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Lietuvos užsienio politika ir 
diplomatas B. K. Balutis

Nedaug istorijos procese 
aktyviai dalyvavusių asmeny
bių, nepraėjus nei pusei am
žiaus nuo jų mirties, susilau
kia dviejų monografijų ir dau
gybės straipsnių, kur visapu
siškai aptariamas jų nueitas 
gyvenimo kelias, veikla savo 
tautos labui. Nepriklausomos 
Lietuvos politinių veikėjų 
tarpe tokius žmones galima 
suskaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų. Ir tai buvę tautinio at
gimimo žadintojai, preziden
tai A. Smetona, K. Grinius ir 
kiti. Greta jų didelio dėmesio 
susilaukė Lietuvos diploma
tas, atlikęs ne ministro, bet 
vadovaujančias, kiek žemes
nes pareigas Lietuvos užsie
nio ministerijoje, Bronius Ka
zys Balutis. Pirmoji jam skir
ta atskira monografija pasi
rodė JAV 1951 m., dar poli
tikui esant gyvam (Bronius 
Kazys Balutis. Jo Gyvenimas 
ir Darbai. Spaudai parengė 
Vytautas Sirvydas. Išleido J. 
J. Bachunas. Sodus. Michigan 
1951). Tai daugiau publicisti
nis autobiografinis veikalas, 
kuris šiandien jau sunkiai 
prieinamas skaitytojui, ypač 
Lietuvoje.

2002 metais Lietuvos diplo
matui ir lietuvių visuomenės 
veikėjui didelės apimties mo
nografiją paskyrė istorikas dr.
J. Skirius (Juozas Skirius. 
Lietuvių visuomenininkas ir 
diplomatas Bronius Kazys Ba
lutis (1880-1967). Tėvynei pa
aukotas gyvenimas. Vaga, Vil
nius). Pastaroji knyga didelės, 
apimties, daugiau kaip 800 
puslapių. Joje B. K. Balučio 
rašytų straipsnių bibliografi
jos sąrašas, skelbtų apie jį iki 
mirties bei po jos kitų autorių 
straipsnių, kai kurie svarbes
ni B. K. Balučio parengti Lie
tuvos užsienio politikos es
miniais klausimais dokumen
tai. Paskelbtos įdomesnės B.
K. Balučio mintys. Daug ilius
tracijų bei kitų dokumentų.

Aptariamos knygos autorius 
istorikas, kuris domisi nepri
klausomos Lietuvos užsienio 
politika, ypač santykiais Lie
tuvos valstybės su JAV. Jis 
yra paskelbęs ta tematika 
monografijų bei daug straips
nių Lietuvos ir JAV spaudoje. 
Šioje knygoje dr. Juozas Ski
rius taip pat du didelius sky
rius, iš knygoje esančių septy
nių, paskyrė B. K Balučio gy
venimui ir veiklai. Pirmojoje 
dalyje aptariamas B. K. Ba
lučio gyvenimas ir jo .veikla 
Amerikoje 1905-1919 metais. 
Tuo metu, bėgdamas nuo ga
limos mirties Rusų — japonų 
karo fronte, jaunas caro armi
jos puskarininkis ieškojo prie
globsčio toje laisvės idėjomis 
pagarsėjusioje šalyje, kurioje 
glaudėsi nemažai, nuo cariz
mo administracijos represijų 
ir negandų, pabėgusių lietu
vių.

JAV B. K. Balutis, be to, 
kad studijavo Valparaiso uni
versitete, anksti įsijungė į lie
tuvių visuomeninį gyvenimą, 
čia subrendo kaip politikas ir 
diplomatas. Jo charakterio ir 
sumanaus diplomatinio lanks
tumo pirmieji bruožai bei

Aldona Gaigalaitė
veikla išryškėjo, organizuo
jant ir leidžiant lietuvių kny
gas bei spaudą, organizuojant 
aukų Lietuvai rinkimą, atlie
kant kitą darbą išeivijos or
ganizacijose. Taip jis kurį lai
ką redagavo savaitraštį Lietu
va, kuriame propagavo lietu
vių išeivių, išsiskirsčiusių po 
atskiras politines partijas bei 
sroves vienybės idėjas. 1909- 
1910 m. organizavo Vinco Ku
dirkos raštų leidimą Ameri
koje. Tai buvo sunkus ir atsa
kingas darbas, pareikalavęs 
daug kruopštumo ir dėmesio. 
Kudirka savo patriotiniais ei
lėraščiais ir satyrinėmis apy
sakomis prabilo ne tik į JAV, 
bet ir į Lietuvos žmonių šir
dis, žadindamas tėvynės mei
lę ir pasiaukojimą jai. Greta 
to, B. K. Balutis, kaip specia
listas matininkas, užsidirbo 
pragyvenimą vienoje ameri
kiečių kartografinėje firmoje 
ir, naudodamasis turimomis 
galimybėmis, pradėjo sudari
nėti Lietuvos žemėlapį. Baigti 
jo nesuspėjo, bet surinko dide
lę medžiagą ir paruošė kai 
kurių regionų schemas.
j U O Z A « S KIMIUS

Lietuvių vt»uoroenininlt»s 
ir diplomatas

BRONIUS KAZYS 
BALUTIS

Daug nuveikė B. K. Balutis 
JAV organizuodamas aukų 
skurstantiems lietuviams ir 
Lietuvos tautinio atgimimo 
bei nepriklausomybės atkūri
mo darbams remti. Šioje veik
loje tenka prisiminti vieną 
simbolinį epizodą. Paskelbus 
Lietuvai nepriklausomybę, 
Amerikos lietuvių tarpe kilo 
sumanymas ką nors padova
noti atgimusiai tėvynei. Nu
tarta nuliedinti laisvės varpą. 
Tam buvo surinktos lėšos ir 
imta ieškoti atitinkamos sim
bolikos. Greta Vyčio ženklo ir 
dovanotojų parašo bei datos 
buvo įrašytas B. K. Balučio 
sukurtas ketureilis, ilgai de
klamuotas ir tapęs populiariu 
priesaku lietuviams visų oku
paciją bei priespaudų metais:

O! Skambink per amžius
Vaikams Lietuvos,
Tas nevertas laisvės,
Kas negina jos!

Pagrindinį ir didžiausią ak
centą, aprašydams B. K. Ba
lučio gyvenimą bei veiklą iki 
1919 m. JAV, J. Skirius teikia 
jo pastangoms stiprinti Ame
rikoje gyvenančių lietuvių 
vienybę, kurios svarbiausias 
tikslas — Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas. Tuo metu 
JAV gyvenę tėvynainiai buvo 
paveikti įvairių Amerikoje

paplitusių politinių idėjų ir jų 
pažiūros labai skyrėsi, nuo 
pačių kairiųjų socialistų, iš 
kurių greitai išsivystė komu
nistai, iki dešiniųjų tautinių 
ir katalikiškų politinių sro
vių. B. K. Balutis siekė subur
ti lietuvius į vieną politinį 
centrą, kad jie geriau galėtų 
pasitarnauti savo tėvynei, 
jos valstybingumo bei nepri
klausomybės atkūrimui. Kny
goje J. Skirius pastebi jau 
tada išryškėjusius B. K. Ba
lučio didelius diplomatinius 
sugebėjimus, jo pakantumą 
kitų nuomonei ir taktišką 
lankstumą pateikiant savąją 
nuostatą. Tie sugebėjimai at
vedė ne tik į vadovaujančius 
Amerikos lietuvių organiza
cijų postus, bet, svarbiausia, į 
jaunos Lietuvos Respublikos 
diplomatinę tarnybą.

Pirmieji B. K. Balučio di
plomatinės tarnybos žings
niai prasidėjo 1919 m. Pa
ryžiaus taikos konferencijoje. 
Į ją buvo pasiųstas kaip JAV 
lietuvių atstovas. Iš Paryžiaus 
jam tiesus kelias atsivėrė į 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterįją, kur taip reikėjo iš
silavinusių inteligentų.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje B. K. Balutis dir
bo daugiau kaip 10 m. Iš 
pradžių buvo įjungiamas į 
įvairias komisijas bei misijas, 
kurios vykdė derybas dėl karo 
paliaubų ar sienų su kaimy
nais nustatymo. Gynė Lietu
vos sienų klausimą derybose 
su latviais. Dalyvavo pasira
šant Suvalkų sutartį, kurią 
greitai lenkai sulaužė.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje Balutis kilo kar
jeros laiptais, išaugdamas iki 
Politikos departamento direk
toriaus ir ministerijos ge
neralinio sekretoriaus, t.y. 
pirmojo žmogaus po ministro. 
Šiame B. K Balučio veiklos 
bare J. Skirius akcentuoja 
diplomato pagrindinį bruožą 
— diplomatinį lankstumą. Jį 
politikui teko parodyti Lietu
vos Respublikos kūrimosi pir
maisiais metais, siekiant Įde- 
tuvos tarptautinio pripaži
nimo, valstybės teritorijos bei 
sienų apibrėžimo. Vėliau buvo 
įtempti Lietuvos santykiai su 
Lenkija dėl Lietuvos sostinės 
Vilniaus užgrobimo ir su Vo
kietija, atsiėmus Lietuvai Klai
pėdos kraštą.

Greta to, autorius at
skleidžia diplomato taktišką 
sugebėjimą sėkmingai dirbti 
prie Lietuvos valstybės val
džios vairo esant įvairioms 
politinėms partijoms — kata
likams, socialdemokratams, 
liaudininkams pagaliau tauti
ninkams įvedus asmeninio po
būdžio valdžią. Kaip pažymi 
autorius, B. K. Balučiui, kur 
jis begyveno ir kokias parei
gas beatliko, svarbiausia buvo 
tėvynės Lietuvos interesai. 
Jau vėliau, 1946.04.17 laiške 
iš Londono, rašytame M. Kru
pavičiui šią savo nuostatą B. 
K. Balutis nusakė tokiais žo
džiais: „Kol partija, kokia ji 
bebūtų tarnauja valstybei — 
gerai; kaip tik ji pradeda ma
nyti, kad valstybė privalo lyg 
tarnauti partijai — ji, mano

Lietuvos Laisvės varpas, kuriame įrašytas B. K. Balučio sukurtas 
ketureilis: „O! Skambink per amžius/Vaikams Lietuvos...”

nusimanymu, tampa parazi
tas [...] Mano politinė evange
lija buvo ir yra, kad joks atsa
kingas pareigūnas neprivalo 
Lietuvos piliečių, savo parei
gas eidamas, rūšiuoti partijo
mis [...] Tegul visos partijos 
geriau skradžiai žemę pras
menga, kol Tėvynė nėra atga
vusi savo laisvės. Tokiais lai
kais, kaip dabartiniai yra 
vietos tik vienai partijai — 
Lietuvių partijai”, (p. 772). 1

Antrą kartą didysis Lietu
vos diplomatas atsidūrė Ame
rikoje 1928 m. Jis buvo už
sienio reikalų ministro A. Vol
demaro paskirtas atstovauti 
Lietuvos valstybei JAV. Lietu
vos nepaprastu atstovu ir 
įgaliotu ministru B. K. Balu
tis dirbo JAV iki 1933 metų. 
Tą jo gyvenimo laikotarpį 
knygos autorius pavadino 
„Tremtis Amerikon 1928-1933 
metais”. Sakyčiau, gal per
dėtai neigiamai vertinamas 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro prof. A. Voldemaro 
žingsnis paskirti B. K. Balutį 
į Ameriką. Tą paskyrimą pats 
J. Skirius motyvuoja valsty
bės interesais, o ne vien tauti
ninkų pastangomis nustumti 
kiek toliau nuo savęs didėlį 
diplomatą. O tos valstybinės 
svarbos priežastys buvo: page
rinti po valstybinio perversmo 
santykius su JAV lietuviais, 
sutelkti juos bendrai veiklai 
Lietuvos gerovei, pajungti Lie
tuvos labui emigravusių iš 
Lietuvos žydų interesus, o 
taip pat aktyviau spręsti .fi
nansines bei kitas problemas 
su JAV vyriausybe. Ir šiame 
skyriuje vėl knygos autorius 
atskleidžia politiko naujo
viškumą, sumatumą, ieškant 
naujų bendradarbiavimo for
mų bei metodų, kurie padėtų 
Lietuvos valstybei tvirtėti. Jis 
sustiprino ne tik ekonominius 
ir politinius santykius su JAV 
vyriausybės įstaigomis, bet 
svarbiausia emigrantų lietu
vių po valstybės perversmo 
susilpnėjusius ryšius su Lie
tuva. Jis plėtė amerikiečių 
ekskursijas į gimtinę, skatino 
investicijas į Lietuvos ūkį ir 
pan.

Dr. J. Skirius kiek ideali
zuoja JAV politiką jaunos Lie
tuvos valstybės atžvilgiu,

ypač jos kūrimosi laikotarpiu, 
giliau neatskleisdamas jos 
paieškų, kam šį, po Pirmojo 
pasaulinio karo besikuriantį, 
teritorinį junginį atiduoti val
dyti — Lenkijai ar Rusįjai. Jis 
didžiai akcentuoja Lietuvos 
pripažinimą 1922 m. de facto 
ir dejure, kuris, deja, buvo la
bai uždelstas. Autorius apeina 
ir kitus faktus, kurie nepage
rino Lietuvos, sunkiai su vi
sais savo kaimynais kovo
jančios dėl tautos laisvės, 
ekonominės bei karinės, ne
kalbant apie politinę, padė
ties. Manau, kad šie faktai 
būtų plačiau atskleidę Lietu
vos diplomatų tarptautinių 
politinių klausimų sprendimo 
sudėtingumus ir supažindinę 
su jų pasiekimais.

Norėčiau tik atkreipti dė
mesį į tai, jog knygos auto
rius, plačiai atskleidęs B. K. 
Balučio kaip tarptautinės tei
sės žinovo, Lietuvos atstovo 
JAV bei Didžiojoje Britanijoje 
veiklą, trečdalį knygos pas
kyrė jo pasiaukojamam darbui 
dėl tėvynės laisvės, Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai. 
Tie paskutinieji du monografi
jos skyriai pirmą kartą lietu
vių literatūroje taip plačiai ir 
nuosekliai atskleidžia Lietu
vos pasiuntinybės statusą po 
krašto okupacįjos bei aneksi
jos Didžiojoje Britanijoje ir B. 
K Balučio diplomatinę veiklą 
dėl diplomatinio statuso iš
laikymo. Po sovietinės okupa
cijos jis tarptautiniu mastu 
Vakarų Europos ir Amerikos 
politikos vadovams įrodinėjo 
aneksįjos neteisėtumą. Daug 
pastangų dėjo trukdydamas 
sovietams užgrobti Lietuvos 
pasiuntinybę Londone ir Di
džiojoje Britanijoje deponuo
tą Lietuvos auksą. Šioje veik
loje jis parodė visą savo di
plomatinį sugebėjimą bei 
lankstumą.

Kartu B. K Balutis neuž
miršo nuo antrosios sovietų 
okupacijos sunkioje padėtyje 
Vokietijoje atsidūrusių pabė
gėlių iš Lietuvos. Jis pats 
lankėsi jų stovyklose, pradėjo 
ruošti likusius be dokumentų 
jų asmenybę pažyminčius pa
sus, Anglijos vyriausybinėse 
įstaigose rūpinosi, kad jie bū
tų įsileisti į Didžiąją Britaniją

bei jos kolonijas. Kol lietuvių 
emigrantus įsileido JAV, ne
mažai jų įsikūrė Anglijoje, 
Austrijoje ir kitur. Iki 1949 m. 
pradžios iš britų zonos Vokie
tijoje išvyko daugiau kaip 
10,000 lietuvių. Pats atstovas 
rūpinosi, kad jie būtų vietos 
lietuvių organizacįjų dėme
singai sutikti, kad jiems Ang
lijoje būtų sudarytos minima
liai patogesnės gyvenimo są
lygos, nenutrūktų ryšiai su 
čia anksčiau įsikūrusiais lie
tuviais.

Diplomatinę veiklą B. K. 
Balučiui, kartu su S. Lozo
raičiu bei kitais savo atsto
vaujamose šalyse likusiais 
Lietuvos okupacijos nepripa
žįstančiais pasiuntiniais, te
ko pokario metais plėsti pačių 
emigrantų iš Lietuvos tarpe. 
Emigravę Lietuvos valstybės 
ir politinių partijų veikėjai 
ėmėsi iniciatyvos, per savo or
ganizacijas VLIKą ir kitas, 
suimti į savo rankas vadova
vimą Lietuvos išlaisvinimo 
veiklai. Jie ieškojo būdų bei 
priemonių kaip ir kam kraš
tui atstovauti užsienyje. Emi
gracijoje gyveno Respublikos 
prezidentas A. Smetona, todėl 
atrodė, kad apie jį turėjo telk
tis visos kitos organizacijos. 
Be to, jie buvo paskyrę Lietu
vai atstovauti ir jos interesus 
po okupacijos ginti bei valsty
bingumą tęsti diplomatijos 
šefu pasiuntinį Italijoje S. Lo
zoraitį. Naujieji emigrantai 
tokio paskyrimo nenorėjo pri
pažinti. Gimė naujos organi
zacijos, kilo nauji vadai. B. K. 
Balutis tokioje situacijoje 
siekė suderinti Lietuvos di
plomatinės tarnybos užsienyje 
ir Lietuvos išlaisvinimo komi
teto (VLIKo) nesutarimus dėl 
pirmenybiškumo, atstovau
jant Lietuvos interesams emi
gracijoje. Jo iniciatyva buvo 
kviečiami bendri pasitarimai, 
tačiau jie bent kiek apčiuopia- 
mesnių rezultatų neatnešė, 
kaip teigia knygos autorius, 
atsidūręs tarp lietuvių orga

Lietuvos Respublikos ambasada Washington, DC.
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nizacijų vadovų ambicijų ir 
pirmumų, jis neįstengė sa
vo patriotiniu pavyzdžiu ir 
lanksčia diplomatija pasiekti 
to, ko labiausiai norėjo. Liko 
kiek iš mados išėjusiu diplo
matu, perdėtai atsargiu ir 
nepasitikinčiu, (p. 642-641).

Dr. J. Skiriaus knyga skirta 
vienam žmogui diplomatui B. 
K. Balučiui, tačiau autorius 
aprašydamas jo veiklą dau
giau kaip 60 metų lietuvių ir 
Lietuvos labui, pasiremdamas 
archyviniais bei kitais doku
mentais, kartu plačiai at
skleidė tą istbrinį foną, teisin
giau istorines sąlygas, ku
riuose teko dirbti ir gyventi 
įžymiam politikui. Tuo būdu 
per vieno žmogaus gyvenimą 
knygoje atsispindi Lietuvos 
tarptautinė padėtis ir Respu
blikos užsienio politika.

Pradedama monografija nuo 
lietuvių inteligentų pastangų 
atkurti valstybingumą dar iki 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Parodomos jaunos diplo
matuos pastangos, kuriant 
valstybę ir įtvirtinant jos sa
varankiškumą, siekiant su
telkti vienos valstybės sudė
tyje lietuvių etnografines že
mes ir jas išlaikyti. Atskleisti 
yra lietuvių diplomatijos po
litiniai vingiai nuo nepri
pažintos bei neoficialios veik
los Paryžiaus taikos konferen
cijoje iki Lietuvos atstovavimo 
Tautų Sąjungos organizaci
jose. Taigi, knyga skirta vie
nam asmeniui kartu yra api
bendrintas Lietuvos užsienio 
politikos kursas.

Veikalas parašytas palyginti 
sklandžia kalba, lengvu sti
liumi, nepersunktas sunkia 
„diplomatine” terminologija, 
todėl yra prieinamas plačiam 
skaitytojų ratui. Manau, kad 
jis susilauks dėmesio JAV lie
tuvių įvairių politinių srovių 
tarpe. Galbūt iš atskleistų 
praeities klaidų sudarys gali
mybes pamąstyti apie šian
dieninę situaciją bei dabarti
nius santykius.
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rašytoja Ale Rūta

Literatūros popietės dalyviai, susirinkę į Šv. Kazimiero parapijos salę, praleisti popietę su rašytoja 
laureate Ale Rūta. Sėdi iš kairės: kun. S. Anužis, K. Milkovaitis, Alė Rūta, S. Pautienienė; stovi: J. 
Pupius, V. Gedgaudienė, E. Dovydaitienė, R. Dabšys, A. Polikaitis, R. Apeikytė, S. Žemaitaitis, D. 
Žemaitaitytė, B. Seliukas, E. Jarašiūnas, V. Vidugiris, A. Žemaitaitis.

Ignas Medžiukas

Alė Rūta (Elena Viktori
ja Nakaitė-Arbienė), gimusi 
Sankt Peterburge, Rusijoje, su 
tėvais grįžo į Lietuvą. 1934 m. 
baigė Rokiškio gimnaziją, 
1937 m. — Klaipėdos peda
goginį institutą. Mokytojavo. 
Vilniaus universitete 1942 m. 
baigė literatūros studijas. Dar 
gimnazijoje būdama, pajuto li
teratūrinį pašaukimą. Ir to
liau kūrė poeziją ir scenos 
veikalėlius, bendradarbiavo 
žurnaluose: Naujoji vaidilutė, 
Naujoji Romuva, Ateities spin
duliai ir kt. Už eiliuotą vaidi- 

- nimą „Žiogas ir skruzdės” ga
vo Žiburėlio premiją. 1942 m. 
kompozitoriui Kuprevičiui pa
rašius muziką, veikalėlis daug 
kartų buvo vaidinamas Jauni
mo teatre Kaune.

1944 m. Alė Rūta pasitraukė 
į Vakarus. Studijas gilino Vie
nos universitete. 1947 m. per
sikėlė su šeima į JAV. Gyveno 
Detroit, MI. Vėliau apsigyve
no Santa Monica, prie Pacifi- 
ko, CA. Dėstė lietuvių mokyk
lose. Periodinėje lietuvių išei
vijos spaudoje paskelbė daugy
bę recenzijų ir straipsnių vi
suomeninio gyvenimo, pedago
gikos, literatūros ir kitais 
klausimsds.

Kalifornijoje pasireiškė Alės 
Rūtos nepaprastas darbštu
mas ir kūrybingumas. Ji — 
prozininkė ir poetė, ryškiau
siai pasižymėjo beletristika. 
Jos talentas atsiskleidė roma
ne Trumpa diena 1954, už 
kurį ji gavo premiją. Ir toliau 
ji gavo keletą premijų už savo 
kūrybą. Išleidusi apie 30 pa
rašytų kūrinių, Alė Rūta yra 
produktingiausia rašytoja iš
eivijoje. Dėl parašytų veikalų 
gausos, literatūrinio išraiškos 
žodžio grožio ir meninės for
mos ji įrikiuojama į ryškiausių 
rašytojų gretas.

Rašytoją pagerbiant, lite
ratūros popietė su Ale Rūta 
įvyko gruodžio 1 d. Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Atidarymo žodį taręs, 
Vytautas Vidugiris pakvietė 
invokacijai parap. kleboną 
kun. Stanislovą Anužį; kuris 
kalbėjo:

„Visagalis Amžinasis Dieve, 
Lietuvių fronto bičiulių su
kviesti, susirinkome į lite
ratūros popietę, kad paben
drautume, Alės Rūtos žo
džiais, ‘lyriškai pasikalbėtu
me’ su menininkais, ke
liančiais mūsų dvasią, budi
nančiais mūsų sąžines ir krei
piančiais į idealizmą.

Šiandien savo sielas gaivin
sime mūsų rašytojos Alės 
kūrybos šaltiniuose, kurie, pa
sak, autorės knygų vardų —

Pirmieji svetur savo Margo 
rašto keliu pradėjo kelti mus 
po Angelų sparnais į Sau
lėtekį, ten, kur Žvaigždė vir
šum girios. Ir nors Žemės 
šauksmas bei Gyvenimo lašai 
rodo mums Kelią į kairę, 
tačiau mes Tarp ilgesio ir 
tėviškės einame Likimo keliu į 
Prisikėlimą. O Be Tavęs, 
Viešpatie, Trumpa diena ir 
Skeveldros — Išstumtųjų da
lia. Tad tegu Motinos rankos 
ir mūsų Broliai padeda iš
laikyti Priesaiką. Ir mūsų Dai
gynas tarsi Laiškas jaunystei 
ar Mėlyno karvelėlio šviesa 
Teskamba, tolumoj.

Tad palaimink, Viešpatie, 
mūsų garbiąją rašytoją Alę 
Rūtą, kitus menininkus ir vi
sus čia susirinkusius, kad vie
niems duotum išminties 
skleisti gėrį, o kitiems suprati
mo tai priimti ir tapti dva
siškai turtingesniems.

St
Laimink Los Angeles Lietu

vių fronto bičiulių sambūrį, 
jos vadovus ir narius, kad jie 
niekados nepailstų kvietę mus 
į ‘Literatūros popietes’, ‘Po
litinių studijų savaitgalius’ bei 
kitus taip prasmingus rengi
nius ir tuo stiprintų mūsų tau
tiškumą visus suartindami 
ir padarydami mus broliais ir 
seserimis vienos lietuviškos 
šeimos.

O įnirusiems bičiuliams, 
ypatingai neseniai iškeliavu
siam Bernardui Brazdžioniui, 
nuolatiniam literatūros po
piečių dalyviui ir sielai, su
teik, Dieve, amžinąją ramybę 
išrinktųjų karalystėje”.

Ta proga kun. St. Anužis 
perdavė Algirdo Gustaičio su
darytą Dailiųjų menų klubo 
metraštį, išspausdintą Lietu
vių mokslo akademijos.

Apie Alę Rūtą ir jos kūrybą 
kalbėjo redakt. Karolis Milko
vaitis: — Sakoma, kad sunku 
kalbėti apie mažai žinomą 
žmogų, o pasižymėjusio žmo
gaus nuopelnai patys už save 
kalba. Apie tokią iškilią as
menybę man malonu čia kelis 
žodžius tarti. Ta asmenybė 
yra tautai gerai žinoma nusi
pelniusi rašytoja laureatė Alė 
Rūta. Tik gailiuosi, kad dėl 
laiko ribotumo negalėsiu pasa
kyti viską, ką norėčiau.

Jei sutikto tautiečio pa- 
klaustumėm, kas yra Alė 
Rūta, dažnai gautumėm trum
pą atsakymą — Alė Rūta yra 
rašytoja. Taip. Bet jos atveju 
nevisai tikslinga, nes kaip ne 
kiekvienos knygos tarp vir
šelių surašytas yra vertas lite
ratūrinio kūrinio vardo, taip ir 
knygas rašančiųjų literatūri
niai sugebėjimai nėra vienodo 
lygio.

Rašytojus galima suskirsty
ti į tris pajėgumo kategorijas: 
rašeivas, kurie galvoja, kad 
yra rašytojai, rašytojo vardo 
vertus ir rašytojus didžiūnus 
— literatūros kūrėjus, kokia 
yra Alė Rūta.

Alė Rūta turi tą neįkai
nojamą Dievo dovaną, saky
čiau, pašaukimą literatūrinei 
kūrybai. Tikrieji rašytojai kū
rėjai (kurių yra nedaug) turi 
savyje tą kūrybinę versmę, iš 
kurios mintys veržiasi ir lieja
si ant knygos puslapių. Kitais 
žodžiais, jie kuria sielos jaus
mų, vaizduotės bei išminties 
įtaigauti. Jie, kaip geri akto
riai įsijaučia ir vaizduotėje 
išgyvena savo kūrinių veikėjų 
polėkius prieš paskleisdami 
juos ant popieriaus. Čia ga
lėčiau panaudoti mūsų tautos 
didžiojo poeto Bernardo Braz
džionio posakį. Pagirtas jis 
kartais mėgdavo atsakyti: „Aš 
esu tik arfa, kurios stygas pa
liečia Dievo pirštai”. Ir Alės 
Rūtos kūrybinės sielos stygas 
tikriausiai paliečia Dievo pirš
tai. Todėl jos kūriniai ne
miršta „menkaverčio kūrinio 
mirtimi” tik išėję iš spaus
tuvės, bet dažnai net premi
juojami. Alės Rūtos vieta tau
tos literatūros didžiūnų sąra
še yra kur nors tarp Vinco 
Krėvės Mickevičiaus ir Tumo- 
Vaižganto bei Mariaus Kati
liškio ir Jurgio Jankaus. Isto
rija nustatys jos tikrą vietą, 
manau, neklystu sakydamas, 
kad jos kūrybinio darbo dienos 
dar nepraėjo. Anot Maironio, 
juk nebeužtvenksi upės bė
gimo...

Koks gi yra Alės Rūtos 
įnašas į tautos literatūros lo
byną? Ši išsimokslinusi Aukš
taitijos duktė iš viso iki šiol 
yra sukūrusi net 30 įvairaus 
žanro kūrinių, kurių net sep
tyni buvo apdovanoti premijo
mis. Nors Alė Rūta pagrinde 
yra romaniste, bet ir periodi
koje ji yra spausdinusi apsa
kymų ir publicistinių straips
nių; ji taip pat yra dramatur- 
gė, poetė, vertėja. Tai yra di
džiulis įnašas į tautos kul
tūros lobyną. Štai, kokių sa
kyčiau, neribotų literatūrinių 
gabumų yra mūsų Alė Rūta.

Lietuvių Enciklopedijoje 
buv. Lietuvių rašytojų draugi
jos pirmininko Benedikto Ba- 
brausko plunksna Alės Rūtos 
kūrybą įvertino šiais žodžiais: 
„Alės Rūtos veikalo kompozici
ja yra tiksliai suplanuota. 
Gražiai vaizduojama gamta, 
rytų aukštaičių gyvenimas, 
ūkio darbai; atlaidų, geguži
nių, laidotuvių intarpai suda
ro puikų Lietuvos papročių 
vainiką”. Ta Babrausko nuo
monė buvo pareikšta, kada en

ciklopedija buvo dar tik 
ruošiama spaudai, seniai. Da
bar Alė Rūta yra dar daugiau 
subrendusi kūrėja, ką pa
tyrėme ir pernai, kai šioje 
salėje buvojai įteikta Lietuvių 
rašytojų draugijos premija už 
romaną Vargingos tėvynės vai
kai.

Jei kas paklaustų, kas 
mums yra Alė Rūta, aš atsa
kydamas turėčiau pasinaudoti 
šiuo pavyzdžiu.

Aukštas Austro-Vengrijos 
vadovo — imperatoriaus Pran
ciškaus Juozapo patikėtinis, 
sužinojęs, kad valdovas ren
giasi pagerbti valsų ir ope
rečių kūrėją, kompozitorių Jo
haną Štrausą, mėgino impera
torių perkalbėti ir siūlė vietoj 
Štrauso pakelti vieną pasi
žymėjusį pulkininką į genero
lus. Imperatorius atsakė: „Ne. 
Generolų aš galiu turėti kiek 
noriu, o Štrausą aš turiu tik 
vieną”.

Alę Rūtą mes taip pat tu
rime tik vieną! Jai priklauso 
pagarba ir padėka! O mes, lo- 
sangeliečiai, turime brangeny
bę savo tarpe. Todėl mes ne 
tik vertiname, gerbiame ir 
mylime ją, bet, mieloji Alė 
Rūta, mes didžiuojamės tavi
mi!

Toliau ištraukas iš romano 
Vargingos tėvynės vaikai skai-

Visus pradžiuginęs 
vaidinimas

Gruodžio 5 d. Draugo „Lie
tuvių telkiniai” rašinyje nau
jausias LA Dramos sambūrio 
pastatymas buvo garsinamas 
kaip „Spektąjtlis vaikams”. O 
man, gruodžio. 15 d. premjerą 
pamačiusianj ir išgirdusiam 
įvairiaamžės publikos tikrai 
palankų atgarsį, susidarė nuo
monė: spektaklis tinka vi
siems. Čia gi turime įspūdingą 
muzikinę humoreską „Tik tu 
niekam nesakyk”. Iš Vytautės 
Žilinskaitės panašaus pavadi
nimo knygos Haroldas Mockus 
išgliaudė scenarįjų ir yiską 
sklandžiai surežisavo, nuste
binęs šio žanro talentu. Gra
žiai išspausdintoje programoje 
pažymima: tai pasaka ma
žiems ir dideliems. Šitaip visa-

Scena iš spektaklio „Tik tu niekam nesakyk”. Iš kairės: Haroldas Mockus, Artūras Čėsna, Daiva 
Kamarauskaitė, Edita Kliučinskaitė.

„Tik tu niekam nesakyk”... Iš kairės: Haroldas Mockus (režisierius), Sigitas Šniras, Daiva Kamaraus
kaitė, Artūras Čėsna, Aušra Maculevičienė, Amandas Ragauskas, Edita Kliučinskaitė, Aušra Rozen- 
gard.

tė Stasė Pautienienė ir Juozas 
Pupius, ištraukas iš romano 
Skamba tolumoj skaitė akt. 
Ema Dovydaitienė.

Los Angeles vyrų kvartetas 
(A. Polikaitis, R. Dabšys, B. 
Seliukas, E. Jarašūnas), akom- 

• panuojant muzikei Raimon- 
1 dai Apeikytei, atliko dainas 
( „Šauksmas” (žodžiai Alės Rū- 
•*tos, muzika Br. Budriūno) ir 
1 „Šiaurės pašvaistė” (žodž. Ber

nardo Brazdžionio, muzika S. 
Sodeikos).

Alės Rūtos poeziją Lietus ir 
Lietuva (Iš Literatūra ir me
nas) deklamavo akt. Algiman
tas Žemaitaitis, o jo sūnus 
Saulius ir duktė deklamavo 
eilėraščius iš Alės Rūtos 
knygų Be Tavęs ir Tyloj kal
bėsi.

Pabaigoje rašytoja jautriais 
žodžiais dėkojo šios literatū
rinės popietės rengėjams, me
cenatams, parėmusiems jos 
kūrybos išleidimą. Baigė de
klamuodama pora elegijų 
„Mes jį turėjome” ir „Kai jau 
vakaras”, prisimindama savo 
žuvusį sūnų Arimantą.

Literatūros vakaro koordi
natore buvo Violeta Gedgau
dienė.

Meninei programai pasibai
gus buvo vaišės. Popietės ren
gėjai — Lietuvių fronto bi
čiulių L.A. sambūris.

da ir turėtų būti akcentuoja
mas jos pobūdis. Sceninio 
žaismo apraiška, ypač mėgsta
ma šių laikų pramogose.

Minėto rašinio autorius 
(Miško raštininkas — Apuo
kas) perdėm linksmu žodingu 
stiliumi apibūdina pagrindi
nius aktorių ir jų dabar įkū
nytų veikėjų bruožus. Meilės 
paslaptį tausojančią Sraigę 
Raigę vaidinti tenka Daivai 
Kamarauskaitei. Pažado nesi
laikančią ir paslaptį išplepan
čią Musę Zyzę — Editai Kliu- 
činskaitei. Pasimetusį, vis be
sistengiantį suregzti gerą 
tinklą Voriuką Riuką — Ar
tūrui Čėsnai. Laimingai stryk- 
čiojantį Žiogelį Poetą — Harol
dui Mockui. Žodžiu, toks yra

pajai iljiatdėidėt

gamtos laimingųjų kvartetas. 
Šių, dar palyginti jaunų vai

dintojų patirtis yra kupina ir 
teatrinio meno diplomuotų 
studijų (Edita Kliučinskaitė, 
Haroldas Mockus) ir anksty
vesnės vaidybos (Kliučinskai
tė, Mockus, Daiva Kamaraus- 
kaitė). Be abejo, nestinga 
jiems natūralaus sceninio pa
trauklumo. Na, o šnekant apie 
entuziastingą, sėkmingą de
biutą, jau rėkia nurodyti Riu
ką Voriuką suvaidinusį Artū
rą Čėsną. Jo kišenėse yra 
daug juokingų pokštų, tegul 
tik režisūra, praplėtusi tekstą, 
juos gausiau paberia. Žinoma, 
ir dabar juokiasi publika, bet 
niekas neleipsta iš juoko. 
Išimtis — minkštasuolyje 
įklimpusi Sraigė. Žavėjausi 
puikia Kliučinskaitės dikcija. 
Na, patiko ir lėtūniška Srai
gės Raigės (Kamarauskaitės) 
laikysena, tačiau man kliudė

jos uolus pasišovimas pamėg
džioti lyg ir sraigės (pro tū
telę) balsą. Vietomis buvo ne
aišku. Geriau jau kalbėti na
tūraliai, nes, kiek žinau, srai
gės jokio balso neturi. Ak, toji 
logika.

Tarkime keliolika sakinių 
apie nemažiau svarbias šio 
spektaklio atramas. Viktoro 
Ralio muzika buvo, manau, 
pakankamai efektinga, integ
raliai derinosi su judraus 
teksto epizodais. Maloni šir
dies ritmui. Nebūtų pakenkę, 
jei to muzikinio labo būtų dau
giau. Kompozitorius tuo nei 
kiek nenusikalstų Žilinskaitės 
temai, nei scenarijui. Anaip
tol, spektaklis šiek tiek pa
ilgėtų. Ko ir reikia. Kad ir su 
kokia nors postmodemia uver
tiūra pradžioje, o finale — su 
bendra laimingų gyvūnų — 
moliusko, dviejų vabzdžių ir 
voro — daina, švenčiant Mu
sės Zyzės sumanytą draugys
tės šventę.

Antras sėkmės ramstis — 
kostiumų dailininkės Aušros 
Maciulevičienės triumfas. 
Taip skoningai suprojektuoti, 
taip taikliai tinkantys ketu
riems charakteriams. Tai jau 
meistrės darbas, paminėtas 
epizode „Madų paroda”. Ne
žinau, ar spalvingi skėčiai, su 
Matisse įtaiga papuošę sceną, 
irgi jos? Trečiuoju ramsčiu 
buvo dailininko Sigito Saro 
scenovaizdis. Simetriškas, su 
keturiais skėčiais, šiuo bei tuo 
ir dideliu, balionais apkaišytu, 
medžiu viduryje. Dosnus me
dis, ką besakysi, pabaigoje pa
žėręs vaikams aibę spalvotų 
balionų. Smagi idėja. Kažkaip 
laukiau ir smagiai grakštaus 
šokio su tais skėčiais. O gal jis 
buvo ir aš užmiršau, kad bu
vo. Juk tiek spartaus vyksmo 
prieš akis. Visko neatsiminsi.

Man patinka žodis — gri
muotoja. Ir jis reikšmingai eg
zistavo šio meno žinovės — 
Aušros Regengard asmenyje. 
Viskas derinosi prie drabužių 
ir prie gyvūnų išvaizdos. Daug 
triūso ir sielos į šį originalų 
spektaklį įdėjo ir Amandas 
Ragauskas.

Kaip Lietuvoje dabar sako
ma, tai nauja teatro komanda, 
šiuo atveju — LA Dramos 
sambūrio komanda. Jos žais
mingas „Tik tu niekam nesa
kyk” yra pergalė, tikte tinkan
ti gastrolėms bet kur, bet ko
kiu laiku. Pranas Visvydas
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Lyg pirmą sniegą išgyventum...

Aktorius Egidijus Stancikas. Dž. Kulvietienės nuotr.

„Kažkoks nerimas šį rytą 
pažadino mane. Pravėrus 
užuolaidas, pasimatė pirmas 
tikros žiemos sniegas. Mama, 
tokį rytą atėjusi žadinti mūsų, 
vaikų, gražia žemaičių šnekta, 
sakydavo: „Sning, drimb snei- 
ga gabalą, va kap puikia, va- 
kalia...”

Mes keldavomės, ruošdavo- 
mės, gerdavome arbatą ir ei
davome į bažnyčią. Adventas”. 
— kalbėjo Kauno dramos teat
ro aktorius Egidijus Stancikas 
Šv. Pranciškaus Ksavero (jė
zuitų) Bažnyčioje pirmąjį Ad
vento sekmadienį, sakralinės 
muzikos ir susikaupimo va
landą, kurią aktorius ruošia 
kartu su Kauno religinės mu
zikos centru.

— Ar Jūs tikintis žmo
gus?

— Taip, aš esu tikintis. Gi
miau tikinčiųjų šeimoje. Man 
nereikėjo atradinėti tikėjimo 
gyvenimo kelyje. Tai Dievo do
vana, kad aš augau tokioje 

, šeimoje. Vėliau galėjau disku
tuoti, analizuoti, tvirčiau, jau
triau dėlioti savo santykius su 
mano įsivaizduojamu ir pa
jaustu Dievu. O tai įtakojo 
žmonės, nuostabūs žmonės. 
Pirmiausia tėvai, po to — ma
no mamos mama, mano mo
čiutė, kurios jau daug metų 
nebėra šiame pasaulyje, bet ji 
tarsi alsuoja per mane, pri
versdama į daugelį dalykų 
žiūrėti kitaip. Mano dėdė ku
nigas, mamos brolis, kuris su
gebėjo su vaikais bendrauti 
kaip su sau tolygiais. Iš jo aš 
išmokau daugybę dalykų. Ir 
bendravimo su vaikais. Dra
mos teatre dirbu su 3-7 metų 
vaikais mokyklėlėje „Mano 
teatras”. Mes mokomės tarti 
žodį, pagarbos žodžiui. Moko
mės poezijos, eilėraščių. Man 
patinka dirbti su vaikais, vai
kai mane myli. Labai smagu, 
kai eini gatve ir staiga girdi 
šaukiant: „Mokytojau, Egidi
jau!” Ir atlekia džiaugsmo 
sklidinom akytėm ir papūs
tom lūpytėm, apsikabina, pa
bučiuoja. Nutirpsti, lieki pa

Poeto A. Mockaus kūrybos vakare 2002 m. Iš kairės: aktorius E. Stancikas, poetas A. Mockus, akto
rius E. Leskauskas. Džiuljetos Kulvietienės nuotr.

kirstas vaikiško tikrumo, nuo
širdumo. Po to eini iki teatro 
per Laisvės alėją ir šypsaisi. O 
teatre: pareigos, vaidmenys, 
susirinkimai, debatai iki 
išnaktų. Gaunu kolegės duk
ros raštelį su nupiešta širdele 
ir fraze „Ačiū, kad Jūs visus 
ginat”. Maniau, kad apsiaša
rosiu čia pat, kaip vaikas. Bet 
nevalia. Aš juk rimtas žmo
gus. Kartais blogai jaučiuosi. 
Dvasiškai. Jei blogai būtų 
fiziškai, įsignybtum ar įsikąs- 
tum sau iki kraujo — ir gali 
judėt toliau. O kai dvasiškai... 
Išeinu pas vaikus. Žinau, kad 
pareisiu šypsodamasis.

— O Jūsų vaikystė?
— Esu antras vaikas šeimo

je: meilės vaikas. Mūsų šeima 
didelė: turiu 3 seseris ir brolį. 
Bet vaikystėje, skaitant kny
gas, reikėjo slėptis, nes jie 
norėdavo miegoti, tai aš kar
tais skaitydavau prie Mėnulio 
pilnaties arba pasišviesdamas 
žibintuvėliu. Dešimties metų 
jau buvau perskaitęs visus 4 
V. Hugo „Vargdienių” tomus. 
Knyga, kuri jau be paveiks
liukų! Čia žodžiuose buvo pa
veiksliukai! Ta knyga man pa
liko tokį įspūdį, kad daug me
tų praėjus, būdamas Paryžiu
je laksčiau žvalgydamasis, kur 
vaikščiojo mano mylimas he
rojus. Mane taip pakerėjo jo 
idealizmas, jo kova... Norėjosi 
kažką pasisavinti iš to žmo
gaus į savo gyvenimą...

— Ir pavyko? Aktorius, 
skaitovas, renginių orga
nizatorius ir vedėjas, reto
rikos dėstytojas Telšių ku
nigų seminarijoje ir Kauno 
aukštesniojoje katechetų 
mokykloje, aktorinio meis
triškumo dėstytojas Lietu
vos kūno kultūros akade
mijoje, be to, dar tik pernai 
pats baigėte KTU vadybos 
magistratūrą. Jūs kryptin
gas ir labai atsakingas 
žmogus.

— Negalėčiau pasakyti, kad 
esu sąmoningai kryptingas 
žmogus. Bet jei pažvelgčiau ir 
paanalizuočiau savo gyveni

mą, būtų matyti labai nuosek
li kryptis. Sąmoningai aš jos 
nekūriau, kažkas tarsi veda 
už rankos, saugo, suduoda, 
bet kryptis išlieka ta pati. 
Taip, esu kryptingas. Bet tai 
— ne mano nuopelnas. Taip 
yra. Vertinu pareigingumą, 
pasitikėjimą ir atsakomybę. Ir 
profesine, ir žmogiška prasme. 
Dažnai esti — važiuoju skaity
ti kur nors poezijos, susita
riam prieš mėnesį. O išvaka
rėse skambina: „Ar tikrai at
važiuosit, ar neužmiršot?” 
Kaip aš galiu užmiršti?! Ką 
reiškia: „Ar tikrai?”

— Iš kur ta pareiga ir at
sakomybė?

— Iš tolerantiškų tėvų. Jei 
ne tėvų tolerancija, gal aš ne
būčiau aktorius, meno žmo
gus. Jie pakentė viską, ką aš 
dariau. Ir dabar pakenčia. 
Vienintelis tokios tolerancįjos 
paaiškinimas — meilė.

— Kas Jums yra namai?
— Tėvų namai. Nors retai 

ten nuvažiuoju. Ir tai jau nebe 
tie namai, kuriuose aš užau
gau. Bet vis tiek — tėvų na
mai. Mano butas Kaune — 
jaukus, čia gera energija. Bet 
keistas jausmas: aš neturiu 
nuosavybės pojūčio, jaučiuosi 
svečias, tarsi vieną gražų rytą 
reikės susidėti daiktus ir išei
ti. Tuno klausimu mano keis
tas jausmas. Aš neturiu pri
klausomybės ir ligos daik
tams. Į viską žiūriu kaip į 
daiktus, kurie žmogui turi tar
nauti, o ne žmogus daiktams. 
Taip ir man ateina mėnesio 
pabaiga, ir reikia susimokėti 
mokesčius. Ir nori — nenori 
reikia turėti pinigėlį, o norint 
turėti, reikia judėti, galvoti. 
Viduryje mano veiklos stovi 
teatras — tiesioginis darbas.

Iš vienos pusės — dėsty
tojavimas ir poezįja. Tai tie 
reikalai, kurie neneša pelno, 
tik dvasinį pasitenkinimą. Iš 
kitos pusės — renginių reži
savimas, pravedimas, šventės, 
jubiliejai, atidarymai, krepši
nio renginiai, kitos sporto žai
dynės, firmų prezentacijos. 
Tenka dirbti organizacinį, re
žisūrinį darbą, vedančiojo 
vaidmenį atlikti. Einu mielai, 
nes tą darbą galiu atlikti ne
blogai ir uždirbti pinigus. Mes 
galime vaidinti idealistus, bet 
realybė tokia.

—- Šiais metais vienai 
Lietuvos moterų savaitraš
tis net keletą kartų rašė 
apie aktorių E. Stanciką. 
Vasarą Liaudies ir buities 
muziejuje Rumšiškėse vy
ko šio leidinio šventė. Jus 
paprašė vesti ir šį renginį. 
Redaktorė pasakojo, kad 
jai prabilus apie atlygį, Jūs 
nustebote, nes savaitraštis 
parodė Jums tiek dėme
sio... Aerobikos klubo „Klo- 
tonė” naujametinį vakarėlį 
vedė aktorius E. Stancikas. 
Klubo prezidentė pasįjautė

nekaip, kai Jūs nenorėjote 
paimti atlyginimo •••

— Tiesiog aš pats tiek gavau 
iš to vakaro... Bet pamačiau 
reiklų, nuo mano akių nesi
traukiantį moterišką žvilgsnį 
ir paėmiau. Pamenu, vaikų 
kolonijoje skaičiau V. Mačer
nio prozos kūrinį „Aš jums 
atnešiau saulės patekėjimą”. 
Pamačiau sublizgant ašaras 
tų vaikų akyse. Tai man buvo
labai gražus dvasinis išgyve
nimas. Retkarčiais vis noriu 
nuvažiuoti į Kauno aklųjų ir 
silpnaregių kombinato kultū
ros rūmus ir ten paskaityti, 
nes jie klauso širdimi. Jie ne
mato, kaip tu atrodai, jie klau
so tik žodžio ir tavo vidaus. 
Šis pasitikrinimas man reika
lingas. Važiuoju į psichiatrijos 
ligoninę, „Bičiulių” klubą pas
kaityti, pabendrauti su ypač 
jautriais žmonėmis, kurie ar
ba priima, jei jaučia tavo tik
rumą, arba atsiriboja, jei jau
čia veidmainiškumą, teatra
liškumą. Tie žmogiški dalykai 
— kaip malda, kaip dvasinis 
procesas — man reikalingi. 
Ne kasdien patiri pirmo snie
go išgyvenimą, apsivalymo 
jausmą.

— Todėl apie aktorių ir 
skaitovą E. Stanciką sako: 
pozityvus, retas?

— Nežinau, kodėl. Gal, kad 
nerimsta, vis siekiu kažko, 
esu užsispyręs. Labai daug 
skaitau. Anksčiau deklama
vau tik V. Mačernį, dabar — 
labai daug kitų kūrėjų. Viskas 
priklauso nuo įdėto darbo. 
Man knyga — kaip ir pažintis 
su žmogumi. Kol nepažįsti, 
žmogus lyg neegzistuoja. Kai 
pradedi pažinti, stebiesi, kaip 
galėjai anksčiau be jo gyventi. 
Taip būna ir susipažįstant su 
poezįja, su knyga, su daile, su 
muzika. Kūryba — nepaten
kintų poreikių realizavimas. 
Tai noras provokuoti žiūrovą 
mąstyti, atsakingiau žiūrėti į 
bet kurį gyvenimo reiškinį, 
nesivadovauti aklu primeti
mu, savotišku tapsmu minios 
dalimi. Skaudu žiūrėti į mi
nią; minia naudojamasi, tai 
patogu.

— Gal todėl mėgstate 
dirbti monospektakliuose?

— Sukūriau du monospek- 
taklius: „Vainuto raštininkas”, 
„... ir reikia eiti...”. Visai kiti 
reikalavimai keliami mono- 
spektakliui. Tai daug sudė
tingiau. Maloniau dirbti gru
piniame spektaklyje, kur daug 
aktorių, yra laiko pąjuokauti, 
scenoje pridaryti visokiausių 
eibių, kitoks užkulisinis gy
venimas vyksta. Kaip akto
riui, įdomiau kurti monospek- 
taklį, nes tada viskas gula tik 
ant tavo pečių, viską lemia tik 
tavo pasirengimas. Po penke
rius metus gyvavusio „Vainu
to raštininko” aš ir pats vidu
mi pasikeičiau, buvau pergy
venęs tą laiką, nebegalėjau 
kalbėti už aštuoniolikmetį A. 
Baranauską. Norėjosi žingsnio 
į priekį. Juk ateina laikas, kai 
po 33 metų amžiaus ribos pra
dedi galvoti apie savo gyveni
mo misiją, apie prasmę ir nori 
išbandyti save, statyti labiau 
rizikuodamas. O aktoriui mo- 
nospektaklis — didžiausios ri
zikos zona: arba laimėsi, arba 
pralaimėsi; arba būsi kara
lius, arba niekas. Man labai 
norėjosi mesti save į tokią si
tuaciją... skaičiau įvairią lite
ratūrą, buvo idėjų. Taip atėjo 
Judas Iskarijotas monospek- 
taklyje „...ir reikia eiti...”.

— Ar menininko pąjauta 
beodė?

— Ir oda, ir siela kartais 
būna surambėjusios. Jei būtų 
pąjauta beodė, dažnai skau
dėtų, ypač po premjerų, kai 
pasipila kritikos straipsniai. 
Atiduodi visą širdį, o straips
niai vis tiek kažkiek įžeidus. 
Tada gerai, jei būni sužvar-

Kęstučio Mikėno keramikos parodoje, Los Angeles, CA, 2002 m. gruodžio 22 d.

Paroda — tinkamiausiu laiku
Turiu minty Kęstučio Mi

kėno keramikos parodą, vei
kusią ištisą popietę, gruodžio 
22 d. Los Angeles Šv. Kazi
miero salėje. Tada gi buvo Lie
tuvos prezidento rinkimo sek
madienis, Vienoje mokyklos 
klasėje įrengta rinkimų būs
tinė. Todėl iš tolimesnių vieto
vių suvažiavo kur kas daugiau 
nei paprastai. Taip pat prieš
kalėdinis sekmadienis, ir ne 
vienam atvykėliui rūpėjo ta 
pačia proga nupirkti kerami
kos kūrinį kaip dovaną sau 
arba kitiems. Na, ir estetiškai 
pasigerėti tuo, kas išstatyta. 
Juk meistro darbai.

K Mikėnas tebesilaiko savo 
ilgametės linkmės — atsidėjęs 
žiedžia subtilius krištolinės 
glazūros pavidalus, su inte
graliu švelniu dekoru, vien
spalviu ar su keliais atspal
viais. Matome smailiakaklius 
grakščius butelius, eilę aukš
tokų su T-formos viršumi ir 
dangteliu. Vazas. Lėkštutes

bėjusia oda.
— Sako, kad Jums ne

trūksta spaudos dėmesio?
— Asmeniui netrūksta, aš 

niekada nenoriu dėmesio savo 
asmeniui. Bet dėmesio kūry
bai, kultūrai stinga. Apie 
sportą kasdien ir visose ži
niose atskira rubrika, o apie 
kultūrą nieko panašaus neiš
girsi. Kultūra tapo visiems 
tarsi našlaitė, niekam nerei
kalinga. Kultūrai ir meno 
žmogaus darbui visai neski
riama dėmesio. Kiek mes su 
kolegomis esame parengę nuo
stabių poezijos vakarų, rengi
nių, gyvojo žodžio almanachų, 
literatūrinių skaitymų, prista
tymų. Štai kam trūksta ir 
spaudos, ir televizijos dėme
sio. Šiaip man asmeniškai nie
kada netrūksta draugų, nieka
da netrūksta darbo, niekada 
netrūksta pinigų. Todėl, kad 
kiek turiu tą akimirką, tiek 
man jų ir užtenka. Aš nedarau 
dėl to jokios tragedįjos. Todėl 
nėra jokios priklausomybės, 
nerimo, tarsi kažko mažai. 
Žmonės verkšlena, kad neturi 
darbo, jaučiasi nereikalingi. 
Nesinori girtis, bet mano tokia 
prigimtis: be darbo negaliu. 
Idėjų visokių sukasi, visada jų 
turiu. Bėda ta, kad mes ne vi
sada išdrįstame imtis atsako
mybės ir pradėti kažką daryti.
Tik drąsos mums trūksta ir 
palaikymo. Ir iš tos pačios 
spaudos. Ir iš Jūsų — žiūrovų 
bei klausytojų.

Dubenėlius. Gal ne viskam su
randu tinkamą žodį, bet 
drąsiai galiu tarti, jog visus 
eksponatus jungia bendra, 
sakyčiau, „mikėniška” aura — 
tobulumo siekianti estetika, 
netgi lyrikos dvelksmas.

Be abejo, keramika turi dva
sinį ryšį su poezįja. Tai patvir
tina John Keats nepamirš
tama „Odė apie graikų urną”. 
Be to, šių pavidalų linijose by
loja ir moteriškumas, taigi 
erotika. Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas eilėraštyje „Otilįja” rašo: 
„Nesakyk, kad tavo kūnas yra 
džiaugsmas J Jis yra ir degan
ti liepsnoj keramika”.

K. Mikėno keramikos pri
pažinimas amerikiečių tarpe 
Pietų Kalifomįjoje didėja. 
Apie tai, jį pristatydama, kal
bėjo teisininkė Žibutė Brin- 
kienė anglų kalba, intelektua
liai, išsamiai. Apie Illinois 
universiteto baigimą, po to 
nuolatinį lavinimąsi šioje sri
tyje, parodas, jo darbus įsi-

* * *

Kartą prieš renginį paprie
kaištavau bibliotekos darbuo
tojai, kad aktorius rūpinasi 
žiūrovų susodinimu, pamačiu
si kaip aktorius E. Stancikas 
neša kėdes, kviečia sėst susi
rinkusius.

— Negi nėra kam, kad ak
torius turi tuo rūpintis?

Bibliotekininkė tik trukte
lėjo pečiais ir atšovė:

— Yra kam. Tik jam, matyt, 
to labai norisi...

Matyt, jam to reikia, — min
tyse pati sau patikslinau bib
liotekos darbuotojos frazę. Bet 
tai jau psichologų kompetenci
ja: įvardinti žmogaus elgesio 
priežastį. O eilinį žiūrovą, pa
togiai įsitaisiusį ant akto
riaus atneštos kėdės, per visą 
vakarą turi lydėti žinojimas ir 
supratimas: tai menininko at
sakomybė nuo pradžios iki 
galo, nuo pasiūlytos patoges
nės vietos iki palinkėjimo: 
„Grįžkit namo laimingai”.

Po renginių dažniausiai šyp
seną sukelianti situacija: eina 
aktorius E. Stancikas, o pas
kui jį — žiūrovų pulkelis. 
Kiekvienas mano turįs ką pa
sakyti...

Kaip bitės paskui Mikę Pū
kuotuką, — šypteliu pati sau, 
nes suprantu, kad šį kartą 
padėkoti už vakarą vėl nepri
eisiu. Pasimatysim kitam ren
ginyje. Iki.

Aktorių kalbino ir rengi
niuose stebėjo žurnalistė

Džiuljeta Kulvietienė

Keramikas Kęstutis Mikėnas.

gįjusius muziejus, tikrą už
siangažavimą kūrybai, ekspe
rimentavimui...

O pats Kęstutis Mikėnas 
ėmėsi aiškinti klausytojams, 
sėdintiems ir stovintiems, 
kaip tie indai (vessels) gimsta 
jo dirbtuvėje. Kiekvienas indi
vidualiai iš balto porceliano 
molio žiedžiamas. Kaip ati
džiai reikia kontroliuoti tem
peratūrą. Kaip išgaunamos 
spalvos. Kaip glauzūros ko
kybė priklauso nuo kaitinimo 
ir aušinimo tikslios sąveikos. 
Ir taip toliau. Savotiška pas
kaitėlė. Ne mano diletantiškai 
galvai visa tai įsiminti ir čia 
išdėstyti. Tegaliu tik pridurti 
jo pabrėžtą nerimą, visad 
iškylantį objekto darymo pa-

- baigoje: ar išeis kas nors gera, 
ar ne? „Negali atspėt, kas 
įvyks. Tų dalykų negali pakar
toti”. Jie visada unikalūs.

Į jų savitą egzistencįją (viso 
labo 100) gausi publika reaga
vo džiugiai. Neilgai trukus jau 
išgirdau pastabą: Žiūrėk, kaip 
greit praretėjo !” Taigi pirko. 
Anot Z. Brinkienės, „who- 
lesale” kainom. Pastebėjau lyg 
ir linksmą sutapimą. Ponia, 
vilkinti raudoną drabužį, rin
kosi rožinio atspalvio vazelę. 
O kita, su mėlynu kostiumu
— melsvai mėlyną. Kūrinių
krištolinis paviršiaus glotnu
mas bei blausus žibesys 
traukte traukė. Gaila, kad 
straipsnyje sunku apibūdinti 
iš jų sklindantį poveikį. O ką 
jau sakyti apie slypinčią pas
laptį įgal ir tiesą) kiekvieno 
meniško indo viduje. Tai jau 
viliojanti tema romantiką 
mėgstančiam poetui. Maga 
nurodyti daug kam žinomą 
John Keats eilutę: „A thing of 
beauty is a joy forever”. Atseit, 
gražus daiktas mus džiugina 
amžinai. Pr Visvydas
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Leidiniai
Dokumentas, pasmerkęs 

sovietinį genocidąno.

Ona Voverienė
Antikomuųistinis kongresas 

ir Tribunolo procesas. Ko
munistų nusikaltimų įverti
nimas (Sudarė A. Anušaus- 
kas, V. Zabiela, V. Raudeliū- 
nas), tai ypatinga knyga — 
Europos tautų, okupuotų ir 
pavergtų komunistinio reži
mo, kančių ir skausmo istori
ja, milijonų Europos žmonių 
žūties istorija.

Knyga — tai antrasis 
žingsnis Europoje po knygos 
Juodoji komunizmo knyga. 
Nusikaltimai, teroras, represi
jos, parašytos prancūzų kalba 
kelių autorių — Stefan Cour- 
tois, Nicol Werth, Jean-Louis 
Panne, Andrzej Paczkowski, 
Karei Bartosek, Jean-Louis 
Margolin. 1999 metais ji buvo 
išversta į rusų kalbą, o 2000 
metais pasiekė Lietuvą. Dabar 
jau ji išversta ir į lietuvių 
kalbą.

Tačiau, kaip rašė pristato
mos knygos Antikomunistinis 
kongresas ir Tribunolo proce
sas įvade prof. Antanas Tyla, 
Juodoji komunizmo knyga ne
aprėpė visos „įvairias tautas ir 
žmones niokojusių komunisti
nių nusikaltimų amplitudės. 
Šiam darbui buvo reikalingi 
tarptautinės visuomenės susi
vienijimas ir tarptautiniai 
renginiai, juose išaiškintų bei 
paskelbtų nusikaltimų ir pri
imtų sprendimų skelbimas. 
Šio uždavinio ėmėsi iš komu
nistinio režimo priespaudos 
išsivadavusi demokratinė Lie
tuvos Respublika”.

Fašistinis totalitarinis re
žimas, pralaimėjęs Antrąjį pa
saulinį karą, buvo visuomet 
pasmerktas. Naciai nuteisti ir 
nubausti, dar iki šiol persekio
jami; dauguma to karo aukų 
buvo įamžintos Europos tautų 
istorijoje. Komunistinis totali
tarinis režimas, kaltas dėl 95 
mln. žmonių išžudymo, dar 
nepasmerktas, komunizmo 
nusikaltėliai dar ne tik nenu
bausti, bet netgi neįvardyti.

Antikomunistinis kongresas 
(jo organizacinio komiteto va-
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dovai: Vytautas 
Povilas Jakučionis, Artūras Turime nuplėšti šią tylos už 
Flikaitis ir kiti) bei Trįbunoįo dangą-ir perduoti nusikaltimų 
procesas (vadovai yytąutas įvertjjnimą teismui ir teisė- 
Zabiela ir Vytautas Raude- jams, — sakė jis. — Tikimės, 
liūnas) Lietuvos sostinėje VįJ- kad jūsų kongresas Vilniuje 
niuje organizuoti 2000?/pietų -ras priemonių, kurios padėtų 
birželio 12-14 d. — tai pirma- įvertinti padarytus nusikalti- 
sis Europoje tokio masto ren- mus ir kovoti su likusiomis 
ginys, kuriame dalyvavo,t2§, į komunizmo apraiškomis”, 
komunistinio režimo . .smurtą Rusijos Dūmos atstovas Ser-
patyrusių šalių atstovai. Kon
gresą labai gerai įvertino jame 
dalyvavusių valstybių vado
vai. Knyga —jų kalbų ir visos 
kongreso eigos metraštis.

Lietuvos prezidentas.Valdas 
Adamkus savo sveikinimo kal
boje pabrėžė: „...šių renginio, 
paskirtis — neleisti pasikarto
ti komunizmo nusikaltimanąs. 
Tai, kas šiandien istorikų,dar
buose pateikiama kaiptžiąųri 
statistika ir sukrečiantys pra
eities liudijimai, ateinančias 
kartas turi perspėti ir mokyti 
kitokio gyvenimo; žmogiško, 
moralaus, solidaraus”. <- i: ų ■ 

Prof. Vytautas Landsbergis
kongresą įvertino kaip turintį ,j kalbėjo Sergej Kovaliov, rusi) 
keleriopą reikšmę +-,• „ir tarp- tautėŠ sąžinė, perspėdamas
tautinę, tarpvalstybinę, ir vie
tinę, ir visos žmonijos, nes tie
sos apie praeitį ir žinojimo 
apie dabartį reikia visiems 
kaip vaistų”.

Šių dienų tarptautinį teisitt-* 
gumą jis jvertirib’iaiįr gerokai 
luošą. Jo nuomonė’,1 komdriii- 
mo doktrina ir jos žalingiausia 
yda — yra blogio pateisinimas 
ir išaukštinimas. Pats komu
nizmas su visa savo filosofija 
ir praktika reiškiasi kaip iš
laisvintas blogis. „Iš Vilniaus į 
Hagą
aiškus tikslas1 
matė profesorius tolesnės ko
vos prieš komunizmą gaires;

štai kur Būtų labai1' Europos raidos .kontekste da- 
kslas”, —- taip -bu- ' bar jAu įtvirtintas ir knygoje

Lenkijos Respublikos prfezi-1' ir valstybės pirmumų Euro-
dentas (1990-1996) Lėch Wa- 
lęsa sveikinimo kalboje ragino 
saugotis atgimstančio komu
nizmo pavojaus. Jo hUornorie,
turime skelbti tiesą apie šią neląiines, taip pat ir didžiulis 
baisią sistemą, kad jau niekad įpareigojimas — tęsti pradėtą 
nepavyktų iškelti jOs Vėliavos.
Mes privalome, nes turime

!j. pusės amžiaus gyvenimo ko
munistiniuose režimuose pa
tirtį. Taip pat privalome tai 
daryti dėl šimtų milijonų ko
munizmo aukų”.

Rumunijos prezidentas Emil 
Copstantinescu savo praneši
me; teigė, kad „...komunistai 
galėjo Vykdyti savo nusikalti
mus, ne6 buvo įsitikinę, jog 
niekada ir niekas nesugebės 
jų l nusikaltimų atskleisti ir 
nepareikalaus atsakomybės.

, gej Kovaliov su širdgėla kal
bėjo apie rusų tautą, tapusią 
tarptautinio komunizmo šalti
niu. Rusų tautos kaltės jis 
nevkdiha teisine kalte. „Tai 
moralinė kaltė, tai istorinė 
kaltė. Tačiau tauta, nesupra- 

• tusi tos kaltės, negali tikėtis 
nei stabilios taikos, nei galu
tinės pergalės prieš tokias ne- 

. žmoniškas, sakyčiau, žmo
gėdrų ideologijas... Nesuvokta, 
neįsisąmoninta kaltė, nešvari, 

1 puri/ina istorija paprastai ve
da dar toliau — į tos istorijos 

rų ‘ liūną, į tos pačios
ideologijos, liųo kurios norime 
atsižegrioti, recidyvus,

apiė atgimštbričio komunizmo 
pavojus posovietiniuose kraš
tuose. — Aš tikiuosi, — sakė 
jis, — kad toks kongresas 
kaip šis vis dėlto sukels kieno
nors susidomėjimą tuo, kas_ ”u.a„u• ./j •grešia mums dabar, ' nepa- 
mirštdtit bilVusių ii- dabarti
nių ideologijų: kas gresia iš tų 
žmonių, kurie skelbia, kad 
viską galima įdiegti prievar
ta”.

Toks aukštas kongreso vaid
mens įvertinimas dabartinės

—■ tai' ne tik organizatorių nu
veikto darbo pripažinimas, bet

poje įtvirtinimas kovoje prieš 
nežmoniškas ideologijas ir ne- 
žmOniŠkumą, kaip reiškinį, 
nešantį pasauliui didžiausias

darbą, ji gilinti, tikriausiai da- 
: Lietuvos mastu.

Apie s, komunistų nusikalti
mus Lietuvoje, apie jų vyk
dytą fizinį bei dvasinį lietuvių 
tautos genocidą kongrese kal
bėjo arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, vysk. Jonas Bo
ruta, mons. Alfonsas Svarins
kas, istorikai Arvydas Anu- 
šauskas, Birutė Burauskaitė, 
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 
A. Arbušauskaitė, Petras Ci- 
dzį'fmą, Povilas Varanauskas, 
VJadas Samonis, Ona Vove
rienė. Jų pranešimus, iš
spausdintus knygoje, galima 
analizuoti įvairiais aspektais.

Knygoje išryškinta ne tik 
baisį Lietuvos žmonių kančių 
ir mirčių statistika, bet ir 
komunistinio okupacinio re
žimo nužmogėjimas, t.y. tas 
aspektas, kuris naujausiomis 
mūsų gyvenimo sąlygomis da
rosi pats aktualiausias, gim- 
dantis žiaurius nusikaltimus 
pasaulyje. Apie jį reikia kal
bėti, žadinti dar ne visų galu
tinai, užmigdytos sąžinės viltį 
ir suvokimą, kas yra komuniz
mas, kokia jo ideologija ir 
koks tikrasis komunistų vei
das. Kongreso pranešimuose 
ir liudytojų kalbose tribunole 
buvo atskleistos okupantų ir 
jų-kolaborantų Lietuvoje nu
žmogėjimo formos.

Tai (beribis sadizmas. Ta
riamų priešų, atsitiktinių kali
nių iš Telšių kalėjimo žiau

riausias nukankinimas, pa
simėgaujant. Tai nėščios mo
ters trypimas ir Antazavės 
stribų žengimas batais iš- 
spaudžiant iš jos negimusį 
kūdikį ir čia pat jį įmetant į 
ugnį. Kūdikio tėvų, močiutės 
ir šešiametės sesutės žiaurus 
nužudymas. Tai suimtųjų 
kankinimai juos suluošinant. 
Kauno saugume buvo įreng
tas net specialus mechaniz
mas šonkauliams laužyti. Lie
tuvos kalėjimuose okupantų 
budelių buvo kankinti įvai
riausiais budais 62,086 žmo
nės, iš jų 45,429 rezistencijos 
dalyviai ir jų rėmėjai.

Apie egzekucijas Skapiškio 
milicijoje tribunolui liudijo bu
vęs politinis kalinys Povilas 
Vaičekauskas. Ten milicijos 
viršininkas suimtuosius pri
rišdavo prie kėdės ir paleisda
vo įsiutintą šunį — tas kramtė 
kojas, įvairias kūno dalis.

Auksė Ramanauskaitė-Sko- 
kauskienė tribunolui liudijo, 
pad partizanai buvo kankina
mi žiauriausiais budais: jiems 
degindavo padus, badydavo 
adatomis panages, nulupdavo 
nagus, tempdavo ir laužydavo 
sąnarius, žalodavo, kaip jos 
šviesaus atminimo tėvui, bu
vusiam Lietuvos Laisvės kovų 
sąjungos prezidiumo pirmi
ninkui, lyties organus, lupda
vo nuo rankų, kojų ir kitų 
kūno dalių odą. Tai buvo 
vykdoma pagal aukščiausių 
Kremliaus vadovų „fizinio po
veikio” taikymo direktyvą.

Žudynes ir kankinimus 
NKVD budeliai ir kartais 
vykdė šeimos narių ir draugų 
akivaizdoje. Žmones vertė iš
duoti paslaptis ir melagingai 
liudyti prieš Savo viršininkus, 
gimines, draikaus.

Dat nenutėisti žmonės buvo 
kalinami nežfnOniškomis sąly
gomis. Tai r6do jų mirtingu
mas lageriuose ir kalėjimuose: 
iš Archangelsko srities ka
lėjimuose kalintų 436 lietuvių 
į Lietuvą grįžo tik 23 (173 
buvo nukankinti kalėjimuose, 
kitų likimas nežinomas). Čka- 
lovo srities Solilecko lageryje 
buvo kalinti 147 lietuviai, į 
Lietuvą grįžo tik 10. Gorkio 
kalėjimuose buvo 701 lietuvis. 
Į Lietuvą grįžo tik 31. Iš 
7,349 politinių kalinių, kalė
jusių įvairiuose sovietų lage
riuose, į Lietuvą grįžo Lik 
1,010. Ir čia neilgai begyveno, 
išsekinti kankinimų ir ligų.

Vėliau, jau Brežnevo laikais, 
asmenys, kurie priešinosi so
vietiniam režimui arba jį kriti
kavo, buvo be gailesčio užda
romi į psichiatrįjos ligonines ir 
ten „gydomi”, kaip psichiškai 
nesveiki. Jų nekankindavo, 
bet skirdavo stiprių smege
nims darančių poveikį vaistų. 
Po tokio „gydymo” atsigauti 
jau buvo neįmanoma, ir žmo
gus prarasdavo savo žmo
giškąjį orumą.

Komunistinio genocido metu 
iš Lietuvos buvo ištremta 
592,660 Lietuvos gyventojų. 
Tribunole dokumentais įrody
ta — 275,697, istorikai savo 
tyrimus tęsia. 10,000 lietuvių 
buvo sunaikinta badu ir šalčiu 
prie Laptevų jūros ir kituose 
Siaurės rajonuose, kuriuose 
tremtiniai buvo palikti be pas
togės, be maisto, be šiltų dra
bužių.

Širdį stingdantis komunistų 
nusikaltimas — lietuviukų 
vaikų pasmerkimas mirti nuo 
bado ir šalčio. 1940-1941 m. iš 
Lietuvos buvo išvežta 5,489 
vaikai iki 15 metų; 1949 m. — 
8,357. Jie buvo ištremti į To
limųjų Rytų ir Šiaurės rajo
nus, „siekiant sunaikinti lietu
vių tautą, kad Lietuvos Res
publikos teritorija amžiams 
liktų sovietų Sąjungos dalimi 
ir joje neliktų etninės grupės, 
siekiančios išsaugoti savo na
cionalinį identitetą”.

Mažojoje Lietuvoje, Kara
liaučiaus krašte siailtėjo gene
rolo I. Černiachovskio II Bal
tarusijos frontas. Tūkstančiai 
Jmonių, civilių gyventojų buvo 
šžudyti ant Kuršių marių ir 
Aistmarių ledo.
‘ Ragainėje 1945 metais 20 
ludonarmiečių išprievartavo 
įgyvenusią lietuvę ir ją api- 
ylę benzinu uždegė. 1944 m. 
aalio 21 d. I. Černiachovskio 

raudonarmiečiai išprievartavo 
ir sadistiškai nužudė 72 mote
ris, tarp jų 8-12 metų mer
gaičių. Moterys, mergaitės ir 
net senutės buvo kalamos 
kryžiumi prie sienų, medžių, 
durų, net plukdomų rąstų, vy
rai, daugiausia senukai, ka
riami ir šaudomi. Išprie
vartautoms moterims nupjau
davo galvas ir jas pamaudavo 
ant tvorų. Suplėšytos mer
gytės mirdavo čia pat. Ne
turėdamos jėgų pakelti tokio 
siaubo, moterys pačios pjovė 
savo vaikams venas ir pačios
žudėsi.

Štai toks buvo generolas I.
Černiachovskis, komunistinės 
ideologijos nešėjas Europai, 
daugelį mątų garbintas Lietu
voje, jam pastačius paminklą 
vienoje didžiausių miesto 
aikščių.

Komunistinis okupacinis re
žimas Lietuvoje parodė ne
regėtą pasaulyje nekrosa- 
dizmą — mėgavimąsi kapo- 
jant, darkant, viešai išnie
kinant kovoje kritusių • arba 
susisprogdinusių Lietuvos 
laisvės kovotojų kūnus. Žu
vusieji būdavo išrengiami 
įvairiomis niekinamomis pozo
mis arba kalami vinimis prie 
enkavedistų būstinių sienų, 
savaitėmis gulėdavo pamesti 
gatvėse ir aikštėse^ vėliau 
buvo sumetami į šulinius, 
išvietes, užkasami šiukšly
nuose; tose vietose buvo tiesia
mi keliai, gatvės, statomi na
mai.

Tribunolui liudijusi Auksė 
Ramanauskaitė-Skokauskienė 
pasakojo kaip stribai, nužudę 
jauną partizaną prie jo namų, 
areštavo ir jo tėvą. „Visą kelią 
iki miestelio rusai su stribais 
privertė tėvą sėdėti ant sū
naus lavono krūtinės. Kartais 
vienu virvės galu surišdavo 
nukautojo partizano kojas, o 
antrąjį pririšdavo prie vežimo. 
Stribai ir rusai važiuodavo 
susėdę, o lavoną vilkdavo že
me iki pat miestelio. Parti
zanų lavonus, paguldytus 
miestelio aikštėje stribai apsp
jaudydavo, daužydavo lazdo
mis, grūsdavo jas bumon, 
daužydavo dantis. Po to kūnai 
būdavo sušeriami šunims, 
arba negiliai užkasami grio
viuose, šiukšlynuose. Miesto 
šunys neretai partizanų kū
nus atkapstydavo, apgrauž
davo, ištąsydavo kaulus”.

Kai per Lietuvos partizanus, 
pasitraukusius į užsienį, tarp 
jų ir partizaną Juozą Lukšą- 
Daumantą užsienio žinia- 
sklaida sužinojo apie masinį 
nekrosadizmą Lietuvoje, pas
kelbė fotonuotraukas, tuomet 
žuvusiųjų partizanų kūnai 
buvo pradėti mėtyti tvartuose 
ant gyvulių mėšlo, ten gu
lėdavo kelias dienas.

Tokių faktų knygoje pas
kelbta daug. O kiek jų dar ne- 
paskebta?

Kai valdžios institucijos ir 
joms paklusni žiniasklaida 
nostalgiškai žvelgia į komu
nistinę praeitį, siekdama ją 
atgaivinti ir sugrąžinti, kad 
jos ragina istoriją palikti isto
rikams, mūsų svarbiausias 
uždavinys gaivinti Lietuvos 
žmonių kančių atmintį, įvar
dyti komunistinio genocido 
vykdytojus, ruošti bylas tarp
tautiniam teismui Hagoje. 
Neįvardinta istorija kartoja
si...

Nijolė Jankutė. Nuotr. Onos Pąjėdaitės

Nijolės Jankutės 
eilėraščius perskaičius

Nijolė Jankutė-Užubalienė 
yra ne tik beletriste, kurią 
pažįstame iš jos knygų jauni
mui ir apysakų, o ypač iš Atvi
rukų, už kuriuos jai buvo pa
skirta 1999 metų Lietuvių ra
šytojų draugijos premija, bet ji 
ir poetė, kurios eilėraščius 
esame skaitę spaudoje, girdėję 
literatūros vakaruose. Prieš 
šventes pasirodė jos pirmasis 
eilėraščių rinkinys Vasara 
išeina.

Skaičiau jį kelis kartus. 
Pirmąjį kartą perskaičius, 
eilėraščiai paliko malonų įspū
dį — lengva, sklandi ir, kaip 
visada, skaitytoją pagaunanti 
„nijoliška” kalba, „neužmūrin- 
ta mintis”, kaip įžangoje pas
tebi S. P., ir kažkaip savi jie 
— lyg pats panašiai išgyven
tum, jaustum, mąstytum, tik 
nemoki taip gražiai išreikšti 
savųjų minčių.

Skaičiau ir antrą kartą. Iš 
lėto, tarytum pasinerdama į 
poetės „žodžius išrinktuosius”, 
kurie man ir nuostabius vaiz
dus piešia, lyg matyčiau jų 
spalvų derinius, lyg pajusčiau 
medaus kvepėjimą, kur „Po 
liepa žydi mėlyni varpeliai,... 
Ir laša bitėms liepžiedžių me
dus”... („Miniatūra”, psl. 13); 
arba „Žilvičio žalios šakos 
dega/ Vandens atošvaistų 
liepsnom,...” („Atradimas”, psl. 
50). Daug tokių vaizdų regiu 
jos eilėse. Nijolė Jankutė pui
kiai perduoda nuotaiką, su
keltą jos žodžių, kad ir „Vasa
ros triptike” — „...Vakaras/ 
Raudona saulė/ Plauna kojas 
ežere/ Degančiu lanku iššoka/ 
Ešerys/ Kaip žarija/...”, psl. 
47). Skaitant ir gražu, ir gera, 
ir liūdesys užlieja, o kartu ir 
džiaugsmas, kad tai išgyven
ta, kaip dovana kiekviena die
na — „Diena kaip dovana/ Ir 
kaspiną atrišus/ Paglostau ją 
ir padedu į nišą/ Kaip vazą 
naują, nenaudotą./ Ar bus kita 
man dovanota?/” („Dovanos”, 
psl. 52).

Stebina mane Nijolės įžval
gumas, sugebėjimas vaizdžiais 
žodžiais, trumpais posmais 
nuotaiką perduoti taip gyvai, 
sukelti jausmus, piešti vaiz
dus. Jos eilės lengvai skaito
mos. Vienos rimuotos, kitos 
ne, bet visos kalba iš širdies į 
širdį. Ką jausiu, kai ir vėl 
skaitysiu? Žinau, kad skaity
siu ir kaskart atrasiu ką nors 
nauja ir gražaus, nes Vasara 
išeina yra viena tokių knygų.

Literatūros kritikai tars sa
vo svarų žodį, o man rūpi tik 
pasigrožėti, skaitant šią ne
didelę Nijolės Jankutės eilių 
knygą. Tik 55 psl. Dailiai iš
leista Vydūno fondo 2002, 
spausdinta Draugo spaustu
vėje 250 egz. tiražu. Patrauk
lus viršelis ir iliustracijos dail. 
Zitos Sodeikienės.

Vasara išeina Nijolė Jan
kutė skiria savo tėvams —

„Tėvams — Justinui ir Pauli
nai — jie visada su manim...”. 
Eilėraščiai suskirstyti į penkis ~ 
skyrelius: Giedu dainelę, Suu;r' 
grįžimai, Atviri miestai, Ilge
sio pamokos, Išeiti su saule.

Įžangoje, pasirašytoje S.P.*j- 
inicialais, trumpai apžvelgia
ma Nijolės biografija ir kū
ryba.

Taikliai S.P. apibūdina Va
sara išeina: „...Eilėraščių te
matika įvairi: daug tautosaki
nio elemento, giedrių kasdie
nybės vaizdų, skaudieji išgy
venimai be patoso, džiaugs
mas dienomis —- dovanomis 
nuoširdus.

Jankutė nesilaiko klasikinio 
eiliavimo, bet ir nenuklysta į 
madingus kraštutinumus, kur 
nesilaikoma jokių kalbos tai
syklių. Jos poezijoj nereikia 
ieškoti užmūrytos minties — 
mintis skleidžiasi natūraliai, 
nešdama ir susimąstymą ir 
džiaugsmą”...

Vasara išeina gaunama 
Drauge. Tki puiki dovana įvai
riomis progomis!

Aldona Šmulkštienė

* Likus mėnesiui iki do
kumentų pateikimo dėl 
Kernavės rezervato muzie
jaus įtraukimo į UNESCO Pa
saulio paveldo objektų sąra
šus, darbo grupė tvirtina, kad 
darbai jau beveik baigti. Iki 
vasario 1 dienos UNESCO Pa
saulio paveldo centrui turi 
būti pateikta išsami medžiaga 
apie Kernavę, paruošta pagal 
UNESCO pateiktas šešias
dešimties puslapių rekomen
dacijas. Darbo grupė, kurią 
sudaro apie 15 atstovų iš 
Kultūros, Aplinkos ministe
rijų, Kultūros paveldo centro, 
universitetų bei kitų institu
cijų, paruošė apie 100 pusla
pių medžiagą. Lietuvos na
cionalinės UNESCO komisijos 
generalinė sekretorė Asta Dir- 
maitė BNS sakė, kad unikalu
mas — vienas svarbiausių 
veiksnių, lemiantis vietovės 
įtraukimą į Pasaulio paveldo 
sąrašus. „Turime įtikinti, kad 
Kernavė — unikalus ir svar
bus objektas”, sakė ji. (BNS)
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