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Tolerancija Lietuvoje ir išeivijoje

Pakeliui į religijos 
ir ekologijos derinį

Lietuvos Žalieji ir visas gamtos 
apsaugos judėjimas savo simbolius 
bei įvaizdžius daugiausia semiasi 
iš ikikrikščioniškos, pagoniškos 
Lietuvos, kurioje žmogus gyvenęs 
sandaroje su gamta. Ši pasaulė
jauta, persunkianti visą Lietuvos 
kultūrą, yra nesvetima ir krikš
čioniškajai Lietuvai.

Vakarų Europoje ir Amerikoje 
padėtis sudėtingesnė. Kai kurie 
ekologinio judėjimo nariai 
kritikuoja judaizmo ir krikščio
nybės tradiciją už jos „antropo- 
centriškumą” — žmogaus pasta
tymą į pasaulio ir tikrovės 
centrą, gamtą nustumiant į antrą 
vietą. Ypač Amerikoje stiprėja 
alternatyvinis krikščioniškas 
gamtos apsaugos judėjimas, kurio 
dvasiniu vadovu pasirinktas šv. 
Pranciškus Asyžietis.

Anot istoriko Lynn White, Jr., 
Pranciškaus pasaulėžiūros raktas 
yra jo tikėjimas į nuolankumo 
dorybę, kuri būtina ne tiktai 
asmeniui, bet ir visai žmonijai. 
Pranciškus mėgino nusodinti 
žmogų nuo jo karališko sosto ir 
sukurti visų Dievo kūrinių demo- 
kratįją.

Amerikoje šiandien kyla nauja 
teologija, paremta ekologine pa
saulio sukūrimo interpretacija, 
The Amicus Journal 1989 metų 
vasaros numeryje išspausdin
tame straipsnyje „Aplinkos 
etika” rašo Peter Borelli. Vienas 
jos iškalbiausių atstovų yra 
Religijos tyrimo centro New 
Yorke direktorius Thomas Berry.

Savo naujausioje knygoje The 
Dream of the Earth Thomas 
Berry rašo, jog „mes turime siekti 
jautrumo, kurio reikia, norint 
suprasti psichinę energiją, giliai 
glūdinčią pačioje tikrovės 
struktūroje”. Berry pasisako 
prieš absoliutaus aplinkos 
pažinimo ar jos absoliučios 
kontrolės pretenzijas. Gamtoje 
glūdi apraiškos, kurios mėgina 
išsakyti save. Jas suprasti ir į jas 
atsiliepti teįmanoma drauge su 
gamta, jos nenutildant ir neiš
kreipiant. Tai yra giliausia fizikos, 
biologuos ir visų mokslų pamoka, 
genčių išmintis ir svarbiausias 
didžiųjų civilizacijų pamokymas, 
rašo Amerikos katalikų moksli
ninkas.

Berry ir kiti katalikų autoriai 
stengiasi suteikti naują prasmę 
judaizmo-krikščionybės tradici
jai. Savo knygoje To Care for the 
Earth airių misionierius Sean 
McDonagh į mūsų laikus perke
lia Mozės perspėjimą hebrajams: 
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„Aš jums sakau — rinkitės 
gyvenimą ar mirtį. Pasirinkite 
gyvenimą ir tada jūs ir jūsų pali
kuonys išliksite. Bet jei ši karta 
nepasirinks gyvenimo, tada dvi
dešimties bilijonų metų visatos 
raida bus sudarkyta jos giliausio
je ir gražiausioje apraiškoje — 
Žemės planetoje. Jei mes pasi
rinksime gyvenimą, tada galė
sime žengti į vaisingesnę biolo- 
ginę-dvasinę erą”.

Pasak Borelli, Amerikoje 
šiandien linksniuojama nauja 
sąvoka —„aplinkos etika”. 
Žaliųjų autorius Roderick Nash 
rašo: „Ankstesnis Amerikos gam
tos apsaugos judėjimas beveik be 
išimties rėmėsi žmonių savanau
diškumu. Visuomenė buvo ragi
nama rūpintis gamta, kad toji 
gamta galėtų patenkinti visuo
menės medžiaginius ir pramogi
nius poreikius”. Šiandienos 
globalinėje visuomenėje, tvirtina 
Nash, tokia galvosena yra visiško 
bankroto ženklas.

Daugeliui Amerikos Žaliųjų re
ligijos sąlytis su ekologija teikia 
vilčių ateičiai. Jei mes 
klausysime dviejų didžiųjų 
įsakymų — liaupsinkite Dievą bei 
jo kūrinius ir mylėkite savo 
artimą — mes tapsime tikrais 
žemės draugais ir piliečiais, rašo 
straipsnio autorius. Toksai 
požiūris į gamtą ir į visatą sutam
pa ir su daugumos Lietuvos 
Žaliųjų galvosena.

Lauksvidžių (Čekiškės apylinkėje) 
ąžuolas Drūtulis.

Žvelgiant į tą naują religijos ir 
ekologijos sintezę, prisimena 
prieš beveik pusantro šimto metų 
pasakyti pranašiški prancūzų ra
šytojo Victor Hugo žodžiai: „Žmo
nių santykiuose su gyvuliais, su 
gėlėmis, su visais kūriniais, slypi 
ištisa svarbi etika, kurią dabar 
vos tik teįžiūrime, bet kuri iš
siverš į dienos šviesą ir papil
dys žmogiškąją etiką”. kž

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Jei prieš porą metų Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio rolė kai 
kam kėlė abejonių, tai dabar yra 
aišku, jog krašto valdymo apa
ratui Sąjūdis atstovauja lietuvių 
tautai. Balsuotojų mandatas ir 
Sąjūdžio aiškus pasisakymas už 
Lietuvos nepriklausomybę su
kelia viltį, kad Lietuvos laisvė 
yra realus tikslas, pasiekiamas 
sukuriant krašto persitvarkymo 
programą ir tą programą įvyk
dant. Persitvarkymas vyksta 
įvairiose plotmėse — ekologi
nėje, moralinėje, ekonominėje, 
politinėje. Persitvarkymo esmė 
apima ne tik pasikeitimo 
daugialypiškumą, bet ir jo pasto
vumą. O pastovus pasikeitimas 
įmanomas, tik jei visų tautiečių 
galvosena pasikeičia ir yra per
duodama ateinančioms kartoms. 
Bet to negalima pasiekti, išjun
giant vieną ar kitą grupę iš bend
ro darbo. Užtat atrodo savaime 
aišku, kad persitvarkymo tikslas 
nerealizuojamas be vienybės, be 
vieningo veikimo, kaip sakoma, 
„veidu į Lietuvą”.

Kaip konkrečiai galime siekti 
vienybės, vieningo veikimo? 
Vieningas veikimas kartais su
tapatinamas su ideologiniu 
vienodumu, su interesų pana
šumu. Pavyzdžiui, išeivįjos perio
dikoj rašoma: „Aplamai, kai šiuo 
metu reikalinga veiklos vienybė 
ir visų galimų pastangų pa
jungimas pagrindiniam tikslui — 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimui, tų senų 
partijų atgaivinimas nėra nau
dingas ir tik gali sukelti be
reikalingų nesusipratimų bei 
ginčų” (Akiračiai, Nr. 6(210), 
1989 birželis). Bet vienybė šia 
prasme nereali. Nors visi geros 
valios tautiečiai turėtų tą patį 
tikslą, būtent laisvą Lietuvą, 
tačiau naivu galvoti, kad visų 
pasaulėžiūros būtų tos pačios, 
visų gyvenimiški interesai 
vienodi. Vieningas veikimas 
įmanomas tik tada, kai, skir
tumams išryškėjus, remiamasi 
tolerancija, kaip pagrindiniu 
veikimo principu.

Apie vieningo veikimo esmę 
būtų galima iš tautos istoruos 
pasimokyti. 1918-ųjų metų Lietu
vos Tarybai, veikusiai dar vokie
čių okupacijos laikais, priklausė 
ir kairiųjų, ir dešiniųjų pažiūrų 
žmonės. Visuose seimų rinkimuo
se dalyvavo tos pačios partijos, 
įskaičiuojant krikščionis demok
ratus, tautininkus, liaudininkus 
ir socialdemokratus. Paskutinieji 
rinkimai (1926-ais metais) sky
rėsi nuo ankstyvesnių rinkimų 
ne partijų pagausėjimu, o žmonių 
susierzinimu ir rietenomis. Ne

* Paskaita, skaityta Ateities studijinio 
savaitgalio programoje 1989 m. spalio 
mėn. 29 d. Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

Dr. Mirga Girniuvienė kalba Ateities studijinio savaitgalio programoje 1989 m. spalio mėn. 29 d. Ateitininkų na
muose, Lemont, IHinois.

partijų gausumas, o greičiau jų 
ginčai, pasižymėję tolerancijos 
stoka, anais laikais nulėmė vie
nybės praradimą tėvynėje.

Taigi ne ginčai, o greičiau ginčų 
pobūdis skaldo žmones. Kaip su
derinti toleranciją su ginčais, su 
kritika? Šitaip Tėviškės žiburiai 
atskiria netolerantišką kritiką 
nuo tolerantiškos kritikos: 
„...šalia atvirumo turėtų eiti ir 
atsargumas. Tai ne baimė, bet 
taktika, kuri reikalinga vienybės 
išlaikymui. Užgaulus, nors ir 
atviras žodis nepatarnauja išei
vijos veiklai. Atvirkščiai — ją 
skaldo, kai kada net aštriais 
sroviškumo kirviais. [...] Mūsų 
atviras žodis — dalykų peržiū
rėjimui, naujų kelių ieškojimui, 
vienybės stiprinimui, neaiškumų 
šalinimui” (Tėviškės žiburiai, Nr. 
14, 1988.4.5) Panašiai rašo ir 
Plečkaitis: „Tolerancijai nenusi- 
dedama kritikuojant svetimas 
pažiūras, siekiant ir kitus įtikinti 
jų klaidingumu. Ginčas, diskusija 
neprieštarauja tolerancijai, visas 
klausimas čia — kaip tas daroma. 
Netolerancija būna tada, kai su 
svetimomis pažiūromis kovojame 
ne argumentais, bet prievarta, 
spaudimu, diskriminavimu, ne
apykanta — tuo, kas taip ilgai 
mūsuose buvo įprastas reiškinys. 
(Atgimimas, Nr. 5(18) 1989.2.3).

Taigi, dalyvaujant ginčuose, 
gali daug reikšti paprastas atsar
gumas žodžiuose. Žvelgiant į išei
vijos spaudą, susidaro vaizdas, 
kad ši esminė tolerancijos žymė 
neįsisąmoninta. Pavyzdžiui, ra
šoma: „Man, skaitant tą gausy
bę straipsnių apie krikščionybės 
jubiliejų, kaip tik susidarė įspū
dis, kad ir Akiračiai nuėjo tuo 
pačiu keliu, kaip ir beveik visa 
kita mūsų išeiviška spauda, 
būtent, kad visi keliai veda į 
Rymą. Didesnio klerikalizmo 
nebuvo net ir krikdemams val
dant Lietuvą. Klerikalizmas, be
je, yra visiškai geras žodis ir jo ne
reikia baidytis”. Kodėl iš viso 
iškyla klausimas, ar tinka nau
doti žodį „klerikalizmas”? Ar gal' 
vieni žmonės užsigauna, kai jie 
klerikalais pravardžiuojami? Jei 
taip, ar nereiktų, vienybės var
dan, kaip tik to žodžio „baidytis”?

Tolerancija yra reikalinga 
visur, kur žmonės bendradar- 

biaųja. Tolerancija angažuoja ne 
tik valdžią ar vadus, bet kiek
vieną žmogų. Sunku suprasti, 
kodėl rašoma: „Vienybę ardo ne 
spauda, o visokie ambicingi ir 
neatsakingi veikėjai. Jie vieny
bės ir tariamo priešo vardu ban
do nutildyti tokią spaudą, kuri 
kritiškai atsiliepia apie jų vado
vaujamų organizacijų veiklą...” 
(Akiračiai, Nr. 5(199), 1988 
gegužė). Gal tiksliau būtų 
pasakyti, kad vienybę ardo nei 
spauda, nei veikėjai, o greičiau — 
užgaulus žodis. Nesvarbu, ar tas 
žodis pasakytas vadovaujančio 
asmens, ar ne, kiekvienas neat
sargus žodis įžeidinėja, skaldo 
žmones, kliudo vieningam veiki
mui.

Sunku būti tolerantu. Toleran- 
tais negimstame, o išsiauklėjame. 
Dar sunkiau būti tolerantais, kai 
patys save apsigauname, toleran
cijos idėjos nesupratę ar ją 
sutapatinę su kokia kita idėja. 
Vienas liberalų atstovas taip 
rašo: „Liberalumas — žmogaus 
jausmų teisės pripažinimas, ne- 
smerkimas už išsakymą to, kas 
jaučiama” (Akiračiai, Nr. 1(205), 
1989 sausis). Straipsnyje cituo
jama ištrauka iš studijos „Libe
ralinės minties raida Lietuvoje”: 
„..remdamasis principu, kad 
kiekvienas žmogus yra laisvas 
ieškoti savo tiesos, savo gėrio ir 
savo laimės, liberalizmas iš es
mės sunkiai derinasi su bet kokia 
sistema ir ideologija” (Vytautas 
Kavolis, red., Lietuviškasis 
liberalizmas, Chicago, 1959, p. 
168). Čia tolerancija sutapa
tinama su liberalizmu, o netole
rancija sutapatinama su vienokiu 
ar kitokiu ideologiniu nusista
tymu.

Tačiau konkrečiau pagalvojus 
apie žmogaus prigimtį, paaiškėja, 
jog kaip tik tie, kurie dar neturi 
susiformavę savos ideologijos, 
dažnai būna labiausiai išdidūs ir 
netolerantiški. Turiu minty pa
auglius, kurie, pergyvendami na
tūralų vertybių pervertinimą, 
linksta į reliatyvizmą, tačiau dar 
nepribrendę kritiškam mąs
tymui, savaime tampa netoleran- 
tais. (Kritišką mąstymą čia 
suprantu specifiškai kantiška 
prasme.) Aukščiau iškeltas ne
tolerantiškumo pavyzdys buvo 

rastas kaip tik liberalioj spaudoj. 
Liberalų ar ideologiškai neužsi

angažavusiųjų netolerancija 
dažnai iškyla elitizmo forma. Eli- 
tizmas yra paradoksali savęs glo- 
rifikacijos forma, būdinga ir for
maliu išdidumu, ir faktiniu 
bergždumu. Elitizmas pasižymi 
nusistatymu: „Jei kiti taip galvo
tų, kaip mes, tai tikrai pasiek
tume savo tikslą”. Arba: „Mes 
vieninteliai, kurie tą ir tą supra
tome. Jei būtų kiti supratę, tai 
reikalai visai kitaip dabar 
atrodytų”. Elitizmas lieka bergž
džias. Niekada visi negalvos taip, 
kaip viena grupė nori. Iš anksto 
kaltinami kiti už nepasisekusią 
veiklą. Žiūrima veidu į praeitį, 
ieškant kaltės, ne veidu į ateitį, 
ieškant išeities vieningame 
veikime.

Viena Lituanistikos katedros 
profesorė šitaip tėvynei pristato 
išeivijos liberalus: „Galėčiau tik 
pridėti, kad darbo visiems užteks. 
Mes, liberalų sparnas, visada di- 
džiavomės, kad esame idėjų 
šaltinis. Kiti tegu renka pinigus, 
parūpina popieriaus Šapokos 
.Istorijai’ ir t.t. Jie tai geriau 
sugeba, mums tai ne tiek įdomu. 
Mes generuosime idėjas, pa
dėsime sudaryti planus, nubrė
šime kontūrus” (Atgimimas, Nr. 
25, 1989.7.7.).

Gerus elitizmo pavyzdžius ra
sime nesibaigiančiose rietenose 
dėl ryšio su Lietuva. Štai pavyz
dys: „Mūsų vad. veiksniai ir ta
riamai tautos vardu kalbąs 
VLIKas visiškai pasimetė, karto
dami senas giesmeles apie ryšių 
su Lietuva pavojingumą ir 
visiškai ignoruodami atsira
dusias naujas galimybes ne tik 
sustiprinti bendravimą, bet ir 
ieškoti naujų būdų jiems padėti. 
Tie vad. veiksniai ir kitos konser
vatyvios organizacijos negalėjo 
atsisakyti savo susikurtų mitų 
apie Lietuvos išvadavimą”. Ar 
klystu, galvodama, kad žodžiai 
„giesmelės” ir „mitas” rodo žvilgį 
iš aukšto?... Ar būtų galima tą 
pačią kritiką tolerantiškai iš
reikšti, pavyzdžiui: „Gerbiame 
VLIKą, kuris tiek daug metų 
dirbęs beviltišką Lietuvos išlais
vinimo darbą, yra sutelkęs begalę 
reikalingų pažinčių, neįkaino
jamos patirties. Tačiau sąlygom 

Lietuvoj taip radikaliai pasikei
tus, mes negalime nepripažinti 
Sąjūdžio, kaip dabartinio Lie
tuvos išlaisvinimo organo. Užtat 
laukiame tolimesnio tampresnio 
Sąjūdžio ir VLIKo bendravimo”? 
Kodėl nepasistengti ramiau 
rašyti?

Ką šis plūdimasis pasieks? Ar 
jis vyksta „veidu į Lietuvą”? 
Kuris persitv arkymo punktas 
bus neįgyvendintas, jei liks neiš
siaiškinti ir bus toliau kurstomi 
mūsų išeivių ser ?susip> 
timai? Nenuostabu, kau j.iun 
nepatraukli mūsų spauda. Ja 
mas domisi ne praeitimi, o a 
timi, ne kalte, o produktyv 
veikla.

Ideologiškai neužsiangaža 
šieji dažnai prileidžia, jog t 
kurie išpažįsta vieną ar < i 
ideologiją, tai daro nekriti: kai. 
Jų nusistatymas yra toks, kad 
tikintieji yra dogmatiški ar 
intelektualiai mirę. Susidomė
jimas tikinčiųjų pažiūrom jų 
akyse taip pat įtaigauja nekri
tiškumą, dogmatiškumą. Pavyz
džiui, vienas išeivijos liberalų 
atstovas šitaip moko tautiečius 
Sietyne: „Bet (tikiuosi, laikinai) 
trūkumu, ateitį kuriant, laikau 
šiuo metu Lietuvoje, atrodo, įsivy
raujančias tendencijas .gražiai 
kalbėti’ apie viską, kas ,lietu
viška’. Kartais jaučiasi, lyg būtų 
keliaklupsčiaujama ties .savais’ 
autoritetais, sakykim, .Šal
kauskiu ar Maceina...” (Sietynas, 
Nr. 3, p. 164). Jau minėjau, kad žo
dį „kritika” naudoju kantiška 
prasme. Šia prasme, dalykų kriti
ka vyksta, kai jų vertė gvildena
ma. Kritika remiasi į dalyko paži
nimą. Kažin, ar Lietuvoje ties 
Šalkauskiu keliaklupsčiaujama, 
ar ten tik vyksta paprastas 
gilesnio susipažinimo procesas. 
Juk Maceina ir Šalkauskis vieni 
iš šviesiausių mūsų tautos, ne tik 
katalikų, žmonių.

Liberalų dogmatiškas požiūris, 
kad tikėjimas pavergia žmonių 
protus, juos daro nekritiškais, 
regimas ir kitoj citatoj iš žurnalo 
Sietynas: „Oficiozinė literatūra 
ant to principo ir stovi: puikus pa
vyzdys to, ką kadaise Tolstojus 
sakė apie renesansą, kad šis pra
sidėjęs, kada valdantieji nustojo 
tikėję į Dievą, bet vis vien puikiai 
suprato, koks religija yra galin
gas įrankis žmonėms vergijoje 
laikyti” (Sietynas, Nr. 6, p. 21). 
Čia vėl cituoju išeivijos liberalų 

' atstovą. Tačiau citata nesiderina 
su pačių liberalų skelbiama tole
rancija.

Ne be reikalo dr. Juozas Gir
nius šitaip rašo: „Ypač netei
singai ideologija siejama su to
lerancijos stoka. Tolerancija 
esmiškai yra asmens kultūros 
dalykas.... Tačiau jokia ideologija 
savaime nelaiduoja asmens tole
rantiškumo. Laikantis subjekty
vistinio reliatyvizmo, galima tole
ranciją formaliai skelbti net 
pačiu savo pasaulėžiūros pa
grindu, o faktiškai pasižymėti 
kitų neapykanta, į kitokių pa
žiūrų žmones žiūrėti iš aukšto 
ir juos niekinti kaip „priklau
somus”.” („Stasys Šalkauskis is
torinėje perspektyvoje”, L. K. M. 
Akademijos suvažiavimo darbai, 
p. 49). Ne žmogaus vienokia ar ki
tokia pasaulėžiūra, o greičiau pa
ties žmogaus pastangos būti tole
rantišku ilgainiui išauklėja jį 
tolerantu. Tos pastangos sunkios, 
bet tik sąmoningai besistengiant

(Nukelta į 2 psl.)
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Svarstybos:
(Praėjusio šeštadienio Draugo 

kultūriniame priede buvo spaus
dinami Ateities studijinio savait
galio, kuris vyko 1989 m. spalio 
mėn. 27-29 d. Chicagoje, svarstybų 
Lietuvos ateities kultūros temomis 
dalyvių įžanginiai pasisakymai: 
profesorių Kazio Almeno, Vandos 
Zaborskaitės iš Lietuvos, Broniaus 
Vaškelio, Viktorijos Skrupskelytės ir 
Vytauto Skuodžio. Čia spausdinamas 
šeštojo svarstybų dalyvio žodis — poe
to ir Krantų žurnalo redaktoriaus 
Vaidoto Daunio, pakviesto iš Lietu
vos dalyvauti Ateities studijinio sa
vaitgalio programų bei svarstybų 
dalyvio Vytauto Skuodžio baigminės 
pastabi >

RYTŲ-VAKARŲ 
PRIEŠPRIEŠA PAGRĮSTA 

Vaid ■ is Daunys

Ne visiškai norėčiau sutikti su 
gerbiai.,a Skuodžiu, kad Tarybų 
Sąjunga yra ci acijos, o ne 
kultūros krašf .dano požiūriu, 
ji turi barbu '■ ’, os valstybės bruo- 

urti monstriškus 
ityti raketines ba- 

mes elektrines, ir šita 
izacija visiškai nedaly- 

r , 'lietinių teisių apsaugo- 
piliečiu pragyvenimo lygio 

e. Tad šiuo atveju tai, kad 
erdvę leidžiamos raketos, 

eiškia, kad šitame krašte 
1" .vilizacija. Netgi, sakyčiau,

ščiai — daugelis mano 
'i-' į savo romanus ir savo eilė-
■ .. s rašydavo prie virtuvinio

au - ai reiškia, kad rašoma, 
kuriama necivilizuotame krašte. 
i> pavalgyt dažnai nėra ko. Ta
čiau yra kuriama kultūra.

Tad šiuo požiūriu aš norėčiau 
pasakyti, kad neturint civiliza
cinio suvereniteto ir neturint ci
vilizacijos, iš tikrųjų Lietuvoje vis 
tiek buvo kuriama kultūra, kuri 
tam tikra prasme buvo mūsų 
suvereniteto reiškėją. Šiuo 
atžvilgiu profesorė Zaborskaitė 
yra visiškai teisi, sakydama, kad 
vienintelis mūsų tautinio suve
reniteto pasireiškimas per tuos 
keturiasdešimt okupacijos metų 
buvo kultūra. Kiek tas suvereni
tetas tikras ir kiek man ar ki
tiems dramatiškai interpretuo
tinas, tai kitas klausimas.

Kadangi esu galvojęs apie šitą 
man rūpimą Rytų-Vakarų temą, 
norėčiau vis dėlto prisiminti 
Stasio Šalkauskio Rytų-Vakarų 
išskyrimą, kuris, man atrodo, yra 
nepelnytai užmirštas, nes ne 
visiškai pelnytai buvo Šalkauskis

„Lietuvos kultūros vizija”
kritikuojamas tuo metu, kai jis 
šitas tezes skelbė. Jis buvo kalti
namas, kad bando kurti dirbtinę 
sinteze iš Rytų ir Vakarų san
dūros, ir iš šios sandūros Lietuvai 
ieškodamas ypatingos gyvense
nos ir kultūrinės jausenos. Mano 
požiūriu, Šalkauskis turėjo galvo
je, arba jeigu neturėjo galvoje, tai 
aš norėčiau turėti galvoje, kad čia 
nėra dirbtinis reikalas — šita 
lietuviška jausena savo būties 
tarp Rytų ir Vakarų — bet gry
nai kraujo ir kūno reikalas. Kai 
vienas aštuonioliktojo amžiaus 
Vilniaus universiteto profesorius 
kalbėjo, kad lietuviai lenkams 
davė mistine jauseną, kuri len
kams iš esmės buvo reikalinga jų 
empirinei jausenai atsverti, tai jis 
kalbėjo apie ypatingą lietuvišką 
jauseną, tokią, kokią Adomas 
Mickevičius puoselėjo, ir todėl 
mylėjo tokj lietuvį. Kai Czeslaw 
Milosz vėlgi sako, kad, norėda
mas Lenkijoje būti garsiu poetu, 
privalai būti lietuviu, tai vėlgi 
yra kalbama apie ypatingą žmo
gų, kuris turi savo ypatingą 
jauseną, kylančią tarp Rytų ir 
Vakarų, ir kuri yra tik tokia, o ne 
kitokia. Šiuo atveju iš tikrųjų 
mums yra lemta puoselėti savo 
kultūrą Rytų ir Vakarų kryžke
lėje.

Man irgi nelabai priimtina 
sąvoka, kad mes turime eiti ar 
grįžti į Europą. Mes esame Eu
ropa, tik mes esam kitokia Euro
pa. Ir mes netgi esam šiek tiek 
kitokia Europa, negu Čekoslo
vakija ar Lenkija. Tai vėlgi dar 
vienas mūsų kultūros perspek
tyvų aspektas, kuris yra labai 
įdomus ir laukiantis platesnių 
studijų.

Bet aš norėčiau dar pakalbėti 
apie vieną tos Rytų ir Vakarų 
priešpriešos sampratos likimą, 
kuris buvo jau ne Mickevičiaus 
laikais, bet pasireiškė šitų 
pastarųjų keturiasdešimt metų 
laikotarpiu. Mes buvome ne vien 
toje sovietinėje zonoje, kaip ir yra 
aiškinama, bet vis dėlto buvome 
taip pat tarp Rytų ir Vakarų, 
nors labiau buvome Rytuose. Tai 
paliudija ką mes kūrėme, ką mes 
rašėme, su savo šita galų gale 
metafizine ir mistine jausena, su 
ypatinga poetine kalba. Kai mes 
nuvažiuodavome, tarkim, į Mask
vos literatūrinius simpoziumus, 
Maskvos literatų susivienijimus, 
jie niekad mūsų nesuprasdavo, 
nežinodavo, ką mes kalbame. Tai 
buvo labai aiškus ir galų gale net 

mūsų savigarbos reikalas rašyti 
taip, kad jie mūsų tenai nesu
prastų. Jaunųjų literatų suvažia
vimuose Maskvoje mes buvome 
lyg kažkokie balandžiai, tiksliau, 
ne balandžiai, o vadinamos baltos 
varnos, apie kurias buvo tylima, 
nekalbama, nes jie nežinodavo 
kaip mus, už kokios uodegos 
paimti. Ukrainiečių, gudų, 
gruzinų, netgi armėnų, kurie iš 
esmės yra irgi aukštų kultūrinių 
tradicijų žmonės, jaunieji poetai 
neturėjo teisės rašyti verlibru. 
Jūs galite įsivaizduoti, ką tai 
reiškia. Tuo tarpu pas mus Lie
tuvoje verlibras visą šitą lai
kotarpį praktiškai buvo įteisintas 
— ir čia vėlgi įdomu paaiškinti, 
kaip ir kodėl jis buvo įteisintas. 
Šiuo atveju Mieželaitis irgi turi 
savo nuopelnus, nes po jo buvo 
galima rašyti verlibru. Irgi 
įdomu. Maskvoje mūsų nesupras
davo ir todėl mes Maskvoje 
jautėmės suverenūs su savo ei
lėraščiais. Ir į tuos eilėraščius, 
kuriuos išversdavo ir tenai iš
spausdindavo, mes žiūrėdavome 
truputi įtartinai — kodėl jie 
išverčiami ir išspausdinami? Va
dinasi, kažkas yra netaip.

Noriu pasakyti, kad nors ir 
dramatiškai čia kalbėjau apie 
mūsų kultūrinę situaciją, aš neat
sisakau šitos savo minties, kad 
nors tai buvo ir šiltnamio suve
renitetas, bet tai buvo vis vien iš 
tikrųjų suverenitetas. Tegul ir 
pats Vytautas Landsbergis Sąjū
džio suvažiavime kalbėjo, kad 
mūsų kultūra sugriuvusi ir kad 
mes esame kultūros griuvėsių 
stadijoje. Tą patį pakartojo ir kiti. 
Romualdas Ozolas dar geriau 
pasakė: jei būtų griuvėsiai, tai 
būtų labai gerai, bet blogiausia, 
kad net to nėra. Čia, aišku, buvo 
žaismingai kalbama. Tačiau ir 
tas pats Landsbergis, kalbėda
mas apie Vaitkaus filmą, sukurtą 
apie Čiurlionio Zodiaką, pasakė 
tokią frazę: „šitas filmas liudija 
mūsų kultūros brandą”. Marceli
jus Martinaitis kalbėjo apie mūsų 
poeziją kaip apie žvaigždžių 
valandą, tad irgi kaip apie labai 
brandžią poeziją. Man atrodo, kad 
čia labai įdomūs dalykai. Be abe
jo, buvo branda, nors ji ir nebuvo 
ta branda, kokia vyksta dabar 
šitoje krizinėje situacijoje, ar 
kokia ji dar bus.

Man atrodo, kad vienas iš blo
giausių dalykų, įvykusių per tuos 
okupacijos metus, pavyzdžiui, 
literatūroje, buvo tai, kad lite
ratūra, džiaugdamasi savo su-

Ateities studijinio savaitgalio poezijos vakare 1989 m. spalio mėn. 27 d. Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje, trys po
etai, atlikę vakaro programą: Vainis Aleksa, Vaidotas Daunys, Julius Keleras. Dešinėje: Milda Tamulionienė, Atei
ties studijinio savaitgalio rengėjų komiteto pirmininkė.

Jono Kuprio nuotrauka

verenitetu, nuėjo į stilių, metodą, 
o kritikai iš paskos sekė lygiai 
taip pat. Yra mūsų literatūroje 
labai daug kūrinių, kur yra 
stilius, o daugiau nieko nėra. Tai 
labai didelė bėda, kuri tęsiasi iki 
dabar. Nematau asmenybinio at
sivėrimo netgi tokiuose kūriniuo
se, kurie yra laikomi moderniais. 
Čia aš norėčiau ginčytis ir su pro
fesore Zaborskaitė. Jai, pavyz
džiui, patiko Gavelio Jauno 
žmogaus memuarai. Mano po
žiūriu, tai yra trivialių tiesų 
rinkinys. Problematika, aišku, 
tokia, kad profesorė tolerantiškai 
žiūri į jauną žmogų, o aš, kaip 
jaunas žmogus, skaitau, ką 
Gavelis rašo, kokius memuarus 
jis rašo apie mąųo kartą. Tai 
vienas pavyzdys iš labai daug 
paviršutiniškų dalykų, kurie yra 
gimę mūsų uždaroje erdvėje ir 
kurie manęs nepatenkina.

DAR DĖL KULTŪROS 
RYTŲ EUROPOJE

Vytautas Skuodis

Dėl Vaidoto Daunio pastabos, 
jog Sovietų Sąjunga negali būti 
laikoma aukštos civilizacijos 
kraštu, tenka pasakyti, kad 
reikia būti objektyviems ir prak
tiniame gyvenime nepainioti 
kultūros ir civilizacijos sąvokų. 
Profesorius Kazys Almenas čia 
paminėjo filosofą Spenglerį. 
Oswald Spengler (1880-1936) 

civilizacija vadina kultūros 
nykimą. Pagal jį, kai tikslas yra 
pasiektas ir kai idėja yra visa 
savo pilnatve baigta, tuomet 
kultūra sunyksta, miršta, jos žie
dai nusvyra, jėgos sumenkėja, ji 
virsta civilizacija. Civilizacija, 
pasak jo, yra neišvengiamas 
kultūros likimas.

Nikolai Berdiajev(1874 -1948) 
civilizacijai priskiria keturis 
bruožus: realizmą, pragmatizmą, 
techniką ir kolektyvizmą. Civili
zacijoje kolektyvinis darbas iš
stumia individualią kūrybą. Kaip 
matome, civilizacijoje dva
singumui, kuris yra privaloma 
kultūros savybė, vietos nebe
lieka.

Profesorius Bronius Vaškelis iš
reiškė rūpestį dėl homo sovieticus 
paplitimo Lietuvoje ir jo 
vaidmens ateičiai. Kaip minėjau, 
lietuvių tauta yra viena ir jos 
kultūra yra bendra, nedaloma. 
Kalbant apie grupę homo sovie
ticus, kuri šiuo metu lietuvių 
kultūrai yra tuščia vieta, ne
reikia pamiršti, kad tos grupės 
analogų, tiktai kitokios spalvos, 
yra ir mūsų išeivijoje.

Man didelė laimė, kad šiame 
simpoziume pirmą kartą galėjau 
tiesiogiai susitikti su profesore 
Vanda Zaborskaitė. Visada jai 
jaučiau ypačiai didelį dėkingumą 
ir pagarbą už jos monografiją 
Maironis, kuri buvo išleista 1968 
metais. Tais laikais šios knygos 
pasirodymas buvo didžiulis įvykis 
Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Profesorė Vanda Zaborskaitė 
teisingai pabrėžė mintį, jog 
kiekvieną žmogų reikia vertinti 
individualiai, pagal jo darbus. 
Papildydamas šią jos mintį, noriu 
pasakyti, jog yra didžiulė klaida 
smerkti visus be išimties tuos 
mūsų rašytojus, kurie, neva ieško
dami kompromisų su okupantu, 
palūžo. Smerkiančias išvadas ne
galima daryti iš vieno ar kelių 
atsitiktinių faktų. Prieš smer
kiant, reikia labai gerai žinoti 
visą to ar kito žmogaus gyveni
mą. Kaip nurodo Šventasis 
Raštas, ir apaštalas Petras 
palūžo, kada per vieną naktį tris 
kartus išsigynė Kristaus. Nežiū
rint to, jis vis tiek tapo Kristaus 
Bažnyčios uola. Be to, literatūra, 
kaip ir menas, kartais gali būti 
kuriama pagal užsakymus, taigi 
ir perkama, ir parduodama...

Profesorė Viktorija Skrups
kelytė kalbėjo apie tai, kad Vidu- 

l rio Europos kultūra gali nustelbti 
Vakarų Europos kultūrą. Ši jos 
mintis susišaukia su tuo, ką pra
ėjusį pavasarį vienoje tarp
tautinėje konferencijoje, įvyku
sioje Paryžiuje, pasakė prancūzų 
ministras Alain Madelain. Jo žo
džiais, Vakarai yra praradę 
dvasinę jėgą ir Rytų Europos 
pavergtų tautų kančios ir jų 
dvasinė potencinė jėga gali labai 
daug duoti 21-ojo amžiaus Euro
pai. Manau, kad Alain Madelain, 
taip sakydamas, turėjo mintyje 
tai, kad Vakarų civilizacija yra 
užgožusi kultūrą.

Tolerancija Lietuvoje 
ir išeivijoje

(Atkelta iš 1 psl.)

būti atsargiu ir kukliu galima 
realiai siekti tolerancijos.

Kas yra ta tolerancija, kuri 
mums šiuo metu tokia svarbi? 
Amerikietis filosofas Maurice 
Cranston šitaip rašo apie tole
ranciją: „To tolerate is first to 
condemn and then to put up with 
or, more simply, to put up with 
is itself to condemn” (The 
Encyclopedia of Philosophy, aš
tuntas tomas, p. 143). Jis taip pa
grindžia šią tolerancijos sampra
tą: „Toleration, on the other 
hand, has an element of condem- 
nation built into its meaning. We 
do not tolerate what we enjoy or 
what is generally liked or ap- 
proved of ’ (Ten pat).

Koks yra vidinis žmogaus nusi
statymas, kuris yra pakantus šia 
prasme? Jis įsitikinęs, kad jis tei
sus, o kiti klysta. Tačiau jis 
pasiryžęs, dantis sukandęs, 
pakęsti kitų klaidą arba kuo 
diplomatiškiau stengtis juos 
įtikinti, kad jie klysta. Kiek il
gai jis liks diplomatu? Turbūt 
priklauso, kiek jis įgimtos 
kantrybės turi. Kiek ilgai jis 
pakęs kitų klaidą, nesuabejojęs, 
ar jo pakantumas turi prasmės? 
Iš tiesų kodėl mes turime būti 
pakantūs? Ar mandagumas to 
reikalauja? Bet mandagumas 
neangažuoja žmogaus iš esmės. 
Atrodytų, kad paprastas pakan
tumas neužtikrintų vieningos 
veiklos. Priešingai. Paprastas 
pakantumas privestų prie nesan
taikos, kuri aršesnė kaip tik 
todėl, kad būtų jaučiama, jog 
kentėta be reikalo.

Plečkaitis kitaip, negu Crans
ton, supranta toleranciją: „Tačiau 
pakanta ir tolerancija netapa- 
tintinos, pakanta dar nėra visa 
tolerancija, ji — tik tolerancijos 
pradžia” (Atgimimas, Nr. 5(18), 
1989.2.3). Toliau jis išreiškia tole
rancijos esmę: „Tai principas, 
skelbiantis, kad kiekvieno žmo
gaus ir žmonių grupių pareiga — 
pozityviai traktuoti kitus žmones 
ir jų pažiūras, pripažinti jiems 
teisę turėti kitokias pažiūras 
negu mūsiškos, skelbti jas ir lais
vai tvarkyti savo gyvenimą, gerb
ti šią teisę” (Ten pat).

Kaip skiriasi vidinis žmogaus 
nusistatymas, kuris pripažįsta 
tolerancijos principą šia prasme? 
Ar toks žmogus jaučia, kad reikia 
dantis sukandus pakęsti kitų 
klaidas? Ar jis nerasdamas ieš
ko savo pakantumui prasmės? 

(Nujcelta į 4 psl.)

... Bet, po šimts pypkių, kaip įdomu...
Keletas atsiliepimų apie ,,Antrą kaimą” Lietuvoje

„Antras kaimas” po antrojo spektaklio Vilniaus sceno
je, kankliuojant „Lietuva brangi”: (iš kairės) Algirdas Titus 
Antanaitis. Eugenijus Butėnas, Jūratė Jakštytė-Landfield, 
Juozas Kapačinskas, Alida Vitaitė, Jurgis Riškus, Vida 
Gilvydiene, Edvardas Tuskenis ir Romas Stakauskas.

„Antram kaimui” gastroliuojant Lietuvoje beveik visą 
praėjusių metų lapkričio mėnesį vienuolikoje miestų,

miestelių ir kolūkių, dvi skirtingos programos buvo 
suvaidintos devyniolika kartų: po tris Vilniuje ir 
Panevėžyje, po dvi Kaune, Anykščiuose, Utenoje ir 
Kupiškyje ir po vieną Klausučiuose (Jurbarko apylin
kėje), Trakuose, Paberžėje (Panevėžio apylinkėje), Klai
pėdoje ir Kuliuose. „Antrą kaimą” į Lietuvą kvietė ir 
visur lydėjo teatras-studija „Ąžuolas”.

Algimanto Žižiūno nuotrauka

„ ... Spektaklis prasidėjo saty
rine scena .Raudonkepuraitė 
ir vilkas’. Esame matę visokių 
šios pasakos inscenizacijų ir 
variacijų, bet tokios, kur Rau
donkepuraitė eina lankyti sene
lės į Naująją Vilnią, o sutikusi 
įkaušusi vilką vargiai su juo 
tesusikalba gimtąja kalba, dar 
neteko matyti. Valio svečiams už 
drąsą, ginant valstybinės kalbos 
statusą! [...] Užmiršę kaustan
čius kanonus, žmonės juokėsi iš 
paprasčiausių buitinių šeimos 
konfliktų, rimtesnių šiandieninę 
visuomeninę padėtį atspindinčių 
miniatiūrų. [...] Žodžiu, Antras 
kaimas, kaip ir dera satyros 
kolektyvui, drąsiai rėžė teisybę ir 
apie Ameriką, ir apie Lietuvą... 
Stebino gryna svečių lietuvių 
kalba, kurios galėtų pavydėti ne 
vienas aukštus mokslus Lietuvo
je baigęs artistas” (Jadvyga 
Godunavičienė, Vakarinės nau
jienos, 1989.11.15).

„...Jūsų, mieli antrakaimiečiai, 
tikslas nepalyginamai tauresnis. 
Jūs mus prajuokinot! Ir padarėt 
tai ne šiaip sau, o iš peties ir iš 
širdies. Esat žavingi, gyvybingi, 
kūrybingi, linksmi ir reikalingi! 
įvykis be precedento — Jūsų Jubi

liejus tapo puikia dovana mums” 
(Jurgis Gimberis, Gimtasis 
kraštas, Nr. 47).

...[Spektaklis] .Istorijos pa
raštėse: svetur ir namie’ (...) 
pliekia mūsų visuomenės gyve
nimo ydas, iš tiesų aštriai nu
smailinęs savo satyros ietis ir pa
rodydamas, kad išeivijos lietu
viams mūsų problemos nė kiek 
ne blogiau žinomos, negu jų 
pačių. [...] Tuo tarpu antrasis 
spektaklis — kiek švelnesnis, ap
takesnis, savo žvilgsni nukreipęs 
į šeimos, meilės problemas. Abu 
pasirodymus jungia ne tik 
žanrinis pobūdis, bet ir nuo
širdus, betarpiškas aktorių bei 
žiūrovų salės bendravimas” (V. 
Januševičienė, Panevėžio tiesa, 
1989.11.29).

„Respublikinių profsąjungų 
kultūros rūmų senbuviai dieva
gojasi, kad taip juokiantis 
žiūrovų savo salėje nėra girdėję. 
[.„.] Juokiasi antrakaimiečiai 
švelniai, subtiliai, nepiktai. Ir, 
svarbiausia, juokdamiesi iš kitų, 
nepamiršta pasijuokti iš savęs. 
Programa (tiksliau — dvi skirtin
gos programos) žaismingai pul
suoja, žarstydama trumpus muzi
kinius intarpus pakaitomis su

miniatiūriniais gyvenimo pa
veikslėliais. Čia ir pokario emi
gracijos vaizdeliai, ir gamybinis 
susirinkimas Tarybų Lietuvoje, ir 
poezijos vakaronė Čikagoje, ir 
viršininkų poilsis tarybiniame 
kurorte, idealios žmonos ir 
idealaus vyro portretai, amžinos 
peripetijos tarp tėvų ir vaikų” 
(Jonė Babiliūtė, Respublika, 
1989.12.2).

„Jie šneka lietuviškai ne blo
giau už mus, tad kai kuriems 
kauniečiams tautiečių spektak
liai galėjo tapti ir gimtosios 
kalbos pamoka. [...] Antras 
kaimas pirmiausia ir sužavi tuo, 
jog besijuokdami iš savęs (ta 
prasme iš išeivių lietuvių) ir iš 
visų kitų (ta prasme — iš mūsų), 
nei vienų, nei antrų neįžeidžia. 
Be abejo, kiekvieną parodytą 
škicą buvo galima pateikti taip, 
kad švilptų žiūrovų ausyse ir 
raibtų akyse. Bet šito nebuvo. 
Kodėl? Saiko jausmas neleido. 
[...] Pažiūrėjus per tautinio 
atgimimo prizmę tautiečių iš 
Čikagos spektaklius [...] ir 
apmąsčius juos, darosi neaišku, 
kas kam turėtų padėt: ar mes 
lietuviams išeiviams, ar jie 
mums?..” (Eduardas Prostovas,

• \

Kauno tiesa, 1989.12.17).
„...Žvejų kultūros ir sporto 

rūmų [...] direktoriaus žiniomis, 
per 40 minučių kąsojė buvę par
duota 600 bilietų. Tokių tempų 
nežino nei mūsų miesto teatrų 
kasininkės, nei įvairių susivie
nijimų organizuojamų estrados 
žvaigždžių koncertų menedžeriai. 
Ką gi padarysi, jei minėtoje salėje 
— tik 1,200 vietų ir tik vienas 
spektaklis! [...]

Toje programoje, kurią matė
me, lyg ir nieko ypatingo [...] 
Senoki, gal ne kartą girdėti anek
dotai, ne kartą skaitytos humo
reskos [...], bet, po šimts pypkių, 
kaip įdomu visa tai pamatyti sce
noje, nusijuokti, vietomis ir susi
mąstyti. Ir negaliu nesutikti su 
poeto Stasio Santvaro susižavė
jimu Antro kaimo vaidintojų 
kalba, tuo .džiaugsmą ir paguodą 
keliančiu Antro kaimo aktorių 
laimėjimu’. Ak, kad mūsų teatrų 
aktorių tartis būtų tokia aiški ir 
muzikali...

[...] Jau kitos dienos rytą ,Mūsų 
kaimas’ išvažiavo iš Klaipėdos. Šį 
kartą į lietuviškąjį kaimą, į 
Kulius Plungės rajone, o iš ten — 
į Vilnių, kur, suvaidinę dar vieną 
spektaklį, išskrido atgal į JAV, 
palikdami visiems, kuriems teko 
juos matyti ir ploti jiems, kuo ge
riausius prisiminimus (Pranas 
Martinkus, Tarybinė Klaipėda).
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Muzikos ir linksmojo žodžio popietė Chicagoje
Įspūdžiai iš Vaclovo Daunoro, Roberto Bekonio ir Algirdo Grašio koncerto

LORETA VENCLAUSKIENĖ

Kai pasiekė žinia, kad Vaclovas 
Daunoras koncertuos Chicagoje, 
pirmiausia išsprūdo klausimas — 
kokia bus programa? Ar akade
minis koncertas iš naujausio 
įžymaus dainininko repertuaro, 
kuriame turėsime progos pasigė
rėti ir atlikimo meistriškumu, 
ir parinktų kūrinių stiliaus 
įvairove? Ar tai bus — muzikinė 
popietė, per kurią — tarsi, kaip 
per didžiąsias šventes — artistų 
bus įteikiama publikai populia
riausių klasikinių arijų ir dainų 
puokštė.

Koncertą gerai reklamavo 
lietuvių spauda. Po pasirodymų 
buvo išspausdinti susižavėjimo 
kupini įspūdžių aprašymai. Taigi 
Vaclovas Daunoras, Robertas Be- 
kionis ir Algirdas Grašys sau
sio 7 dieną Chicagos Jaunimo 
centro didžiojoje' salėje suruo
šė lietuviškai publikai šventę. 
Koncertas buvo skirtas visiems — 
ir melomanams, ir tiems, kurie 
po sunkių darbų tik lietuviškuo
se renginiuose suspėja dalyvauti.

Per pastaruosius metus lietu
vių išeiviją kur kas dažniau pra-
dėjo lankyti pramoginio žanro ar
tistai. Teisybė, kad jie visuomet 
sutraukia daugiau publikos, tiesa 
ir tai, kad lengvojo žanro muzika 
ir šokiai reikalingi žmonėms. 
Matyt, šiais sumetimais vadovau
tasi, sudarant ir aprašomojo 
koncerto programą. Ir neapsirik
ta — smagiai ir stipriai žmonės 
plojo, kai Vaclovas Daunoras, 
Robertui Bekioniui fortepijonu
pritariant, meistriškai atliko L 'tinę
Abariaus ,.Dėdės Jono polką”. 
Sunku bepasakyti, kas į šią har
monijos požiūriu tokią silpną 
kompoziciją gyvybę įpūtė: ar 
Daunoro artistiškumas, ar Bekio- 
nio muzikinis intelektas — tik 
vadinamoji dainuška pavirto 
humoristiniu vaizdeliu, po kurio 
aktoriaus Algirdo Grašio pasiro
dymas su linksmais monologais

Lietuvių fondo surengto koncerto programos atlikėjai: Algirdas Grašys, Vaclovas Daunoras, Robertas Bekionis su JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininku dr. Antanu Razma. Jono Tamulaičio nuotrauka

pianistu Robertu Bekioniu, aktorium Algirdu Grašiu ir solistu Vaclovu Daunoru. Jono Tamulaičio nuotrauka

Koncerto Chicagoje, Jaunimo centre, 1990 metų sausio 7 dieną atlikėjai: (kairėje) aktorius Algirdas Grašys; 
(dešinėje) solistas Vaclovas Daunoras ir pianistas Robertas Bekionis. Jono Tamulaičio nuotraukos

pakreipė rimtai pradėtą koncertą 
į kitą pusę. Pramoginio meno 
elementai nenustelbė rimtosios 
koncerto dalies, tačiau visam ren
giniui suteikė aukščiau minėtą 
šventės, linksmos popietės nuo
taiką.

Muzikinėje koncerto dalyje 
vyravo populiarių arijų ir mielų 
lietuviškųiliaudies dainų roman- 

dyasia. Vaclovas Daunoras 
yra tokio aukšto meistriškumo 
dainininkas, kad visus atlikimo 
sunkumus lengvai įveikia. Prisi
menu jį dainuojant garsiąją Pilypo 
ariją iš Giuseppe Verdi operos 
„Don Carlos” jo vokalinės kar
jeros pradžioje. Tada ypač žavėjo 
viršutinis ir vidurinysis galingo 
boso registrai, dinamiškai lanks
tūs ir labai spalvingi. Jau tuo 

metu, dar jaunas būdamas, Dau
noras puikiai jautė sudėtingą 
Pilypo arijos formą. Tačiau dab< 
tą pojūtį papildė išmintis ir pa 
tyrimas. Galbūt šį kartą tie spal
vingi registrai kiek patamsėjo, 
tačiau visiškai išnyko buvęs 
vibrato. Arija buvo atlikta 
santūriai, tačiau su tokia, žo
džiais sunkiai nusakoma, talen
tingųjų išmintimi, kuri atneša į 
sceną tarytum tikrą, iškentėtą 
gyvenimą, kad reikia tik pasi
džiaugti artistine Vaclovo Dau
noro branda.
Karaliaus Pilypo arija iš Verdi 

operos „Don Carlos” buvo svar
biausias muzikinės popietės nu
meris. Prieš tai dainininkas atli
ko Georg Friedrich Haendel’io 
„Dignare” ir Alessandro Scarlat

ti „O cessate di piagarmi”. Tai 
barokinio stiliaus muzika, tačiau 
parinkta melodingiausia jos 
dalis, artima garsiam bei canto 
stiliui, kurį italų vokalo mokyk
los auklėtiniai vertina labiausiai. 
Nežinau, ar atsitiktinai, ar ap
galvotai parinktas repertuaras 
tarytum norėjo priminti istorinį 
melodikos stiliaus kelią — nuo 
santūraus, vienareikšmio tipo iki 
— prie iš pradžių nesudėtingo, o 
vėliau plačiai išvystyto — dra
matinio monologo. Haendel’io 
„Dignare” ir buvo atlikta, 
puikiai išlaikant barokinės 
muzikos stilistiką: pabrėžiant 
žodžio reikšmę, bet nei kiek ne 
mažiau skiriant dėmesio pačiai 
melodijai, kuri, ypač Haendel’io 
kūryboje, pasižymėjo nepaprastu
grožiu.

Po to skambėjo Scarlatti — 
populiaraus barokinės itališkos 
operos autoriaus — arija ir Verdi 
amžininko Luzzi „Avė Maria”. 
Abu kūriniai buvo išraiškingai 
padainuoti. Pirmajame — gyva 
posmų kaita, antrajame — la
biau išvystyta, ariją primenanti, 
forma.

Kaip įprasta soliniuose kon
certuose, orkestrinę pritarimo 
partiją, arijas atliekant, pakeitė 
fortepijonas. Vaclovui Daunorui 
akompanavo Robertas Bekionis
— muzikalus ir labai geros tech
nikos pianistas. Girdėjome darnų 
ansamblį, jutome prezicišką 
akompanavimo techniką. Popie
tėje Robertas Bekionis pasirodė ir 
kaip solistas. Jis atliko Franz 
Liszt’o koncertinę parafrazę Ver
di operos „II Trovatore” temomis
— „Miserere”. Tai romantinės 
muzikos klestėjimo pavyzdys. To 
stiliaus muzika pagimdė naują 
atlikėjo - virtuozo tipą. Pianistų 
menas pradėjo pasižymėti iki tol 
negirdėtais technikos būdais — 
galinga, dažnai „tiršta” akor- 
dika, įvairiausiais pasažais ir vi
sokia kitokia vadinama smulkią
ja faktūra. Spalvingi, daugia
sluoksniai skambesiai reikalavo 
stiprios pianistų technikos. Todėl 
ir šiandien fortepijono pedago
gika (ypač rusų mokykla) skiria 
daug dėmesio romantinio stiliaus 
repertuarui. Pastaroji buvo popu
liariausia ir Vilniaus konserva
torijoje, kurią baigė Bekionis.

Vaikystėje Robertas Bekionis 
lankė H. Perelšteino įkurtą 
berniukų chorą „Ąžuoliuką”. 
Ten jis gavo gerą profesinį paruo
šimą, matyt, ir patarimą bei pa
skatinimą pasirinkti muziko 
profesiją. Tai nebuvo įprastas 
jaunuolio kelias į specialybę, 
turint galvoje pokario Lietuvos 
muzikinio auklėjimo sistemą: 
muzikos mokykla (septynmetė ir 
vidurinioji arba meno mokykla), 

o po to konservatorija. Pirmąjį 
mokslo etapą pakeitė „Ąžuoliu
ko” choras (berniukų, kurie 
mokosi muzikos laisvalaikiu), 
kuriame sugebėta išugdyti — 
ypač Perelšteino vadovavimo 
laikais — keletą gabių muzikų, jų 
tarpe ir Robertą Bekionį, M.K. 
Čiurlionio konkurso laureatą. 
Šiuo metu jis pats vadovauja to 
konkurso organizacinei komisijai 
ir išsikovojo teisę paversti Čiur
lionio konkursą tarptautiniu.

Gaila, kad Robertas Bekionis 
koncerto programoje atliko tik 
vieną kūrinį, ir apmaudu, kad 
Jaunimo centro salės fortepijo
nas toks nudėvėtas (ar blogos 
kokybės?). Todėl didingas, vis 
sugrįžtančių pasažų tartum „su- 
plukdytas” motyvas — teminė 
parafrazės ašis — neteko to spal
vų sodrumo, kurį būtų buvę 
nesunku išgauti su geros kokybės 
instrumentu. Tačiau ir su tokiu 
instrumentu skambinant, šiek 
tiek patetiškai atlikti sudėtingi 
pasažai padarė klausytojams 
didelį įspūdį. Kalbėjo, kad šioje 
salėje tokio rango pianistų ne
daug būta,

Antrajai koncerto daliai Vac
lovas Daunoras pasirinko lie
tuviškas dainas. Girdėjome 
Vytauto Klovos „Rūta žalioji” 
(liaudies žodžiais), du Juozo Tal- 
lat-Kelpšos kūrinius — baladę 
„Už aukštųjų kalnelių” ir dainą 
„Žaliojoj lankelėj” (abi liaudies 
žodžiais). Užrašų knygutėje pasi
žymėjau: „puikus balso skambe
sys, laisvai plaukiąs ir spalvingas 
kaip jaunystėje; akompanimen
tas be priekaištų” (apie baladę 
„Už aukštųjų kalnelių”). — 
„Artistiškai, laisvai, spalvingai” 
(apie „Žaliojoj lankelėj”). Ką gi 
dar bepasakysi? Dainos žinomos, 
mėgiamos ir dažnai atliekamos. 
Solistas aukščiausio lygio, ką 
jis bedainuotų. Po jau minėtosios 
„Dėdės Jonos polkos” koncerto 
programa nejučiom pasisuko 
linksmybių pusėn. Dainininkas 
užleido sceną dramos artistui.

Nežinau, ar šiuo metu yra 
Lietuvoje daugiau tokių 
talentingų linksmojo žanro 
kūrėjų, kurie patys kompozicijas 
rašo, patys jas ir atlieka, kaip 
Algirdas Grašys. Be abejo, čia 
neapsieisi be Dievo dovanos ir in
telekto. Visi žinome, kad sugrau
dinti publiką yra daug lengviau 
negują prajuokinti. Smagių, tar
miškų Grašio improvizacijų klau
sydamiesi, žmonės kvatojosi iki 
ašarų, gal ir pamiršę, kad ruošėsi 
į koncertą pirmiausia Vaclovo 
Daunoro pasiklausyti. Tik reikia 
padaryti pastabą Algirdui Gra
šiui — šlubuoja tarimas. Žinia, 
profesinę dikciją ištobulinęs 
aktorius ir pašnibždom ištartą 
žodį be mikrofono į tolimiausią 
salės kampelį nuskraidins. Beje, 
tai turbūt ne vien Algirdo Grašio 
kaltė, o diskutuotinas dalykas, 
kalbant apie aktorių ruošimo pe
dagogiką pokario Lietuvoje.

Po juokų tarytum ir nebetiko 
vėl rimtai dainuoti. Koncerto 
pabaigai buvo pasirinktos dvi 
dainos — Stasio Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota” (žodžiai Pra
no Vaičaičio) ir Algimanto Rau
donikio „Kur balti keliai” 
(žodžiai Vytauto Barausko) bei 
publikos išprašyta — L. Abariaus 
„Augau pas tėtelį”.

Tuo galėtume recenziją ir už
baigti, jei nerūpėtų dar vieną 
dalyką pasakyti. Kažin, ar 
reikėjo koncertą pradėti poezijos 
posmais. Argi renginys buvo 
sumanytas kaip misterija kad ir 
kilniausia —• tėvynės meilės — 
tema? Ir dar — nors dėl skonių 
nesiginčijama, bet nebūtinai jiems 
ir pataikaujama. Tuo labiau, kad 
artistai turi galimybę klausytojų 
skonį formuoti. Raudonikio daina 
„Kur balti keliai” gal kam ir 
graži buvo, bet ji banaliai sukom
ponuota. Šventinė muzikos popie
tė būtų ir bejos visiems patikusi.

Amerikos lietuviai svetingai 
pasitinka ir išlydi koncertuoti iš 
tėvynės atvykstančius. Lauks jie 
ir žymiausiojo boso Vaclovo Dau
noro sugrįžtant. Kad ir kasmet, 
nes išeivijos dėmesys dainavimo 
menui yra išskirtinis, dar Kauno 
Operos laikų suformuotas.

Buvusio Sapiegų dvaro vartai, 17-asis amžius.
R. Sabataičio nuotrauka

Petras Melnikas

SAPIEGŲ RŪMAI 
MAGIŠKOJE VIZIJOJE

Tarp dviejų angelų reljefo knygoj piešinį 
praskleidžia smalsumas ir kaip vagis 
slenka į Sapiegų rūmų vidų... Kažkuris 
iš didikų — Jonas, Leonas ar Kazimieras — 
su kanclerio laikysena, susirūpinės 
turkais, Pacais ar Oginskiais, 
vilkįs sajanu su juostom rankovėse, 
pelerina ir kabučiais po kaklu, stovi 
kaip statula prie freskų. Ant vaiduokliškos 
rankos — jo žiedas su brangakmeniu. 
Sapiega šneka su gipsatūras dailinančiu 
skulptorium Pjetru Perčium iš Milano.

Toliau — rūmų salės, supamos 
figūrų, lyg žmonių siluetais, parkais, 
pilimis, bažnyčiom. Didikų herbais. 
Prisėdus prie olandiškais kokliais išklotos 
šaltos krosnelės, skulptorius Pjetras 
iš čia atrodo lyg persišaldęs. Girdėt jo 
niūniavimas palubėj, pertraukiamas sauso 
kosėjimo. Ar mirs ir jis atvykęs čia, 
taip, kaip iš Venecijos kabelka atlėkęs 
pamaldus Lodovikas Fredas, statęs 
Pažaislio bažnyčią? Įstojęs į kamaldulų 
vienuolyną, atidavė tas savo dvasią. Pas 
Viešpatį iškeliavo ir Karlas, ir Pjetras 
Putiniai... Ar kas pastatė jiems antkapius?

Tarp virėjų prie stalų, išeinant lauk į parką, 
išsekė turbūt Sapiegos vėlė, svečių lydėdama, 
bet greit pranyko tarp krintančių lapų 
rudens išraudonintame šile... Sapiega 
lyg stovėjo prie lietaus ir dulkių išpaišintos 
skulptūros ir kaip į vandenį įkrito. Parke 
prie trykštančio fontano?... Plačios 
tiesios alėjos savo ašim parke buvo 
nukreiptos į rūmus su angelų reljefu, 
smalsumo nagu įdrėkstus, praskeltus... 
Fasade dar buvo apšviesti didieji langai, 
sandrikais, konsolėmis ir barokiniu 
kriauklės frontonu išpuošti.

Staiga užgeso paskutinės šviesos, 
dingo girliandos, keturi piliastrų šešėliai 
jau neskyrė masių kampiniais rizalitais — 
rūmai atrodė kaip tamsus antkapis, 
dingo magiškas bendravimas su mirusiais, 
su Lietuvos senove, baigėsi 
smalsumas spėliojant, trumpas 
tapsmas Dievu praėjo, žiūrint į rūmų 
piešinį su data: 1691 — 1697.

Chicagos teatruose
Ibseno „Šmėklos”

Prie Chicagos universiteto vei
kiantis Court Theatre (5535 
South Kilis Avenue), vienas iš 
pirmaujančių šiame mieste, iki 
vasario 11 dienos stato Henrik 
Ibsen tragediją „Ghosts”. Ji jau 
buvo statyta Chicagoje net 1882 
metais, bet nenustojo savo aktu
alumo po šimtmečio.

Tragedijoje vaizduojama šeima, 
kur vyras miręs venerine liga. 
Šią ligą paveldėjo ir jo sūnus, nu- 
blūdijęs klystkeliais. Motina 
visgi įstengia jį parsikviesti 
namo. Čia užsimezga jo romanas I 

su tarnaite. Atsilanko ir pasto
rius, įnešdamas religinių ir 
moralinių idėjų, bet šis perso
nažas šaržuotas, reiškiasi ir ma
terializmu bei egoizmu. Motina 
palaipsniui atgauna sūnų, bet 
liga sužalojusi jo smegenis ir jis 
miršta. Tragedijos įspūdis gilus, 
ji labai aktuali. Ypač įspūdinga 
šio pastatymo kokybė. Teatras 
pasirūpino specialiai šiam pasta
tymui pasidaryti naują tragedijos 
vertimą tiesiai iš norvegų kalbos. 
Režisierius Bernard Hopkins yra 
režisavęs Stratfordo festivalyje 
bei Londono teatruose. Vaidini
me visi aktoriai tiesiog gyvena 
scenoje.

Juoz. Pr.
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Keramika ir tapyba Ateities studijinio savaitgalio parodoje
ALGIMANTAS KEZYS

Ateities akademinio savaitga
lio parodoje, vykusioje 1989 m. 
spalio 29 d. Ateitininkų namuose, 
Lemont, Illinois, dalyvavo keturi 
menininkai: Marytė Gaižutienė, 
Kostas Ulevičius, Antanas Ulevi
čius ir Loreta Vaškevičienė-Val.

Marytė Gaižutienė yra bui
tinių keramikos darbų kūrėja — 
lėkščių, puodų, puodukų, vazų, 
padėklų ir t.t. Kurdama indus 
virtuvės ir valgomojo vartojimui, 
ji žiūri, kad jie būtų patogūs ir 
kad būtų gražūs. Puodukus pa
daro grakščių formų su išlenkto
mis ąselėmis, kartais ir su sna
puku nykščiui atremti.

Taikomosios keramikos darbus 
ji kuria nuo 1965 metų. Pa
grindinė jos indų konstrukcija — 
tradicinė: puodai yra žiesti, turi 
apačią, išpūstą pilvelį, kakliuką. 
Kakliukas užsibaigia vienokiu ir 
kitokiu dekoratyviniu elementu. 
Dekoratyviniai elementai Gaižu
tienės darbuose nėra išoriškai 
primesti indui ar tik prikabinti 
prie jo šonų, kaip gėlytės prie 
vienišo kamieno, o yra natūrali 
indo sienelių dalis, išsiliejusi sa
vaime iš pačios indo formos, lyg 
būtų iš to paties koto išaugęs 
lapas ar žiedas. Indo kakliukai 
kartais siaurėja, kartais platėja, 
kartais išsiskleidžia ar susiklos
to kaip augaliniai klodai. Bet jie 
visada yra pačios indo formos ir 
tekstūros integrali dalis.

Nors pati indo forma nuolat 
keičiasi ir turi savo meninę iš
raišką, tačiau pagrindiniai 
Gaižutienės meno rodikliai, ku
riais galima atsekti jos kūrybinę 
eigą, laikytini tie prie indo 
sienelių prisišlieję dekoratyviniai 
papuošalai. Sudėjus šalia anksty
vesniuosius ir vėlesniuosius tos 
pačios serijos darbus, pastebime, 
kad pradžioje sukurtų kūrinių 
dekoratyviniai priedai yra žymiai 
turtingesni ir žaismingesni negu 
vėlesniųjų. Toldama nuo pirmųjų 
sumanymų, Gaižutienė savo 
dekoratyvines formas vysto jas 
prastindama, iki prieina prie mi
nimumo. Šis formų prastinimas 
užtinkamas visose Gaižutienės 
pasiimtose tematikose — jos bui
tiniuose darbuose, „Moters ir 
kaktuso” tematikoje ir vėliau
siame cikle apie žmogaus kūno 
dalis. Pradiniai serijos darbai 
pasižymi formų komplikuotumu, 
tolimesni jas tirpdo iki kelių 
linijų, pagaliau lieka tiek linijų 
sugestija. Gaižutienė aiškiai eina 
nuo realizmu dvelkiančio piešinio 
(pvz., nuo indo pumpuro pavidale, 
kuris gausiai apsiklostęs la-

Marytė Gaižutienė 
Algimanto Kezio nuotrauka

Ateities studijinio savaitgalio parodos, vykusios 1989 m. spalio mėn. 29 d. Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, 
dalyviai: keramikas Kostas Ulevičius, dailininkė Loreta Vaškevičienė-Val, keramikas Antanas Ulevičius ir keramikė 
dr. Marytė Gaižutienė. Jono Kuprio nuotrauka

peliais) į vis labiau ir labiau 
suabstraktintą sprendimą, kur 
pumpuro lapelių skaičius vis 
mažėja, iki jie visai išnyksta. 
Vėliausi serijos darbai išugdo 
tyrą, be priedų indo formą, kuri 
neakylų žiūrovą dažnai apgauna 
savo paprastumu ir tiesiogišku- 
mu.

Įdomu pastebėti, kad pati auto
rė darbo įkarštyje visai negalvoja 
apie kokį nors formų prastinimą. 
Ji tik šalina, kas ankstyvesni ame 
variante jos akį erzino, tik apvalo 
formos išsikraipymus, iki jie pasi
daro švarūs ir tiesūs. Ją žavi 
paprasčiausia linija.

Toks sudėtingos formos nuogi- 
nimas priveda menininkę prie 
pirmapradžių forminių elementų 
atskleidimo. Iš jos rankų išnyra 
klasika pasižymintys elemen
tarūs kūrinio arba (Gaižutienės 
kuriamų darbų atveju) vazos 
kontūrai, nors dažnai matyti, bet 
vis iš naujo žavintys akį ir 
išliekantys kaip senosios pirami
dės, tylūs, nusistovėję ir nepaju
dinami. Gaižutienė semia tyrąją 
formą iš giliųjų arkitipinių šuli
nių, kurių srovės per amžius tos 
pačios ir vis naujos. Jos nenusi
bosta net ir neramiajai, visokių 
naujumų ieškančiai dabartinei 
sielai.

Kostas Ulevičius gimė 1961 
metais Kaune. Baigė Vilniaus 
Dailės instituto keramikos kated
rą 1984 metais; dėsto to institu
to Kauno skyriuje (fakultete) 
keramikos ir stiklo meną. Daly-

„Draugės”, 1986
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vavo dviejose respublikinėse 
taikomosios dailės parodose 
Vilniuje. Jo pirmieji darbai, anot 
jo paties, yra abstraktūs. Vienas 
pavadintas „Meditacija arba ke
turios figūros”. Kostas turi kelis 
užsakymus Druskininkų sana
torijai, kurie žada irgi būti sukur
ti geometrinės abstrakcijos rė
muose.

Šioje parodoje Kostas ekspo
nuoja reprezentaciniais motyvais 
sukurtą budistų mąstytojo skulp
tūrą „Dzenas”. Dzeno figūra 
plika, paskendusi draperijose. Šis 
mąstančio asmens atvaizdas rodo 
paties autoriaus palinkimą į mis
tiką. Kostas pats tvirtina, kad ir 
jo ankstyvesnės abstraktinės 
kompozicijos buvo mistinės. Ne
svarbu, ar jis kuria iš gyvenimo 
paimtas realias formas, ar vien 
spalvinių dėmių ir linijų kom
binacijas, jo darbus riša tas pats 
mistinis elementas.

Antanas Ulevičius, Kosto 
jaunesnysis brolis, gimė 1966 
metais Kaune. Studijavo archi
tektūrą, vėliau perėjo į kerami
kos fakultetą. Jis dar vis yra 
Vilniaus Dailės instituto pasku
tinio kurso studentas, diploman
tas. Ši jo paroda, vykusi Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Le- 
monto miestelyje, yra jo gyve
nimo pirmoji. Tad teko Antaną 
pasveikinti visų čia susirinkusių 
vardu už tokį drąsų žygį pradėti 
savo menine karjerą, esant sve
čiu, toli nuo savo gimtojo Kauno. 
Bet, Antanai, nenusimink, viskas 
bus gerai, ypač, jei būsi drąsuolis 
ir toliau.

Šiuose pirmuose žingsniuose 
Antanas Ulevičius rodo savo 
daug žadanti sumanumą bei 
savosios meninės krypties pa
jautimą. Parodoje eksponuoti 
keramikos darbai rodo, kad jo 
kūrybinės intuicijos pagrindiniai 
šaltiniai yra trys: lietuvių liau
dies meno motyvai, čia išryškėję 
gana aiškiai jo kaimiškų dievukų 
skulptūrėlėse; gotiškoji vidur
amžinė architektūra, kuri čia mo
deliuojama suabstraktintomis 
formomis su tipiškais gotikos 
bokštais ir iš jų kyšančiais spyg
liais; ir trečia — siurrealistinės fi
gūros, čia išreiškiamos archaiška 
piramidės forma. Šios pastarosios 
supintos su šiuolaikinės civiliza
cijos industriniais vamzdžiais, 
riša senovės ir moderniosios isto
rijos lapus į vieną dabartį. Go
tiškojo stiliaus bokštelių serijoje 
išryškėja vos pastebimas krikš
čioniškųjų viduramžių taurumas, 
išreikštas švarių gotikos formų 
balansu. Antano figūros trapios, 
bet kylančios į aukštį, lyg ra
ginančios ir žiūrovą lipti į viršų 
dvasinės tobulybės pakopomis.

Loreta Vaškevičienė-Val yra 
baigusi Kauno meno mokyklos 
porceliano klasę 1981 metais. 
Dirbo „Jiesios” porceliano ga
mykloj. Pradėjo kaip dekoruotoją, 
bet, laimėjusi pirmąsias vietas 

konkursuose, buvo pervesta 
išimties keliu (nebuvo baigus 
aukštojo mokslo) į dailininkes. 
Dalyvavo keletoje respublikinių 
parodų, laisvalaikiu piešia. Šioje 
parodoje" eksponuoti jos darbai 
daugiausia jau sukurti Ameriko
je.

Jos mylimiausia tematika ii 
stilius yra simbolinis siurrealiz
mas. Loreta jį vartoja paplakti 
socialines riegeroves mūsų vi
suomenėje. „Žmonės-vištos” iš
reiškia fantastinį įvaizdį civiliza
cijos merdėjimo. Čia žmonės tam
pa panaši®:. į vištas, : sėslūs, 
suprimityvėję, nepajėgūs gyve
nime pakilti. „Šaltosios Ma
donos” figūra nupiešta tempera 
dažais natūrąliai, panaši į žmogų, 
bet tapyta ųenatūraliom, žyd
rom, šaltom spalvom. Savo iš
vaizda ji patraukli, bet jos vidus

Tolerancija Lietuvoje ir išeivijoje
(Atkelta iš 2 psl.)
Nemanau. Jei žmogus priima to
lerancijos principą, tai jis 
pripažįsta, kad jis yra lygus ki
tiems. Tai reiškia, kad jis atviras 
gyvam dialogui su kitaip galvo
jančiais. Tai reiškia, kad jis yra 
kuklus. Kanto žodžiais tariant, jis 
jaučia gerą valią kitiems. Kris
taus žodžiais, tariant, jis myli 
kitus.

Žvilgterėkim į padėtį tėvynėje. 
Visi žinome,'kad yra dvi grupės, 
kovojančios už Lietuvos laisvę — 
Lietuvos Laisvės Lyga ir Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 
Nors jos turi bendrą tikslą, jų 
keliai skiriasi. Sąjūdis veikia per 
oficialius valdžios organus, siek
damas oficialaus statuso. Lyga 
veikia prieš oficialius valdžios or
ganus, siekdama pabrėžti jų ne

Marytės Gaižutienės keramikos darbai — vazelės.

atstumia. Tai moteris, kuri yra 
gražios kultūros, normaliai 
gyvena, atlieka šeimos uždėtas 
pareigas, bet visiškai bejausmė, 
be žmogiškos ugnies, daiktinė 
vertybė. „Drugelis kolekcijai” 
vaizduoja planetų forma išdės
tytas žmogaus kūno dalis, kurios 
sujungtos drugelio sparnais. 
Visas drugelis prismeigtas per 
vidurį segtuku. Tai kitas bui
tiškas moters vaizdas. Čia mo
teris suprantama kaip fragmen- 
tuota, priklausanti ne sau, 
įrėminta į dvasinę vergovę, lyg 
tas į kolekciją patekęs drugelis. 
Paveikslas, pavadintas „Varna, 
■apsimetusi drugeliu”, išreiškia 
veidmainiško žmogaus tipažą — 
vidinis šio žmogaus veidas yra 
varnos, bet visuomenei patei
kia save kitaip, kaip gražios plaš
takės. Veidmainė varna nupieš
ta nuleistu snapu, tupinti ant 
šakos, nagai užsirietę grobuo
niškai; šonuose išsikišę drugelio 
sparneliai, primerktos akys tar
si įsivaizduotų, kad ji yra druge
lis, bet visi mato, kad ji varna. 

Loretos porceliano darbai pada
ryti iš paties geriausio pasaulyje 
porceliano — gaminamo Angli
joje, bet dabar gaminamo ir Lie
tuvoje, Kaune. Tai 50% stam
biųjų raguočių kaulų pelenų, 30% 
koalino ir kiti elementai — pats 
brangiausias pasaulyje por
celianas, Amerikoje negami
namas. Ant jo tapoma su teptuku 
ar plunksnele, tai europietiškas 
dekoravimo metodas. Anksty
vesnieji Loretos darbai, kaip, pa
vyzdžiui, „Rytas” yra švelnių 
spalvų, moteriški; vėlesnieji yra 
pilni judesio, spalvų ir lyg rytie
tiškų motyvų — žaismingi, ,lt 

....Ęeikia.pasidžiaugti, kad Lore
ta Vaškevičienė-Val, dalyvauda
ma šioje parodoje, aktyviai įsi
jungia į mūsų dailės pasaulį, 
papildydama negausias siur
realistinės pakraipos ir porcelia
ninio meno mūsų dailininkų 
eiles.

teisėtumą. Čia išsivystė sąlygos, 
kuriomis gali pasireikšti 
tolerancija.

Kaip Sąjūdis sugyvena su 
Lyga? Ar Lygos žmonės vadina
mi mulkiais, kad jie aukoja gyvy
bes, vykdydami bado streikus? Ar 
Lygos žmonės puolami, kad jie 
veikia prieš tas organizacijas, per 
kurias Sąjūdis nori dirbti?

Sąjūdžio narys Sigitas Geda ši
taip pasisakė apie Lygą Santa
ros-Šviesos suvažiavime 1988.9.9: 
„Taigi labai gerbiu tuos žmones, 
kurie dar prieš Sąjūdį, pernai pa
darė labai sunkiomis sąlygomis ir 
Ribentroppo-Molotovo pakto ir 
Vasario 16-osios minėjimus. 
Morališkai jiems priklauso labai 

zdaug. Bet aš negaliu nepasirašyti 
po "Sąjūdžiu, kadangi tokiom 
priemonėm, tokia taktika, kuria

Jono Kuprio nuotraukaKosto Ulevičiaus keramikos figūra
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Čiurlionio galerija Jaunimo centre, Chicagoje, naujų 1990-ųjų 
metų sezoną pradeda keturių dailininkų iš Lietuvos paroda. Parodo
je bus eksponuojama Aurelijos Ovsiankienės grafika, Konstantino 
Žardalevičiaus tapyba ir brolių Kosto ir Antano Ulevičių 
keramika. Naujosios parodos atidarymas įvyks penktadienį, vasario 
2 dieną, 7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje paroda tęsis iki vasario 15 
dienos.

veikė LLL, nebuvo galima nieko 
padaryti” (Akiračiai, Nr. 10(204), 
1988 lapkritis). Geda galėjo trum
pai pasakyti, kad Lygos priemo
nės bergždžios. Iš tiesų jis tą ir 
pasakė. Bet ką dar jis pasakė? Jis 
pakartodamas pareiškė, kad juos 
gerbia, ir mes jaučiame, kad tai 
nėra tuščiažodžiavimas. Sąjūdis 
rėmė Lygą bado streiko metu. 
Tame pačiame pasikalbėjime 
Sąjūdžio narys Česlovas Kudaba 
šitaip pasakė apie Lygos narius: 
„Tai žmonės, kuriuos sukūrė 
mūsų gyvenimo neteisybės. Im
kim Terlecką — kas jį sukūrė? 
Kiek jis patyrė netiesos ir nieki

nimo ir tokio žmogaus sužlugdy
mo!” (Ten pat). Kas pagauna 
dėmesį yra tai, kad Kudaba pir
ma sustoja ties pačiu konkrečiu 
žmogumi, o ne ties jo įsitiki
nimais. Kudaba sielojasi, kad 
Terleckui teko tiek daug iš
kentėti. Tai Kudabai svarbiau, 
negu jo vienokie ar kitokie 
įsitikinimai.

Ar nerandame čia puikius tik
ros tolerancijos pavyzdžius? Gera 
valia, meilė kitam žmogui, ne
svarbu, kad jis kitaip galvoja. Esu 
įsitikinusi, kad kaip tik šių 
žmonių tolerancija padarė juos 
Sąjūdžio vadais. Tolerancija 
telkia žmones į vieningą grupę, 
nes pavienis žmogus pagalvoja, 
kad ir jo specifinis įnašas bus 
įvertintas, bus naudingas.

Daugumas lietuvių tėvynėje iš 
tiesų veikia veidu į Lietuvą. Tai 
nereiškia, kad ten viešpatauja 
santaika. Panašiai, kaip buvo 
1918-ais metais, žmonės įvairiais 
klausimais ginčijasi. Tačiau 
ginčai yra dalykiški — norima at
gauti nepriklausomybę ir ginčija
masi apie konkrečius to tikslo 
įvykdymo kelius. Nenuklystama 
į asmeniškumus, nesigriebiama 
elitizmo. Stengiamasi eiti prie 
reikalo.

Ar mes išeivijoje suprantame 
reikalą? Gal mes vis atsirandame 
asmeniškumų klystkeliuose 

’ todėl, kad iš tiesų dar nepajė
giame įsijungti į dabartinį tėvy
nės išlaisvinimo darbą? Ką mes 
turėtumėme daryti? Kaip mes 
galėtume padėti nepriklausomy
bės atgavimo darbe? Ginčai šiais 
klausimais, kad ir labai aršūs, 
bet tolerantiški, iš tiesų padėtų 
išeivijoje veikti vieningai, veidu 
į Lietuvą.
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