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Politinis liberalizmas 
Lietuvoje ir išeivijoje

Ta mus’ seselė, darbininkėlė...

Norisi, kad Lietuvoje poli
tiniame gyvenime mūsų partijos 
pasižiūrėtų į Vakarų giliai tradi
cines demokratinės veiklos gaires 
tam, kad viešojo gyvenimo pro
blemos būtų sklandžiau spren
džiamos. Klasikinis liberalizmas, 
ypač Vakarų Europoje, yra 
padaręs nemažai įtakos tiek 
krikščioniams demokratams ir 
socialdemokratams, tiek įvai
rioms kitoms partijoms. Dėl to 
ten yra mėginama pasiekti pu
siausvyrų tarp individo laisvės, iš 
vienos pusės, ir visuomenės dau
gumos siekių, iš kitos.

Kadangi politikoje liberalus 
galvojimas nebuvo populiarus nei 
tarpkarinėje, nei, atrodo, dabarti
nėje Lietuvoje, tai buvo galima 
tikėtis, jog tos palyginti naujos 
idėjos mūsų krašte gaus bent ri
botą atgarsį tam, kad duotų mūsų 
politikams galimybę susipažinti 
su nekolektyvistiniu galvojimu. 
Panašiai, kaip kad galima buvo 
tikėtis, jog Lietuvoje pasirodys 
aukšto lygio krikščioniškos min
ties politinės svarstybos, pastabos 
ar pasiūlymai. Postsovietiniu 
laikotarpiu ypač gerai įsitvir
tinusios pasaulėžiūros Vakaruo
se galėjo turėti įtakingą atgarsį 
mūsų tautoje, kad mes pasuk
tume savo galvojimą į Vakarų 
pusę. Žinoma, nebūtinai viską 
kopijuoti, bet gal susipažinti ir 
pritaikyti. Pasimokyti iš kitų 
kraštų sėkmingo patyrimo ir iš
vengti jų padarytų klaidų.

Vėliausieji rinkimų Lietuvoje 
rezultatai duoda suprasti, kad 
bent šiais laikais mūsų piliečiai 
vakarietiškomis liberaliomis 
idėjomis neužtektinai domėjosi ir 
daug tokio galvojimo atstovų, 
ypač iš liberalų tarpo, nebuvo iš
rinkti į Seimą. Buvo atsiliepta, 
atrodo, į seniai žinomų partijų 
kaip, pavyzdžiui, krikščionių 
demokratų vardo patrauklumą, o 
ne į konkrečius tų partijų 
programų punktus. Tarp kitko, 
šioji partija daug dėmesio kreipė 
į užsienio, o mažiau į vidaus 
politines pasekmes. Atsižvelg
dami į rinkėjų nusiteikimą, li
beralai rado Lietuvoje reikalą 
prieš rinkimus pabrėžti, kad ir 
ieškodami, kiek galima, laisvo 
individo apsisprendimo galimy
bių, jie kreipia ypatingą dėmesį 
į Lietuvos tautines tradicijas. Ir 
vis dėlto išstatytieji liberalai, 
nors ir aukšto intelekto ir kai 
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kurie su nemažu parlamentiniu 
patyrimu, šį kartą nebuvo iš
rinkti. Balsai, kurie būtų jiems 
tekę, tikriausiai nuėjo kairie
siems. Gaila, nes neperėjo keli 
šviesūs asmenys, kurie galėjo 
duoti Seime tiek kairei, tiek 
dešinei šiek tiek daugiau savų 
vakarietiškų idėjų. Pasisakyta už 
rytietišką, o ne vakarietišką 
galvojimą.

Atrodo, jog ateina sunkesni 
laikai politiniam liberalizmui 
Lietuvoje. Vienas išeivijos ideolo
ginis sambūris galėjo ir gali per
teikti vakarietiškų idėjų Lietuvos 
pasaulėžiūrų panoramoje. Tai 
Santaros-Šviesos federacijos na
riai ir jos bičiuliai, dažnai savo 
ideologiniais pasisakymais 
sutampantys su klasikiniu Vaka
rų Europos liberalizmu (ne su 
kairiaisiais Amerikos liberalais).

Neseniai tačiau lietuvių poli
tinės problematikos plotmėje ma
tėme jų veikloje stebėtiną nacio- 
nalkomunistams simpatizavimą 
ir kartais netgi lyg toleranciją 
represiją išlaikančiai krašto 
nomenklatūrai. Dar prieš kele
rius metus pradėtas ryšys su prie
spaudą administruojančia Lietu
vos nomenklatūra buvo išeivių 
daugumos nesuprantamas. Ši 
pozicija buvo ginama tvirtinimu, 
kad nacionalkomunistai, bendra
darbiaudami su Kremliumi, gel
bėjo Lietuvą nuo surusinimo, 
nepaisydami neišvengiamos prie
spaudos ir žiaurumų. Šitoks jiems 
atlaidumas nepaaiškina, pavyz
džiui, nacionalkomunistų per
sekiojimo tikinčiųjų ir grįžusių iš 
Sibiro tremtinių, kuris beveik 
nieko bendro neturėjo su Krem
liaus valdovais ir galimu reikalu 
jiems įtikti. Nebuvo jų pasisa
kymuose girdėti deramo verti
nimo pokario partizanų ir apla
mai pogrindžio veiklos, vykdytos 
dėl to paties rusinimo bei 
reikalaujant minimalių žmogaus 
teisių.

Atrodė, kad bent Lietuvos at
žvilgiu Santara-Šviesa elgėsi 
panašiai kaip Amerikos kairieji 
liberalai, kurie nepripažino „cap- 
tive nations” padėties Europos 
komunistų valdomuose kraštuose 
ir glostė visokias kairiųjų pasau
lyje diktatūras, tuo pačiu metu 
griežtai smerkdami dešiniųjų au
tokratijas.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Akiračių eilutėse regėta

Anastaziją Tamošaitienę prisimenant
VYTAUTAS A. JONYNAS

Nebežinau, kada susipažinau 
su Tamošaičiais, bet jų pavardė 
buvo man girdėta dar Lietuvoj. 
Turbūt iš Liaudies meno sąsiu
vinių, kuriais grožėdavomės ir di- 
džiuodavomės; nors, tiesą pasa
kius, nelabai išmanėm kaip jais 
pasinaudot. Kaip žinote, buvo 
kažkada Lietuvos kultūriniam 
gyvenime tam tikras kovingas 
laikotarpis, kurį būtų galima pa
vadint šaknų ieškojimo laiko
tarpiu. Nevarginsiu jūsų 
detalėm, bet pasakysiu, kad jo 
metu dailininkai buvo metęsi 
ieškot įkvėpimo liaudies kūrėjų 
— dievdirbių, audėjų — sukaup
tam aruode. Liaudies meno mono
grafijos kaip tik ir ugdė tokį 
gilesnį tautodailės pažinimą ir 
Anstazija Tamošaitienė buvo 
išleidusi net tris vadovėlius: Mez
gimas ir namie austi drabužiai, 
Mergaičių darbeliai ir Mūsų 
rankdarbitu.

Tas sąjūdis, žinoma, prisidėjo 
prie mūsų tautodailės tradicijų 
atgaivinimo ir mums, miesčio
niukams, konkretūs rezultatai 
buvo matyti „Marginių” koopera
tyvo Laisvės alėjoj vitrinoj. Taip 
pat buvo suskasta eksponuoti 
efektingiau mūsų tautodailę 
užsienyje. Tamošaitienės austi 
tautiniai kostiumai bei kilimai 
laimėdavo jai žymenis tarp
tautinėse parodose (Paryžiuje 
1937, Berlyne 1938, New York’e 
1939). Nemažiau, kaip žinot,

* Apybraiža, skaityta šių metų 
spalio 24 dieną Kultūros židinyje, 
Brooklyn, New York, „Prisimename 
Anastaziją Tamošaitienę” renginio, 
suruošto dailininkės mirties me
tinėms paminėti, proga. Vytautas A. 
Jonynas yra monografijos Anastazija 
Tamošaitienė, išleistos 1988 metais, 
autorius.

nemažai kritikos dešiniųjų 
vyriausybės ir Vytauto Landsber
gio sąskaita. Galėjo tai įvykti 
todėl, kad santariečių simpatijos 
buvo liberalams Lietuvoje, kurie 
atsiribojo nuo dešiniųjų vado
vaujamos valdžios. Išeivijos 
spauda daugiausia Lietuvos 
valdžią ir jos žmones pristatė 
gana rožinėm spalvom, kas pada
rė Akiračių straipsnius dar la
biau išeivių galvojimui priešiš
kus. Antra vertus, kad ir 
nesutikdami su dešiniųjų vedama 
politika, keli Lietuvos liberalų 
vadai pakartodami ir nedvi
prasmiškai pasisakė, kad su bu
vusiais komunistais prie vieno 
stalo nesės, nebent būtų aiškus 
pavojus Lietuvos nepriklausomy-

Anastazija Tamošaitienė (1910-1991)

dažnai Tamošaičių pavardės bu
vo linksniuojamos ir pokario lai
ku Vokietijoj, kai jie darbavosi 
Freiburg’e Taikomosios dailės in
stitute.

Žodžiu, nebuvo man jokia staig
mena, kai patyriau, atsidūręs 
Montrealy, kad tie garsūs Tamo
šaičiai yra radę sau prieglobstį 
YMCA International patalpose ir 

bei.
Su gera doze naivumo, tikė

kimės, kad liberalų iš Lietuvos 
paveikti Santaros-Šviesos žmo
nės stos į opoziciją nacionalko- 
munistams (dabartinei LDDP), 
kaip to būtų galima tikėtis iš 
sambūrio, galinčio pasidaryti to 
klasikinio liberalizmo „Kultur- 
traeger’iu” Lietuvai. Grįžimas, 
prie Amerikos kairiųjų liberalų 
nusiteikimo Lietuvos politikos at
žvilgiu sutapatintų juos su tais 
vakariečiais, kurie dešimtmečiais 
simpatizuoja kairiųjų nomenk
latūrų diktatūroms Afrikos eko
nomiškai merdinčiose valsty
bėlėse. Nematyti bent ekonomi
niam atgimimui jokių galimybių 
Lietuvoje tol, kol ją valdo bet 
kokia nomenklatūra. Ar dešinės, 
kaip buvo dar prieš kelis 
mėnesius, ar kairės, kuri taip 
lengvai dabar gali sugrįžti į savo 
senus komandinės sistemos blo
gus įpročius, nors ir po visokiau
sių priešrinkiminių pareiškimų ir 
rinkos ekonomuos kone garbi
nimo.

Vilkimės, kad ne tik liberalai 
Amerikos lietuviai, bet ir tauti
ninkai, socialdemokratai bei visi 
krikščioniškos minties puoselė
tojai tinkamai įvertins savo 
ideologijų reikšmę beatsiku- 
riančiai Lietuvai, sustiprins 

Vytauto Maželio nuotrauka

atkūrę savo pritaikomojo meno 
studiją, kurioj pluša vakarais 
būrys audėjėlių. Prisiminus tą 
naųjakurystės laikotarpį, ateina 
pagunda traukt iš naftalino 
visokias senienas. Verta tačiau 
paminėti, kad tose YMCA 
patalpose buvo be staklių bilsmo 
ir kitų reikšmingų žmonijai 
dalykų. Sueidavo, susipažindavo, 

ryšius su savo bendraminčiais 
Lietuvoje. Lauktume taip pat, 
kad išeiviai aplamai pradėtų 
geriau orientuotis dėl mūsų šalies 
balsuotojų nusiteikimų. Vėliausi 
rinkimai parodė, kad lygiai, kaip 
ir Vakaruose, greitai pamirštami 
herojai ir populiarūs vadai, kada 
spaudžia kasdienybės problemos 
ir graibstomasi vilties ateičiai. 
Tiek Lietuvoje, tiek ir čia buvo 
užmiršta demokratijos sena 
politinė taisyklė, kurią pravartu 
nuolat laikyti prieš akis: tas daro 
įtakos į viešąjį gyvenimą, kas 
dalyvauja jo valdyme. Todėl ir 
būna formuojamos koalicijos, 
derinami siekiai, norint pakliūti 
į valdžią.

Daugumai išeivių, papratusių, 
tarpusavio kivirčams iškilus, 
steigti atskirus klubus, organiza
cijas vien tik pagal savo pačių 
pažiūras, reikės įsidėmėti, kad 
Lietuvoje normalios politikos 
demokratinėmis sąlygomis laimi 
ir valdo dauguma. Nacionalso
cialistai, fašistai ir komunistai 
tuo tarpu ieško išeities diktatū
roje, kurią įvesti visada atranda 
daug gerų priežasčių. Daugeliui 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, 
atrodo, reikia keisti savo galvo
seną Lietuvos politinio gyvenimo 
atžvilgiu.

Jonas Pabedinskas 

susidraugaudavo tarpusavy 
benamis jaunimėlis. Mokė mus 
mužikėlius angelų kalbos. Vyko 
skautų sueigos, paskaitos, 
diskusijos.

Anastazija Tamošaitienė, 
pasimetus darbuos, jose neda
lyvaudavo. Užtat, socialus kaip 
kažkas, Antanas Tamošaitis 
kalbėdavo už du. Tikriausiai po 
vienos tokios atmintinos paskai
tos, kai jis aiškino liaudžiai, jog 
mūsų juostų raštai tai savotiškas 
kodas, slaptaraštis, kuriuo mer
ginos išsakydavo savo erotiš- 
kai-religinius fantazmus, mudu 
artimiau ir susipažinome. Patiko 
mums Tamošaitis ir kitais bruo
žais. Pirmiausia Dievo dovana 
skelti anekdotus. Bet taip pat 
savo samprotavimais. Apie Kana
dą, galimybes prasikurti, būtiny
bę menininkui susirast savo 
braižą, nesibaiminant pasivogti 
šį bei tą iš kokių persų miniatiū
rų ar koptų audinių, nes ir didieji 
menininkai taip buvo elgęsi.

Tamošaitienės asmenybė ėmė 
ryškėti mums kur kas vėliau. Kai 
jie prasmego Ontario plynėse, 
savo latifundijose. Sodyboj, į 
kurią mes montrealiečiai ėmėm 
važinėti vasarot. Bet ir tai pra
dėjom daryt kažkaip pavėluotai. 
Nebepataikydami į tą urdulį, kai 
sodyba skardėjo nuo dailininkų, 
intelektualų, profesorių šniauk- 
rojimo ir klegesio. Kai ten nuola
tiniais svečiais būdavo Vizgirdos, 
Valiai, Ramūnai-Paplauskai ir 
kitos įžymybės.

Teko vėliau mums su jomis 
susipažint ir net suartėt. Tada 
pamatėm, kad tai jokios dolomi
tinės uolos. Bet faktas lieka 
faktu, Tamošaičiai, o ypač Anas
tazija, kažkaip sugebėdavo mus (Nukelta į 2 psl.)

Anastazija Tamošaitienė
Vytauto Maželio nuotrauka
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įtikint, kad „ne šventieji puodus 
lipdo”. Nenuostabu, kad jauni
mėlis jų nesibaidė, kad niekad 
netrūko sodyboj merginų, „atlie
kančių stažą”, kad atbildėdavo 
skautai stovyklauti ir kad vėliau 
įvairiuose miestuose susikūrė 
Tautodailės instituto padaliniai.

Grįžtant atgalios, vienas vaiz
das stovi kaip gyvas prišiukšlin
tuose mano atminties korido
riuose... Nepadoriai ankstyvas 
rytas ūkanotam Šv. Lauryno 
paupyje. Pats įmigis. Net paukš
teliai ir tie knarkia išsižioję, bet... 
aure, žirgsnoja rasotais papie
viais žemaūgė moteriškaitė. Tai 
Tamošaitienė keliauja į lažą. Prie 
savo staklių... Pareis ji, žinau, 
sutemoj, kad dar čia apsikuoptų, 
tuo tarpu kai mes, vasarotojai, 
siurbčiosim kokį netikusį gė
rimėlį, klausydamiesi Tamošaičio 
anekdotų. Ir toptelėjo man tada 
dainos žodžiai:
Ta mūs’ seselė, darbininkėlė, 
Ta mūs’ seselė, darbininkėlė, 
Ėjo į šilą... ilą, šilą... ilą... 
Uogelių rinkti —

Netingėjo, nedykinėjo, tiesą pa
sakius, ir jos vyras, bendro vargo 
vargėjas — Antanas Tamošaitis. 
Visur buvo matyti jo nagingų 
rankų ženklai. Kadangi nebuvau 
augęs kaime, neišmaniau tada, 
kaip svarbu sodiečiui viską laiku 
pataisyt, išsiverst, pasinaudojant 
tuo, ką duoda gamta. Tik vėliau 
sužinojau, kad Tamošaitienė 
dažydavo pati vilnas, idant išgau
tų reikiamas varsas. Bet, kaip 
sakiau, darbštumo simboliu 
kažkaip liko vien ponia Tamošai
tienė, kaip kad ją vadinom,

t
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Ta mūs’ seselė, darbininkėlė...
(Atkelta iš 1 psl.)

niekad neprasimanydami malo
ninių Naščių ar Nastučių.

Matydavom ją plušant prie 
staklių per dienas mažam bara
kėlyje. Kartais išvysdavom ją 
nuotraukoj kokiam lietuviškam 
ar kanadietiškam laikraštyje. 
Vėlgi prie staklių, tik pasikaišiu
sią tautiniais drabužiais; atsaki
nėjančių i kokių National Exhibi- 
tion (Toronto mugės) lankytojų 
paikus klausimus.

Žinoma, kasmet aprūdydavo ji 
mums savo darbus. Atliekamus 
užsakymus. Visokius tautinių rū
bų kykus, prijuostes, jupeles ir 
kiklikus. „Gražu gražu”, saky
davom, nutaisydami mąslias 
intelektualų minas. Bet moterys 
čiupinėdavo audinius, trindavo 
tarp smiliaus ir nykščio, besigė- 
rėdamos darbo išbaigtumu, spal
vų harmonijom. Žinojom, kad 
Tamošaitienė yra išaudus tų 
rūbų be skaičiaus. Taip pat kili
mų, gobelenų ir susilaukus pagy
rimo lapų parodose, surengtose
tiek saviem, tiek čiabuviam.

♦ ♦ *

Bet didžiajai staigmenai ne
buvo dar atėjęs metas. O tuo siur
prizu, kaip galit spėti, buvo 
Tamošaitienės posūkis į tapybą. 
I guašus.

Kaip prisimenu, kieminėjomės 
mes tada sodyboj su Nagiais, kai 
Tamošaitienė pirmą kartą parodė 
tuos savo darbus, apstulbinusius 
mus šviežumu. Ekspresyvumu. 
Rasit per daug nesumeluosiu 
pasakęs, kad Henrikas Nagys 
buvo pirmuoju entuziastu, iškėlu
siu spaudoj ir (svarbiausia) Lietu
vių enciklopedijoje Tamošaitienės 
pusiau abstraktinės tapybos galią 
ir improvizacini polėki. įtariu, 
kad tas Enciklopedijos tekstas 
paskui pravertė ne vienam, rašiu
siam įvadą i Tamošaitienės paro
dų katalogus. O tų parodų būta 
nemažai.

Pažvelgus į Anastazijos Tamo
šaitienės gamybini grafiką — 
suruoštų parodų lenteles — bema
tant krenta i akis keli dalykai. 
Visų pirma, kad pačioj naujaku- 
rystės pradžioj, būta ilgokos per
traukos. Beveik aštuonerius 
metus užsitęsusio „liesų karvių" 
periodo. Bet pradedant 1960-ai- 
siais metais, atseit atsiradus 
pirmiesiems guašams, tos pa
rodos padažnėja. Kartais jų būna 
po kelias per metus. Ir tas ritmas 
nebesikeičia.

Kitas būdingas dalykas tai, kad 
parodų katalogėlyje visados būna 
įvadas, supažindinantis lankytoją 
su dailininkės veikla. O tų teks
tų autoriais būna įvairių pro
fesijų žmonės. Kiekvienas savaip, 
bet apskritai tame pačiame 
bangOB dažnyje, aptariantys 
Tamošaitienės kūrybinį kelią. 
Pasitikdami jos valdų praplė
timą, tie komentatoriai nemė

Anastazija Tamošaitienė Pintuvių vakaras
Gobelenas

Dailininkai Antanas ir Anastazija Tamošaičiai 1990 metų vasarą savo sodyboje Kingston, Ontario, Kanadoje.
Jono Urbono nuotrauka

gina priskirt jai kokios etiketės, 
bet veikiau džiaugiasi, aptikę 
guašuos almančią vidinę būtiny
bę išsisakyti. Neatsitiktiniu 
dalyku užtat yra tai, kad Tamo
šaitienės tapybiniai darbai 
dažnai krikštijami tokiais var
dais, kaip „abstraktus ekspresio
nizmas”, „poetiniai gamtovaiz
džiai”, „sielos peizažai”, ir pana
šiais.

Trečiuoju reiškiniu yra tai, kad 
nežiūrint Tamošaitienės darbų 
modernizmo, lietuviškoji vi
suomenė pasitinka juos nelauk
tai atlaidžiai. Sunku atspėti, 
kodėl. Gal todėl, kad parodose 

Jįeips visada būdavo atsvara 
Tamošaitienės rankdarbiai, ra
mių spalvų, lengvai suprantamų 
motyvų, kilimai. Gal todėl, kad 
anglosaksų spaudoj tuo metu 
buvo daug kalbama apie „Action 
painting”, John Pollock taškalus. 
Gal todėl, kad juose atsispindėjo 
dailininkės ryžtas ir drąsa žengt 
nauju keliu. Ir aiški linija.

Čia turiu padaryt mažą lanks
tą. Buvo, atsimenu, Montrealyje 
Juozo Akstino, ėjusio Freiburg’e 
mokslus, dailės paroda. Ir štai 
prieina prie manęs toks pilietis ir 
burbt: „Tai pasakykit, ponas 
Jonynai, koks čia mėsadžis?” O 
koks jis gali būti? — dingtelėjo 
man, jei tai pirmoji dailininko pa
roda, pirmieji bandymai. (Tada 
dar nežinojau, kaip pirkliškai 
rengė savo pirmąją parodą Pa
ryžiuj Picasso.) Ir iš viso negi 
dailininkas turi būt koks ajatola, 
kad pilstytų kaušais tuos „mėsa- 
džius”, nelyginant žirnių zupę.

Tamošaitienės parodų metu 
man niekad neteko patirti pana
šaus „mėsadžių” pasigedimo ar 
susidurt su žmonėmis, kurie pra
veria burnas, užuot pravėrę akis. 
Užbėgdamas į priekį, tačiau pri
sipažinsiu, kad nuo tada įsižie

bė manyje noras arčiau susi
pažint su moderniuoju menu, 
suvokt, kaip jis tveriamas ir ko
dėl žmonės jį prisiima.

♦ ♦ *

Kaip visi esam patyrę, kaip 
patvirtina toks Ned Rorem, 
rašydamas apie muzikus, šnekan
tis su kompozitoriais ar daili
ninkais visad būna taip, kad mes 
sužinom nemažai dalykų apie 
kitų menininkų, kolegų darbus. 
Kur kas mažiau naujo išgirstam, 
klausydamies jų pasakojantis 
apie save. Tais atvejais tapytojas 
ar muzikas galbūt pasakys, kaip 
jis sukūrė savo kūrinį, bet ne 
kodėl (Ned Rorem, Settling the 
Score; Essays on Music. New 
York: Harcourt, Brace and 
Jovanovich, 1988).

Šiuo atžvilgiu Anastazija 
Tamošaitienė nebuvo didele 
išimtimi. Žinoma, galbūt aš nesu
gebėjau jos kvosti, kai teko durs
tyti jos monografiją, bet šnekėti 
apie save ji tikrai neskubėjo. Tik 
vienoj vietoj ji rado naudingu 
dalyku pasipasakot apie savo 
vaikystę mažam miestely — 
Vainute. Turiu tačiau pridurti, 
kad neteko man užklupti jos 
smaguriaujantis liežuvavimo 
saldybe pokalbiuose apie kolegas. 
Ir tai įsimintina. Niekam ne 
paslaptis, kad menininkų tarpe 
(ar tai būtų dailininkai, ar rašy
tojai, ar aktoriai) intrigų nestin
ga. Tarpusavio neapykantos taip 
įsiliepsnoja, kad net virpa oras. 
Tamošaitienė niekad neprasi
tardavo kreivu žodžiu nei apie 
kolegas, nei apie pažįstamus.

Bet jei nesusipratau jos gerai 
iškvost ir susilaukt įdomių ato
dangų, neteko man, iš kitos 
pusės, ir nusivilt, aptikus po
zavimą ar veidmainystę. Juk 
dažnai vaizduojamės meninin

kus kaip romantiškas būtybes, 
kunkuliuojančias aistrom ar 
gyvenančias mums nepagau
namų decibelių virpesiais. Nere
tai menininkai išnaudoja šiuos 
žmonijos prietarus, leisdami 
suprasti, kad jų drobės atsira
dusios aistrų pliūpsnių ar sapnų 
skivytų poveikyje. Tamošaitienei 
tokia vaidyba ir maivymasis 
buvo svetimi. Neužginčijamai na
tūrali jos laikysena skelbė ją 
turint savo autentišką meninį 
pasauli, kuriame ji išsitenka be 
jokių konfliktų bei kompleksų ar, 
kaip nūnai sakoma, sindromų.

Iš viso Tamošaičiai visad švytė
davo žmonių tarpe kaipo darni 
pora. Kaip, poetiškai kalbant, dvi 
baltos obelys, susipynusios šak
nim ir šakom į vieną. Neatski
riamos. Bėda toji, kad ši metafora 
melaginga. Nėra gamtoje tokių 
idealių medžių, kad negožtų 
viens kito unksme, kad nesi
stengtų stiebtis kito sąskaita.

Man regis, kad Tamošaičių 
atveju tos rivalizacijos, to nepasi
dalijimo šlove, nebuvo. Neužgin
čijama, kad Tamošaitis buvo savo 
gyvenimo draugės mokytoju. 
Mentorium, kaip sakytų Lietuvos 
intelektualai. Neužginčytina, 
kad jis ją supažindino su įvairiom 
technikom, su visokiom amato 
plonybėm tapyboj ir litografijoj. 
Svarbiausia, kad jis yra padėjęs 
jai rast save. Bet niekad neteko, 
bent man, pajust kokių niau- 
tynių-soclenktynių jų tarpe. Ver
ta paminėti, kad gyvenimo pabai
goj pradėtuose leisti leidiniuose 
anglų kalba apie tautodailę au
toriais pasirašo jie abudu.

O vis dėlto Tamošaitienei yra 
tekę pasisakyti apie paskatus, 
padrąsinusius ją pasukt tapybon, 
ir tarp tų deklaracijų esama tam 
tikro prieštaravimo. Pirmieji jos 
prisipažinimai patvirtina anksty
vųjų jos guašų interpretatorių 
prielaidą, jog jie atsiradę gamtos 
poveikyje, ar, sakykim, jog jie 
kalba apie buities neaprėpiamu
mo pagavą:

„Mane domina mikro-gamta, 
metų pasikeitimas, saulės apšvie- 
ta, vakaro prieblandos, aušros 
prošvaistė, ūkanos, migloti rytai, 
nakties šešėliai. Kiek pasikei
timų toj pačioj vietoj, vis kitoks 
būna spalvų, net formų keitima
sis” (A. Nakas, „A. Tamošaitie
nės kūriniai Windsoro universi
tete”, Naujienos, 1968 m. kovo 28 
d.).

[...] „Labai dažnai žvilgsnį nu
kreipiu į takelio suaižėjusią 
žemę, skersai ir išilgai persipynu
sius augalus, medžių žieves su ne
išpasakytai išmargintais raš
tais... Rudenį pakeli nuo žemės 
pageltusį lapą ir jame daug 
spalvų ir gražaus margumyno, 
kaip sesulių drobulių rietimuo
se”.

Visi tie pasisakymai skamba 
nuoširdžiai, išjaustai. Žiūrovui 
nesunku įsivaizduoti Tamošai
tienę, žengiančią takeliais palei 

baigianti užakt užutekį, rudens 
lapų pragaištyje. Stebinčią tįsčio- 
jančias žoles skaidriame vande
nyje, aukštai garmančius de
besis... Arba klausančią polaidžio 
vėjo klevų viršūnėse. Paskui 
atkuriančią visa tai namuos dro
bėj ar masonito plokštėj... Bet ar 
tikrai taip buvo? Apmaudu da
bar, kad nepasiteiravau. Žinau 
tik, kad niekad nesu matęs Ta
mošaitienės tapant gamtoj ar 
tampant molbertą. Neteko ma
tyt nė jos škicų aplanko.

Bet ar būtina dailininkui „pasi
krauti baterijas” iš tikrovės? Ar 
negali gimti kūrinys iš papras
čiausios spalvų samplaikos, tas- 
kalų pabirumo atsitiktinybėje? 
Argi ne taip darbavosi John Pol
lock, Mary Tobey, pagaliau siur
realistai, provokuodami „auto
matišką tapybą”.

Tamošaitienės atveju tokia 
galimybė neįtikėtina, juo labiau, 
kad labai panašias mintis į Tamo
šaitienės pasisakymus aptikau 
anglės dailininkės Eileen Agar 
autobiografijoj (A Look at My Life, 
London: Methuen, 1988). Viena
me skyrelyje ji bando demistifi- 
kuoti siurrealizmą ir abstraktinį 
meną šiais žodžiais:

„Mano manymu, siurrealistai 
susiranda įkvėpimą gamtoje. Aš 
prisimenu Yves Tanguy pasako
jantis, kaip jis vaikštinėdavęs 
pajūriu, įsidėmėdamas smulku
tes jūros gyvūnų formas ir studi
juodamas marių augmeniją bei 
pakrančių uolas. Po to pareidavęs 
į savo atelje ir sukurdavęs drobę, 
kurioj būdavo to, ką jis matė, 
atšvaitai. Gamtos reginys tačiau 
tebūdavęs jo vaizduotei vien išei
ties tašku. (Panašiai prisipažįs
ta dirbęs ir Juan Miro.)

[...J„Savaime aišku”, tęsia 
Eileen Agar, „esama įvairių bū
dų zonduoti pasąmonės klodus, 
bet aš manau, kad aiškinti, jog 
siurrealistiniai darbai’yra at
keliavę tiesiai iš sapnų, tėra vien 
mandrapypkiavimas. Aš esu įsi
tikinusi, kad dauguma jų [dai
lininkų] nėra taip kūrę... Be to, 
automatizmas tapyboje yra prak
tikoj sunkiai įgyvendinamas. Aš 
esu bandžiusi metų metus įvai
riais būdais prieit prie automa
tinės gavybos, bet iki šiol tie ban
dymai buvo man nevaisingi”.

Kaip minėjau, Anastazija Ta
mošaitienė duos kiek vėlėliau 
kitokį savo meninių ieškojimų 
aptarimą. Prisiminusi auksinį 
Maurice Dennis patarimą „nie
kad neužmiršt, kad paveikslas 
tėra iš esmės vien plokščias pa
viršius, padengtas tam tikra 
tvarka sudėliotų spalvų dažais”, 
jinai akcentuos amato aspektus:

„Betapant paveikslus, aš žai
džiu kontrastinėmis spalvomis, 
leidžiu joms švytėti. Spalvų 
deriniais tik dalinai paryškinu ar 
paslepiu tematiką ir įtaigauju 
žiūrovus gėrėtis spalvų žaismu” 
(Algimantas Kezys, įvadas į Art 
Exhibit 87, Chicago, 1987).

Nedera užginčyti, kad Tamošai
tienei nėra svetima dingstis apža
vėti žiūrovą spalvų ribėjimu, 
veikti jį raminančia palete. Ne-

Anastazija Tamošaitienė Nakties deivės
Gobelenas

Jono Urbono nuotrauka

būtinai tai laikytina pataika
vimu masių skoniui ar kokių 
madingų pseudomokslinių te
rapijų vaikymusi. Jei tikėti 
Pablo Picasso biografo 
John Richardson teigimu, pana
šiai savo misiją suprasdavęs ir 
Henri Matisse, kuris, priešingai 
savo bičiuliui Picasso, neturėjęs 
jokio noro pritrenkt, šokiruot ar 
siutint žmones (John Richardson, 
A Life of Picasso. Volume I. 
1881-1906. New York: Random 
House, 1991). Pasak Richard- 
son’o, Picasso greit suvokęs, jog 
Matisse vystosi į vieną iš išradin
giausių koloristų istorijoj. I tapy
toją, ne vien sugebantį spalvų 
pagalba iššaukt šviesotamsą, bet 
taip pat ir erdvę bei nuotaiką ir 
tuo realizuoti ištisą naujų, ab
straktinių harmonijų skalę.

Nestinga eksperimentavimo ir 
Tamošaitienės guašuos, bet sklai
dydamas jos monografijoj įdėtas 
reprodukcijas, skaitytojas neiš
vengs nepastebėjęs, kad jos kūry
bos raidoje esama polinkio į 
paletės spalvų redukavimą, į 
stilizaciją ir geometriškų formų 
santalką. Toms drobėms būdinga 
laužyta linija, sušvelninti šviesos 
ir šešėlių kontrastai, prislopintas 
koloritas. Taip pat išorinio efekto 
ieškojimas, pavojingai priartinąs 
kūrinį prie komercinio braižo 
(„Spalvingi spinduliai”, „Melsvos 
burės”, „Naktis tėviškėje”, 
„Rudens spinduliai”, „Saulėly
džio pašvaistė”).

Yra leistina spėlioti, kad tam 

tikra dalis tų drobių buvo prama
nytos kaip „kartonai”, eskizai 
būsimiems gobelenams. Iš tiesų 
labai panašias lūžtvines sąvartas 
aptinkam gobelenuos „Lapkričio 
rauda”, „Jūratės atminimas”, 
„Medeinės gėlės”, „Vakaro dei
vės”. Priešingai kitiems kili
mams,'juose žmonių siluetai ne- 
bedominuoja piešinio.

Vienas dalykas tačiau nesiliau
ja stulbinęs knygos skaitytojo. 
Būtent — Tamošaitienės ener
gija, jos nepasidavimas amžiaus 
naštai. Stebina kūrinių — tiek 
paveikslų, tiek kilimų, gausa. 
Tiesa, tie dalykai gana dažni 
tapytojų pasaulyje. Žymus Kana
dos dailininkas, gyvenantis ir dir
bantis Paryžiuje, Jean-Paul Rio- 
pelle (tarp kitko rasit turėjęs 
įtakos Tamošaitienei) apie savo 
darbo kasdienybę prasitaria ši
taip: „Tapyba tai limpama liga. 
Ji nepagydoma. Nesvarbu, ar 
rezultatai geri ar prasti, mikro
bas tas pats. Jis verčia dirbti. Jis 
nesutramdomas. Kai aš tapau, 
man niekas kita nesvarbu”.

Kitas dailininkas, austras Gus- 
tav Klimt, nesidrovi prisipažint, 
kad parašyt menkiausią laiškelį 
jam kankynė, kone sirgimas jūros 
liga, ir sakosi, kad piešti jam ab
soliuti būtinybė: „Aš esu tapy
tojas ir tapau kasdien nuo ryto iki 
vakaro”. „Reikia nuolatos dirbt, 
dirbt iki galo, ne dėl pinigo, 
bet vardan meninės kokybės”, 
sako Mare Chagall.

(Nukelta į 4 psl.)
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Algirdo Landsbergio 
prozos rinktinė Lietuvoje

Nors Lietuvoje knygų leidyba 
sverdėja, ši mėnesį knygynuose 
pasirodė Algirdo Landsbergio, 
išeivijoje labiausiai pažįstamo 
kaip dramaturgo, bet drauge ir 
romanisto bei poros novelių 
rinkinių autoriaus, prozos rinkti
nė, pavadinta Kelionės muzika 
(Vilnius: „Vaga”, 1992). Knygoje 
perspausdinamas Algirdo Lands
bergio romanas Kelionė, išleistas 
1954 metais „Draugo” bendra
darbių klubo Čikagoje, laimėjęs 
1953 metų „Draugo” romano 
konkurso premiją, bei novelės iš 
rinkinio Muzika, įžengiant i nere
gėtus miestus, išleisto Ateities 
literatūros fondo Čikagoje 1979 
metais ir apdovanoto 1980 metų 
Lietuvių rašytojų draugijos 
grožinės literatūros premija.

Lietuvoje šią Algirdo Landsber
gio prozos knygą pasirodyti 
įgalino „Vagos” leidyklos vadovo 
Aleksandro Krasnovo nenuils
tamos pastangos. Pasižymėjęs 
Lietuvoje literatūros kritikas, 
prieš keletą metų pradėjęs vado
vauti „Vagos” leidyklai, nepasi
duoda suirutei, rungiasi su įvai
riais trūkumais dabartinėmis 
sunkiomis sąlygomis Lietuvoje, 
siekdamas ir toliau, nors ir per 
visokiausias kliūtis, realizuoti 
savo jau nuo pat Atgimimo laiko
tarpio pradžios puoselėtą užmojį 
— kad tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje leistoji grožinė mūsų rašy
tojų kūryba pagaliau be užtvarų 
galėtų pasiekti visus savąją 
literatūrą branginančius skaity
tojus — ir tėvynėje, ir užsienyje. 
„Vagos” leidyklos leidžiamas 
knygas galima užsisakyti per 
Algimanto Mackaus Knygų lei
dimo fondą Amerikoje, kurio ad
resas yra: Gintautas Vėžys, 7338 
South Sacramento Avenue, Chi
cago, Illinois 60629.

Šia proga čia spausdiname 
mūsų rašytojo Algirdo Lands
bergio įvadinį žodį savo tik ką 
išėjusiai prozos rinktinei — taip 
taupiai, bet jautriai išsakantį dar 
labai jaunomis dienomis iš savo 
tėvynės išrauto, bet jos litera
tūrai savo kūrybines jėgas 
kitame pasaulio pakraštyje visą 
gyvenimą skyrusio rašytojo 
patirtį.

AUTORIAUS ŽODIS
1953-ųjų pavasaris. Vos tiktai 

prieš porą mėnesių mirtis prasi
skverbė į Stalino širdies zoną. 
Niujorke, Richmond Hill rajone, 
jaunas tėvas ir pradedantis pro
zininkas, ant vieno kelio pasiso
dinęs dar metų nesulaukusi 
sūneli, ant kito balansuoja savo 
beveik užbaigto, „Kelione” pa
vadinto, romano lapus. Kas 
penketą minučių gretima gatve, 
virš dviaukščių mūrinių namukų, 
pradunda dar Lindbergą ir 
depresiją primenantis traukinys; 
už aukštos tvoros tarška sakuota 
lentpjūvė. Sūnelio akys nuo 
lentpjūvės pakrypsta ( traukinį, 
grįžta į jam dar nesuprantamais 
ženklais primargintus lapus ant 
tėvo kelio ir sustoja prie jo akių, 
kurios, skubiai toldamos, mėgina 
grįžti atgal į romane aprašomų 
paskutiniųjų karo mėnesių išgy
venimus Vokietijos fabrikėlyje, 
užgriebia po ketverių metų dar ne 
visai įprastą Amerikos tikrovę, 
bando susitelkti į romano estetinę 
teritoriją ir vėl susitinka su savo 
pirmagimio akimis.

Šis vaizdas atgijo atmintyje, 
perverčiant praeities prozos kny
gas, sužinojus, jog įvyks tai 
apie ką jau buvau beveik nustojęs 
svajoti, kad Lietuvos prisikėlimas 
atvers vartus į Lietuvą ir šiems, už 
jūrų marių primargintiems pusla
piams. Jais bevaikščiodamas, nuo 
romano ir ankstyvųjų novelių iki 
vėlesniųjų, vėl pąįutau ypatingą 
išeivio rašytojo padėtį. Pamačiau, 
kaip — ypač ankstesniuose teks
tuose — buvo pairusi gimtoji 
kalba, mane supusi pirmuosius

Algirdas Landsbergis
Vytauto Maželio nuotrauka

dvidešimt metų. Penkerius metus 
išplūduriavus vokiečių kalbos 
ežere, o paskui beveik amžinybę 
pramirkus amerikietiškų žodžių 
jūroje, teko be atvangos kovoti už 
kalbą. Ta pastanga išvengti išei- 
viškos kalbos erozijos, atsitverti 
nuo svetimų kalbų struktūrų ir 
pakilti virš ankstyvos vaikystės 
kaunietiško žargono yra svarbi 
„Kelionės” ir novelių gimdymo 
dalis. Jau seniai supratau, kad 
mano literatūrinė kalba (lietuvių 
ar anglų, kuria irgi buvau pra
dėjęs rašyti) jau niekad nebesru- 
vens taip natūraliai, kaip iš savo 
kalbinio pasaulio neišrautųjų 
lietuvių, latvių, amerikiečių ar 
kitų.

Pradėjęs skaityti savo praei
ties raštus, pajutau pagundą

ALC R.DAS
LANDSBERCIS

KELIONĖS MUZIKA

ROMANAS IR NOVfcLtS
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radikaliai „pagražinti” ir „pa
gerinti” to bendravardžio jauno 
autoriaus prozą, ypač „Kelionę”. 
Nugalėjo išmintis — pagundai 
atsispyriau ir pasitenkinau kalbos 
aplyginimu bei nuosaikiu pare- 
dagavimu. Kad ir ką sakytų 
dekonstrukcionistai ir deridadais- 
tai, tai ne tiktai beveidžiai tekstai, 
besikerojantys iš kitų bevardžių 
tekstų. Šis romanas ir novelės 
priklauso specifinei patirčiai, 
laikui ir vietai — priklauso 
jaunam tėvui su savo naujagi
miu prie dardančio traukinio 
pavasarį.

Džiaugiuosi, kad dabar šie 
puslapiai ir drauge su jais ta 
pavasario diena sugrįžta į šalį, iš 
kurios romano pradžioje išvyksta 
jos pagrindinis veikėjas.

Algirdas Landsbergis, 
Freeport, New York 

1P91 m. liepa

Tomo Venclovos 
knyga vengriškai

1992 metų pabaigoje Budapešto 
leidykla „Europa” išspausdino 
Tomo Venclovos eilėraščių knygą 
Mon.dj6.tok meg Fortinbrasnak 
(„Pasakykite Fortinbrasui”).

Knygą sudarė ir redagavo žino
mas lietuviu literatūros bičiulis 
Endre Bojtar. Į ją įtrauktas 31 
eilėraštis iš Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondo išleistų 
rinkinių 98 eilėraščiai ir 
Tankėjanti šviesa. Vertė I. Baka, 
G. Ferencz, Z. Halasi, L. Marton, 
A. Nadasdy ir D. Tandori. Pri
dėtas ir Endre Bojt^r’o rašytas 
straipsnis apie autorių.

Artūras Tereškinas

IŠ CIKLO „ABSONIA”
III

arogantiškas laikas: žvilgsnis pro langą, sena iliust
racija, baltos gulbės, tvenkinys, ribuliuojąs nuo 
saulės, ir gluosnis, į mane atsirėmęs, (mūsų senoliai 
mėgo idiliją, rokokiškai kraipydami kojas, šoko 
fokstrotą, o tango įkvėpdavo jaunosna krūtinėsna 
tankų Paryžiaus kavinukių kvapą) — pro arkas sku
bantys praeiviai, paminklai, šiąnakt tyliai griū
vantys, juos primena tik pjedestalai, kuriuose il
sisi negyvas raidynas, atsimeni, kaip taikiai sek
davome iš paskos tiems, išdidžiai nešantiems krau
juotas vėliavas, mėlynom nosim iškranksintiems 
hurarachh ar valio, žalioj lankelėj, žalioj, atsiliep
davo tautiniai rūbai, trepsėdami debilišką klum
pakojį (kaipgi klaupsi, jei esi parklupdytas), bet 
paskui likdavo tik prišnerkštos gatvės, lovos 
girgždesys už sienos ir seno žmogaus kosulys, 
atkartojantis arogantišką laiką: visa užmiršti, 
apsvaigus nuo baltos gulbės, nutapytos prastais 
aliejiniais dažais, nuo tvenkinio, kuris kas dieną 
džiūva ir skeldėja, pajuokdamas jau išdilusią 
nendrę

V

arba nerašyk laiškų, atstumtas ir vienišas tavo kūnas 
tupės prišnerkšto kambario kertėje, arba nedainuok 
šitos giesmės, nes Jam visa tinka: ir tavo miegas, ir 
tavo tinginystė, besiranganti tarp užverstų knygų, ir 
sapnai, kuriuose Eufemija neuždengia Obscenijos, jo
je tavo žalsvas atvaizdas: bebarzdis vaikinas įkritu
siais žandais (varškė, duona, kefyras), cigaretės dū
mai virš galvos ir plokščia lyg pušine lenta mano 
Mūza (šaukiu ją Eureka Eureka, tarytum ką tik bū
čiau iššokęs iš vandens kubilo); arba nesislapstyk 
nuo savęs (kiek daug dienų ir dainų primiršti save), 
praeidamas pro kieno nors šalį, atsigręži, matai, tai
gi tu, tasai nuogas benamis šunytis, velkantis koją, 
taigi tu, mylimoji, šita nudvėsus katė, kadaise jai iš
rovė nagus ir gerokai apkirpo veislinį kailį, kol 
vargšė iš nevilties nusižudė (C’est la vie, sakau sau, 
prancūzai žino, ką daro), arba užbaik šį kvailą ra
šymą nemigos naktį po Green Mill (Broadvvay ir 
Lauirence sankryžoj) audringos publikos, sveiki
nančios mažakalbį poetą, kuris visą eilėraštį per
skaitė vienu rankos judesiu

VI

vakardienos žolė, aš kalbu, bet namai netušti, 
viešpatingasis vėjas uždaro mane, sąnariai 
girgždėdami verkia tarsi vyriai, mintis, kurią 
vakar užmiršti norėjau, vėl išnyra iš mano 
kančių: nesakau — išnyki, atstok, atsitrauk, nes 
išgerti turiu šitą karštį lyg vaistą, paskui 
atsistoti ir tyliai kulniuoti kažkur, tarp parko

Vitaliaus Butyrino nuotrauka „Muzika” (iš serijos „Neringa"), eksponuota 
šiemetinėje Lietuvių fotografijos parodoje Čikagoje.

suolelių, pernykščių žolių, lapų, medinių 
skulptūrų, kurios tavęs neišsaugos, kaip manęs 
neprimins nei vardas, nei keista pavardė — 
varpai ir bažnyčios — tai tu, mylimoji, akmuo 
ir dangus — galbūt jis, o aš — tik naktis, apsiri
kusi ne pirmą sykį ir nusisukanti, — ji nematys 
tavo aimanų, tavo dejonių, negirdės jo skundų 
ir ašarų, tik akies krašteliu paregės: visa pra
ėjo, atsities, nes mėnulis šiąnakt negrįžęs, nes 
uždarėm duris į tuštėjančią erdvę, ji tarytum 
bespalvis paveikslas, baltas lapas ir girgždan
tys vyriai, — įeik pro mane, i manąsias duris 
pasibelsk, viešpatingoji šmėkla

VIII

baltas skystis tirštėja, bet aš jo negersiu, 
liulantis skystis virsta sniegu, juo brenda 
mano troškimai: valtis, apšalusi ir vieniša, 
varvekliai, dūžtantys nuo mašinų burzge
sio, krintantys ant žemės; kodėl tiek daug 
šiandien garsų nebūto ežero pakrantėj: 
išplauksiu niekur be irklų (irklai — mano 
rankos), be vėjo (o vėjas — mano lytis), 
plūduriuosiu tavy, nebelaukdamas, kad 
tu ateitum mėnuliškai žalsvas (tarsi kovo 
mėnesį), blyškiai mėnuliškas (lyg būtum 
miręs), papilnėjęs, liulančiom šlaunim 
(nei pilnatis šįvakar); — sumosuoju kojo
mis, atsispiriu į tavo krantus ir neriu į 
drumzliną gelmę, kur dunkso vakardie
nos dėmės: nuodėmingi žvilgsniai, susi
grūdę prie šventorių, geidulingų lūpų 
virpėjimas, įaugęs į žolių stiebus, alka
nas pilvo judesys, užlietas skaidraus 
smėlio, kuris sugeria mane ir nutyla

X
seniai, tiek daug metų miegojęs, niekaip nepabundu, 
nors Jeremijas vakar raudojo ir juokės, pranašauda
mas pradžią užbaigti, kas nebuvo pradėta: liepa siū
buoja per lietų, begaliniuos bulvaruos tu vaikštai su 
savo pažįstama Bohema (įdomu, kur susitiksime), kur 
tu būsi numirus ir kam prisikelsi? — vėjuotas dangus, 
Chicago’s deluge — užlieja mano žingsnius, paplūdimys, 
nugludinti akmenys, tvoros ir mėnuo, apsimetęs pum
puru, kuris tuoj susprogs; seniai, tiek nedaug nugalė
jęs, niekaip nemokėjau suprasti, kad pergalė yra ne 
laimėti, bet nebūt pralaimėjusiam — tik veiksmažo
džių ir dalyvių, tik laikų ir formų skirtumas, tik var
gas ir grindinys, skambantis, kai juo pravažiuoja XIX 
amžiaus karietos; seniai, taip seniai laukiau, kad vieną 
rytą nubudęs būsiu ne aš, nors neapykanta sklaidosi, ir 
nekęsti savęs tėra užmiršti save raudų vakarą kartu 
su karalium Enochu, su pranašais, kurių nieks nesi
klauso, ir kurie jau nieko niekam nebesakys

John Updike apie 
laisvę ir lygybę

JŪRA AVIŽIENYTĖ

Šių metų lapkričio 14-15 
dienomis vykusį Čikagos hu
manitarinių mokslų festivalį, 
(Chicago Humanities Festival), 
kuriam buvo parinkta tema „Nuo 
laisvės iki lygybės”, atidarė gar
bingas svečias, rašytojas John 
Updike (tarp jo kūrinių: The Cen- 
taur, laimėjęs National Book 
Award premiją 1963 metais, Rab- 
bit, Run ir tolimesnė „Rabbit” 
knygų serįja, The Witches ofEast- 
wick ir daug kitų).

Savo pranešimą „Freedom and 
Eąuality: Two American Blue- 
birds” rašytojas John Updike 
skaitė pilnai žmonių Orchestra 
Hali salei ir buvo šiltai priimtas. 
Pusvalandį buvo kalbama apie 
laisve ir pusvalandį — apie 
lygybę. Rašytojo nuomone, lais
vės samprata esanti labai pro
blematiška. Ypač daug problemų 
atsiranda, kai mėginama laisvę 
apibrėžt, žiūrint į kasdienini 
gyvenimą. Čia John Updike pa
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teikė keletą gyvų pavyzdžių, ku
riuose vieno žmogaus laisvė ir 
teisė konkuruoja su kito, pavyz
džiui: Updike privatumo teisė 
nesutaikoma su jo buvusios žmo
nos, besiimančios rašyti romanus, 
teise laisvai kalbėti, jo kaimyno 
teisė garsiai klausytis stereo žei
džia rašytojo teisę į ramybę savo 
bute ir t.t. Viena iš svarbiau
sių Updike’o minčių buvo, kad be 
lygybės negali būti laisvės, ir 
nors visi Amerikos piliečiai gali 
girtis lygiomis teisėmis, juos 
vieną nuo kito skiria ir jų galimy
bės, nuo pat gimimo juos riboja 
įvairios jų ekonominės bei 
socialinės situacijos. Per pasta
ruosius dvylika metų, pasak 
rašytojo, skirtumai tarp eko
nominės bei socialinės vargšų ir 
turtingų padėties gerokai padi
dėjo — turtingieji vis turtėja, jų 
galimybės didėja, patys didžiau
si vargšai vis labiau skursta. « 
Šiame kontekste paminėtas *

(Nukelta į 4 psl.)
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Algimanto Kezio narvas
DANAS LAPKUS

Algimantas Kezys. CAGED-IN. 
Stickney, Illinois: Galerija, Vilnius: 
Ethnos, 1992. 92 puslapiai. Kaina — 
15 dolerių.

Nerimsta Algimantas Kezys. 
Rašo knygas, ruošia meno lei
dinius, organizuoja parodas, o šių 
metų spalio 22 dieną kaip niekur 
nieko išleido savo fotografijos 
knygą Caged-In. Nė neatversta 
knyga traukia dėmėsi: puikus 
popierius, brangiausią repro
dukavimo technologiją išduo
danti fotografijų kokybė, nusilei
džianti originalams nebent dy
džiu, moderni viršelio kompozici
ja su mjslingu ir viliojančiu mo
ters paveikslu.

„A Photo Essay”, paaiškina 
titulinis puslapis. Algimantas 
Kezys visada buvo šio žanro mė
gėjas. Būtent savitas požiūris, 
pasaulio suvokimas pro savaip 
ribotą kadro rėmą atnešė jam 
pripažinimą. Algimantas Kezys 
visada mėgo darbų ciklus, kurių 
kiekviena fotografija užgaudavo 
kitą akordo stygą, pabrėždavo 
skirtingą temos niuansą — visi 
kartu ciklo darbai suskambėdavo 
stipriai ir įtikinamai. Algimantas 
Kezys visada mokėjo išsireikšti 
aiškiai ir prasmingai, gal tik 
kelios silpniausios autoriaus nuo
traukos džiaugiasi savo pačių 
grožiu. Kitos šviesos ir šešėlių rit
mu, linijų ir tonų dar dekla
ruoja menininko nt.imą ir 
džiaugsmą. Algimantas Kezys 
visada mėgo pasakoti vaizdais, 
kurie panašūs ne į infantiliškus 
komiksus, bet į literatūrinės 
kalbos metaforas. Tokia visų jo 
foto knygų pozicija, tokia ir 
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Konferencija dėl pagalbos Lietuvai
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Konkretūs darbai

Dr. Angelė Dirkienė savo pra
nešime pažymėjo, kad šalpa 
Lietuvai skylės neužkišim. No
rint padėti Lietuvos žmonėms su 
pasididžiavimu vėl atsistoti 
pasaulio šalių eilėse, galima prie 
to prieiti iš įvairių frontų — šalpa, 
konsultavimu, važiavimu dirbti 
kartu su Lietuvos žmonėmis ir 
panašiai. Visuose projektuose yra 
rolė užjūrio Lietuvos draugams ir 
rėmėjams. Jie gali naudotis ir 
pasidalinti savo profesine ir 
asmenine patirtimi.

Kiti simpoziumo dalyviai taip 
pat parodė savo įnašą į šį pa
galbos darbą. Bibliotekininkė 
Felicįja Kolp prisidėjo prie Lietu
vos Parlamento bibliotekos stei
gimo (šį darbą ji atliko per savo 
darbovietę, Library of Congress 
Congressional Research Service). 
Rimas Gulbinas davė profesinių 
patarimų kaip taupiai ir sėkmin
gai siųsti talpintuvus į Lietuvą. 
U.S. Baltic Foundation pirmi
ninkas Linas Kojelis pasidalįjo 
savo patirtimi, kodėl baltai 
turėtų dirbti kartu, kaip galima 
išgauti valdžios ir fondacijų dota
cijas ir parūpinti visoms trims 
šalims konsultantų ir projektų. 
Vienas iš Baltic Institute stei
gėjų, dr. Petras Kaufmanas, 
rūpinasi mokslo pagerinimo 
ateity rezultatais Lietuvoje; ka
dangi mokslas valstybėje yra sta
bilizuojantis elementas — reikia 
užtikrinti, kad Lietuvos moks
lininkai nebeturėtų rūpintis la
biau buitiniais reikalais negu 
savo moksliniu darbu. Pilnalaikė 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos Washington’o būstinės 
vedėja Asta Banionytė padėjo 
suplanuoti konferencijos eigą ir 
tvarkė registraciją, ir dar daly
vavo simpoziume apie kitas 
Amerikos etnines grupes, kaip 
modelius, kokiais būdais jos 
padeda savo tėvynėms. Visi pa
rodom savo norą ištiesti pagalbos 
ranką.

- Iš Algimanto Kezio naujosios fotografijų knygos „Caged-In”.

Caged-In. Pavadinimas „Caged- 
In” gražiai nusako autoriaus 
maniją — esame savo pačių pasi
statytame narve. Ar tai gerai, ar 
verta ką keisti? — fotografiniais 
įvaizdžiais tyrinėja filosofinį bū
ties klausimą Algimantas Kezys. 
Tekstinis esė komponentas — Zi

Štai kai kurios mintys, iškeltos 
įvairių simpoziumų dalyvių ar 
konferencijos dalyvių, kurios lie
čia ateityje bendradarbiavimo 
galimybes:

— Bandykime pereiti nuo 
asmeninės paramos prie organi
zuotų vienetų. Grupuotėmis gali
ma sėkmingai veikti.

— Reikėtų remti Lietuvos se
nelių prieglaudas, ligonines, mo
kyklas, našlaitynus, gal naudo
jant susiporavimo, „seserystės” 
ar adoptavimo modelį (viena ligo
ninė su kita, viena mokykla su 
kita).

Dėl žinynų:
— reikėtų koordinuoti užjūryje 

gyvenančių (ir norinčių padėti) 
profesionalų žinyną, rekorduoti 
jų pastabas, jiems grįžus po pro
jekto įvykdymo;

— reikalinga registruoti Lietu
voje esančią medicininę apara
tūrą, kad būtų galima ją išlaikyti 
ir padėti užsakyti reikiamas 
dalis;

— Lietuvos ambasada ir JAV 

JAV Lietuviu Bendruomenės Krašto valdybos ir Lietuvos ambasados JAV su
ruoštoje konferencijoje dėl pagalbos Lietuvai šių metų lapkričio 7-8 dienomis 
Washington’e: JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Algiman
tas Gečys ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis.

• Ramunės Kublliūtės nuotrauka

tos Sodeikienės poezija — konkre
tizuoja, kur žiūrovui kreipti 
dėmesį, ko ieškoti kartais 
komplikuotuose įvaizdžiuose.

Poezijos akcentai ir fotografijų 
objektai dalija knygą į penkis 
skyrius, kuriuos sąlygiškai būtų 
galima apibūdinti kaip: laisvė ir

LB Socialinių reikalų tarybos 
atstovai paminėjo, kad turi 163 
Lietuvos ligoninių ir poliklinikų 
sąrašus ir ko joms labiausiai 
reikia — tokią pagalbą tikrai 
reikėtų koordinuoti.

— Reikėtų sudaryti progų 
Lietuvos profesionalams stažuo
tis Amerikoje ir reikėtų įsteigti 
bei remti šalpos fondą, kad Lietu
vos mokslininkai galėtų vykti į 
tarptautinius suvažiavimus.

— Reikėtų padėti Lietuvos stu
dentams rasti galimybes stipen
dijoms studijoms užsienyje, bet 
raginti Lietuvoje parūpinti pa
trauklias sąlygas grįžimui į 
Lietuvą.

Įvairioms grupėms ir projek
tams galima pasinaudoti jau su
statytais rėmais:

— per JAV Lietuvių Bendruo
menės apylinkes išnaudoti jau 
sudarytą vietinę, regioninę 
struktūrą ir per ją gauti talkos ir 
paramos;

— reikėtų pasinaudoti Lietu
voje esančia Pasaulio Lietuvių 

baimė; svajonės ir ribos; tikrovės 
antspaudai; gyvenimas ir mirtis. 
Tarp šių opozicijų telpa visas 
gyvenimas. Tai vaizdingai pa
brėžia autorius, tarsi įrėmin
damas knygos turinį tarp dviejų 
vienodų, tik skirtingai kadruotų 
balandžio fotografijų: priešlapyje 
tai šaunantis į padangę laisvės ir 
svajonės simbolis; paskutiniame 
lape — besileidžiantis ant stulpo 
pavargęs paukštpalaikis. Viską 
lemia kontekstas.

Knyga nėra ideali, galima rasti 
ir priekabių. Verčiant Caged-In, 
į akis krinta daug susiėmusių už 
galvos moterų prasmingais 
žvilgsniais. Pasaulio susveti
mėjimas? Atrodo — tik per stip
rus pozavimas. Todėl knygos sky
rių struktūrą įnirtingai griauna 
pačios fotografijos, pagal esminį 
kūrybos skirtumą aiškiai kren
tančios ne į penkias, bet į dvi 
grupes: tikros - dirbtinės. Ne 
visos kompozicijos, kuriose žmo
gus įsitaisė, paklusdamas foto
grafo režisūrai, ar ilgiau, nei davė 
gamta, išlaikė prasmingą miną, 
yra dirbtinės. Pavyzdžiui, ta pati 
viršelio fotografija — puiki; nėra 
prasmės aiškintis, ar scenas 
puslapiuose 35,49, 62 sustatė au
torius, ar pats gyvenimas — jomis 
kalba nebe buitis, bet meninė 
forma.

Rizikinga Algimanto Kezio 
pasirinkta „doubleprints” foto
montažo technika. Kiekvieną 
sprendimą tyko perkrovimas ar
ba per didelis supaprastinimas. 
Gali išeiti šiurpinantis atra
dimas, kaip puslapuose 12, 33 ar 
net 79. O gali susidėlioti pa
veikslai (pp. 36,45,50,58), kurių 
vėliau nelabai pasigesi.

Gal todėl taip stipriai veikia iš 
pažiūros elementarūs, bet tokie 
tikri darbai puslapiuose 5,13,48, 
kur kiekviena detalė kalba apie 
mūsų kasdienybės esmę.

Bendruomenės būstine kaip baze 
besilankant Lietuvoje;

— galima koordinuoti paramos 
sandėliavimą ir siųsti kai kuriuos 
talpintuvus kartu;

— galima koordinuoti pro
fesionalų išvykas į Lietuvą (kita
taučių, amerikiečių, norinčių pa
dėti), prijungiant juos prie orga
nizuojamos ekskursijos, prie uni
versiteto, prie jau vykdomo 
projekto;

— mūsų pareiga — informuoti 
Lietuvos ambasadą JAV apie 
didesniuosius mūsų vykdomus 
šalpos projektus, pasiekimus 
mokslinėse srityse paramos at
žvilgiu, kad ji galėtų kaupti infor
macijas ir jas perduoti į ją besi
kreipiantiems.

— Iš Lietuvos reikia reikalau
ti atskaitomybės — reikia užkirs
ti nubyrėjimą į šalį, kur pagalba 
neskirta. Reikia Lietuvos moksli
ninkus ir pareigūnus įtikinti 
tvarkos svarba — reikia atsakyti 
į kvietimus (teigiamai ar nei
giamai), kuriuos mes kartais per 
vargą ir darbą išrūpiname; reikia 
išmokti atsargiai užpildyti reika
laujamus blankus ir juos grąžinti 
laiku; reikia rimtai pasiruošti 
apsilankymams valdžios įstai
gose ir konferencijose.

— Reikia remti grupes, kurios 
stengiasi vėl įjungti visus Lietu
vos gyventojus į bendrą vi
suomenę — aklųjų draugijas, tėvų 
grupes, sveikatos švietimo pro
jektus („consumer health”).

— Reikia apsvarstyti galimy
bes remti JAV paramos Lietuvai 
centro steigimą, kad būtų galima 
leisti žiniaraštį, galvoti apie do
tacijų gavimo specialisto/patarėjo 
pasamdymą; galbūt reikia įkurti 
specialų organizacijų/projektų 
direktorių ir pirmininkų tary- 
bą/komitetą.

— Reikia susipažinti su JAV 
valdžios paramos ir fundacinės 
paramos galimybėmis. Susior
ganizavusiai grupuotei, prista
tančiai konkretų projektą, gal 
pasisektų gauti finansinės pa
ramos, o tokio projekto įgyvendi
nimas būtų tokių asmenų ranko
se, kurie yra lietuvių kilmės, 
supranta lietuviškąją kultūrą ar 
moka lietuvių kalbą. (Ne vienas

Iš Algimanto Kezio fotografijų knygos „Caged-In".

Ta mūs’ seselė, darbininkėlė...
(Atkelta iš 2 psl.)

Galima būtų parankiot ir dau
giau tokių pasisakymų, neabejoti
nai pabrėžiančių jų autorių pro
fesionalinį sąmoningumą, nenorą 
sukerpėt akademizme. Nelaimė 
toji, kad galbūt jie daryti tada, kai 
menininkas buvo prasimušęs, pa
siekęs tam tikrą gerovę ar bent 
galimybes pragyvent iš savo ama
to. Tamošaitienės, kaip visų lie
tuvių, gyvenimo kelias išeivijoje 
buvo kur kas labiau erškėčiuotas. 
Kiekvienos parodos surengimas 
pareikalaudavo didžiulės darbo 
pakrovos ir nervų įtampos ir 
pavyduoliai, smerkę Tamošaičius 
už jų tariamą komercihį agresy
vumą, nelabai išmanė, ką kalba.

Antra vertus, neužmirština, kad 
egzilė iššaukia individe keistas 
chemines reakcijas. Tai radikalus 
perversmas, sugniuždąs žmoguje 
pirmykštį savąjį aš, atimdamas 
jam kalbą, žemę ir šaknis, bet jis 
taip pat gali būti vartais į 
dvasinių akiračių praplėtimą, į 
modernesnę pasaulėjautą ir pa
saulėžiūrą. Visų tų poveikių at
spindžius matome Tamošaitienės 
tapyboje ir, sakyčiau, net rank
darbiuose.

Esama nuomonių, kad praradu
siam tėvynę žmogui gimtosios 
kalbos grožis prasiskleidžia visa 
vaiskumą ir niuansuotumu. Įsi
vaizduoju, kad panašiai turėjo 
veikti Tamošaitienę ir mūsų 
tautodailės darbai. Kaip mūsų 
ausį žeidžia visokie makaroniz- 
mai, anglicizmai, taip Tamošai
tienei turėjo kelti pasibaisėjimą

* 
kalbėtojas uŽL.minė, kad Rytų 
Europa gal dabar visiems įdomi, 
bet netrukus visuomenės ir 
fundacijų dėmesys gali nukrypti 
kitur.)

— Remkime projektą, apie ku
rį girdėjo konferencijos dalyviai: 
pasirašyta sutartis su University 
of Illinois, Mercy Lift ir Lietuvos 
Sveikatos ministerija, pagal kurią 
bus steigiama įvairių sveikatos 
sričių mokslinė programa (com- 
prehensive health program). Ši 
programa lavins būsimas gailes
tingas seseris, odontologus, tera- 
pistus (physical therapy, occupa- 
tional therapy). Šių metų rudenį 
prie Vytauto Didžiojo universi
teto Kaune prasidėjo Sočiai Work 
programa.

— Reikia greitai susiorga
nizuoti pagalbai atitolinti galimą 
sveikatos krizę; tuberkuliozės 
statistikos vėl pakilo Lietuvoje.

Profesorius Rimas Vaičaitis 
padarė pastabą, kad Tel Aviv, Iz
raelyje, aerouoste yra pakabintas 
plakatas: „Nebandykite būti gud
resni — jau visi (čia) gudrūs”. 
Visiems, dirbantiems labdaros ir 
humanitarinės pagalbos darbą 
Lietuvos žmonėms, gal reikėtų 
tai atsiminti. Jei Lietuvoje 
aukštasis mokslas neblogo lygio, 
tik savim nepasitikintis, taip 

visoks kičas, pretenduojantis į 
tautodailę. Tik raštingesnė už 
Gustav Klimt, ji savo plunksna 
narsiai gynė autentišką lietuvių 
liaudies meną. Tas pats tikėjimas 
mūsų tautodailės iškilumu ir 
nemarumu, atrodo, bus paskati
nęs Tamošaitienę kompiliuoti 
monografijas apie tautinius 
rūbus, juostas bei margučius ang
lų kalba, idant ieškančios savo 
šaknų (ir nebeįkertančios gimto
sios kalbos) kartos turėtų sau 
vadovus.

* * *
„Ta mūs’ seselė, darbininkėlė” 

— prisiminė man toji dainos eilu
tė kažkada prie Kingston’o. Pri
simena man ji ir šiandien, kai 
pagalvoju apie tai, ką paliko 
jinai išeiviams ir tautai. Ir at
sakau: paliko pavyzdi kaip ne
palūžti sočiose žemėse, kaip iš
laikyti kūrybinį gajumą.

Esama įvairių nuomonių apie 
nūdienį meną, jo klystkelius ir 
menininko misiją gerokai sušar- 
latanėjusiame modernistų pasau
lyje. Ieškodamas kaip apibrėžti 
rašytojo rolę gyvenime, Kanados 
rašytojas George Woodcock įžiūri 
jame asmenį, tikintį meno magiš
kąja galia: „Menas yra paskutinė 
magijos užkarda mūsų materia
listiniame pasaulyje ir modernus 
menininkas yra savotiškas magi
jos medžiotojas, tolimas palikuo
nis tų žynių, kurie piešdavo ant 
Dordonės kiaurymių sienų” 
(Beyond the Blue Mountains: An 
Autobiography. Markham, On
tario: Fitzhenry and Whiteside, 
1987). Labai norėtųsi, kad Anas- 

būtų galima pasakyti ir apie 
kitas sritis. Pagal vieną kalbė
toją, humanitarinė pagalba yra 
humanitarinė — ji remia žmogų 
ir tautą. BALF’o pirmininkė 
Marija Rudienė minėjo, kad „vie
nybės mums reikia kaip žemės ir 
dangaus”.

(Šitokiame ilgame aprašyme 
galėjo pasitaikyti klaidelių, mi
nint kokį nors projektą ar viene
tą. Jei tokių būtų, prašyčiau 
spaudoje atitaisyti tikrai ne dėl 
blogos valios pasitaikiusias klai
das. Konferencijos ir šio apra
šymo tikslas — informuoti. Tam 
reikia tikslios ir nepasenusios in
formacijos. — R.K.)

Pastaba. Mano straipsnio apie hu
manitarinę pagalbą Lietuvai tęsinyje 
(1992 m. lapkričio 28 d.) įsibrovė ne
tikslumas apie A.D.A.L. (odontologų) 
pagalbą. Iš straipsnio atrodytų, kad 
„yra šeši odontologijos specialis
tai, kurie galėtų pasidalinti su Lie
tuvos odontologais savo patirtimi 
bei praktika...” Iš tikrųjų buvo norė
ta pabrėžti, kad odontologijoje yra še
šios specialybės, kurių praktikantai 
ir ekspertai galėtų patarti ir padir
bėti savo srityse kartu su Lietuvos 
specialistais. Dr. Leonidas Ragas 
savo pranešime paminėjo, kad 
A.D.A.L. yra susilaukus paramos iš 
daugelio dantistų — lietuvių ir ne 
lietuvių kilmės. — R.K.

I tazija Tamošaitienė, nūn ignoruo
jama tėvynėje, įeitų į Lietuvos 
meno istoriją, kaip to magiškojo 
prado gaivintoja ir kėlėja.

Prierašas. Monografija apie 
Anastaziją Tamošaitienę buvo 
redaguojama vadinamojo sąstin
gio laikais, apytikriai 1983 
metais, kai vis labiau smelkėsi 
apatijos ir nuovargio nuotai
kos tiek Lietuvoj, tiek išeivijoj. 
Sunku buvo tada patikėti, kad 
kam nors kada parūpės išeivijos 
istorija ir jos kultūrininkų dar
bai.

Kaip žinot, leidinys buvo pasi
tiktas palankiai. Kai kur, kaip, 
pavyzdžiui, Aidų žurnale net 
ypačiai šiltai. Žinau, kad tai su
teikė daug džiaugsmo ir morali
nio atpildo Anastazijai Tamošai
tienei.

Paskui mūsų susirašinėjimas 
kažkaip nutrūko. Nežinau, kada 
ją parklupdė liga ir kokie buvo jos 
paskutiniai gyvenimo mėnesiai. 
Tik numanau iš nuostabios Alice 
Parizeau autobiografijos, kaip be
viltiškai pasigenda toje stadijoje 
ligoniai žmogiškosios šilumos ir 
kaip baiminasi užmaršties. Norė
tųsi tikėti, kad monografija buvo 
jai tokia kančių slopintoja ir ra
mintoja.

John Updike apie 
laisvę ir lygybę

(Atkelta iš 3 psl.)

Ronald Reagan vardas sukėlė 
ironišką publikos juoką.

Klausytojams ypač artima buvo 
antroji pranešimo dalis. Joje John 
Updike apibūdino amerikiečių 
charakterį (žmonės skaniai kva
tojosi iš šmaikštaus apibū
dinimo). Rašytojas papasakojo 
anekdotą, išreiškiantį vieną 
amerikiečių charakterio bruožą: 
kartą jis, du amerikiečiai, du 
europiečiai ir afrikietis važiavę 
safari. Jų džipas sugedęs ir 
sustojęs. Afrikietis ir europiečiai 
pasiruošę sėdėti ir laukti, kol 
atvažiuos mechanikas. Tuo tarpu 
amerikiečiai, nesilaikydami 
griežtų luomo taisyklių ar nusta
tytų visuomeninių vaidmenų, 
iššoko iš džipo ir mėgino patys 
mašiną pataisyti. Kitas anekdo
tas buvo apie rusą Kremliaus 
aikštėje. Rusas iškart atpažinęs 
amerikietį iš eisenos ir laiky
senos. Paklaustas, kuo gi ta 
eisena ypatinga, rusas atsakęs: 
„Tough guy”.
Šioje paskaitoje darsyk pasi

tvirtino išskirtinis John Updike’o 
talentas: gebėjimas kalbėti apie 
rimtas problemas ir rimtai, ir su 
pašaipa, gili įžvalga į šiuolaikinio 
Amerikos gyvenimo esmę, mokė
jimas tą gyvenimą kritikuoti, 
skatinant klausytoją ne tik iš 
savęs pasišaipyti, bet ir apie save 
susimąstyti.
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