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PRIE LIETUVIŠKOJO M A R O LOBIU 

f\£/ttu w& 
Kas ta 
lietuvių Bendruomenės 
Literatūros premija? 

'Nors jau pasibaigė pir
mosios (1980 metų) Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros 
premijos skyrimo eiga, vis dar 
pasitaiko skaityti bei girdėti 
klaidingų jos kilmės, vardo ir 
paskirties nusakymų, kuriuos 
būtina patikslinti. Juo būti-
niau, kad tai premijai yra 
skirta likti pastovia, 
kasmetine tradicija. 

Sutikęs būti naujosios Kul
tūros tarybos pirmininkės 
Ingridos Bublienės pava
duotoju, į šį darbą atėjau su 
per daugelį metų sukauptu 
kultūrinės veiklos idėjų krai
čiu. Labiausiai man rūpėjo, 
kad pats pagrindinis mūsų 
išeivijos tautinės gyvybės 
šaltinis — raštija toli gražu 
ne pagal savo reikšmę globo
jama ir naudojama. Galvojau, 
jog;, reikia neįprastinio visuo
menės sąmonės padirginimo, 
kad! mūsų rašytojas ir jo kūri
ny! staigiau slinkteltų į dė
melio centrą. Nebuvau už
miršęs, kad šitokį poveikį su
kėlė- Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybinė literatūros premi
ja. Todėl jau pirmajame, nau
josios Kultūros tarybos posėdy 
(19§0 m. vasario 8 d.) pasiū-
l iai įsteigti bent 3000 dol. 
dyflfeio Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros premiją, 
analoginę Lietuvos valsty
binei premijai. Buvau malo
niai nustebintas, kad visos 
Kultūros tarybos narių, o ne
trukus ir JAV LB Krašto val
dybos Sis siūlymas buvo 
priimtas net be diskusijų. Tai 
liudija, kad Si idėja jau ne 
mano vieno galvoje buvo 
pribrendusi. 

-
Pasklidus gandui ir net 

oficialiai premiją paskelbus, ji 
daugely laikraščių buvo 
vadinama valstybine premija. 
Nef JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas V. Kutkus 
„Pasaulio lietuvio" 1980; Nr. 
12* rašo: „Jos (Kultūros 
tarybos) iki Šiol ryškiausias 

darbas yra bandymas atnau
jinti buvusią Lietuvos vals
tybinę literatūros premiją". 
Bet nei atnaujinimo siekimas, 
nei toks vardas mūsiškei 
premijai nei tinka, nei buvo 
siūlytas. Panašumas nėra 
tapatumas. Skelbėme, kad 
įsteigėme Lietuvių Bend
ruomenės Li tera tūros 
premiją, tai tokiu vardu visų 
bei visur ji ir privalo būti vadi
nama. 

Taip pat klaida, kad daug 
kieno ji buvo vadinta ir tebe
vadinama konkursu. Konkur
so vardas yra įsipilietinęs sla-
pyvardinėse varžybose, tai 
joms jį ir palikime. LB premi
ja yra viešas aktas, vadin
tinas tik premija, ir tiek. 

Šį paaiškinimą rašyti 
paskatino tas įvykis, kad 
balandžio 11—12 d. Dai
navoje Lietuvių Bend
ruomenės konferencijoje buvęs 
PLB pirm. dr. J . Sungaila 
viešai reiškė savo nepasiten
kinimą, kad „Valstybinę" lite
ratūros premiją skelbė ir 
vykdo ne PLB valdyba, o jos 
padalinys JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Tad čia ir teigiame, 
kad tokios „valstybinės" 
premijos nei steigėme, nei 
skelbėme. Toks vardas tebėra 
nepanaudotas. 

Antra vertus, Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros premija 
yra visos lietuvių išeivijos 
premija. Ją įsteigė, administ
ruoja ir finansuoja JAV Lie
tuvių Bendruomenė, bet jos 
siekti gali ir skatinami viso 
laisvojo pasaulio lietuviai 
raSytojai. Dėl to tikėtume, kad 
Sia iniciatyva JAV Lietuvių 
Bendruomenė vykdo savo 
pareigą kaip pajėgiausias 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės narys. Šiuo atveju ji 
pelno kitokio, o ne kritiško 
atsiliepimo. 

V. Mariūnas 

Dail. Viktoro Petravičiaus 
75 metų sukakčiai i •m, 

. • 

fiAZYS B R A D Ū N A S 

Aitvaras lietuvių tautosako
je yra lobius kaupianti, ne
š a n t i ir juos d a l i j a n t i 
mitologinė būtybė. Žaižaruo
janti, impulsyvi, santykiuose 
su žmonėmis gana kampuota: 
gera, jei gerai, pikta, jei blogai. 
Tačiau ir įdomi visa ta savo 
bruožų dinamika. 

Kai, dailininko Viktoro 
Petravičiaus 75 metų jubiliejui 
artėjant, ėmiau savo mintis 
kreipti į šį kūrybingąjį mūsų 
dailės gyvenimo milžiną, man 
vis pasimaišydavo toji lietuviš
kojo aitvaro sąvoka. Turbūt 
dėl to, kad minėtomis pras
mėmis ir Aitvaro, ir Petravi
čiaus kai kurie asmenybių 
bruožai yra gana panašūs, jų 
asmeniškosios veiklos rezul
tatai gana tolygūs: lobių 
kaupimas ir jų dalinimas ki
tiems. Tačiau regimas ir 
skirtumas. Aitvaro lobiai 
grynai materialiniai: pinigai, 
javai ir kitokios ūkinės gėry
bės. Petravičiaus lobiai — 
kūrybinio darbo rezultatai: 
grafika, tapyba, skulptūra. 
Turtai, už kuriuos Viktoras 
Petravičius aruodų nepri-
sipildė, bet įsigijo vietą 
lietuvių meno raidoje, kurios 
jam pavydėtų ir dešimtys, 
nykstančiais lobiais apsi
krovusių. Aitvaras iškrečia 
savo kapšą tik į asmeniškąjį 
žmogelio aruodą, Aitvaras 
Petravičius savo ta lentu 
sukauptus dailės lobius abiem 
rankom pažeria visai tautai. 

Legendų legendos pinasi 
apie tautosakinio aitva
ro gerus ir blogus san
tykius su žmonėmis. Legen
dinio pobūdžio įgauna ir 
Viktoro Petravičiaus gyve
nimo vingiai bei jo reiš
kimasis tam tikrose situ
acijose. Tačiau tikrovė yra 
tokia. Viktoras Petravičius 
gimė 1906. V.12 Bedalių k., 
Šakių valsčiuje ir apskrityje. 
1935 m. baigė Kauno Meno 

mokyklą ir M. Dobužinskio 
grafikos-dekoracijos studiją. 
Po to tęsė studijas užsienyje: 
1938 m. baigė Paryžiuje 
Con8ervatore National des 
Arta et Mėtiers ir Ecole 
Na t iona le Supėrieure des 
Beaux-Arts. Už lietuvių liau
dies pasakos „Gulbė karaliaus 
pati" grafinį apipavidalinimą 
ir jos iliustracijas 1937 m. 
Paryžiaus Tarptautinėje meno 
ir technikos parodoje Viktorui 
Petravičiui paskirta aukščiau
sioji — Grand Prix premija. 
Paryžiuje tada išleista ir kita 
Viktoro Petravičiaus apipa
vidalinta ir iliustruota lietuvių 
liaudies pasaka „Marti iš jau
jos". Šie du monumentalūs 
Viktoro Petravičiaus darbai iš 
karto parodė, kokio didelio 
masto, kokio nepakartojamo 
originalumo ir kokio autentiš
ko lietuvių liaudies meno tra
dicijos sumodernintojo čia esa
ma. Nuo tada Petravičius su 
knygų iliustravimu, su jų vir
šelių piešimu bei raižymu jau 
nesiskyrė visą gyvenimą. Ne 
viena iš tokių Viktoro Petravi
čiaus rankos paliestų knygų 
visu savo iliustraciniu api
pavidalinimu tampa labai 
savaimingu dailės kūriniu, 
pvz. Fausto Kiršos poezijos 
rinkinys „Tolumos" (1947), G. 
Krivickienės lietuvių liaudies 
dainų r inkinys „Da inos" 
(1949), Balio Sruogos poema 
„Giesmė apie Gediminą" 
(1952) ir kt. Prie knyginio 
pavidalo kūrybos galėtume pri
glausti dar 1949 metais Vokie
tijoje pasirodžiusį mono
graf inio pobūdžio leidinį 
„Viktoro Petravičiaus lino rai
žinius". Čia vienoje vietoje su
kaupta net 37 lino raižinių 
at8paudai-originalai. Visa jų 
vienuma liudija ir liudys ne tik 
išraiškingą ir naujų grafikos 
kelių beieškančią Viktoro 
Petravičiaus ranką, bet ir pasi
liks kaip savotiškas doku-

VBctoras Petravičiui 

mentas anuometinių pokario 
nuotaikų. 

Viktoras Petravičius nebuvo 
abejingas ir teatrui. Nuo Vinco 
Krėvės „Skirgailai" sukurtų 
dekoracijų ir kostiumų eskizų 
nepriklausomybės laikais 
Kaune, iki pat Chicagos jis vis 
laiks nuo laiko pradžiu
gindavo publiką, scenos užuo
laidai prasiskleidus. 

Gyvenimo kelyje greitai ir 
kitos dailės šakos Viktorui 
Petravičiui pasidarė lengvai 
savos. Turime čia mintyje 
tapybą ir skulptūrą. Tapyboj 
jis iš karto atrado ir savo spal
vas, ir savo temas, vienų ir kitų 
labai petravičišką jungtį. Su 
įsimenančiais rezultatais jis ir 
tapyboje išbandė visas, kartais 
kone egzotiškas galimybes. 
Sakysim, jo tapyba ant šilko 
yra tokia vienintelė mūsų 

Nuotrauka Romo Baltuškos 

dailės pastarųjų laikų raidoje. 
Tikra staigmena buvo pats 

naujausias Viktoro Petravi
čiaus žingsnis — skulptūra. Ir 
šioje srityje iš karto jis tapo į 
nieką nepanašus ir nepakarto
jamas. Bet ir čia jis — tik 
Petravičius ir savo skulptūrai 
pasirinktąja medžiaga, ir 
aplamai skulptūros funkcijos 
supratimu. Ir dailininko ne
klausk: „Kodėl?". Atsakys 
trumpiausiai ir turbūt išsa
miausiai: „Taip reikia". 

Šalia viso to neaplenktina 
dar ir kita labai svarbi Viktoro 
Petravičiaus rolė bendrajame 
jo kartos dailininkų žygyje už 
lietuvių dailės sumoderninimą 
ir to modernizmo sulietu
vinimą. O šios krypties 
posūkio jau mirtinai reikėjo 
antrajame nepriklausomybės 
dešimtmetyje. Reikėjo mums 

pagaliau išdrįsti koja į koją 
žengti su Vakarų Europa. Net 
ją galbūt kai kuo ir pralenkti. 
O visuomenė buvo konserva
tyvi, abejinga. Reikėjo tad drą
sos išeiti su naujomis meno 
idėjomis, naujomis jo for-
momis bei siekiais. Viktoras 
Petravičius ir buvo tokių drą
suolių avangarde. Įspūdis 
buvo vienus sukrečiantis, kitus 
i ždegantis. 

Atsimenu, buvome dar gim
nazistai, kada Juozo Keliuočio 
redaguojamos ..Naujosios 
Romuvos" viršelyje buvo 
atspausdintas Viktoro Petra
vičiaus medžio raižinys 
,,Liūtai prie bažnyčios" . 
Konkrečiai raižinyje buvo 
matyti Zapyškio bažnyčios 
architektūra ir prie jos dviejų 
liūtų skulptūros. Žmonėms jau 
atrodė ir tai negerai, kad 
tikrovėje prie Zapyškio bažny
čios nei gyvų, nei skulptūrinių 
liūtų niekada niekas nematė. 
Pati bažnyčia, nors atpa
žįstama, bet irgi ne fotogra-
fiška. Kilo dėl to darbo disku
sijos. Buvo kryžiuojami 
kardai, skilo žiežirbos. Gim
nazis t inis ir s tudentinis 
jaunimas visa širdimi buvom 
už Petravičių. Tolydžio tačiau 
pasipriešinimas silpnėjo, o 
triumfališkai ėjo į priekį atsi
naujinęs lietuvių menas , 
lietuvių liaudies meno tra
dicijas kūrybingai įskiepijęs ir 
j individualiosios dailės įvai
rias šakas. 

Išskirtinai žvelgiant j mūsų 
šiandieninę grafiką, kuri čia ir 
ypač ten, Lietuvoje, yra bene 
kūrybingiausia ir lietuviš
kiausia iš visų meno sričių, tai 
gerokai gaivą reikėtų lenkti 
Petravičiui. Jis labiausiai 
atrado ir savo talentu parodė 
tai. kas galima laikyti lietuviš
kosios grafiko? rūmo pagrin
du, sienomis ir čiukuru. Šitai 
puikiai jaučia ir žino čia ir 
Lietuvoje, kurie grafika 
domisi, dar labiau — kurie 
grafiką kuria. 

0 kur, kaip ir ką daro 
šios dienos Viktoras Petravi
čius? Gal ilsisi ant nevystan
čių savo kūrybos laurų, pučia 

•'Nukelta į 3 psl.) 

Viktoras PrtravtChia Pavasaris (M. K. Čiurlionio galerija. Jaunimo centie, Chicapojeį 
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Kovos už tautos gyvybę ir laisvę 
Thomas Remeikis, OPPOSITION 
TO S O V I E T R U L E IN 
LITHUANIA 1945—1980. Išleido 
Institute of Lithuanian Studies Press, 
Chicago, 111.. 1980 metais. 680 psl., 
kaina $15.00. Leidinys gaunamas ir 
„Drauge". 

* 
Rimas Cesonis, vienas iš 

Amer ikos delegacijos narių 
Madrido konferencijoje, neseniai 
man pasakojo turėjęs progos duoti 
pasiskaityti prof. dr. Tomo Re-
meikio veikalą vienam kitam ten 
d a l y v a v u s i a m v a k a r i e č i ų 
diplomatui, kuriam Lietuvos ir 
Pabaltijo okupacijos problemos, 
Cesonio spėjimu, turėjusios būti 
svarbios ar bent daugmaž pažįs
tamos. Vienas iš tokių diplomatų 
vėliau dėkojęs už knygą ir 
galimybę susipažinti su sovieti
nės okupacijos ir jai opozicijos 
Lietuvoje problemom, kurios jam 
buvo laba i naujos ir iigtol 
n e ž i n o m o s . . . 

Tai tik vienas iš daugelio liudi
jimų, kaip geri veikalai svetimom 
kalbom dar be galo reikalingi 
tarptautinės politikos ir kultūros 
visuomenei geriau supažindinti su 
Lietuvos reikalais, iš kur laukiam 
supratimo, simpatijų ir paramos. 

Bet ne mažiau šios srities 
turinio, oraus tono ir erudicijos 
kupini veikalai dar reikalingi ir 
lietuviškajai visuomenei tiek tėvy
nėje, tiek ypač išeivijoje. Paviršu
tiniškai, diletantiškai ar tik per 
pasenusių iliuzijų jausmo putas 
„pažindami" mūsų tautos kovų 
dėl laisvės etapus, aplinkybes bei 
sąlygas, ignoruodami pasaulio 
politikos vingii ir Kremliaus 
planus užgrob m tautom suvirš
kinti — mes .lekuomet nepatai-
kysim į teisingą kelią, klysim 
veiklos taktikoje, remsimės visiš
kai nerealiais planais ir šūkiais, 
gražiai tik svajosim, o ne karv.ą 
tik svaičiosim. 

Veikalai, kaip Tomo Remeikio, 
kokių tik keletas tėra lig šiol pasi
rodę svetimom kalbom ir vos vie
nas kitas lietuviškai, yra didelė 
pagalba lietuviškų svarstymų die
notvarkėje. Ypač kai šalia 160 
puslapių įvadinių komentarų bei 
analizių čia pateikiamas su 
viršum puspenkto šimto puslapių 
dokumentų bei liudijimų rinki
nys. Duomenys svarbūs, įdomūs, 
iškalbingi, daugelis jau nuo anks
čiau žinomi, bet kai kurie niekur 
nepublikuoti. 

Aišku, tai toli gražu dar nepilna 
dokumentacija, o ir saugumo 
sumetimais dar ne visos aplin
kybės atskleistinos; pagaliau 
mums neprieinami sovietiniai 
archyvai. Atrodo, kad ir autorius 
ne viską užsienyje spėjo sukaupti, 
tačiau per porą dešimtmečių jis 
surinko, susistemino, anglų kal-
bon išvertė labai daug ir svarbių 
duomenų, tą darbą atliko pakan
kamai gerai ir pelnė daugelio 
mūsų dėkingumą. Jis buvo 
kruopštus, kantrus, atsargus ir 
saikingas, nepavargdamas ir 
nepamesdamas ryžto, nepaisęs 
kai kurios mūsų žemiausio lygio 
spaudos paistalų, kurie kartais 
taip nuvilia mūsų jaunosios kar
tos veikėjus, jog jie su pasi
piktinimu traukiasi iš bet kokio 
tautinio darbo dirvos. 

Ir štai turim mokslo veikalą, 
kuris (jeigu per daug trankiai 
nepasakyčiau), bent man taip 
rodos, tinkamai išstudijuotas ir 
apgalvotas, duotų lietuviui vertin
gesnės naudos ir orientacijos 
dalykuose, negu daugelis simpo
ziumų, suvažiavimų, veiksnių 
konferencijų ar kasmetinių seimų 
Lietuvos gyvybinėm problemom 
svarstyti. Dar dažniau tik pasi
plepėti, apie tai nieko nebereiš-
kiančias rezoliucijas Šimtas dvi
dešimt penktą kartą paskelbti — 
ir rytoj jas pamiršti... 

T. Remeikio „Opozicijos" 
komentarai ir dokumentai apima 
ilgą ir dramatišką, pradžioj itin 
tragišką pokarinį sovietinės 
okupacijos Lietuvoje pusketvirto 
dešimtmečio laikotarpį (1945— 
1980). Kiekvienas knygos skyrius, 
kaip ir to laikotarpio gyvenimo 
"tapai čia pritvinkę faktų, temų, 
tezių, užuominų, probleminių 
alternatyvų, kurių nejmanoma 
trumpoje apžvalgoje išminėti. 
Stabtelsiu tik ties keliais ryškes
niais momentais, idant skai
tytojas pajustų, kas ten yra ir ko 
iš dar daugiau suras Remeikio 

knygoje. 

BRONYS RAILA 

Pirmiausia teisingai parinkta 
antraštė — „Opozicija sovietų 
valdžiai Lietuvoje...". Autorius, be 
abejo, :uo siertė bendriausiai ir 
stilistiškai ramiausiai aptarti 
veiksmus, kurie vienas po kito ar 
simultaniškai vyko ir vystėsi 
sovietų valdomoje Lietuvoje po 
karo ligi pastarųjų metų. Ši 
tautinė lietuvių opozicija Krem
liui, visasąjunginei ir Lietuvos 
kompartijai, visam okupaciniam 
sovietų režimui reiškėsi įvairiom 
formom: karinėm, revoliucinėm, 
partizaninėm, rezistencinėm, disi
dentinėm ir dargi kai kuriom 
pačios sovietinės inteligentijos 
atstangom... 

Istorikas jau įžangoje pareiš
kia, kad okupantam ir vietiniam 
komunistam vis nesiseka išnai
kinti Lietuvoje trijų „praeities 
l iekanų", arba „atgyvenų": 
tautinio savitumo, deistinės reli
ginės orientacijos ir indivi
dualizmo. Nors jėgų pusiausvy
ra, aišku, palankesnė kompartijos 
režimui, bet ligi šiol jis gali remtis 
tik jėga, prievarta, o ne teisėtumu 
ir legalumu <p. 16). Tad ir nesibai
giamų pasipriešinimų akivaiz
doje sovietinio režimo išsilai
kymas vis tebėra problematiškas 
(p. 23). Tautinė lietuvių sąmonė 
nesukiužo, o tik gal daugiau 
stiprėja. Vadinasi, lietuviškas 
nacionalizmas tebėra gajus, kurio 
senesnę praeitį autorius užgriebia 
ko trumpiausiai. Ir galbūt tai 
vienintelė vieta, kur jis mūsų na
cionalizmą aptaria per miglotai ir 
per šykščiai, kadangi lietuvių tau
tinė sąmonė ėmė reikštis ne tik 
nuo 18-jo amžiaus pabaigos ir tuo 
labiau ne nuo „Aušros" laikų (p. 
24). o nuo daug anksčiau. Jei 
nepamirštume Mykolo Lietuvio 
pasisakymų, dar 16-me amžiuje, 
S imono Daukanto istorinių 
studijų ir 1.1. 

Bet ne toks ir buvo mūsų au
toriaus užmojis. Pagrindinis jo 
veikalo ir tam sutelktos doku
mentacijos tikslas buvo atvaiz
duoti tris lietuviškosios antisovie-
tinės „opozicijos" etapus. 

Jų pirmasis — partizaninis 
l a i s v ė s karas , kovinė ir tautinė 
opozicija okupantui ir jo pašlemė
kam (1945—53). 

To meto aktyviajai lietuvių tau
tos daliai tėvynėje atrodė, kad 
nėra kitos išeities, kaip tik 
priešintis jėga. Tikėta sulaukti 
pagalbos iš Vakarų, galvota, jog 
Vakarai nepakęsiu sovietinės im
perijos užgrobiškiško plėtimosi. 
Nesuvokta ar dar nežinota, kokie 
sovietų ir didžiųjų vakariečių susi
tarimai buvo padaryti Teherane, 
Jaltoje ir t.t. Dar tvirtai tikėta, 

kad bus laikomasi „Atlanto char-
tos" pažadų tautų laisvei (p. 43)... 

Atkakliausios partizaninės 
kovos vyko ypač 1946 ir 47 me
tais prieš A. Suslovo atgabentas 
dvi NKDV divizijas, kuriom talki
ninkavo vietinės milicijos ir 
„stribų" grupelės. Pasak komu
nistinio istoriko R. Šarmaičio, 
tose kovose žuvo apie 20,000 
„nacionalistiniais banditais" va
dintų partizanų, bet ir tiek pat 
sovietinės valdžios šalininkų. 
Sunku tatai tiksliai apskaičiuoti, 
bet atrodo aukų būta daugiau ir 
vienoje ir kitoje pusėje. Žinoma, 
neskaitant 300,000 ištremtųjų 
Sibiran, iš kur daugumas nesu
grįžo. Lietuva per karą ir po jo 
neteko apie 850,000 gyventojų, 
taigi daugiau nei trečdalio vals
tybinės tautos, — ir tai sudarė 
bene didžiausią nukentėjimo pro
centą pasauly. 

Partizaninis karas už laisvę ir 
nepriklausomybės atstatymą 
buvo herojiškiausias, kruvi
niausias ir tragiškiausias laiko
tarpis naujųjų amžių Lietuvos 
istorijoje. Pokarinio „šaltojo 
karo" atmosfera (įvykiai Grai
kijoje, Korėjoje, Berlyno blokada, 
Trumano doktrina, J. F. Dulles 
„liberation" retorika) stiprino 
lietuvių laisvės kovotojų tikėjimą, 
kad greit turėsiąs įvykti lem
tingas konfliktas tarp Rytų ir 
Vakarų, ir tada susidarys sąlygos 
Lietuvai atkovoti laisvę. Tokį 
tikėjimą dar puoselėjo ir kai kurie 
Lietuvos pogrindžio ryšininkai su 
užsieniu (pvz. Lukša-Daumantas, 
nepaisęs įspėjimų ir po to per opti
mistiškai informavęs Lietuvos 
partizanų vadovybę). T. Remeikis 
išskirtinai iškelia ir dokumentuo
tai tvirtina, kad iš užsienio būta ir 
visai realistiškų informacijų: pvz. 
Dipl. šefas S. Lozoraitis ir kai 
kurie kiti veiksniai Lietuvos 
pogrindžio vadovybę laiku infor
mavo, kad karas Europoje greit 
nenumatomas, todėl reikėtų tau
pyti tautines jėgas ir ruoštis 
ilgesnio laiko vadinamajai pasy
viai rezistencijai (p. 46—47). 

Deja, daugelis partizanų Lietu
voje tais įspėjimais netikėjo ir 
dargi piktinosi, kaip išvis taip 
drįstama galvoti... 

Ar tokios didelės tautinio krau
jo aukos buvo tikslingos, ar jos 
„apsimokėjo", ar turėjo prasmės 
— buvo klausiama jau anuomet, 
kaip lygiai tebeklausiama ir 
dabar. Mūsų politinis istorikas 
galvoja — ir berods šiandien jau 
daugelis lietuvių „užsieniečių" su 
juo sutiksime, — kad šios aukos 
vis dėlto nebuvo beprasmiškos. 
Tasai kraujo testamentas veikė 
ir tebeveikia palikuonius, kaip 
amžinas įpareigojimas nepa
siduoti priespaudai, siekti tau
tinės laisvės, tikėti nepriklau-

Viktoras Petravičių* 

somos savo valstybės atstatymą. 
„Partizanų karas", tarp kitko 

rašo Remeikis (p. 64), „padėjo 
išlaikyti tautinę sąmonę ir pasi
ryžimą išlikti, kaip tautai. 1970-jo 
dešimtmečio opozicija tebėra daug 
skolinga partizanų sąjūdžiams. 
Jie sustiprino sampratą, kad 
sovietų valdžia yra neteisėta, ir 
parūpino daugelį tautinio ir reli
ginio priešinimosi kadrų". 

Antrasis trumpesnis etapas — 
tai chrušč iovinė „era", kada 
atsirado šiek tiek ramumo ir so
vietinė sistema Lietuvoje įsitvir
tino, tapdama kaip maždaug 
„normali". Vengrijos sukilimo už-
g n i a u ž i m a s (1956 meta i s ) 
Lietuvos y ogrindį ir visą tautą 
galutinai įtikino, kad būtų tuščia 
laukti iš svinimo pagalbos iš 
Vakarų, aprimo ir mūsų gink
luoto nacionalizmo apraiškos, 
Kremlius šiek tiek atleido kultū
rinius varžtus, o destalinizacija 
(vad. Stalino „asmenybės kulto" 
nugriovimas) truputį padidino 
asmeninį saugumą ir iš Sibiro 
grąžino kai kuriuos dar gyvus 
likusius tremtinius. 

Tuomet gimė ir formavosi vil
tys, kad tauta gali laikytis kul
tūriškai ir išlikti dargi e samos 
santvarkos rėmuose . 

Žinoma, opozicija sovietizmui 
nedingo, tik ji ėmė reikštis dau
giau pastangomis siekti reformų, 
žmogaus teisių ir taip pat tau
tinių teisių plėtimo pačioje 
sistemoje ir josios priemonėmis. 
Pvz., pagrįstai ir logiškai imta 
reikalauti, kad būtų vykdoma 
SSRS konstitucija ir kiti imperijos 
bei lokaliniai įstatymai. 

Dieviškasis teismas 

lizavo naujoji sovietinė, arba tary
binė, inteligentija — tiek partinė, 
tiek ir partijai nepriklausanti, bet 
šiaipjau lojali esamai sistemai. 
Joje gausiai reiškiasi, žinoma, 
oportunistai ir cinikai, kuriem 
rūpi tik ko geriau naudotis gali
mom privilegijom, paskui tau
tiniai pes imista i ir tautiniai 
opt imista i , jų tarpe rezistentai ir 
disidentai (p. 87). 

Yra taip pat išryškėjusios ir kai 
kurios tų „tautinių" sovietinių 
sluoksnių politikos ir laikysenos 
gairės, kurias reikia suprasti ir 
įvertinti. Pavyzdžiui: 

1. Ugdymas ir pagal sąlygas 
iškėlimas lietuviškų administra
cijos kadrų respublikoje. 

3. Ūkinis planavimas ir priemo
nių išskirstymas, stabdančiai 
veikiantis žmonių imigraciją (ir 
kolonizaciją) iš kitų respublikų. 

3. Šioks toks nelietuviškos 
kilmės mažumų asimiliavimas, 
t.y. kitataučių sulietuvinimas, 
rusus įskaitant. 

4. Nepaisant stiprinamos ru
sinimo ir sovietinimo akcijos, tvy
ro ir net stiprėja nepalankios nuo
taikos rusam ir rusiškumui. Tuo 
požiūriu prisimintinas ir A. Snieč
kaus pasipriešinimas Lietuvą su
jungti su Karaliaučiaus (Kali
ningrado) sritimi, nes tai būtų per 
gausia i padidinę nel ietuvių 
gyventojų procentą respublikoje, 
per pavojingai pakeitę etninį 
balansą ir kultūrinę atmosferą. Ši 
nuomonė dažnai girdima iš 
Lietuvos, bet pati išvada dar la
bai diskutuotina, o gal išvis per 
ankstyva. 

5. Pastangos išlaikyti mokymą 
lietuvių kalba pradžios, vidu
rinėse ir aukštosiose mokyklose. 
Tačiau lietuvių politinės ir kul
tūrinės istorijos mokymas nuo pat 
okupacijos pradžios tebėra 
persunktas nutylėjimų, iškrai
pymų, partinės propagandos išm-
isių. 

6. Uolus ir kai kur sėkmingas 
rūpinimasis moderninės kultūros 
ir jos kūrybos (žinoma, labiau 
tarybiniu) renesansu, kuris pasi
reiškia ugdymu naujų generacijų 
rašytojų, dailininkų, muzikų, 
architektų, aktorių, kalbininkų, 
tautotyrininkų ir šiaipjau visų sri
čių tiksliųjų mokslų specialistų. 
Tuo siekiama pakelti ir, be abejo, 
tuo pakeliamas mūsų tautinis po
tencialas (p. 89). 

Tačiau nepamirš t ina , k a d 
centriniuose kompartijos orga
nuose tai gairei esama ir prieši
ninkų, akylai budinčių ir įspė
jančių kultūrininkus nenukrypti į 
nacionalistinius ir „vietininkift-
kus" poslinkius, o daugiau v i s 
sukti „Lenino keliu". 

Pridėsiu, kad tuo ypač yra pasi
žymėję politbiuro narys „tary
binis goebelsas" Lionginas Šepe
t y s ir b u v ę s k o m p a r t i j o s 
kultūrinio skyriaus politrukas, 
dabartinis kultūros ministras 
Jonas Bielinis. Ir ne tik tuodu... 

O bendrosios lietuvių tautos 
gyvenimo sąlygos dabartiniu 
brežneviniu periodu dr. Remeikio 
istorinėje prizmėje atrodo esan
čios tokios: 

1. Gyventojų imigracija iš kitų 
respublikų, ypač rusų, tolydžio 
atkakliai didinama. 

2. Aiškiai matomos ir nesi
varžant teikiamos tikros privi
legijos naujiem ateiviam, tuo 
siekiant tautiškai išmaišyti šal ies 
gyventojus. 

3. Palaipsniui realizuojama 
naujoji lingvistinė („taškentinė") 
politika, su kuria gausinamas nuo 
vaikų darželio ligi universiteto 
rusų kalbos vartojimas. 

4. Neatlaidus rusiškojo šovi
nizmo stiprinimas — tiesiog prie
vartinis glorifikavimas visko, kas 
rusiška. 

5. Nuvertinimas skirtingos 
lietuvių tautinės kultūros, ypač 
įžūlios pastangos ištrinti mūsų 
vėliausią valstybinę istoriją arba 
ją neatpažįstamai klastoti. 

6. Tolesnis respublikos organų 
teisių bei kompetencijų siau-
rinima8 ir centralizavimo ten
dencijos (Kremliuje) pagal brež
nevinę konstituciją. 

7. Ideologinės kontrolės ir 
cenzūros griežtinimas. 

8. Renginių bendruomenių, 
y p a č K a t a l i k ų B a ž n y č i o s 
persekiojimo sustiprinimas... 

Prieš visa tai ir kilo dar v iena 
pasipriešinimo, arba „opozicijos" 
banga, kurios vingiai, atoslūgiai 
ir potvyniai trumpai, bet ryškiai 
aptariami • ir dokumentais liu
dijami šioje prof. dr. Tomo Remei
kio kruopščiai paruoštoje ir soli
džiai išleistoje knygoje. 

Visa tai plačiau mąslus ir ati
dus skaitytojas patsai suras. 

Pabaigai dar norėčiau iškelti tik 
porą nepaskutinės svarbos mo
mentų. 

Viktoras Petravičius Ii "Kaimo g|-nfonJJ«" 

Pagaliau atėjo tretysis etapas 
— brežnevinis va ldymas , jo 
tikslų — metodų išaiškėjimas ir 
dabartinės lietuviškos opozicijos 
formos: pogrindinės, viešosios ir 
mišriosios. 

Šį laikotarpį (o tai jau dabar
tis!..) autorius charakterizuoja 
maždaug taip: 

Di8idencijos stiprėjimas ir 
gausėjimas... 

Žemi gyvenimo standartai, 
labai lėta ūkinė pažanga, ginkla
vimosi išlaidų didinimas, propa
gandos monotonumas ir priešybė 
tikrovei kelia naujų nepasi
tenkinimų... 

Nepaisant stalininio teroro 
pasmerkimo, politinės teisės nė 
trupučio nepadidėjo... 

Išplito ir pagyvėjo samizdatas 
— savilnidin^' pogrindžio spauda, 
— vieši protestai, demonstracijos 
pne teismo salių, sporto aikštėse, 
susirinkimuose... 

Pati opozicija virto dvilypė: disi
dentinė sistemoje ir rezistencirė 
prieš ją 

Kultūriniu ir socialinių tikslų 
atžvilgiu dabar aiškiai išsikrista- Vlktoraa Petravičiui <GulM karaliaui pati" DJustraciJa 

„31 
Pirmasis jų labai neraam^-j; 

nantis, tiesiog gąsdinantis. 
Autorius nepranašauja sovie

tinei sistemai garantuotos atei
ties Siame demokratijos ir paverg
tų tautų laisvinimosi amžiuje Bet 
prileidžia, kad Kremliaus karinė 
ir policinė persvara gali tos. -
sistemos gyvatą ilgiau užvilkinti,. Z 
O tokiu atveju viena prancūzų 
kremlinologė (iš tikrųjų už pran
cūzo ištekėjusi rusų-gruzinų kil
mės mokslininkė) ponia Hėlene 
Carrere d'Encausse vienoj stu
dijoj — „Decline of Empire: TbJT"' 
Soviet Socialist Republics in Re-
volt" — rūsčiai pranašauja, kad 
lietuvių nacionalizmas busiąs -~ 
neišvengiamai sunaikintas. Jos , , . 
spėjimu, sovietinėje sistemoje BaJ-,,; 
tijos tautos būsiančios ne tik asi-1, t 
minuotos, bet ir fiziškai išnyk- -
siancios. 

Dr. Remeikis nelinkęs suokti su 
šios Kasandros pranašavimais. 
Faktai rodą, kad tautinė .iįt'Z 
politinė rezistencija Lietuvoje" _ 
neišnyko; nepriklausomybės troS*"* 
kimas per tuos kelis juodus 
dešimtmečius nesumažėjo; prie
šingai — daugeliu atvejų tik::: 
labiau intensyvėja (p. 172—73^ ,-
Valstybinis nepriklausomybė* | A 
atkūrimas visada priklauso nuo -
daugelio vidinių ir išorinių fakto-, „ 
rių, dargi nuo neįspėjamų neti,^., 
kėtinumų. Lietuvių tauta gal ir , 
atsidurtų ant sunykimo bedugnės 
kranto, jeigu sovietinė mul-
tinacionalinė imperija nepakitusi 
išgyventų dar kokį šimtą metų ar ' 
ilgiau. wnod 

Dabartis betgi nepaliudija tokių ' 
tamsių perspektyvų. Lietuvos 
demograf inė padėt is tebėra1 ' 
pastovi, tautinė sąmonė labai -
gyva, tautos kultūrinis ir ku».. 
rybinis gajumas itin ryškus. Tad... 
ją greit surusinti ir neatpąži-
namai sumaišyti sovietiniame 
katile būtų labai sunku... . j n 

, • , eOsją 
:::..m 

Kitas momentas man buvo 
ypač prie širdies, ir ta dingstimi-7 

sveikinu mūsų jaunesnės gene- . 
racijos politinės istorijos moksh*"' 
ninką, raiškiai iškėlusį tautinės 
kultūros veiksnį neatlaidžioe* u 
grumtynėse už gyvybę ir laisvę, A 
Tą veiksnį jau per amžius męs 
pamiršdavom, negližuodavom, 
nesuprasdavom, todėl vis prateu>'M 

mėdavom. »"">* 

Sunkiose kovose su okupantais 
lietuvių tauta pagaliau pajuto Ir 
suprato, kad po l i t inės ir ūki
n ė s pr iespaudos meta i s jos ios 
l ik imą gr indžia i r išlikimą 
la iduoja s a v o ta lenta i s sukur
t o s , i š s a u g o t o s , a k t y v i a i -
p e r g y v e n a m o s dvas inės i r 
ku l tūr inės v e r t y b ė s . — t A 

Su jomis, prieš jas, bet dėl jų ir 
per jas vyksta nuolatinė kova; 
ginkluota ir revoliucinė, '. ar.".. 
pogrindžio rezistencija, ar tautinė, 
savigyna, ar protinga disi-.. 
dencija, ar net atsargi ir gudri' 
infiltracija esamoje sistemoje..." 

J a i n i č a r i š k i e m rež imo' / 
sargam tai kelia dantų grieži
mą... Kartais smaugia nei* • 
vengiama sunkių kompromisų -
kartybė... Visur čia išsiskiria 
vienoks ar kitoks gyvenimo prus- *J 
m ė s p a j u t i m a s ir g a r b ė s 
balzamas... Tarsi žiburiai ilgo 
tunelio tamsoje, užsižiebia -
negęsta vilna... 

Šias ir panašias nantis au 
sa ik ia i paremia Aušros. 
Jurašienės liudijimais, kai ji 

Vilnias atsprudo į 
(žr. D R A U G A I 

•,T-'i*,i 

problemos šiais žo-
neišsisprendžia, ne 

visos mįslės atsakytos, ir klau
simai tebemaudžia. 

Ar bus pateisinti ligšioliniai — 
mūsų tarybinių veikėjų, ypač kul- "" 
tūrininkų, kompromisai ir patai
kavimai Kremliaus tijūnams? - • . r m 

Ar ne per daug aukšta kafcggg* 
jau sumokėta ir toliau avait 
už šį tikrą ar gal tik tariamą < 
tinio reikalo išsaugojimą? 

Ar dabartinis sovietinis lietuvių 
elitas nepaaukos ne tik tautinės 
kultūros, bet ir pačios tautos 
gyvybiškų siekimų kiekviena 
momentu, kada ir jeigu pajus, l ad i 
už tai jam gresia įsigytų pozicijų 
ir turimų privilegijų garantaetas 
netekimas? 

Tokius klausimus šiandien 
užsieny keliam abstraktiškai, bet* 
jie daug aštriau kyla ir kils tėvy
nėje, nes ten jie bus ko 
skaudūs. 

Bet ir čia h* ten turim juos 1 
ir nuolat ieškoti atsakymų 

(Nukelta į 4 psl.) ~ ' * w 

anuomet iš 
V a k a r u s 
1975.11.22). 

Bet visos 
džiais dar 

- « 
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Balio Chomskio trečiųjų mirties metinių proga 
- j . / ; ' . 

ha 
Sic 

A L G I S Š I M K U S 

Negailestingas laikas palie-
ka-vfe sunkiau užpildomų spra-
giT/mūsų kultūrinio gyvenimo 
baruose. Štai Šį pavasar į su
kanka jau treji metai nuo iš
eivijos periodinėje spaudoje 
dažna i rašiusio muzikos ir me-
no kritiko Balio Chomskio mir
ties.- Mirė 1978 m. gegužės 13 d. 

Gimęs senosios Rusijos ka
riuomenėje dirbusio muziko 
šeimoje, Balys užaugo pasi-
turničiame ūkyje Rietavo apy
linkėse, kuriame po karo įsikū
rė "y6 tėvai. Dar bręstant is 
idealistas jaunuolis, pajutęs 
religinį pašaukimą, jis pasi
renka dvasininko luomą ir sto
j a į "Kauno kunigų seminariją. 
Tačiau ir čia jam vis neduoda 
ramybės matyt iš tėvo pavel
dė tas talentas ir meilė muzi
kai . . .Dar seminarijoje būda
mas , stoja Kauno konser
va to r i j o j kur, turėdamas ne-
blcfgą balsą, mokosi dainavi-
mer4r kartu studijuoja teoreti
nius''muzikos dalykus, kurie ji 
v isada domino. Netrukus Ba
lys j a u vadovauja kunigų semi
na ruos klierikų chorui ir tam
p a tada Kauno katedroje 
v a r g o n i n k a v u s i o kompozi
toriaus Juozo Naujalio bend
radarbiu. Naujalio tėviškai 
globojamas, Chomskio klie
rikų choras greitai pasiekia 
gražaus meninio lygio ir daž
na i pa įva i r ina įvairių švenčių 
pamaldas sudėtingiausiais lie
tuviu vh* pasaulinių kompozi-
toTiųF kūriniais. Katedroje 
Chomskis ta ip pa t įgyja po
puliarumo žmonių jo mėgia
mais pamokslais. 

fin žadančią talentingo jau
no.Jkunigo karjerą nutraukia 
pragulėjęs Antras is pasaulinis 
kanas. Su išeivių banga atsi-
,dūa«f8 Vokietijos karo trem-
tiiwt«tovyklose, Balys Čhoms-
k i s j o s e o r g a n i z u o j a 
muzikinius pasirodymus ir 
patS. vadovauja savo suor
ganizuotiem choram. Greta 
aktyvaus muziko darbo jis čia 
tafff pat pradeda įsitraukti į 
muzikinę žurnalistiką. J o raši
n ia i muzikinėmis temomis bei 
stovyklinių pasirodymų ver-
t inimas pradeda pasirodyti lie
tuviškųjų laikraščių skiltyse. 

P,o karo audrų persikėlęs 
Amerikon, Chomskis jau ne
besugebėjo sklandžiai prisitai-
kyti 'pfie čionykštės bažnyčios 
tvarkos bei reikalavimų. J is 
netrukus pasi t raukia iš ak
tyvaus pastoracijos darbo ir 
pragyvenimą užsidirba pri
vačiu darbu. Tačiau ir dabar 
jis.jnepameta muzikinės veik-
loa>f J o apgalvotas ir kultūrin-

- gaiS, recenzijas vis spausdina 
Draugas, Aidai, Akiračiai ir ki
ti mūsų periodiniai leidiniai. 

Lietuviškojoje muzikoje Ba
lys Chomskis matė tris kryp
tis. Anot jo, pirmoji gyvena ir 
audžia savo pasaulį iš liaudies 
dainų bei šokių; tai nekal tas 
buvimas. Antroji — tai taria
moji muzika, jon subėga visos 
iliuzijos, nuo klaidingo patoso 
iki p igaus sentimentalizmo. 
Šios pramoginės krypties mu
zikos Chomskis labai neverti
no, anot jo, tai lengvas ir mies
čioniškas snaudulys. Tikruoju 
menu jis laikė tik trečiąją pa
kraipą, kurioje jis matė tyrą 
aukštybių orą, kurioje ne-
vaikščiojama siaurais take
liais, kur kompozitoriaus ta
lentas siekia minties tyrumo ir 
stiprybės, kurioje galioja eti
kos ir estetikos įs ta tymai . 

Chomskis ypačiai mėgo 
M.K. Čiurlionio bei mūsų jau
nesniųjų, pažengesniųjų kom
pozitorių kūrybą. Čiurlionio 
kai kurie preliudai iš kar to jam 
darę įspūdžio lyg būtų neuž
baigti. Bet jiems jis surado 
savotišką filosofinį spren
dimą. J i s tvirtino, kad po jų pa
baigos seka dar viena šių da
lykų esminė dalis — tyla. Toje 
tyloje ir esąs Čiurlionio preliu
dų meninis išbaigimas. 

Chomskis su dideliu susi
domėjimu sekė ir skat ino Da
riaus Lapinsko kūrybinius pra-
s i v e r ž i m u s i r d a ž n a i 
sielodavosi jų silpnoku tech
nikiniu pris tatymu publikai. 
J a m buvo malonu klausytis 
Bajoro sakmių muzikaliai iš
mąstytos, pažangios muzi
kinės kalbos. 

Balys Chomskis ta ip pat 
kiekviena proga skat indavo ta
l e n t i n g u s n a u j a i bes ivys 
tančius lietuvius dainininkus. 
J i s intuityviai atpažino dar tik 
pradedančios dainuoti Danos 
Stankai tytės balso vertę ir jos 
meninį potencialą. J i s vienas 
pirmųjų ją viešai iškėlė ir pa
laikė per visą jos brendimo lai
kotarpį iki pat iškilimo į vieną 
pajėgiausių mūsų išeivijoje 
meninių pajėgų. Savo paska
tinančiuose vertinimuose ta
čiau Chomskis taip pa t ne
vengdavo kar tas nuo kar to ją 
ir tėviškai pakritikuoti, siek
damas konstruktyviai pa
kreipti į tolimesnes aukš
tumas. 

Chomskis buvo entuziastin
gas Stasio Baro gerbėjas. 
Aukščiausiu Stasio meniniu 
pasiekimu jis laikė jo su Da
rium Lapinsku padarytą arijų 
p lokš te l ę , k u r i j a m buvo 
paminėt inu įvykiu tiek šio 
menininko karjeroje, tiek ir 
mūsų muzikinėje literatūroje. 
Šioje plokštelėje Chomskis gir
dėjo įsikūnijant Stasio poten
cialius galimumus, kurie dėl 
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Paskut in ia is ia i s meta is , išė
jęs pensijon ir mirus jo ab iem 
Lietuvoje likusiem broliam, 
Chomskis y ra ne kar tą inty
mesniuose pokalbiuose nukry
pęs ir į savo likusio gyvenimo 
p lanus . Nors anksč iau ir kar
tokai nusivylęs amerikoniš
kąja bažnyčia , laikui bėgant , 
j is prdėjo vis pa lankiau ver
t int i lietuvių kunigų ir vienuo
lių rolę išeivijos dvas in i ame 
bei kul tūr in iame gyvenime. 
M a n ne ka r t ą teko būti liu
dininku jo grynai asmeniškų 
samprotavimų, gvi ldenant grį
žimą į jaunystėje pas i r inktą 
luomą lietuvių jėzuitų ar p ran
ciškonų gretose. Visagal i s ta
čiau šio savo besiblaškančio 
ta rno abejones išsprendė ki
taip. 

Balys Chomskis 

mūsų tauta i skirto likimo ne
gavo progos pilnai įsikūnyti. 
Jo nuomone, šioje plokštelėje 
Baras pasirodo lyg šventiškai 
apsirengęs, laikinai iškilęs iš 
emigrantiškos kasdienybės į 
profesionalines atmosferas. 

V i e š u o s e v e r t i n i m u o s e 
Chomskis v isada išlaikydavo 
kritiko rimtį ir orumą, nors pri
vačiuose pasikalbėjimuose ne
vengdavo pareikšti ir žymiai 
griežtesnių nuomonių. J i s nie
kada nesileisdavo j asmeniš
kumus, tačiau negalėjo leng-
v a i p e r n e š t i p i g a u s 
mėgėjiškumo a r nerimto po
žiūrio į muziką. Taip po 1968 
m. Dainavos ansamblio pas
tatytos J . Gaidelio "Kovotojų 
kanta tos" jis nedviprasmiškai 
pareiškė, kad visi esą girdėjo
me ir matėme, kad kantatos 
pastatymo faktas įvyko, ir pa
klausė, gal kada nors išgir 

nulėmęs šios operos augimą. 
J i s į šį ansamblį atnešęs, gre
t a akademinioišsilavinimo, vi
tal inę jėgą ir dvasios discip
liną, pavertusią tur imą žaliavą 
kūrybingu elementu, aukštos 
klasės operos mėgėjų trupe. 

Tarpe šios operos pas ta
tymų Chomskis ypačiai iškėlė 
K. V. Banaičio " J ū r a t ę ir Kas
tytį". Nors šioje operoje jis ir 
nerado tikro dramatinio veiks
mo, nei psichologinės veikėjų 
charakteristikos, nei aistrų lo
gikos, joje jis įmatė konfliktą ir 
minties dramą ta rp realybės ir 
iliuzijos. Joje Banai t i s me
dituojąs kaip smūtkelis Lie
tuvos pakelėje, konkrečiais, 
turt ingais muzikos paveiks
la is ir lyriniais bei dramati 
n ia is epizodais. 

Su B. Chomskiu man teko 
apsčiai pas tara is ia is meta i s 

sime ir jos muziką? 1972 m., « a n a a r t i m a i a s m e n i š k a i 
ap ta rdamas praėjusių metų lie- bendrau t i . Vėlesniame savo 
tuviškąjį muzikos sezoną jis a m ž i a u s laikotarpyje, ypač po 
tvirtino, kad tie metai nieko P ° r o s rimtesnių širdies a takų, 
vertingo lietuviškajai muzikai j l s P r a d ė J ° V1S &hau domėtis 
neatnešę; Chicagą, tą išeivijos muzikos ir aplamai meno filo-

Viktoru Petravičius Dvi Agoros 

kultūrinį centrą, esą užpuolęs 
nuosmukio džiaugsmas. 

Chomskis jaunystėje pats 
svajojo apie operinę karjerą, 
todėl jis visada ypačiai šiltą 
vietą .savo širdyje turėjo Chi-
cagoje susibūrusiai lietuviš
kajai operai. J a u po pirmojo 
jos pastatyto "Rigoletto" spek
taklio Chomskiui atrodė, kad, 
nežiūrint visų trūkumų, bend
ras vaizdas buvęs geras, vei
kalo organika nebuvusi su
žalota. Anot jo, reikią manyti , 
kad Kauno operos pradžia, iš
skyrus Kiprą Petrauską, taip 
pat nebuvusi geresnė. 

Po sekančių metų "Fausto" 
Chomskis rašė, kad Chicagos 
vyrų choro pradėtas darbas ir 
jų drąsus, platus užsimojimas 
esąs pavyzdys mūsų lietuviš
kam gyvenimui. Čia glūdinti 
idealizmo dvasia ir sukaupta 
energija. Išklausęs gi trečiąją 
lietuvių pasta tyta operą — 
"Carmen", Chomskis savo re
cenzijoje dūmojo, kad dažnai 
jis esąs išsėdėjęs ilgas valan
das koncertuose, po kurių nie
ko nelikę atmintyje nei širdy, 
vien pilkų žmonių maišatis. Jis 
iš visos širdies troškęs supras
ti, išgirsti ir pamatyti , bet ne
galėjęs juose įmatyti nė vieno 
gyvo bruožo. Lietuviškoji 
"Carmen" įnešusi mielą proš
vaistę į mūsų kultūrinį pesi
mizmą ir s u t v i r t i n u s i jo 
pasitikėjimą operos meno 
vadovais ir visu jos personalu. 
Palengva ryškėjęs jų rimto 
darbo kelias. "Rigoletto" bu
vusi drąsa, "Faus tas" — iš
tvermė, o "Carmen" — jau 
meninis žingsnis. 

Chomskis taip pat ne karta 
yra labai teigiamai įvertinęs 
dirigento Aleksandro Kučiūno 
įnašą lietuviškajai operai. Jis 
drąsiai tvirtino, kad.be abejo
nės, Kučiūnas yra daugiausia 

sofijos bei kritikos istorija. 
Užėjus Marąuette Parke į jo 
jaukiai sutvarkytą butelį, vi
s ada matydavai a n t stalelio 
atverstą knygą a r naują La
pinsko ar kurio kito lietuvio 
kompozitoriaus par t i tūrą . Prie 
mėgiamo surūkyti cigaro ir 
stiklelio konjako, Balys buvo 
tapęs nepamainomu pašneko
vu muzikos ir ją l iečiančiuose 
dalykuose. 

o 

Prie aitvaro lobių 
(Atkelta iš 1 psl.) 

pro ūsą dūmą ir gyvena margo 
g y v e n i m o p r i s i m i n i m a i s . 
Anaiptol! Je igu Jū s , nuo 
Chicagos ryt iniu Michigano 
ežero pakrašč iu pavažiavę apie 
pora va landų , s tabte l tumėt 
kone lietuviškoje Union Pier 
vasarvietėje ir užsuktumėte į 
kiek a tok iau nuo pak ran tė s , 
prie s rūvančio upelio, po milži
niškais medžių guotais stovin
čius Viktoro ir Aldonos Petra
vičių n a m u s , tai su t ik tumėt su 
manimi , sakydami , jog čia 
tikrai g y v e n a a n a s lietuviš
kasis mūsų pasakų ir mūsų 
legendų Ai tvaras . Lauke, po 
medžiais ir pievutėse,visur į jus 
praka lba skulptūros. Pas to
gės pata lpose Jū s negal i te at
plėšti akių nuo sienose ir 
visur visur regimų tapybų, 
grafikų, skulptūrų, pradėtų ir 
jau užbaigtų. Tai ne r a m u s 
dailės muziejus, t a i kūrybine 
ugnim liepsnojanti dabar t i s , 
tai Ai tvaro lobių aruodai , 
kuriuose jis pi lnomis saujomis 
žarsto savo ir savo t au tos 
džiaugsmą ir kančią. 

Tačiau ir saulėtą dieną ima 
ir užslenka debesėlis, kai 
pagalvoji: o koks visų čia 
regimų lobių l ikimas kada nor s 
ateityje? Likimas, kuris pri
klauso nuo mūsų pačių, nuo 
išeivijos. Mintis nutvieskia 
saulutė, kai a ts imeni , jog susi
rūpinta Domšaičiu. Ir imi 
tikėti, jog tai , ką regi, turėtų 
būti ne vien tik Viktoro Petra
vičiaus, bet visos šviesiosios 
išeivijos kultūrinių rūpesčių 
dalis, visa tai i šsaugojant 
lietuviškosios dailės amžiny
bei. To linkime jubiliatui ir vi
soms meno meile gruzdan
čioms širdims. 

Niekad skausmas 
nebuvo 
elegantiškesnis 
Y VES BONNEFOY 
PRIE TINTORETO SOPULINGOS 
DIEVO MOTINOS 

Niekad skausmas 
Nebuvo elegantiškesnis šiuose juoduose 
Pinučiuose, kuriuos saulė surijo. Ir niekad 
Elegantiškumas nebuvo dvasingesne priežastim, 
Dviguba ugnim, stovinčia ant vakaro pinučių. 

Cia, 
Dailininkas buvo didelė viltis. Ak, kas labiau tikroviška, 
Norinti širdgėla ar nutapytas atvaizdas? 
Noras sudraskė atvaizdo šydą, 
Atvaizdas suteikė gyvybę 
Bekraujam norui. 

Viktoro Ir Aldono* Petravičių buto-gsJeriJo* detalė (Lietuvių foto archyvas) 

PERKASAS KALBA 

Kartais, tu sakai, auštant beklaidžiodamas 
pajuodusiais keliais 
aš dalinuos akmens hipnoze: 
aš buvau aklas kaip ir jis. 
Ir štai, užklupo šis vėjas, kuris mano komedijas 
išryškino mirties veiksmu. 
Aš norėjau vasaros, 
siautulingos vasaros, kuri nušluostytų mano ašaras, 
ir štai užgriuvo tas šaltis, sukaustęs mano sąnariu*, 
ir aš atbudau ir kentėjau. 

II 

O nelemtas laike, 
o žeme, nuogesnė už ašmenis! 
Aš norėjau vasaros, 
Kas sulaužė geležis sename kraujuje? 

Tikrai aš buvau laimingas 
galėdamas taip numirti. 
Prarastom, akim, mano rankom išsitiesiant 
į amžino lietaus dėmę. 

Aš šaukiau, aš stūmiau vėją nuo mano veido... 
Kam nekęsti, kam verkti, aš buvau gyvas, 
vasara buvo karšta, mane ramino diena. 

UGNIES NEGALAVIMAS 

Ugnis dega, ji yra šakų paskirtis. 
Ji palies jų skaldos ir šalčio širdį, 
ji, kuri ateina į visų mirusiųjų daiktų uostą, 
medžiagos pakraščiuose ji ilsisi. 

Ji sudegins. Bet, tu žinai, be jokios naudos. 
Po ugnimi atsiras nuogos žemės plotas, 
po ugnimi išsiplės juodos žemės žvaigždė, 
mirties žvaigždė apšvies mūsų kelius. 

Ji pasens. Brasta, kur slepiasi šešėliai, 
patirs jos praėjimą į šalčio sritį. 
Idėja irgi prasiskverbia per jos naudojamą medžiagą 
ir atsisako to laiko, kurio negali išgelbėti. 

„L'Infirmitė du feu" 

VENERANDA 

Tu esi viena, tu pasenai šitam kambaryje. 
Tu seki laiko ir mirties darbus, 
tačiau matai, užtenka žemo balso virpėjimo, 
kad aušra imtų tekėti. 

Ir tai yra, kaip ariant kietą žemę 
nuoga, draskanti akimirka, 
kai jauti, kad kardas perskrodžia tamsos širdį 
ir besikeičiančioje padangėje išranda mirtį. 

VENERANDA II 

Ak, kokia ugnis sulaužytoje duonoje, 
kokia tyra aušra apsilpusiose žvaigždėse, 
Aš žiūriu į iš tarp akmenų ateinančią dieną, 
šitam baltyje tu esi vienintelė apsirengusi juodai. 

DIENA 
Diena linksta į praeities upę, 
ji bando vėl atgauti 
per anksti prarastus ginklus, 
vaikiškos mirties gelminius žaislus. 

Ji nedrįsta žinoti 
ar iš tikrųjų yra aušra, 
ir ar ji turi teisę mylėti šią šviesą, 
kur eina pirma jos po dienos skliautu. 
' 

Į pilką dieną atnešamas deglas. 
Ugnis sudrasko dieną. 
Bet liepsnos vaiskumas 
gailiai neigia dieną. 

Išvertė P. Gaučys 

Y v e s B o n n e f o y , prancūzų poetas (g. 1923 m), baigęs 
matematikos ir filosofijos studijas, daug rašė apie italų tapybą. Taip 
pat vertė Šekspyrą. 

Kaip poetas išgarsėjo pirmu savo rinkiniu „Anti-Plan" (1947). 
Jo poezija yra kartu lyrinė ir barokinė. Ji būdinga savo rimtu tonu, 
mirties obsesija ir polinkiu į uždarumą. 

P. G. 
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Mirė Juozas Kėkštas - poetas žemininkas 
Poezijos dienoms Chicagoje Juozu Kėkštu gyvenime 

šiemet besiruošiant minėti 30 nebuvo susitikę iki pa t jo mir-
metų sukaktį nuo antologijos ties. O vis tiek buvo neiš
v ė m ė " išleidimo, atėjo l iūdna skiriami bendrojo poetinio 
žinia: Varšuvoje, Lenkijoje, kelio draugai ir bičiuliai.. 
balandžio 16 d. mirė poetas Didelio džiaugsmo ir didelės 
Juozas Kėkštas, vienas iš laimės t ragiškame savo gyve-
penkių žemininkų. antologijos n ime nepatyręs ir per anksti 
dalyvių. Pirmutinis iš jų j au miręs, Juozas Kėkštas savojoj 
buvo anksčiau amžinybėn poezijoj taipgi rožių žiedlapių 
iškeliavęs — Vytautas Mačer- nebarstė, o žengė kietu ir 
nis, kai jį gimtojoje Žemai- akmenuotu kalinio, tremtinio 
tijoje pakirto praėjusio ka ro ir kareivio keliu. To kelio 
kulka paklydėlė 1944 metų vingiai driekiasi per visas jo 
rudenį. Kulkomis suva r s ty t a s poezijos knygas . O jų vardai ir 
ano meto Afrikos ir Itali jos išleidimo datos y ra tokios: 
kovų laukuose buvo ir poetas „Toks gyvenimas" (1938), 
Juozas Kėkštas, kur jis, ka ip „Rudens dugnu" (Roma, 1946), 
vilnietis ir prieškarinės Len- „Staigus horizontas" (Roma, 
kijos pilietis, kovėsi gen. 1946), „Diena nak t i n " (Buenos 
Anderso vadovaujamam lenkų Aires, 1947, Romoje išleistų 
korpuse. Poetui tai buvo dviejų rinkinių antras 
vienintelė proga išsigelbėti iš leidimas), „Ramybė man" 
Sibiro tremties. Tačiau sunkūs (Brooklyn, 1951), „Etapai" 
sužeidimai garsiosiose Monte (Bielefeld, V. Vokietija, 1953, 
Casino kautynėse jau atliepė visos jo poezijos rinktinė), 
visam gyvenimui: 1959 meta i s išarpuota jo poezijos rinktinė 
Argentinoje jis buvo da l ina i „Lyrika" 1967 m. išleista ir 
paralyžiuotas ir, sesers kvie- Lietuvoje, 
čiamas, išvažiavo Lenkijon, Nemažai y ra vertęs lenkų 
kur kaip nedarbingas kovų poezijos lietuvių kalbon, taipgi 
veteranas galėjo pasinaudot i lietuvių poezijos lenkų kalbon. 
valstybine globa. Labiaus ia i minė t ina pastarojo 

Poetų žemininkų ir a p l a m a i Nobelio premijos laureato 
mūsų poezijos raidoje J u o z a s Czeslav/o Milosz'o poezijos 
Kėkštas užima labai savi tą r inkt inė „Epochos sąmo-
vietą. Gimęs 1915 m. ir bren
dęs lenkų okupuotame Vil
niaus krašte, jis kaip ir netu-

n m g u m o poezija", išleista 
„Literatūros lankų" 1955 
metais . Gražus ir Jul iaus Slo-

rėjo tiesioginio ryšio su vackio poezijos vertimų pluoš-
laisvosios Lietuvos ano meto t a s „Mano pa l ik imas" išleis-
poezijos tradicija. Todėl ir jos t a s paties vertėjo 1948 metais 
įtakų jame y ra mažiaus ia i . 
Augęs visai kitokiose sąlygo
se, jis į lietuvių poezijos 
puslapius atnešė ir savi tą vil
niečių poetų braižą, graž ia i 
papildantį ir praplečiantį visos 
mūsų poezijos įvairovę. 

1951 metais išeivijoje išleis
tos penkių poetų antologijos 
„Žemė" atveju Juozas Kėkštas 
savo ryšiu su kitais tos an
tologijos dalyviais y ra taipgi 
savotiškas unikumas: visi 

Buenos Aires, Argentinoj. 
Išskirtinis va idmuo Juozui 

Kėkštui priklauso ir literatū
ros žurnalo „Literatūros 
lanka i" leidime. Kaip žinome, 
tų pačių žemininkų pastan
gomis žurnalas buvo leistas 
1952—1959 metais . Redaguo
j amas j is buvo Amerikoje, bet 
spausdinimas, t aupan t lėšas, 
Argentinoje. Ten visas tech
niškasis žurnalo redagavimas 
ir jo spausdinimo priežiūra 

keturi kiti tos antologijos daly- spaustuvėje jau būdavo Juozo 
viai niekada akis akin su Kėkšto rankose. J o susirgimas 

ir išvykimas Lenkijon didžia 
dalimi lėmė ir tolimesnį „Lite
ratūros lankų" likimą. 

Poeto Juozo Kėkšto mirtį 
paminėjo taipgi ir okupuotos 
Lietuvos spauda. Tik, kaip jau 
ten įprasta, tendencingai ir 
daug ką nutylint. Visą laiką 
ten be jokios gėdos kiekvieną 
bent kiek kairesnių pažiūrų 
rašytoją stengiamasi parodyti 
kone pavyzdingu komunistu 
arba jau dideliu jų simpatiku. 
Šitaip dabar daroma ir su 
Juozu Kėkštu. Taip elgiasi ir 
daugeliui čia išeivijoje bruka
mas „Gimtasis k raš tas" 
balandžio 23 d. puslapiuose. 
Taipgi ten nė vieno žodžio, kad 
Juozas Kėkštas buvo „Žemės" 
antologijos dalyvis, kad buvo 
„Literatūros lankų" žurnalo 
redakcijos narys ir techniš
kasis redaktorius, kad pokario 
metais Romoje redagavo 
„Lietuvių balsą", kad lietuvių 
kalbon išvertė Nobelio premi
jos laimėtojo Czeslaw'o 
Milosz'o rinktinės poezijos 
knygą. Galima sakyti, nuker
t a m a žmogui galva, išlupama 
širdis ir paskui rodomas neva 
autentiškas jo portretas. 

Tačiau pačiam poetui dabar 
jau vis tiek, kas , ką ir kaip apie 
jį bekalbėtų. Dabar jis pats sau 
galėtų pasisakyti, parafrazuo
j an t jo vieno eilėraščio žodžius: 
„Ramybė man" . To paties 
vardo eilėraštyje gal ir atsi
spindi poeto autentiškiausias 
autoportretas. Tad įsižiūrė-
kim: 

RAMYBĖ MAN 

Aš, vergas nepriklausomos 
dainos, 

dainuodamas audras ir laisvą, 
platų vėją — 

dainavau save. 

Šiandien, dienų griuvėsiuose 
sustojęs 

(po nurimstančios erdvės 
dangum), 

Du susitikimai su Juozu Kėkštu 

Juozas T«k4tas (1915. XL 
i . 

stebiu save pro skausmo 
spektrą, 

pro pėdsakais mdriais 
paženkluritą jaunystės 

kapinyną 
ir jaučiu: ^ar 
kad man praėjusią dienų 
paliko žymės aštrios. 
Kad jų spygliuotos užtvaros 
kiekvieną mano mintį gelia. 

Dangaus ir žemės užtemimo 
ir žmogaus nematantiems: 

Jeigu neturite jėgų pakelti 
žvilgsnio į mane 

(praėjusi ir einantį), nutilkite, 
palikdami 

Žvaigždėms ir medžiams. 

19 — 1981. IV. 16) 

Ties tamsiom upėm stovi 
medžiai rūstūs 

ir aš, jų artimas. 

Ramybė jums šešėlių medžiai, 
sausas šakas panėrę į 

slaptingą 
upių naktį. 
Prieš naują nerimą ramybė • 

- man. 

Dabar to naujo nerimo tikrai 
jau nebus. Bus amžinoji ramy
bė. Gal tokios ramybės poetas 
ir ilgėjosi, ne rasdamas jos čia 
žemėje. 

K a z y s B r a d ū n a s 

Dr. T. Remeikio knygos pristatymas New Yorke 
Nežiūrint žvarbaus pasivėli

nusio pavasario l ie taus ir 
pažliugusių kelių, balandžio 5-
tą dieną Kultūros židinio 
mažoji salė buvo pilna 
klausytojų. 

Tai buvo ne eilinis paren
gimas — supažindin imas su 
dr. T. Remeikio monumenta l iu 
veikalu anglų kalba, O p p o -
s i t i on to S o v i e t R u l e in 
L i t h u a n i a : 1 9 4 5 - 1 9 8 0 , sur
engtas Lietuvių Fronto Bičiu
lių New Yorko sambūrio. 

Kalbėtojais ta ip pa t buvo pa
kviesti ne eiliniai žmonės: 
Vytautas Vai t iekūnas, dr. 
Bronius Nemickas, Gintė 
Damušytė ir Vladas Šakalys , 
visi ar t imai susipažinę su 
knygoj liečiamais faktais . 

Po trumpo sambūrio vadovo 
Vytauto Maželio žodžio, jie 
apie šią knygą kiekvienas 
atskirai pakalbėjo. (Bendro 
pokalbio „prie apskrito s ta lo" 
nebuvo). 

Pirmieji t rys kalbėtojai ap
tarė skirt ingas knygos dalis. 
V. V a i t i e k ū n a s Įvadą ir 
pirmąją dalį, autor iaus 
analizę. prof . d r . B. 
N e m i c k a s — antrąją dalį. 
tautinės ir politinės opozicijos 
dokumentaciją, o G- D a m u 
š y t ė — trečiąją, religinės 
opozicijos dokumentaciją. VI. 
Š a k a l y s , iš savo tiesioginės 
patirties taško, kaip ak tyvus 
disidentas, apžvelgė ir 
autoriaus analizę ir doku
mentaciją. 

Visi kalbėtojai pripažino 
knygos didelę reikšmę ir iškėlė 
jos svarbų mašą į mokslinę 
l i t e r a t ū r ą a n ^ l ų k a l b a a p i e 
Lietuvą. J ie visi pateikė ir 
s v a n ų kritiškų pastabų. 

Pirmosios pas tabos lietė kai 

kuriuos terminologijos ele
mentus . Pvz. V. Vaitiekūnui 
nepatiko, kad dr. Remeikis 
savo įvade Lietuvą vadino 
„Sovietinės valstybės peri
ferija". Buvo pakedenta ir pati 
opozicijos s a m p r a t a , opozicija 
suvokiama vien kaip pasi
priešinimas vienokiam ar 
kitokiam režimui, o ne kaip 
pasipriešinimas okupacijai 
(opozicijos suskirs tymas į dvi 
kategorrijas — „within 
system" ir „system-rejective", 
arba „loyal opposition" ir 
„subversion".) 

Gintė Damušytė stipriai 
suabejojo, ar kalinamiem disi
dentam patiktų būti vadina
miem „loyal dissidents". 

Tai terminai, kurie drasko 
politiškai įjautrintą lietuvio 
ausį. Bet gal jie savaime 
suprantami šal ta i mąstan
tiems mokslininkams, sėdin
tiems universitetų kabinetuo
se, kuriems ši knyga daugiau
sia ir ta ikoma. 

Kitos pas tabos lietė opozi
cijos sampratos labai platų 
taikymą. Dr. Remeikio knygoj 
ji apima ir vad inamą „valdišką 
nacionalizmą" („institutional 
nationalism") — partijos viršū
nių „a t sparumą" Maskvos 
užmojams. 

Remdamasis dabartinių Lie
tuvos disidentų požiūriu į kom
partijos veiklą, VI. Šakalys 
kategoriškai paneigė knygoje 
iškeltą A. Sniečkaus „disi-
dentiškumą" ir pozityvią 
jo veiklą tautiškumo išlai
kymui, įgalintą artimos drau
gystės ryšių su ... Suslovu. 
(Tauta pris imenanti kas tas 
Suslovas!) O vis dėlto, kaip 
rašo dr. Remeikis, Sniečkus 

vėliau gavo barti nuo Chruš
čiovo už Trakų pilies restau
ravimą! Bet ir čia jam VI. 
Šakalys jokių nuopelnų nepri-
skyrė. 

* * * 

Gintė Damušytė manė, kad 
autorius be reikalo bandė apri
boti Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos reikšmę, iškel
damas kitų grupių pogrindžio 
leidinius, kurie 'mažiau esą 
žinomi Vakaruose. Ja i ir 
kitiems kalbėtojams užkliuvo 
dr. Remeikio posakis, kad 
Kronika nepripažįstanti sąži
nės laisvės. 

Visi kalbėtojai buvo jautrūs 
ideologinių konfliktų analizei 
pogrindžio spaudoj. Pogrin
džio grupių veikloj ir jų 
pasiskirstyme dr. Remeikis 
pabrėžė tradicinę ideologinę 
diferenciaciją. 

Ne vien VI. Šakalys, bet ir 
kiti kalbėtojai neigė autoriaus 
išryškintą konfliktą tarp 
„katalikiško nacionalizmo" ir 
„liberalinio nacionalizmo" 
dabart iniam pogrindy. Jokio 
konflikto, anot VI. Šakalio, 
nėra, visi veikė ir tebeveikia 
bendrai. Ir katalikai disi
dentai, ir žydai, kaip Finkelš-
teinas, ir ateistai, kaip Tomas 
Venclova, juk sutilpo vienam 
komitete. 

Apžvelgdami kruopščiai pa
ruoštą gausią dokumentaciją, 
kalbėtojai irgi pastebėjo kai 
kurių trūkumų. G. Damušytė 
nurodė, kad knygon nebuvo 
įtraukti kai kurie labai svar
būs religinio pasipriešinimo 
dokumentai. •>.», 

Dr. Nemickas irgi pasigedo 
papildomos dokumentacijos ir 
paabejojo jos ; pr is tatymo 
tvarka. Bet jis pripažino, kad 
autorius galėjo dokumentus 
sąmoningai atrinkti paga l 
savo nuožiūrą, o gal j am ne 
visi norimi dokumentai buvo 
prieinami. J is taip pat apgai
lestavo, kad sovietinių šalti
nių dokumentai vartojami be 

kritinių komentarų, ir galį 
suklaidinti sovietinės sistemos 
nepažįstančius skaitytojus. 

Pvz. tardymų protokolai esą 
vėliau suredaguoti (taip visada 
daroma), o kaltinamųjų 
atsakymai — pakeisti. Patys 
savęs partizanai juk nevadino 
„banditais"! (Beje, savo 
knygos įvade autorius mini, 
kad sovietiniai dokumentai 
turi „an obvious idelogical 
bias" . J is turbūt manė, kad 
skaitytojai, susidūrę su tokiu 
dokumentu, tą „bias" savaime 
supras). 

Baigiamąjį žodį tarė V. Vai
t iekūnas ir tada sekė disku
sijos, kurios buvo karštokos. 

Objektyviam klausytojui 
susidarė vaizdas, jog moks
linis autoriaus priėjimas prie 
temos ir jo milžiniškas doku
mentų atr inkimo darbas 
nebuvo kalbėtojų pakankamai 
įvertintas. V. š aka ly s iš viso 
manė, kad šios knygos meto
dologijoj Lietuva tyrinėjama 
kaip Marsas, iš labai toli, 
nepažįstant Lietuvos tikrovės. 

Jei pats autorius ar koks 
ki tas jo kartos kolega moksli-

1975 metų vasara. Pagaliau 
skrendu susitikti su savo arti
maisiais, 1944 metais išskir
tais ir nublokštais Pomerani-
jon. Lankysiu jau tik tėvų 
kapus ir ligos pakirstą vienin
telį brolį su jo šeima. 

Lėktuvas nusileidžia Varšu
voje. Čia prisiglaudęs niekad 
nesutiktas mano vyro drau
gas, „Žemės" antologijos ir 
bendro poezijos kelio dalyvis 
Juozas Kėkštas. Jį privalau 
sutikti ir perduoti linkėjimus. 

Taksi, kiek paklaidžiojęs, 
išsuka iš didžiulės gatvės ir 
sustoja prie medžių apsupto 
balto pastato — veteranų prie
glaudos. Ilgas koridorius 
dalina numeriais pažymėtus 
kambarius. Mano ieškomasis 
Nr. 16. Pasibeldus įeinu. Kam
barys apytamsis, siauras lyg 
rankovė, nejaukus. Baldų kaip 
ir nėra: stalelis, pora kėdžių, 
lentyna ir lova, iš kurios 
pusiau gulom žvelgia į nepa
žįstamąją mano lankomasis. 

Pasisakau kas esanti. Blan
kus šypsnys papuošia išbalusį 
veidą. Perduodu linkėjimus, 
bandau regzti kalbą. Jo balsas 
tvirtas, akys gilios, tik t a s išse
kęs veidas, rodos, niekad 
saulės nematęs... 0 gal tas 
vienintelis langas ir buvo šiau
rės pusėje? 

— Ar galite kiek pajudėti iš 
lovos? — paklausiau. 

— Taip. Man padeda atsi
sėsti į vežiojamąją kėdę, tada 
privažiuoju prie staliuko, skai
tau, rašinėju. 

— O, Kaziui būtų didelė 
dovana, jei parvežčiau kokį 
naują Jūsų eilėraštį, — papra
šiau. 

— Matote, tokiomis aplin
kybėmis kurti nieko negaliu, 
poezijos nerašau, — prisi
pažino. — Daugiausia 
paruošiu vertimų spaudai iš 
svetimų kalbų. Tai ir viskas. 

Man buvo labai sunku. Kaip
gi jam rašyti poeziją, kada pri
rakintas paralyžiaus prie 
lovos, rūsčioj celėj, vienišas. 

— Mane aplanko studijuoją 
Varšuvoje lietuviai, — lyg 
atspėjęs mano mintis, pasakė. 
— Per Juozapines susirenka jų 
visas būrys. Ir vyno butelį išge
riam. Atneša cigarečių. 

— Ar Jums daktaras 
nedraudžia rūkyti? — leptelė
jau. 

— Draudžia, kur nedraus. 
Bet matote, jei cigaretės jau 
tokia blogybė, t a i aš j a s ir nai-
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kinu, kad jų mažiau būtų, — 
pajuokavo. 

Rankoj g lamžiau voką su 
pinigine dovana , nedr į sdama 
paduoti. O k a d taip vietoj to 
galėčiau padovanot i sveikatą, 
jėgas ar bent viltį su Šviesesne • 
aplinka! Pak i lu s atsisveikinti , 
padėjau voką a n t kėdutės, teiš
tardama: * \ ? | 

— Čia J u m s siunčia Kazys. ' 
Lauke švietė vasa ros saulė, . 

m a n skaudėjo galvą. 
Ant ras sus i t ik imas už poros 

metų jau d a u g jaukesnis . J u k 
mes jau pažįs tami , i r kalbos 
daugiau. R a d a u šviesesniam 
kambary su st ikl inėm durim į 
verandą, *kurion išvežtas galė
jo žiūrėti į lekiojančius paukš
čius. Radau jį besėdintį vežio
jamoj kėdėj. Įteikiau Kazio, 
paskutinę knygą . A l k a n ą 
kelionę". &&» 

— Matai , Kazys vėl knygą ,.,... 
parašė! Šitos dar nemačiau, o 
visas ki tas tur iu. : '• 

Ir pradėjo vartyt i , žiūrėtL j 
skaityti. Užmiršo ir mane . - y 

— Už ap lanko y ra ir žemiš- j 9 
kos lauktuvės, — sakau . Pažiū
rėkit, kad neiškristų. 

— O, tiek daug! — nustebo 
Šį kar tą dovana buvo"^ '1 

sudėtinė: V. Žadeikienės, ""» 
Kazio brolio ir mūsų. XB .'••// 

— Ponią Valeriją puikiai—"-: 
prisimenu i š Argentinos, j a i " 
padėkosiu, bet Kazio b r o l i s ' 1 , f 

manęs net nepažįs ta . p*S*i 
— Bet jis žino ir gerbia M l f n i i 

poeziją, — pasak iau . -..*>»ujfc 
Ir tada pamač iau tokius Švie^-*" 

sius žiburėlius jo akyse, rodos, s te į 
ne paliegęs inva l idas žvelgė, o-"-* 
j aunas poe tas Kėkštas . D ž i a u - ^ i -
giausi ta ak imirka . '-• -- &l 

Buvo a tv i r a s ir pas ipasako
jo, kad doleriai l aba i praver- " P 
čia. Daugiaus ia išleidžia papil
dymui ma i s to ir, Tiliiiililijirti' 
rūkalams. Labai džiaugiasi • 
retais svečiais iš užjūrio. Spau- to* 
dos gaunąs nemažai . Tai ir pa* • « ' ' , 
įvairina vienatvę. Priežiūra»oc.' 
nesiskundė. d l » i :>• 
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Atsisveikinimui įspraudė į 
r ankas g in t a ro akmenėlį, gau
tą iš Lietuvos. Gyniausi , k a d 
čia esąs ir j a m koks nors atmi
nimas, bet j is ta ip norėjo ką 
nors dovanot i Kaziui už t ą 
atvežtą knygą . 

O š iandien jau tik t a s ginta
ro spindėj imas ir sukurtoji 
poezija tejungia juodu — nie
kad nesusi t ikusius draugus . 

K . B r a d ū n i e n ė 
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Dr. Tomo Remeikio knygos "Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980" pristatymas Kultūros ikl'ny, 
New Yorke I* kaires į dešine: dr. Bronius Nemickas, Gint* Damusytft, Vytautas Vaitiekūnas Ir Vladas Ša
kalys. Nuotr Vytauto Maželio 

ninkas būtų knygos prista
tyme dalyvavęs, tai daugelis tų 
priekaištų, be abejo, būtų buvę 
atremti. 

Tiesa, žodį davus publikai, 
autoriaus ginti ėmėsi prof. J. 
Pažemėnas. J i s bandė kai ku
riuos priekaištus atremti ir 
iškelti analitinį knygos 
metodą. Tik be reikalo perdė
tai tvirtino, jog tai pirmoji ir 
vienintelė mokslinė mūsų 
knyga anglų kalba, nuvertin
damas neseniai išėjusią dr. J. 
Pajaujo knygą Sovie t G e n o 
cide i n L i thuan ia kaip gry
nai „aprašomąją" ir patogiai 
pamiršdamas V. Vardžio ir 
visos eilės akademikų moksli
nius darbus. 

0 analitinis metodas, kaip 
matėm, turi savo pažeidžia
mumą. Net ir objektyviausia 
analizė socialiniuose ir politi
niuose moksluose turi sub
jektyvumo elementą — pasi
rinktą išeities tašką, kurį 
įtakoja autoriaus asmeniniai 
įsitikinimai. 

Analitinis šios knygos priė
jimas, pradedant nuo terminų 
parinkimo, baigiant kai 
kuriom autoriaus išvadom ir 
sukėlė tokių gyvų reakcijų tiek 
kalbėtojų, tiek ir publikos pasi
sakymuose. 

Kai kurie svarbūs knygos 
technikiniai trūkumai, kaip 
bibliografijos ir indekso stoka, 
irgi neliko nepastebėti. Be to, 
buvo apgailestauta, kad knyga 
nebuvo išleista kokios stam-

Kovos už laisvę 
- •».uBq 
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(Atkelta iš 2 psl.) && 
keičiančioje Lietuvos, Rusijos itrJi * • 
Vakarų pasaulio tikrovėje. •"--

Kad kas greit ir lengvai sudėto) 
teisingą katekizmą dėl mūsų 
elgesio, dėl mūsų veiksmų ir gar- .yu 
bingųjų įsipareigojimų, aš dargi 
vengčiau iškart patikėti ar to i i -j Ą. 
jūsų kitų reikalauti. _ „ ( 

Bet ieškoti ir tirti, kaip tai prš- "J.. 
dėjo ir iš dalies atliko dr. T. Re» 
meikis — būtina ir žavu. 

Didžioji mūsų tautinio gyve
nimo srovė ir toliau turbūt tekės 
dabartinių ir neišvengiamų kraš^ 
tutinybU krantais — tarp šliužų i*8n 
ir herojų. •• •>' 

O kaip žinoma, šliaužioti leng
viau, negu aukotis ir drįsti žūti u i 
idealą. ĮKVgfe 

Bet pradėtoji rašyti mūsų rezis
tencijos istorija jau dabar raiš
kiai skirsto ir seikėja vertybes ir 

, . . . . i 

žmones. 
Los Angeles, 1981.in.29 
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besnės leidyklos a r universi
teto. (Ji net neturi ISBN, 
numerio — „internat ional 
šeriai book number") . "* 

Bet atsi lankiusieji šia knyga ... 
tikrai buvo sudominti ir ją gąu-,,(>| 
šiai pirko, š i o svarbaus 
veikalo p r i s t a tymas buvo 
vienas iš įdomiausių paren
gimų Kultūros židiny šiais 
metais ir jis intelektuališkai 
a tgaivino nuolatinius kul
tūros židinio lankytojus! 

A . S t a k n i e n ė 
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