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Atsakomybė kraštui 
ir atskaitomybė rinkai

Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse

Neperdėsime tvirtindami, jog 
turbūt nei vienas išeivis dar 
neseniai net nesvajojo, kad 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas galėtų būti taip arti. 
Niekad pasaulis tiek daug ir taip 
plačiai negirdėjo apie mūsų tautą 
ir jos kone šachmatines intelekto 
rungtynes su Maskvos centrais. 
Sovietijos pasikeitimų avangarde 
žygiuoja baltų kraštai. Vakarai, 
ignoravę Baltijos šalis dešimt
mečiais, staiga pradėjo su pagar
ba linksniuoti Lietuvą. Retas 
išeivis šiomis dienomis nejaučia 
nuostabos, džiaugsmo ir nepap
rasto pasididžiavimo savo tautie
čiais tėvynėje. Išsikovota padėtis, 
atrodo, jau privedė lietuvius prie 
demokratiškos nepriklausomybės 
slenksčio. Dieve, padėk lietu
viams greitai jj peržengti!

Užsitikrintų teisių rėmuose 
Lietuvoje įvairių nuomonių 
žmonės tiek Sąjūdyje ar univer
sitetuose, tiek paskirai, kad ir 
vėlokai, imasi rimtų ūkiskaitos 
formulavimo diskusijų. Tame 
kontekste, šalia degančių proble
mų išrišimo, kaip žaliavų, inflia
cijos, kurio ar eksporto, iškils 
pasiūlymai dėl investacijų pri
traukimo. Tikėkimės, kad bus 
daromi nutarimai ir specifiškai 
dėl išeivių investavimui dirvos 
paruošimo jų tėvynėje. Didelių 
sumų negalima tikėtis iš tautie
čių, gyvenančių užsienyje, bet ir 
jų kad ir kuklus įnašas, ypač pir
mosiomis nepriklausomybės die
nomis, būtų labai sveikintinas ir 
Lietuvai naudingas. Kvietimo in
vestavimui neužtenka, ir didžiau
si raginimai nepadės, jei in
vestavimo sąlygos nebus palan
kios, ypač nekilnojamo urto 
įsigijimo atžvilgiu.

Ruošiant nuosavybės, mokesčių 
ir valiutos keitimo parėdymus bei 
įstatymus, surištus su išeivių in
vestavimu, siūlytina kreipti ypa
tingą dėmesį į dabartinę demo
grafinę išeivijos padėtį, kadangi 
daugiausia galimų investorių į 
nekilnojamą turtą būtų tarp 65 ir 
80 metų amžiaus. Kaip ir ne
mažai pasaulio kraštų, Lietuva 
emigrantus tautiečius turėtų 
kitaip traktuoti negu kitus 
užsieniečius. Siūlytina išeiviams 
lengvomis sąlygomis duoti dvigu
bą pilietybę, kaip tai yra buvę 
prieškarinės Lietuvos laikais. 
Patrauklias, įstatymiškai pagrįs
tas investavimo sąlygas reikėtų 
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kuo skubiausiai išgarsinti, nes 
paprastai žmonėms trunka laiko 
susižinoti ir apsispręsti, o ta 
generacija negalės ilgai laukti 
nutarimams daryti. Užtat būtų 
gerai, kad ja a iš pat pradžių kiek 
galint didesnės lengvatos būtų 
siūlomos emigrantams jų in
vestavimui. Su šita gana siaura 
amžiumi bet labai svarbia ge
neracija gali labai lengvai at
sitikti, kad Lietuvoje ekonomis
tams betūpčiojant ir begudrau- 
jant, emigrantai nutars, jog jau 
per vėlu jiems ką nors rimto su 
pinigais tėvynėje daryti. Kad 
neišeitų mūsų biurokratams taip, 
kaip tam čigonui Ispanijoje, kuris 
pasakė: „Geriau vėliau — negu 
niekada”, kada jis pavėlavo į 
traukinį...

Pasaulinė investacijų rinkos 
praktika yra parodžiusi, jog 
kraštai, kurie, nors ir su ge
riausiomis intencijomis padėti 
savo ūkiui, nustatantys aukštus 
mokesčius, nepalankų valiutos 
iškeitimą ir turintys biurokrati
nius suvaržymus, atbaido užsie
nio investavimo pinigus. Tikė
damiesi gauti aukštus procentus 
savo krašto naudai, praktiškai 
beveik nieko negauna, nes išeina 
taip, kaip pagal išsireiškimą: 
„aukštas procentas nuo nulio yra 
nulis...” Nepraktiški įstatymai 
gali kai kuriems imponuoti savo 
išdėstytais siekiais uždirbti kiek 
galint daugiau užsienio valiutos. 
Tik kas iš tokių parėdymų, jei 
dėl jų tų investacijų neatsiras. 
Jausdami atsakomybę krašto in
teresams, valdžios pareigūnai 
turėtų neužmiršti, kad jų pareiga 
yra ne tik valstybės naudai 
tinkamai paruošti įstatymus, bet 
ir juos suformuluoti taip, kad 
atsirastų kiek galima daugiau 
investuojamų pinigų vietinei 
ekonomijai ugdyti. Tai bus 
įmanoma tiktai tada, kada bus 
kreipiamas dėmesys į investa
vimo sąlygas kituose kraštuose, 
nes pinigas, kaip tas vanduo, 
teka į ten, kur mažiausia jam 
kliūčių judėti. Kitaip sakant, 
investavimai Vakarų pasaulyje, 
kaip ir prekės, turi savotišką 
atskaitomybę rinkai, su kuria 
reikia skaitytis, jei norima 
pritraukti kapitalo į savo kraštą. 
Užtat, kad ir nelengva, tikimės, 
jog Lietuvoje investavimo gairės 
bus suformuluotos taip, kad 
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Į „Vis dėlto nuostabu, kad jūs iš
likote, kai mums nebuvo jokios 
perspektyvos”. Taip apie išeiviją 
neseniai prabilo vienas jaunas 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
seimo tarybos narys, lanky
damasis Washingtone. Jis ste
bėjosi, kaip per beveik penkis Lie
tuvos okupacijos dešimtmečius 
lietuvių išeivija sugebėjo ne tik 
išlikti, bet ir neprarasti vilties bei 
pasitikėjimo šviesesne Lietuvos 
ateitimi.

Šiandien, kai toli, horizonte, ry
tas pradeda pamažu brėkšti, dera 
mums prisiminti tą juodą naktį, 
kuriai kartais atrodė nebus galo. 
Su apgailestavimu, bet be rūs
tybės prisimename visus tuos, 
kurie praradę viltį nusigręžė nuo 
lietuvybės. Reikia manyti, kad 
bent dalis jų dabar atgims savo 
protėvių tautai. Bet svarbiau, 
šiemet mums švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį, nulenkti galvas prieš 
visus tuos lietuvius, kurie tikėjo 
laisvos Lietuvos idėja, kurie ją 
puoselėjo, pasitraukę į Vakarus, 
kurie mokė savo vaikus kalbėti 
lietuviškai, gerbti lietuviškąją 
kultūrą, kurie ieškojo sąjungi
ninkų Lietuvos nepriklauso
mybės idėjai realizuoti tarp kai
mynų nelietuvių, tarp parla
mentarų, tarp spaudos atstovų. 
Kai Amerikos žurnalistai ir poli
tiniai vadai, pasirodydami įvai
riose televizijos laidose, krato 
galvas ir viens kitą klausia, „Kas 
gi galėjo tikėti, kad įvyks tokios 
permainos Rytų Europoje ir 
Sovietų Sąjungoje?”, galime su 
ramiausia sąžine atsakyti: „Mes, 
mes buvome tie, kurie tikėjo”. 
Esame palaiminti, kaip tie prana
šai, kurie sulaukia savo prana
šysčių išsipildymo.

Tų pranašysčių išsipildymas sa
vaime mus džiugina. Tačiau tą 
džiaugsmą, papildo keli veiks
niai, kurių niekas negalėjo 
pramatyti. Pirmas yra Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos atsidūrimas 
pasaulinės politikos scenos 
viduryje, prie spindinčių rampos 
šviesų. Apie Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos laisvėjimą, jų vado
vaujančią rolę Sovietų Sąjungos 
demokratiniame procese bei svar
bų vaidmenį, sprendžiant tos 
imperijos tolesnę egzistenciją, 
kone kiekvieną dieną pasirodo 
straipsniai spaudoje ir prane
šimai per eterį. Antra, Vakarų 
spaudos didelės daugumos nu
sistatymas dėl Baltijos šalių 
išsilaisvinimo yra itin pozityvus, 
ko neturėjome pagrindo tikėtis, 
turint omenyje, kaip skeptiškai

* Viktoro Nako, Lietuvių informacijos 
centro Washingtono skyriaus vedėjo, 
kalba buvo pasakyta Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime Baltimorėje šių 
metų vasario 25 dieną. 

jinai į Baltijos šalių klausimą 
anksčiau žiūrėjo. Trečias veiks
nys — tai pačios lietuvių tautos 
bei jos politinių vadų palyginus 
aukšta politinė kultūra, kurios 
irgi neturėjome pagrindo tikėtis 
iš žmonių, merdėjusių penkiasde
šimt metų antidemokratiškoje, 
antižmogiškoje santvarkoje. Lie
tuviai ir jų broliai pabaltiečiai 
įstengė išvystyti visiškai taikin
gus nepriklausomybės sąjūdžius, 
kurie savo orumu bei draus
mingumu duoda pavyzdį visam 
pasauliui. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio pasisakymai 
bei konkretūs veiksmai užtikrinti 
Lietuvos tautinių mažumų teises 
jau spėjo sulaukti labai pozityvių 
atgarsių iš kitataučių Vakaruose.

Tiesiog stebina ir nepriklau
somybės judėjimo vadų gili poli
tinė mąstysena, puiki politinė 
orientacija bei imlumas naujoms 
politinėms žinioms bei sąvokoms. 
Visa tai pasireiškia per jų ap
silankymus Washingtone ir susi
tikimus su valdžios, spaudos bei 
ąkademinio pasąplio atstovais. 
■Keista ir gal-net-truputį gėda 
pripažinti, kad atrodo, jog ne 
mums, išeiviams, taip ilgai gy
venusiems demokratinėje san
tvarkoje, derėtų Lietuvos politi
kams ruošti seminarus apie poli
tinę veiklą bei mąstyseną, o at
virkščiai, mums iš jų reikėt ų sem
ti žinias bei patirtį.

Kokie mūsų išeivijos politiniai 
trūkumai bebūtų, galime didžiuo
tis vienu svarbiu mūsų politiniu 
laimėjimu, kuris prisideda prie 
Lietuvos laisvėjimo proceso. Išei
vijos pabaltiečių dėka, Sovie
tams okupavus Baltijos šalis, 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
bei kiti Vakarų kraštai atsisakė 
pripažinti jų inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungos sudėtį. Neturiu 
mažiausios abejonės, kad jei ne 
pakartojamas pabaltiečių išeivių 
spaudimas, reikalaująs gyve
namojo krašto valdžiai iš naujo 
patvirtinti savo nusistatymą dėl 
Baltijos šalių aneksijos, Jung
tinės Amerikos Valstybės ir kiti 
kraštai seniai būtų pripažinę Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos pa 
vergimą kaip teisėtą aktą. Dabar, 
kuomet kai kuriems gorbomani- 
jos liga sergantiems politikams 
Washingtone knieti atsikratyti 
tos principingos laikysenos, 
toksai sprendimas jau nebėra 
įmanomas dėl Amerikos vidinės 
politikos priežasčių. Įvykių Bal
tijos šalyse dėka, pabaltiečių 
aneksijos nepripažinimo politika 
per pastaruosius metus su puse 
yra laimėjusi per daug įtakingų 
šalininkų Amerikos viešosios opi
nijos formuotojų tarpe, kad bet 
kuris Amerikos prezidentas drįs
tų tos politikos išsižadėti, nežiū
rint, kiek ji jam atrodytų nepa
ranki. Už tai, kad Baltijos šalių 
klausimas tampa aktualiu JAV 
užsienio politikos klausimu, už 
tai, kad prezidentas Bush’as 
jaučia pareigą jį kelti Maltoje, 
turime būti dėkingi pirmiausia 
ne prezidentui, ne Kongresui ar 
spaudai. Turime viens kitam 

1 spausti ranką. Mes esame tie, 
kurie su tautiečiais Lietuvoje, 
sudarėme tos nepripažinimo 
politikos įprasminimo ir reali
zavimo būtinas sąlygas. Trum
pai tariant, be išeivijos, niekas 
Maltoje nebūtų pusę žodžio taręs 
Baltijos šalių klausimu.

Viktoras Nakas

Paplojus viens kitam per petį ir 
pasidžiaugus, kad laisvėjimas vis 
spartėja Lietuvoje, tolimesnis 
mūsų žingsnis — užsiangažuoti 
naujiems uždaviniams. Būtų ne
dovanotina klaida manyti, kad 
Lietuva yra pasiekusi laisvėjimo 
proceso kulminacijos tašką, ar 
tikėti, kad kelio atgal į tamsią 
naktį negali būti. Juk 1918 
metais Lietuvos Tarybai pasi
rašius Nepriklausomybės atsta
tymo aktą, daugiau kaip dvejus 
metus teko kovoti, kol valstybė 
buvo nuo priešų apginta. Šian
dien dar tik artėjame prie to 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo taško, nekalbant apie 
visus išbandymus, kurie lauks 
Lietuvos, kuomet ji imsis žygių 
tam aktui realizuoti.

Ko galima iš Lietuvos šiemet 
tikėtis? Vakarų spauda jau vis 
dažniau cituoja Sąjūdžio vadų 
pasisakymus, jog Lietuva ilgai 
nelauks paskelbti nepriklau
somybės atstatymą. Ir tikrai 

Sąjūdžio veikėjas Arvydas Juozaitis 1989 metų vasarą Amerikoje. Jono Kuprio nuotrauka

Jono Kuprio nuotrauka

atrodo, kad Lietuvos Aukščiau
sioji taryba, galbūt persikrikš
tijusi kitu vardu, tai padarys iki 
šių metų vasaros.*

Rinkimai į naująją Tarybą 
įvyko vasario 24 dieną. Sąjūdžio 
remiami kandidatai laimėjo dau
giau kaip pusę visų vietų Aukš
čiausiojoje taryboje ir net turi 
vilčių sudaryti dviejų trečdalių 
daugumą toje Taryboje. The New 
York Times bei Washington Post 
korespondentai, nuvykę Lietuvon 
stebėti rinkiminę kampaniją, su 
tam tikra nuostaba savo skaity
tojams pranešė, kad lietuviai is
torinių rinkimų laukė su dideliu 
ramumu, be euforijos. Manau, 
kad tam buvo bent dvi priežastys. 
Pirma, lietuvių visuomenėje 
didžiulė dauguma yra vieningos

* Pasaulinės spaudos žiniomis, skelb
tomis visą šią savaitę, Lietuvos nepri
klausomybė, paskelbta 1918 metų vasario 
16 dieną, bus patvirtinta tik ką išrinkto
sios Lietuvos Aukščiausios tarybos rytoj, 
sekmadieni, kovo 11 dieną. 

nuomonės dėl Lietuvos ateities — 
vienintelis jai kelias yra į visišką 
nepriklausomybę. Užtat aštrių 
ideologinių ginčų tarp kandidatų 
šiuo pačiu svarbiausiu klausimu 
nebuvo. Antra, lietuvių visuo
menė jau save laiko dvasiškai 
nepriklausoma. Jinai euforijos 
laikotarpį anksčiau patyrė. 
Visuomenė jau perėjo į kitą 
etapą, kuriame pagrindinis 
uždavinys — praktiškai įvykdyti 
dvasinę nepriklausomybę poli
tinėje bei ekonominėje plotmėje

Dabar, kuomet visos pagrin
dinės Lietuvos politinės jėgos 
pasisako už . nepriklausoiny 
bės atstatymą, dera prisiminti, 
kiek ir kaip greitai politinė-ide 
ologinė padėtis Lietuvoje pasi
keitė. Prisiminkime, kad beveik 
lygiai prieš metus Sąjūdis tik 
pirmą kartą išdrįso nedvipr. 
miškai pasisakyti už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. At- 
kreipkime dėmesį ir j tai, kad 
Lietuvos Komunistų partija 
tuomet labai neigiamai reagavo 
į Sąjūdžio pasisakymą, gra
sindama jo spaudą uždaryti ir 
įspėdama komunistus, remian
čius Sąjūdį, kad jie turi pasirinkti 
tarp vienos ir kitos grupės. 
Tačiau netrukus po tų grasintųjų 
Komunistų partija buvo su
triuškinta rinkimuose į Maskvos 
Liaudies deputatų kongresą, 
Sąjūdžiui pralaimėdama 36 iš 42 
vietų, skirtų Lietuvai. Komunis
tų partijos šulai po to smūgio ge
rai suprato, kad be dramatiškų 
vidinių reformų, ypač dėl jų 
užimtos politinės linijos, jie jokios 
ateities Lietuvoje nebeturės. 
Užtat praėjusių metų gruodžio 
mėnesį, jie ėmėsi žygių save 
reabilituoti tautos akyse. Jų kon
troliuojama Aukščiausioji taryba 
atmetė Komunistų partijos 
monopolį Lietuvos politiniame 
gyvenime. Be to, partija formaliai 
atsiskyrė nuo Maskvos ir paskel
bė, kad dirbsianti už nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsta
tymą. Tie veiksmai Komunistų 
partijai davė laukiamų vaisių — 
jos autoritetas Lietuvoje smarkiai 
pakilo. Gruodžio mėnesio gale — 
sausio mėnesio pradžioje praves
toje viešosios nuomonės apklau
soje pirmą kartą lietuviai 
aukščiau vertino Komunistų 
partiją negu Sąjūdį.

Visą šią istoriją tenka at
pasakoti, nes ji padeda mums 
suprasti, kaip gali atrodyti ne- 
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Lietuviškojo meno reprezentavimas svetur

ADOLFAS VALEŠKA

Lietuvai atgimstant, ir išeivijoj 
reikia aktyvinti politinę bei kul
tūrinę veiklą, lietuviškąsias kul
tūrines vertybes čia puoselėjant 
ir svetimiesiems jas rodant, Lie
tuvos vardą garsinant.*) Noriu 
pasidalyti mintimis apie mūsų 
kultūros, ypač meno, reprezenta- 
vimą svetur. Tai darydamas, 
noriu kalbėti ypač apie tas 
.kultūrines bei menines vertybes, 
kurios svetimiesiems lengvai pri
einamos, suprantamos, o mūsų 
lengviau įvykdomos, supažin
dinant, pavyzdžiui, su mūsų ryš- 
kesniaisiais archeologiniais duo
menimis, liaudies muzika, 
dainomis bei šokiais, audiniais, 
drabužiais, liaudies skulptūra ir 
rinktinės dailės parodos galimy
bėmis. Tokios parodos bei pasiro
dymai. rengiami ypač universite
tuose, lengviav pasiektų krašto 
akademinį pasaulį, nekalbant 
apie mūsų pačių akademinį jau
nimą. universitetus lankantį.

J veti nųjų esame nemaža 
<-r mudu patyrę. Iliustracijai 
as kitas pavyzdys. Okupavę 
u\ ą, rusai 1850 metais išga-

■ iš Vilniaus 2,000 vežimų
■ ių kultūros ir meno vertybių.

i to. tautinė ir kultūrinė prie
spauda. spaudos draudimas, 
trim mai į Sibirą. Atgavus nepri
klausomybę, lenkai okupuoja 
Vilnių ir vykdo Lietuvos istorijos 
falsifikavimą bei naikinimą.

1934 metais nelegaliai perėjęs 
sieną ir nuvykęs į Vilnių susi
pažinti su tuo metu vykdomu 
Vilniaus katedros remontu, neo
ficialiai sužinojau, kad vyriausias 
remonto vykdytojas, architektas 
Klos su štabu izoliavo ir naikino 
visa, kas turėjo ryšį su Lietuvos 
istorija. Atgavus Vilnių, suži
nojau, kad Varšuvos profesorius 
Vladimiras Aritonovičius ir jo 
mokinė Alina Kietlinskienė, 
atlikę 1938 metais dalies Ge
dimino pilies kalno archeolo
ginius kasinėjimus, visą savo su
rastą archeologinę medžiagą ir is
torinius duomenis išgabeno į Var
šuvą. Tada savo suorganizuoto 
Vilniaus Dailės muziejaus vardu 
pravedžiau 1940 metais Gedimi-

* Paskaita, skaityta Šeštajame mokslo 
ir kūrybos simpoziume 1989 m. lapkričio 
mėn. 25 d. Lemont, Illinois.

Aldolfas Valeška Vytauto Maželio nuotrauka

no pilies kalne archeologinius 
kasinėjimus, kuriuos vykdė 
Elena ir Vladimiras Holubovi- 
čiai. Buvo iškasta apie 34 dėžės 
archeologinių Baltijos kultūros 
objektų, kurių laikotarpis siekė 
net penktąjį amžių (pgl. Elena ir 
Vladimiras Holubavičiai, „Gedi
mino kalno Vilniuje 1940 metų 
kasinėjimų pranešimas”, Kaunas, 
1941 ir Chicago, 1956, antrasis, 
perspausdintas leidimas).

Tų pačių 1940 metų gale buvo
me pakviesti atstovauti Lietuvai 
archeologinėj konferencijoj Mask
voje. Buvo surengta Gedimino 
pilies kalno kasinėjimuose rastų 
objektų nuotraukų paroda, o 
Holubovičiai savo paskaitoje api
būdino Baltijos kultūros istoriją. 
Po paskaitos rusų archeologas pa

reiškė, kad Gedimino pilies kalne 
rastieji objektai nesą Baltijos 
kultūros, nes ir visas kraštas esąs 
slavų teritorija. Tada atsistojo 
Ukrainos archeologas ir pareiškė, 
kad tarptautiniu archeologiniu 
standartu ši teritorija aiškiai 
priklauso Baltijos kultūrai.

Šiuo metu didelio dėmesio ir 
tarptautiniuose sluoksniuose 
susilaukia lietuvių istorikų, ar
cheologų ir architektų Vilniaus 
katedros požemių tyrinėjimo duo
menys, kurie rodo, kad da
bartinės katedros vietoje buvo ir 
Lietuvos karaliaus Mindaugo sta
tytoji katedra. Kai teko lankytis 
Chicagos Meno institute sureng
toje švedų archeologinėje pa
rodoje, susidarė įspūdis, kad 
mūsų šios rūšies paroda būtų žy

miai įspūdingesnė. Tokios pa
rodos organizavimas būtų Lie
tuvai daugeliu atžvilgių nau
dingas.

Šveicarų muzikologui E. Geis- 
tui atvykus, Naujajai Romuvai 
globojant, į Lietuvą lietuvių liau
dies muzikos tyrinėti, teko su juo 
automobiliu keliauti po Lietuvą 
'ir lankyti kaimo chorus bei muzi
kinius vienetus. Jis nustebo, 
radęs Lietuvoje tiek daug grynų, 
senovinių dainų melodijų. Paste
bėjęs panašumą su graikų dorėnų 
muzikine kūryba, taip pat dorė- 
nišką paralelizmą tarp Graikijos 
ir Lietuvos architektūros, bet 
niekados tarp Graikijos ir kitų 
Baltijos valstybių, jis parašė 
veikalą apie lietuvių ir dorėnų 
meno giminiškumą. »

Lietuvių dainas branginame 
mes patys, jomis grožėjosi ir 
grožisi kiti, pavyzdžiui, vokiečių 
rašytojas Herder’is, o per jį ir 
Goethe. Lietuvių dainų ir tau
tinių šokių ansambliai kompe
tentingo vadovo rankose puikiai 
reprezentuotų mūsų tautos 
kultūrą. Ir su lietuviška daina bei 
šokiu, kaip ir su kitais mūsų me
niškais pasirodymais bei pa
rodomis pirmiausia reikėtų eiti 
į universitetų sales, į akademinį 
pasaulį. O pasinaudojus šio meto 
ištobulėjusia technika, mūsų 
dainos, įrekorduotos į juosteles, 
ar plokšteles, gali pasiekti ir 
plačiąją visuomenę.

1937 metais Berlyne, Vokieti
joje, buvo suruošta tarptautinė 
dekoratyvinio meno paroda. Joje 
dalyvavo ir Lietuva. Man buvo 
pavesta suorganizuoti Lietuvos 
paviljoną. Pasirinkau mūsų liau
dies audinius, tautinius drabu
žius ir gintarą. Už kelių dienų po 
parodos atidarymo atsilankė jo
je ir propagandos ministeris 
Goebels’as su žmona. Jie ilgiau 
sustojo mūsų paviljone ir žiūri
nėjo mūsų audinius. Priėjęs pa
klausiau, ai- tie audiniai jiems pa
tinka. Pasakė, kad labai patinka. 
Tada klustelėjau, ar nenorėtų šių 
audinių kolekcijos. Jie tuo labai 
susidomėjo. Kadangi parodai 
buvo išausti 14 pėdų audiniai, o 
parodoj buvo susukti, ir ekspozi
cijoj buvo tik 8 pėdos, tai atitinka
mus dydžius nukirpau ir apie 20 
gabalų per parodos komisarą jam 
nusiunčiau. Netrukus Berlyno 
spaudoje pasirodė apie mūsų pa

viljoną labai palankus straipsnis, 
nors tuometinė situacija dėl Klai
pėdos krašto buvo mums labai 
nepalanki.

Kitas įdomus tos parodos įvykis 
buvo tautinių drabužių premija- 
vimds. Į premijos pusfinalį komi
sija atrinko du tautinius kostiu
mus — Lietuvos ir Rumunijos. 
Tada komisijos pirmininkui pa
aiškinau, kad rumunai negali 
būti-premijuoti, nes pagal pa
rodos taisykles drabužiai turėjo 
būti rankų darbo, o rumunų dra
bužio pagrindą sudarė fabrike 
austas pliušas, tik rankom išsiu
vinėtas. Mūsų kostiumo net ir 
siūlai buvo rankų darbo. Pirmi
ninkui to pakako, ir mūsų Vil
niaus krašto tautinis kostiumas 
gavo premiją. Laimėję premiją, 
mūsų kostiumai buvo perkelti į 
garbės salę. Tokiais momentais 
garbė būti lietuviu. Ir grupė pa
rodos lankytojų, atvykusių iš 
Prūsijos, mums tada sakė: „Ir 
mes esame lietuvninkai”. Tad 
verta didžiuotis mūsų tautinių 
audinių ir drabužių grožiu ir da
bar rengti jų parodas.

Tais pačiais 1937 metais atvyko 
į Kauną Švedijos muziejaus di
rektorius. Jurgio Baltrušaičio 
lydimas, aplankė Bažnytinio 
meno muziejų ir Čiurlionio 
galeriją. Abiejuose buvo mūsų 
liaudies skulptūrų kolekcijos. 
Direktorius jomis labai susi
domėjo. Ir buvo sudaryta jungtinė 
kolekcija parodai Švedijoje. Pa
rodos metu buvo tenai paskelbtas 
skulptūros konkursas. Kai buvo 
paskirta premija, Švedijos spau
doje buvo rašoma, kad premiją 
laimėjusiam skulptoriui buvo 
didelę įtaką padariusios mūsų 
liaudies skulptūros. Švedai, labai 
vertindami mūsų liaudies skulp
tūras, padarė parodoje buvusių 
mūsų eksponatų nuotraukas ir, 
išleidę atskiru leidiniu, iš
siuntinėjo įvairių kraštų muzie
jams. Apie 1954 metus tą leidinį 
pripuolamai užtikau ir Chicagos 
Meno instituto bibliotekoje. Pasi
skolinęs, pasidariau skulptūrų 
padidintas nuotraukas ir, pri
dėjęs liaudies audinių, suor- 
ganizavaū University of Denver 
įdomią parodą. Verta ir dabar 
daugiau tokių parodų organizuo
ti.

Dėkingą galimybę Lietuvos 
menui reprezentuoti duoda mums 

ir mūsų liaudies muzika, šokiai, 
audiniai, drabužiai, skulptūros. 
Bet tautos kultūrai reprezentuoti 
reikia taip pat individualios dai
lės kūrybos. Per trumpą nepri
klausomybės metą buvo Lietu
voje rengiamos kitų tautų dailės 
parodos. Tokioms parodoms 
rengėsi ir pati Lietuva.

Kai Lietuvos nepriklausomybės 
metais prancūzai atvežė Kaunan 
savo dailės parodą, joje Prancūzi
jai reprezentuoti buvo išstatyti 
dvidešimties dailininkų kūriniai. 
Man paklausus parodos komi
sarą, ar negalėjo būti didesnio 
dailininkų skaičiaus, jis, labai 
nustebintas tokio klausimo, 
pareiškė, kad čia didžiausias 
dailininkų skaičius, koks kada 
nors yra buvęs, jam ruošiant 
užsieniuose prancūzų dailės pa
rodas. Čia tenka pastebėti, kad, 
kai 1935 metais lankiausi Pran
cūzijoje, buvo ten kalbama, jog 
vien Paryžiuje tuomet gyveno 
10,000 dailininkų.

Lietuvoje buvo taip pat pasiryž
ta suorganizuoti rinktinę lietuvių 
dailės parodą ir pasiųsti ją į Pran
cūziją, Italiją, Belgiją. Šį uždavinį 
vykdyti Švietimo ministerija pa
vedė Dailininkų draugijai, kuriai 
priklausyti galėjo visi baigusieji 
meno mokyklą. Draugija tuomet 
turėjo per šimtą narių. Jos pirmi
ninkas dailininkas Viktoras Viz
girda sušaukė minėtai parodai 
užsienyje organizuoti visuotinį 
narių susirinkimą. Bet susi
rinkime buvo nubalsuota prieš 
tokios parodos rengimą, nes dau
guma žinojo, kad nebus pakvies
ti tokioj parodoj dalyvauti. Tada 
Švietimo ministerija nutarė užda
vinį vykdyti pati su Užsienio 
reikalų ministerija. Buvo 
sudaryta komisija, į kurią Švie
timo ministerija paskyrė daili
ninkus Vienožinskį ir Vizgirdą, o 
Užsienio reikalų ministerija 
pakvietė mane. Mano siūlymu, 
Lietuvos dailei reprezentuoti 
buvo sudarytą 36 dailininkų gru
pė. Kai profesoriui Jurgiui 
Baltrušaičiui atrodė, kad skaičius 
per didelis, aš išaiškinau, kad 
buvo norima įtraukti ir anksty
vesniuosius dailininkus, kurie 
reiškėsi jau prieš nepriklauso
mybės metą. Buvo nusistatyta 
parodą pirmiausia surengti Lat
vijoj ir Estijoj, kad, tų šalių kri- | 
tikams parodą įvertinus ir taip 
neformaliai atlikus jury komi
sijos vaidmenį, būtų galima 
sudaryti tam tikrą parodos daly
vių pagrindą. Parodos Latvijoj ir 
Estijoj buvo surengtos. Jos ten 

gerai pavyko. Tik perkelti pa
rodas į Vakarų Europą sukliudė 
prasidėjęs karas ir mūsų tautą 
užgriuvę baisūs okupacijų metai.

Kokios apimties turėtų būti čia 
dabar organizuotina mūsų rink
tinė dailės paroda Lietuvos dailei 
reprezentuoti?’ Man atrodo, kad 
turėtų dalyvauti bent 20 daili
ninkų. Bet išeivijos sąlygomis to
kios parodos suorganizavimas 
yra susijęs su daugeliu problemų, 
nes čia neturime nei valstybinių 
institucijų autoriteto, nei jų biu
džeto. Problemas spręsti reikia 
profesionaliu būdu, nes įsimai
šius garbės sumetimais diletan
tams, padaroma daug žalos. Šiud 
metu neturime sukoncentruotos 
mūsų dailininkų kolekcijos. Ir 
pačią parodą reikia rengti bei jos 
būstinę turėti miesto centre, nes 
meno kritikai miesto periferijose 
bei parapijose rengiamomis paro
domis vargiai domėsis.

Lietuvoje pavykus man suor
ganizuoti Bažnytinio meno 
muziejų Kaune, taip pat Dailės 
muziejų Vilniuje, svajojau ir lie
tuvių išeivijos centre, Chicagoje, 
suorganizuoti lietuviškojo meno 
studiją ir išvystyti ją į Lietuvių 
dailės muziejų. Reikalą jau prieš 
daugelį metų judinau. Buvau 
įrengęs Chicagos miesto centre 
studiją. Miestas tai įvertino ir 
suteikė miesto pagražinimui ski
riamą premiją. Kai 1968 metais 
Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
konsulo Chicagoje Petro Dauž- 
vardžio žmona, o vėliau ir pati 
konsule, surengė šioje studijoje 
Chicagos konsulų žmonoms pri
ėmimą su vitražų ir mozaikų pro
grama, gavau po to iš jų sveiki
nimo ir padėkos laiškus. Studija, 
susilaukusi diplomatinio populia
rumo, buvo lankoma kitų valsty
bių meno komisijų, atvykstančių 
į Chicagą. Padariau ir remontą, 
norėdamas pritaikyti studiją 
muziejui, tačiau be reikiamos lie
tuviškosios visuomenės paramos 
mano svajonė užgeso. Paskutinė 
viltis buvo įsigijimas Lietuvai 
Prano Domšaičio kūrinių, tačiau 
ir tai padėties neišgelbėjo.
Tikiuosi, kad visu tuo besido

mintieji man atleis, kad lietu
viškojo meno reprezentavimo 
svarstymus perpyniau savo 
asmeninėmis patirtimis. Tai įvy
ko dėl to, kad visą gyvenimą ne 
tik sielojausi Lietuvos ir lietu
viškojo meno reikalais, bet visą 
laiką ir stengiausi ką nors dary
ti, kiek mano jėgos leido, ta kryp
timi.

Lietuvos nepriklausomybės 
išvakarėse

(Atkelta iš 1 psl.)

tolima Lietuvos ateitis. Net ir jei 
Komunistų partija pralaimėjo va
sario 24 dienos rinkimus, jinai dėl 
jos vadų politinio apsukrumo 
turės nemažą vaidmenį Lietuvos 
politiniame gyvenime, bent kol 
Lietuva bus Sovietų okupuota. 
Faktas, kad Algirdas Brazauskas 
laimėjo 91 procentą balsų savo 
rinkiminėje apygardoje bei kad 
trys jo pagrindiniai pavaduo
tojai irgi lengvai laimėjo, tai 
patvirtina. Būtų pavojinga 
užmiršti, kad jeigu Komunistų 
partija dabar žengia nepriklau
somybės link, ji tai daro ne
būtinai iš įsitikinimo. Tačiau, net 
ir jei Komunistų partijos kan
didatai būtų rinkimus laimėję, 
reikia manyti, kad Lietuva ir 
toliau būtų ėjusi nepriklausomy
bės keliu, tik ne tokiu greitu tem
pu, kaip Sąjūdžio vedama valdžia 
eitų. Praėjusių metų įvykiai pa
rodė, kad tautos valia reikalau
ja visiškos valstybinės nepri
klausomybės ir kad Lietuvos poli
tinės jėgos, kurios tos valios 
nepaiso, rizikuoja savižudybe. 
Kaip tik dėl tos priežasties Lietu
vos Komunistų partija ėmėsi 
iniciatyvos atsiskirti nuo Mask
vos ir pasisavinti nepriklausomy- 
bininkų ištaras.

Žinoma, Lietuvos ateitis pri
klauso ne vien nuo Sąjūdžio ar 
Lietuvos Komunistų partijos, ar 
bet kurių kitų Lietuvos politinių 
grupuočių. Lietuvoje tebesėdi 
Maskvos kontroliuojama KGB 
bei keliasdešimt tūkstančių ar 
daugiau sovietinės kariuomenės 
nafių. Nors politinė kaina Mask
vai būtų didžiulė, negalima 
paneigti galimybės, kad sovietinė 
vyriausybė, desperatiškai pasi
ryžusi išsaugoti neišardytą 
imperiją, imtųsi smurto priemo
nių prieš lietuvių tautą. Tačiau 
didesnė tikimybė, kad šie metai 
pasižymės daugeliu mažų politi
nių konfrontacijų tarp Maskvos 
ir Vilniaus, kai pastarasis dės 
pamatus Lietuvos valstybės at
statymui. Pavyzdžiui, galima 
tikėtis iš Lietuvos tokio įstatymo, 
kuris sovietinei valdžiai uždraus
tų imti lietuvius tarnauti kariuo
menėje. Galima laukti, kad Lie
tuvos valdžia pareikalautų iš 
KGB, jog pastaroji taptų jai pa
valdi arba išvis nustotų Lietuvoje 
egzistavusi. Momentui pribren
dus, Lietuvos parlamentas pa
skelbs valstybinės nepri
klausomybės atstatymą ir rei
kalaus. tarpvalstybinių derybų 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
tuo klausimu. Jeigu Maskva atsi

sakys derybų, Lietuva turbūt 
tuomet kreipsis į Jungtines Tau
tas ar kitas Vakarų šalis, kad jos 
tarpininkautų.

Ko bus iš mūsų, išeivių, 
laukiama? Kuo mes galėsime 
prisidėti? Politinėj plotmėj iš 
mūsų gali būti reikalaujama bent 
trijų dalykų. Pirma, demokra
tiniu būdu išrinktai Lietuvos val
džiai paskelbus nepriklausomy
bės atstatymą, reikės mums 
daryti spaudimą Amerikos 
vyriausybei, kad ji suteiktų ofi
cialų pripažinimą tos valstybės 
atstatymui. Antra, jei Sovietų 
Sąjungos valdžia atsisakys dery
bų su Lietuvos valdžia dėl okupa
cijos nutraukimo ir Lietuvai teks 
prašyti tarptautinės diplomatinės 
paramos, išeivija turėtų būti pasi
ruošus kreiptis į krašto valdžią ir 
per ją į Jungtines Tautas, kad jos 
į šio klausimo sprendimą įsijung
tų. Trečia, Lietuvai perstatant 
savo ekonomiją, pereinant iš 
supercentralizuotos sistemos į de
centralizuotą, ekologiškai švarią 
gamybą, reikalaujančią mažiau 
žaliavų, daugiau kvalifikuotų 
darbininkų, reikės finansinės pa
ramos, kurios Jungtinių Ame
rikos Valstybių Kongresas galės 
bent dalį suteikti, jei jam bus da
romas pakankamas spaudimas.

Tuos tris uždavinius visi galime 
atlikti labai paprastu būdu — per 
savo Kongreso atstovus bei sena
torius. Reikia vengti dviejų ydų, 
kurios dar kartais pasitaiko 
mūsų išeivių santykiuose su val
džios atstovais, būtent isteriško 
kaltinimo tų, kurie abejingi 
mūsų bylai, ir liaupsinimo tų, ku
rie mažai ar išvis nieko nėra nu
sipelnę Lietuvai. Nereikia bijoti 
mandagiai, principingai pakri
tikuoti mūsų *rinktus atstovus, 
nežiūrint, ar jie žemo rango ar 
aukščiausio, nepaisant, ar jie pri
klauso mūsų mėgstamai politinei 
partijai ar kitai partijai. Tačiau, 
jeigu kritikuojame, turime būti 
pasiruošę kritikuojamam asme
niui pasiūlyti realų, konkretų 
uždavinį, kurį jis gali įvykdyti. 
Kitaip mūsų kritinės pastabos te
bus tuščiažodžiavimas.

Šalia laiškų rašymo ar as
meniškų ryšių su Kongreso at
stovais bei senatoriais; šiemet 
bus ypatinga proga politinėje 
plotmėje paremti Lietuvos lais
vėjimą. Birželio mėnesį įvyks 
Sovietų okupacijos 50 metų su
kaktis. Tą mėnesį į Washingtoną 
atvažiuoja Michail’as Gorbačio
vas. Amerikos išeivijai reiktų 
rimtai pasvarstyti, ar nederėtų 
surengti manifestaciją sostinėje, 
kuri ne tik pažymėtų sukaktį, bet 
ir pabrėžtų Gorbačiovui tą faktą, 
kurio jis ir jo valdžia ligi šiol atsi
sako pripažinti — kad Lietuva 
įstojo.į Sovietų Sąjungą ne savo 
noru. Tiesa, Kremlius jau pripa
žino Molotovo-Ribbentropo pakto 

slaptus protokolus, bet oficialiai 
vis dar tvirtina, kad Baltijos šalys 
nebuvo jėga prijungtos prie 
Sovietų Sąjungos. Sovietų 
atsisakymas pripažinti savo ag
resiją 1940 metais nėra vien tik 
moralinė skriauda. Ji turi ir la
bai svarbų teisinį-ekonominį 
aspektą. Gorbačiovui būnant Lie
tuvoje, jis tvirtino, kad Lietuva 
gal ir galėtų iš Sovietų Sąjungos 
pasitraukti, bet tik sumokėjus 
kompensaciją už visą kapitalą, 
kurį Sąjunga Lietuvoje investavo. 
Tačiau, jeigu Maskva pripažintų 
1940 metų aneksiją kaip neteisė
tą aktą, vargu ar ji beturėtų tei
sės reikalauti bet kokios kompen
sacijos iš Lietuvos. Atvirkščiai, ji 
būtų įpareigota Lietuvai atlygin
ti už okupacijos padarytus nuo
stolius.

Todėl dešimties tūkstančių išei
vijos lietuvių manifestacija sos- 
tinje būtų itin naudinga Lietuvai. 
Jeigu, kaip manoma, iki to laiko 
Lietuva bus paskelbus nepriklau
somybės atstatymą ir pareika
lavus derybų su Maskva, mūsų 
demonstracija konkrečiu būdu 
paremtų Lietuvos politiką. Be 
abejo, toks dramatiškas paramos 
ženklas pradžiugintų Lietuvą, 
kuri domisi ir vertina kad ir 
keliasdešimt lietuvių susibūrimą 
prie Sovietų ambasados Washing- 
tone. Be to, masinė lietuvių de
monstracija ir mums išeiviams 
būtų į sveikatą, galbūt atgaivintų 
palyginus letargišką Amerikos 
lietuvių politinę veiklą.

Tokie yra mūsų uždaviniai Lie

tuvai padėti politinėje plotmėje. 
Tačiau tai tik dalis — mažesnė 
dalis — mums metamo iššūkio. 
Lietuva laukia kitokios mūsų pa
ramos — ji laukia mūsų sugrįž
tančių tenai trumpesniam ar il
gesniam laikui, bet šį kartą ne 
apsilankymui, o darbui. Jau pri
brendo laikas išeivijai, ypač tai 
jos daliai, kuri save laiko trem
tiniais, rimtai svarstyti galutinio 
sugrįžimo į tėvynę klausimą. 
Atrodo, kad išeivija, tiek pri
blokšta nesibaigiančių permainų 
Lietuvoje, nebuvo pasiruošusi 
apie šį itin keblų klausimą net ir 
pagalvoti. Tačiau Lietuva jau 
laukia mūsų atsakymo. Štai va
sario 3 dieną keli tūkstančiai 
žmonių, susirinkę į Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio priešrin
kiminę konferenciją Vilniuje, 
priėmė kreipimąsi į išeivijos 
lietuvius, kurį norėčiau ištisai 
pacituoti:

Lietuvos sūnūs ir dukros!
Atgimstanti Lietuva šaukiasi 

Jūsų pagalbos. Bolševizmas su
stabdė mūsų krašto ekonomini, 
kultūrini, politini vystymąsi, 
vykdė tautos genocidą.

Ątkūrus Nepriklausomybę, 
mūsų laukia ne tik ekonominiai 
sunkumai. Mums teks pertvarkyti 
švietimą, mediciną, prekybą, 
pramonę, administraciją — visas 
gyvenimo sferas.

Mes stokojame žmonių, mokan
čių dirbti ir gyventi normalioje vi
suomenėje, ir, matyt, negreit jų 
turėsime pakankamai.

Todėl kreipiamės i Jus, pa
saulio lietuviai, prašydami: at
važiuokite padėti! Vien savo bu
vimu, modernesne galvosena, ge
resne darbo kultūra, tvirtesne 
morale galite daug prisidėti prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo.

Mums reikia profesorių, moky
tojų, gydytojų, inžinierių, suge
bančių atsakyti už savo spren
dimų pasekmes. Reikia [statymus 
gerbiančių policininkų, profe
sionalų, ūkininkų, įvairių amati
ninkų ir aukštos kvalifikacijos 
darbininkų.

Atvykite į Lietuvą! Kiekvienas 
sudarykite salelę tos Lietuvos, 
kurią jau antri metai mėginama 
atkurti, ir, žinoma, atkursime. 
Tačiau Jūsų padedami tai pa
darysime kur kas greičiau.

Istorija kartojasi, tik ne visiškai 
ir ne tobulai. Besikartodama, ji 
mums tampa gyva. Šiandien, 
tiems, kurie neprisimena Nepri
klausomos Lietuvos, ar išvis ne
buvo dar gimę, kai ji egzistavo, 
1918 metų Vasario šešioliktoji 
turėtų būti gyva kaip niekados 
anksčiau. Dar prieš dešimt ar net 
penkerius metus, susirinkdami 
vasario mėnesį šabloniškai pri
siminti praeitį, žvilgsnį mes- 
davom į tolimą ateitį. Dabar, 
šiandien, toji praeitis virto ap
čiuopiama ir žiūrime nebe į atei
tį, o tiesiai į dabartį. Šisai Sąjū
džio konferencijos kreipimasis į 
mus yra kvietimas tapti naujai 
siais Lietuvos savanoriais kūrė
jais. Ar mes tam pasiryšime?
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Janina Degutytė (1928 - 1990)
* ♦ ♦

Aš nenoriu drungno vandens 
Ir takų, smėliu pabarstytų.
Te ugnim mėlyna srovens 
Mano dienos nuo ryto lig ryto.
Tik neduok man drungno vandens 
Ir takų, smėliu pabarstytų.

Aš nenpriu laimės mažos, 
Aš nenoriu mažyčio skausmb. 
Juos abu mano siela nešios — 
Bekraščius. Kaip šilas — gausmą. 
Man nereikia laimės mažos. . 
Man nereikia mažyčio skausmo.

Palytėki mane ta ugnim... 
Nebijok. Nesudegsiu — nežūsiu...
Gal mokėsiu visom naktim 
Saulės žiežirbą nešt — neužpūsiu. 
Palytėsi mane ta ugnim, —
Aš akimirką šviesuliu būsiu!

1957

* ♦ ♦

Visą kelią tu geri ir trokšti, 
Visą kelią — pameti — randi... 
Bando vienas viesulas nublokšti, 
Tarsi broliai paremia kiti.
Visą kelią tu geri ir trokšti. 
Visą kelią — pameti — randi...

Artimas — o svetimu palieka. 
Svetimas — dalim tavęs paties.
Rodos, kitko ir netroškai nieko, 
Kaip tiktai priglus t prie j'~ peties.

Visą kelią tu geri ir trokšti. 
Visą kelią — pameti — randi! — 
Saulė šaukia mėlynajam eglių bokšte,

Jauna Degutytė
(1928VII.6—1990.II.8)

Nepavejama, o šildanti, skaisti. 
Visą kelią tu geri įr trokšti, 
Visą kelią — pameti — randi...

iltab aovo' 1959.11.14

Tu — mažutė, tu tęli visa 
I Čiurlionio karaliųdelnus... 
Tu — riekelė duonofkasdieninės 
Ant pasaulio vaišiįųpilno stalo...

Ši strofa Lietuvai parašyta 
prieš dvidešimt šešerius metus, o 
tai, kuri ją parašė,nereikėjo nei 
pabusti, nei keltis,įei atgimti — 
gimtoji žemė ir /imtoji kalba 
buvo jos širdy, tėjišventa meilė 
vedžiojo jos plunkną. Mitingų 
karštligės apimtam mieste, kol 
kalbėjome apie ekinomiką, visiš
kai užmiršę kdtūrą, užgeso 
didelė Lietuvos metė. Vėjuotą, 
lietingą, nejprasfii šiltą vasario 
8 d. mirė JaninaDegutytė. Kaip 
visuomet liekąh lyg ir skolingi 
mirusiajai — ga reikėjo ją pra
kalbinti, prisi įpilti jos eilėraščius 
ar tiesiog pa/erbti prie Tri
spalvės. Bet lęigviau yra gręžio
tis atgal ar ąv’tur, negu paste
bėti, kas yra šdia. Janina Degu
tytė išliks lygAntigonė, tamsią 
naktį slapčiomis apraudanti savo 
žuvusius brolius, velėjanti ežere 
jų kruvinus marškinius ir 
sustingstanti ant balto kranto 
pušimi. Nes laikas ją vertė kal
bėti su kauke lyg graikų teatre.

Gimusi ir užaugusi Kauno prie
miesty, Šančiuose, darbininkų ir 
amatininką aplinkoj, anksti ne
tekusi artiiių žmonių, dar beveik 
vaikas niūriam pokary ji pati 
pelnė sap duoną. Liga nuo 
šešiolikos metų paženklino ją 
mirtimi, ir visas jos tolimesnis 
gyvenimas, kai ilgus dešimt
mečius jį' beveik kasdien balan
savo tarp gyvenimo ir nebūties, 
buvo lyg stebuklas. Dar didesnis 
stebuklas, nes įprasmintas poezi
ja:
O sugniaužtam delne — tik 

žodis — 
sidabrine nuolauža — ligi kraujo.

Visus, kurie bent kiek arčiau 
pažinojo Janiną Degutytę, stul
bino šios švelnios moters tita
niška tvirtybė, vidinė jėga. Liki
mas jąi uždėjo kankinės vainiką 
lyg šventajai, o ji tryško gyvybės 
džiaugsmu, meile vaikams (kokių 
gražių eilėraščių jiems paliko!), 
muzikai, mezginio raštams, kam
bario kaktusui, erškėčiui, papar
čiui ir laukų platybių kiekvienai 
žolelei, visam Dievo pasauliui.

Janinos Degutytė# dramatiška 
šviesi poezija, populiari Lietuvoj 
ir išeivijoj, išlieka kaip dovana 
Tėvynei, kaip žmogaus sielos 
nemirtingumas. Štai kaip prieš 
dvidešimt šešerius metus, lyg 
šiandien parašytais žodžiais, 
kalbėjo totalitarinės sistemos ne
sulaužyta poetė:
Iš kopų šnabždesio su debesim 

ir prošvaistėm 
Iš marių virpulio ir ežerų 

nendrėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Ir vis dėlto kokiais skambiais 
žodžiais kalbėtumėm apie ne
mirtingumą, nepaprastai skau
du, kad mirė Janina Deguty
tė ir kad mirė būtent dabar. 
Tebūna jai, nuėjusiai į prieblandų 
sodus, lengva Lietuvos žemė, ši
taip jos mylėta. Norėtųsi paklaus
ti jos pačios žodžiais:
Ką suradai anapus? Ar balta 

ramybė 
prigludo tau prie rankų 
kaip šilta avytė!
Ar atmintis 
aštriu agrastų krūmu 
neįdreskia tavęs, 
kai eini pro šalį! 
Jau baigiasi naktis. 
Pavasario obelis 
laukia tavęs kaip baltas angelas,' 
žiedlapiais nubars tęs 
tavo lengvas pėdas.
Tu išeini. Šešėlis tavo 
šviesus 
kaip mėnesienos palytėjimas.

Judita Vaičiūnaitė
(Tiesa Nr. 34-35, 1990.11.10)

Atsisveikinome su Janina 
Degutyte, dramatiško likimo, bet 
kilnios ir nepalūžusios dvasios, 
aukšta gaida skambančio žodžio 
poete. Nė vienam žmogui 
neužteko laiko savo pašaukimą 
realizuoti ligi galo. Išeinant kiek
vienai kūrybingai asmenybei, 
šiurpulingai pajuntame, ką ji dar 
nusineša į nebūtį. Bet, prisimin
dami šios didvyriškos moters 
gyvenimą, grumtynes su sunkia 
liga, kelias dešimtis metų tarp 
saulės ir netekties su nuolat virš 
galvos besisukančiais juodvarniu 
ir balandžiu, ar nejaučiame savo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Taip viskas įsirėžia ligi skausmo —
Ir nieko nebegalima išimt:
Nei delno su pirmom žibuoklėm,
Nei akmenio, pataikyto širdin.

Čia ir vasarvidžiai meduoti,
Ir speigo baltas laiškas ant langų,
Ir lapkričio lietaus stikliniai žodžiai,
Ir virpesys beržyno žalzganų ūkų...

Kiekvieną dovaną, kiekvieną prakeikimą, — 
Aš viską saugau. Viską aš nešu.
Vienatvės vėjas užplaka ir nutupia
Man ant peties vyturėliu mažu...

Kažkam laikau ir delną su žibuoklėm,
Ir akmenį, pataikytą širdin...
Ir vyturį — mažytę savo dainą. —
Man niekas nieko negalės atimt —-------

e 1962.1.22
MAŽUTĖ

Tu — mažutė, tu telpi visa >,
I Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.
Ežerų dangaus tyriausias lašas
Žalias rytas ant pilkų arimų 
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka.
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

1964

ANT AUKŠTO KALNO

Devynios kulkos pro šalį lėkė,
O ši dešimta — brolį paguldė.
Kur krito galvelė — rožė žydėjo,
Kur kraujas pasruvo — šaltinis tekėjo.

Ant aukšto kalno — kapai kapeliai...
Lyg paukščiai sutūpę prieš ilgą skridimą. 
Guli broleliai ant pilkų dirvonų,
Ant pilkų dirvonų sidabro akmenėliai.

Kapai kapeliai... Žemę surišo
Stipriau nei žodžiai, stipriau nei priesaikos, 
Guli kapai ant mūsų krūtinių, 
Ant mūsų krūtinių švino šarvais.

Saule, saulele, o kas padės mums
Brolių gedėti?

— Devynis 'rytus migla ateisiu, 
O šį dešimtą — neužtekėsiu.

ŽOLĖS ŽINGSNIAI

Eina žolė pavasario naktį
Juoda žeme — per mišką ir lauką — 
Tyliai tyliai — ryto uždegti.

Eina — per kapų smėlį sūrų,
Šviesų ir vėsų, aplaistytą jūra.
Ir per pritvinkusį saulės pusiaują
Ji ligi speigračio eit nesiliauja.

Eina žolė, daužo mėlyną ledo kristalą
Ir savo pėdas mažyčiais kriokliais užlieja.
Ir akmenis po kibirkštį gyvą padalo.

Eina žolė per žemės rutulį.
Žali žingsneliai žvanga ir aidi
Visam pasauly —- pavasario naktį, 
Visam pasauliui — ryto uždegti.

RŪPINTOJĖLIAI

Atsistojo laukuos
Rūpintojėliai.
Kažkas savo širdies
Nepakėlė.

Ir sudėjo visą skausmą
l medį. I medį.
Ilgesiai sumedėjo, 
Dievo neradę.

O lydėjo į sukilimus
Kryžiai mediniai.
O lydėjo į sibirus
Dievai mediniai.

Lyg paukščiai sustingę —
Kryžiai laukuos.
Medinis Dieve,
O tave kas paguos?

Kruvinos sienos —
Tavo varau.
Pelenų kaltie
Su mumis ir tu.

Kryžius ant lauko —
Raudos ir žygio tąsa...
Kryžių girios —
Praeitis visa...

1966

PRISIKĖLIMAS

Prisikelkite, 
medžiai nukirsti, 

iš antkrančių, galulaukių, sengirių.
Prisikelkite,

sudraskyti paukščiai, 
mieguistose gūžtose ir švintančio ūko 

erdvėj.

Prisikelkite,
mirusios žolės 

ir mirusios viltys.
Visi — 

žvaigždėm nukritę, 
dulkėm pavirtę, 

prislėgti akmenim.

Visi — 
nukryžiuotieji, 

parduotieji, 
išduotieji —

Artėjančiom saulėm paplūdusį rytą — 
mažam eilėrašty 

prisikelkite---------
1968

* * *

Sausis.
Jau toli spalvoti vasaros sodai.
Jau seniai išblėso raudonos šermukšnių 

pašvaistės.
Žaisti prisiminimais užtenka. Ant rankų 
paimk tą laukinį žvėriūkštį — savo likimą 
ir pasakyk jam, kad vis tiek, 
kas bebūtų, jis tavo.
Pasišildykit abu prie geležinių vamzdžių. 
(Širdis pasiilgo gyvos — 
raudonos mėlynos geltonos 
ugnies. Neliesk šito ilgesio.)
Pildosi viskas iš lėto, 
kas palinkėta buvo prie lopšio.
Kietai sukandi dantis. Akys sausos. 
Sausis.

1973

* * *

Skambėkite, varpai, 
iš nušerkšnijusių bokštų, 
iš visų užkeiktų ežerų.
Baltais balandžiais neškite pasauliui 
mano žemės vardą.
Neverk, duona, neteisiųjų valgoma.
Būk skalsi, broliškumo druska. 
Nesislėpk, saule, 
šviečianti kraujui ir laužui.

Jau kregždės lipdo lizdus, 
jau plaukia javas 
ir atbunda aušra
kaip raudonas atkeiktas varpas — 
toj gelmėj, 
iš kur ateina vasaros.

1972

NAUJŲJŲ METŲ NAKČIAI

Nušviesk sniegu ir žvaigždėmis, 
naktie. Pabūk mums motina 
šią valandą. Priglausk tą moliną 
gruodėtą žemę prie širdies. Paguosk 
nerimastingą klevo siluetą — ūkuos 
ant aukšto kalno — regimą 
akis užmerkus (regi tik vaikystė mumyse). 
Senųjų bokštų žvilgesį 
palik mums. Vandenio tyrumą.
Žvaigždės švytėjimą (o taip neilgą!) 
užtiesk ant mūsų stalo, kad galėtume 
sukviesti prosenius, visus mylėtus 
nutolusius nutolusius... Žadėk: 
srovens šaltiniai ir kvepės žolė 
po mūsų kojom. Ir saugok 
mūs vaikus, ir saugok mūs 
vaikus, ir saugok...

1976

TARP SAULĖS IR NETEKTIES

Tarp duonos ir pabučiavimo 
išblėsta mūsų diena 
tarp paukščio balso 
ir tarp raketų ugnies 
noksta mūsų likimas 
kraujo tamsus bangavimas 
debesio lengvumas 
vulkano aitri šviesa 
peizažas su medžiais 
už pečių mirusios vėliavos 
skausmas kurio vardas istorija 
tėvynė kurios vardas žemė 
nepakeičiamas 
neįmanomas 
vienintelis 
likimas 
kai tykiai plaka širdis 
kurios vardas Lietuva 
likimas 
tarp saulės ir netekties

1979

PALAIDOTI SODAI

Vidunaktį, mėnulio šviesoje, 
prisikelia palaidoti sodai, 
balti, balti, sutviskę putojančiais žiedais. 
Mėnulio šviesoje jie tyliai šlama, 
beldžia į langus smulkiom šakelėm 
ir klausia: „Kodėl?” 
ir klausia: „Kodėl?” \
Vidunaktį, mėnulio šviesoje, 
lūpos sukąstos ligi kraujo, 
širdis neranda atsakymo.
O palaidoti sodai 
klajoja laukais ir pievom, 
išnyra iš rūko daubų, 
šlamėdami mėnulio šviesoje.
Vidunaktį beldžias į širdį 
mūsų palaidoti sodai.

LIETUVA

Lietus laukimas laimė lelija liepų 
svaigus kvepėjimas —
viskas telpa į tavo trumpą vardą. 
Lengva
eiti prieš vėją —
nes ugnis dar gyva mumyse 
šimtus metų — nuo anų laužų. 
Pulsuoja šaltinis, 
kai delnu palieti žemę.
Lekia paukštis •
tavo danguje.
Laimingas,
kas išeina
su tavo vardu lūpose.

1978

I
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Lietuvių PEN centro žinios
PEN kongresas Madeiroje 

ir Lietuva

Tarptautinio PEN klubo 55-asis 
kongresas vyks nuo šių metų 
gegužės 6 iki 13 dienos Madeiro- 
je, Portugalijoje. Jo tema — 
„Kalba ir literatūra” — labai 
aktuali Lietuvai. Kaip sakoma 
rengėjų pranešime, bus gvildena
mas santykis tarp kalbos ir tau
tinės tapatybės. Pagrindinis 
kongreso modelis bus iš Por
tugalijos kolonijinės imperijos 
išaugusios literatūros Portugali
joje, Brazilijoje ir Afrikoje 
(Angoloje ir Mozambike). Šian
dien tos labai individualios, skir
tingos literatūros rašomos ta 
pačia, portugalų, kalba.

Kongreso rengąjai laukia su
gretinimų su literatūromis, 
kurios išsivystė kai kuriuose 
pasaulio kraštuose iš panašios 
anglų, prancūzų bei ispanų 
kolonijinės patirties. Tačiau 
Lietuvių PEN centro nariai 
galėtų padaryti vertingą įnašą, 
supažindindami kongreso daly
vius su diametraliai priešingu 
pavyzdžiu — su lietuvių literatū
ra, kuri ir 19-ajame, ir 20-ajame 
šimtmetyje atsisakė kurti imperi
jos kalba, ir šiandien tai kalbai 
lietuvių tauta susigrąžina jos 
prigimtines teises.

Portugalų PEN centro prane
šime minimos ir kitos įvairių 
literatūrinių sesijų temos: 
Tautinė kalba ir literatūra; 
Mažumų kalbos ir literatūros; 
Humanizmas ir kalbiniai skir
tumai; Literatūra ir nepriklauso
mybė. Ir šios temos akivaizdžiai 
siejasi su gyvybinėmis lietuvių 
rašytojų problemomis.

Beje, vasario mėnesio pabaigo
je Viennoje, Austrijoje, vyko 
specialus PEN simpoziumas apie 
pokyčius Rytų Europoje. Lietuvių 
PEN centrui jame atstovauti 
buvo numatyti Romualdas Lan
kauskas ir Regina Rudaitytė.

Lietuvių PEN centras atmeta 
TSKP CK pareiškimą

„... [Šis] TSKP CK pareiškimas, 
ypač jo pirmoji pusė, savo niekuo 
nepagrįstais argumentais ir tonu 
primena 1939 ir 1940 metų ulti
matumus, padiktuotus stalininės 
užsienio politikos, kai buvo 
griebiamasi sufabrikuotų kaltini
mų jos tikslams pasiekti.

Nejaugi niekas nepasikeitė, to
liau nesikeičia ir mūsų dienomis? 
Nejaugi tiesa, teisingumas ir 
demokratija vis dar tušti žodžiai? 
Nejaugi sustingęs ir reakcingas 
dogmatinis mąstymas dar nelin
kęs užleisti vietą progresyviam ir 
naujam? Bet pagaliau jau laikas 
giliau suvokti realią situaciją ir, 
užuot kaltinus ir grasinus, užuot 
padarius kokią nors nepataisomą 
klaidą — reaguoti protingai,

Benedikto Krikštano nuotrauka

centro pirmininkasPENLietuvių 
rašytojas Romualdas Lankauskas

Arnoldo Baryso nuotrauka

apgalvotai, jautriai atsižvelgiant 
į nenuslopinamus Pabaltijo tautų 
lūkesčius ir troškimus, nes tik 
tada pasidžiaugsime tikra pažan
ga, normalesniu, gyvenimu, gra
žia santarve, o tai būtina, jei 
nenorime nusiristi atgal į niūrias 
praeities sutemas.

Lietuvių PEN centro nariai: 
Ričardas Gavelis, Sigitas Geda, 
Juozas Glinskis, Jonas Juškaitis, 
Raimondas Kašauskas, Romual
das Lankauskas, Jonas Mikelins
kas, Gintaras Patackas, Judita 
Vaičiūnaitė.

(Ištrauka iš Lietuvių PEN 
pareiškimo Komjaunimo tiesoje, 
1989 m. rugpjūčio mėn. 31 d.)

Kreipiasi į meno kūrėjus 
ir jų organizacijas

Brežnevinė unitarinė sistema, 
siekdama užkirsti kelią ne
pageidautiniems rašytojams 
spausdinti savo kūrybą užsienyje, 
1973 metais įsteigė SATA 
(VAAP) — Sąjunginę autorių 
teisių agentūrą. Tai buvo dar 
vienas cenzūros sietas, dar vienas 
būdas moraliai ir materialiai 
suvaržyti socialistinio lagerio 
kūrėjus. Be SATA žinios ir 
aprobacijos užsienyje negalėjo 
pasirodyti joks meno kūrinys, 
rašytojas nebegalėjo būti savojo 
rankraščio šeimininkas. Bet ku
ris užsienio leidėjas, išdrįsęs iš
leisti tarybinio autoriaus pasiū
lytą kūrinį, galėjo būti SATA 
patrauktas į teismą. Didesniąją 
dalį honoraro už svetur išleistą 
literatūrą pasisavindavo ši 
prievarta mums primesta „auto
rių teisių saugotoja”.

Lietuvos PEN klubo nariai 
mano, kad SATA, šią meno kūrė
jams primestą agentūrą, būtina 
kuo greičiau reformuoti, panai
kinti jos monopoliją.

Kiekvienas rašytojas ar kitokio 
meno kūrėjas gali, sudaręs abiem 
pusėm priimtiną sutartį, pavesti 
leidybinius reikalus tvarkyti 
kokiai nors agentūrai ir privalo 
turėti neginčijamą teisę savo 

kūrinius skelbti be jokio tar
pininko.'

Lietuvos PEN klubo nariai: 
Galina Baužytė-Čepinskienė, 
Kazys Saja, Vytautas Rubavi
čius, Eugenijus Ignatavičius, 
Almis Grybauskas, Albertas 
Zalatorius, Ričardas Gavelis, 
Aleksandras Krasnovas.

(Literatūra ir menas, 1989 m. 
gruodžio mėn. 30 d.)

PEN konferencija Vilniuje?

Ar ne laikas pradėti organizuo
ti PEN klubo konferenciją Vilniu
je? Lietuvos sostinė būtų ideali 
scena tokiam tarptautiniam rašy
tojų suvažiavimui. Užsienio in
telektualiniam elitui tai suteiktų 
progą pamatyti tikrąją, dvasiškai 
atgimstančią, į nepriklausomybę 
žengiančią Lietuvą. O lietuvių 
literatams būtini glaudesni ryšiai 
su užsieniu. Tokiam projektui 
atsirastų ir medžiaginės paramos 
iš tarptautinių organizacijų ir 
pavienių asmenų. Anksčiausia 
tokios konferencijos data būtų 
1991-ieji metai, tad jai ruoštis 
reikėtų pradėti bematant.

Lietuvių PEN centro rėmėjai

Lietuvai dar neturint užsienyje 
priimtinos valiutos, Lietuvių 
PEN centras negalėtų egzistuoti 
be išeivijos dolerinės paramos. Iki 
šiol didesnėmis sumomis Lietu
vių PEN centrą parėmė: Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenė, Lietuvių rašytojų 
draugija, Juozas ir Irena Rasiai, 
K. Puskunigis, Birutė Cipli- 
jauskaitė, Petras ir Stefa Jauniai 
(padengę Tarptautinio PEN 
klubo nario mokestį poetei

Atsakomybė kraštui 
ir atskaitomybė rinkai

(Atkelta iš 1 psl.)

išeiviams bus palankios sąlygos 
įsigyti nekilnojamą turtą — o 
drauge jų investavimas padėtų 
krašto ūkiui. Čia būtinai dar 
reikia pridurti, kad visokie pat
virtinimai, antspaudai, parašai ir 
registravimai taip pat sudaro 
nereikalingas kliūtis patrauk
liam investavimui.

Atkreiptinas dėmesys ir į 
būtinybe operuoti pasitikėjimo 
vertoje aplinkoje — tiek išeivių 
tarpe, tiek Lietuvoje. Iš viso 
lietuviai yra nelinkę į riziką, o jei 
pasitaikytų pora nesąžiningo in
vestavimo atvejų pačioje pradžio
je, tai nebetektume ir tų ne
didelių išeivijoje pinigų šaltinių. 
Kartais pasirodo keista, jog vi
sokių leidimų galiomis apsi
ginklavę valdžios biurokratai

Lietuvos džiazo žvaigždė Petras Vyšniauskas

„Blow, trumpet, blow, ', trumpet, blow, the long night hath flown away..." 
(Alfred Lord Tennyson) 

Benedikto Krikštano nuotrauka

Juditai Vaičiūnaitei dvejiems 
metams ir literatūros mokslinin
kui Albertui Zalatoriui — vie- 
neriems.

Lėšų problema vėl iškyla, ar
tėjant 55-ajam PEN kongresui 
šių metų gegužės mėnesį Madei- 
roje, Portugalijoje. Būtina, kad 
jame dalyvautų rašytojai iš 
Lietuvos, bet vien už registraciją 
asmeniui reikia mokėti 250 
dolerių. Norintieji paremti Lietu
vių PEN centrą prašomi rašyti 
centro iždininkui: Stasys Goštau
tas, 12 Woodridge Road, West- 
wood, Massachusetts 02090.

Algirdas Landsbergis

mėgina apsaugoti kraštą nuo 
„išnaudotojų”, kada tuo pačiu 
metu kiti valdžios žmonės pra
deda draugystes su neaiškiais 
metodais operuojančiais žmonė
mis ir jų biznius remia. Iš viso iš 
Vakarų atvykęs asmuo bent šiuo 
laiku pastebi, kad Lietuvoje tiek 
įmonės, tiek valdžios žmonės, tiek 
privačiai veikiantieji stebėtinai 
dažnai nedaro skirtumo savo 
kontaktų ir biznio partnerių 
atžvilgiu tarp mėgėjo'ir profe
sionalo, tarp diletanto ir savo 
srities žinovo, tarp rimto pre
kybininko ir spekulianto. An
tra vertus, išeiviai irgi dažnai 
nežino, su kuo Lietuvoje iš 
tikrųjų turi reikalą prekybos ar 
investavimo, ar objektų pirkimo 
pasiūlymų atvejais, ir per greitai, 
nepasitikrinę, imasi bendra
darbiavimo. Prekyboje tokia 
padėtis yra mažiau kritiška, bet 
investavimo srityje ji visiškai 
nepriimtina ir gali duoti labai 
liūdnų rezultatų, nes bendra
vimas ir darbas su neaiškios 
praeities arba nekompetenčiais 
ar nesąžiningais asmenimis ar 
grupėmis labai greitai duos 
Lietuvai prastą vardą inves
tavimo galimybių srityje.

Siūlytina užtat, kad vietoj 
valdiško investacijų reguliavimo, 
kuris daugeliu atvejų pasidaro 
dar viena kliūtis investavimui, 
nustačius šios veiklos tinkamas 
gaires, reikia leisti rimtoms 
institucijoms, kaip, pavyzdžiui, 
bankams, imtis visų investavimo 
funkcijų ir savo patarnavimus 
siūlyti išeiviams.

šių minčių išvada būtų lin
kėjimas daug sėkmės įstatym- 
daviams nepriklausomoje Lietu
voje, kad jų sprendimai šioje 
srityje išmintingai remtųsi ne tik 
jų atsakomybės jausmu savo 
kraštui, bet taip pat, kad jie 
atkreiptų dėmesį ir į atskaito
mybę investacįjų rinkai.

Jonas Pabedinskas

Beno eksperimentai
ŠIAURYS NARBUTAS

Lietuvos džiazo ir rock muzikos 
fanatikai pažįsta kaunietį fo
tomenininką Benediktą Krikšta- 
ną. Jį mato prie pakylos .veik 
visuose džiazo renginiuose, o 
tirtant imperijai ir gal dėl to 
plačiau atsivėrus langui į Eu
ropą... Benas pabuvojo ir gar
siajame Varšuvos Jazz Jamboree 
festivalyje, ir Lenkijos Rava Blues 
šventėje. Jauniesiems lenkams 
patiko Beno foto lakštai, ir jie 
visiškai nepretendavo į Vilniai^ 
kraštą. Viltis jie sieja su laisvė 
mis opozicijai. To paties linki Lie
tuvai.

Benas neflirtuoja su džiazu. Jis 
nuolat klausosi geros muzikos, 
kruopščiai ieško ir eksperimen
tuoja. Dvidešimt aštuonerių metų 
kaunietis jau šešerius metus 
aktyviai fotografuoja ir vie
nuolika mėnesių dirba koopera
tyve „Baltica”. Tai darbas pagal 
sutartis, ne toks, kaip anks
tesni tradiciniai sovietiniai 
darbai —- atėjai, parūkei, išbuvai 
darbo valandas. Eksperimentams 
Benas pasirinko dvi temas: „Švie

grupės iė Kauno — „Tigro metai** du muzikantai.
Benedikto KrikAtann mint.nuV

sa” ir „Smėlis”. Smėlį fotogra
fuoja tik Nerijoje, nes ten alsuoja 
amžinybė ir neišniekintas gam
tos didingumas.

Prieš pusmetį Benas pasiuntė 
trijų spalvų eksperimentines 
skaidres į konkursą Japonijoje 
„In the Olympus 88 — Vision Age 
International”. Ir štai atskriejo 
žinia. Jis apdovanotas prizu „Už 
meistriškumą” (Award for Photo- 
graphic Excellence).

Beno prosenelis grojo Floridos 
simfoniniame orkestre; senelis, 
taip pat Benediktas Krikštanas, 
gimė ir gyveno Floridoje. 
Maždaug 1930 metais senelis at
vyko gyventi į Lietuvą, sukūrė 
šeimą. Atgimstant Lietuvai, gal 
vėl atsiras pasiaukojančių žmo
nių, kurie sugrįš sustiprinti 
okupuotos tautos kraują.

Benas, deja, neišlaikė sovietinio 
gyvenimo absurdo. Jis atsisakė 
imperijos pilietybės ir nuo šių 
metų sausio mėnesio žada gyven
ti San Francisco. Korupcijoje dūs
tanti Lietuva neteko dar vieno 
gabaus jaunuolio. Norinčių iš
vykti nuolat gausėja. Toks gyve
nimas.

Janina Degutytė
(Atkelta iš 3 psl.)

iško pergalės jausmo, pasigė- 
įjimo žmogaus pasišventimu, iš- 
*erme, dvasingumu? Ar tai nėra 
mė žmogaus ir kartos, kuri 
tėjo pačią baisiausią — na- 
t-aliąją ir socialinę, karo ir po- 
krio, genocido ir dvasinės degra- 
dtijoė sąlygotą atranką? Ir 
išfco, ir su švaria širdimi, šva
riu rankom atėjo prie lemtingos 
kitvienam gyvajam ribos.

laškoma visus mus ištikusių 
au-ų, klausydamasi savo skaus
muos širdies bylos, Janina 
Dejtytė buvo ir liko vientisa 
asnnybė ir kūrėja. Kaip nuosta
biais dramatiškas, niekada ir 
nielm neafišuojamas, niekada 
nebidytas padaryti kintamąja 
verftję jos gyvenimas atsi- 
spinįjo poezijoje, pavirto sub- 
tiliajiais, gražiausiais regė
jimą, meile ir viltimi. Ir visa 
tai tfško iš vieno šaltinio — 
tikėjno. Tikėjimo žmogumi, 
žmon; bendrija, mūsų gražiąja, 
vieniiele, per tragiškos istorijos 
kryžkįes einančia tėvyne Lie
tuva, įriu ir grožiu, be kurių 
nėra oi gyvenimo tikslo, nei 
prasmę Ir viskas buvo išsakyta 
švariaidr gražiais žodžiais, ku
riuose ^jaučiame nei gyvenimo 
drumzli, nei jo mielių kvapo bei 
skonio.

Šiandip visa tai jau tapo 
palikinu sudėtu į knygas ir 
žmonių &dis. Naujai įvardinama 
ir apmąeoma, ataudžiama šios 
dienos jasmais, Janinos Degu
tytės pofija pradeda tik su 
amžinybebesigrumiantį naują 
savo gyvąimą. Negirdžiu šian
dien mūs poezijoje panašaus, 
taip romatiškai išaukštinto ir 
pakylėto bjso. Drastiškos gyve
nimo tikrops ir drastiško žodžio 
fone tai — ųikalus reiškinys. Ne
manau, kat poezija kalta, jeigu 
joje dabar ūna daugiau pykčio 
ir neviltie, negu tikėjimo ir 
džiaugsmo. Bet ar tai turėtų 
reikšti, kad Janinos Degutytės 
puoselėta tndicija išseks? Neno
riu tikėti, tetikiu. Tikiu pra- 
skaidrėsianči mūsų padange, at- 
gausiančia pusiausvyrą mūsų 
dvasia, gėric ir grožio ilgesiu 
gyvenime ir bdyje. Jeigu ir ne
greitai to sulaiktume, disonansų 
išvarginta žnagaus širdis kaip 
rado, taip rasatgaivos Janinos 
Degutytės ponijoje.

Alunsas Maldonis
(Literatūra r menas 1990.11.17)

Nesame Janius Degutytės gir
dėję kalbančiosiš tribūnos. Jos 
eilėraščių garsiasneskandavo mi
nios. Poetės meifc Lietuvai buvo 
per daug intymijie visada pato
gi pakiliam dekkmavimui. Bet 
Janina Degutytė evo eilėmis ža
dino ir kėlė tautąpuo pirmos iki 
paskutinės eilutė. Jos posmai 
neužteršti politiku terminija ar 
publicistika. Saulę, žemė, duona, 
eglė, dangus — kartiniai poetės 
eilėraščių simboliai. Tyliai 
skambėję „duoklinįsis”, „sąstin
gio” ir visais kitai; laikais. Iki 
paskutinės jos gyvenimo dienos.

Janinos Degutytė; lyrika, pati 
jos poezijos krypti; dar kartą 
paliudija seną tiesą, kad gyve
nimas yra savaime didesnė ver
tybė už meną. Kai ppezija sava
noriškai kratosi savokomunika-' 
cinių funkcijų, o njeno sava
rankiškumą bandoma suabso
liutinti, kai ima dramatiškai 
trūkinėti ryšys tarp, poezijos 
kūrinio ir jos skaitytojo, žmo
gui dar lieka jo patina vidinio 
apsisprendimo, etinių (Vertybių 
orientyras. Šiuo atžvilgiu Janinos 
Degutytės poezįja dabartinėje lie
tuvių literatūroje yra > sunkiai 
nuginčijamos svarbos reiškinys.

Poetės gyvenimas nutrūko tuo 
metu, kai jos kūryba Žengė į 
klasikos, nemirtingumo zoną- Da
bar jau tikrai liekame tik Bu da- 
ninos Degutytės knygomis,BU j°B 
intymiais ir kartu tokiais demok
ratiškais eilėraščiais. Su didele 
prasminga tyla, kurią poe|ė išei
dama paliko gyviesiems.

Vytautas Skripka 
(Literatūra ir menas, 199CĮ.II.17)
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