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Žvilgsnis į lituanistiką ir jos ateitį 
Pokalbis su Vilniaus universiteto 

dėstytoju Giedrium Viliūnu 

Lyriškoji demagogija 
Visuomenėje demagogija at

pažinta palyginti neseniai. J a 
naudojamasi visose valstybėse, 
vienur mažiau, kitur daugiau. 
Demagogai būna puikūs orato
riai, nes reikia sužavėti klau
sytojų minias. Dar ir šiandien 
stebimės Hitlerio ir Mussolini 
sugebėjimu uždegti savo tautie
čius audringomis kalbomis. Ma
žesnės svarbos politiniai veikėjai 
tai vienur, t a i ki tur iškyla 
išjudinti savo talentais visuo
menę. Moderniais laikais nėra 
krašto, kuris neturėtų politikų 
mažiau ar daugiau besiverčian
čių demagogija. 

Lietuvių enciklopedijoje de
magogija apibrėžiama kaip „vi
suomeninėje veikloje nepaisymas 
priemonių, savanaudinius ar sa-
vipartinius tikslus dangstant sa
vo pačių išduodamais principais; 
diskusijose nesivadovavimas tie-
JOS reikalavimais, o stengimasis 
pergalę laimėti argumentais, vei
kiančiais masės jausmus". 

Veikdami visuomenės jausmus 
demagogai daugiausia išnaudoja 
jos baimę ar neapykantą prieš 
kitaip manančius, kitokios tau
tybės, kitokių nuostatų ar parti
jos žmones. Beveik tuo pačiu 
metu iškeliamas patriotizmas, 
tautinis solidarumas arba altru
izmas, tarptautinis humanizmas, 
arba dievobaimingumas, kada 
rimtų argumentų savo tezei pa
remti neužtenka. 

Kadangi lietuvis yra didelis 
patriotas ir be to sentimentalus, 
jį lengvai paveikia demagogija. 
Užtat ir dabar lietuvių visuo
menę yra mėginama daug kur ne 
dalykiškais argumentais įtikinti, 
bet ją gąsdinti arba apeliuoti j 
masės jausmus. 

Gilus patriotizmas lietuviams 
padėjo atsispirti nutautinimui ir 
nutautimui savo šalyje ir išei
vijoje. Jį tačiau panaudojo ka i 
kurie išeivijos vadai demagogijai, 
nes vardan tautiškumo viskas bu
vo jų veikloje atleistina. 

Aukšč i aus i a s demagogijos 
laipsnis bus buvęs pasiektas 
Sovietijoje, nors jos vadų klausės 
visuomenė, t ik suvaryta ir neti
kėdama, kas buvo jai sakoma. 
Gal tas visiškas netikėjimas ir 
nepasitikėjimas per t iek dešimt
mečių valdžios žmonių skelbia
mais planais, lietuvius padarė 
skeptikais politinių deklaracijų 
a r programų atžvilgiu. Ieškoma 
atpažinti padorius ir sumanius 
visuomenės vadus, o ne pasitikėti 
partinėmis programomis. 

Tas, nela imei , pu rena de
magogijai derlingą dirvą, nes 

šitokioje politinėje padėtyje vy
rauja visuomenininko gerbimas 
ne dėl jo išminties, o dėl jo 
sugebėjimo prisistatyti ir įvaryti 
baimę dėl ideologinių priešinin
kų. Yra ir, kaip pavadinčiau, 
lyrinių demagogų. Tai patrio
tizmą, istoriją, t remtį , par
tizanus, tautiškumą, moralę ar 
tikybą nuolat minintys ir kartais 
poeziją cituojantys, bet mažai 
apie šalies reikalus nusimanan
tys politiniai veikėjai. 

Nuodugniai perskaitę dema
gogų karštas kalbas, pastebime, 
kad jie iš viso nedaug ką rimto 
pasako. Daugiausia kartoja tą 
patį. Cituojant ir vėl Lietuvių 
enciklopediją: „Demagogijos pa
grindinės formos čia yra iškreipi
mas priešininko minties (priki-
šant tai ir griaunant tai , ko pats 
priešininkas nė ra teigęs) ir 
leidimasis į pašalinius klausi
mus". Pasirodo demagogijos ir 
ten, kur, apsiskelbiant nepar-
tiškumui, liberalizmui ar interna
cionalizmui atstovaujančiais, sie
kiama pasaulėžiūrinius oponen
tus pristatyti kaip logiškai gal
voti nesugebančius ir drauge 
save laikyti vieninteliais tiesos 
atpažinimo apaštalais. 

Įdomu, kad išeivijoje, veiksnių 
tarpe, demagogijos vartojimas 
gerokai sumažėjo, nes j i , atsidū
rusi prieš konkrečius uždavinius 
save išlaikyti ir mėginti padėti 
Lietuvai, turi dalykiškai spręsti 
kai kurias problemas. Demagogi
ja liko tarp išeivių ten, k u r kalba 
eina apie politiką Lietuvoje. Iš 
dalies tai išdava ir tų nusitei
kimų, kurie atsivežami iš mūsų 
krašto, įsiklausius ten tų bai-
mintojų ir tų lyrinių demagogų. 
Sunku išeivijai susigyventi ir su 
buvusių komunistų dominavimu 
politikoje, taip kad bet kokie 
pagrįsti ar nepagrįsti jų įtarimai 
turi gerą atgarsį išeivijoje. 

Antra vertus, išeivija ieško 
nuoširdžių ir atvirų žmonių savo 
tėvynėje. Užtat ji jaučiasi ne
jaukiai ir priešiškai prieš tokius 
politikus, kurie ignoruoja arba 
sušvelnina praeityje pat i r tas 
tautos kančias stalinistinio re
žimo metais. Savęs klausiame, ar 
tai irgi ne savotiška demagogija 
— nenoras pripažinti t iek daug 
padarytų skriaudų, lyg to laiko
tarpio nebūtų buvę. 

Visgi buvo jaudinančiai miela 
stebėti Sąjūdžio sušauktas mi
nias, besiklausančias tyros poe
zijos (pigiai nepanaudotos poli
tikai), plojančias visokio plauko 
patriotams ir užimtu kvapu besi
klausančias Sąjūdžio pirmtakų 

Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros dėstytojas 
Giedr ius Vil iūnas svečiavosi 
University of Illinois at Chicago 
Lituanistikos katedroje 1992 
metų rudenį. Jam sugrįžus į Vil
niaus universitetą, kreipėmės su 
sauja klausimų lituanistinėmis ir 
literatūrinėmis temomis. 

— Gal sutiktumėte papasakoti 
apie savo paties studijų kelią? 

— Vidurinę mokyklą išėjau 
Marijampolėje, buvusios Mari
jonų gimnazijos rūmuose, i r 1981 
metais įstojau į Vilniaus univer
sitetą studijuoti lituanistikos. 
Traukė literatūros teorija, kuri 
nebuvo dėstoma, tačiau draugų 
patariamas susiradau bibliote
kose prieinamus rusų formalistų 
ir semiotikų darbus (J. Lotman, 
M. Bachtin, J. Tynianov ir kt.). 
Rašiau studentiškus rašinius iš 
poezijos, pradėjau skelbti recen
zijas. 1986 metais universitetą 
baigęs, savo vadovės profesorės 
Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 
pastangomis gavau vietą to pa
ties universiteto Lietuvių litera
tūros katedroje dirbti laborantu 
— lituanistui anuomet t ik ra sėk
mė. Rudenį atsirado galimybė pe
reiti aspirantūron, teko greit 
sugalvoti habilitacijos temą. Tezę 
pavadinimu „Lietuvių istorinis 
romanas" ruošiau trejus metus, 
įgydamas kantrybės ir sistemin
go darbo įgūdžių (prisiėjo per
skaityti maždaug 100 romanų, ir 
dažną bent po du kartus). 1990 
disertaciją apgyniau. Dabar dės
tau — pakankamai despotiška 
studijų forma. 

— Kada Jums pačiam kilo min
tis susidomėti užjūrio lietuvių li
teratūra? Gal nušviestumėte kelią, 
kuriuo ji iš „neegzistuojančios" 
tapo VU galimu studijų objektu? 

— Konkretų akstiną ir laiką 
būtų sunku nurodyti. Pirmuosius 
sąlyčius su užjūrio lietuvių raš
tija patyriau dar gimtinėje, kada 
tėvus pasiekė Algimanto Mac
kaus Neornamentuotos kalbos 
generacija, Marijos Mykolai-
tytės-Slavėnienės atsiminimai 
apie Putiną, Prano Čepėno Nau
jųjų laikų Lietuvos istorija, o kaž
kada paprastu paštu atėjo A. J. 

kalbų. Tokių kalbų, už kurias 
neseniai kankino ir vežė. Tos kal
bos stengėsi išsakyti tiesą, o ne 
pulti ki tą tautietį. Jos buvo skir
tos visai tautai , ne t ik vienai 
grupei žmonių. 

Gal neišvengiama, bet vis tiek 
gaila, kad pastebime vis labiau 
kylančią demagogiją Lietuvos po
litinėje arenoje. 

J o n a s Pabed inskas 
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Greimo Apie dievus ir žmones. 
Seneliai buvo prieškario in
teligentai, tad turim giminių Ka
zachstane, JAV, Kanadoje ir Aus
tralijoje, i r ryšiai su jais niekad 
nenutrūko. Bet ta i tebuvo t ik 
fragmentai, nuolaužos. Universi
tete išeivių literatūra oficialiai 
tikrai neegzistavo. Ką ten išeivių, 
jei ir prieškarinis Aistis, Braz
džionis, Vaičiulaitis, Savickis 
tebuvo vos minimi, tačiau nedės
tomi, nematėme jų tekstų. Taip 
pat ir vėlyvasis Krėvė, reli
giškasis Baranauskas, Maironis 
ir t.t. Dar 1986-1987 metais prieš
karinį Židini Naująją Romuvą 
t eko ska i t y t i specfonduose, 
apsirūpinus visokiais tarpinin
kavimais, j au nekalbant apie ko
kius nors, Dieve sergėk, Metme
nis. Bet slaptą išeivijos raš tų 
buvimą jautėme. Per rankas nuo
lat ėjo Antano Maceinos filosofi
niai veikalai, apie studijų vidurį 
pakliuvo Antano Škėmos Raštų I 
tomas, paskui Rimvydo Šilbajo-
rio, Tomo Venclovos kritika, Al
fonsas Nyka-Niliūnas ir kt. Vė
liau politiškai radikalesnė kata
likų raštija. Išeiviai tiesiog svai
gino laisve, atvira kalba, neuž-
dangstytu laiko problemų svars
tymu, ko nebuvo universitete dės
tomoje arba nenuoširdžioje, arba 
užuominomis kalbančioje litera
tūroje, kur i , be to, dar aiškinta su 
nutylėjimais. Paskui, kiek tai 
liečia mane, jau mokslinio darbo 
tema suteikė galimybių pažinti 
gražų būrį egzodo autorių ir, kas 
ne mažiau svarbu, perversti daug 
periodikos. 1989 metais gavau 
dėstyti programini pokario lietu
vių literatūros kursą studen
tams lituanistams ir stalinis-
tinius bei kompromisinius so
viet inius rašytojus pakeičiau 
išeiviais. Taip prasidėjo rimtesnis 
gilinimasis, trunkąs ir po šiai 
dienai. 

Kalbant apie universitetą, išei
vių pavardės, citatos jau ir mūsų 
studijų laikais retkarčiais išnir
davo į viešumą, bet tik kaip nele
galus, pavojingas arba nereikš
mingas, abiem atvejais art imiau 
nepr ie inamas faktas. Pavyz
džiui, t rečia is ar k e t v i r t a i s 
studijų metais profesorė Elena 
Bukelienė. prisidengdama Antro
jo pasaulinio karo Lietuvos li
teratūros apžvalga, mums visą 
paskaitą citavo išeivius. Tada 
įsiminiau Henriko Nagi o „Bro
lius baltus sakalus". Turbūt 1985 
metų rudenį užsienio lietuviams 
žinomas Vytautas Kazakevičius 
mums skaitė trumpą išeivijos li
teratūros kursą, gana žemo lygio, 
be tekstų, tačiau, nesant kitų 
šaltinių, čia galėjai nors išgirsti 
pavardes , susidaryti b laus ią 
egzodo kūrybos apimties nuojau
tą. Šiaip visgi net Lietuvoje iš
leidžiami išeivių literatų kūriniai 
(Mariaus Katiliškio, Algimanto 
Mackaus, Jono Meko) iki pat 
Atgimimo buvo tylomis apeinami 
— manau, vengiant atsimušti į 
neatsakomus klausimus, liesti 
pavojingas dogmas. 

Normaliu studijų objektu egzo
do literatūra tapo staiga, apie 
1988 metus, žlugus ideologinei 
visuomenės kontrolei, atsivėrus 
minėtiems specfondams ir knygy
nams prisipildžius išeivijos auto-

Giedrius Viliūnas 

r ių veikalų naujų leidimų. Nebu
vome tam pasiruošė, ir užtruko 
laiko, kol egzodo rašytojų žodis 
pasiekė universiteto auditorijas. 
Pirmiausia, niekas turbūt neįsi
vaizdavo, koks kalnas neskaitytų 
knygų laukia. Bibliotekų fondai 
irgi nebuvo ir nėra pilni. Veikia 
i r inercija, dešimtmečiais šli
fuotos literatūros raidos klišės. 
Todėl išeivijos sugrįžimo a r 
sugrąžinimo procesas ir šiandien 
nėra pasibaigęs. 

— Pernai rudeni praleidote 
Amerikoje, rinkdamas lituanis
tinę medžiagą. Kokie buvo speci
finiai Jūsų uždaviniai? 

— Amerikoje atsidūriau profe
soriaus Broniaus Vaškelio kvie
t imu pasistažuoti, t.y. pastudi
juoti, pasisemti patirties Illinois 
universiteto Lituanistikos kated
roje. Buvau pakviestas ir ka ip 
disertantas, rašęs egzodą liečian
čiomis temomis, ir kaip išeivių li
teratūros dėstytojas. Visų pirma 
norėjau pamatyti aplinką, kurio
je gimė Vilniuje dabar jau plačiai 
studijuojami dalykai. Taip pat do
mėjausi poetu Henriku Radaus
ku, kaupiau Alfonso Nykos-Ni
liūno kritikos darbus, tariausi dėl 
leidybos; turėjau ir specialių už
sakymų surasti vieną kitą Lietu
voje neprieinamą straipsnį, ar
chyvuose paieškoti rankraščių. 
Kita sritis, man pačiam rūpėjusi 
ne ką mažiau už lituanistiką, bu
vo šiuolaikinio universiteto dar
bo principai, literatūros dėstymo 
bei analizės metodai, apskritai 
vakarietiška literatūros sampra
ta. 

— Kaip sekėsi vykdyti litu
anistinę programos dalį? Ar 
radote, ko ieškojote? 

— Ne viskas ėjo sklandžiai — 
visai nenuostabu, pirmąkart iš
t rūkus į Vakarų pasaulį. Pavyz
džiui, keletu dienų pavėlavau j 
Santaros-Šviesos suvažiavimą, 
kur būčiau susitikęs su daugeliu 
šiaip nepasiekiamų žmonių. Iš 
viso nelabai žinojau, kokias są 
lygas Čikagoje rasiu. Tačiau ap 

skritai išsikeltus uždavinius jau
čiuosi įvykdęs. Sau atradau lie
tuvišką Ameriką: aplankiau 
Marąuette Park'ą, Lemont'ą, ki
tas lietuviškas istorines vietoves, 
kultūros įstaigas, archyvus, šeš
tadienines mokyklas, dalyvavau 
„Draugo" pokylyje ir Ateities 
kūrybiniam savaitgalyje ir t.t. 
Bet taip pat pamačiau Cabrini-
Green, Michigan Avenue, Hyde 
Park , Meno institutą, senus 
Chicago River tiltus, prašmatnias 
šiaurinės pusės vilas ir bega
linius įvairiaspalvius pietų-vaka 
rų pusės priemiesčius. Tai leido 
daug gyviau suvokti lietuviško 
egzodo ir jo literatūros savitumą: 
ir užsidarymą nuo šiapusinės tik
rovės, suakmenėjimą praradime 
ir ilgesy, ir desperatiška ide
alizmą (turiu omeny labiausiai iš 
garsėjusius rašytojus kaip Kati
liškis, Škėma. Mackus, „žeminin
kai"). Taip pat aiškiau suvokiau 
tai. kas Lietuvoje anaiptol nėra 
taip akivaizdu, išeinant vis nau
jiems išeivių kūrinių leidimams: 
kad ši literatūra didžiąja dalimi 
yra jau praeities dalykas, susijęs 
su 20-ojo amžiaus viduriu — karų, 
katastrofų epocha. Bet to niekaip 
nepasakytum apie šiandieninius 
Čikagos lietuvius — gyvybingą 
bendruomene, margą, kaip ir pati 
Amerika, išugdžiusią gausų lie
tuvių profesionalų, akademikų 
sluoksnį ir nemažai lietuviško 
jaunimo. Paž in tys su šiais 
žmonėmis priklauso prie švie
siausių ir labiausiai įkvepiančių 
Amerikos patyrimų. 

— Ar apskritai Amerikos lie
tuviai buvo paslaugūs Jūsų pro
jektams? 

— Ta kaip tik ir norėjau pasa
kyti. Kaip nors nusiskųsti būtų 
neįmanoma jau vien dėl to, kad 
iškviestas ir čia išlaikomas buvau 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
įstaigos. Tačiau nuo pat pirmos 
dienos jutau ir nuolatinį — at
skirų čikagiečių dėmesį, ir be 
Audronės Užgirienės, Dalios ir 
Jurgio Anysų, Algio Čepėno, 

Gintauto ir Lakštuonės Vėžių, 
Aušrelės ir Arūno Liulevičių 
pastangų viešnagė būtų praėjusi 
žymiai blankiau. UIC Lituanis
tikos katedroje buvau maloniai 
sutiktas profesorės Violetos 
Kelertienės, nors mane iškvietęs 
Bronius Vaškelis buvo jau išvy
kęs. Su profesore turėjau keletą 
įsimintinų pokalbių, klausiausi 
jos naudingų paskaitų apie lietu
vių prozą moderniosios Vakarų li
teratūros kontekste, gavau įvai
rių konsultacijų ir knygų. Įvai
riom progom sutikti UIC, Univer
sity of Chicago ar De Paul be
dirbantys lietuviai nepagailėjo 
laiko aprodyti savo mokyklas, 
supažindinti su jų studijų 
sistema, tarpininkavo, kad ga
lėčiau aplankyti paskaitas. Ap
skritai teko akis j akį ar telefonu 
bendrauti su dešimtimis tautie
čių, kurių nė vienas neatsakė pa
tarimo, pasidalino reikalinga me
džiaga, ne kartą ją patys paštu at
siųsdami, paveždavo į tolimesnes 
vietas, lietuvių susibūrimus, bei 
padėjo aplankyti teatrus ir meno 
muziejus. Palankiai išklausydavo 
ir lietuviškos organizacijos, kaip 
Vydūno fondas, padėjęs kiek pra
ilginti viešnagę. Čikaga šiuo po
žiūriu yra išskirtinai palankus 
adaptacijai Amerikoje miestas. 
Gaila, kad naujai atvykstantys 
lankytojai iš Lietuvos yra vietos 
tautiečių palankumą ir negražiai 
išnaudoję. 

— Kokiomis lietuviškomis įstai
gomis daugiau pasinaudojote? 
Kokios turėjo medžiagos? 

— Nebeminint UIC Lituanis
tikos katedros, kurioje daugiau 
gilinausi į amerikietiškas litera
tūros studijas, lituanistiniais 
tikslais daugiausia laiko pralei
dau Pasaulio lietuvių archyve, 
įsikūrusiame Jaunimo centre. 
Čia esančioje bibliotekoje, 
Rašytojų draugijos archyve ir 
unikaliuose išeiviškos spaudos 
rinkiniuose susirinkau didžiumą 
reikalingos medžiagos apie at
skirus rašytojus. Archyvo ir Pe
dagoginio lituanistikos instituto 
darbuotojai — Česlovas Grincevi-
čius, Liudas Kairys, Stasė Peter
sonienė, Jonas Dainauskas, Juo
zas Masilionis ir kiti — nuolat ir 
mielai pagelbėdavo patarimais, 
adresais ir kuo tik beprireikdavo. 
Turėjau progų lankytis taip pat 
kitose kultūros įstaigose, bet 
daugiau pažintiniais tikslais — 
pavyzdžiui, Balzeko muziejuje, 
Kazimieriečių vienuolyno biblio
tekoje, į kurios archyvą net 
nepatekau. Išskirtinai malonų 
įspūdį pa l i ko aps i lankymas 
..Draugo" rūmuose su turtingu 
knygynu, gyvai šurmuliuojančia 
redakcija ir spaustuve. Jau grįž
damas tėvynėn, pasiekiau Put-
n a m , Connecticut, įsikūrusį 
Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyną ir ALKĄ — 
nepaprastai jauki vietai, gerai su
tvarkyti, turtingi lituanistikos 
rinkiniai. Čia suradau Čikagoje 
t rūkstamus Naujienų laikraščio 
numerius (su Mackaus medžia
ga), netgi Radausko autografų. 

— Kokie viešnagės rezultatai? 
Ar planuojate išleisti atskirų li
teratūros studijų, straipsnių, 
teminiu veikalų? 

— Iš Čikagoje surinktos medžia
gos jau parengiau knyga Radaus
kas, apimančią šiam reto meis
triškumo, nors gal ir netabai 
populiariam poetui skirtą kri
tiką, atsiminimus apie jį, paties 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Žvilgsnis { lituanistiką ir jos ateitį 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Radausko pasisakymus, rinki
niuose neskelbtus eilėraščius bei 
vertimus ir k i ta . Šią knygą imasi 
išleisti Saul iaus Žuko vadovau
jama „Baltų lankų" leidykla Vil
niuje. Dabar ieškome ja i finansa
vimo; labai kviestume aukomis 
prisidėti i r išeivijos poezijos 
gerbėjus (tikslesnės informacijos 
prašom kreipt is adresu: Šv. Ig
noto 14-5,2001 Vilnius, Lietuva, 
tel. 223 222, 616 174, fax 652 
626). Taip p a t Čikagoje esu 
surinkęs didžiąją dalį Alfonso Ny
kos-Niliūno kritikos. Iš pirmo 
žvilgsnio to nebematyti , bet jis 
yra našiausias savo kartos lite
r a t ū r o s k r i t i k a s , re ik l ia i ir 
įžvalgiai įvertinęs ne t iktai kone 
visą egzodo kūrybą, bet ir gan 
žymią dalį mūsų l i teratūros 
klasikos. Jo klasikinio skaidru
mo, or iginalūs rašiniai labai 
pravers tų m ū s ų s tudentams. 
Amerikoje ap tar iau su autorium 
ir tok ios knygos iš le idimo 
ga l imybę ; r i n k i n į s u d a r y t i , 
d ide l i am m a n o dž iaugsmui , 
ėmėsi pats poetas. Parvežiau 
keletą t rūkstamų dalių „Vagoje" 
Virginijaus Gasiliūno rengia
mam įmanomai pilnam Algiman
to Mackaus raš tų leidimui. Buvo 
ir nesėkmių: niekaip nepavyko 
susisiekti su Anglijoje mirusio 
rašytojo Fabijono Neveravičiaus 
giminėmis, kurio palikimu do
mėjausi, j au grįžęs Lietuvon 
parašiau stambesnį straipsnį (jis 
bus paskelbtas leidinyje Lietuvių 
tautinio atgimimo studijos). Kiti 
viešnagės rezultatai atsispindės 
(jau atsispindi) pedagoginiame 
darbe. 

— Minėjote, kad Jums rūpėjo ir 
Vakarų universiteto darbo ypaty
bės, literatūros dėstymo metodai. 
Ar galite palyginti amerikiečių ir 
Lietuvos universitetą? Kuo ski
riasi juose literatūros dėstymas? 

— Čia skirtumai yra didžiuliai 
ir principiniai. Lietuvoje, konkre
čiai, Vilniaus universitete dar 
stipriai jun tamas totalitarinės 
praeities palikimas. Niekaip neį
veikiame polinkio ruošti siaurus 
specialistus, orientacijos į gatavų 
žinių perteikimą, o ne studento 
kritinio protavimo lavinimą. Stu
dijų planai yra privalomi ir per
krauti, paskaitose vyrauja autori
tetinis kalbėjimas, dėstytojo mo
nologas, už kurio slypi ideologinė 
praėjusio laiko nuostata, jog 
egzistuoja vienintelė ir galutinė 
tiesa, kuri čia ir paskelbiama. To
dėl studentai tebėra pasyvūs ir 
neatsakingi. Amerikiečių univer
sitetas pagrįstas „liberal studies" 
sąvoka: studentas pats pasirenka 
studijų kryptį, krūvį, konkretų 
dalykų derinį, laiką ir dėstytoją, 
o tuo pačiu įtraukiamas ir suinte
resuojamas efektyviu programos 
vykdymu, įsipareigoja pasirink
tus dalykus nuoširdžiai studi
juoti. Didžiausią naudą čia neša, 
man atrodo, laisvės ir atsako
mybės principų suderinimas, to
bulas tvarkaraščio balansas: taip: 
studentas daug ką pats renkasi, 
tačiau iš pasirinkusio jau galima 
kaip reikiant ir pareikalauti, 
juoba, kad j is vienu metu stu
dijuoja tris-penkis dalykus, ir 
k iekv iena i s ava i t i n io darbo 
auditorijoje valandai dar tenka 
dvi pasiruošimo bibliotekoje. O ko 
aš galiu pareikalauti iš savo 
vilniškio studento, jei jis per 
sava i tę 24 valandas prasėdi 
auditorijoje, klausydamas 10-12 
kursų, ir dar mano dalykas yra 
j am besąlygiškai primestas? Per 
visus du su puse mėnesio Čika
goje nemačiau nė vienos grynai 
monologinės paskaitos — dėsty
tojo aiškinimai visada jungiami 
su diskusija, studentų apklausa, 
labai gausu įvairių atsiskaitymų 
ra i tų . Manau, kad tai svarbu, 
ta ip į tvirtinami dalykiškumas ir 
demokratija, bendradarbiavimo 
pagrindai, kurie paskui atsiliepia 
visoje visuomenėje. Tai reikia 
įdiegti ir Lietuvoje. Apskritai 
amerikiečių universitete jaučiau
si nuostabiai gerai, patiko jo 

Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytojas Giedrius Viliūnas (viduryje) su Pasaulio lietuvių archyvo 
darbuotojais Česlovu Grincevičium (kairėje) ir Liudu Kairiu (dešinėje) archyvo patalpose, Jaunimo centre, Čikagoje. 

neformali dvasia, lengvai pri
einami bibliotekų fondai, gyva 
minties apytaka. 

Kalbant jau konkrečiai apie li
t e r a tū r ą , p i rmiaus ia tektų 
pastebėti, kad jos padėtis Lie
tuvoje ir šiandieninėje Ameriko
je yra gana skirtinga. Sovietinės 
priespaudos metais literatūra 
Lietuvoje buvo daug reikšminges
nė negu paprastai Vakaruose — ji 
buvo privatumo prieglobstis, mo
ralinių ir tautinių jausmų šal
tinis, bent iš dalies atstojo laisvą 
spaudą, religiją ir filosofiją. Dėl 
neišvengiamo tautinio-patrio-
tinio aspekto jos studijos buvo la
biau suvaržytos ir šiek tiek pri
minė tikybos perdavimą: duoti 
suprasti apie tikrą prasmę, ją 
kar tu išgyventi, saugoti. Litu-, 
anistą stengtasi paruošti kaip 
profesionalą patriotą. Litua
nistika apskritai buvo daugiau 
gyvenimo būdas, o ne profesija. 
Jau keleri metai, kaip tokios 
išskirtinės aplinkybės yra dingu
sios, bet Lietuvos lituanistika su 
permainomis ir nespėja, ir neno
ri taikytis. Dėl viso to ir mūsų 
literatūros studijos tebėra susi-
kausčiusios: labai daug dėstoma 
li teratūros istorijos, žymiųjų 
autorių hagiografijos, įtariai 
pasitinkamos naujos, desakrali-
zuojančios metodologijos, palai
komas nusiteikimas „ginti kul
tūrą" nuo ją neva ištinkančių vis 
didesnių grėsmių. Aš gi manau, 
kad gintis nuo pasikei tusio 
pasaulio yra bergždžias reikalas, 
teks ir lituanistikoje pereiti nuo 
mitologijos prie metodologijos, su
sirasti vietą visuomenėje, kurio
je ir literatūra, ir tautiškumas 
nebėra savaime reikšmingi daly
kai. 

Amerikiečių universitetuose 
radau įsitikinimą, kad literatūra 
praranda, teisingiau, jau prarado 
savo hegemoninę padėtį visuome
nės sąmonės formavime. Daug 
rašoma apie kiek ankstesnių 
laikų literatūros institucinį cha
rakterį, ideologines prasmes, ana
lizuojami rasių ir lyčių santykiu 
pasireiškimai tekstuose, tebeaidi 
neseniai triukšmavusi sustabarė 
jusiu klasikos kanonų kritika — 
žodžiu, literatūros studijos tiesio
giai dalyvauja dabartyje jos atei
ties formavime, demokratijos pro
cesuose. Dar vienas mano matytų 
studijų programų bruožas išplau
kia iš bene Wayne Booth sufor
muluotos populiarios tezės, kad 
pirmas literatūros mokytojo tiks
las yra išmokyti kritiškai skai
tyti. Todėl palyginti daug dėme
sio skiriama įvairių tekstų ana
lizei, nedarant skirtumo tarp gro
žinių („aukštųjų") ir trivialiųjų 
žanrų, tarp žodinės ir vaizdinės 
kalbos. Populiarios ir rašymo pra
tybos, vadinamosios „composition 
classes", „creative vvorkshops". 
Be abejo, čia esama mados dalies, 
kaip ir teorinėse disciplinose, ku
rios jau kritikuojamos dėl nutoli
mo nuo istorijos, tačiau apskritai 
praktinė amerikietiškų literatū
ros studijų orientacija, proble
minis, o ne faktografinis dėstymo 
stilius man pasirodė perspekty
vūs. 

--Ar turėjote progos susipažinti 
su konkrečiomis Vakarų literatū
ros analizės metodikomis? Kuojos 

skiriasi nuo Lietuvoje iki šiol 
praktikuojamų? 

— Giliau pastudijuoti konkre
čias metodikas, deja, nebuvo ka
da — per sodri programa tokiam 
trumpam, dviejų mėnesių, laikui. 
Be to. sukliudė ir tas faktas, kad 
iškvietimą gavau ne rugpjūčio, 
kaip buvau prašęs, o rugsėjo vi 
dūriui, todėl netekau galimybė? 
užsirašyti į vieną kitą kursą 
semestro pradžioje, išklausyti 
įvadinių paskaitų, kurios man 
būtų ypač pravertusios. Įsigijau 
šiek tiek knygų, pasižymėjau pa
vardžių, ir nuodugnesnę pažintį 
gal bus įmanoma pratęsti Vilniu
je. Daugiau domėjausi bendra da
lykų būkle, lankiausi tokiose pa
skaitose, kaip „Teaching College 
English", „20th Century Rheto-
rical Theory", dalyvavau įvairių 
lygių English Composition pra
tybose. Gal šiek tiek daugiau 
pasigilinau į modernizmo bei 
postmodernizmo sąvokas litera
tūroje, kurių anksčiau pats ne
vartojau savo skaitomuose kur
suose, o dabar matau, kad jomis 
galima daug ką aptarti 20-ojo 
amžiaus vidurio ir antros pusės, 
taip pat ir išeivijos, lietuvių lite
ratūroje — ypač dar panaudojus 
nacionalizmo (tautiškumo) bei 
socarto terminus. 

Lietuvos literatūros moksluose 
vyraujanti tendencija iškelti 
visuomenines literatūros kūrinių 
prasmes, juos sieti su istorija, so
cialine raida amerikiečių kon
tekste atrodė visai priimtinai — 
gal ir dėl to, kad Amerikoje irgi 
gan populiarus marksizmas. Dau
gelis siauresnių disciplinų, kaip 
dekonstrukcija, retorika, aišku, 
yra mažai girdėtos. Neturime 
netgi psichoanalizės, rodosi vos 

pirmieji, gana savotiški feminiz
mo daigai. Apskritai Lietuvoje 
šiek tiek geriau pažįstamos Euro
pos literatūros mokslo bei kriti
kos mokyklos, nors ir toli ne visos 
— pavyzdžiui, prancūzų semioti
ka (velionio A.J. Greimo pastan
gų dėka). Tačiau didžiausią skir
tumą matyčiau lietuvių literatų 
bendrame nekritiškame nusista
tyme savo užsiėmimo atžvilgiu, 
gynybiniame lituanistikos pobū
dyje, apie kurį jau kalbėjau. Ir 
siauroje humanitarinių dalykų 
specializacijoje: lingvistai nesu
sišneka su literatais, teorija at
skyla nuo istorijos, visuotinė lite
ratūra nesisieja su lietuvių, o 
apie bendrą darbą su filosofais ar 
sociologais iš viso net pagalvoti 
neįmanoma. 

— Kaip pats įsivaizduojate lie
tuvių literatūros studijas Lietuvos 
universitetuose nepriklausomoje 
valstybėje, kada mokslas nebėra iš 
viršaus saistomas? Jeigu Jums 
tektų sustatyti ketvertų metų prog
ramą lietuvių literatūros pagrin
dinei studijų šakai, kokia ji būtų? 

— Čia reiktų pratęsti jau pa
sakytas pastabas. Pirmiausia, dėl 
besikeičiančios literatūros būklės 
Lietuvoje ir visame pasaulyje jos 
studijose turėtų padaugėti teori
nių dalykų. Turėtų palaisvėti 
studijų objekto supratimas, nelik
ti tokių griežtų ribų tarp knygos, 
televizijos ir kitų šiuolaikinės 
demokratinės kultūros reiškinių, 
išnykti griežta savo-svetimos lite
ratūros priešprieša. Studijų atra
ma galbūt galėtų tapti plačiai 
suprasta komunikacijos teorija, 
kuri susietu literatūros ir kalbos 
mokslus ir sudarytų pagrindą li
teratūrinės veikos vaisius inter
pretuoti ar kultūros, ar psicholo

gijos, ar, jeigu norite, metafizikos 
požiūriu. Einant artyn lietuviškų 
dalykų, manau, turėtų nustoti 
stabilumo ir šiandien dar šventas 
mūsų literatūros klasikos kano
nas, aiškiai per daug valstietiš
kas ir selektyviai tautiškas. Tur
būt augs miestiškų ir vakarie
tiškų rašytojų, kaip Jurgis Savic
kis ar Henrikas Radauskas, 
reikšmė, didsnio dėmesio susi
lauks paribio reiškiniai, kaip 
C&eslaw Milosz. Vienas lietuvių 
literatūros studijų tikslų galėtų 
būti: suprasti žemišką (nes dan
giška mokslams nepavaldi) lite
ratūros prigimtį ir išmokti tradi
cijos rezervą laisvai, kūrybingai 
vartoti. 

Pilnos programos nesiryžčiau 
sudaryti, juntu tik gaires. Pir
miausia — mažinti studento 
apkrovimą tiek, kad iš vien
pusiško (ap)mokymo mūsų ben
dra veikla pavirstų studijomis. 
Bet tada re ik ia ir laisvo 
pasirinkimo — negalima savo at
sakomybe kasmet parinkti ketu
ris privalomus dalykus, kurie 
visiems tiktų. Studijos privalėtų 
apimti daug savarankiško skai
tymo ir galvojimo, ir ne tik gro
žinių, bet ir teorinių (istorinių, 
sociologinių, filosofinių) tekstų. 
Pirmuose kursuose reikalingos 
praktinės teksto analizės praty
bos (jas, beje, nuo rudens jau 
įvedame). Literatūros istorijos 
apžvalginių kursų, kurie dabar 
užima aštuonis semestrus, pa
kaktų kokių trijų - keturių se
mestrų, juose reikėtų tik aptarti 
pagrindines sąvokas. Likusios 
valandos skirtinos specialioms 
problemoms, čia kursai, kiek 
įmanoma, turėtų būti pasirenka
mi; būtų gerai juose vartoti ne 
tiktai lietuvių ir ne tik tradicinės 
literatūros medžiagą. Dar pora 
kalbų, nebūtinai latvių ir lotynų. 
Tai branduolys. Kiti dalykai gal 
galėtų tapti laisvai susirenkami 
arba suteikiami kaip visam uni
versitetui bendro, išsilavinimo 
dalis. 

— Ar dabar, marksistinio 
literatūros mokslo grandinėms 
pasišalinus, matote kokius nors 
šuolius lietuvių literatūros stu
dijose, kokiais atžvilgiais tų 
studijų ateitis galės būti labai 
šviesi? Kokius numatote kelius 
minėtoms studijų spragoms paša
linti? 

— Didžiausi šuoliai kol kas atsi
t inka aplink mūsų studijas: štai 
viskas prieinama, visos knygos ir 
progos, galima laisvai kurti ir 
kalbėti, pasijusti normalia pro
fesija. Patsai dalykas, kaip jau 
buvo kada pastebėti, džiaugsmin
gų judesių nedaro, jis visas dar 
praeityje. (Štai kad ir vėliausios 
Lietuvoje išleistos literatūros 

iš Vilniaus (8) 
Mielieji, 
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Lietuvoje laukiama popiežiaus 
Jono Pauliaus II: cen t r inėse 
gatvėse, kuriomis važiuos Šven
tasis Tėvas, vykdomi skubūs dar
bai — dengiamas naujas asfalto 
sluoksnis, lopoma susidėvėjusi 
danga, keičiamas grindinys. Įsi
vaizduojate, kaip atrodytų nebe
priklausomų lietuvių sostinė, jei
gu popiežius užsigeistų perva
žiuoti visom Vilniaus gatvėm ir 
gatvelėm, apvaikščioti skersgat
vius, pasėdėti vidiniuose sena
miesčio kiemeliuose, kurie, deja 
deja, greta istorinės gelmės švy-
tesio slepia ir šiurpiai apleistą, 
atrodytų, keletą šimtmečių nere
stauruotą, jokiai vladžiai nerūpė
jusią architektūrą. Vizito dieno
mis nutarta nepardavinėti alko
holinių gėrimų (ar tai išgelbės 
tautą nuo alkoholizmo pragar
mių?), o Lietuvos higienistai visai 
nejuokais sunerimę: nesuremon
tuotos vandens kolonėlės, t rūks
ta sanitarijos mazgų, o esami la
bai apleisti. Kaip ten bebūtų, 
rugsėjo 4 dieną, trečią valandą 
popiet iškilmingai sutiktas popie
žius apsistos Nunciatūroje ir tą 
pačią dieną Vilniaus Katedroje 
susitiks su dvasininkija, pusę 
dešimtos sukalbės rožini Aušros 
Vartų bažnyčioje. Ar šis vizitas 
bent kiek harmonizuos politinių 
ir ekonominių (o tuo pačiu ir 
moralinių), negalių ardomą Lie
tuvą? Ar restauruos Viešpaties 
vietininko palaiminimas mūsų 
dvasią, kuriai taip ankšta sykiais 
būna Lietuvoj, kur biržomis, kon
vertuojamos valiutos svyravimais 
ar kasdienine duona ir kasdien 
beprotiškai besipučiančiomis kai
nomis ir smengančiu pragyveni
mo minimumu domimasi labiau 
nei laisve, morale, kul tūra . Ką 
ten kultūra — labiau, nei padoriu 
gyvenimu, kurio nepataisė ta ip 
lauktas tautinis pinigas poligra
fine išvaizda (nei realia verte) 
bemaž nepralenkęs laikino'o ta
lono. Ką ten nepralenkęs — 
taikūs žvėreliai buvo nupiešti 
žymiai rūpestingiau nei ka i ku
rie, per nevalią žvairiais paversti, 
nekanonizuotieji lietuvių šventie-

mokslo knygos: Rimvydas Šilba
joris — Netekties ženklai, Tomas 
Venclova — Vilties formos...) Bi
jau, kad artimiausioji studijų 
ateitis bus nelinksma, nes vy
resnioji profesorių ir tyrinėtojų 
karta pasitraukia, o deramos pa
mainos jiems nėra paruošta. Tai 
liečia visą Lietuvą — nei Vilnių-j 
je, nei Kaune, Klaipėdoje a r 
Šiauliuose, mano žiniomis, nėra 
jėgų, kurios galėtų dabar t inę 
padėtį platesniu mastu pakeist i 
ir sudaryti ypatingai šviesių 
pragiedrulių mūsų l i teratūros 
posovietinėje padangė je . Žy
miausia dabartinė permaina yra I 
kad ir kaip sunkiai, tačiau vyks
tanti laipsniška studijų sistemos 
reforma, kuri gal leis lengviau 
iškilti gabesniems žmonėms. Šiuo 
metu studijos jau padalintos į 
bakalauro ir magistro progra
mas, vyresniems metams projek
tuojama šiek tiek pasirinkimo, 
pradėta skaičiuoti kreditus, gal
vojama apie giminiškų fakultetų 
darbo grafikos suderinimą, suda
rant sąlygas nors bendrus daly
kus studentams lankyti kada 
patogiau. Lituanistikoje prade
damos atskirti l i t e ra tūros ir 
lingvistikos programos — šis 
vargo metų der inys iki šiol 
labiausiai kliudė balansuoti krū
vius. Studentams a ts i randa šiek 
tiek progų studijas tęsti užsienyje 
— čia matyčiau pagrindinį kelią 
profesijos spragoms užpildyti . 
Šioje srityje akivaizdžiai t r ū k s t a 
kryptingų mūsų institucijų pa
stangų; tačiau susiduriame ir su 
objektyviomis kliūtimis — ryšių 
bei pinigų trūkumu. Lituanisti
ka, skirtingai nuo beveik visų 
kitų filologinių specialybių, nėra 
globojama jokių ta rp taut in ių or
ganizacijų (kaip, pavyzdžia i , 
skandinavistika — Šiaurės tary-

'Nukelta į 3 psl.) 

j i . Literatūroje ir mene pagrįstai 
šaipomasi: „I kazachą panašus 
Maironis (20 lt kupiūra); kiek 
gražesnis Basanavičius, bet kas iš 
to" (Literatūra ir menas, 1993 
liepos 17, p. 2). Kas iš to, jei 
Darius su Girėnu 20 lt kupiūroje 
žvairakiai, kaip, beje, ir Simonas 
Daukantas kitoje kupiūroje, o 
Girėnas dargi netekęs taško. Ar
timieji mūsų kaimynai gudai, lat
viai gebėjo išsileisti pinigą, kurį 
pamatęs jau gali patikėti , jog tai 
tautinio prestižo simbolis ir užuo
mina į galimą valstybės gerovę. 
Beje, latvių pinigas pretenduoja 
tapti saugiausiu pasaulyje — įka
binti lato vidun neregimi plauše
liai turėtų stabdyti padirbinėto-
jus. O ką daryt i , jeigu patys pri-
lygstame nemokšiškiems padirbi-
nėtojams? Dažnam valstybės ge
rovė rūpi t ik tiek, kiek kietai pri
kimštas jo pilvas ir kiek saugus 
jis yra. Klausimas, kas ką — 
valdžia mafiją, ar mafija valdžią 
— Lietuvoje neegzistuoja. Per 
pastaruosius trejus metus polici
ja nesuėmė nė vieno žymesnio 
mafijozo ir nė vieno valdžios 
pareigūno, susijusio su jais. Per 
tą laiką nenukentėjo nuo mafijos 
nė vienas prokuroras — ar ta i 
nieko nesako? — klausia Rim
vydas Valatka (Lietuvos rytas, 
1993 birželio 22, Nr. 118, p.4). 

O tuo metu, kaip mėgstama po
rinti pasakose, kol vyksta Lietu
vos Mis rinkimai, kol Kaune, 
Ąžuolyno prieigose, atidengiamas 
paminklas Lietuvos ikarams, pa
slaugūs ortodoksiško grožio ser
gėtojai Kryžių kalne nukerta 
aukščiausią topolį, (popiežiui gali 
nepatikti!), kibios pedantiškos 
rankos iškabina senesnius nusvi
rusius kryželius, kad kalnas kuo 
greičiau primintų prancūzišką 
parką (betrūksta t ik fontanų, 
pavilijonų ir dirbtinių griuvėsiųj 
ar muziejų. Nesvarbu kokį — sta
linizmo, leninizmo ar kitokių 
subtilesnių sukirpimo diktatūrų 
— izmo. Pokomunistinėje aplin
koje labai palanki dirva bręsti 
podiktatoriukams, kurių ir Lietu
voje net rūksta . Nereikia žvelgti 
vien tik į aukščiausius valdžios 
aukštus. Je igu atstovauji, tar
kim, vienam išeivijos politinės 
s t ruktūros sluoksniui, jau gali 
pradėti skirstyti pasaulį į save ir 
ki tus. Su vietiniais lietuviais su
sitinki aukštai pakelta makabriš-
kai bešypsančia makaule, o su 
tais , kur iems atstovauji, su nuo
lankia šypsenaite: Šiandien vėl 
būsiu pastebimai paslaugus ir 
virškatalikiškas (ar virštautiškas, 
viršvlikiškas, viršliberalus, etc.). 
Svarbu žinoti, ką ir kaip ištarti , 
kuriuo metu palinksėti pritarian
čia galva... 

Nepriklausomo, skirtingo nuo 
populistinio ar grupinio požiūrio 
reikia pavydėti Tomui Venclovai, 
gebančiam sėkmingai formuluoti 
t am t ik ram sluoksniui gal ir ne
priimtinas, bet sukauptas, pavei
kias ir įtikinančias idėjas. Nesun
ku pastebėti ir priešingą reiškinį: 
plepėtojai, laikantys save didžiais 
maišt ininkais ir teisiaisiais tau
tos vyrais, atrodo apgailėtinai. 
Nors jų — bet kokia kaina sie
kiančių atkreipti visuomenės dė
mesį {Aš pasakiau, Aš parašiau, 
Aš susitikau, Aš Ūmiau, Aš nuta
riau...) iššūkiai atrodo bejėgiškai 
ir teliudija ne proto galią, bet 
suglebimą. Jie nesugeba nugalėti 
savęs sureikšminimo ir be atodai
ros linkę pataikaut i laikinam 
atsidūrusiems valdžioje. Tokių 
yra. Gaila, bet visur ir turbūt 
visada. Todėl ieškai su žiburiu 
Nepriklausomo lietuvio. Nesvar
bu, kur j is begyventų — ar kur 
nors Čikagoje, Oklahomoje, Ar-
kansas , Vilniuje ar pagaliau 
mažame provincijos kaimelyje 
lipdytų savo tylų, bet anaiptol 
nemenką gyvenimą, kurio nere
tai ir pavydėti galima. Juk , 
prisiminkime, pagrindinis visų 
laikų okupacijų priešas buvo 
mažasis, bet visai ne mažas 
lietuvis. 

Gal tiek šiam kartui, 
J u l i u s Ke le ras 

« 
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Žvilgsnis į 
lituanistiką... 

(Atkelta iš 2 psl.) \ 
bos). Čia užsienio lietuvių indėlis, 
Vytauto Didžiojo universiteto pa
vyzdžiu, galėtų būti labai efek
tyvus. Reikia tvarkyti ir elemen
tariausius studijų komponentus 
— papildyti bibliotekų fondus, 
parašyti vadovėlius, — tai gali 
duoti daugiau naudos negu gar
sūs projektai. 

— Ar čia kaip nors labai kon-
\ krečiai galėtų prisidėti užsienio 
lietuviai? 

— Be abejo — knyga ir 
patarimu. Kopijavimo aparatu 
VU Lietuvių literatūros katedrai. 
Nesuprantu, kodėl tokie blogi 
ryšiai tarp VDU ir mūsų univer
siteto. Jei čia yra kokių nors ad
ministracijos intrigų ar slapto 
priešiškumo, tai mano kartos ir 
studentų jis tikrai neliečia — 
įveikime jį. 

— Ar Lituanistikos katedra UIC 
tebeturi vertę? Ypač, ar tokią turi 
Lietuvai? Jeigu taip, kaip ją api
būdintumėt? 

— Ar Katedra tebeturi verte 
Amerikos lietuviams, turėtų 
patys lietuviai ir nuspręsti. 
Lietuvai tikrai labai naudingi 
Amerikos lituanistų darbai, ir 
Katedros jiems sudaromos dirbti 
sąlygos yra, be abejo, vertingos. 
Lietuvos lituanistams — jau 
sakiau — būtų nepaprastai svar
bu turėti galimybe susipažinti su 
Vakarų ir konkrečiai Amerikos 
literatūros bei kalbos mokslų 
naujomis idėjomis, ir Katedros 
šia kryptim atliktieji žingsniai, 
mano supratimu, yra kuo karš
čiausiai sveikintini. Ar ateityje 
tokiems tikslams geriausiai tiktų 
Katedra, ar kokia laisvesnė or
ganizacinė forma, turbūt reiktų 
diskutuoti. 

— Pernai Lietuvoje išėjo Jūsų 
knyga ..Lietuvių istorinis roma
nas", pateikianti, kaip jau supra
tome. Jūsų disertacijos rezultatus. 
Gal sutiktumėte nušviesti šios stu 
dijos pobūdi — kokius kūrinius 
apžvelgiate, kokią vystote savitą 
tezę? Ar istorinis romanas ir to
liau yra pagrindinė Jūsų moksli
nio dėmesio sritis, ar tik viena iš jų? 

— Knygoje apžvelgiu apie 70 
lietuviškų istorinių romanų nuo 
Vinco Pietario Algimanto 
(1904-1905) iki jau pastarajame 
dešimtmetyje pasirodžiusių P. 
Dirgėlos, R. Klimo kūrinių. 
Vienas iš penkių knygos skyrių 
skirtas pokario išeivijos istorinei 
romanistikai, iškeliant Juozo 
Kralikausko ciklą romanų apie 
Mindaugo epochą, Kazio Almeno 
nuotykinius kūrinius, Jurgio 
Gliaudos atskirus veikalus, kaip 
romaną apie Valančių Ganytojas 
ir vilkai. Beje, ir Vincas Pietaris, 
pirmojo lietuviško istorinio roma
no autorius, taip pat buvo išeivis 
— gyveno ir mirė Rusijoje, o jo 
kūrinys buvo išleistas Jungtinėse 
Valstybėse, Shenandoah mieste. 
Kituose skyriuose nagrinėju tar-
pkario bei pokarinės Lietuvos 
(Antanas Vienuolis. Kazys Pui
da, Fabijonas Neveravičius, Vin
cas Mykolaitis-Putinas..., čia ir iš
eivis K.S. Karpius-Karpavičius) 
ir šiuolaikinį lietuvių istorinį 
romaną (P. Dirgėla, Vytautas 
Petkevičius, R. Gudaitis, A. 
Telšys...). Knygos teze būtų 
galima taip aptarti: istorinio 
romano kaip žanro niekas dau
giau nesieja, kaip tiktai istorinė 
tematika, o ši savo ruožtu tie
siogiai priklausoma nuo tautos 
istorinės savimonės, nuo to, 
kokios praeities temos ir figūros 
visuomenėje laikomos svar
biomis. Todėl istorinio romano 
tyrinėjimai gali atskleisti vieną 
kitą tautos sąmoningumo bruožą. 
Lietuviškoje medžiagoje, pavyz
džiui, labai akivaizdu, kad mūsų, 
lietuvių, istorinė sąmonė yra 
poliariška: daugiausia domimės 
arba herojiškaisiais kunigaikščių 
laikais, arba knygnešių gadyne, 
bet ne tam tarpe liekančiais 
Lietuvos - Lenkijos Respublikos 
klestėjimo ir nuosmukio laikais 
Del to mūsų istorinė mąstysena 

(Nukelta į 4 psl.) 

Lenkų poetas. Nobelio premijos laureatas Czeslaw Milosz, po penkiasdešimt 
dvejų metų sugrįžęs i Lietuva, 1992 m. gegužės 28 d. Kaune per Vytauto Didžiojo 
universiteto iškilmes, kuriose jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis ir 
žymenys. Vlado Urbono nuotrauka 

Czeslaw Milosz 

LIETUVA PO 
PENKIASDEŠIMT 

DVEJŲ METŲ 
DEIVE 

Chaoso pirmagime, Gaia, 
Pasipuošusi žolėm ir medžiais pradžiugina mūsų žvilgsni 
Idant mokėtume sutartinai pavadinti tai, kas gražu, 
Ir dalytis džiaugsmu su visais šios žemės keleiviais. 

Tarkime padėką savo vardu ir vardu savo sentėvių 
Už ąžuolus, jų šiurkščiaodį orumą, 
Už liemeningas pušis, liepsnojančias įsauly, 
Už šviesžalius pavasario beržynų debesis 
Ir drebules, it žvakides rudenėj girioj. 

Kok ios apsčios soduos obelų ir kriaušių atmainos! 
Jos ugdomos, kaip liepia Strumilos „Šiaurės sodai". 
Ir serbentai, ir agrastai, sedula ir barbarisas 
Didžiam uogienės virimui, 
Kai šeimininkių skruostai kaista prie krosnies. 

Kiek atokiau kertė vaistažolėms, kurias 
Auginti pataria Gižyckio „Ekonominis techninis herbaras' 
Iš jų bus išvirų ir tepalų sodybos vaistinei. 
Ir grybavimai! Baravykų standi sveikata ąžuolynuos, 
Jų vėriniai, Šalia kits kito džiūstantys pastogėj. 
Girdėti medžioklės trimitas, kai renkame rudmėses, 
Ir peiliuką gelsvai ir raudonai nudažo jų sultys. 

Gaia! Išsaugok metų laikus, kad ir kas bebūtų. 
Išnerk iš po sniegų, kai trykšta pavasario upokšniai, 
Apsitaisyk aniems, kurie ateis po mūsų, 
Bent žaliuojančiais lapais vidurmiesčio parke 
Ir nykštukės obelies žydėjimu sodybiniam sklypely — 
To meldžiu, nusižeminęs tavo sūnus. 

SODYBA 

Nėra namų, tik parkas, nors senieji medžiai iškirsti 
Ir tankumynas gožia kadainykščio tako žymę. 
Nugriautas svirnas, baltas, su spynom, 
Su skiepais arba rūsiais, kur stūksojo lentynos žieminiams 

obuoliams. 
Tokios pat, kaip anuomet, kelio vėžės žemyn: 
Prisiminiau, kur posūkis, bet upės neatpažinau; 
Spalva it rūdijančio sunkvežimių tepalo, 
Ir nei meldų, nei vandens lelijų. 
Neberasi liepų alėjos, kur bitės siaudė kadaise, 
Ir sodai, saldybe girtų širšinų bei vapsvų tėvynė, 
Sudūlėjo ir prasmego į dagius ir dilgėles. 
Tas kraštas ir aš, nors buvom toli kits nuo kito, 
Nukrėsdavom lapus daug metų tuo pačiu laiku, 
Užpustydavo mudu, ir mudviejų vis mažėjo. 
Ir štai mudu drauge, vienoj senatvėj. 

Įdomu, kas čia per dūmai, ne iš kamino, iš vamzdžio 
Virš mažo negrabaus barako, suręsto iš plytų ir lentų, 
Piktžolių ir krūmų žalumoj — atpažinau sambucus nigra. 

Garbė gyvenimui už tai, kad tebetrunka, vargingai, vos-ne-vos. 
Jie valgė savo kukulius ir bulves 
Ir bent turėjo malkų prakuroms, kai spaudė ilgos mūsų žiemos. 

KAŽKOKIA VIETOVĖ 

Niekam neprasitariau, kad žinau tą vietovę. 
Nes ar verta. Lyg medžiotojas būtų sugrįžęs 
Su ietim ir ieškotų kažko, kas čia buvo. 
Daugkart įsikūniję, grįžtame žemėn, 
Betgi nesam tikri, ar pažinsim jos veidą. 
Kur būta kaimų ir sodų, dabar tik laukai. 
Vietoj sengirių jaunos giraitės. 
Vanduo nuleistas, pranyko samanyne, 
O su ja ir pelkės kvapai, kurtiniai bei gyvatės. 
Čia turėtų būti upytė. Yra, bet slepiasi tankmėj, 
Ne pievose, kaip anuomet. Ir du tvenkiniai 
Matyt, žaliavo plūdenom, pakol įsisunkė į juodžemi 
Ežerėlis blizga, bet jo krantas be meldyno, 
Pro kurį turėjom skverbtis plaukdami, aš ir panelė X, 
Kad paskui apsišluostytume vienu rankšluosčiu, šokyje. 

TAI MYLIU* 

Vienintelis panelės X gyvenimo ženklas 
Yra mano raidės. Kol aš tebesu, 
Ji esti netoli tų vietų, kurias mylėjo. 

Jos plaukai buvo tamsoki, bemaž kaštoniniai, 
Kaip dažnai pasitaiko mūsų bajoraitėms. 
Akys pilkos, kartkartėmis žydros, 
Dažniau žalsvokos, vokų sukirpimas 
Šiek tiek rytietiškas. Būtų atsikišę 
Skruostikauliai, jeigu ne veido pailgumas. 
Tiesa, ir antakių lankai truputį japoniškos formos. 

Jei ne ta paslaptis, kuri vadinas anima. 
Būtų teisūs pašaipos, mūsų pėdsakai dingsta. 

Bet ji dar esti čia, savoj vietovėj, 
Lyg nematoma laumė iš baladės „Tai myliu". 
Jai bus leista išeiti ar, tiksliau, išskristi 
Tik tada, kai ir aš paliksiu pasaulį. 

KAS? 

Už raudono šviesoforo jauni kaštonų lapai 
Kas yra tasai, kurs mato? 
Iš kur ateina, kur išnyks, kas yra 
Tasai, kurs jo vietoje šičia 
Matys tą pati bet jau ne tą pati 
Nes jo kraujas aidės kitaip? 

Ir galingų medžių šakos, palinkusios priešpriešom 
Viršum staigaus keliūkščio įkalnėn, ir toj alėjoj, 
Už kamienų kolonados, atviras giedrumas. 
Kam tai skirta? Ir kaip tai pasikeičia 
Kaskart, kada regėjimas pargrįžta? 

Būkit savimi, žemiškieji dalykai, būkit savimi. 
Nepasikliaukit mumis nei mūsų alsavimu, 
Nei godžios ir išdavikiškos akies fantazijom. 
Mes ilgimės jūsų ir jūsų esmės, 
Idant budėtumėt patys savyje, kokie esat, 
Skaistūs, nematomi niekieno. 

JAUNATVĖS MIESTAS 

Būtų gražiau negyventi. Gyventi nėra gražu, 
Sako tasai, kurs grįžo po didelės daugybės metų 
l savo jaunatvės miestą. Nebebuvo jau nieko 
Iš tų, kurie kadaise vaikščiojo tom gatvėm, 
Ir dabar jiems beliko vien tik jo akys. 
Klupdamas ėjo ir žvelgė už juos 
IJU mylėtą šviesą, į naujus alyvų žiedus. 
Šiaip ar taip, jo kojos buvo tvirtesnės 
Už nesančiųjų kojas. Plaučiai alsavo, 
Kaip pridera gyviesiems, o širdis dar plakė 
Ir stebino tuo plakimu. Kūne dabar sroveno 
Jų kraujas, arterijos siurbė jiems skirtą deguoni 
Jis juto savyje jų kepenis, liaukas ir žarnas. 
Prapuolę vyriškumas ir moteriškumas jungėsi jame, 
Ir visos gėdos, visos širdgėlos, visos meilės. 
Jei būna duotas supratimas, pagalvojo jis, 
Tai tik užuojautos akimirksni kada pranyksta 
Visa, kas skirdavo juos nuo manęs, 
Ir kai lašai pabyra nuo alyvų kekių 
Ant vieno veido — jo, ir jos, ir mano. 

ŠATEINIUOSE 

Tu buvai mano pradžia, ir vėl esu drauge su Tavim, čia, kur 
pramokau keturių pasaulio šalių. 

Žemai anapus medžių Upės šalis, anapus manęs ir sodybos 
Miško šalis, dešinėje Šventosios Brastos šalis, kairėje — 
Kalvės ir Kelto. 

Kad ir kur klajočiau, po kokius žemynus, visada buvau 
atsigręžęs veidu į Upę. 

Jausdamas perkrimsto balto ir raudono ajerų sultingumo 
skonį ir aromatą. 

Girdėdamas senas pagoniškas dainas pjovėjų, grįžtančių 
iš lauko, kai saulė geso anapus kalvų giedrais 
vakarais. 

Sulaukėjusioj žalumoj galėčiau parodyti vietą lapinės, kur 
liepei man rašyti pirmąsias kreivas raides. 

O aš veržiaus iš glėbio ir dūmiau į savo slėptuves, būdamas 
tikras, kad raidžių niekuomet neišmoksiu. 

Bet ir tokio žinojimo nesitikėjau: kad kaulai virsta į dulkes, 
praslenka dešimtys metų, tačiau tebetrunka tas pats 
esimas. 

Kad galim, kaip mudu su Tavim, gyventi amžinųjų veidrodžių 
šaly, tuo pat metu braidydami po šitą nešienautą žolę. 

II 

Laikei vadeles, ir važiavome dviese vienkinke brička 
svečiuosna į didelį pamiškio sodžių. 

Jo obelų ir kriaušių šakos, linkstančios nuo vaisių, išgražinti 
priebučiai virš dedešvų ir rūtų daržų. 

Tavo buvę mokiniai, dabar jau ūkininkai, šnekučiavo su mumis 
apie derlių, moterys rodė savo stakles, ir ilgai svarstėt 
metmenų ir ataudų spalvas. 

Ant stalo skilandžiai, koriai moliniam dubeny, ir gėriau 
duoninę girą iš skardinės kvortos. 

Paprašiau kolūkio pirmininką man parodyti tą sodžių, jis 
nuvežė mane į lauką, tuščią ligi miško, ir sustabdė mašiną 
ties dideliu akmeniu. 

„Šičia buvo sodžius Peiksva"—pasakė, ne be triumfo atspalvio 
balse, kaip sako tie, kurie visuomet palaiko laimėtojo pusę. 

Pastebėjau, kad akmens dalis nuskelta, taigi bandyta sudaužyti 
jį kūju, kad netgi tas pėdsakas dingtų. 

LANKA 

Tai buvo paupio lanka, vešli dar nešienauta, 
Skaisčiausiąją birželio saulės dieną 
Aš jos ieškojau visą amžių, radau, atpažinau, 
Ten tarpo žolės ir gėlės, kadaise pažįstamos vaikui 
Pro primerktus vokus siurbiau tą šviesumą, 
Ir kvapas mane apsėmė, bet koks žinojimas liovės. 
Staiga pajutau: išnykstu ir raudu iš laimės. 

Išbėgau vasarą švintant tarp paukščių balsų ir grįžau, o tarp 
akimirkos ir akimirkos parašiau visa tai kas mano sukurta. 

Nors taip sunku buvo brėžti n lazdelę, kad jungtus su u lazdele, 
ar drįsti, kad būtų suręstas tiltas tarp r ir z 

Laikiau plunksnakoti laibą it nendrė, ir plunksną mirkiau 
rašale, klajojantis raštininkėlis su rašaline ant diržo. 

Dabar galvoju, kad kūryba duodama vietoj laimės ir kad ji 
apnuodijama gailesio ir siaubo. 

Betgi šios vietovės dvasia turi būti joje, kaip yra Tavyje, 
kurią vedė nuo vaikystės. 

Ąžuolo lapų vainikai varpelis liepos tarpušaky, šaukiąs 
gegužinių pamaldų, norėjau būti geras ir neklaidžioti tarp 
nusidėjėlių. 

Bet kai stengiuos dabar prisiminti, kas buvo, tiktai šulinys, 
ir ten taip tamsu, jog nieko suprasti negalima. 

Težinoma tiek, kad yra nuodėmė ir yra bausmė, vis vien ką 
besakytų filosofai. 

Teatneša mano kūryba žmonėms naudos ir tesveria daugiau 
už mano blogį. 

Tu viena, išmintinga ir teisinga, mokėtum mane nuraminti 
paaiškinus, kad padariau, ką galėjau. 

Kad užsiveria Juodojo Sodo varteliai, ramybė, ramybė, 
kas baigta, tas baigta. 

Vertė TOMAS VENCLOVA 

Adomo Mickevičiaus baladės pavadinimas. 
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Kazio Sajos „Barakudos" 
Los Angeles ir Čikagoje 

Šių metų rugsėjo 18 ir 19 dieną 
Los Angeles Dramos sambūris 
pateiks aktualios Kazio Sajos 
pjesės „ B a r a k u d ų " premjerą. 
Spektakliai vyks Los Angeles, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Čikagoje Los Angeles Dra 
mos sambūris šią pjesę statys 
spalio 9 ir 10 dieną Jaunimo cen
tro scenoje. Ta proga su Los 
Angeles Dramos sambūrio reži
sierium Pe tru Mažel iu kalbasi 
dramaturgas A l g i r d a s L a n d s 
berg is . Sį pokalbį Laisvosios 
Europos radijas (RFE) rugpjūčio 
18 dieną perdavė į Lietuvą. 

— Barakudos... Kokios tai 
žuvys ir kokioje kūdroje? 

— Kai iš Lie tuvos pradėjo 
atvažiuoti ansambliai , muzikan
tai, paskai t in inkai ir šiaip sve
čiai, jų t a rpe buvo žmonių, ku
riuos dėl t am t ikrų savybių pra 
dėta vadinti barakudomis. Šis 
terminas, jei neklystu, atsirado 
Čikagoje, kai Vladas Vijeikis 
viename savo feljetone pavartojo 
šį terminą. J i s atvykstančias 
„dvilojes žuvis" pavadino bara 
kūdomis. Barakudos, kaip jau yra 
žinoma, y ra labai grobuoniškos 
žuvys. Manyčiau, kad jos savo 
grobį gaudo abiejose vandenyno 
pusėse. 

— O kas Jus patraukė prie šios 
pjesės? 

— Kazys Saja yra i omas 
rašytojas . Komedijos pavadi
nimas intriguojantis ir savotiškai 
reklamuojantis. Nedidelė veikėjų 
sudėtis. Vienas scenovaizdis. O 
pačioje komedijoje galime ir iš 
savęs , i r iš k i tų pasijuokti . 
Nemaža ir geliančio humoro 
Kazys Saja šią komediją pado
vanojo mūsų Dramos sambūriui 

— Gal trumpai supažindinsit 
su savo ansambliu, kuris nepabū
go tų barakudų. 

Petras Maželis 

— Los Angeles Dramos sambū
ris yra mėgėjų grupė, veikianti 
39-uosius darbo metus. Dirba be 
jokio atlyginimo. Pravažinėja 
daug mylių Kalifornijos keliais. 
Pašvenčia daug laiko. Daugeliu 
atveju susimoka susidariusias 
išlaidas. Viešėjo ir Lietuvoje su 
Birutės Pūkelevičiūtės drama 
..Žmonės ir beržai". Tai vienin
te l i s l i e tuv i škas t e a t r a s 
Amerikoje, kuris ateinančiais 
metais minės keturiasdešimtąjį 
gimtadienį. 

— Įspūdingos sukaktuvės! 
Kaziui Sajai Los Angeles, berods, 
kaip antri namai? Kaip vyksta 
bendradarbiavimas su juo? 

— Kazys Saja su žmona pas 
mus atsilanko dažnokai. Santa 
Monicoje gyveno jo brolis ir ten 
mirė. Sajos labai mieli, labai pa
tikimi žmonės. Jie yra labai 
mėgstami ir čia turi daug draugų. 

— Taigi ne barakudos? 
— Ne, ne barakudos. Dramos 

sambūrio suruoštame priėmime 
Kazys daug kalbėjo apie baraku

das. Čia ir kilo mintis parašyti šią 
komediją. Buvo kalbėta apie 
realų pagrindą, apie veikėjus. Aš 
pats dar turėjau viena pokalbį su 
Kaziu. Buvome susitikę dykumo
je, kur jis gydėsi, vadavosi nuo jį 
užpuolusio bronchito Žinoma, su 
paskutiniu veikaio >apu rašytojo 
darbas pasibaigia. Paskui režisie
riui tenka jo veikėjus atgaivinti 
ir su kūnu, ir su siela. 

— Jūsų spektaklis reikšmingas 
ir todėl, kad iš pačios Lietuvos 
teatrų beveik dingo lietuviškos pje
sės. Kokios mintys Jums kyla apie 
dabartine Lietuvos teatro kryžkelę 
ir krizę? 

— Liūdna. Lietuvoje jau 
viešėjau tris kartas. Teko lanky
tis su Dramos sambūriu. Paskui 
su Los Angeles vyrų kvartetu. 
Pernai lankiausi be jokių 
įsipareigojimų. Ju tau , kad 
teatrus yra apgaubusi slegianti 
migla ir netikrumas. Dažni atlei
dimai, pastatymams lėšų stoka ir 
t.t. Jutau, kad prarandami žiū
rovai. Na, o režisieriams atrodo, 
kad kitų tautų rašytojai ar
timesni. Gal lietuviškų pjesių pri
trūko? Kai kurie rašytojai išklydo 
į politikos laukus. Kiti ieško pel-
ningesio darbo. Tuo tarpu spren
džiant iš gaunamų laiškų, teatro 
padėtis labai netikra ir neaiški. 

— Ateinančiais metais Jūsų 
sambūris švenčia įspūdingą 40 
metų sukaktį. Kaip Jūs rengiatės 
ją paminėti? 

— Tikrai, artėja įspūdinga 
šventė. Bandysime paminėti kaip 
galima iškilmingiau. Planuojame 
pas ta ty t i Dramos sambūr io 
premijuotą Lietuvoje gyvenančio 
Uldikio istorine dramą ..Klajo
janti bėda". Sutrauktai — Klaipė 
da. Suruošime akademiją, apmas 
tydami nueitą sceninį kelią. Na. 
ir kas be ko, atsigausime su sve
čiais ištaigingame pokylyje. Po 
to, pagalvosime apie ateiti„Gal, 
ko gero. su spektakliu nuvyksime 
į Lietuvą. 

— Tikėkimės. Ačiū už pokalbi 
ir daug sėkmes visam Los Angeles 
Dramos sambūriui. 

... tu išradėjas Edisonas? Tai še, ir tau šimtinę... (Los Angeles Dramos sambūrio 
aktoriai Aloyzas Pečiulis ir Vincas Dovydaitis „Barakudų" repeticijoje). 

Nuomonės ir pastabos 

Atviros spaudos dėlei 
Kadaise buvau Akiračių labai išbartas, kad savo kritines pastabas 

išspausdinau Siaurės Atėnuose. Šį kartą į nenutylančius išpuolius 
prieš Vytautą Landsbergį ryžausi atsiliepti straipsniu, kurį siūliau 
išspausdinti „atviro žodžio mėnraštyje". Sulaukęs rudens, bet 
nesulaukęs savo straipsnio, kreipiuos į Draugo redakciją, nes dorą 
darbą dirbantį žmogų be jokio reikalo apkandžiojo ne Lietuvos, o 
Lietuvos išeivijos „buldogas". 

Kazys Saja 

Pasibendravimas su pilvo muzika 

rengėjai". Juris Andropovas jokių atsigrįžęs į Lietuvą, t a s turėtų 
raštų apskritai nėra išleidęs, o matyti, kam naudingas toks 
Leonido Brežnevo gebėjimas Lietuvos atgimimo vedlio - kelio 
rašyti jau tapo barzdotu anekdo- rodytojo nuvainikavimas. Puikiai 
tu. suprantu, kodėl tai daro mūsų 

Galbūt Laisvės bylos sudary- laisvės ir nepriklausomybes 
tojai iš tiesų norėjo pabrėžti, jog priešai, tačiau kodėl ta ip uoliai 
tomis lemtingomis dienomis, jiems pritaria savieji? 

Rodos, taip neseniai Akiračių 
vyrai, didžiadvasiškai atsigrįžę 
veidais į Lietuvą, klausdavo — 
kiek dar metų išsilaikys nenutau
t inta , savo vergystę suvokianti 
mūsų tauta. Ne vieną iš mūsų 
skaudus klausimas priversdavo 
krūptel t i , norėjosi rasti lietuvių 
gyvybingumą rodančių ženklų ir 
pasidžiaugti, kad nors už jūrių 
marių dar tur ime tebeliepsno-
jančių Lietuvos aukuro ugnj. 
laisvą spaudą, nemažą būrį 
Tėvynės neužmirštančių tau
tiečių. Stebėjomės, kodėl jie 
išeikvoja tiek jėgų, vis ieškodami. 
dėl ko galėtų tarpusavy susiki 
virčyti. 

Apie tai ir dar apie daug ką 
s t e n g d a v o m ė s p a s k u b o m i s . 
sujaudintais balsais išsikalbėti. 
žinodami, kad kiekvienas akira-
t in inkas čia yra budriai sekamas. 
o bendravimas su jais kvepia rim
t a i s nemalonumais. Todėl su 
ponu Z. kaip ir su ponu X. arba 
Y. nusprendėme pasikalbėti išėję 
iš viešbučio ir vaikščiodami po 
V i n g i o parką . P o n a s Z. su 
a m e r i k o n i š k u n u o š i r d u m u 
pareiškė , kad jis nuo lietuvišku 
vaišių tuoj pradės gadinti orą 

Ką padarysi, — pagalvojau ir 
n e t r u k u s gavau įsitikinti, kaip 
demokratija išlaisvina žmogų, be 
jokių skrupulų atriša j am visus 
galus. Svečias saliutavo ir saliu 

tavo. o aš vis į s i terpdamas 
kalbėjau apie viltingus laiko 
ženklus, apie tai, kokie mums 
brangūs įvairiais būdais gau
nami Akiračiai, ir kiek daug lais
vės vėjo mums atneša ui Atlanto 
gyvenantys mūsų tautiečiai. 

Jeigu tas pasivaikščiojimas su 
ponu Z. nebūtų toks simboliškas, 
seniai jį būčiau užmiršęs. Tačiau 
tą brolišką mūsų dialogą pri
simenu kiekvieną kartą, kai Aki
račiai vėl ir vėl su buldogišku 
atkaklumu stengiasi apkandžioti 
Sąjūdį. Vytautą Landsbergį ar 
bent šuniškai pakelti koją ant jo 
knygos. 

Akiračiai Lietuvą pas iek ia 
gerokai vėluodami — jeigu šis 
mano straipsnelis bus juose iš
spausdintas (rašau po to, kai 
mūsų ambasadorių Washington'e 
Stasį Lozoraitį apkandžiojo poli
cijos šuva), skaitytojai gal bus 
primiršę ..šunišką recenziją" 
'Akiračių 5-as numeris) apie 
dokumentinę Vytauto Lands
bergio knygą Laisvės byla. Apie 
šios knygos autorių, šventusį 
60-ies metų jubiliejų, leidėjai 
teparašė nepilną įvado puslapį, o 
Akiračiai jam suniekinti skiria 
kur kas daugiau vietos. Tarp 
..svarių argumentų" randame ir 
tokj: ..Faksimilių nededavo net 
Brežnevo ar Andropovo raštų 

ypač 1991-ųjų sausio ir rugpjūčio 
mėnesiais, kai mūsų rankos daž
nai nusvirdavo, neberasdavom 
argumentuotų žodžių, kai norė
davosi paprasčiausiai šaukti su 
menka viltim, kad didžiosios 
demokratinės valstybės išgirs ir 
padės mums, Vytautas Landsber
gis neprarasdavo savitvardos. Jo 
našta, jo indėlis į mūsų laisvės 
bylą iš tiesų vertas nusistebėjimo 
ir pagarbos. 

Negi tam, kad Lietuva į savo is
toriją įsirašytų dar vieną herojų, 
būtina prieš tai jį chamiškai ap
spjaudyti, apšmeižti, suniekinti? 
Kas dar veidu, o ne pasturgaliu 

Kazys Saja 
Vilnius. Lietuva 

• Šią vasara daug Aukštaitijos 
miestelių ir kaimų sulauks spal
vingo vežimo su lėlėmis. Kelinti 
metai vasarom šitaip gastroliuoja 
Panevėžio lėlių t e a t r a s . Jo 
vadovas ir režisierius Antanas 
Mikuckis ir kolektyvą rinkosi 
tokį —jaunus, linksmus žmones, 
netinginčius pajudėti. Šios va
saros kelionę pradėję nuo Katinų 
ir Jotainių, Panevėžio apylinkėje, 
artistai apsuks Rokiškio, Biržų 
miestus bei kaimus ir per Žaliąją 
girią grįš i Panevėžį. 

... aš įrodysiu, kad ta ožkelė, galima sakyti, jūsų giminaitė, o jos pienas, kaip 
nektaras, suteiks visokių visokiausių galių... (Los Angeles Dramos sambūrio 
aktoriai Vincas Dovydaitis, Veronika Ragauskienė, Juozas Raibys). 

Laukiu Jūsų Vilniuje 
Mieli tautinio šokio mylėtojai — 

šokėjai ir vadovai. 1994 metais 
Vilniuje įvyks pasaulio lietuvių 
Tautinė dainų šventė. Antroji jos 
diena — Tautinių šokių šventė. 
Visi mes, ir Jūs . mieli tautiečiai, 
ir mes. gyvenantys Tėvynėje, no
rime, kad šis nuostabus reginys 
sužavėtų visus ir ilgam išliktų 
visu mūsų atmintyje. Viso pasau
lio lietuviai tvirtai susikabinę 
rankomis, vienu širdies plakimu, 
ausime mūsų nuostabių ratelių 
raštą, trypsime trankų jaunat
višką šokį. o žaliojoje vejoje 
sužydės nepakartojamos mūsų 
tautinio drabužio spalvos. Tikiu, 
suvirpės senojo Vilniaus širdis, 
nubyrės džiaugsmo ir pasididžia
vimo ašara, kuri gal dar labiau 
mus visus suvienys. O kad ši 
svajonė virstų realybe, jau šian
dien turime pradėti jai ruoštis. 

Šokiu šventę sudarys septynios 
skirtingos dalys, o vienos jų, kuri 
vadinsis („Amžių vėjas", vyriausia 
baletmeistere esu paskirta aš — 
Birute Navickaitė-Buterlevičie-
nė. Vilniaus aukštesniosios kul
tūros mokyklos choreografijos 
skyriaus vedėja, buvusi ilgametė 
ansambl io . .Lietuva" šokių 
grupės solistė. Mano dalyje, 
. .Amžių vėjas", kuri ski r ta 
Lietuvos senovei pavaizduoti, bus 
šokami vieni iš seniausių tauti
nių šokių — tai „Tr i ju la" . 
..Sesylio". ..Džigūnas" ir ..Bėkit, 
bareliai". Man atrodo, kad jie 

Žvilgsnis į 
lituanistiką... 

(Atkelta iš 3 psl.) 
yra ir smarkiai mitologiška, ir 
nepragmatiška: „garbinga se
novė" yra per daug tolima ir skir
tinga, kad ją patikimai pažintu
me, kad joje rastume šiandienos 
veiklai modelių (išskyrus atski
rus patetiškus momentus, kaip 
Pilėnai ir Parlamento gynimas 
1991 metais); atmesdami bajo
rišką savo kultūros palikimą, 
svetimi pasijuntame Lietuvos 
miestuose, nesusišnekame su 
gudais ir Vilniaus krašto lenkais. 
Knygoje buvo įdomu pasekti, 
kaip ši mūsų sąmonės būklė 
palengva keičiasi: nuo prieš
karyje gana neigiamai priimtų 
Fabijono Neveravičiaus, Žemai
čių bajoro, romanų apie lietuvių 
bajoriją 18-19-ais amžiais, pada
linimuose ir sukilimuose, per iš
eivijos rašytojų Juozo Kralikaus-
ko, S. Maz i l i ausko , Ju rg io 
Gliaudos biografinius romanus, 
skirtus senosios Respublikos lie
tuviams — kultūros ir religijos 
veikėjams, iki P. Dirgėlos Kūl
grindos, Joldijos jūros, plačiai 
vaizduojančių lietuvių ka rus dėl 
Livonijos, bandymus įsistiprinti 
pajūryje ir kt. Nors nesakyčiau, 
kad šiandien jau visą Lietuvos 
istoriją, vykusią ar nevykusią, 
vienodai suvoktume kaip savą. 

Atskirai paimtą istorinio ro
mano temą knygoje jaučiuosi 
išsėmęs ir juo daugiau nebe
sidomiu. Bet tebetraukia platesni 
dalykai: tautos menta l i te tas ir jo 
simbolinė raiška, ideologiniai ir 
kultūriniai mitai ir panašiai. Tik 
rimčiau pasigilinti į šias sritis kol 
kas neleidžia al inantys paskaitų 
krūviai universitete. 

— Dėkojame Giedriui Viliūnui 
už pokalbį. Naujiems mokslo me
tams Vilniaus universitete prasi
dedant, linkime geriausios sėk
mės. 

f Su G ied r ium Vi l iūnu kalbė
josi Aušre lė L iu lev ič ienė 1993 
metų pavasarį^ 

Du ilgamečiai draugai - Ka/vs SHJH ir Mtfrdas l^nd-hf rgis pirmą sykį draugo veidais i publika *i« metų gegužės mė
nesį Vilniuje. Rašytojų oajungns klube. ( ) r » o s Paj<"daitės nuotrauka 

Birutė Navickaitė-Buterlevičienė 

turėtų Jus sudominti, nes ne taip 
dažnai jie šokami išeivijos tau
tinių šokių vienetų. 

Lietuvos liaudies kultūros cen
tras jau gavo daugelio išeivijos 
lietuvių tautinių šokių vienetų 
pageidavimą dalyvauti šokių 
šventėje. Žinau, visi išeivijos 
šokėjai pasirodys su atskira pro
grama, o po to dalyvaus skir
tingose dalyse pagal pageidavi
mą. Todėl aš labai prašau tuos 
tautinių šokių vienetus, kuriuos 
sudomins mano pasiūlymas daly
vauti šokių šventės dalyje ,,Am
žių vėjas", kuo skubiau tai pra
nešti mano atstovei JAV Aldonai 
Rekašienei. 1316 Cariann Lane, 
Glenvievv, IL 60025, telefonas: 
708-724-7794, arba man: Birutė 
N a v i c k a i t ė - B u t e r l e v i č i e n ė , 
Architektų gatvė, 182-81. 2049 
Vilnius, Lithuania. Telefonas: 
447033. 

Kuo greičiau žinosime pagei
daujančius dalyvauti vienetus 
šventės dalyje „Amžių vėjas", tuo 
skubiau galėsime išsiųsti metodi 
nę-informacinę medžiagą, pagal 
kurią bus galima pradėti ruoštis 
šokių šventei. Mano dalies šokiai 
yra nesudėtingi ir todėl visi 
pageidaujantys sugebės juos 
tinkamai atlikti. Aš esu mačiusi 
atskirų tautinių šokių vienetų ir 
lietuvių šokių švenčių JAV video 
įrašus ir todėl esu įsitikinusi, kad 
Jūsų dalyvavimas mano dalyje 
suteiks jai lietuviško taurumo ir 
grožio, taip reikalingo senovi
niam vaizdeliui. 

Mieli šokėjai ir vadovai, linkiu 
Jums kuo geriausios kloties, ruo 
šiantis unikaliam reginiui — pa 
šaulio lietuvių Dainų šventei ir 
labai prašau atsiliepti į mano 
prašymą. 

Nuoširdžiai Jūsų. 
Birutė Navickai tė-

Buterlevičienė 

• METMENYS. Kūryba ir anali
zė. Nr. 64 1993. Žurnalas, leidžiamas 
AM & M Publications nuo 1959 metų 
dukart per metus. Redaguoja Vy
tautas Kavolis, Dickinson College, 
Carlisle, Pennsylvania 17013. Admi
nistracija: Aleksas Vaškelis, 3113 
West Vina del Mar Boulevard, St. Pe-
tersburg Beach, Florida 33706. Pa
vienio numerio kaina — 8 doleriai. 
Prenumerata metams (du numeriai): 
JAV ir Kanadoje — 15 dolerių, Lietu
voje — 20 dolerių. Kanados ir užsie
nio prenumeratoriai prašomi siųsti 
Čekius JAV valiuta. 

Vėliausiame Metmenų numery
je spausdinama Kosto Ostrausko 
trumpa pjesė „1492", ištrauka iš 
Algirdo Landsbergio dramos 
„Pasakos scenai" pirmo veiksmo 
— „Komediantai", Aldonos Veš-
čiūnaitės eilėraštis. Giliai ir su
gestyviai į pas i r inktas temas 
skverbiasi numeryje rašantys 
autoriai: Ar tū ra s Tereškinas 
(Karaliaus veidrodis arba 18 a. 
Lenkijos-Lietuvos sociopolitinė 
choreografija, sukur ta iš bajorų 
dienoraščių ir memuarų, paįvai
rinant juos šio laiko žavėjimosi 
veidrodžiais ir atspindžiais) , 
Leonidas Donskis (Ideologija ir u-
topija), Vytautas Kavolis (Daiktų 
ir reikšmių kautynės). Itin įdomi 
diskusija — „Vakarai ir Lietuva" 
(Arvydas Šliogeris, Ričardas Ga
velis, Eugenijus Ališanka, Algi
mantas Valantiejus). Saulius Žu
kas rašo apie Algirdą Julių Grei
mą, Alina Staknienė recenzuoja 
Kosto Ostrausko dramą „Ars 
amoris". Čia paminėta tik pusė 
šiame Metmenų numeryje sudė
tos vertingos mūsų kultūros, pra
eityje ir dabartyje, sklaidos — 
skaitytojas, paėmęs į rankas šį 
dailų, storą žurnalo numerį, bus 
gausiai atlygintas už tas valan
das, kurias su juo praleis. 

• 




