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Kodėl pokario metais tiek daug vyrų išėjo partizanauti?

Foto aparatu ir
Ką tik pasirodė aktualus 

straipsnis (The Mriter, 1984 
m. spalio mėn. 8 d.), kuriame 
R. Hamilton, kurio septyni 

jomanai buvo nufilmuoti, 
rpataria rašyti romanus pir
mojo asmens forma. Jis ap
taria kai kuriuos skaitytoją 
išblaškančius pavyzdžius, 
pvz., kur du jauni žmonės lyg 
įsimylėję žiūri vienas į kitą 
ir kiekvienas tame pačiame 
puslapyje vienas apie kitą 
galvoja bei vienas kito išvaiz
dą aprašo. Jis sako, nedaryti 
taip. Tai gal įdomu, bet 
išblaško skaitytoją, ypač jeigu 
po to dar pereinama į kelių 
kitų asmenų pasąmonę ir 
kailį. Rašytojas tada skaityto
jui tampa dievu, bet 
nenatūraliu.

Hamilton pripažįsta, kad 
labai sunku rašyti pirmuoju 
asmeniu („aš”), tačiau moko 
kaip prisiversti save prisiimti 
šį natūralų būdą: matyti ir 
girdėti viską vieno asmens 
ausimis ir akimis. Jei rimtai 
pradėsi ąu „aš”, sako jis, 
niekad nenuslysi į kito 
asmens pasąmonę, nešokinėsi 
iš kambario ar namo į kitą, 
net iš miesto į miestą, aprašy
damas, kas dedasi kitur. Nors 
šiuo metu taip daroma ir tai 
pasidariusi mada, net 
redaktoriai tai mėgsta.

Toks būdas, sako Hamilton, 
pasidarė visuotiniu, kada 
atėjo filmas ir televizija, 
tačiau senasis būdas 
susikaupti į vieną asmenį, 
koks jis bebūtų, taip netampo 
skaitytojo. Jis įsigyvena į 
vieną pasakotoją, kuris turbūt 
gali būti bet kas — in
telektualas, darbininkas, 
perdedantis pasakorius arba 
net mažas vaikas, stebintis 
globalinius įvykius ir pasako
jantis pagal savo menką 
įvykių supratimą.

“Aš” pasakojimas, be to, turi 
vienijančią teigiamybę (Defoe 
neleido Penktadieniui išreikšti 
savo intymias mintis ir 
aspiracijas Robinzone Kruzo.) 
Kada skaitytojui pateikiami 
trumpi aprašymai apie visus 
žmones, toks „plaukiojantis 
žvilgsnis” neįstengia duoti 
gero ir pilno aprašymo apie 
nė vieną, nes išsibarstoma.

ekranu
Hamilton nėra priešingas 

žvilgsnio platumui dideliuose 
romanuose. Tolstojus, sako 
jis, nepajėgtų parašyti Karo ir 
taikos, žiūrėdamas pro vieno 
žmogaus akis (panašiai gal 
atsitiko ir Alei Rūtai, renkan
tis būdą Pirmiesiems svetur). 
PanoraminiB žvilgsnis tikrai 
didelei knygai yra reikalin
gas. Bet, Hamilton nuomone, 
daug rašytojų jį vartoja, nes 
toks būdas yra lengvesnis ir 
jie neieško sunkesnio — 
matyti iš vieno taško.

Rašymas iš vieno taško, 
Hamiltono nuomone, yra ir 
geras pratimas, mokantis 
naujų dalykų apie rašymą. 
Gali būti, kad romanas, taip 
parašytas, gali išeiti geriausiu 
iš visų rašytojo parašytųjų. 
Bet tai rašytojo privilegija.

Ši privilegija turi ir pavojų. 
„Aš” negali aprašinėti, kaip 
jis pats atrodo, nebent kiti 
apie jį šneka, arba jis pats 
save aprašo, dirbtinai priėjęs 
prie veidrodžio. Skaitytojas 
žino tik tiek, kiek „aš” mato, 
girdi ir jaučia. Sunku vystyti 
intrigą. „Aš” turi turėti ką 
nors skaitytojui pasakoti, pats 
viską matyti, galvoti apie 
kitus veikėjus ir įvykių eigą. 
Žinios apie vyksmą gal jam 
ateina per kitus. Jis negali 
visur būti ir viską matyti.

Tokia disciplina, Hamilton 
nuomone, gali būti įdomi: 
įgauna hipnotišką inten
syvumą, kuris įgalina 
skaitytoją tapti tuo „aš”, 
kuris jam perteikiamas 
rašytojo. O tokia identi
fikacija niekad negali būti 
pasiekiama, jei per du pusla
pius aprašomas vienas žmo
gus Maskvoj, po to kitas 
Washingtone, o toliau trečias 
net Londone. Taip norisi 
daryti, bet reikia susilaikyti. 
Rašomoji mašinėlė nėra filmų 
aparatas, nei ekranas, sako 
Hamilton, bet greičiau foto 
aparatas. Jis tai teigia, nežiū
rint, kad vienas redaktorius 
paklaustas atsakė: „Nėra 
nieko blogo rašyti pirmuoju 
asmeniu, bet aplamai toks 
būdas yra sunkus vartoti su 
pasisekimu.” Hamiltonui 
tačiau asmeniškai nepatinka 
šokinėti kaip kengūrai nuo

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Išeivijos istorikų nuomonė 
dėl veiksnių, lėmusių gink-I 
luotą pasipriešinimą yra gana 
vieninga. Prof. Juozas Brazai
tis pirmasis juos išdėstė. 
Pasak jo(l), penki veiksniai 
skatino lietuvius stoti į par
tizanus: (1) ankstesnės tarybi
nės okupacijos patirtis 
parodė, kad su tarybine val
džia neįmanoma sugyventi 
tiems, kurie siekė savo tautai 
nepriklausomybės, gerovės, 
bent šiek tiek sąžinės laisvės; 
(2) vokiečių okupacijos metais 
visame krašte išsiplėtęs pasi
priešinimo sąjūdis skatino 
panašią veiklą tęsti prieš 
komunistus; (3) Lietuvoje 
vyravo įsitikinimas, išryškė
jęs dar vokiečių okupacijos 
metais ir pogrindžio spaudos 
palaikomas, kad antroji 
bolševikų okupacija ilgai 
netruks, nes Vakarai ilgai
niui įvykdys Atlanto Chartos 
pažadus sugrąžinti nepri
klausomybę karo eigoje jos 
netekusioms šalims; (4) dėl 
Raudonosios armijos ir tarybi
nio saugumo siautėjimo 
atsirado reikalas apginti 
gyventojus nuo plėšikavimo ir 
prievartavimo; (5) daugelis 
vyrų pasitraukė į mišką, 
norėdami išvengti suėmimo ar 
mobilizacijos į tarybinę 
kariuomenę. Brazaitis rašė, 
„kad vienos tų priežasčių 
buvo svarbesnės vieniems, 
kitos kitiems, tačiau visos jos 
skatino trauktis į miškus 
masiškai ir virsti partiza
nais”.

Prof. Vytautas Vardys irgi 
pamini penkis veiksnius, iš 
kurių keturi atitinka 
Brazaičio nurodytas priežas
tis. Užuot reikalo apginti 
gyventojus Vardys, kaip 
pasipriešinimą sukeliantį 
veiksnį, pažymi Lietuvos 
karininkų ir inteligentijos 
sluoksniuose išlikusį tautinį 
idealizmą bei teigiamą 
nusistatymą Vakarų 
atžvilgiu.(2) Prof. Tomas 
Remeikis išvardija beveik tas 
pačias priežastis, svarbiausiu 
veiksniu laikydamas viltį, kad 
Vakarai suteiks Lietuvai 
paramos.(3)

Visi minėti veiksniai turėjo 
įtakos atskirų asmenų 
sprendimui stoti į partizanus. 
Ir nors kiekvieno partizano 
individualų nutarimą lėmė 
šiek tiek skirtinga šių veiks
nių kombinacija (kurią pavei
kė ne tik jo ideologiniai įsitiki
nimai ir apskaičiavimai apie 
galimo arešto ar ištrėmimo 
tikimybes, bet ir kintanti 
padėtis šalyje), vis dėlto 
pagrindiniai elementai 
nebuvo vien tik panašūs, bet 
ir turėjo aiškią sandarą. 
Įvairūs apsisprendimą 
lemiantys veiksniai nebuvo 
vieni nuo kitų nepriklausomi 
ta prasme, kad tik vieno ar 
kito buvimas pakako spren
dimui, bet sudarė veikimą 
apsprendžiantį vienetą, kurio 
galia gerokai sumažėtų arba 
visai sužlugtų, jei kai kurių 

vieno veikėjo prie kito. Tai jo 
pasirinkimas ir jis jį mėgBta, 
su entuziazmu perša ir 
kitiems, nors dabar yra 
kitokia mada.

P. Melnikas 

elementų trūktų. Kitaip 
tariant, nebuvo kokie penki ar 
šeši nepriklausomi ir atskirai 
galiojantys veiksniai, bet 
vienas pagrindinis veiksnys, 
kuris turėjo kelis elementus su 
atitinkama savitarpio san
dara.

Daug lietuvių manė, jog 
gali kilti naujas karas, ir 
Vakarai greitai privers 
Sovietų Sąjungą pasitraukti iš 
Lietuvos. Bet vien ši viltis 
neskatino jaunuolio kovoti. 
Jei artėja išvadavimo valan
da, kam tų nereikalingų aukų, 
ypač kad lietuvių įnašas 
Sovietų Sąjungos išvaryme 
galėtų būti tik kuklus. 
Remeikis teigė, kad numatyto 
karo akivaizdoje lietuviai 
jautė reikalą visomis išga
lėmis priešintis sovietizaci
jai, išlaikyti tautinį judėjimą 
ir ginkluotas pajėgas ribotam 
laikui, kol Sovietų Sąjunga 
bus nugalėta ir Lietuvos 
nepriklausomybė atkurta. 
Kodėl? Šalies sovietizavimas 
prasidėjo per pirmąją komu
nistų okupaciją, o vokiečiai 
mažai šių pakeitimų paša
lino, juos išnaudodami savo 
tikslams. Nebuvo savarankių 
lietuviškų ginkluotų pajėgų 
vokiečių okupacijos metais, 
tai kodėl jų staiga prireikia, 
rusams sugrįžus? Jei per 
vokiečių okupaciją lietuviai 
buvo raginami tausoti jėgas, 
prisiglausti prie žemės, tai 
kodėl reikia dabar atsikelti ir 
rizikuoti sunaikinimu?

Kartu su Raudonąja Armija 
sugrįžo sovietinis teroras. 
Prasidėjo masinė mobilizacija 
į kariuomenę, areštai, 
nubuožinimai, įvairūs smurto 
veiksmai, kurie sukėlė 
gyventojų nerimą ir didėjan
čią baimę, kad ir jie greitai 
pasidarys aukomis. Šiomis 
sąlygomis žmogus, numatęs, 
kad ateina jam eilė būti 
suimtam ar mobilizuotam, 
siektų to išvengti. Gal slapsty
tus!, gal persikeltų kitur 
gyventi, bet vargu ar skubėtų 
tapti partizanu. Partizano 
dalia nėra lengva net 
palankiausiomis aplinky
bėmis, ir net optimistas turėjo 
nujausti, kad veikiausiai jo 
laukia suėmimas ar mirtis. 
Kam šokti iš katilo į ugnį? 
Pirmojo bolševikmečio patir
tis irgi nebūtinai turėjo 
sukelti ryžtą priešintis. Juk 
rustii Sovietų Sąjungoje du 
dešimtmečius kentėjo terorą, 
bet jų patirtis juos vis labiau 
sukaustė ir paraližavo. Jau 
minėta, kad patriotizmas 
skatina pasipriešinimą, bet 
nebūtinai ginkluotą.

Keturi pagrindiniai 
veiksniai skatino jaunus 
vyrus išeiti partizanauti: (1) 
pirmosios bolševikų ir vokie
čių okupacijos patirtis; (2) 
nežabotas sovietinis teroras 
pirmaisiais pokario metais; (3) 
Vakarų intervencijos viltis, ir 
(4) patriotizmas. Praeities 
patirtis parodė, kad bergždžia 
pasitikėti totalistinės valsty
bės gera valia, kad nesi
priešinimas okupanto 
nesušvelnins, kad pasyvi 
laikysena smurto atžvilgiu 
nesumažina aukų ir nuo
stolių, o gal net padidina. 
Pirmosios bolševikų okupaci
jos teroras buvo savava-

Ramojus Mozoliauskas Sūnus

liškas, kaprizingas, nenuma
tomas. Nukentėjo beveik visų 
sluoksnių žmonės, ne tik buvę 
valstybės veikėjai, bet ir 
paprasti ūkininkai su šei
momis. Vien komunistai ir jų 
didesni rėmėjai liko nepalies
ti. Tauta negalėjo suprasti 
pagal kokius kriterijus 
žmonės suimami, tad visi 
jautėsi nesaugūs.

Sugrįžę komunistai žiūrėjo į 
Lietuvą kaip į svetimą kraštą. 
Tuojau prasidėjo masinis 
vyrų gaudymas į Raudonąją 
armiją, ir ši mobilizacija, ne 
kaip vokiečių mobilizacija, 
nebuvo nepaisoma, nes ir 
nebuvo galima jos nepaisyti. 
Kaimai buvo apsupami ir į bė
gančius šaudoma. Net ir 
sovietiniai partizanai buvo 
verčiami stoti į kariuomenę. 
Bolševikų duomenimis 
daugiau negu šimtas tūkstan
čių vyrų buvo mobilizuota. 
Kartu su mobilizacija vyko ir 
nubuožinimas, prasidėjo areš
tai, o 1945 m. rugsėjo mėnesį 
pirmoji masinių trėmimų ban
ga. Užvirus partizanų 
kovoms, žmonėms dar grėsė 
suėmimas už partizanų 
rėmimą ar neišdavimą. Dar 
vėliau, kai prasidėjo spaudi
mas steigti kolūkius, kurie 
absolučiai valstiečių, net ir 
mažažemių, daugumai buvo 
nepriimtini, į komunistų 
nemalonę pateko dar tūkstan
čiai žmonių.

Susidarė aplinkybės, 
kuriose tūlas jaunas žmogus 
jautė, kad netrukus ir jis taps 
saugumo auka. Tuometiniai 
įvykiai bei pirmosios okupaci
jos ir žydų likimo patirtis 
išsklaidė viltį, kad ramiai 
namie sėdintieji kaip nors 
pajėgs išvengti suėmimo ar 
ištrėmimo. Nesaugu pasilikti 
namie, nesaugu partizanauti. 
Šiomis pavojaus pusiaus
vyros sąlygomis sprendimą 
kovoti nulėmė Vakarų 

pagalbos viltis bei patrioti
niai jausmai.

Ilgą laiką lietuviai laukė 
paramos iš užsienio ir ši viltis 
nebuvo tokia iliuziška ir 
nepagrįsta, kaip dabar kar
tais teigiama. Ginkluota kova 
turėjo Vakarams akivaizdžiai 
parodyti tautos pasiaukojimą 
nepriklausomybės sugrąžini
mui bei bekompromisinį pasi
priešinimą sovietinei okupaci- 
jai. Tikėtasi, kad 
pasipriešinimas pagerins 
Lietuvos padėtį laukiamoje 
taikos konferencijoje. Bet 
Vakarų intervencijos viltis 
partizanui ar būsimam par
tizanui nebuvo vien tik 
nepriklausomybės atgavimo 
garantija. Sąmonėje ar 
pasąmonėje šis tikėjimas turė
jo gilią reikšmę. Jei po metų 
ar dvejų komunistai bus 
išvaryti, tai gerokai padidės 
tikimybė, kad ir jis pats išliks 
gyvas ir kad partizanavimas 
nebus buvęs beviltiška kova. 
Be numatomos Vakarų pagal
bos eiti į mišką reiškė neiš
vengiamą mirtį. Greitos 
intervencijos atveju pasidary
ti partizanu gal net buvo sau
giau negu sėdėti namie ir 
laukti suėmimo. Asmeniško 
išsigelbėjimo viltis, nesvetima 
nė vienam žmogui, iš dalies 
paaiškina, kodėl partizanuose 
Vakarų pagalbos viltis buvo 
tokia gaji: ji žadėjo ne tik 
tautai laisvę, bet partizanui 
gyvybę.

Patriotizmas irgi turėjo 
savo vaidmenį partizanavi
mą skatinančių veiksnių san
daroje. Pirmiausia jis 
įprasmino ryžtą priešintis 
ginklu. Tais laikais daug kas 
dar gėdijosi nutarimo 
nusileisti Maskvos ultimatu
mui 1940 m. bei tvirtai tikėjo, 
kad laisvės nevertas tas, kuris 
jos negina. Tokie jautė parei
gą tėvynę ginti, o pareigos 
dažnai turi didesnį svorį

asmeniniuose sprendimuose 
negu paprasti norai. Tiems, 
kurie jautė, kad ir 
partizanavimas ir
nepartizanavimas žadėjo 
greitą mirtį ar trėmimą, tauti
niai jausmai galėjo galutinai 
lemti sprendimą eiti į mišką. 
Toji mintis ne kartą buvo 
išreikšta pasisakymais, kad 
geriau mirti tėvynėje su 
ginklu rankoje negu vergu 
Sibire. Bet patriotizmas turėjo 
dar svarbesnį vaidmenį: 
daugeliui gyventojų jis sukėlė 
ir padėjo išlaikyti ryžtą su 
komunistais nebendradar
biauti. Nors sovietinis teroras 
buvo savavališkas ir 
neapskaičiuojamas, ir nors 
kai kurie komunistai bei jų 
rėmėjai irgi buvo išvežti ar 
pateko į NKVD nagus, pati
kimiausia priemonė 
apsisaugoti nuo sovietinio 
teroro buvo valdžios ir par
tijos rėmimas, jos politikai 
pritarimas. Net jei toks 
elgesys padidino partizanų 
keršto pavojų, partizanų galia 
ir grėsmė jokiu būdu nepri
lygo sovietinio saugumo 
galiai. O komunistų ir jų 
šalininkų buvo labai mažai.

Minėti keturi veiksniai ir 
nulėmė lietuvių elgesį pokario 
metais. Be praeities patirties 
būtų buvę daugiau vilčių 
išvengti valdžios teroro, dau
giau mėginimų su ja rasti 
modus vivendi.Be įsitikinimo, 
kad Vakarai Lietuvą netru
kus vaduos, partizanai būtų 
likę be vilties, jų pasipriešini
mas net ir jiems būtų atrodęs 
bergždžias ir be prasmės. Be 
patriotizmo kolaboravimas 
daug kam būtų buvusi rimta 
ir net, palyginti, patraukli 
galimybė. Bet pokarinis 
sovietinis teroras yra san
daros kertinis akmuo. Su 
įvairiomis išlygomis galima 
teigti, kad šis teroras buvo 
pagrindinė partizanų kovų 
priežastis. Be to, siaubą ir 
nerimą sukeliančio teroro 
praeities patirtis būtų išdilusi, 
žmonės būtų primiršę pirmojo 
bolševikmečio kančias ir 
įsitikinę, kad komunistai 
pasikeitė. Be teroro žmonės 
dar vis būtų laukę 
išvadavimo, bet laukę savo 
namuose ir ūkiuose, kaip jie, 
palyginti, kantriai laukė 
vokiečių išvijimo.

Sovietinis teroras ir kiti 
elgesį lemiantys elementai 
pakeitė žmonių apskait 
čiavimus. Valdžios siautės 
jimui nesiliaujant, pasiliki^ 
mas namie darės via 
pavojingesnis, kol pagaliau 
kai kuriems partizanavimas 
tapo patrauklesne išeitimi. 
Galima šią išvadą apie terorų 
vaidmenį apibendrinti it 
pritaikyti kitoms šalims. 
Kodėl vienose nacių 
okupuotose šalyse išsivystė 
ginkluotas pasipriešinimas, d 
kitose gyventojai nesigriebė' 
ginklo, nors okupanto pa-, 
našiai nekentė?.. Gamtos 
sąlygos, tautinės tradicijos, 
pasipriešinimo vadų 
nusistatymai turėjo didelę 
reikšmę. Tačiau galima 
manyti, kad Belgijoje, Olandi
joje, Danijoje ir Norvegijoje 
gyventojai, kurie mylėjo savo 
kraštą ne mažiau už kitus, 
ramiau laikėsi, nes nacių 
sauvaliavimas niekada neper
žengė ribos, kai žmonės 

(Nukelta į 2 psl.)

vivendi.Be
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Kodėl tiek daug vyrų išėjo partizanauti? Kotrynos Grigaitytės aidas
(Atkelta iš 1 psl.) 
pamato, jog saugiau priešin
tis negu pasilikti namie. Šių 
šalių gyventojai, kaip ir 
Lietuvos, buvo ūkiškai 
išnaudojami, verbuojami dar
bams į Vokietiją ar i karinius 
dalinius. Daugelis smarkiai 
nukentėjo, bet daug kas vokie
čius ignoravo, nes buvo 
galima ignoruoti. Lietuviai 
gali didžiuotis, kad jie nesuda
rė SS legiono, bet, jei vokie
čiai būtų vartoję visas smur
to priemones, mobilizacija 
būtų pavykusi. Paminėtina ir 
tai, kad sovietiniai partizanai 
buvo veiklesni Rytų Lietuvoje 
negu kitose jos dalyse. Tai 
lėmė įvairūs veiksniai: 
mišresnė gyventojų tautinė 
sudėtis, Gudijos artumas, kur 
veikė dideli ir gerai ginkluoti 
partizanų būriai, partizanavi
mui palankesnės gamtos 
sąlygos. Bet negalima 
užmiršti, kad naciai Rytų 
Lietuvoje irgi smarkiau 
siautėjo, griežčiau reikalavo 
pyliavų, uoliai gaudė žmones 
darbams Vokietijon.

Siūlomas modelis padeda 
išaiškinti kai kuriuos par
tizanų skaičiaus augimo ir 
mažėjimo reiškinius. Pirmieji 
partizanų daliniai pasirodė 
1944 m. rudenį, kada rusai 
paskelbė mobilizaciją, kurios 
nebuvo galima išvengti. 
Jaunimas nematė prasmės 
rizikuoti gyvybę bei tarnauti 
priešo kariuomenėje. Bet ge
rokai daugiau pabėgo į miš
ką negu įstojo į ginkluotus 
būrius. Vėliau dalis jų sugrįžo 
namo, ar pasinaudojo 1945 m. 
paskelbta amnestija.

Bėgimas į mišką nuo 
mobilizacijos buvo stichiškas 
reiškinys. Jame gana kuklų 
vaidmenį turėjo antinacinės 
rezistencijos organizacijos ir 
iš anksto parengti kovos dali
niai. Antrasis bolševikmetis 

'.ištiko kraštą taip pat nepasi
rengusį, taip pat be 
vadovybės, kaip ir pirmasis. 
Niekas netikėjo, kad vokiečių 
kariuomenė Baltarusijoje taip 
staigiai ir visiškai sužlugs, 
kad per kelias savaites 
Raudonoji armija iš Vitebsko 
pasieks rytinę Lietuvą. Dalis 
Vliko narių jau buvo suimti, o 
dar kiti pasitraukė į Vakarus. 
Iš pogrindžio spaudos — / 
Laisvę, Nepriklausoma 
Lietuva, Laisvės kovotojas — 
matyti, kad ir pogrindžio 
organizacijos neturėjo ko 
pasakyti, beartėjant Raudo
najai armijai. Bolševikų dar 
neužimtoje Žemaitijoje veikė 
Tėvynės apsaugos rinktinė 
ir LLA (Lietuvos laisvės armi
jos) Vanagai. Bet ir šie dali
niai buvo greitai išsklaidyti, 
nepalikdami jokios vieningos 
organizacijos. LLA vadai, 
kaip Eidimtas ir Kubilius, 
stengėsi organizaciją 
atgaivinti, bet iš komunistų 
paskelbtų tardymų, gana'
aišku, kad jie neturėjo
nuolatinių ryšių su jau 
veikiančiais partizanais.

Mobilizacijos vaidmenį 
pirmųjų partizanų atsiradimui 
netiesiogiai patvirtina ir tai, 
kad tie jaunuoliai, kurie buvo 
atleisti nuo karinės prievolės 
neskubėjo trauktis į nelegalią 
padėtį. Pavyzdžiui, studentai 
grįžo į universitetus ir kitas 
aukštąsias mokyklas, bandė 
mokytis ir normaliai gyventi. 
Net būsimieji partizanai, kaip 
Juozas Lukša ir jo brolis, 
daugiau negu metus gyveno 
legaliai, studijavo ir nutarė 
stoti į partizanus tik tada, kai 
jautė, jog greitai bus suimti.

Vėliau partizanų gretas 
dažnai papildė žmonės, 
kuriems grėsė tiesioginis 
suėmimo pavojus. įsijungė į 
partizanus tie, kurie išvengė 
arešto ar ištrėmimo, spėdami 
pabėgti* į mišką, pamatę 
atvažiuojančius komunistus 
jų ir jų šeimų tremti į Sibirą. I 
partizanus įstojo jaunuoliai, 
kurių šeimos buvo išvežtos. 
Suskubo į mišką tie, kuriuos

Janina Monkutė-Marks Pamirštas partizanas

valdžios pareigūnai ar stribai 
pradėjo klausinėti apie namie 
negyvenantį brolį ar sūnų, | 
kuris gal partizanavo, ar buvo ' 
į Vakarus pabėgęs, o gal ir 
miręs. Iš bolševikų paskelbtų 
tardymų duomenų matyti, 
kad dažnai žmogus iš pradžių 
partizanams tiekė maisto, 
vėliau pasidarė ryšininkas, o 
galų gale perėjo pas kovo
tojus, nes nujautė savo 
likimą. Be reikalo žmonės 
neskubėjo į mišką, nes neturė
jo didelių iliuzijų. Dažnai išėjo 
artėjančio arešto priversti.

Siūlomas aiškinimas, kaip 
ir kiti modeliai, bando sukurti 
bendrą vaizdą, kuris padėtų 
suprasti kurį nors sudėtingą 
reiškinį. Nėra jokių preten
zijų, kad jis tiksliai galioja 
visiems partizanams, ar kad 
visi būsimieji partizanai 
sąmoningai galvojo ir apskai
čiavo vieno ar kito elgesio 
pasekmes. Buvo įvairių kitų 
priežasčių ir poveikių, bei 
subtilių skirtumų. Žmonės 
gerokai skiriasi ir joks plates
nės apimties aiškinimas 
negali detaliai atitikti jų jaus
mus, individualią mąstyseną 
ar praeities patirtį. Greito
siomis galima paminėti kelias 
žmonių grupes, kurioms šis 
aiškinimas mažiau tinka ar 
visai netinka.

Kai kurie asmenys, tarp jų 

Dail. Nijolės Banienės darbų paroda šiuo metu Chicagoje. Paroda tęsis iki šių metų spalio mėn. 21 
vyksta Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, dienos.

buvę karininkai ir 1941 m. 
sukilimo dalyviai, buvo 
nutarę, kad jie nesielgs, kaip 
dauguma elgėsi per pirmąji 
bolševikmetį. Sugrįžus 
komunistams jie išėjo kovoti, 
pasiryžę tol priešintis, kol 
Lietuva bus laisva ar jie žus. 
Buvo paprastų žmonių, kurie 
turėjo savigarbą, skatinančią 
nenusilenkti prieš tai, kas 
jiems svetima, ko jie nepaken
tė kaip žmogų žeminančio 
dalyko — prievartos, melo ir 
panašiai. Pas partizanus buvo 
ir nuotykių ieškotojų, net 
paprastų kriminalistų, 
kuriems partizanavimas buvo 
tik dingstis kriminalinei veik
lai pateisinti. Sovietiniai 
dokumentai mini atvejį, kaip 
iš partizanų pasitraukę vyrai 
nukeliavo į Vilnių, tenai vogė 
ir žudė žmones. Ta prasme 
būtų įdomu sužinoti, koks 
nuošimtis partizanams 
priskirtų apiplėšimų bei 
nužudymų yra tokių žmonių 
atsakomybė, kokie buvo jų 
konkretūs ryšiai su kitais 
partizanų būriais. Pirmojo 
pasaulinio karo gale Lietu
voje atsirado plėšikų gaujų, 
kurias sudarė pabėgę rusų 
karo belaisviai ir vietos iš
gamos. Plėšikų turėjo būti ir 
pokario metais, ir niekas 
nedraudė jiems pasiskelbti 
„partizanais”.

Kitų draugų ir brolių pavyz
dys, jaunystei būdinga 
romantika ir drąsa skatino 
dalį jaunimo išeiti partiza
nauti. Jei daug draugų miške 
kovojo, tai kiti turėjo jausti 
psichologinį spaudimą sekti 
jų pavyzdžiu, ypač tais 
laikais, kai partizaninis sąjū
dis buvo galingesnis. Yra 
žinių, kad beveik ištisos 
moksleivių klasės vienaip ar 
kitaip susirišo su mišku. Vė
liau, kai partizanai buvo 
susilpnėję, ankstesnių par
tizanų ir draugų pavyzdys 
nebeskatino, bet stabdė sto
jimą į partizanus.

Be to, šis modelis nepaaiški
na dviejų svarbių reiškinių, 
būtent, a) kodėl vieni, o ne 
kiti panašioje padėtyje esan
tys vyrai išėjo partizanauti, ir 
b) kodėl apie 1949 m. par
tizanų sugebėjimas atsi
naujinti sumažėjo. Pokario 
metais labai platūs gyventojų 
sluoksniai bijojo dėl savo 
ateities: turtingesnieji 
ūkininkai, buvę Nepriklauso
mos Lietuvos ar vokiečių 
laikų valstybės tarnautojai, 
partizanų rėmėjai, šeimos, 
kurios negalėjo paaiškinti sū
naus ar tėvo nebuvimo 
priežasčių. Bet šių grupių 
narių ir kitų žmonių reakcija į 
arešto ir ištrėmimo pavojų 
buvo nevienoda. Dalis jų išėjo 
partizanauti. Tačiau 
nemažiau žmonių sustingo 
panašiai kaip gyvatę pamatęs 
kiškis ir nieko nedarė. Kai 
kurie atsiminimų autoriai, 
pavyzdžiui Jucidtė ir Grišma- 
nauskas, pabrėžia, kad 
mažažemiai, labiau negu 
turtingieji ūkininkai rėmė 
partizanus, nors ištrėmimo 
pavojus buvo didesnis pasta
riesiems, ir kad dėl to, jie lyg 
ir būtų turėję būti didesni 
partizanų rėmėjai. Šį teorijai 
nepatogų faktą būtų galima 
mėginti įvairiais būdais 
paaiškinti. Antai, ūkio savi
ninkai, būdami vyresnio 
amžiaus, per seni partizana
vimui bei atsakingi už šeimos 
Ūkimą, turėjo itin atsargiai 
elgtis, nes žinojo, kad juos 
stebėjo valdžios agentai, 
ieškantys dingsties juos 
įskųsti. Kitas galimas 
aiškinimas nurodytų, kad 
turtingesnieji, labiau linkę 
savimi rūpintis ir apskai
čiuoti elgesio pasekmes, 
nenorėjo įsivelti į jiems pavo
jingą žaidimą. Pasiūlymas įdo
mus tuo, kad jo prielaida mark- 
sistinė-lenininė (turtinges
nieji savanaudžiai), bet išva
da (turtingięji nepartizanavo) 
nesuderinama su Lietuvos 
komunistų dogmomis.

Antroji problema — tai 
partizanų judėjimo susilpnėji
mas ir išblėsimas. Nors 
stahninis teroras neatslūgo 
iki diktatoriaus mirties, po 
kiek laiko, veikiausiai apie 
1948 ir 1949 m., partizanų

MARIJA
STANKUS-SAULAITĖ

Kotryna Grigaitytė nauju 
poezijos rinkiniu Tylos dova
na primena praeitį ir reaguo
ja į laiką. Skambiomis eilu
tėmis poetė parodo atitolintą 
pasaulį, išreiškia apibendrin
tus pergyvenimus. Tiems, 
kurie Lietuvą suasmenina ir 
susiriša su jos lyrine praei
timi, pirmos dalies „Palikta 
vasara” eilėraščiai gali 
patikti (pvz., „Tremiamojo 
žodis”, „Mažoji Lietuva”). Taip 
pat religinio turinio pirmos 
dalies eilėraščiai, pvz., 
„Liudytojas”, „Apmąsty
mas”, kuriuose pamaldžiai 
minimas tikėjimas ir jo reiški
niai, gali paveikti panašiai 
jaučiantį skaitytoją.

Antrojoje knygos dalyje 
„Aidas” aptariama gamta 
(pvz., „Aidas”, „Pavasario 
ženkle”, „Gandrai”), gamtos 
bei kitais įvaizdžiais kalba
ma apie žmogaus gyvenimą 
(pvz., „Ne čia”,, „Motinos 
meilė”, savo prisiminimus, 
pvz., „Tėve”). Trečioje ir 

skaičius pradėjo mažėti. 
Didesnė tautos dalis buvo 
įbauginta, neteko ryžto 
priešintis, arba nutarė, jog 
ginkluotas pasipriešinimas 
negali pasiekti savo tikslų. 
Šiuo metu tarptautinės įtam' 
pos nesumažėjo, nes prasi
dėjo Korėjos karas. Gal 
žmonės dar tikėjosi 
išvadavimo iš Vakarų, bet toji 
viltis jau nebeskatino eiti į 
mišką. Kitaip tariant, kai 
kuriais svarbiais atžvilgiais 
vidaus ir užsienio konjunktū
ra tuomet buvo panaši, bet 
žmonių reakcija parti
zanavimo atžvilgiu — skir
tinga.

Kaip visa tai suderinti su 
siūloma teorija? Pirmiausia 
reikia pabrėžti, kad geriausiu 
atveju teorija mėgina nusta
tyti būtinas partizanu tapimo 
sąlygas, o ne pakankamas. Ji 
siekia nurodyti veiksnius, 
kurie daugeliu atvejų skatino 
vyrus tapti laisvės kovoto
jais. Tačiau teorija neteigia, 
kad tam tikromis aplinkybė
mis visi eis į mišką. Kitaip 
tariant, lieka vietos asmeni
niam apsisprendimui ir 
charakterio bruožams. Tomis 
pačiomis aplinkybėmis du 
vyrai gali skirtingai elgtis dėl 
labai paprastos priežasties — 
vienas drąsesnis, o kitas 
baikštesnis.

Antra, teorija, kaip 
dauguma modelių, yra 
sukonstruota, neatsižvel
giant į laiko tėkmės pasekmes. 
Tačiau atrpdo, jog laikas 
turėjo labai svarbų vaidmenį. 
Juk po ketverių antrosios 
bolševikų okupacijos metų ir 
dar tiek pat pirmosios 
bolševikų ir vokiečių okupaci
jos laiko tauta tiesiog 
pavargo, jėgos išseko, įsivieš
patavo rezignacija. Po tiek 
metų veiksniai, skatinę par
tizanų judėjimą, jau nebegalė
jo nulemti žmonių elgesį. Bet 
tai teorijos nepaneigia, nes ji 
gali būti lengvai pataisoma ir 
su šiuo reiškiniu suderinta. 
Teorija tik negali iš anksto 
nurodyti, kada tauta pavargs, 
kaip ji negali nurodyti, kuris 
atskiras žmogus taps par
tizanu. .

— Straipsnis yra ištraukos U 
paskaitos, skaitytos 31-je Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitėje Augs
burge, 1984 m. rugpjūčio 3 d.
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Kotryna Grigaitytė

Nuotrauka Vytauto Maželio 

paskutinėje dalyje yra ir gam
tos bei žmogaus gyvenimo 
palyginimų ir asmeniškesnių 
eilių. Peteliškės sparnas (taip 
pavadinta ši dalis ir šis 
eilėraštis) paskolintas gims
tant ir grąžintinas mirštant 
(psl. 55). Laimė yra kaip 
„gyvsidabris/ant erelio spar
no” („Ant erelio sparno”, psl. 
56). Mylimojo prisiminimas 
yra „širdy perlu įaugęs” 
(„Dedikacija”, psl. 68). Pa
čios veidas, kaip aidas, kaip 
ežeras, ir buvo, ir jo nebuvo, 
kaip ir paties gyvenimo 
(„Grįžimas”, psl. 79). Eilė
raščiuose aiškus susuma
vimas, atsisveikinimas.

Kai kurie eilėraščiai 
žaismingi, lengvi, kaip pavyz
džiui, „Miško šeima” (psl. 39), 
„Gal” (psl. 57). Garsai įdomiai 
sudėti, pavyzdžiui, eilėraštyje 
„Pabėgėliai” (psl. 11). Forma 
naujesnė eilėraščio „Ties 
gelme” (psl. 78). Itin vykęs 
palyginimas užtvankos su žir
gu „Užtvanka” (psl. 41).

Aplamai paėmus, eilėraš
čiai skaitytojo neprisileidžia, 
gilų pergyvenimą atitolin
dami bendrybėmis, sentimen
talumu, neryškiais įvaiz
džiais. Atrodo, kad poetė 
nedrįsta tiksliai pasakyti tai, 
ką ji mato, pažvelgusi į 
pasaulį ir gyvenimą tokius, 
kokie jie jai yra. Kai kur prie 
to priartėjama, bet nelie
kama: pavyzdžiui, mylimojo 
palyginimas su perlu (psl. 68) 
dingsta sumaišytų įvaizdžių 
eilėraštyje. Beveik viskas 
vyksta „Ne čia” (psl. 30), ir 
tai gal vienas pagrindinių

Naujos knygos

• Algimantas Mackus. AUGIN
TINIŲ ŽEMĖ. 196 psl. Chicaga: 
Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1984. 200 psl. 
Knyga iliustruota dail. Prano 
Lapės juodo tušo piešiniais, 
paspalvintais raudonos spalvos 
temperos dažais. Knygoje yra 19 
viso puslapio iliustracijų ir 13 už
sklandų. 100 knygų yra numeruo
tos ir dailininko pasirašytos. 
Kaina — 15 dol. Numeruotos ir 
dailininko pasirašytos kaina — 
50 dol. Gaunama pas leidėjus 
(Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas, 7338 S. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629), pas 
platintojus ir Drauge.

Knyga yra skirta poeto 
Algimanto Mackaus 20 metų mir
ties sukaktuvėms pažymėti. Ji 
susideda iš anksčiau išleistų Algi
manto Mackaus poezijos rin
kinių: Jo yra žemė. Neornamen
tuotos kalbos generacija ir 
augintiniai, Chapel B. Prieš 20 
metų tragiškai žuvusio iškilaus 
išeivijos poeto Algimanto 
Mackaus poezija čia surinkta į 
liuksusiniai išleistą visos jo poeti
nės kūrybos rinktinę. Prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris jai parašęs 
analitiniai skvarbų, bet jautrų 
įvadą. Jis iškelia Algimanto 
Mackaus kūrybos tęstinumą su 
ankstesne lietuvių poezijos 
tradicija, kurioje „tėvynė, gamtos 
meilė, vienatvė, sielų bendravi
mas, kentėjimai, lyriški ir tragiš
ki... seniai vaikščioja po lietuvių 
poetų eiles”. Bet taipgi parodo, 
Algimanto Mackaus poetinę 
kalbą sklaidydamas, jog poetas 

nespecifiniu, apibendrintu 
jausmu. Neužtenka skambe
sio. Pasigendama minties. 
Eilėraštyje visa tai turėtų 
susiderinti. Reikėtų drįsti 
pažiūrėti į gyvenimą dabar, o 
ne tik prieš trisdešimt penke
rius metus: kas ypatingo, kas 
skaudu, neaišku, kas sava? 
Ieškoti vaizdžios detalė^, 
tikslaus palyginimo.

to skaitytojas laukia iš 
Kotrynos Grigaitytės — kad 
poetė, tiek metų poezija 
gyvenusi, drąsiai, stipriai ir 
savitai pasisakytų, nebijo
dama specifiškumo, 
nepasiduodama tam, ką ir 
kitas galėtų pasakyti. Svar
biausia, tikroji Kotrynos 
Grigaitytės knyga dar 
neparašyta. ti-

Sios knygos skyryba 
netvarkinga. Labai daug kur 
kablelių trūksta. Kabliataš
kiai netiksliai sudėti: kai kur 
vietoj jų užtektų kablelio 
(pvz., psl. 41,43), kai kur reikė
tų aiškinamosios skyrybos —■ 
dvitaškio arba kablelio ir 
brūkšnio (pvz., psl. 25, 36). 
Brūkšnelis ne vietoj eilėraš
tyje „Kaitra” (psl. 46). Keista 
skyryba eilėraščių „Anapus 
durų” (psl. 59) ir „Skubu” (psl.
67) . Pasitaiko korektūros 
klaidų, pvz., psl. 44, 52, 58, 72. 
Yra ir rašybos klaidų: 
Rugiapiūtė (psl. 47) vietoj 
Rugiapjūtė, jievos (psl. 57) 
vietoj ievos, rugpiūtis (psl. 74) 
vietoj rugpjūtis, šyptelia (psl.
68) vietoj šyptelėjo, apgruzdę 
(psl. 70) vietoj apgruzdėję, 
užgesusias (psl. 81) vietoj 
užgesusias ir panašiai. 
Keistai skamba dažnai 
sutrumpinami pusdalyviaį. 
pvz. nešdama (psl. 55) ir kitur. 
Kai kurie linksniai neteisin
gai keičiami gal ritmo ir rimo 
sumetimais: nereikia prielinks
nio su šaukštu (pis. 40), po 
neiginio eina ne kilmininkas, 
o galininkas „Dar nevarsto 
duris” (psl. 51 ir kitur); įvietoj 
tikslo kilmininko vėl galinin
kas  eina...išlydėti metus” 
(psl. 52). Visi skyrybos, rašy
bos ir linksnių keistumai bei 
pakeitimai šiuoatvejunepateisi- 
nami ir nereikalingi.

Laukiame tikrosios Kotry
nos Grigaitytės poezijos kny
gos.

*
Kotryna Grigaitytė. Tylos dovana. 

New Yorkas: Darbininkas, 1983. 86 
psl. Viršelis ir iliustracijos Pauliaus 
Jurkaus. Kaina — 4 dol. Gaunama 
pas leidėjus, pas platintojus tr 
Drauge.

tiktai šią tradiciją griaudama* 
sugeba ją prasmingai pratęsti, h

Galbūt būtų buvę tiksliau, jeigu 
leidėjai knygą būtų pavadinę ne 
sintetiniu pavadinimu, bet aiš
kiai leidę skaitytojui suvokti, jog 
čia yra visi surinktieji Algiman
to Mackaus raštai, kadangi išei
vijoje to labiausiai trokštamą: 
pagrindinių mūsų poetų kūrybos 
definityvių raštų laidų. Tačiau, 
tai atlikusiam Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondui čia 
priklauso visų mūsų padėka ėž 
taip rūpestingai ir skoningai 
išleistą Algimanto Mackaus 
poeziją, į kurią po daugiau kaip 
40 metų egzilės vertėtų kiek
vienam įsigilinti — jos balsą, taip 
iškalbiai nusakiusį anų metų 
prarasties jausmą, susvetimėr 
jimą, tauresnio žmogiškumo il
gesį, mums, lietuviams, tai
kytą, išgirsti.

J
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Profesorius ir studentė
BIRUTĖ

PŪKELEVIČIŪTĖ
j j-----------------------------------------

,r- Šis mano minčių žiupsnelis 
norėtų prisiglausti prie bendro 
prisiminimų piliakalnio — apie 
Juozą Keįiuotį.

Seniai, seniai (62-jų metų 
vasarą, kai dar gyvenau 
Montrealyje) į mane netikėtai 
atplasnojo Juozo Keliuočio 
laiškas, kuris buvo tiesiog 
graudinančiai kuklus. Kažin, 
ar aš rašantįjį prisimenu? 
„Karo metu Jūs, rodos, buvote 
studente Kauno universitete, 
kuriame tada ir aš dėsčiau”. 
Tikrai, tik Keliuotis galėjo 
situaciją šitaip apibūdinti — 
tarsi universitete karaliavo 
Btudentai, o profesorius, lyg 
pripuolamai užklydęs šapelis, 
irgi — tuo metu ten dėstė... Ar 
jį prisimenu? Dieve mano! 
Kaipgi studentas gali savo 
profesoriaus neprisiminti? Tai 
tik profesoriams — studentų 
vėidai ilgainiui nublanksta ir 
Susilieja. .

Toliau Juozas Keliuotis 
-rašo: „Aš neseniai išklausiau 
Jūsų režisuotą B. Sruogos 
„Milžino paunksmės” pasta
tymą, įrašytą į plokšteles. 
Visa širdimi Jus sveikinu ir 
'džiaugiuos, kad tas plokšteles 
atsiuntėte Vilniaus Teatrui. 
Pasveikinkite ir visą Jūsų 
Teatro kolektyvą”.

^•Taip, mes savo įrašytų 
plokštelių tris egzempliorius 

i**- labai oficialiai, paštu — 
Visados pasiųsdavom į tris 
ivietas: Vilniaus dramos teat
rui, Kauno dramos teatrui ir 
LiėtUvos tarybinių rašytojų 
sąjungai. (Gal negaus?... Gal 
išmes?.. Bet vis tiek — prieš 
išmesdami — juk pasiklau
sys...) Sykį per klaidą — 
dievaži, per klaidą! — vieną 
raidę praleidau ir netyčia 
•vietoj „tarybinių rašytojų” 
užrašiau „tarbinių”... A! Siun
tinį naujai perpakavom. 
Neįvingiavau raidės 
idant 
kaip 
kimas.
-V Tad 
mūsų
Savo laiške jis tarė ypačiai 
šiltą žodį apie spektaklio 
nuotraukom iliustruotą leidinį 
(vadindamas jį „knyga”), 
kuriu lydėjo plokštelių 
komplektą. Vėliau iš kitų 
šaltinių nugirdom, kad mūsų 
įrašas buvo išklausytas gerai 
žinomo aktoriaus-režisieriaus 
bute, dalyvaujant 24 
asmenims. Malonu buvo 
patirti, kad tie asmenys 
pasikvietė į savo tarpą iš 
Sibiro grįžusį Keįiuotį, jo 
nesišalindami.

Savo laiške Keliuotis prašė 
vieno išeivijos dailininko 
adreso. Sakėsi, kad kadaise 
juodu buvo gerais draugais. 
Tačiau, kai su minėtu 
;dailininku laišku susisiekiau, 
deja, negavau leidimo jo 
adresą Keliuočiui pasiųsti. 
Tikriausiai būta rimtų tam 
priežasčių... O vis dėlto man 
pasidarė savotiškai liūdna. 
Juk Amerikoje 
rodos, nebuvo 
susirašinėti

Birutė Pūkelevičiūtė 
Nuotrauka Algimanto Kezio

tai nebūtų 
sąmoningas

Štai: Juozas 
plokšteles

„y”, 
suprasta 
pasijuo-

Keliuotis 
išklausė.

tikro, visos knygos jam esan
čios labai reikalingos! „Šių 
metų rugpjūčio 22 d. man 
sueina 60 metų. Šios 
sukakties čia niekas neminės. 
O Jūsų atsiųstos knygos bus 
man brangi dovana ir didelis 
džiaugsmas”. Jei pageidau
čiau, siūlo man „mūsiškių 
knygų”. Ir nedrąsiai užklau
sia: „O gal tiktų ir gintaras?” 
(Atseit, Juozas Keliuotis bė
gios po Vilpių, gintarą 
pirkinėdamas, ir juo mane 
papuošęs, atsilygins už 
knygas... Verkti norisi!) 
Baigia: „Su dideliu ilgesiu ir 
nekantrumu lauksiu laiško ir 
knygų”.

Prie laiško buvo pridėtas 
dvidešimties visiškai naujų 
knygų sąrašas — visos 62-jų 
metų laidos! Turbūt į Keliuo
čio rankas buvo patekęs koks 
nors katalogas... Aiškiai 
matyti, kaip atsargiai jis dės
tė raides, su kokiu dideliu ' 
pietizmu brėžė tuos prancū
ziškus vardus, pavardes, 
leidyklas, laidos metus, kai
nas frankais — nieko netrum
pindamas, viską ištikimai 
surašydamas: Flammarion, j
Gallimard, Mercure de 
France... Nuostabūs žodžiai! 
Yp^č po Sibiro — magiškai 
skambantys žodžiai.

Dabar, vartydama Keliuočio

laišką, iš šone sudėtų savo no „Manon” pastatymą ir net 
„paukštukų” matau, kad 
tąsyk jam pasiunčiau Sartre, 
Apollinaire, Toynbee, Picon, 
Bernis ir 
Prisimenu, 
cūzišką 
sveikinimų 
kais buvo 
popieriuje 
perregimą, tarsi vitražinį 
paveiksliuką. Radau Chartres 
katedros rozetę — pagal
vojau, bus gaiviai vakarie
tiška. Deja, daugiau niekad iš 
Keliuočio negavau žinios. 
Nemanau, kad mano siuntinė
lis jį pasiekė. Kaip gaila! 
,,Quel dommage, cher 
Professeur!” Bet jis geriau už 
mane žinojo: turime reikalo su 
barbarais.

Po daugelio metų Keliuočio 
laiškas jau visai pagelto ir 
beveik trupa. Lakštas su- 
liniuotas ketvirtainiukais, lyg 
mokyklinis aritmetikos sąsiu
vinis Staiga tie langeliai ima 
mirgėti, raibuliuoti ir lyg 
ekrane — prieš mano akis 
stojasi Kauno universitetas. 
(Vytauto Didžiojo vardo, aiš
ku, laiške nebuvo galima 
minėti.)

Tais laikais aš buvau jauna 
aktoriukė, o drauge — ir 
Keliuočio studentė. Persime
čiau — iš germanistikos į 
žurnalistiką. Dėl kelių priežas
čių. Pirmiausia, žurnalistikai 
tereikėjo trejų metų „gaiša
ties”, o tėvams buvau pažadė
jusi, kad teatre galutinai 
nepaskęsiu, kad vis dėlto 
baigsiu ir universitetą. Tad 
žurnalistikoj būčiau „sutau
piusi” vienerius studijų metus, 
o paskui — teatrinė laisvė! Be 
abejonės, masino mane ir 
„Naujosios Romuvos” redak
toriaus asmenybė.

O dar — slypėjo kažkur 
pakaušinė mintelė: gal aš tap
siu... teatro kritike? Mat, 
Kauno danguje, lyg liepsno
jantis kardas, jau buvo švys- • 
telėjęs tikras, rimtas teatro 
recenzentas — Stasys Leskai- 
tis. Net sudrebėjo dramos 
teatras ir „Edipas Kolone” 
(kauniečiai juokaudavo: 
„Tipas Odekolone”). Taigi, 
sudrebėjo ir pats Edipas, ir 
visi graikiško choro dalyviai, 
ne sykį per spektaklį užsnūs- 
davę, susodinti avanscenoj 
prie portalų. Sudrebėjo ir 
neliečiama šventovė — opera, 
kai „Melos” plunksna pakede-

Artaud knygas, 
nupirkau ir pran- 

gimtadienio 
kortelę. Tais lai- 
madinga baltame 

įkomponuoti 
tarsi

gyvenant, 
pavojaus 

su žmogum, 
atlikusiu sovietinę bausmę.

Kiek pasiilgimo Vakarams 
dvelkė iš tolimesnių Keliuočio 
žodžių! „Nuo 1956 metų gy
venu Vilniuje ir visas laikas 
man priklauso (vadinas, 
žmogus negauna darbo!—BP). 
Todėl daug skaitau ir nuolat 
stokoju knygų, be kurių man 
gyventi visiškai būtų 
nebeįmanoma. Būčiau labai 
dėkingas, jei Jūs man atsiųs- 
tumėt keletą prancūzų knygų. 
Todėl kitoj šio laiško pusėj 
pateiksiu ištisą, man labai 
reikalingų, knygų sąrašą. 
Montrealy, be abejo, yra pran
cūzų knygų parduotuvė”. 
Priduria, kad neišsigąsčiau — 
sąrašas ilgas, bet užtat aš 
turėsiu iš ko pasirinkti. 
Tačiau tuoj pat patikslina: iš

Meditacija Nuotrauka K. Daugėlos
Ii Lietuvių foto archyvo metinės fotografijų parodos, (vyksiančios 
1984 m. spalio mėn. 26 — lapkričio mėn. 4 dienomis Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

patį Kiprą Petrauską — 
Kavalieriaus dės Grieux vaid
menyje. Didysis tenoras neap
sakomai įsižeidė, spjovė į 
teatrą ir išvažiavo medžioti. 
Vaje! Jis buvo prašomas vals
tybės vardu (!) sugrįžti. Tai 
bent buvo laikai! Ir man ėmė 
aiškėti kritikos galybė.

Nedidelis buvo mūsų, 
žurnalistikos studentų, būre
lis. Ir štai, vienam seminarui 
gavom užduotį: parašyti 
reportažą „Laisvės alėja pusę 
penkių”. Sudėjau visą savo 
fantaziją: rudeniškos liepų 
šakos žėri, lyg 
didžiūnų rankos; 
rodis stumdo 
minutes, ties 
negrįžtančia, pats krūptelė
damas; trys Pundziaus statu
los, Trys Milžinai, klaidžioja 
po Laisvės alėją ir ieško 
jaukios alinės; gatvėj 
pardavinėjamos karštos 
„Maisto” dešrelės pravirksta 
nuo karčių garstyčių... Skaity
dama pažvelgiu į kolegų 
veidus — visi įdėmiai klauso; 
visiems, atrodo, mano repor
tažas patinka.

Vien tik mūsų profesorius 
tarsi kenčia: tai užsikniaubia 
ant stalo, tai vėl nekantriai 
atsitiesia; palenkia galvą taip 
žemai, kad matyti tik jo plau
kų nepaklusnios garbanos. 
Nesuprantu, kodėl? Kai pabai
giau skaityti, Keliuotis atsi- ■ 
lošė kėdėj ir pasakė: „Ne čia 
patekot, panele. Palikit mus, 
palikit! Eikit studijuoti litera
tūros”.

Man jo žodžiai buvo didelis 
smūgis. Mane varo lauk! Bet 
kodėl, kodėl? Jeigu Keliuotis 
ir nutuokė manyje glūdintį 
mažytį gabumėlį, kodėl jis 
nenorėjo pasilaikyti studen
tės — su gabumėliu? Argi 
periodinei spaudai reikia vien 
reporterių? Juk esama įvai
riausio tipo laikraštininkų!

Profesoriaus ištarmė 
skambėjo maždaug šitaip: 
„Matot, žurnalistas yra visuo
meninio pokalbio dalyvis, o 
tamsta reflektuoji tik 
asmenines savo nuotaikas”. 
Bet tai manęs neįtikino. Ką 
Keliuotis šneka! Jo suminėta 
skirtybė yra plonytė riba — 
juk daugelis garsių rašytojų 
darbavosi pagrečiui ir 
periodinėj spaudoj. O, ne! 
Niekur aš neisiu, aš čia pa
siliksiu. Pasiliksiu ir iš savo 
molio bandysiu nulipdyti... 
specifinę žurnalistę. Profeso
riau, aš Jums parašysiu 
fantastiškų Kauno istorijų: 
apie vaiduoklį Rotušės bokšte, 
apie vytautinį kruopų malū
ną ant Nemuno kranto; apie 
tai, kaip vieną šviesią naktį 
pro Senamiestį praskrido 
gulbė-karaliaus pati ir numetė 
baltą plunksną ant 
prezidentūros balkono. 
Pamatysit, laikraštis taps 
įdomesniu. Leiskit man 
pasilikti — nevarykit, neiš- 
stumkit! Bet jau nebuvo laiko 
— nei mane iš žurnalistikos 
išstumti, nei į literatūrą 
įstumti: netrukus vokiečiai 
uždarė universitetą.

Vėliau, išeivijoje, aš metų 
metais vesdavau nesibai
giantį disputą su Juozu 
Keliuočiu. Kai spaudoj 
aptikdavau varganai 
suraizgytas kokio nors 
laikraštininko eilutes, mintyse 
sakydavau — šekit, profeso
riau, pasigėrėkit! Mane iš 
žurnalistikos varėt, bet aš vis 
tiek parašyčiau geresnį repor
tažą — nors tai ir būtų 
„asmeninė refleksija”, o ne 
„visuomeninis dialogas”. 
Stūmėt, varėt ir dabar štai — 
turit' (Na, ką gi jis, vargšas, 
„turi”? Tarsi Keliuotis būtų 
atsakingas už išeivių spaudos 
lygį... Bet — neieškokim logi
kos „nuskriaustųjų” sampro
tavimuose!)

Profesoriau, mintyse saky
davau, daugybė periodikos 
kareivėlių bematant dezerty
ruotų, jie slaptai geidžia rašyti 
knygas! O juk žurnalistas nėra 
nevykęs rašytojas, laikraš-

Živilė Bilaišytė

mirštančių 
pašto laik- 
prieblandos 
kiekviena,

UPELIS

Svetimos rankos surentė namą, 
iškreipė tėkmę vandens, 
upeliui naują taką vedė 
aplink pamatus į šiaurę, 
vagą kasė svetimą 
tarp uolų.

Įtampa verda ir veržiasi — 
vanduo ir druska gyslomis teka, 
mano ir tavo, 
tu nepajėgi, 
o aš tau skolinga, 
reikalaujame 
aiškios ir aštrios 
peilio ašmenių rėžtos ribos.

Kristalo stikle 
ryškiai raudoni verpetai 
grasina.

Nežinau, ko bijau, 
nežinau, ko nenoriu žinoti, 
nerandu, ko tu ieškai, 
nebėra, kas mus riša.
Reikia naujo žodyno ir sintaksės — 
naujų patikimų ryšių.

Nugaros neatsuku, 
žengiu atbula laiptais žemyn, 
vieną po kito.

Atviroje žaizdoje 
karšta adatadeško rakšties. 
Saldžiai skaudu.

Mano akys ir ausys 
reikalauja ramybės.
Tolio 
ir aiškios tiesos.

SALOJE
Namas, kuriame gyvenau saloje, 
pilkas ir vienišas.
Sau kartoju, kad nebijočiau, 
—- Tada čia žiebė gyvybė ir pulsas.

Dabar mieguistas šnabždesys 
klajoja be entuziazmo 
įlankos link, 
pamatus glosto, 
prarastos sielos ieško 
vagoje paliktos, 
kur visada klampu ir liūdna, 
ir smulkus lietus balose telkšo 
šiandien baigia mus apsupti ratu.

Tarpe manęs ir tavęs 
auga tyla, 
žodžiai užgožti 
patylomis ieško vagos 
palei pamatus 
(neliesk manęs) 
renkasi balose, 
vanduo be gyvybės, 
žvelgia blankiom akim į dangų 
be versmės ir be judesio.

STUDIJA: TARP SANTYKIO IR TOLIO

Vienu sakiniu peržengėm paveldėtas ribas, 
nieko savo ir saugaus neliko: 
svetimi žodžiai 
nepažįstamos prielaidos, 
nebėra paprastų klausimų, 
neliko kaip sveikintis, kaip ruoštis miegui, 
kaip vakarienei sėstis prie stalo.

Šviežioje tyloje 
stebiu tavo delną 
ir bijau...

Dabar mezginių užuolaidos 
užmerkia langam akis, 
ir trys kiautai sustatyti lange, 
atremti į stiklą, 
pušų šakų pirštai sapnuoja lange, 
ir geltonais dažais aptaškytas kampas 
praeinančio vandalo ranka.

Pilka pieva ir pilka tyla 
tiesiasi ligi jūros, 
kur vaikščiojau laukdama, 
kad jis atsitrauktų nuo lygčių, 
skaičiavimų, brėžinių.
Kai kambario sienos apsupo ir spaudė, 
bėgau — 
akis išmainiau, 
uola virtau
ir potvynio antplūdžio laukiau.

Tikri salos vaikai 
visad žino jūros ritmus, 
krauju tvinksta jūros banga, 
uola ir smėlis.

O man niekados nebuvo aišku, 
kada vanduo kils 
ir kada atslūgs.

Ir vieną šiltą popietę paaiškėjo: 
jis išėjo,
namas parduotas, 
kambariai, jūra ir kiautai 
nepajėgė į tuščius tarpus 
įrašyti prasmės.

Pagrėbstai
Tikri ir abejotini 

plagiatoriai
Lietuviuose per keletą pasta

rųjų dešimtmečių, rodos, nebuvo 
iškilęs joks triukšmas dėl plagia- 
vimo. Vadinas, visi dorai rašo

tininkui irgi reikia talento! 
Stokojam žurnalistinės tradi
cijos, štai kas! Pėstininkai nesi- 
didžiuoja savo pulko vėliava... 
Tikrai juokinga, profesoriau, 
spaudos skiltyse stebėti, kaip 
asmuo, ilgai žymėtas santrum
pa „žurn.”, staiga tampa 
„rašyt.”! Atseit, pagaliau jo 
peršokta į aukštesnę klasę. (Jūs 
šypsotės — vadinas, juokinga 
ir Jums...).

Sename, pageltusiame 
Keliuočio laiške yra sakinys ir 
apie mano knygą („Aštuoni 
lapai”): „Aš daug gero girdė
jau apie Jūsų romaną, kurio 
pats, deja, iki šiol neturėjau 
galimumo paskaityti”. Kažin, 
ką galvojo mano profesorius, 
rašydamas šiuos žodžius? 
Tikriausiai štai ką: „Aš vis 
dėlto buvau teisus!”

Na, turbūt... dalinai... tam 
tikra prasme — teisus jisai 
buvo.

knygas, iš niekur nesisavindami 
ne tik atskirų scenų, bet ir saki
nių. Brituose beveik kasmet ku
ris nors rašytojas dėl svetimų 
darbų vagysčių patenka j kri
tikos ugnį.

Dažnais atvejais pakaltinami 
plagiavimu mažiau žinomi rašy
tojai, išleisdinusieji gal tik pir
mąsias knygas. Bet londoniškis 
David Kenrick, matyt, geros 
atminties žmogus, skaitydamas 
1981 m. išleistą ir tada labai arti
mą kandidatą Bookerio premijai 
D. M. Thomas romaną The White 
Hotel, pajutęs, kad kai kurios sce
nos jam jau pažįstamos. Iš kur? 
Ogi iš daugiau kaip prieš dešimt
metį skaityto Anatolio Kužneco- 
vo romano Babi Yar. Pavyz
džiais įrodytą savo „atradimą” 
Kenrickas paskelbė Times 
Literary Supplement laikraštyje.

Jo pateiktieji pavyzdžiai labai 
iškalbūs. Štai Kuznecovo romane 
yra tokia scena: „Pradėjo temti. 
Staiga privažiavo atviras au
tomobilis, ir jame buvo aukštas, 
gerai sudėtas, gražiai apsirengęs 
karininkas, kuris išlipo su jojiko 
vytine rankoje. Šalia savęs jis tu
rėjo rusą vertėją. „Kas čia tie to
kie?” karininkas paklausė poli
cininkus”. O D. M. Thomas 
nupiešė tokią Bceną: „Pradėjo 
temti. Staiga privažiavo atviras 
automobilis, o jame buvo aukš
tas, gerai sudėtas, gražiai apsi
rengęs karininkas, kuris išlipo su 
jojiko vytine rankoje. Šalia jo 
buvo rusas kalinys. „Kas čia tie

tokie?” karininkas paklausė 
policininkus”.

Giminystė, rodos, net per daug 
aiški. Bet D. M. Thomas yra maž
daug pagarsėjęs kaip rusų poezi
jos, ypač Puškino, vertėjas į ang
lų kalbą, nes ir pats yra poetas. 
Kai iškilo triukšmelis dėl to ro
mano, pagal kurį, kaip buvo skel
biama, būsiąs sukamas filmas, 
pradėta kibti ir prie jo vertimų. 
Maža to! D. M. Thomas dabar iš- 
leisdino romaną Ararat, o 
Christopher J. Walker paskelbė, 
kad ištisos to romano pastraipos 
panašios į jo istorinės knygos 
Armenia.

Plagiato klausimas buvo iškel
tas ir dėl 1983 m. Nobelio pre
miją gavusio William Golding la
bai populiaraus romano Lord of 
the Flies. Šis kūrinys esąs pana
šus į W. L. George Children of 
the Morning. Bet tie du kūriniai 
panašūs gal tik tuo, kad abiejų 
veiksmas vyksta toje pačioje salo
je. George knygoje visokį smurtą 
vykdo tėvai, o Goldingo — vai
kai.

Visokių literatūrinių vagysčių 
klausimas, žinoma, yra pakan
kamai sudėtingas. Juk sakoma, 
kad Scott Fitzgerald pasinaudo
jęs savo žmonos Zeldos parašy
tais kūriniais, Norman Mailer ki
to autoriaus darbu apie Marilyn 
Monroe, Alex Haley Roots taip 
pat nesąs originalus. Žodžiu, raš
to pasaulis nėra toks originalus, 
kaip mes norėtume jį priimti.
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31-as Santaros- Šviesos suvažiavimas

ALMA JAKIMAVICIŪTĖ

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Auditoriją sudomino A. 

Mickūno paskaita apie naują 
Alfonso Lingio knygą Excesses: 
Eros and Culture ir netradicinį 
autoriaus gyvenimo ir mąstymo 
būdą. Kelionių po pasaulį patyri
mai atveria A. Lingiui naujas, 
avangardines erdves, netelpan- 
čias tradicinėse ar šiandieninėse 
teorijose. Primityviose, dar 
necivilizuotose gentyse A. Lingis 
randa neįprastas „neekonomiš
kumo”, „kosminio pertekliaus” 
išraiškas (žiaurumo pasireiški
me, savanoriškame savo kūno 
žalojime — pjaustymuose ant 
odos, beturčio dosnume, necivili
zuotos „galvų medžiotojų” gen
ties sadizme, erotikoje, Bali salos 
Indonezijoje jaunuolių ritualinių 
šokių nesąmoningume — 
asmenybės praradime). A. Lingis 
skiria 2 ekonomijas: 1) mūsų 
žmogiškąją ir 2) „pertekliaus” 
ekonomiją. Tas perteklius liejasi 
be tikslo (kaip saulė lieja savo 
energiją, taip gyvybė, A. Lingio 
supratimu, lieja energijos pertek
lių įvairiais neekonomiškais 
būdais; vienas jų — kūryba), 
įvairiose kultūrose tas kosminis 
„perteklius” kitaip pasireiškia.

Semiotinėje sistemoje tą pertek
lių A. Lingis siūlo žymėti neigia
mu ženklu (minus signifier) ir 
išvystyti negatyvią ženklų 
sampratą, nes pozityvi, jo nuomo
ne, nepakankama.
Tą „kosminio pertekliaus” lieji

mąsi „paviršiuje be tikslo” (t.y. 
neekonomiškai mūsų pragma
tiniu supratimu) Lingis aiškina 
perėjimu iš prasmės į neprasmę. 
Reikšmingo pasaulio semiotinės 
ženklų sistemos sugriuvimą mato 
erotinėje žmogaus būklėje. 
Atvirkštinį procesą — perėjimą iš 
nereikšmės į reikšmę A. Lingis 
pastebi, nardydamas vandenyne 
ir stebėdamas galimybes dar 
nereikšmingai evoliucijos su
jungtiems organams susijungti 
reikšmingai.

Diskusijų metu kilo susidomė- 
lietuvių kultūrą įterpti į 
netradicinius aiškinimo 
Sunku pasakyti, ką A. 
galvojo, sakydamas, kad

Santaros-Šviesos suvažiavime 1984 m. rugsėjo mėn. 6-9 d. Tabor 
Farm, Sodus, Michigan, apie dabartinės Lietuvos' literatūrą kalba dr. 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė ir dr. Rimvydas Šilbajoris.

Nuotrauka Juliaus Lintako

Santaros-Sviesos suvažiavime 1984 m. rugsėjo mėn. 6-9 d. Tabor 
Farm, Sodus, Michigan: paskaitininkė Viktorija Kašubaitė-Matranga, 
Edvardas Kaminskas, Algirdas Titus Antanaitis.

Nuotrauka Juliaus Lintako

Ujimas 
tuos 
rėmus. 
Lingis 
lietuviai yra „energingai laisvi”.
A. Mickūnas pažadėjo paskatinti 
A. Lingį labiau įsigilinti į savo 
„šaknis” ir panagrinėti lietuvių 
kultūrą naujais, dar iki šiol 
nenagrinėtais aspektais. įdomu, 
kokia gi būtų lietuvių „kosminio 
pertekliaus projekcija paviršiu
je”? Gal atsirastų kokių 
nepageidaujamų dėmių „ant 
odos"? A. Lingis yra pastebėjęs, 
kad daug civilizacijos formų 
pasireiškia vyro ir moters kultū
riškai suformuotose (skirtingose) 
erdvėse — judesiuose, eisenoje, 
elgesy, apsirengime ir t.t.

Šeštadienio, rugsėjo 8 d.,
programą pradėjo Viktorija 
Kašubaitė-Matranga, Illinois 
universiteto architektūros ir 
meno fakulteto diplomantė, 
menotyrininkė. Susidomėjusi 
Freiburgo Dailės mokyklos įnašu 
lietuvių dailės istorijon ir surin
kusi daug medžiagos, taipgi 
„gyvos” medžiagos — dailinin
kų, mokyklos auklėtinių laiškų, 
nuotraukų, dokumentų. Ji jau 
buvo surengusi parodėlę Illinois 
universitete, Chicagoje, ir ruošia
si išleisti knygą. Priminusi 
klausytojams Freiburgo Dailės 
mokyklos susikūrimo prielaidas 
ir istorines sąlygas, plačiau 
nušvietė tuometinio dailininko — 
pabėgėlio pergyvenimus, dvasi
nes būsenas, paskatinusias kurti. 
Aptarė mokyklos meninės veiklos 
formas ir kryptis, įnašą į lietuvių 
dailės istoriją. Freiburgo mokyk
lą įvertino labai teigiamai. 
Diskusijose Pr. Lapė, pažvelgęs į 
Freiburgo mokyklą per savo 
patirties Švedijos dailės mokyk
loje prizmę, ir V. Kavolis, užda
vęs klausimą — kodėl Freiburgo 
mokykla taip mažai išlaisvino 
lietuvius dailininkus iš atsineš
tos inercijos, užliejo vandens ant 
ryškios Freiburgo mokyklos 
sėkmės liepsnos.

Šeštadienio popietę A. 
Pranckevičius kalbėjo apie 
oficialiąją ir neoficialiąją Sovietų 
Sąjungos kultūrą, o tiksliau, apie 
neoficialiąją, nekonformistinę 
kultūrą, kuri ėmė reikštis tuoj po 
bolševikų revoliucijos. Oficialioji 
literatūra ir menas buvo pavers
tas ideologijos doktrina. Meninin
kų pergyvenimai, nekonformis- 
tinės būsenos išsiveržė įvairiose

meno šakose (literatūroje, dailėje, 
teatre, kine, muzikoje), kai 
kuriom modernistinėm srovėm, ir 
įvairiais būdais („samizdatas”, 
„buldozerinės” parodos Maskvoj, 
Leningrade, rankraštinės kny
gos, teatrai butuose, įvairūs 
judėjimai — hipių, pacifistų, 
fašistų, punk, įvairios religinės 
grupuotės, komunos). Išvardinęs 
žymiausius menininkus ir apta
ręs jų veiklą, prelegentas papa- ______ ________________
šakojo apie valdžios represijas žmogaus gyvęnimo beprasmišku- 
prieš neoficialios kultūros atsto- mas mirties akivaizdoje. Forma 

ir tragiškus jų likimus. — metaforinė, ne nauja, tačiau 
naujai interpretavus, gaunamas 
avangardas. Anot Roman Jakob- 
son, tai organizuotas smurtas 
prieš nusistovėjusias 
Pagal recepcijos 
pradininką ' Roman 
kūrinys tik schema, 
skaitytojas sukuria veikalą, tam
pa autorium. J. Ellis avangardo 
definicija: avangardas — piktžo
lė, kas neauga mano darže (nors 
tai būtų ir bijūnas tarp žolių).

Maziliauskienė, taikydama šias 
įvairias definicijas lietuvių 
prozai, avangardo 
nemato ir sąlygų 
lietuvių literatūroje 
pakeisti žvilgsnį 
pirmiausia reikia turėti laisvę 
traktuoti žmogų ne kaip socialinį 
elementą. Yra žaidžiama laisve, 
bet nėra laisvės. Žaidžiama noru 
išsilaisvinti. Herojai dažnai 
šachmatų figūros. Aptarė 
Bieliausko, M. Sluckio, 
Avyžiaus, B. Radzevičiaus, 
Klimo ir S. T. Kondroto kūrybą, 
tačiau avangardo neįžiūri. 
Vienintelis J. Aputis, lektorės 
manymu, bandė peržengti tas 
ribas, o taipgi Petro Venclovos 
apysaka „Akvariumas”; Herojus 
čia jau neperlipdomas į naują, 
tobulesnį, o sustingsta, lieka toks 
pats. Išvada: avangardo dabar
tinės Lietuvos prozoje nėra (yra 
tik pabandymai) ir vilčių jam 
nematyti. Avangardo suprati
mas, Maziliauskienės nuomone, 
mūsų prozoje gali būti tik relia
tyvus.

Rimvydas Šilbajoris sutiko su 
Ilona Maziliauskiene, kad Lietu
voj literatūrinis avangardas tik 
sąlyginis, bet pripažįsta, kad yra 
literatūra, kuri gali būti pirmau
janti ir gali turėti pasekmių

vus i
Klausyta atidžiai, tačiau ne 
vienas pasigedo rimtesnio susi 
domėjimo Lietuvos padėtimi. Jei 
neoficialioji kultūra, anot A. 
Pranckevičiaus, TSRS 
neišvengiama, nejaugi 
išimtis?

Pokalbį su rašytoju 
Lėtu pravedė Liūtas 
nas. Šį kartą kalbėta ne tiek apie 
pačią kūrybą, kiek apie patį kūry
bos procesą. Bandyta išsiaiškinti 
kūrybos impulsą, prozos ir poe
zijos kūrybinio proceso, ieško 
jimų ypatybes. L. Lėtas dalinosi 
savo trijų naujų darbų kūrybos 
patirtimi. Sako, jam ir pačiam 
neaišku, kokio žanro tie kūriniai 
išeis, nes racionalus kūrinio for
mos ir siužeto planas kūrybos 
procese išyra ir kūrinys pats 
atveria naujas erdves. Nors 
kiekvienam rašytojui kyla sunku
mų, suderinant kūrybą su 
kasdieniniais buitiniais rūpes
čiais, tikimės, kad tie naujieji L. 
Lėto kūriniai greit pasirodys 
lentynose ir maloniai nustebins 
skaitytojus.

Pokalbį apie avangardą ir 
literatūrą dabartinėje Lietuvoje 
pravedė Ilona Gražytė-Ma
ziliauskienė ir Rimvydas Šil
bajoris. Prieš kalbant apie 
avangardą, pirmiausia buvo 
siekta išsiaiškinti sąvokos esmę. 
Avangardo sąvokos populia
rumas literatūros kritikoje, Ilo
nos Maziliauskienės nuomone, 
pasibaigė šio amžiaus šeštojo 
dešimtmečio gale. Davė avangar
do definicijas: 1) literatūros isto
rijoje tai pasikeičianti srovė, 
nauja, erzinanti; 2) literatūra, 
kurią reikia skaityti atsargiai, 
nes galim būti šokiruoti, nuste
binti, įžeisti, apgauti; 3) formalis- 
tiškai, savitas rašytojo būdas 
išreikšti estetinę tikrovę nauju 
santykiu tarp įvairių jo stiliaus 
dalių; 4) ne tik formos pasikeiti
mas, bet ir naujas žmogaus 
supratimas 
apibrėžimas 
prozą). Bet 
avangardas.

Retas rašytojas sugeba įvykdy
ti 4-ąjį, dvilypį reikalavimą. 
James Joyce (vienas iš tikrųjų 
pakeitėjų literatūros istorijoje) 
naujai interpretuoja žmogų ir 
pasirenka sąmonės srauto formą. 
Ulysses per vieną dieną atvaiz
duotas visas pasaulis, visas vieno 
žmogaus gyvenimas, visa isto
rijos mitologija, dalis kosmoso ir

yra
Lietuva

Leonu 
Mockū-

literatūroje (šis 
daugiausia liečia 

kokia naujovė nėra

sukurta visai nauja kalbą, Joyce 
sujungė abu avangardo . reikala
vimus. Tikrasis sąmonės srauto 
tėvas Marcei Proust siužetiniu 
atžvilgiu nemanė pakeisti 
žmogaus supratimo. D. H. 
Lawrence, išgąsdinęs skaitytojus 
nauju požiūriu j žmogų, iškėlė 
instinkto pirmumą, bet formą 
paliko konvencionalią. ’ ’ <

Kitas avangardo atvejis — 
absurdo teatras. Jo esmė —

visuomenės orientacijai. Nauju
mo, avangardo įspūdį, jo nuomo
ne, sudaro amžini ir seni daly
kai: ištikimybė tiesai, pagrindinis 
dėmesys žmogui, o ne jo funkci
joms visuomenėje, pastangos 
suvokti lietuvių sąmonės esmę, 
meno nuoširdumas. įžiūrėdamas 
slaptus, nelengvai pasiekiamus 
klodus, „pokalbius” tarp eilutė
mis vaikščiojančių reikšmių, Šilba
joris grįžimą į praeitį temoje, 
sakralinio mito elementus laiko 
savotišku avangardu. Gyvai, 
gausiom citatom ir komentarais 
jis supažindino su Jono Juškai- 
čio, Vytauto Bložės ir Ginta
ro Patacko kūryba. Paminėjo 
Juditą Vaičiūnaitę, Sigitą Gedą, 
Marcelijų Martinaitį, Albiną 
Žukauską. Pažymėjo, kad yra ir 
daug kitų, vertų susidomėjimo. J. 
Juškaičio poezijos avangardišku- 
mą Šilbajoris randa ne tiek idėjo
se, kiek intensyvioje poetinės 
kalbos deformacijoje, naujų 
žodžių derinių prasmės dimen
sijų atradime. Specifinis tikrovės 
svoris jo kūryboje — ne daiktuo
se, ne žodžiuose, bet tarp jų 
esančiuose niuansuose, sąryšiuo
se. Pagrindinei savo metaforai jis 
pasirenka, tokį daiktą, kuris, 
pagal tą Jo žodinį sugretinimo 
principą, gali nešti žmogišką naš
tą. >

Vytautas Bložė rinkiny 
Polifonijos audžia komplikuotą, 
iš daugelio' stilistinių metmenų 
sudarytą Audeklą, kuris avangar- 
diškas savo sąlygose bent tuo, 
kad sudarė ne sisteminį, bet 
asmenišką, ironišką, iš dalies 
grasų ir j kaltinantį, iš dalies 
komišką komentarą apie laiko ir 
istorijos dvasią visoj žmonijos 
istorijoj. Išryškėja mitologinis 
būties aspektas. Kasdieniškume 
supoetinta istorija pas Bložę 
susilieja su legenda. Šilbajoris

Solistė Dalia Kučėnienė (vidury) po koncerto Buenos Aires kartu su 
solistais Antanu Slančiausku ir Susana Volodkaite de Lopez. Dalia 
Kučėnienė taipgi koncertavo Montevideo, o rugsėjo 30 d. Miami.

Nuotrauka A. Mičiudo

Dalia Kučėnienė Pietų Amerikoje
Buenos Aires lietuvių kolonija 

buvo ištroškusi aukšto lygio 
koncerto, kokį išgirdome 1984 m. 
rugsėjo mėn. 8 d. Solistė iš JAV 
Dalia Kučėnienė koncerto 
programą pradėjo su arija „Divi- 
nitės du Styx” iš Glueck operos 
.Alceste” ir nuo pirmųjų arijos 

su publika

NAUJI LEIDINIAI
• Antanas Rubšys. RAIDE 

UŽMUŠA, DVASIA GAIVI
NA. Putnam, Conn.: Krikščionis 
gyvenime, 1984. 86 psl. Kaina 
nepažymėta. Gaunama pas leidė
jus (Krikščionis gyvenime, Puri
nam, Conn. 06260) ir platintojus.

„Krikščionis gyvenime” leidyk
la, jau daugelį metų besirūpi
nanti religinės minties spausdi- 
niais, kurių yra tokia didelė stoka

formas, 
estetikos 
Ingarden, 

ir pats

neranda. Ji 
avangardui 

gyvuoti, nes 
į žmogų,

tik 
A. 
J. 
R.

tonų užmezgė 
nepaprastą ryšį. Susirinkusieji 
(apie 250 lietuvių ir argentinie
čių) jau per pertrauką komen
tavo, jog tai menininkė su tikra 

__ _______  ________ charizma ir balso tembro šiluma, 
a vangardiškumą įžiūri ne tik Toliau ėjo prancūziškų G. Faure 
Patacko ir'kitų autorių' kūrinių dainą grupė —, „Aū bord de 
poetinėje ' formoje (pvz., eilučių leau., „Tnstesse ir „Toujours’. 
laužyme pusiau), bet ir tame, kad 
jiems poezija svarbi, kad ji sako 
kažką naujo ir apie žmogų, ir 
apie žodį,-ir apie tai, kas iš to 
išeina. Avangardą Šilbajoris 
mato kaip visuomenės raidos 
reiškinį, o ne kaip estetinį. 
Paprasti, visiems žinomi dalykai 
staiga pasakomi visai naujai. Tie 
nauji balsai — lyg balsai atei
ties, ir ta prasme avangardas.

Savas problemas ir ateities 
veiklos gaires apsvarstė Metme
nų redakcijos bendradarbiai, 
Algimanto? Mackaus knygų leidi
mo fondas, AM & M fundacija, 
Santaros-Sviesos federacija ir 
Multidiscij)|ininių studijų institu
tas. Tarp paskaitų ir po paskaitų 
— ilgos diskusijos, vakarojimai, 
supažindirfljnas su naujom kny
gom ir jų prekyba, skaidrių vaka
ras, pravestas N. Kupstaitės ir A. 
Kezio, dail. Prano Lapės 
iliustracijų: A. Mackaus poezijos 
knygai Augintinių žemė bei dail. 
Romo Viesulo litografijų Publi- 
j aus V^ęrgilijaus Maro 
Georgikoms paroda. Rugsėjo 8 
dieną įvyko Aldonos Stempužie- 
nės serenadų ir sakmių rečitalis, 
susilaukęs' nuoširdaus klausytojų 
įvertinimo.' (recenzuotas Draugo 
1984 m. rugsėjo mėn. 22 d. laido
je).

Suvažiavimo paskutinę dieną, 
rugsėjo 9, Petras Jonikas 
nagrinėjo kalbos ir tautos sąsają 
Europos istorijoje. Apibrėžęs 
tautą kaip dinamišką sąvoką 
istoriniame procese ir tautišku- ir kitų tautinio atgimimo veikėjų, 
mą — kaip natūralų poreikį 
atstatyti sutrikusią tautinę 
pusiausvyrą, kalbininkas 
nagrinėjo tautos savybes, santy
kį tautos su valstybe (jos 
nesutapatinamos), tautų 
orginalumą. Jau 19 a. suprasta, 
kad tauta — ne tik valstybinė, 
bet ir etninė, kultūrinė samprata, 
kad kalbos ir tautos sąsaja 
ryškiausia. Su kalba paveldimas 
etninis turtas, kalba nutiesia tiltą 
tarp praeities ir dabarties, ji 
jungia žmones į visuomenę — yra

arijoje „fortissimo” ir „piani
ssimo” kontrastai iššaukė Buenos 
Aires kolonojoj iki šiol beveik 
negirdėtas ovacijas. Antroji 
programos dalis buvo skirta lietu
viams kompozitoriams. M. 
Petrausko „Eglės atsisveikini
mas” atliktas su giliu gailesčiu, o 
V. Kuprevičiaus „Lakštingalos 
giesmė” su krištolinės koloratū
ros džiaugsmu. M. K. Čiurlionio 
„Oi giria, giria” buvo išklausyta 
su ypatingu dėmesiu, nes tai 
viena - mėgiamiausių Nepriklau
somos Lietuvos operos prima
donos Vincės Jonuškaitės-Zaunie- 
nės liaudies dainų, kurią ji prašė 
Dalios, kad padainuotų Buenos 
Aires lietuviams.

Toliau ėjo J. Tallat-Kelpšos 
„Ne margi sakalėliai”, J. Gruo
džio „Alaus, alaus” ir V. Jaku- 
bėno „Tėvas su močiute savo”. 
Šioje harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų grupėje teko gėrė-

ir išeivijoje, o dar labiau dabar
tinėje Lietuvoje, šiais metais 
išspausdino knygelę Raidė 
užmuša, dvasia gaivina, kunoje 
surinkta iškilaus išeivijos šv. 
Rašto mokslininko ir teologo kun. 
Antano Rubšio mintys šv. Rašto 
temomis, skirtos lietuvių skąįty- 
tojų dėmesį sužadinti ir šv. Rašto 
supratimą pagilinti.

Knygelę sudaro kun. Antano 
Rubšio pasikalbėjimas su Aušra 
Liulevičiene „Mesijas — su il
gesiu laukiama tikrovė” (išspaus
dintas Draugo priedo 1983 m. 
gruodžio mėn. 24 ir 31 d. laidose, 
jo straipsnis Tėviškės žiburiuose, 
„Išminčiai ir žvaigždė — tikėji
mo šaukliai” (1983 m. gruodžio 
mėn. 22 d.) bei „Dieviškasis 
apreiškimas”, atspaudas iš kny
gos II Vatikano susirinkimo 
dokumentai. I dalis: Konstitu
cijos (versta prel. V. Balčiūno ir 
A. Tamošaičio, SJ; išleista 
„Krikščionis gyvenime”, Putnam. 
Conn., 1967).

ir „Toujours”., 
Šios subtilios meno dainos buvo 
atliktos puikia prancūzų kalbos 
dikcija ir dideliu įsijautimų į jų 
frazavimą. Argentiniečiai muzi
kai jau koncerto pradžioje kėlė 
ovacijas,'o publika jautė, jog čia 
pergyveno vienkartinį subtilumą, 
dramą ir, kaip pasaulinėse 
koncertų salėse, girdimas švariai tis solistės sugebėjimu perteikti 
intonuotas aksominiai ; (aukštas dainą lietuvišką dvasią, ogi ne 
gaidas. Šioje dalyje taip pat 
girdėjome „Canciėn ai drbol dėl 
olvido” (A. Ginastera), „Cancion 
dėl carretero” (C. Buchatrdo), 
„Granadiha (J. Nin), „EI Vito” ir 
„EI barberillo de lavapiės” (F. 
Barbierifcc Pirmoji programos 
dalia buvo baigta , arija „Pace, 
pace, mio Dio” iš operos La For- 
za dėl Destino (G. Verdi). Šia ari
ja menininkė publiką įtikino, jog 
yra ne tik subtili kamerinės muzi
kos interpretatorė, bet ir operinė 
primadona, plačiais vaidybiniais 
gabumais, didele balso jėga, 
paremta tikros „bei canto” lini
jos. Tai neeilinis talentas mokėti 
taip klausytojus užburti. Šioje

etninės integracijos procesas ir 
priemonė. Paskaitininkas patei
kė kalbos reikšmės vystymosi 
istoriniam procese panoramą. 
Krikščionybė, anot Joniko, 
kalbas pripažino tautų žyme; 
Herderis kalbą laiko tautos 
dvasios tęsėja. Herderio idėja 
buvo ramstis mažoms Europos 
tautoms etniniam atgimime. Ji 
Lietuvoje priimta Basanavičiaus

Kalbėta apie bendrinės kalbos 
formavimąsi ir kalbos svarbą. 
Juk, išnykus kalboms, asimilia
vosi ir išnyko kuršiai, prūsai, ir 
daug kitų tautų. Ta grėsmė kybo
jo ir virš Lietuvos po ilgų lenkini
mo ir rusinimo metų. O ar 
negresia tai išeivijai?

Su šia paskaita baigėsi oficia
lioji Santaros Šviesos suvažia
vimo dalis. L.Vėžienė santariečių 
vardu padėkojo rengėjams ir 
paskaitininkams ir atsisveikino. 
Iki kito karto.

vienam pasirodė džiaugsmo aša
ra, išgirdus tėviškės dainas.

Moderniųjų kompozitorių kūri
nių grupė susilaukė tikrai 
triukšmingų plojimų ir valiavi
mų. A. Kačanausko „Kad aš 
našlaitėlė”, J. Stankūno 
„Palankėj” ir J. Gaižausko 
„Sėjau, sėjau rūteles” solistė būtų 
galėjusi dainuoti po kėlėt: 'artų.

Programa buvo L.-igta su 
dviem Puccini arijom iš 
dramatinio repertuaro: Toscos 
arija „Vissi d’arte, vissi d’amo- 
re” ir Madame Butterfly arija 
„Un bei di Vedremo”. Po daug 
reikalaujančio koncerto šios ari
jos buvo atliktos be jokio nuovar
gio, su bei canto kantilena, giliu 
draminiu intensyvumu ir 
nepaprasto grožio aukštomis gai
domis. Publika išprašė bisui M. 
Granados „Callejero” ir J. 
Brahmso „Lopšinę”, kurią solistė 
baigė ilgu murmurando. Muzikos 
spalvų ir draminiu kontrastu ši 
pasirinktoji forma koncerto 
užsklandai buvo tikrai efektinga. 
Publika 
solistei, 
net ir 
Lietuvių 
Katinas
A. Kaminskas su gėlėmis solistei 
D. Kučėnienei. Šios organizacijos 
valdyba prašė Dalią Kučėnienę 
kitais metais vėl sutikti atvažiuo
ti į Argentiną ir pakartoti žavin
čio dainų koncerto dovaną.

Fortepijono palydą suteikė prof. 
Eduardo Lodigiani. Programos 
vedėjai buvo V. Survilienė ir 
arch. A. Kaminskas.

Aleksandras A. Mičiudas
Buenos Aires, Argentina

Vienintelio lietuvio šv. Rašto 
tyrinėtojo kun. Antano Rubšio 
raštuB tenka sutikti su dideliu 
džiaugsmu — įterpdamas šiuos 
naujus straipsnius į savo moksli
nio darbo seriją „Raktas į Senąjį 
Testamentą” jis įstengia lietu
viškai skaitančiai auditorijai 
pateikti savo medžiagą mylinčio 
asmens įžvalgas į pasirinktą sri
tį — šventąjį Raštą, mums dar 
vis taip tolimą ir svetimą, tačiau 
žmonijai nepakeičiamą dvasinio 
gyvenimo šaltinį. Todėl 
pratarmėje autorius rašo: 
„plunksna yra galingesnė" už 
kalaviją. Kalavijas tik sužeidžia 
ir nutraukia fizinį žmogaus 
gyvenimą, o žodis ne tik žeidžia 
bei glosto, bet ir apvaldo 
žmogaus protą ir dvasią — 
nulemia žmogaus ateitį ir 4iki- 
mą... Sv. Raštas yra DiėvSTSodis 
savo mylimiausiam kūriniui — 
žmogui”. Kun. Antano Rubšio 
mintis skaitysiantį galima 
užtikrinti, jog jis bus paliestas 
savojo laikotarpio įžvalgų į 
šventuosius mūsų tikėjimo raš
tus, iššauktas elgtis pagaT jų 
reiks avimus, bet ir nuostabiai 
sustiprintas autoriaus taip įtai
gi i lievo pažado pakartojimu — 
Viešpats Dievas ir toliau kviečia 
mus į žmogiško gyvenimo pras
mę ir laimę.

atsistojusi karštai plojo 
valiavimai tęsėsi ilgai, 
kada pasirodė scenoje 
centro pirmininkas H. 

ir vicepirmininkas arch.

Buenos Aires lietuviai, susirinkę viešnios iš JAV, solistės Dalios Kučėnienės rečitaliui šių metų rugsėjo mėn. 8 d.Nuotrauka A. Mičiudo

Chicagos teatruose'
Psichinė komedija su 

šekspyrine įtarpa
Netoli lietuviškojo telkinio 

Chicagos pietuose, Drury Lane 
South teatre (2500 W. 95 Str.), 
statoma Georgės Tibbles kome
dija „Or not to be”, kurioje 
vaizduojama psichines įtampas 
pergyvenantis vyras ir jo žmona, 
apraminami psichiatro. 
Veiksmas Connecticut valstijoje, 
senienų pardavėjų šeimoje. Vįdu- 
ry vaidinimo, lyg sapnuojant, 
veiksmas perkeliamas į Šekspyro 
laikus, kaip tą užmena ir 
pavadinimas, kilęs iš šekspyrinio 
posakio „To be or not to be”, su 
ano laiko charakterių bruožais ir 
iš dalies akcentu. Vaidinimas 
susidaro kiek klaidus, eiliniam 
žiūrovui sunkiau slinktis suvokia
ma, įtampa sausokas, nors ir su 
romantikos bei humoro priemai
šomis. Vis dėlto — žaismingo 
pramogumo beieškančiai mięsto 
publikai nepritaikytas ir ilgai, 
scenoje negalintis išsilaikyti, o 
kai kur atgrasus ir vulgarumu.

Pastatymą išveža tik gyva 
Vemon Schwartz režisūra (jis yra 
buvęs Goodmano teatro profesū
ros narys) ir patyrę aktoriai, 
švytėję daugelyje scenų, filmuo
se, televizijoje, radijo vaidini
muose. Pirmaujanti yra Nanette 
Fabray (žmona), iš Hollywoodo 
mokyklos. Dar neteko mątyti 
aktoriaus, laimėjusio tiek daug 
pažymėjimų ir tiek pasireiškusio 
karitatyvinėje veikloje. Tačiau 
būdama . jau brandaus amžiaus, 
iš filmų perėjusi į sceną. Paha- 
šiai įvairiuose vaidybos menuose 
iškilęs ir jos partneris Tony Lin- 
coln, vyro vaidmeny.

J.Rr.


	1984-10-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1984-10-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1984-10-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1984-10-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

