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„Literatas valdžioje”
— Vengrijos prezidentas

Alfonso Nykos-Niliūno poezija grįžta tėvynėn

„Literatas valdžioj — tai di
džiausia nesąmonė”, Literatūros 
ir meno savaitraštyje, šių metų 
rugpjūčio 11 dienos numeryje, po
stringauja iš politikos neseniai 
pasitraukęs literatas Vytautas 
Petkevičius. „Kur matė literatą 
— gerą politiką?” klausia jis. Pet
kevičiaus nuomone, tokie politi
kai esantys per daug .jausmin
gi”. Taip atgalia ranka Petkevi
čius „nušluoja” visą būrį Vidurio 
ir Rytų Europos šalių prezidentų 
bei ministrų pirmininkų, įskai
tant Vaclav Havel, Tadeusz Ma- 
zowiecki ir Vytautą Landsbergį.

Naujausias rašytojas — prezi
dentas šioje Europos dalyje yra 
vengrų autorius Arpad Goncz. Ką 
jo atsiradimas valdžioje sako 
mums apie Petkevičiaus teoriją?

Šešiasdešimt aštuonerių metų 
rašytoją neprofesionalų politiką, 
prezidentu beveik vienbalsiai 
išrinko visos vengrų partijos. 
Parlamento rezoliucijoje sakoma, 
kad jis didžiuojasi Gonczo 
asmenyje galėdamas pagerbti 
„žmogų, vengrą ir demokratą”. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
naciams perėmus valdžią, Goncz 
dalyvavo rezistencijoje, buvo 
sužeistas ir įkalintas. Komu
nistinė valdžia ji laikė „pavojingu 
liberalu”; už dalyvavimą 1956 
metų tautinėje revoliucijoje jis 
buvo pasmerktas kalėti iki gyvos 
galvos ir šešerius metus praleido 
už grotų.

Vengrų parlamentarams ir pi
liečiams imponavo ne tik Goncz’o 
veikla, bet ir jo intelektas bei 
vaizduotė. Tai visai natūralu 
tautoje, kurios istorijoje tokį 
svarbų politinį vaidmenį suvai
dino rašytojai. Šįmet Amerikoje 
anglų kalba išleistos Goncz’o 
dramų ir prozos rinktinės mus 
įveda į jo literatūrinį pasaulį.

Europoje geriausiai žinoma 
Gonczo pjesė, monodrama, 
„Vengrų Medėja”, parašyta pagal 
Euripido tragediją. Klasikiniame 
originale neva civilizuotas 
graikas suvedžioja ir išduoda jo 
barbare laikomą moterį, kurios 
kerštą jis vėliau patiria. Goncz’o 
variante Medėja yra prieštotali- 
tarinės kultūros kūdikis. Ji yra 
pasiruošusi atmesti tą kultūrą ir 
priimti savo vyro, Jasono, atsto
vaujamą pokarinę „socialistinę” 
civilizaciją. Netekusi savo šaknų, 
savo vyro išduota ir pamesta, ji 
suliepsnoja gaivalinga jėga, tam
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pa priešprieša jo gudrybėm, bai
lumui ir prisitaikėliškumui.

Karčią komediją „Geležinės 
grotos” įkvėpė autoriaus po 1956 
metų revoliucijos kalėjime pra
leisti metai. Ji vyksta neapi
brėžtoje šalyje, kokioje nuo 
cenzorių slėpdavosi Vidurio ir 
Rytų Europos rašytojai. Komedi
jos protagonistas Emanuelis, 
„gerai žinomas, bet trečiaeilis 
poetas”, nėra labai talentingas ar 
išmintingas, bet nusipelno „hero
jaus” titulo, nes jis nepasiduoda 
diktatūrai. Jo dilema lietuviams 
gerai pažįstama: ar įmanoma 
nusipirkti laimę ir gerovę melo 
bei savo giliausių įsitikinimų 
kaina. Pjesėje vaizdžiai atkurta 
diktatūrinio režimo atmosfera, 
kalėjimų aplinka, tardytojų, biu
rokratų, saugumiečių vabzdynas.

Karas, revoliucija, diktatūra 
yra ir Goncz’o novelių pagrindi
nės temos. Autorius vaizduoja ne 
didžiąsias katastrofas, bet kas
dienį gyvenimą totalitarinėje 
santvarkoje, kuris įgauna ypa
tingą skonį ir spalvą, matomas iš 
kalėjimo paleistųjų akimis. Kaip 
ir autoriaus pjesėse, pabrėžiamos 
visuotinės vertybės, teigiama, 
kad tiesa svarbesnė už politinę 
ekvilibristiką, kad politika toli 
gražu neaprėpia žmogiškosios eg
zistencijos. Tų vertybių, mato
mai, yra pasiilgusi vengrų, kaip 
ir lietuvių, tauta.

Atrodo, kad iškeldami literatus 
į valdžią, vidurio ir Rytų 
europiečiai vadovavosi daugiau, 
negu paprastu .jausmingumu”, 
kaip aiškina Petkevičius. Kitas 
vengras, lietuvių kultūros 
bičiulis Endre Bojtar, ragin
damas savo tautiečius pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą, kalbėjo, 
jog „dabar Vidurio ir Rytų 
Europos istorijoje pirmą kartą 
visur tuo pat metu politikos 
pamatu tampa moralė”. Kaip ir 
praėjusiame šimtmetyje, tos 
Europos dalies žmonės išskiria 
rašytojus ir juos stumia į valdžią, 
nes jie, gal kartais ir naivokai, 
tebemato literatūros ryšį su 
morale. Beje ne visus rašytojus. 
Tie literatai, kurie tebemėgina 
teisinti totalitarinę santvarką ir 
savo pačių vaidmenį joje, susi
laukė labai greito politinio pra
laimėjimo. Gal todėl jie šiandien 
su tokia panieka kalba apie lite
ratų vaidmenį politikoje.
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Alfonsas Nyka-Niliūnas. BŪ
TIES EROZIJA. Eilėraščiai 
1937-1984. Vilnius: Vaga, 1989. 365 
puslapiai.

Dabar visa tai lyg niekur nieko. 
Natūralu, suprantama, užtik
rinta. Bet dar ne per seniausiai 
išeivijos sukurto kultūrinio 
palikimo likimas anaiptol nebuvo 
taip aiškus. Prieš akis pageltus 
iškarpa iš Draugo. Jai beveik tris
dešimt metų. Tačiau rašinio ant
raštė nepraradus savo aktua
lumo: „Pašnekėkime ir apie lais
vąją mūsų literatūrą!”

Paskatą prabilti ta tema davė 
Kaziui Bradūnui (anuomet Drau
go kultūrinio priedo redaktoriui) 
liūdnas konstantavimas, kad 
vykusioj tą vasarą vienos patrio
tinės organizacijos stovykloj buvę 
paskaitėlių apie Lietuvoj gyve
nančius rašytojus (kuriems, 
pasak autoriaus, „tik lotyniškas 
alfabetas yra likęs šiokia tokia 
lietuviškąja žyme”), tuo tarpu kai 
laisvosios mūsų literatūros repre
zentantai buvę ignoruojami. Bra
dūnui iš viso kilo pasibaisėjimas 
mūsų visuomenės apatija savai 
raštijai, kada „visas mūsų laisvo
sios literatūros poveikis prasi
deda ir baigiasi tik kokia 
reikaline recenzija”, kada „rašy
tojas jaučiasi kalbėjęs tik nerezo
nuojančiai, beaidei tuštumai, ku
rioj gyvųjų širdžių plakimo jau 
nebesigirdi”.

Nesinorėtų teigti, kad anuome
tinis Kazio Bradūno atsi
šaukimas į visuomenę susilaukė 
didesnio atgarsio. Kažin ar nebus 
nuo to laiko jaunimo savišvieta ir 
lituanistinės savimonės puose
lėjimas tik dar labiau sunykę. 
Nelabai kas pasikeitę nuo tos 
1960 m. spalio 22 d. iki dabar ir 
išeivijos literatūros studijų 
fronte. Ne kažinkaip sparčiai 
buvo tvarkomi mirusių rašytojų 
literatūriniai palikimai, išskyrus 
nebent Antano Škėmos ir dabar 
Jono Aisčio raštus. Ne per daug 
pasinešta ir į klasikais tapusių 
rašytojų studijines monografijas, 
išskyrus Mariaus Katiliškio 
atvejį.

Jei nebūtų buvę protarpiais 
nedrąsių pastangų išleisti Vilniu
je kai kurias pomirtines rinktines 
— Juozo Kėkšto, Henriko Ra
dausko — sąlygos išlikt išeivijoj 
sukurtai poezijai (nebeturint jai 
čia skaitytojų) buvo apgailėtinai 
menkos. Dabar toji padėtis radi
kaliai pasikeitus į gerąją pusę. 
1989 metais triumfališkai grįžo į 
Lietuvą Bernardo Brazdžionio 
lyrika rinktine Poezijos pilnatis. 
Prieš tai — 1988 metais — Jono 
Aisčio Katarsis. O šių metų pra
džioj pasirodė vieno iš pačių 
spalvingiausių, mąsliausių, 
brandžiausių „žemininkų” kartos 
poetų — Alfonso Nykos-Niliūno 
rinktinė — Būties erozija, api
manti 1937-1984 metų laiko

tarpy rašytus eilėraščius.
Knyga išleista 10,000 tiražu. 

Pakankamu, kad pasiektų visas 
viešąsias ir aukštųjų mokyklų 
bibliotekas. Sudėliota jinai iš visų 
iki šiol išeivijoje pasirodžiusių 
poeto rinkinių — Praradimo 
simfonijos (1964), Orfėjaus medis 
(1953), Balandžio vigilija (1957), 
Vyno stebuklas (1974), pagaliau 
Žiemos teologija (1985). Stambes
nio perredagavimo nematyti, 
nors šiaip „pataisymų” kai ku
riose eilutėse esama, ir nebūtina 
skaitytojui sutikti, kad jie geresni. 
(Taip paprastai visad būna 
rinktinių atveju.) Naujove yra 
knygos priešaky skyrelis, 
pramintas „Dainos apie mane, 
vaikystę ir daiktus, kurie buvo 
mano draugai”. Jin sudėti patys 
ankstyviausieji Nykos-Niliūno 
eilėraščiai, dažniausiai sukurti 
gimtojoj sodyboj — Nemeikščiuo- 
se. Pirmą kartą susiduriantiems 
su Nykos-Niliūno kūryba šis 
„prietiltis” į jo poezijos salyną ne 
pro šalį. Ne nuo šiandien garsėja 
poeto lyrika savo uždarumu, 
nesuprantamumu, intelektualiz
mo hipertrofija. Bent taip apie ją 
šnekama. Viena skyrelio 
paskirčių ir būtų sušvelninti tą 
kategorišką teiginį. Nykos-Niliū
no lyrikoj esama daug vaiskių, 
saulėtų, smiltingų salelių, kvie
čiančių skaitytoją atvangai, 
lygiai kaip esama atšiaurių, 
uolėtų pakriūčių, kur be be
galinės atidos ar vedlio rankos — 
vien ožkoms karstytis. Bet nežiū
rint į ką gali pavirsti Nykos 
poezija, nagrinėjama filosofų, 
stambiausioji jos dalis yra toji pir
moji — melodinga, vaizdinga, 
užburianti savo šventadieniš- 
kumu, polėkiu. Antra vertus, tas 
skyrelis „Dainos apie mane...” 
akivaizdžiai rodo, kad Alfonsas 
Nyka-Niliūnas įžengė į mūsų 
raštiją kaip savito, originalaus 
braižo poetas; pernelyg nežymiai 
paepigonavęs, kaip dera visiems 
pradedantiems vyresnės kartos 
lyrikams.

Kiekvieną kartą, kai yra išlei
džiama kokio svaraus poeto 
rinktinė, ar kai švenčiamas koks 
metų krūvio jubiliejus, kažkaip 
savaime jo talento gerbėjus ap
ninka daugybė prisiminimų ir 
keistų minčių. Kaip sakysim 
tokia, kad va, ateis diena ir tam 
buvusiam „atplaišai-dekadentui” 
pastatys koplytstulpį ar prikals 
paminklinę lentelę ant gimtosios 
trobos kampo. Arba, kad gal ko 
gero Nemeikščiai taps tokia 
žinoma visiems vietovė, kaip 
Tolminkiemis, ar Mačernio 
Šarnelė. Gal kokią pradinę 
mokyklą jo vardu pramins?...

Esu nakvojęs tuose Nemeikš- 
čiuose, vaikščiojęs tais laukais 
bei karklynėliais, klausęsis vėjo 
ūžavimo ant kalvelės naktį ir tų 
garsiųjų langinių kvinčių bilsmo, 
kurį mini poetas. Žavus tai 
Aukštaitijos kampelis (poeto 
brolis Petras visur jį įžiūrėdavo 
Alpuko lyrikoj), bet ne ten ieš
kočiau Nykos ištakų, o senajam 
Vilniuj. Jo universitete. Ten norė
tųs matyt paminklinę „tablyčią”.

Gal todėl, kad tą patį dalyką 
studijavom (romanistiką), kad 
tomis pačiomis knygomis sirg- 
davom, su tom pačiom merginom 
draugavom, pagaliau net panašų 
darbelį buvom įsitaisę, gaiviausi 
mano atsiminimai yra susiję su 
pilku pastatu Pilies gatvėj (be-

Alfonsas Nyka-Niliūnas Vytauto Maželio nuotrauka

rods Nr. 19), kur eidavom budėt 
seminarų bibliotekosna. Aš — į is
torijos, Nyka — į romanistikos. 
Ten ir suartėjom.

Romanistiką studijuojančių 
tada buvo gana daug, ir nesa
kyčiau, kad tas jaunimėlis, ypač 
buvę Švietimo ministerijos 
stipendininkai, būtų mums impo
navę uolumu ar pasirinkto 
studijų objekto ypatingu 
pomėgiu. Alfonsas Čipkus (tada 
nežinojau dar, kad jis savo eiles 
pasirašinėjo mandriu Horacijaus 
Nykos-Niliūno slapyvardžiu ar 
kad buvo linkęs veikiau pakęst 
skurdą, nepriteklius bei alkį, nei 
atsižadėti poezijos) skyrėsi nuo jų 
savo apsiskaitymu, reiklumu sau 
ir mokslo alkiu. Toji paskutinioji 
charakteristika išliks jo aske
tinės, sakyčiau, asmenybės pa
grindiniu ir įstabiausiu bruožu. 
Dar labiau išryškėjusiu tremtyje 
bei išeivijoje.

Šiame kontinente visada buvo 
ir bus gerbiami prasisiekėliai. 
Vadinamieji „self-made men”. 
Beveik be išimties verslininkai. 
Žinoma, jie reikalingi ir mūsų 
tautai, kad ji pajėgtų žengt vienoj 
gretoj su visu civilizuotu pa
sauliu. Varžytis ekonominėj 
plotmėj su kitomis tautomis. 
Tačiau jai nemažiau svarbu neat
silikti ir kultūrinėj plotmėj. Gal 
jai net svarbesni prasisiekėliai, 
kurie savo pavyzdžiu skatina ją 
nugalėti menkavertiškumo kom
pleksus, maitintis geriausiais 
žemės vaisiais, savintis iš 
visuotinio kultūros aruodo visa, 
kas yra pakilaus, tampraus, 
šventiško, kūrybiško literatūroj, 
menuose, muzikoj, kritikoj. Kas 
brandina pagarbą kultūrinėms 
vertybėms, pakantą kito nuo
monei, kas ugdo estetinius 
poslinkius.

Tokiu kultūrininku, tokiu 
„homme de lettres” geriausia tų 
žodžių prasme ir yra Alfonsas 
Nyka-Niliūnas — poetas, vertė
jas, kritikas, kruopštus raštų re
daktorius, įžvalgių pratarmių au
torius. Nuo Vilniaus dienų 
nesiliovęs savamokslio veržlumu 
ir užsispyrimu plėsti savo 
akiračius. Vis gilėjantį svetimų 
kalbų pažinimą, mokslinę eru
diciją, iki neturėjimo mūsuos sau 
lygių... O tačiau nesiafišuojantis 
savo žinysta, mandrios frazeolo
gijos abrakadabromis, neta
baluojantis pranašo ar tribūno 
retorikos plačiomis rankovėmis. 
Vien paprastas rašto žmogus.

Užtat šiandien, kai pareina 
takeliukais Nykos-Niliūno lyrika 
Lietuvon, į tuos Nemeikščius, 
kurių gal ir nebėr, mums, jo 
lyrikos gerbėjams, yra didelė 
šventė. Nes jei tikrai pasigen
dama Lietuvoj, kaip kad nusi
skundžiama, dvasingumo, pri
klausymo Europai ryškesnių 
pojūčių, tai Nykos-Niliūno Būties 
erozija gali būti tokio dvasinio 
peno knyga. Pasidaryti kelrode 
knyga žmonėms, panūdusiems 
įveikti ilgametės totalitaristinės 
indoktrinacijos magnetinio lauko 
trauką. Nugalėti poslinkius, 
traukiančius pasigesti autori
tarinio režimo, įveikti tuos sąly
ginius refleksus, kurie yra įleidę 
šaknis ir išeivijoj giliau negu kar
tais pagalvojam.

Nėra prasmės užginčyti, kad 
Nykos-Niliūno poezija neretai 
padvelkia hermetiškumu, savo 
intelektualinėmis aliuzijomis. 
Nenoromis jos skamba knygiškai. 
O tačiau iš esmės ji tokia pat 
tremtiniška, „pabėgėliška” kaip 
ir kitų išeivių, vien tik jos ly
riniam herojui artimiau savo 
skausmą suvisuotinti ieškant 

jam atitikmenų marguose istori
jos puslapiuose. Vergilijuose, 
grįžtančiuose į Brindiziumą. Jo 
lyrika persmelkta to paties 
stoiško liūdesio, kaip ir kitų išei
vių, dėl prarastų namų, dėl 
pasimetimo savyje ir pasaulyje. 
Neretai joje praskamba skaus
minga rezignacija, susitaikymas 
su faktu, kad nėra žmogui kitos 
realybės, kaip gyvenamoji 
minutė, kaip dabar. Neretai jun
tama, kad jo mėginama atsiremt 
į draugišką skepsio petį, idant 
nepasidavus visokių socialinių 
utopijų vilionėms. Ir užtat kaip 
poetinė vėsuma, kaip knyga, iš
sakanti nūdienio žmogaus 
dvasinį labirintą, jo savimonės, 
pasąmonės ir vaizduotės simbio
zę, Būties erozija yra išskirtinio 
mąslumo ir atvirumo kūrinys.

Ar bus duota Nykos-Niliūno 
poezijai susilaukti skaitytojų 
dėmesio bei prielankumo Lie
tuvoj, ar bus jinai pasitikta tenai 
paspartėjusio širdžių plakimo, 
spėlioti dar per anksti, nors, kaip 
matyti iš vienos pirmųjų Būties 
erozijos recenzijų tenai (Aurelijus 
Katkevičius, „Gyventi ar gintis”, 
Literatūra ir menas 1990 m. 
balandžio 28 d.) nuoširdžių pa
stangų paverati ją „bendruome
nės savastim” esama.

Nemažiau įdomiai pasisako 
apie rinkinį ir jo pratarmės auto
rius poetas Marcelijus Martinai
tis. Užuot pavadinęs ją įvadu, 
pratarme, įžanga ar kitaip, jis 
pakrikštija savo straipsnelį 
„Prisipažinimais” ir rašo:

„Stipri, jau savo profesionalinės 
kultūros brandinta poetų karta 
išeivijoj nutiesė ryšių kabelius į 
mus. Mano kartai toks poetinės 
kūrybos kabelis buvo .Balandžio 
vigilija’, pirmoji knyga ,iš ten’, 
daugiau nei prieš dvidešimtį 
metų skubiai perrašinėjama, 
skaitoma kaip kokių pogrin
dininkų. Auklėtiems totalinės 
poezijos, mums buvo nuostabu, 
kad gali būti ir tokia lietuviška 
lyrika. [...] Ši A. Nykos-Niliūno 
rinktinė keičia Lietuvoj parašy
tos poezijos lygį, kiek kitaip su
stato vardus ir knygas, at
skleidžia vidines įtakas ir ryšius, 
šiai lyrikai reikia padaryti 
vietos literatūroje.

Susitinka, susiglaudžia dvi lie
tuviškos literatūros šakos: 
usūrinė, vėjų siūbuota, ir sibi- 
rinė, tik dabar pasirodžiusi, 
sukurta kankinių ir .ledo vaikų’. 
Netikėtai lietuvių literatūra tam
pa didesne, pasauline” (mano pa
brėžta — V. J.).

Norėtųsi, kad šia martinaitiška 
lietuvių poezijos suuniversa- 
lėjimo, supasaulėjimo pagava 
dalintųsi ir kiti jauni Lietuvos 
kritikai. Tuo paskubindami ir 
kitų išeivijos poetų — Kazio Bra
dūno, Henriko Nagio rinktinių 
pasirodymą. (Red. Jos Lietuvoje 
jau išėjusios).

Post scriptum: Pora pastabėlių 
dėl leidinio išorės.

Sunkiai suprantama (bloka
da??), kodėl leidiniui parinktas 
nepaprasto smulkumo (Gamitūra 
„Baltika”, 9 punktai) šriftas.

Dailininkės J. Guobienės iliust
racijos — ištisas peklos knygų 
baisybių filmas. Tai švento Anta
no, atsiskyrėlio, gundymų bei 
kitų reprodukcijų montažas, ant 
kurio užtepliota visokiausios 
mikroskopinės jūros gyvūnijos 
padidinimų. Ką tokia mono
chromatinė fantasmagorija turi 
bendro su Nykos-Niliūno daugia
spalve lyrika, sunku suprasti.
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Europos lietuviškųjų studijų savaitė Šveicarijoje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Europos lietuviams jau tradi
cija tapęs kasmetinis susitikimas 
Lietuviškųjų studijų savaitėje. 
Joje susitinka po Europą 
išsisklaidę lietuviai iškylauti, 
posėdžiauti ir įvairių paskaitų 
pasiklausyti. Šių metų studijų 
savaitė, iš eilės jau trisdešimt 
septintoji, vyko rugpjūčio 5-12 
dienomis Šveicarijoje, Einsiedeln 
miestelyje, netoli Zuerich’o. Mies
telis yra vokiškai kalbančioje 
krašto dalyje, turi 9,600 gy
ventojų. Jo katalikų bažnyčia su
traukia piligrimus iš viso 
pasaulio. Bažnyčioje Gnaden- 
kapelle Marijos statula vadinama 
Juodoji madona, nes ji nuo žvakių 
liepsnos pajuodavusi. Ten kas
dien per mišparus vienuoliai 
gieda antifoną „Salve Regina”. 
Netoli bažnyčios esančiame 
Schweizer Jugend-und Bildungs- 
Zentrum vienai savaitei įsikūrė 
150 lietuvių. Jie atvyko iš 

j Lietuvos, iš kitų Europos šalių, ir 
‘ maždaug du tuzinai — iš Šiaurės 
I Amerikos

Studijų savaitės dalyviai labai 
’ greitai priprato prie kalnų,
• bažnyčios varpų ir karvių
• skambalų. Taip pat priprato ir
■ prie ūkio kvapų. Buvo galima 

pasivaikščioti iki miestelio ribų, 
pro gražiai užlaikomas miesto

■ kapinaites. Vakarais teko matyti 
jaunus šveicarus kareivius beei
nančius pasivaikščioti — jų

' treniravimo vieta, kurioj jie visi 
kasmet turi rinktis, buvo netoli 
Studijų savaitės centro. Pasukus 
į priešingą pusę, prieidavom 
Sihlsee dirbtinio ežero paplūdimį.

Beveik kiekviename pokalbyje 
vyravo įvykiai Lietuvoje. Kiek
vienoje paskaitoje, nežiūrint 
kokia tema ji būtų, kaip nors 
iškilo Lietuvos reikalai. Tiesoje 
1990 m. rugpjūčio 1 d. išspaus
dintas 31 asmens kreipimasis į 
Lietuvos žmones ypačiai visiems 
kėlė rūpestį. Kai kurių teigimu, 
tas pareiškimas buvo ant 
slenksčio tarp demokratinio 
nuomonės išreiškimo ir noro per 
anksti nusodinti Lietuvos 
demokratiškais pagrindais 
išrinktą vyriausybę. Dr. Kaje
tonas Čeginskas, kaip ir 
ankstesnėse studijų savaitėse, 
atliko ne tik moderatoriaus rolę, 
bet ir savaitės programos suma- 
toriaus pareigas. Pirmąją studijų 
savaitės dieną po visų sveikinimų 
jis priminė, kad studijų savaičių 
temos keičiasi, bet jų pagrindinė 
mintis yra: Lietuva — savo šalyje 
ir pasaulyje. Savaitės metu 
dalinamės žmogiška šiluma. Per
gyvename istorijos akimirkas: 
penkiasdešimt metų nuo skriau
dos, žaizdų ir penki mėnesiai nuo 
Kovo vienuoliktosios. Gyvųjų 
tarpe nebėra studijų savaičių 
įkvėpėjų: Antano Maceinos, Ze-

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, dalyvavęs šios vasaros Europos lietuviškųjų studijų savaitėje Švei
carijoje, atsisveikina su studijų savaitės dalyviais — kairėje Alina Grinienė iš 
Vokietijos, toliau dr. Vytautas Mąjauskas ir dr. Antanas Razma iš JAV.

Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

nono Ivinskio, Jono Griniaus, 
tačiau dar ir dabar galima „pa
būti paunksnėje po minties 
ąžuolu”. Dr. Čeginskas pa
sveikino jubiliatą filosofą dr. 
Juozą Girnių, dalyvaujantį šioje 
studijų savaitėje.

Toliau bus pateikiamos kelios 
paskaitininkų mintys ir 
akimirkos iš šios vasaros studijų 
savaitės. Dėl jų kiekvienas 
studijų savaitės dalyvis galėtų 
turėti ir kitokių nuomonių. Kai 
kurie į magnetinę juostelę įrašė 
visas paskaitas ar gavo paskaitų 
tekstų nuorašus. Būtų verta kai 
kurias paskaitytas matyti iš
spausdintas periodikoje.

Paskaitos apie tautinę 
sąmonę

Pirmadienį, rugpjūčio 6 dieną, 
kun. dr. Jonas Jūraitis kalbėjo 
tema „Tapatybė — tikėjimas — 
tauta”. Jis minėjo aplinką, ku
rioje gyvename: šizofreniškas ir 
ciniškas mūsų pasaulis. Siūlė 
trijų pasaulių schemą; tai, kas 
žmogui dovanota (ar primesta), 
savimonė ir kultūros turinys. 
Paskaitininkas labai gražiai 
surišo kai kurias mūsų li
teratūroje iškeltas mintis su 
religinėmis ir teologinėmis. Poe
tas Faustas Kirša minėjo kirminą 
širdyje (sąžinę), Vincas Mykolai
tis-Putinas rašė: „menkas buvai 
ir bejėgis”... Valstybė turi teisinę, 
Bažnyčia — motyvavimo galią. 

Kiekvieno valstybininko pareiga 
rūpintis, kad žodis ir sąvoka 
sutaptų.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 9 
dieną, dr. Kęstutis Girnius 
kalbėjo tema „Tradicija ir 
dorovė”. Jis teigė, kad šeima ir 
draugai yra centriniai dorovės 
veikimo laukai. Dorovės teorija 
patvirtina tai, ką jau žinome. 
Dorovės derinys nuspalvina visus 
gyvenimo aspektus. Buvo aiški
nami dorybės ir dorovės pagrin
dai bei normos, nurodoma kada 
elgesys yra nepriimtinas, o tačiau 
pateisinamas.

I filosofinių temų grupę dr. Ka
jetonas Čeginskas, susumuo
damas savaitės programą, prisky
rė penktadienį, rugpjūčio 10 
dieną, skaitytą prof. dr. R. Pavi
lionio paskaitą „Lietuva: sva
jonės ir realybė” ir poeto Marce
lijaus Martinaičio „Lietuvių li
teratūra ir tautinis atgimimas”, 
skaityta šeštadienį, rugpjūčio 11 
dieną. Profesorius Pavilionis 
pažymėjo, kad programoje jo 
tema buvo apibūdinta kaip 
„Lietuvos sapnas ir realybė”. 
Svajonė yra kas malonu, o sapnas 
gali būti ir košmaras — ne visada 
malonus. Realusis Lietuvos krai
tis — praėjusieji penkiasdešimt 
metų. Tuo laiku Lietuvos žmonės 
svajojo apie tai, kas neįgyven
dinama. Yra realistų ir svajotojų, 
pragmatikų ir idealistų. Pagal 
paskaitininką, Lietuvos pasauly

je nėra, kol ji nėra pripažinta. 
Pasaulis jau save išmėgino, o 
Lietuva pasirinks savo kelią. 
Venkime gyvenimo, kuriame 
nėra išminčių ir poetų. Paskai
tininkas yra Vilniaus universi
teto prorektorius, tad jis iškėlė 
profesionalumo, kompetetingumo 
ir išmanymo reikalą. Supa
žindino su naujuoju Vilniaus uni
versiteto statutu, kurį priėmė 
Aukščiausioji taryba. Paminėjo 
universiteto pastangas gelbėti 
jaunus vyrus nuo sovietinės ka
riuomenės — į universitetą dau
giau studentų priimta šiomis 
dienomis, negu praeityje.

Marcelijaus Martinaičio įdo
mus žvilgsnis į tai,kas šiuo metu 
vyksta lietuvių literatūroje. 
Paskaita buvo paskutiniu mo
mentu įjungta programon — tuo 
šios studijų savaitės organiza
toriai parodė savo lankstumą. 
Paskaitininkas priminė, jog 
literatūra susijusi su etnine 
kultūra. Etninis telkinys žmogų 
apriboja. Yra du laikai — istorinis 
ir vidinis. Europa į dabarties 
lietuvius žvelgė kaip dingusius, 
išmirusius. Tačiau nors okupan
tai mus turėjo, bet mes nebuvome 
jų. Šiuo metu Lietuva pareina iš 
uždaro laiko į tiesioginį. Ryškiau
sias parlamentas — tai kapinės. 
Anais laikais literatūros skai
tymas buvo kompensacija už tai, 
kas nebuvo įmanoma tikrajame 
gyvenime. Rašytojai dabar pa
brėžia sunkumą kalbėti anais 
laikais, ir buvo tokių, kurie 
negalėjo ar bijojo pasakyti. 
Tačiau jau vien tai, kad yra teks
tas, yra svarbiau, negu kas pa
rašyta. Poezija turi taipgi savo 
mikroklimatą. Kas nebuvo gali
ma tėvynėje, buvo sukurta išei
vijoje.

Paskaitos apie 
valstybingumą

Pagal dr. Čeginsko surūšia- 
vimą, Lietuvos valstybinius 
klausimus lietė paskaitininkai 
Vytautas Landsbergis, Kazimie
ras Motieka, Vytautas Bieliaus
kas. Dar du, vėliau įtraukti į 
programą, buvo Justas Paleckis 
ir Laima Andreikienė. Po visų 
paskaitų iškilo įdomios ir gyvos 
diskusijos bei klausimai. Nors 
dalyviai tai apgailestavo, kartais 
organizatoriai turėjo nutraukti 
klausimų sesįją, kad programa 
prisilaikytų nustatytos tvarkos 
(pavyzdžiui, artėjant valgymo 
laikui).

Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas profesorius Vy
tautas Landsbergis kalbėjo tema 
„Lietuvos pavasaris ir pavasaris 
Lietuvoje”. Pagal jį, sunkiausias 
dabartinis Lietuvos uždavinys, 
tai yra sukurti valstybę kitoje 
valstybėje, tai valstybei nenorint. 
Lietuvos istorija šį pavasarį 
turėjo kelis tarpsnius. Keturias 

dienas po nepriklausomybės at
statymo prasidėjo ultimatumo ir 
karinės grėsmės laikotarpis. 
Kitas — psichologinio karo, kurio 
tikslas buvo lietuvius pažeminti 
ir palaužti. Norėta padaryti 
skilimą, kad lietuviai pasijustų 
bejėgiais. Ekonominės sankcijos 
— tai grasinimų rezultatas. 
Tačiau per šį laikotarpį iškilo 
horizontaliniai ryšiai, padaryta 
rinkos pradžia, paskelbti trijų 
Baltijos kraštų pareiškiami. 
Palaipsniui, evoliucijos keliu 
iškilo visokių variantų, reor
ganizavimo projektus aptariant. 
Atsirado posakiai — „Jei ne 
dabar, kada?”, „Jei ne dabar, tai 
niekada!” Grėsmių yra įvairių — 
vidinių ir išorinių. Reikia pa
plauti pamatus, reikia žinoti lais
vinimo etapus. Lietuvos misija — 
išlaisvinti save ir Tarybų 
Sąjungą, jei tik ji pajėgtų. Nauji 
pavergimo etapai — tai būtų 
grąžinti baimę, privelti melo, gy
venti su melu. Šiuo metu einame 
į sunkiausią etapą — gamtos 
žiema prilygs politinei žiemai. 
Vyksta debatai tarp Lietuvos 
vykdomosios valdžios ir įsta
tymus leidžiančiosios valdžios. 
Kai kas galėtų būti geriau, bet 
buvo paveldėta daug seno — val
džios aparatūroje ir žmonių 
galvojime. Kai kas užmiršo, kas 
esame ir kokioje aplinkoje veikia
me.

Kazimieras Motieka, Aukščiau
siosios tarybos pirmininko pava
duotojas, kalbėjo tema „Lietuvos 
Respublikos Kovo vienuoliktosios 
aktų teisinis aspektas”. Jis 
apžvelgė deklaracijas ir do
kumentus: išrinkimo, įgaliojimo, 
herbo ir valstybės pavadinimo. 
1938 metų konstitucijos atsta
tymo. Kėlė klausimą — kuo pasi
tikėti ir su kuo eiti į laisvę. 
Komunistų partija gelbstisi nuo 
pat savo atsiskyrimo nuo sąjun-

Europos lietuviškųjų studijų savaitėje: (iš kairės) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras Motieka, p. Motiekienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė, dr. Edmundas Lenkauskas. Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

Iškylaujantys Europos lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai skaito žemėlapi; 
dešinėje — „Radio Free Europe” darbuotojas dr. Saulius Girnius.

Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

ginės partijos, ir daug kam kyla 
klausimas: ko ji siekia ir kokiais 
keliais? Lieka faktas, kad ne
galima stumti, atstumti, kelti ar 
žeminti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. Reikia įstatymų, 
o ne direktyvų. Gorbačiovas 
laikėsi filosofijos „Tyla — gera 
byla”.

Profesorius Vytautas Bieliaus
kas kalbėjo tema „Sustoję laik
rodžiai pąįudėjo. Praeitis, da
bartis ir ateitis Lietuvoje ir išei
vijoje”. Jis padarė išeivijos isto
rijos apžvalgą. Vokietijoje pra
dėtuose leisti Aiduose 1945 
metais pasirodęs straipsnis 
„Naujų kelių beieškant” 
apžvelgė to laiko išeivijos padėtį. 
Nuo čia paskaitininkas toliau 
žvelgė į Lietuvių tremtinių 
Bendruomenę, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pradžią ir tuome
tinio VLIK’o pirmininko kun. 
Mykolo Krupavičiaus paramą jos 
paskirčiai — išsaugoti iš tėvynės 
išsineštą turtą. Paskaitininkas 
minėjo dublikacijos problemą, 
konkurenciją, įvedamą pavienių 
asmenų, jturie prašosi pagalbos, 

o tada stovi šalia institucijų. Per 
diskusijas daug kas kėlė klau
simus dėl paskaitininko laikro
džio metaforos, dėl jo komentarų, 
kad lengviau organizaciją įsteig
ti, negu ją uždaryti, dėl jo 
pateiktos kritikos nepasisekusiai 
veiksnių konferencijai (VLIK’o ir 
PLB organizuotai) JAV 1990 
metų žiemą.

Laima Andreikienė labai deta
liai, bet įdomiai išdėstė „Ne
priklausomos Lietuvos dabartis ir 
ateities perspektyvos” iš eko
nominio taško. Ji nurodė, kaip 
spekuliacija, korupcija ir juodoji 
rinka paveikia Lietuvos padėtį. 
Šiuo metu rūpi, kokiu laipsniu 
ekonomiją reikia integruoti. 
Klausytojai išgirdo apie ryšius su 
sovietų respublikomis: kokie pro
duktai gaminami, kur išvežami. 
Politiniai žingsniai jau padaryti, 
reikia ekonominių. Buvo pami
nėti įvirus reformos projektai 
paveldėtai sovietinei ekonomijai 
perorientuoti: deputato Kazi
miero Antanavičiaus, Sąjūdžio, 
Lietuvos Respbulikos vyriausy- 

(Nukelta į 4 psl.)

Rigi Kulm kalno atšlaitė Alpėse, netoli Luzern, kur šią vasarą iškylavo Europos lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai. 
Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

RIGI KULM
Nuo viršaus Rigi Kulmo, aukščiau debesų, 
Išmatyt negali Lietuvos;
Vien tik dunkso aplinkui vainikas kalnų, 
Apsisupusių rūbais žiemos.

O po kojų žemai stebuklingai graži
Žydi rožėmis Alpių šalis;
Susiūbavę žali ežerai keturi
Ją bučiuoja jautriai bangomis.

Nesigirdi garsų! Kiek ramumo danguos! 
Nieks nebaido svajonių gamtos!
Vien ant saulės laidos vamzdžio aidas ringuos', 
Vien kaskados teškent nenustos.

Nuo kaskadų baltų lyg bažnyčių smalka 
Kyla Viešpačio garbei ūkai;
Dievui tinka gamtos nekaltoji auka: 
Laumės juostos ją puošia lankai.

Taip čia tylu, gražu!.. Vien keleivio širdis 
Nenurimusi veržias toli!
Ir tą šalį norėtų pasiekti akis, 
Kur Dubysos atkrančiai žali!

Maironis
1895

1 Kai saulė leidžias ir pusvalandį prieš jos 
patekėjimą pučia vamzdį tam tikras sargas, visi 
bėga iš viešbučių žiūrėti. Reginys nepaprastai 
gražus. (Autoriaus pastaba)
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„Tikiu į mano žvaigždės didelį sužibėjimą
Paskutinis mano interview su Viktoru Petravičium
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ALGIMANTAS KEZYS

Kartą aplankęs dailininką 
Viktorą Petravičių Union Pier, 
Michigan, pasisvečiavęs, ruo
šiausi važiuoti namo. Atsisvei
kindamas jis man tarė: „Kezy, 
išleisk man knygą”. Taip pa
gautas, pusiau sumišęs, bet ir 
jausdamas įsipareigojimo svorį, 
padaviau jam ranką ir išvažia
vau.

Nuo ko pradėti? Pavarčiau jo 
parodų katalogus, perskleidžiau 
savo turimas jo parodų recenzijas, 
susidariau keletą pamatinių 
klausimų būsimajai knygai.

— Gimėte ir brendote Lietuvoje, 
o gyvenote ir kūrėte svetur — 
Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje. Tačiau Jūsų kūryboje 
autentiškas mūsų liaudies tikro
vės suvokimas ir lietuviška tema
tika pasiliko ryški. Ar tai lietuvių 
liaudies kūrybos įtaka? — pra
dėjau iškilmingai ir oficialiai, po 
kelių savaičių vėl pas jį užsukęs.

— Nežinau. Jokia įtaka, — at
kirto Petravičius.

Gavęs tokį atsakymą, į kamuolį 
nesusitraukiau, nes žinojau, kad 
mudu dar vis draugai. Bet tik po 
keletos konjakų, išdrįsau vėl 
užvesti kalbą apie jo meną, 
būtent mūsų planuojamai kny
gai. Jam tik truputį priešinantis, 
įjungiau rekordavimo aparatą. 
Jis nepamiršo užduoto klausimo:

— Kuriam krašte esi gimęs, tai 
ir visa tavo kūryba bus to krašto. 
Gimtinės aplinkuma yra įaugusi 
į tavo kraują, ir ką darai, viskas 
bus lietuviška. Tokiu būdu ir aš 
kuriu. Jeigu aš gimiau Lietuvoje, 
jos aplinkumoje gyvenau, tai tai 
aplinkuma yra į mane įaugus ir 
išplaukia iš manęs. Todėl ne
būtina, kad mano kūrybos lietu
viškumas būtų kokia nors liau
dies kūrybos įtaka. Kurie praei
ty kūrė dievukus ar dainas, dir
bo savaip. Kurie dabar kuria, 
kuria vėl savaip. Kodėl jis vis turi 
turėti kitam įtakos? Jie abu yra 
gimę lietuviškoj aplinkumoj, tai 
to ir užtenka. Na, jeigu kas 
kopijuoja, tai bus kopija. Bet jeigu 
nekopijuoja, jau yra kūryba... 
Dažnai sakoma, kad dailininkas 
turi liaudies kūrybos įtakos, o 
menininkas jos neturi, nes jis yra 
kūrėjas. Kuria taip pat, kaip ir 
tariamas liaudies kūrėjas. Meni
ninkui kūrėjui nedaro įtakos 
sukurti kūriniai, nes jis pats 
kuria tai, kas jo kraujųje sruvena.

Viktoras pastūmė rekorderį į 
šoną, bet aš nenusileidau. Pasa
kiau, kad jis reikalingas mūsų 
planuojamai knygai, ir tuoj užda
viau kitą iš anksto suformuluotą 
klausimą:

— Vėlesnė Jūsų kūryba atsi
palaidavo nuo liaudiškumo, 
pasidarė daugiau bendražmogiš- 
ka, atsikreipusi į universalini 
žmogiškosios egzistencijos turini. 
Koks yra ryšys tarp anksty
vesniųjų „liaudiškų” formų ir da
bartinės „sumodernintos” Jūsų 
kūrybos?

— Ryšys yra toks, kad tuo 
laiku gyvenimas buvo pastoves
nis, dabar gyvenimas pasidarė la
bai žiaurus. Nėra nieko pasto
vaus, nieko amžino. Viskas rišasi 
su apgaudinėjimais, gražiomis 
kalbomis. Žmogus vienas kitą 
žudo. Gyvenimas darosi labai 
abejotinas... Menas į tai žiūri 
atviromis akimis.

— Kaip suprantate Jums pri- 
kergimą primityvizmo ir archai
nio meno etiketės?

— ViBi labai protingi, daug 
žino. Aš mažiau žinau. Kur yra 
tas primityvizmas, kur tas ar
chaizmas mano darbuose? Mano 
darbai yra toki, kokius padariau. 
Kas juos kaip vadina, tai ne mano 
reikalas...

— Vienas Jūsų recenzentų pa
reiškė, kad Jūsų pasaulio sampra
ta yra „vaikiškai naivi ir todėl 
gryna”.

— Vaikai dirba be jokių įtakų. 
Ką jie galvoja, tą ir padaro. Ar

A.a. dailininkas Viktoras Petravičius savo studijoje. 
Algimanto Kezio nuotrauka

mano kūryba vaikiška ar nevai
kiška? Jeigu vaikiška, tai tegul 
bus vaikiška... Aš kifriu, kas yra 
mano kraujųje.

— O uis dėlto Amerikos civtft- 
zacija Jums šį tą davė — iš 
liaudiškumo perėjote į formos 
sudėtingumą, naują ritmą...

— Sakote, kad šis kraštas man 
davė naujas formas. Šitas kraštas 
nedavė man jokių formų. Kokias 
formas turėjau, tokias ir dirbau... 
Kūryboje atsispindi menininko 
mąstymas — visų pirma gimtas 
kraštas, toliau kiti, po to visas 
pasaulis.

— Pagyvenkim prisiminimais. 
Kaip žvelgiate į savo kūrybinio 
kelio pradžią Nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje?

— Turėjau norą įstoti į meno 
mokyklą. Meno mokykloj dirbti 

Viktoras Petravičius Be pavadinimo, 1989
Grafika, 36" z 24* 

Paskutinis a.a. dailininko Viktoro Petravičiaus darbas.

buvo gera. Bet reikėjo dirbti, kaip 
mokykla reikalauja. Bet man 
daugiau įtakos darė Čiurlionis, 
nes jau tada man atrodė, kad jis 
nedirbo pagal mokyklos dėsnius. 
Ta mintis mane paveikė. Nuo 
tada ir panorau dirbti, ką moku 
ir kaip sugebu. Mokykloje pasta
tydavo modelį, bet pagal modelį 
dirbti gali kiekvienas. O sukurti 
ką nors savo, labai sunku. Aš vis 
norėdavau sukurti savo. Mano 
pirmoji kūryba buvo iš Palangos 
laikų. Ten buvau susipažinęs su 
mergaite ir norėjau padaryti gra
fikos darbą jai, prisiminimui. 
Prie vartelių... atsisveikinimas... 
Žinote, buvo sunku padaryti. Tai 
buvo pirmas mano darbas. Bet 
galų gale padariau. Ne taip blo
gai išėjo. Ilgai dirbau, paskui kitą 
padariau, o po to galėjau dirbti 

tai, ką noriu, savarankiškai. Mo
delis nebuvo reikalingas. Kaip ir 
rašytojui, kuris ką nori, tą gali 
parašyti. Vieni, žinoma, aprašo 
dalyką, sakysim, medį, sodą, į 
juos žiūrėdami, o kitas, visai jų 
nematydamas, padaro dar įdo
miau. Taip ir menininkas. Tas, 
kuris vadovaujasi tiktai modeliu, 
paprastai yra blogas kompozito
rius, beveik nieko be modelio 
negali sukomponuoti. O tas, 
kuris pats susigalvoja, jis padaro 
įdomiau. Taip ir auga ąžuolas.

— Išvykstate i Paryžių. Kokiu 
tikslu ir ką ten laimite?

— Į Paryžių visi vyksta, nu
vykau ir aš. Savo lėšom. Mat aš 
nebaigiau pirmuoju mokiniu. 
Kiti baigė su penkiuke, o aš tik 
su trejuke, todėl man ir neatėjo į 
galvą paprašyti stipendijos, nors 
ją turėjau gauti. Galaunė ir kiti 
buvo iškėlę mane, kad esu 
europėjinio masto grafikas. Tai 
rodė mano darbas, nors mokyklos 
atestacija buvo nekokia. Tai 
stipendijos ir neprašiau. Vėliau 
gavau paramos iš užsienio lietu
viams remti draugijos, iš tauti
ninkų fondo, bet daugiausia 
verčiausi savo pinigais. Anksčiau 
buvau keliavęs po Italiją, Vokie
tiją, bet Paryžius padarė daugiau. 
Louvre’as yra neužmirštamas. 
Vaikščiodavau po Louvre’ą, ma
tydavau ten išstatytus darbus ir 
sakydavau — ot, geri darbai, 
reikėtų ir man padaryti gerų 
darbų, žinoma, ne tokių, kokie čia 
yra, bet tokius, kokius aš noriu ir 
sugebu padaryti. Pačiai mano 
kūrybai Paryžius daug nedavė — 
gal kiek praplėtė akiratį, davė 
progą daug pamatyti, daug iš
gyventi, paskatino, davė norą 
dirbti. Aš vis sakydavau, kad mes 
lietuviai esame atsilikę, bet 
turime greitai bėgti, kad pasivy
tume, dar greičiau bėgti, kad 
susilygintume, dar greičiau bėg
ti, kad pralenktume. Lietuviai 
turi ne tik sekti kitais, bet ir 
patys sukurt ką nors savito. Toks 
buvo mano noras.

— Gaunate didįjį prizą — 
Grand Prix.

— Mano grafika tuo laiku buvo 
labai originali, buvo kaip ir pra
džia. Gavau visai užtarnautai.

— Tuo džiaugėsi visa Lietuva.
— Nelabai. Atsimenu, kai par- 

vežėme tas premijas, ministerija 
jas palaikė ir po kiek laiko 
grąžino mums Konrado kavinėje. 
Nebuvo jokio pagerbimo.

— Karas. Jūs atsiduriate 
Vokietijoje. Čia surengėte daug 
parodų.

— Tik karo audrai praėjus, sė
dau prie darbo. Sukūriau kūri
nių, su kuriais ir pradėjau paro
dose dalyvauti.

— Amerikoje prasideda naujas 
tarpsnis Jūsų kūryboje. Kaip 
veikė Jus šis kraštas?

— Amerika veikė labai nekaip. 
Atvažiavai, būdamas ubagas, 
nieko neturi, su šeima. Pirma 
reikia duoną uždirbti. Ilgą laiką 

.teko pavargti. Pora metų dirbau 
fizinį darbą, bet man nebuvo 
sunku. Po to perėjau į vitražų 
studiją, buvo meniškas darbas, 
jau buvo geriau. Atidariau meno 
studiją, turėjau studentų, kurie 
dabar pagarsėję, dalyvauja 
parodose, gauna premijas. Pir
mas dešimtmetis nekūrybingas. 
Jei dalyvavau parodose, tai atsi
vežtais darbais iš Europos. Meni
ninko kūryboje krašto aplinka 
atsispindi.

— Persikeliate į Union Pier. Čia 
atgyja Jūsų dvasia.

— Atsikėliau į Union Pier, 
nusipirkau miške namus, pušy
ną, tapau labai patenkintas, jau
čiausi kaip Lietuvoje, kur irgi 
gyvenau miškuose. Bet galvojau, 
ką čia pradėt? Dekoravau gražiai 
namą. Pradėjo mane lankyti pra
važiuojantys žmonės. Atkreipė į 
mane dėmesį, kad čia gyvena 
kažkoks menininkas. Pagarsėjau 
tame miške. Jis labai panašus į 
mano žmonos tėviškę. Ten irgi

PETRAVIČIŲ

ATMINIMUI

ALDONA:

Apleisti vynuogių kerai, 
sapnų, svajonių laikas 
pasibaigė,

seniai
nelanko niekas tų namų, 
kur liko,
daug liko iš tavęs, —

manęs nėra, nebus,
ir niekas neatsimins jau---------

Baidyklė rojaus sode, 
tarp virkščių, 
dilgėlių, 
skardos ir plieno 
laužas, —

grįžk, sugrįžk

budėti amžinai
prie gervauogių krūmo, 
gyvas negyvas gyvas,

raukšlių išlygintu 
veidu,
rankom švariom,

palete, numazgota
mano ašarom--------------------

VIKTORAS.

Amžinybę matydavau 
tavo akyse,
daug kartų ištremtą, 
atstumtą,
išbartą---------

Rašau tau laišką, 
kad pasitiktum, — 
nemoku rašyti laiškų, — 
jie viską sugadina — 
meilę,
pasitikėjimą,
viltį---------

Šiaip taip parašau 
per tris mėnesius 
vieną, —

pušynas, šlaitas, ąžuolai. Gyvenu 
kaip Lietuvoj, turtingas.

— Esate gilią meninę brandą 
pasiekęs, plataus kūrybinio 
užmojo dailininkas. Įdomu, 
kokius klausimus sprendžiate 
savo kūryboje? Kokie šiandienos 
įspūdžiai suteikia Jums impulsą 
kurti? Kokios temos Jus vilioja? 
Ar dirbate temomis?

— Aš dirbu serijomis. Aš 
gyenimą matau labai žiaurų. 
Mano darbuose tai pasirodo. Bet 
mėgstu ir linksmą gyvenimą. La
bai mėgstu mergaites. Tas links
mumas užsiliko galbūt iš tų 
laikų, kai gyvenom savo krašte, 
dienos buvo brangios, malonios. 
Žinojom, kad gyvenam ir gyven
sim. Ten ir tos mergaitės pievose, 
laukuose šoka, dainuoja. Šitame 
krašte šiandien gyvenam, rytoj 
galbūt negyvensim. Gal kris ato
minės bombos, sunaikins mus, o 
gal ir taip būsim sunaikinti. 
Gyvenimas pasidarė visai ne
įdomus. Nieko nėra amžino. Tai 
ir kūryboje galima rasti įvairių 
tarpų — vieni darbai gali būti 
filosofiniai, nesuprantami arba 
nieko nereiškiantys, kaip 
abstraktiniame mene, kuris kaip 
tik pažymi, kokia menkystė da
bar gyvenime yra...

Šiuo metu nedaug dirbu. Nedir
bu tada, kada nenoriu dirbti, ar

Viena iš paskutiniųjų Viktoro Petravičiaus nuotraukų — 
dailininkas savo darželyje prie gervuogių krūmo.

Algimanto Kezio nuotrauka

laiškanešys neima, — 
nėra tokio 
adreso---------

ALDONA:

O paklydėli, paklydėli, 
senas didelis vaike, 
be manęs pražūsi

Jau nusileido saulė,
o tu sakai — rytas, 
kai meluoji — prisimerki, 
kai teisybę sakai — 
žiūri sau po kojų----------

Kai rengies pjauti žolę, 
atsistoji prieš veidrodį, 
aštriai išgalandi dalgį, —

o Van Goghai, Van Goghai,

tu niekados neišdrįsi, S
nubaus Dievulis, 
nubaus ---------

Jau lakštingala nebeatskrenda, 
nebedainuoja, 
nėra su kuo pasitarti,*— 
pats pasiklausi, 
pats sau atsakai---------

Suaižėjusi duona, 
išdžiūvę dažai, išsekę aliejai,

rankos į dangų, —

O paklydėli, paklydėli, 
senas didelis vaike---------------------

(Iš spaudai paruošto rinkinio „Užuojautos namai”)

ba nežinau ką dirbti. Turiu turėti 
norą ir turiu žinoti, ką aš noriu 
dirbti. Kai pradedu, tai reiškia, 
kad dalykai yra mano apgalvoti. 
Jeigu pirmas darbas išėjo geras, 
ir dar antrą ir trečią padarau, 
tada galiu išsėdėti mėnesį ir me
tus. Jei niekas nepertrauks, eis 
tema po temos labai produkty
viai. Bet jei kas sukliudys nuo 
darbo vienai dienai ar kitai, tada 
prie tos pačios temos daugiau ne
dirbsiu. Jei vėl kada pradėsiu, jau 
bus kitos temos, kitas gyvenimas. 
Taip pas mane ir eina serijomis. 
Yra taip, kaip kritikai pažymėjo: 
Petravičius yra tas pats ir vis 
kitoks.

— Meilės temos traktavimas 
Jums niekad neatsibosta. Kaip 
suprantate vyro ir moters roles 
savo kūryboje?

— Vyras mano kūryboje kartu 
su mergaitėmis. Mergaitės be 
vyro — nieko nėra; vyrai be 
mergaičių, irgi nieko nėra. Jie 
turi kartu dalyvauti...

— Jūsų paveiksluose dažnai 
pasirodo bulius. Ką jis reiškia?

— Gyvybės simbolis. Gimęs 
kaime, matydavau ir bulius, ir 
karves, ir avinus, ir avis. Jie yra 
taip įaugę į aplinkumą, kad be jų 
nėra gyvenimo. Labai mėgdavau 
šieną, saulę. Saulė duoda gyvybę. 
Atsimenu, vasarą reikėdavo 

anksti keltis. Mama pakelia ryte, 
saulei nepatekėjus, bet kai saulė 
pakyla, tuoj vėl užmigdavau. 
Tokia saulės galia...

— Gyvatė?
—• Mažai vartoju gyvates... 

nemėgstu gyvačių, bet jos kartais 
tinka į mano kompoziciją. Bet 
kokią mintį jos duoda, nežinau. 
Kiekvienas žiūrovas turi pats 
suprasti.

— Ar šeimos tragedijos, kaip 
sūnaus tragiškas žuvimas, paska
tindavo Jus sukurti darbų ta 
liūdna tema?

— Kai sūnus žuvo, daug ką 
pergyvenau. Mano tuometiniai 
darbai buvo liūdni. Juoda prieš 
juodą. Bet niekuomet nesisteng
davau padaryti, kas realiai yra. 
Kaip anksčiau sakiau, nebūtinai 
turiu matyti, ką darau. Nėščios 
moterys buvo tam, kad norėjau, 
kad gimtų vėl naujas vaikas, at
stotų mano sūnaus netekimą.

— Kaip paaiškintumėte žmo
gaus ir gamtos paralelizmą Jūsų 
kūryboje? Ar tai supanteistintas 
augmenįjos, gyvulijos ir žmonįjos 
pasaulis?

— Tiek žmogus, tiek gamta vie
nas ir tas pats.

— Ar dievybės pasireiškimas 
Jūsų sąmonėje yra ryškus? Kaip

(Nukelta į 4 psl.)
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Dvi vakaronės, viena popietė Connecticut’e
LEONAS LĖTAS

Popietė — Harford, CT
Nuotrauka: Vytautas V. Lands

bergis, Lietuvos prezidento 
sūnus, „makes his way through 
the crowd at reception in his 
honor at The Lithuanian Lady — 
formerly The Russian Lady — in 
Hartford Friday.” Ryški Hal 
Giliam straipsnio liepos 7 dienos 
Meriden miesto Record-Journal 
antraštė: „We have to capture the 
truth...” Mažesnėmis raidėmis: 
„Lithuanian President’s son 
viBits Hartford".

„It’s hard to predict what will 
happen in Lithuania”, cituojamas 
Landsbergis. „Likę other Lithu- 
anians, however, he is confident 
that the republic will regain its 
independence”. Korespondentas 
taip pat nelieka nepainformavęs 
savo skaitytoją, kad „The cafe is 
well-known as The Russian Lady, 
būt its owner, John Rimscha, 
renamed it in response to the 
Soviet Union’s crackdown after 
the republic’s March llth 
declaration of independence. [...] 
Landsbergis credited the Lithu- 
anian-American community for 
its tireless support of the 
republic, which was forcibly an- 
nexed by the Soviet Union in 
1940”.

Vertėjauja Vaiva R. Vėbra 
(Vėbraitė), „a prominent Lithu- 
anian-American activist from 
Durham”, kaip ją pristato Re
cord-Journal skaitytojams to 
laikraščio korespondentas Hal 
Giliam. Svečių tarpe, tarp gero 
šimto lietuvių: Hartford’o 
burmistrė Carrie Saxon Perry; 
JAV kongreso atstovas Bruce 
Morrison, dviejų tą popietę 
filmuojančių televizijos stočių 
„field crews”, keli senatoriaus 
Christopher Dodd atstovai.

Jaukios patalpos. Vaišės. Vy
tautas V. Landsbergis plačiai 
(toliau straipsnyje atpasako- 
jančiam tą popietę korespon
dentui) aiškina jaunųjų Lietuvos 
filmininkų odisėją Amerikoje: jų
— vienuolika, nuo birželio vidurio 
jie, esą Jono Meko, iškilaus lietu
vio filmininko, rūpesčiu ir 
pagalba įsigalinę pačiam New 
Yorke semtis glėbiais Amerikos 
aplinką, jo nuoroda, studijavę 
nemaža istoriškai svarbių kino 
meno juostų; dabar jie esą tir
dami visa ir toliau, turi gilesnį 
supratimą, kas — Vakaruose... 
Pokalbis išryškina Vytauto V. 
Landsbergio įsitikinimą, kad „to 
preserve the culture in the face of 
Soviet occupation and the future 
prospect of Western commercia- 
lism”, lietuviai, o itin intensyviai
— Lietuvos filmininkai juntą „the 
need to fix Lithuania with a 
camera”.

Pirmoji vakaronė — 
Durham, CT

Dar tos pačios dienos rytą spėję 
aplankyti New Haven’e Yale uni
versitetą ir to universiteto pa
grindinę bei retų knygų biblio
tekas, keturi jaunieji meno dar
buotojai — Audrius Stonys, Arū
nas Matelis, Artūras Jevdokimo- 
vas ir Vytautas V. Landsbergis, 
palikę Hartford’ą, atsiduria 
grakščioje, vešliai žaliuojančioje 
Connecticut’o gamtoje, Durham, 
Vaivos R. Vėbraitės namuose. 
Daugiau nei penkiasdešimt 
penkių kviestinių svečių tarpe, 
čia, po New Haven’o Lietuvių mo
terų klubo federacįjos klubo narių 
paruoštų visokeriopų gėrybių 
gausa stulbinančių vaišių ir 
atgaivos, įvyksta Vytauto V. 
Landsbergio poezijos rečitalis.

Aplink: įvairaus amžiaus 
moksleiviai, kelių jaunesnių 
kartų atstovai, iš arti ir iš toli 
atvykę muzikos, dailės ir litera
tūros puoselėtojai — o už vis: 
lietuviško žodžio mylėtojai, besi
gilinantys į čia prieinamą šio 
„naujojo pasaulio” „esmę”. Čia ir 
dailės atstovas iš Kauno, ir keli, 
čia dabar viešintys, „Ratilio”

Per LMKF New Haven klubo suruoštą poezijos vakarą Vaivos Vėbraitės-Gustienės namuose 1990 m. liepos mėn. 
6 d. — iš kairės: (sėdi) Tomas Nenortas, (stovi) Stefa Alšėnaitė-Urban, (sėdi) Linas Orentas, Nerija Gureckaitė, Julija 
Gelažytė. Dešinėje stovi Vytautas V. Landsbergis su savo poezijos knygele. A. Dziko nuotrauka

ansamblio nariai — ne, ne! visų
— ir visų šypsnių ir visos pakilios 
nuotaikos čia nesuminėsi! Besi- 
skirstant, ilgai ilgai skambant 
lietuviškai, drobinei, dainai, 
vakaronė tęsiasi iki išnaktų!

Antroji vakaronė — 
New Britain, CT, 

Šv. Andriejaus parapijos 
salėje

Šeštadienio popietę svečiai 
praleidžia — užvis: prie baseino!
— svetingų ponų Nenortų na
muose, West Hartford’e. Vakare

„Tikiu j mano žvaigždės didelį sužibėjimą...”
(Atkelta iš 3 psl.)
aiikiai jis pabrėžiamas Jūsų 
kūryboje?

— Be dievybės nieko nebūtų. 
Turbūt, kad savaime niekas neat
sirado. Pradžią davė Kūrėjas. 
Paskui gal vystėsi. Bet čįa ne 
mano tema. Aš jos nespręsiu.

— Kai kas Jūsų kūryboje atran
da Jūsų religinių motyvų — pago
niškųjų ir krikščioniškųjų — ori
ginalią sintezę. Sakoma, kad 
Jūsų paveikslai turi aiškų 
sakralini bei apeigini pobūdi — 
mitologiniai dievai, egzotiškos 
šokėjos dažnai pasirodo aukojimo 
ar garbinimo judesy, o tarp jų įsi
spraudžia ir medinių lietuviškų 
bažnyčių varpinės. Atrodo, kad 
apeiga, burtas, malda, paslaptin
gas šventumas perskrodžia visą 
Jūsų vaizduojamą būti.

— Menininkai dažnai paliečia 
filosofines temas, kurios atsi
spindi jų kūryboje.

— Kaip Jūs suprantate savo 
vietą platesniame ar tarptau
tiniame meno kontekste?

— Aš stoviu kamputy žemės. 
Matote, yra labai sunku mažai 
tautai. Turime kūrybingų žmo
nių, bet neturime ateities. Yra la
bai sunku iš kampo pasiekti kur 
nors toliau. Reikia, kad kas tave 
trauktų, pastumtų, padėtų. 
Pačiam labai sunku. Turi atsi
tikti kas nors ypatingo. Net ir 
Paryžiuj — žmonės iškyla, tik 
susidėjus labai gerom aplinky
bėm. Picasso nebūtų, manau, 
iškilęs, jei jam nebūtų susidėję 
geros aplinkybės, kurios jį iš
stūmė. Mūsų tarpe nėra tų 
galimybių, nėra jėgos mūsų 
aplinkumoj, kuri galėtų iškelti. 
Pačiam išlįsti labai sunku. Bet aš 
tikiu į mano žvaigždės didelį 
sužibėjimą.

— Ar meno kritikai reikalingi?
— Kritikai? Kokie kritikai? 

Mūsų kritikai turi labai mažą 
svorį. Turėti savos kūrybos tarp
tautinius kritikus, reikia juos 
pažinti. Kai gyveni vienas užsi
daręs, kur niekas tavęs nemato, 
kas gali tave kritikuoti? Lai
mingi, kurie gyvena centre, pa
vyzdžiui, Paryžiuj. Ten yra gali
mybė turėti kritikus. Visų pirma 
reikia dirbt gerai, turėti save ir

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

— filmų rodymo metas! Pačioje 
pradžioje — gausi viskuo vaka
rienė prie po dešimtį asmenų so
dinančių stalų. Atsilankiusių — 
vėl geras šimtas; tikriausiai — 
net ir su kaupu!?

Pagrindiniai vakaronės orga
nizatoriai — Tomas Nenortas, 
Zina Dresliūtė ir Vaiva Vėbraitė 
švyti entuziazmu. Jie visi — West 
Hartford’e veikiančio Lietuvių 
ryšių centro veikėjai. Entuziazmu 
švyti, neatsilieka ir vakaro 
pagrindinių, šiltų patiekalų 
paruošėjos — šeimininkės Birutė 
Šimanskienė, Zita Dresliuvienė, 

turėti laimę, kad kas tave atras
tų.

— Ar būtų tikslu lyginti Petra
vičių su tarptautinėmis įžymy
bėmis — Picasso, Matisse, 
Chagall?

— Kodėl ne? Pats savęs negali 
lyginti. Tave lyginti turi kas nors 
kitas. Aš žinau, kad aš dirbu kaip 
Petravičius. Man rodos, kad aš 
neseku niekuo. Tai, ką padarau, 
yra mano. Tas mano įvertinimas 
Paryžiuje, manau, buvo pelnytas 
teisingai. Aš kaip grafikas buvau 
originalus pasauliniu mastu. 

Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje — ankstyvojo baroko architektūros paminklas 
(17 a.). Buvusi paversta i „Ateizmo muziejų”, dabar grąžinta Lietuvos tikintie

siems. Juozo Polio nuotrauka

Juozo Polio fotografijos darbų paroda „Atgimstanti Lietuva”, 
anksčiau šį mėnesį vykusi Chicagoje, Čiurlionio galerijoje, šį 
savaitgalį buvo atidaryta University of Wisconsin meno galerijoje, 
Madisnn Wisconsin.

Rasa Kapeckienė ir „saldaus” 
paruošėjos Pat Klingworth ir 
Allison Balsienė; šalia jų 
šmaikščiai triūsia gėrimų tvar
kytojai Juozas Karmuza, Kas
tytis ir Emma Vaitkai ir Romas 
Zabulis.

Kunigas klebonas J. Rikterai- 
tis viską pradeda malda. Stalas 
po stalo atsikelia, atsineša ir so
tinas! vakariene. Po „saldaus” 
pristatomi (tai padaro Vaiva Vėb
raitė) rodomų vaizdajuosčių auto
riai. Apie jų iš Lietuvos atsi
vežtus darbus ir ką tik pasibai
gusias studijas New Yorke trum-

— Asmeniškas klausimas. Jū
sų neseniai mirusi žmona Aldona 
buvo Jūsų gyvenime ir kūryboje 
didelis ramstis. Jos netekote. Kaip 
apibūdintumėte jos rolę jūsų dar
buose?

— Manau, kad be jos aš būčiau 
pražuvęs. Mano buvo toks cha
rakteris, beveik palaidas. Su
tikau ją, galvojau vesti. Bet kaip 
žmoną išlaikysi? Iš meno? Gavau 
darbą meno mokykloje, mergaitė 
patiko, apsivedėm. O jeigu būčiau 
vienas likęs, turbūt būčiau žuvęs, 
gal ir fiziškai būčiau žuvęs. Man 

pai kalba Vytautas V. Landsber
gis. Rodant atskiras juostas, apie 
jas trumpai pakalba ir pavieniai 
autoriai. Parodoma:

1. „Baltijos kelias” (Bendras 
Arūno Matelio ir Audriaus Stonio 
darbas. Kalba Arūnas Matelis.);

2. „Atverti duris ateinančiam” 
(Autorius — Audrius Stonys);

3. „Palesos milžinai” (Autorius 
— Arūnas Matelis);

4. „Pasivaikščiojimas zonoje” 
(Autorius — Artūras Jevdokimo- 
vas) ir dvi Vytauto V. Landsber
gio juostos:

5. „Tėvas” bei
6. „Koncertas”.
Vakaras nepabosta — žiūrė

tume ir daugiau. Po to, klau
simai, pabendravimas ir iš visų 
vakaronėn atsilankiusiųjų 
krūtinių viso užsklanda, nuai
dinti „Lietuva brangi”.

O tada?
Ankstąjį sekmadienį to paties 

Lietuvių ryšių centro darbuotojai 
„pavėžina” svečius į Neringos 
stovyklą Vermont’e, kur stovyk
lautojai jiems jaunatviškai 
aiškina apie šį lietuvišką židinį ir 
aprodo stovyklą. Tada — Boston, 
Massachusetts, kur jų ir jų filmų 
jau laukė Bostono Lietuvių 
piliečių klubas ir — Bostono lie
tuviai.

— Ačiū visiems ir visoms šių su
sitikimų rengėjams ir rengėjoms 
(jei ir ne kiekvienas jų čia buvo 
atskirai paminėti!), ačiū svečiams 
n mininkams. Dar kartą pasi
tvirtina nekintanti tiesa: „ne 
vien duona kiekvienas mūsų 
esame gyvi” — todėl mums vi
siems darosi vis reikalingesnė 
kiekviena tvirta, lietuviška 
atgaiva.

gyvenime ji labai daug padėjo. 
Visose mano darbų figūrose 
dažniausiai atsispindi jinai. Kai 
jos nustojau, sukūriau septynis 
darbus apie jos paskutiniąsias 
dienas,

(Interview su a a. dailininku 
Viktoru Petravičium buvo darytas 
1986 metais Union Pier, 
Michigan.)

• A. a. dailininko Viktoro Pet
ravičiaus mirties metinėms pami
nėti ateinantį šeštadienį, spalio 6 
dieną, 7:30 v.v., Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje, ruošiama 
vakaronė. Bus rodomas Algiman
to Kezio filmas apie Viktoro Pet
ravičiaus gyvenimą, o žodinę ir 
muzikinę programos dalį atliks 
poetas Kazys Bradūnas ir kompo
zitorius Darius Lapinskas.

Studijų savaitė 
Šveicarijoje

(Atkelta iš 2 psl.)
bės. Projektai skiriasi etapais. 
Paskaitininke dar paminėjo Lie
tuvos Banko situaciją, buvusio 
Lietuvos aukso padėtį, įstatymą 
dėl kooperatyvų, Japonuos ir 
Korėjos susidomėjimą Lietuva.

Justui Vincui Paleckiui buvo 
suteikta proga pasisakyti apie 
Lietuvos komunistų partijos 
planus, nes buvo pastebėta, jog 
kitų paskaitų metu iškelta nema
žai kritikos LKP, ir buvo norėta 
duoti jam progą atsakyti. Pagal 
Paleckį, LKP tapo socialistine, 
socialdemokratine partįja. Jis 
minėjo Gallup apklausinėjimus 
įvairiomis progomis dėl insti
tucijų, Lietuvoje turinčių didžiau
sią autoritetą. Jo nuomone, 
Lietuva nebus stipri tol, kol 
neturės dviejų ar trijų stiprių 
politinių partijų. Dabar tai bėda, 
nes yra tam tikra apatija ir 
nepasitikėjimas politinėm par
tijom. Buvo paminėti kaijeristai; 
minėta, kad Komunistų partija 
turėjo galimybės sušvelninti 
smūgius iš Maskvos. Šiuo metu 
užmegzti ryšiai su Europos di
džiausiom socialdemokratijom. 
Didžiausia atgaila, kurią nuo 
Maskvos atsiskyrusi partija gali 
prisiimti — tai prisidėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės at-

Šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Liūtas Mockūnas Vilniuje.

Išeivių literatūros kritikos 
antologijos sutiktuvės Chicagoje

Ateinantį penktadienį, spalio 5 
dieną, 7:30 v.v., Chicagos 
Jaunimo centro kavinėje ruo
šiamos Liūto Mockūno sudarytos 
ir redaguotos lietuvių išeivijos 
literatūros kritikos antologijos, 
apimančios 1946-1987 metų 
laikotarpį, Egzodo literatūros 
atšvaitai sutiktuvės. Knyga buvo 
išleista Vagos leidyklos Vilniuje 
1989 metais ir jau spėjo susi
laukti įvairių vertinimų tiek 
Lietuvos, tiek ir išeivijos 
spaudoje.

Vakaro programoje dr. Violeta 
Kelertienė, Lituanistikos kated

Lietuvos valstybingumas — 
šiemetinio Ateities studijinio 
savaitgalio Chicagoje tema

Tradicinis rudeninis Ateities 
studijinis savaitgalis Chicagoje 
šiais metais bus spalio 12-14 
dienomis. Šiemetinio savaitgalio 
programos pagrindinis dėmesys 
skiriamas Lietuvos valstybin
gumo klausimams ir nūdienėms 
jo problemoms. Kitas programos 
akcentas literatūrinis — savait
galyje dalyvaus poetai Edita 
Nazaraitė, atvykstanti iš Toron
to, ir Julius Keleras iš Lietuvos, 
šiuo metu gyvenantis Chicagoje.

Savaitgalis pradedamas lite
ratūros vakaru penktadienį, 
spalio 12 dieną, Jaunimo centro 
kavinėje. Edita Nazaraitė ir Ju
lius Keleras skaitys savo 
eilėraščius. Ateities literatūros 
fondo tik ką išleistą Juliaus 
Kelero naują poezijos rinkinį 
Baltas kalėdaitis aptars Aušra 
Liulevičienė. Vakaro programoje 
bus rodomos Editos Nazaraitės, 
greta poezijos kuriančios ir dailę, 
meno darbų skaidrės. Savo 
kūrinius komentuos pati daili
ninkė. Vakaro programai vado
vaus Daiva Markelytė-Repečkie- 
nė.

Šeštadienio programa vyks 
Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje. Nuo 9 v.r. besi- 
renkantys bus vaišinami kava, o 
9:30 savaitgalio pirmąją paskaitą 
skaitys advokatas Povilas Žum- 
bakis tema: „Galimi sunkumai, 
keičiant teisę Lietuvoje”. Lie
tuvos atstovas Washingtone 
Stasys Lozoraitis 11 v.r. kalbės 
tema: „Išeivių įnašas į Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą”. 
Dr. Vytauto Vyganto paskaita 
„Valstybinė dinamika — krikš
čioniškas žvilgsnis” bus 1:30 v. 
p.p., o 3 v. p.p. įvyks svarstybos 
apie šio laiko politines asmenybes 
ir organizacijas Lietuvoje.

Kasmetinio Ateities studijinio 
savaitgalio rėmuose šeštadienį 
vykstantis tradicinis Ateities 
žurnalo vakaras prasidės 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje.

statymo. Aukščiau už partiją 
turėtų būti tautos interesai. 
Paleckio nuomone, ateitis šviesi, 
kas bebūtų. Jo kalbos metu iškilo 
1989 metų Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės Gotlande, Šve
dijoje, pasekmės jo politinei kar
jerai: paminėjimas Pravdoje, pa
siaiškinimai, kurių pareikalavo 
Maskva.

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 

ros University of Illinois at 
Chicago profesorė, ves pokalbį su 
antologijos sudarytoju Liūtu Moc- 
kūnu. Pokalbyje bus paliesti 
antologijos sudarymo užkulisiai, 
kritikų priekaištai šiai knygai, 
išeivijos literatūra aplamai, išei
vijoje leidžiamų knygų kontra
banda į Lietuvą politinės ir 
kultūrinės priespaudos laikais ir 
kitos kultūrinės įdomybės. 
Sutiktuves rengia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba. 
Vakaro metu bus proga įsigyti ir 
naująją kritikos straipsnių kny
gą Egzodo literatūros atšvaitus.

Jame kviečiami dalyvauti visi 
studijinio savaitgalio paskaitų 
lankytojai. Vakaro metu bus 
įteikiamos jaunimo kūrybos pre
mijos Ateities žurnalo bend
radarbiams. Muzikinę programą 
atliks Rima Polikaitytė — fleita, 
Kazys Motekaitis — smuikas, ir 
pianistas Manigirdas Motekaitis. 
Tolimesnė vakaro dalis — karštų 
patiekalų vakarienė ir šokiai. 
(Ateities žurnalo vakarui vietas 
reikia rezervuoti, skambinant 
312-434-2243).

Sekmadienio, spalio 14 dienos, 
programa vyks Ateitininkų 
namuose, Lemont, Illinois. 
Pradžia — šv. mišios 11 v.r. 
Lietuvių katalikų misijos kop
lyčioje, Lemonte. Po mišių — 
kava ir užkandžiai Ateitininkų 
namuose, o 1 v. p.p. pirmoji 
dienos paskaita — prof. dr. Sta
sio Vanagūno „Reformos klausi
mai valstybingumo teisėje”. 
Savaitgalio programa užsklen
džiama viešnios iš Kanados, 
poetės ir dailininkės Editos Na
zaraitės paskaita, prasidedančia 2 
v. p.p.: „Rašytojo laisvė dikta
tūroje ir demokratijoje”. Ateities 
studijinį savaitgalį, šiais metais 
jau dešimtą iš eilės, ruošia šią 
užduotį pasiėmusių čikagiečių 
ateitininkų sendraugių būrelis, 
bet jo programa, kaip ir visais 
ankstesniais metais nuo pat jo 
pradžios, skiriama visai reli
ginėmis ir kultūrinėmis temomis, 
o ypač Lietuvos ateitimi, besi
rūpinančiai mūsų visuomenei. 
Visi, kuriuos domina šių metų 
Ateities studijinio savaitgalio 
programa, yra nuoširdžiai kvie
čiami ir laukiami — ir ne tik 
pasyviai klausytojo rolei, bet gy
vam minčių pasidalijimui, neven
giant ir jų konfliktų, per klau
simų sesįjas po kiekvienos pa
skaitos bei diskusijas mus visus 
į tautą rišančiais ir šiuo metu 
gyvybiškai svarbiais rūpesčiais 
dėl tėvynės laimingos ateities.

A.S.

ATITAISYMAS
Praėjusios savaitės Draugo 

kultūrinio priedo numeryje (1990 m. 
rugsėjo mėn. 22 d.), 4-ame puslapyje, 
po antrąja nuotrauka iš lietuvių 
dailininkų parodos Michigan City, 
Indiana, atidarymo buvo praleista 
pavardė: ponia, antroji iš kairės, turėjo 
būti Ieva Kasniūnienė. Fotografijoje 
esančių asmenų ir fotografo K. 
Pociaus redakcija atsiprašo.
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