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1 Juozas Rimkevičius ir Mokslo ir kūrybos simpoziumai 

JUOZAS MEŠKAUSKAS 

Britų teatralai Rumunijos 
„Beprotiškame miške" 

Kalbant apie Rytų ir Vakarų 
Europą, prisimena graikų mitas 
apie dvi perskirto kūno dalis, 
kurios tebemėgina vieną kitą 
atrasti ir vėl susijungti... Vienas 
naujausių tokių bandymų yra 
spektaklis apie Rumuniją, pava
dintas „Beprotišku mišku" ir 
šiuo metu keliaujantis po Ameri
kos ir Anglijos scenas. 1989 metų 
gruodžio mėnesį, vos trims mėne
siams praėjus po diktatoriaus 
Ceausecu žlugimo, anglų drama
turge Caryl Churchill, režisierius 
Mark Wing-Davey ir dešimt jo 
vaidybos klasės studentų nuvyko 
į Rumuniją. Ten jie apklausinėjo 
revoliucinių įvykių liudininkus, 
ypač jaunimą, ir mėgino „įsi
siurbti" šalies atmosferą. Po 
poros savaičių sugrįžę į Angliją, 
jie ėmė, improvizuodami, kur t i 
pjese irspektaklį. Taip gimė kol 
kas ambicingiausias Vakarų Eu
ropos teatro bandymas suteikti 
formą ir prasmę fantastiškiems 
pasikeitimams Rytų Europoje. 

Kai kurie Vakarų teatro kriti
kai, išgirdę apie tą poros savaičių 
„apsišvietimą" Rumunijoje, lau
kė katastrofiškų pasekmių. Paž
velkime, kaip anglų kolektyvui 
pavyko šis užmojis. 

Pjesės tekstas, kaip ir panašūs 
tokių kolektyvinių pastangų 
vaisiai, tėra standartinė mišrai
nė. Rumunijos „visuomenei" 
pjesėje atstovauja dvi šeimos — 
viena darbininkų, kita inteligen
tų. Pirmame veiksme žmonės 
beveik nieko nekalba, nes kiek
vieną jų mostą ir žodį registruoja 
visagalio saugumo akys ir ausys; 
kai jie kartkarčiais prabyla, jų 
dialogas mįslingas ir nenuošir
dus. Antrame veiksme išvystame 
»gyyą laikrašt į" — aktoriai 
tiesiai, „žurnalistiškai" pasakoja 
apie savo pergyvenimus revoliu
cijos metu. Trečiame veiksme, 
vestuvių scenoje, veikėjai išrėkia 
visą savo susikaupusį pyktį ir 
neviltį. Iš triukšmingos kakofoni
jos išsiskiria pavieniai šūkiai, 
kaip, pvz., „šiai šaliai reikia 
stipraus vado!" 

Caryl Churchill, viena origina
liausių vidurinės kartos anglų 
scenos autorių, savaip tęsia Ber-
tolt Brecht'o „epinio tea t ro" 
tradiciją. Nepaisant jos trumpos 
viešnagės, Rumunijoje ji spėjo pa
justi didžiulę fantastikos bei 
iracionalumo dimensiją rumunų 
kultūroje: tikroviški epizodai jos 
pjesėje pinasi su siurrealistinė

mis vinjetėmis. Scenoje pasirodo 
dabita vampyras ir arkangelas 
Gabrielius (kurį rumunų fašisti
nė bei antisemitinė „Geležinė 
gvardija" buvo pasirinkusi savo 
globėju — be jo sutikimo!) kitoje 
scenoje moteris šnekučiuojasi su 
savo mirusia senele, o nuogas 
vyras vaizduoja kalbantį šunį. 

Reikia pripažinti, kad skeptiš
kųjų krit ikų būgštavimai buvo 
nepagrįsti. Anglų kolektyvas per 
labai trumpą laiką sugebėjo daug 
ką įžvelgti ir šiandieninėje, ir 
„amžinojoje" Rumunijoje. „Kieno 
tai darbas?" — be perstojo klau
sinėja po sceną bėgiojantis pami
šėlis. „Ar t a i buvo revoliucija, ar 
pučas?" — klausia kitas veikėjas, 
pastebėjęs, kad Iliescu vyriausy
bės šūkiai nedaug skiriasi nuo 
čiaušeskinių. Rumunijos isterija, 
atrodo, rutuliuojasi už proto ir 
logikos ribų. 

Iš Brecht'o pjesės autorė pavel
dėjo ir marksistinę istorijos bei 
visuomenės sampratą. „Beprotiš
kame miške" nėra asmenų, o tik
tai visuomeninių klasių ir pajėgų 
atstovai (kareiviai, studentai, 
„buržuazija", darbininkai, ir t.t.) 
Savo ankstesnėse pjesėse Didžio
sios Britanijos temomis, Chur
chill iliustravo jai absoliučiai 
aiškias istorines tiesas — dėl savo 
šalies bėdų ji kaltino „baisiuosius 
dvynius", imperializmą ir kapita
l izmą. Tokio v i suomenin io , 
politinio matavimo nėra jos vai
dinime apie Rumuniją. Jos įsiti
kinimai neleidžia jai kritiškai 
pažvelgti į marksizmo-leninizmo 
vaidmenį Rumunijos agonijoje, 
kurią ji aiškina miglotomis isto
rinėmis aplinkybėmis, kultūri
niais stereotipais, ir parankiomis 
„chaoso" bei „anarchijos" sąvo
komis. Britanija ir visas Vakarų 
pasaulis j a i yra lengvai išaiški
n a m a „kapitalizmo erdvė". Ru
munija visai kitas pasaulis — 
kažkoks Balkanų košmaras, iš 
kurio bergždžiai mėgina pabusti 
jos keisti, egzotiški gyventojai. 

„Beprotišku mišku" rumunai 
kadaise vadino vietą, kur šian
dien stovi Bukarešto miestas. Jų 
įsit ikinimu, į tą mišką niekad 
nesugebėjo įžengti svetimšaliai, 
nežinantys jo slaptų takų. Caryl 
Churchill ir jos kolektyvas į 
mišką įžengia — ir tai nemažas 
pasiekimas — bet nesugeba pra
siskverbti į jo šerdį. 

JP 

Juozas Rimkevičius gimė 1910 
m. spalio mėn. 22 d. Panevėžyje. 
Pradžios mokslą ir gimnaziją 
baigė taip pat Panevėžyje. Tech
nikos mokslus baigė 1934 metais 
ir Karo mokyklos aštuonioliktą 
laidą 1936 metais. Baigęs Karo 
mokyklą, tarnavo technikos dali
niuose ir Kariuomenės štabe 
Kaune. 

Sakoma, kad žmoguje egzis
tuoja du priešingi principai arba 
gal geriau impulsai: savisaugos, 
kuomet ieškoma lyg ir olos, ku
rioje norima pasislėpti , i r 
veržimosi impulsas , kuomet 
veržiamasi atviroje audroje pir
myn. Nežinau, ar Rimkevičiui, 
baigus technikos mokslus, stoji
mas į Karo mokyklą buvo olos 
ieškojimas ar atviros audringos 
erdvės savo veiklai. Aiškiai 
matome, kad abi mokyklos su
formavo jo universalią dvasią, 
įskiepijo jam tiesos ieškojimą, jos 
pažinimą ir jai respektą. Abi 
mokyklas j is savo gyvenime 
gražiai panaudojo. 

Kaip ir mums visiems, Juozui 
Rimkevičiui teko pergyventi 
daug krizių karo metais ir 1950 
m. atvykus į JAV. Čia būdamas, 
dirbo Rand McNally bendrovėje 
ir vėliau Illinois Central geležin
kelių bendrovėje ėjo inžinieriaus 
pareigas. 

Kai kurie psichologai, pedago
gai ir filosofai yra pastebėję, kad 
tam tikri istorijos laikotarpiai lyg 
ir skirti jaunuomenei, o ki t i 
senesniems, subrendus iems. 
Pirmieji dažniausiai pasižymi 
krizėmis, o antrieji stabilumu. Is
torijoj Graikija protegavo ir gar
bino jaunesnius, ka i tuo tarpu 
Roma adoravo subrendusius. 
Juozas Rimkeviius pergyveno 
abu istorijos laikotarpius, jeigu 
juos galima tokiais vadinti. 

Juozas Rimkevičius priklauso 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nei, BALFui, Lietuvių fondui, 
Amerikos Lietuvių inžinierių-ar-
chitektų sąjungai. J i s yra Tech
nikos žodžio bendradarbis ir yra 
vienas iš entuzias t iškiausių 
Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
organizatorių. 

Aktyvumą ir darbą vieni laiko 
džiaugsmo ar pasi tenkinimo 
jausmu, kiti tai laiko misijos ar 
pareigos veiksmu. Juozas Rim
kevičius visus savo darbus turbūt 
laikė džiaugsmo bei pasitenki
nimo, tai pat misijos bei pareigos 
veiksmais. Savo kelionėje jis pra
ėjo didelius žemės plotus, didelius 
miestus, matė ir pergyveno įvai
rius fizinius, ku l tūr in ius ir 
dvasinius įvykius. Vienose vie
tose jis pažino erdvės, kitose laiko 
ir trečiose dvasines dimensijas. 
Kitaip tariant, vienose vietose jis 
pažino geografiją, kitose — is
toriją ir trečiose — pats save. 

Šiame numeryje: 
Rumunija anglų teatre • Juozas Rimkevičius ir Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai • Pokalbis su Vladimiru Jarmolenka • Vytautės 
Žilinskaitės rinktinė • Jadvygos Paukštienės menas • Danguolės 
Sadūnaitės eilėraštis • Faustas Strolia ir Lietuvos vyčių choras 
religiniame koncerte • Dainininkės Asta Krikščiūnaitė ir Aldona 
Vilčinskaitė 

Mūsų visuomeninių ir kultū
rinių organizacijų narių tarpe 
kilo mokslinių simpoziumų 
reikalas. Simpoziumams ruošti 
priežasčių buvo daug, bet svar
biausios jųjų buvo gal šios: 

1. Buvo pastebėta ir atkreiptas 
dėmesys, kad nemažas lietuvių 
skaičius dirba universitetuose, 
mokslo bei tyrimų institutuose ar 
laboratorijose, ir lietuvių tau
tiečių procentas, dirbančių tose 
institucijose, prašoka kitų 
mažumų procentą. Tuo buvo pasi
džiaugta, bet pasigesta tarp 
tų žmonių kontakto. 

2. Tuo metu Lietuvos moksli
ninkams ir dirbantiems mokslo 
srityse ir išeivijos mokslininkams 
ir mokslo mėgėjams palaikyti 
kokį nors ryšį ar bendradarbia
vimą buvo neįmanoma. Simpo
ziumų temos, darbai ir jų san
traukos vienu ar kitu būdu galėjo 
pasiekti Lietuvą, ir šitaip buvo 
palaikomas šioks toks ryšis. 

3. Buvo matoma, kad šio dvi
dešimtojo amžiaus istoriją rašyti 
ir ją pažinti yra neįmanma. Ji 
knygose nerandama. Šiandien 
mokslinė panorama yra beveidė. 
Atradimų autoriai dažniausiai 
yra anoniminiai. Monumentalūs 
pastatai be architektų pavardžių. 
Įvairiuose tyrinėjimuose dažniau
siai dirba žmonių-mokslininkų ar 
mokslų darbininkų grupės. Šitose 
mokslinių darbų grupėse svar
biausia yra darbų gairės, su-
konstruotini instrumentai ar 
mašinos, atrastinos medžiagos ar 
chemikalai, bendros idėjos, o ne 
žmonės-atradėjai, nors be žmonių 
nėra gairių ir idėjų. Tik karts nuo 
karto išryškėja veidas ar pavardė 
iš grupėj dirbančių ir pasišventu
sių mokslui žmonių. Šiandien 
mokslą pažįstame ir į jį žiūrime 
kai į labai gražiai išsiuvinėto 
chalato išvirkščią puse, kur 
ga l ime matyt i t i k gražius, 
padrikus siūlus ir mazgus, o 
tikroji pusė mums nematoma dėl 
labai daugelio priežasčių. 

Dėl čia minėtų ir dar daugelio 
kitų priežasčių bei pasikeitimų 
mumyse ir aplink mus ir buvo 
pradėti moksliniai simpoziumai. 
Juos pradėjo organizuoti Lietuvių 
inžinierių-architektų sąjunga ir 
atskiri asmenys. Vėliau į tą 
darbą įsijungė Lituanistikos ins
titutas, Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė, Pasaul io Lietuvių 
gydytojų sąjunga ir pavieniai 
asmenys. 

Juozas Rimkevičius, būdamas 
Lietuvių inžinierių-architektų 
sąjungos nariu, tuojau pat įsi
jungė į simpoziumų organiza
vimą ir visą laiką buvo vienas iš 
entuziastiškiausių jų organiza
torių ir vykdytoju, 1793.XI.21-25 
dienomis buvo antrasis simpo
ziumas. Šito simpoziumo jis buvo 
organizacinio komiteto narys. 
Trečiojo simpoziumo, kuris įvyko 
1977.XI.24-27 d.Jis buvo orga
nizacinio komiteto vicepirmi
ninkas. Ketvirto simpoziumo, 
kuris įvyko l981.XI.25-29 d.,jis 
buvo organizacinio komiteto pir
mininkas. Penktojo simpoziumo, 
kuris įvyko 1985.XL27-Xn.l d j i s 
buvo Tarybos pirmininkas. 

Juozas Rimkevičius yra kuklus 
savo darbuose. J a m nereikėjo 
reklamos ar pompos. Jo darbams 
nereikėjo saulės, j a m užteko 
lemos ar žvakės šviesos. Liepsna 
— jos šiluma ir šviesa turbūt 

Juozas Rimkevičius 

mokslininko ir mokslo mėgėjo 
yra dvasinis simbolis Heraklitui 
iš Efeso šviesa buvo keitimosi 
simbolis, o keitimasis pasaulyj* 
yra amžinas — pantą rheu 

Inžinieriaus Juozo Rimkevi
čiaus vertė lietuviškam mokslui 
yra ta , kad jis sugebėjo lietu
viškoje išeivijoje sutelkti įvairių 
sričių mokslininkus ir moksio 
mėgėjus, taip pat ir menininkus 
simpoziumams, kurie buvo orga
nizuojami kas ketvirti metai. 
Simpoziumai kaip tik norėjo ir 
nori a t idary t i duris menui , 
mokslui ir tiesai. Nori ir lietuvių 
tautai tas duris laikyti atviras. 

Juozas Rimkevičius yra mecha
nikos inžinierius. Bet jo klasiki-
kinių pažiūrų ir pač'os pasaulė
žiūros pla tumą bei g i luma 
nusako jo paskaitos tema „Tech
nologas - kūrėjas" — atspausdin
ta žurnale Technikos žodis 1971 

m. Nr. 4 — kurioje jis sako: „Dau
gelis mano, kad technologo, 
mokslininko darbas yra vien 
išmoktų faktų sugrupavimas, pri
taikymas žinomų metodų, skys
čių supilstymas atitinkama pro
porcija, jų šildymas bei šaldymas. 
Nieko negali būti labiau klai
dinančio, kaip toks tvirtinimas ir 
įsivaizdavimas. Mokslininkui 
technologui vaizduotė tiek pat 
reikalinga kaip ir rašytojui, 
menininkui ir muzikui. Be vaiz
duotės jis liks tik gamtinių 
reiškinių registruotojas". Toliau 
toje pačije savo paskaitoje jis 
sako: „Mokslas ir menas yra ryš
kiausi, būdingiausi ir iškiliausi 
paminklai, kurie liudija žmogaus 
verte ir didybe Menas išryškina 
žmogaus žibėjimą, mokslas pri
artina jį prie visatos sąrangos". 

Tuose Juozo Rimkevičiaus 
pasisakymuose matome, kodėl į 

simpoziumus buvo sutelkti įvai
riausių krypčių bei sričių meni
ninkai ir mokslininkai, ir su 
visais jis rado bendrą kalbą. 
Vienas rūpestis visada buvo jo 
galvoje, kad tai nepasibaigtų t ik 
atsitiktiniais susitikimais. Jam, 
be abejo, buvo ir yra žinoma, 
kad menininkai kaip Boticelli, 
Cervantes ar Beethoven patys 
savyje yra ciklai ir j iems nerei
kalinga pirmūnų. Būdami savy
je ciklais, jie nepaliko mokyklos. 
Menininkų simfonijos, statulos ar 
piešiniai yra nemirtingi. Kai tuo 
tarpu mokslininkų, mokslo mėgė
jų ar jo populiarizatorių pa
skaitos, s t ra ipsn ia i , knygos 
nuolat gali būti papildytos nau
jais tyrimais, naujais darbais, 
naujomis statistikomis. Simpo
ziumų taip pat y ra ir š i tas 
uždavinys. 

Genijus mene yra sukilėlis, 
kuris sukuria savo pasaulį t am 
tikrose sąlygose. Moksle genijus 
yra asmuo, kuris savo intuicija 
prisideda kuo nors nauju prie jau 
esj ». Tai, be abejo, Rimkevičiui 
bu iinoma ir jis siekė simpoziu-
m i nuolatinės organizacijos, 
moklinęs organizacjos. O to jam 
nepavyko įkūnyti. Tačiau simpo
ziumai vis dėlto įgijo t am tikrą 
r i tmiką. Jo s i e k t a s t i k s l a s 
supažindinti ir sujungti pasauly
je pasklidusius lietuvius moksli
ninkus ir mokslo mėgėjus su 
Lietuvos mokslininkais ir mokslo 
mėgėjais jau yra įvykęs. 1989 
metais Čikagoje ruoštame simpo
ziume dalyvavo ir Lie tuvos 
mokslininkai, o 1991 metų pa
vasary ruoštame simpoziume 
Vilniuje dalyvavo mokslininkai, 
gyveną už Lietuvos ribų. 

Kaip Marco Polo buvo ne t ik 
pirklių princas, popiežiaus pa
siuntinys, kinų miesto guberna
torius, bet buvo ir p i rmas keliau
tojas ir rašytojas, pirmas užmez
gęs ryšį tarp Rytų ir Vakarų, taip 
ir Juozas Rimkevičius padarė 
ryšį, mokslinį ryšį, ta rp mūsų 
Tėvynės ir Naujojo Pasaulio, jis 
integravo geografiją ir istoriją. Jo 
ryšys dabar aiškiai jaučiamas. Ir 
ga l jis dar s t ip rės , ko ir 
Rimkevičius labai norėjo. 

Lietuvis turi dvi svarbias sa
vybes: i š la ikyt i savo au
tentiškumą ir sunkiuose mo-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Kalbamės su Lietuvos parlamentaru 
Vladimiru Jarmolenka 

— Turbūt labiausiai norėtųsi 
duoti mūsų skaitytojams progą 
patirti Jūsų pažiūras i tautinių 
mažumų padėtį ir Jūsų paties pa
tirtį Nepriklausomoje Lietuvoje, 
nes ne tik Jūs pats esate rusų tau
tybės, bet taip pat ir berods vado
vaujate Parlamento sudarytai ko
misijai tautinių mažumų reika
lams. Tačiau gal prieš tai Jums 
būtų smagiau pasikalbėti kitokio
mis temomis, liečiančiomis dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje? 

— Nežinau, man atrodo, kad 
aš visą dieną kalbu kaip koks 
nors pranašas. Man atrodo, kad 
Jūs jau galite susidaryti vaizdą, 
kokios temos man svarbios. Aš 
Jums vakar pasakiau, kad temas, 
kurios jus domina, aš pabandysiu 
suformuluoti, nes man irgi rūpi, 
aš nežinau sprendimo. Gal mes 
ką nors kartu surasime — jūs ką 
nors pasakysite, aš ką nors. Man 
irgi nauda. Aš trupučiuką gai
liuos, kad jūs tylit. 

— Vakar mes pradėjome nuo 
Lietuvos mažumų padėties. Kaip 
Jūs žiūrite į dabartinę mažumų 
padėtį? 

— Čia irgi toks klausimas ne
labai konkretus. Aš sakyčiau, 
taip ... Aš pailiustruočiau tokiu ti
pišku inkliuzu Lietuvoje — tai 
yra Sniečkaus miestas. Man kaip 
rusui kuo geriausia būtų kalbėti 
gal apie rusų problemas Lietuvo
je. Tokie nacionaliniai santykiai: 
jei rusas pradės mokyti lietuvius 
kaip ten reikia elgtis su kitom 
tautom — tai nebūtų labai gerai. 
Lygiai taip pat nelabai mėgstu, 
kada mane moko, kaip man rei
kia gyventi, kaip rusui. Čia tokie 
labai jautrūs dalykai, žinot. Tai 
aš galbūt apie rusus t ada 
kalbėsiu. 

— Arba. kad nebūtų visiškai 
toks bendras klausimas: kai mes 
išgirstame „mažumos Lietuvoje", 
mes išeiname iš to konteksto, kad 
šiuo laiku, nors visais laikais, bet 
šiuo laiku, per pastaruosius pora 
mėnesių, Amerikos spaudoje la
bai plačiai buvo traktuojama, lyg 
mažumų situacija Lietuvoje gra
sina demokratinei santvarkai ir 
reiškia, kad labai yra skriaudžia
mi, labai jų ateitis netikra. Kon
krečiai: lenkai Šalčininkuose. 

— Lenkai ir žydai. Bet čia la
bai komplikuota. Žydai ne dėl da
bartinės žydų padėties. 

— Žydai dėl holokausto. Mūsų 
toks patiems konkretus klausi
mas: kaip mes turime reaguoti į 
šituos kreivus Lietuvos dabartinės 
padėties (ir teisinės, ii konkre
čios gyvenimiškos) šitą piešia
mą vaizdą, kuris aiškiai yra ten
dencingas. Ką gali spręsti iš to pa
ties žurnalizmo, kadangi jis jau 
su ta prielaida, kad Lietuvoje yra 
engiami nelietuviai. 

— Nu nuostabu: Jūs pati su-
formulavot, kaip jūs turite rea
guoti. Aš lygiai taip pat reaguo
ju. Ir aš žinau, kad jie be abejo 
ruošia tą medžiagą. Yra pakan
kamai tų jėgų, kurios būtent iš to 
minta, Aš domėjausi politine ana
lize tokių reiškinių. Kada ir kaip 
staiga per „mass media" ar tą 
presą išmetamas vienas ar kitas 
teiginys koks nors staiga netikė
tai tiems, kurie ne visai stebi ta 
procesą. Sakysim, žydijos klausi
mas. Jeigu dar griežčiau proble
mą — žydšaudžių, arba problema 
lietuviu kaltės, problema tų žmo
nių, kurie ko gero. gal gyvena ir 
čia, problemą kaip jie bus, koks 
juridinis aspektas. Mes sakėm ir 
dar sykį pasakom, ir oficialiai vi
suose lygiuose visą laiką. Vagno
rius kalbėjo ne vieną syki ir Pa
neriuose per paminklo atidengi
mą, kad jokiu būdu nusikaltimas 
prieš žmoniją, genocido nusikal 
timai. negali būt traktuojami 
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Vladimiras Jarmolenka 

Protas, širdis, dvasia. Tai ne vien žodžiai, nusakantys neišardo
mą asmenybės vienovę. Tai — kelias į Laisvę. Per blaivų protą. 
per gryną sąžinę ir širdį — į dvasios laisvę. Tik tapęs asmenybe 
žmogus yra laisvas. Ir tik laisvi žmonės sukurs laisvą Lietuvą, 
iš beveidės gyventojų masės tapdami jos piliečiais, atsakingais 
už savo valstybę. 

Visa gremėzdiška, slogi totalitarinė sistema paremta visuo
tiniu melu ir minta jo syvais. Prievarta ir melas •— jos kūnas ir 
kraujas. Tai todėl imperija taip gina melą ir bijosi tiesos. Ir todėl 
tiesa yra mūsų ginklas. O mūsų priešas yra baimė. Ją įveikę, jau 
esame laisvi. Lietuva jau laisva mūsų širdyse. Kada šis siekis 
įsikūnys — priklausys nuo mūsų ryžto. 

Sąjūdžio kandidato į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą 1991 metų vasario 9-osios dienos rinkimuose Vladimiro 
Jarmolenkos žodžiai. 

Vladimiras Jarmolenka gimė jas. Yra paskelbęs apie 50 moks-
1948 m. gegužės 15 d. Astracha- linių darbų. 
nėję, tarnautojų šeimoje. 1966 m. 
baigė Kauno 10-ąją vidurinę mo
kyklą ir įstojo į Kauno medicinos 
instituto biofizikos skyrių, kurį 
baigė 1972 m. Nuo 1971 m. dirbo 
Visasąjunginio sviesto ir sūrių 
pramonės MTI Lietuvos filiale. 
1977-1980 m. mokėsi tikslinėje 
s tacionar inėje asp i ran tūro je 
TSRS Mokslų Akademijos Biolo
ginės fizikos institute. 1981 m. 
apgynė biologijos mokslų kandi
dato disertaciją. Grįžęs iš aspiran
tūros, tęsė darbą VSSPMTI, bu
vo biochemijos laboratorijos vedė
jas. 1983 m. perėjo dirbti į Kauno 
medicinos instituto CMTL fiziki-
nių-cheminių tyrimų laboratoriją 
jos vedėju. Nuo 1986 m. - KMI 
biologinės ir bioorganinės chemi
jos katedros vyresnysis dėstyto-

Vedęs. Žmona Liudmila — inži
nierė, dukra Olga — studentė, sū
nus Pavelas — moksleivis. 

Nepartinis. Sąjūdžio rėmėjas — 
nuo jo atsiradimo pradžios. Buvo 
TSRS liaudies deputato E. Klum
bio patikėtinis, dalyvavo Sąjūdžio 
darbo grupės veikloje. Kaip eks
pertas dirbo Sąjūdžio Seimo tarp
nacionalinių santykių komisijoje. 

Vladimiro Jarmolenkos žo
džiais, į Nepriklausomybę eina
ma per žmogų, per šeimą, per tau
tą. „Nepriklausomybė — būtina 
tautos išlikimo, demokratinės 
tvarkos ir piliečių gerovės sąlyga. 
Atgimusiai Lietuvai — Nepri
klausomybę, laisvai Lietuvai — 
demokratiją, demokratinei Lietu
vai — žmonišką gyvenimą". Už 
mūsų ir jūsų laisvę! 

kaip paprasti kriminaliniai kokie 
nusikaltėliai, čia y ra žymiai 
aukštesnio masto. Tai yra tarp
tautinė teisė, tai yra įprastas jau 
dalykas. Taip yra visame pasau
lyje, taip yra ir Amerikoje. Galiu 
suprasti, kad yra žmonės, kurie 
nemėgsta, nekenčia, kad ir pas 
jus, sakysim, žydų ir negrų. Čia 
yra visuotinės neapykantos, dvi
dešimtojo amžiaus baisios trage
dijos tokia pasekmė. Superprole-
tarizuotos visuomenės, kada ne
protingajam žmogui duodamas 
ginklas ir jis gina savo teises ne
demokratiškai, arba būtent žudy
damas tuos žmones kitų pažiūrų, 
kito kraujo, kitos rasės. Tai yra 
tiesa. Tai yra baisi tragedija viso 
dvidešimtojo amžiaus, tame tar
pe—ir lietuvių. Mes bandėm kal
bėti apie tai jau ir ne vieną sykį 
kalbėjome. Ir aš galiu jums tiktai 
priminti —jūs už mane geriau ži
note, kiek jų buvo nužudyta 
1941-mais per keletą dienų ir vė
liau per visas koncentracines sto
vyklas. Bet lygiai taip pat mes ži
nome visus tuos etapus ir ešalo-
nus, kai jie buvo vežami į Sibirą 
ir tiek pat jų ten mirė ir žuvo — 
žydų, sakysim. Iš Kauno ir rusų 
buvo nužudyta, kai atėjo raudo
nieji, tarybiniai — man nesinori 
sakyt ..rusai" — nors aš puikiai 
suprantu, kad atėjo rusiškai kal
bantys žmonės, kurie atstovavo 

Rusijai tam tikrą — ir aš nekalbu 
čia, kas tai yra rusiškas ar slaviš
kas mentalitetas, aš kalbu apie tą 
nusikaltimą. 

Tai dabar mes pasakėm, kad jie 
nebus reabi l i tuot i , ir 
mes negalim jų reabilituoti, bū

sim mes nesuprasti. Tai mes pa
sakėm Knesset o speakeriui Do-
vui Šilanskiui. Jis turėjo pokalbį 
Šiauliuose su mūsų generaliniu 
prokuroru Paulausku. Keletą to
kių konkrečių pavardžių ir bylų 
buvo parodyta Pasakyta, kiek 
buvo atmesta reabilitacijų atve
jų. Ir jis kalbėjo tada ne tiktai su 
Dovu, ir buvo kitų Knesset par
lamentarų, ir buvo VViesenthal 
Centro atstovas. Tada buvo pasa
kyta, lyg tai problema supranta
ma ir taip toliau ir taip toliau. Ir 
buvo pasakyta, kad, be abejo, Lie
tuvos prokuratūra norėtų kon
taktuoti Wiesenthal"io Centrą, 
.ieigu yra kokie nors rimti doku
mentai. Darbinėm grupėm gali
ma apsikeisti. Aš dalyvavau irgi 
šitame pokalbyje. Apie tai žinojo 
n Knesset delegacija ir žurnalis
tai -Jeigu jie paklaustų Dovo Ši-
lanskio. ar buvo toks pokalbis, jis 
negalėtų to paneigti. Dalyvavo ir 
Kmanuelis Zingeris. Mes kalbėjo
me apie reabilitaciją, apie tai, ar 
bus jie reabilituoti, ir apie ta i , 
kaip šiuo reikalu turi dirbti Lie
tuvos prokuratūra šituo atveju. Ir 
mes išsakėm — gerbiamas ponas 
Artūras Paulauskas išsakė — sa
vo viziją į šį darbą, mūsų įstaty
mus paaiškino. Pakalbėjome, kad 
daugelis tų bylu KGB pagamin
tos, pakalbėjome apie OSI. Mes 
kalbėjome, kad KGB ruošia šią 
medžiagą. Sunku buvo kalbėt, aš 
pasakyčiau taip. bet dvišalis toks 
supratimas buvo ir jie puikiai 
mus suprato, man liko toks įspū
dis. Ir po to staiga šitas straips
nis, The Neu> York Times kaip aš 
pamenu, aš pats neskaičiau, de
ja, to straipsnio. Ir tokia ant ra 
banga. Pirma buvo anksčiau, 
kiek mažesnė, dabar antra ban
ga. Kaip Lietuvos išeiviai ir lie
tuvių bendruomenė turėtų rea
guoti, tai atsiprašau, jau yra jū
sų pozicija. Lietuvos įstatymas 
yra vienareikšmis. 

— O lenkų klausimu ar galėtu
mėte ką nors pasakyti? 

— Žydų klausimu mes pradė
jome kalbėti. Aš nekalbu apie 
Lietuvos žydų žudikus. Žinote, 
Estijoje buvo SS divizija. Bet ten 
žydų per metus buvo sunaikinta 
apie tūkstantį. Buvo keletą daly
kų. Vienas — iš Lietuvos nespėjo 
jie pasitraukti, iš Estijos jau spė
jo. Ir ne tiktai nuo to, ar buvo for
muotė, ar ne, priklauso sprendi
mas toks kraujuotas šio klausi
mo. Visuomet tautoj atsiranda 
niekšų, bet kokioj tautoj. Kaip Jė
zus pasakė, kas nekaltas, tegu 
pirmas meta akmenį. Nežinau, 
kiek mes čia akmenų kiekvienas 
turėtume. Mano toks asmeninis 
požiūris. Aš tik primenu, kad yra 
Lietuvos įstatymai šiuo klausi
mu. Jūs kaip bendruomenės ar 

redakcijos atstovai — aš prašy
čiau jus oficialiai kreiptis į mūsų 
įstaigas. Jums bus išaiškintas ši
tas momentas įstatymiškai. 

Lenkijos klausimas yra šiek 
tiek sudėtingesnis. Šalčininkai, 
pavyzdžiui. Čia klausimas susijęs 
su KPSS, su Komunistų Partijos 
Tarybų Sąjungoje veikla, su men
talumu. Aš pamenu, žinau ir pa
žįstu nuostabius lenkus, kuriems 
buvo gėda už tą referendumą, ku
ris praėjo tose žemėse. Jie saky
davo: tai ne lenkai, tai komunis
tai , tai post-komunistai, tai ko
munistų apdurninti žmonės. Bet 
vis tiek šitie dalykai labai skaus
mingi Lietuvoje, jūs tai puikiai 
suvokiate. Ta problema Lietuvo
je y ra didelė. Nemanau, kad tai 
problema tautų, tarptaut inių 
santykių. Kaip ir kalbėjome apie 
žydus, nestatau akcento čia, kad 
tai yra tautinis santykis. Aš pra
dėjau visiškai nuo kito. Lygiai 
ta ip pat su lenkais ir rusais. Nė
ra problema tautiniai santykiai. 
Tai yra ideologiniai santykiai jei
gu norit, tai postkomunistinių 
stereotipų kova. 

— Pavyzdžiui, vietinėje spau
doje pasirodė lenkų kaltinimai, 
kad lietuvių buvo padaryti paža
dai, ir tie pažadai neištesėti. Ne 
vien tik autonomija kokia, bet taip 
pat lenkų kalba universitetas. Tas 
buvo mums naujiena. Ar Jūs esa
te ką nors girdėję apie tai? Apie 
kokius nors pažadus apie lenkų 
universitetą? 

— Aš žinau, kad buvo siekis 
labai didelis, norint padaryti šitą 
valstybinį universitetą. Kaip aš 
supratau, buvojau kalba, kad tai 
būtų privatuniversitetas, arba 
fondacinis universitetas. Kodėl 
ne, čia būtų kultūrinės autonomi
jos plėtimas. Tuose santykiuose 
su lenkais —jeigu aš, kaip rusas, 
galėčiau patart — būt*| labai nau
dinga išstudijuoti Elzaso arba Lo
taringijos problemą. Tai yra, vo
kiečių ir prancūzų skausmingus 
istoriškai santykius, labai aštrią 
situaciją, ir dabartinį gyvenimą 
tuose regionuose. Man atrodo, 
kad čia yra išeitis. 

— Kai Jūs paminėjote rusus 
Lietuvoje ... Rusų bendruomenė 
Lietuvoje mažiausiai minima 
spaudoje. Nebent reporteris su 
nuostaba sako, kad štai yra Lietu
voje gyvenantis rusas, kuris pasi
sako už Lietuvos nepriklausomy 
bę. Labai norėtųsi žinoti šį kartą 
ne iš lietuvių ir ne iš vyriausybės 
pusės, bet iš rusų Lietuvoje ben
druomenės, iš vidaus, kokie jų yra 
nuogąstavimai, ar pavyzdžiui yra 
toks reikalavimas, kad Lietuvoje 
žmonės per tam tikrą laiką išmok
tų lietuviškai kalbėti. Kaip jaučia
si Lietuvos rusai, kaip jie žiūri į 
ateitį? 

— Aš irgi turiu nuogąstavimų 
rusų bendruomenei Lietuvoje, bū
tent, kad jie turėtų suprasti save 
kaipo mažumą ir kaip bendruo

menę. Tai yra tokie psichologi
niai dalykai, ir sunku atstovui to
kios maxi-tautos kaip rusai (ku
rie turėjo nuo vienos jūros iki ki
to okeano visą šalį — sovietiniu 
mentalitetu) suvokti, kad kažkur 
gali būti mažuma. Be to, rusui 
dar būdinga pagal mentalumą 
tikrai tas jausmas saugumo, kad 
jis neturi jokių problemų su rau
donom knygom. Čia yra 
maxi-tauta, panašiai kaip ameri
konai jaučiasi labai saugiai. Čia 
virsmas įvyko, kad tauta pasida
rė amerikonų tauta, vis tiek yra 
viena liaudis. Molis, kuris virto 
keramika. Mano nuomone, kad 
kuo greičiau jie suprastų, ko jie 
nori, būtų žymiai geriau, jei bū
tų iš vidaus. Kol kas šito proce
so nėra, jie nėra susiformavę, yra 
atskiri kultūriniai centrai, pavyz
džiui vienas yra Kaune, kuris la
bai skiriasi nuo Vilniaus. Yra su
vokimas, kas duos, kas mums 
bus, kas mums pateiks. Kodėl, ko 
jūs norite, ką jūs siūlote? Mes to
kius priėjimus turime naudoti. 
Čia tokie tarybiniai žodžiai, ku
rie įsiskiepyti, įėjo į kraują, ku
rie prarado prasmę. Man atrodo, 
nelabai atsiskiria esmė nuo for
mos. Be to, aš norėčiau, kad jūs 
žinotumėte, kad yra ne vienaly
tė šita bendruomenė, tie 9.49c ru
sų, kurie gyvena Lietuvoje. Labai 
skirtingos pagal gyvenimo laiką, 
sakysim, grupės. Be abejo, ta 
prieškarinė rusų grupė, ypač in
teligentai. Tie, kurie nebuvo sen
tikiai, staravierai kaip mes sa
kom Lietuvoje, gyveno ten nuo 
Petro laikų ar dar anksčiau. Jų 
tarpe irgi yra žmonių nemaža 
grupė, kurie yra komunistai — 
čia jau kita kalba. Antra grupė 
žmonių, tai tie, kurie atėjo po 
Antrojo pasaulinio karo. Atėjo, 
nu, kartu su okupacine kariuo
mene ir atėjo kaip tarybinės san
tvarkos sutvirtintojai. Vieni iš jų 
buvo labai aktyvūs, kiti tik dėl li
kimo. O trečia grupė, tai jaunes
ni žmonės, prie kurių ir save pri-
skaitau. Tai žmonės, kaip aš 1948 
metų gimimo, kuriems keturias
dešimt, trisdešimt metų. Kurie 
gyveno su lietuviais, kurie vai
kystėje mušėsi, draugavo su lie
tuviais, ypač dabar va jaunimas. 
Na. pavyzdžiui mano sūnus. Jo 
santykiai yra su žmonėmis. Ma
no metais Nemuno krantuose su 
lietuviais berniukais kartais mu
šėmės, tada vėl draugavom — ži
not, vaikystė yra vaikystė. Apie 
jaunimą šiek tiek sunkiau kalbė
ti — jie pragmatiškesni, jie kaž
kaip kitaip sprendžia. Jie subręs
ta — kai bus trisdešimt metų, jie 
supras, ką jiems daryti. Bet ketu
riasdešimties metų sakysim irgi 
yra nevienodi. Pavyzdžiui, aš, ku
ris pragyvenau pagal adaptacijos 
arba įėjimo į visuomenę dėsnius, 
save pilnai suvokiu kaip Lietuvos 
pilietis. Žmonės, kurie atvažiuo
davo kaip specialistai (tarp kitko, 
rusų tarpe yra kur kas didesnis 
nuošimtis išsimokslinusių). Čia 
suvokiat yra ne monolitiškumas. 
Plius, kiekvienam šitam luome 

(Nukelta į 4 psl.) 

Šiandieninis Vilniaus vaizdas Vytauto Maželio nuotrauka 

Juozas 
Rimkevičius... 

(Atkelta iš 1 psl.) 
mentuose neprarasti vilties. Su 
autentiškumo išlaikymu rišasi 
Lietuvos žemės meilė, kurioje jis 
yra gimęs. Tą liudija kovos už 
nepriklausomybę ir ypač 
partizanų kovos už savo žemę. 
Tos kovos ir mokslo ir kūrybos 
simpoziumų įkūrimas liudija 
vilties nepraradimą. 

Planck'o ąuantum teorija ir 
Enstein'o reliatyvumo teorija 
pakeitė erdvės ir laiko kon
cepcijas. Fizikos, chemijos, bio
chemijos mokslai daug ką pakei
tė visose gyvenimo srityse. 
Pasikeitimai milžiniški ne tik 
realiuose moksluose, bet taip pat 
ir humanitariniuose moksluose ir 
mene. Pablo Picasso savo ku
bizmu kar tu su neoimpresio-
nizmu, dadaizmu, futurizmu, 
siurrealizmu, abstraktizmu ir ki
tokiais izmais disintegravo žmo
gaus kūną. Taip fizikai atomo su
skaldymu disintegravo atominį 
pasaulį. 

Kiekvienas atskiras žmogus 
yra atskiras pasaulis, ir summa 
summarum. gana komplikuotas 
pasaulis. Ir jis keičiasi gyvenimo 
eigoje pradžioje integraline kryp
timi ir į gyvenimo pabaigą pra
deda keistis disintegraline kryp
timi. Tie pasikeitimai kaip viena 
taip ir kita kryptimi yra labai 
komplikuoti ir subtilūs. 

Mums visiems ranka yra labai 
svarbi kūno dalis. Ji daug pasako 
apie asmens fizinę būklę, jo 
endokrininę sistemą; jos gestai 
mums labai daug pasako apie 
žmogaus charakterį, žmogaus 
nusiteikimus. Liežuvis — kalba 
yra žmogaus smegenų, jo norų, jo 
idėjų, jo planų išreiškėjas. Deja, 
Juozas Rimkevičius dabar turi 
paraližuotą ranką ir paraližuotą 
liežuvį — kalbą. Savo šitoj situa
cijoj jis yra labai sąžiningai ir la
bai gražiai ir pasišventusiai 
gydomas ir prižiūrimas dr. Vido 
J. Nemicko. 

Kun. Vytautas Bagdanavičius. 
kuris Juozą Rimkevičių dabar 
geriau pažįsta ir jam dvasiniuose 
reikaluose patarnauja, nagrinė
damas jo platų domėjimąsi kaip 
tiksliaisiais, realiaisiais, taipgi 
meniniais , ku l tū r in i a i s ir 
dvasiniais reikalais ir mokslais, 
to pagrindu randa jo skaitybą. 
Kun. Vytautas Bagdanavičius 
sako, kad Juozas Rimkevičius su 
dideliu entuziazmu skaitė Pierre 
Teilhard de Chardin knygą Le 
Milieu Divin. kurioje jis labai 
tampriai jungia Dievą ir pasaulį, 
sakydamas, kad vieną dieną žmo
gus įsisąmonina, jog jis gyvena 
ypatingoje Dievo dvasios 
reiškimosi visoje aplinkoje. 

Juozo Rimkevičiaus da rba i 

1. Septintam suvažiavimui artė
jant Technikos žodis. 1962, Nr. 4. 

2. ALIAS ateities perspektyvos. 
Technikos žodis, 1962 Nr. 5. 

3. Mūsų problemos ir pasisaky
mai. Technikos žodis. 1963 Nr. 6. 

4. Įspūdžiai ir mintys iš spaudos 
ir radijo suvažiavimo. Technikos 
žodis. 1964 Nr. 3. 

5 Devintasis suvažiavimas 
Cleveland'e, Technikos žodis, 
1968 Nr. 1. 

6. Technologas kūrėjas. Techni
kos žodis, 1971 NR. 4. 

7. Jonas Rimkevičius daug 
metų yra redagavęs Technikos žo
džio spaudos skyrių. 
8. Jis yra redagavęs Amerikos 
Lietuvių inžinierių-architektų 
sąjungos 20 metų sukakties mi
nėjimo Technikos žodžio 1972 Nr. 
1-2 numerį. Jame jis yra surinkęs 
ir pada rę s sąrašą visų 
bendradarbių. 

9. Jis yra surinkęs ir redagavęs 
kelių simpoziumų leidinius — 
nagrinėtų temų ir dalyvių 
sąrašus. 

10. J is yra sudaręs visų Mokslo 
ir kūrybos simpoziumų, vykusių 
JAV. dalyvių ir jų nagrinėtų 
temų sąrašą — kartoteką. Ta 
kartoteka bus įteikta Pasaulio 
lietuvių archyvui. 

' l 
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Žmogus išminties ir silpnybės humoreskose 
Vytautės Žilinskaitės „Vaiduokliai" 

P E T R A S M E L N I K A S 

Vytautė Žilinskaitė nuo pirmo
jo savo humoreskų - satyrų - paro
dijų rinkinio 1962 metais — Ne iš 
pirmo žvilgsnio iki šių dienų yra 
išleidusi bent devynis įdomius 
rinkinius. Po 28 metų štai išėjo — 
jos kapitalinė knyga Vaiduokliai 
(Vilnius: Vaga, 1991), sudaryta iš 
kūrinių anksčiau išleistose kny
gose ir pluošto naujų. 

Vytautės Žilinskaitės taiklios 
humoreskos nebūtinai yra tokios, 
kurios verstų mus juoktis. Tai 
komiškumo menas, gebėjimas 
jausti tai, kas juokinga. Ji vengia 
to, kas beprasmiai groteskiška, 
emocionalu, bet ieško idealios pu
siausvyros tarp bendros žmogaus 
sampratos ir jo silpnybių. Kaip 
geroje poezijoje, Žilinskaitės 
kūryboje randame išminties ir 
jausmų lydinį, rašytą tuo laiku ir 
įtaigautą sąstingio laikotarpio 
buvusioje sovietinėje santvarkoje. 

Tokių humoreskų, satyrų, pa
rodijų šioj naujojoj Vytautės Ži
linskaitės knygoj yra vos ne keli 
šimtai. „Tarybinės" buities sujos 
nepritekliais humoreskas skai
tant, atrodo, žmonės kenčia nu
skurusį, žmogų pažeminantį gy
venimą, neturi net elementariu 
daiktelių. Dėl jų# pešamasi, sto
vima eilėse, kombinuojama ir va
gišiaujama. Autorė parodo, kaip 
prieinama net prie absurdo, kai 
teatre klausantis grojamos simfo
nijos, susikaupimą išblaško min
tys apie stygių, apie turgų, kur 
reiks ie.škoti veršienos, krapų ir 
bulvių („Simfonija"). Juokais ieš
koma ir kuo nors džiaugtis. Juk 
yra ir „gero", kartais juk naktį 
autobusai neprigrūsti, beveik 
tušti; kai kas nerūko; kai kas 
valstybės turto negrobsto; o tie 
kurie grobsto, ne visi sėdi 
kalėjime ir panašiai. 

„Žirklėse", atidarant vietinius 
kultūros namus, nėra žirklių 

Vytautė Žilinskaitė 

ceremonialo juostai perkirpti, ir 
lakstoma į visas puses po mies 
telį. Aplamai, moterys negrakš 
čios dėl tampomų krepšių, tad 
ironizuojama, ar nereikėtų ryti e 
tišku papročiu joms punr"us 
nešioti ant galvos, užsidėjus t am 
tikrą guminį įtaisą. Ironizuojami 
senberniai, nemandagūs vyrai, 
nepadedantys moterims panešti 
ryšulius. 

Juokais svajojama apie idealią 
žmoną, nepykstančią ant girto 
vyro ar grįžtančio į namus rytą... 
Ir idealaus vyro pageidaujama 
tokio, kuris prašo pobūvyje su juo 

" -kti savo žmoną, rūpinasi 
ai.iais, skirdamasis su žmona 

i na tik su dantų šepetėliu, 
nepasigrobdamas visko — žada 
vargšelei padėti ir gyvent pado
riai („Idealus vyras"). Bet tai t ik 
svajonės. Nors meilė yra gražus 
jausmas, 'Vyrai jos vaikosi be 
saiko. Humoreskoje „Trikampiai 
r a t e " ką tik vedęs vyras staiga 
įsimyli į vestuvių pamergę dėl jos 
„gulbės kaklo". Po to į stiuardesę 
su „dailia nosim", į kolūkietę su 
„švelniais pečiais", į padavėją su 
„dangišku balsu" ir parke į 
moterį su „dailiu liemeniu" (kuri, 

laimei, pasirodo, yra... jo žmona). 
Humoreskos senovėje (18-ame, 

19-ame šimtmetyje) buvo populia
rios. Blogiausiu atveju, jos buvo 
burleskos, geriausiu atveju, 
ieškojo sunkiai randamos pusiau
svyros tarp realybės ir idealo. Ži
linskaitė dažnai realybę („tarybi
nę" ir idealą subtiliai priešpasta
to vieną kitam, ironizuodama 
paprastą žmogų bei viršininką. 

Parodoma, kaip įžūliai žmo
geliui negrąžinamos skolos. Pata
riama kaip senatvėje nesenti: 
vengti mokyti vaikus, nemorali
zuoti, nebūti pedantu. Rodomas 
pavydas buvusiems ekskursijoje 
užsienyje, subtiliai pertraukiant 
jų išdidžias šnekas. O kai ele
gantiška moteris įlipa į autobusą, 
užmiršusi nusipirkti talonų 
važiavimui ir prašo nors vieną iš 
keleivių sutikti jai parduoti, šie 
neparduoda. Kodėl? Todėl, kad 
per daug išsipuošusi ir taip ją 
baudžia „tarybiškai". 

Na, o viršininkai, nors žmonės, 
bet nesirūpina eiliniu žmogum, 
t ik kontrolieriais. Jie visada 
užimti. Jei verki, jie negirdi skun
do, šimtus sykių kartodami „bus 
padaryta". Jie mėgsta sakyti kal
bas ir jiems patariama negerti 
daugiau negu du kartus iš stik
linės per prakalbas, netinka dau
giau. „Kelionėje į Kuktus" no
rintis pagarbos, išdidus virši
ninkas kelionėje į gimtinę su šo
feriu įstringa į dumblyną. No
rėtų, kaimo vyrai išvilktų mašiną 
ir jį patį iš dumblo, bet nieks 
nepasirodo. 

Autorė ieško komiškumo ir kū
ryboje. „Romantikos institute" — 
gatavi pavyzdžiai kaip rašyti apie 
keliones (semaforus, bėgius), jūrą. 
audras, vėją, traktorius, melžimą, 
statybos kranus, plytas, kad 
komandiruotei skirti pinigai 
l ik tų kišenėje. Subtiliai 
juokiamasi iš poetų, nešiojančių 
savo dvasiose „plūgą", „pasagą", 
„dobilus" ar „gamyklas". Juokin
gas pavyzdys — kaip rašomas 
šiuolaikinis romanas, kuriame 
herojus „negali rašyti". Daug 

juoko kyla iš nurodymų, kaip 
rašomi detektyviniai romanai. 
Kokie keisti pagyrūnai yra mūsų 
muzikai, grįžę iš užsienio 
gastrolių, kalbininkai, bibliofilai, 
neskaitantys knygų, ir lietuviški 
filmai, lėti ir būtinai su arkliu... 

Humoreskose apie mitologiją 
autorė laisvai plėtoja legendas iš 
originalų, ir jose kartais atpažįs
tama sovietinė buitis. Žilinskaitė 
leidžia kam nors kvestionuoti tų 
legendų nemoksliškumą (pavyz
džiui, Ikarui skrendant aukštyn, 
oras šaltesnis, ir vašku prisilip-
dyti sparnai juk nesutirptų!). Ar
ba baudžiami tie, kurie nori 
griauti nuo pjedestalo kokios nors 
legendos herojų, kaltindami jį 
kaip „garbėtrošką". Vilius Telis 
į tokį erzintoją sviedžia nugrauž
tą kaulą, numušdamas jam nuo 
galvos skrybėlę. Trijuose epizo
duose Sizifas nusivilia prie jo 
prisiplakusia moterim, pabėga 
nuo sargų į didmiestį arba laimi 
prizą, akmenų ridenimui į kalną 
tapus olimpiniu „sportu". 

Tokiose humoreskose vis nu
krypstama ironiškai į šalį nuo 
originaliųjų legendų, tai darant 
su fantazija, išmintimi ir rašy-
tojišku saiku. O valdovų buka-
galviškumas turbūt taikliausiai 
pagautas humoreskoje „Kodėl 
šypsosi sfinksai?" Kažkoks farao
nas, visus mokęs, stebėjęs dangų, 
daro pertvarkymus šalyje. Bet 
kyla badas. Kartą gavęs ant lėkš
tės tik tris ryžių grūdelius, 
faraonas nusprendžia „ištaisyt 
klaidas". Ir tada prasišiepia 
sfinksai... Ar tai neprimena kaž
ką? 

Vytautė Žilinskaitė, gimusi 
Kaune 1930 metais, išleido šiuos 
satyros rinkinius: Ne iš pirmo 
žvilgsnio (1962;, Ir aš ožius 
ganiau (1965>, Angelas virš mies
to (1967), Romantikos institutas 
(1968). Karuselėje (1970), Humo
reskos (1971), Paradoksai 1973), 
Paveikslas (1981), Ikaras antrasis 
(1990). Iš šių knygų yra sudary
tas čia apžvelgiamas rinkinys 
Vaiduokliai. 

Dailininkė Jadvyga 
Paukštienė apie savo kūrybą 

Šeštadienį, balandžio 11 dieną. 
Lietuvių Dailės muziejuje. įsikū
rusiame Lemont'o Lietuvių cent
re, bus atidaryta veteranės daili
ninkes Jadvygos Paukštienės me
no paroda. 

Jadvyga Antanina Dobkevičiū-
tė-Paukštienė gimė Liepojoje, 

Latvijoje. 1913 m. birželio 13 d., 
bet augo Kaune. Polinkius į me
na paveldėjo iš savo šeimos jau 
vaikystėje. 

Mano tėvas Stasys Dobkevi
čius turėjo didelę medžio apdirbi
mo dirbtuvę, kuri aprūpino visas 
besikuriančias Kauno įstaigas 

/ 
Jadvyga Paukštienė Mano sūnų* Vytukas. 1962 

Plunksna, tušas 

baldais. ( . . . ) Šalia įstaigų bu
vo daromi ir privatūs baldai. 
Kaip anais laikais buvo mėgiama 
išraižyti ir išskaptuoti, šį meniš
ką darbą atlikdavo mano tėvas 
savo rankomis [ . . . Į Jis turėjo 
gabumų įvairiose meno srityse. 
Ypač gerai piešė ir tapė įvairius 
naminius gyvulėlius, kurių pas 
mus niekada netrūkdavo. Ak, 
kaip aš norėčiau dabar turėti tuos 
jo darbus, kuriuos dažniausiai 
išsiprašę išsinešdavo giminės ir 
draugai. Mėgo jis rinkti senas 
knygas ir rusų realistinės tapy
bos kūrinius, kuriuos supirkdavo 
iš įvairių tautybių buvusių valdi
ninkų, kurie išvykdavo iš Lietu
vos. Visa šita aplinka paliko ma
nyje neišdildomą įspūdį ir vėliau 
daug prisidėjo prie mano meniško 
brendimo. ( . . . ) Kad mano ma
ma sugebėjo neblogai piešti, paty
riau, kai jau auginau savo dukre 
lę Gražiną", rašė dailininkė Mo
ters žurnale, 1985 Nr. 2, iš kur 
yra paimti ir tolimesni čia cituo
jami jos prisiminimai, įterpti į po
kalbį su dailininke jos darbų pa
rodos Lemont'e proga. 

Besimokydama „Aušros" mer
gaičių gimnazijoje Kaune, Jadvy
ga Dobkevičiūtė irgi visada jautė 
savo polinkiams palankią atmos
ferą. „Gimnazijoje turėjau gerus 
ir patyrusius pedagogus. Piešimo 
mokytoja Irena Jackevičaitė— 
Petraitienė buvo gera dailininkė, 
baigusi mokslus Italijoje. Gimna
zijoje ji davė savo mokiniams tvir
tus pagrindus kaip vartoti meno 
priemones, kaip komponuoti, 
kaip lieti akvarelę. Mokinių dar 
bai būdavo įrėminami ir iškabi

nami gimnazijos koridoriuose. 
Tai buvo mano pirmasis pasiruo
šimas meno studijoms. ( . . . ] 
Mano sesuo, jau odontologijos 
studentė, pradėjo mane kalbinti 
stoti į meno mokyklą"... 

— Kas paskatino ruošti parodą 
Lemont'e ir kuo ji bus skirtinga 
nuo kitų Jūsų kūrybos parodų, 
kurių tikrai daug šiame krašte tu
rėjote? — paklausiau dailininkę 
telefonu aną vakarą. 

— Tą netikėtumą man padarė 
lemontiškis Lietuvių Dailės 
muziejus, kuriam esu už tai dė
kinga. O nuo kitų jis skirsis tuo, 
kad bus apžvalginė. Keli darbai 
sukurti dar Lietuvoje. 1936 me
tais, kada buvau Meno mokyklos 
ketvirto ar penkto kurso studen
tė... Taigi nuo anų laikų iki pat 
šių dienų... 

Baigusi gimnaziją Jadvyga 
Dobkevičiūtė įstojo į Kauno me
no mokyklą, kurioje dailininko 
Petro Kalpoko tapybos klasę 
baigė 1938 metais. 

„Išlaikiusi stojamuosius egza
minus, pradėjau studijas. Pirma
jame kurse susirinko 60 studen
tų, paskaitų patalpos buvo pri
grūstos. Norinčiu siekti meno 
studijų buvo daug. bet po šešerių 
metų baigėme tik trylika, daugu 
ma dėl įvairių priežasčių nubyrė
jo. | . Į Savo dėstytojus visi mė
gome. Direktorius buvo geras me
no istorikas ir pedagogas, Galdi
kas ir Vienožinskis mums im
ponavo kaip spalvingos asmeny
bės ir tapytojai. Janulis — realis
tiniais portretais Varnas, pieši
mo meistras, visada švilpaujan
tis, taisydamas mūsų darbus. 
Kalpokas — švelnus, kaip ir savo 
tapyboje, buvo visiška priešingy
bė gana grubiam ir vis rusiškus 
žodžius maišančiam Didžiokui. 
Jaunesnieji. Mikėnas. Jonynas ir 
kiti, bandė įkvėpti mums tobulu 
mo, darbštumo ir meniško pajuti 

Jadvyga Paukštiene „Egle žalčių karalienė", 1970 
Akvarelė 

Ateinanti šeštadienį, balandžio 11 dieną. 7:30v.v. Lietuvių dailės muziejuje. Le
mom, Illinois, atidaroma Jadvygos Paukštienės darbų paroda. 

Čfo/Up-£*>©--££ 
C; 

PAVASARI 
ŽVEJŲ KAIME 

mo 1 . . . | . 
„Nuo 1939 metų turėjau laimės 

gilinti studijas Paryžiuje, Acade-
mie des Beaux Arts, pas profeso
rių d'Espagnat. ( . . . J Ši meno 
akademija yra paruošusi ne vieną 
pasaulinio masto dailininką. Čia 
buvo tikras internacionalas, nes 
studentai susirinkdavo iš viso pa
saulio. [ - • • J Metų gale buvo 
rengiama su įvertinimu studentų 
darbų paroda. Man teko net trys 
pažymėjimai, du už tapybinius 
darbus ir už grafiką. Naudos iš tų 
studijų turėjau daug, nes mano 
stilius įgavo daugiau drąsos ir 
laisvumo. Tačiau įgytą patirtį ne
ilgai galėjau reikšti savame kraš
te". 

(Nukelta j 4 psl.) 

Saulė leidosi 
medžių šakomis 

vis žemyn . . 
žemyn ir žemyn, 
prie jūros, — 
vėjui kedenant 
plačius jų sijonus . . 
I! Ii II II II II 
kaip gražu buvo! 

Palauk, 

į tenai turiu dar sugrįžti. . 

2. 

Naktis, 
kaip ant mūsų apversta valtis 
ir neramūs jos vandenys, 
plačiai išsilieję aplink mus — 
mėnesienos šviesoj. 
kaip kad lava . . 

Jadvvga Paukštiene Aliejus 

\ » 
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Su meile muzikai 
ADEODATAS T A U R A G I S 

Praėjusį sekmadienį (kovo 29 
dieną) teko lankytis netoli Čika
gos esančiame Calumet City, Illi
nois, kur buvo švenčiamos lenkų 
parapijos Šv. Andriejaus Apašta
lo bažnyčios šimtosios metinės. 
Pažymint šią datą, įvyko religi
nės muzikos koncertas, kuriame 
dalyvavo jungtinis šios bažnyčios 
ir Lietuvos Vyčių choras bei or
kestras, diriguojami Fausto Stro-
lios. 

Apie Juozo Strolios ir jo sūnų 
įvairiapusę veiklą muzikos ba
ruose žinojau jau Lietuvoje, o 
dabar, atvykęs į Čikagą rinkti 
medžiagos apie lietuvių išeivijos 
muzikus ir muzikinį gyvenimą, 
su Faustu susipažinau artimiau 
ir pamačiau, kiek daug jis yra nu
veikęs! Jei Juozą Strolią prisime
name kaip kompozitorių ir smui
kininką, o svarbiausia — kaip 
pedagogą, muzikologą, solfedžio 
vadovėlių ir pirmosios lietuvių 
kalba muzikos istorijos (1936) au
torių, tai Faustas Strolią šimtams 
ir tūkstančiams muzikos mylėto
jų žinomas kaip dainos entuzias
tas, Dainų švenčių dirigentas, 
chorų ir vokalinių bei instrumen
tinių ansamblių vadovas, pedago

gas, vargonininkas, dainų ir gies
mių autorius, o pastaruoju metu 
dar ir kaip Šiaurės Amerikos Lie
tuvių muzikos sąjungos valdybos 
pirmininkas. Už aktyvią ilgame
tę veiklą jis buvo apdovanotas 
Vydūno jaunimo fondo premija, 
Lietuvos Vyčių ir Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus žymeniu. 
Neabejoju, kad jis tikrai to nusi
pelnė! 

Kartą, Jaunimo centre pravė
ręs Čikagos Aukštesniosios litua
nistinės mokyklos klasės duris, 
stebėjau, kaip Faustas Strolią 
veda muzikos pamoką jaunie
siems. Ir buvau sužavėtas! Vos 
vienu kitu žodžiu, gestu arba ir 
pats padainuodamas jis puikiai 
mokėjo vaikus sudominti, „už
degti", sukurti nuoširdaus ir 
betarpiško muzikavimo atmosfe
rą pamokoje — o tai pasiekiama 
ne tik ilgametės patirt'es, bet ir 
pedagoginio talento dėka. Tokį 
pat mokėjimą bendrauti — ne tik 
su atlikėjais, bet ir su klausytojų 
auditorija — Faustas parodė ir 
minėtame koncerte bažnyčioje. 

Išgirdome žinomo prancūzų 
kompozitoriaus, vargonininko ir 
pedagogo Theodore Dubois orato
riją „Les Sept Paroles du Christ" 
— „Septyni [paskutiniai ] Kris
taus žodžiai"'. Kūrinys parašytas 

Faustas Strolią 
Petro Maletos nuotrauka 

jau seniai — prieš 125 metus — ir 
nepasižymi muzikinės kalbos 
naujovėmis, greičiau dvelkia 
„akademiškumu", bet būtent 
muzikos santūrumas, išorinių 
efektų nesivaikymas daro šią 
oratoriją itin tinkama Gavėnios 
susikaupimui ir rimčiai. Dviem 
pastaraisiais žodžiais apibūdin
čiau ir kūrinio interpretaciją, ku
riai kiek nelauktai buvo suteikta 
teatriškumo elementų, panaudo
jant šviesų efektus ir pabrėžiant 
dinamikos kontrastus (septintojo
je dalyje). Dirigento mostams 
jautriai pakluso ne tik jungtinis 

choras, bet ir orkestras, kurio 
koncertmeisteriu buvo smuiki
ninkas Herkulis Strolią. Atskirai 
reikia pažymėti solistus — sopra
ną Dalią Eidukaitę-Fanelli, teno
rą Edward Zelnis ir baritoną Al
girdą Brazį. Ne visų jų balsai 
buvo pakankamai stiprūs, tačiau 
visi be išimties giedojo labai mu
zikaliai, darniai susiliedami į an
samblį. 

Be Dubois oratorijos dar išgir
dome populiariąją „Lacrimosa" 
dalį iš W. A. Mozart'o Reąuiem, 
tačiau bene įdomiausia buvo 
klausytis tradicinio lotyniško ka
nono „Dona Nobis Pacem", kurį 
pradėjo minėtieji solistai, o pra
tęsė choras ir... visi susirinkusie
ji, prieš tai dirigento pakviesti. 
Kanono natos buvo išspausdintos 
giesmyne, o įsiminti tris papras
tutes melodijas ir jas pakartoti 
buvo visai nesunku. Tad atli
kėjais tapo ir klausytojai — jų 
buvo beveik pilnutėlė bažnyčia! 
Malonu buvo tarp „Vyčių" cho
ristų matyti ir Fausto Strolios 
žmoną Teresę bei sūnų, kitus du 
sūnus — tarp orkestrantų, o ket
virtąjį — tarp klausytojų. Netyčia 
pagalvojau: galėtų užaugti puiki 
muzikinė pamaina tėvui! Įsitiki
nau, kad meilė muzikai — vienas 
iš bruožų, kurie jungia šią gražią, 
darnią lietuvišką šeimą. Baigda
mas ir norėčiau palinkėti, kad ta 
meilė niekad neišblėstų. 

Asta Krikščiūnaitė ir Aldona 
Vilč'nskaitė Chicago'je 

Kalbamės su 
Vladimiru Jarmolenka 

Dainininkių iš Lietuvos Astos 
Krikščiūnaitės ir Aldonos 
Vilčinskaitės koncertas 
ruošiamas ateinantį šeštadienį, 
balandžio 11 dieną, 7 v.v. Jauni
mo centre, Čikagoje. Joms akom
panuos p ian i s tė Audronė 
Kisieliūtė, taip pat iš Lietuvos. 

Asta Krikščiūnaitė yra jauna 
Lietuvos dainininkė, šiuo metu 
tobulinasi ir ruošia operines 
partijas su žymiais New York'o 
dirigentais (Yves Abel — L'Opera 

Francais de New York; Jane 
Klaviter — Metropolitan Opera). 
Asta prieš metus atvyko į Ameri
ką koncertuoti ir, gavusi puikius 
įvertinimus iš Amerikos spe
cialistų, šiuo metu čia ruošiasi 
pradėti savo artistinę karjerą. Šį 
rudenį Astą išklausęs Luciano 
Pavarotti, pakvietė dalyvauti jo 
International Voice Competition 
finale, kuris įvyks spalio mėnesį 
Philadelphijoje. 

Asta Krikščiūnaitė baigė Lietu
vos Konservatoriją 1989 profeso
rės Aldonos Vilčinskaitės klasę. 
Tais pačiais metais ji laimėjo 
pirmą premiją Sovietų sąjungos 
konkurse Moldavoje. Asta Lietu
voje paruošė ir dainavo keletą 
rolių Klaipėdos Muzikiniame 
teatre. Ji daug koncertuoja su 
Lietuvos orkestrais, ruošia reči
talius. Asta yra dainavusi Vokie
tijoje, Anglijoje, Amerikoje, Rusi
joje. 

Aldona Vi l č in ska i t ė šiuo 
metu yra Columbia University 
vizituojanti profesorė. Baigusi 
Lietuvos Konservatoriją, ji staža
vosi Leningrado, Maskvos Kon
servatorijose, vokalinio meno in-
tepretavime. 1971-1975 metais 
gilino balso studijas Bulgarijoje, 
pas vieną žymesnių Europoje spe-
cialistų-profesorių Christo Brim-
barov. Jo mokiniai — Nikolai 
Giaurov, Gena Dimitrova, Stefka 

Evstatieva ir daugelis kitų 
dainuoja pasaulio didžiosiose sce
nose — Metropolitan Operoje, La 
Scala, Covent Garden. 

Bulgarijoje Aldona Vilčinskaitė 
apgynė disertaciją vokalo dės
tymo metodikos klausimais, 
paruošė ir dainavo Violetos 
vaidmenį Verdi „Traviatoje". Šia 
rolę, o taipat ir Donnos Annos 
partiją Mozart'o „Don Giovanni" 
ji ne kartą yra atlikusi Kauno 
teatre. Aldona turi platų kon
certinį repertuarą, dainuoja su or 
kestrais, vargonais. Dainavo 
Europoje, Kanadoje, Amerikoje. 
Kaip Lietuvos Konservatorijos 
pedagogė yra išleidusi daug dai

nininkių, kurių tarpe yra Maria 
Callas vardo tarptautinio kon
kurso laureatė Sigutė Trima
kaitė, koncertavusi ne kartą 
Amerikoje. 

Pianistė Audronė Kisieliūtė 
yra Lietuvos Konservatorijos 
auklėtinė, baigė fortepijono klasę 
pas profesorę Marieta Azizbeko-
vą. Audronė Lietuvos Konserva
torijoje veda koncertmeisterio 
klasę, pati daug koncertuoja. Ji 
yra aukšto meistriškumo kon
certmeisterė, ne kartą padėjusi 
dainininkams iškovoti prizines 
vietas tarptautiniuose konkur
suose. Koncertavo Vokietijoje, 
Anglijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, 
Graikijoje, Amerikoje, Rusijoje. 

(Atkelta iš 2 psl.) 

yra dar ideologiniai suskirsty
mai. Be abejo, bendruomenės pri
klauso nuo aktyviausiųjų narių. 
Kodėl struktūralizuojasi ar orga
nizuojasi pavyzdžiui demokrati
nės platformos pagrindu rusai Es
tijoje? Tai čia ne kiekybiniu pa
grindu. Pagal Marksą, tada jau 
kokybiniai dalykai. Sunki situa
cija Sniečkuje buvo visą laiką, bet 
dabar pavyzdžiui praeitą savaitę 
mūsų juridinio skyriaus atstovas 
Vytautas Sinkevičius pasakojo, 
aš nevažiavau, ten dabar turėjo 
dabar važiuoti jau lietuviai, pati
kimumas didesnis, kai kalba de-
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putatas lietuvis. Buvo septyni 
šimtai žmonių, salė pilna, žmonės 
stovėjo. Jokios politikos, žmonės 
klausinėjo, kokios garantijos, ar 
jie gaus tuos čekius, ką reiškia pi
lietybės priėmimas. Neįjungti to 
inkliuzo, nedaryti juos piliečiais, 
atsakykite man į tą klausimą? 
Turėtume penktą koloną. Iš
spausti juos iš Lietuvos irgi nė
ra sprendimas. Žmogus pats turi 
apsispręsti. Praeis daug metų. 
Trumpiau, duok Dieve. Paimsim 
dešimt metų, tas kunkuliavimas 
nusistovės, bus normalūs žmonių 
santykiai. 

— Kaip tik dėl Sniečkaus: ar tei
sybė, kaip The New York Times 
rašė, kad iš Sniečkaus daug spe
cialistų žada nepasilikti Lietuvo
je? Iš to. ką Jūs sakėt, ar tai nėra 
reporterio per greitas sprendimas? 

— Man rodos, atvirkščiai — ži
not, aš turiu savo draugų ir pažįs
tamų, kurie išvažiavo iš Lietuvos. 
Lietuviams žemė tiktai Lietuva. 
Rusams žemė, atsiprašau, kai 
mes neturim tų šaknų jau septy
niasdešimt metų, tai sunku pasa
kyti. Jeigu jie negali čia gyvent, 
jeigu juos gelia tie žodžiai arba 
dar kažkas. Nu sakysim, asme
niniai santykiai dabar gali būti 
išnaudoti kaip politiniai. Ameri
koje niekas nekelia klausimo, ko
dėl atvažiuoja čia iš Kanados ar 
išvažiuoja iš čia. Nori ir važiuo
ja. Jeigu jie išvažiuos branduoli
nės tos atominės elektrinės žmo
nės, be abejo,ko nors mes netek
sim. Mes — Lietuva. Kol kas spe
cialistų lietuvių nebus, reakto
rius yra tas specifinis. Bet ten yra 
ir socialiniai aspektai. Kiek aš ži
nau, mūsų vyriausybė išsprendė 
dalį klausimų, kuriuos keldavo 
Sniečkaus visuomenė netgi ko
munistų laikais. Sakysim, infra
struktūra ten padaryta, kad bū
tų siuvimo fabrikėlis vėl iškon-
servuotas, vėl statomas, — jums 
aišku tai sunku suprasti — kad 
galėtų žmonos kur nors dirbti. 
Ten yra dar tokia problema, kad 
nėra darbo vietų. Čia yra visuo
se sup*rsocialistiniuose miestuo
se, kaip sakykim Elektrėnai, 
problema — nėra darbo vietų. 
Kam statyti monstrą vidury lau
kų, kur neturi infrastruktūros. 
Tai socialiniai dalykai. Bet jeigu 
jūs turite atitinkamą politinę 
orientaciją, tuoj pat socialinį kon
fliktą galite pervesti į politinį. 

Jadvyga Paukštienė 
apie savo kūrybą 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Palikusi Lietuvą 1944 metais, 
ka ru i p a s i b a i g u s , J a d v y g a 
Paukštienė Vokietijoje dėstė pie
šimą Biberach'o lietuvių stovyk
loje įkurtoje gimnazijoje, dalyvau
dama įvairiose pabėgėlių daili
ninkų ruošiamose parodose. 1949 
metais atvykusi į JAV, apsigyve
no Čikagoje, ku r irgi dėstė tauto
dailę Aukštesniojoje lituanistinė
je mokykloje, dažnai dalyvauda
ma įvairiose jungtinėse meno pa
rodose. 

„Parodose pradėjau dalyvauti 
jau nuo 1937 metų, kur Paryžiaus 
pasaulinėje parodoje laimėjau 
aukso medalį už kilimo projektą. 
[. . . ] Parodų ruošimas yra labai 
įtemptas, varginant is ir nuosto
lingas dalykas. Kur visuomenė 
yra artimesnė menui, ten ir paro
dų rengimas vyksta lengviau". 

— Čikagoje jau esate suruošusi 
kelias savo individualias meno 
parodas. Taip pat jas ruošėte Bos
tone, Philadelphijoje, Hartford'e, 
Los Angeles ir kitur. Kurią savo 
parodą šiandien maloniausiai 
prisimenate? 

— Turbūt Toronte, Kanadoje, 
kokiais 1966 ar 1967 metais. Ten 
buvo geriausios sąlygos: graži ir 
gera parapijos salė, gausi besido
minti, suprantant i ir įsijaučianti 
publika... Viskas buvo t ikrai ge
rai suorganizuota, praėjo gera 
šventiška nuotaika, daug pa
veikslų buvo nupirkta. 

Paklausta , ką labiausiai mėgs
ta — tapybą? akvarelę? grafiką? 
— dailininkė kalbėjo: 

— Mano srit is — tapyba, bet 
šioje parodoje rasite ir grafikos, ir 
akvarelių, ir akrilikos ar net gu
ašo... Vien tapybos parodą turė
jau prieš porą metų Čiurlionio ga
lerijoje, Čikagoje. Dabartinėje — 
daugiau piešinių ir akvarelės... 
Mano paveiksluose daug figūri
nių kompozicijų... Kokiai srovei 
jie priklauso? Krit ikai sako, kad 
kažkur t a rp ekspresionizmo ir 
postimpresionizmo... 

— Iš pradžių galvojome, kad tai 
bus tik piešinių ir pastelių paroda, 

Jadvyga Paukštienė 

bet kada gavome visus dailininkės 
163 darbus, pamatėme, jog ji api
ma viską, kas padaryta per kelias
dešimtį metų, — kalbėjo muzie 
jaus direktorė Dalia Šlenienė. — 
parodos veidas visai pasikeitė. Ji 
užims trigubai daugiau vietos, ne
gu buvo numatyta ir tęsis visą mė
nesį. 

„Dailininkė Jadvyga Paukštie
nė ateina pas mus iš Kauno bei 
Paryžiaus meno mokyklų tvirta, 
pas tov i , t u r i n t i savo aiškų 
menininkės veidą. Ar jos šiandie
ninė paroda nėra didelė dovana 
ne tik meno mylėtojams, bet ir 
visai mūsų tremtiniškai bendruo
menei? Kompozicija, spalva, har
monija, jėga — impresionistinėje 
ir individualioj dailininkės tikro-

„Jėzus klausosi Judo", 1955 
Rašalas, plunksna 

vės vizijoj atskleidžia mums išba
lansuotus šviesos efektų kitime 
peizažus, intymias buities deta
les, vidinio susikaupimo išraiš
kas, — rašė poetė Julija Švabai-
tė-Gylienė vienos parodos proga 
prieš trisdešimt metų, bet tie jos 
žodžiai galioja ir šiandien. — Ša
lia nepretenzingų, nešokiruojan
čių dailininkės kūrinių jaučiame, 
kad vienintelis kelias suprasti 
meną — tai priimti jį atvira šir
dimi, o paskui džiaugtis. Leiski
me skonio ir mokyklos klausi
mams ateiti vėliau. Nes meninin
kai atėjo į šį pasaulį ne pripildy
ti savo kūną, bet atnešti naujo 
maisto mūsų alkanai sielai". 

jeigu jums tai naudinga. Pažiūrė
kite, kaip daro šitai, kaip tai va
dina, storieji Sąjūdžio kat inai , 
kaip jie mus vadindavo, Sąjūdžio 
katinai — nacionalistai: jie nieko 
netvarko. Kad jie netvarkė pen
kiasdešimt metų, tai nieko. Kad 
mes nespėjam patvarkyti per po
rą metų, t a i baisu. Čia ats iranda 
toks politinis aspektas, ideologi
nis aspektas. Bet gali atsirasti 
dar baisesnis aspektas, kuris la
bai išnaudojamas dabar — nacio
nalinis. Pažiūrėkit , jie šito neda
ro čia, kad čia gyvena rusai. Ir tai 
yra netiesa. Tam pačiam Kaune 
to nedarom. Tuose pačiuose, kaip 
lenkai sako, Solečnykuose (Šalči
ninkuose) irgi nedaro. Čia ne len
kiška problema ar rusiška, čia 
yra ekonominė problema, arba 
valstybės problema. Ir tuo baigia
si problemos išlukštenimas. La
bai daug kam paaiškėjo, kas 
vyksta, po to Jelcino anti-pučo. 

— Šičia yra tas gana jautrus 
klausimas. Vakaruose buvo nega
tyviai ar neigiamai komentuoja
mas tas perėmimas Šalčininkų 
vietinių tarybų, reiškia, kad jos 
bus administruojamos iš centro. 
Ar čia buvo politinė klaida, ar čia 
buvo neišvengiama politiniu at
žvilgiu, reikėjo kas nors daryt? Ne
žinau, ar jūs norėtumėte 
komentuoti. 

— Apie Lietuvos sprendimą 
dėl Šalčininkų rajono aš nesaky
siu. Tą patį daro Jelcinas. Man 
čia jau lengviau kalbėti, aš kal
bėsiu apie Rusijos problemas. J is 
lygiai ta ip pat pasakė, kad pučo 
metu toks ir toks regionas, tokia 
ir tokia sri t is buvo t ikrai komu
nistine, pa laikydama tuos Veka-

čepistus, ar kaip čia jie žinomi. 
Tai ypatingo statuso padėtis, ku
ri buvo įvesta. Ir jis labai greitai 
pakeitė tuos komunistus. Jis ne
padarė kito žingsnio — jis nepa
keitė tarybų, bet jis šitai padarys 
per rinkimus. Galbūt nebuvo pa
kankamai išdiskutuota ir nebuvo 
noro iš dviejų pusių spręsti šitą 
problemą. Kažkodėl dalis deputa
tų (čia labai aštri problema, ir 
man baisiai sunku kalbėti) spėjo 
nuvažiuoti iki Varšuvos seimo, 
bet kažkodėl aš jų nemačiau tom 
dienom Lietuvos parlamente, ir 
jie nesakė nieko apie tą proble
mą. Kodėl dabar aš turiu bėgti 
skubėti į kokią šalia esančią 
valstybę skųstis, kad mane čia 
engia? Pasakykit — ar čia norma
lu tarptautiniuose santykiuose? 
Normalu būtų ateit, jeigu tu pri
pažįsti įstatymą, konstituciją ger
bi. Kokia bebūtų valdžia, bandyt 
ateit ir pabandyt kalbėtis su sa
va vyriausybe. Čia vienas aspek
tas. Jie sako, kad buvo bandoma. 
Aš nelabai manau. Klausimai 
yra aštrūs, ir ypatingai yra ašt
rūs tie tautiniai, tie nacionaliniai 
klausimai. Ekstremalinė buvo si
tuacija ir ko gero dar bus. Kaip 
Vakarai traktuoja Šalčininkus? 
Be abejo, čia galima traktuoti 
kaip nori. Kada Lietuvos balsas 
yra solo, kada šalia yra choras. 
Kiekvienoje valstybėje yra APN, 
ta pati žinių agentūra Tarybų Są
jungos. Yra choras toks. Ir aš vėl 
pakomentuosiu. Sausio įvykių 
metu atvažiavo Jelcino įgaliota 
grupė su mumis dėl derybų derė
tis, dėl susitikimo ir dėl įvykių 
įvertinimo. Jie atvažiavo su nuo
stata, kad čia yra tautinis kon
fliktas. Aš pamenu tą labai pui
kiai, tai buvo sausio 14-tos dienos 
naktis, vėlyvas reisas. Ir aš kal

bėjau su tuo žmogum rusu, Jelci
no dabartiniu press attache Pavel 
Volščan. Ir aš jam pasakiau la
bai švelniai: Pavel, labai prašau, 
neskubėk su išvadom, pirma pa
būk, pažiūrėk, ir padaryk savo iš
vadas, kurias tu nori. Jeigu mes 
tau galime padėt, mes padėsim. 
Bet aš tau pirma sakysiu kaip 
žmogus žmogui, kaip rusas — ru
sui. Jeigu tankai prieš žmones — 
tai ne tautinė problema. Lygiai 
taip pat —jeigu neremiat tarybą 
ir negerbiat konstitucijos, ir sako
ma apie savo seimelį ir sakoma 
apie tokią instituciją ir struktū
rą Lietuvos organizme, kuri pa
gal Lietuvos konstituciją nėra tei
sėta, tai yra neteisėtas dalykas. 
Aš jums pasakyčiau taip: jeigu 
jūs būtumėte lenkas, ar jūs norė
tumėte Lenkijos teritorijoje turė
ti tokią vokišką Bundestagą? Ir 
tokį mažą vokišką kanclerį, ne
priklausomą nuo Lenkijos sei
mo. Ar patiktų tai nors vienam 
lenkui? Nepatiktų. Tai mes ir sa
kom: teritoriniai pasidalinimai, 
struktūrinė organizacija — yra 
neteisėta. Tai neįsirašo į mūsų 
laikiną pagrindinį įstatymą. Mes 
neturime tų valstybinių institu
cijų. Bet ką mes turim — turime 
problemą kaip spręsti kultūrinę 
autonomiją. Ir aš vėl grįšiu prie 
to Elzaso : trys šimtų metų karų, 
visą laiką tai šašas tarp tų dvie
jų valstybių, baisios žudynės, bai
si neapykanta, dar baisesnė, ne
gu sakysim baskų problema. Ten 
yra dar turto problema, ekonomi 
nių interesų, dviejų milžiniškų 
šalių, monstrų Europos. Ir išsi
sprendė. Nežinau, kaip stabili. 
Turiu viltį ten nuvažiuoti. Labai 
seniai apie tai galvoju. 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 
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