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Pokavolinė 
Santara-Šviesa 

GIEDRA SUBAČIENĖ 

Viena 20-ojo amžiaus odisėja 
Juozo Kapačinsko Išeivio dalia, 

išleista Lietuvoje (Enciklopedija, 
1993), yra tam tikras mūsų išei-
viško gyvenimo veidrodis, san
trauka ir testamentas, ypatingas 
tuo, jog autorius nuo pat pirmos 
egzilio dienos vedė tvarkingą 
dienoraštį. 

Turinys sudarytas iš sutrum
pintų trijų knygų {Siaubingos 
dienos, 1965; Išeivio dalia, 1974 
ir Spaudos baruose, 1979), išleis
tų Amerikoj. Knygoj randame 
1944 metais spalio mėnesį trau
kimąsi iš Lietuvos; penkias savai
tes varganos kelionės vežimu per 
Prūsiją iki Danzig'o (pataiko ir į 
sovietų apsupimą); gyvenimą 
Vokietijoj karo laiku ir po jo; 
emigraciją į Ameriką. Čia 
sunkios darbo ieškojimo dienos; 
nesutarimai su kai kuriais 
fabriko meistrais ir spaudos dar
bas išeivijoj. Tai fizinė ir dvasinė 
išeivio odisėja. 

Susimąsčius, ateina ir neįpras
tos mintys: autoriaus drąsa taip 
ilgai laukti Lietuvoj; stebėtinas 
delsimas prie Vokietijos sienos, 
net sprogstant aplinkui sovietų 
bomboms. Tai nelabai supran 
tarnas, gal net užsispyrėliškas ir 
pavojingas noras būt šalia savo 
ūkio, meilė savai žemei. Tuo 
laiku buvo nesuprasta, kad 
vokiečiai karą „žiauriai ' ' 
pralaimės. Buvo net tikėtasi, kad 
alijantai karo gale leis vokie 
čiams apginti savo kraštą ir gal 
net sutriuškinti sovietus. Visko 
tuo laiku klaidingai buvo prisi 
galvota. 

Taip, vokiečiai mums atrodė 
galingi ir pilnai nežinojom jų 
žydų ir lenkų naikinimo. Buvom 
taip nusiteikę, kad atsirado prisi 
taikėlių prie vokiečių ir klai 
dingai buvo daromi sprendimai. 
Aišku, sutikta ir gerų vokiečių, 
bet dauguma patologiški rėks 
niai, ir autorius nelabai jų mėgo 

Po karo pabėgėlių stovyklose 
autoriui teko gyventi pusbadžiu, 
pereiti nemaža screening'ų, kol 
buvo leista išemigruoti i 
Ameriką. Amerikoj tačiau labai 
jau lengva nebuvo. Teko judėt, 
nusižemint, ieškant darbo, ir jo 
neradus imti bent paprasčiausią 
raumenų darbą. Vėliau buvo gali 
mybė mokytis, bet baigus, teko 
dirbti geležinkelių dirbtuvėj (gar 
vėžius taisant), diplomo nepa-
naudojant. 

Geležinkeliečiai meistrai nemė 
go užsieniečių europiečių ir ieško
jo kaip juos užgauti (net daug 
JAV senatorių buvo prieš pokario 
pabėgėlių kvietimo įstatymą). 
Taigi autorius turėjo net kelis 
stambius konfliktus. 

Net statant namą, Amerikoje 
(1952 metais), kaimynai vietiniai 
darė visas įmanomas šunybes 
„grinoriui". Pranešė gale net ug
niagesiams, kad patikrintu, bet 
nieko baustino nerasta. Vėliau 
šie „rykliai" tapo gerais kaimy 
nais. Tik po didžiųjų riaušių 
Amerikoje gelžkelių bendrovė 
priėmė ir juodus darbininkus. 
Atrodo, meistrai tik tada pama
tė ir įvertino europiečius ir 
daugiau nesikabino. 

Tik bendrybės būtų žinomos 
apie D.P įsikūrimą Amerikoje. 
Išeivio dalioje yra net autoriaus 
filosofija, sklaida apie darbininku 
ir meistrų sektas, socialini 
uždarumą, kiautą, kurį autoriui 
labai sunkiai sekėsi, ilgus metus 
iki pensijos, praskelti. 

Įdomus ir jo darbas, išėjus j 
pensiją, laikraštyje Sandara. 
Supažindina su redakcijos dar-

Šių metų rugsėjo 5 — 6 dieno
mis Lemont, Illinois, įvykusios 
43-osios Santaros-Šviesos išva
karėse, ko gero, daugelis jautė 
įtampą: įvyks pirmasis pokavo-
linis suvažiavimas. Vytauto Ka
volio ir matomo, ir nematomo 
indėlio Santaroje buvo išties 
daug. Netektis dar tokia netoli
ma, sustingusi vaizdajuostėje 
atsisveikinimo kadrais Vilniu
je, Šv. Jono bažnyčioje. Todėl 
Santaros-Šviesos spiritus mo-
vens nuomonės kažkaip visai 
logiškai per šį renginį buvo 
„pasiklausiama", iškilus kiek
vienam strateginiam federacijos 

bais, rūpesčiais, net su išeivių or
ganizacijom ir spauda. Knyga 
ateity bus gera medžiaga isto
rikams, sociologams ir emig-
rantologams. Skaitant, prisime
ni, kaip filme, ir savąją panašią 
odisėją. 

Petras Melnikas 

Koplytėle prie Bvsdasu, 

26-oji kasmetinė Lietuvių fotografijos paroda Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje, vyks nuo spalio 26 iki lapkričio 3 dienos. 

Siame numeryje: 
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Pūkelevičiutės „Rarotai" • Prisimintas Henrikas Kačinskas 
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veiklos klausimui. Kokius da
bar matysime (ir ar matysime) 
Metmenis, Leonido Donskio ša
lia Baltų lankų ir Kultūros 
barų priskirtus prie pajėgiausių, 
intelektualiniu požiūriu rafi
nuočiausių ir dinamiškiausių 
kultūros žurnalų. Kas neįsak-
mia, bet užkrečiančia plataus 
mąstymo vizija pakoreguos pla
nuojamų paskaitų idėjas. Kokie 
Santaros-Šviesos skatinami ir 
finansuojami projektai toliau 
pasirodytų svarbiausi ir Kavo-
liui. Iki šiol Santara rėmė 
pirmąsias knygas, yra skyrusi 
lėšų doktorantų disertacijoms, 
studentų darbams, interdiscip-
lininių literatūros studijų ska
tinimui, yra įsteigusi J. Pajau
jo stipendiją Klaipėdos univer
siteto socialinių mokslų magis
trantui. Mažėjant finansinėms 
įplaukoms, šiemet federacijos 
posėdyje nu t a r t a s iaur in t i 
dotacijų kryptis ir paremti 
Lietuvos universitetų studentų 
kursinius, diplominius, magis
trinius darbus ir daktarines di
sertacijas. Lietuvoje atrinktus 
interdisciplininių studijų dar
bus vertins santariečių išrinkta 
humanitarinių bei socialinių 
mokslų atstovų komisija. 

J Lietuvą tebekeliaus Met
menys ir Algimanto Mackaus 
fondo knygos. Iki šiol Mac
kaus fondas išleido 75 pa
vadinimų knygas, vėliausioji, 
kurią daugelis nusipirko Santa
ros-Šviesos suvažiavime, Kosto 
Ostrausko straipsnių, pokalbių 
ir kūrybos rinkinys Ketvirtoji 
siena. Kitais metais fondas 
planuoja išleisti Juliaus Kaupo 
raštus. 

Ko gero, svarstant Metmenų 
likimą akivaizdžiai paaiškėjo 
tiesa, kad nepakeičiamų žmonių 
yra Visiškai aišku, kad kam 
nors vienam bus sunku, o gal ir 
neįmanoma „įstoti į didelius ba
tus". Dabar, kai senieji Met
menų numeriai Lietuvos inteli
gentams tapo šviesiausios išei
vijos minties studijomis, kai 
naujuosiuose vyksta ir Lietuvos, 
ir išeivijos kūrybiškų intelek
tualų žmonių polilogas, bus bū
tina išsaugoti žurnalo „amžinu
mą" bei polilogą plačiąja, kavo-
liškąja prasme. 

Jeigu reikėtų apibrėžti šių 
metų Santaros temą, pavadin
čiau ją literatūrine, savotišku 
Čikagos rudeniu prieš literatū
ros rudenį Druskininkuose. Net 
septyni pranešimai buvo susiję 
su literatūra, išdainuotas Eglės 
Ivinskienės, PLB lituanistikos 
studijų katedros magistrantės, 
lietuvių liaudies dainų vakaras 

- ir kūrybos vakaras su Kostu 
Ostrausku, skaičiusiu ištraukas 
iš naujosios knygos. Literatū
rinius Santaros prisiminimus 
norėtųsi pradėti profesoriaus 
Rimvydo Šilbajorio paskaita 
apie Lietuvą Josifo Brodskio 
„Lietuviškajame noktiurne" ir 
„Lietuviškajame divertismen-
te", eilėraščių cikluose, skir
tuose Tomui Venclovai. Pasi 
remdamas „Vilties formose" 
padaryta išvada, kad „Diver 
tismento" ciklas apsėstas baro 

Svarsty boa siuMsetiiiiame Santaros į s i — S suvažiavime rugsėjo 84 dienomis Pasaulio lietuvių cent
re, Lemont, Illinois; 01 kaires) Horstas Žibąs, Giedra Subaciene, Edvardas Tuskenis, Zenonas 

kinių priešingybių ir dishar
monijos, galų gale pasiekiančių 
temos ir kompozicijos vienybės 
žmogaus ir Dievo dialogu, Šil
bajoris įstabiai aptiko eilė
raščiuose hermafrodito įvaizdį, 
įkūnijantį dviejų viename, dvie
jų artimų sielų vienybės temą. 
Sudėtinga savo daugiasluoksnė
mis aliuzijomis, netikėtomis mo
tyvų sandūromis, intertekstua-
lumu Brodskio eilėraščių kalba 
tarsi visiškai pakluso dvilypio 
įvaizdžio ieškojimui. Dvilypumo 
tema užkoduota jau eilėraščių 
parašymo impulse: Vilniuje su
sitinka rusakalbis žydas Brods
kis, rusistas lietuvis Venclova ir 
Brodskio vertėjas lenkas Voro-
šilskis. Žmogus pavirsta baroko 
detale, kuri savo ruožtu pagim
do angelą, taip pat dvilype bū
tybę. Dvigalvė (dviejų bokštų) 
Šv. Kotrynos bažnyčia. Erotiška 
ir ironiška „Neringos" resto
rane padavėjos ir futbolisto 
poza. Šv. Jurgio, patriotinio ir 
religinio Rusijos simbolio, ir 
Vyties susiliejimas. Dariaus ir 
Girėno skrydis virš Atlanto 
(kurio istorija buvo taip įkvė
pusi Brodskį, kad jis net ketino 
parašyti poemą). Ir virš to paties 
Atlanto iš Naujojo pasaulio ke
liaujanti paties poeto šmėkla. 
Lietuvos, kaip konkrečios ša
lies, cikluose nė ra , tač iau 
detalėmis ir užuominomis ji 
piešiama kaip dviejų laisvos 
dvasios kūrėjų bendravimo visa
ta. Tikras dialogas, pasak Šilba

jorio, visada dvikova. Poetai 
„patu baigę kovą šį kartą", o 
tiksliau jų draugystė, sukūrė 
eilėraščių ciklus apie laisvą 
kūrėjo dvasią, ciklus, daug kar
tų skaitytus tų, kurie mėgsta 
Lietuvą poezijoje, ir tų, kurie 
tiesiog mėgsta gerą poeziją, vis 
dar netikėtai atskleidžiamą ori
ginalia interpretacija. 

Anglų literatūros profesorė 
Delija Valiukėnaitė savo temą 
„Fantazija ir filosofija Jurgos 
Ivanauskaitės prozoje" perfra
zavo taip — „radau juos visus 
girtus ir nė vieno trokštančio"... 
Kritikė ieškojo ir nerado rašy
tojos prozoje nė vieno pozityvaus 
veikėjo. Ivanauskaitės knygose 
tarsi blaškosi T.S. Eliot'o „Be
vaisės žemės" žmonės, nesuge
bantys mylėti, trokštantys mirti 
ir besiilgi nebūties. Valiukėnai 
tė akcentavo amerikietiškosios 
masinės kultūros atspindžių 
gausumą Ivanauskaitės kūrybo
je, sakydama, kad belieka ste
bėtis, kaip gerai knygų veikėjai 
dar kalba lietuviškai Dvasinę 
tuštumą Ivanauskaitės jauni
mas užpildo narkotikais, seksu, 
geriausiu atveju, meilės ieš
kojimu, kuris ir yra, ko gero, 
vienintelė rašytojos romanų filo
sofija. Tačiau tai , kas su meile 
susiję — užuojauta, jautrumas, 
pareiga — varžo rašytojos vei
kėjų laisvę. Meilės troškimas ra
šytojos moteris veda į pražūtį, o 
laisvės troškimas paradoksaliai 
verčia elgtis pasyviai. Klausant 

Juliaus I intako nuotrauka 

Ivanauskaitės prozos analizės 
galėjo kilti klausimų: ar negre
sia literatūros veikėjų vertini
mas pavirsti tiesiog Lietuvos 
jaunimo studijomis, ar verta 
ieškoti logikos, buitiško, „gyve
nimiško" gėrio ir moralės fan
tastiniuose, egzotiškuose, neti
kėtumo ilgesiu pagrįstuose Iva
nauskaitės knygų pasauliuose. 
Tuo labiau, kad ir kritikė pri
pažino, — realizmo ir psicho
loginių taisyklių rašytoja tikrai 
nesiekia. Auditorija, supras
dama Ivanauskaitės prozos ana
lizę kaip degradavusio Lietuvos 
jaunimo atspindį, pagrįstai 
galėjo susirūpinti, tačiau Kostas 
Ostrauskas visus nuramino, sa
kydamas, kad daugelis drastiš
kų Ivanauskaitės prozos scenų, 
tariant Pulgio Andriušio žo
džiais, būtų gąsdinimas išvirkš
čiais kailiniais. 0 Ivanauskaitė 
palyginti su Antanu Škėma (pri
s imenant Balta drobulę ir 
„Izaoką") tampa panaši į šv. Au
gustiną. 

Literatūros profesorė Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė kaip 
visada parengė auditoriją provo
kuojančiai išvadai — lietuvių 
rašytojų kūriniuose kitataučiai, 
užsieniečiai yra svetimi, nesu
prantami, neigiami. Analizei 
buvo pasirinkti iš pirmo žvilgs
nio labai skirtingi autoriai: 
Ričardas Gavelis, Romualdas 
Lankauskas, Zita Čepaitė ir 

(Nukelta į 2 psl.) 

Dalis 1 
Edvardas 

dalyvtu: (•riskiasjs eilėje) Jaltai Šmulkšty*. Vytautas Vspstaa, 
Juliaus 1 intako nuotrauka 
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„Apvalaus 
Pokalbiai su kai 

RIMA MARIJA 
GIRNIUVIENĖ 

(Tęsinys ii praėjusio 
šeštadienio) 

Romualdas Osolas, 
Centro sąjungos 

stalo" riteriai 
kuriais Lietuvos politikais (5) 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Koks butų filosofinis 
pofMris į dabartine Lietuvą? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Filosofinio poiiūrio i dabartine 
Lietuvą šiandien būti jau negali 
— uždaviniai jai tokie konkretūs, 
kad filosofuosi jau norą kada. Per 
daug yra darbų, kad galima butų 
atsikvėpti ir reflektuoti, kas nu
veikta. Lietuva labai sunkiai ir 
atkakliai bando išeiti i i savo ne
galių, ir visa tai, kas jos pačios 
yra dabar mąstome apie save, 
aukščiausiom kategorijom, bet 
kuriuo atveju nebūtų adekvatų 
tam, kas yra. Reikia sutvarkyti 
Lietuvos gyvenimą, reikia jai pa
sveikti... 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar Jūs manote, kad tai 
— vienas i i Centro uždavinių? 

ROMUALDAS OZOLAS: Ne 
tiktai Centro. Problemos spren
dimas šiuo atveju nepriklauso 
vien nuo Centro... 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: O kam reikalingas Cen
tras? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Centras visų pirma reikalingas 
jau vien dėl to, kad yra trinarės 
partinės sistemos garantija Kaip 
žinia, gali būti demokratinė vi
suomenė, tačiau dvinarė visuo
menė visada kenčia nuo tarp 
partijų vykstančios savinaigos. 
Gatei, kur visuomenės yra pažen
gusios taip, kad viena pertąja 
siūlo garesnf gerovę nagu, kad 
stfue buvusioji Mūsų problema -
pagrindiniai skirtumai gyvybi
niais klausimais, kurie kartais 
yra nepaprastai pavojingi. 

Šiandien siikisnsisi matome, 
kad kai kuriais svarbiais Lietu
vai klausimais kairė ir dešinė yra 

per tą sutarties ieškojimo metą 
prarandama daug laiko ir atsi
randa daug prieštaravimų. Kai 
atsiranda Vidurio partija — ma
žiau neiginio, kas buvo prieš. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ-
V B N Ė : Kuo Jūs skiriatės nuo 
dešines ir kairės? 

ROMUALDAS OZOLA8: 
Nuo kairės mes skiriamės tuo, 
kad nuosavybės kaip kolekty
vinio valdymo daikto nepripažįs
tame. Nuo dešinės skiriamės tuo, 
kad manome, jog yra daugybė 
dalykų, kurie turi būti spiendlis-
mi sutartine forma: dalies 
visuomenės atstovų pakeitimu 
kitos visuomenės dalies atstovais 
ir jų įvedama tvarka — pakei
timu. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ-
V U N Ė : Kaip Jūs žiūrite į turto 
deklarariją? 

DrtKSftLBi . vasario SSd. 
JOBO Urbono nuotrauka 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Labai teigiamai, ir mes siūlėme 
tą daryti nuo aukščiausiųjų val
dininkų, parodant pavyzdi, tuo 
atskleidžiant realias aukštųjų 
valstybės pareigūnų ir tarnautojų 
r ^ j " ™ " ir jų kontrole išvedant į 
viešumą — tai yra žmogaus atsi
vėrimas, jo pagrindines laisvės — 
jo kapitalo — požiūriu... Šiandien 
kapitalas ir yra laisvės garantas. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ 
VDENĖ: Sakykime, deklaruoja 
sukatas valdininkas savo turtą, 
pasirodo, jis turtą jgttg nelegaliai 
Ir kas? Kaip atrodo, Lietuvoje 
iiėra įinanoina nuteisti nž korup
ciją, kaip ai supratau? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Viskas yra imanoma, reikia tik 
noro. Noro tikrai nėra!.. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ-
VDJNĖ: Kaip Jūs žadate eiti i 
rinkimus — koalicija su kuo 
nors ar vieni patys? 

ROMUALDAS OZOLAS: Ai 
tikiuosi, kad pavyks sudaryti su
sitarimą su pakankamai plačiu 
politinių partijų sparnu. 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Koks Jūsų partijos 
požiūris i Lietuvos gynybos sis
temą: ar reikalinga Lietuvai ka
riuomenė? 

ROMUALDAS OZOLAS: Be 
jokios abejonės. Ai asmeniškai 
dalyvauju Nacionalinio Saugumo 
koncopdjos kūrime ir manau, 
kad vien mano, kaip asmens, 
dalyvavimas, kuriant Lietuvos 
Konstituciją ir Nacionalinės Gy
nybos Koncepriją, jau pateisina 
mano buvimą ir Aukačiausiojoj 
Taryboj, ir Seime. Tai yra toks 
dokumentas, kuriuo bus galima 
dabar vadovautis kaip neklai

dinga ir Lietuvai šiuo metu 
optimalia gynybos nuostata. Gy
nybos nuostata yra svarbiau, 
negu bet kuris teisės postulatas, 
nes jeigu nebus apginta valstybė 
realiai, tai jinai negalės egzis
tuoti ir juridiškai. 

Mūsų konceprijoje, mano supra
timu, yra fiksuotas pats pagrin
dinis daiktas: net jeigu pats pre
zidentas duotų klaidingą, netei
singą i i esmės nurodymą — ne
ginti valstybės — jo nurodymas 
taptų niekiniu, ir atsakomybė 
pereitų automatiškai žemes 
nioms grandims, kurių išdavys
tės atveju tai nusileistų iki at
skirų piliečių, perimančių visą 
gynybos iniciatyvą. Laikau, kad 
tai yra esminis mūsų laimėjimas, 
ir a i jam visiškai pritariu. 

RIMA MARIJA GIRNIU-
VDJNĖ: Ar nebūna taip, kad Jus 
muša ir i i dešinės, ir iš kairės? 

ROMUALDAS OZOLAS: Tai 
jau yra įprasta, turime imunite
tą, ir kuo toliau taip bus, tuo 
mums bus geriau. 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kodėl? 

ROMUALDAS OZOLAS: Kai 
muša — reiškia, pastebi, supran
ta, kad yra ką arba neigti, arba 
teigti. Be to, Lietuvoje yra labai 
gyvastinga nuostata dėl dvi-
partinės sistemos. Labai patogu: 
tu pavaldai keletą metų, jeigu 
nebesugebi išlaikyti — tave nu
griovė — ateina kiti, paveldo... Tu 
per tą laiką sukaupi jėgas ir vėl 
nugriauni... 

Bet šita sistema suponuoja 
požiūri į valdžią — kaip valdymą, 
o ne tvarkymą. Mūsų supratimu 
valdymas — tai yra tvarkos dary
mas. Tai yra, visuomenės sutar

ties paieška — sąlygų, kurioms 
esant, visuomenė gali susitarti 
dėl tokių ir tokių programų, 
bendrų programų, visa kita palie
kant grynai visuomenės inicia
tyvai. Kiekvienas asmuo tegul 
daro savo darbą, kas jam pridera 
— čia mūsų liberalizmas — ben
drai darydamas su visais tuos 
darbus, kurių vienas jis negali 
padaryti — čia yra mūsų centriz
mas. 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kaip Jūs paaiškintumė
te, kad du Centro atstovai Seime 
labai dažnai balsuoja skirtingai? 

ROMUALDAS OZOLAS: Tai 
labai natūralu, kadangi tai yra 
būdinga kiekvienai partijai — tai 
yra vienas ir kitas partijos spar
nas... Gal kiek įdomiai atrodo tas 
momentas, kad tiems sparnams 
atstovauja po vieną žmogų. Bet 
manau, kad tai yra laikinas daik
tas, ir ateinantys rinkimai pasa
kys, ar mes esame reikalingi... 
Jeigu, žinoma, pasirodys, kad 
nesame reikalingi, tai tad ir mūs 
— nebebus ten Seime, ir daugiau 
žmonių nebus inkorporuota į 
Seimą nuo Centro. 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar Jūs didėjate kaip 
partija? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Taip, nuolat. Ir, manau, artėjame 
prie to etapo, kada partija galės 
tarti, jog organizacinis etapas yra 
baigtas. Centro partiją sukurti 
Lietuvoje yra labai sunku. Tai 
yra Šiaurinės Europos tradici
jomis dirbanti partija. Ir Lietu
voje, kurioje nėra demokratijos 
tradicijų (pakankamai senų, bent 
jau siekiančių porą amžių, kaip 
kad visoje normalioje Vakarų Eu
ropoje), sukurti tokią Centro 
partiją yra ypatingai sunku. Jūs 
matote, kad ir tradicines partijas 
— Konservatorių, Socialistų, 
Socialdemokratų, Liberalų — ir
gi sukurti labai sunku čia... 

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kokios dar Vakarų 
šalys turi trijų krypčių partijas? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Trinarę sistemą? Trinare sistemą 
iš esmės remiasi visos Šiaurės 
šalys ir, mano supratimu, remia
si labai sėkmingai, Partijų 
buvimas valdžioje, žinoma, kei
čiasi, ir kartais atsekti trinare 
struktūrą yra nelengva. Tačiau, 
aš sakau iš esmės — tai yra 
Šiaurės šalių demokratijos tipas. 
Labai įdomu, kad būnant Šve
dijoje, kur buvo susirinkusios 
visos Šiaurės šalių ir Vidurio Eu
ropos Centro partijos, išryškėjo 
įdomi tendencija Europoje — stip
rėti centristinėms (aiškiai save 
centristinėmis laikančioms) par
tijoms. Jos kuriasi ir Lenkijoje, ir 
Čekijoje, ir Rumunijoje, ir joms 
ten buvo atstovauta. Aš daug 
galvojau apie šitą bruožą, ir man 
ypač įdomus pasirodė momentas, 
kad, sakysime, Clinton'as atėjo į 
valdžią — irgi teigdamas centris
tines idėjas. Černomyrdinas irgi 
bando prisidengti centrizmo 
postulatais. 

Lietuvoje yra kita situacija — 
Lietuvoje neateita iki deideolo-
gizuoto valstybės kūrimo etapo. 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Pokavolinė Santara-Šviesa 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Leonardas Gutauskas. Visi šie 
rašytojai yra buvę Vakaruose, 
tačiau juose gyvenantys žmonės 
prozininkams keistai liko „žmo
nėmis už durų". Užsieniečiai 
kariniuose yra tik pristatomi, i 
neindividualizuojami, jie lieka 
tiesiog italais, ispanais ar 
amerikonais. Santykis su „sve
timais" minėtų rašytojų kūri
niuose yra ir paranojiškas, ir 
juodai nostalgiškas, ir frustra-
cinis, o Gutausko Vilko dantų 
karoliuose j is virsta neapy
kanta. Romano veikėjas keikia 
ketvirtajame dešimtmetyje vo
kiečių išleistą Europos fotogra
fijų albumą, jame tesuradęs vie
ną Lietuvos nuotrauką. Čepai
tės Malvos istorijos veikėja iš 
Vakarų šalies supykusi stebisi, 
— tarsi visas pasaulis atrodo 
kaltas, kad lietuviai nevažinėja 
„mersedesais" ir nestudijuoja 
Paryžiuje. Lankausko Piligrime 
Vakarų šalių miestuose visą lai
ką saulėta, o Vilniuje purvina ir 

vijos rašytojų mirtys („Duobka
siai" skirti Algimantui Mackui, 
„Gyveno senelis ir senelė" — 
Juliui Kaupui). Egzistencialis-
tiškai suprasta mirties tema bū
dingesnė ankstyviesiems Os
trausko kūriniams, vėliau mintys 
apie mirtį nebus tokios žodingos, 
bet galbūt įtaigesnės. Kaip kiek
vienas talentingas rašytojas, Os
trauskas binarines Greimo opozi
cijas pertvarko savaip: meilę jo 
dramose galima supriešinti tik su 
mirtimi (nepaisant meilės kaip 
gyvenimo dalies sampratos). Vė
lesnėse Ostrausko dramose mato
me jau ne individų, bet epistemų 
mirtį („Kvartetas"). 

Pirmąją Santaros-Šviesos su
važiavimo dieną visada leidžiama 
parodyti savo veidus ir balsus pa
tiems jauniausiems dalyviams ir 
dalyvėms, šįkart taip pat litera
tėms. PLB lituanistikos studijų 
katedros magistrante R. Kali
nauskaitė ir tos pačios katedros 
magistrė Jūra Avižienytė savo 
pranešimams pasirinko žeminin
kus — Kazį Bradūną ir Alfonsą 
Nyką-Niliūną. Avižienytė, taiky-

lyja. Idealizavimą, pasak kriti- dama Lacan'o struktūralistinę 
kės, taip pat reikia priskirti nesu- psichoanalitinę perspektyvą, pa
pratimui. Gražytes Maziliaus 
kienės nuomone, lietuvių proza 
tebeserga chroniškomis ligomis: 
Lietuva rašytojams vis dar atro
do perdėtai mažytė, tik kenčian
tis žmogus gali būti geras, lie
tuvių tauta išrinkta nieko netu
rėti. Tebeaktyvus klausimas, — 
kaip gyventi patogiai ir nepra
rasti dvasios. Supratimas, kad 
kito, kitokio pažinimas mūsų 
nesunaikins, pasak kritikės, at
vertų iki šiol uždarytas duris. 

Išklausęs Violetos Kelertienės 
pranešimo „Mirtis Kosto Os
trausko kūryboje", tos kūrybos 
autorius padėkojo literatūros pro
fesorei už mandagų ir neskaus
mingą „išmėsinėjimą"... Keler
tienė prisipažino grįžusi prie 
Ostrausko dramų iš pykčio, — šis 
rašytojas pas mus dar nėra dera
mai įvertintas. Mirties tema, ko 
gero. nebūtų sudominusi jauno 
autoriaus, jei ne ankstyvos išei-

žvelgė į 28-mečio Bradūno rinkinį 
Svetimoji duona. Lakaniškai 
suprastos Edipo traumos atsklei
dimas Bradūno eilėraščiais pade
monstravo nuoseklų, „kietoką" 
metodo taikymą, mokėjimą paste
bėti, sisteminti. Klausimas, ar 

|lakaniškoji analizė tinka Bra
dūno eilėraščių subjekto jausenai 
tėvynėje ir svetur, būtų jau kita 
tema. 

Kalinauskaitė kalbėjo tema 
, .Prasmė? netobulumas ir stebuk
las: modernaus sąmoningumo is
torija Niliūno poezijoje". Šalia 
viso to, kas parašyta apie žemi
ninkus, jaunam mokslininkui la
bai lengva pasirodyti netobulam 
ir sunku atrasti stebuklą, tačiau 
kai kurios išvados galbūt bus 
niliūnianoje naujos. Skaitant poe
to eilėraščius, bandyta atsakyti į 
klausimą, kokia viltimi grindžia 
ištvermę būties skurde modernio
ji sąmonė, po episteminio lūžio 

Gtodraa 

prisiėmusi atsakomybę už savąjį 
netobulumą. Žmogų Niliūnui 
įprasmina ryšys su kitu, in
dividas yra t iek, kiek yra 
geidžiamas kito kaip paslaptis ir 
kiek pats sugeba geisti. 

H. Filipowicz, slavų kalbų ir 
literatūrų profesorė iš Universi-
ty of Wisconsin - Madison, sudo
mino Emilijos Pliaterytės mitu 
lenkų literatūros šaltiniuose. 
Kodėl 1831-ųjų metų sukilimo 
herojė tapo kaip tik Pliaterytė, 
nors buvo moterų, žuvusių mūšio 
lauke?.. Galbūt Pliaterytė atitiko 
tuometinius tokios, herojiškos 
asmenybės reikalavimus, —ji bu
vo aukštos kilmės, netekėjusi, 
„susižiedavusi" su meile tėvynei. 
Profesorė tarsi paklibino kitą 
mitą — iki šiol Pliaterytę įsivaiz
davome esant lietuvių heroje. 

Kai šiemet pasidžiaugiau tokia 
l i tera tūr iška Sanara Šviesa, 
viena literatė pajuokavo: „Po
litikos klausėmės kelerias metus 
nuo Sąjūdžio laikų". Kartais 
politika, istorija ir literatūra 
susiplaka į vieną, ir paskutinioji 
tampa pirmųjų dviejų tarnaitė. 
Prie to buvome pratinami, bet ne-
pripratom sovietinėje Lietuvoje, 
bet kad knygų kupiūromis užsi
iminėtų nediktatūriniai kraštai, 
išeivija... Kai Akiračių redak
torius Liūtas Mockūnas Santaro
je iš tolo parodė 1950-aisiais 
metais Lietuvių katalikų spaudos 
draugijos išleistą knygą Par
tizanai už geležinės uždangos, 
galėjai pamanyti, kad herojus ant 
viršelio su granatomis ir šautuvu 
— koks revoliucijos karys, o ne 
lietuvių rezistentas. Nykaus šeš
tojo dešimtmečio pradžioje perdė
tas, dažnai neobjektyvus knygos 
patr iot izmas, pilietiškumas, 
persisunkės net į viršelį, turėjo 
palaikyti mūsų tėvynainių dva
sią, parodyti, kad mes ne kokie 
klūpantys ir Amerikos malonės 
prašantys maldininkai. Ir vėliau 
Partizanų leidėjai (knyga išleista 
Vakaruose net tris kartus) kūrė 
idealų Juozo Lukšos portretą, 
kupiūruodami herojų menkinan
čias vietas, nevengdami pagraži
nimų. Taisydamas vieną Parti-

(Nukelta į 4 psl.) 
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Vakaras su Birute Pūkelevičiūte 
J U L I J A ŠVABAITĖ-

GYLIENĖ 

..JCur man Tau** ieškoti, kai tok* 
vėlyvas metai: per kalnu* jau teniai 
nuėjo piligrimų minto* ... 

Birut* Pūkelevičiūte 
.Atradimo ruduo" 

Tikra literatūrinė atgaiva buvo 
Birutės Pūkelevičiūtės vakaronė 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
Illinois, rugsėjo 21 dieną. Pradėti 
rudeni su poezija, proza, tai lyg 
preliudas ilgiems ir šaltiems ru
dens bei žiemos vakarams, pasiė
mus gerą knygą ir prie židinio 
atsisėdus skaityti, skaityti... 

Bronė Nainienė, Lietuvių cent
ro kultūrinių renginių vadovė, 
džiaugėsi, kad ši rašytoja ir 
teatralė galėjo atvykti ir pasi
dalinti su apylinkių lietuviais 
savo kūryba. Pakvietė Danute 
Bindokienę supažindinti su vieš
nia. Su ja nereikia supažindinti, 
— kalbėjo Danutė, — ji visiems 
gerai pažįstama, už ją kalba dau
giaspalviai jos kūriniai, dešimtis 
literatūros premijų. Danutė pa
brėžė, kad nedaug jau beliko gy
vų vyresniųjų rašytojų, o tie pa
silikusieji apgaili, kad negalėjo 
išauginti naujų talentų ... 

Birutė, atidavusi nemažą savo 
kūrybinio kraičio dali mažiems 
skaitytojams, pradėjo su „Dar
žovių gegužine", vaikystės pa
saka, nes „mūsų sieloje gyvena 
vaikas, nepraraskim to, tikėkim 
I gerumą, i džiaugsmą. Būti vai
ku, paversti nieką viskuo, pra
šnekinti debesį, gėles" — kalbėjo 
ji.Ta daržovių gegužinė tai tary-

Birat* Pūkelevičiūte Pasaulio lietuvių centre, Lemont'e. 
Vytauto Jaaineviciaua nuotrauka 

tum žmogaus metamorfozė. Skai
tydama ištraukas iš premijuotų 
romanų Aštuoni lapai ir Devintas 
lapas, autorė aiškino kai kuriuos 
epizodus, ypač iš Didžiosios Sa
vaitės dienų degančiam Danzig'e. 
Pirmąją vakaro dali Birutė užbai
gė eilėraščiu: „...yra toks eže

ras...". Susigraudino ne vienas 
klausytojas. 

Antroje vakaro dalyje Potenci
jos ir Ignacijaus karikatūriški 
eiliuoti pasikalbėjimai, su įmant
riais tarptautiniais žodžiais, 
priminė dažnai Lietuvoje visai 
nesuprantamus įvaizdžius, nau

dojamus ne tik literatūroje, bet ir 
politikoje bei gyvenime. 

Kalbėjo rašytoja ir apie save, 
apie savo abejojimus ką pasirink
ti, ar teatrą ar literatūrą. Jai 
teatras — *nagiSk»» spindėjimas: 
palikdavo ji literatūrą, ėjo į 
teatrą. Jau Kaune, jaunystėje, 
buvo prisiekusi ištikimybe te
atrui, o rašytoja tapo net nesva
jojus. Jai teatras - „gaivalin-
gesnis, stebuklu šalis". Kalbėjo 
apie sunkias savo kuriamo teatro 
dienas, kai lyg dvylikai brolių, 
juodvarniais laksčiusių, dirbant 
dieną, o režisuojant iki išnaktų, 
dažnai tekdavo atsisakyti duonos 
kąsnio ... Kalbėjo apie patirtus 
vargus statant „Aukso žąsį", 
„Baltaragio malūną", „Milžino 
paunksmę", ruošiant dvi plokšte
les vaikams. Niekas nefinansavo, 
reikėjo išlaidas padengti iš savo 
kišenės... Pasakojo apie Metūges, 
anais laikais lyg užguitą poezijos 
knygute, ne pelnytai iškritikuo
tą, dabar po daugelio metų la
bai įvertintą Lietuvoje, jau ren
giamą ten spaudai. Tada, kryžke
lėje tarp poezijos, prozos ir teatro, 
pasirinko prozą. I poeziją vėl atsi
gręžė pajūryje, Daytona Beach, 
kur apsigyveno, palikusi Čikagą. 

Ypatingo klausytojų dėmesio 
sulaukė autorės „Atradimo ru
duo" — dramatinė poema Švento 
Rašto motyvais, įkvėpta jos bičiu
lės patalogės. Poetiniuose mąsty
muose apie kalte ir nekaltumą, 
su kartu žingsniuojančia mirtimi, 
už scenos skambant Francis Pou-
lenc muzikai, rašytoja suspindėjo 
ne tik poetine, bet ir vaidybine jė
ga-

0 šeštadienio rytą rašytoja Bi
rutė Pūkelevičiūte aplankė ir Le-
mont'o Maironio lituanistinę mo
kyklą, kur ilgose eilėse jos auto
grafo laukė jaunieji skaitytojai. 

Pokalbis su 
Romualdu Ozolu 

(Atkelta iš 2 psl.) 

Mes dar tebesame ideologizmo 
zonoje. Bet aš manau, kad po atei
nančių rinkimų mes taip pat jau 
būsime subrendę kaip deideologi-
zuota visuomenė. Joje turės būti 
žymiai daugiau sprendimų 
daroma ne partinio nugriovimo — 
arba daugumos — principu, o 
tarpusavio susitarimo. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ 
VIENĖ: Lietuvoje naujai į 
valdžią atėjusios partijos veikėjai 
pirmiausia skuba prisigrobti sau 
— tiesiog kaip senoje vietnamie
čių legendoje: „Senas drakonas 
nebegyvas! Tegyvuoja (naujas) 
drakonas!" Kaip jūs, atėję į 
valdžią, spręstumėte „pripuolimo 
prie lovio" problemą? 

ROMUALDAS OZOLAS: Jūs 
teisi: „drakonėjimo" motyvų 
Lietuvoje yra tiek daug, kad į šitą 
bėdą gali pakliūti kiekviena par
tija. Manau, kad partinė discip

lina bus sutvarkyta taip, jog — 
bent tada, kada mes realiai galė
sime pretenduoti į pastebimesnį 
valdžios paketą — tuomet Lie
tuvos valstybės tarnautojai 
(„valdininkai" man šlykštus žo
dis, todėl sakau „tarnautojai"), 
taigi Lietuvos valstybės tarnau
tojai jau bus galimi kontroliuoti, 
jų korupcijos galimybės bus žy
miai sumažintos mūsų įstatymu. 
Šiandien dar tikrai yra galimybė 
gauti kyšius, ir didžiausia lais
vojo verslo dalis nueina kyšiams. 
Mokesčiai kai kuriais atvejais 
yra mažesni, arba išvis nemoka
mi. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ-
VIENĖ: Kokia Jūsų nuomonė 
dėl galimo Lietuvos prezidento? 
Kokios asmenybės būtų Jūsų 
partijos remiamos? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Mūsų partija remtų Valdo Adam
kaus kandidatūrą. Mes manome, 
kad su šia kandidatūra Lietuva 
galėtų gauti tokių politikos 
privalumų, kurių kitaip jokiu 
būdu negalėtų gauti. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ-
VIENĖ: Kaip Jūs kontrar 

gumentuotumėte tam, kad p. 
Adamkus yra iš kito pasaulio ir 
nežino Lietuvos reikalų? 

ROMUALDAS OZOLAS: 
Tada negalėtų būti ministru 
pirmininku joks asmuo, išskyrus 
tą, kuris gimė ministru pirmi
ninku; mūsų ūkio ministru 
negalėtų būti poetas, ir panašiai. 
Žmogus yra ne kompiuteris, ne 
mašina, jis yra paslaptis, ir ką 
gali kiekvienas — niekam nėra 
žinoma... Klausimas turėtų būti 
keliamas taip: ar formaliai p. 
Adamkus gali būti prezidentu. 
Manau, kad tai yra pagrindinis 
klausimas. Ir jeigu į jį bus at
sakyta: taip, gali — mes jį 
kelsime. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ 
VIENĖ: Kokius teigiamus Valdo 
Adamkaus bruožus Jūs matote, 
kad jis būtų tinkamas preziden
tas Lietuvai? JAV lietuvių spau
doje aš skaičiau svarstymus, kad 
p. Adamkus per mažai nusipelnęs 
Lietuvai, kad galėtų tapti jos pre
zidentu. 

ROMUALDAS OZOLAS: Aš 
nemanau, kad prezidentai turėtų 
būti renkami pagal nuopelnus. 

VU* M 
Pukelevietate, 

Vytauto Jaetneviclaus nuotrauka 

Prezidentai gali užsitarnauti nuo
pelnus, būdami prezidentais, ar
ba prarasti savo žmogiškąsias 
kokybes ir privalumus, kuriuos 
turėjo. Tai, va, Valdas Adamkus 
kaip asmuo Lietuvai yra labai 
aiškus: tai žmogus, kuris buvo su 
ja visą laiką, kai tiktai buvo gali
mas kontaktas su Lietuva. To
liau: jis Lietuvai nuolat padėjo 
kaip specialistas. Žinau, galima 
būtų norėti, kad daugiau būtų 
padėjęs — bet tai suteikime tam 
galimybių... 

RIMA MARIJA GIRNIŲ 
VIENĖ: Ar Lietuva eitų paskui 
ii? 

ROMUALDAS OZOLAS: Tai 
yra Lietuvos reikalas. Tai yra 
Lietuvos žmonių reikalas. Lyg 
taip pat, kai aš manau, Lietuva 
būtų galėjusi apsispręsti a.a. Sta
sio Lozoraičio — kandidato į pre
zidentus atžvilgiu, su jo kandida
tūra gaudama tokių dalykų, 
kurių šiandien ji aiškiai stokoja 
ir kurių p. Lozoraitis būtų galė
jęs suteikti (žinoma, jis tikriau
siai būtų miręs, ir mes būtume 
rinkę kitą prezidentą, nes liga jau 
buvo prasidėjusi), bet ir per tą 
trumpą laiką Lietuva būtų pada
riusi nuostabų politinį sprendi
mą: pirmą kartą pakilusi ii 
partinės priklausomybės į virš-
partinį mąstymą, kurio jai taip 
nežmoniškai reikia. 

Valdas Adamkus yra kaip 
tiktai tas asmuo, kuris gali išeiti 
į prezidento rinkimus kaip nacio
nalinių interesų gynėjas. Tai yra 
būdamas ne „nepartiniu", o 
„viršpartiniu", dirbdamas su vi
somis su juo norinčiom dirbti 
partijomis ir ieškodamas to su
tarimo, apie kurį aš visą laiką čia 
šneku. Ir mūsų partijos pozicija 
čia ir sutampa su Valdo Adam
kaus požiūriu, kuris mano, kad 
jis galėtų tokiu būdu reprezen
tuoti... atstovauti Lietuvai. Val
do Adamkaus problema būtų — 
labai stiprios prezidento ko
mandos sudarymas. Aš manau, 
kad jeigu jis pasiremtų visų 
partijų atstovi) pačių kūrybin
giausių žmonių susitelkimu čia, 
prezidentūroje, jis padarytų tai, 
kas pridera jam padaryti. 

RIMA MARIJA GIRNIŲ-
VIENĖ: Dėkui. 

(Pabaiga) 

AlgkJakfttaa 
25-oji kasmetinė Lietuvių fotografuos paroda Čikagoje, vyks nuo spalio 25 iki lapkričio 3 dienos. 

Birutė Pūkelevičiūte 

RAROTAI 
Kiekvienas gyvenimas turi būti atrastas. Kaip nežinoma 

žemė. Todėl mes visi ruošiamės į didelę ekspedicijoj 
džiovinam briedieną, lakinant baltaplaukius šunis, vakarais stu-
juojam žemėlapius. 
Labai ilgimės kalnų, už kurių atsivers mūsų ekspedicijos tikslas. 
(Tik nežinom: kas yra mūsų tikslas?) 

Kiekvienam gyvenimui — turi būti atrasta mirtis. Kaip kelrodė 
žvaigždė. 
Todėl mes kasnakt nukreipiam į dangų milžiniškus lęšius ir pro 
šviesmečių ūkus ieškom savo žvaigždės: mėlynai spindinčios. 
Ieškom, nors ir bijom ją aptiktu 
Tos valandos bauginamės. _ , ., 
Ji sustos, lyg ore pakibusi strėlė, kuri skrenda neskrisdama. 
Ji nutils, lyg nutrūkusi daina, kuri skamba neskambėdama. 
Laiką vadinom budeliu; turbūt lengvai jo atsižadėsim. 
Bet buvimas nebūty yra dieviška būsena, o mus gąsdina viskas, 
kas dieviška. 

* * * 

Štai mano brolis, Dieve. 
Jis nepamiršo Tavo veido. Mes abu kadaise lesėm iš Tavo rankų 
juodą rupią duoną, kaip jaunučiai vanagai. 
Jis Tave atseks ir atpažins: iš degančio erškėčių krūmo. 
(O aš— Tave ar atpažinčiau?) 

Kur man Tavęs ieškoti, kai toks vėlyvas metas: per kalnus jau seniai 
nuėjo piligrimų minios. 
Seniai jų lazdos išsprogo pumpurais, pražydo ir nuvyto. 
Esu lyg inkaras, nutrūkęs nuo grandinės ir įstrigęs jūros smėlin. 
Ir nežinau, į kokią šalį nuplaukė mane palikęs laivas — jis vežė 
saulę neregiams. 

Aš šiąnakt taiką sudariau su savo kūnu (prijaukintu, bet vis dar 
atšiauriu): jis tapo mano sielos broliu ir pašlovino Tave. 
Dar nedienoja, bet jau tirpsta rudenio mėnulis, lyg plonytis ledas. 
Šviesa, kaip milžiniškas rausvas sparnas, atsidalina nuo tamsos. 
Ir aš girdžiu, kaip Tu visais miškų upeliais groji. Jie tyliai skamba 
Tau tarp pirštų lyg sidabro stygos. 

Turėčiau keltis ir eit Tavęs ieškoti' 
Nes jeigu sielos neturiu, ką gi man taip skauda? 
Ką taip geliančiai man skauda? 
Esu lyg lankas, ištemptas į vėją, kurs virpa laukdamas strėlės. 

Bet kur Tave surasiu? 
Gal Tu dabar eini pajūriu ir pakeli sutraiškintą kriauklelę — švelniai 
lyg mirusį pasaulį. 
O gal sustoji nykioj dulkėto miesto aikštėj, kur ant kiekvieno suolo 
sėdi baisiai vienišas žmogus. 
Esu kaip jie: mažutė planeta, erdvių tolybėj pasiklydus, kurią kas
dien drebėjimais supurto dar neataušusi ugnis. 

• 

* * * 

Gal Tu esi visai arti? 
Gal mano sielos tyrlaukiuos 
Vilties daigeli sodini? 

*• * * « - • ; K» 
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tėme Henriką Kačinską (1903 -1986) 
Prieš dešimtmeti. 1986 m. rug 

•ėjo 28 d , didysis nepriklausomos 
Lietuvos Va l s tyb in io teatro 
aktorius Henrikas Kačinskas 
mirė siaurinės Floridos kuror
tinėje gyvenvietėje Sunny Hills. 
Čia katalikų Kalvarijos kapinai
čių centre, guli jo palaikai. Kapą 
puolia našlės Sofijos pastatytas 
granito p u n i n H H 

Sofija Kačinskienė vyro mirties 
dešimtmeti viešai paminėjo sek
madieni, 1996 m. rugsėjo 29 d., 
Sv. Teresės bažnyčioje, lietuviškų 
iv. Mišių metu, klebonas kun. 
Francis Sxczykutowicz su tikin
čiaisiais meldėsi u i velionio 
siela. 

Popiet daugiau kaip pusšimtis 
velionio gerbėjų našlės buvo 
pakviesti į parapijos sale pri
siminimo varnams. įėjus i sale, 
netoli durų, ant stalo, tarp gyvų 
gėlių puokščių, matėme Henriko 
Kačinsko ryškias portretines 
nuotraukas. Prie jų, vaišių daly
viai , ypač didįjį aktorių as
meniškai pažinojusieji, susi
k a u p ė , sus imastė , p r i s iminė 
velioni matytuose vaidmenyse. 

Programai vadovavo Vytautas 
Macys. Trumpame savo žodyje, 
lietuviškai ir angliškai , jis at
skleidė velionio svarbiausius bio
grafinius bruožus. Elena Lu-
kienė, viena iš ankstesnių Sunny 
Hills telkinio gyventojų, pabėrė 
atsiminimų apie a.a. Henrika 
Kačinską kaip labai malonų šio 
lietuviško telkinio gyventoją. 
Susikaupė išklausėme (iš magne
t inės juostos) Henriko Kačinsko 
raiškia i a t l i k t ą „Sap iegos 
monologą" i š Bal io Sruogos 
veikslo. Julija Nakienė padek
lamavo Sofijos Kačinskienės jos 
vyro pr i s imin imui s u k u r t ą 
graudų eilėrašti. Tiek kuklios, 
bet raiškios programos. 

Šia proga negaliu neprisiminti 
velionio Henriko brolio, kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko prie
kaištų Henriko našlei ( i iūr . 
Draugo*, 1996.08.29). Neteisinga 
priekaištauti, kad „su žmona 
Sofija nusibloškė* i Floridos 
užkampi „Sunny Hills, neteko 
ryšių su platesne lietuvių bend
rija ir tapo pamirštas". Ar šio 
šimtmečio gale dar yra koks 
nors "***•«•" nežinomas, nepa-
s i e k i s m s s uikampist Sunny 
Hills — tik už 360 mylių nuo 
Tampa - St. Petersburg, už 350 
mylių nuo Orlando, už 300 — nuo 
New Orleans, už 250 — nuo 
olimpinės Atlantos, ak, t ik už 150 
mylių nuo Montgomery, AL, 
kuriame, Henrikui Sunny Hills 
gyvenant, jau veikė vienas iš 
šeš ių Š iaurės Amerikoje 
geriausių šekspyrinių festivalių. 
Neabejoju, kad velionis Henrikas 
šiame „užkampy" žemiškąją 
egzistenciją tik pratęsė. Ryšius su 
lietuvių ar teatro bendrija ap-
sprendiis amžius bei sveikata. 

Taip, Henrikas Kačinskas ne-
tmribūU pamirštos/ Lietuvių teat
ro veikloje jis buvo ne vienas ii 
didžiausių, o paU didžiausias. Bet 
teatrinio meno tragedija, iki 

Prie* dešimt metų Floridoje mirė aktorius Henrikas Kačinskas. 

pastarųjų poros dešimtmečių, 
buvo ta, kad su spektaklio pabai
ga beveik baigdavosi ir aktorių 
didybė. Šis tas išlikdavo tik rašy
tose recenzijose. Šiuo metu ne tik 
čia, Amerikoje, bet turbūt ir 
Lietuvoje spektakliai filmuojami, 
video juostos platinamos, žiū
rimos, vaidyba gėrimasi, komen
tuojama. Deja, velionis Henrikas 
Kačinskas gimė, gyveno ir veikė 
keliais dešimtmečiais per ankst i . 
Jo atminimui Įamžinti, manding, 
liko vienintelis būdas, vienintelė 
priemonė — monografija. Ir ji turi 
būti išleista ne išeivijoje, o Lietu
voj, kur veikiausiai dar egzistuoja 
recenzijų rinkiniai ar bent Kauno 
dienraščių komplektai. Henriko 
Kačinsko monografija galėtų būti 
kurio nors teatru besidominčio 
studento-doktoranto tema. Tokios 
mintys man kilo, Henriką Ka
činską po dešimtmečio nuo jo mir
t ies Sunny Hills kukliai prisi
menant. 

Alfonsas Nakas 

Jurgio OangvUos kūryba 

• Ateinantį šeštadienį, spalio 
19 dieną, 7:30 v.v. Lietuvių dailės 
muziejuje, Pasaulio lietuvių cent
re, Lemont, Illinois, bus atidaryta 
menininko Jurgio Daugvi los 
kūrinių paroda. 

Try.M 

Pokavolinė 
Santara-Šviesa 

(Atkelta iš 2 psl.) 

zanų leidimą, Antanas Vaičiu
laitis perrašė ištisus kelionės į 
Lenki ją pa ragra fus . Trečioji 
Partizanų laida visiškai pateisina 
paantrašte, kad tai pataisytas lei
dimas, tik, pasak Dranešėjo, pa
taisytas raudonu p štuku ir žirk
lėmis. 

Politologo Aleksandro Štromo 
auditorija, ko gero, pati prieš
taringiausia. Vieni jo klausosi to
dėl, kad domisi politika, kiti, kad 
joje nesusigaudo, dar kiti, kad su 
juo linkę dažnai nesutikti, o kai 
kas tiesiog negali jo nesiklausyti. 
Mąstydamas apie tai, kas yra tai
ka ir ar Įmanomąją pasiekti, pro
fesorius pa t s savęs paklausė, ko
kia galėtų būt i valstybės tapa
tumo sąvoka. Kodėl susikuria 
valstybės, kurios nuolatos dėl ko 
nors nesutaria ir kariauja. Taikos 
sąvoką ypač sunku apibrėžti, nes 
ji negatyvi — taika yra tada, kai 
nėra karo. Pagal Kant'ą, taikos iš 
viso nėra buvę, yra tik paliaubos 
t a rp karų. Pasitelkęs kai kurias 
Kant 'o sąlygas amžinajai taikai 
pasiekti, Štromas pabandė sukur
ti tobulą pasaulio modelį su tautų 
apsisprendimo teise, visiems ly
giais ir visų lygiai priimtais 
į s t a t y m a i s (ne smurto kel iu 
sprendžiančiais konfliktus) ir 
l i b e r a l i o m i s demokrat i jomis. 
Ga lbū t reikėtų sukurt i kokį 
,.Deminterną", nes JTO — ne tiek 
vienijančios tautos, kiek besi-
pešančios vyriausybės. 

Iš š tromiškai globalinės politi
kos skl iauto erdvės politologijos 
profesoriaus Juliaus Šmulkščio 
paskaitoje nusileidome tiesiai 
prieš artėjančius Seimo rinkimus. 
Daugeliui nerimą kelianti partijų 
gausa (jų priskaičiuojama, berods, 
per trisdešimt) Lietuvoje, pasi
rodo, ne tokia j a u baugi ir įvairi. 
J i skirstytina į tikrai įtakingas ir 
pasirodančias tik laikraščiuoe. Be 
įvairiais požiūriais amerikietiš-
kuosius partijų modelius prime
nančių LDDP ir Lietuvos konser
vatorių, k i t as partijas galima 
sugrupuoti į ideologines, asme
nybių, vienos grupės intereso ir 
tiesiog vieno intereso. Profeso
r iaus nuomone, yra tik dvi parti
jos, iš esmės besiskiriančios savo 
programomis — tai liberalų są
junga ir socialistai, Burokevi
čiaus parti ja be Burokevičiaus. 
Vidurio partijos Lietuvoje vieni
jasi sunkia i ir nedaug tėra tiki
mybių, kad prieš rinkimus susi
formuos trečioji jėga. Ji Lietuvo
je laikraštininkų net pavadinama 
mistine, nors Valdą Adamkų 
daug kas, o ypač Santaros žmonės 
turbūt joje norėtų matyti labai re
aliai. 

Amerikietiškosios Santaros-
Šviesos auditorija visada ima 
pu l suo t i , kai iš akademinio 
paskai tų žanro pereinama prie 
pokalbių ir diskusijų. Vienijanti 
klausytojus ir kalbėtojus tema 
šiemet buvo pokalbis apie Lietu
vos ir išeivijos įvaizdžius. Nors 
pasisakiusieji kalbėjo tik apie 
labai skirtingą asmeninę patirtį, 
paaiškėjo daug bendrų dalykų. 
Lietuvaičių ir išeivijos nesusi
kalbėjimai, prasidedantys dažnai 
t ik buit inėmis smulkmenomis, 
vyksta ne tik todėl, kad gyve
nome ir tebegyvename skirtin
gose visuomenėse, bet ir todėl, 
kad turime tiesos neatitinkančius 
patogius vieni kitų įvaizdžius, 
išankstinį nusistatymą. Atva
žiuojantys iš Lietuvos išeivių dar 
nepažįsta, koks nors Marius Kati
liškis j iems yra gal realesnis už 
gyvus, o išeivija jau nebeat
pažįstą tėvynainių, per šešerius 
laisvės metus nugyvenusių kele
to dešimtmečiu istoriją, tiesiog 
akyse daug kuo pakeitusią juos 
pačius. 

Kelerių metų lietuviškosios ir 
amerikietiškosios Santarų dialo
gas ta ip pat apaugo lyginamo
siomis charak te r i s t ikomis ir 
įvaizdžiais. Vieno dalyko pasi 
gedau šių metų Santaroje — tai 
svečių iš Lietuvos. To paties buvo 

Dailininkė Virga Šiaučiūnaitė prie savo paveikiau „The Artistą' Studio" galerijoje. Palos Verties, 
CA, siu metu rugsėjo mėnesi. 

Palos Verdes kalvose 
Rugsėjo 8 dieną nenuvažiavau 

Į Virgos Šiaučiūnaitės dailės pa
rodos atidarymą tik dėl to, kad 
nesusitikčiau su dailininke. Ar 
ta i nekeista? Nemanau. Kaltos 
allys. Prieš keletą metų įsižiūrė
jęs į jų astrologines eketes , 
įsiklausęs į jos švelniabalses 
godas, pasijutau nelyginant skys
tas Vandenis, norom nenorom 
besisukąs apžavos orbitoje. O tai 
pražūtinga senyvam vyrui. 

Netikiu žvaigždžių įtakos fan-
tazmais . Bet t ikiu žemiškąja 
,,Das ewig Weibliche" galia, kuri 
nevienodai apsireiškia moterų 
charakteriuose. Jei dailininkei 
pavyksta kurti taip. kaip josios 
„Amžinais moteriškumas" liepia, 
ji gali žiūrovą apkerėti ne tik 
akimis, bet ir savo vaizdiniais. 

Ironija sumaišė kortas. Šiokia
dienį nuvažiavęs į galeriją, sura
dau už stalo budinčią kaip tik ją 
— Virginiją Šiaučiūnaitę-Bara-
nauskienę. Blyškiame veide tos 
pačios erdvios akys. Tas pats 
balsas. Apie ją rašoma Algimanto 
Kezio r e d a g u o t a m e a l b u m e 

pasigesta ir Lietuvoje. Darius 
Kuolys „7 meno dienose" rasė: 
„...šįkart labai stigo žmonių iš 
anapus Atlanto. Kai jų mažiau, 
atmosfera iš karto kitokia". Žmo
nės, „iš anapus" ir čia, ir ten 
reikalingi, aišku, ne dėl simbo
likos. Kartais skirtingos patirtys 
vienija, sukuria t am tikrą kūry
binę įtampą, verčia iš tolimesnės 
perspektyvos vertinti savo atradi
mus. Pratęsiant Santaros įvaiz
džių temą, galima būtų paklaus
ti, kas galų gale tas Santaros 
suvažiavims. kurios pertraukos, 
jau ne vieno dalyvio ir žurnalisto 
pastebėjimu, įdomesnės už kai 
kuriuos pranešimus... Kodėl Lie
tuvos Santaroje dėl idėjų beveik 
susimušama, o čia gali klausti 
kvailiausio klausimo ir tau bus 
atsakyta. Ar tai neišvengiamas 
diletantiškos auditorijos ir in
telektualų bendravimo būdas, ar 
Amerikos išugdyta tolerancija ir 
pakantumas. Istorikas Eugenijus 
Aleksandravič ius neparašy tą 
straipsnį apie šią federaciją ke
tino pavadinti „Santara-Šviesa — 
tai Kavolis ir K ° " , o parašytą 
pavadino „Inelektualinio nerimo 
prieplauka". Pamenu Z. Čepaitės 
rengtą Lietuvoje TV laidą apie 
šią federaciją. Kalbėjo, vertino, 
projektavo Santaros ateitį Vytau 
tas Kavolis, Valdas Adamkus, fi
losofas Vytautas Radžvilas. Da
rius Kuolys ir poetas Sigitas 
Parulskis. Pastarasis buvo nepro-
blemiškiausias. Anksčiau, sako. 
išeidavo Lietuvoje kokia gera 
knyga, tai be jokių reklamų kaž
kaip visi sužinodavom, puldavom 
pirkti ir skaityti. — taip bus ir su 
Santara, ji bus, jei jos reikės.. Ką 
gi. kaip viename privačiame po
kalbyje nusišypsojo Vytautas Ka 
votis: „Aš per daug neišsigąsčiau, 
jei kiekvienas žmogus turėtų at
skirą Santaros sampratą". 
I 
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Virgos Šiaučiūnaitės kūryba 

Lithuanian Artists in Sorth 
America. Būdama nauja a te ivė, 
su itin gabia dukra Agne, Virgi
nija Šiaučiūnaitė per tuos sep
tynerius metus įrodė, kad arš i 
kova už būvį negali užgniaužti to, 
kas įsigyta ir puoselėta Lietuvoje. 
Ji tebeliko menininkė. Venice, 
CA, nuomojamoj studijoj laisva
laikiais aistringai spausdino savo 
spalvotas kompozicijas. Dalyvavo 
grupinėse parodose. S u r e n g ė 
kelias asmenines. Pardavė apstą 

da rbų . Ištekėjo. Tapo legalia 
gyventoja. Kurį laiką dirbo teks
t i lės o rnamento dizainere. įsi
j u n g ė į Palos Verdes Art Center 
veiklą. Cent ro patalpose dėstė 
p o r t r e t o t a p y m ą , monot ip i jų 
techniką . N u m a t o pradėt i akva
relės klasę . Šiemt t r is mėnes ius 
praleido Lietuvoje. 

Dabar eksponuoja savo 21 kū
rinį modern iame Palos Verdes 
prekybos centre , The Ar t i s t ' s 
Studio galerijoje, drauge su Glo-
ria D. Lee (tamsaus kolorito 
tapyba) ir Hovvard Lewin (tyro 
grožio keramika) . Paroda, pava
d in ta „Perspektyvos" , vyko nuo 
rugpjūčio 27 iki spalio 6 dienos. 
Šioje galerijoje ne sykį savo 
s k u l p t ū r a s rodė Ju rg i s Šapkus . 

Nuėjęs t e r adau t ik kel is nema
t y t u s Š iauč iūnai tės paveikslus . 
Vis dėlto r ink inys j auk ia i švie
s iame kambaryje yra gana įspū
d ingas ir rodo dai l in inkės meno 
dvi l inkmes. Juodo-pilko-balto 
der in io figūrinėje grafikoje bylo
ja sopulingoji Psichė? Sakyčiau, 
da i l in inkės mąs t an t i s p radas . 
K i t a k r y p t i s : s p o n t a n i š k a i 
la isvas , daugybės spalvingų abs
t r a k č i ų d e t a l i ų i š s i l i e j i m a s 
erdvėje, tars i gėlėtoj pievoj. Paro
doje žymi persvara tenka kaip t ik 
pastara ja i l inkmei . 

P r a n a s V i s v y d a s 

Loreta PlatkevteMNė „ 

Iki spalio 20 dienas Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Čikagoje, vyksta 
dailininkės Loretoa Platkevičiutėa paroda „Tapyba ant lilko" 


