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New York’as

Slaptoji kalba
Neretai iš kai kurių architipinių vaizdų švyti tokia istorinė
tiesa, kurios veltui ieškotum ar
chyvuose ar rinkiniuose politikų
kalbų, dokumentų ir valstybinių
pareiškimų. Smulkesnis toks
vaizdas būtų Adolfo Šapokos
Lietuvos istorijos vadovėlyje fo
tografija stalo, nusverto įrištais
tomais milijono parašų, 1921
metais Amerikos lietuvių visuo
menės surinktų, raginant JAV
pripažinti naujai nepriklausomą
Lietuvą. O nušviečiantis visą
tautos išlikimo ir atgimimo is
toriją būtų kitas vaizdas — gar
si Petro Rimšos skulptūra „Vargo
mokykla”. Menanti caristinį
spaudos draudimo laikotarpį,
skulptūra vaizduoja motiną prie
ratelio, mokančią vaiką skaityti.
Tose dviejose figūrose atsispindi
motinos uždavinys, jos lemtis
tautos gyvenime — ugdymo, stipt
rinimo, tęstinumo uždavinys. O
ilgiausių amžių būvyje tas
uždavinys yra net svarbesnis
negu filosofų mintys ar aušri
ninkų, varpininkų raštai, disi
dentų pasipriešinimai ar politi
kų žygiai.
Bevartant buvusios Sovietų
Sąjungos propagandinio leidinio
Soviet Life (1988 rugsėjo mėnesio)
puslapius, užtinki seriją iliustruo
tų straipsnių apie Šiaulių miestą,
vakariniame Sovietų Sąjungos
užkampyje. Rasti tą skyrių
reikia perversti daug žurnalo
puslapių, kuriuose reportuojama
19-ojo Komunistų Partijos suva-

žiavimo eiga. Ir kaip keistai tas
viskas atrodo šiandien — Gorbis,
su dideliu, ryškiu savim pasi
tikėjimu, ruošiasi gelbėti Sąjungą
ir nomenklatūros privilegijas iš
saugoti, pasišvęsdamas socialis
tiniam projektui. Boris Pugo,
tuomet Latvijos kompartijos pir
mas sekretorius, įsirašo į „per
sitvarkiusiųjų” eiles. Jelcinas
reiškiasi, nors ir suvažiavime
atgarsio nerasdamas. Kaip pa
saulis pasikeitęs, nusistebi
žmogus.
Toliau pavertus, pasirodo
straipsniai apie Šiaulius. Švie
siame tekste kartojasi žodžiai
— „delightful”, „funny”, „humorous”, iki miesto vaizdas daros
panašus į tarsi kokį tarybinį
Disneyland, kuriame piliečiai
vaikščioja su šypsenom, lengvom
širdim ir pakilia nuotaika. Tik
kartą užsimenama,"kad nauji fndustriniai metodai žada sumažin
ti gamtos taršą šitoje nukentė
jusioje industrinėje apskrityje.
O tada užtinki vieną tų ypatin
gų vaizdų, kurie atveria gilesnę
istorinę tiesą. Tai yra fotografija,
po kuria nekaltai paaiškinama!
„The exteriors of many apart-,;
ment buildings are adorned with
original works of art — frescoes or,
mosaics” — „Daugelio daugią-i
aukščių namų išorės yra papuošę
tos originaliais meno darbais —'
freskomis ar mozaikomis”. Mono
litinio betoninio pastato sieną
užima „abstrakčios” mozaikos.
Bet tą jų slaptą, simbolinę kalbą

Šiaulių gyvenamo namo siena su dekoratyvine mozaika.

Nepriklausomos pasaulio vals
tybės, kurios įkūrė ir išugdė
Jungtinių Tautų organizaciją,
šiandien priėmė Lietuvą į savo
šeimą. Taip Lietuva, savo
amžiaus aštuntąjį šimtmetį
bebaigianti Europos valstybė,
kurią jos kaimynai net du kartus
buvo išbraukę iš žemėlapio, vėl
pasirodo, kaip mitų paukštis
feniksas, dar kartą gimusi iš
savo pačios pelenų. Bet Lietuva
atgimsta ne tik iš paskutiniųjų
Antrojo pasaulinio karo pelenų.
Lietuva atgimė iš savo žmonių
kančios ir kovos. Iš jų darbo ir
tikėjimo. Kuo tikėjo mūsų šalis
per pastaruosius dešimtmečius,
kai brutali prievarta ir ciniškas
pragmatizmas liepė jau niekuo
nebetikėti šiame pasaulyje? Ji
tikėjo pagrindiniais dalykais:
tiesa ir teisingumu. Tą dvasinį
žinojimą aš apibūdinčiau taip:
yra neteisybė ir skriauda, bet ji
laikina, nes negali taip būti, kad
neteisybė įsiviešpatautų amžinai.
Lietuvos žmonių širdyse, nors
jos matė, kaip yra išsigimstama
ir nusikalstama, kaip šimtams
tūkšVfFjičių. gali būti atimama
gyvylįe arba tėvynė — mūsų
žmonių širdyse neužgesinamas
ruseno tikėjimas galutiniu tei
singumu. Tokį teisingumą ir
* Redakcija dėkoja Petrui Petručiui, „Margučio” radijo Chicago’je
vedėjui, už šios Vytauto Landsbergio
kalbos teksto parūpinimą spausdi
nimui šio šeštadienio Draugo kul
tūriniame priede.

Antrojo tūkstantmečio pabai
pagal krikščionių kalendorių, tąį.
ir kruviniausio ir melagingiausią <
šimtmečio pabaiga. Jau traukia,
si, žlunga didžiausioji blogybė,
neapykantos kultas ir gražiai
pasivadinusi netiesa, kurios pa,
grindinis įrodymas buvo smurtą^.
Iš dykumos jau ateina, baugu net’
patikėti, meilės tiesa, kuri ste" bėsis, kad seniau būdavo smurto.”
Aš nežinau, ar ne iliuzija tastaikos, vilties slenkstis žmonijai)*
Bet norisi tikėti, kad apokalipsės •
pranašystės ir šį kartą dar neiš**
sipildys. Brolžudžiui Kainui biftt
leista numirti, o Lietuva bus ttlkitiems padėjusi rasti daugiattv
vilties.
‘"te
Pasaulis jau pamatė Lietuvą^’
kuri sugrįžta iš tariamos nėę«
būties, iš melagingai nudažytu
žemėlapio, o aš matau, kaip švie^
sėjantis pasaulis ateina paąj
Lietuvą. Ir mes išimame korį me>,
daus ir pasisodiname prie stalą,
bičiuli, kurio bitės nepuola geltą*
nes jis geras žmogus.
,*■
Didelė šeima vienoje šalyje ir
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, atvykęs i Midway aerouostą,
šeimų šeima, sudaranti žmonitų
Chicago’je, šių metų gegužės 11 dieną, kreipiasi į susirinkusius jj sutikti tūkstančius lietuvių.
Jono Kuprio nuotrauka pasaulį. Tokios ateities kūrime
mes pasiryžę dalyvauti. Mes.
nesunaikinamą transcendentinį tankų arba branduolinių raketų. krašto laisvę. Mes rinkdavomės norime praplėsti nebranduolines' ’
gėrį daugelis laiko Dievo savybe. Taip liūdnai atrodė pasaulis, ku ir dainuodavome, o išsiskirstę ir didelio pasitikėjimo zonas.’.
Bet juk galibūti„kad tai pasaulio rio galingieji manė, kad suplėšius kantriai dirboma-Mes atmetėme Todėl reikalaujame išvesti iš’
ir būties esmė, kurią žmonės popierius su įrašyta teise, dingsta smurtą ir nesileidome išprovo mūsų teritorijos visą joje ne-T
pavadino Dievu. O gyvename ir pati teisė.
kuojami. Mes sukaupėme dar teisėtai esančią svetimą ka”
žemėje, kurioje beveik viskas gali
Gerai, kad ne visi taip manė. Ir nežinotą politinį patyrimą, riuomenę. Mes neturime jokiobūti pąjuokiama. Lietuvos žmo Lietuva nesuklydo ir nenusi kuriuo galime ir bu kitais pa priešiškumo ir nejaučiame keršto*
nės antai tikėjo, kad jų maža minė. Jos tikėjimas neatimama sidalinti.
nė vienam kaimynui. Mes norime?
šalis vėl bus nepriklausoma teise ir teisėtumu, jos atsisa
Jeigu žmogus nori gyventi do sukurti demokratinę valstybę^
valstybė, net paskelbė tai, o iš jų kymas baimės ir melo pasirodė rai, tai kodėl pasaulyje negali kurioje visiems pakaks vietos iri
buvo juokiamasi — popierinė ta stipresnis už tankus ir raketas. būti doros politikos? Jeigu bus apsaugota laisvė, pagrįsti
jūsų nepriklausomybė ir nieko Todėl mes buvome laisvi dvasia kalbame tiesą, tai kodėl negali tautybių ir žmogaus teisėmis bei*
neverta teisė, jeigu neturite ir ėjome, ir ėjome sėkmingai į būti atviros ir teisingos politikos? orumu.
.
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pažįstančiam tos geometrinės, stulpai, savo buvimą praneša
neva atsitiktinės, „originalios” Vyčio dvigubas kryžius, kalavijų
formos turi griežtai apibrėžtą formos, ir girdėti aidai Vilniaus
reikšmę. Iš formų pynės šaukia Tr\jų kryžių paminklo. Šita mo
žiūrovui galingo masto Gedimino zaika turi ypatingą reikšmę, nors
ir nieko svetimam atsilankan
čiam ar svetimam valdininkui
nesako. Joje nusakoma simbolių
kalba tai, ko negalima buvo iš
tarti garsiai. Panašus projektas
vyko Sąjūdžio steigimo metu,
kada buvo telkiamos jėgos ir
ugdomas savim pasitikėjimas.
Savo puikioje naujausioje knygo
je Lithuania Awakening istorikas
Alfred Erich Senn aprašo tautos
prisikėlimo vystimąsi — mitin
guose, privačiuose ir viešuose pa
sikalbėjimuose, kalbose, spaudos
skiltyse. Kiek buvo nepasakyta?
Kiek susitarimų ir tarpusavy
komunikacijos liko neištarta, bet
dar vis suprasta? Tai buvo „są
mokslas” dėl laisvės. Šiaulių
siena su savo slapta kalba ir
daug kitų panašių vaizdų nurodo
tą ilgą raidą ir jėgų būrimą, kurie
pagaliau pasiekė savo kulmina
ciją Sąjūdžio veikime ir Lietuvos
išėjime į laisvę ir į platųjį pasaulį.
Su tuo išėjimu į pasaulį tos
savitos lietuvių kalbos irgi keis
savo paskirtis. Kaip ir svetimų
kalbų naudojimas įgaus kitokią
svarbą. Juk ir didele dėka Vy
tauto Landsbergio anglų kalbos
mokėjimo, galėjimo susikalbėti
su pasaulio visuomene be tar
pininkavimo, Lietuvos valstybė
užima šiuo momentu svarbią rolę
pasaulinėje sąmonėje. Taipgi
Cekuolio aštrios ir smingančios
formulacijos ir metaforos tele
vizijoje įstrigo stebėtojų atmin
tyje.
Ateinantis laikotarpis, kuris
laukia mūsų visu do varžtu

nusimetimo, tai yra suplaukimas
kartu visų tų įvairių mūsų kalbų
— Lietuvos ir jos išeivijos bei
emigracijų, Lietuvos praeities
siekių ir jos dabartinės situacijos,
svąjonių ir politinės veiklos. O
tada laukia mūsų išėjimas į pa
saulį ieškoti savo lemties.
Geriausiu atveju tą lemtį ra
sime idėjų integravimo, minčių
naujų formulavimų plotmėje. Ši
taip jau ir dabar pasauliui ir
žmogiškajai laisvei didžiai
nusipelniusi Lietuva ir toliau gali
likti garsi ir svarbi. Tokiam
uždaviniui yra svarbu nenusigrįžti niekam nuo savo profesinio
darbo, nuo plataus pasaulio,
nepasitenkinti siaurumu ar atsigrįžimu vien į vidų. Išlikusiems
po kiekvieno spaudimo ir lem
tingo bandymo stipresniems ir la
biau užsispyrusiems, lietuviams
dabar reikia atsisukti į pasaulį ir
nebijoti laisvės iššūkių. Tai yra ta
tiesi, save gerbianti laikysena,
kurią užtarė prieš metus poetas
Sigitas Geda. Artimos ateities
uždavinys turėtų būti ne tiek ver
timas veikalų iš anglų ar kitų
kalbų į lietuvių kalbą, kuklus ir

nuolankus importo darbas, kiek yra svarbu pažinti ir galėti atsis*
lietuvių išsimokslinimas svetimų kaityti su savo istorija ir praei'fkalbų vartojime ir galėjimas be timi. Slaptąją mūsų kalbą, kuri
brangaus, nuostolingo tarpinin per dešimtmečius teikė mums gy
kavimo save pristatyti pasauliui. vybinę jėgą ir leido vilčiai tebe;
(Šviesus ir prasmingas tokio dar liepsnoti, reikia dabar išversti
>
bo ir pastangų pavyzdys — visai ir ja paveikti visą pasaulį.
Lietuvai prisiimant šitokią!
neseniai pasirodžiusi, Ispanijoje
išleista, dr. Birutės Ciplįjaus- pasaulinę rolę, gali ir kitas Lie?
kaitės, ispanų literatūros moksli tuvos simbolis rasti savo išpildą.'
ninkės iš JAV, lietuvių poetų — Vytis, energinga ir ryžtingą,
vertimų į ispanų kalbą knyga figūra, jojanti, lekianti iš rytų į.
vakarus.
»
Voces en ei Silencio.)
V.g.l.!
O tapti savimi pasitikintiems
f

Alternatyvinė Žmogaus teisių
konferencija Vilniuje
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The Union of Councils for
Soviet Jews šių metų rugsėjo 7-8
dienomis suruošė Žmogaus tei
sių konferencųą Vilniuje, kaip
alternatyvą tuo pačiu metu
Maskvoje vykstančiai oficialiąjai.
Šios žydų sąjungos vadovai norėjo
pabrėžti, kad Vakarai elgiasi
neatsakingai, dovanodami Sovie
tų Sąjungai tokią privilegiją ir
prestižą, kada joje žmogaus teisės

tebėra pažeidžiamos ir dar nėra
garantuojamos sovietinių įsta
tymų.
Vilniaus konferencijoje daly
vavo Union of Councils for Soviet
Jews vadai bei įvairių tarybų iš
JAV ir Europos vadovybės, kar
tu su Helsinki komisijos nariaiš
ir Sov-Am on Human Rights
Maskvoje vadovais.
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Siame numeryje:
Apie mūsų tautos kalbas • Vytautas Landsbergis Jungtinėse
Tautose • Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje • Vytauto V.
Landsbergio eilėraščiai • Lietuvių išeivijos dailės apybraižos pro*
spektas • Algirdo Kurausko darbų paroda Chicago’je • Naujos
knygos
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Nuo užslėptojo Dievo iki Konstitucijos
Šiemetinė Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje
JUOZAS BAUŽYS
Dainava (Manchester, Michigan) su savo Lietuvą primenančia
gamta vasaromis sutraukia įvai
rioms stovykloms ir studijų savai
tėms lietuviškąjį jaunimą ir
vyresniuosius. Ten šių metų
rugpjūčio 4-11 dienomis vyko ir
35-oji Lietuvių fronto bičiulių '
rengiama Lietuviškųjų studijų
savaitė. Kaip ir visada, tokių sa
vaičių tikslas yra apžvelgti gyve
namojo laikotarpio lietuviškus
klausimus, politinę situaciją,
kultūrines problemas, organiza
cinius reikalus.
Šiemetinė studijų savaitė vy
ko dramatiškųjų įvykių Sovie
tų Sąjungoje išvakarėse. Tačiau
jos metu niekas nebūtų pasakęs,
kad už septynių dienų (rugpjūčio
18) Maskvoje prasidės pučas,
kuris dar už poros savaičių atneš
ir pilnutinę Lietuvos nepriklau
somybės realybę. Tik kažkaip
šioje studijų savaitėje gana
aiškiai buvo jaučiamas optimiz
mas ir viltis, kad tai turės labai
greitai įvykti. Tad ir tokio op
timizmo šviesoje, buvo svarstomi
projektai ir planai jiems įgy
vendinti jai visai laisvoje Lie
tuvoje.

Ar išeivija kalta?

Lietuvių tautos
egzistencijos klausimais
Paskaitų ciklą pradėjo kun. dr.

Feliksas Jucevičius, šalia
teologijos daktarato turįs so
ciologijos ir filosofijos magistro
laipsnius, šiuo metu gyvenąs
Kanadoje. Jo paskaitos tema
„Lietuva 20-ojo amžiaus pasku
tiniame dešimtmetyje” buvo
daugiau filosofinis mąstymas
apie lietuvių tautos užduotį šiuo
lemtingu metu. Prieš palies
damas lietuviškus klausimus,
prelegentas padarė keletą bendrų
istoriosofinių pastabų. Tautos
egzistencija yra saistoma indivi
dualybės ir universalybės prin
cipų. Tauta yra uždara ir savita,
yra tam tikras unikumas, bet ji
gyvena „globaliniame kaime” ir
dėl to yra veikiama kitų tautų
vertybių, gyvenimo stiliaus ir
laiko dvasios. Tačiau pati laiko
dvasia dažnai paveikiama ir
nematomų bei žmogaus protui
nesuprantamų jėgų. Juk kai

verta mūsų liberalams mesti
tokius žvairus žvilgsnius ir nei
giamai kalbėti apie religiją?
Jeigu iš jų pusės jau negalima
bent tolerancįja, ar ne geriau
būtų tarpusavy gyventi paprastu
sugyvenimo dėsniu — nepaste
bėti, kiek skirtingas gali būti
tavo kaimynas, nepąjuokti jo dėl
tų skirtumų. Liberalai, skelbdamiesi sąžinės laisvės ir asmens
gerbėjai, privalėtų šitaip žiūrėti
ir į religiją. „Turiu daug vilčių,
kad šiandienos liberalai yra
gerokai šiltesni religijai, negu
tyčiomis ar netyčiomis prasi
taria” — baigė savo paskaitą Vy
tautas Volertas. (Ši paskaita taip
pat bus spausdinama Į laisvę
žurnale.)

Dr. Kęstutis SkrupskeUs, University of South Carolina filosofijos profesorius,
kalba apie Vytauto Didžiojo universitetą Kaune Lietuviškųjų studijų savaitės
programoje šių metų rugpjūčio 4-11 dienomis Dainavoje, Manchester, Michigan.
Vytauto Maželio nuotrauka

kurie mūsų politologai ir in sugebėjimų žmonių, kurie dirbtų
telektualai dar taip neseniai tautinį ir politinį darbą. Nereikia
laukė komunizmo pergalės patriotinių trafaretų, poezijos
visame pasaulyje, o staiga jis ir ašarų, nes tai pasaulio nesubyrėjo į skeveldras. Istorijoje bejaudina. Nereikia gyventi
veiksmas paklūsta tapsmui, net iliuzijomis, kad iš Vakarų ateis
ir tautos egzistencija paklūsta reikiama pagalba. Reikia būti
bendram istorijos tapsmui.
atsargiems, kad netaptume kitų
Tad ir šiuolaikinė Lietuvos si interesų aukomis. Reikia savimi
tuacija vertintina iš bendrojo pasitikėjimo: mūsų tautos po
žvilgsnio: esame priversti rūpin tencialas yra didesnis, negu iki
tis ne tik „savo kiemu”, bet ir šiol parodytos mūsų ambicijos.
savo „globaliniu kaimu”. Šis Reikia suprasti ne vien, ką tauta
dešimtmetis Lietuvai, atsi turi, bet kas ji yra. Reikia vado
stojusiai dabar dėmesio centre, vautis gėriu, grožiu, teisingumu
bus lemtingas. Kovo 11-ąją iš ir kitais etiniais principais, nes
reikštoji tautos valia turi būti pa be etinio taurumo nėra nei tau
grįsta išmintinga veikla. Pir tinio orumo. Reikia pasisakyti už
miausia reikia neeilinio talento ir tvarką ir kūrybą, o ne griovimą
ir chaosą. Tai yra šio lemtingojo
laikotarpio reikalavimai Lietu
vai. (Paskaita bus ištisai išspaus
dinta Į laisvę žurnalo rudens
numeryje.)

Užslėptojo Dievo
liberalizmas
Savo taip pavadintoje paskai
toje Vytautas Volertas.palietė
kai kurias lietuviškųjų liberalų
spaudoje keliamas mintis ir
apskritai pasisakė lietuviškojo li
beralizmo atžvilgiu. Atrodo, kad
šiam pasisakymui akstiną prele
gentui davė Akiračių žurnalo šių
metų gegužės mėnesio numeryje
išspausdintas Algirdo Juliaus
Greimo straipsnis „Liberalinės
mintys”. Volertas iškėlė šiame
straipsnyje pastebėtų teiginių
netikslumus ir nenaudingas
bei klaidinančias tendencijas,
dažniausiai nukrypstančias į li
beralinio sparno darbų per
vertinimą ir drauge kitos lietu
viškos veiklos bei Katalikų
Bažnyčios nuvertinimą. Libera
linė spauda ir liberalinio sparno
veikėjai tiek išeivijoje, tiek ir
Lietuvoje stengiasi įrodyti, kad
tauta jau be saiko esanti užpil
dyta Brazdžionio, Maceinos, Šal
kauskio kūryba, kad Lietuva
artėjanti prie inkvizicijos, kad tai
grasina žmogaus laisvei.
Vytautas Volertas kalbėjo, kad
jį „stebina ta liberalų baimė
religijos atžvilgiu, nes tik dėl šios
jų
baimės negaliu savęs liberalu
<un. dr. Feliksas Jucevičius, skaitęs paskaitą „Lietuva 20-ojo amžiaus
•askutiniame dešimtmetyje” Lietuviškųjų studijų savaitės programoje vadinti... Jei užslėpčiau Dievą,
lainavoje.
Vytauto Maželio nuotrauka nuo jų nesiskirčiau”. Ar tikrai

Dr. Algirdas Tupčiauskas,
šiuo metu viešįs Chicago’je ir
susipažįstąs su Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro veikla,
savo paskaitoje „Lietuvių išei
vijos kultūrinis kraitis” gvil
deno pokario lietuvių išeivijos
Amerikoje įnašą ir dėmesį lietu
viškosios kultūros kraičiui. Jo
nuomone, dėl sovietų okupacijos
į Vakarus pasitraukę išeiviai,
galvodami apie greitą grįžimą vėl
į Lietuvą, iš pradžių (net iki 1960
metų) nesirūpino lietuvių in
telektualų globojimu ir ugdymu,
nesuteikė didesnės jų darbui
reikšmės, nesudarė tinkamų
sąlygų kartu į Vakarus pasi
traukusiems rašytojams, moksli
ninkams ir kitiems intelektua
lams, kad jie galėtų pilnai atsi
dėti vien savo kūrybai ir moks
liniam darbui. Kaip pavyzdį
prelegentas nurodė profesorių
Mykolą Biržišką ir kitus, ku
riems teko dirbti rankomis. Tik
vėliau buvo pradėta čia tuo
rūpintis
:is ir band<
bandoma skatinti išeivijos 1lietuvių tąutinį-kultūrinį
vystymąsi,
Lietuvių išeivija turėtų apsispręsti už vieną iš šių modelių:
žydišką — stiprų, efektyvų,
remiantį tautą ir jaučiantį tautos
kančią, arba vokišką — greit be
siintegruojantį į aplinką ir netu
rintį kančios. Išeivijai būtinai
reikia naujo akstino, naujo „trigger’io”, reikia didesnio dėmesio
savai kultūrinei veiklai ir, savai
me aišku, daugiau finansų.
Kad ir neilga dr. Tupčiausko
paskaita sukėlė gyvas diskusijas.
Ne vienam užkliuvo prelegento
kaltinimas išeivijai, kad ji pir
maisiais savo kūrimosi metais
neparodžiusi reikiamo dėmesio
kultūrininkams. Visi žinome,
kad tuo metu nebuvo tinkamų
sąlygų: visiems reikėjo pradėti
kurtis iš naujo. O tačiau ir tokio
mis sąlygomis išeivijoje buvo pa
daryta daug nuostabių ir aukštos
kultūrinės vertės dalykų. Ne fi
nansai turi lemiamos reikšmės
kūrybai, o patys kūrėjai ir jų
nusiteikimas.

LietuvUkųjų studijų savaitės Dainavoje programos klausosi Virgus Volertas ir advokatė Daina Kojelytė.
Vytauto Maželio nuotrauka

Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto veidas
Dr. Kęstutis Skrupskelis,
University of South Carolina filo
sofijos profesorius, praėjusią
žiemą praleido Lietuvoje ir
Kauno Vytauto Didžiojo universi
tete dėstė filosofijos kursą. Jo
paskaita „Politinė situacija ir
aukštojo mokslo įstaigos Lietu
voje” ribojosi daugiausia Vytau
to Didžiojo universitete patir
tomis nuotaikomis. Pirmiausia jis
pažymėjo, kad Kauno Vytauto
Didžiojo universitetui reikia
tinkamų pastatų. Jiems įsigyti,
prelegento nuomone, išeivijos tur
tingieji lietuviai galėtų ir turėtų
padėti.
Sovietinė sistema Lietuvoje įve
dė nepaprastai didelę izoliaciją
nuo Vakarų mokslinio gyvenimo.
Dažnai trūksta pagrjpdinių in
formacijų apie męjtslo programas, o jeigu ji* dabar ir
gaunama, pasitaiko, kad yra
pasenusi ir klaidinanti. Buvę sis
temos darbuotojai negali pritap
ti. Programos yra peržiūrimos.
Studentų apkrovimas paskai
tomis labai didelis. Didelis tačiau
yra ir pačių studentų dėmesys
mokslui. Kauno studentai turbūt
rimčiau studijuoja, negu universi
tete, kur prelegentui tenka nuo
lat dėstyti. Kauniškiai gerai ra
šo, yra gyvo intelektualinio gy
venimo, domisi kultūra. Tačiau
pastebimas ir iškalimas atmin
tinai, nevykusios elgesio formos,
Vakarų spaudoje pasireiškiančių
sensacijų priėmimas už tikrą
pinigą. Vis dar galvojama, kad
visa tai, kas sovietų buvo drau
džiama, turi būti gera.
Jei anksčiau didesnę dalį Lietu
vos universitetų studentų su
darydavo kaimiečiai, dabar be
veik visi yra miestiečiai. Naujasis
aukštųjų mokyklų įstatymas ga
rantuoja akademinę laisvę. Vy
tauto Didžiojo universitetas turi
mokslo programas pagal Ame-

rikos universitetų modelį, tačiau
Vilniuje programų suvakarietinimo nesiekiama. Kaune labai
reiškiasi Baltoskandijos idėja,
pagal kurią Baltijos ir Skandina
vijos kraštai sudarytų vieną
bendrą ekonominį bloką.

daugelio šimtmečių valstybin
gumo tradicijas, ji pati turi nu
spręsti, kaip ji galvoja tvarkytis.
Būtų reikalinga sudaryti pla
tesnę komisiją & pajėgiausių spe
cialistų ir ruošti kuo tobuliausią
Konstituciją. O laikinai galima
tvarkytis, paskelbus tik tam
Ar skubėti su Konstitucija? tikrus teisinius nuostatus ir žmo
Lietuvoje šiuo metu yra ruo nių teisių rėmus, panašiai kaip
šiama nauja Konstitucija. Apie Amerikos „Bill of Rights”.
jos paruošiamuosius darbus ir jau
Pozicija ir opozicija
pasiūlytus projektus paskaitą,
skaitė advokatas Povilas Žumįspūdžiai ir nuomonės apie pa
bakis. Pabrėžęs, kad kiekvie
dėtį
Lietuvoje kiekvienoje studi
nos valstybės konstitucija yra
tam tikra sutartis tarp valdžios ir jų savaitėje būna labai šiltai pri
tautos, apribojanti valdžios galią imami ir susilaukia nemažo dė
ir apsaugojanti žmonių teises, mesio. Pagrindiniame simpoziu
prelegentas pažvelgė į šiuo metu me apie patirtas Lietuvoje nuo
Lietuvoje diskutuojamus keturis taikas su pranešimais dalyvavo
Konstitucijos projektus: Lands dr. Zigmas Brinkis, Daina Ko
bergio sudarytos komisijos jelytė, dr. Vytautas Vardys ir
projektą, kairiųjų frakcijos Juozas Kojelis.
Visi jie yra neseniai lankęsi
projektą, Advokatų sąjungos
projektą ir projektą, paruoštą Lietuvoje. Dr. Zigmas Brinkis
amerikiečių teisininkų Wyman ir kalbėjo apie pagalbos Lietu
Johnson. Lietuvių paruošti pro vai reikalą žmonėmis ir specia
jektai panašūs, tik vienur dau listais, o ne pinigais. Daina
giau valdžios suteikiama prezi Kojelytė, trumpai konsultavusi
dentui, kitur — parlamentui. Blo Lietuvoje Finansų ministerijoje
gai, kad abu pagrindiniai projek draudimo reikalais, pabrėžė, kad
tai (valdžios ir kairiųjų) valdžiai į Lietuvą vykstantieji įvairūs
suteikia teisę specialiais dekre patarėjai ir konsultantai turi pir
tais ar aktais apriboti žmonių ma išmokti klausytis ir sužinoti,
teises. Reiškia, teisės pagal Kon ko Lietuvai reikia, o tik paskui
stituciją yra suteikiamos, bet patarinėti. Ne visa, kas gera
valdžia jas gali ir atimti, kada ji Amerikoje, tinka Lietuvai.
Platesnį pranešimą Lietuvos
tik panorės. Abu projektai į
Konstitucįją taip pat įdeda tokius politinio gyvenimo tema padarė
dalykus, kaip, pavyzdžiui, ato dr. Vytautas Vardys, neseniai su
stogų, nedarbingumo ir socialinio amerikiečių delegacįja važinėjęs
draudimo teises, kurie paprastai Baltijos kraštuose. Apie Lietuvos
būna tvarkomi valdžios leidžia parlamentą ir jo darbą prele
gentas atsiliepė labai teigiamai.
mais įstatymais.
Amerikiečių
paruoštame Dirba sunkiai, tačiau kultū
projekte yra įtraukta daug ringai, nors yra pastebima trintis
Amerikos gyvenimo liberalinės tarp intelektualų ir paprastų
sistemos programų, kurios Lie deputatų. Politinė diferenciacija
tuvai ir Lietuvos žmonėms nela vykstanti ne partijomis, o frakci
bai tinka. Jos turėtų būti studi jomis. Demokratinės praktikos
juojamos, bet nebūtinai pilnai pri dar daug trūksta. Politinė dife
taikomos. Lietuva pati turi renciacija dažnai veda į kraštuti
numus, nėra pakantumo kitaip
galvojantiems. Valdžioje jau
čiama netolerancija opozicijai.
Atsigaunantis tautiškumas pasi
rodo nekantrus, nenorįs atleisti.
Netolerancija pasižymi ir buvę
tautos kankiniai, mums brangūs
žmonės. Gal kartais ir KGB pirš
tai visa tai tvarko? Liberalioji
opozicija — „Ateities forumas”,
kuriame yra susibūrę ir padorių
žmonių — kitas kraštutinumas.
Jų deklaracijos neaiškios, pasi
reiškia demokratinis nihilizmas,
intelektualinis ekstremizmas.
Apskritai, opozicija yra reika
linga, bet ji neturėtų kovoti prieš
politinius priešininkus. Dar vis
nesurandama struktūra kultū
ringam nuomonių pasikeitimui.
Duoda vilčių tik tai, kad da
bartinė Vagnoriaus vyriausybė
įgyja pasitikėjimo, nebijo disku
tuoti ir su opozicija. Juozas Ko
jelis, pažymėjęs, kad šiuo metu
dar nėra normalių sąlygų, galvo
direktorius dr. Mykolas Mikalajūnas ii jo, kad opozicijos noras pasi-

LietuvUkųjų studijų savaitėje Dainavoje: „Lietuvos enciklopedijos” leidyklos
Lietuvos, dr. Kazys Ambrozaitis ir dr. Vytautas Vardys, University of Oklahoma politinių mokslų profesorius.
Vytauto Maželio nuotrauka

(Nukelta į 3 psl.)

Šiemetinė Lietuviškųjų studijų
savaitė Dainavoje

Vytautas V. Landsbergis
man kišdavo prie snukio
kruvinus mėsgalius, marškinius,
man siūlydavo gert
šviežią žmogelių kraują,
demonstruodavo kaip išdaužo
sukąstus dantis rūsiuose
per atlaidus
sušaudė Viešpaties portretą Kalvarijoj,
išsuko man rankas ir patvory pasmaugė
be jokio išrišimo,
ir nei viena europa nesulojo...

LIEPA

(Atkelta iš 2 psl.)

Išbadytom akim
po lauką vaikšto namai,
ir tyliai juokiasi
jų durys.

naudoti sunkumais ir perimti
valdžią yra nepateisinamas.
Reikėtų skelbti amnestiją ir pa
naikinti vidinę opoziciją.
Pranešimai sukėlė gyvas dis
kusijas. Dr. Vardžio manymu,
daugelio deklaruojama tezė, jog
reikią pirma galvoti apie nepri
klausomybę, o tik paskui apie
demokratiją, yra klaidinga. Toks
samprotavimas gali tautą vėl nu
vesti i 1926-uosius metus. Reikia
nebijoti rizikos. Tautoje yra susi
kaupę daug nusivylimo ir kri
tikos.

O paleistuvės liepos
išsipina kasas
ir prinokusiais
liepžiedžių speneliais
sugundo vakarykšti
vėją.

Vidurnakti
suloja palaidi
kaimynų šunes,
kai išeinu pasivaikščiot
su savo akla mylimąja.

Darbai ir projektai
Savaitės dalyviai turėjo progą
išklausyti keletą specialių pra
nešimų. Linas Kojelis plačiau
supažindino klausytojus su jo
vadovaujama US-Baltic Foundation. Tai švietimo ir techninio pa
ruošimo pagalbos Baltijos kraš
tams organizacija, kuri akcen
tuoja kaip spręsti viešosios svei
katos, švietimo, savivaldybių,
ekologijos, anglų kalbos mokymo
ir kitus projektus. Projektai fi
nansuojami įvairių Amerikos
fondų. Darbas jau vyksta, rezul
tatai geri.
Apie JAV LB Komunikacijos
Centrą Philadelphijoje ir jo atlik
tus darbus kalbėjo Virgus Volertas. Nuo lemtingosios Kovo
11-osios, kada šis centras įsikūrė,
iki šiandien savanorišku pa
grindu jis yra išvystęs akciją
Kongrese ir spaudoje už Lietuvos
reikalus. Prelegentas tik nusi
skundė, kad neretai pasitaiky
davo įvairių kliūčių ir net truk
dymo iš pačių lietuviškų veiks
nių. Nežiūrint to, šio centro dar
buotojų entuziazmas yra didelis.
Studijų savaitėje dalyvavo ir
„Lietuvos enciklopedijos” leidyk
los direktorius dr. Mykolas
Mikalajūnas. Jis padarė prane
šimą apie projektą Lietuvoje iš
leisti naują, didžiulę enciklo
pediją, pavartojant išeivijoje ir
anksčiau Lietuvoje leistų encik
lopedijų medžiagą. Pabrėžė, kad
Lietuvoje yra nepaprastas objek
tyvios informacijos badas. Naujos
enciklopedijos leidimui bus reika
linga ir išeivijos pagalba žmo
nėmis ir finansais.
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SENA NUOTRAUKA

ant skardžio vaikas
bespalviais
vandens išskalautais plaukais
prieškarinėj nuotraukoj
šaukiantis
kad ranką ištiesęs pąįustum
kaip byra nuo skardžio smėlis
kaip kregždė krinta į smėlį
kaip lėta procesija
eina pro vaiką
o šis
užspaudžia akis
žirgams ir raiteliams
ir suberia į upę
jų veidus.
Dr. Algirdas Tupčiauskas ii Lietuvos Lietuviškųjų studijų savaitės programo
je kalba apie lietuvių išeivijos kultūrinį įnašų.
Vytauto Maželio nuotrauka

nizacinės veiklos plonybių, jie
supranta ir vertina „Į pilnutinę
demokratiją” idėjų vertę ir ban
do jas skleisti.
Posėdžiuose kaip tik ir buvo
svarstomi ir sprendžiami įvai
riausi Į Laisvę Fondo, Lietuviškų
studijų centro, Lietuvių Fronto
tarybos ir Į laisve žurnalo rei
kalai. Daug sutarta, padaryta
daug sprendimų, bet ar visa bus
atlikta, parodys ateitis.

Dvasinė atgaiva

Kiekvieną dieną buvo aukoja
mos šv. mišios. Savaitėje daly
vavo du kunigai: kun. Kastytis
Ramanauskas, MIC ir kun. dr.
Feliksas Jucevičius. Abiejų
trumpi pamokslai derinosi su sa
vaitėje svarstomomis mintimis.
Posėdžiai, posėdžiai...
Vakarais, šalia bendrų vaišių,
buvo ir įdomesnių programų.
Saviems organizaciniams rei Vieną vakarą žiūrėjome video
kalams šiemet buvo paskirta filmą iš poeto Bernardo Brazdžio
tikrai nemažai laiko. Tad po nio šios vasaros kelionės Lietu
sėdžių bei pasitarimų netrūko. Iš voje. Penktadienio vakaras buvo
Lietuvos buvo atvykęs į Laisvę skirtas lietuvių tautos aukoms
Fondo Lietuvos filialo valdybos prisiminti — nuo 1941 metų
pirmininkas Vidmantas Valiu sukilimo, nuo ištremtųjų ir
šaitis, kuris pasidžiaugė, jog Lie žuvusiųjų, nuo partizanų ir nuo
tuvoje Į Laisvę Fondas ir apie jį sąžinės kalinių iki Sausio
pradedą susispiesti bendramin 13-osios ir Medininkų muitinės
čiai tęsia Lietuvių Fronto ir ypač aukų. Tuoj po šv. mišių buvo
pilnutinės demokratuos idėjas. trumpas ir prasmingas pami
Nors jie nėra autentiškai su to nėjimas prie septynių uždegtų
mis idėjomis išaugę, o tik jas žvakių, simbolizuojančių vėliau
kiekvienas individualiai susi siąsias aukas. Trumpai kalbėjo
radę, nors jiems dar trūksta orga- Juozas Baužys, dr. Adolfas

Damušis, dr. Kazys Ambrazai
tis ir Vidmantas Valiušaitis.
Partizanų poezijos paskaitė Kris
tina Volertienė. Buvo taip pat
parodytas Arvydo Reneckio su
suktas video filmas „Naktis Lie
tuvoje”. Šeštadienio vakare įvyko
solistės iš Lietuvos Gražinos
Apanavičiūtės koncertas. Po jo
skambėjo dainos, vadovaujamos
dr. Petro Kisieliaus, sukosi poros.
*
Apskritai, šioj studijų savaitėj
nuotaika buvo, kaip paprastai,
jauki, oras pasitaikė geras, Aldo
nos Šoliūnienės paruoštas mais
tas labai įvairus ir skanus. Reikia
tikėtis, kad šioji Lietuviškųjų
studijų savaitė bus Dainavoje
tęsiama ir toliau, nors visi su
entuziazmu priėmė pasiūlymą
kitą vasarą ruošti panašią sa
vaitę ir Lietuvoje. Iki pasima
tymo!

• Bernardo Brazdžionio SU
GRĮŽIMAS — didelio formato
lankstinukas, su dviem poeto
eilėraščiais ir keturiolika ryškių
nuotraukų iš jo pirmosios vieš
nagės Lietuvoje, paruoštas foto
grafų Leonos ir Vinco Korkučių.
Redaktorius — R. Bartkus. Ti
ražas — 10,000 egzempliorių.
Kaina — 2 rubliai, 80 kapeikų.
Išleistas Lietuvoje Lietuvos
Vaikų fondo rėmimo ūkiskaitinio
klubo. Spausdino „Ryto” spaus
tuvė Klaipėdoje.

FOTOGRAFIJA
Vėja8
eidamas vakare
pro atvirą tavo langą
(jis niekur nebuvo matęs
nuogos moters fotografijos)
pagalvojo iš kur
tie du apšviesti mėnuliai
ant tavo krūtinės.
Vęįas
tyliai
įslinko į kambarį
užuolaidos
pakvipo
alyvomis.

o kartą per metus
muravjovas pasidabina medaliais
ir pasirodo rūmų balkone —
susirinkusiųjų miniai jis leidžia
iš savęs pasijuokti —
į ji pradeda lėkti
pomidorai, kiaušiniai ir replikos
suspaudęs lūpas muravjovas tyli
jis žino reikia viską iškęsti
juk jie kaip vaikai —
pradės paskui sprogdinti tiltus
negražiai rašinėt ant tvorų
ir vartosi per naktį lovoj muravjovas
kartodamas pranašiškus žodžius —
valdovas negali turėti ambicijų
į jo sveikatą šiąnakt geria
bąjorai prasčiokai ir pirkliai
ir šnipai kukliai šypsodamiesi
lyžteli taurelės kraštą —
tai sutartinis ženklas sušukti VALIO!
o vienas jų persirengęs kalės vaiku
išlenda iš po stalo ir ima šmeižti
savo valdovą, girti bajorai
spardo jam į veidą į pilvą
kol šnipas apsivemia medaliais
ir muravjovas užmiega galvodamas
nebus dar šiąnakt revoliucijos
ir jau sapne jis atleidžia
šiai susirinkusiai po balkonu
ubagų miniai
tik nerimą kelia tie trys
sąmokslininkai
kurie nesijuokė iš jo
o stovėjo prie smuklės durų
lyg niekur nieko susikišę rankas
i kišenes
viešpatie viešpatie inkščia sapne
muravjovas
juk jie užminavo man smegenis.

VAIKŲ NAMAI

INGAI

I

Tai buvo rudenį —
per naktį krapnojo lietus,
už sienos repetavo smuikininkas,
prieš auštant jį išnešė iš namų,
pro šalį nubrido orkestras.

Ryte
sutikau Vingio parke mergaitę,
jinai dėvėjo tokią pat suknelę
kaip tavo.
Prisiminiau —
tada, kai kėlėmės per upę,
tada, kai apvirto valtis,
sėdėjom sušalę po tiltu,
lietum kvepėjo tavo plaukai.

Upėj plūduriavo smuikas,
šlapioj parko estradoj
repetavo rudens orkestrėlis.
ŠUNELIO IŠPAŽINTIS,
ŽYDINT KAPINĖMS

Dalia dalyvių ir paskaitininkų Lietuviškųjų studijų savaitėje šių metų vasarų Dainavoje: (iš kairės) Bronius Krokys,
neatpažintas asmuo, Nijolė Balčiūnienė, Onutė Baužienė, Algis RauHnaMa, dr. Vaclovas Šaulys, Jonas Pabedinskas,
Irena PabedinsMenė, Vidmantas Valiušaitis iš Lietuvos, Virgus Volertas, advokatas Povilas Žumbalds ir Juozas
Bau*y«
Vytauto Maželio nuotrauka

MURAVJOVO SAPNAS

oi tu bitele, pilkoji sesele,
Dangaus Karaliene
iš Viešpaties sodų atlėkusi:
antradienį
septintą valandą ryto
užlaužę rankas
mane įstūmė į rūsį,
bet prie grandinės pririštas
blogai aš lojau
ir uodega nevizginau, tada
mane pabandė prijaukinti:
laikydavo savaitėm alkaną
šnibždėdami — išduok išduok,
aplok — antai keliu ateina
tavo Motiną
o kai pradėdavau iš bado alpt,
T

Vytautas V. Landsbergis
V

V
Jis čiupinėjo gulinčių
mintis ir kaulus,
bandydamas įspėt jų veidus:
nuramintus ligų ar avarijose,
su perdurtais šonais ar
subadytom venom ir suspardyta galva
Antoška iš septintos C.
VI
O vaikų namuose
jau antra savaitė šokiai,
kad vaikai neišgirstų
buldozerių kapinėse
ir nepradėtų prašytis į kiemą.

VII
Prisiminiau —
tada man ir pradėjo dvejintis,
žiūriu — per miestą
keliauja dvi Tėvynės,
abi jos vedasi didžiulį šunį,
kuris ištreniruotas
užuosti mūsų mintis,
mes sėdim kambariuose,
užtraukę užuolaidas, užsikimšę ausis,
kartodami: „Negalvoti, negalvoti, negalvoti", —
šuo mėgsta banalias dainas garsiakalbiuose,
mes plojome ir urzgiame prirakinti
prie Vilniaus bokštų ir bažnyčių,
o Kristoforas šiąnakt pernešė
jau paskutinį kūdikėlį anapus Neries,
nes auštant prasidės
mažų žmogelių mūšis, ir bus kova,
kurioj neliks nė vieno nugalėtojo,
tik mirusiųjų telefonai knygose,
dvi girtos Motinos Tėvynės verkiančios.

Brauki pirštu
per plaukus: ašmenis,
kurie kaulo baltumo,
palėpėje užmiršto vaiko,
kurį suodys sulopys
mano girta močiutė.

VIII
Koridoriuj
įkyriai birbia skambutis,
vaikus geriau žadinti
mechanizuotai,
negu šaukti vardu
arba ranka paglostyt plaukus.

II
Kas Lietuvon mane pasėjo,
kas Lietuvoj mane pragėrė,
kas mano verksmą pavertė juoku,
norėdamas, kad nesuprasčiau to,
ką dar truputį suprantu.

IX
Po sieną ropinėja
Šiškino meškos,
ištrupėjusiais dantim,
jas pamato tik tas,
kuris pirmas pabunda.

III
Auklytė rūko
žiūrėdama pro langą —
ten vaikšto stogais
pageltus džiovininkė mėnesieną
vėsiais lediniais pirštais
ji surenka nuorūkas
berniukų tualete,
mums merkiasi akys
(ten močiutė užlingavo
raudomis mane),
sparnų šnaresys
pripildo šį kambarį,
ir blunka užrašas
trūkinėjančioj prieglaudos sienoj:
„Vaikų Tėvynė".

IV
Jis buvo kapinėse,
kur per anksti numirus jo močiutė,
o ir A t A Juzef Kovalski
artimesnis negu tėvai ar mokytojai,
per kapines
(visi seniai žinojo)
pradėtas tiesti naujas vieškelis,
bet vaikų nieks neišleisdavo
iš teritorijos.

Ne vien šokiruoti
Vytautas V. Landsbergis, 1980-1985 metais
studijuodamas Vilniaus universitete, rašė eilėraš
čius, dramas, pasakas, apsakymus, jei neklystu, ir
dainas. Studentų ypač mėgiamas kasmetinis
„Filologijos ruduo” (poezijos skaitymai, dainos,
kitokios linksmybės margai publikai), kuris
vykdavo Vilniaus senojo universiteto kiemeliuose
ir salėse, taip pat buvo, drįstu teigti, vienas
svarbiausių Vytauto V. Landsbergio kūrinių, nors
pradžią tam buvo davę kiti.
Todėl turbūt ir Vyto poezija — dinamiška,
siekianti išsipančioti iš įprastų .Jaukaus
poetiškumo” normų, kurios migdė ir liūliavo
(kaip visa daugiau ar mažiau oficialioji lyrika)
ir bandė suartėti su priešingo, daugiau komplikuo
to horizonto tradicija, kurią daugeliu atvejų jauna
jai kartai reprezentavo Vytautas Bložė: groteskas,
šokiruojantys vaizdai, netikėta kompozicija,
neretai primenanti absoliučiai nesocialios sąmonės
mėginimą suvokti pasaulį taip, kaip to reikalauja
vidinis subjekto imperatyvas. Atrodytų, tai
„negraži” poezija, šokiruojanti miesčionį, leipstantį
nuo saldžių dermių. Atrodytų. Tačiau, kita vertus,
skausmo joje daugiau nei manieros. O skausmas
yra vienintelė ir nepamainoma poezijos šerdis.

Julius Keleras

Šeštadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 21 d.
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Lietuvių išeivijos dailės apybraižos prospekto reikalu
Pokalbis su prospekto vadove dailėtyrininke Ingrida Korsakaite
ALGIMANTAS KEZYS
Aidų žurnale (1990, Nr. 3) pa
skelbtas Ingridos Korsakaitės
pranešimas apie Lietuvos dailė
tyrininkų sumanymą parengti
lietuvių išeivųos dailės apybraižą
daugelio mūsų gal ir nebuvo pa
stebėtas, o vis dėlto vertas ati
daus dėmesio ir veiklaus at
garsio. Iniciatyvos šiam darbui
imasi grupė Lietuvos Mokslo aka
demijos Kultūros ir meno in
stituto Dailėtyros skyriaus bend
radarbių. Jie subūrė šiam darbui
keletą autorių, kurie pasidalino
veikalo temas šitaip: Ingrida
Korsakaitė tirs lietuvių išeivijos
grafiką ir tautini identitetą,
Viktoras Liutkus — tradicijų tąsą
modernizmo apsuptyje ir abstrakčiojo ekspresionizmo lietuviškąją
atšaką (tapyba), Laima Lauckaitė — lietuvius anapus tradicinio
modernizmo ir Liudvika Žeruolytė — monumentalią ir dekora
tyvinę dailę (vitražai, mozaika,
freska, sienų tapyba, dekora
tyvinės skulptūros, kompozicįjos),
Elona Lubytė — modernizmo
raidą skulptūroje.
Šiais laikais Lietuvą pasiekia
vis daugiau informacijos apie
išeivijos dailę — atskiri daili
ninkai surengia ten parodas,
išleidžia katalogus, yra paruoštos
net kelios monografijos. „Ta
čiau”, rašo Aiduose Ingrida Kor
sakaitė, „siekiant atskleisti bend
resni išeivijos dailės vaizdą ir
pagrindines raidos tendencijas,
ieškant analogijų ir skirtumų su
Lietuvoje sukurta dailės dalimi
bei norint giliau suvokti nacio
nalinės kultūros vientisumą,
būtina imtis nuoseklesnių moks
linių tyrinėjimų... Plačiau tyri
nėti visą išeivijos dailę iki šiol ne
buvo reikiamų sąlygų, ir todėl
susidarė nemažos XX a. lietuvių
dailės istorijos spragos. Dar ir
dabar nėra galimybės parašyti
išsamią išeivijos dailės istoriją...
Tikimės visokeriopos paramos —
skaidrių, katalogų, archyvinių
duomenų ir kt. Gerai būtų, jei
išeivijos tarpe atsirastų autorių,
norinčių bendradarbiauti mūsų
leidinyje ar šiaip aktyviai jam
talkinančių žmonių”.
Šio vertingo užmojo iniciatorei
Ingridai Korsakaitei viešint
Chicago’je, užklausiau ją apie
sumanymo dabartinę stadiją ir
tolimesnę eigą.
Ingrida Korsakaitė: Atvykau
j Chicagą tikrai puikiu metu, kai
vyko didžiulis sujudimas, ruo
šiantis Lietuvių muzikos šventei.
Daugybės kultūrinių renginių
sūkurys pagavo ir mane, nors at
važiavau čia didelio darbo dirbti.
Kaip Aiduose jau rašiau, Lietu
voje subūrėme grupelę dailė
tyrininkų, pasiryžusių parengti
„Išeivijos dailės apybraižą”.

Ingrida Korsakaitė

Algimanto Kezio nuotrauka

Norime problemiškai pažvelgti j
išeivijos dailės visumą ir pagal iš
gales paliesti svarbiausias jos
šakas, raidos kryptis ir pa
grindinius kūrėjus.
Algimantas Kezys: Kiek auto
rių imasi šio darbo?
Ingrida Korsakaitė: Lietuvoje
kol kas mūsų penki. Esame iš
įvairių su menu susijusių in
stitucijų. Laima Lauckaitė ir aš
dirbame neseniai įsteigtame
Lietuvos Mokslų akademijos
Kultūros ir meno institute (čia ir
kilo idėja parengti minėtą
veikalą), Viktoras Liutkus —
Kultūros ir Švietimo minis
terijoje, Liudvika Žeruolytė —
Lietuvos Dailės akademijoje, o
jauniausia mūsų "-bendraautorė
Elona Lubytė — Vilniaus Dailės
muziejuje. Ir išeivijoje atsirado
žmonių, kurie sutiko papildyti
mūsų autorių būrelį. Viktorija
Kašubaitė-Matranga žada para
šyti apie Freiburg’o meno mo
kyklos laikotarpį, o Daiva Karužaitė — apie pačios jauniau
sios kartos, kuri didele dalimi
integruojasi į amerikiečių meninį
gyvenimą, kūrybą.
Algimantas Kezys: Kaip
sekasi pradėtas darbas?
Ingrida Korsakaitė: Iš karto
susidūrėme su dideliais sun
kumais. Tiesa, įvairiuose Lietu

Po Ingridos Korsakaitės pokalbio apie lietuvių išeivijos
dailės apžvalgos prospektų Chicago’s ir apylinkių lietuviai
dailininkai ir dailės darbuotojai: (sėdi) Loreta
Vaikevičienė-Vai, Marija Strasevičlūtė, Emilijus
Holenderis, Lietuvos dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė,
dr. Gediminas Balukas, Laima Krivicldenė, Aldona
Veeelkienė (ii Kanados), (stovi) Marija Ambrazaitienė,

vos miestuose jau surengta
nemaža personalinių ir kolekty
vinių išeivijos dailės parodų, ir į
gimtosios žemės glėbį grįžta vis
daugiau svetur sukurtų kūrinių.
Tačiau vis dėlto plačioji mūsų vi
suomenė dar mažokai žino apie
išeivijos dailę. Literatūros
mokslininkai šiuo atžvilgiu yra
kur kas geresnėje padėtyje. Tiek
didžiuliais konteineriais dosniai
siunčiama į Lietuvą spauda, tiek
ir viena po kitos pas mus išei
nančios knygos jau labai plačiai
paskleidė išeivijos rašytojų žodį.
Beje, jūs turite stiprių literatūros
mokslininkų bei kritikų, o apie
dailę rašančių kur kas mažiau.
Visa, kas buvo parašyta, ne
vienas pasišventęs žmogus (Ado
mas Varnas, Viktoras Vizgirda,
Kazys Baltramonaitis, Algirdas
Kurauskas, Aleksandras ir Eleo
nora Marčiulioniai ir jūs pats)
rinko, o dailininkė Magdalena
Birutė Stankūnienė sumanė
margą medžiagą sisteminti ir su
pagalbininkais pastoviai siunčia
į Lietuvą. Tai iš tiesų didžiulė
parama mūsų darbui ir visiems,
kas domisi išeivijos meniniu
gyvenimu. Vis dėlto nepakanka.
Mums ypač trūksta galimybės
tiesiogiai pamatyti daugelį
rūpimų kūrinių, apsilankyti
dailininkų studijose, pasiaiškinti

Leonas
Narbutis,
Vanda
Balukienė,
Ada
Korsakaitė-Sutkuvienė, Julius Keleras, Algis Trinkūnas,
Miglė Kupiaitė, Dalia Slenienė, Jurgis Daugvila,
Magdalena Birutė Stankūnienė, Donatas Bielskus, Gintarė
Uogintaitė ir Algimantas Kasys.
Dano Lapkaus nuotrauka

jų darbo intencijas ir procesą. At
vykus čia, džiaugiuosi, kad nors
ir per trumpą laiką daugiau ar
mažiau galėjau tai padaryti. Ne
veltui ir anksčiau monografijoms
apie atskirus dailininkus rinkę
medžiagą mūsų menotyrininkai
(T. Sakalauskas, S. Kostkevičiūtė, Z. Žemaitytė) turėjo galimybės
apsilankyti Jungtinėse Valsty
bėse.
Šia proga norėčiau padėkoti
visoms mane, o drauge ir visą
mūsų darbą perėmusioms in
stitucijoms: pirmiausia Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui ir
asmeniškai pirmininkui dr.
Jonui Račkauskui, iškvietusiam
mane į Chicagą, taip pat fi
nansiškai parėmusiems Atviros
Lietuvos fondui bei Lietuvos
Mokslo akademijos Kultūros ir
meno institutui. Nepaprastai esu
dėkinga ir širdingajai Mag
dalenai Stankūnienei bei visai
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybai ir visiems kitiems
mieliems tautiečiams, kurie
mane globojo, padėjo susiorien
tuoti išeivijos meniniame gy
venime bei pamatyti jį supančią
Amerikos meno įvairovę. Buvau
čia tik mėnesį, o rodos, kalnus nuverčiau, susipažinau ir maloniai
pabendravau su daugybe tik iš
spaudos ar laiškų man žinomų
žmonių, gavau daug naudingų
patarimų, pamačiau daug iki šiol
man nematytų dailės kūrinių.
Algimantas Kezys: Kaip ilgai,
manote, truks minėtą veikalą
rengti ir kas imasi jį išleisti?
Ingrida Korsakaitė: Trejus
metus iš peties padirbėję, tikimės
1994 metais įteikti jį „Vagos”
leidyklai, kuri, kaip žinote, labai
dėmesinga išeivijai. Aišku, iškils
nemaža ir spaudos problemų, nes
kol kas jaučiame didžiulį popie
riaus, dažų, iliustracijoms rei
kalingos foto medžiagos stygių.
Kaip ir daugelis kitų sričių spe
cialistų, ir mes tikimės išeivijos
pagalbos, juo labiau, kad ji, regis,
pati turėtų būti suinteresuota šio
veikalo pasirodymu. Jau kilo
mintis suburti „Lietuvių išeivijos
dailės apybraižai” remti komi
tetą. Ieškome mūsų darbui prita
riančių ir jį paremsiančių žmo
nių. Bet tokioje veikloje mes dar
neturime patyrimo, nes iki šiol
mūsų spauda gyvavo visai kitais
principais. Kviestame išeivijos
visuomenę įvairiais būdais prisi
dėti prie mūsų darbo: kas gali fi
nansiškai, kas patarimais ar
prisiminimais, archyvinėmis ar
naujomis fotografijomis, o gal ir
vienu kitu straipsniu.
Labai norėtųsi, kad būsima
knyga būtų bendrų pastangų ir
darbo vaisius, nes svarbiausi jos
tikslai yra šie: 1) pradėti nuo
seklesnius mokslinius lietuvių
išeivijos dailės tyrinėjimus; 2)
dailės pavyzdžiu parodyti tau
tinės kultūros vientisumą, išryš
kinti įvairiuose pasaulio kraš
tuose ir Lietuvoje gyvenančių
dailininkų bendrumą bei skir
tumus; 3) atskleisti lietuvių
dailės ryšius su įvairių tautų
kultūra, neišvengiamą daugelio
išeivijos dailininkų inte
gravimąsi į kitų šalių meninę
terpę ir kartu išsaugotus etninio
tapatumo bruožus. Numatomas
leidinys svarbus tuo, kad jis
supažindins visuomenę su pla
čiau neapibendrinta išeivijos
dailės visuma ir susies ją su
bendraisiais visos lietuvių
kultūros (tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje) procesais.

• Dailininkė Rasa Arbaitė
dalyvavo su savo kūriniais
kolektyvinėje meno parodoje
Kelly-Wood Gallery, Encinitas,
San Diego priemiestyje, Kalifor
nijoje. Meno parodoje, pava
dintoje ,,An Exhibition of
Botanical Art”, vykusioje nuo šių
metų kovo 15 iki balandžio 30
dienos, buvo eksponuojami kūri
niai augalijos temomis.

Dailininkas Algirdas Kurauskas (1923-1986)

originalumu, bet taipgi suge
bantis pereiti ir į komercinio
meno sritį ir čia sukurti iškilių
tos srities darbų”. Parodoje
matysime ir Algirdo Kurausko
srityje. Taikomąja daile jis pelnė taikomosios dailės darbų
sau ir duoną. Menininkas ir šioje pavyzdžius.
Pomirtinę dailininko Algirdo
srityje buvo pastebėtas ir ap
Kurausko
parodą rengia Čiur
dovanotas įvairiomis premijomis.
Ne veltui Chicago’s Meno in lionio galerija. Parodos ati
stituto mokyklos profesorius ir daryme ateinantį penktadienį,
kritikas Joseph Paima, Jr. viena rugsėjo 27 dieną, kalbės meno
proga yra pasakęs, jog Algirdas istorikė Viktorija Matranga.
Kurauskas yra „ne tik jautrus ir Paroda vyks iki šių metų spalio
geras menininkas, pasižymintis 14 dienos.

Dailininko Algirdo Kurausko
darbai keliauja į Lietuvą
Šių metų rugsėjo 27 dieną,
penktadienį, 7:30 v.v. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre,
Chicago’je, bus atidaroma prieš
penkerius metus mirusio daili
ninko Algirdo Kurausko darbų
paroda. Tai paskutinį kartą
Jungtinėse Amerikos Valstybėse
bus sukauptas dailininko meni
nis lobynas vienoje vietoje. Šių
metų pabaigoje daugelis ekspona
tų bus perkeliami į Lietuvą ir
taps Vilniaus universiteto nuo
savybe.
Algirdas Kurauskas buvo visa
pusė asmenybė — misininkas,
aktorius, publicistas -■ kritikas.
Meno studijas jis pradėjo Kauno
Taikomosios dailės institute, kar
tu lankydamas ir Jaunimo teatro
studiją. Antrojo pasaulinio karo
sūkuriai nubloškė jį į Vakarus.
1950 metais jis baigė Ėcole dės
Arts et Metiers Freiburg’e, Vo
kietijoje (tuometinėje Prancūzų
zonoje). Gavęs Prancūzijos
valdžios stipendiją, Algirdas Ku
rauskas persikėlė į Paryžių ir
gilino meno studijas Ecole Nationale Superieure dės Beaux
Arts bei Academie Julienne. Nuo
1952 metų jis apsigyveno
Chicago’je, kur ir mirė 1986
metais rugsėjo 30 dieną.
Šioje parodoje bus išstatyta
dailininko Algirdo Kurausko
grafika, aliejumi, akvarele ir
tempera atlikti jo darbai, gausus
pluoštas iliustracijų bei jo darbai
mišria technika. Parodoje pama
tysime ir Algirdo Kurausko mo
kyklinių darbų knygas, piešinius,
ekslibrius ir sceninius eskizus.
Tai vis darbai, dailininko sukur
ti poilsio metu.
Algirdas Kurauskas buvo
žinomas ir komercinio meno

LMN

Algirdas Kurauskas

Naujos knygos
• Birutė Ciplijauskaitė. Poesia lituana contemporanea.
VOCES EN EL SILENCIO. Barcelona: Los libros de la
Frontera, 1991. 176 puslapiai.

Ši kukliai, bet dailiai apipavi
dalinta knygutė yra 31-oji poezi
jos rinkinių serijoje EI Bardo.
Seriją tvarko Carlos Sahagun.
Dabartinės lietuvių poezijos
rinkiniui išsamų įvadą parašė ir
eilėraščius iš lietuvių į ispanų
kalbą išvertė University of
Wisconsin ispanų literatūros pro
fesorė Birutė Ciplijauskaitė.
Knyga dalinama į dvi dalis. Pir
moji dalis yra skirta egzilėje pa
rašytai poezijai. Čia yra: Antanas
Jasmantas, Jurgis Blekaitis,
Kazys Bradūnas, Alfonsas NykaNiliūnas, Henrikas Nagys, Vla
das Šlaitas, Jonas Mekas, Birutė
Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema,
Vitalija Bogutaitė, Tomas

„The Flutist”
(linoraižinys)

Venclova, Saulius Kubilius.
Antroji dalis skirta poezijai, kuri
rašyta Lietuvoje. Jai atstovauja:
Janina Degutytė, Justinas Mar
cinkevičius, Marcelijus Martinai
tis, Judita Vaičiūnaitė, Sigitas
Geda, Onė Baliukonytė, Nijolė
Miliauskaitė, Gražina Cieškaitė,
Gintaras Patackas, Romas Dau
girdas, Vytautas Landsbergis.
Skaitytojas trumpai supažindina
mas su kiekvienu poetu. Ši knyga
yra nepaprastai svarbus darbas:
ispanų kalba skaitantieji turės
progą susipažinti su pačia
naujausia lietuvių poezija. Ir
anksčiau dr. Birutė Ciplijaus
kaitė yra spausdinusi lietuvių
poezijos vertimus ispanų ir pran
cūzų literatūriniuose žurnaluose.
Džiugu, kad dabar Ispanijos lei
dykla išleido jos kruopščiai pa
ruoštą vertimų bei komentarų
knygą — ir dar tokiu visuotinio
dėmesio Lietuvai laiku, kaip šių
metų vasara.

