man jausmus surakino.

Tik palaima dangaus 
V iš gaivint nepaliaus,
Dar tikėt ir godot nenustojau, 
Ja viliuosi šventai,
Nors grūmotų piktai 
Ir bedugne žadėtų rytojus.

1947

PALANGA

Jūra. Saulėlydžio takas 
spindulių purpuru ir vandeniu 
austas —
nežinia kur nueitum 
plakas vyniojas 
išdidžioji banga 
pasveikinus krantą 
puola atgal it patrakus. 
Alebastro smėly dairosi 
bokštai pušų 
degantys kūnai ir juokas 
kai dar juokina vasara 
egzotiškų medžių pavėsy 
veidrodžiuos kūdros 
čiuožia gulbių porelė 
liepsnoja rožynas 
užspringąs dūsta fontanas 
prie rūmų baltų 
lyg žuvėdra lengva karieta 
kopia marmuro laiptais 
grafas Tiškevičius...

SMULKŪS PAŽADAI

Saulė. Vėjas. Lietūs. 
Smulkūs pažadai.

Nemuno pakrantėj 
Laisvės neradai —

J&rvarnis suklinką 
Drumsčiasi bangą —

— Lik sveiką tėvyne, 
Mano Lietuva...

Nemuno pakrantėj
Laisvės neradai —

(7pė. Kryžius. Gėlės. 
Saulės pažadai.

• • •

Žaliuoja žemė.
Atkuto pašalės. 
Žaliuoja akmenys 
pavasariu.
Ir tu, smagiai 
per petį rūpestėlį 
permetąs, 
žmogau, žaliuoji

Yra gyvenimas 
ir gelianti tiesą 
įr melo tvanas.
Baimė. Klaidos.

Yra
prasmingas ritmas, 
ilgesio brydė 
ir šypseną 
tarp sodų prarastų 
nuskendus.

Yra
per kančią kraują 
mirtį ir patyčias 
duotas žmogui 
Atgimimas.
1977

Ir matau —
Mama į krosnį duoną šauna.
Kvepia šilumą raukšlėtos mielos rankos.
— Sėsk, arčiau, sūnau! Ir šilto pieno

atsigerki, —
prijuoste nušluosčius stalo kampą
man pačius gardžiausius kąsnius
siūlo, renka.
Jaučiu,
kaip ant delnų suvirpa saulės lašas, 
kad sužydėtų takuose laužai, 
viltim paženklinti nūnai, 
žmonėms, gyvenimui, gimtąjam kraštui.,

Vėl išeinu.
Nešuos gimtosios žemės tylą
senosios pirkios aitrų dūmų kvapą 
Atsisuku. Mojuoju kepure.
Čirena vyturiai %
Varnėnai inkiluose šnekas.
Ir klega ant klojimo kraigo gandras.
Ačiū.

Atsigrąžiu dar kartą ir mąstau:
dabar surizgusiais keliais
rudenės mano dienos skuodžia.
Praėjo vasara. Ir aš jau praėjau
per saulėtas varsas žaibuojančiam pakluonėm, 
šypsojausi. Mylėjau ir verkiau 
skubiam gegužy.
Paskiau paklydęs kėliausi. Nelūžau.

Laikai kiti. Juk nebėra namų
ir lango žiburių? žvaigždėm šarmotų. 
Gandralizdžio ant samanoto stogo, 
net pievose žiogų nėra — 
išdžiūvus skundžias Mituva.
Sodybos jau nėrą akių tyrų, 
tavęs belaukiant, užverktą 
Tėvų nėra.

1974

• * *

Laikaus įsikibus
dangaus ir žemės stebuklo —
žolės žaliavimo i
obels žiedų rasotų 
vėjo rykštės 
lietaus skambėjimo.

Už saulės blyksnio laikausi
ugnelės Žiežirbų
paukščių sutartinės
už jūrų marių bangos
veidrodinių upelių
ledinių šaltinių.

Už artimųjų rūpesčių 
liūdnųjų akių šviesos 
už sielą perveriančio 
Esybės kvėpavimo laikausi. 
Reikia išbūti.
Reikia ištverti.

Bronė Lukauskaitė, inžinierė, 

gyvenanti Kaune, pernai metais 

išleido savo eilėraščių rinkinį 

Nerimo upė (Jonava: Dobilas, 

1994). Tai knyga apie pokarį Lie

tuvoje — „su grotuotais į laimę 
langais, žmogaus viltį dienų ura

ganuose, meilės šviesą ir ne

teisybės ledą”, kaip ją apibūdina 
leidėjai (p. 160).

<
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Šiauliai ir Hamilton’as susijungė „Pinigėliuose”
4 >

Šiaulių Dramos teatro ir Hamilton’o „Aukuro” viešnagė Boston’e
RIMA MARIJA 
GIRNIUVIENĖ

.Gegužės 13 dieną Boston’e vie- 
šąjo jungtinis Šiaulių Dramos 
teatro aktorių ir Hamilton’o (On
tario, Kanada) lietuvių dramos 
grupės kolektyvas. Jie parodė 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlio
nienės komediją „Pinigėliai”. 
Teatro vakarą ruošė Boston’o 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė. Žiūrovų susirinko daugiau 
šimto, ir užtikrinu, kad visi aliai 
vienas puikiai praleido vakarą — 
galėjo ir pamąstyti apie pinigų 
yaidmenį mūsų gyvenime, kas 
borėjo, o kas to nenorėjo — galėjo 
iki valiai prisijuokti. Dauguma, 
žinoma, juokėsi — o tai irgi neblo
gai, nes ne taipjau dažnai tenka 
juoktis šiame nelengvame gyve
nime, ir dar esant toli nuo gim
tųjų namų...
. Bendra profesionalų (kokie yra
Šiaulių Dramos teatro aktoriai) ir 
mėgėjų (Hamilton’o dramos gru
pėj sudėtis — unikalus, retas, 
jeigu apskritai ne vienintelis (ne
drįstu to tvirtinti, nes nerinkau 
Specialios medžiagos) reiškinys 
lietuviško teatro istorijoje. Taigi 
kalbėdamasi su Hamilton’o mė
gėjų dramos kolektyvo vadove, 
profesionalia aktore Elena Dau- 
guvietyte-Kudabiene bei šiaulie
čiais — tėatro direktoriumi Ričar- 
<Ju Songaila ir režisiere Regina 
Steponavičiūte, pirmiau šį 
Susijungimą ir pabandžiau uKcen- 
tiioti savo klausimuose. Kaip pa
matysite iš atsakymų, rezultatu, 
atrodo, abi pusės liko paten
kintos. O iš p. Kudabienės smal- 
su buvo pačiai sužinoti apie Ha- 
ųiilton’o dramos grupę ir apie ją 
p'ačią, senojo Lietuvos teatro mo
kyklos atstovę.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kiek metų Hamilton’o 
teatrui?

ELENA DAUGUVIETYTĖ-
KUDABIENĖ: Hamilton’o lietu
vių mėgėjų teatras šiemet šven
čia 45-erius metus — tai jau di
delis kelias. Ir aš labai didžiuojuo
si savo grupe, savo artistais, 
kurių buvo labai daug, trisdešimt 
jau yra palaidotų, bet visuomet 
surandu žmonių, kurie dirba su 
manimi, ir aš jais labai didžiuo
juos.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kaip atsitiko, kad susiė
jote savo likimą su Šiaulių Dra
mos teatru?

ELENA DAUGUVIETYTĖ-
KUDABIENĖ: Tai atsitiko prieš 
penkerius metus. Lietuvos Kultū
ros ministerija pakvietė Hamil
ton’o „Aukurą” ir Toronto mė
gėjų teatrą „Aitvaras”. Vežėme 
Antano Rūko komediją „Bubulis 
ir Dundulis”, o Toronto teatras 
vežė Vytauto Alanto „Aukšta
dvarį”. Abu veikalus man teko 
režisuoti. Su jais mes apkelia
vome Lietuvą, buvome Klaipė
doje, Šiauliuose, Kaune, Vilniuje, 
Rokiškyje, Panevėžy.

Scena 14 „Pinigėlių” spektaklio: Raudonauskiai (motina ir sunusl stebi „aukso gėlę”, juos „tapo” Normantas. 14 
kairės: aktoriai L. Airvinskas, J. Bindokas, M. Kalvaitienė, L. kiaukute. Roberto Mikftėno nuotrauka

Scena iš Šiaulių Dramos teatro ir Hamilton’o (Ontario, Kanada) „Aukuro” jungtinio kolektyvo 1995 m. 
gegužės 13 d. Boston’e pastatytos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės komedijos „Pinigėliai”.

Roberto Mikšėno nuotrauka

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kiek spektaklių yra pa
statęs ,,Aukuras”?

ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ: Sunku suskai
čiuoti — atrodo, daugiau negu 
penkiasdešimt. Iš pradžių sta
tėme po du spektaklius per
metus; paskui aš susilaukiau 
šeimos — buvau užimta, tai 
keletą metų statėme po vieną 
spektaklį. Paskui esame net 
praleidę keletą metų — kartojome 
ankstesnius, neskaitant viena
veiksmių pastatymų ir šiaip pasi
rodymų, minėjimų — visuose 
minėjimuose „Aukuras” vado
vavo: Vasario 16-osios, Motinos 
dienos minėjimuose ir kt. Ruošė
me literatūros vakarus, kvies
dami poetus, rašytojus — žodžiu, 
Hamilton’as tuo laiku buvo nepa
prastai veikli lietuvių kolonija, o 
„Aukuras” nemažiau veiklus, 
kaip pats Hamilton’o miestas.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Jūs - profesionali akto
rė. Ir dar turite Boriso Daugu
viečio „sceninių genų”, jei galima 
taip pasakyti. Ar nesunku dirbti 
su aktoriais-mėgėjais?

ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ Iš pradžių buvo 
labai sunku. Čia suburti akto- 
rius-mėgėjus buvo mano pačios 
lyg ir kaprizas, nes pradžioje man 
buvo taip liūdna be teatro. Tai aš 
daugiau rinkau žmones, kad galė
čiau patenkinti savo meilę teat
rui ir savo tą norą... galbūt garbė
troškos — visi aktoriai turi šiek 
tiek garbės troškimo. Norėjau 
galbūt tiktai vaidinti ir dirbti. 
Režisuoti aš niekuomet nemėgau, 
man vaidinti yra daug maloniau, 
bet, kadangi nebuvo kam, tai aš 
pati ir režisavau. O paskui, kai 
Lietuva taip tolo, mes visi 
buvome jos labai pasiilgę, tai 
teatras pasidarė ne vien pramo
ginis dalykas, o gal net kiek, 
sakyčiau, politinis. Jis nebuvo

pagrįstas propaganda, bet buvo 
vis dėlto labai daug apie Lietuvą
— seni veikalai, tokie kaip Sofi
jos Kymantaitės-Čiurlionienės 
„Aušros sūnūs”, Vinco Krėvės 
„Mindaugo mirtis”:, Jono Gri
niaus istorinė „Gulbės giesmė”. 
Kai pateko į mano rankas pui
kaus Lietuvos poeto Justino Mar
cinkevičiaus „Mindaugas”, 
susižavėjau, mano viena „prie- 
telka”, kuri gerai mokėjo anglų 
kalbą, veikalą išvertė, ir mes sta
tėme jį Hamilton’e su studentais 
angliškai — tai buvo didelis 
įvykis, lietuvių kalba dar nepa- 
statėme. Dabar keičiamės veika
lais su Šiaulių Dramos teatru. 
Ruošiuosi statyti Žemaitės „Pet
rą Kurmelį”, įscenizuotą J. Inčiū- 
ros ir A. Rūko — puikus puikus 
dalykas. Mes labai džiaugiamės, 
kad galėsime jį pastatyti — tai 
bus rudenį.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Jums vėl, po daugelio 
metų, atsirado proga dirbti su 
profesionaliais aktoriais — su 
Šiaulių Dramos teatro aktoriais
— tiek Lietuvoje, tiek čia. Ar tai 
smagu?

ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ: Labai. Labai 
smagu, ir aš esu labai jiems dė
kinga. Mes labai susidrauga
vome, ypač su režisiere Regi
na Steponavičiūte, kuri labai 
sumaniai režisuoja, daug dirba, 
yra pasišventusi teatrui. Ji ne
išsigando mėgėjų ir kartu įjun
gė savuosius. Visas metodas yra 
skirtingas, bet... jie yra profesio
nalai, jie prisitaikė prie mūsų, 
žinoma, mes visi esame daug 
žalesni, bet jų darbas ir jų pasi
šventimas kartu su mumis 
scenoje pabendrauti — labai 
didelis, ir aš džiaugiuosi, kad tai 
pavyko padaryti. Tai labai retas 
dalykas, kad teatrai — profesio
nalų ir mėgėjų — susijungtų 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionie

nės komedijoje „Pinigėliai”. 
Pinigėlių klausimas visuomet 
yra labai aktualus, tiek anks
čiau, tiek dabar — man atrodo, 
kad tai yra labai gerai. Gal ir 
toliau galėsime bendrauti ir 
bendradarbiauti — žinoma, man 
jau sunkiau bus ką nors pada
ryti; mano metai eina pirmyn... 
Bet jie — jauni žmonės, tad, kiek 
galėsime, tiek bendrausime...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Gal galėtumėte kiek 
plačiau papasakoti apie Hamil
ton’o daugiakultūrę veiklą, ku
rioje nuolat dalyvauja „Auku
ras”?

ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ: Tai prasidėjo 
maždaug prieš 15 metų. Vienas 
mūsų šalies ministras pasiūlė, 
kad visų paskirų tautybių 
veikla būtų sujungta į vieną, 
kad nebūtų viskas daroma pa
slapčia, savo mažoje parapijoje. 
Jis norėjo, kad mes visi išeitume 
į bendrą areną. Taigi mes susi
jungėme, išrinkome valdybą ir 
nutarėme kartą per metus pasi
rodyti — visų tautybių mėgėjai 
menininkai. Tam buvo paskir
tos lėšos, išnuomota salė, 
parama buvo nemaža, ir mes be
veik kasmet pasirodydavome su 
vienu ar kitu veikalu. Vaidinda
vome lietuviškai, bet reikėdavo 
padaryti vertimą. Reikėdavo 
pritaikyti susirinkusiai daugia
tautei publikai. Paprastai 
„Master of ceremonies” praneš
davo, apie ką yra pjesė, koks jos 
turinys, arba programą. Tai 
buvo labai įdomu ir populiaru. 
Tik pastaruoju metu tas fes
tivalis tiek Toronte, tiek Hamil
ton’e kiek prislopo — gal jie 
pajuto, kad mūsų visų kokybė 
nėra labai aukšta — taigi dabar 
reikalas kiek prigeso. Bet man 
pasisekė — galiu pasididžiuoti, 
kad aš pati to renginio dėka esu 
įjungta į Kanados televiziją. 
Man teko gana daug profesiona
liai dirbti jų teatruose ir būti fil
muose: sukūriau filmuose apie 
28 roles, ir taip pat amerikiečių 
filmuose. Sukūriau nemažą 
reklaminių darbų, už kuriuos 
gavau įvairius žymenis. Taigi aš 
pati labai glaudžiai bendrauju, 
bet daugiakultūrę mėgėjų 
teatrų veikla nebėra tokia 
stipri, kokia buvo prieš penke
rius metus. Galbūt naujasis 
Kultūros ministras nesidomi 
panašaus pobūdžio veikla, o gal 
pajuto, kad mes per mažą 
pažangą padarome... Žodžiu, 
veikla kiek prislopo. Antra ver
tus, viskas priklauso nuo pačių 
žmonių, ir kitais metais mes 
tikimės vėl ką nors paruošti 
šiam dramos festivaliui.

* * *

Kalbuosi su Šiaulių Dramos 
teatro direktorium Ričardu Son
gaila.

RIMA MARIJA GIRNIŲ
VIENĖ: Bendroje sudėtyje ido-

miai pasiskirstė aktoriai: vyrai 
iš Lietuvos, moterys iš Hamil
ton’o. Kodėl būtent taip?

RIČARDAS SONGAILA: 
Pirmą šį spektaklį buvome pa
statę Šiauliuose, po to su juo 
gastroliavome po įvairius Lietu
vos miestus ir šventėme p. Ele
nos Kudabienės jubiliejų. Ji 
buvo atvykusi, kad Lietuva ją 
galėtų pamatyti „Pinigėliuose”, 
Normantienės vaidmenyje. Kar
tu buvo ir jos kolegė Marija 
Kalvaitienė. Joms išvykus, tuos 
vaidmenis perėmė dvi mūsų ak
torės, ir tas spektaklis gyvavo 
kaip Šiaulių Dramos teatro kū
rinys. Štai tuomet ir gimė idė
ja, kad mes galėtumėme spek
taklį parodyti ir Kanadoje, ir 
JAV, tačiau tai jau turėtų būti 
jungtinis projektas. Tuomet mes 
apsisprendėme, kuriuos vaidme
nis turėtų vaidinti Hamilton’o 
„Aukuro” aktoriai, o kuriuos — 
šiauliečiai. Pasirinkimas vyko 
maždaug taip: žiūrėjome, ką 
gali Kanada; ir jau ko negalėjo 
Kanada, kompensavome mes.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kur geriau sutinka 
„Pinigėlius”? Lietuvoje ar Šiau
rės Amerikoje?

RIČARDAS SONGAILA: 
Žinote, yra labai didelis spek
taklio priėmimo panašumas — 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. 
Mes tikrai tuo nustebinti; at
rodo, skirtingi žemynai, tiek 
daug mylių mus skiria, o pri
ėmimas vos vos ne toks pat... 
Yra tam tikrų niuansų, bet iš es
mės — labai panašu.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kur matote to pri
ėmimo panašumo priežastis? 
Kad tai — lietuviška klasika? 
Ar kitokias?

RIČARDAS SONGAILA:
Aš manau, todėl, kad tai yra ta 
pati tauta — tiek Lietuvoje, tiek 
čia. Žinoma, ir dėl to, kad Ky
mantaitės-Čiurlionienės „Pini
gėliai” yra lietuviška klasika...

(,:į* * *

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar Jūsų idėja buvo im
tis pjesės „Pinigėliai”, ar ją, kaip 
su šypsena pasakyčiau, kas nors 
„inspiravo” iš šalies — iš Vaka
rų...?

REGINA STEPONAVIČIŪ
TĖ: Turėčiau pažymėti, kad pa
mačiusi p. Eleną Kudabienę vai
dinant Lietuvoje 1990 metais, aš 
pagalvojau, kad tokio talento 
aktorę būtų labai gera kokiu nors 
būdu pakviesti vaidinti į Lietuvą. 
Kad Lietuva vėl galėtų pamatyti 
tą seną Nepriklausomos Lietuvos 
aktorinę mokyklą, pamatyti šitą 
sceninio meno grynuolę, ir ieško
jau jai tinkamos pjesės ir vaid
mens, kurį jinai galėtų ir norėtų 
vaidinti, kuris džiugintų ir ją 
pačią, ir žiūrovą Lietuvoje. Taip 
ir gimė idėja statyti Sofijos Ky
mantaitės-Čiurlionienės „Pini
gėlius”, kuri ir buvo įgyvendinta.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar Jūs mėgstate statyti 
komedijas? Lietuvoje apskritai 
nelabai linkstama komedijas sta
tyti... Nėra lengva prajuokinti 
lietuvį...

Po „Pinigėlių apelttaklio Boston’e — režisiere Regina Steponavičiūtė ir Elena Dauguvietytė-Kudubiene.

Roberto Mikšeno nuotrauka

Scena iš „Pinigėlių” spektaklio: Sūrinskis primena Normantienei savo kadaise 
liepsnojusią meilę. Aktoriai: S. Jakubauskus ir Elena Duuguvietyte-Kudabienė.

Roberto Mikšeno nuotrauka

REGINA STEPONAVIČIŪ
TĖ: O taip, komedija — vienas iš 
sudėtingesnių teatrinių žanrų... 
Kaip, beje, ir tragedija... Nesu 
stačiusi tokios grynos komedijos, 
kokia yra „Pinigėliai”. Turint 
omeny, kad tai yra mūsų lietu
viška komedija, kurioje — lietu
viškas humoras, „Pinigėliai” 
buvo nelengvas riešutas, bet, ačiū 
Dievui — ir visai grupei, rezulta
tas, kaip atrodo, yra priimtinas 
lietuviams abiejose vandenyno 
pusėse.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar nesunku dirbti su ne
profesionaliais aktoriais? Keista 
spektaklio sudėtis — maždaug 
pusė profesionalių aktorių, liku
si dalis — ne. Ar netrikdo pasta
rųjų sceninis nepasiruošimas?

REGINA STEPONAVIČIŪ
TĖ: Norėčiau pažymėti, kad 
„Aukuro” žmonės, kurie vaidina 
jungtinėje „Pinigėlių” sudėtyje, 
pas p. Eleną Kudabienę yra vai
dinę ne vienerius metus; jie turi 
sceninę sampratą. Tai pirmas 
faktorius, kuris lengvino darbą, 
repetuojant „Pinigėlius”. Antras 
faktorius — tai, kad pati kome
dija, talentingai parašyta Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės, 
duoda tokią farsinę-groteskinę 
formą, kurią galbūt yra lengviau 
įveikti mėgėjams, kurie yra la
biau formos aktoriai, o mažiau — 
psichologinio niuansavimo arba 
išgyvenimo aktoriai.

Šiaulių Dramos teatro aktoriai 
savo repertuare taip pat yra vai
dinę komedijų. Taigi „Pinigėliai” 
formos prasme buvo ta medžiaga, 
kurioje gali sutilpti ir mėgėjai, la
bai mylintys teatrą, ir profesiona
lai, sąžiningai dirbantys savo dar
bą.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kaip vyko spektaklio 
repeticijos? Kiek supratau, Jūs į 
Kanadą esate neseniai atvykusi...

REGINA STEPONAVIČIŪ
TĖ: Elena Kudabienė ir Marytė

Kalvaitienė dalyvavo repeticijose 
Lietuvoje, ruošiant šiauliečių 
„Pinigėlių” pastatymo variantą. 
Jos turėjo dalį repeticijų, bendrų 
jungtinių, taip pat ir generales, o 
taipgi vaidinimus didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose — Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose. Ir tas šiaulietiškas va
riantas tapo pagrindu, kurį p. 
Elena Kudabiene parsivežė iš 
Lietuvos į Kanadą ir čia, žino
dama bendras gaires, repetavo su 
aukuriečiais. Man teko laimė at
vykti dviem savaitėm anksčiau 
negu Šiaulių teatro grupė ir įsi
jungti į aukuriečių repeticijas 
kartu su ponia Elena. Dvi savai
tes repetavome tik su „Aukuro” 
penkiais aktoriais ir, atvykus 
šiauliečiams, jau susijungėme 
draugėn šiam, Jūsų matytam pa
statymo variantui.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kur dar žadate vežti 
„Pinigėlius”?

REGINA STEPONAVIČIŪ
TĖ: Artimiausi spektakliai bus 
Toronte ir Hamilton’e. Dar pla
nuose yra kiti miestai, bet aš tu
riu savo darbą, mano darbas yra 
atsakyti už tai, kaip vyksta spek
takliai, kaip juos sekasi pritaiky
ti skirtingų miestų scenose, kaip 
suteikti galimybę pasiruošti akto
riams. Mūsų gastrolinio maršru
to planavimu, spektaklių organi
zavimu užsiima kiti žmonės, aš 
nenorėčiau išduoti jų planų, ge
riau jų pačių klausti apie tai...

* * *

Kadangi vienas iš režisierės pa
minėtų „kitų žmonių” buvo prieš 
ją su manim kalbėjęs Šiaulių 
Dramos teatro direktorius Ričar
das Songaila, tai jo ir paprašiau 
atsakyti.

RIČARDAS SONGAILA: Aš
nepasakysiu tiksliai datų, kada ir 
kur mes turime pasirodyti, bet tai 

(Nukelta į 3 psl.)

/ < >


