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Vilties ir jėgos žodžiai

Lietuva iš praeities į ateitį
VIKTORAS NAKAS

Kiekvieną pavasarį Poezijos 
dienos Čikagoje jau daugelį metų 
neša jų dalyviams ir lankytojams 
kartu su rimtim ir didelį, niekur 
kitur ir kitaip nepatiriamą, tik 
joms būdingą džiaugsmą. Ir tos 
rimties, ir to džiaugsmo šaltinis 
— gyvas lietuviškos poezijos 
žodis. Pernai Poezijos dienas 
šventėme vos tik pasibaigus 
Amerikos lietuvius džiuginusiai 
Vytauto Landsbergio viešnagei 
šiame krašte, tačiau visą tą pa
vasarį lydėjo nuo sausio trylikto- 
rios dar neišblėsęs sielvartas ir 
rūpestis dėl Lietuvos. OMON 
dalinių siautėjimas, bombų spro
gimai, pasienio postų užpuolimai, 
važiuojančių mašinų apšaudymai 
vertė galvoti, kad Lietuvai vėl 
ruošiamos žudynės. Koks skir
tumas šiemet. Lietuva laisva ir 
nepriklausoma. Lietuva turi 
rūpesčių, bet tai perdėm norma
lios valstybės rūpesčiai. Aišku, 
normalios Europos valstybės 
neslegia mirusios Raudonosios 
armijos pūvančios atliekos. Tačiau 
Lietuvoje penkių dešimtmečių 
piktosios imperijos puvėsių kvapą 
sklaido stiprus laisvės vėjas, ku
rio pranašais kaip tik buvo 
Lietuvos poetai. Jų vilties ir jėgos 
žodžius girdėsime šio pavasario 
Poezįjos dienose, kurios įvyks jau 
ateinantį savaitgalį, gegužės 
mėnesio 22-23 dienomis, Čikagos 
Jaunimo centre.

Čikagos lietuviams ir patys pir
mieji Lietuvos atgimimo ženklai 
atėjo tame pačiame Jaunimo cen
tre Lietuvos poetų žodžiais. Tai 
buvo Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorių susitikimas su Čikagos 
lietuvių visuomene 1988 metų 
pavasarį. Jaudinanti susitikimo 
pradžia, kai pirmąkart visi kar
tu — ir svečiai, ir namiškiai — 
sugiedojome Lietuvos himną. 
Salėje, sulaikę kvapą, klausėmės 
aktoriaus deklamuojamo Kris- 
tijono Donelaičio „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą” — ir ži
nojome, kam ano pavasario saulė 
budina Lietuvą. Strazdelio 
giesmė „Aušros žvaigždė pasvy- 
do” irgi mus virpino — ypač savo 
pabaiga: Pražuvo, / Pikti čėsai 
pražuvo, / Vis jau kitaip neg buvo.

Iš tikrųjų tai ir buvo mūsų 
poetai, kurie per gūdžiuosius de
šimtmečius švietė vilties žiburiu 
labai tamsiomis tautai dienomis. 
Bernardas Brazdžionis, kuris 
šaukė tautą, „GPU užguitą”. An
tanas Miškinis, kurio psalmės 
grįžta iš Sibiro ant cemento 
maišo skiautelių. Kazys Bra
dūnas, kuris rodo kraujo lataką 
sutryptoje žolėje. Henrikas 
Nagys, tikintis, jog jam išmuš 
„sakalų valanda”. Marcelijus 
Martinaitis, kuris į Lietuvą 
žvelgia visą jos likimą pergyve
nančio Kukučio akimis. Sigitas 
Geda — su jo „geltonu dangum, 
žaliom karvėm, raudona žeme” — 
nuo pat Atgimimo pradžios taik
lių frazių kalvis, kurios buvo 
ginklais Sąjūdžiui. Justinas Mar
cinkevičius, kuris pirmasis pra
deda kalbėti draustais žodžiais. O 
ypač Janina Degutytė, kurios 
poezijoje „mažytė Lietuva” rado 

užuovėją pačiais niūriausiais jai 
laikais.

Lietuvos poetų balsus gir
dėsime šiose Poezijos dienose 
penktadienio vakare aktorės 
Nijolės Martinaitytės balsu ir su 
Sonatos Zubovienės ir Roko 
Zubovo muzikos palyda. Šešta
dienio vakaras yra skirtas už 
Lietuvos leistų Literatūros lankų 
keturiasdešimt metų sukakčiai. 
Žurnale spausdintų poetų kūrybą 
apibūdins Nijolė Martinaitytė 
ir skaitys Gintarė Kižytė.

Įdomiu sutapimu Amerikos 
kultūriniame pasaulyje šiais 
metais švenčiama šimtas metų 
nuo didžiojo demokratijos 
dainiaus Walt Whitman mirties. 
Tai didysis ir tautinis amerikie
čių poetas. Niekas iki jo taip ne
dainavo — nei apie žmones, nei 
apie gamtą, nei tokia melodija 
kaip jo. Jo poezijoje matome tą 
Ameriką, kuri tapo šviesiuoju de
mokratijos simboliu viso pasaulio 
žmonėms. Kaip tik Walt Whit- 
man’o akimis į Ameriką žvelgė ir 
Rytų Europoje sovietų imperijos 
žmonės. Whitman tapė Ameriką 
ne tik tokią, kokia ji yra, bet ir 
tokią, kokia ji gali tapti. Jis buvo 
demokratijos pranašas, kurio 
dainos rado atgarsį pas laisvės 
siekiančius visame pasaulyje. 
Kartu su Whitman’u jie sakė: „I 
hear America singing”. Lygiai 
taip pat ir mes girdėjome Lietuvą 
dainuojant pakeliui į laisvę ir 
demokratinę santvarką. Atsi
lankę į ateinančio savaitgalio 
Poezijos dienas Čikagoje mes dar 
kartą tą dainuojančią Lietuvą 
išgirsime. (a.a.ll.)

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
politinio seminaro rengėjų buvo 
man pavesta jums pakalbėti apie 
Lietuvos ateities perspektyvas ir 
Jaunimo sąjungos galimą 
vaidmenį Lietuvos įvykių raido
je. Tačiau tikiuos, kad bus atleis
ta, jeigu, pasinaudodamas prele
gento prerogatyva, šiek tiek 
pakeisiu temą ir apie ateitį 
mažiau kalbėsiu negu apie pra
eitį. Pavadinimą šiam savo 
žodžiui pasirinkau tokį: Lietuva 
— iš praeities į ateitį. Tačiau 
prižadu, kad apie vaidilutes ir 
kunigaikščius nekalbėsiu.

Kad dera šitaip prieiti prie atei
ties, pasidarė aišku, pradėjus apie 
šią temą šiek tiek galvoti ir 
pasipiršus dviem išvadom:

Pirma, kada man teko būti 
pilnakraujų jaunosios kartos 
nariu, į save ir savo amžininkus 
žiūrėjau kaip į visuomenės tolia
regius drąsuolius. Mes buvome 
kupini energijos, naujų minčių, 
trokštantys išbandyti tai, ko kiti 
bijojo ar nesugebėjo išbandyti. 
Cinizmas, šabloniškas ritualas ir 
siaura pasaulėžiūra — tai buvo 
kitų, už mus vyresnių bėdos, 
kurioms mes ryžomės niekad 
nepasiduoti. Manau, kad ir jūs į 
save dabar taip žiūrite, nes kitaip 
ko gero būsite per anksti pasenę.

Todėl man šiek tiek nejauku su 
jumis kalbėti apie ateitį, nes 
manau, kad jūs ko gero turite 
aiškesnę ateities viziją negu aš. 
Jeigu prileisime, kad mūsų atei
ties vizijos lygiai aiškios, tai

♦Paskaita skaityta JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos politinio seminaro 
programoje Washington’e 1992 m. 
gegužės mėn. 1 d. Viktoras Nakas yra 
Lietuvos ambasadoriaus JAV Stasio 
Lozoraičio padėjėjas. 

greičiausiai jūsų vizija bus toji, 
kuri gaus eigą, nes jūs turėsite 
daugiau laiko, tad ir galimybių, 
ją realizuoti. Užtat gal derėtų 
man atsisėsti ir jūsų pasiklausyti, 
o ne jus varginti. Vis dėlto tokia 
revoliucinė mintis, kad prele
gentas savo valia pasitrauktų 
nuo mikrofono ir užleistų vietą 
kitiems, kai ką galbūt išgąsdintų, 
tai tokio žygio nesiimsiu.

Vizijos ir entuziazmo neuž
tenka. Tai antroji išvada. Prie jos 
priėjau, prisiminęs, kaip 1989 
metais Vasario 16-osios gimnazi
joje, Vokietijoje, teko dalyvauti 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąskry
dyje. Tai buvo nuostabus įvykis, 
turbūt pirmą kartą vienon vieton 
po Antrojo pasaulio karo subū
ręs jaunimo vadus iš išeivijos ir 
iš Lietuvos. Vieno seminaro 
metu, man buvo pavesta kalbėti 
apie išeivijos lietuvių jaunimo is
toriją, 0 prelegentui iš Lietuvos — 
apie pokario Lietuvos jaunimo 
raidą. Buvau apstulbintas, kai ta
sai prelegentas iš Lietuvos kvietė 
išeivijos atstovus prabilti apie 
Lietuvos jaunimo istoriją, nes, 
pasak jo, „mes, Lietuvos jauni
mas, savo istorijos nepažįstame”.

Graudu buvo tuos žodžius 
išgirsti, tiesiogiai susidurti su 
viena pasekme tos Kremliaus 
politikos, kurios tikslas buvo 
naikinti Lietuvos kultūrą ir žaloti 
jos visuomenės vystymąsi. Nuo to 
laiko, ačiū Dievui, lietuvių tauta 
pradėjo gerokai atkurti tas savo 
istorijos dalis, kurios anksčiau 
buvo iškraipytos ar apie kurias 
buvo tiesiog uždrausta kalbėti. 
Dabar Lietuvos spaudoje daug 
vietos užima prisiminimai, 
memuarai iš anų laikų, straips
niai istorinėmis temomis, ypač 
sukaktuvių proga.

Savos istorijos pažinimas kri
tiškai svarbus, nes istorija yra 
išeities taškas dabarties ir atei
ties veiklai. Nors Lietuvos is
torijoje buvo daug baltų dėmių, 
bet nepaisant visų pastangų, 
okupantai nesugebėjo ištrinti 
lietuvių tautos istorinės atmin
ties. Kaip tik toji istorinė atmin
tis, apimanti Vytautą Didįjį, 
savanorius kūrėjus, Steigiamąjį 
seimą, miško brolius ir t.t., buvo 
pagrindinis veiksnys, 89 ir 90 
metais išstūmęs -į patį priekį 
Lietuvos respubliką kovoje už 
sovietų imperijos sunaikinimą.

Tas dėsnis, kad istorįją yra išei
ties taškas veiklai, tinka lygiai 
jums, kiek tiko ir tinka jūsų pus
broliams ir pusseserėms už jūrų 
marių. Jaunimo pranašumas 
slypi jo entuziazme, idealizme ir 
drąsoje. Tačiau, jeigu jo veikla 
nėra grindžiama praeities pažini
mu, jeigu istorija nėra išei
ties taškas jo ateities vizįjai, tai 
atsiranda itin didelis pavojus, 
kad pasirinktasis kelias taps 
klystkeliu, ir pikčiausia yra tai, 
kad klystkelis bus tas, kurį už jus 
gerokai vyresnieji jau ne kartą 
išmynę.

Todėl šiame žodyje dėmesio cen
tre tebūna ne dabartis ar ateitis, 
o praeitis. Už trylikos dienų 
[gegužės 14-ąją] sukaks lygiai 20 
metų nuo tos dienos, kai devy
niolikmetis Romas Kalanta 
Kauno parke susidegino. Tai 
buvo jo protestas prieš Lietuvos

Vytauto Maželio nuotrauka

Jungtinių Tautų asamblėjoje New York’e praėjusių metų rudeni: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Viktoras Nakas ir Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas.

pavergimą. Tūkstančiai Kauno 
jaunuolių, išreikšdami pagarbą 
Kalantos aukai, išėjo į gatves, 
kur įvyko kruvinas susirėmimas 
su milicįja ir iš už Lietuvos ribų 
atvežtais desantininkais. Šimtai 
jaunuolių buvo suimti. Keli kiti 
Lietuvos gyventojai pasekė 
Kalantos pavyzdžiu, taipogi susi
degino.

Be abejo, Kalantos heroizmą 
pagimdė Lietuvos desperatiška 
padėtis. Bet kaip bebūtų keista, 
mano kartos išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams tasai įvykis 
suteikė džiaugsmo, nes jis buvo 
kaip meteoras, kuris švysteli per 
tamsiausią nevilties naktį. Tais 
pačiais metais sušvito ir antrasis 
meteoras — kovo mėnesį pradėjo 
eiti Lietvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, pirmoji be pertraukos 
leidžiama Lietuvos pogrindžio 
spauda nuo partizaninės kovos 
laikotarpio.

Prieš Kalantą ir Kroniką mano 
kartai Lietuva buvo apgaubta 
tamsa. Prieš Kalantą ir Kroniką 
kai kurie iš mūsų, bet tikrai ne 
visi ir gal net ne dauguma, 
tikėjome mūsų tėvų aiškinimais, 
kad lietuvių tauta su okupacija 
nesusitaikys ir gavus progą, jos 
atsikratys. Bet visa gyvenamojo 
krašto aplinka bylojo visai ką ki
tą — politinę detantę tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos; Ameri
kos visuomenės maniją po Viet
namo karo matyti tiktai savo 
trūkumus ir juos išpūsti, ir iš to 
išplaukiantį nenorą pripažinti, 
kad tarptautinis komunizmas yra 
tautų gulagas; mūsų draugų, 
„klasiokų”, profesorių įsitiki
nimą, kad Sovietų Sąjunga — tai 
normali valstybė, ne imperija, 
kad tai valstybė visiems laikams. 
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O Lietuva? Lietuva jiems buvo at
sitiktinai atsiradus šalis, klaida, 
kurią istorija greit ištaisė.

Mano karta negalėjo nebūti 
tokių gyvenamojo krašto aplin
kos nuotaikų stipriai paveikta. 
Net ir kai kurie iš mūsų, kurie 
pilnai tikėjo tėvų aiškinimais, 
kad Lietuva nesusitaikys su oku
pacija, negalėjo įsivaizduoti, kad 
Lietuvai pasitaikys proga iš im
perijos išsprukti. Didžiausi op
timistai mūsų tarpe buvo tie, 
kurie manė, kad gal pasiekę pen
sijos amžiaus matysime Lietuvos 
laisvėjimą. Užtat nevilties valan
dos mūsų tarpe buvo dažnas 
reiškinys. Ištikimi Lietuvos lais
vės idealui liko tiktai tie, ir galėjo 
likti tiktai tie, kurių tempe
ramentas tiko ilgos distancijos 
bėgimui.

Septyniasdešimt antrieji metai 
smarkiai paveikė mano kartos 
lietuvių jaunuolių galvoseną. 
Kalantos susideginimas ir 
Lietuvos jaunuomenės prita
rimas jo žygiui konkrečiai pa
tvirtino tai, ką mūsų tėvai mums 
aiškino, bet nesugebėjo įrodyti. 
Tą konkretų pasipriešinimo faktą 
ir kitus į juos panašius mums jau 
buvo įmanoma priešpastatyti 
Vakaruose sukurtam mitui apie 
Sovietų Sąjungos nenugalimumą. 
Be to, disidentų veikla ir tos 
veiklos vaisiai mūsų veiklai 
išeivijoje suteikė išeities tašką. 
Už savo veiklą disidentai buvo 
visaip persekiojami, sodinami į 
kalėjimus. Mūsų uždavinys buvo 
ginti jų žmogaus teises, išgarsinti 
jų bylas. Jų darbo vaisius — 
pogrindžio spauda — mus pradėjo 
pasiekti Vakaruose. Ir vėlgi 
mums buvo konkretus, svarbus 
uždavinys — tą spaudą išversti į 

i

anglų kalbą, ją platinti ameri
kiečių spaudai ir visuomenei.

Toji veikla mums suteikė daug 
dvasinio pasitenkinimo, ir ne 
tiktai todėl, kad mes galėjome 
Lietuvai būti kuo nors naudingi. 
Kovoje, kurioje ir mes daly
vavome, buvo labai aišku, kieno 
pusėje yra blogis, kieno gėris, kas 
yra juoda, kas yra balta. Tai ne
buvo mūsų pačių sukurta kaž
kokia iliuzija. Kremliaus vadai, 
nuo Lenino iki Černenkos, be 
išimties buvo tironai, kurių 
rankos buvo suteptos nekaltų 
žmonių krauju. Disidentai, kurių 
pusėje mes stovėjome, kovojo už 
šventas Dievo duotas teises. Nors 
kova buvo labai nelygi, bet mums 
išeivijoje ji buvo labai lengva. 
Blogų pasekmių, kaip kelio į 
aukštuosius mokslus užstojimo, 
darbo netekimo, tremties, įkali
nimo ir visų kitų Kremliaus 
baudų, mes nepatyrėme. Patyrė
me tiktai gerąsias pasekmes, bū
tent dvasinį pasitenkinimą, kad 
kovojame už aukščiausius prin
cipus, už tiesą ir teisingumą.

Kokią reikšmę šie praeities įvy
kiai bei galvosena mums turi šią 
dieną? Manau, kad neklysiu tvir
tindamas, kad mano, t.y. 
vidurinei kartai, bei vyresnei 
kartai Lietuvos išsilaisvinimas, 
dar dvidešimtam amžiui nepasi
baigus, buvo ir tebėra neiš
pasakyto džiaugsmo šaltinis. Kas 
jums turbūt atrodo normalu, 
mums kartkartėmis dar atrodo 
stebuklinga. Ir ne tik išsilaisvi
nimo faktas. Didžiausią nuostabą 
man ir dabar tebekelia du 
dalykai: kad išsilaisvinimas 
įvyko su tiek mažai kraujo pralie
jimo ir kad maža Lietuva, mo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Vilnietiškos grafikos panorama
EGLĖ JAŠKŪNIENĖ

Vilniaus grafika gimsta sena
miesčio gatvelėse ir skersgat
viuose, apleistuose kiemuose ir 
restauruotuose architektūros an
sambliuose, jaukiose pusrūsių 
kavinėse ir griūvančiose vidur
amžių arkose... Kiekvienas dai
lininkas — vilnietis ar atvykėlis
— čia randa savąjį motyvą ir 
temą.

Paroda supažindina toli gražu 
ne su visais šiuolaikiniais au
toriais, tačiau lankytojas ras 
didelę darbų, temų, stilių ir 
technikų įvairovę. Skirtingų 
kartų dailininkai — pradedant 
tais, kurie dailės mokslus baigė 
septintame dešimtmetyje, ir 
baigiant jaunaisiais Vilniaus 
Dailės akademijos auklėtiniais — 
suburti neatsitiktinai.

Vienų kūryba atspindi giedras 
nerūpestingos vaikystės dienas 
tėviškėje. Jiems gamta, gimtoji 
sodyba ir paprasti, nuoširdūs 
kaimo žmonės — tai dar visiškai 
reali ir išgyventa tikrovė, tapusi 
neišsenkančia kūrybos versme. 
Čia gimsta lietuviškas lyrizmas, 
poezija ir nostalgiškos reminis- 
censijos. Gyvenimiška patirtis ir 
nemaža kūrybinė praktika pade
da jiems giliau įprasminti savo 
mintis ir būties filosofiją.

Jaunatviškas maksimalizmas 
pagyvina vilnietiškos grafikos 
panoramą netikėtais temų rakur
sais, plačiomis kultūrinėmis in
spiracijomis. Vilniuje daug jau
nimo, gimusio ir užaugusio did
miesčio mūrų apsuptyje. Jiems 
nesvetima „vartotojiška” psicho
logija, kurioje persipina ironija, 
stipresniojo kultas ir paradoksa
lus prieraišumas nejaukiems 
didmiesčio labirintams. Įkvėpimo 
šaltiniu tampa ne visuomet man
dagūs kaimynai, čia pat, po dirb
tuvės langais verdantis gatvių 
gyvenimas ir mašinų ūžesys. Jų 
pirmieji vaikystės prisiminimai
— tai daugiabučių namų laiptinės 
ir priemiesčio lūšnų„romantika”.

Vienu savičiausių ir įdomiau
sių grafikos bruožų tebėra 
senosios lietuvių kultūros at
spindžiai įvairių kartų kūryboje. 
Kiekvienoje biografijoje galima 
rasti „liaudiškąjį” periodą, 
kuriame vienaip ar kitaip inter
pretuojamas senojo meno ir 
tautosakos palikimas. Per amžius 
iki tobulumo nugludintos ir su
paprastintos liaudies meno for
mos; universali, visas tautosakos 
sritiB persmelkianti simbolių kal
ba stimuliavo ne vieno dailininko 
kūrybą, padėjo įveikti krizių 
stingulį.

Šiuolaikinėje grafikoje pamažu 
silpsta „folklorinė” stilizacija, 
kuriai būdinga grubi, liaudies 
raižinius primenanti formų trak
tuotė; tautosakos įvaizdžiai ir 
motyvai; ornamentai ir raštai. 
Šiandien dažniau pasitaiko 
liaudies meno fragmentai (rūpin
tojėlis, koplytstulpis, verpstė, 
kryžius ir pan.), kurie originalio
je ir savitoje vaizdo struktūroje 
tampa ikonografiniais ženklais. 
Juose užkoduota mūsų protėvių 
pasaulėjautos, gyvensenos ir 
kūrybos sistema, vadinama tau
tos „dvasine atmintimi”. Kitų 
kultūrų kontekste jie virsta et
nografine archaika, netekdami 
dalies iškalbingumo, tačiau ši 
„dvasia” neleidžia lietuviškai 
grafikai pilnai ištirpti kosmo
politinėje meno jūroje.

Kitų tautų kūrybos fone lietu
vių grafika išsiskiria lakoniška ir 
nerėksminga stilistika, atspin
dinčia baltų charakterio bruožus
— emocįjų pusiausvyrą, santūru
mą, racionalumą. Ji atrodo pilka 
ir monotoniška, tačiau po išorine 
ramybe slepiasi gilūs jausmai ir 
mintys. Tikėjimas kūrybinėmis 
žmogaus galiomis, harmoninga 
būties esme, ryšiu su visata per 
dabartį ir laiką — visa tai leidžia 
įžvelgti net pagoniškosios pasau
lėjautos atspindžius, kurių dale
lės slypi kiekvieno lietuvio pri
gimtyje.

Irena Daukšaitė-Guobienė Atodūsiai, 1, 1987
Spalvotas ofortas, akvatinta, 49 x 65 cm

Irena Daukiaitė-Guobienė Budina svietą, 1988
Spalvotas ofortas, akvatinta, 49 x 65

* * *

Dailininkai puikiai valdo klasi
kines technikas — litografiją, 
ofortą, linograviūrą, ksilografiją 
— demonstruodami aukštą profe
sionalumo lygį. Stengdamiesi 
praplėsti išraiškos galimybes, jie 
derina įvairias technikas — ofor
to linijos grakštumą su akvatin- 
tos pustonių gama, įveda vieną ar 
kelias spalvas ir pan. Eksperi

Lietuva — iš praeities
(Atkelta iš 1 psl.) 

dėmaus amžiaus istorijoje taip 
pastoviai ignoruojama, išėjo į 
pirmąsias eiles kaip demokratįjos 
ir nepriklausomybės vėliavnešys 
sovietų imperijoje.

Istorijos tėkmėje Sovietų Są
jungos irimas, sykį prasidėjęs, 
vyko tiesiog žaibišku greitumu. 
Rugpjūčio 23 dieną šiais metais 
sueis penkerių metų sukaktis 
nuo pirmų sovietų valdžios neuž
gniaužtų demonstracijų Baltijos 

Viktorija Daniliauskaitė. Žvilgsnis, 2 
1989, linoraižinys, 18.5 X 5 cm

mentuodami su naujomis tech
nikomis ir dažais, dailininkai 
ieško netikėtų tradicinių ir naujų 
priemonių deriniu, iš kurių 
gimsta originali „autorinė” 
technika. Spausdinimo proceso 
mechaniką ji paverčia kūrybinio 
darbo tąsa, viliojančia netikėtu 
rezultatu ir improvizacijos ga
limybėmis.

Mišrios technikos pagrindą su
daro vienas iš tradicinių spausdi- 

šalyse už tautines teises. Tai buvo 
Sovietų Sąjungos galo pradžia. 
Kadangi irimas vyko taip greitai, 
lietuvių išeivija nebuvo ir turbūt 
negalėjo būti pasiruošusi perga
lei, kuri įvyko 91 metų rugpjūčio 
mėnesio gale. Prisiminkime, kad 
mes visi buvome ruošiami ilgalai
kei kovai, kad beveik visa lietu
vių išeivijos veikla, tiek kultū
rinė, tiek politinė, buvo grin
džiama Lietuvos pavergimo fak
tu. Mums buvo aiškinama, kad 
mūsų šventa pareiga išlikti lie
tuviais, auklėti vaikus lietuviška 
dvasia, nes Lietuva pavergta, jos 
egzistencija — pavojuje.

Šiandien turbūt niekas nebeti
ki, kad Lietuvos egzistencija yra 
pavojuje, nors pavojų Lietuvai 
tebėra, ir labai rimtų. Be to, 
Lietuvai nebereikia tiktai ilgos 
distancijos bėgikų. Reikia visokių 
temperamentų, visokių specialy
bių, visokių talentų turinčių 
žmonių, tokių, kurie gali užsian
gažuoti ilgalaikei veiklai, ir 
tokių, kurie gali ir nori padėti 
Lietuvai tik šiandien.

Prieš 15 metų man ir vienam 
mano kolegai tekdavo gana daž
nai mokyti savo amžininkus, kad 
jie per dažnai pasirenka mediciną 
bei inžineriją kaipo profesijas. 
Mes teigėme, kad pavergtai Lie
tuvai reikalingi ne gydytojai ir ne 
inžinieriai, o politikos specialis
tai, kurie galėtų daryti įtaką 
Amerikos politikai. Manau, kad 
tais laikais mes buvome teisūs, 
mūsų argumentai buvo pagrįsti. 
Jeigu išeivija būtų buvusi dau
giau politizuota, daugiau įsijun
gus į Amerikos politinį gyveni
mą, galbūt Lietuvos žygis dėl 
tarptautinio pripažinimo nebūtų 
užtrukęs 17 mėnesių. Tačiau 
šiandien, nors čia gimę ir augę

nimo būdų (dažniausiai ofortas), 
derinamų su koliažinėmis in
krustacijomis, spalvinimu, įvai
riais faktūrų efektais ir pan. Jie 
mažina arba apriboja darbų 
tiražavimo galimybes, tačiau 
autoriaus rankų „prisilietimas” 
suteikia atspaudui ypatingos 
šilumos ir unikalumo bruožų.

Naujos technikos ir medžia
gos skatina „sintetinių” grafikos 
formų atsiradimą, kurios perima 
kitų menų išraiškos galimybes — 
dokumentalumą, faktūros ir po
tėpio ekspresįją ir pan. Šiuo 
požiūriu būdingas augantis šilko- 
grafijos, fotografijos, monotipijos 
populiarumas.

* * *
Grafikos ekspoziciją parodoje

papildo spalvinga akvarelių ko
lekcija. Akvarelės menas Lietu
voje yra pasiekęs aukštą profe
sionalų lygį ir laikomas savita sa
varankiška meno sritimi. Išskir
tinis jo bruožas — tai akvarelės 
prigimti atitinkantis perregimas 
skaidrumas ir liejimo technikų 
įvairovė. Ji apima platų išraiškos 
diapazoną — nuo tapybiškų „h la 
prima” ekspromtų ir sudėtingų 
daugiasluoksnių plaunamų fak
tūrų iki kruopščių „sausos” 
akvarelės kompozicijų. Techninės 
problemos nevaržo autorių vaiz
duotės, ir kiekvienas dailininkas 
sugeba pasirinkti savo charakterį 
ir užmačias atitinkantį darbo 
stilių.

* * *
Parodos kataloge autoriai ban

do patys apibūdinti kūrybos pro
ceso esmę, leisdami geriau 
suvokti savo darbų prasmę. 
Vienam svarbu vaizdo plastinė 
sandara ir jos emocionalus 
įtaigumas. Kitiems rūpi turinys, 
filosofinė potekstė, atskleidžianti 
autoriaus požiūrį į gyvenimą. 
Treti bando samprotauti apie 
meno kaip kūrybos proceso esmę. 
Šios autentiškos mintys praplės 
menų suvokimo lauką ir padės 
žiūrovui lengviau surasti savo 
dvasiai artimiausią kūrinį.

(Eglė Jaškūnienė parašė šį įva
dą Vilniaus grafikos ir akvarelės 
parodos katalogui.)

į ateitį
politikai tebėra ir tebebus 
naudingi tautai tiek Amerikos, 
tiek Lietuvos politinėse arenose, 
kitų profesijų išeivijos lietuviai 
gali tiek pat, ir gal net daugiau, 
duoti Lietuvai. Dabar yra gali
mybių išeivijos profesionalams — 
ar tai būtų gydytojai, inžinieriai, 
biologai, bibliotekininkai, archi
tektai, buhalteriai ar mokytojai 
— bendrauti su Lietuvos profesio
nalais, jiems padėti sugrįžti į 
Europą ir Vakarų pasaulį. Tų ga
limybių nebuvo net prieš pora 
metų.

Šie profesionalai Lietuvai bus 
naudingi ir rytoj, ir už dešimt 
metų. Bet talkininkai, kurie gali 
dabar padėti, yra ypač svarbūs 
šiuo laikotarpiu, kai Lietuva ban
do kiek galint greičiau išsikaps
tyti iš visų tų sunkumų — dvasi
nių, ekologinių, ekonominių, so
cialinių, politinių, karinių —

Andriua Puipa V. Koamauako rytas, 1989 Robertą VaigeltaiU Ai gyvenu. 1986
Minkytas lakas, 60 z 48.5 cm Medžio raiil„y,, 7 l 6 cm

Viktorija Daniliauskaitė
Geltonieji peizažai, 1, 1991 

Spalvotas linoraižinys, 7 x 16 cm

Vilniaus grafika ir 
akvarelė Lemont’e

DANAS LAPKUS

Lietuvių Dailės muziejuje, Le
mont, Illinois, nuo gegužės 9 iki 
31 dienos veikia paroda „Vil
niaus grafika ir akvarelė”. Paro
dą Vilniuje suruošė meno
tyrininkė Eglė Jaškūnienė, o 
Čikagoje Juodą” darbą atliko 
Algimantas Kezys. Eglė Jaš
kūnienė pakvietė parodoje da
lyvauti skirtingų kartų ir me
ninių braižų dailininkus, norė
dama parodyti visą šiuolaikinės 
lietuvių grafikos ir akvarelės 
įvairovę. Dalyvauja 40 autorių!

Paroda atrodo svarbi dviem as
pektais. Pirmasis — čia ekspo
nuojamų darbų teikiama este
tinio išgyvenimo galimybė. At
rinkti parodai darbai tikrai 
kokybiški, o kai kurie jų, rodos, 
nežemiškai įkvėpimo rankai su
derinus technikos virtuoziškumą 
ir formalias priemones dailininko 
idėjai išreikšti, tiesid^įftiik'us. 
Prie tokių skirčiauu<renos 
Daukšaitės-Guobienės, Andriaus 
Puipos, Robertos Vaigeltaitės 
estampus.

Lietuvoje vienas pagrindinių 
meniškumo kriterijų tebėra 
originalumas. Ir šioje parodoje 
matome kiekvieną autorių norint 
išsiskirti iš kolegų tarpo, eksploa
tuojant surastą liniją, dėmę ar 
įvaizdžių kalbą. Kelias į išskir
tinumą lietuvių grafikoje su
vokiamas pirmiausia kaip pa
veikslo kuriamos emocinės nuo
taikos išskirtinumas. Galbūt šis, 
ryškiai besireiškiantis dvasinis, o 
ne pirštinis kūrybos pradas ir 
duoda pagrindą kalbėti apie jei 
ne lietuvišką grafikos mokyklą, 
tai bent tradiciją. Tradiciją 
besitęšiančią nuo prieškario 

kurie yra sovietų okupacijos pali
kimas. Norisi kiek galint dau
giau trumpinti skausmingų per
mainų laikotarpį, kurį Lietuva 
turi pereiti. Be to, galimas da
lykas, kad ta tauta ar tautos, 
kurioms geriausiai pasiseks vyk
dyti šį išsikapstymo procesą, 
susilauks daugiausia investicijų 
ir daugiausia paramos iš Vakarų, 
kurių resursai ir dosnumas yra 
riboti. Nors taip gal ir neturėtų 
būti, bet buvusios pavergtos 

Lietuvos, Kauno Meno mokyklos, 
semiančių sau galios iš liaudies 
meno šaltinių, pirmiausia me
džio: skulptūros ir raižinių. 
Kaimiškos archaikos sąmyšyje su 
moderniuoju Vakarų ekspresio
nizmu tarpsta visa visų laikų pro
fesionalioji lietuvių dailė.

Taigi, būdama individualybių 
komplektu, paroda daro ir bendrą 
įspūdį, kuris Čikagoje atrodo 
savitas ir nepakartojamas. Tokio 
amerikiečių galerijose nė vieno. 
Ne todėl, kad mes — lietuviai — 
ir mūsų menas geresni, bet dėl iš 
anapus žemės rutulio atneštų 
meniškumo suvokimo ir verti
nimo kriterijų savitumo.

Čia iškyla antrasis galimas pa
rodos reikšmės vertinimas, kaip 
svarbaus meno sociologijos fakto. 
Lietuvoje yra apie 200 profesio
nalių grafikų ir akvarelistų, 
gyvenančių iš savo kūrybos. 
Nupirkti vieną gerą estampą ar 
akvarelę reikia geros vieno 
mėnesio algos. Perka nedvejo
dami, netgi varžydamiesi dėl ver
tingesnio darbo. Perka dėl da
romo meninio įspūdžio ir pinigų 
investavimo. Taip buvo prieš 20 
metų, taip yra dabar. Tai rodo, 
kad meno darbai yra vertinami 
Lietuvoje kaip nevienadienė 
vertybė, vertingesnė už daugumą 
apčiupinėjamų ir panaudojamų 
daiktų.

Neabejotinai vienus vertingiau
sių šių lietuviškų vertybių pavyz
džius turime progos šiandien 
matyti Lemont’e. Tačiau vien sa
vaime neblogi paveikslai nega
rantuoja įvykio sėkmės. Ši 
paroda nebėra sensacinga Čika
gos naujiena. Vien per praėjusius 
metus panašios parodos, dalyvau
jant daugumai tų pačių autorių, 

tautos lenktyniauja tarpusavyje 
dėl Vakarų resursų, ir tos tautos, 
kurios atsilieka tose lenktynėse, 
susilauks mažiau Vakarų dėme
sio.

Štai vienas konkretus pavyz
dys. Viena tarptautinio transpor
to bendrovė bandė steigti filialą 
Maskvoje, kuris aptarnautų visą 
buvusią vidinę sovietų imperiją. 
Bet padėtis ten tiek chaotiška, 
kad toji bendrovė nusprendė pir
ma steigti filialą vienoje iš Balti- 

vyko Lemont’o muziejuje, Čiur
lionio galerijoje; aukcionas Bal
zeko muziejuje, Vilniaus dailės 
muziejaus direktoriaus atvežta 
paroda. Turint tai galvoje, pelny
tas pagyras ima gožti nerimą 
keliantis reiškinys — viena po 
kitos atvykstančios parodos ne
neša nieko radikalaus ir naujo. 
Jos ne papildo viena kitą, bet lyg 
gula viena ant kitos, užgoždamos 
jau buvusius susižavėjimus-susi- 
domėjimus. Kaltas chroniškai 
reprezentacinis parodų charak
teris, nuobodus, tinkantis banko 
interjerui, bet ne meno badautojų 
galerijoms.

Lietuviai Lietuvoje kalti, kad 
tokias siunčia, lietuviai Ameri
koje kalti, kad tokias priima. Bet 
organizatoriai iš kailio neišsi- 
ners, kai populiarūs Lietuvoje 
dailininkai savarankiškai (sava
naudiškai) konservuoja ir mari
nuoja savo pergyventas kūry
bines viršūnes, išlaikydami šaltą 
abejingumą. Kartu sudėjus, 
šimtų prizų laimėtojai, žymieji 
Mikalojus Povilas Vilutis, Vija 
Tarabildienė, Joana Plikio- 
nytė-Bružienė, Ramunė Kmie- 
liauskaitė, Danutė Jonkaitytė... 
begalinis sąrašas — tik diskredi
tuoja save, viešai parodydami 
silpnumą ir kūrybinį nepajė
gumą. Reikalas krypsta nuo 
meno į produkciją. Sunku pasa
kyti — nesupranta ar nebekreipia 
dėmesio... Yra ir objektyvus pasi
teisinimas — lietuviams bū
dingas uždarumas ir atsiribo
jimas — kaip dorybė ir misija — 
nuo likusios pasaulio dailės.

Žodžiu, aš matau tokį para
doksą: viena paroda būtų geriau 
už keturias. „Mažiau yra dau
giau” — anot tūlo meno klasikio. 
Bet...ką čia. Nesunkiai galim įsi
vaizduoti, kad būtent ši paroda ir 
yra ta nuostabioji vienintelė, ir 
nesivaržydami, nuoširdžiai, atsi
duoti jos meno kerams.

jos šalių, kur politinės bei ekono
minės reformos toliau pažengu
sios ir padėtis stabilesnė. Iš tos 
vienos Baltijos šalies tas filialas 
aptarnaus ne tik visas tris Balti
jos valstybes, bet ir milžinišką 
Rusiją. Jeigu bendrovė nuspręs, 
kad Lietuva yra toliausiai 
pažengusi iš visų valstybių, tai 
filialas bus steigiamas tenai. 
Filialo steigimas padėtų Lietuvos 
ekonomijai, sudarytų galimybę 
įdarbinti lietuvius, ko gero pri
trauktų kitas užsienio bendroves. 
Išeivijos lietuviai gali prisidėti 
prie to, kad Lietuva turėtų prana
šumą tokiose ir panašiose lenkty
nėse.

Pastebėsite, kad toji tarptau
tinio transporto bendrovė pir
miausia bandė įsikurti Rusijoje. 
Tai būdinga Vakarų verslinin
kams, politikams bei žurnalis
tams. Toks požiūris iš dalies 
priklauso nuo Rusijos didžiulio 
žemės ploto bei gyventojų skai
čiaus, palyginus su kitom šalim, 
priklausiusiom sovietų imperijai. 
Bet iš dalies tai yra tęsinys to 
nelaimingo vakarietiško įpročio 
matyti visą Sovietų Sąjungą tik
tai per Maskvos prizmę. Per pas
taruosius trejus metus tas įprotis 
nuvedė kai kurias Vakarų šalis į 
klystkelius; gali taip ir toliau 
būti. Mums verta turėti omenyje

(Nukelta į 3 psl.)
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Sveikiname dr. Povilą Rėklaitį Walt Whitman (1819-1892)
Nebūtina keliauti Vokietijon, 

kad patirtum, ką veikia meno ir 
kultūros istorikas dr. Povilas 
Rėklaitis, didžiąją savo amžiaus 
dali pragyvenęs Marburg’e, o da
bar Niedenvalgern’o miestuke 
prie Marburg’o. To produktyvaus 
lituanisto straipsnius dažnai 
skaitėme išeivijos žurnaluose ir 
gauname informacijų apie jo pa
skaitas ir surengtas parodas Vo
kietijoje. Gegužės 20 dieną dr. 
Rėklaičiui sueina 70 metų am
žiaus. Išėjęs pensijon iš Johann 
Gottfried Herder instituto biblio
tekos, Povilas Rėklaitis tęsia 
Lietuvos meno istorijos tyrinėji
mus, rengia publikacijas spaudai, 
tvarko savo mokslini archyvą. 
Tasai „Litauen - Archiv - Rėk
laitis” buvo kaupiamas jo namuo
se nuo pat atvykimo Vokietijon 
karo metu, o dabar iš dalies per
keliamas į Herder’io institutą. 
Tai yra unikalus knygų, periodi
kos, grafikos, žemėlapių, doku
mentų bei laiškų rinkinys. Vis
kas metodiškai klasifikuota, su
kataloguota, iš dalies aprašyta.

Jubiliato dr. Povilo Rėklaičio 
parašytų veikalų ir straipsnių są
rašas kada nors sudarys visą bib
liografinį tomelį. Tuo tarpu ga
lima rasti, kas svarbiausia, Lie
tuvių enciklopedijos abiejuose pa
pildymų tomuose. Kad skaityto
jas geriau suvoktų Povilo Rek-

Dr. Povilas Rėklaitis
Blaschke nuotrauka

laičio darbų tematiką, sutrum
pintai paminėsiu čia kelis jo 
spausdintus darbus: Įvadas Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės meno istorijos tyrinėjimams 
(knyga vokiečių kalba, išleista 
Herder’io instituto, 1962); Lietu
vos senoji kartografija (1964); 
Kauno miestas (Actą Baltica, 
1967); Du Vilniaus vaizdo tipai 
XVI-XIX a. grafikoje (1972); Ma
žoji Lietuva Prūsijos kartografi
joje (vokiečių kalba, 1976); Sosti
nės Vilniaus meno paminklai (vo
kiečių kalba, 1956); Kasparo 
Hennenbergerio žemėlapiai (vo

kiečių kalba 1976). Daug straips
nių Aiduose, Karyje, Lietuvių en
ciklopedijoje ir Encyclopaedia Li
tuanica. Teberašo moksliniam 
žurnalui Zeitschrift fuer Ostfor- 
schung.

Lietuvių Kultūros instituto Su
važiavimo darbuose paskelbtos 
dr. Povilo Rėklaičio paskaitos 
apie Motiejų Strykovskį, apie 
kuriamą muziejų „Romuvos” pi
lyje, gal dar ką nors. Lietuvių 
Kultūros instituto būstinė yra 
Huettenfeld’o „Romuvoje”, kur ir 
Vasario 16-osios gimnazija. Pro
duktyvaus gyvenimo sukaktyje 
žvilgsnis atgal: Povilas Rėklaitis 
gimė Kaune 1922 m. gegužės 20 
d. inžinieriaus, pramonininko Vik
toro Rėklaičio šeimoje. Baigęs Jė
zuitų gimnaziją, Povilas studįja- 
vo Kaune, Vilniuje, Poznan’ėje, 
Bamberg’e ir Tuebingen’e, kur 
1949 metais gavo filosofuos dak
taro laipsnį. Turi daug giminių 
Lietuvoje ir Amerikoje. Su žmo
na Astrida, gailestingąja seserim, 
užaugino dukras Aldoną ir Lietą. 
Marburg’e ilgus metus globojo 
savo motiną, išgyvenusią per 90 
metų. Savo šių metų sausio mė
nesio laiške dr. Povilas Rėklaitis 
pasisakė taip: „Aš esu lituanistas 
ir todėl kiekvieną dieną esu Lie
tuvoje”.

Jurgis Gimbutas

IŠ „ŽOLĖS LAPŲ"

Walt Whitman

1
KAS YRA ŽOLĖ?

Vienas vaikas paklausė, kas yra žolė, ir priskynė man 
jos pilnas saujas.

Kaip galėjau aš jam atsakyti? Juk aš nežinau už tą vaiką 
geriau.

Lietuva — iš praeities į ateitį
(Atkelta iš 2 psl.)
tai, kad čia minėtose lenktynėse 
Vakarų šalys linkusios visų pir
ma matyti tiktai Rusiją. Mūsų 
uždavinys yra atkreipti jų dėmesį 
ir į Lietuvą.

Apie tai, kaip jūs galite Lie
tuvai padėti, būtų galima 
nemažai diskutuoti. Lietuvą 
šiandien galima palyginti su 
gaisrininku, kuris bando ge
sinti dešimt gaisrų iš karto, 
ir tai be reikiamo kiekio vandens. 
Nors pavojus nuo komunizmo, 
kuris davė ideologinį pagrindą 
Sovietų Sąjungos imperializmui, 
visiškai yra sužlugęs, Lietuva 
turi apsisaugoti, kad vienas im
perializmas nebūtų pakeistas 
kitu. Nors prezidentas Jelcinas 
ne kartą yra įrodęs savo palan
kumą Baltijos šalims, bet Rusijos 
valdžioje ir parlamente yra tokių, 
kurie svajoja apie Rusijos imperi
jos atkūrimą. Rusijos valdomos 
karinės pajėgos kalba apie pasto

vių bazių išlaikymą Lietuvoje, 
nepaisant to, kad Lietuva kate
goriškai jų atsisako. Šis gaisras 
kol kas kontroliuojamas, bet jis 
yra pats pavojingiausias Lietuvai 
ir tasai, į kurį dera visiems lie
tuviams, kur'jie begyventų, at
kreipti didžiausią dėmesį.

Antras gaisras yra Lietuvos 
ekonomija, jos perėjimas iš cen
tralizuotos sistemos į laisvą 
rinką. Trečias — Lietuvos ener
getika, kuri priklausoma nuo 
kaimynų į rytus. Ketvirtas yra 
Lietuvos ryšių ir susisiekimo 
sistema, kuri šlubuoja ir kurią 
reikia smarkiai sustiprinti, at
naujinti, kad Lietuva galėtų 
sugrįžti į Europą. Penktas — tai 
labai prasta šalies ekologinė 
padėtis. Šeštas yra šalies vidaus 
politika, gyvos diskusijos ir nesu
tarimai tarp Aukščiausiosios Ta
rybos ir vyriausybės, tarp frak
cijų Parlamente ir tarp ministrų 
vyriausybėje. Prie to dar reikia 
pridėti pastovios Konstitucijos

Dalia Mažeikytė Saulė (iž seruos „Tėvynė"), 11MM
Spalvotas ofortas, 66.5 x 48.5 cm

neturėjimą. Septintas yra deso
vietizacijos procesas, kuris apima 
ne tiktai klausimą, ką reikia 
daryti su tais, kurie užėmė atsa
kingas pareigas komunistų parti
joje ir bendradarbiavo su KGB, 
bet ir dar svarbesnį klausimą — 
kaip sugrąžinti santarvę į visuo
menę, kurią marksizmo-leniniz
mo utopija 40 su viršum metų 
maitino neapykantos ir nepasiti
kėjimo nuodais.

Pesimistas, į visas šias proble
mas pažvelgęs, supyks, numos 
ranka ir nugręžęs nugarą atsi
žadės Lietuvos. Optimistas ta
čiau, trindamas rankas, pagalvos, 
„kiek daug ir kiek įvairių man 
galimybių prisidėti prie problemų 
sprendimo, prie naujosios Lietu
vos atkūrimo darbų.” Žmogus, 
kuris praeities neprisimena, su 
istorija nesusipažinęs, turbūt bus 
linkęs būti pesimistu. Užtat man 
rūpėjo jums papasakoti apie tas 
juodas nevilties naktis prieš 20 su 
viršum metų, kurių metu tapda
vo nepaprastai sunku įsivaizduo
ti, kad Lietuva galėtų iš gulago 
bet kada išeiti. Net ir blogiausia 
diena šiais metais Lietuvoje 
neprilygsta prie vienos valandos 
sovietinėje Lietuvoje prieš 25 
metus. Kad Lietuvos žaizdos 
nelengvai išgydomos šiandien, 
tėra tik įrodymas, kiek žalos 
tautai ir kraštui padarė okupan
tai. Ko gero tos žalos sudėtin
gumą išeivija tik dabar pradeda 
pilnai suprasti.

Baigdamas palinkėčiau jums 
trįjų dalykų. Pirma, džiaukitės ir 
vertinkite tą gausybę naujų 
galimybių, atsiradusių po sovie
tinio gulago sunaikinimo. Jūs 
turite nepaprastą laimę, dar 
būdami jauni, gyventi ypatingu 
istorijos momentu, kuriuo pasau
lis radikaliai keičiasi į gerąją 
pusę.

Antra, kaip organizacija ir kaip 
pavieniai asmenys, darykite visa, 
ką galite, kad jūsų amžininkai iš 
Lietuvos galėtų pasėdėti Ameri
kos universitetų suoluose, sta
žuotis Amerikos spaudos biuruo
se, Kongrese, verslininkų įstai
gose. Lietuvai ir lietuvių tautai 
reikia pašalinti pasekmes, susi
jusias su Lietuvos priverstine 
izoliacija. Prisimenu, kai augau, 
vyresnioji karta labai mėgdavo 
kartoti šūkį: Jaunime, esate mū
sų ateitis! Lietuvoje, kur sovie
tinė mąstysena ir įpročiai yra 
giliai įleidę šaknis į vyresnę ir 
vidurinę kartą, tas šūkis įgauna

Aš spėju, kad tai mano buities vėliava, išausta iš viltingai 
žalios medžiagos.

O gal, pamanau, tai Dievo skepetaitė,
Kvapni atminimo dovana, žemėn tyčiom numesta, 
Su savininko vardu jos kamputy, ir mes žiūrim ir klausiam: 
Kieno gi jinai?
O gal, pamanau, ta žolė tai pats vaikas.naujagimis tų augalų. 
O gal tai koksai slaptaženklis vienumas,
Ir tai reiškia: Augimas tas pats zonose plačiose ir siaurose, 
Tautose ir baltose, ir juodose.

(tns t. ' -■ . fe

O dabar man rodos, kad tai gražūs nepakirpti kapų plaukai. 
Aš elgsiuos švelniai su tavim, garankštėta žolyte,
Galbūt tu stiebies iš krūtinių vyrų jaunų,
Galbūt aš juos būčiau pamilęs, jei būčiau pažinęs,
Galbūt priklausai tu seneliams ar atžalai, paimtai greitai 

nuo motinos kelių,
Ir čia tu esi tie jos keliai.

Ta žolė tokia tamsi bus iš senų motinėlių baltų galvų,
Tamsesnė už senų vyrų barzdas bespalves,
Tamsi nuo šviesiai raudonų burnos gomurių.
Aš galiu jau nugirsti, ką šnabžda man šitie liežuviai,
Ir aš suprantu, kad jie šnabžda ne veltui man iš burnos 

gomurių.
Aš norėčiau paskelbti, ką sako jie man apie jaunus vyrus ir 

moteris jaunas,
Ką sako jie apie senus vyrus ir motinas ir apie atžalą, 

paimtą greit nuo jų kelių.

Kas, manai, pasidarė iš vyrų jaunų ir senų?
Kas, manai, pasidarė iš moterų ir vaikų?

Jie gyvena gerai kur nors,
Ir daigas mažiausias mums mena: mirties juk nėra,
Ir jeigu ji buvo, skynė kelią gyvybei ir nė nelaukė, kad ją 

sulaikytų galop,
Ir baigės tada, kai gyvybė pakilo.

Viskas veržias pirmyn ir platyn ir niekas nežūva,
Ir numirti yra kitaip nei kas manė ir palaimiau.
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PAJŪRYJE NAKTĮ

Pajūryje naktį
Stovi mergytė su tėvu,
Stebi rūškaną dangų rytuos,

Aukštai ten pro tamsą,
Kai šėlstantys debesys, lyg šermenyse, juda mase išsidriekę 
Ir greit paskandina jie skliautą dangaus,
Pro sušvitusią eterio juostą rytuos
Pakyla žvaigždė ir didi, ir rami — tai Jupiteris.
Ir čia pat, ir nedaug ką aukščiau, 
Plaukia sau meilios Sietyno sesutės.

Pajūryje, kur šermeniniai debesys slenka žemyn 
Viską praryti, laikydamos tėvui už rankos 
Mergytė pravirksta tyliai.

Dukrele, neverk,
Brangioji, neverk, 
Pabučiavimais leisk tavo ašaras braukti, 
Tie debesys rūstūs neilgai viešpataus, 
Neilgai jie pagrobę bus dangų, mums tiktai rodos, kad 
žvaigždes jie prarijo.
Pakils galingoji žvaigždė, būk kantri, kitą nokti matysi, 
kaip Sietynas iškils,
Jis nemiršta, sidabro ir aukso tos žvaigždės vėl švies, 
Ir didelės žvaigždės, ir mažos vėl švies, jos iškils, 
Tos didžios, nemirštančios saulės, ilgaamžis ir mąslus 
mėnulis vėl švies.
Dukrele brangioji, tu liūdi Jupiterio tik? 
Tu galvoji apie tų žvaigždžių šermenis?
Yra čia kažkas
(Ramindamas lūpom tave, šnibždu aš,
Tau duodamas pirmą sugestiją, klausimą ar nujautimą), 
Yra čia kažkas daugiau nemirtinga nei žvaigždės 
(Daug tų šermenų, dienų ir naktų praeinančių), 
Kažkas, kas ištvers daug ilgiau už šviesų Jupiterį, 
Ilgiau ir už saulę ar už bet kurį satelitą, 
Ar už skaisčiąsias Sietyno seses.

3

PASKUTINIOJI INVOKACIJA

Pagaliau gi maloniai
Iš dienų tvirtai įkurdinto namo,
Iš po raktų, gerai sunituotų, iš už durų, gerai uždarytų, 
Leisk man išsivaduoti.

Leisk be triukšmo išslinkti,
Švelnumo raktu atrakink užraktus — šnabždesiu 
Atverki duris sau, o siela.

Maloniai — nebūk nekantri 
(Galingai laikai tu, o kūne mirtingas, 
Galingai laikai tu, o meile).

Vertė ALFONSAS TYRUOLIS

(Alfonsas Tyruolis. AUKSO LYRA. Iš Vakarų pasaulio poezijos. 
Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1991. 260 puslapių. Kaina — 
minkštais viršeliais 9 doleriai, kietais 12 dolerių. Gaunama „Drauge”).

Prieš šimtą metų mirusio Walt Whitman poezija jam gyvam 
esant buvo laikoma įmantriai ekscentriška, dabar jis yra vienas 
iš didžiųjų amerikiečių literatūros klasikų. Jo kūryboje Amerika 
yra šalis, kur viskas yra įmanoma, kur viskas nuostabiai gyva. 
Jo poezija, pasak kai kurių kritikų, tai veikiantis poetinis 
pavidalas frazių, kuriomis prasideda JAV Nepriklausomybės 
deklaracįja. (a.11.)

nepaprastą reikšmę. Lietuvai 
reikia kartos, imunizuotos nuo 
sovietinių nuodų. Prie to jūs 
galite prisidėti.

Trečia, visi, kas tik galite, ypač 
jeigu dar studijuojate ar tik 
baigėte studijas, važiuokite į 
Lietuvą metams pagyventi, pa
būti talkininkais, padėti jiems 
gaisrus gesinti. Savo buvimu ir 
savo nuoširdžia talka jūs ne tik 
praturtinsite Lietuvos gyvenimą, 
bet ir patys būsite praturtinti. 
Visiškai neabejoju, kad didelė 
jūsų dauguma tą patirtį brangin
site visą gyvenimą. Taip jūs 
įgyvendinsite tą linkėjimą, kurį 
mano tėvai ir jūsų seneliai Vokie
tijos lageriuose po karo Naujųjų 
metų išvakarėse viens kitam kar
tojo: kitais metais Vilniuje! Tik 
skirtumas tasai, kad jie tą sakė 
su blėstančia viltimi ir didėjančiu 
kartėliu, o jūs tai galite tarti 
triumfuojančiai.

Nijolė Rudzikaitė-Malakauskienė Budėjimas, 1991
Monotipija, 13 x 16 cm

Vilniaus grafikos ir akvarelės paroda, kurioje dalyvauja 40 Lietuvos 
dailininkų, buvo atidaryta gegužės 9 dieną Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
Illinois, kur ji vyks iki gegužės 31 dienos.

Lietuvių išeivių rašytojai 
tarptautinėje 

enciklopedijoje

1991 metais Greenwood Press 
(New York) išspausdino 856 
puslapių enciklopediją Literary 
Exile in the Tuientieth Century: 
An Analysis and Biographical 
Dictionary (redagavo Martin 
Tucker). Į ją įtraukta daugiau 
kaip 500 Rytų Europos, Vokie- 
tijos, Ispanijos ir kitų kraštų 
egzilų rašytojų, jų tarpe James 
Joyce, Aleksandras Solženycinas, 
Czesiaw Milosz ir kiti. Knygoje 
yra platoki straipsniai apie 
aštuonis lietuvių autorius — Joną 
Aistį, Bernardą Brazdžionį, 
Marių Katiliški, Algirdą Lands
bergį, Algimantą Mackų, Alfon
są Nyką-Niliūną, Henriką Ra
dauską ir Antaną Škėmą. 
Straipsnius rašė Tomas Venc
lova.
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Dailininkui V. K. Jonynui — 85 metai
New York’e jau 40 metų 

gyvena dailininkas Vytautas K. 
Jonynas. Ir kiek tai daug metų! 
Atrodo, lyg vakar jis atvyko iš 
Vokietijos, žvalus, pilnas ener
gijos ir ėmėsi darbo: dėstė meno 
dalykus dailės mokyklose, sukū
rė savo didelę bažnytinio meno 
studiją, darė vitražus, dekoravo 
bažnyčių vidų, liedino skulp
tūras. Daugel lietuviškų ir nelie
tuviškų bažnyčių, koplyčių jis 
puošė, sukūrė atvirukų, daugybę 
piešinių.

Dabar šis pasižymėjęs daili
ninkas šių metų kovo 16 dieną 
sulaukė 85 metų amžiaus. Gražus 
tai amžius. Jo pagerbimą 
sukakties proga surengė New 
York’o Lietuvių dailininkų 
sąjunga kovo 22 dienos, sekma
dienio, popietę Kultūros židinio 
mažojoje salėje.

įžangini žodi tarė Dailininkų 
sąjungos pirmininkas Juozas 
Bagdonas, nušviesdamas jo gra
fikos darbus, jo vitražus, vidaus 
dekoracijas, skulptūras, pašto 
ženklus ir jo didelį kūrybinį 
išradingumą.

Gerimantas Penikas parodė 
vaizdąjuostę iš Brooklyn’o lietu
vių pranciškonų koplyčios, kurioje 
buvo matomi Jonyno vitražai, iš 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios Marųuette Park’o apy
linkėje Čikagoje, iš Kennebunk- 
port, Maine, lietuvių pranciškonų 
vienuolyno koplyčios. Darbus 
aiškino dailininkas autas K. 
Jonynas.

Jam sugiedota Ilgiausių metų, 
pakeltos šampano taurės. 
Padėkos gražią kalbą pasakė ir 
sukaktuvininkas V. K. Jonynas, 
nušviesdamas, kaip jis atėjo i 
meno pasauli, kas jį skatino kur
ti, kaip jis išmokų dirbti ir dirbti.

Vytautas K. Jonynas Iliustracija „Metams”, 1939
Medžio raižinys

Vytautas K. Jonynas Iliustracija „Metams”, 1939
Medžio raižinys

Vytautas K. Jonynas 
Vytauto Maželio nuotrauka

Po kalbų prie vaišių stalo 
pasivaišinta, aptarti įvairūs 
meno reikalai.

Dailininkas Vytautas K. Jony
nas dar yra tvirtas ir žvalus, jo 
kalba aiški ir ryški, jis visada 
dailiai apsirengęs, besidomintis 

lietuviškojo meno reikalais. Da
bar jis daro nedidelius bažnyčių 
modelius, ieškodamas naujų 
formų, siluetų. Tegu ši kūryba jį 
palaiko ir nuveda prie kitų nauju 
darbų.

(j.)

• Tomas Sakalauskas. KE
LIONĖ. Dailininko Vytauto K. 
Jonyno gyvenimas. Vilnius: Va
ga, 1991. 213 puslapių. 56 
iliustracijos.

Tomas Sakalauskas pateikia 
eseistinę apybraižą apie žymų 
lietuvių išeivijos grafiką, vitražo 
meistrą, skulptorių Vytautą K. 
Jonyną. Knygoje ryškinami tiek 
racionalieji, tiek jausminiai Vy
tauto K. Jonyno prigimties pra
dai. Sudėtingą, įvykiais ir kūryba 
turtingą dailininko biografiją 
autorius apibendrina kelionės 
įvaizdžiu. Knygoje gausu 
dailininko kūrinių geros kokybės 
reproducijų.

PATIKSLINIMAI 
IR ATITAISYMAI

Tėviškės parapijos Čikagoje 
Giesmių vakaro aprašyme (balandžio 
18 dienos laidoje) netyčia buvo išleis
ta sakinio dalis trečioje skiltyje, 
viršuje. Tekstas patikslinamas šitaip: 
„Šalia Charles Gounod, Christoph 
Willibald von Gluck, Antonio 
Vivaldi, Richard Wagner, Norman 
Ramsey ir Vlado Jakubėno kūrinių, 
Tėviškės parapijos choras taip pat at
liko Povilo Mieliulio kompoziciją 
„Ramybės ieškant”. Aprašyme buvo 
paliktos ir šios svarbios korektūros 
klaidos — turėjo būti: Christoph Wil- 
libald von Gluck (ne Glueck), o 
aprašymo pirmajame sakinyje turėjo 
būti: „Kaip būdavo senovėje giedama 
prie šeimyninio stalo, ne vien 
bažnyčiose arba surinkimuose'* 
(ne susirinkimuose). Aprašymo auto
rius Valteris Bendikas paaiškina: 
„Giesmės būdavo giedamos surinki
muose, o ne susirinkimuose. Būdavo 
sakoma: žmones Šv. Dvasia Burenka 
giesmėms ir maldoms, jie ne iš savęs 
susirinkdavo”.

Rūtos Klevos Vidžiūnienės Los 
Angeles Dramos sambūrio Izabelės 
Lukošienės „Karalius vagis” pa
statymo recenzijoje (gegužės 2 dienos 
laidoje) palikta korektūros klaida pir
moje pastraipoje — turėjo būti: 
„Karalius vagis” (ne „Karaliaus”).

Reportaže apie Tarptautinį PEN 
kongresą Barcelonoje (gegužės 9 
dienos laidoje) architekto Gaudi var
das turėjo būti Antoni (ne Antonio — 
nors ispaniškai taip jis vadinamas už 
savo tėvynės Katalonijos ribų), nes, 
be abejo, autoriaus sk norėta pateikti 
architekto vardo katalonišką formą.

Autorių ir skaitytojų atsiprašome.

Petras Vaičiūnas ir jo 
komedija „Patriotai”

EDVARDAS ŠULAITIS

Rašytojas Petras Vaičiūnas 
(1890-1959) yra vienas iš stam
biausiųjų Lietuvos dramaturgų, 
kurio kūryba tebėra aktuali dar 
ir šiandien ir ko gero nebus 
užmiršta ir vėliau. Petrą Vaičiū
ną čia prisimename ryšium su jo 
komedija „Patriotai”, kurią Čika
goje stato „Vaidilutės” teatras 
rytoj, sekmadienį, gegužės 17 die
ną, 3 v. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje.

Pirmiausia į dramaturgą pa
žvelkime jo paties žvilgsniu, iš
sakytu autobiografijoje, pa
rašytoje 1952 metais:

„Aš, Petras Vaičiūnas, nešiojąs 
šiandien brangų man rašytojo 
vardą, gimiau saulei tekant vals
tiečių šeimoj, Piliakalnių kaime, 
netoli vingiuoto vieškelio, kuris 
linksmai bėga nuo Siesikų senos 
pilies pro pašvenčio Veprių mies
telį Vilniaus bokštų link. Todėl aš 
turbūt ir parašiau lietuvių tautos 
giesmę ‘Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim!’ ”

„Gimęs valstiečių šeimoj, kūdi
kystės metus praleidau taip, kaip 
ir visi žemdirbių tėvų vaikai: 
paūgėjęs raliavau karves, anksti 
išmokau raitas joti, padėdavau 
tėvams bulves sodinti, brandinti 
varpą, auginti uogą, įskiepyti 
obelį”.

„Lietuviškai skaityti iš Prūsuo
se spausdinto elementoriaus, o 
paskui iš ‘Aukso altoriaus’ mane 
išmokė mano brangioji motulė. O 
rusiškai skaityti ir aritmetikos — 
iš tėvo gavau pirmąjį mokslą. Be 
to, iš brolio gimnazisto, dar mažas 
būdamas, išmokau vokiškai ir 
graikiškai skaityti ir pasirašyti”.

Tačiau mus labiau domina Pet
ro Vaičiūno pasireiškimai drama
turgijoje, apie kuriuos jis taip 
sako:

„Bestudijuodamas tuometi
niame Petrograde, susipažįstu su 
lietuvių dramos teatro tėvu Juo
zu Vaičkum. Perskaitau jam 
pirmą savo scenos veikalėlį, kurį 
jis 1916 m. pastato ‘Krivoje 
zerkalo’ teatre. Netverdamas iš 
džiaugsmo, parašau antrą pjesę. 
Ir tą mano veikalą J. Vaičkus pa
stato 1917 m. Komedijos teatre. 
Ir aš nuo to laiko visa savo siela 
atsiduodu teatro menui, padedu 
J. Vaičkui ugdyti profesionalinį 
lietuvių teatrą”.

„Bedirbdamas tuo metu tokį 
įvairų darbą, atrasdavau laiko ir 
su savo mieląja mūza pasikalbėti. 
Tuo laikotarpiu parašiau net du 
veikalus: ‘Žodžiai ir atbalsiai’ ir 
‘Sielos virpėjimas’, kurie paskui 
buvo išspausdinti vienoj knygoj, 
pavadintoj ‘Mano taurė’. Na, 
žinoma, ir vieną kitą eilėraštį 
parašydavau”.

„Kviečiamas J. Vaičkaus Skra
jojamojo teatro, kuris tuo metu 
dirbo Kaune, atvykti jam į 
pagalbą, repatrijavau per viso
kius frontus į savo gimtąją šalį”.

„Ateina 1920 m. gruodžio 
mėnesio 19 diena. Tą dieną 
atidaromas Meno kūrėjų dramos 
teatras — ir toji data tampa mano 
gyvenime reikšmingiausia diena, 
įžengęs į teatrą, galutinai visa 
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savo esybe pasineriu teatro dar
be. Vienas po kito gimsta mano 
dramos veikalai, eilėraščių rinki
niai, pasakos”.

„Teatro direkcijoj išbuvau tik 
trejus metus, iki to laiko, kai teat
ras buvo suvalstybintas. Likęs be 
apmokamos vietos, vėl turėjau 
susirūpinti kasdienine duona”.

Apie Petrą Vaičiūną ir jo kūry
bą jau rašyta daug. Apie jo dra
maturgiją nemažai rašoma I. 
Aleksaitės knygoje Borisas Dau
guvietis. Čia taip aptariama 
Vaičiūno kūrybai

„P. Vaičiūnas — poetas, vertė
jas, žurnalistas, tačiau ryškiausi 
jo kūrybos puslapiai priklauso 
dramaturgijai. Jis parašė 
maždaug 20 pjesių, kurių didžio
ji dauguma buvo pastatytos 
Kauno teatre. Tuo laikotarpiu P. 
Vaičiūno kūryba sudarė lietuvių 
profesinio teatro originaliojo 
repertuaro pagrindą ir daugeliu 
atvejų lėmė pagrindines lietuvių 
dramaturgijos vystymosi ten
dencijas tolesniais metais. 
Komedijose išjuokdamas tuometi
nius Lietuvos ‘veikėjus’, P. 
Vaičiūnas savo kūriniuose pakilo 
iki tam tikrų socialinių api
bendrinimų ir meninio bran
dumo. Šie kūriniai ir šiandien te
beturi išliekamąją vertę ir rimtas 
teises į šiuolaikinio mūsų teatro 
sceną”.

„Ano meto vertelgoms, suk
čiams, karjeristams ir kitokiems 
.veikėjams’ dramaturgas daž

niausiai priešpastato vien tik 
savus teigiamuosius .idealius’ 
herojus, kurie tuo būdu tampa 
savotiškais autoriaus idėjų ru
porais. Jie deklaruoja pozityvią 
programą, stoja ginti nuskriaus
tųjų. Būtent jie, rašytojo įsi
tikinimu, ir privalo išrauti 
blogį”.

Žvilgsnis į „Patriotus”
Petro Vaičiūno dramaturgijoje 

ryškią vietą užima jo komedija 
„Patriotai”. Apie ją Aleksaitės 
veikale taip yra atsiliepiama:

„Veik visos P. Vaičiūno pjesės 
buvo išvydusios rampos šviesą re
žisieriaus B. Dauguviečio dėka, 
nors ir ne visi spektakliai pasi
žymėjo aukštu meniniu lygiu”.

„1926 metai. įsigalėjusias po 
rinkimų nuotaikas, nusivylimą 
naująja valdžia atspindėjo P. 
Vaičiūno pjesė ‘Patriotai’. Žiūro
vai pamatė valdininkus, departa
mentų direktorius ir vice
direktorius — tuos, kurie 
betarpiškai laikė anuomet savo 
rankose valdžios vairą. Scenoje 
pasirodė ištisa virtinė ‘patriotų’. 
Čia ir apsukrus departamento di
rektorius Velička (B. Dauguvie
čio pastatyme vaidino P. Kuber
tavičius), ir jo bendras, vice
direktorius Napoleonas Sereika 
(J. Stanulis). Patriotu laiko save 
ir šveicaras Lebertzonas, nesuge
bąs lietuviškai dviejų žodžių su
regzti, tačiau dėstąs universitete 
lietuvių kalbą. Prie karštų patrio
tų priskiria save ir ponia Še- 
reikienė (A. Vainiūnaitė). Atrodė, 
kad visi šie žmonės apsirgo keis
ta ‘patriotizmo’ karštlige. Tačiau 
tarp sunkiausių ligonių atsidūrė 
Napoleonas Sereika. Ryškus

Lietuvių Meno kūrėjų draugijos dramos sekcijos prezidiumas 1921-1922 metais; 
J. Vaičkus, P. Kubertavičius, P. Vaičiūnas.

kontrastas ‘nežemiškam patrio
tui’ Sereikai — paprastos kaimo 
merginos Onos, tarnaujančios pas 
Sereikas, paveikslas. Jai dažnai 
nesisekdavo šeimininkauti, ne
retai ji viską supainiodavo, bet ne 
todėl, kad būtų nevykėlė ar iš- 
tižėlė. Nevykėliškas buvo visas 
Sereikų gyvenimo būdas — mies
čioniškas manieringumas, juo
kingai išpūstas etiketas. Šalia 
lepios ponios, vaizduojančios ari
stokratę, Sereikos duktė Liucija 
atrodė vienintelis sveiko proto 
žmogus šiuose namuose...”

„Patriotai”, atrodo, sukėlė dau
giausia ginčų anų laikų lietuvių 
visuomenėje. Aleksaitė savo 
veikale apie šiuos įvykius taip 
atsiliepia:

„Vienoje to meto recenzijų rašo
ma, kad ‘visuomenės ūpas, ypač 
patriotizmas išnaudojamas egois
tiniams atskirų asmenų reika
lams, kaip iš patriotizmo, 
visuomenės reikalų, valsty
bingumo įvairūs spekuliantai, 
nedorėliai padaro sau gerą prekę, 
pelningą verslą arba didelį ir pla
tų lauką savo asmeniškoms am
bicijoms, garbės aspiracijoms pa
tenkinti. [...] Patriotai primena ir 
rodyte parodo mums, kad mūsų 
visuomenėj toli gražu ne viskas 
tvarkoj, kad joje priviso i? įsi
galėjo daug ‘visuomenės šulų’, 
burbulų, kurie iškilo ne savo dar
bais, bet vien tik ‘gerkle’, pelnin
gais siekimais...’. Ne vienas 
visuomenės veikėjas ar šiaip 
žymus žmogus reikšdavo Vaičiū
nui pretenzijas, neva autorius 
juos pavaizdavęs kaip pajuokos 
objektą. T. Vaičiūnienė savo 
prisiminimuose rašo, jog kartą 
Vaičiūną dėl panašių įtarimų 
vienas karininkas buvo net' 
iškvietęs dvikovom..”

Apie „Patriotus” rašoma / Jo 
no Lankučio publikacijoje „Pet
ras Vaičiūnas — moralinės dra
mos atstovas”, išspausdintoje 
Lietuvių dramaturgija:

„[...] Komedijoje ‘Patriotai’ 
dramaturgas parodo valdančiųjų 
sluoksnių moralinį bankrotą. 
Napoleonas Sereika ir Petras 
Velička — abu šie personažai 
gana vykusiai atspindi (...) valdi
ninkijos tartiufiškumą. Sereika ir 
Velička yra prityrę machina- 
toriai, kurių svarbiausioji aistra
— pralobti. Tas pagrindinis sieki
mas sužlugdo visas jų žmogišką
sias savybes. Vienodai ramiai jie 
vagia valstybės pinigus, vienodai 
šaltai jie apgaudinėja vienas 
antrą. Tačiau iš išorės jų nepažin
si — jie ‘patriotai’, ‘tėvynės mylė
tojai’ [...]”.

Ne vien „Patriotų” komedija 
Petras Vaičiūnas savo kūryboje 
lietė panašią tematiką. Jono 
Lankučio publikacijoje „Dienos 
aktualijų pjesė”, paskelbtoje 
leidinyje Lietuvių dramaturgijos 
nagrinėjimai skaitome:

„Svarbi Vaičiūno pjesių figūra 
yra grubus, klastingas buržua, 
kurio pagrindiniai bruožai 
pasikartoja beveik kiekviename, 
dramaturgo kūrinyje. (‘Patrik 
tuose’ — valstybės iždo grobsty- 
tojas Velička). Tai tartiufiško 
patriotizmo stereotipai. Kaukių 
principu sukurtos personažų cha
rakteristikos yra ne Vaičiūno 
talento ribotumų išdava, o tam 
tikras dramaturginio vaizdavimo 
būdas. Tokio tipizavimo požymių 
galima aptikti daugelio pasau
linio garso autorių (Goldonio, 
Bomaršė, Moljero, Skribo ir kt.) 
pjesėse ir ypač komedijos žanre. 
Vaičiūnas atvirai siekė, kad 
teatrališkos figūros būtų sceniš
kai žaismingos, šmaikščios, kar
tais satyriškai deformuotos ar 
plakatiškos...”

Rašinį norėtume baigti Balio 
Sruogos mintimis apie Petrą 
Vaičiūną studijoje „Vaičiūnas, 
literatai ir publika” leidinyje 
Verpetai ir užuvėjos:

„[...] Vaičiūnas ne tik drama
turgas, bet ir lyrikas. Jis ne tiktai 
kitiems moka padaryti įspūdžio, 
bet ir pats tam įspūdžiui pasi
duoda, kurį stengias publikai pa
daryti. Meistriškai komponuo
damas atskiras scenas, jis pats jo
mis susižavi, pasiduoda ‘įkvė
pimui’. Užmiršta, kad jis turi 
savo herojus vadžioti, jis pats ima 
sekti paskui juos. Seka tol, kol 
prieina liepto galą. Nuostabus 
dalykas: Vaičiūnas, toks atskirų 
scenų meisteris, turintis tokią 
puikią teatralinę uoslę, taip gerai 
pažįstantis teatro meno veiksnius
— ir nesudaro tikslios teatralinės 
pjesės? Šį keistą reiškinį 
paaiškina kai kurie Vaičiūno 
dramaturgijos savumai”.

(Rašinį ruošiant naudotasi 
Klaipėdos Dramos darbuotojos, 
literatūrinės dalies vedėjos Ste
fanijos Galkauskaitės surinkta 
medžiaga.)
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