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Lietuvos istorija 1987 metais

Didysis Amerikos žvaigždininkas

Praėjusiais, 1987-tais metais 
Lietuvos istorijos mylėtojai galėjo 
džiaugtis ne dėl to, kad buvo 
išleisti kokie nors ypač svarbūs 
istorijos veikalai, bet dėl to, kad 
pirmą kartą nuo Lietuvos okupa
vimo yra prošvaisčių, jog slogi 
cenzoriaus ranka, tiek ilgai su
kausčiusi istorijos rašymą ir 
mokymą, nebeteks savo anks
tesnės galios. Tai toli gražu ne
reiškia, kad Lietuvos istorikai 
galės atvirai rašyti visais istorijos 
klausimais. Atrodo, kad Nepri
klausomos Lietuvos kūrimo 
aplinkybės, Lietuvos okupacija 
1940-ais metais ir pokario metų 
partizanų kovos tebepriklausys 
draudžiamajai zonai. 1987 m. 
lapkričio 14 dieną ideologinis 
sekretorius Šepetys dailininkų 
suvažiavime pareiškė, kad reikia 
atskleisti Vasario 16 dienos 
„reakcinę reikšmę lietuvių tau
tai”. Isteriška spaudos kampanija 
po Vilniaus demonstracijų bei 
pluoštas tendencingų ir faktus iš
kreipiančių straipsnių apie Molo- 
tovo-Ribbentropo sutartį atsklei
dė viešumo ir atvirumo istorijos 
atžvilgiu ribas. Bet šiais laikais 
reikalai gali greitai keistis, ir 
metų pabaigoje istorikas Bronius 
Vaitkevičius gana atvirai ragino 
paskelbti slaptuosius sutarties 
protokolus.

Tebėra uždraustų temų ir bal
tųjų dėmių, bet padaryta 
reikšminga pažanga, rengiant 
dirvą tolesniam istorikų darbui. 
Per pastaruosius metus atvirai 
pasisakyta dėl įvairių tabu, 
atsisakyta senų prietarų, pa
galiau pripažinta, kad yra daug 
trūkumų Lietuvos istorijos 
rašyme ir mokyme. Didžiausi 
nuopelnai skirtini rašytojams ir 
literatūros kritikams. Kone 
pusmeti vyko įdomios ir drąsios 
diskusijos, labiausiai Literatūros 
ir meno skiltyse, neva dėl istori
nio romano, iš tiesų dėl pačios is
torijos. Pasakyta daug karčios tie
sos, būtent, kad „istorijos žinių iš
troškęs skaitytojas pernelyg ilgai 
buvo marinamas badu”, kad is
torijos mokymas vidurinėse ir 
aukštosiose mokyklose „tiesiog 
skandalingai skurdus”, kad per
dėm rūpinamasi rusų jausmais, 
kad „negalime falsifikuoti is
torijos. Daiktus turime vadinti 
savo vardais”, kad „mes praran
dame tautinę savigarbą, kart
kartėm pasiguosdami didžiaisiais 
istoriniais krašto nuteriojimais”. 
Istorikas Alfonsas Eidintas siūlė 
išspausdinti slaptuosius Molo- 
tovo-Ribbentropo sutarties pro
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tokolus. Pasiūlymas nesulaukė 
atgarsio, kol Vaitkevičius faktiš
kai pripažino, kad protokolai 
egzistuoja ir kad jie padalijo Rytų 
Europą į interesų sferas ar įtakos 
zonas.

Ilgai užtruks parašyti naujus is
torijos darbus, bet, jei nebus 
naujų pasikeitimų, atrodo, kad 
bus galii objektyviai nagrinėti 
Lietuvos istoriją iki 20 amžiaus. 
O tai didelis laimėjimas, prisimi
nus, kaip prieš kelerius metus iš
tisi klausimai ir laikotarpiai lyg 
ir neegzistavo. Nebuvo 'galima 
laisvai rašyti apie Didžiąją Lie
tuvos kunigaikštystę, nes tai esą 
būtų feodalų grobikų garbinimas. 
Dėl tautų draugystės mito ne
buvo galima aptarti Lietuvos 
kovų su Maskva, nors jos turėjo 
didesnį vaidmenį mūsų tautos is
torijoje negu kovos su švedais. 
Rašant apie 19-tą amžių, reikėjo 
nutylėti caro priespaudos apimtį 
bei kai kurių tautinio atgimimo 
milžinų antirusišką nusistatymą. 
Net Kražių skerdynės lyg ir 
neegzistavo.

Rašytojų dėka įvyko ir kitas 
svarbus lūžis, būtent nutarimas 
pakeisti kultūros paveldėjimo 
vertinimo kriterijus. Rašytojai ir 
kritikai atvirai smerkė Kudirkos, 
Maironio, Baranausko, ir Pie
tario darbų cenzūravimą, reiškė 
pasipiktinimą dėl Kojalavi- 
čiaus-Vijuko istorijos neišleidimo, 
ragino išspausdinti draudžiamą 
literatūrą ir ne tik seniai mirusių 
rašytojų, bet ir į Vakarus pasi
traukusiųjų. Poetas Justinas 
Marcinkevičius nurodė, kad kai 
kurių tautinio atgimimo rašyto
jų antirusiškas nusistatymas 
suprantamas, nes tada vyko aštri 
kova dėl tautos ir kalbos, o 
rusai-administratoriai uoliai 
vykdė caro nurodymus. Jau 
dabar pasiekta didelė pažanga 
šioje srityje, nes nereikia ko nors 
naujo sukurti, bet tik iš cenzo
riaus nagų išvaduoti seniai para
šytus darbus. Antai Pergalė iš
spausdino Kudirkos Viršininkus, 
o Maironio 125 metų gimimo 
jubiliejus negalėjo būti iškilmin
giau švenčiamas. Rašytojai ir kri
tikai pabrėžė, kad Maironis — di
džiausias tautos poetas ir kad jis 
tik dabar sugrįžta į tautą. O jei 
sugrįžta, tai reiškia, kad buvo ir 
išvytas. Jeigu bus išspausdinti 
draudžiamieji veikalai ir pripa
žinta, kad antirusiškų nusista
tymų prasiveržimas yra natūrali 
engiamos tautos reakcija į paver
gėją, tai istorikai turės perver
tinti tautinio išsivadavimo

ALEKSANDRAS RADŽIUS

l Paukščių tako juostą 
Įrašyk savo tylą 
Ir kasetę Įdeki. 
Mano širdin.

Kazys Bradūnas

Gruodžio 16 dieną sukako ly
giai 130 metų, kai gimė žymus 
amerikiečių astronomas, obser- 
vacinės astronomijos specialistas 
Edward Emerson Barnard. Per 
65 savo amžiaus metus jis savo 
stebėjimais tiek praturtino astro
nomijos kraitį, kad tapo žinomas 
ir respektuojama^ net ir už 
Amerikos ribų.

Jo ^putacija pradėjo kilti 
kometų atradimais. 1881 metais, 
būdamas vos 23 metų amžiaus, 
surado savo pirmąją kometą. De
ja, jis vėliau ją pats pametė, ne
begalėdamas jos rasti padangėje. 
Taip pat ir niekas kitas iš astro
nomų jos nepastebėjo ir negalėjo 
atradimo patvirtinti. Tad 
oficialiai jam ji nebuvo užskai
tyta, ir jis pats savo atradimų są- 
rašan jos neįrašė, nors niekas 
neabejojo, kad atradimas buvo 
tikras. Netrukus, už kelių mėne
sių, surado jis kitą kometą, kuri 
jau oficialiai buvo pripažinta. 
Nuo to laiko kometos pradėjo by
rėti jam, kaip iš gausybės rago.

Tuo metu daug kas buvo užsi
degęs kometų ieškojimu. Atra
dėjai buvo populiarūs visuome
nėje. Rochesterio turtuolis H. H. 
Warner pasiskelbė teiksiąs 200 
dolerių premiją kiekvienam 
amerikiečiui, kurs suras naują 
kometą. Barnard gavo net 
penkias Warner premijas ir tais 
pinigais išmokėjo namą, kurį 
buvo nusipirkęs Nashville, Wis- 
consin. Tą jo namą žmonės pra
minė „kometų namu”. Iš viso 
Barnard surado 16 kometų.

Pats didžiausias ir dramatiš
kiausias Barnardo laimėjimas 
buvo penktojo Jupiterio satelito 
Amaltėjos (Amalthea) suradimas. 
Dramatiškas tuo, kad Amaltėja 

sąjūdį, nors reikia pabrėžti 
didelius istoriko Vytauto Merkio 
nuopelnus šioje srityje. Pagaliau 
yra šiek tiek vilčių kad bus atsi
sakyta to davatkiško ateizmo, 
kuris primygtinai mėgina su
menkinti krikščionybės vaidmenį 
tautos gyvenime ir dėl kurio kul
tūros istorija iškreipiama.

Patys istorikai žino, kad dėl 
konjunktūros aplinkybių Lie
tuvos istorijos studijose yra baltų 
dėmių, ir ne visi šaltiniai 
priimami. Profesorius Merkys iš
vardijo nemaža sričių, laukiančių 
naujų tyrimų. Pavyzdžiui, Lie
tuvos Didžiosios kunigaikštystės 
reikšmė Rytų Europos istorijai, 
lietuvių ir rusų santykiai, 
Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės sukūrimo aplinkybės, vadi- 

gana mažas kūnas. Skersmuo 
tarp 170 ir 270 km. Jis skrieja 
aplink planetą arčiau, negu arti
miausias Galilėjaus satelitas Io, 
181,000 km atstu nuo Jupiterio ir 
nuolat paskendęs planetos ži
bėjime. Tad pastebėti beveik 
neįmanoma. Bet Barnardas buvo 
išradingas. Jis pridengė teleskope 
Jupiterį, užblokuodamas jo spin
desį, ir štai šalia planetos sužibo 
mažas šviesos taškelis, kurio 
niekas iki šiol nebuvo matęs. 
Amaltėją Barnard atrado 1892 m. 
rugsėjo 9 d. 36 colių Liek obser
vatorijos refraktorium, tuo metu 
didžiausiu teleskopu pasaulyje. 
Tai buvo paskutinis Saulės sis
temas satelitas, rastas vizualiniu 
būdu. Visi kiti satelitai po to rasti 
fotografijos ar erdvėlaivių 
pagalba.

Kitas jo nuopelnas astronomijos 
plėtotėje yra tamsiųjų miglynų 
Paukščių take tyrinėjimas. Jau 
ieškodamas kometų, Barnard pa
stebėjo nemažai juodų neregulia
rios formos dėmių gana šviesiose 
Paukščių tako vietose. Stebino jį 
tos dėmės ir nedavė ramybės. 
1884 metais savo straipsnyje 
„Small Black Holes in the Milky 
Way” jis aprašė tamsią dėmę 
Šaulio žvaigždyne. Bet tokios 
dėmės buvo žinomos jau nuo 
William Herschel laikų. Hers- 
chelis jų buvimą paskelbė pagar
sėjusiu sakiniu: „Sūrely, this is a 
hole in the heavens”. Ir nuo tada 
buvo visų tikima, kad juodos 
dėmės esančios tuščios vietos tarp 
žvaigždžių, skylės, pro kurias 
matoma dar tuštesnė erdvė už 
žvaigždžių. Paukščių tako struk
tūra ir galaktinė visatos sąranga 
tais laikais dar nebuvo išryš
kėjusi.

Iš pradžių ir Barnard taip 
manė. Bet, stebėdamas dėmes 
toliau, labai atsargiai, iš lėto tą 
pažiūrą keitė. Truko 30 metų, kol 
jis pats įsitikino ir savo gausiais 
raštais įtikino to meto astro- 

namo „Tarybų Lietuvos atkū
rimo” vidaus ir tarptautinės sąly
gos, „forsuota kolektyvizacija” 
ir pokario metų partizaųų kovos. 
Abejotina, kad partijos viršūnės 
leis dalį šių klausimų visiškai 
atvirai svarstyti. Bet ateities ne
galima pranašauti. O juk velionis 
Griškevičius kelis kartus ragino 
rašytojus daugiau dėmesio kreip
ti ateities problemoms, o ne pra
eities klaidoms, stengėsi sulėtinti 
atvirumo raidą, bet jam nepasi
sekė. Estai istorikai net drąsiau 
svarsto seniau draudžiamas te
mas. Lapkričio pabaigoje žurnale 
Sirpja vasar buvo išspausdintas 
straipsnis su lentele, nurodančia 
41-jų metų tremtinių skaičių ir 
sudėtį pagal amžių ir lytį.

Lengva nurodyti, kas darytina; 
gerokai sunkiau tai įvykdyti. Ir 
tai gerai žino Lietuvos istorikai, 
kurių dalis jautriai reagavo į ra
šytojų priekaištus dėl istorijos 
rašymo trūkumų. Jų jautrumas 
suprantamas, nors jų pastangos 
pasiteisinti ne visada įtikinamos. 
Antai Eidintas aiškino, kad 
archyvuose trūksta kseroksų, 
sunku padaryti mikrofilmus, feo
dalizmo ir kapitalizmo laikotarpį 
tiria tik 30 istorikų. Atseit 
Vakarų istorikai našesni dėl 
technologijos priežasčių. Tačiau 
Nepriklausomybės metais buvo 
dar mažiau istorikų, o Ivinskis,

Edward Emerson Barnard Liek observatorijoje šalia 36 colių refraktoriaus, 
su kuriuo jis atrado Jupiterio satelitų Amaltėją. Nuotrauka daryta 1893 metais.

nominį pasaulį, kad tos dėmės 
esančios arčiau mūsų, negu 
Paukščių tako žvaigždės, kad jos 
turinčios būti tankios, masyvios, 
kad jos iš tikrųjų esančios ne ko
kios ten skylės, o didžiuliai, tam
sūs debesys — miglynai, užstoją 
mums Paukščių tako žvaigždes.

Barnard plačiai naudojo foto
grafinę techniką astronominiuose 
stebėjimuose. Savo darytas 
Paukščių tako fotografijas spaus
dino periodiniam profesionalų lei
diny Astrophysical Journal. 1913 
metais jis išleido visą fotografijų 
rinkinį Photographs of the Milky 
Way and of Comets, kuriame iš
spausdintos 129 Paukščių tako ir 
kometų fotografijos, darytos tarp 
1892 ir 1895 metų.

Ilgus metus jis galvojo fotogra
fuoti visą Paukščių taką, kiek tik 
šiaurės platuma leidžia, kad 
galima būtų apibrėžti jo struk-

Šapoka, Avižonis, Jakštas ir kiti 
taip pat neturėjo kseroksų, 
kompiuterių ar kitos naujos tech
nikos, bet labai daug nuveikė. 
Kitas istorikas, Edvardas Guda
vičius, tiksliai pažymi, kad is
torijai labiausiai reikia atviros, 
netrukdomos mokslinės polemi
kos, be kurios nebus pažangos. 
Polemikų verktinai reikia, bet jų 
apimtis negali būti ribota. Is
torikas turi turėti laisvę mesti 
iššūkį ir istoriniam materializ
mui. Be to nebus lengva is
torikams įveikti senus papročius, 
atsisakyti senų, mintį kaustančių 
teorijų, naujomis akimis žiūrėti į 
praeitį ir, kaip Vakarų Europos 
istorikai, pritaikyti psichologijos, 
antropologijos ir kitų mokslų 
sričių metodus ir išvadas. Bet 
geras istorikas užtikrintai turės 
didelį skaitytojų ratą, nes žmonės 
ištroškę istorijos. Pripažinta, kad 
žmonės moka šimtus rublių už 
Šapokos Lietuvos istoriją. Dus- 
burgo kronika, istorijos pirmasis 
tomas ir daugelis kitų istorijos 
veikalų dažnai tą pačią dieną iš
perkami. Susidomėjimą istorija 
rodo ir be galo entuziastingas pri
ėmimas Vytauto Petkevičiaus 
romano Paskutinis atgailos am
žius, kuris kupinas patriotinių 
jausmų, didžiavimosi savo tauta 
ir jos kalba.

K. G. 

turą. Tam reikalui reikėjo 
tinkamo objektyvo ir dosnaus 
mecenato. Objektyvo ieško
damas, buvo nuvykęs net į 
Europą, bet surado jį Amerikoje. 
Atsirado ir mecenatas — turtinga 
niujorkietė Catherine Bruce, kuri 
davė tam reikalui 7,000 dolerių. 
Montavimą suprojektavo patsai 
Barnard, o pagamino viena Cle
velando firma. Mecenatės garbei 
ši kamera vadinama Bruce 
teleskopu. Jis buvo įrengtas 
Yerkes observatorijoj, Williams 
Bay miestelyje, Wisconsin, ir 
1904 metais Barnard pradėjo 
darbą.

Neilgai teko jam ten dirbti. 
Greitai buvo pakviestas į Kali
forniją, kur jis nusikėlė su visu 
Bruce teleskopu ir įsikūrė Mount 
Wilson observatorijoje. Svarbiau
sias to persikėlimo tikslas buvo 
gauti Paukščių tako fotografijų 
kaip galima toliau į pietus. Čia jis 
intensyviai fotografavo Paukščių 
taką 1905 metais nuo vasario iki 
rugsėjo mėnesio.

Iš gautų fotografijų Barnard su
darė didžiulį, turtingą Paukščių 
tako atlasą, kurį pavadino „A 
Photographic Atlas of Selected 
Regions of the Milky Way”. Iš 
35,700 negatyvų Barnard pa
rinko atlasui 50 nuotraukų. 
Atlasui išleisti Carnegie in
stitutas Washingtone suteikė 
subsidijų. Bet Pirmasis pa
saulinis karas sutrukdė, ir tik 
gerokai po Barnard mirties, 1927 
metais, atlasas pagaliau buvo 
išleistas. Tiražas buvo nedidelis, 
tik 700 egzempliorių. Šiandien 
Barnardo atlasas yra kolekto

Yerkes observatorija, Williams Bay, Wisconsin, kurioje ilgus metus dirbo Ed- 
ward Emerson Barnard. Dešinėje, pačiame didžiausiame kupole įrengtas 40 
colių refraktorius, kuriuo Barnard matavo dvigubas žvaigždes ir vykdė kitus 
stebėjimus. /,

riaus brangenybė.
Savo atlase jis taip pat išspaus

dino ir tamsiųjų miglynų 
katalogą, kuriame suregistruota 
349 miglynai. Katalogas ir dabar 
dar reikšmingas. Tamsieji migly
nai vadinami pagal Barnardo 
katalogą: Barnard 92, Barnard 
335 ir t.t., kur skaičius reiškia 
miglyno eilės numerį kataloge. 
Barnardo katalogas buvo vie
nintelis iki 1960 metų, kada Š. 
Chavtasi galaktinių tamsiųjų 
miglynų naujas katalogas buvo 
paskelbtas Sovietų Sąjungoje.

Nepilnas būtų Barnardo atra
dimų sąrašas, jei nepaminėtu- 
mėm jo vardu pavadintos žvaigž
dės, kurią jis atrado 1916 metais 
Gyvatnešio (Ophiuchus) žvaigž
dyne. Kartais ji dar vadinama 
„Barnard’s runaway star”, t.y. 
Barnardo pabėgėle žvaigžde.

Kodėl pabėgėlė? Mums, 
eiliniams žmonėms, kurie tik 
atsitiktinėm progom tepažvel- 
giam į nakties padangę, žvaigž
dės atrodo vis toj pačioj vietoj, lyg 
auksinės vinelės, sukaltos į pa
dangių skliautą. Tačiau astro
nomai, ilgus metus kantriai ste
bėdami, preciziškais instrumen
tais nustatinėdami žvaigždžių 
pozicijas, pastebėjo, kad jos labai 
nežymiai keičia savo vietas. Jos 
juda, jos slenka padangėmis. 
Astronominėj terminologijoj tas 
slinkimas vadinamas savuoju ju
desiu (Proper motion). Jis matuo
jamas lanko sekundėm per 
metus, ir yra labai, labai mažas. 
Reta žvaigždė nuslenka vieną 
lanko sekundę per metus. Daž
niausiai tam atstumui nuslinkti 
reikia dešimtmečių ar net 
šimtmečių. Tuo tarpu Barnardo 
žvaigždės judesys besąs 10.29 
lanko sekundžių per metus. Tai 
jau daug. O vis dėlto jai reikia 
180 metų, kad nuslinktų per 
Mėnulio skersmenį, kuris tėra tik 
pusės lanko minutės. Barnardo 
žvaigždės judesys atrodo greitas 
vien dėl to, kad ji gana arti nuo 
mūsų. Iki jos tik 6 šviesmečiai.

Be Barnardo žvaigždės turime 
dar Barnardo galaktiką (katalogo 
Nr. NGC 6822), kurią jis surado 
1884 metais 5 colių refraktorium 
Šaulio žvaigždyne. Tai maža, 
nereguliarios formos galaktika, 
laikoma Vietinės galaktikų 
grupės (Local group) nariu. Mažu 
teleskopu sunkus objektas ste
bėti. 1929 metų duomenimis jos 
atstumas 700,000 šviesmečių. 
Šiais laikais galaktiniai atstumai 
yra reviduoti, tad jos atstumas 
gali būti žymiai didesnis.

Turime dar ir Barnardo kilpą 
arba žiedą, apimantį didelę Orio
no žvaigždyno dalį, jo diržo ir kar
do žvaigždes. Tai lanko pavidalo 

(Nukelta į 3 psl.)
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Maironio pergalė
— tautos pergalė

Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918 -1940 m.

Kaip galinga giesmė, Maironio 
jubiliejus 1987-ais metais 
nuaidėjo jo gimtinės kalvom ir 
kloniais. Tauta taip spontaniškai 
ir jausmingai išpažino meilę savo 
dainiui, kad net ir už jūrų-marių 
gali pajusti to išpažinimo šilumą.

Tačiau Maironio jubiliejus yra 
ne tiktai meilės giesmė — tai ir 
drama, ir sudėtinga šarada. Pa
žvelkim atgal į 1987 m. spalio 31 
d. Literatūroje ir mene aprašytą 
poeto iškilmingą minėjimą Vals
tybiniame dramos teatre. Sceną 
dominuoja Maironio portretas, po 
juo prezidiumas: kultūrininkai, 
partijos pareigūnai, svečiai iš 
Maskvos ir kitur, net dvasiškiai. 
Prezidiume tie, kurie stengėsi 
Maironį išlaikyti gyvą, ir atstovai 
santvarkos, kuri jį darkė ir 
marino.

„Keičiasi gyvenimas”, kalbėjo 
rašytojų sąjungos pirmininkas 
Maldonis. „Ir šiandien mes jo pos
mais galime kalbėti apie visus 
esminius savo nacionalinės bū
ties klausimus”. Nuoširdūs ir pa
kilūs, bet ne visai tikslūs žodžiai. 
Tauta niekad nebuvo nustojusi 
Maironio posmais kalbėti apie 
savo esminius klausimus. „Lie
tuva brangi” jau seniai yra ne
oficialus Lietuvos himnas. 
Leidimas iš viršaus atvėrė Mai
roniui kelią į laikraščių ir knygų 
puslapius; kelio į lietuvių širdis 
partiniai viršininkai niekad 
nesugebėjo užtverti. O „gyve
nimas keičiasi” ne todėl, kad, 
aplinkybių spiriamas, jį nuspren
džia pakeisti tas ar kitas 
valdovas, bet todėl, kad tie val
dovai negali ignoruoti tautos 
giliausių jausmų. Todėl, kad, 
Maironio žodžiais: „Tauta tai 
nėra savastis / Karalių! Josios 
ateitis, / Ir jos valdžia, ir jos 
likimas / Tur prigulėt nuo jos 
žmonių!”

Iškilmingame minėjime pasa
kytos kalbos buvo palyginti lais
vos nuo įprastinio žargono ir deri
nosi su Maironio dvasia. Kiek
vieną nutylėjimą ar neišsakymą 
nušvietė ir praplėtė citatos iš 
poeto raštų. Kiekvienas Maironio 
žodis, posmas smigo į pačią im
perijos širdį, atmetė konclagerių 
visatą, statė kitokį pasaulį: 
„Aplinkui jau žydi visur 
atgimimas, / Išpančiotos tautos 
gyvuoja laisvai, / Ir Lietuvai lem
tas ne kitas likimas, / Ir Lietuvai 
laisvės nušvis rytmečiai!”

Minėjime buvo įdomiai pasi
dalyta vaidmenimis. Pasakyti 
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dalelę tiesos apie „tarybinį” Mai
ronio žalojimą buvo paskirta 
TSRS Rašytojų sąjungos atstovui 
Levui Ozerovui. Iš jo lūpų 
nuskambėjo ištrauka iš kadais 
„neklaidingojo autoriteto” Surko- 
vo redaguotos Trumpos literatūri
nės encikt pedijos, kurioje Mai
ronis smerkiamas kaip „buržua
zijos idealizuotojas”. Ozerovas pa
sakojo apie Maironio raštų išcen- 
zūravimą ir apie tai, kaip atiden
giant Gedimino Jokūbonio pa
minklą poetui Kaune, iškilmės 
dalyviams buvo užčiauptos bur
nos. Ozerovo žodžiai nušvietė 
šiurpų kultūrine kolonija pavers
tos Lietuvos oficialiojo elito bejė
giškumą. Net ir Maironį nuošir
džiai mylėjusieji lietuviai komu
nistai tada nieko negalėjo pa
daryti. Tada, ir ateinančiais 
dešimtmečiais, protestavo lietu
vių pogrindis, savilaida, savaran
kiškai galvojanti tauta.

Ozerovas — neabejotinas lie
tuvių literatūros bičiulis. Bet 
būtų buvę dar įspūdingiau, jeigu 
jis, kaip rusas, būtų pats pasakęs 
tai, ką pareiškė literatūros isto
rikė Vanda Zaborskaitė: „Idealus 
pasaulio būvis poetui — laisvų 
tautų bendrija, į kurią veda 
objektyvus istorinės pažangos 
dėsnis... Užtat tautų pavergimas 
yra nusikaltimas prieš .švenčiau
sias teisybes ir tiesas’, ir bausmę 
už jį neša pati istorinio proceso 
eiga”.

Todėl taip atgyvenusi, tokia 
tolima praeitimi minėjime pa
dvelkė Maldonio pacituota Kosto 
Korsako mintis, jog „mūsų 
marksistinis literatūros mokslas 
ir kritika jau atliko pagrindinį 
darbą, įvertinant Maironio litera
tūrinį palikimą, išryškinant jo 
būdinguosius idėjinius-tema- 
tinius ir meninius bruožus, at
skleidžiant jų vidinius priešta
ravimus ir kartu objektyvią 
reikšmę bei išliekamąją vertę”. 
Nejaugi. Jau pats žodis „klasi
kas” reiškia, kad jo neįmanoma 
įsprausti į jokią dėžutę. Jokia, 
marksistinė ar nemarksistinė, 
pasaulėžiūra ar literatūrinė 
mokykla negali iš savo ribotos 
perspektyvos pilnai įvertinti, iš
ryškinti ar „objektyviai” išaiš
kinti klasiką Maironį. Tai ypač 
įsidėmėtina marksistinei-leni- 
ninei kritikai, kurios totalistinės 
pretenzijos taip liūdnai supliuško 
per pastaruosius dešimtmečius. 
Ironiškai skamba tos kritikos 
atstovų postringavimai apie Mai-

BALYS RAUGAS

Vytenis Statkus. Lietuvos ginkluotos 
pajėgos 1918 -1940 m. Chicaga: Vydūno 
Jaunimo fondas, 1986. Spausdino 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 1040 psl. 
Kaina — 27 dol. Gaunama „Drauge”.
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Įvadinės mintys
Žinia apie Vytenio Statkaus 

Lietuvos ginkluotų pajėgų iš
spausdinimą Kario žurnalą 
pasiekė Lietuvos kariuomenės 
šventėje, kai Lapkričio 23-osios 
minėjime, su didžia pagarba lenk
dami galvas Lietuvos laisvės ka
riams bei jų krauju apšlaksty
tiems žygiams dėl Lietuvos 
laisvė. , apmąstėme mūsų tautos 
kovomis perpintus istorinius vin
gius, kuriuose lietuviui buvo lem
ta kančia ir krauju laistomos 
grumtynės dėl Lietuvos laisvės. 
Praeitį jungdami su dabartimi, 
esame įtikinti, kad 1918 metais 
ne svetimieji daugel metų 
kankintą bei marintą tautą 
prikėlė laisvėn: Vasario 16-oji 
buvo pačios tautos valios 
ryžtingas aktas gyventi laisvėje 
ir laisvų tautų bendruomenėje 
kurti medžiagines bei kultūrines 
vertybes. Kariuomenės šventė — 
Lapkričio 23-oji — byloja, kad iš 
Nepriklausomybės kovų apkasų 
ugnimi liepsnojančio ryto salvių 
tebeaidi priminimas, jog tas 
laisvės nevertas, kas negina jos, 
o už tėvynę žuvusiųjų paskutinė 
aimana į mūsų širdis tebekužda,

* Šios knygos sutiktuvės buvo sureng
tos 1987 m. gruodžio mėn. 13 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje. 
Knygą aptarė Kario redaktorius Balys 
Raugas, kurio kalbą čia spausdiname.

ronio „vidinius prieštaringumus” 
ar „buržuazinio ribotumo bar
jerą”, kai jų pačių santvarką ir 
ideologiją šiandien plėšo daug 
gilesni prieštaringumai!

Be to, Valstybiniame dramos 
teatre buvo paminėtas ne visas 
Maironis. Juk jis ir religinis 
poetas! Ši svarbi jo kūrybos 
dimensija minėjime liko beveik 
nepaliesta. Tik Sigitas Geda 
bendrais žodžiais aptarė tą Mai
ronio kūrybos požiūrį — jo suge
bėjimą ištrūkt iš „i ikinumo sti
chijos”, amžinybės dvelkimą jo 
poezijoje. Tačiau žodis „religija” 
taip ir nebuvo ištartas. Pre
zidiume buvo atstovaujama ir 
tarybiniams „tabu”.

Pilnutinį Maironį pagerbė 
tauta, 1987 m. lapkričio 1 d. 
suruošusi spontanišką manifesta
ciją Kaune. Poeto paminklą ir jo 
gerbėjus iš šalutinių gatvelių ste
bėjo milicijos ir saugumo daliniai. 
O Maironio paminklo lūpose tar
tum švystelėjo šypsena, jo veide 
buvo beveik galima įskaityti 
mintį: „Ir jie galvojo, kad jie galės 
mane palaidoti ar iškreipti...”

jP 

kad laisvė nėra privilegija, jog ji 
niekad svetimųjų nedovanojama 
be savanaudiško intereso, kad ją 
tenka kieta kova išsikovoti ir ją 
ginant labai dažnai gulama į 
nežinomųjų karių kapus... Taigi 
štai 1987 m. Lapkričio 23-ąją, t.y. 
ryžto gyventi laisvėje dieną, 
paliekame su prasminga, ver
tinga ir šviesia žyme: Vytenio 
Statkaus daugelio metų kruopš
taus darbo mūsų tautai ir Lie
tuvos valstybės istorijai dovana — 
1040 puslapių Lietuvos ginkluotos 
pajėgos 1918 - 1940 m.

Apie knygos autorių
Asmeniška mano pažintis su 

knygos Lietuvos ginkluotos pajė
gos autoriumi yra nesena: prieš 
trejetą metų perėmęs Kario reda
gavimą, buvau priverstas dai
rytis bendradarbių, galinčių 
papildyti šio žurnalo praretė
jusius rašančiųjų kadrus. Tarp 
įliejusių, kaip sakoma, naujo, 
gaivesnio kraujo, į bendradarbių 
gretas įsijungė ir Vytenis Stat
kus. Žinojau jį buvus PLP karo 
mokyklos atsargos karininkų-as- 
pirantų absolventą, t.y. atsargos 
jaunesnį leitenantą, žinojau jį ra
šiusį Kariui jau Nepriklausomy
bės metais, o dabar su pasi
gėrėjimu ir pasididžiavimu galiu 
pasidžiaugti jo įnašu Kariui, kai 
jis jau trečiuosius metus sąžinin
gai, kruopščiai kiekvieną mėnesį 
pateikia iš Amerikos ginkluotų 
pajėgų pagrindinių keturių gink
lo rūšių žurnalų Kario karinių 
žinių skyriui straipsnius. Pagy
rimo žodžiai atėjo iš dviejų tėvy
nainių, Kario skaitytojų — JAV 
karo aviacijos pulkininko leite
nanto Skučo ir JAV marinų kor- 
po kapitono Raugo. Abu jie pa
reiškė, kad karinių žinių sky
riumi Karys gali lygintis su tos 
rūšies amerikiečių žurnalais.

{rikiuojant šią knygą į 
karinę literatūrą

Kai prieš porą metų patyriau 
apie Vytenio Statkaus ruošiamą 
knygą, nesuabejojau nei jo kvali
fikacijom, nei sugebėjimu. Kaip 
minėjau, jis savo rašiniais Kariui 
įtikinančiai įrodė savo išraiškų 
būdą kalbėti raštu, kaip sakoma, 
iš esmės ir „ad rem”. Tai nedvi
prasmiškai rodo ir ši knyga. Tik 
tenka apgailestauti, kad šitokios 
knygos nesusilaukėm ankstėliau, 
lyg ir klausiant, kodėl šiam dar
bui nesiryžo tie, kurių, kaip sako
ma, buvo „duona kasdieninė”. 
Atsakyti nelengva. Gal tam buvo 
tokia pati priežastis, kaip ir su 
daugeliu mūsų darbų, vykdomų 
išeivijos sąlygomis: vienus spe
cialistus išjungė amžius ir mirtis, 
kitus fizinis išsekimas dėl duonos 
kasdieninės pristabdė, o gal vi
siems didžiąja kliūtimi buvo 
neturėjimas tiesiogiai prieinamų 
dokumentacijos šaltinių: jie liko 
Lietuvoje okupanto sunaikini
mui. O ir laisvės metais Lietuvos 
kariuomenės štabe tik 1936 me
tais buvo įsteigtas archyvas, prie 
kurio prieiti buvo nelengva: jis 
tebuvo tik tarnybiniams rei
kalams. Net ir nedidelės paslap
ties leidinį „Lietuvos karininkų 
metraštis” Kariui laimingu būdu 
tik dabar pavyko pripuolamai 
gauti. O jis labai reikalingas, 
ypač atsiminimų spausdinime, 
saugojant tekstus nuo klaidų ar 
melo.

Knygos autorius Vytenis Statkus kalba per „Lietuvos ginkluotų pajėgų 
1918-1940 m.” sutiktuves 1987 m. gruodžio mėn. 13 d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Chicagoje.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Labai gražiai ir teisingai šios 
knygos autorius LKVS „Ramo
vės” suvažiavime (1986.V.30), 
užsimindamas savo jau spaus- 
tuvėn atiduotą knygą, atsar
giai ir kukliais žodžiais išsitarė, 
jog pajutęs reikalo būtinumą, kai 
jau nebėra tų, kurie formaliai 
būtų kompetentingi tokio darbo 
imtis, jis ryžęsis šį didžios svarbos 
uždavinį įvykdyti, sukaupdamas 
plačiai pabirusią rašytinę me
džiagą bei pasitelkdamas gausų 
būrį talkininkų, galinčių teikti 
faktus bei liudyti raštu įvykių 
raidą, susijusią su Lietuvos ka
riuomene. Tokių bendradarbių 
sąrašą jis pateikia savo knygos 
pratarmėje. Bendradarbių yra 
visas pusšimtis. Tai įvairių laips
nių Lietuvos kariuomenės kariai, 
skelbę periodikoje atsiminimus, 
pateikę duomenis, o kai kurie jau 

Pėstininkai žygyje — iš knygos „Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m.”.

net išeivijoje gimę, bet išsaugoję 
savo tėvų ar artimųjų medžiagą, 
susijusią su Lietuvos ka
riuomene. Tačiau autoriaus 
didysis ramstis yra periodikoje 
paskelbtoji informacija, siekianti 
net 1916-jų metų lietuvišką laik
raštį, kurio betrupantys lapai 
stebėtinu būdu pateko į labai 
geras iškilaus žurnalisto Bro
niaus Kviklio rankas, kurio pa
slaugumu autorius pasinaudojo. 
Savo pratarmėje Vytenis Statkus 
neišskaičiuoja, kiek tokių šal
tinių jam teko pasiekti, tačiau jų 
yra didi gausa. O su ta gausybe 
galime suprasti ir darbo dydį, 
berikiuojant tą medžiagą į kny
gos puslapius.

Tas sunkus, didžio idealizmo 
bei kantrybės reikalaujantis dar
bas jau atliktas. Juo pelnytai gali 
džiaugtis autorius, įvykdęs pras

mingą pareigą tėvynei, gražiai 
įamžindamas Lietuvos kariuo
menę istorijoje. Dar daugiau: at
gims Lietuva, atsikurs ir jos ka
riuomenė, kuri tikriausiai daug, 
oi, daug kuo iš šios knygos galės 
pasinaudoti, beorganizuodama ir 
berikiuodama savo gretas.

Čia rūpi paminėti įdomų atvejį. 
1985 m. gruodžio 12 d. gavau 
laišką, kuriame Vietnamo karo 
veteranas invalidas Ted Waring 
(Springfield, MO) rašo, jog, ruoš
damasis daktaro laipsniui, rašo 
mokslinį darbą apie Pabaltijo 
valstybių kariuomenes prieš 
1940 metus. Trūksta jam Lie
tuvos kariuomenės uniformų bei 
ženklų aprašymų ir brėžinių. Tuo 
reikalu jis kreipėsi į Lietuvos 
konsulus. Deja, ir ten tos infor
macijos nėra. Jis buvo nukreiptas 
į Kario redakciją. Bet ir Karys ši
tokios medžiagos nebuvo paskel
bęs. Teko skubomis prašomą 
medžiagą paruošti, ir tas karo 
veteranas, padėkojęs Kariui, savo 
veikalu praturtino literatūrą apie 
Lietuvą. Vytenio Statkaus knyga 
bus pasigrožėtinu šaltiniu 
visiems, kurie imsis temų, susiju
sių su Lietuvos kariuomene.

Čia tūlas galėtų ir jftidurti, kad 
apie Lietuvos kariuomenę litera
tūros turime apsčiai. Tiesa, 
žurnalas Karys, gimęs 1919 m. 
laisvės kovų apkase, atgaivintas 
1950 metais, ir, ačiū Dievui, vis 
nesiskųsdamas savo sveikata, 
yra paskelbęs per savo 37 metų 
amžių išeivijoje šimtus tokio po
būdžio straipsnių. Pats Karys 
atskirais leidiniais į knygų rinką 
per tą laikotarpį yra išleidęs 31 
knygą, iš kurių vien tik buvusio 
Kario redaktoriaus Zigmo Rau- 
linaičio apie senosios Lietuvos ka
riuomenę bei žygius tik ką išėjo 
jau 13-oji knyga — „Lietuvos 
raitelių” II dalis — Kelias į sostą. 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vas liečiančius veikalus yra davę 
pik. Škirpa ir pik. Variakojis, ta
čiau ten tėra tik pulkų istorija. 
Stambūs veikalai Lietuvos ka
riuomenės temomis, apžvelgian
tys Nepriklausomybės kovas, yra 
pik. ltn. Kazio Ališausko Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918 -1920, kurio pirmas tomas 
išleistas Chicagoje 1972 metais. 
To paties pavadinimo du tomus 
paruošė dr. A. Rukša, o išleido

(Nukelta į 2 psl.)
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Cinzas apie Kondrotą
1987 m. lapkričio 28 d. Litera

tūra ir menas išspausdino pokalbį 
su Belgijoje gyvenančiu rašytoju 
Eduardu Cinzu. Cinzas ne be 
kartėlio kalba apie išeivijos 
reagavimą į jo kūrybą, skun
džiasi, kad knygos leidžiamos ma
žais tiražais, išeivijos literatūroje 
jis nemato didesnių prošvaisčių. 
Cinzas plačiau pasisako ir dėl ra
šytojo Sauliaus Tomo Kondroto 
nutarimo pasitraukti į Vakarus. 
Cinzas nesutinka su jo pasi
traukimu, nors pripažįsta, kad jis 
turėjo teisę tai daryti. Pasak Cin
zo, dėl išvykimo nukentės ir pats 
Kondrotas, ir Lietuva. Kondroto 
viltys angliškai rašyti netu
rinčios tvirtesnio pagrindo. 
Geriausiu atveju, girdi, esą 
Kondrotas nueis į „Amerikos 
balsą”, taps bibliotekų rašti
ninkėliu, kurio lietuviškai para
šytas romanas išeis mažu tiražu. 
Antra vertus, Kondroto masto 
rašytojo išvykimas, ne kaip- 
kokio nors automechaniko, yra 
nuostolis Lietuvai, nes Lietuvoje 
buvo rašytojas, kultūrininkas ir 
Lietuvos dalelė, rašo Cinzas Li
teratūroje ir mene.

Ateitis nenumatoma, tad neži
nia, kaip seksis Kondrotui ir ko 
vertos Cinzo pranašystės. Ne 
vienam rašytojui nepasisekė 
prisitaikyti prie Amerikos 
sąlygų, bet kitiems labai sekasi.
Geras pavyzdys — praėjusių metų Cinzas nepritaria Kondroto išvy- 
Nobelio premijos laureatas Josi- kimui, vadinasi, atsakomybę su- 
fas Brodskis, kuris, išvykdamas ’ verčia pačiam rašytojui. Cin- 
į Vakarus, be abejo, girdėjo 
pranašavimų, kad jis Amerikoje 
nieko nepasieks, kad dėl pasi
traukimo į Vakarus nukentės 
rusų literatūra. Brodskio atveju 
rusų literatūra laimėjo, ir būtų 
galima išvardyti kitų pavyzdžių.

Tarkime, kad Kondrotui nesi
seka rašyti angliškai, bet jis pa
rašo romaną lietuviškai. Cinzas 
šaiposi, kad knyga bus išleista 
500 egzempliorių tiražu, tai yra 
ne taip, kaip Lietuvoj. Nors au
toriaus savigarbą labiau glosto 
didesnis negu mažesnis tiražas, 
knygos vertės nelemia egzemplio
rių skaičius. Reikia tik prisimin
ti, kad prieš kelerius metus 
Brežnevo raštai buvo leidžiami 
milžiniškais tiražais, o Gudai- 
čio-Guzevičiaus epopėjos sulaukė 
kelių laidų. Svarbu, kad knyga 
parašyta ir išleista, tegu ir mažu 
tiražu. Jei ji vertinga, ji bus per
spausdinta vėliau didesniais 
tiražais. Išleista knyga turi daug 
didesnę galimybę išlikti negu 
stalčiuje pasilikęs rankraštis, 
kurio autorius nedrįso įteikti

leidyklai.
Tiesa, laikai keičiasi, cenzo

riaus galia mažėja, bet ji dar neiš- 
nykusi. Pokalbyje su Cinzu Bro
nius Raguotis atvirai pareiškia, 
kad prieš ketvirtį šimtmečio 
mirusio išeivio rašytojo Škėmos 
knyga Balta drobulė niekada 
neišleista Lietuvoje, ir dabar

t":

Saulius Tomas Kondrotas
Nuotrauka Jono Kuprio

nebus ištisai spausdinama, nes 
yra vietų, kurios, anot Raguočio, 
„mums nepriimtinos”. Pavojus 
užkliūti cenzoriui ypač grėsė 
Kondrotui, kurio savotiška vaiz
duotė, gana pesimistinė ir 
natūralistinė pasaulėžiūra ne
lengvai suderinama su oficialiąja 
ideologija.

Pasak Cinzo, Kondroto išvyki
mas — tai nuostolis Lietuvai. Kas 
kaltas dėl šio nuostolio? Kadangi

Indoeuropiečių kalbotyros — ir 
apskritai mokslinės kalbotyros — 
pradžia laikomi 1786 metai, kada 
britų teisėjas Kalkutoje, Sir 
William Jonės, pasauliui aiškiai 
išdėstė, kad ligi to laiko buvusi 
paslaptinga senųjų indų reli- 
gijos/literatūros kalba, vad. 
sanskritas, yra aiškiai gimininga 
su tokiomis Vakarų Europos 
kalbomis kaip graikų, lotynų, 
germanų (Sir William sakė: 
„goti keltų ir senųjų persų. 
Kadi; daugelis kalbotyros is
torijos tyrinėtojų šią paskaitos 
vietą laiko viena iš labiausiai 
cituojamų, mes ją čia visą ištisai 
išversime iš anglų kalbos ir paci
tuosime:

Sanskrito kalba, kokio ji bebūtų 
amžiaus ir išsivystymo, turi nuosta
bią struktūrą, tobulesnę negu graikų 
kalba, turtingesnę negu lotynų kal
ba, ir grakščiausiai išdailintą negu 
anose abiejose kalbose. Ji yra tačiau 
taip panaši j jas abi — ir savo 
veiksmažodžių šaknimis, ir grama
tikos formomis — kad tai jokiu būdu 
negali būti tik atsitiktinumas. Šie 
panašumai iš tikrųjų yra tokie dideli, 
kad joks filologas, išnagrinėjęs jas 
visas tris, negalėtų nuneigti fakto, 
kad jos visos yra kilusios iš to paties 
bendro šaltinio, kuris galbūt jau 
nebeegzistuoja. Yra duomenų, nors 
gal ne tokių stiprių, kad galima būtų 
manyti, jog ir gotų (= germanų, 
AKL), ir keltų kalbos,’ nors vėliau 
gerokai pasikeitusios, yra kilusios iš 
to paties šaltinio kaip ir sanskritas. 
Senųjų persų kalbą taip pat galima 
laikyti tos pačios šeimos nariu, jeigu 
ši diskusija liestų persų praeities 
klausimus.

(Versta iš teksto, paskelbto kny
goje A Reader in Nineteenth-Century 
Historical Indo-European Linguistics,

zas nesiteikia pagrįsti savo spren
dimo argumentais, bet panaši 
nuomonė išeivijoje reiškiama ne ^ited'brWinfredVuTm7nn4ndia’- 
pirmą kartą. Esą gabaus rašytojo na University Press, Bloomington 
pareiga savo kūryba turtinti 
savosios tautos kultūros 
gyvenimą. Bet jei kalbama apie 
pareigas, tai galima klausti, kaip 
valstybė arba kultūrai vadovau
jančios institucijos savo ruožtu 
rūpinasi kūrėjais, jų poreikiais, ir 
čia nekalbama apie gerus butus, 
didelius honorarus, kelialapius į 
kurortus ir progą trintis 
alkūnėmis su vyriausybės šulais. 
Nutarimą pasilikti Vakaruose 
dažnai sukelia baimė, kad ši 
kelionė į Vakarus bus paskutinė, 
kad valdžia neleis antrą kartą iš
vykti. Jeigu būtų galima laisvai 
keliauti į užsienį, tenai pabūti 
dvejus ar trejus metus, sugrįžti į 
tėvynę ir vėl išvykti, tai Kondro
to pasitraukimo klausimas net 
neiškiltų. Juk tuo atveju jis 
Vakaruose gyventų, nejaus
damas jokio reikalo daryti galu
tinį sprendimą, o Literatūros ir 
meno redakcija nebūtų skubėjusi

and London, 1967, p. 15).

Gal dėl to, kad Sir William 
Jonės jas pačias pirmąsias pa
minėjo, gal dėl to, kad tų metų 
universitetai be klasikinių kalbų 
(hebrajų, graikų, lotynų) ir 
literatūrų studijų buvo negalimi 
įsivaizduoti, gal dėl to, kad visos 
šios kalbos (sanskritas, graikų, lo
tynų k.) turėjo labai gausią ir 
brandžią literatūrą, per ištisus du 
šimtmečius šios trys klasikinės 
kalbos išsilaikė indoeuropiečių 
kalbotyros centre. Jos daugiausia 
buvo tyrinėtos, apie jas plačiau
siai ir giliausiai rašyta. Jų sis
temų pagrindu buvo mėginama 
atkurti, rekonstruoti indo
europiečių prokalbė, kurią Sir 
William Jonės taip gražiai pava
dino „bendru šaltiniu” (common 
source). Kitaip sakant, du 
šimtmečius šios trys kalbos buvo 
nepajudinama centrinė indoeu
ropiečių kalbotyros uola.

Savaime aišku, įvairiuose indo
europiečių kult i etimologiniuose 
žodynuose — ir šiaip knygose ir 
tyrinėjimuose žodžių kilmės klau
simais, — kur buvo mėginama 
nustatyti kurios nors kalbos žo
džio kilmė, arba „istorija”, buvo 
daugiausia remiamasi šiais trim 
„liudininkais”, kadangi svar
biausi „parodymai” (= kalbo
tyros vartojami kalbos duomenys) 
buvo vis imami iš sanskrito, 
graikų, lotynų kalbų. Tas pat 
vyko ir įvairiose lyginamosiose 
indoeuropiečių kalbų gramati
kose: pirmiausia beveik visuomet 
buvo nagrinėjami šių trijų kalbų 
duomenys.

Gal mes iš dalies dėl to dar vis 
nežinome, o tik spėliojame, saky
sime, ir apie lietuvių kalbos kai 
kurių senų žodžių kilmę, tokių 
kaip „kiaulė”. Tai galėjo atsitikti 
todėl, kad nė vienoje iš anų trijų 
kalbų tokios šaknies nė pėdsako 
surasti negalima. Tik neseniai 
buvo pastebėta, kad panaši šak
nis galima rasti keltų kalbose... 
O iš tikrųjų yra visiškai galima 
galvoti, kad tik lietuvių ir keltų 
kalbos išlaikė šią seną indoeu
ropiečių prokalbės šaknį (= 
keul-, koul-, kul-), o visos kitos 
kalbos, taigi ir sanskritas, ir grai
kų, ir lotynų kalbos — šios 
šaknies neišlaikė.

Atrodo truputėlį keista, kad 
prireikė dviejų šimtų metų ir ke
liolikos kalbininkų/indoeu- 
ropeistų kartų, ir nė vienas iš

rašyti, kad jis tėvynę išdavė. Tai
gi galima teigti, kad Kondrotas 
tik išvyko į Vakarus, o Lietuvos 
valdžia savo veiksmais lems, ar 
tai bus jo pasitraukimas, gimti
nės atsisakyma ir tik ateitis 
parodys, ar tai nuostolis Lietuvai. 
Tie, kurie kalba apie rašytojų pa
reigas tautai, turėtų suprasti, 
kad šiuo atveju valdžios politika, 
jos atsisakymas vykdyti savo 
tarptautinius įsipareigojimus 
gerbti keliavimo teisę, suvaidina 
kone svarbiausią vaidmenį, 
atskiriant rašytoją nuo tautos. 
Pagaliau pats Cinzas, kuris kas
dvejus metus apsilanko Lie- ' jų neišdrįso visą šią „srovę” nu- 
tuvoje, turėjo paraginti Lietuvos kreipti kita kryptimi, į kurį kitą 
rašytojus, kad šiais persi- . centrą. Teisybė, jau vad. jauna- 
tvarkymo laikais jie reikalautų 
tų pačių teisių, kokias Cinzui su
teikia Belgijos vyriausybė.

K. G.

V
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gramatikiai (vok. Junggrammati- 
ker, ang. Neogrammarians), 
kurie dominavo indoeuropiečių 
kalbotyroje 19-jo amžiaus pabai
goje ir 20-jo amžiaus pradžioje, 
buvo pradėję lyg ir kelti balsą 
prieš šio klasikinių kalbų „trium
virato” absoliutų dominavimą. 
Bet ir jie, teoriškai laikę visas 
kalbas vienodos svarbos, neiš
drįso pasukti kita kryptimi.

Iš lietuvių kalbininkų pirmasis 
pasisakęs prieš absoliutų šios 
trijulės dominavimą indoeuropie
čių kalbotyroje buvo genialusis 
a.a. prof. dr. Jonas Kazlauskas. 
Savo garsiojoje Lietuvių kalbos is
torinėje gramatikoje jis keliais 
atvejais rašė, kad visose indo
europiečių kalbose galima surasti

Prof. dr. Wolfgang P. Schmid

labai archaiškų bruožų, kad ir 
anos trys klasikinės kalbos buvo 
jau ir tuomet gerokai pasikei
tusios, kad ir jos buvo neišlai
kiusios daug tokių elementų, ku
riuos galima rasti kitose kalbose. 
(Plg., Jonas Kazlauskas, Lietuvių 
kalbos istorinė gramatika, 
Vilnius, 1968, ypač pp. 97, 131, 
132-136, 303-304).

Ir tik 1976 metais staiga pasi
girdo, galima sakyti, vieno 
mokslininko „sukilimo prieš tą 
trijulę manifestas”. (Jis taip to 
dalyko nevadino, tai mūsų 
„terminologija”).

Tas balsas suskambėjo Vilniu
je, aukšto lygio kalbotyros 
žurnale Baltistica (XII/2). Šiame 
numeryje buvo paskelbtas vieno 
iš pačių žymiausių vokiečių kai-

bininkų, prof. dr. Wolfgang P. 
Schmid’o straipsnis, kuris labai 
kukliai pavadintas (vokiškai) 
„Baltisch und Indogermanisch”, 
atseit: „Baltų (kalbos) ir indo
europiečių (kalbų šeima)”. Šiame 
straipsnyje prof. Schmid’as ir pa
skelbė savo „sukilimą” prieš 
skr. / gr. / lot. kalbų dominavimą. 
Leiskime pasisakyti pačiam au
toriui (vertimas — mūsų, AKL):

(Bet) jeigu mes indoeuropiečių 
kalbas surikiuosime į koncentriškų 
apskritimų modelį, laikydami baltų 
kalbas centre, tai tas mums tuojau 
bus labai naudinga, kadangi mes aiš
kiai galėsime skirti centrą ir peri- 
ferįją. Pačiame kraštutiniame apskri
time mes galėsime sutalpinti tas 
kalbas, kurios jau proistorijoje buvo 
labiausiai nutolusios nuo centro: 
keltų kalbas — vakaruose, graikų k.

Paties prof. dr. Wolfgang P. Schmid’o padaryta schema, paskelbta knygoje 
„Osteuropa vor 2000 v. Chr.” (1978). Kalbų vardai duodami vokiškai: Baltisch
— baltų k., Keltisch — keltų k., Germanisch — germanų k., Italisch — italų k, 
Iranisch — iranėnų k., Slavisch — slavų k., Thrakisch — trakų k., Albanisch
— albanų k., Illyrisch — ilyrų k., Tocharisch — tocharų k., Indisch — indų k., 
Armenisch — armėnų k., Hethitisch — hetitų k., Phrygisch — frigų k., Griechisch
— graikų k.

— pietuose, hetitų k. — Mažojoje Azi
joje, ir tocharų k. — centralinėje Azi
joje. Pirmoji staigmena yra tai, kad 
visos šios kalbos, nesvarbu ar jos yra 
vakaruose, ar rytuose, yra kentumi- 
nės kalbos. Tai reiškia, kad šio pir
mojo pasklidimo metu dar nebuvo 
jokio skirtumo tarp kentuminių ir 
sateminių kalbų.

(Wolfgang P. Schmid, „Baltisch 
und Indogermanish”, Baltistica 
XII/2, 1976, p. 118).

Schmid’as nurodo tris pagrin- , "į 
dines priežastis, kurios jį paska- T 
tino mėginti pradėti šį „suki- Z 
limą”: 1) Baltų kalbos yra pačios - 
archaiškiausios iš visų gyvųjų in- 
doeuropiečių kalbų; 2) Baltų 
kalbos (= latvių ir lietuvių) yra 
gyvos, gyvastingos, dar vis besi
keičiančios kalbos, o tuo tarpu 
visos trys klasikinės kalbos yra 
seniai mirusios. (Modernioji 
graikų kalba, kad ir kilusi iš 
senosios graikų kalbos, yra labai 
pasikeitusi.). 3) Baltų kalbų 
duomenys yra visuomet panau-. 
dojami, visuomet reikalingi visų 
indoeuropiečių kalbų tyrinėji
mams, gyvųjų ir mirusiųjų, ry
tinių ir vakarinių.

Iki šiol šis labai radikalus, 
revoliucinis pasiūlymas (mūsų 
terminu: „sukilimas”) nedaug 
rado pritarėjų labai konserva
tyvių žymiųjų kalbininkų/indoeu- 
ropeistų tarpe. Net ir lietuviai 
kalbininkai laikosi gana atokiai, 
jeigu taip galima pasakyti, nors 
jie (kaip žurnalo Baltistica redak
toriai...) šį prof. Schmid’o straips
nį įdėjo pirmuoju, atseit suteik
dami jam tam tikra prasme lyg ir 
to tomelio vedamojo statusą. Tuo 
tarpu tik tas pats vienas „suki
lėlis” prof. dr. Wolfgang P. 
Schmid ir toliau šį savo pasiūly
mą įvairiomis progomis populia
rina. O tokių progų jis turi daug: 
jis yra Goettingeno universiteto 
ordinarinis profesorius ir labai 
žymaus žurnalo Indogermanische 
Forschungen vyr. redaktorius.

Šias eilutes rašančiajam 1978 
metais teko susipažinti ir as
meniškai su šiuo indoeuropiečių 
kalbotyros „sukilėliu”. Mes 
susitikome Krokuvoje, kur tų 
metų rudenį vyko XIII-sis Tarp
tautinis onomastikos kongresas. 
(Onomastika — vardotyra, vardų 
tyrimo mokslas, kalbotyros šaka.) 
.Kad W. P. Schmid’as nėra tik 
eilinis kalbininkas, jau matyti 
iš to, kad ir aname kongrese 
jis buvo vienas iš penkių pa
grindinių paskaitininkų, t.y. jis 
kalbėjo vad. plenarinėje sesijoje, 
kur dalyvauja visi kongreso daly
viai (= keli šimtai kalbininkų). 
Mano užklaustas apie jo revoliu
cines idėjas, Schmid’as atsakė 
labai optimistiškai: anot jo, jis •«. 
tikįs, kad jo pasiūlymas bus kada 
nors priimtas bent jau geros 
dalies kalbininkų, kurie šitokiais 
klausimais domisi. Jis toliau pa
minėjo, kad, jeigu kada nors taip 
įvyktų, tai baltų kalbos (ypač 
nepaprastai archaiška lietuvių 
kalba) būtų dar daug labiau 
studijuojamos ir tyrinėjamos. Ta 
pačia proga (Krokuvoje, 1978) 
man prof. Schmid’as parodė, kaip - 
jis pats toliau savo idėjas skel
biąs. (Žiūr. schemą.)

Kadangi Vilnius dabar laiko
mas baltų kalbotyros centru, tai 
daugelio jaunų kalbininkų/indo- " • • 
europeistų keliai vis labiau ir la
biau turėtų eiti į Vilnių, ypač 
jeigu profesoriaus Wolfgang P. 
Schmid’o „sukilimas” greitai tap- 
tų sėkmingu.

F.

M
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Partinio kultūrinio elito 
pasipiktinimas ir iliuzijos

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Australijoje

Pro dabar pravertus „glasnost” 
langelius išvystame anksčiau sle
piamus „tarybinės” tikrovės frag
mentus, girdime skundų chorą. 
Tame masiniame chore dėmesio 
verta viena grupelė — tie lie
tuviai, kurie myli savo tėvynę ir 
tebetiki į marksizmą-leninizmą. 
Jų problemas ir lūkesčius Litera
tūroje ir mene 1987 m. rugsėjo 12 
d. aprašė poetas, Respublikinės 
komjaunimo premijos laureatas 
Jonas Mačiukevičius.

Savikritiškai žvelgdamas į savo 
praeitį, Mačiukevičius prisimena, 
kaip jis tenkinosi mokykline bei 
laikraštine informacija ir išda
voje nedaug težinojo apie Lie
tuvos istoriją. Jis su kartėliu 
pasakoja, kaip, jau pasmerkus 
Staliną, „garsiau kalbėti apie na
cionalinį orumą, nacionalinę 
savimonę, nacionalinę kultūrą... 
lyg ir nerekomenduota”; kaip 
„gana sunkiai ir mažais tiražais 
buvo spausdinama lituanistinė 
biblioteka, dar sunkiau pro 
nepasitikėjimo barjerus brovėsi 
istorinės knygos”.

Apie visa tai Mačiukevičius 
kalba jautriai, nuoširdžiai, skaus
mingai. Juk nelengva žmogui, 
kai jį, pažodžiui, plėšia į dvi 
puses. Ir jo išvados skamba rim
tai: „Kentėkime, mokykimės iš 
klaidų, kad mažiau padary- 
tumėm nauju”.

Kitas klausimas, kiek iš tikrųjų 
Mačiukevičius ir jo bendramin
čiai pasimokė iš tų klaidų? Ir ar 
tas žodis — „klaidos” — ne per 
daug kuklus? Kaip grubiai buvo 
(ir tebėra) darkoma, ribojama, 
draudžiama Lietuvos kultūra, is
torija. Ir kaip į tą naikinantį 
iššūkį atsakė Lietuvos komunis- 
tai-patriotai? Jie kentė, tyliai 
piktinosi, keikėsi sukandę dantis, 
bet visi tylėjo. Juk ir populiaru
sis poetas Justinas Marcinkevi
čius, dabar vaidinantis tokį svar
bų ir teigiamą vaidmenį kultū
rinio palikimo susigrąžinime, jau 
seniai žinojo, kap buvo mai
tojamas Maironis, draudžiamas 
Kudirka, kaip iš Vilniaus tilto 
buvo plėšiamas Vytis. Ir jis tylėjo, 
apie nieką neužsiminė savo Die
noraštyje be datų, kuriame dargi 
tvirtino, jog cenzūros nesama. 
Kodėl ta tyla? Atsargumas, 
baimė, bejėgiškumo jausmas? 
(Tai žmogiškos savybės ir dau
gelis mūsų, dabar išeivijoje e- 
sančių, gal nebūtumėm kitaip 
pasielgę.) Apie tą baimės ir bejė
giškumo paralyžių šiandien jau 
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galima pasiskaityti ir Pergalės 
bei Literatūros ir meno pusla
piuose. Kai kurie gal bijojo, kad 
gindami tautinę kultūrą, nepa
kenktų partijai, kuri stovi virš 
visų tautų ir kultūrų. Tada beliko 
kentėt ir laukt, kol partija duos 
ženklą pra^’ti.

Mūsų pa. unių kultūrininkų 
elitas ne tiktai tylėjo, bet ir neuž
tarė tų, kurie netylėjo. Elitui 
tylint, savilaidinė spauda rašė 
apie Lietuvos istorijos marinimą, 
istorinės prozos badą, etnogra
finių ansamblių ir kraštoty
rininkų persekiojimą, tradicinių 
švenčių slopinimą. Už tiesos 
rašymą lietuviai patriotai buvo 
kratomi, tardomi, teisiami, ap
kaltinami „antitarybine agita
cija ir propaganda”, grūdami į la
gerius, kur daugelis jų ir šiandien 
tebevargsta. Jų tarpe yra ir 
Mačiukevičių premija apdovano
jusios Komjaunimo tiesos buvęs 
redakcijos darbuotojas ir buvęs 
kompartijos narys Gintautas Ieš
mantas. Ar ne laikas šiandien jų 
atsiprašyti ir jiems viešai padėti?

Mačiukevičius toliau pasakoja, 
kad jis tik dabar tesužinojęs, kad 
tiek Gud’joje, tiek Ukrainoje 
„nedaug mokyklų beliko, kur 
būtų mokoma nacionalinė 
kalba”. Jo komentaras: „Tai 
liūdnas faktas”. Ar nebūtų 
tiksliau naudot žodį „tragiškas”? 
Ir kaip tą faktą suderint su par
tinio elito tvirtinimais, jog sovie
tinių respublikų šeimininkė 
esanti „liaudis”? Nejau pati 
liaudis nutaria numarinti savo 
gimtąją kalbą? Štai kas atsitinka, 
kai ilgiau pabūnama „tarybinių 
tautų šeimoje”, kuriai šiandien 
priklauso ir Lietuva.

Ar Mačiukevičius dabar grie
biasi tyrinėti, kas daroma gudų ir 
ukrainiečių kalboms išgelbėti? 
Ne, jis pasitenkina posakiu: 
„Gerai, kad imtasi žygių”. Kokie 
tie žygiai, jis nesako. O jie kol kas 
nedideli. Gudijos kompartijos pir
masis sekretorius Jefremas 
Sokolovas šįmet tiesiai pasakė 
susirūpinusiai savo respublikos 
inteligentijai, kad jos išvados 
esančios „neteisingos” — gudų 
kalbos vartojimas „susiaurėjęs”, 
nes tokia buvusi darbo žmonių 
„laisva valia”. (O kas bus, kai 
tokio „susiaurėjimo” užsinorės 
Lietuvos „darbo žmonės”, ypač 
atvežtieji Lietuvos „internacio
nalizuoti”?) Tiesa, Gudijoje ir 
Ukrainoje imtasi priemonių su- 
stiprint gimtąsias kalbas, bet

ANTANINA BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ

Šeštojo PLJ kongreso eiga
Gausus lietuvių jaunimai iš 

įvairių pasaulio kraštų: Ar
gentinos, Australijos, Bolivijos, 
Brazilijos, Didžiosios Britanijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Kolumbijos, Vakarų 
Vokietijos, Švedijos ir Urug
vajaus praėjusių metų gale susi
tiko Sydnėjuje, kur gruodžio 20 
dieną PLJ kongresas prasidėjo šv. 
mišiomis Šv. Marijos katedroje. 
Kongreso šūkis: „Tautos likimas 
— mūsų atsakomybė”. Oficialus 
kongreso atidarymas įvyko 
gruodžio 21 dieną Sheraton 
viešbutyje, kur tą patį vakarą 
buvo ati rymo pokylis. Kitomis 
dienomis vyko meniniai ren
giniai: talentų koncertas, 
„Sutartinės” kvarteto iš Toronto 
dainų vakaras ir kiti. Kalėdų iš
vakarėse buvo bendros kūčios 
Lietuvių klube.

Gruodžio 26 dieną dalyviai 
išvyko į Australijos federalinę 
sostinę — Canberrą. Čia Lietuvių 
klube buvo suruoštas atstovų pri
ėmimas, o vakare vėl skambėjo 
„Sutartinės” dainos. Naujus 
metus jaunimas jau sutiko 
Adelaidėje St. Bemard Youth 
Centre puošnioje salėje, pokylyje, 
kuriame dalyvavo arti tūkstančio 
svečių.

Nuo sausio 1 iki 7 dienos prasi
dėjo „darbymetis” kongreso 
stovykloje — Roseworthy Agri- 
cultural College (apie 70 km nuo 
Adelaidės) erdviose patalpose ir 
palapinėse. Į stovyklą atvyko 360 
dalyvių. Čia buvo iškeltos Lie
tuvos ir visų dalyvių kraštų vėlia
vos. Jos, tam tikrom apeigom 
palydint, buvo kas rytą iškelia

pagrindiniai tų respublikų inteli
gentijos reikalavimai buvo maitė, Rita Rudaitytė, Marytė 
atmesti. Gimtosios kalbos moky- Balaišytė. Ateinantis kongresas 
masis ir toliau bus neprivalomas,

| tėvai ir globėjai ir toliau galės 
siųsti savo vaikus į rusiškas 
mokyklas. Pati Maskvos Pravda 
liepos 21 d. pasmerkė tokius 
reikalavimus kaip mėginimus 
„administraciniu būdu susiau
rinti rusų kalbos vartojimą”.

Išreiškęs nuoširdų pasipikti
nimą, Mačiukev. :.us lieka 
problemų paviršiuje. Naujai pa
dėčiai aprašyt reikia naujų žodžių 
ir sąvokų, o jis tebekalba senąja 
kalba. Stalino nusikaltimus jis te- 

i bevadina „Stalino kulto meto
dais”. (Ar tada nebūtų logiška 

j kalbėti ir apie „Hitlerio kulto 
metodus”?) Išeities ir išganymo jis 
tebeieško lenininiame „interna
cionalizme”, lyg jis nežinotų, kad 

■ Lenino utopijos įgyvendinimas 
reikalauja kuo skubesnio tautų 
ištirpdymo. Pasipiktinimas taip 
ir liks bergždžias, jei tebebus 
piktinamasi užburto iliuzijų ra
telio ribose. jp

mos ir vakare nuleidžiamos. 
Stovyklautojai pasiskirstė 
grupėmis su vadovais: žemaičiai 
(M. Mauragis), aukštaičiai rytie
čiai (E. Sakadolskienė), suval
kiečiai ir dzūkai (A. Karazijienė 
ir E. Juodvalkė), lietuviškai ne
kalbantieji (S. Kubilius ir M. 
Mauragis).

Stovykloje vyko gausūs ren
giniai: paskaitos, simpoziumai, 
diskusijos, literatūros ir poezijos 
vakarai, filmai, žaidimai, dainos, 
šokiai, sportas... Visko išvardyti 
neįmanoma. Iš gausybės paskai
tų pažymėtinos: „Žodinės istorijos 
rinkimas išeivijoje” (A. Stepa- 
nienė iš Canberros), „Lietuvių 
tautos išsiblaškymas ir skilimas” 
(I. I. Požėlaitė-Davis iš Adelai
dės), „Įvairių tarminių sričių tau
tosaka” (E. Juodvalkė iš Vakarų 
Vokietijos), skaidrės ir pokalbiai 
apie Lietuvą (G. Damušytė iš 
JAV ir J. Vaičaitytė iš Prancū
zijos), „Lietuva — politinės per
spektyvos” (V. Nakas iš JAV).

Kasdieną buvo spausdinamas 
paties jaunimo redaguotas 
laikraštėlis ir, kas įdomiausia, 
jaunimas pastatė simbolinį 
„Kryžių kalną”, į kurį su kun. A. 
Saulaičių priešakyje iškilminga 
procesija nužygiavo. Buvo atšvęs
tas PLJ kongreso 21-asis gimta
dienis su gausiomis vaišėmis, 
šampanu ir stalo dydžio milži
nišku tortu, parūpintu Adelaidės 
ponių. Tortą perpjovė kun. A. 
Saulaitis, dalyvavęs visuose 
ligšiolinių kongresų sąskrydžiuo
se.

Sausio 7 dieną, atsisveikinimo 
dienoje, buvo išrinkta naujoji PLJ 
valdyba iš kanadiečių (visi iš To
ronto): Alvydas Saplys (pirmi
ninkas), Daina Kalendraitė, 
Monika Spūdaitė, Mirga Šaltri- 

numatomas šaukti Pietų Ameri
koje.

Sausio 7 d. vakare stovyklau
jantieji išvyko į Melbourną. Ten 
dar turėjo suruošti talentų 
koncertą ir dalyvauti oficialiame 
uždarymo pokylyje bei sausio 10 
d. šv. mišiose Šv. Jono bažnyčioje.

Malonu pažymėti, kad kon
gresas praėjo labai sėkmingai ne 
vien organizacine prasme, bet ir 
finansiškai, nes Australijos tau
tiečiai surinko arti 100,000 dole
rių, kas padengė ne tik visas 
išlaidas, bet dar gražus „avan
sas” liko ateinančiam suvažiavi
mui.

Adelaidės Lietuviško radijo 
komiteto atstovai Janė Vabolie- 
nė ir Leonas Gerulaitis, nuvykę 
į stovyklą, pravedė interviu su 
kai kuriais atstovais ir tą pasikal
bėjimą transliavo sausio 9 dienos 
programoje. Įdomu buvo klau
syti jaunimo sąmoningus ir 
logiškus į visus klausimus 
atsakymus.

Kongreso meniniai renginiai
Kongreso dalyviai suruošė Ade

laidės lietuviams du koncertus. 
Pirmasis įvyko sausio 2 dieną 
Lietuvių katalikų centro salėje. 
Tai buvo muzikos ir dainų 
vakaras, atliktas vokalinio kvar
teto „Sutartinė” iš Toronto. Džiu
gu pažymėti, kad grupės narės 
yra jaunos lietuvaitės, visos 
gimusios išeivijoje.

Vadovė Nijolė Benotienė 
atlieka akompaniatorės-akor- 
deohistės ir, gražia lietuvių

Šeštoj'o Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvės Audra Aleknaitė, Zina 
Dresliūtė ir Daiva Ilginytė Sydnėjaus operos rūmų fone.

Nuotrauka Ritos Likanderytės

kalba, pranešėjos pareigas. Pa
sakė, kad kiekvieną koncertą 
jos pradeda daina „Lietuva”, ir 
tas lyg buvo paženklinimas ir 
visų tolimesnių dainų. Visos 
lietuviškos, sekė viena po kitos 
švaria, gražia gimtąja kalba. 
Smagu tad buvo patirti, kad tos 
lietuvaitės iš dalies išblaško abe
jones, jog lietuvių vaikai išeivijoje 
nutausta.

Be to, jų nėra palietusi ir šių 
dienų „bacila” — modernus, lau
kinis „dainavimas”. Jų dainos 
plaukia iš pačios širdies Lietuvos 
Nemunėlio bangomis.

Jos naudoja mikrofonus, gal ir 
be reikalo, nes jų jaunatviški, 
gražūs balsai gan stiprūs. „Sutar
tinės” vardas pilnai atitinka 
švarų, sutartinį skambėjimą. 
Zitos ir Dainos Gurklyčių sopra
nai su Danutės Pargauskaitės ir 
Nijolės Benotienės altais harmo- 
niškai susilieja į švarų muzikinį 
akordą. Dainos buvo lydimos: 
deklamavimu, fleita, akordeonu, 
barškalais ir elektriniais vargo
nėliais. Bet liaudies dainos — la
bai būdingai, liaudiškai — be 
muzikinio pritarimo.

Daugelis dainų tačiau buvo 
panašaus muzikinio pobūdžio, tad 
norėjosi jų didesnio interpreta
cinio įvairumo, kuriuo žais
mingai švystelėjo „Pelėda” ir 
bisui atlikta daina apie moteris, 
įnešusios gyvo muzikinio 
humoro.

Vadovė, be dirbtinio sceninio 
pozavimo, paprastu nuoširdumu 
tardama žodžius į publiką, taip 
pat paprašė susirinkusius jungtis 
į jiems žinomas dainas. Audi

Sydnėjaus Lietuvių klube susitikę seni ir nauji draugai: Dabėys (JAV) ir Virginija Bruožytė (Australija). 
Andrius Valavičius (Brazilija), Zina Dresliūtė (JAV), Tadas Nuotraukos Ritos Likanderytės

torijai pasiūlymą „priėmus”, kai 
kurios skambėjo salėje entuzias
tingai, plačiai...

Vakarui pasibaigus, Australi
jos Kongreso pirmininkas 
Henrikas Antanaitis, tardamas 
padėkos žodį (palydimą gėlių do
vanomis), pranešė, kad mielos 
viešnios visų Australijos 
koncertų pelną paskyrė korigreso 
naudai, dargi atvykdamos į mūsų 
žemyną savo lėšomis! Publika ne
gailėjo delnų, atsidėkodama už 
malonią muzikinę pramogą ir 
dosnų menininkių gestą.

Sausio 3 dieną popiet į Adelai
dės Lietuvių namų salę atsilankė 
tiek žiūrovų, kiek ta erdvi salė 
galėjo sutalpinti. Visus domino 
mišriame koncerte dalyvaujantis 
jaunimas. Su atvykusiais iš 
kitų kraštų, atlikėjų skaičius 
buvo nemažas.

Programą pranešinėjo adelai- 
diškis Aidas Kubilius, iš pradžių 
iškvietęs į sceną Kęstutį Ivinskį 
(Vakarų Vokietija). Šis, akompa
nuodamas sau gitara, atliko savo 
kompoziciją „Baladė”, o prisi
jungus Rimui Čuplinskui (Kana
da) — Vasario 16 gimnazijos 
mokiniui ir melburniškiui Arū
nui Bruožiui, irgi su gitara, trise 
dar padainavo Kęstučio Ivinskio 
sukurtom melodijom keletą 
dainų, kurių viena buvo Antano 
Gustaičio eilėraščiui „Aš norė
čiau prikelti nors vieną senelį...’

Po jų į sceną išėjo adelaidiškis 
Sietynas Kubilius. Tvarkingai 
apsirengęs, kvalifikuoto akto
riaus gilia emocine išraiška, 
mūsų dailiojo žodžio perdavimo 
meistras vaidybiškai perskaitė 

,, 
ir

Kur bakūžė
„Laimingas

iš Kanados, 
ir Daina Ka-

ištraukas iš M. Malakūnienės 
poemos „Nežinomi keleiviai”.

Jį pakeitė kitas adelaidiškis, 
baritonas Petras Račkauskas, 
padainavęs 
samanota” 
žemaitis”.

Dvi studentės 
Loreta Stanulytė 
lendraitė, tautiniais stilizuotais 
rūbais, švelniu grakštumu 
pašoko lietuvišką šokį pagal 
komp. Jono Govedo liaudies mo
tyvais pritaikytą (įrekorduotą) 
muziką.

Monika Šiaulytė (medicinos 
studentė iš Brazilijos) paskambi
no Pixinginhua technišką veika
lą „Calinhezo”, nuskambėjusį su
brendusios pianistės spalvingu 
perdavimu.

Vasario 16 gimnazijos dainų 
būrelis: Rimas ir Indrė Čuplins- 
kai (iš Kanados) ir Analia Gaidi- 
nauskaitė (iš Argentinos) sutar
tinai, muzikaliai padainavo kele
tą liaudies dainų.

Dana Pargauskaitė, „Sutar
tinės” vokalinio kvarteto narė, 
virtuoziškai pagrojo akordeonu 
Fr. von Suppe „Poet and 
Peasant”.

Urugvajaus atstovai: Diana 
Fornara, Helena Modzelewski, 
Alberto Kaluževičius ir Daniel 
Juosponis pašoko charakteringą 
„Cielito” šokį.

Melburniškiai Virginija ir 
Arūnas Bruožiai, jam gitara 
pritariant, lyriškai, „mezzo-voce” 
padainavo „Tėvyne mano” ir 
„Svajonės”.

Konservatorijos studentė (iš 
Argentinos) Ariana Rastauskaitė, 
skambindama pianinu M. K. 
Čiurlionio noktiurną, sugebėjo 
išsemti to puikaus, jausmingo 
veikalo giliai lyrinį grožį, o P. 
Saenz ir A. Nonino tanguose — 
muzikine jėga ir temperamentu 
sukūrė skirtingą kūrinių 
nuotaiką.

Ją pakeitė kita puiki pianistė 
Veronika Krausaitė (iš Kanados) 
su savo kompozicija „Pajūry”, 
sukurta kongreso atidarymui. 
Gan naujoviškomis harmonijo
mis pagrįstoje kompozicijoje 
girdėjome ir tylų bangų ošimą, ir 
jūros šėlstančios audras. Toliau, 
Krausaitei pianinu pritariant, 
savo poeziją melodeklamavo Sigi
ta Baršėnaitė (iš Kanados). Deja, 
netobulai mikrofonui veikiant, ne 
visi žodžiai buvo pagaunami.

Virginija Bruožytė ir Petras 
(Nukelta į 4 psl.)
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„Akmuo užantyje” — „švelni” 
politinė pornografija

Vokiečių okupacijos mokslinė metodologija ir OSI

Netrukus po 1987 m. rugpjūčio 
23 d. demonstracijos Vilniuje, 
kurioje buvo paminėtos Hitlerio 
— Stalino pakto aukos, Lietuvos 
televizijos studija pagamino 
filmą, pavadintą „Akmuo 
užantyje”. Ištraukos iš šio filmo 
buvo rodomos per vadinamuosius 
televizijos tiltus tarp Sovietų 
Sąjungos ir Europos bei Ameri
kos miestų, kaip įrodymas, kad 
Lietuvoje galima laisvai demons
truoti. Dabar šį filmą žiūri ir 
išeiviai Amerikoje.

Dar sykį permeskime akimis 
„Akmenį užantyje”. Teigiama, 
jog tai neva ,,dokumentinis 
pasakojimas” apie „nepavykusią 
antitarybinę provokaciją”. 
Filmas prasideda teigiamais vaiz
dais, pozityvia muzika: „dori” 
tarybiniai piliečiai dirba, ilsisi, 
džiaugiasi gražiu, taikingu gyve
nimu. Komentatorius Baublys 
painformuoja, kad tasai gražus 
„tarybinis” gyvenimas nepatinka 
užsienio provokatoriams, kurie, 
klastingais radijo balsais, 
suskato kurstyti lietuvius de
monstruoti.

Kas gi iš tikrųjų dėjosi 1939-ais 
ir 1940-ais metais? Komentato
rius bematant nukelia mus į isto
rinės tiesos „šventovę” — „Revo
liucijos istorinį muziejų”. 
Matome dokumentinius kadrus, 
girdime, kaip naciai pasiglemžė 
Čekoslovakiją ir Klaipėdos 
kraštą, kaip frankistai įsitvirtino 
Ispanijoje. Londonas, Paryžius 
nenori bendro fronto su Maskva. 
Todėl Sovietų Sąjunga — koks 
kilnus, protingas aktas! — ryžtasi 
sudaryti sutartį su Vokietija 
taikai išsaugoti.

Ar tai „istorija”? Ta keista 
faktų, kadrų atranka? Kodėl 
nematome paktą pasirašančių 
Molotovo ir Ribbentropo, juos 
laiminančio Stalino? Kur pakto 
slapti protokolai? Kur kadrai 
apie sovietinę armiją, užimančią 
dalį Lenkijos? Kur Suomijos 
užpuolimas? Komentatorius 
mums aiškina, jog Lietuvoje 
susikūręs „antifašistinis fron
tas”, įvykusi „socialistinė revo
liucija”, kariuomenė stojusi į 
„revoliucijos” pusę. O iš kur 
Lietuvoje atsirado „šaunioji” 
sovietinė armija? „Dokumenti
nis” filmas apie tai neprasitaria, 
tyli apie Berijos NKVD, areštus, 
terorą.

Tada išvystame demonstruoto
jus, kuriuos lydi gargždesys, 
burzgėjimas. Komentatorius su 
jais kalbasi, bet jų argumentai 
nuolatos nutraukiami, jų pasisa

v
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kymai fragmentiški. Stengiamasi 
sudaryti įspūdį, kad jie patys 
nežino, ko jie nori. I Jie — 
„religiniai ekstremistai”, jie 
„nusikaltėliai”, jie kalėjo už 
,,antitarybinės literatūros 
gaminimą”. Ekrane matome au
kas, priskiriamas prieš okupantą 
kovojusien partizanams. Ekra
ne nė vienos Stalino - Berijos au
kos...
Paiikusi demonstruotojus, ka

mera vėl pereina prie normalių, 
dorų tarybinių piliečių. Karo 
veteranas perspėja, jog demons
tracija — tai mėginimas „klaidin
ti” žmones. Demonstruotojus il
gai kritikuoja ir kitas pilietis, 
vadina jų akciją „mažumos dik
tatu”. Jų komentatorius neper- 
traukinėja; jų argumentai pilnu
tiniai.

„Niekus kalba”, — į demonstra
ciją ranka numoja jauna mergi
na. Ji priklauso kartai, kuri gim
nazijoje ir universitete nieko 
negirdėjo apie Hitlerio — Stalino 
paktą, jo slaptus protokolus; o 
Lietuvos istorijos, kaip dabar vie
šai prisipažįstamą, ji tegavo 
trupinius. Todėl ji ideali Vilniaus 
televizijos pašnekovė!

Nors „Akmenį užantyje” 
pagamino Vilniaus televizijos 
studija, jo turinys ir forma pasis
kolinti iš kitur. Kiekvienas saki
nys, kiekvienas kadras kartoja 
standartinę sovietinės pseudo- 
dokumentacijos gamybą. Bet 
filmas turi dar įdomesnių 
giminaičių — jo bruožai primena 
Reicho nacionalsocialistų parti
jos propagandos skyriaus ga
minius. Klasiškas tos totali
tarinės „kūrybos” pavyzdys yra 
taip pat „dokumentiniu” pava
dintas nacių filmas „Klajojantis 
žydas”. Ir jame matome „dorus”, 
„normalius” žmones — vokiečius, 
arijus — kuriuos palydi Bacho 
muzika. Bet vos tik kamera 
pereina prie žydų, pasigirsta 
orientališka kakofonija, irzlus 
triukšmas. Nacių filmo komen
tatorius perspėja,, kad „žydai po 
civilizuotų europiečių kauke” 
pavojingi pašaliečiai, jų negalima 
toleruoti savo tarpe. Vilniškio 
televizijos filmo pabaigoje komen
tatorius Baublys panašiai kalba, 
jog jam „slogų jausmą” kelia tai, 
kad tarp dorų tarybinių piliečių 
yra žmonių, kurie „dega neapy
kanta”, kurie turi „akmenį 
užantyje”. Išvada ta pati — tokie 
asmenys yra pašaliečiai, svetim
kūniai, kuriuos reikia izoliuoti ir 
padaryti nepavojingais.

Mokslinė, pseudomokslinė ir 
prokuratūrinė istorija

SAULIUS SUŽIEDĖLIS

1. Įvadas
Turbūt niekam nežinomas fak

tas, kad 1410 m. liepos 15 d. 
mūsų planetą lankė marsiečių 
mokslininkų ekspedicijos erdvė
laivis. Tiksliau tariant, ne tiek 
lankė, kiek stebėjo iš orbitos 
žemiau vykstančią kovą Rytprū
siuose, kurioje prakaitavo 
dešimtys tūkstančių karių. Šią 
karštą liepos popietę kovėsi 
lenkas Stanislovas, švaistydama
sis kai iju prieš jį apnikusį 
priešą. Įnirtęs lenkas karys taip 
ir nepastebėjo, kad atsidūrė di
džiausiame apsupimo pavojuje. 
Prakaituodamas, mosuodamas 
ginklu, tiktai po įtemptos kovos 
suvokė, kad staiga, dėl jam neaiš
kių priežasčių, priešas ėmė trauk
tis ir jam pasidarė lengviau, pa
vijęs vieną baltu apsiaustu apsi
rėdžiusi riterį, smogė jam į galvą. 
Stanislovas pradėjo stumtis pir
myn, nujausdamas, kad mūšio 
eiga keičiasi jo naudai. Visas iš
vargęs, sėdo pailsėti, bet po kiek 
laiko pakilo ir pradėjo žygiuoti 
laimėtojo žingsniu. Po geros 
valandos, sau murmėdamas, 
„nežinau, kaip ten buvo, bet vis 
dėl to pasisekė”, jau dalyvavo 
pergalės puotoje.

Savo ruožtu marsiečių mokslo 
akademijos istorikas iš erdvėlai
vio pasigėrėdamas stebėjosi: — 
Tai genialus to karvedžio taktinis 
ėjimas, tiesiog stebėtina, kaip jis 
įviliojo priešą į spąstus, tuo išgel
bėdamas į sunkią situaciją pa
kliuvusį savo pusbrolį. Ir tuoj pat. 
sėdo prie savo kompiuterio, rapor
te detaliai aprašydamas šio isto
rinio mūšio taktinę eigą.

Dėstydamas istoriją koledže, 
kiekvieną istorijos kursą pradė-

* Paskaita, skaityta 1987 m. spalio mėn. 
31 d. Chicagoje per „Ateities” akademini 
savaitgali, kurio tema buvo: Lietuvių tau
tos fizinis ir dvasinis išlikimas.

Jei „Akmuo užantyje” nevertas 
„dokumentinio filmo” vardo, 
kokiam žanrui jis p 'klauso? Gal 
tiksliausia jį būtų pavadinti 
politine pornografija. Užsienyje 
pornografija rūšiuojama į „gru
biąja” ir „švelniąją”. Ankstesnie
ji, o ypač Stalino laikais pagamin
ti sovietiniai propagandiniai fil
mai nusipelno „grubios pornogra
fijos” etiketės; „Akmuo užantyje” 
yra būdingas „švelniosios porno
grafijos” produktas. Praeitis ir 
dabartis jame iškreipiamos tru
putį subtiliau, mandagesniu to
nu, bet esmė lieka ta pati. Kaip 
filme „Atgaila” Varlamo gerbė
jai, taip ir „Akmens užantyje” 
gamintojai lietuvių kalba tebe- 
deklamuoja Varlamo — Stalino 
legendas. kį 

davau šiuo, prisipažįstu, gana 
dirbtiniu ir nerimtu anekdotu. Jį 
papasakojęs, paklausdavau: — 
Na, ir kas daugiau nusimano apie 
šį svarbų, tiesiog lemiamą įvykį 
Europos istorijoje, marsiečių 

. mokslininkas ar karys Stanislo
vas? Reaguodami į šitokį klau- 

( simą, kurso studentai atsakydavo 
įvairiai, bet netrūkdavo nuo
monių, kad pėstininkas Stanis
lovas turėjo daugiau žinoti, nes 
akivaizdžiai aišku, sveikas protas 

| („common sense”) tiesiog dik
tuoja, kad įvykio dalyvis turi 
daugiau žinoti, negu įvykio 

, stebėtojas.
Bet šitokios logikos silpnumas 

paaiškėja, iškėlus problemą kitaip, 
sakykime, paprašius Stanislovo 
ir marsiečių mokslininko parašy
ti darbą šiuo klausimu: Kodėl lie
tuviai ir jų sąjungininkai laimėjo 
Žalgirio mūšį? Marsietis moksli
ninkas, be abejo, gautų penke
tuką, o kareivėlis Stanislovas 
turbūt krapštytų ’Hlvą, darbo, o 
gal ir paties uždavinio neįkandęs.

Nesunku įrodyti, kad kasdie
ninė patirtis arba „common 
sense” neturi daug bendro su tik
ruoju mokslu. Šito gal ir nevyku
sio pavyzdėlio esminis tikslas yra 
parodyti, kad kaip tik marsietis 
mokslininkas, stebėdamas įvykį 
iš tolo, geriau suprato bendrąją 
mūšio taktinę eigą, negu eilinis 
kovotojas. Iš tikrųjų beveik visas 
moderniosios, ir net, iš dalies, an
tikinės Vakarų civilizacįjos inte
lektualinis pagrindas yra kaip tik 
šitos kasdieninės patirties, saky
kime, kaimo logikos paneigimas 
mokslo srityje (bet ne kasdieni
niame gyvenime). Šiandien mes 
gerai žinome, kad žemė skrieja 
aplink saulę, nors dar kalbame, 
kad saulė „kyla” ir „leidžiasi”, 
t.y. galvojame „moksliškai”, bet 
dar kalbame „liaudiškai”. Beveik 
nė vienas išauklėtas žmogus šian
dien netiki, kad pasaulis yra 
nejudomas visatos centras, nežiū
rint, kad tas paneigimas priešta
rauja mūsų akims ir ausims, 
mūsų kasdieninei patirčiai.

Mokslinės metodologijos esmė 
glūdi supratime, kad ne visi 
duomenys, ne visi „faktai” yra 
lygiaverčiai. Kaip matome, mūsų 
akių patirti duomenys apie taria
mą saulės „judėjimą” neturi daug 
mokslinės vertės. Arba, kaip pa
brėžia marsiečių apsilankymas 
Žalgirio mūšio metu, sveiko pro
to arba, geriau pasakius, „kas
dieninės patirties” logikos prin
cipai irgi mažai vertingi moksliš
ka prasme, ypač bandant atsta
tyti prasmingą ir apibendrintą 
praeities vaizdą.

Žinoma, istorija šiek tiek ski
riasi nuo griežtųjų mokslų. 
Vienas iš bruožų, labiausiai ski
riančių istorijos mokslą nuo, pa
vyzdžiui, chemijos, yra tai, kad 
istorijai yra užkraunamos mo
ralinės pareigos, kurios daug
maž neskiriamos griežtiesiems 
mokslams. Vargšė istorija. Kar
tais atrodo, kad ji turinti atlikti 
viską: ir ginti tautos garbę, ir au
ginti gerus krašto piliečius, ska
tinti pagarbą protėviams, ugdyti 
patriotizmą, apsaugoti etnines 
bendruomenes nuo nutautimo, 
įrodyti, kad lietuviai nebuvo na
cių kolaborantais, arba įrodyti, 
kad jie tokiais buvo — ir tai dar

Dr. Saulius Sužiedėlis per „Ateities” akademinio savaitgalio programų 1987 
m. spalio mėn. 31 d. Jaunimo centre, Chicagoje. , , ,,Nuotrauka Jono Kuprio.

sąrašas istorijai priskiriamų pa
reigų anaiptol neįpusėtas.

Tad istorija ir kai kurie kiti 
visuomeniniai mokslai turi tam 
tikrą moralinį ir pedagoginį 
elementą, kuris, apskritai pa
ėmus, nėra būdingas griežtųjų 
mokslų šakoms. (Dalinė išimtis 
yra dabartinė JAV se verdanti 
kontroversija apie evoliucijos dės
tymą viešosiose mokyklose, bet 
daugumai piliečių turbūt nesu
daro didelio moralinio galvosūkio 
klausimas, ar elektros srovė lais
viau teka per vandenį ar geležį. 
Antra vertus, nereikia aiškinti, 
koks nepaprastai didelis šokas 
ištiktų lietuvių visuomenę, jei 
koks istorikas įtikinančiai įrody
tų, kad arkivyskupas J”ozapas 
Skvireckas, apsivilkęs vokišku 
munduru, asmeniškai, ginklu 
rankoje, vadovavo žydų šaudy
mui Kaune.)

Antrasis pasaulinis karas ir su 
juo susiję įvykiai, dėl savo 
nepaprastos apimties nekaltų 
žmonių žudynių, dėl dar iki šiol 
neregėto technologijos ir valsty
binio biurokratizmo piktnaudo- 
jimo, yra pagrįstai įgavę istorijos 
studijose nepaprastai didelį 
moralinį svorį. Kaip tik dėl to 
šiais klausimais aštriai reaguoja
ma, smarkiai polemizuojama, 
ypač atvėrus naujas istorinio aiš
kinimo galimybes arba šviežias 

Dalis klausytojų per dr. Sauliaus Sužiedėlio paskaitų „Ateities” 1987 m. akademinio savaitgalio metu Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. ( Nuotrauka Jono Kuprio

to meto istorijos interpretacijas. 
Pavyzdžiui, užpernai yokietijoje 
išėjusi Andreas Hillgruber 
esėjinio pobūdžio studija apie' 
Antrąjį pasaulinį karą iššaukė jų 
spaudoje ir akademinėse in
stitucijose aštrias diskusijas ir 
polemikas.

Istorinių įvykių moralinis ak
tualumas neišvengiamai veda į 
istorijos supolitinimo pavojų. 
Viena istorijos supolitinimo 
pasekmių yra apgailėtinas „pseu- 
doistorijos” suklestėjimas, apie 
kurį konkrečiau pakalbėsime 
kiek vėliau. Pseudoistorija gali 
reikštis įvairiai ir, tarp kitko, jos 
lygis yra nevienodas: blogiausiu 
atveju tai šlamštas (pvz., kai 
kurių tariamų mokslininkų visiš
kas „Holocaust’o” neigimas), o 

. geriausiu, tai šiek tiek mėgėjiška, 
nors nepavojinga istorinė 
grafomanija. Pseudoistorija vis 
dėlto skiriasi nuo žurnalistikos ir 
istorinių romanų tuo, kad, nesi
naudodama moksline metodologi
ja, ji vis dėlto pretenduoja į 
mokslišką istoriją. Pseudoistori- 
jos autoriams būdingi dažnai 
pasitaikantys absoliutūs tvirti
nimai, arba „galutinės tiesos” 
įrodinėjimai.

Pseudomokslininkams kartais 
pavyksta patraukti savo pusėn 
nemažą visuomenės dalį. Pavyz
džiui, JAV-se organizacijos, prie

šiškos evoliucijos dėstymui 
mokyklose, samdo „moksli
ninkus” įrodyti, neva moksliš
kais pagrindais, ūmaus pasaulio 
sukūrimo teorijas. Dažniausiai 
pseudomokslininkams labiausiai 
sekasi toje visuomenės dalyje, 
kuri yra jau iš anksto nusista
čiusi priimti jų „tezes”. Dau
gumai akademinių mokslininkų 
atmetant pseudomokslininkų aiš
kinimus, pastarieji griebiasi 
nudėvėto mito apie tariamą aka
deminio pasaulio dominavimą 
tam tikrų jiems priešiškų jėgų, 
kurios gali būti „kairieji libe
ralai”, „pasaulietiški humanis
tai”, „tarptautinės korporacijos”, 
arba „karo pramonės komplek
sas”, priklausomai, žinoma, nuo 
ideologinio arkliuko, kuriuo joja 
pats pseudomokslininkas.

Neneigiu, kad kiekvieno krašto 
akademinės institucijos, jų tarpe 
ir istorijos fakultetai, užsiima po
litikavimu. Iš tiesų ne be pagrin
do Amerikoje dažnai sakoma, kad 
profesūra pasižymi aštriausiomis 
politinėmis intrigomis. Tai įrodo, 
kad akademikai, kaip ir kiti 
profesionalai, yra ambicingi, daž
nai nepakantūs. Bet tai dar 
nereiškia, kad akademinė visuo
menė neturi tam tikrų mokslinių 
normų, kurios privalomos visiems, 
pretenduojantiems į mokslinin
kus. Žinoma, netobulame pasau
lyje tų normų ne visuomet lai
komasi, bet būtų nesąmonė 
teigti, kad tų mokslinių kriterijų 
nėra vien dėl to, kad istorikai turi 
politines nuomones ar net ideolo
ginius įsitikinimus.

2. Kas sudaro tikrąją moks
linę istoriją?

Rimtas istorijos rašymas lie
tuvių kalba prasidėjo su Simano 
Daukanto Būdu senovės lietuvių 
ir žemaičių. Daukanto veikalas 
šiandien vertinamas labiausiai 
dėl savo originalumo, nors jau 
ilgesnį laiką jis nelaikomas pa
tikimu Lietuvos istorijos šaltiniu. 
Kitaip istorikų žiūrima į Valan
čiaus kritišką studiją Žemaičių 
vyskupystė, kuri, kad ir su klai
domis, dar vertinama kaipo svar
bus istorinis veikalas. Teodoro 
Narbuto, Basanavičiaus ir kitų 
Lietuvos patriotų istorinės studi
jos įeina į tam tikro tipo lietuvių 
klasikinio patriotinio romantiz
mo literatūrą, o ne mokslišką is
toriją.

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos laisvės idėja gyva!

Propagandos kampanija 
prieš Vasario 16

Artėja Lietuvos Nepriklauso
mybės akto paskelbimo 70-osios 
metinės, ir atrodo, kad šįmet 
Vasario 16 tėvynėje bus šven
čiama kitaip. Ankstesniais 
metais lietuviai patriotai tyliai 
savo tarpe prisimindavo nepri
klausomos valstybės atkūrimą, 
apgailestaudami jos žlugimą. 
Šįmet jie ketina viešai paminėti 
šį reikšmingą įvykį Vilniuje, 
Kaune ir kitur. Valdžios nusista
tymas irgi kitoks. Ankstesniais 
metais ji mėgindavo nutylėti 
Vasario 16-ją, o šįmet užvesta 
precedento neturinti propagandos 
kampanija, kurios formalus 
tikslas — nuvertinti Nepriklau
somybės akto paskelbimo reikš
mę. Straipsniai apie Vasario 16-ją 
skelbiami ne vien dienraščiuose, 
bet ir žurnaluose Komunistas, 
Laikas ir įvykiai, Kultūros barai, 
Švyturys. Rašo jauni ir seni isto
rikai, neatsilieka ir propagandis
tai. Straipsnių lygis nevienodas, 
bet kai kurie palyginti objekty
viai apibūdina tuometines sąly
gas, naikina baltąsias dėmes.

Propagandos kampanija įdomi 
įvairiais atžvilgiais, išjos galima 
mėginti spręsti, kaip vadinamoji 
ideologinė kova bus vedama atvi
rumo ir persitvarkymo sąly
gomis. Partijos galia nėra paki
tusi; jai davus nurodymą, is
torikai ir kultūros darbuotojai 
turėjo jį vykdyti. Lapkričio 14 d. 
dailininkų suvažiavime CK 
sekretorius Lionginas Šepetys 
nurodė, jog „atėjo laikas, kad mū
sų mokslininkai iš esmės nušvies
tų buržuazinių istorikų sui- 
dealizuotą, savo kėslams pa
jungtą vasario 16 d., atskleistų 
jos reakcinę reikšmę lietuvių 
tautai”. Nepraėjus nė mėnesiui 
po Šepečio kalbos, pasipylė 
straipsnių apie Vasario 16-ją 
srautas, kuris dar nesibaigė. 
Neįtikima, kad tiek daug istori
kų taip staiga susidomėjo Vasario 
16-ja, tad aišku, jog laukiama, 
kad mokslininkai mestų, ką turi 
po ranka, ir jungtųsi į propagan
dos darbą. Šiuo atžvilgiu padėtis 
tokia pat kaip anksčiau, bet kai 
kuriais kitais atžvilgiais ideolo
gijos kovos politika gerokai 
pasikeitė. Ilgą laiką partija lyg ir 
tikėjo, kad tyla geriausia byla. Ne 
vien tik buvo stengiamasi 
nutylėti tokius tautai reikš
mingus įvykius, kaip Vasario 16, 
bet net didesnė Lietuvos istorijos 
dalis lyg ir neegzistavo. Nebuvo 
galima rašyti nei apie caro 
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vykdomą tautinę priespaudą, nei 
apie tautinio atgimimo sąjūdžio 
veikėjų katalikiškus ir antirusiš- 
kus jausmus. Ne tik istorijoje bu
vo baltų dėmių. Antai tarybinė 
spauda labai retai minėdavo lie
tuvius kitamanius ir žmogaus 
teisių sąjį iio narius, beveik 
dešimtmetį buvo būgštaujama 
ištarti Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos pavadinimą. Bet da
bar visiškai kitaip. Turėdama 
masinės informacijos priemonių 
monopolį, valdžia dabar ryžtasi 
nuosekliai ir atkakliai įpiršti 
savo faktų ar istorijos versiją, ją 
įkalti į visuomenės sąmonę. Tiek 
pat dėmesio skiriama priešininkų 
niekinimui ir juodinimui. Tad 
tarybinė spauda paminėjo 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. demonstracijas, 
piktai puldama jos rengėjus. Ne
seniai Tiesoje pasirodė penkių 
straipsnių serija, puolanti Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. 
Vasario 16-tosios akto pa
skelbimo bei Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo aplinkybių 
viešas nagrinėjimas akivaizdžiai 
patvirtina naujos ideologijos 
kovos kursą.

Valdžios požiūriu, naujos 
ideologijos kovos priemonės turi 
savo privalumų. Jos sukuria atvi
rumo regimybę ir nebus mažiau 
veiksmingos už senąją politiką. 
Dabar viešai pripažįstama, kad 
senoji propaganda arba mėgi
nimas visiškai nutylėti įvykius 
buvo labai neveiksmingi, kad 
žmonės, kurie domėjosi praeitimi, 
skaitydavo nesovietiniais metais 
išleistas knygas, jomis labiau 
pasitikėjo. Kiti sėmėsi žinių iš ta
riamų sovietinės santvarkos 
priešų.

Per anksti nustatyti, kokios bus 
naujosios politikos pasekmės. Sa
vaime aišku, daug kas priklausys 
nuo straipsnių kokybės, ir kol kas 
ji gana nelygi. Antai istorikas 
prof. Konstantinas Navickas at
kakliai kartoja senas dogmas, 
taip stengiasi nuvertinti Nepri
klausomybės paskelbimo aktą, 
jog nepastebi, kad pats sau prieš
tarauja. Pasak jo, pirmoji 
priežastis, dėl kurios negalima 
Vasario 16 aktą vadinti nepri
klausomybės paskelbimo aktu, 
esanti tai, kad vokiečiai nebūtų 
leidę priimti nutarimo, kuris 
būtų prieštaravęs jų aneksijos 
siekiams. Tačiau Navicko 
penktoji priežastis, būtent, kad 
vokiečiai neleido nutarimo pa
skelbti Lietuvoje, nenorėdami,

VYTAUTAS SKUODIS

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 70-ties metų 
sukaktį, kiekvienas iš mūsų savo 
mintyse ir pasąmonėje sugrįž
tame į mūsų krašto ir mūsų tau
tos naujausių laikų — 20-tojo 
amžiaus istoriją, kurios gyvais 
liudininkais esame mes patys. Ne 
vienas iš mūsų vaikystėje ar jau 
jaunystėje džiaugėmės, Lietuvai 
vėl tapus laisva. Beveik visi mes 
gyvenome dar laisvojoje Lie
tuvoje. Tačiau, Lietuvos himno 
žodžiais tariant, neilgam saulė 
pašalino tamsumus, gaubusius 
mūsų tėvynę. Ir vėl ant jos 
užslink lga, tamsi naktis, kuri 
tebesitęsia iki šiol, atrodo, be 
jokių prošvaisčių.

Apmąstant mūsų krašto ir tau
tos likimą, tikriausiai ne vienam 
iškyla sunkūs, tačiau gyvybiškai 
svarbūs klausimai: 1) Ar dabar, 
po tiek daug dešimtmečių besi
tęsiančios vergijos tėvynėje ir 
tremties išeivijoje, mūsų per
skeltos ir išblaškytos tautos 
nepriklausomybės siekimas Lie
tuvai dar tebėra reali idėja? 2) Ar 
tai, ką mes čia, būdami išei
vijoje, darėme ir tebedarome nors 
kiek priartino būsimą Lietuvos
laisvės rytą? 3) Ar pavergtoji jungta prie tada iškilusios ir 
mūsų tautos dalis dar ilgai galės 
išsilaikyti prieš nuožmų pavergė
ją, kuris tebededa didžiules 
pastangas palaužti legaliais, pu
siau legaliais ir nelegaliais bū
dais kovojančios tautos pasi
priešinimą? 4) Ar Lietuva tikrai 
kada nors vėl taps nepriklausoma 
valstybe?

Kiek leidžia man skirtos ribos, 
panagrinėkime šitus iš tiesų la
bai svarbius klausimus, kurių 
sprendimas vienaip ar kitaip 
daro įtaką į mūsų pačių gyve- j 
nimą, o taip pat ir mūsų veiklai.

* * *
Be abejo, mes visi žinome mūsų 

krašto — Lietuvos istoriją. Tenka 

kad visuomenė susidarytų įspūdį, 
jog Vokietija yra pasiryžusi 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę, aiškiai r^do, kad nu
tarimas buvo neprn..įtinąs vokie
čiams. Kiti istorikai gerokai 
objektyviau rašo. Pavyzdžiui, 
istorikė Aldona Gaigalaitė 
straipsnyje žurnale Laikas ir įvy
kiai pažymi, kad Vasario 16 
aktas buvo „savavališkas Tary
bos nutarimas”, taigi paskelbtas 
be vokiečių pritarimo, todėl 
vokiečiai sunaikino Lietuvos aido 
numerį, kuriame jis buvo išspaus
dintas. Ji pažymi, kad lietuvių 
tautos daugumai gyvenimas buvo 
geresnis Nepriklausomoje Lie
tuvoje, negu carinėje Rusijoje ar 
kaizerinėje Vokietijoje, tad Lie
tuvos valstybės sukūrimas buvo 
tam tikras pažangos žingsnis. 

I

tiktai apgailestauti, jog daugeliui 
kitataučių ji mažai pažįstama, dėl 
ko galbūt ir Lietuvos vardas kai 
kam iš jų net negirdėtas. Jeigu jie 
pažvelgtų į 14-15 šimtmečių 
Europos žemėlapį1, jame pama
tytų vieną iš didžiausių ir stip
riausių to meto Europos valsty
bių — Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštiją. Lietuva tada apsaugojo 
Vakarų Europą ir jos kultūrą nuo 
mongolų-totorių veržimosi į 
Vakarus. Ji gynė nuo tos pačios 
invazijos ir vakarines rusų žemes. 
Net du šimtmečius Lietuva globo
jo Ukrainą. Ukrainiečiai patrio
tai ir dabar tebejaučia didelį 
dėkingumą Lietuvai, prisi
mindami tuos du šimtmečius, 
kada Lietuvos valdovai jiems su
darė palankiausias sąlygas vys
tyti savąją tautinę ukrainiečių 
kultūrą. Tai buvo jiems bene pats 
laimingiausias laikotarpis jų is
torijoje. Tais laikais Lietuva tapo 
galinga valstybe, pati užsigrūdin
dama nepaliaujamose kovose su 
vokiečių ordinais, slavais ir 
mongolais-totoriais.

Taip jau atsitiko, jog 18-to 
šimtmečio pabaigoje Lietuvos 
valstybė apsilpo ir visa buvo pri- 

sustiprėjusios agresyvios rusų 
imperijos. Tačiau lietuvių tauta 
neišnyko. Ji tapo pavergta, tačiau 
nepalaužta. Laisvės praradimas 
skatino visą tautą vėl ją atgauti, 
iškovoti net ginklu. 1794,1831 ir 
1863 metų sukilimai ir 1905 
metų įvykiai Lietuvoje pasauliui 
parodė, jog lietuvių tautos 
siekimas atgauti laisvę yra gyvas 
ir stiprus. Klydo 18-to amžiaus 
pabaigos ir 19-to amžiaus pra
džios vokiečių mokslininkai, ku
rie tada, netikėtai atradę lie
tuvius, buvo įsitikinę, jog tai 
išnykstanti tauta. Juos tada suža
vėjo lietuvių kalba, taip panaši 
sanskritui, lotynų ir senajai grai
kų kalboms, ir jie skubėjo ją, kol 
dar ji gyva, tyrinėti, kaip

Kultūros baruose Alfonsas 
Eidintas aiškina, kad marksistai 
istorikai turi vertinti visus sudė
tingus istorijos procesus, ir ne tik 
iš dogmatiškų pozicijų. Jis pa
brėžia, kad visi Lietuvos tarybos 
nariai buvo už Lietuvos atsky
rimą nuo Rusijos, ir kad ne visi 
pritarė Lietuvos ryšiams su 
Vokietija. Be to, jis ištisai pacita
vo Nepriklausomybės aktą, nu
rodydamas, kad „nepaneigiama, 
jog nepriklausomybės aktas 
reiškė siekimą kurti sava
rankišką buržuazinę valstybę”. Ir 
Eidintas, ir Gaigalaitė apgailes
tauja, kad anuomet neįsitvirtino 
Kapsuko valdžia. Bet vis dėlto 
sveikintina, kad jie pasako tai, 
kas anksčiau buvo tabu.

Dėl naujos propagandos kampa
nijos valdžia gali atsidurti keblio
je padėtyje. Jeigu persvara bus 
teikiama seniems netiksliems 
šablonams, tai nukentės atvi
rumo politika. Antra vertus, 
tikras atvirumas parodytų, kad 
1918-19 metais tikrai buvo 
sukurta Nepriklausoma Lietuva, 
kuri sukūrė geresnį gyvenimą 
lietuviams, o sugriovus vieną ko
munistų skelbiamą mitą, gali kil
ti pavojus kitiems mitams, ypač 
svarbiausiam, tai yra, kad Lie
tuva savo noru, o ne dėl sovie
tinės okupacijos, įsijungė į Sovie
tų Sąjunga. K. G.

Nuotrauka Vytauto Augustino

Laisvės statula Kaune, pastatyta 1928 metais Karo muziejaus sodelyje 
(skulptorius Juozas Zikaras).

artimiausią indoeuropiečių pro
kalbei. Pagaliau po ilgos ir atkak
lios kovos su rusiškuoju paver
gėju, net ir už lietuvišką spaus
dintą žodį, ir palankios politinės 
situacijos dėka Lietuva 1918 
metų vasario 16-tąją dieną, lygiai 
prieš 70 metų, pasiskelbė nepri
klausoma valstybe.

Net ir 1904 metais atgavus 
uždraustą lietuviškąją spaudą, 
mažai kas pagalvojo, jog Lietuvos 
laisvės rytas čia pat, beveik 
ranka pasiekiamas, vos po 14 
metų. Tada daugiausia, ko lie
tuviai galėjo tikėtis, ir idėja, 
kurią jie kėlė, buvo Lietuvos au
tonomijos sukūrimas Rusijos 
imperijos ribose. Lietuvos nepri
klausomybės idėja tada daug 
kam atrodė kaip graži svajonė. Ir 
toliau buvo tebegyvenama senąja 
Lietuvos praeitimi, romantinės li
teratūros sparnais dažnai sugrįž
tant į garbingą Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos praeitį. 
Tačiau tada augo ir stiprėjo lie
tuvių tautinis sąmoningumas, 
labai išryškėjęs spaudos drau
dimo metais. Tiktai taip pasiruo
šusi tauta galėjo ryžtis savo kraš

Vilniaus miesto panorama, žvelgiant i Gedimino kalną. Nuotrauka Vytauto Augustino

tą paskelbti nepriklausoma vals
tybe.

Lietuvos, o drauge Latvijos bei 
Estijos, nepriklausomybę 1920 
metais patvirtino Sovietų Rusija. 
Šitų naujai susikūrusių Pabaltijo 
valstybių suvereniteto aktus 
pasirašė pats V. Leninas, patvir
tindamas, jog Sovietų Rusija atei
tyje neturės jokių pretenzijų į 
šiuos Pabaltijo kraštus. Jungti
nės Amerikos Valstybės Lietuvai 
pilną pripažinimą suteikė 1922 
m. liepos mėn. 28 d. Nuo tada 
prasidėjo oficialūs valsty- 
biniai-diplomatiniai ryšiai tarp 
JAV ir Lietuvos.

Sovietų Sąjunga savo garan
tijas dėl Pabaltijo kraštų 
suvereniteto brutaliai sulaužė, 
1940 m. birželio mėn. 15 d. juos 
okupuodama. Tam ji panaudojo 
milijoninę armiją ir iki šiol visam 
pasauliui melagingai tvirtina, jog 
Pabaltijo kraštai neva patys pa
noro prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos. 1940-1941 ir 1944-1953 
metai Lietuvai buvo bene patys 
tragiškiausi visoje jos istorijoje. 
Buvo vykdomas nepaprastai žiau
rus fizinis ir dvasinis lietuvių 

tautos genocidas, kurio artimiau
sias tikslas buvo palaužti lietuvių 
tautos pasipriešinimą naujajai 
okupacijai.

Pasinaudojus palankia situaci
ja tauta 1941 metais sukilo. Tų 
metų birželio 22 dienos sukilimo 
metu žuvo daugiau kaip 2000 lie
tuvių. 1944-1954 metais Lie
tuvoje vykęs už krašto laisvę 
partizaninis karas iš mūsų tautos 
pareikalavo apie 30,000 kruvinų 
aukų. Šimtai tūkstanty lietuvių 
atsidūrė kalėjimuose, konclage- 
riuose, Sibiro tremtyje arba buvo 
tiesiog nužudyti. Lietuvai didelė 
laimė, kad daliai mūsų tautiečių, 
artėjant antrajai sovietų okupa
cijai, pavyko pasitraukti į Vaka
rus, kad gyvenant išeivijoje toliau 
būtų tęsiama kova už Lietuvos 
laisvę.

Lietuvoje kova už tikėjimo 
laisvę, už žmogaus teises ir pa
grindines laisves, pagaliau už 
savo krašto laisvę ir atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos tęsiasi ir 
dabar. Tai patvirtina stipri Lie
tuvos pogrindžio veikla, kasmet 
gausėjantis atvirų kovotojų-disi- 
dentų skaičius. Tai gerai matyti 
iš pastarųjų metų išeivijos 
lietuvių spaudos. Lietuvos disi
dentai tai nėra pavienžfe, izoliuo
tos asmenybės. Jie yra pavergto
sios tautos parlamentarai pilna to 
žodžio prasme. Jie apeliuoja visos 
tautos vardu į laisvojo pasaulio 
tautų sąžinę. Juos saugo visa tau
ta.

Lietuvoje pastoviai vykstanti 
taiki kova visam pasauliui rodo, 
jog lietuvių tauta, bent absoliuti 
tos tautos dalis, niekada nesutiks 
su dabartine Lietuvos, kaip 
aneksuoto krašto, padėtimi, 
aneksuoto pagal dviejų pačių di
džiausių karo nusikaltėlių — 
Stalino ir Hitlerio 1939 m. 
rugpjūčio mėn. 23 d. slaptą susi
tarimą, kuris yra žinomas kaip 
Molotovo-Ribbentropo paktas*. Šį 
nusikalstamą sandėrį pasauliui 
priminė praėjusių metų rugpjūčio 
23 dieną vienu laiku įvykusios 
demonstracijos Vilniuje, Rygoje ir 
Talinne. Vėliausios iš pavergtų 
Pabaltijo kraštų Vakarus 
pasiekusios žinios rodo, jog ten 
dabar kyla nauja, galinga pasi
priešinimo banga, jau tiesiai 
reikalaujanti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atsiskyrimo nuo Sovie
tų Sąjungos, kas neprieštarauja 
sovietinei konstitucijai.

Visa tai, kas čia iki šiol sakyta, 
yra žinoma, tačiau tai mums 

(Nukelta į 2 psl.)
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Vilniaus Jaunimo teatro 
gastrolės Amerikoje

Jonas Puzinas — archeologas, istorikas, enciklopedininkas

Gegužės mėnesį Vilniaus Jau
nimo teatras pasileis j savo 
ilgiausią kelionę — Houstonas, 
Chicaga, o gal ir kiti Amerikos 
miestai. Houstono „Alley” 
teatras taip pat žada lankytis Le
ningrade ir Vilniuje. Apie šiuos 
istorinius kultūrinius mainus jau 
plačiai rašo amerikiečių spauda, 
juos gyvai diskutuoja lietuvių 
išeivių bendruomenė. Išeivijos 
kultūrininkai jau daro pastangas 
vilniečius pasikviesti ir į New 
Yorką, kur tuo metu prasideda 
tarptautinis teatro festivalis.

Nors Jaunimo teatro gastrolės 
dar ateity, jau prasidėjo su jomis 
susijusi lingvistinė, kultūrinė, 
politinė drama. Pavyzdžiui, 
amerikiečių spaudoje jau spėjo 
nukentėti lietuviškos pavardės. 
Skaitome apie Dalią „Tamuleve- 
chutę”, o „Dėdės Vanios” re
žisierius vadinamas „Nekro- 
shyus”, „Eimuntus Nekrošius”, 
„Emos Nekroshyus”. Kas kaltas 
dėl tokių kalbinio Černobylio 
invalidų? Iš dalies amerikiečių 
nežinojimas, bet yra ir kitų, 
stambesnių priežasčių. Juk ir 
Literatūros ir meno skiltyse 
neseniai buvo paklausta: „Kas gi 
neleidžia, kad sportininkai, ar
tistai, mokslo, meno žmonės 
užsieniuose reprezentuotų mūsų 
kraštą su savo autentiškais, 
prasimanytų .transkripcijų’ 
dantračiuose nesumaitotais var
dais?” Tiesa, Vilniuje egzistuoja 
oficiali instrukcija kaip perrašyti 
asmenvardžius iš lietuvių kalbos 
į rusų kalbą, bet jos nepaiso so
vietiniai biurokratai, tarpinin
kaujantys lietuvių ryšiams su 
užsieniu. O lietuviams dar nelei
džiama tiesiogiai bendrauti su 
užsieniu ir tą užsienį informuoti 
apie Lietuvą.

Amerikiečių spaudoje ne tiktai 
iškrypo lietuviškos pavardės, bet 
ir patys lietuviai kai kur pavir
to... rusais. Štai dienraštis 
Houston Chronicle praėjusią 
vasarą rašė, kad tame mieste 
lankysis rusų aktoriai iš Rusijos 
miesto Vilniaus ir scenoje kalbės 
lietuviškai. Ar ne žavi egzotika? 
Ir dėl to iš dalies kaltas daugelio 
amerikiečių nesusigaudymas Vi
durio - Rytų Europos geografijo
je ir istorijoje. Nedaug pagalbos 
jie susilaukia ir iš Lietuvos ryšius 
su užsieniu kontroliuojančių 
Maskvos biurokratų, kurie 
nekalba apie ypatingą Lietuvos 
tautą ar jos originalų meną, bet 
apie Lietuvoje gyvenančių 
tarybinių žmonių kuriamą 
„tarybinę” kultūrą...

O dabar laikas pažvelgti į 
teigiamą medalio pusę. Lietuvių 
teatro menininkų pasiekimai jau 
žadina amerikiečių dėmesį, pade
da garsinti Lietuvą ir jos meną. 
Abipusiai vizitai, kelionės padeda 
atsikratyti iliuzijų ir „tarybinės” 
egzotikos. Tokių vaisių davė ir 
praėjusią vasarą įvykusi 
Houstono Alley teatro direktorių 
Pat Brown ir Michael Tiknis vieš
nagė Lietuvoje bei Rusijoje, apie 

kurią beveik visai neinformavo 
Vilniaus spauda.

Vos atvykus į Vilnių, pasakoja 
Tiknis (neseniai atsistatydinęs iš 
savo pareigų), jiems akysna kri
to skirtingas alfabetas ir kalba: 
„Mes tur' įatyrėme, kad nors iš 
lietuvių įeikalaujama, kad jie 
sugebėtų susikalbėti rusiškai, 
lietuvių kalba jiems yra pirmoje 
vietoje”. (Šios kelionės dėka, Tik- 
niui jau nebereikia aiškinti, kad 
lietuviai nėra rusai).

Houstono teatro direktorių 
viešnagė prisidėjo ir prie jų poli
tinės apšvietos. Jie patyrė, kad 
gastrolių repertuarą nustato ne 
Vilniaus Jaunimo teatro meni
ninkai, bet vis dar visagaliai 
biurokratai Maskvoje. Rašyda: 
mas apie Vilniuje amerikiečių 
svečių matytus penkis spektak
lius, Tiknis pabrėžia, kad vienas 
tų spektaklių, „Kvadratas”, pa
demonstravo ne tiktai „glasnost” 
tikrovę, bet ir jos ribas. Ameri
kiečiai turėjo eiti pas LTSR 
Kultūros ministrą ir prašyti, kad 
jiems būtų leista žiūrėti 
„Kvadratą”, kuriame vaizduo
jama, kaip ilgi metai sovie
tiniame kalėjime užmuša laisvės 
jausmą. Nors jie tą leidimą gavo, 
Kultūros ministras labai suabe
jojo, ar „Kvadratas” būsiąs 
išleistas iš Sovietų Sąjungos į 
Ameriką. Tiknis rašo, kad Alley 
teatro direktoriai tebesitiki, jog 
Sovietų Sąjungos valdžia sudarys 
galimybę amerikiečiams pamaty
ti šį „tikrai nepaprastą” spek
taklį.

Amerikiečių teatro vadovai 
džiaugiasi, kad jiems pavyko tai, 
kas nepasisekė garsiajam New 
Yorko prodiuseriui Joąeph Papp, 
kuris anksčiau irgi mėgino atsi
kviesti Vilniaus Jaunimo teatrą 
į New Yorką. Jų džiaugsmu 
dalijasi ir išeiviai, kuriems 
ateinančio pavasario gastrolės 
reiškia svarų lietuvių kultūros 
laimėjimą.

Scena iš Vilniaus Valstybinio jaunimo teatro „Pirosmani, Pirosmani...” pasta
tymo — Pirosmanis (V. Bagdonas) ir Ija-Marija (I. Kriauzaitė).

Dešimtosioms jo mirties metinėms

VINCAS TRUMPA
s

Visi žinome, kad Jonas Puzinas 
buvo profesorius ir filosofijos 
daktaras, tačiau jis pats nemėgo 
tais titulais dangstytis. Beveik po 
visais savo straipsniais ir stu
dijomis jis pasirašydavo „J. 
Puzinas”, ir tik redaktoriai savo 
valia jam prikergdavo pro
fesoriaus arba daktaro, o kartais 
ir abu kartu titulus. Tą paliudija 
ir Antanas Mažiulis, suredagavęs 
Jono Puzino rinktinių raštų 
dvitomį.

Kadaise Adomas Mickevičius 
kaltino ir smerkė savo laikų 
vadin lą Didžiąją emigraciją iš 
Lietuvos ir Lenkijos titulomani- 
ja. Ta liga sergame ir mes, vadin
dami kiekvieną tik burną 
atidariusį solistu, arba vos ne vos 
rašyti pramokusį rašytoju. 
Atrodo, pamirši jam tokį titulą 
pridėti, jis ir nebus nei solistas, 
nei rašytojas, nei profesorius.

Jonas Puzinas labai gerai 
suprato, ką reiškia mokslininkui 
lituanistui netekti savo žemės po 
kojomis. Atsidūręs Vakaruose jis 
rašė': „Atplėšti esame nuo gimtojo 
krašto, atskirti nuo tautos bran
duolio. Tas atitrūkimas nuo tėvy
nės visiems mums be galo skau
dus, bet bene skaudžiausiai tuo 
atžvilgiu paliesti istorikai ir, 
aplamai, visi lituanistai. Pro- 
istorės mokslas semiasi žinių iš 
senovės sodybų, piliakalnių, kapi
nynų, istorija — iš archyvų, litu
anistai — iš pačios tautos. Dabar 
mes visi esame atskirti nuo tų 
visų šaltinių. Taigi, tuo tarpu,1 
grynai mokslinis darbas sunkiai 
įmanomas” (Jonas Puzinas, 
Rinktiniai raštai, 11., 413 p.).

Šventa teisybė pasakyta, ypač 
dėl Puzino specialybės. Vis dėlto

Chicagoje Vilniaus Valstybinis 
jaunimo teatras per šiemetinį 
Tarptautinį teatro festivalį 
vaidins Čechovo „Dėdę Vanią” ir 
V. Korostiliovo „Pirosmani, 
Pirosmani...”. Spektakliai vyks 
nuo gegužės 24 iki 29 dienos, kas
dien, Royal George Theatre, 
1641 North Halsted Street Chica
go, Illinois. Infc nacijas apie 
spektaklių laiką ir bilietus teikia 
Tarptautinio teatro festivalio 
būstinė, tel. 312-664-3370.

jp 

negalima nesistebėti, kaip daug 
per tuos savo tremties trisdešimt 
metų Jonas Puzinas yra padaręs, 
tegu ir ne grynojo mokslo ba
ruose. Jis ir Juozo Kapočiaus 
leidžiamos Lietuvių enciklo
pedijos bendradarbis ir redak
torius, jis ir Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos pirmi
ninkas, ir nepailstantis spaudos 
darbininkas. Retai kada kokio 
laikraščio ar žurnalo redakto
riaus prašomas jis atsisakydavo 
pagelbėti.

Už gražų Jono Puzino rinktinių 
raštų dvitomį pirmiausia turime 
būti dėkingi jo buvusiam moki
niui etnografui Antanui Mažiu- 
liui, kuris labai rūpestingai 
surinko, suredagavo ir visais 
reikalingais priedais aprūpino šį 
leidinį. Pagarba priklauso ir 
velionio našlei Konstancijai Pu- 
zinienei, be kurios rūpesčio vargu 
šis leidinys būtų pasirodęs. Gero 
žodžio vertas ir mūsų Lituanis
tikos institutas, parūpinęs šiam 
leidiniui lėšų. Norėtųsi tik gei
dauti, kad tam Institutui nepri
trūktų entuziazmo panašiems 
Petro Joniko, Prano Skardžiaus, 
Adolfo Šapokos, Leonardo Damb- 
riūno rinktiniams raštams 
išleisti.

Žinau, kad ypač pastaruoju me
tu tokiems darbams atmosfera 
nėra labai palanki. Kai kas tie
siog siūlo visiškai užmiršti 
mokslinį ir kultūrinį darbą ir 
visas jėgas sukoncentruoti į 
visokių rezoliucijų rašymą ir 
pigios propagandos gamybą. Net 
literatūrinės vakaronės ban
domos pakinkyti į politinį 
vežimą. Tikėkimės, kad toji poli
tinė karštligė praeis ir kad nei Li
tuanistikos institutas, nei Baltų 
studijų asociacija, nei Lietuvių 
katalikų mokslo akademija nenu
trauks savo darbo. Šios pastaro
sios garbei reikia pasakyti, kad ji 
ligi šiol labai sėkmingai, nors ir 
ne be didelio vargo, tęsia Antano 
Salio, Zenono Ivinskio, Konstan
tino Avižonio raštų leidimą. 
Reikėtų tik, kad mūsų spauda 
daugiau apie tokius leidinius 
rašytų, kad jiems būtų rengiami 
„pristatymai”, kad jie negulėtų 
leidyklų sandėliuose. Būkime 
tikri, kad Lietuvos mokslas 
tokiems leidiniams skirs vis 
didesnį dėmesį. Paprastai lietuvis 
nemeta kelio dėl takelio.

Jonas Puzinas — 
archeologas

Labai daug pasikeitė Lietuvos 
senovės pažinimas nuo Dionizo 
Poškos laikų. Jo garsiųjų baublių 
nei iš tolo negalima lyginti su 
dabartiniu vilniškiu Istorijos ir 
etnografijos muziejumi, kuris 
savo ekspozicijomis ir ekspona
tais stebina net užsienietį etno
grafą, archeologą ir istoriką. Lie
tuvos proistorės dirvonuose 
nemažą vaidmenį suvaidino Jo
nas Puzinas, gali sakyti, pirmas 
profesiškai pasiruošęs archeo
logas Lietuvoje. Vadovaudamas 
archeologiniams kasinėjimams ir 
proistorės studijom Kauno ir Vil
niaus universitetuose, jis padėjo 
gana tvirtus pamatus Lietuvos 
archeologijos ir proistorės moks
lams. Jis taip pat vadovavo Vy
tauto Didžiojo Kultūros muzie
jaus Priešistoriniam skyriui,

Jonas Puzinas (1905-1978) Nuotrauka Vytauto Maželio
Šių metų balandžio 14 dieną sukanka dešimt metų nuo žymaus Lietuvos 

archeologo ir istoriko Jono Puzino mirties.

kuriuo galėjo pasinaudoti ir da
bartinis Istorijos ir etnografijos 
muziejus Vilniuje.

Svarbiausia, vis dėlto, Jonas 
Puzinas sukūrė savo archeolo
ginę mokyklą, nors to iš karto ir 
nenorėjo pripažinti pokarinė 
Lietuva. Bet faktas, kad trys 
žymieji pokario Lietuvos archeo
logai — Regina Volkaitė-Kuli- 
kauskienė, Pranas Kulikauskas 
ir Rimutė Jablonskytė-Riman
tienė — pradėjo ir baigė savo 
archeologines studijas pas prof. 
Joną Puziną, kalba pats už save. 
Gal kiek pasikuklindamas Jonas 
Puzinas turėjo pagrindo sakyti: 
„Matytis, būta ir kokio nors 
mokytojo, davusio jiems šiokius 
tokius archeologijos mokslo pa
grindus” (Rinktiniai raštai, I t., 
646 p.). Tas mokytojas kaip tik ir 
buvo Jonas Puzinas.

Dar viena Jono Puzino mokinė 
Marija Alseikaitė-Gimbutienė 
šiandien yra tarptautinio masto 
proistorikė ir mitologe, sukūrusi 
net savo Europos archeologijos ir 
mitologijos mokyklą. Tą liudija 
neseniai jos garbei išleistas fest- 
šriftas, kuriame dalyvauja daug 
žinomų amerikiečių, vengrų, 
vokiečių, anglų proistorikų ir ar

Šiame numeryje:
r
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cheologų. Įdomu, kad to festšrifto 
bendradarbis yra ir Maskvos Ar
cheologijos instituto profesorius
N. J. Merpertas, kuris tik, berods, 
nemėgsta cituoti Marijos Gimbu
tienės veikalų. Tas festšriftas 
angliškai vadinasi taip: Proto- 
Indo-European: the Archeology of 
a Linguistic Problem. Studies in 
honor of Marija Gimbutas. Jį 
išleido Institute for the Study of 
Man, Washington, D.C., 1987 
metais. Toli gražu ne kiekvienas 
profesorius nusipelno panašios 
garbės. Taip pat toli gražu ne 
kiekvienas profesorius gali pasi
girti tokiais savo mokinio pasie
kimais.

Jonas Puzinas — istorikas
Tarp archeologijos ir istorijos 

nėra didelio skirtumo. Archeo
logija yra lyg įžanga arba prie
menė į istoriją, dėl to ji dažnai 
vadinama proistore, o archeologai 
— proistorikais. Tarp jų visados 
esama glaudaus bendradarbiavi
mo: istorikai negali apsieiti be 
materialinių praeities paminklų, 
proistorikai — be rašytinių šalti
nių. Abiejų tų mokslų pagrin
dinis uždavinys — tyrinėti, kaip 
atsirado ir vystėsi atskiros kul

tūrinės ir tautinės bendruome
nės. Įdomu, kad jau Jono Puzino 
disertacijoje, kurią, vadovauja
mas žymaus vokiečių proistoriko 
Ernsto Wahlės, jis parašė ir apgy
nė Heidelbergo universitete (1934 
m.), svarstoma sąveika tarp pro
istorės tyrinėjimų ir tautinio atgi
mimo Lietuvoje (Vorgeschichts- 
forschung und Nationalbewusst- 
sein in Litaueri).

Jonas Puzinas buvo gerai pasi
ruošęs abiems tiems mokslams. 
Kauno universitete jis pirmiausia 
studijavo lyginamąją kalbotyrą ir 
lietuvių kalbą, kurią jis tobulai 
įvaldė. To negalima pasakyti apie 
visus mūsų mokslininkus. Jonas 
Puzinas gerai mokėjo ir visas 
kitas kalbas, būtinai reikalingas 
Lietuvos senovei ir jos kultūrai 
studijuoti. Prisimenu, kaip kar
tais Kalėdų ar kita proga Jonas 
Puzinas ir man parašydavo gra
žia lotynų kalba laiške)’ arba 
atviruką. Tarp kita ko, ir Mari
jos Gimbutienės kolegos pabrėžia 
jos platų kalbų mokėjimą.

Dirbdamas kurį laiką Kauno 
savivaldybėje ir muziejuje Jonas 
Puzinas pirmiausia ėmė domėtis 
mūsų miestų istorija. Jo plunks
nai priklauso keletas rimtų 
studijų apie Kauno, Šiaulių, 
Vilniaus, Kražių prabitį. Vėliau, 
jau gyvendamas svetur, Jonas 
Puzinas daugiausia domėjosi re
gionaline Lietuvos istorija: sūdu
viais ir jotvingiais, zanavykais, 
Mažąja Lietuva, Švėkšnos ir Lie
tuvos pajūrio proistore ir istorija.

Ką berašydamas, Jonas Puzi
nas pasižymėjo nepaprastu 
kruopštumu. Kartais reikia tie
siog stebėtis, kaip jis, net svetur 
gyvendamas, sugebėjo prisilasyti 
tiek daug autentiškos medžiagos 
vienam ar kitam klausimui 
nušviesti. Jis uoliai sekė, kas ar
cheologijos ir istorijos srityje 
daroma dabartinėje Lietuvoje.

Paskutinis jo darbas buvo mo
nografija apie prof. Petrą Avižo- 
nį, kurią jau po jo mirties išleido 
Lithuanian Library Press Chica
goje (1979 m.). Nors įžangoje 
Puzinas sakosi, kad tebūna „šis 
kuklus darbelis medžiaga būsi
mam P. Avižonio biografui”, iš 
tikrųjų tai yra labai rimtas ir 
gražiai parašytas 220 puslapių 
veikalas. Būtų gerai, kad ir kiti 
mūsų Kauno ir Vilniaus Universi
tetų profesoriai susilauktų tokių 
„darbelių”. Kaip būdingą smulk
meną apie Jono Puzino kruopštu
mą galima paminėti, pavyzdžiui, 
kad prie tos Avižonio biografijos 
pridėtame literatūros sąraše 
nurodyti net puslapiai apie Avi- 
žonį, žinoma, jei visa knyga ar 
straipsnis nėra apie jį.

Rinktinių raštų redaktorius 
Antanas Mažiulis į atskirą 
skyrių sudeda vadinamus Jono 
Puzino politinius straipsnius (II 
t., 485-673 p.). Man atrodo, toks 
išskyrimas nebuvo reikalingas. 
Nors Jonas Puzinas nevengė vi- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Šepetys apie ateistinį auklėjimą
Pirmame šių metų Komunisto 

numeryje išspausdintas CK 
sekretoriaus Liongino Šepečio 
straipsnis apie ateistinį 
auklėjimą buvo seniai laukia
mas. Tarybinė spauda nuolat kar
toja, kad ir persitvarkymo sąly
gomis reikia stiprinti ateistinį 
auklėjimą, bet kol kas nedavė 
konkrečių nurodymų, kaip tai 
daryti. Šepečio straipsnyje yra 
kai kurių naujų minčių, bet 
aiškiai matyti, kad partija tebėra 
priešiškai nusiteikusi religijos 
atžvilgiu ir kad su kai kuriomis 
mažomis išlygomis nepajėgia su
galvoti naujų priemonių kovai su 
religija. CK sekretorius patvir
tino, kas jau gerai žinoma iš po
grindžio ir viešosios spaudos, 
būtent, kad religijos įtaka Lie
tuvoje nemažėja, o kai kuriuose 
gyventojų sluoksniuose, pavyz
džiui, kūrybinėje inteligentijoje, 
net didėja. Kai kuriuose rajo
nuose dar krikštijama du treč
daliai vaikų, kituose daugelis 
naujavedžių pakartoja santuoką 
bažnyčioje. Katalikų Bažnyčia 
sugeba išsaugoti, o kai kur net 
sustiprinti savo pozicijas tarp 
besimokančio jaunimo. Yra jau
nuolių, kurie tampa įvairių sek
tų nariais.

Šepetys drauge pripažįsta, kad 
vietos valdžios pareigūnai ne 
visada gerbė teisėtus tikinčiųjų 
poreikius, bet ir jo siūlomos prie
monės ateistiniam auklėjimui
vargu ar skatins valdžios parei- ; Tai rodo seną partijos įsitikinimą, 
gūnų pakantumą. Šepetys teikia j kad Bažnyčia pritraukia jauni- 
ypatingą reikšmę kovai su 
vadinamuoju religiniu ekstremiz
mu, naujo turinio tradicijų 
diegimui bei individualiam dar
bui su tikinčiųjų šeimomis. Tai 
nieko gero nežada, ypač dėl to, 
kad valdžia tebeketina laikytis 
tikinčiuosius diskriminuojančio 
konstitucijos straipsnio, 
draudžiančio įtraukti vaikus ir 
jaunimą į Bažnyčios veikimą. 
Sovietinė 
traktuoja 
tus, tik 
rindama 
Nuosekli sąžinės laisvė suteiktų 
visiems piliečiams tas pačias tei
ses be jokių užuominų kon
stitucijoje apie tikinčiuosius ir 
ateistus. Prieš dešimtmetį Lie
tuvos vyskupai nurodė, kad nau
jos konstitucijos projektas labai 
riboja eilinių katalikų galimybes 
mokytis tikėjimo tiesų, nes reli
gijos mokymas faktiškai 
draudžiamas.

Nemažiau rūpesčio kelia Šepe
čio raginimas ateistams „eiti į

konstitucija nelygiai 
tikinčiuosius ir ateis- 
pastariesiems užtik- 
propagandos laisvę. 

v
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šeimas, kur vaikai mokomi reli
gijos, kur religingos vyresniosios 
kartos dažnai griebiasi net prie
vartos jaunimo atžvilgiu”. 
Nesunku įsivaizduoti, kaip tikin
tieji priims šiuos nelauktus, pa
tarimų kupinus svečius, kurie ki
tais atžvilgiais abejingi šeimų ir 
vaikų lik;”iui. Antrame Švyturio 
numeryje sociologė Laima Mačė- 
nienė pažymi, kad šeimos, augi
nančios tris vaikus, praktiškai 
nejaučia net moralinės paramos 
nei iš visuomenės, nei iš darba
vietės. Ar čia nebūtų geresnis 
darbo laukas geradariams sava
noriams? Šepetys teigia, kad kai 
kurie tėvai net griebiasi prievar
tos, mokydami savo vaikus reli
gijos. Bet kokia čia prievarta? 
Prisimintina, kad nėra gerų tėvų, 
kurie nesigriebia prievartos. 
Tėvai verčia vaikus valyti dantis, , 
valgyti daržoves, ne tik sal
dainius, laiku eiti miegoti, pa
rengti pamokas, neskriausti kitų, 
laikytis tvarkos ir panašiau Kuo 
skiriasi katalikai tėvai, primin
dami savo vaikams pareigą eiti į 
bažnyčią, nuo netikinčiųjų, kurie 
savo vaikus siunčia į pionierių 
susirinkimą arba baleto pa
mokas? Šepečio raginimo 
įgyvendinimas tik sustiprintų 
tikinčiųjų diskriminavimą, ir 
jokie gražūs žodžiai negali 
nuslėpti šio fakto.

CK sekretorius daug reikšmės 
skiria naujų papročių diegimui.

mą gražiomis ir reikšmingomis 
vedybų ir krikštynų apeigomis. 
Atseit vyksta spektaklių kon
kursas, ir jei pasaulietiški 
spektakliai santuokų rūmuose 
pasidarys labiau patrauklūs negu 
apeigos bažnyčioje — tai sumažė- 
siąs Bažnyčios patrauklumas. 
Šia bergždžia viltimi jau 
dešimtmečiais gyvena tokie 
naujų papročių entuziastai, kaip 
Petras Pečiūra, ir reikia stebėtis 
jų atkaklumu, jei ne įžvalgumu. 
Apeigos atlieka vaidmenį tikin
čiųjų gyvenime, bet ne lemiamą. 
Vis dėlto pasaulėžiūra, dorovės 
normos ir kiti tikėjimo elementai 
gerokai svarbesni. Reikia tik 
prisiminti, kad sekminininkai, 
baptistai ir kai kurios kitos pro
testantų sektos turi nemažą pasi
sekimą Sovietų Sąjungoje, nors jų 
apeigos kuklios.

Šepetys apgailestauja, kad per 
pastarąjį dešimtmetį nė vienas 
Vilniaus universiteto filosofijos ir 
mokslinio ateizmo katedros dės
tytojas ar aspirantas negynė

Tik mažas skaičius išeivijos lie
tuvių težino, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 1987 m. 
balandžio 30 d. įteikė visiems 35 
Vienos konferencijoje daly
vavusiems valstybių komisijų pir
mininkams atskirą memoran
dumą. Jame plačiai minima 
Mažoji Lietuva. Kadangi tai yra 
mano brangiausioji, mano gim
tinė, todėl laikau savo parei
ga šitą įvykį pateikti viešu
mai.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Vienos konferencijos 
dalyvių sąrašas

198 m. lapkričio 4 d. Vienoje 
prasidėjo Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija. 
Joje dalyvavo šių 35 valstybių 
atstovai:

Airijos
Austrijos 
Belgijos
Bulgarijos 
Čekoslovakijos 
Danijos
Didžiosios Britanijos

8. Graikijos
,9. Islandijos

10. Ispanijos
11. Italijos.
12. Jugoslavijos.
13. Jungtinių Amerikos

Valstybių
14. Kanados
15. Kipro
16. Lenkijos
17. Lichtenšteino
18. Liuksemburgo
19. Maltos
20. Monako
21. Norvegijos
22. Olandijos
23. Portugalijos
24. Prancūzijos
25. Rumunijos
26. San Marino
27. Sovietų Sąjungos
28. Suomijos
29. Švedijos
30. Šveicarijos
31. Šventojo Sosto
32. Turkijos
33. Vengrijos
34. Vokietijos Demokratinės

Respublikos
35. Vokietijos vederalinės

Respubliuos

2. Išeivijos lietuvių 
bendrasis memorandumas 
1986 m. Eltos 11 numeryje 

skaitome, kad Vienos konferenci
jos dalyviams buvo įteiktas visos

mokslinio ateizmo specialybės di
sertacijos. Tai akivaizdžiai rodo, 
kad jaunimui ši propagandos spe
cialybė, kurios negalima vadinti 
mokslu, tiesiog atgrasi. Užuot 
skųsdamasis dėl padėties, Šepe
tys gal turėtų daryti kitokias 
išvadas.

K. G.

lietuvių išeivijos vienas bendras 
ir išsamus memorandumas, kuris 
kalba apie Helsinkio 6-ojo ir 7-ojo 
principo įgyvendinimą. Jį pasi
rašė tuometinis mūsų diploma
tijos šefas dr. Stasys Bačkis, Lie
tuvių Bendruomenės atstovas dr. 
Tomas Remeikis ir Vliko pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis.

Kadangi 1979 m. Baltimorėje 
vykęs Vliko seimas dėl Mažosios 
Lietuvos buvo priėmęs tokią 
rezoliuciją:

Vliko seimas atkreipia dėmesį į 
Sovietų Sąjungos įvykdytą Mažo
sios Lietuvos genocidą ir įparei
goja Vliko valdybą šį nusikals
tamąjį faktą kelti pasaulio viešo
sios opinijos forume, 
buvo galima laukti, kad dabar, 
progai pasitaikius, pateiktame 
memorandume bus pavaizduotas 
Mažosios Lietuvos genocidas.

Deja, bendrame lietuvių memo
randume Mažoji Lietuva visai ne
buvo minima.

3. JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto 

valdybos atskiras 
memorandumas

Bendruomenės krašto valdyba, 
išgirdusi mažlietuvių nepasiten
kinimus ir priekaištus Vlikui, 
matė įteikto bendrojo memo
randumo silpnumus ir pasinešė 
šalia kitų klausimų, trūkumus 
papildyti. Ir laikas buvo labai pri
brendęs, nes pavergtoje Lietuvoje 
staiga sužydo stiprus susidomė
jimas Mažosios Lietuvos pra
eitimi. Šimtatūkstantinių 
žurnalų laidų panaudojimas Ma
žosios Lietuvos ir jos žmonių 
palankiam apibūdinimui sukūrė 
įspūdį, kad vieninteliai Mažosios 
Lietuvos draugai ar tik nebus 
Vilniuje? Taip Vilniuje leidžiamo 
žurnalo Mokslas ir gyvenimas 
kiekviena apie 180,000 egz. laida 
nepamiršta Mažosios Lietuvos.

Tokią vienpusiškai tvankią at
mosferą pradėjo išbalansuoti 
JAV LB krašto valdybos žygis, 
kai ji kitą pavasarį, 1987 m. 
balandžio 30 d., įteikė visiems 35 
Vienos konferencijoje dalyva
vusių valstybių komisijų pirmi
ninkams tokį raštą:
Your Excellency:

The National Executive Committee 
of the Lithuanian American Com- 
munity has the honor to submit the 
enclosed memorandum on discri- 
mination and forcible russification 
of Lithuanian minorities in the 
Byelorussian SSR, the Kaliningrad 
jKoenigsberg) Region under Soviet 
administration and Siberia in the 
Russian Republic of the Soviet 
Union. An appeal by Lithuanians of 
the Voronovo (Varanavas) district of 
the Byelorussian SSR, a constituent 
republic of the Soviet Union, is at- 
tached to the memorandum.

We respectfully ask the Delegation 
o/-[atitinkama valstybė] to the Vien- 
na CSCE Follow-up Meeting to raiše 
the ųuestion of the Soviet policy of 
discrimination and forcible assimila- 
tion of Lithuanian minorities in 
Byelorussia, the Kaliningrad Region 
and Siberia in violation of the Prin- 
ciple VII of the Helsinki Finai Act.

Sincerely yours, 
Stanley A. Gečys

Prie titulinio lapo buvo pridėtas 
trijų puslapių memorandumas, 
Gudijos Varanavo rajono lietuvių 
astuonių puslapių atsišaukimas 
ir vieno puslapio lietuvių kalbos 
atlaso žemėlapis Nr. 90. Bend
ruomenės krašto valdyba,

Lietuvos etnografinių sienų, nustatytų Lietuvos tyrimo instituto, žemėlapis. Sudarė J. Andrius 1968 metais.

įteikusi memorandumą su prie
dais Vienos konferencijos 
dalyviams, tuo nepasitenkino, bet 
pasiuntė jį ir šioms institucijoms:
1. Helsinkio komisijai JAV 
kongrese, 2. Richard Schifter, 
Valstybės sekretoriaus padėjėjui 
žmogaus teisių ir žmoniškumo 
reikalams, 3. Nadia Tongour, 
Valstybės departamento Pabal
tijo skyriaus vedėjai ir 4. Vals
tybės departamento Sovietų 
Sąjungos skyriui.

Pridėjus dr. Algirdo Budreckio 
redaguotą Eastern Lithuania, P. 
Česnulio In the Shadoui of the 
White Eagle ir pluoštą dokumen
tinės medžiagos apie Lietuvą, 
memorandumą dar gavo: 1. Ki
nijos visuomeninių mokslų aka
demijos Sovietų ir Rytų Euro
pos studijų institutas, 2. Kinijos 
užsienio reikalų ministerijos 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos 
kraštų departamentas, 3. Japoni
jos užsienio reikalų ministerijos 
Sovietų skyrius, 4. prof. Taka- 
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yuki Ito, Hokkaido universi
teto slavų tyrimo centro direk
torius ir 5. Kunio Šakuma, So
vietų Sąjungos tyrimo centro 
direktorius, Omiya, Japonijoje. 
Tokiu būdu memorandumas buvo 
išsiuntinėtas 44 delegacijoms, 
įstaigoms ar mokslo instituci
joms.

5. Memorandumo atgarsiai
Memorandumas davė gražių 

atgarsių. Iš po ranka turimo 
pluošto laiškų cituoju ištrau
komis šiuos atsakymus:

1. Olandijos delegacija — „Dele- 
gation of the Kingdom of the 
Netherlands to the third Follow- 
up meeting of the conference on 
security and cooperation in 
Europe” — tarp kitko rašo: 
„Thank you for your letter of 
April 30 as for the memoran- 
dum... In the course of the debate 
on the implementation of the 
existing CSCE provisions I 
myself raised the issue of the

Lithuanian minorities...”
2. Didžiosios Britanijos delega

cijos pirmininkė S. J. Hinds rašo: 
„Thank you for your letter of 30 
April... about Soviet treatment 
of Lithuanian minorities... I am 
therefore grateful for the 
information you have sent us...”

3. Ispanijos delegacijos pirmi
ninkas rašo: „Mieli ponai, Ispani
jos delegacija Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje su dėmesiu perskaitė 
įvairią medžiagą, kurią prisiun- 
tėte. Be abejonės, ji bus naudinga 
mūsų darbuose. Labai dėko
jame... Delegacija informaciją 
persiunčia atsakingiems ispanų 
organams... Nedvejodami toliau 
siųskite informaciją, kuri jūsų 
nuomone gali būti naudinga šios 
konferencijos darbams. Su dėme-

Javier

Center 
direkto-

siu jus sveikina 
Villacieros”.

4. Slavic Research 
Hokkaido universitete
rius prof. Takayuki Ito rašo: 
„Thank you so much for the sen- 
ding of valuable materials on the 
Lithuanian ųuestion: A. M. 
Budreckis, ed. Eastern Lithuania: 
A Collection of Historical and 
Ethnographic Studies and P. Čes- 
nulis In the Shadou) ofthe White 
Eagle and other documents on the 
human rights problem in Soviet 
Lithuania. These materials will 
certainly be of great help for my 
and my colleagues’ research on 
the Lithuanian ųuestion. Once 
again a thousand thanks...”

5. Delegation la Principaute de 
Liechtenstein rašo: „Mr. Presi- 
dent, I štili have... to thank the 
Lithuanian-American Commu 
nity for the enclosed memoran
dum. This delegation did raiše 
the issue... Count M. von Lede- 
bur, Head of Delegation”.

6. Helsinkio komisija JAV 
Kongrese — Commission on 
Security and Cooperation in 
Europe — Congress of the United 
Statės rašo: „Thank you for the 
memorandum you fonvarded... on 
the situation facing the Lithua
nian minorities in the Soviet 
Byelorussian SSR, the Kalin
ingrad region and Siberia [which] 
is the first such extensive ma- 
terial that we have received...”

Kitos amerikiečių diplomatinės 
įstaigos atsakė su tokiu pat džiu
giu dėkingumu.

(Nukelta į 4 psl.)
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Propagandistas apie 
vyskupą Borisevičių

Drąsa, bravado ir humanizmas inkų žemėj• l

Lietuvoje vyksta takoskyra 
tarp rimtų istorikų ir pro
pagandistų Lietuvos istorijos 
klausimais. Rimtesni istorikai ir 
rašytojai reikalauja naujai ver
tinti Lietuvos praeitį, ir jau 
galima matyti kai kuriuos jų 
pastangų vaisius. Prasidėjus pro
pagandos kampanijai, kuria 
siekiama nuvertinti Vasario 16 
dienos reikšmę, istorikai Al
fonsas Eidintas ir Aldona 
Gaigalaitė nurodė, kad Lietuvos 
Taryba nebuvo klusnus vokiečių 
įrankis, kad jos nariai iš tiesų 
siekė sukurti nepriklausomą 
valstybę. Gaigalaitė net ųurodė, 
kad lietuvių daugumai 
gyvenimas Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo geresnis negu 
caro Rusijoje ar kaizerinėje 
Vokietijoje. Tačiau tuo pačiu 
metu sustiprinta vadinamoji 
ideologinė kova, ir kai kurie pro
pagandistai kartoja senus ir 
vienašališkus šablonus apie 
Nepriklausomos Lietuvos kūri
mą, Lietuvos okupavimo aplin
kybes ir pokario metų partizanų 
kovas. Kai kurie išpuoliai itin 
kovingi. Juozas Jermalavičius 
teisina partizanų šeimų (ne pačių 
partizanų) trėmimus, nors pats 
Gorbačiovas spalio revoliucijos 
proga pabrėžė, kad Stalinas ir jo 
artimiausi talkininkai atsakingi 
už masines represijas ir netei
sėtus veiksmus. Kitas tiesiog 
nesąžiningas išpuolis, tai sausio 
19-20 d. Tiesoje paskelbti Vytauto 
Žeimanto straipsniai „Slaptosios 
vyskupo gyvenimo pusės”, kurie 
baigiasi tvirtinimu, kad 
vyskupas Vincas Borisevičius 
(1887-1947) buvo „masinių žmo- 

• nių žudynių talkininkas”. Deja, 
Žeimantas ir Jermalavičius nėra 
vieninįeliai taip rašantys 
Lietuvos spaudoje. Būtų tragiška, 
jei naujausių laikų Lietuvos 
istorija liktų už atvirumo ribų, 
taptų nepertvarkyto stalininio 
galvojimo tvirtove.

1944 m. vasarą priartėjus fron
tui, vyskupas Borisevičius nutarė 
nesitraukti iš Lietuvos ir 
pasilikti su tauta sunkių išban
dymų metais. Saugumas pirmą 
kartą suėmė vyskupą Borisevičių 
1945 m. gruodžio 18 d. Suėmimo 
sąlygos buvo savotiškos. Religijų 
reikalų įgaliotinis jį iškvietė į 
Vilnių neva svarstyti svarbius 
Telšių vyskupijos klausimus. 
Vilniuje jis buvo sulaikytas, bet 
paleistas Kūčių dieną. Po kiek 

V
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laiko, 1946 m. vasario 4 d., sau
gumas įsakė vyskupui Borisevi- 
čiui vykti į Vilnių į vyskupų 
konferenciją. Lydėjęs jį saugumo 
pareigūnas jį nuvežė ne į 
vyskupu pasitarimą, bet į 
Saugumo .'ūmus. Nėra tikslių 
žinių apie vyskupo Borisevičiaus 
mirties aplinkybes. Nežinoma, 
kuo konkrečiai jis buvo kalti
namas. Valdžia vyskupo seseriai 
vėliau pranešė, kad jis mirė 
kalėjime 1946 m. spalio 12 d. 
Nepažymėta, ar tai buvo Vilniu
je, ar už jo ribų. Gauta ir prieš
taraujančiu žinių, kad vyskupas 
Borisevičius buvo nuteistas 
myriop 1947 metų sausio mėnesį 
ir kad nuosprendis netrukus 
įvykdytas.

Saugumo paskelbtais parody
mais mėginama sukurti įspūdį, 
kad vyskupas buvo nuteistas už 
priešvalstybinius veiksmus, ypač 
už partizanų rėmimą. Tačiau iš 
paskelbtų duomenų aišku, kad jo 
ryšiai su partizanais buvo at
sitiktiniai ir užsibaigė daugiau 
negu pusmetį prieš jo galutinį 
suėmimą. Tikrosios, arešto prie
žasties reikia ieškoti kitur. Vie
tos valdžios nesugebėjimas nu
malšinti Lietuvos partizanų pasi
priešinimą sukėlė Maskvos 
nepasitenkinimą. 1945 m. rug
pjūčio 15 d. TSKP CK priėmė 
nutarimą dėl LKP CK trūkumų 
ir klaidų, priekaištavo, kad 
neveiksmingai kovojama su par
tizanais. Lietuvos komunistai 
pradėjo reikalauti, kad katalikai 
vyskupai viešai pasmerktų par
tizanus, ragintų juos padėti 
ginklus ir pasitikėti valdžios 
skelbiama amnestija. Tik Kauno 
vyskupijos valdytojas Jokū; 
baųskis pakluso valdžiaT ir 
paskelbė atitinkamą kreipimąsi. 
Komunistai buvo nepatenkinti 
Vilniaus arkivyskupo Reinio 
pareiškimu, kuris neva buvo per 
daug abstraktus ir vartojo ben
driausias frazes. Kaišiadorių 
vyskupas Matulionis griežtai 
atsisakė raginti partizanus išeiti 
iš miško ir legalizuotis, pa
reikšdamas netikįs valdžios 
skelbiama amnestija. Lietuvos 
vyskupai buvo sukviesti į Vilnių 
1946 m. vasario mėnesio pabaigo
je specialiai svarstyti partizanų 
klausimą. Manytina, kad vysku
pas Borisevičius buvo suimtas, 
mėginant įbauginti kitus vys
kupus, kad jie vykdytų valdžios 
nurodymus. Tačiau valdžia nieko

Mario Vargas Llosa 
„Šuniukai ir kitos novelės

PETRAS MELNIKAS

Nuo Meksikos iki Argentinos 
guli daug kraštų, turinčių savitą 
veidą literatūroje, kurį daž
niausiai pamatome, kai vienas jų 
rašytojų laimi Nobelio premiją. 
Taip pagarsėjo kolumbietis 
Gabriel Garcia Marųuez savo pro
za. Jorge Luis Borges, argen- 
tiniečiui, buvo galvota suteikti 
tokią garbę. Jausminga Pietų 
Amerika turi ir kitų originalių 
kūrėj

Mario Vargas Llosa sako, kad 
La Revue Francaise žurnalas 
1957 metais buvo paskyręs vieną 
numerį senovės inkų žemei, Peru, 
ir surengė novelių konkursą, kurį 
Vargas Llosa iš kelių šimtų pre
tendentų laimėjo ir tuomi pagar
sėjo. Premija — apmokėta kelionė 
ir dvi savaitės Paryžiuje, kur 
Vargas Llosa praplėtė savo 
akiratį ir susitiko su prancūzų 
rašytojais.

Toj jo premijuotoj novelėj 
„Iššaukimas” Gimps iššaukia į 
dvikovą Justą, kunigas mėgina 
juos sutaikyti, bet gandas 
pasklinda miestelyje ir Justo 
draugai spėlioja bare, kas laimės. 
Julian (novelės „aš”) prisimena, 
koks narsus buvo Justas savo 
gyvenime, vakare su kitais ir 
seniu Leonidu lydėdamas savo 
draugą dvikovon į sutartą vietą 
prie upės, paplūdimy. Ten randa 
bravūrišką Gimpso grupę, piktai 
pašneka, ir senis Leonidas Justui 
duoda paskutinius patarimus: 
laikytis atokiai, pasilenkus.

Uždegus laužą, kad būtų 
šviesos patamsyje, prasideda 
dvikova peiliais, kairę ranką ap
vyniojus pončo skuduru. Justas 
Bužeidžiamas, krenta, ir Gimpsas 
tuo nori baigti, bet Justas tęsia 
toliau. Hemingvėjišku stiliumi, 
detaliai, dvikova tęsiasi per daug 
puslapių, baigiasi Justo mirtimi, 
ir draugai jį neša į senio Leonido 
namus. Atrodo, kažkas komisijai 

nelaimėjo. Arkivjskupo Reinio 
parengtą ganytojišką laišką 
sugrąžino su pastaba, kad laiškas 
esąs antitarybinis, net provoka
cinis, ir įsakė vyskupams išsis
kirstyti.

Savo straipsnyje Žeimantas ne
mini šių aplinkybių, bet, nesi
gailėdamas pastangų, siekia 
sukurti kuo neigiamesnį vyskupo 
Borisevičiaus vaizdą. Griebiasi ir 
nesąžiningų priemonių. Pirmame 
straipsnyje Žeimantas plačiai 
rašo apie sovietinių aktyvistų ir 
žydų žudymą Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos karo pradžioje, 
pamini, kad kai kurie valdžios 
pareigūnai, kaltinami prisidėję

Mario Vargas Llosa

patiko šioje žiaurumu persunkto
je novelėje.

Vargas Llosa sako, kad jam 
patinka Faulkneris, bet 
jaunystėje rašė Hemingway sti
liumi. Buvo net kalbėjęs su pačiu 
Hemingway, kai tas atvažiavo į 
Peru gaudyti jūroje didžiųjų žuvų.

Gimęs 1936 metais Areųuipa, 
Peru, studijavęs Limoje ir gavęs 
daktaratą Madride, Vargas Llosa 
gan jaunas pagarsėjo. Parašė: 
Herojaus laikas (1962), Žalias 
namas (1968), Pasikalbėjimas 
katedroje (1975), Kapitonas Pan- 
toja ir speciali tarnyba (1978). 
Buvo PEN pirmininku iki 1979 
metų ir tais metais išėjo jo 
Šuniukai ir kitos novelės 
angliškai. .

Šiose novelėse matyti jo jau
nystėje siekiamas stilius ir ke
lias, jo entuziazmas novelės in
trigai ir savotiškas himnas 
nepažabotai jaunystės drąsai, 
draugystei, merginų grožiui, 
sportui, plaukimui siaučiančioje 
jūroje, gėrimui, automobiliams ir 
užuojauta tiems, kurie, kaip no
velėje „Šuniukai”, jaunystėj tuo 
visu negali pilnai džiaugtis. Jam 
džiaugsmas ir mens sana turi 
būti in corpore sano.

Novelė „Sekmadienį” panaši į 
„Iššaukimą”. Joje Miguel, lydė
damas Florą iš bažnyčios į 
namus, staiga prisipažįsta jai, 
kad ją myli, paima jos ranką, bet 
ši ją atitraukia. Jis bejos negalįs 
gyventi, prašo pasimatymo vaka
re, bet ji atsisakinėja. Po pietų 
Miguelis su draugais pasigeria, ir 
čia išryškėja, kad Flora taps plau
kiko Ruben sužadėtine. Girtas 
Rubenas iššaukia Miguelį 
plaukimo rungtynėms šaltoj, 
putojančioj jūroj žiemą. Jei 
Miguelis laimės, jis užleisiąs jam 
Florą.

prie žudymų, buvo vyskupų Bori
sevičiaus, Staugaičio ar Rama
nausko (Žeimantas juos visus 
suplaka į viena) pažįstami, ar 
kartais su jais susitikdavo, kad 
kai kurie kunigai išklausė 
myriop nuteistųjų išpažinčių, ir 
teigia, kad „masiniai Telšių 
gyventojų šaudymai vyko tyliai 
pritariant vyskupįjai”. Bet kiek
vienas žmogus, perskaitęs 
Žeimanto straipsnį, matys, jog 
nėra įrodymų, kad Borisevičius 
pritarė žudynėms. Pats Žeiman
tas tai irgi nujaučia, tad rašo apie 
tylų pritarimą ir ne kurio nors 
konkretaus vyskupo, bet vyskupi
jos aplamai. Taigi, jei ne 
vyskupas Borisevičius, tai gal 
vyskupas Staugaitis arba 
būsimas vyskupas Ramanauskas, 
ir jei jie to viešai nedarė, tai 
Žeimantas mėgina įtikinėti, kad 
jis juos, net karo metu mirusį 
vyskupą Staugaitį, taip gerai 
pažįsta, kad žino jų slaptas min
tis.

Žeimantas plačiai vartoja kai 
kurių kunigų ir partizanų paro
dymus apie vyskupą Borisevičių, 
lyg jie būtų nesuklastotos tiesos 

■ šaltiniais. Bet prisiminkime, kas 
, išgavo šiuos parodymus ir ko- 

h”

Ir čia eina daug puslapių apie 
tai, kas pirmas pasieks „didžiąją 
bangą” ir pirmas grįš atgal į 
krantą. Rūke jiedu pasimeta. 
Miguelis nori plaukti atgal, bet 
Rubenas, gavęs mėšlungį, šau
kiasi jo pagalbos. Miguelis dvejo
ja (teskęsta!), bet pasigaili, 
draugą šiaip taip ištempia į 
krantą, Rubenui jo prašant 
kitiems draugams to nesakyti. 
Taip herojus Miguelis sau laimi 
Florą, išgelbėdamas nuo mirties 
jos būsimą sužadėtinį. Ši novelė 
gal net stipresnė už „Iššaukimą”, 
heroizmas ir drąsa čia nusileidžia 
žmoniškumui, pasigailėjimui, iš- 
gelbstint savo varžovą.

Panašiai žmoniškumas gale 

kiomis aplinkybėmis. Tai Stalino 
ir Berijos sėbrai, Saugumo 
rūmuose tardydami ir kartais 
kankindami išvargusius, išalku
sius žmones, kuriems grėsė mir
tis. Ne visi kankinimus išlaikė, 
kaip jų neišlaikė ir į saugumo 
nagus patekę Lenino bendražy
giai. Prisimintina ir tai, kad 
tardytojas parašydavo parodymo 
protokolą ir jį suredaguodavo 
taip, kaip jam patikdavo, ir 
drįski, būdamas kalinys, pro
testuoti, kad jis tavo žodžius 
iškreipė. Stalino laikais 
parodymai ir kaltės prisipa
žinimai įgijo ypatingą reikšmę. 
Jie sudarė kaltinamojo akto 
šerdį, neB dažnai kitų konkrečių 
įkalčių nebūdavo. Todėl tardyto
jai žūt būt mėgindavo juos išgau
ti. Kalinio padėtis buvo nepaken
čiama, ir Lietuvoje, kaip ir So
vietų Sąjungoje, paplito supran
tamas polinkis kaltę už būtus ir 
nebūtus įvykius suversti miru
siam. Juk tuo jam nepakenksi, ir 
bent laikinai nuraminsi tardy
toją. Nemaža dalis Žeimanto 
cituotų parodymų duoti sau
gumui po to, kai žmonės žinojo, 
jog vyskupas Borisevičius jau nu
žudytas. Pavyzdžiui, kanauninko 

laimi novelėje „Vadovai”, kurio
je keturi vaikinai suruošia de
monstracijas katalikiškoj gim
nazijoj prieš direktorių, kuris 
metų gale nenori pranešti datų, 
kada bus duodami egzaminai. Jie 
įtraukia net pradžios mokyklą. 
Bet karščiausias iš keturių 
vadovų, Lou, primuša vieną gim
nazistą, nenorintį vadovams pa
klusti, pats yra sumušamas ir de
monstracija nepasiseka. Vadovai 
tarp savęs susimuša, tačiau gale 
susitaiko.

Viena novelė, „Svečias”, turi 
žiaurią, netikėtą pabaigą. 
Dykumoje prie miško vyras iš 
Jamaikos suriša pabėgusio 
kalinio žmoną ir liepia jai sėdėti

Juodaičio ir kunigo Kielos paro
dymai duoti 1950 metais, kunigo 
Šapokos ir Šarūno Jazdausko taip 
pat po vyskupo mirties. O ką šie 
parodymai liudija? Kad vyskupas 
parašė kelis „antitarybinius” ga
nytojiškus laiškus, kelis kartus 
susitiko su keliais besislaps
tančiais partizanais, kurių vie
nas, buvęs Plungės burmistras 
Misevičius, buvo senas bičiulis 
(ar turėjo jį išduoti?), suteikė 
jiems šiek tiek paramos. Pirmą 
kartą sutikęs partizanų vadą Ku
bilių, vyskupas patarė atsargiai 
veikti, antrą kartą paragino nesi- 
reikšti ginkluotais veiksmais, nes 
tai atnešią daug žalos. Kitaip ta
riant, kaltinimai labai menki, bet 
jie buvo keliami Berijos laikais, 
kada nekalti žmonės buvo nutei
siami dėl visokių išgalvotųų prie
žasčių. Kiekvienas sąžiningas 
žmogus turėtų labai skeptiškai 
vertinti visus tų laikų parody
mus, bet Žeimantas ne tik jais 
pasikliauja, bet iš to daro išvadą, 
kad vyskupas Borisevičius buvo 
masinių žmonių žudynių talki
ninkas, nors tam nėra jokio 
pagrindo ir tai yra, ko net Stalino 
saugumas savo metu neteigė.

K.G. 

ant slenksčio trobelėje, kad 
suviliotų jos vyrą ir jo sėbrus į 
penkių už kalvelės pasislėpusių 
milicininkų rankas. Kai kalinį, 
suvilioja ir pagauna, milicininkai 
vyrą iš Jamaikos palieka. 
Palieka miške besislapstantiems 
pabėgusio kalinio sėbrams, kaip 
auką, patys dykuma nujodami ir 
juokaudami. Jiems negaila užsie
niečio iš Jamaikos.

Nesusipratimu grindžiama ra- 
siškumo tema novelė „Jaunes-t 
nysis brolis”. Joje du broliai 
pradžioje užmuša į kalnus pabė- 
gūsį indėną, jų ūkio darbininką. 
Jaunesnysis tuo pasipiktina, bet 
vėliau sužino, kad vyresnysis 
brolis indėnui buvo pavedęs sekti- 
ir prižiūrėti jų seserį, kad jai kas 
nors blogo tarp indėnų darbinin
kų neatsitiktų. O ta, norėdama 
visam laikui ją sekančio indėno 
atsikratyti, jį įskundė, pame
luodama, kad ją išprievartavęs. Ji 
graužiasi ir verkia, indėną taip 
įskundusi, ir prašo jo neužmušti, 
bet nežino, kad jo jau nebėra 
gyvo. Jaunesnysis brolis piktas 
atidaro duris likusiems užrakin
tiems indėnams.

Ilgiausią rinkinio novelę 
„Šuniukai” nežinia, kaip 
droviam katalikiško laikraščio 
skaitytojui apsakyti. Autorius 
Vargas Llosa, sako, kad panašų 
faktą yra skaitęs laikraštyje. Jo 
novelėje pradžios mokyklos du 
trečiokus po futbolo rungtynių, 
prausiantis po dušu, užpuola 
įlindęs piktas danų veislės šuo ir 
vieną jų, Cuelar, apkandžioja, jį 
iškastruodamas. Gėda ir žaizda 
„užgyja”, bet plečiasi vėliau kita, 
psichologinė, jam užaugus į dailų, 
stiprų jaunuolį, jo visiems 
draugams einant į pasimatymus 
ir vėliau vedant. Cuelar juos 
vežioja savo fordu, vėliau nash ir 
volvo, į pasilinksminimus, įsimy
li pats į Terry, bet ją praranda 
kitam, nedrįsdamas jai pasipirš
ti. Kartą iš triukšmingo baro 
išeina ir verkia prie vairo. Kas at
sitiko? Draugams atsako, koks 
tuščias, kasdien pasikartojantis 
ne tik jų, turtingų, bet ir vargšų 
ar luošų žmonių gyvenimas, jei 
gale jie turi visi mirti.

Cuelar kartais baisiai šėlsta, 
atitolsta nuo draugų, kurie girdi, 
kad jis kalnuose mėgina ūkinin
kauti, kartą laimi trečią vietą 
autolenktynėse, bet gale kalnų 
suktuose keliuose miršta au
tomobilio katastrofoje. Ši no
velė kiek panaši į Hemingway O 
saulė irgi teka romaną. Aišku, 
krikščionišku požiūriu tokia tra
gedija gal nepateisinama, galima 
gyventi ir nėra reikalo šėlti, kaip 
vaizduoja literatūra. Vargas 
Llosa kūrinyje psichologiškai ją 
išstudijuoja, parodo Cuelar drau
gų norą jį kaip nors pralinksmin
ti per meistriškus, net komiškus 
dialogus, patarimus susižieduoti 
su Terry ir po kiek laiko su ja 
susipešti ir ją palikti. Bet Cuelar 
per daug ją myli, kad apgaudi 
nėtų.

Rinkinyje yra ir viena novelė, 
„Senelis”, parašyta Edgar Allan 
Poe įtakoje, kurį Vargas Llosa 
mėgęs. Joje senis, radęs vaiko 
kaukolę laukuose, ją pastato 
sode, uždega jon įdėtą žvakę, 
norėdamas savo vedusius vaikus 
išgąsdinti, lyg tuo sakytų: „ir jūs 
mirsit!” Šelmis patenkintas, kai 
tai įvyksta, surengęs tikrą Hal- 
lovveen savo vaikams. Edgar 
Allan Poe autorius nėra daugiau 
Oplrpa

(Nukelta į 2 psl.)
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Filmas ,,Atgaila” iš New Yorko 
ir Lietuvos perspektyvos

Tengizo Abuladzės filmas „At
gaila” supurtė Sovietų Sąjungą. 
Jį tebecituoja ir aparačikai, ir po
grindžio leidiniai. Žodis „Varla
mas”, kaip ir Aitmatovo 
„mankurtas”, jau tapo ir lietuvių 
politinio bei kultūrinio žodyno 
dalimi.

Visa tai neišeina iš galvos 
žiūrint gruzinišką „Atgailą” 
puspilniame New Yorko teatre. Iš 
staigaus juoko, nervingo šnabžde
sio galima įspėti, kur sėdi 
imigrantai ar pabėgėliai iš Sovie
tų Sąjungos. Amerikiečiai — žiū
rovai kino teatre ar kritikai 
spaudoje — į „Atgailą” reaguoja 
skirtingai. Jie pripažįsta, kad tai 
istorinės svarbos filmas, bet jį 
svarsto iš daug didesnio nuotolio 
ir ne taip aistringai.

Sovietų Sąjungoje „Atgaila” ne 
tiktai palietė gyvus nervus, 
atvėrė senas žaizdas, bet ir išdrįso 
pažeisti vieną pagrindinių san
tvarkos tabu — kritikuoti sovie
tinį totalitarizmą. Klaikiai skam
ba šiandien tebegirdimi san
tvarkos ir prievartos teisinimai: 
„Ateities tikslas viską patei
sina”, „Kiekvienoj trijulėj yra 
keturi priešai”. Beraščiai saugu
miečiai lenktyniauja, steng
damiesi suimti kuo daugiau 
nekaltų žmonių; kalinius kanki
nant, pasigirsta Beethoveno „Odė 
džiaugsmui”.

Sovietų Sąjungos žiūrovų akyse 
Veriamas virto mitine figūra, nes 
jie papildė, nuspalvino filmo 
personažą istoriniais Stalino ir 
Berijos bruožais. Nemažas ir 
aktoriaus Avtandilo Mecha- 
radzės įnašas — jis sugebėjo 
išreikšti diktatoriaus magnetiz
mą, groteskiškumą ir, drauge, 
gilų Blogį. Užsieniečiui žiūrovui, 
kuris į šį filmą atsineša tiek atsi
minimų ir asociacijų, Varlamas 
atrodys daugiau abstrakti, sinte
tinė figūra — Stalino batai ir 
gruziniški atributai, Berijos pens
nė, Hitlerio ūseliai, Mussolinio 
juodi marškiniai.

Atribojus filmą nuo istorinio 
Stalino, diktatoriaus Varlamo 
atsiradimas ir jo motyvai lieka 
migloti. Jis kažkaip išnyra iš 
neva „normalių” aplinkybių, 
nematome jį subrandinusios dir
vos. Tik pora rusiškų frazių, 
įterptų į Varlamo dialogą, atsar
giai sugestionuoja, kad jis turi 
ryšių su kažkokiom svetimom 
galybėm.

Bet ir tokia suabstraktinta 
totalitarizmo kritika sujaudino 
daugelį Varlamo giminaičių. 
Filmą ypač karingai užpuolė 
Rytų Vokietijos oficialieji 
kritikai, kurie nusiskundė, kad 
Abuladzė „pesimistas” ir „ni
hilistas,’ .Juodina marksistinę ■ 
lenininę istoriografiją”, pašie
pia „revoliucinį budrumą”. Jie 
perspėjo, kad filmas leidžia 
„imperialistiniams totalitarizmo 
teoretikams” tvirtinti, jog 
„socializmo ir fašizmo politinės 
sistemos esančios panašios”.

Kitaip apie „Atgailą” atsiliepė 
Lietuvos spauda. Visos recenzijos 

buvo palankios, bet visose buvo 
kalbama saugiomis bendrybėmis 
ir standartinėmis frazėmis — apie 
„praeities klaidas”, „teisėtumo 
pažeidimus”, dabartinį „atvi
rumą” ir panašiai. Įsidėmėtina, 
kad tuos Lietuvos laikraščių 
pasisakymuose neminimas reli
ginis simbolizmas, ant kurio 
pamatų pastatytas visas filmas. 
Filmo pradžioje Varlamo sėbras 
šlamščia bažnytėlėmis dekoruo
tus tortus, filmo pabaigoje mo
teris klausia vienintelio pras
mingo kelio — į „šventovę”. Pa
grindinis kontrastas Varlamui 
filme nėra koks „socialistinis 
reformatorius”, bet Kristus. 
Persekiojamas menininkas Kori- 
šelis primena Kristų ir atsiduria 
ant kryžiaus. Filme sugestionuo
jama, kad geriausia atspara prieš 
totalitarinę diktatūrą yra dviejų 
dvasinės gyvybės šaltinių — 
meno ir religijos — sąjunga. Gin
ti griaunamą bažnyčią yra visų 
geros valios žmonių pareiga. So
vietinio ateizmo argumentai 
filme pajuokiami.

Tų idėjų ir religinių simbolių 
nagrinėjimo veltui ieškosi Lie
tuvos spaudoje, tarsi lietuvių 
rašytojai ir žurnalistai dar bijotų 
suerzinti Varlamo gvardiją. 
Tiktai Saulius Macaitis 1987 m. 
kovo 14 d. Literatūroje ir mene 
palygino filme griaunamą ir 
ginamą šventovę su „šviesių 
idealų, šimtmečiais kaupto gėrio 
ir išminties kvintesencija”. Bet ir 
jis, užuot pažvelgęs filmui tiesiai 
į akis, klausia: „Kaip galėjo atsi
tikti, kad ir mūsų visuomenė kar
tais tapdavo dirva, poligonu vie
tinio masto diktatorių bei tironų 
veiklai?” Nejaugi okupuota Lie
tuva kada nustojo buvusi 
Varlamo ir jo palikuonių poligo
nu; nejaugi joje siaučia tiktai 
„vietiniai” diktatoriai?!

Tengizo Abuladzės kūrinys yra 
pamoka ir akibrokštas lietuvių 
filmo kūrėjams. Jis vaizdžiai 
rodo, kad tikro meno versme yra 
ne varlaminė ideologija, nors ji ir 
būtų kosmetiškai pagražinta, bet 
asmeninė vizija, tautinės kul
tūros gelmės, istorinė patirtis, 
visuotinės idėjos. O lietuviškame 
filme dar ir šiandien stypčioja

Scena iš Abuladzės filmo „Atgaila".

Bent žiūrėtų kaip į zubrų giminę, išmirštančią• ••

Lietuvos įkaitą prof. Balį Sruogą 
po 45 metų prisimenant

PILYPAS NARUTIS

Šiandien į mano rankas pateko 
iš okupuotos Lietuvos gautas Per
galės žurnalo 1988 m. antras nu
meris, kuriame išspausdinti Ba
lio Sruogos laiškai P. Cvirkai, ra
šyti 1946 metais. Straipsnyje, pa
vadintame „Iš Balio Sruogos ar
chyvo”, pridedami komentarai, 
kuriuose apgailestaujama:

1946 m. spalio 1-2 d. įvykusiame vi- 
suotii ne LTSR tarybinių rašytojų 
susiriin.ime, skirtame apsvarstyti 
lietuvių literatūros padėtį ryšium su 
minėti t nutarimu dėl „Zvezda” ir 
„Lenir. td”, buvo ne tik griežtai 
kritikuoti rašytojai tyleniai, vengę 
aktualių gyvenamojo meto temų, bet 
ir nepagrįstai pasmerkti tokie kūri
niai, kaip E. Mieželaičio karo metų 
lyrikos knyga „Tėviškės vėjas”, P. 
Vaičiūno „Rinktinė”, atskiri A. Miš
kinio, J. Paukštelio, Alf. Bieliausko, 
E. Matuzevičiaus eilėraščiai ar pro
zos fragmentai. Ypač neigiamai buvo 
vertinta B. Sruogos memuarų knyga 
„Dievų miškas”; atkūrusi rašytojo 
išgyvenimus hitlerinėje Štuthofo kon
centracijos stovykloje. Dar nepaskelb
tas kūrinys, šiandien laikomas vienu 
geriausių antifašistinėje memuarinė
je Europos literatūroje, K. Preikšo 
pranešime buvo apibūdintaB kaip „ci
niškas šaipymasis iš vokiškųjų gro
bikų aukų”, o pavaizduoti kaliniai — 
kaip smulkūs, vien savo fiziologinė
mis funkcijomis besirūpinantys, nuo 
bet kokios pasipriešinimo kovos

„tarybiniai” stereotipai...
Lieka klausimas, kuris dažnai 

pasigirsta ir užsienyje: kodėl 
Varlamo įpėdiniai leido „Atgai
lą” rodyti? Juk dabartiniai jo im
perijos sargai panašesni į 
Varlamą, negu į jo aukas. Ar jie 
nesilaiko įsikibę Varlamo grobio 
— Pabaltijo — ar nežada jo niekad 
nepaleisti? Ar jų argumentai 
neprimena varlamiškųjų: „Mūsų 
tikslai tokie kilnūs”, „Padaryta 
klaidų, bet kokie gigantiški pa
siekimai”, „Religija, praeities 
atgyvena, išnyks iš žmonių sąmo
nės”. Galbūt leisdami „Atgailai” 
pasirodyti ekranuose, jie sąmo
ningai rizikavo — „perestroikos” 
labui — kaip jie rizikuoja suteik
dami daugiau la ės spaudai. 
Filmo Varlamas paverstas „at
pirkimo ožiu” — visos kaltės 
užkraunamos jam, praeičiai, o 
dabartis tampa „švarutėlė” ir 
„pozityvi”. Sovietiniai biurokra
tai šiandien choru cituoja „At
gailą”, kaip įrodymą, kad Sovie
tų Sąjungoje dabar visiška kūry
binė laisvė... Bet patsai filmas 
byloja visai ką kitą.

jp 

tolimi žmogeliai. ,,(...) gerai, kad ji 
neišėjo, nes ji tebūtų naudinga tik 
mūsų priešams”, — tokia buvo 
pranešimo išvada, atitolinusi šio 
veikalo pasirodymą dvylika metų, 
nepaisant įvykių chronologijos, 
neabejotinai prisidėjo prie rašytojo 
atleidimo iš Universiteto rusų 
katedros vedėjo pareigų (paliekant 
tos katedros profesoriumi) ir kainavu
si jam daug skaudžių valandinių 
išgyvenimų.

Ir štai dabar jau įvertinama:

B. Sruoga buvo iš tų vyresniosios 
kartos lietuvių rašytojų, kurie suvokė 
pokarį kaip didelių permainų 
lietuvių tautos istorijoje metą, 
laikotarpį, kada, tariant paties rašy
tojo žodžiais, viskas dar teberūgsta, 
tebegaruoja, tebekunkuliuoja ir dar 
nežinia, į ką išsilies. Į viską jis žvelgė 
plačiai mąstančio, virš savo nuoskau
dų pakylančio žmogaus akimis...
Primenama, kad Sruoga rašęs P. 
Cvirkai ne vien kaip rašytojų są
jungos pirmininkui, bet ir kaip 
artimam žmogui ..nebijant, kad 
visa tai bus išnešta į viešumą”. O 
viešumon pristatomi Sruogos 
laiškai dabar todėl, kadangi: 
„partija šiandien taip ryžtingai 
pasmerkė anų laikų persekioji
mus, koneveikimą, draudimus, 
nemokšišką kišimąsi į kūrybinį 
gyvenimą”. Taip atsirėmus į 
naują partijos nustatytą liniją, 
spausdinami Sruogos laiškai P. 
Cvirkai. Įdėta vis dėlto pastabė
lė: „Publikuojant šį laišką, taip 
pat ir kitus du tolesnius B. 
Sruogos rankraščius, stengtasi iš
laikyti autentišką tekstą; pagal 
dabartines normas nežymiai 
pakoreguota tik rašyba ir skyry
ba”. Įdedamas ir tas laiškas, 
kuriame buvo Balio Sruogos prie
rašas pieštuku: „Paskaitęs laišką 
— sunaikink, bent paskutinę jo 
dalį”.

Nelaikau savęs nei literatu, nei 
poetu, nei rašytoju, galiausiai, 
nei žurnalistu. Pasukau savo gy
venimą į inžinierinę pusę ir 
plunksną vartoju tiek, kiek ji 
reikalinga išreikšti realaus gyve
nimo skrutiną, bet šį kartą 
nesusilaikau peržvelgti laiškus 
giliai mąstančio literatūros profe
sionalo Balio Sruogos, su kuriuo 
kantriai bandėme traukinėti iš 
intymiausių raukšlelių ir griove
lių išdidžiąsias utėles ir bandyti 
su jomis SS-maniškai susidoroti... 
Tad bandysiu išrankioti iš jo laiš
kučių tai, kur mano nuotaika 
(smogiškai tariant) „putoja, lipa 
iš bliūdo”.

Palikau Balį Sruogą Soldentau- 
-Lenze prie daržinės, kieme. Va
romi, nualinti, naktį miegojome 
ant sniego, šlapdribai „gaivi
nant”. Susiglaudę bandėme tau
pyti šilumą, bet jėgos nuo to ne- 
stiprėjo. Vos auštant „aufste- 
hen” Sruogai jau buvo nebeįgy- 
vendinamas. Bandėm jį pakelti, 
bet jis visiškai atsisakė. Jį perkė
lėme į daržinę, kur dar buvo 
žiupsnelis šieno ir ten dar keletas 
kalinių ta pačia — pasilikt — in
tencija. Čia pat matoma scena 
trijų bėgančių į laisvę kalinių ir 
kaip SS-manai juos, vieną po kito, 
kaip medžiotojai, kulkomis pa
guldė... amžinai, sudarė mums 
dar labiau slegiančią nuotaiką, 
kurios jau Sruogai ir nebepasako
jome, nes jis to ir nematė. Ma

čiau, kaip Yla jį peržegnojo... o 
mes, SS-manų „los, los...” 
stumiami, nusvyravome, taip pat 
į nežinią...

Šituo paskutiniu vaizdu gyven
damas, skaitau Balio Sruogos 
laiške:

Jūs, valdžios žmonės, to gal net 
nebejaučiate, bet paprastam stebė
tojui visuomet krinta [į] akis. Pa
togiau valdžiai pritarti, — tuo gi 
niekuo nerizikuoji, o priešinsies ar 
ginčysies — velniai gi žino, kuo 
gali tai pasibaigti. Tad ir tais en
tuziastiškais pritarimais aš 
nelabai tikiu. Visa priklauso nuo 
aplinkybių, asmens ir jo padėties.

Užsienis Sruogai mielas. 
Užsienyje gyvena jo žmona ir 
duktė. Užsienis jam moralinė 
atrama, bet kartu ir pavojus, nes 
pagal ano meto taisyklę, kas už
sienyje turi draugų, tas liaudies 
priešas. Bet Sruoga to nepaiso:

Užsieniuose dabar gyvena ne 
mažiau trečdalio mūsų tautos 
(Amerika, Vokietija). Mum, tary
binės šalies žmonėm, ne vis tiek, 
ką užsienis apie mus mano. ...Dar 
svarbiau, mum, lietuviam, mūsų 
užsienio lietuvių nuotaikos. Ir 
koks jiems įspūdis pasidarys iš 
tokio straipsnio? Jiem pir
mas įspūdis bus, kaip iš K. Preik
šo straipsnio [...], kad jie rašyti ne 
plunksna, bet pagaliu.

Siame numeryje:
Filmas „Atgaila” • Balio Sruogos laiškai • Kukučio vaikai Australi
joje (2) • Raymond Filip eilėraščiai • Okupuotos Lietuvos dailės 
paroda Philadelphijoje • Stratfordo festivalio 1988 metų sezonas 
• Chicagos teatruose • Nuomonės ir pastabos

1946 m. gegužės 28 d. buvo in
teligentų suvažiavimas ir Sruoga 
pasakė jame, kaip dalyvis, kalbą. 
Ką jis ten pasakė, neteko nugirs
ti, bet laiške nevynioja:

Pamokomas pavyzdys — inteli
gentų suvažiavimas. Praėjo gi ji
sai išsigandusioj nuotaikoj. Kokia 
gi visų kalbėtojų kalbų esmė? Visi 
kartojo gabalėlius iš pirmininko 
pranešiminės kalbos, — ir blogai 
kartojo, ir visi trafaretiškai pradė
davo ir baigdavo esmėje tais pa
čiais Žodžiais: „Tikiu į... ir — 
Tegul bus pagarbintas!” Jokios 
kūrybinės minties, jokio polėkio, 
esmėj, jokio reikalų svarstymo.

Šitokioje situacijoje Sruoga ne
abejodamas pranašauja:

Aš nė kiek neabejoju, kad po 
kelių ar keliolikos metų privaloma 
teorija bus atšaukta, kaip jau 
daug kas buvo klaidinga atšauk
ta, — Maskvoje praktiškai ir da
bar jau nebekreipiama dėmesio, — 
bet kol kas tokie Rudminai, Ba
naičiai, [Rudminas — G. Zimano, 
tuomet vyriausio Tiesos redakto
riaus slapyvardis. J. Banaitis — 
tuomet Meno reikalų valdybos 
prie LTSR Ministrų Tarybos vir
šininkas], donkichotiškai tebemo- 
sikuoja trockistiškais kalavijais ir 
smaugte smaugia kūrybą. Kai ta 
negerovė ir pas mus fbus] atšauk
ta, o Rudminai ir Banaičiai bus 

pastatyti prie to darbo, kurį jie 
dirbti moka, aš būsiu jau nuspro
gęs ar bent iš manęs pelenai byrės,
— ir dirbti jau nebepajėgsiu.

Atrodo, kad partija, kaip ir vi
sus, taip ir jį, bando nužmoginti, 
bet jis ginasi, netyli, kaip kai 
kurie kiti:

Viena tiktai aišku: žmogaus 
psichika „pagal liniją” niekuomet 
nesiformuoja, kol ji tebėra 
žmogaus psichika! Rašytojas 
rašo taip kaip jis jaučia, kaip jis 
mato pasaulį, — kiekvienas kitaip, 
savaip, — kaip ir visi menininkai 
kūrėjai. O paskui jam sako: ne 
taip, ne pagal liniją! Tavo tokiam 
personažui reikia vieną koją 
prikirpti, nosis — pridurti. Prasi
deda rašytojui Golgotos kančios. 
Vienas, kaip Dauguvietis, gali tai 
pakelti, o kitam tai — padūkęs 
dantų skausmas. Juk ir mano 
„Dievų miškas” — rodos, jau ko
kia nekalta tema! Rašiau 2 
mėnesiu, „svarstymas” užėmė 12 
mėnesių — ir dar ne galas! Van 
asmeniškai rezultatas aiškus: 
pradėjau tą veikalą stačiai 
neapkęsti![...]Kūryba, rašymas — 
yra man gimdymo kančia. Aš 
visuomet ją labai skaudžiai išgy
venu. Ir dar „kančios po gimdy
mo"! Ne, — tam jau mano nervų 
nebepakanka...

Partijos reikalavimą, kad už 
maistą, butą ir išlaikymą jis 
privalo rašyti tai, ko partija nori, 
griežtai atmeta:

O ar pats supranti, koks tai yra 
baisus argumentas: aprūpinom, 
apavėm, pavalgydinom, o jūs — 
ką?! Juk tai yra Ostrovskio gady
nės pirklio metodika...

Dabar yra aišku, kad dėl štut- 
hofiškų atsiminimų partija jį 
kamavo iki nualinimo. Jis bando 
tą savo nuoskaudą, jį kamuojan
čią pasąmonėje, išsakyti laišku:

...dar dėl „Dievų miško”. Man 
nuostabu, kad žmonės tenai politi
kos ieško ir pyksta, kad jos neran
da. Kaip jie gali rasti ją tenai, jei 
aš ir nemaniau ją duoti?! Dvi prie
žastys. Jeigu tie, kur piktinos, 
patys pasėdėtų tokiame lageryje, 
pabūtų tiek laiko, kaip aš, alka
ni, mušami, vos paveikų kojas, 
nežinodami po kelių minučių ar 
tavęs kas neužpumpins, kapstinė- 
damos šiukšlėse sužiedėjusios 
plutos gabalėlio, su sutinusiom 
kojom, su skaudančia krūtine, su 
atmuštais inkstais, su svaigstan
čia suidiotėjusia galva, — jie 
žinotų tuomet, kodėl lageryje 
būdamas žmogus negalvoji apie 
politiką! Rašyti apie tai, ko 
nebuvo, girtis savo kančiomis ir 
mandrumu, — mano išmanymu.
— negąrbinga.

1946 — staliniško triumfo me
tai, kartu yra ir teroro Lietuvoje 
metai. Nenusigandę laisvės kovo
tojai viešpatavo miškuose. O 
Sruoga nenusigandęs laišku pasi
sako ir kritikuoja:

Terminu politika, jie paprastai 
(Nukelta į 3 psl.)
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• v-Iš galvos neišeinantys pokario vargai

I Lietuvių rezistencija 
prieš vokiečių represijas

Nūdien istoriniai įvykiai seka 
vienas kitą tokiu greičiu, kad net 
ir netolimą praeitį pradedame pa
miršti. Visgi mūsų tautos istorijoj 
yra daug prisimintinų dalykų, 
kuriuos privalu plačiau viešumon 
iškelti.

Užmarštin jau slenka 1943 
metų kovo 16-17 dienos, kada An
trojo pasaulinio karo metu 
Lietuvą okupavę vokiečiai, norė
dami priversti lietuvių jaunimą 
stoti į jų kariuomenės dalinius, 
uždarė Vilniaus universitetą bei 
kitas aukštąsias mokyklas ir 
suėmė 46 asmenis kaip Lietuvos 
įkaitus.

Nuo šio įvykio, kurį šį mėnesį 
prisimename, prabėgo jau 45 
metai.

Vokiečių - sovietų karas prasi
dėjo tuoj po Lietuvos išgyvento 
siaubo — sovietų okupacijos ir 
masinio žmonių trėmimo į Sibirą. 
Nepaisant visų baisumų, vos 
Hitleriui įžengus į Lietuvą, pra
dėjo veikti rezistencija: susidarė 
laikinoji vyriausybė, stengtasi 
atstatyti tvarką ir bandyta į savo 
rankas paimti krašto administra
vimą. Vokiečiai vyriaiisybės 
nepripažino, ir vėl sunki okupa
cija prislėgė Lietuvą. Siautėjo 
baisusis gestapas, vyko ūkiškas 
išnaudojimas, suėmimai, žiau
riausias žydų šaudymas, 
teroras...

Po Stalingrado katastrofos 
nacių žaurumai dar padidėjo, 
žmonės buvo varomi darbams 
Vokietijon, jauni vyrai verčiami 
stoti į jų kariuomenės dalinius. 
Tačiau, kai vokiečiai, nesiskai
tydami su tarptautine teise, pa
skelbė mobilizaciją okupuotame 
krašte, pogrindžio režistencija su
gebėjo paveikti vyrus taip, kad 
nesusidarė nė vieno lietuvių SS 
dalinio. Įsiutę naciai tada ir 
uždarė aukštąsias mokyklas ir 
paėmė 46 įkaitus., Gestapo virši
ninkas Jėgeris paskelbė, kad 
jeigu lietuviai nestos į jų ka
riuomenę, visi įkaitai būsią 
sušaudyti.

Įkaitų tarpe buvo įvairių pro
fesijų, įvairaus amžiaus ir pa
dėties žmonių, daugelis gerai 
žinomų lietuvių visumenei: Bau
bą Kazys (1908-1943), Blažys Vin
cas (1885-1973), Brėdikis Juozas 
(1885-1965), Budrys Ignas 
(1885-1943), Buragas Petras 
(1899-1986), Butkus Vladas 
(1900), Čiuberkis Jonas (1914), 
Darginavičius Adolfas (1886- 
1974), Darginavičius Vladas

V
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(1918-1982), Germantas Pranas 
(1903-1945), Grigas Bronius 
(1902-1943), Januševičius Anta
nas (1892-1943), Jurgutis Vladas 
(1885-1966), Kantvilas Aleksan
dras (1920), Katinauskas Jonas 
(1905-1973), Kerpė Petras 
(1880-19 ', Kiškis Petras
(1900-?), Kriaučiūnas Mečys 
(1914-1970), Kučinskas Antanas 
(1900), Kuprėnas Kazys (1915), 
Lipniūnas Alfonsas (1905-1945), 
Liudžius Antanas (1905 1983), 
Mackevičius Mečislovas (1906), 
Mackonis Rapolas (1900-1982), 
Mačiokas Mykolas (1899-1946), 
Malinauskas Jonas (1908), Ma- 
saitis Zigmas (1903-1943), Masiu
lis Petras (1894), Meilus Vytautas 
(1913), Narakas Juozas (1899), 
Noreika Jonas (1910-1946 ar 
1947), Pečeliūnas Mykolas (1908), 
Puodžius Stasys (1896-1943), 
Puskunigis Leonas (1910), Rakū- 

Dagys „Niekam nenusUenkiau” 
Medžio skulptūra, 1976

nas Kazys (1900), Rimašauskas 
Jonas (1920-1972), Sruoga Balys 
(1896-1947), Stanevičius Vytau
tas (1913), Starkus Antanas 
(1901-1975), Šernas Jonas 
(1910-1978), Tumėnas Algirdas 
(1909-1943), Tumėnas Vytautas 
(1906-1943), Valentą Juozas 
(1911-?), Valiukevičius Jurgis

Vlado Dautarto romanas „Atsisveikinimas 
su negrįžtančiais paukščiais”

PETRAS MELNIKAS
Okupuotoje Lietuvoje Pergalės 

žurnale (1987, Nr. 3 ir 4) spaus
dinto Vlado Dautarto romano 
Atsisveikinimas su negrįžtančiais 
paukščiais turiny kartojasi 
daugelio rašytojų ten vartojamas 
būdas — formulė: grįžimas iš 
miesto į pasikeitusią tėviškę, ra
dimas ten sayo namų pamatų ar 
kelių medžių, kolektyvizacijai 
bei melioracijai nušlavus visą 
žmogaus praeitį. Panašiai, kaip 
amerikiečių filme (rodos, 1986 m.) 
„Trip to Bountiful”, kur sena 
moteri abėga iš vedusio sūnaus 
šeimos globos ir randa savo kai
melį ir namus tuščius ir apleis
tus, tačiau dėl kitų priežasčių — 
dėl ūkio nenašumo ir kt.

Dautarto romane Vaclovas 
nekenčia mechanizacijos, auto
mobilių. Kaime jis atgaivina savo 
praeitį, valkiodamasis po 
apylinkes, kalbėdamas ir gyven
damas su dėde, žuvaudamas, 
įsižiūrėjęs į Agnę, lyg nekęs
damas judraus brigadininko, 
naktį nueidamas prie savo apleis
tų namų. Pamažu išdygsta jo 
nemaloni praeitis, vargai ir daug 
keistų charakterių, vienaip ar 
kitaip tarp savęs surištų. Visa 
yra labai komplikuota.

Į akis krenta Vaclovo tėvas, 
buvęs geras ūkininkas Nepri
klausomybės laikais, prie 
vokiečių slėpęs
partizaną, už tai suimtas ir pa
buvęs Vokietijoje, prie rusų 
grįžęs, po karo buvęs kažkokiu 
kaimo pirmininku. Bet, įsikrovus 
į jo namus „miškiniams”, kartą

I

raudonąjį .

ten nušaunamas žmogus, ir tėvas 
tardomas ir laikomas kalėjime. 
Tačiau Vaclovas Vilniaus insti
tute savo biografijoje užrašo, kad 
tėvas miręs, kadangi jis nori pa
tekti į mokslavietę.

Vėliau, kai tai išaiškinama, 
Vaclovas yra pašalinamas už me
lą ir ilgai neranda dėl to darbo. 
Gyvena pas vargšę lenkę Roželę 
vargingai, kol pagaliau tėvo slėp
tas raudonasis partizanas, jau 
prasimušęs tarnyboje, jam 
pasiūlo kreiptis pas Balį, kuris 
daug tokių „susitepusių” yra pri
ėmęs į darbą. Balys jį priima. 
Darbe Vaclovas su komandiruo
tėm važinėja į kaimus, kur susi
duria su „miškiniais”, jį per
spėjančiais, su Šermukšniu (tur
tingu ūkininku, kuris buvo nušo
vęs jo pirmąją meilę Albiną — 
komjaunuolę) ir stribu Dobilu, 
kariavusiu prie Berlyno prieš 
vokiečius su rusais. Patenka į jų 
susirėmimus, apsišaudymus.

Įdomi romano vieta, kai ir 
Vaclovo geras viršininkas Balys 
nukenčia nuo santvarkos, turbūt 
už priėmimą į darbą „susitepu
sių” tarnautojų? ir yra labai 
pažeminamas darbo 
skalėje. Balys — paprastas, drau
giškas žmogus, aplankantis 
Vaclovą lūžtančiame pastate 
(buvusiame vienuolyne), bet ne
sakantis, kodėl jį pažeminę tarny
boje. Tai žmogiškas susitikimas 
tarp dviejų nukentėjusių.

Prieš romano pabaigą 
sužinome, kad Vaclovo tėvas 
reabilituotas, nors miręs. Balys

(1919), Yla Stasys (1908-1983), 
Žukauskas-Narutis Pilypas 
(1920).

Įkaitai buvo atiduoti tiesiogi- 
nėn Himlerio žinion ir išgabenti 
į Stutthofo koncentracijos lagerį 
prie Gdansko. Jie atsidūrė sa- 
distų-budelių galioje, kentėjo 
panieką, badą, šaltį, mušimus, 
nepakeliamus darbus, parazitus, 
ligas. Netrukus vienas po kito 
mirė ar buvo užmušti, o likę — 
laukė galo nežinioj ir neviltyje.

Vokiečiams nesisekant kare, 
režimas kiek sušvelnėjo, bet 
kuomet 1945 metų sausį Rau
donoji armija veržėsi į vakarus, 
naciai sumanė lagerį evakuoti. 
Kaliniai buvo varomi per sniegą 
ir šaltį, o nusilpę — vietoje esesi
ninkų sušaudomi. Tūkstančiai 
lavonų nuklojo kašubų žemės 
pakeles...

Pagaliau, kai juos pasivijo 
bolševikai, jaunesni, kiek 
stipresni kaliniai sugebėjo pa
bėgti, pasislėpti, ar atsidūrė 
Vakaruose. Kiti gi pateko į juos 
tykojusių enkavedistų nagus. 
Buvę karininkai tapo tuoj suim-

ti, išgabenti sovietijon ir dingo be 
žinios. Kiti buvo kalinami, tar
domi, o grįžę palaužta sveikata į 
Lietuvą buvo sekami ir visaip 
varžomi.

Iš keliolikos dar gyvų mūsų 
įkaitų turime du garbingus 
asmenis Chicagoje: buvusį laiki
nosios vyriausybės teisingumo 
ministrą, Vilniaus ir Pabaltijo 
universitetų profesorių Mečislovą 
Mackevičių ir Lietuvių aktyvistų 
fronto įgaliotinio prie ministrų 
kabineto pavaduotoją, dipl. 
inžinierių Pilypą Narutį. Papra
šyti savo išgyvenimais su mūsų 
visuomene pasidalyti, juodu 
maloniai sutiko. Šiuo sumanymu 
susidomėjo Lietuvių kultūros 
muziejaus steigėjas Stasys 
Balzekas, Jr. ir mielai Lietuvos 

• įkaitų minėjimą įjungė į Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
mėnesinių penktadienio vaka
ronių programą. Minėjimo 
ruošoje jam talkininkauja Lie
tuvių politinių kalinių sąjunga ir 
keli buvusių įkaitų šeimos nariai.

Šiandien, kai visame pasauly
je skamba įkaitų (hostages) žodis, 
būtų gera, kad šiuo minėjimu 
susidomėtų mūsų aukštesniųjų 
lituanistinių mokyklų mokslei
viai, jų jauni mokytojai ir studen
tai, nes už jų amžininkus Lie
tuvos įkaitai kentėjo ir mirė.

j Minėjimo programą sudarys 
‘ abiejų buvusių įkaitų, prof. 
, Mečislovo Mackevičiaus ir inž. 
Pilypo Naručio, kalbos apie 
lietuvių rezistenciją Antrojo 
pasaulinio karo metu. Ištraukas 
iš Balio Sruogos atsiminimų apie 
Stutthofą — Dievų miško — skai- 

( tys Pedagoginio lituanistikos 
. instituto lektorius Robertas

Vladas Dautartas

ragina Vaclovą tęsti mokslą. 
Viešint kaime, dėdė Karolis, 

etatų važiuodamas karieta, užmu
šamas kelią taisančio sunkveži
mio ir laidojamas. O Vaclovas su 
Agne grįžta į miestą ir nežinia, ar 
jie susituoks. „Juk ir nemylint 
galima prie žmogaus priprasti. 
Gulsim kartu, valgysim kartu... 
Kartu su Agne lankysiu tėvų 
kapus... Gėlių nuvešim. O Myko
lui Migliui — amerikonui — 
rašysim laiškus — siųsim nuo-

Vitas, kitus tekstus perteiks 
Dalia Noreikaitė-Kučėnienė. Bus 
rodomos skaidrės ir atidaryta 
vokiečių okupacijos laikų paroda,, 
paruošta Dalios Sruogaitės ir 
Aldonos Markelienės.

Minėjimas įvyks š.m. kovo 25 
dieną, penktadienį, 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose, 6500 
South Pulaski Road, Chicago, 
Illinois.

V. D. Sruogienė

Stasio Žilevičiaus nuotrauka, daryta Rumšiškėse, Lietuvo- parodos, vykusios 1987.XJ23-XI.1 Čiurlionio galerijoje, Jau- 
je, iš Lietuvių fotografų išeivijoje šešioliktosios metinės nimo centre, Chicagoje.

nekęsdamas

traukas ir kviesim atvažiuoti. Te
gu pamato brolio kapą, tėviškę... 
Aš skubėsiu į tarnybą. Agnė taip 
pat kur nors skubės. Susitiksim 
Roželę... Ir vis dėlto kam visa tai, 
kam?...”

Romanas baigiamas tokiu 
egzistenciniu klausimu: „Kam 
visa tai, kam?...” Kam reikalin
gas toks gyvenimas, kuriame pra
rado savo tėvą, savo pirmąją 
meilę ir dėdę po sunkvežimiu, 
kaimietiškai
mechanizacijos, automobilių 
smirdančių dūmų. Tai gan drąsus 
galvojimas 20-tame amžiuje, ypač 
santvarkoje, kuriai progresas yra 
aukščiausias tikslas.

Romane įdomūs kaimo ir gam
tos vaizdai, meilė žemei. 
Aprašomas gegužės pirmos 
dienos žygiavimas prieš tribūną, 

■ kurioje Vaclovas nuobodžiauja. 
Išdygsta partizanų ir stribų susi
rėmimai, kuriuose vieni ir kiti 
beveik vienodai traktuojami. Tik 
„miškinių” vadas Šermukšnis 
atrodo truputį sukarikatūrintas, 

primityvus. Nei iš šio, nei iš to šo- ■ 
kiuose, sakydamas, kad Lietuva 
liūdi, o jūs kojas miklinate, 
priverčia komjaunuolę Albiną 
klauptis, kalbėti „Tėve mūsų” ir 
vėliau ją nušauna, o Vaclovą 
išstumia pro langą Šermukšnio 
sūnus, jį išgelbėdamas.

Dėdė Karolis yra lyg perdėtas 
seno kaimo išminčiaus tipas, 
klišė. Balys — originalus charak
teris, viršininkas su žmogiškais 7 
bruožais. Vaclovo tėvas atrodo 
per daug nuo visų okupacijų 
kentėjęs, gal tik tam, kad au
torius galėtų per jį parodyti visus t 
galimus vargus, keičiantis san
tvarkoms ir negalint visom įtikti.

Romano herojus Vaclovas — 
ramus žmogelis, kuris pateko į is
torijos ratus, ir pats nieko dau
giau negali padaryti prieš jį spau- , 
džiančius ir draskančius dantra- ., 
čius. Nori gyventi, meluoja insti- 
tutui, kad jo tėvas miręs, visą 
laiką reikalingas kieno nors pa
galbos, prasimušusiųjų į aukštes
nes vietas globos, patarimų. 
Atrodo, lyg jis negyventų savame 
krašte, bet tarsi išeivis iš pradžių 
Amerikoje, kai viskas jam atrodo 
yra prieš jį ir reikia laviruoti, 
imant nekenčiamą darbą ir taip 
toliau. Vaclovas tuo skiriasi nuo 
vaizduojamųjų Lietuvoje savim 
pasitikinčių tipų ir kartais yra 
labai įtikimas charakteris, 
nežinantis kaip prisitaikyti, 
bailus, bet žmogiškai bailus.

Išeivijos rašytojai okupuotos 
Lietuvos periodikoje paprastai 
vadinami senais. Bet ir šios , 
knygos autorius jau pasiekęs 60 
metų, taigi senas. Vladas Dau
tartas, gimęs 1927 metais žvejų 
(Nemuno žvejų) šeimoje Šilelyje, 
studijavęs filologiją ir istoriją 
Vilniaus universitete, redakto- 
riavęs žurnaluose ir parašęs 
Panemunės apsakymai (1958 m.), 
Jūros spalvos (1960 m.), Kai 
nurausta putinas (1963 m.), Lakš
tingalų naktis (1965 m.), pasižymi 
gamtos meile, ryškia kalba ir 
ramiu pasakojimu. Ypač daug 
yra rašęs apie žvejus ir žuvavimą 
novelių, apsakymų ir miniatiūrų. 
Senatvė jam nepakenkė, ir jis, 
atrodo, vis brendo, kol praktika 
privedė prie šio gan atviro 
romano.
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Čiurlionis — 
planetų muzikas

Nauja monografija anglų kalba
POVILAS GAUČYS

Teisina vaikų ir moterų 
trėmimus...

Sausio 19 d. Komjaunimo tiesa 
išspausdino pokalbį su istorijos 
daktaru Juozu Jermalavičiumi 
apie neseniai pasirodžiusią knygą 
Liaudies gynėjų žodis. Pokalbis 
įdomus tuo, kad Jermalavičius 
teisina Stalino teroro taikymą 
partizanų šeimoms pagal 1946 m. 
vasario 15 d. saugumo generolo 
Bartašiūno įsakymą, kad savo 
noru nepasidavusių partizanų 
šeimos bus suimamos ir tremia
mos. Manytum, kad šiomis persi
tvarkymo ir demokratizavimo 
dienomis būtų neįmanoma 
aiškinti, jog už tėvo ar vyro taria
mus nusikaltimus galima bausti 
žmoną, mažus vaikus, senelius, 
gimines. Tačiau Jermalavičius 
tai daro beveik be jokių išlygų. 
Pasak jo, ištremtos partizanų šei-„. 
mos nebuvo Stalino asmenybės 
kulto aukos. Jų išvežimas buvo 
efektyvi kontrrevoliucijos slopi
nimo priemonė, kuri gerokai pa
kirto partizanų socialine bazę. 
Jermalavičius sutinka, kad būta 
klaidų, bet nedaug. Kadangi 
represuoti asmenys vėliau buvo 
reabilituoti, teisingumas buvo at
statytas. Taip teigia Jerma
lavičius, bet ar taip iš tikrųjų. 
buvo?

Pirmiausia reikia prisiminti 
pokario sudėtingą padėtį. Dėl 
karo suirutės ir sovietinio sau
gumo siautėjimo daug šeimų 
nežinojo savo vyrų likimo. Vieni 
buvo pasitraukę į Vakarus, antri 
pakeliui žuvo, treti, bijodami 
komunistų keršto ir prisideng
dami kita pavarde, gyveno kitur 
Lietuvoje. Buvo ir tokių, kurie 
vengdami mobilizacijos į 
Raudonąją armiją, gyveno 
pasislėpę savo ūkyje, o kiti miš
ke slapstėsi, bet ne partizanavo. 
Toks atvejis paminėtas trečiame 
šių metų Gimtojo krašto numery
je. Antai, nepriklausydamas 
partizanams, Juozas Poderis 
miške slapstėsi iki 1947 metų 
pradžios. Savaime aišku, būta ir 
daug partizanų, nors tais laikais, 
kai saugumo šnipų tinklas Lie
tuvos kaime dar nebuvo sukur
tas, nemaža jų gyveno savo 
ūkiuose, tik naktimis vykdydavo 
kovos užduotis. Jei šeimos neži
nojo vyro likimo, retai jį žinojo 
sovietiniai baudžiamieji organai, 
kurie tačiau dažnai laikėsi tai
syklės, kad jei vyro nėra na
muose, tai jis veikiausiai partiza
nauja, ypač jei jis buvo labiau 
pasiturintis ūkininkas, atsargos 
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karininkas, buvęs Nepriklau
somos Lietuvos valdžios tarnau
tojas, šaulys. O kaip galėjo žmo
na, ypač apšauktojo liaudies prie
šo žmona, įtikinti valdžios parei
gūnus, kad ji teisybę sako tais 
liguist arumo laikais, kai sau
gumiečiai į gulagą siuntė iš 
nelaisvės grįžusius sovietų ka- 
"ius, vien dėl to, kad jie išliko 
gyvi, kai jų draugai mirė? 
Pagaliau reikia pabrėžti, kad tre
miamųjų sąrašai buvo rengiami 
slaptai, tremiamieji neturėjo pro
gos įrodyti savo nekaltumą, duoti 
atkirtį nepagrįstiems gandams ar 
šmeižikams. Tų laikų dvasią 
gerai apibūdina rašytojo Vytauto 
Petkevičiaus minima taisyklė, 
kad kas pirmas su skundu, tas 
teisus.. Tad kaip galinta rašyti, 
kad tremiamieji nebuvo savava
liavimo aukos, kai visa trėmimo 
procedūra pažeidė jų elementa
riausias teises?

Jermalavičius mini, kad Bar
tašiūno įsakymas buvo paskelb
tas 1946 m. vasario 15 d. Jis 
nenurodo, kada įsakymas buvo 
taikomas partizanų šeimoms, 
veikiausiai dėl to, kad atsakymas 
nepatogus. Trėmimai prasidėjo 
vasario 18 dieną, tai yra, praėjus 
tik trim dienom po įsakymo pa
skelbimo. 1946 metais masinės 
informacijos ir masinio susi
siekimo priemonės buvo labai 
menkos ir nepakankamos. Apie 
nutarimus Vilniuje kai kurių 
kaimelių gyventojai sužinodavo 
po savaičių, o pamiškės 
vienkiemių gyventojai gal ir po 
mėnesių, jei ne vėliau, ypač 
žiemą. Tad manytina, kad dau
gelis partizanų ir jų šeimų laiku 
nesužinojo apie Bartašiūno 
įsakymą, o sužinoję negalėjo per 
dieną padaryti tokį svarbų spren
dimą, nutarti pasitikėti valdžia, 
kurią gyventojų dauguma laikė 
okupacine. Be to, trėmimai 
nesuorganizuojami per kelias die
nas. Sovietinis saugumas ištisus 
mėnesius rengė masinius trėmi
mus Pabaltijy 1941 metais, 
kruopščiai organizavo ir Kaukazo 
tautų trėmimus 1944 metais. 
Todėl nėra abejonių, kad 
tremiamųjų sąrašai buvo pa
rengti gerokai anksčiau prieš 
Bartašiūno įsakymo paskelbimą 
ir kad tas įsakymas davė tik tei
sės pagrindą nežabotam smurtui.

Jermalavičius aiškina, kad 
trėmimai buvo veiksminga 
kontrrevoliucijos slopinimo
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Monografijos ir studijos apie 
Čiurlionį ir jo kūrybą vis gausėja. 
1984 metais išėjo Aleksio Ran
nito anglų kalba monografija M. 
K. Čiurlionis: Visionary Pain- 
ter, o 1986 metais prof. Alfred 
E. Senn, prof. John C. Bowlt ir 
Dar ' ės Staškevičiūtės parašyta 
stucuja apie Čiurlionį kaip 
planetų muziką.

Tai jau antra anglų kalba kny
ga, skirta Čiurlioniui. Joje 
nagrinėjama ne tik Čiurlionio 
vizualinė kūryba, bet taip pat ir 
jo muzikinė kūryba. Prof. Alfre
das Sennas, pasitelkęs Texas 
universiteto rusų meno specialis
tą prof. John Bowlt ir muzikolo
gę Danutę Staškevičiūtę, ameri
kiečių skaitytojams pristato Čiur
lionį kaip žmogų, kaip dailininką 
ir kaip muziką. Prof. Senno para
šyta Čiurlionio biografija „Čiur
lionio dvasinių kontinentų ieško
jimai” yra pirma anglų kalba 
parašyta Čiurlionio biografįja, 
vaizduojanti trumpą ir vargingą
M. K. Čiurlionio gyvenimą (pp. 
5-34). Autorius jį vaizduoja, kaip 
vizualinio ir muzikos meno pio
nierių, ieškojusį jį vertinančios ir 
remiančios visuomenės. Išgyventi 
sunkumai ir nesėkmės palaužė jo 
kūrybinę raidą ir jo protą. Sennas 
jį vaizduoja kaip drovų, labai atsi
davusį savo šeimai ir draugams 
ištikimą žmogų.

Savo studjoje „Čiurlionio 
vizualinis menas” (pp. 40-67) 
prof. John Bowlt pažymi, kad 
norint objektyviai spręsti apie 
Čiurlionį — mąstytoją, daili
ninką, muziką, piešėją ir 
anuometinį stebėtoją, reikia 
atmesti daugumą apie jį 
parašytos literatūros ir išsklai
dyti mitus, supančius jo vardą, 
išskyrus Mark Etkind, Vytautą 
Landsbergį, Aleksį Rannitą ir 
Gytį Vaitkūną. < '.utorius dažnai 
cituoja Viačeslavą Ivanovą, M. 
Dobužinskį, V. Čiurlionytę.) Mat 
daugelis Čiurlionio meno 
interpretatorių savo komentarus 
suplakė su beprasmėm pagyrom.

priemonė, pakirtusi partizanų 
socialinę bazę. Ir šis tvirtinimas 
neatitinka tikrovės. Partizanų 
veikimas nesusilpnėjo iki 1949 
metų, tai yra, praėjus daugiau 
negu trejiems metams po Barta
šiūno įsakymo. Trėmimai tik pa
aštrino nuotaikas šalyje, dar la
biau padidino nesupratimą ir 
įtarimą, sustiprino užburtą smur- 
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Be to, rašiusieji apie Čiurlionį 
pernelyg daug dėmesio skiria jo 
tautinei tapatybei, susijusiai su 
lietuvių tautine kultūra. John 
Bowlt nelaiko Čiurlionio pirma
eiliu dailininku. Jis pritaria 
Vytauto Landsbergio nuomonei, 
kad Čiurlionis pirmiausia buvo 
muzikas, bet tai nereiškia, kad jo 
vardas būtų nustumtas į 
užmarštį, kaip tai yra įvykę 
Vakarų pasaulyje. Bowlt many
mu, Čiurlionis turi būti verti
namas kaip svarbiausias baltų ir 
Rytų Europos modernizmo atsto
vas. Tai ypač svarbu, nes Baltijos 
kraštai išaugino daugelį gabių 
menininkų ir rašytojų, kaip, pvz., 
lietuvių ir rusų poetą Jurgį Balt
rušaitį, estų dailininką Eduardą 
Wiiraltą, lenkų poetą ir daili
ninką Stanislovą Wyspianskį 
(užmirštas paminėti Czestaw 
MUosz), bet dar ir dėl to, kad rusų 
sidabro amžiaus kultūrai įtaką 
darė Vilnius, Kaunas, Ryga, 
Talinas ir Varšuva...

Prof. John Bowlt savęs klausia, 
ar dailininkas Čiurlionis turi būti 
atmintinas, kaip viena grandis 
baltų-rusų santykiuose. Gal jo 
mene yra kažkas, kas pralenkia 
jo neįspėjamas vizijas ir palaidą 
rusų meno techniką? Atsakymą 
į tuos klausimus jis randa 
Čiurlionio su ypatingu sineste- 
ziniu gabumu nutapytuose 200 
paveikslų, kurie yra mėginimas i 
„nutapyti muziką”. Čiurlionio 
dvejopas suvokimas garso kaip 
spalvos ir spalvos kaip garso 
nebuvo nuostabus dalykas Euro
pos simbolistams... Muzikiniai jo 
tapybos pagrindai Čiurlionį labai 
suartina su Vakarų Europos ir, 
dar ryškiau, su rusų modernistų 
mąstymu. Jo mėginimas sujungti 
spalvą su garsu, t.y. sujungti dvi 
meno formas, leidžia jį lyginti su 
Wagneriu ir Skriabinu.

Bowlt, aiškindamas rusų sim
bolistų pažiūras į laiką, erdvę ir 
garsus, pažymi, kad simbolistai 
taip pat ir Čiurlionis, tikėjo į 
anapusinį, absoliutų pasaulį, 
esantį už paprastos tikrovės 
veido. Daugeliui simbolistų pati 
gamta buvo garsų rezervuaras. 
Čiurlionis pritarė tai panteistinei 
pažiūrai, tvirtindamas, kad jis 

to ratą. Nesunku įsivaizduoti, ką 
pergyveno partizanas, sužinojęs, 
kad žmona ir tikrai nekalti vai
kai ištremti į Sibiro gilumą. O 
tais laikais, kai iš tremties žmo
nės negrįždavo, išvežimas buvo 
laikomas tolygiu mirties baus
mei. Neatsitiktinumas, kad 1946 
metais partizanai ėmėsi 
griežtesnių priemonių prieš įta
riamus valdžios agentus, kad 
padidėjo mirties nuosprendžių 
skaičius. Paminėtina ir tai, kad 
sovietinės santvarkos priešų 
socialinės bazės pakirtimo dings
timi buvo tremiami vadinamieji 
buožės. Jų ištrėmimas neva 
turėjo sukurti sąlygas kolūkių 
steigimui, bet masiniai trėmimai 
1948 metais nepakirto valstiečių 
pasipriešinimo žemės ūkio 
sukolektyvinimui. Priešingų 
elementų socialinės bazės pakir
timu visada buvo galima pa
teisinti susidorojimą su nekaltais 
žmonėmis, kurie buvo baudžiami

M. K. Čiurlionis Pavasaris. 1907-1908. IV

kūrė savo tapytas simfonijas iš 
„bangų dūžių, iš slėpiningos senų 
miškų kalbos, iš žvaigždžių 
mirgėjimo, iš mūsų dainų ir iš 
mūsų neišmatuojamų vargų”. 
Bowlt pažymi, kad Čiurlionis gė
rėjosi primityvia, pirmaprade 
gyvybės galia, pabrėždavo gam
tos visuotinumą, visišką jos cha
osą. Tai paaiškina, kodėl jo tapy
boje žmonių figūros yra retos.

John Bowlt daug dėmesio 
Čiurlionio kūryboje skiria ritmui, 
nes jis tapyboje sudaro pagrindinį 
elementą, matomai spalvomis 
atvaizduotą vaizdą dviejose 
dimensijose. Muzikoje jis yra pa
grindinis elementas, besireiškiąs 
laiko seka. Kai kurie meno 
teoretikai abejojo jo galiojimu ir 
siūlė muziką laikyti pagrindiniu 
menu. Čiurlionis buvo laikomas 
vienu tokiu menininku, sugebėju- 

ne už savo veiksmus, bet už 
socialinę padėtį, už tėvus ir 
protėvius.

Dar viena pastaba. Jeigu val
džia iš tiesų būtų norėjusi 
sumažinti partizanų rėmėjų 
skaičių kaime, apsunkinti jų 
veiklos sąlygas, tai ji būtų 
galėjusi vartoti kitas, gerokai 
žmoniškesnes priemones. Pavyz
džiui, iškeldami įtariamas šeimas 
ne į Sibiro taigą, bet į Vilnių ar 
į Kaimą. Padariniai partizanams 
būtų buvę tie patys, nes mieste 
gyvendami žmonės nebūtų galėję 
jų priglausti, duoti jiems maisto, 
vaistų, žinių apie NKVD karių 
judėjimą. Bet Maskva nepasi
rinko šios alternatyvos, nes 
trėmimai nebuvo priemonė parti
zanų socialinei bazei pakirsti, o 
mėginimas nežabotu teroru įbau
ginti ne vien partizanus, bet ir 
juos remiantį ir užjaučiantį 
Lietuvos kaimą.

K. G. 

siu savo tapybą padaryti 
muzikalia, pakeičiant perspekty
vą. Čiurlionyje glūdintis posūkis 
į simbolių muzikinį interpreta
vimą, Bowlt manymu, įvyko dėl 
įvairių priežasčių. Pirma, Čiurlio
nis nuo mažens buvo supamas 
savo tėvo muzikavimo ir nuolat 
girdėjo lietuvių kaimiečių dainas. 
Antra, jo pradinis išsilavinimas 
buvo muzikinis. Per visą gyve
nimą komponavo muziką, todėl 
jis nepaprastai domėjosi Chopinu. 
Studijuojant Čiurlionio ankstyvas 
kompozicijas, mus stebina, kaip 
pažymi Bowlt, kaip tik tie rit
miniai ypatumai. Perkeltas į jo 
vizualinę kūrybą, šis melodinis ir 
ritminis principas įgyja įdomią 
„girdimą” ypatybę, kuri dar ryš
kiau skamba nei alegorinė pa
veikslų reikšmė.

Norėdamas pabrėžti savo pa
veikslų muzikalumą, Čiurlionis 
juos pavadino muzikiniais var
dais: „Laidotuvių simfonija”, 
„Vasaros sonata”, „Allegro”, 
„Scherzo”, „Finale”. Tačiau retai 
kada jis pasiekė tikros koreliaci
jos tarp muzikinės formulės ir 
vizualinės patirties, kaip, pvz., 
„Preliudo” fugoje, viename iš 
geriausių jo darbų.

Nagrinėdamas skrydžio temą, 
Bowlt pažymi, kad Čiurlionio 
suartėjimas su tapybine erdve 
matomas iš jo „paukščio akies 
žvilgsnio” paveiksluose „Au
kuras”, „Pilies pasaka” ir 
„Piramidžių sonata”. Tose 
kompozicijose centrinis vaizdas 
atrodo lyg iš lėktuvo pakabintas 
virš Čiurlionio sapnuojamų van
denynų ir kalnų. Atrodo, kad 
Čiurlionis mėgo „paukščio akies 
žvilgsnį”, tačiau iš tikrųjų jis ryš
kiai parodo jo filosofinius bei 
psichologinius siekius. Jis liudija 
atsimetimą nuo 19-to amžiaus 
realizmo ir simbolizmo įsivyra
vimą.

Čiurlionio paveiksluose iški
limo į aukštį motyvas gali būti 
aiškinamas kaip susižavėjimas 
skrydžiu ir svaiguliu, ar kaip 
atsimetimas nuo konvencinių 
normų. Čiurlionio ir kitų daili
ninkų simboliniai paveikslai rodo 
simbolizmo iškilimą, davusį pra
džią abstrakčiam menui.

Laikydamas Čiurlionį vertika
lės dailininku, Bowlt pabrėžia jo 
norą leistis į astralines keliones, 
ką rodo jo „Zodiako ženklai”. 
Kiekviena vertikalė yra žemiško 
gyvenimo neigimas. Polinkis į 
vertikalę, į skrydį į erdves reiškė
si ir pas kai kuriuos to meto rusų 
dailininkus. Čiurlionis, kaip 
nurodo Bowlt, iš Vrubelio 
pasiskolino idėją savo „Raitelio” 
paveikslui. Bowlt nepritaria kai 
kurių kritikų teigimui, kad 
Čiurlionis buvo abstraktaus 
meno pradininkas. Anot jo, prie
šingai Kandinskiui, Čiurlionis 
neturėjęs tinkamų priemonių, 
kurių pagalba būtų galėjęs kurti 
nevaizdinio meno kūrinius.

Čiurlionio laikais buvo papli
tęs, ypač Prancūzijoje, susi
domėjimas rytietiška filosofija bei 
menu. Juo domėjosi ir Čiurlionis. 
Bowlt’ui yra aišku, kad Čiurlio
nis, prieš nutapydamas „Lai
dotuvių simfoniją”, matė pran
cūzų dailininko Deniso repro
dukcijų albumą ir pasiskolino iš 
jo motyvus.

Čiurlionio orientalinė kryptis 
nesiriboja vien Indija, nes taip 
pat gilų įspūdį jam darė kinų ir 
japonų tapyba. Jo „Fuga” ir „Al
legro” (Pavasario sonatoje) rodo jo 
šilko tapybos supratimą: meninių 
priemonių taupumą, švelnią pu
siausvyrą tarp nutapytos ir nenu
tapytos erdvės, abstrakčias 
ir labai stilizuotas užuominas 
natūralaus pasaulio, išsklaidytas 
tempera, kurios mums primena 

(Nukelta į 3 psl.)
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Tauta, istorija
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ir poetas krikšto ženkle

Ar žmogus vertas 
keltis iš mirties?

Ar reikia žmogui prisikelti iš 
mirties? Ar mirtis nėra natūrali 
žmogaus gyvenimo pabaiga? 
Visos žemiškojo gyvenimo formos 
ir struktūros prasideda ir bai
giasi. Tas dėsnis galioja visai 
augmenijai, visai gy vulijai ir net 
visiems žmogaus kūriniams. 
Visos žmogaus sukurtos struk
tūros, ar tai būtų politinės, ar 
kultūrinės, ar asmeninės, ilgiau 
ar trumpiau išsilaikiusios, bai
giasi, užleisdamos vietą kitoms. 
Dėl to, ar nėra per didelė pre
tenzija žmogui tikėtis ne tik 
amžino tęstinumo, bet ir kūno 
prisikėlimo iš mirties su 
vienokiomis ar kitokiomis 
medžiaginėmis formomis? Tai 
yra klausimas, su kuriuo mes 
susitinkame per Velykas, mąsty
dami apie Kristaus prisikėlimą ir 
apie Jo pažadą, kad kelsimės iš 
mirties ir mes.

amžinybėje žmogaus siela būtų 
nelaiminga, jeigu ji amžinai 
pasiliktų be kūno. Ir jeigu taip 
būtų, Tomas sako, Dievas būtų 
neteisus žmogaus sielos atžvilgiu. 
Bet tai . ra neįmanoma. Dėl to 
žmogaus kūno prisikėlimas yra 
natūralios žmogaus prigimties 
reikalavimas.

Tokios yra prielaidos, reika
lingos, norint prasmingai švęsti 
Velykas. Norint mastyti apie 
žmogaus prisikėlimą iš mirties, 
reikia, kad būtu žmogus vertas 
pačia savo prigimtimi būti 
prikeltu .iš mirties. Reikia, kąd . 
būtų žmogus, kuris supranta savo 
aukštą paskirtį ir jaučia savo 
atsakomybę būti amžinai gyve
nančia ir su Dievu bendraujančia 
būtybe. Mūsų baisėjimosi mir
timi nėra gana, kad mes pasiruoš- 
tume amžinajam gyvenimui. Tas 
baisėjimasis yra tik neigiamoji 
šios didžiulės tiesos pusė. Reikia, 
kad mes ir pozityviai save supras
tume, kaip būtybę, panašią į 
Dievą, kaip būtybę, kuri yra lais
va apsispręsti už Dievą, kaip 
būtybę, kuri jaučia savo atsako
mybę, paeinančią iš jos reikš
mingumo.

Kazio Bradūno poezijoje tautos, 
istorijos ir poeto sąvokos dažnai 
tampa pagrindinėmis temomis. 
Poetas lietuvių tautos būtį — jos 
esminę teisę egzistuoti ir išlikti 
gyva — priešpastato istorijos 
įvykių srautui ir nuolatinei kai
tai. Šių sąvokų konfrontaciją poe
tas apžvelgia, aprašo ir kūrybos 
aktu „užfiksuoja” momente, 
kuris laiko sraute nepražūva. Šis 
procesas įžiūrimas daugelyje jo 
rinkinių, bet ypač ryškus rinki
niuose Pokalbiai su karalium, 
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio, 
Donelaičio kapas ir dažnuose 
eilė) 'čiuose, kurie mini tautos 
nelanaes ir siekia į šią neviltį 
keliančią situaciją reaguoti, ją 
įprasminti. Tauta, jos žemė ir jos 
likimas laiko ir istorijos konteks
te motyvuoja Bradūno poeziją 
nuo ankstyviausių eilėraščių iki 
dabartinių:
Neišlekiu,
O sunkiai išeinu, 
Vos vos pakeldams 
Trupinius dienų, 
Kuriuos istorija, Bažnyčia ir 

tauta, 
Kaip atlieką, abiem padovanojo —

(Pokalbiai su karalium, p. 65)

kapo. Tik tada mes 
rasti pateisinimą 

dvasios amžinumui ir 
kūno prisikėlimui iš

Atsakymo į tą klausimą reikia 
ieškoti iš labai toli ir iš labai 
giliai. I jį atsakymą gali duoti tik 
aukštas supratimas to, kas yra 
žmogus. Į šį klausimą atsakymo 
negali duoti net nė mąstymas tik 
apie Dievą. Jei mes vien tik 
Dievą suprastume kaip visuotinę 
būtį, tai tas dar nepateisintų to, 
kad ir žmogus turi gyventi 
amžinai ir kad jo kūnas turi net 
keltis iš 
galime 
žmogaus 
žmogaus
kapo, jeigu mes sutinkame su 
mintimi, kad šalia Dievo yra ir 
žmogus ir kad jis Dievo yra 
sukurtas paties Dievo panašumu.

Čia reikia pridėti, kad supra
timui žmogaus kėlimosi iš mir
ties blogai pasitarnauja vieną 
filosofinė galvosena, kuri yra 
populiari tiek krikščioniškuose, 
tiek nekrikščioniškuose sluoks
niuose. Ta filosofinė kryptis nori 
taip suprasti žmogaus dvasią, 
kad ji yra pasmerkta būti kūne, 
kaip kalėjime. Ir dėl to žmogaus 
kūniškumas žmogui nėra giliai 
savas. Todėl kai kas nori 
pasilengvinti sau mirties iš
gyvenimą, į mirtį žiūrėdamas 
kaip j žmogaus dvasios išsilais
vinimą iš kūno. Bet tai yra netei
singas žmogaus supratimas. Ei
nant autentišku krikščionišku 
galvojimu, žmogus yra ne tik 
siela, bet ir kūnas, ir kaipo toks 
jis yra Dievo norėtas. Šis moks
las, tiesa, nepalengvina žmogui 
mirties išgyvenimo, bet jis žada 
pilnesnę amžinybę.

Kai pasiaiškiname tiesą, kad 
žmogus yra sukurtas panašus į 
Dievą, tada atsiranda galimybė 
kalbėti apie žmogaus kūno 
prisikėlimą iš mirties. Dėl to šv. 
Tomas Akvinietis drįso mokyti, 
kad pati žmogaus dvasia reika
lauja, jog jo kūnas būtų prikeltas 
iš mirties. Pasak jo, žmogaus 
siela yra sukurta būti su kūnu. Ir 
ji natūraliai yra nelaiminga, 
būdama be kūno. Dėl to ir

Taigi, jeigu norime pasisavinti 
pilnai tiesą apie Kristaus 
prisikėlimą iš mirties, turime 
keisti iš pagrindų pažiūrą į save 
kaip žmogų. Tik tada Velykų 
paslaptis pasidaro ne keistenybė, 
o žmogiško gyvenimo tiesa, net jo 
pagrindas. Ir žmogų reikia su
prasti ne kaip dvasią, pasmerktą 
būti kūne, bet kaip Dievo norėtą, 
drauge ir kūnišką, ir dvasišką 
būtybę.

Bradūno tematikoje ir poetinė
se priemonėse taip pat pakar
totinai atrandame krikščionybės 
struktūras. Sąvokos, kurios kyla 
iš krikščioniškų idėjų, paradig
mų ir įvaizdžių poetui atveria 
permainymo, įprasminimo ir 
prisikėlimo temas ir suteikia 
galią žodį naudoti, lyg sakralinį 
elementą. Bradūno poezijoje 
dažnai vyksta koks nors permai
nymas, perėjimas iš vienos tikro
vinės plotmės į kitą. Tai kyla iš 
vieno iš pagrindinių krikščio
nybės ritualų: aukos-mišių, kur 
duona ir vynas tampa Kristaus 
(pagal Šventąjį Raštą — Žodžio, 
gyvenusio tarp mūsų) kūnu ir 
krauju. Šias temas, simbolius ir 
paradigminius gestus poetas 
naudoja savo poetinio pasaulio 
pagrindinėms sampratoms k u vi. 
Poezija Bradūnui tampa pe mai
nymo apeiga.

Rinkinyje Krikšto vanduo Jo
ninių naktį (Chicaga, 1987) Bra
dūnas grįžta prie tautos ir is
torijos temų ir prie permainymo 
dinamikos. Šis rinkinys unikalus 
tuo, kad krikšto sąvoka yra šio 
rinkinio centrinis įvykis, proce
sas ir įvaizdis. Nors niekur tiesio
giai neminima, kad Lietuvos 
krikštas įvyko 1387 metais, ne
sunku įvykio sukaktį įskaityti 
knygos pavadinime ir leidimo da
toje.

Lietuvos valdovai nuo Mindau
go iki Jogailos ir Vytauto laikų 
gynėsi nuo terorą skleidžiančių 
kryžiuočių, kurie Vakarų Euro
pai skelbė, kad veda kryžiaus 
karą prieš pagonius ir platina 
krikščionybę. Atsispirdami prieš 
juos pasikėsinusius krikštyti 
kryžiuočius, lietuviai gynė savo 
žemę, teises ir gyvybę. Lietuvos 
krikštas 138’ metais buvo is
torinis įvykis, surištas daugiau 
su politiniais sprendimais, negu 
su religiniais impulsais.

J. Jurginis rūdijoje Pagonybės 
ir krikščionybės santykiai Lie
tuvoje (Vilnius, 1976) pažymi, 
kad dar Gedimino laikais, Lie
tuvai sudarius taiką su Lenkija ir 
sąjungą prieš bendrą priešą 
kryžiuočius, Lenkijos valdovams, 
ginantis nuo Vakarų Europos 
priekaištų, rūpėjo, kad Lietuva 
būtų krikščioniška. Lietuvos 
krikštas 1387 metais susijęs su 
Krėvos unija ir Jogailos pripaži
nimu Lenkijos karaliumi: Lie
tuvos krikštas buvo šių įvykių 
sąlyga. Unijos su Lenkija pa
sekmė buvo kryžiuočių nugalėji
mas Žalgirio mūšyje 1410 metais. 
Negalima pamiršti, kad ši unija 
taip pat turėjo ir neigiamų 
rezultatų, sudarydama teisinį pa
grindą Lenkijos valdovams siekti 
Lietuvos pajungimo Lenkijai 
(Jurginis, p. 81-82).

Šie istoriniai ir politiniai fak
tai, glaudžiai susiję su Lietuvos 
krikšto sąvoka, natūraliai įveda 
istoriją į šio rinkinio tematiką: 
Rex Poloniae,
Supremus Dux Lithuaniae, 
Su odinuke iš Lietuvos...

Poetas Kazys Bradūnas pradeda literatūros vakarą per Lietuvos krikšto jubilie
jaus iškilmes Chicagoje 1987 m. lapkričio mėn. 25-29 dienomis.

Nuotrauka Jono Tamulaičio
I 

goniško į krikščionišką pasaulį. 
Tokiu būdu Bradūnas sudaro 
sąlygas į savo paties kūrybinius 
šaltinius vėl pažvelgti. Bradūno 
poezijoje jo, kaip poeto, įgalini
mas kyla iš krikščionybės struk
tūrų:

Taigi aš pats 
Poezijos bokšte, 
Tarp svetimų, 
Praveriu langą į šiaurę — 
I Lietuvą,
Kur įmintoj pėdoj 
Prigijusi krikšto šakelė 
Varva kraujo žiedais.

(Krikšto vanduo Joninių naktį, 
p. 18)

Tuo pačiu, mums šiandien į 
tuos istorinius, tautos likimą lie
čiančius įvykius žiūrint iš krikš
čionybe pagrįstos bendros 
patirties, krikšto reiškinys 
neužginčijamai neša visą 
religinių simbolių struktūrą. 
Krikštas, ir skaitytojui, ir poetui, 
reiškia permainą, perėjimą iš pa-

Žodi, kaip ostiją, pakeliu 
Ir įdedu į burną.

Tebūna jis mano 
Kūnas ir kraujas.

Ir aš jau turiu 
Eilėraščio pradžią.

(p. 24) 
Žvelgimas į krikštą, kaip temą 

ir procesą, jam leidžia naujomis

akimis žvelgti į save kaip poetą 
ir į savo tautą kultūriniame, is
toriniame ir krikščioniškame 
kontekste. Schematiškai pa
žvelgus, ši dinamika atrodytų 
maždaug taip:

Pirmoji Antifona, pirmasis šio 
rinkinio eilėraštis, nustato šio 
užsimojimo išeities tašką;
Nei kunigas, nei žynys nesu,

Viešpatie, 
O semiu krikšto vandenį giesmei.

Mėnulis ir saulė tebūna 
Krikšto tėvai mano žodžiams.

V. Bgd.

Prie šaltinių ir upių šventųjų 
Jie stovi baltais drabužėliais.

(p. 7)
Kaip poetui, Bradūnui ypač 
aktualu, kad krikščionybė atneša 
tautai transcendentinį Žodį, rai
des, knygą, ir įgalina jį, kaip poe
tą. Tai jį priveda peržvelgti tau
tos, istorijos ir savo poeto rolę iš 
naujo taško.

Šiame rinkinyje tautai ir tau
tinėms sąvokoms yra atsto
vaujama folkloriniais, mitolo
giniais, pasakose ir liaudies 
dainose randamais įvaizdžiais ir 
reiškiniais (ąžuolas, alkvietė, 
žaltys, saulė, mėnulis, upė, 
akmuo). Šie elementai dažnai lai
komi šventais arba atlieka apei
gines funkcijas pagonybės 
kontekste. Pas Bradūną tautos 
sąvoka yra taip pat giliai susijus 
su gamtos reiškiniais: be aukš
čiau minėtų, dažnai randame 
žemę, rasą, vandenį, vyturį, pie
vą, girią, lauką — reiškinius, 
kuriais, juos kartu paėmus, 
galima nusakyti „namų” idėją. 
Folkloriniai, pagonybės ir gamtos 
elementai suvedami į vieną tau
tos sąvokai simboliškai atsto
vaujančią įvaizdžių grupę.

Kartais pasirodo įtampa, net 
mirtinas susikirtimas tarp pa
goniškų ir krikščioniškų ele
mentų, taip kaip istorijoje kirtosi 
kryžiuočiai ir lietuviai, kaip 
krikšto metu krašto gyventojams 
buvo naikinamos alkvietės ir 
kertami senieji ąžuolai:

Pakirsto ąžuolo suolan
Sėsdamies matom,
Kaip nuogas nekrikštas 

pirmagimis
Jau žaidžia kryželiu.

Surink, saulele.
Kaip rasą,
Jo krikšto ašaras.

Arba vėl:
Užversto šulinio akys 
Manęs daugiau nematys. 
Pieną prie rentinio lakęs 
Ir nuo krikšto apakęs 
Dingo žaltys.

(p. 12)

Vitražai Adelaidės Katalikų centre, Australijoje: kairėje — žemaičių vitražas su įrašu „Dieve, žemaičių viltys Tavyje", vidury — Lietuvos krikštas-1251, dešinėje — suvalkiečių vitražas su Įrašu 
„Dieve, gražink laisvę kenčiančiai tautai”. K, . ,Nuotraukos Ilonos Laučienės

(p. 14) 

Simbolinėje plotmėje tos 
nelaimės, kurias tauta pergyveno 
per šimtmečius, randa atgarsį 
šiame susidūrime tarp senųjų 
liaudies papročių ir naujo 
tikėjimo.

Dažniau, Bradūnas suderina 
šias dvi priešingas sąvokas ir 
suveda šiuos pagonybės / tautos 
ir krikščionybės / permainymo

(Nukelta į 3 psl.)
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Reakcija prieš
,,persitvarkymą” Lietuvoje?

Ar „persitvarkymo” ekspresas 
Lietuvoje sulėtinamas ir nukrei
piamas į kitus bėgius? Ar „glas
nost” atlydį ima kaustyti nauja 
šalna?

Kultūrinės „perestroikos” 
lokomotyvo mašinistas Lionginas 
Šepetys neseniai užliejo ledinio 
vandens ant „atvirumo” dvasia 
atviriau pasisakiusių kultūri
ninkų (Tiesa, 1988.1.28). Jo kalba 
sausiui baigiantis įvykusiame 
Centro komiteto plenume pri
minė mėginimą vienu atsikvėpi
mu išdainuoti dviejų kompozi
torių — Michailo Gorbačiovo ir 
Andriejaus Ždanovo — arijas.

CK sekretorius ideologijos 
klausimams netiesiogiai prisi
pažino, kad Lietuvoje tebegyvas 
savarankiškas galvojimas, tau
tinė dvasia ir Nepriklausomos 
Lietuvos prisiminimas. Su tomis 
„pabaisomis” jis ragino kovoti 
„internacionaliniu ir kariniu 
patriotiniu auklėjimu”, t.y. — 
nutautinimo ir militarizmo 
ginklais. Šepečio rūstybė buvo 
nukreipta į tuos, kurie, pasi
naudodami nauja padėtimi, pra
dėjo iš pagrindų gvildenti Lie
tuvos istorijos ir literatūros 
klausimus. Juos Šepetys pava
dino „universaliais neigėjais”, 
užbraukiančiais „socializmo 
vertybes”. O partijos ir CK dar
buotojai, jo manymu, „pernelyg 
nedrąsūs ir sutrikę”. Tai termi
nologija, kurią prisimename iš 
1980-ųjų metų įvykių Lenkijoje.

Kitas „šalnos” ženklas susijęs 
su gruodžio 1 d. įvykusiu Rašy
tojų sąjungos valdybos posėdžiu, 
kuriame autoriai ir kritikai iš
reiškė gilų nepasitenkinimą Lite
ratūros ir meno redaktoriumi 
Antanu Drilinga ir savaitraščio 
linija (Literatūra ir menas, \ nai Maskvoje apsilankė prieš 
1987.XII.18). Jie nusiskundė, kad 
po įdomių, kovingų literatūrinių 
publikacijų, laikraštis savo tri
būną daugiau siūlė pareigūnams 
ir fasadiškiems straipsniams. 
Anot rašytojų, cenzūros 
„kryžiaus keliai” tebesitęsia, 
redkolegijų sąrašai ir toliau 
sudarinėjami „gūdžioj ano
niminėj migloj”, staigiai paski
riami nauji redaktoriai, net ir 
nepabandžius tokius reikalus ap
tart su „rašytojų ir menininkų 
brolija”. Dėl to dalis literatų 
vengia savaitraščio — tiražas 
didėja, bet laikraštis prastėja. O 
vienas diskusijos dalyvis tiesiai 
paklausė, nejaugi „Lietuvos inte
lektualinių pajėgų rezervas toks

Šiame numeryje:
Maironio minėjimas Chicagoje • „Persitvarkymas” Lietuvoje • 
Mistinis realizmas literatūroje • Chicagos teatruose • V. Priskienio 
apsakymas • Naujas „Lietuvių kalbos žodyno” tomas • Stasės 
Šakytės eilėraščiai • Aleksandros Vilijos Eivaitės tapyba • Dėmesys 
išeivių literatūrai • Po miestą važinėjanti poezija

menkas, kad negalėtumėm atras
ti savojo Korotičiaus ar Čaklajo?” 

Nuo to kolektyvinio jausmų 
prasiveržimo praėjo jau daugiau 
kaip trys mėnesiai, o rašytojų 
atmestas Drilinga taip ir tebėra 
Literatūros ir meno redaktorius, 
savaiti tis darosi pilkesnis ir 
atsargesnis. Atvirų pokalbių apie 
lietuvių kultūrą vietą pradeda 
užimti tokie „šedevrai”, kaip iš 
„Sovietskaja Rossija” perspaus
dintas interviu su menotyros pro
fesoriumi Viktoru Vanslovu, 
kuris teisina Stalino laikų kul
tūrą, liaupsina „didžią socialis
tinio realizmo” sąvoką, irzliai 
puola „avangardistus”. Interviu 
išspausdintas 1988-ais metais, 
bet prie šio kūrinio geriau tiktų 
1948-ųjų metų data. Taip, para
diniu žingsniu, atžygiuoja 
reakcija.

Net ir speclaikraštis Gimtasis 
kraštas, naujoviškai padabintas 
išeiviams apžavėti, kryptelėjo 
ligačioviska-čebrikoviška linkme. 
Blėsta idilė, mažiau straipsnių 
apie festivalius ir tortus, aršėja 
tonas, žargstosi agitpropas, vis 
uoliau likviduojami „liaudies 
priešai”, vis labiau siaučia klasių 
kova.

Panašūs poslinkiai ir kitose 
kultūros srityse. Partijai suplojus 
rankom, uniformuoti istorikai 
vienu metu pradeda „spontaniš
kai”, pagal smulkmeniškas ins
trukcijas, niekinti Lietuvos vals
tybės atstatymą 1918-ais metais.

Ką visa tai reiškia? Ar tai 
vienas tų „atoslūgių”, kuriuos 
numatė Algimantas Čekuolis? Ar 
tai „deržimordų” kontrataka, 
apie kurią perspėjo rašytojas Vy
tautas Petkevičius? Pasiklausy
kime dar vienos nuomonės. Per- 

dvylika metų emigravęs disiden
tas Aleksas Goldfarbas. 1987 m. 
gruodžio 6 d. Ne tu York Times 
žurnale jis pacitavo liberalaus 
laikraščio, „glasnost” ruporo 
Moscow News („Maskvos 
naujienų”) redkolegijos .narį 
Vadimą Buzyčkiną. „Viskas, ką 
mes spausdiname, tėra iliuzijos”, 
kalbėjo sovietinis žurnalistas. 
„Tikindami žmones, kad jie sau
gūs, mes juos apgaudinėjam. Jie 
tiki, kad kritikuoti leidžiama, ir 
kad asmeninė iniciatyva verti
nama. Jie pradeda veikti, įpuola 
į bėdą, o mes net negalim jų 
apsaugoti. Tarp mūsų ir biurok
ratų siaučia karas. Valdžios 
viršūnėse tik keletas žmonių ska-

Mistinis realizmas ir
gamta ir žmogus

VACYS KAVALIŪNAS

Žmogus, jo vidinio gyvenimo 
plotai ir gelmės ir išorinės erdvės 
daiktai, jų formos, garsai ir 
spalvos ir iš jų kylanti melodija 
nėra du visiškai atskiri pasauliai. 
Šie du pasauliai ne tiktai susi
tinka. Jie dažnu atveju ir labai 
intymiai ir harmoningai susilie
ja vienon plotmėn, kartais perei
dami ir už žemės kelio ribų — į 
mistines ir metafizines tolumas, 
kuriose pajuntami ir Kūrėjo 
žingsnių aidai.

Tai mistinio realizmo plotai, 
apie kuriuos kalba prancūzų lite
ratūros istorikas J. Calvet savo 
knyt e „Iliustruotas prancūzų li
teratūros istorijos vadovėlis” 
(Manuel illustrė d’histoire de la 
littėrature franęaise). Mūsų dienų 
rašytojai, Calvet žodžiais, vis 
labiau ir labiau linksta prie 
realistinės mokyklos. Jie stebi ir 
studijuoja gyvenimą ir savo kūry
boje vartoja mokslinius metodus, 
stengdamiesi atskleisti tokią 
tikrovę, kokia ji iš tikrųjų yra. Jie 
tačiau neišleidžia iš akių ir tai, 
kad yra ne tiktai medžiaginė, bet 
ir dvasinė tikrovė — realitė 
spirituelle. Šią dvasinę tikrovę 
jie savo kūryboje ir stengiasi at
skleisti ir išlaisvinti daiktų sielą 
iš medžiagos varžtų. Tad, sako jis, 
šia prasme šių dienų rašytojai ir 
yra mistinio realizmo atstovai.

Dvasinį išorinės erdvės bruožą 
pabrėžia ir indų rašytojas ir filo
sofas Rabindranatas Tagore. Kū
rėjas, jo žodžiais, neturi ribotis 
vien tiktai formų paviršiumi. Jis 
privalo visa nušviesti savo sielos 
spinduliais ir pasitikti šviesą, 
kuri skleidžiasi iš matomų ir ne
matomų daiktų.

• Dar ryškiau medžiaginių 
daiktų dvasinę galią akcentuoja 
savo knygoje „Himnas visatai” 
(L’Hymne b. l’univers) prancūzų 
antropologas Pierre Teilhard de 
Chardin. Vienas šios gražios jo 
knygos skyrelis ir yra „Dvasinė 
medžiagos galia” (La puissance 
spirituelle de la matifere”).

Išorinio pasaulio daiktuose yra 
vidinė melodija, kuri susijungia 
su dvasiniais žmogaus gyvenimo 
plotais. Ir nėra vis tiek, kur ir 
kokioje gamtinėje aplinkoje 
žmogus aplamai, o ypač kūrėjas, 
yra gimęs, augęs ir formavęsis: į 
tolumas bėgančiose lygumose, su
keliančiose nesustojantį ilgesį, 
pajūryje, kur jo lopšinės aidai 

tina reformas. .Glasnost’ gali 
pasibaigti bet kurią akimirką ir 
mes pirmi neteksim galvų. Mes 
esame persitvarkymo .kamika- 
zės’ — pilotai-savižudžiai”.

Ar tas pats dedasi ir Lietuvoje? 
Kuo baigsis ši kova? Aišku tik 
viena — kaip dainuoja „Antis”, 
jau „Atbėga zombiai, atidunda”.

kž 

susilieja su niėkad nenutylančiu 
bangų ūžesiu, ar kalnuose, kur 
tarytum sustojusi amžinybė, 
egzistencinis susimąstymas ir 
kur pajuntamas mistinis gamtos 
pasaulio aspektas.

Žmogus tačiau savo dvasine 
konstrukcija yra labai įvairus. 
Nevienodi ir jo santykiai su gam
ta. Galima eiti per pasaulį ir 
nieko nematyti, nieko negirdėti ir 
nieko nejausti. Ir tokių rašytojų, 
kuriem gamtos pasaulis tarsi 
visiškai neegzistuoja, nėra sunku 
rasti. Jų kūryboje nėra nė gam
tos. O jei ir pasitaiko koks deko
ratyvinis momentas, tai jis nei 
savo nuotaika, nei dvasia nė kiek 
giliau su vaizduojamu gyvenimu 
nėra susijęs.

Kitų rašytojų kūrybos pasaulio 
žmogui gamtinė aplinka artimes
nė. Ir jie, kad ir nėra pajutę mis
tinio gamtos pasaulio aspekto, su 
ja savo dvasia yra susiję. Ir kar
tais koks nors jos momentas — 
spalva, garsas ar vaizdas, tarsi 
pasąmonės gelmėse paskendusio 
varpo aidas, pažadina praeities 
dienas ir suteikia naują laiko di
mensiją, nušviesdamas prabėgu
sius žingsnius iš toli sugrįžusią 
šviesa ar pagilindamas jo gyveni
mo kelio dramą, juoba kad psicho
loginėje plotmėje laikas be erdvės 
nepajėgia egzistuoti.

Dar kiti — apie juos čia kiek ir 
kalbėsime — savo siela intymiai 
susįję su gamtos pasauliu ir jame 
junta mistini jo aspektą, o taip 
pat ir transcendentinių tolumų 
padvelkimą ir egzistencinius 
amžinojo žmogaus likimo 
momentus.

„Kokioje gilioje paslaptyje yra 
visa Kūrinija su Dievu” (Comme 
toute la Creation ėst avec Dieu 
dans un mystėre profond”), — 
sako prancūzų poeto ir drama
turgo Paul Claudel kūrinio 
„Pranešimas Marijai” (Annonce 
faite it Marie) personažas Pierre 
de Craon.

Panaši į Claudel’į, kuriam išo
rinis pasaulis yra tarytum Visa
tos psalmė, o antgamtinis kone 
fiziškai realus, yra ir mūsų 
rašytoja Marija Pečkauskaitė — 
Šatrijos Ragana. Ir jos Sename 
dvare Mamatei dvasinis pasaulis 
realesnis už medžiaginį. Šioje 
Šatrijos Raganos apysakoje susi
tinkame su dviem personažais, 
kurie visa savo būtybe giliai 
paskendę kitos realybės ir kito 
pasaulio šviesoje — Mamate ir jos 
dukrele Irusia. Ir kas poetiškes- 
nio gali būti už vaiko sielą, kuriai 
ne tiktai pasakų pasaulis realus, 
bet ir visi išorinės erdvės daiktai 
gyvi? O poezija savo prigimtimi 
tolsta nuo kasdieninės realybės ir 
jos sąvoka suprastina kitaip.

„Ant rožių kerelių”, pasakoja 
Irusia, „baltavo gražūs, dideli žie
dai, švelniais, lyg šilkai, ir bal
tais, lyg sniegas, lapeliais, 
pačiam vidury vos paraudusiais. 
Ir rodės, kad po tuo raudonumu 
slepiasi rožių siela”. Panaši į Iru
sią ir Mamatė. Ir ji jautri gamtos 
grožiui. Tačiau jos žvilgsnis ne
sustoja prie daiktų paviršiaus, o 
pereina už fizinio pasaulio ribų, 
kur atsiskleidžia kitos realybės 
plotai. „Mamatė”, Irusios žo
džiais, „ne į rožes žiūri, bet tolyn, 
tarsi ieškodama tų grožybių, 
kurių nėra regėjusios žmonių 
akys”. Ir jos metafizinis ilgesys 
toks gilus ir toks gyvas, kad ji 
labai lengvai atsiduria savo siela 

kitame pasauly — mistiniame. Ir 
grožis, teigia, ji, yra Dievo at
spindys. O ir tikroji realybė — ne 
čia.

Dvasinga ir Vinco Krėvės kūry
bos pasaulio gamta, kurios plo
tais keliauja jo žmogus nuo pa
davimų, šiaudinės pastogės ligi 
biblinių laiko ir erdvės plotų. Čia 
tačiau sustosime tik prie vienojo 
Šiaudinės pastogės personažo — 
Vainoro. Su Vainoru, „Bedievio” 
personažu, susitinkame aplinko
je, kur baigiasi žmogaus kelio 
žingsniai ir kur juntama paslap
ties dvasia ir egzistencinis susi
mąstymas — kapinėse. Ir Vai
norus čia ateina ne tiktai todėl, 
kad jį žemė traukia, bet ir 
pasikalbėti su išėjusiais į anapus.

„Gražių vietų yra daugel”, — 
kalba Vainorus. — „Dar gražes
nių. O šile tylu ir ramu, jei vėjo 
nesti. Bet vis dėlto ne tas. Čia 
senų amžių žmonės guli, milži
nai, štai kaB yra. Kol buvau jau
nesnis, man nei galvoj jie nebuvo, 
o dabar mėgstu čia pasėdėti, su 
jais pasiginčyti”. Šioje mistine 
dvasia dvelkiančioje kapinių ap
linkoje ir Vainorus pereina už fi
zinio pasaulio ribų — mistinėn 
plotmėn. Ir savo vidinės būtybės 
gelmėmis girdi, kad kalba tie, 
kurių žemės kelias čia pasibaigė. 
O ir mirusieji nėra nuo žemės 
pasaulio atitrūkę. Jie, Vainoro žo
džiais, myli medžius, kaip juos 
mylėjo ir gyvendami čia. Tad ir 
auga kapinėse viskas taip 
gražiai. Meilė sujungia dvi prie
šingas plotmes — šiapus ir 
anapus. Ir du pasaulius — fizinį 
ir metafizinį.

Šie du pasauliai — fizinis ir me
tafizinis — ypač intymiai susilie
ja poezįjoje, kurioje ir realybės są
voka suprastina kitaip. Poezijoje, 
o ypač lyrikoje, ir žmogaus santy
kiai su gamta kitokie — dva
singesni. Pagaliau ir kelias iš po
ezijos į mistiką daug artimesnis. 
„Poezįja ir mistika”, sako Jaųues 
Buge savo straipsnyje „Milašiaus 
metafizika” („Metaphysiųue de 
Milosz”), „yra tokios artimos 
dvasinės sritys, kad neįmanoma 
nustatyti tikslų momentą, kada 
iš vienos pereinama į kitą”.

Gamtinė aplinka įvairi. Ne
vienodai ji veikia ir žmogaus 
sielą. Tačiau bene daugiausia ji 
pasako tyloje. Joje pajuntama 
mistinė aplinkos dvasia ir atsi
skleidžia daiktų siela, kuri susi
lieja ir su žmogaus vidinio 
pasaulio plotais. Toks yra Antano 
Baranausko Anykščių šilelio vi
durnaktis, kai miškaB užmiega. 
Ir kokia nuostabi — galinga ir 
subtili tylos dvasia. Joje susijun
gia poeto siela su metafizinėmis 
tolumomis ir paskęsta maldoje. Ir 
girdi tai, ką tegalima girdėti tik 
savo sielos virpesiais: — kaip 
formuojasi žiedas, kaip miško me
džiai kalbasi, kaip krinta rasa. Su 
šia gamtinės tylos melodija dvasi
nės realybės plotmėn — į trans
cendentinius tolius pakyla ir 
poeto siela.

Šiuo atžvilgiu nuostabus ir Jur
gio Baltrušaičio poezijos pasaulis. 
Visa čia — žmogaus kelio žings
niai ir gamtos pasaulio momentai 
susilieja vienon plotmėn ir Visa
tos psalmės aidais iš mūsų žemės 
peizažo kyla į aukštumas. Ir ne 
tiktai žmogus su pakelėje ry
mančiu ramunėlės žiedu yra to 
paties Kūrėjo plano dalis. Čia 
susilieja visa — rytas ir vakaras: 
Saulė, žydris, vakaro žara — 
Amžiuos nieko atskiro nėra.

Ir Nemunas čia „amžių Tėvo 
sumanytas”, ir staklės, kurios 
„audžia amžių metmenis”, yra 
„kito audeklo dalelė”. Pagaliau 
net ir „pirkios grindys — amžių

Nuo Birutės kalno
Išsisupus plačiai vakarų vilnimis, 
Man krūtinę užliek savo šalta banga 
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!

Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsų 
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, 
Nes per amžius plačių nenutildai bangų!

Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl, nežinau;
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau: 
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau, 
Betgi trokštu sau marių prie šono arčiau.

Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu;
Jis, kaip audrą, nujaus mano sielos skausmus; 
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus.

Maironio 125-ųjų gimimo metinių minėjimas Chicagoje įvyks 
rytoj, sekmadienį, balandžio 10 dieną, 3 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Pagrindinis kalbėtojas bus iš Los Angeles ta proga at
vykstantis poetas Bernardas Brazdžionis. Meninę programą atliks 
solistė Audronė Gaižiūnienė ir deklamatorės Daiva Vaitke- 
vičiūtė-Meilienė ir Indrė Toliušytė. Vyks Broniaus Kviklio parengta 
Maironio raštų ir jo gyvenimo vaizdų paroda. Minėjimą rengia Korp! 
Neo-Lituania.

tolių trupinys”. Ir žmogus, 
eilėraščio „Smilgų šlamesys” žo
džiais, yra lygus smilgos stiebui:
Tavo širdžiai tyliai tyliai sako, 
Kad tu ir jos stiebas — amžių 

saikui lygūs.

Tačiau Baltrušaičio poezijos pa
saulis, kuriame ryškus simboliz
mo, sugriaunančio sieną, 
skiriančią medžiaginę ir dvasinę 
realybę, aspektas, anaiptol nėra 
panteistinis. Jo pasaulio vizija 
krikščioniška. Tai ypač atsklei
džia apynys, lipąs tvora:
Jei aukščiau tu nori lipti, 
Imk nelūžtamą ramentą
Ir, pakeitęs diego kryptį, 
Kopk sode į kryžių šventą

Tai primena Bernardo Braz 
džionio pasaulio vizijos ir sampra 
tos kryžių, kurio ištiestos rankos 
pasitinka žmogų jo paskutinėj! 
kelionėje ir perveda per nebūtie: 
bedugnę. Iš dalies tas sodo apv 
nys kai kuo savo mintjn, 
panašus ir į jau šio žodžio pra
džioje cituoto Claudel’io Šilkinio 
batelio jėzuitą, pririštą prie laiv< 
stiebo. Dėkoja jis Viešpačiui, kad 
jis taip „nukryžiuotas”. Tačiau, 
sako jis, kryžius, prie kurio jis pri
rištas, į nieką nesiremia, o tiktai 
plūduriuoja jūroje.

Intymion mistinėn harmonijon 
dangus susilieja su žeme, o žmo
gaus godos ir metafizinis jo ilge- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Juozas Meškauskas. LIETUVOS 
MEDICINOS ISTORIJA. Chicaga: 
Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. 
xxxii, 814 psl. Kaina — 37 dol. Gaunama 
„Drauge”.

Sveika, Lietuvos medicinos istorija!

Vasario mėnesį Pergalėje pasi
rodė trys 1946 metais parašyti 
Balio Sruogos laiškai tuome
tiniam Rašytojų sąjungos pirmi
ninkui Petrui Cvirkai. Laiškai 
įdomūs tuo, kad dujų parašyti po 
spalio 1-2 dienomis įvykusio 
visuotinio LTSR rašytojų susi
rinkimo. Susirinkimas turėjo 
svarstyti Lietuvos literatūros 
padėtį ryšium su VKP(b) CK 
nutarimu dėl žurnalų Zvezda ir 
Leningrad, todėl buvo vienas 
reikšmingiausių kultūros poli
tikos įvykių pirmaisiais pokario 
metais, nustatęs pagrindines 
kultūros gyvenimo gaires. Per
galė pažymi, kad susirinkime 
buvo ne tik griežtai kritikuojami 
rašytojai, vadinamieji tyleniai, 
vengę aktualių gyvenimo temų, 
bet nepagrįstai smerkiami Mie
želaičio, Vaičiūno, Bieliausko, 
Paukštelio, Matuzevičiaus kūri
niai. LKP CK sekretorius Preik
šas itin piktai puolė Balio Sruo
gos atsiminimų knygą Dievų 
miškas, tvirtindamas, kad tai 
„ciniškas šaipymasis iš vokiškųjų 
grobikų aukų”, kaliniai vaiz
duojami kaip smulkūs žmoneliai, 
kurie tesirūpina kai kuriomis 
fiziologinėmis funkcijomis. Preik
šas pyko, kad Sruoga nerašė apie 
pasipriešinimą naciams, kuris 
turėjo vykti net ir Stutthofo sto
vykloje. Preikšas priėjo šią iš
vadą: „Jeigu Sruogos knyga būtų 
pasirodžiusi, tai mūsų priešai 
turėtų visišką pagrindą sakyti, j 
jog vokiečiai teisingai padarė, 
kad tokius žmogpalaikius laikė 
koncentracijos stovyklose. Štai 
kodėl visai yra netikusi Sruogos 
knyga ,Dievų miškas’ ir štai 
kodėl gerai, kad ji neišėjo, nes 
išėjusi ji tebūtų naudinga tik 
mūsų priešams”. Dabar Pergalė 
pažymi, kad Preikšo nepagrįsti 
kaltinimai Sruogai kainavo jam 
daug skaudžių vidinių išgy
venimų.

Pergalės aiškinimai — tai žings
nis į priekį, ypač palyginus su tai, 
kas buvo rašoma anksčiau, pa
vyzdžiui, Lietuvos TSR istorijos 
ketvirtame tome. Ten pažymėta, 
jog susirinkime „tarybiniams 
rašytojams buvo iškeltas užda
vinys — įsijungti į ideologinę 
kovą su buržuaziniais nacionalis
tais... Balys Sruoga, patyręs kon
centracijos stovyklos baisumus ir 
parašęs apie tai įspūdingus atsi
minimus, po ilgesnių svyravimų 
suprato, kad ,poetas turi būti 
pilietis — geras tarybinis pilie
tis’.” Taigi buvo mėginama 
sukurti įspūdį, kad Balys Sruoga 
buvo kiek pakritikuotas, bet

viskas baigėsi sklandžiai, jis su
prato keliamus laiko uždavinius 
ir įsijungė į tarybinių rašytojų 
šeimą.

Vis dėlto naujieji Pergalės aiš
kinimai neatskleidžia visos tie
sos, reikalus gerokai padailina. 
Tvirtinama, kad iš Sruogos 
laiškų Cvirkai matyti, jog Sruo
ga žvel ' į viską plačiai mąs
tančio, virš savo nuoskaudų 
pakylančio žmogaus akimis, kad 
šalia susirinkime reikalaujamos 
savikritikos akivaizdus Sruogos 
noras įsijungti į literatūros 
gyvenimą. Be to, teigiama, kad 
Sruogai Cvirka nebuvo tik rašy
tojų sąjungos pirmininkas, bet ir 
artimas žmogus, su kuriuo dali
josi mintimis kūrybos klausi
mais. Nežinia, kokie buvo Sruo
gos ir Cvirkos santykiai, bet ne
galima užmiršti, kad tuo metu 
vyravo kone visuotinis įtarumas, 
inteligentai buvo suimami ir 
siunčiami į Gulagą, o Cvirka 
buvo partijos patikėtinis, ėjęs 
atsakingas pareigas, ir minėtame 
susirinkime daug kalbėjo, pritar
damas Preikšo išpuoliams. Cvir
ka pavadino CK nutarimą dėl 
Zvezda ir Leningrad „nepapras
tai svarbiu dokumentu”, „ata
kuojančio komunizmo dvasios iš
raiška”, nurodančia „idėjinį kai 
kurių rašytojų smukimą”. Pasak 
Cvirkos, „buržuaziniais laikais 
egzistavo tokia lietuvių rašytojų 
draugija, turėjusi grynai profe- 

| sinius siekius, kuriai priklausė 
įvairių srovių žmonės. O dabar 
organizacija yra tarybinė or
ganizacija, kurios įstatai aiškiai 
nurodo, kas tai yra tarybinis 
rašytojas”. Cvirka pabrėžė, kad 
„daugeliui mūsų rašytojų už 
organizacijos ribų vadovavo 
buržuaziniai — nacionalistiniai 
ideologai..., kad jaunimo sekcijose 
siautė brazdžioniškai dekadentiš
ki vėjai”. Cvirka griežtai smerkė 
tuos rašytojus, kurie norėtų rašy
tojus suburti kažkokia bendra 
lietuviška idėja, nes esą skirtingų 
rūšių lietuvių. „Tarybinių Rašy
tojų Sąjungoje negali būti vietos 
juodašimtiškų pažiūrų žmo
nėms... Mes negalime praeiti 
visai tylomis pro tuos draugus, 
kurie dažnai piktam panaudoja 
rašytojo vardą ir mūsų organiza
ciją”. Paraginęs visus giliai 
įsisąmoninti Preikšo žodžius, 
Cvirka puolė ir Pasternaką, ir va
dinamus lietuvius rašytojus tyle
nius, ypač poetą Antaną Miškinį, 
kuris, anot Cvirkos, „buvo uolus 
hitlerinės Spaudos bendradarbis, 
o šiandien savo tyla Miškinis 
darosi vėliava nacionalistų gai-
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Prieš atveriant Lietuvos medi
cinos istorijos knygą, paruoštą 
Juozo Meškausko, daktaro, profe
soriaus, ir prieš tos knygos verti
nimą, ne pro šalį prisiminti ilgą, 
užsitęsusį daugelį metų ir 
nugalėjusį daugelį kliūčių tos 
knygos paruošimą ir išleidimą. 
Lietuvos medicinos istorijos išlei
dimo reikalas pradėtas kelti išei
vijoje ypač Amerikoje, gyve
nančių lietuvių gydytojų, ska
tinamų ir lietuvių istorikų, jau 
šio šimtmečio šeštojo dešimtmečio 
pabaigoje. Bet praėjo visas de
šimtmetis, kol 1969 metais Lie
tuvos medicinos istorijos reikalas 
iškeltas ir aptartas išeivių 
lietuvių gydytojų suvažiavime. 
Prieš tą suvažiavimą keli gydy
tojai, besirūpiną Lietuvos me
dicinos istorijos išleidimu, jau 
buvo taręsi su dr. Jonu Puzinu, 
kad jis sutiktų tokią istoriją 
paruošti, ir dėl to jis buvo 
pakviestas suvažiavime daly- dicinos vystymąsi ir teikimą 
vauti ir gauti suvažiavusių pri
tarimą. Pritarimas gautas ir dr. 
Puzinas pradėjo telkti medžiagą 
tai istorijai.

Tačiau dr. Puzino kiti įsiparei
gojimai ir ekonominiai reikalai 
neleido jam atsidėti tik medicinos 
istorijai, jis galėjo tam skirti tik 

i pripuolamas valandas. Taip 1971 
| metais buvo paprašytas dr. Ze

nonas Danilevičius, American 
I Medical Association žurnalo 
vienas redaktorių, rūpintis Lie
tuvos medicinos istorijos pa
ruošimu. Jam atsisakius, pa
kviestas dr. Ramūnas Kondratas, 
bet jo įsipareigojimai Smith- 
sonian institute metų metais 
uždelsė medžiagos rinkimą ir is
torijos paruošimą. Reikėjo ieško
ti kito autoritetingo asmens tai 
istorijai paruošti.

Visi pakviestieji medicinos is
toriją paruošti buvo įpareigoti 
tartis su redakcine gydytojų 
komisija. Į komisiją, beveik be 
pasikeitimų, įėjo ūdytojai: Milda 
Budrienė, Henrikas Brazaitis, Ze
nonas Danilevičius, Ferdinandas

vf.Iu tarpe”. Tokie kaltinimai tais 
laikais buvo labai grėsmingi. Iš 
tiesų po kiek laiko Antanas 
Miškinis buvo suimtas ir nuteis
tas dėl savo vaidmens pasyvioje 
rezistencijoje. Cvirka smarkiai 
kaltino ir kitą rašytoją, Joną 
Graičiūną, kurio savikritika 
esanti netinkama, daugiausia dėl 
to, kad jis turi nacionalistinę 
pažiūrą į mūsų dienų tikrovę. 
Graičiūnas irgi buvo suimtas ir 
išsiųstas į Gulagą.

Nežinia, kaip Sruoga vertino 
Cvirkos kalbą, gal manė, kad jo 

i
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Kaunas, Juozas Meškauskas, Vy
tautas Tauras, Vaclovas Šaulys, 
o bendradarbiauti pakviesta ir 
daugiau gydytojų. Redakcinė 
komisija ir 1982 m. gydytojų su
važiavimas skatino pagreitinti 
medicinos istorijos išleidimą, nors 
ir mažiau išsamios, bet bent 
plačiai apimančios Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį ir 
Antrojo pasaulinio karo laiko
tarpį, ligi pastarosios Lietuvos 
okupacijos. Dr. Juozas Meš
kauskas buvo paprašytas ir su
tiko tokią istoriją paruošti. Tą is
torijos knygą jau turime. Dr. 
Meškauskas pakvietė talkinin
kais. ir kitus gydytojus. Tųjų kai 
kurie pateikė žinias apie atskiras 
medicinos sritis, pateikdami 
daugiau ir išsamesnių žinių apie 
tas sritis. Tos žinios įdėtos šioje 
knygoje.

Lietuvos medicinos istorija pa
teikta 814 puslapių knyga su 75 
paveikslais. Knygos pradžioje yra 
kondensuota Lietuvos medicinos 
istorija angliškai, užimanti 24 
puslapius. Ši knygos dalis daro ją 
prieinama kitataučiams, nes tie
ji gali bent šį t| sužinoti apie me- 

Lietuvoje.
Knyga suskirstyta skyriais, 

kurie teikia žinias apie Lietuvos 
mediciną. Vieni skyriai yra 
daugiau, kiti mažiau išplėsti. Kai 
kurie skyriai, parašyti atskirų 

, autorių, teikia labai išsamių 
žinių. Tokiais skyriais yra: Vete- medicina ir sveikata bei gerove 
rinarinė medicina, pateikta vet. besirūpinančių grupių ir draugijų 
dr. Stasio Jankausko, Socialinės įstatų ir darbo gairių nurodymų 
ligos ir kova su jomis — dr. ir pan. Pateiktos suglaustos ži- 
Rimvydo Sidrio, Ligoninės — dr. nios apie mokomojo personalo 
Henriko Brazaičio, Kova su tu
berkulioze Lietuvoje — dr. Mildos 
Budrienės, Lietuvos kurortai — 
dr. Vaclovo Šaulio, Karo sanita
rijos tarnyba — dr. Vytauto Tau
ro, Apskričių ir miestų gydytojų 
darbas okupacijų metu — dr. Jur
gio Starkaus.

Knygoje aprašoma medicinos 
(mokslinės) pradžia, vystymasis 
ir kilimas bei medicinos aprūpi
nimas Lietuvoje nuo seniausių 
laikų, bet ypač daug žinių apie 
Nepriklausomos Lietuvos ir Lie
tuvos okupacijų metų, ligi 1944 
m., mediciną. Yra pateikta 
daugybė vyriausybės ir sveikatos

išpuoliai prieš Miškinį ir Grai
čiūną buvo toks pat prisitaiky
mas prie esamų sąlygų, kaip ir jo 
paties savikritika. Sruoga gal už
jautė Cvirką, bet jei Cvirka ne
buvo piktas žmogus, tai už jo 
stovėjo Stalino saugumas, kuris 
uoliai ir be jokio pasigailėjimo 
kovojo su tikrais ir įsivaizduo
jamais priešais. Saugumo šnipų 
visur buvo, pašto ir telefono ry
šiai buvo stropiai stebimi. Tai 
gerai žinojo ir Sruoga, ir Cvirka. 
Po griežtos Preikšo kritikos Sruo
ga galėjo jausti suėmimo pavojų, 
norą pateisinti savo darbą bei įro
dyti, kad jis neketina tapti nauju 
tyleniu, kuriam suėmimo grėsmė 
būtų buvusi net didesnė. Tomis 

1 aplinkybėmis Sruoga negalėjo 
nei tylėti, nei kritikuoti visagalės 
partijos ir jos literatūros žinovų. 
Jo laiškai tokie, kurių galima 
laukti sunkiomis aplinkybėmis, 
ir iš jų nevalia daryti platesnių iš
vadų apie Sruogos tikruosius 
jausmus.

Pergalės žvilgsnis į Sruogos 
laiškus gana būdingas šioms die
noms. Atskleidžiamas koks nors

Dr. Juozas Meškauskas

departamento įsakymų ir in
strukcijų kopijų, taip pat 

pasiruošimą, jų mokslinius dar
bus, išvardytas ir mokomasis per
sonalas. Duoti studentų skaičiai. 
Pateiktos žinios apie tinklą ir 
veiklą medikų ir institucijų, 
teikiančių medicininę pagalbą: 
ligonines, ambulatorijas, ap
skričių gydytojus, sveikatos 
punktus ir pan. Nepraleista 
žinios apie kurortus. Paminėti 
sunkumai paruošti medikus, 
teikti medicininę pagalbą 
visuomenei, ypač karo ir okupa
cijų metais.

Tačiau knygoje randama ir kai 
kurių trūkumų. Vienas tų 
trūkumų nedovanotinas, tai 

anksčiau nutylimas reikalas, 
kuris atitinkamai kritikuojamas, 
kartais griežtai smerkiamas, 
kaip Stalino ar stagnacijos laikų 
reiškinys. Tačiau nemėginama 
nagrinėti, ką tie atskiri faktai 
pasako apie tuos laikus, kaip jie 
paveikė žmonių galvojimą ir 
elgesį. Pripažįstama, kad siautėjo 
Stalino smogikai, bet kartais 
kuriamas įspūdis, kad kitais at
žvilgiais žmonės gana panašiai 
gyveno kaip dabar, išskyrus tuos, 
kurie tiesiog nukentėjo. Bet taip 
nebuvo. Teroras apgaubė visą 
gyvenimą, giliai įsismelkė į visų 
sąmonę, veikė didžiąją dalį žmo
gaus nutarimų. Istorija — darnus 
audinys, kurio atskirų momentų 
negalima suprasti, neatsižvelgus 
į visumą. Daugelis pavienių 
elementų kaip tik iš visumos 
įgyja savo reikšmę. Tad nors 
reikia pašalinti ir atskiras 
baltąsias dėmes, nebus galima 
atskleisti istorijos tiesos, kol 
nepervertinamas visas laiko
tarpis. Ir kol kas nepradėta tai 
daryti.

K. G.

nepateikimas žinių apie vete
rinarinę mediciną, kuriant ir įkū
rus Kauno Veterinarijos akade
miją. Tos akademijos padaliniai: 
Serologijos ir Farmakologijos 
institutai, jau veikę ir prieš 
akademijos įkūrimą, gamino 
serumus, skiepus ir kai kuriuos 
vaistus parazitams naikinti. 
Tiesa, žinių apie tai pateikia vet. 
dr. Stasys Jankauskas savo kny
goje Veterinarinė medicina ne
priklausomoje Lietuvoje. Bet tai 
jau atskira knyga ir nelengvai 
gaunama.

Medicinos istorijos knygoje nie
kur nėra pateikta žinių apie 
sveikatos valandėles. Lietuvos ra
dijo stotis sveikatos valandėlėmis 
teikė žinių apie sveikatą. 
Valandėles pravedė gydytojai, 
pvz.: dr. M. Nasvytis, dr. A. Ma
tukas, dr. B. Matulionis ir kiti. 
Valandėlės buvo klausomos ir pa
tarimais naudojosi daug žmonių. 
Tai kėlė žmonių sveikatą. Šis 
dalykas vertas paminėti isto
rijoje.

Knygoje nepateikta tinklas ir 
darbai bei pasiekimai dantų 
gydytojų. (Lietuvoje tai buvo mo
terų profesija ir tik vieno kito vy
ro). Taip pat nėra žinių apie 
akušeres ir gailestingąsias sese
ris, nors ir jos priklauso me
dicinos personalui. Galėtų būti 
daugiau pasakyta apie farmaci
ninkus, nes jie prisidėjo prie 
sveikatos kėlimo, ypač kur gydy
tojų nebuvo.

Lietuvos medicinos istorijos 
knygoje kai kurie dalykai liečia
mi labai plačiai, net per plačiai, 
tuo tarpu kiti yra praleisti ar ir 
netiksliai pateikti. Jų kelis 
paminėsiu.

Pateikta daugybė visokių 
įsakymų, reguliaminų ir raštų 
kopijų. Tai didina knygos apimtį 
ir sunkina koncentraciją. Patei
sinama tai tik tuo, kad rodo 
medikų rūpinimąsi visuomenės 
sveikata, o karo metu mėginimą 
medikus įjungti į karių eiles ir 

medikų išvengimą kovoti už sve
timus interesus.

Išvardyti privatdocentai, skai
tę neprivalomą medicinos kursą 
1938-1939 metais (p. 113). Būtų 
gera, kad būtų išvardyti visi 
privatdocentai, nuo pat medicinos 
fakulteto įsteigimo. Vieną tokių 
privatdocentų paminėsiu, tai dr
O. Pūdymaitis, skaitęs kursą apie 
sportą ir sveikatą.

Skyriuje apie organizacijas, ku
rios rūpinosi socialine globa (p. 
630), nepaminėta Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vienuolija, 
tuo laiku Lietuvoje žinoma varg
dienių seselių vardu, turėjusi 
tada Lietuvoje 10 globos ir invali
dų namų ir 5 vaikų darželius ir 
tųjų tinklą plečianti. Tokie namai 
buvo Marijampolėje (dabar Kap
sukas), Kudirkos Naumiestyje, 
Šakiuose ir kitur.

Aprašant ligoninių vedėjus (pp. 
316-318), prasilenkta su tiesa: dr. 
K. Pautienius, buvęs Utenos 
apsk. ligoninės vedėjas, keliamas 
į Šakių apsk. ligoninę, į ją ne
atvyko ir jos vedėju nebuvo.

Apskričių gydytojų pareigų 
skyriuje pasakyta (p. 292), kad 
apskrityse, kur yra reikalas, stei
giami rajonai. Nė vienas rajonas 
neišvardytas, gal jų nebuvo. Taip 
pat galbūt reikėjo pridėt’' kad kai 
kurių apskričių gydyt ,ai nesi
tenkino įsteigtų sveikatos punktų 
ir ambulatorijų darbu, skiepijant 
vaikus, bet pravesti skiepijimą 
plačiu mastu pavasariais samdy
davo medicinos studentus, kurie 
nustatytu maršrutu vykdavo pa
vasariais į kaimus ir mokyklas 
skiepijimą pravesti. Porą pava
sarių tokiu skiepytoju teko būti 
man Kauno apskrityje.

Yra išvardyti apskričių gydy
tojai, steigiant apskričių gydytojų 
įstaigas. Ar nebūtų tikslu knygo
je išvardyti tokius gydytojus, dr.
J. Starkui aprašant jų veiklą 
vokiečių okupacijos metu (p. 710)?

Medikų spausdintų darbų 
sąraše yra ne viskas paminėta. 
Pvz., dr. B. Minelgos paminėtas 
tik vienas darbas (p. 730), o jo kiti 
spausdinti darbai: Tuberkuliozė 
Lietuvoje ir kova su ja (1935), Ko
va su džiova (1937) ir Džiova Lie
tuvos mokyklose (1940) neminimi 
sąraše. Tiesa, du pirmieji darbai 
paruošti B. Minelgai dar esant 
medicinos studentu, bet vis tiek 
tie darbai buvo svarbūs to laiko 
Lietuvos medicinai. Galbūt yra ir 
daugiau panašių praleidimų?

Nemažas skaičius gydytojų, be 
tiesioginės medicininės veiklos, 
reiškėsi ir kitoje su medicina 
surištoje ir nesurištoje veikloje. 
Gal būtų buvę tikslu atskira 
dalimi medicinos istorijoje bent 
su medicina surištą medikų 
veiklą paminėti. Į tokią veiklą 
įeina: sportas, švietimas, kultū
ros kėlimas ir visuomeniniai 
reikalai. Galima buvo paminėti ir 
vieną kitą tose srityse pasi
reiškusį mediką, kaip, pvz., J. Ba
sanavičių, V. Kudirką, K. Grinių,
K. Jokantą, P. Avižonį, A. 
Jurgelionį ir kai kuriuos kitus.

Mediciną baigusių sąrašuose (p. 
786) nėra gyd. Vytauto Žymanto 
pavardės. O gal ir kieno nors dau
giau? Reikėjo tokio praleidimo 
išvengti.

Be aukščiau mano suminėtų 
knygoje įvykių nepaminėjimų, 
pasitaikiusių praleidimų, 
netikslumų, yra ir korektūros 
klaidų. Pati didžiausia, tai pava
dinimas vieno skyriaus, kur 
vokiečių okupacijos metai 

(Nukelta į 2 psl.)
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Rašytojai prabyla apie ekologinę 
ir kultūrinę katastrofą

1 Klausydamasi Donelaičio, pa
vasario saulelė vėl atkopdama 
budina pasaulį. Lietuvoje, klau
sydamiesi savo sąžinės balso, vis 
garsiau ir atviriau prabyla rašy
tojai. Kovo mėnesį įvykusiame 
Rašytojų sąjungos atvirame susi
rinkime Vytautas Petkevičius, 
Alfonsas Maldonis, Sigitas Geda 
ir kiti dramatiškai atvaizdavo 
šiurpų Lietuvos gamtos naiki
nimą ir žmonių nuodijimą. Dar 
iškalbesnė susirinkimo rezoliuci
ja, aistringai pasmerkianti gamt- 
žudystę, kritikuojanti Maskvos 
ūkinę politiką, reikalaujanti 
nusikaltėliškų biurokratų pašali
nimo ir šaukianti visą kūrybinę 
inteligentiją į kovą už gimtosios 
žemės išsaugojimą (Literatūra ir 
menas, 1988.III. 12).

Beveik tuo pačiu metu Maskvos 
fofume pirmą sykį buvo taip atvi
rai pasisakyta apie Lietuvos 
kultūros žaizdas. SSRS rašytojų 
sąjungos valdybos plenume apie 
„Nacionalinius santykius ir lite
ratūrą” daug ką atskleidė lie
tuvių sąjungos pirmasis sekre
torius Petras Bražėnas (Litera
tūra ir menas, 1988.III.19). Man
dagus tebuvo jo kalbos tonas; 
gyvybinės lietuvių kultūros pro
blemos toje kalboje tiesiai žvelgė 
Maskvai į akis: būtinybė suteikti 
valstybinį statusą gimtajai 
kalbai; tautos teisė į istoriją, 
„kaip į orą, vandenį ir duoną”; 
dvikalbystės, mišrių mokyklų bei 
darželių pavojai; nuoseklaus Lie
tuvos istorijos kurso stoka. 
(Pačiam kalbėtojui ir ne vienam 
jo klausytojui, be abejo, ding
telėjo, kad už panašių problemų 
kėlimą daugelis lietuvių patriotų, 
savilaidininkų ilgus metus 
kentėjo ir tebekenčia Gulage.)

Po ilgos, visiškos ar pusinės, 
tylos lietuvių rašytojai pradeda 
vaidinti vaidmenį, kurį literatai 
tradiciškai vaidina Rytų-Vidurio 
Europoje. Jų balsas jungiasi su 
latvių ir estų rašytojų balsu. Pa
našiai šiandien kalba armėnai, 
ukrainiečiai, gudai. Vis drąsiau 
balsus kelia lenkai, vengrai ir 
čekai. Tokia rašytojų akcija 
absoliučiai nesiderina su totali
tarine santvarka ir todėl partijos 
vadovai blaškosi tarp kompli
mentų ir perspėjimų, kaltinimų 
„nihilizmu” ir pastangų 
sukontroliuoti įsisiūbavusius 
rašytojus.

Kodėl rašytojai Sovietų 
Sąjungoje pagaliau sugebėjo pra
bilti? Ar Gorbačiovo reformas 

Siame numeryje:
Prabyla Lietuvos rašytojai • Žydų - lietuvių santykiai • Broniaus 
Jonušo maršai • Chicagos teatruose • Alės Rūtos „Margu rašto 
keliu”* Josifo Brodskio eilėraščiai • Lietuvių dailės muziejaus 
parodai artėjant • Dokumentinių parodų rengėjas Bronius Kviklys 
• Imigracijos istorijos paskaita • Nauji leidiniai

paskatino jo tiesos meilė ir doro
vinis impulsas? Pagrindinis 
veiksnys buvo desperatiška 
Sovietų Sąjungos ūkio padėtis. Ją 
išgelbėti prireikė toli siekiančių 
reformų, o jos neįmanomos be 
kūrybinės inteligentijos paramos. 
Todėl ats. lo „glasnost”, leistas 
laisvesnis žodis. Tačiau tas žodis, 
išleistas iš narvelio, nori skristi 
vis toliau, vis aukščiau. Ar val
džiai pavyks nubrėžti laisvo žo
džio ribas?

Pasisakę už savo gamtos ir kul
tūros išsaugojimą, rašytojai turės 
anksčiau ar vėliau prabilti apie 
esmines ekologinės katastrofos 
priežastis, kaip jie jau prabilo 
Lenkijoje, Vengrijoje ar Čekoslo
vakijoje. Lietuvių rašytojams 
šiandien protestuojant prieš nuo
dingų, gigantomaniškų gamyklų 
telkimą trapioje Lietuvos gamto
je, maskvinis Valstybinio plano 
komitetas žada toliau koncen
truoti ir plėsti chemijos pramonę 
Lietuvoje. Savo rezoliucijoje rašy
tojai pavadino tokią gamybą dėl 
gamybos „nusikaltimu” ir, ci
tuodami Jungtinių Tautų rezoliu
cijas, „kolonijinio ūkininkavimo 
būdu”. Žodis „kolonijinis” labai 
tiksliai nusako Lietuvos padėtį. 
Nors partijos ir valdžios atstovai 
pastaruoju metu daug kalba apie 
Lietuvos „suverenumą”, ekolo
ginė katastrofa Lietuvoje patvir
tina, kad Lietuva tebėra kolonija. 
Net ir šviesesniųjų partiečių bejė
giškumas jos akivaizdoje vaiz
džiai rodo, kad Lietuva daugeliu 
atžvilgių tebėra kolonija. 
Suvereni lietuvių tauta ir jos eli
tas niekad nebūtų leidę taip 
naikinti savo gamtos.

Tas pats žodis — „kolonijinis” 
— geriausiai aptaria ir litera
tūros, istorijos, kultūros padėtį. 
Bražėnas savo kalboje patvirtino, 
kad iki šiol rašytojai buvo bejė
giai, ne tik nesugebėję sustabdyti 
savo kalbų ir kultūrų naikinimo, 
bet ir apie jį prasitarti. Smurtas 
ir baimė totalitarinėje san
tvarkoje — galingi ginklai. Britai 
ir prancūzai savo imperijose 
niekad nebandė, ir nebūtų suge
bėję, taip nutildyti indų ar alžy
riečių rašytojų.

Maskvos plenume apie na
cionalinius santykius ir li
teratūras akis rėžė kontrastas 
tarp atviro padėties aptarimo ir 
įprastinių tiradų kartojimo — tų 
tiradų, po kurių priedanga buvo 
naikinamos kultūros. Tokie ter
minai kaip „nacionalizmas”,

Žydų — lietuvių santykių klausimu

Prisiminimai iš pasikalbėjmų 
su Lietuvos žydais Izraelyje

JONAS PABEDINSKAS

Vienos kelionės į Viduriniuo- 
sius rytus metu, 1987 metų rug
sėjo gale, turėjau reikalų Iz
raelyje ir ten buvau keletą dienų. 
Iš anksto susitaręs, pasimačiau 
su keliais Lietuvos žydais, kurie 
tenai gyvena. Neatstovavau jo
kiai lietuvių išeivių organizacijai 
ir tik kaip privatus asmuo no
rėjau iš buvusių lietuvių kaimy
nų išgirsti jų nuomones keliais 
klausimais. Kad kalbos nenusi- 
tęstų, iš anksto pasirašiau 
žydų ietuvių santykių labai 
trump.i apžvalgą, reprezen
tuojančią, aišku, tik mano paties 
tų santykių supratimą, kurią sa
vo pokalbininkams išdėsčiau. Pa
tyriau jų reakciją ir išklausiau jų 
komentarus, kuriuos čia atskirai 
pateiksiu, juos apibendrindamas. 
Tad ir šį savo pranešimą* su- 
skirstysiu į tris dalis: 1) mano iš
dėstytos pažiūros į žydų-lietuvių 
santykius, 2) mano pokalbininkų
— Lietuvos žydų nuomonės tuo 
klausimu ir 3) baigminės mano 
pastabos apie žydų-lietuvių san
tykių perspektyvą.

1. Žydų-lietuvių santykiai 
mano žvilgsniu

Vienas svarbiausių faktorių lie- 
tuvių-žydų santykiuose yra tai, 
kad tos dvi tautos gyveno keletą 
šimtmečių kartu, bet, išskyrus

*Šis pranešimas buvo skaitytas ir disku
tuotas septintojo „Ateities" akademinio 
savaitgalio programoje 1987 m. spalio 
mėn. 31 d. Chicagoje.

„internacionalizmas”, „asmeny
bės kultas”, „stagnacija”, „vo
liuntarizmas” nepadeda aiškinti 
padėties, o ją gaubia tradicine 
migla.

Ar ne groteskiška šiandien va
dint imperiją „tautų draugyste” 
ar totalitarizmą — „socializmo 
idėja”? Ko verti SSRS rašytojų 
sąjungos pirmojo sekretoriaus 
Karpovo, būdingo imperijos biu
rokrato, komplimentai lietuvių 
autoriams už jų „ištikimybę 
socialistinės visuomenės ide
alams”? Kokia gi,, ironija pa
dvelkia Petro Bražėno tvirtini
mas, kad SSRS „tautų sandrau
ga” iki šiol istorijoje neturėjo pa
vyzdžio. Ir kaip liūdnai skamba jo 
užtikrinimas, kad „marksis- 
tinė-lenininė metodologija 
laiduos .stilistinį’ busimojo (dau
giataučio) pastato vieningumą”
— reikalaudamas erdvės lietuvių 
kultūrai, jis dratige užtikrina 
valdovus, kad toji kultūra 
pasilieka marksistiniame-leni- 
niniame narvelyje. Ar, ieškant Į 
kelio į šviesesnę lietuvių kultūrą, ' 
galima pasikliauti totalitarinio 
žargono kelrodžiais?

jP 

prekybą, su nedidelėmis išimti
mis nedaug turėjo tarpusavyje 
bendro. Ta žydų mažumos reto 
tipo autonomija daugelyje jos 
gyvenimo sričių, ypač kultū
rinėje, įgalino žydus Lietuvoje iš
vystyti tais laikais aukščiausio 
lygio žydų literatūrą, teatrus, 
teologines mokyklas, periodinę 
spaudą ir pan. Ši primestoji, bet 
iš dalies ir pasirinkta izoliacija, 
kuri tiek daug pasitarnavo žydų 
kultūros išsivystymui, buvo taip 
pat atsakinga už vienos tautos 
nesupratimą kitos ir neturėjimą 
viena kitai užtektinai dėmesio. 
Pavyzdžiui, Nepriklausomos Lie
tuvos laikais lietuviai nepa
kankamai atkreipė dėmesio ir 
neįvertino savo kaimynų žydų 
pasiektų kultūrinių laimėjimų 
mūsų krašte.

Paradoksiškai, carinės Rusijos 
sąlygomis kultūrinėje plotmėje 
lietuviams, kuriuos valdžia 
norėjo surusinti, buvo sunkiau 
negu jų kaimynams žydams, 
kurie mūsų krašte buvo mažuma. 
Antra vertus, žydai, gyvendami 
po visokiomis valdžiomis, mūsų 
gerų santykių nelaimei, nepri
siėmė savo kaimynų lietuvių 
aspiracijų ir lietuvių tautos 
siekių. Buvo net taip, kad žy
dai, pagal savo tuometinę pa
dėtį, pavyzdžiui, kaip karčiamų 
savininkai, savo pragyvenimui 
turėjo lietuviams pardavinėti 
caro vodką, tuo pačiu metu, kai 
vyskupas Valančius pradėjo blai
vybės ir tautinio atgimimo 
judėjimą. Nežiūrint to, pats vys
kupas Valančius savo paliepi
muose ir įspėjimuose lietuvių 
parapijoms pasisakė prieš anti
semitizmo apraiškas. Užtat po
gromų ar, aplamai paėmus, žiau
rių išsišokimų prieš žydus Lie
tuvoje nebuvo.

Atgavus nepriklausomybę, 
kaip ir daugelyje kitu valstybių, 
pvz., Azįjoje po Antrojo pasaulinio 
karo, lietuviai savo krašte norėjo 
įeiti į prekybą ir pramonę, kurio
se pirmavo žydai. Čia kilo visai 
panaši trintis, kokia dabar vyks
ta tarp kiniečių ir filipiniečių ar 
indonezų ekonominėje srityje, tik 
su tuo skirtumu, kad Lietuvoje 
valdžia nevartojo tokių kietų me
todų, kaip dabar praktikuojama 
daugelyje kraštų. Kooperatyvinės 
ir dažnai kolektyvistinės Nepri
klausomos Lietuvos valdžios 
idėjos kenkė paskutiniais Nepri
klausomybės metais ne tik žydų, 
bet ir lietuvių privačiai pramonei 
ir prekybai.

Užeinant sovietams, su saujele 
komunistų lietuvių nepropor
cingai didelis jaunų žydų skaičius 
demonstratyviai gatvėse, net su 
gėlėmis, sveikino įžygiuojančią 
okupacinę kariuomenę. Tai labai 
krito į akis visiems lietuviams. 
Toks kad ir nedidelės mažumos 
žydų elgesys Lietuvos valstybės 
pakasynose labai karčiai nuteikė 
lietuvius ir didžiai mūsų san
tykių nelaimei, kad ir netei
singai, davė visiems žydams blo
gą vardą, tuo labiau, kad 
nemažai komunistinės valdžios 
postų buvo užimti žydų. Lietuviai 
pasijuto išduoti. Bet kokie 
mažesni nesusipratimai, dau
gelyje kraštų randamas antisemi
tizmas, Nepriklausomos Lietuvos 
ekonominės idėjos neatrodė

Jonas Pabedinskas per „Ateities" akademinį savaitgalį Chicagoje.
Nuotrauka Jono Kuprio

užtektina provokacija tokiam de
monstratyviam džiaugsmui dėl 
beveik visos lietuvių tautos svąjo- 
nių sužlugimo. Iš lietuvių pusės 
žiūrint, tada gal ir įvyko pagrin
dinis santykių tarp tų tautybių 
lūžis. Dar blogiau, kad sovietinė 
valdžia, matyt, nerasdama užtek
tinai patikimų lietuvių akcijai 
prieš lietuvius, įtraukė per 
saugumo tarnybą nemažai Lie
tuvos žydų į tuos bjaurius jos dar
bus. Lietuvoje prasidėjo persekio
jimo laikai.

1941 metais, vos keliom die
noms praėjus nuo didžiųjų iš
vežimų, kilo karas, išsivadavimas 
iš komunistinės vergijos, 
sąmyšis, atsiskaitymai ir žydų į 
getus suvarymas. Jei lietuviai 
būtų žinoję, jog iš getų žydus ves 
šaudyti, būtų jų daug daugiau 
išgelbėję, nežiūrint dar šviežios 
jiems antipatijos. Tuometiniai 
demagogai nuodijo lietuvių 
galvojimą prieš žydus, skatin
dami nesiimti jų gelbėti. O ir 
buvęs paralelus, atsietas tų 
dviejų tautybių gyvenimas praei
tyje nesudarė sąlygų artimes
nėms draugystėms, kaip tai buvo, 
pavyzdžiui, Danijoje ar Olan
dijoje. Vis tiek gelbėti buvo mė
ginama, o svarbiausia, turime 
dokumentų įrodyti, kad dažnai 
lietuvių visuomenės vadai, sta
tydami save į pavojų, protestavo 
okupantų vokiečių valdžiai dėl 
žydų naikinimo.

Kaip kiekvienoje tautoje, taip ir 
lietuviuose atsirado sadistų, 
kurie pasireiškė krašto suirutėje 
per karą, kada savos valstybės 
įstatymai ir jos tvarka neveikė 
pagal tautos valią. Tai baisūs 
įvykiai. Netikslu gal kalbant apie 
tokias tragedijas minėti statisti
nius duomenis, bet galime tvir
tinti, jog 99.9% lietuvių žydų 
naikinime nedalyvavo; taip kaip 
ir visiška dauguma žydų nepri
sidėjo prie lietuvių areštų, kanki
nimų ir išvežimų. Niekas negali 
nė mėginti to, kas įvyko, teisinti. 
Jokie praeityje nesutarimai, pyk

čiai ar neapykanta tų veiksmų 
nepateisina.

Buvo kažkur pasakyta, kad 
palyginti daug lietuvių buvo na
ciai. Jei prisiminsime, kad tokie 
demokratiški ir tolerantingi nor
vegai 1942 metais, visai nepažinę 
sovietinių žiaurumų, turėjo 
40,000 kvislingų nacių, tai lie
tuvių nacių skaičius buvo juokin
gai mažas. Lietuviai beveik vie
ninteliai iš visos Europos 
neturėjo SS dalinių vien todėl, 
kad tam buvo sąmoningai pasi
priešinta. Tie keli kariškių dali
niai, kurie buvo pasiųsti už 
Lietuvos ribų, buvo vokiečių 
aukštųjų kariškių žinioje ir buvo 
atskirti nuo pagrindinio tautos 
kamieno. Pakartotini mobiliza
cijos mėginimai vokiečiams 
nepasisekė. Norėta gintis nuo 
antrosios sovietų okupacijos, bet 
ne nacių sąlygomis.

Žydai Lietuvoje prarado kone 
visus savo žmones žudynėse, pa
vadintose holokostu, o lietuviai 
palaidojo tūkstančius šeimų — 
genocido aukų per tą patį karą ir 
tuojau po jo. Holokosto tragedija 
skaudi ir verta ypatingo dėmesio, 
kadangi per ją buvo žudomi žydai 
vien tik dėl to, kad jie buvo žydai. 
Panašiai, kaip žydus kad vežė 
užkaltuose gyvuliniuose va
gonuose į krematoriumus jų 
sunaikinimui, taip ir lietuvius 
tokiuose pat vagonuose vežė į Si
birą ten juos sunaikinti. Skir
tumas tebuvo toks, kad naciai 
turėjo efektyvią organizaciją ir 
aukštesnio lygio technologiją, 
palyginus su sovietų primityviais 
metodais susidoroti su nekaltais 
žmonėmis. Žinoma, dar vienas 
skirtumas buvo tai, jog tikslas 
buvo visus žydus eliminuoti, o 
lietuvių atveju buvo daroma 
atranka. Užtat, kada užsime
name nacius žydams, užverda 
kraujas, taip kaip ir lietuviams 
sovietų genocidas lieka žaizda pa
sąmonėje. Lietuviams yra pikta, 
kad lietuvių genocidas jau ne
beminimas ir jo vykdytojai ne tik 

nebus traukiami į teismą, bet yra 
pasidarę mūsų kaltintojais, su 
dažnai sufabrikuotais doku
mentais.

Žinoma, būtų buvę geriau, kad 
žydų žudikų ieškojimas, apkalti
nimas ir teisimas būtų įvykęs 
prieš daug metų — tuojau po 
karo. Dabar, po 45 metų, liudi
ninkų yra mažai belikę, tie, kurie 
dar atsiranda, nebeatsimena, 
dokumentų mažai, taip kad 
šiandieną apkaltinti darosi 
sunku. Prieš kelerius metus 
Amerikos žydų prašomas JAV 
senatas pravedė įstatymą, įsteig
damas Washingtone OSI agentū
rą, kuri turi rasti ir deportuoti 
žydų žudymuose dalyvavusius. 
Sovietai tuojau pastebėjo, kad tos 
geros OSI užduotys gali jiems 
gerai pasitarnauti, ir pasisiūlė ne 
tik gerų kandidatų pristatyti, bet 
ir parodyti jų kaltę. Taip prasi
dėjo nusikaltėlių medžioklė.

Tarp kelių šimtų pabaltiečių, 
kuriems yra užvestos ar dar bus 
užvestos deportacijos bylos, 
galime spėti, kad gal bus ir tokių, 
kurie tikrai prisidėjo prie žydų 
naikinimo. Bet pabaltiečiai dabar 
yra pasipiktinę, kad OSI tampo 
po teismus asmenis vien dėl poli
tinio nusistatymo ar dėl to, kad 
karo metu jie ėjo karines ar ad
ministracines pareigas, kurios, 
OSI tvirtinimu, surištos su nacių 
kriminaline veikla. Yra siūlan
čių, kad visiems OSI kaltina
miems žmonėms būtų duota gali
mybė gintis Amerikos kriminali
niuose teismuose, tik ne Sovietų 
Sąjungoje.

Buvo priekaištų, kodėl lietuviai 
išeiviai patys nenurodo, kurie iš 
jų buvo prisidėję prie žydų žu
dymo. Kalbėkime atvirai, kada 
žydai įskųs savo tautybės sovie
tų saugumo kariškius, dalyva
vusius lietuvių žudyme, ir jie bus 
teisiami, tada galima būtų reika
lauti, jog lietuviai pasistengtų 
surasti pasislėpusius savo tau
tiečius. Šito dabar nėra ko reika
lauti nei iš vienų, nei iš kitų. Lie
tuviai tačiau visai nesipriešina 
kaltųjų sugavimui ir jų teisimui, 
tik nori, kad tai būtų daroma ne 
politiniais sumetimais arba atsi- 
keršįjant visiems pabaltiečiams, 
o padoriame teisme už kriminali
nį nusikaltimą. Amerikos žydų 
įtaka politiniame to krašto gyve
nime yra tokia stipri, kad gau
dymo ekspedicijos, nors ir netei
singos legaliniu atžvilgiu, tęsiasi, 
nes, atrodo, pakankamam skai
čiui žydų Amerikoje jos yra priim
tinos, kadangi deportuojami 
asmenys, kurie, jų nuomone, ar
ba turėjo anuo laiku imtis griež
tesnių žygių gelbėti žydus, arba 
priklausė organizacijoms, kurių 
kai kurie nariai buvo kriminali
niai karo nusikaltėliai.

Peržiūrėję mūsų santykius per 
šimtmečius, turime gal prisipa
žinti, kad lietuvių ir žydų tautos 
turėjo mažai bendrų tikslų pra
eityje ir dar mažiau dabar. Tam 
išimtys būtų tie žydai, kuriems 
artima lietuvių kalba ir kurie gal 
norėtų palaikyti ryšius su lie
tuviška kultūra. Kiti gal iš žin
geidumo norėtų pasidalyti min
timis apie praeitį. Bet čia yra pro
blema: vieniems žydams praeitis 
yra Nepriklausoma Lietuva, ki
tiems mokslo metai ir integruo
tas gyvenimas su lietuviais po 
Antrojo pasaulinio karo, dar ki
tiems — žiaurūs prisiminimai jų 
šeimos išžudymo.

Santykiai su išeiviais lie
tuviais, visokių kartų, būtų vie
noje plotmėje, santykiai su lie
tuviais okupuotoje Lietuvoje būtų 
kitokioje. Kažin ar begalimi ir ar 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kaišiadorių vyskupija ir pabaigtuvių vainikas

Istorijos studentų klausimai 
ir istorikų atsakymai
Besiklausant oficialių debatų 

Lietuvos spaudoje, iš jų savaip — 
gražiai ir liūdnai — išsiskiria Vil
niaus universiteto istorijos stu
dentų balsas. Pernai Eligijus 
Raila pasakojo, kaip jaunoji karta 
tolsta nuo savo gimtinės istorijos 
ir kaip vyresnioji karta, augusi 
„deformuoto socializmo” sąlygo
mis, neretai pateikdavo „visiškai 
iškreiptą istorinį vaizdą”; ir kaip 
„gerbiami pedagogai” reaguoda
vo į mokinius, kurie užduodavo 
nestandartinius, „slidžius” klau
simus (.Literatūra ir menas, 
1987.IX.17). Šįmet istorijos fa
kulteto antrojo kurso studentė 
Aušrinė Pečiūraitė klausia, „ką 
daryti mums — paprastiems stu
dentėliams”, kuriuos supa istori
jos „baltos dėmės” ir iš nutylė
jimų suklijuoti vadovėliai. „Taip, 
visi mes žinom”, priduria ji, ,kad 
buvo buržuazinė Lietuva, vadin
ta nepriklausoma. Su ja susijusi 
ir data, paženklinta vasario 
16-ąja” (Literatūra ir menas, 
1988.1.30).

I Pečiūraitės klausimus tame 
pačiame Literatūros ir meno 
numeryje atsakė istorijos profeso
rius Bronius Vaitkevičius. Ar jo 
išvedžiojimai patenkins ją, visą 
galvojantį Lietuvos jaunimą? 
Užuot pasidžiaugęs studentės 
intelektualiniu ir moraliniu 
nerimu, profesorius nepatenkin
tas. „Laiške”, rašo jis, .jaučiamas 
tam tikras blaškymasis, .amžinai 
nepatenkintųjų’ tonas, nihilizmo 
apraiškos”. Tos neigiamybės pro
fesoriui siejasi su kitais jo jau
čiamais pavojais: „Prasikiša mė
ginimai įvilkti faktus į tariamo 
moksliškumo apvalkalą... Imami 
piršti ne klasiniai (jie susiaurina 
istorijos proceso supratimą), o 
tautiniai istorijos reiškinių ver
tinimo kriterijai”.

Kaipgi nesimpatizuoti profeso
riui. Tokia pavojinga padėtis! Ir 
koks tų lietuvių intelektualų 
įžūlumas — kaip jie drįsta būti 
nepatenkinti marksizmo-leniniz
mo monopoliu istorijos moksle! Ir 
reikalauti tikro moksliškumo!

Profesorius Vaitkevičius jaunai 
studentei nušviečia neseną 
Lietuvos istoriją. Pacitavęs 
Vasario 16-tosios aktą, jis 
aiškina, jog tas aktas atspindėjo 
siekimą kurti „buržuazinį nacio
nalinį valstybingumą, buržuazinę 
Lietuvos valstybę”. Visai kitoks 
buvęs 1918 gruodžio 16 d. mani
festas, nes jis paskelbęs „suve
renios Lietuvos Tarybų vals

I
1

V

Siame numeryje:
Pavojinga Lietuvos istorija • Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių” 
paskutinis tomas • PEN Klubas gina Iešmantą • Dariaus Lapin
sko nauja opera • Petro Melniko eilėraščiai • Chicagos teatruose 
• Zitos Sodeikienės ir Ados Sutkuvienės paroda • Nauji leidiniai

tybės” sukūrimą. Kuo ši „de
mokratizacijos” laikotarpyje 
paskelbta interpretacija skiriasi 
nuo Stalino laikais privalomo 
istorijos aiškinimo? Atsakymas — 
niekuo. Operuojama ne faktais ir 
moksline analize, o magiškomis 
formulėmi. 1918 metų vasario 
16 d. įkurtos Lietuvos valstybės 
autentiškas suverenumas nėra 
suverenumas, nes jis „buržua
zinis”; priklausomybė totali
tarinei imperijai reiškia tikrą 
„suverenumą”, nes imperija 
„tarybinė”!

Kokio atsakymo lietuvių 
studentai susilaukia į klausimus 
apie Molotovo-Ribbentropo paktą 
ir jo slaptus protokolus? „Šie 
dokumentai Tarybų Sąjungoje 
nepaskelbti”, .rašo profesorius 
Vaitkevičius, „vadinasi, iki galo 
neišspręstas jų autentiškumo 
klausimas”. Ir čia, kaip nuo 
pačios slaptų protokolų pasirašy
mo dienos, tebegalioja senas bol
ševikinis dėsnis: kas neparanku 
Maskvos valdžiai, tas neautentiš
ka. Nors nepriklausomi pasaulio 
istorikai jau seniai patvirtino 
protokolų autentiškumą, sovieti
nės vyriausybės leidiniuose ir do
kumentų rinkiniuose tie pro
tokolai neegzistuoja. Lenkų ir 
kitų satelitinių šalių istorikams 
bei žurnalistams buvo uždrausta 
jiems gerai žinomus protokolus 
minėti, nors privačiuose pokal
biuose sovietiniai atstovai ne
neigdavo jų egzistencijos. 
Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį 
aukštas latvių kompartijos parei
gūnas Janis Britans aiškino 
užsienio korespondentams, jog 
protokolai nebuvę išspausdinti 
Sovietų Sąjungoje, nes Maskvos 
užsienio reikalų ministerijoje esą 
nesugebama atrasti jų teksto...

Ar patikės studentai Vaitkevi
čiaus tvirtinimu, kad šie nepa
skelbti dokumentai „...iš principo 
nieko nauja neduoda moksliškai 
vertinant Nepuolimo sutartį”. 
Juk Paktas ir protokolai buvo 
naujosios „tarybinės” imperijos 
charta. „Mielaširdingas” Vil
niaus grąžinimas Lietuvai, 
sovietinių dalinių įvedimas, 
ultimatumai, karinė agresija, 
tariamos „liaudies vyriausybės” 
sudarymas, rinkimų farsas, 
Lietuvos įjungimas į Sovietų 

į Sąjungą — visa tai jau buvo 
suplanuota ir Paktu bei proto
kolais užantspauduota. Tie pro
tokolai tebėra Maskvos valdžios 
Lietuvoje „teisinis” pagrindas. Ir
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Prasmingas ir dailus buvo Lie
tuvoje paprotys darbą laukuose 
baigus supinti pabaigtuvių 
vainiką. Tegu vainikas išdidžiai 
ir simboliškai apreiškia apy
linkei: padarėme, nugalėjome! 
Juk dar antikos sporte vainikas 
reiškė p°''galę.

Derlių sutvarkę turėjo teisę 
puoštis pergalės vainiku. Ir namą 
pastatę, lietuviai kėlė į dangų 
žaliąjį statybos pabaigos skelbėją. 
Težino visas pasaulis: sienos 
suręstos, stogas uždengtas, visos 
smulkmenos savo vietose: 
pergalė!

Šiomis dienomis pabaigtuvių 
vainiką išdidžiai kelia Amerikos 
lietuvių bibliotekos leidykla ir 
gausūs „Lietuvos bažnyčių” 
knyginės serijos bendradarbiai, ir 
šio epochinio kultūrinio darbo 
įkvėpėjas redaktorius Bronius 
Kviklys. Finalinis serijos tomas 
Kaišiadorių vyskupija apleido 
knygrišyklą ir pakeliui į prenu
meratorių bibliotekas. Pergalė!

♦ * *

Grandiozinis sumanymas išleis
ti enciklopedinių Lietuvos bažny
čių albumų seriją, mobilizavus 
bendradarbių pasiaukojimą, 
erudiciją ir sudėtą leidybai 
kapitalą, tapo kūnu. Pasiektas 
stambus kultūrinis laimėjimas. 
Išeiviškos buities sąlygomis, už 
kelių tūkstančių mylių nuo Lie- 

jei, kaip tvirtina Vaitkevičius, 
Sovietų Sąjungos tikslas buvo šio 
Pakto ir protokolų pagalba ap
saugoti Lietuvą nuo hitlerizmo, 
ne vienas studentas paklaus, 
kodėl Maskva nepasitraukė iš 
Lietuvos, karui pasibaigus? 
Hitlerizmas žlugo jau tada ir jo 
seniai nebėra...

Kokius ateities uždavinius, 
kokias erdvias perspektyvas pro
fesorius Vaitkevičius numato jau-, 
najai istorikų kartai? Jis praneša, 
jog bus rašomos monografijos 
apie „kontroversiškas mūsų is
torijos figūras” — „kaip buržua
zijos klasės atstovus, jų reak
cingus valdymo metodus, psicho
logiją, dėsningą pasitraukimą iš 
istorinės arenos”. Štai tau, tau
tiečiai, ir nauja istorija! Jau 
nuspręsta, kaip tas neparankias, 
kontroversiškas figūras reikia at
vaizduoti, ir mūsų jaunajai 
istorikų kartai tereikės baltas 
dėmes išmarginti iš anksto nuro-

Ji
Nemunas prie Birštono Nepriklausomybės metais. (Iš Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių” VI tomo.)

tuvos bažnyčių šventorių sienų, 
taip gi vaizdžiai, taip išsamiai 
Lietuvos bažnyčios iškilo šios 
knyginės serijos puslapiuose.

„Labai apgailestauju, kad siau
resnės apimties išėjo pirmas 
tomas, Telšių vyskupija”, pažymi 
Bronius Kviklys (p\ 601). „Tai at
sitiko todėl, kad keli telšiškiai 
kunigai išeivijoje, gavę iš savo 
konfratrų Lietuvoje nemaža baž
nyčios fotografijų, buvo sumanę 
išleisti tiktai jos albumą. Bet 
jiems teko derintis su mano 
planais”...

Dramatiškas susidūrimas, kur 
temos visuotinimas nuveikė loka
linę nostalgiją, galbūt pastūmėjo 
ir visos Lietuvos bažnyčių serijos 
pasirodymą. Serijos temos visuo
tinumas patraukė daug žinovų ir 
ekspertų pasiaukojančiai talkin
ti redaktoriui. Nejučiomis atėjo ir 
stambi finansinė talka. Serijos 
leidiniai ėmė rodytis vis stambė- 

dytomis spalvomis!
Ar tokie pratimai verti ir 

„marksistinio istorijos metodo” 
vardo? Šiuo metodu naudodamie
si, daugelis istorikų yra parašę 
vertingų darbų. Čekų, jugoslavų 
ir italų marksistai yra paskelbę 
labai kritiškas sovietinės sant
varkos ir Maskvos imperijos stu
dijas. Jaunieji Lietuvos istorikai 
ir istorijos studentai, be abejo, 
žino, kad marksizmas tėra vienas 
iš daugelio istorijos tyrimo 
metodų. Jie supranta, kad tikras 
istorijos pažinimas teįmanomas 
pliuralistinėje visuomenėje, kur 
galima naudotis įvairiomis per
spektyvomis. Ir jiems nereikia 
aiškinti, kad monolitine ideolo
gija paremtoje santvarkoje ir 
geriausių norų kupini istorikai 
tegali skelbti tai, ką jiems leidžia 
skelbti lietuvių tautos nerinkti 
valdovai, savanoriškai nepasi
rinktos ideologijos sargai, 
kuriems visų pirma rūpi ne lietu
vių tautos gyvybiniai reikalai, o 
imperijos galybė ir tęstinumas. 
Tokioje santvarkoje esminiai 
klausimai apie imperijos pagrin
dus ir tariamo „socializmo” esmę 
visada liks aptverti tabu tvora.

Lietuvos istorijos studentai 
mandagiai prašo „duonos” — 
oficialieji istorikai, tie patys 
anksčiau „slidžių klausimų” 
nemėgę „gerbiami pedagogai”, 
jiems pakiša tą patį, „peres- 
troikos” kaspinėliais papuoštą, 
totalitarinį akmenį.

k.ž. 

jančiais tomais. Darbo sūkurys 
pagavo daugelį ir įkvėpė entu
ziazmą. Tarp 1980 ir 1987 metų 
pasirodė pilna serija: septynios 
knygos, septyni stambūs folian
tai, per 3500 puslapių teksto su 
tūkstančiais iliustracijų. Pasta
raisiais, 1987 metais datuotas to
mas skirtas .jauniausiai” Kai
šiadorių vyskupijai.

♦ ♦ *

Nurodęs politines priežastis, dėl 
kurių gimė ir kilo naujoji Kai
šiadorių vyskupija, autorius 
atrado jos atlietuvėjančioje vi
suomenėje prolietuviškos veiklos 
ir kūrybinio ryžto. Apie tai kalba 
šios knygos poskyriai: atlietu- 
vėjimas, kongresai, suvažiavi
mai, religinė ir visuomeninė 
veikla.

Vyskupija teturėjo, paeiliui, 

I

Merkinės parapijos bažnyčia. (Iš Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčių" VI tomo.)

tiktai du vyskupus — Juozapą 
Kuktą ir Teofilį Matulionį. Oku
pacinio režimo teroras trukdė 
vyskupinio įpėdinio parinkimą. 
Veikia slogus nurodymas: ne 
valdyti, bet administruoti. Daug 
šaunių vyskupijos dvasininkų su
darė vyskupijos intelekto bran
duolį. Vyskupijos dvasininkų 
martirologijos sąrašas rodo, 
kokiomis sąlygomis augo ir tvir
tėjo 1926 metais įsteigtoji vysku
pija.

♦ * *

Finalinis serijos tomas Kaišia
dorių vyskupija turi 608 pusla
pius, nes knygoje įdėti ankstes
niųjų tomų papildymai ir patiks
linimai. Taip pat įdėti įvairūs 
vardynai, kurie apima šimtus 
vardų; stebina šaltinių gausa. 
Kai kurie šaltiniai yra unikalūs.

Kaišiadorių vyskupijai skirtas 
tomas dedikuotas su martirolo- 
giniu akcentu: „Šį veikalą ski
riame Lietuvos dvasininkams bei 
tikintiesiems, nuėjusiems ir te
beeinantiems Kristaus Golgotos 
kelią”.

Pergalės atodūsiu dvelkia į mus 
redaktoriaus-autoriaus įvadinio 
žodžio sakiniai: „Pateikdamas 
skaitytojams paskutinį Lietuvos 
bažnyčių tomą, autorius džiaugia
si galėjęs įvykdyti okup. Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių tikinčiųjų 
prašymą šias knygas paruošti ir 
suorganizuoti jų išleidimą” (p. 7).

Savo užbaigos žodyje (p. 600), 
atskleisdamas giliausius idėji
nius šios serijos akstinus, Bronius 
Kviklys lyriškai kalba apie lie
tuviškos gyvenvietės peizažą: 
„Bandykime bent mintimi 
nukeliauti į mūsų bei tėvų žemę 
Lietuvą, pajusti jos praeitį ir 
dabartį. Kai stengsimės atgauti 
mūsų gimtojo miestelio ar baž
nytkaimio vaizdą, prieš mūsų 
akis pirmiausia iškils ne kas kita, 
kaip nuo kitų pastatų stogų 
aukštai iškilęs ir juos dažnai 
keliskart pralenkiąs bažnyčios ar 
bažnytėlės bokštas ar bokštai. Ir 
tai visuotinis reiškiny?, Bažnyčia 
lietuviams buvo ypatinga vieta. 
Čia jie kiekvieną šventadienį 
rinkdavosi, kad sustiprėtų dva
sia, išgirstų Dievo žodį, pagaliau 
sužinoti, kas apylinkėje ir pasau
lyje vyksta. Čia vyko svarbiausi 
jų gyvenimo įvykiai: krikštas, 
vestuvės, sutuoktuvės, pagaliau 
iš čia palydėti į amžino poilsio 
vietą”.
Autorius dėsto apie estetinius 

jausmus, išgyvenimus bažnyčią 
belankant. Tiekgi daug bažny
čioje meno: skulptūrų, dailės,

(Nukelta į 2 psl.)
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Premijų tradicija, žiūrint 
iš laiko aukštumėlių

Kad tradicija išliktų, ji turi būti 
gyva ir uždeganti. Gyva ir uždeganti 
ji betgi gali būti tik tuo atveju, kai 
nuolatos kyla iš ją palaikančios žmo
gaus dvasios, o ne iš „taisyklių” ar 
„nuostatų”. Kitaip tariant, tradicija 
yra gyva tik tada, kai esti palaikoma 
ateities šviesoje, šviesoje asmens ku
riamų planų bei laukiamų naujybių.

Antanas Maceina,
Asmuo ir istorija, p. 44

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos Premįjų šventės 
yra tapusios lyg kasmetinės 
veiklos užbaigtuvėmis. Šiais 
metais Premijų šventė ženklins ir 
šios tarybos trečiosios kadencijos 
artėjimą į pabaigą. Pradėjusi 
savo veiklą 1979 metų vėlų ru
denį, ją ir baigs 1988 metų ru
denį, pradėjus darbą XII JAV LB 
Krašto Valdybai. Jau dabar 
žinomą, kad Kultūros tarybos 
sudėtis reikšmingai keisis.

Premijų šventė yra dabartinės 
Kultūros tarybos padaras. Priar
tėjus veiklos baigmės ribą, jaučia
ma pareiga pateikti palikimo api
būdinimą.

Kultūros tarybos premijų sky
rimo ir Premijų švenčių tradici
jos, matyt, kilo iš anų Antano Ma
ceinos šaltinių, todėl, kad jos ne 
tik prigijo, bet ir brendo, augo, 
stiprėjo. Natūralia mirtim jos 
neturėtų mirti.

Pirmoji Premijų šventė buvo 
surengta 1981 metų pavasarį Cle
velande. Toliau jos rengtos Det
roite, New Yorke, vėl Detroite, 
vėl Clevelande, Bostone, Chicago
je ir šiemet gegužės 15 dieną Los 
Angeles.

Nuo 1981 metų aštuoniems 
rašytojams paskirtos 3,000 
dolerių dydžio premijos. Tūks
tantinės premijos paskirtos 39 
laureatams iš dailės, muzikos, 
teatro, radijo ir žurnalistikos 
sričių. Visų Literatūros premijų 
mecenatas — JAV LB Krašto 
valdyba. Tai mūsų dovana viso 
laisvojo pasaulio lietuvių rašy
tojams. Tūkstantinių premijų me
cenatas — Lietuvių Fondas. 
Kultūros tarybos pakviesti ver
tinimo komisijų darbuose per 
mūsų kadenciją dalyvavo apie 
230 premijuojamų kultūros šakų 
ekspertų.

Visų Premijų švenčių vyriausia 
organizatore buvo Kultūros tary
bos pirmininkė Ingrida Bublienė. 
Gudri ir apsukri Ingrida ką 
nors organizuoti turi tiesiog 
prigimtinį talentą. Jai niekad 
niekas nėra nei „per vėlu”, nei 
„neįmanoma”. Ji turi ir laimę 

V

Siame numeryje:
Premijų šventės tradicija • JAV Lietuvių Bendruomenės 1987 
metų Literatūros premijos laureatas Antanas Gustaitis ir premijuo
toji kūryba • JAV LB Kultūros tarybos premijų laureatai: Petras 
Maželis, Zilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvas, Ada 
Sutkuvienė, Pranas Garšva, „Laisvės žiburio” radijas • Aštuntoji 
JAV LB Kultūros tarybos Premijų šventė Los Angeles

susirasti tinkamus talkininkus, 
daugiausia Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių bei apygardų 
vadovus.

Visos Premijų šventės praėjo 
sklandžiai ir spalvingai. Jas 
išryškinti daugiausia prisidėjo 
Kultūms tarybos narys Juozas 
Stemp. ,is. Penkioms pirmosioms 
jis buvo nuotaikingas, gero 
skonio ir gražaus balso vadovas. 
Turi jis sumezgęs ryšius su ga
biais graviruotojais, tai parūpina 
meniškus žymenis, teikiamus 
visiems laureatams kartu su 
premija.

Premijų skyrimas, vertinimo 
komisijų organizavimas nėra 
toks paprastas reikalas. Komisi
jas ypačiai sunku organizuoti iš 
dailės, muzikos, radijo sričių. 
Dailininkė Nijolę Palubinskienė 
ir muzikas Andrius Kuprevičius 
turi apžvelgti plačius akiračius ir 
pašnekinti daugelį asmenų, kol 
randa reikiamą skaičių sutinkan
čių įeiti į komisijas. Tačiau juodu 
išlaikė savo sričių premijavimą 
objektyvų ir prestižinio lygio.

Labiausiai keblu Juozui Stem- 
pužiui organizuoti radijo premijas 
dėl jų griežtai lokalinio charak
terio. Ieškodamas patogiausio 
kelio, jis tas premijas kai kada 
skaldydavo ir vykdydavo konkur
siniu būdu. Juozui jo veikloje daž
nai talkino kitas Kultūros tary
bos narys, Algis Rukšėnas.

Šios Kultūros tarybos 1980 me
tais įsteigtos Literatūros premi
jos savo esme yra daugiau daly
kinės negu asmeninės. Todėl jų 
skyrimas ne tiek daug painiavos 
sudarydavo. Jas koordinuodavau 
aš, bet 1982 metų (mokslo litera
tūros) premijos skyrimą tvarkė 
dr. Augustinas Idzelis, o 1987 
metų — Vincas Akelaitis.

JAV LB XI taryba 1985 metais 
įsteigė žurnalisto premiją. Ją 
Kultūros taryba skiria, susitarusi 
su Lietuvių žurnalistų sąjunga. 
Žurnalisto premiją koordinavo 
Vacys Rociūnas, gelbstimas Algio 
Rukšėno. Šios premijos skyrimo 
būdas dar prašosi išsikristali- 
zavimo.

Kultūros tarybą pasiekia tai 
priekaištai, tai pasiteiravimai, 
kodėl nustota skirti mokslo 
literatūros premiją. Iš tikrųjų ji 
tebėra skiriama, tik ne kiekvie- 
neriais metais, o kas trečiaisiais. 
Ji bus skiriama kaip tik šiais, 
1988 metais, už 1986-1988 išleis
tus veikalus arba už bet kada pa
rašytus rankraščius.

Viktoras Mariūnas

Ašutiniai Antano Gustaičio satyros
VYTAUTAS A. JONYNAS

„Nieko nėra keblesnio”, pa
reiškė nebeprisimenu kas (berods 
Woody Allen), „nieko nėra 
nedėkingesnio, kaip supažindinti 
skaitytojus su humoristikos 
knyga”. Ir būtent dėl dviejų prie
žasčių. Arba tenka apie tą knygą 
kalbėti sąmojingai ir tuo pačiu 
konkuruoti su autorium; ir tada 
neišvengiamai pralaimima. Arba 
pasimetama to humoro atpasako
jime savais žodžiais, savo „žodžių 
mutiniu”, kaip sakytų Antanas 
Gustaitis, ir tada nugarmama į 
nuobodybės liūnus.

Bet tai dar ne galas pasakėlės. 
Humoras trapi, greit peržydinti 
gėle' Ne visi žmonės vienodai 
jam jautrūs, imlūs. Kiti visai jo 
nepagauna, kaip kad yra žmonių 
be klausos. Juk esama netgi tau
tinio humoro įvairybių. Vienoks
— garsusis, ne visiems įveikia
mas, britų humoras, kitoks — 
žydų Juokas pro ašaras”. Galbūt 
todėl yra beveik neišvengiama, 
ėmus kalbėti apie humoristinį 
veikalą, ilgokai patrypent prie
menėj, išsiaiškinant, kas laiky
tina humoru ir kuo pakylėjęs nuo 
banalios publicistikos, kuo savi
tas aptariamojo autoriaus sąmo
jus. O kadangi daugeliui humo
ras lieka antrarūše, „nepilna
mete” grožinės literatūros 
atšaka — nelyginant riešuto 
kevalas, plūduriuojąs šalimais 
didingo lyrikos kreiserio — 
niekad ne pro šalį priminti, kokį 
neįkainojamą vaidmenį suvaidi
na to žanro puoselėtojai savo 
tautos literatūros kokybiškam 
kilime aukštyn.

Teisybę pasakius, kova už pilną 
šio žanro reabilitaciją galbūt 
niekad nesibaigia. Mūsų raštijoj 
humoristika dar labai netvirtų 
šaknų daigas. Dažnai aiškinamės 
tuo, kad šaipūniškumas, grotes
kas, bufonerija, ir iš viso skepsio 
nudažytas žvilgis į pasaulį, 
svetimi iš esmės lyriškai, lėtapė
dei lietuvio prigimčiai. Gal kiek 
ir esama čia tiesos, nors, jei tikėt 
Guenther Grass’o liudijimu, toks 
Heinrich Heine toli gražu nėra 
įkandamas darbščiam, rimties ir 
susiklausymo pilnam vokiečiui. 
Taip jo (Heinės) sarkazmo ir 
subtilios ironijų bei liūdesio 
samplaika svetima ir nepaken
čiama germanui.

Dingojas taip pat kartais, kad 
humoristikai tarpt būtina demo
kratija, spaudos laisvė, galėjimas 
reikšt savo mintis nesigriebiant 
ezopinės šnekos. Išeitų, kad to
talitarizmo gūdumoj vargstą ar 
vargę žmonės turėtų ypač palan
kiai pasitikt demokratiniuos 
kraštuos kultivuotą humoristiką. 
Deja, taip nėra. Vėlgi tenka pri
pažint, kad humoro patrauklu-
— ■ I ■ I 1

* Žodis, tartas Bostone 1988 m. 
balandžio mėn. 10 d. per Tautodailės ins
tituto surengta Antanui Gustaičiui pa
gerbti popietę 

mą, priimtinumą nustato viso
kiausia spaudos manipuliacija; 
taip pat amžiaus grupė.

Vis tai dalykai, apie kuriuos 
būtų miela šnekėt, jei būtų laiko. 
Užtat skubėkim pasidžiaugt, 
kad mes išeivijoj nesam, kaip 
sakytų laureatas, „šuns vėdarai”, 
kad sugebam paskirt stambiau
sią literatūrinę premiją už hu
morą, ir ne bet kam, bet pačiam 
brandžiausiam šio žanro puose
lėtojui Antanui Gustaičiui. 
Suteikta jinhi už naujausią 
(penktąjį) jo rinkinį — Pakelėje 
i pažadėtąją žemę, bet kaip yra 
paprastai Lietuvių Bendruo
menės Literatūros premijos atve
ju, ja apvainikuojama tuo pačiu 
visa poeto kūryba, sukurta per 
trisdešimt su viršum (vargo) 
metų.

Gustaitis neabejotinai yra jos 
nusipelnęs. Bet vargu ar sume- 
luotumėm pasakę, kad širdies gi
lumoj jis tokio pripažinimo ti
kėjosi ir laukė. Bent tokias ne
doras mintis verčia išskaityti jo 
eilėraštis „Dangaus dovana”. 
Kaip žinot, jame kūrėjas skun
džiasi Pasaulio Tėčiui, kad jis jam 
pagailėjęs garbės, pjedestalo ir 
palikęs pliką. Nėra ką bekalbėt, 
eilėraštis puikus, žaismingas, ir 
užbaigiamas efektingu „puantu” 
(anglofonai sakytų „punch line”, 
nors šiuo atveju geriau tiktų 
teniso terminas „smash”). Bet ne
žiūrint viso to, esama kažko, kaip 
sakiau, nepadoraus tame poeto 
maldavime. Kažkokio komplek
so. Kaip bebūtų, Antanas Gustai
tis yra juk jau buvęs apdovanotas 
literatūrine premija 1966 metais 
už Ir atskrido juodas varnas. Ant
ra vertus, nors yra teigiama, kad 
autorius ilgai nepasitikėjęs savo 
jėgomis, faktas lieka faktu, kad 
jis buvo kritikų, skaitytojų ir li
teratūros vakarų publikos mėgia
mas ir gerbiamas. Faktinai, jei 
kada, mano manymu, Gustaitis 
buvo nuskriaustas (kaip nu
skriausta buvo išeivijos litera
tūra), tai nebent tada, kai jam 
neteko patekti į išsamios išeivijos 
literatūros istorijos anglų kalba 
— Rimvydo Šilbajorio Perfection 
of Exile — puslapius.
Ir tas jo aplenkimas juo labiau 

paradoksalus, kad visų pirma 
esama šiame leidinyje kur kas 
silpnesnių rašytojų už Gustaitį, o 
antra todėl, kad rasit egzilės gy
venimo absurdiškumas ir gro
teskas bei kūrėjo skaidrinimasis 
per kančią kaip tik efektin
giausiai praskamba Gustaičio 
posmuose. Bent kur kas pavei
kiau, negu, sakysim, daugely 
išeivijos prozininkų kūrinių. Ta 
prasme Antano Gustaičio ironiš
kos eilės buvo išeivįjos skaitytojui 
mitybos papildymu, vitaminais, 
padedančiais atstatyti vadina
mąją metabolizmo pusiausvyrą.

Ne visada tas dalykas buvo re
cenzentų ar paprastų skaitytojų 
pastebimas ir pabrėžiamas. Per
nelyg regėjosi iš pradžių, kad 
poetas operuoja smulkia kas
dienybės kronika, pašiepdamas 
naujakurių materialistinių gė
rybių geidulį Geltonojo Velnio 
šalyje ir „veiksnių” nevalyvumą, 
godumą bei veidmainiškumą. 
Kitus pykino jo „palaidas lie
žuvis”, užuominos į seksą.

Truputį nelaukta, bet panašiai 
pasitinka net ir dabar Lietuvoj jo 
išleistą rinktinę Pasiglostymo 
palaima tenykštis recenzentas 
Vladas Šimkus. Recenzijoj, pava

Antanui Gustaičiui buvo paskirta 1987 metų Lietuvių Bendruomenės Literatū
ros premija už eilėraščių rinkini „Pakelėje į pažadėtąją žemę”. 3,000 dol. Litera
tūros premijos mecenatas — JAV LB Krašto valdyba.

Nuotrauka Vytauto Maželio

dintoj „Ištikimybė juokdario ke
purei”, jis rašo šių metų Pergalės 
Nr. 1: ...„Tačiau nereiktų pa
miršti, kad autorius ligi galo 
ištikimas savo pasirinktam žan
rui. Be juokdario kepurės jis į 
sceną neina, o prajukinti publiką 
— prajukinti bet kokia kaina (mū
sų pabraukta) — juokdario pašau
kimas ir garbės reikalas”.

Nelengva suprasti, kas pas
katino Vladą Šimkų, tarp kitko 
kultivavusį vienu metu humo- 
ristiką, pasisakyti taip kate
goriškai ir atšakiai. Jau seniai 
išeivijoj šie priekaištai nebetai
komi Gustaičio kūrybai. Ne visa
da, tiesa, į ją vienodai žvelgia 
įvairių kartų ar profesijų atsto
vai. Juo labiau, kad jauniausioji 
karta ne visada pagauna gimto
sios kalbos niuansus, poteksčių 
talpą. Nudilgina ir kiti dalykai. 
Bet kaip atgrasios beatrodytų kai 
kurioms grupėms, sakysim, femi
nistėms radikalėms, kai kurios 
Gustaičio posmų atskilos, niekas 
nesileidžia į vapaliojimus, kad 
Gustaitis neišsiverčiąs be juok
dario maukšlės. Pernelyg aki
vaizdus yra Gustaičio išradin
gumas, sugebėjimas pažvelgt 
nelauktu kampu į buitį, pernelyg 
akivaizdus taip pat jo žodžio var
tojimas, poetiška dovana įvairuot 
strofiką, nustatyt ritmą, toną, 
žodžių spalvą, operuoti aliuzijom 
bei užmaskuotomis citatomis. 
Visa tai neturi nieko, bendro su 
prijaukintų partinių poetų tala- 
luškėmis, kada tikrai bandoma 
išplėšt iš publikos juoką su gyva 
mėsa.

Vlado Šimkaus pertempimą 
tektų galbūt aiškintis papras
čiausiu išeivijos rašytojų gyve
nimo sąlygų nepažinimu. Nežino
jimu, kad „Gustaičio poezijos 

rinkiniai gimsta sunkiai ir skaus
mingai, tiesiog su komplikaci
jom”, kaip liudija Stasys Sant
varas savo „Impresionistiniuose 
paveiksluose. Pluošte įspūdžių 
apie senus draugus” (Trečioji 
Pradalgė. Literatūros metraštis, 
1966), kur rašoma: ...„Kūrybinės 
kančios, kūrybinio skrupulin
gumo ir sąžiningumo Antanas ir 
dabar nėra praradęs. Vis dar ai
manuoja, kad jo eilėraščiai nėra 
pakankamai išbaigti ir išdai
linti”.

Tenka paminėti, kad Vladas 
Šimkus prieštarauja recenzijoj 
sau pačiam, nes praminęs Gus
taitį Juokdariu”, jis beveik čia 
pat pripažįsta, jog tas „klounas” 
yra sukūręs „tobulų, tiesiog 
chrestomatinių satyros pavyz
džių”, ir net siūlo, kad „kas nors 
iš literatūros teoretikų parašytų 
ištisą studiją, sakysim, apie vieną 
jų — .Nekrologą gimtojo kaimo 
gaideliui’ ”.

Savaime aišku, dar didesniu 
prašovimu pro šalį pasimato 
Vlado Šimkaus suteikiama Gus
taičiui atestacija, susipažinus su 
premijuotu Pakelėje į pažadėtąją 
žemę rinkiniu. Kaip minėjom^ 
tai penktoji Gustaičio eilių knyga 
ir lengva atspėti, kad aptiksim jo 
santyky su būtim tam tikrų poky
čių. Tai atspėjama iš antrinių 
antraščių. Ko liūdi, putinėli? buvo 
pramintas „eleginėmis satyro
mis”. Pakelėje vadinamas 
satyrinėm elegijom. Niuansėlis 
ne iš lengvai pastebimų, bet esa
ma raidos, slinkties. Vienas bruo
žas Gustaičio poezijoj tačiau lieka 
pastovus, nekintantis. Būtent, 
kad nejausti jo laikysenoj autoha- 
giografijos, atseit pabrėžimo savo 
pranašumo, neklaidingumo, gro- 
žėjimosi savimi: veizėkit, žmonės,

nėriniai
koks aš didelis, gaivališkas, me
lancholiškas! Priešingai, jei 
ieškoti išskirtinės Gustaičio 
kaipo satyriko savybės, ja tektų 
pripažinti autoironijos, savišalpos 
dovaną. O kas yra mažiau estra- 
diško, cirkiško, klouniško, kaip 
tas sugebėjimas juoktis iš savęs?! 
Vien žmogaus, apdovanotas natū
ralia humoro dovana, tai sugeba.

Juoktis iš savęs nereiškia save 
žemint, menkint. Ne, autoironija 
parodoma, jog nesipuikuojama, 
neriečiama nosies, bet laikoma 
save vienodai klystančiu, vieno
dai pakeliančiu gyvenimo nuo
skaudas, kaip ir kiti likimo bro
liai, besiturseną tragikomiškoj 
šioj ašarų pakalnėj. Tai Terenci- 
jaus: „Homo sum; humani nihil a 
me alienum puto”. Kaip būdin
gas Gustaičiui tas prisitaikymas 
sau artimo silpnybių, patiriam 
vėl iš Stasio Santvaro atsimi
nimų. Pasirodo, Gustaitis vadina, 
bent vienu metu vadino, savo 
satyrinius ir humoristinius 
eilėraščius „ašutiniais”, kildin
damas tą terminą iš žodžio „aš”. 
Visų ydų bei nedorybių herojum 
visur matydavęs save. Terminas, 
sakyčiau, puikiai nukaltas, peš 
esama žodžio žaismo, aliuzijos į 
„griešno kūno” marinimą, peršė
jimą ir t.t.

Nors Gustaitis retai kada pra
sikalsta tiesioginiu moralų skal
dymu, pamokslavimu, jis kaip 
kiekvienas humoristas yra savo 
dvasios gelmėj moralistas. 
Satyros vytelės negriebia tasai, 
kuris viskam abejingas. Vien kai 
ilgimasi kažko švaraus, tauraus, 
imama čaižyt, kas supuvę, sutre
šę. Bet gal ne tiek piktinimasis 
savo tautiečių sumaterialėjimu 
ar jų vadų tariamom nedorybėm, 
kiek pasidygėjimas „išėjusių 
negrįžt” sušunėjimu, priesaikų 
pamiršimu, dvasios paliegimu, 
sudaro Antano Gustaičio satyrų 
tikrąją šerdį. Niekada Gustaičio 
humoras nėra buvęs agresyvus, 
pagiežingas ar nukreiptas „ad 
hominem”, kaip sakoma yra buvę 
Heinės atveju. Laiko tėkmėj jis 
dar labiau švelnėja. Jį vis labiau 
persmelkia dingstis, kad iš esmės 
daug kas gyvenime tėra vien 
„raudonom dulkėm”, kaip sako 
budistai, daug kas šviečia apgau
linga šviesa: turtai, garbė, mo
terys... Ši savimonė, kad galbūt 
visas mūsų gyvenimas tėra vien 
didžiulė haliucinacija, anaiptol 
neskatina, bet veikiau apgina 
Gustaitį nuo vienadienių, progi
nių ketureilių ar šiaip sterilinių 
kalambūrų. Panašiai kaip rinki
ny Ko liūdi, putinėli?, tik dar 
pabrėžtiniau, praskamba Pakelė
je į pažadėtąją žemę tavaruo
jančios prieš akis finišo juostelės 
motyvas.

„Kad rašytojo akys būtų 
žvalios”, rašė Georgės Darion, 
Jos turi būti sausos”. Gustaičio 
posmuos nėra ašarojimo. Daugių 
daugiausia ten sutramdyta 
emocija, išreiškiama atodūsiu, jog 
senstamą, vienišėjama, šnekama- 
si su savim. Kad vis labiau pasi
metama buityje, kurioj viskas 
taip susiklaipę, reliatyvu, neaiš
ku, kad net daros baugu. Senatvė 
nevienodai veikia žmones. Vie
nus suraizgo, it mumijas, prisimi
nimų raiščiais kokonan, kitus pa
verčia gižekliais ir užmūrija 
blaivioj, bet karčioj vienatvėj, 
tretiems atima ne tiek tikėjimą 
gyvenimu bei žmogum, kiek 
iliuziją, kad jis turi iš viso kokią

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių moterų galvos parėdai senovėje ir kiti papročiai

Antrame šių metų Švyturio 
numeryje daug dėmesio skiriama 
demografijos problemoms, kurios 
pradeda jaudinti tuos, kuriems 
rūpi Lietuvos ateitis. įvadinis 
straipsnis kelia taiklų klausimų: 
„Ar mes nykstame?”. Per 
pastaruosius 25 metus respubli
kos natūralusis prieaugis suma
žėjo daugiau negu dvigubai. Prieš 
kelerius metus buvo pranešta, 
kad tūkstanti dabarties 
gyventojų pakeičia tik 970 nauja
gimių. Dabar padėtis dar pablo
gėjusi ir, didėjant gyventojų 
rūpinimusi vadinamuoju geru 
gyvenimu, nėra vilčių, kad įvyk
tų staigių ir teigiamų pasikei
timų. Džiugu, kad ir oficialioji 
spauda susidomėjo lemiamais 
demografiniais klausimais, bet 
reikia pabrėžti, kad vadinamieji 
ekstremistai, pogrindžio spaudos 
bendradarbiai, jau beveik prieš 
dešimtmeti svarstė šiuos 
reikalus. Švyturyje sociologė 
Laima Mačėnienė pažymi, kad iš 
tūkstančio žmonių, vyraujant 
dvivaikėms šeimoms, po trijų 
šimtų metų liks tik aštuoni 
žmonės. O dabar Lietuvos šeimos 
vidutiniškai turi tik po vieną ir 
septynis dešimtadalius vaiko. 
Jau 1980 metais balandžio 
mėnesį pogrindžio leidinys Tau
tos kelias, remdamasis tais 
pačiais sovietinio demografo 
Urlanio apskaičiavimais, nurodė, 
kad jei šeima vidutiniškai turės 
tik du vaikus, tai nepraėjus trims 
šimtams metų, lietuvių beliks vos 
dvidešimt tūkstančių. Pasak 
Tautos kelio, vieno, dviejų vaikų 
šeima — štai tautos žudikas. 
Pogrindžio spaudos bendradarbis 
teigė, kad tautos išmirimą 
skatina civilizacijos diegiamas 
vienas neigiamas bruožas, 
būtent noras „gyventi kuo pato
giau, kuo maloniau, užmigdant 
pareigos tautai jausmą. Vaikai 
yra kliūtis malonumams siekti, 
todėl jų nereikia turėti”. Kalba 
senoviška, bet teiginiai teisingi. 
Sociologė Mačėnienė tai patvir
tina. Ji pažymi, kad šeimų dau
guma nenori daugiau vaikų, nes 
vaikai esą smarkiai pablogintų 
materialines sąlygas. Pavyzdžiui, 
išsimokslinusios moterys, au
ginančios vieną vaiką, aiškina, 
kad „trečias vaikas šeimoje 
apsunkintų materialinių ir kul
tūrinių poreikių tenkinimą, 
trukdytų įdomiau praleisti lais
valaikį, neleistų .pagyventi sau’ 
ir panašiai”. Patenkinus būti
niausius poreikius, iškyla, pasak 
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Mačėnienės, „ir kitokių, praban
gos poreikių tenkinimo siekimas. 
Daugiavaikė šeima jau nebeapsi
moka”.

Padėtis rimta, ypač tokiai 
mažai tautai, kaip mūsų, kurios 
gyvenimo lygis aukštesnis už 
kaimyninių respublikų, tad į ją 
noriai ke .si kitataučiai. Per 
pastaruosius dvejus metus Lie
tuvos gyventojų skaičius padidėjo 
nei 80 tūkstančių, iš kurių apie 
35 tūkstančiai atvykėliai iš kitur. 
Kadangi nelietuvių gimsta
mumas didesnis už lietuvių, 
manytina, kad lietuviai sudaro 
ne daug daugiau pusės dabartinio 
prieaugio. Tame pačiame Švy
turio numeryje Augustas 
Uktveris rašo, kad po dešimties 
metų tarprespublikinės migra
cijos nebeliks, nes nebus statomi 
tokie milžiniški objektai, kaip Ig
nalinos ir Kaišiadorių elektrinės, 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla ir panašiai. Tačiau 
Uktveris gal per daug optimistiš
kai žiūri į ateitį. Negalima 
užtikrinti, kad Maskva ne
nuspręs Lietuvos žemėje statyti 
dar kokį gigantą. Džiaugdamiesi 
aukštesniu gyvenimo lygiu, atei
viai iš kitų respublikų gali Lie
tuvon kviesti savo gimines. 
Rūpestį turėtų kelti kaimo pa
dėtis. Spauda jau ne kartą pami
nėjo, kad lietuviškas kaimas 
darosi internacionalesnis. Ir jei 
lietuviai nesiryš dirbti žemės 
ūkyje, tai atsiras kitataučių, 
kurie tai darys, ypač jei dėl naujų 
ūkininkavimo sąlygų ir ūkiskai
tos įvedimo kolūkiečių gyvenimo 
lygis ženkliai pagerėtų.

Sudėtingoms problemoms nėra 
lengvų atsakymų. Juo labiau 
sunku paveikti gyventojų psi
chologiją, įtikinti juos, kad vaikai 
gali būti didesnis malonumas 
negu automobilis, vasarnamis, 
kelionės po Sovietų Sąjungą, gal 
net į užsienį. Žurnalistas Vytau
tas Kubilius pažymi, kad vienas 
Šiaulių rajono kolūkis saviems 
kolūkiečiams, susilaukusiems 
trečiojo vaiko, išmoka vien
kartinę 500 rublių pašalpą. 
Jis viliasi, kad ūkiskaitos sąly
gomis daugiau įmonių rems savo 
darbuotojų daugiavaikes šeimas. 
Bet abejotina, kad taip bus. 
Kolūkis nėra normali įmonė, jos 
nariai ne tik dirba, bet ir gyvena 
kartu, tad turi glaudesnius tarpu
savio santykius ir žino, kad prie
augis svarbus ir kad jo labai 
trūksta. Tačiau daugelis neveiks
mingų gamyklų išsilaikė vien

DR. JONAS BALYS

Mano galvelė 
Glotniai sušukuota 
Ir kaselės supintos.

Iš liaudies dainos

Mergaitės papuošalas — 
jos plaukai

Senovėje netekėjusi mergaitė 
nedengė galvos, tik šaltam orui 
esant apsirišdavo skarele ar apsi
dengdavo didele skara. Mergaitės 
plaukai buvo jos papuošalas. Juk 
ir vyrų dėmesį pirmiausia atkrei
pia moters plaukai. „Oi, kokios 
jos kasos...” gėrisi bernai. Mo
terys t žino ir rūpinasi savo 
plaukais. Seniau mergaitė pati 
išsiplaudavo savo plaukus, susi
šukuodavo ir kasas susipindavo 
(arba mergaitės viena kitai 
supindavo). Tokias moteris, kurių 
plaukai buvo susivėlę arba padri
ki, vadindavo „kūtvėlomis” ir tai 
nebuvo pagyrimas.

Lietuviško berno mergaitės gro
žio idealas išreikštas šiais dainos 
žodžiais:

Plaukai geltoni, 
Veidai raudoni, 
Patogus liemenėlis.

Mergaitės paprastai plaukus 
supindavo į dvi kasas, kurias 
laikė ant nugaros. Trumpas 
kasikes laikė ir priekyje. Ko 
ilgesnės ir storesnės kasos, tuo 
mergaitė labiau džiaugėsi ir di
džiavosi. Ištekėjusios moterys 
paprastai kasas apsukdavo ap
link galvą ir dar būtinai galvą 
kuo nors pridengdavo. Būdavo 
laikoma nepadoru ištekėjusiai 
moteriai pasirodyti viešai 
žmonėms nepridengta galva.

Kuo ištekėjusios moterys pri
dengdavo savo galvą? Tai buvo 
arba plonos drobės (vėliau ir 
pirktinės baltos medžiagos) 
nemažas pailgas gabalas, 
vadinamas muturis, palmetis ar
ba nuometas (pastarasis pavadi
nimas bendras su slavais: gudų 
„namiotka”, ukr. „namitka”). 
Juo „apsimuturiuodavo” visą 

valdžios priemokomis. Ūkiskaitos 
sąlygomis to nebebus. Tų 
gamyklų darbini '-.ai, kuriems 
grės uždarbio sumažėjimas, 
vargu ar norės skirti daugiau 
lėšų visuomeniniams fondams, 
teikti lengvatų daugiavaikėms 
šeimoms. Manytina, kad panašiai 
elgsis ir veiksmingesnių ga
myklų darbininkai. Juk jei patys 
nenori vaikų dėl sukeltų ma
terialinių sunkumų, tai kodėl jie 
staiga atsisakytų materialinių 
gėrybių dėl svetimų vaikų? 
Demografinės problemos nebus 
lengvai išsprendžiamos, bet džiu
gu, kad oficialioji spauda, sek
dama pogrindžio spaudos pavyz
džiu, jomis susidomėjo.

K.G. 

galvą ir kaklą, tik veidas likdavo 
aikštėj. Reikėjo išmokti, kaip 
pasirišti nuometą. Prieš kokius 
50 metų senos moterys man 
skundėsi, kad nešioti nuometą 
buvę labai nepatogu ir šilta, bet 
ką padarysi, kai buvęs toks pa
protys. Užtat buvo sakoma: „Vai
nikas dainuote perdainuotas, 
nuometas dūsaute perdūsautas” 
(dėmesio kalbinei formai).

Kita priemonė, labai paplitusi, 
buvo ištekėjusiai moteriai pri
dengti galvą kokia nors kepurai
te, kurią pagal sritis įvairiai va
dino: čepčius, čipkas, šlikas, šep- 
šis, kapikas, kykas. Buvo varto
jama net baroninė kepurė. Tą 
kepuraitę sudarė ant vielų rezgi
nio aptempta kokia plona medžia
ga ar mezginys. Nuometavimas 
arba galvos našystos pakeitimas 
buvo laikoma svarbi vestuvių 
apeiga: moteris pereina iš mergi
nų į moterų luomą.

Kodėl ištekėjusios moterys 
turėjo prisidengti galvą? Yra 
įvairių aiškinimų: 1) tai ženklas, 
kad moteris turi vyrą, nebėra 
laisva mergaitė ir bernams nėra 
prasmės į ją žvalgytis; 2) dėl vyro 
pavydo, kad į jo žmoną kiti vyrai 
nežiopsotų, taigi norėta paslėpti 
jos grožį.

Kasos nukirpimas

Senais laikais po pirmaryčių 
jaunamartei būdavo nukerpama 
kasa. Vakare prieš vestuves 
nuotakos draugės paskutinį kar
tą jai supindavo kasas ir dainuo
davo graudžias dainas:

Oi, tu kasele, šilkų saujele, 
N’ilgai tysosi per liemenėlį.

Tai buvo vadinamas „mergvaka
ris” arba „pintuvės”, labai svar
bi vestuvių apeiga. Nuotaka 
atsisveikindavo su savo amžiaus 
draugėmis. Jaunikis savo na
muose vaišindavo savo draugus 
bernus ir su jais atsisveikindavo. 
Tai yra vadinami „rites de pas- 
sage”, perėjimas iš vieno amžiaus 
tarpsnio arba luomo į kitą.

Kasos nukirpimas, žinomas ir 
slavams (gal ir iš jų atėjęs), 
parodo, kad mergaitė pereina vy
ro valdžion, ji nebetenka sava
rankiškumo arba laisvės. Papro
tys išnyko apie 1850 metus. Daž
nai būdavo tik simboliškai nuker
pama šiek tiek plaukų, bet ne 
visa kasa. Sakoma, kad turtingos 
nuotakos neleisdavo nukirpti 
kasos. Praktiškai imant, juk 
labai nepatogu būtų nešioti ilgas 
kasas po nuometu ar kokia 
kepuraite.

Ištekėjusi moteris patenka vyro 
žinion ir turi su tuo skaitytis. 
Istoriniais laikais lietuvių šeima 
buvo patriarchalinė, tačiau 
moteris nebuvo vergė, ji turėjo 
daug teisių. Mes nežinome, kaip 
buvo žalvario ar paleolito am
žiuje.

Netekėjusi mergaitė turėjo 
daug laisvės:

Pas močiute augau, 
Valele turėjau, — 
Kas rytelį vakarėlį 
Jaunimėlin ėjau.

Įdomu, kad dainose mergaitės 
brolis turi svarbų vaidmenį: jis 
yra sesers globėjas, gynėjas, ker- 
šintojas ją nuskriaudusiems ir 
net sesers baudėjas, kai ji prasi
kalsta. Tai laikoma matriar-

Juozapota Gutauskienė verpia verpstuku; linu kuodelis prisegtas prie verpstės. 
Antanas Tamošaitis 1928 m. ją nufotografavo ir aprašė žurnale „Pavasaris”. 
Iš tų apylinkių parvežė į muziejus 18 verpsčių. Aukštaitija. (Iš Lietuvių 
tautodailės instituto parodos „Lietuviški audiniai laiko tėkmėje” katalogo — 
paroda vyko Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje, 1987 metais.)

chalinės kultūros požymiu. 
Visose tose priešistorinėse kul
tūrose yra mišinio. Tačiau isto
riniais laikais pas mus šeimos 
galva buvo laikomas vyras. Visas 
kaimas juokdavosi iš tokio vyro, 
kurį žmona laikė „po padu”. 
Vyrui mirus, šeimos galva 
pasidaro žmona, bet ne jos brolis, 
kaip yra matriarchate.

Ištekėjusi moteris skundžiasi:
Noriu šokt, noriu šokt, 
Bijau pikto vyro: 
Už skobnelių sėdėdamas 
Kaip šunelis urzgia.

Taigi vyras pyksta, kai jo žmona 
su kitais šoka.

Našlės padėtis

Moters padėtis bendruomenėje 
įvairavo pagal luomą, amžių ir 
vedybas. Našle pasilikusi moteris 
vėl yra laisva, nors ji nebedėvi 
rūtų vainiko.

Juk našlystėlė, 
Kaip mergystėlė, 
Ta pati valnystėlė.

Priešingai ištekėjusiai, mergai
tė ir našlė turėjo daug teisių. Is
torija tai patvirtina. Sofija, Vy
tauto duktė, ištekėjusi už Mask
vos valdovo kunigaikščio Vosy
liaus, likusi našle aktyviai 
pasireiškė politikoj savo sūnaus 
naudai. Našlė Barbora Radvilaitė 
Goštautienė — jauna, graži ir tur
tinga — turėjo slaptus pasimaty
mus su karalaičiu Žygimantu 
Augustu, kuris buvo didelis ka
valierius ir italės Bonos sūnus. 
Žygimantas žavėjosi visokiais 
gražiais daiktais: brange
nybėmis, brangiomis knygomis, 
gražiais arkliais ir gražiomis 

moterimis. Barborą jis labai 
įsimylėjo, slaptai apsivedė ir 
tapęs karaliumi po didelių pa
stangų, palaužęs lenkų didikų 
pasipriešinimą, pagaliau pasiekė, 
kad lietuvė Barbora 1550 metais 
Krokuvoje buvo iškilmingai 
vainikuota Lenkijos karaliene. 
Lietuva jau anksčiau pripažino 
Radvilaitę savo Didžiąja kuni
gaikštiene. Tai buvo to amžiaus 
garsusis romansas, gal net atsis
pindėjęs vienoje mūsų liaudies 
dainoje: „O aš jauna Vilniaus 
vaitaitė dar nelygi karaliūnui”.

Vainikas, rūta ir lelija
.Grįžkime prie moterų galvos 

papuošalų. Ne visos turi gražius 
plaukus. Ką daryti? Papras
čiausias dalykas yra nusipinti gė
lių vainiką ir užsidėti ant galvos, 
ką lietuvaitės labai mėgdavo 
daryti. Seniau lietuvaitės iškil
mingomis progomis užsidėdavo 
ant galvos rūtų vainikėlius. Ypač 
tai buvo nuotakos parėdo dalis 
bažnytinėse jungtuvėse. Ta rūta 
atėjo į Lietuvą iš Italijos (jau pats 
pavadinimas tai rodo) per baž
nyčias ir vienuolynus, tad tradi
cija nėra sena. Galima ginčytis, 
kada krikščionybė įsigalėjo mūsų 
liaudyje, gal tik XVII amžiuje. 
Rūta Italijoje buvo vartojama 
apsiginti nuo velnio, burtų ir 
visokių ligų kaip vaistas. 
Lietuvoje ji gerai aklimatizavosi, 
pakeldavo šaltą žiemą. Pirmosios 
vaistinės buvo įsteigtos prie vie
nuolynų (mačiau tokią sename 
pranciškonų vienuolyne, Mafra, 
Portugalijos Madeira saloje). Vie
nuoliai žmones gydydavo visokio
mis žolelėmis, kurias augino savo 
daržuose. Mūsų botanikas J.A. 

Pabrėža (1771-1849) irgi buvo 
vienuolis Kretingoje. Vaistų 
tarpe svarbią vietą užėmė ir „Fo- 
lia Rutae” (rūtų lapai). Jie turi 
eterinių aliejų ir sutrinti lapai aš
triai kvepia. Kažkaip vienuoliai 
išsigalvojo, kad rūtų arbąta ap
saugos juos nuo blogų minčių ir 
pagundų, kurias siunčia velnias, 
tad padės išlaikyti celibatą. Iš 
to rūta pasidarė nekaltybės ir 
skaistybės simboliu. Moterys 
įvairiuose kraštuose ją vartoja 
nuo moteriškų ligų ir visokių 
negandų. Vokietijoje ją vartoja 
kaip priemonę abortams iššaukti 
— geria rūtų arbatą. Lietuvės vi
duramžės moterys („po per
mainos”) gerdavo rūtų arbatą, 
kad veidai nekaistų (nuo „hot 
flashes”). Iš tikrųjų rūta tų jai 
priskiriamų mediciniškų ypa
tybių neturi. Rūtų vainikėlius 
per vestuves nustojo vartoti, kai 
davatkėlės sukeldavo triukšmą 
net bažnyčioje: apkalbėtai nuo
takai einant prie altoriaus, jos 
pripuolę nuplėšdavo nuo galvos 
rūtų vainiką ir uždėdavo šiau
dinį.

Daug senesnis mergaitės 
simbolis, nuolatos randamas 
mūsų liaudies dainose, yra balto
ji lelijėlė, o bernelio — baltasis 
dobilėlis. Tuo išreiškiama ir jau
natvė, ir grožis, ir nekaltumas. 
Lelija yra viduramžių riterio 
kilnumo simbolis, ypač žinomas 
iš Prancūzijos. Šv. Kazimieras 
portretuose vaizduojamas su 
lelijomis, nes jis buvęs labai 
padorus bernelis. Mūsų dainose 
balta spalva (ne raudona) reiškia 
grožio ir gėrio pradą. „Ten 
vaikščiojo mergužėlė, balta graži 
lelijėlė, lelija, lelija”, sakoma dai
noje. Bernelis kreipiasi įprasta 
formule: „Mergele mano, jaunoji 
mano, baltoji lelijėle”. Tradicija 
yra labai sena, nes lelijos orna
mentą randame Lietuvoje iškas
tuose moterų krūtinės papuoša
luose, kuriuos archeologai priski
ria pirmiesiems amžiams po Kr. 
Lelija yra darželio gėlė, yra daug 
jos rūšių, bet yra ir miškinė, ir 
ypač graži baltoji vandens lelija. 
Iš vienos lelijų rūšies buvo gami
nami reti kvepalai. Visos kve
piančios gėlės, jų tarpe ir lelija, 
buvo vartojamos kaip vaistai.

Nereikia lelijos maišyti su 
tulpe, tai yra skirtingos rūšies 
darželio gėlė, nors priklauso lelijų 
giminei. Tulpė pasiekė Europą iš 
vidurinės Azijos per Turkiją XVI 
amžiuje, pirmiausia atėjo į Olan
diją. Kadaise ji buvo labai brangi 
gėlė. Lietuvės tulpes irgi mėgsta 
(rytiečiai jas vadina „tuliponai”). 
Suvalkiečiuose tulpės motyvas 
yra populiarus audiniuose, ypač 
prijuostėse.

Ištekėjusios moters gėlė yra 
mėta, dažnai minima sutartinėse, 
mūsų senosiose dainose, kai 
veikia ar šoka moterys. Augi
nama daržuose, bet yra ir 
miškinė, dirvinė ir vandeninė 
mėta. Iki šiol ji tebelaikoma 
vaistažole, vaistinėse parduo
dami jos lapai ir aliejus.

„Antkaktis” ir „kalpokas”

Turtingos ir kilmingos moterys 
surasdavo ir kitų būdų pasipuoš
ti, negu gėlių vainikėlis ant gal
vos. Jau po Antrojo pasaulinio ka
ro Lietuvoje pasisekė atkasti 
gerai išsilaikiusį turtingos 

(Nukelta į 2 psl.)
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Pagrindinės krikščionio pareigos šiandien

Poezijos dienos Chicagoje 
penkioliktąjį kartą

Tai, galima sakyti, jubiliejus! Ir 
vargu ar tokio tęstinumo tikėtasi, 
organizuojant pirmąsias pava
sarines poezijos šventes Chi
cagoje. O štai jau penkioliktąjį 
kartą šios kasmetine tradicija vir
tusios Poezijos dienos ir šiemet 
vyks Jaunimo centre, Chicagoje, 
gegužės 27 d. (penktadienį) 7:30 
vai. vak. ir gegužės 28 d. (šešta
dienį) 8 vai. vak. Poezijai dėmesio 
netrūkstant, Poezijos dienos jau 
tapo išeivijos portreto gana ryš
kiu bruožu, jau nebeištrinamu 
čionykštės mūsų kultūrinės 
veiklos istorijoje.

Ar aplamai poezija to dėmesio 
verta, ypač mūsiškoji? Vietoj at
sakymo tebūna irgi klausimas. O 
kas mes šiandien būtume, jei 
neturėtume nei Donelaičio, nei 
Baranausko ar Maironio, jei būtų 
tuštuma Vietoj Putino, Aisčio, 
Brazdžionio, Miškinio, Radausko, 
žemininkų ir kitų dar jaunesnių? 
Ar būtume be jų tauta su būtina 
savo kalbos kultūra, verta atei
ties tarp kitų kultūringų ir lais
vų tautų? Atsakymai čia turbūt 
ir nereikalingi, nes visiems 
žinomi. Tai liudija ir Poezijos 
dienų lankytojai, tai liudija šios 
poezijos skaitytojai ir išeivijoje, ir 
Lietuvoje.

Vieno tik būtų pageidautina, 
kad Poezijos dienų idėja įsikū
nytų ne vien tik Chicagoje, bet ir 
kitur, sakysim, Clevelande, New 
Yorke, Baltimorėje-Washingtone, 
Detroite, Bostone, Los Angeles, 
Philadelphįjoje, Toronte, Mont- 
realyje. Nebūtų tai masiniai ren
giniai, kaip operos, šokių ar 
dainų šventės. Tai būtų 
kamerinio pobūdžio kultūros 
apraiška, bet, paplitusi visu 
išeivijos plotu, jau formuotų labai 
būtiną šios krypties kultūrinį 
nusiteikimą. Užtektų, kad bent 
kartą metuose minėtose kolo
nijose susieitų būrelis poezijos 
bičiulių ir vienokioje ar kitokioje 
poezijos vakaro struktūroje 
pakalbėtų ar paklausytų kitų 
kalbos apie poeziją, išgirstant gal 
net vieno kito poeto gyvąjį žodį. 
O tai jau ir būtų Poezijos diena ar 
dienos.

Tikėkime, kad taip ir bus. O 
Chicagoje štai ir yra. Šiemetinės 
Poezijos dienos žada būti itin 
spalvingos, patrauklios išskir
tiniu dėmesiu satyrinei lietuvių 
poezijai ir poeto Henriko Nagio 
rečitaliniam vakarui.

Gegužės 27 d. (penktadienį) 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
mažojoj salėje programą atliks 
Antras kaimas ir jo talkininkai. 
Viso vakaro vadovas ir vakaro 
struktūros kūrėjas yra Algirdas 
Titus Antanaitis. Puikiai įrė
mintos mūsų linksmosios poezijos 
išgirsime šių autorių: Kazio 
Binkio, Teofilio Tilvyčio, Prano 
Raščiaus, Leonardo Žitkevičiaus, 
Aloyzo Barono, Antano Gus
taičio, Rimanto Kluso, Algiman
to Pabijūno, Horacijaus Drapako, 
Juozo Erlicko, Vlado Šimkaus, 
Rimo Vėžio.

Visus juos gražiu žodžiu per
teiks: trys reguliarūs antra- 

kaimiečiai — Vida Gilvydienė, 
Alida Vitaitė, Edvardas Tus- 
kenis; trys antrakaimiečiai ve
teranai — Marytė Utz, Juozas 
Kapačinskas, Rimas Vėžys ir du 
svečiai — Lilija Jasaitė ir Julius 
Lintakas. Tarp jų įsiterps ir pats 
viso ši< išmanymo rikiuotojas 
Algirdas Titus Antanaitis.

Gegužės 28 d. (šeštadienį) 8 vai. 
xak. įvyks seniai Chicagoje 
laukiamo poeto Henriko Nagio 
rečitalis. Visam Poezijos dienų 
vakarui jį buvo mėginta pasi
kviesti iš Montrealio ir į praeities 
Poezijos dienas. Tačiau nelauktos 
kliūtys ir kiti reikalai taip susi
klostydavo, kad Henrikas Nagys 
vis negalėdavo atvykti. Todėl 
šiemet išgirsti jį su viso vakaro 
programa poezijos bičiuliams bus 
tikra poezijos puota.

Šiuo metu poetas žemininkas 
kaip tik rengia spaudai naują 
savo rinkinį ir savo visos poezijos 
rinktinę. Tuos leidinius skaityto
jams artimoje ateityje pateiks 
Ateities literatūros fondo lei
dykla. Iš jų pačius gražiausius 
eilėraščius jau girdėsime šį kartą 
skaitant ir komentuojant patį 
poetą. Girdėsime ir Lietuvos 
krikšto jubiliejui Henriko Nagio 
parašyto kantatos libreto iš
traukas. Žodžiu, tai bus vieno 
brandžiausio išeivijos poeto be
tarpiškas ir nuoširdus susi
tikimas su poezijos bičiuliais, 
kūrybingo žodžio mylėtojais.
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HENRIKAS NAGYS
Šiemetinių Poezijos dienų Chicagoje plakatas — dail. Petro Aleksos.

VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

Išeivijos lietuvių katalikų užda
viniai buvo svarstomi Amerikos 
lietuvių Romos katalikų federa
cijos kongreso metu, 1987 m. 
lapkričio mėn. 27 d., per Lietuvos 
krikščionybės 600 m. jubiliejaus 
Amerikos lietuvių šventą Chica
goje. Kadangi jie yra bendro 
krikščioniško pobūdžio, dėl to ver
ta juos pasiūlyti mąstymui 
Sekminių šventės — Šventosios 
Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios 
pašventimo jos misijai pasaulyje 
proga. — Red.

* * *

Švaistant klausimą, ką turi 
daryti Amerikos lietuvių Romos 
katalikų federacija, reikia at
sižvelgti į tai, prieš kokius užda
vinius ji stovi. Senoji federacija 
statė bažnyčias, steigė parapi
jas ir kūrė apie jas uždaras 
visuomenes, kurios atliko tikė
jimo išlaikymo uždavinį. Naujoji 
federacija stovi prieš kitokį užda
vinį. Naujosios federacijos nariai 
universitetuose susitiko su plačia 
akademine visuomene ir krikš
čionybės išlaikymo vaidmuo 
jiems atsistoja ne uždarose visuo
menėse, bet labai gyvame san
tykyje su vyraujančiomis pasau
lyje mokslo, meno ir religijos pa
žiūromis. Čia kaip tik yra naujo
sios federacijos reiškimosi lau
kas. Jis yra ne tik bažnyčių staty
me, bet aktyviame katalikiškų

Šių metų Poezijos dienų pro
grama rūpinasi Lietuvių rašyto
jų draugijos centro valdyba. 
Poezijos dienas globoja ir visus 
kviečia abu vakaru atvykti Jau
nimo centro moterų klubas.

k. brd. 

religinių pažiūrų atstovavime 
akademinėje visuomenėje.

Tą atstovavimą aš noriu su
glausti į tris uždavinius. Tai yra: 
uždaviniai ryšium su tikėjimu į 
Dievą, uždaviniai, liečią orga
nišką tikėjimą Kristumi, ir užda
viniai, susiję su Bažnyčios vaid
meniu šiandieniniame pasaulyje.

Pradėkime nuo Dievo sampra
tos problemų. Žinoma, moderni 
visuomenė neišeina formaliai 
prieš Dievą, tačiau akademiniuo
se sluoksniuose vyrauja moks
linės pažiūros, kurios neduoda 
pagrindo priežastiniam mąsty
mui. Kai atsisakoma priežastin
gumo dėsnio veikimo, tuo pačiu 
pakertama pagrindas protingai 
galvoti apie visagalį ir pasaulį 
kuriantį Dievą. Kosmogonija 
šiandien yra kildinama ne iš bu
vimo, bet iš skilimo. Kai kurie 
tikslieji mokslai net užsidraudžia 
šiandien mąstyti priežastiniu . 
būdu. Bet kai nėra priežastinio 
galvojimo, nors žodis Dievas ir 
pasiliktų, jis pasidaro tik žodis be 
prasmės.

Dėl to naikiajai federacijai pa
grindinės reikšmės uždavinys yra 
atstovauti pilnaprasmiam Die
vui. Jį praradus ir protingo bei 
laisvo žmogaus samprata neten
ka savo atramos.

Pereikime dabar į įsikūnijusio 
Dievo pilnaprasmį pasinaudoji
mą. Praradimas organiško sąry
šio su įsikūnijusiu Dievu yra di
delis ir esminis krikščioniškumo 
trūkumas. Kas iš krikščionybės 
pasidaro, praradus Dievą Kris
tuje, tragiškai parodo islamo 
pasaulis. Vakarų kultūra nėra 
visai be pavojaus prarasti Dievą 
Kristuje. Jį praradus, yra praran
damas pagrindas kalbėti apie 
įvairiais atžvilgiais toli siekian
čią žmogaus asmens vertę.

Oi laukiau, laukiau šventos dienelės
Ir ji suskambo iš Pakšto plokštelės

MYKOLAS DRUNGA

Turbūt kiekvienam yra pasi
taikė gyvenime nustebti turtais, 
kurių nežinojai turėjęs. Neseniai 
vieną vienišą subatos vakarą, kai 
prie savęs neturėjau jokio kito 
draugo ar draugės, kaip tik seną 
ir artimiausiąją — muziką, rau- 
siausi po savo plokštelių rinkinį 
ir užtikau tokią su Balio Pakšto, 
pučiančio ilgą birbynę, atvaizdu. 
Impulsyviai užsidėjau tą plokš
telę, ir jos klausantis man pagailo 
širdį, kad taip ilgai buvau ją už
miršęs. Buvau ją gavęs prieš tre
jus metus dovanų iš paties Balio 
Pakšto, kai tik ji išėjo jo 80 metų 
sukakties proga. Tada neatkrei
piau į ją kaip reikiant dėmesio. 
Dabar supratau, kad šioje plokš
telėje įrašyti vieni iš spalvingiau
sių ir žaviausių mūsų liaudies 
muzikos pavyzdžių.

Niekad nemaniau, kad kada 
nors lietuvišką muziką teks 
pajusti ir pavadinti spalvinga. 
Liūdna, širdinga, ilgesinga — 
taip, bet spalvinga? Kokį spalvos 
efektą begali paprasta liaudies 
muzika sukelti mūsų amžiuje au
siai, išglamonėtai Puccinio, 
Debussy, Strausso, Mahlerio ir 
Bergo koloristikos? O vis dėlto 
pasirodo, kad gali. Kuklioje Balio 
Pakšto plokštelėje atskambėjo

Aleluandras Marčiulionis „Sekminių rytą”

Laimingiausiu atveju, praradus 
pilnaprasmį Dievą-žmogų, 
krikščionija pasidaro tik lite
ratūrinė vertybė, neturinti tiesio
ginio veikimo gyvenime. Ir prie
šingai, giliau įsimąsčius į Die
vo, tapusio žmogum, realybę, vi
si humanistiniai pasireiškimai 
įgauna tiek daug jėgos ir šviesos, 
kad gali keisti gyvenimą. Visi 
žmogaus savęs sampratos sunku
mai per organišką ryšį su įsikū
nijusiu Dievu, įimant net kūno 
prisikėlimą iš mirties, pasidaro 
protingai svarstomi.

garsai iš spalvinės gamos, kurios 
anieji meistrai nė iš tolo nepri- 
silietė.

Žinoma, paslapties čia jokios 
nėra. Paimk žvangias kankles, 
gūdžias birbynes ir du gražius, 
kontrastingus žmogiškus balsus, 
paleisk juos po lietuviškos melo
dikos lankas, — ir gausi vai
vorykštę stebuklingų garsų, din- 
dančių, ūbaujančių, skardenan
čių toje erdvėje, kurią išjaučiame 
kaip nepakartojamai savo. Balio 
Pakšto plokštelė yra šios erdvės 
vaiskus gabalėlis.

Kanklės, kurios joje skamba, 
priklauso Chicagos kanklių an
sambliui — septynių jaunų 
merginų ir moterų vienetui su 
Emilija Sakadolskiene prišakyje. 
Birbynės — Balio Pakšto birby-

Siame numeryje:
Poezijos dienos • Mintys Sekminėms • Balio Pakšto plokštelė • 
Viktoro Vizgirdos studijoje • Lietuviškas detektyvinis romanas 
• Toronto „Aukštadvaris” • Henriko Nagio nauji eilėraščiai • 
Naujos kultūros centras Nevv Yorke • Religinės tematikos meno 
paroda • Nauj _>s knygos

Trečioji sritis, kuri prašosi 
naujosios federacijos veiklos, yra 
Bažnyčios samprata. Ji yra 
nepaprastai apsunkinama tos 
aplinkybės, kad mes gyvename 
protestantizmo nuotaikų pasau
lyje, kuris yra kilęs iš protesto 
prieš pilną Bažnyčios sampratą. 
— Šiandien, žinoma, protestantai 
yra daugiau pusę kelio sugrįžę 
Bažnyčion, tačiau tai nereiškia, 
kad Bažnyčios samprata būtų be 
sunkenybių. Jos kyla ir iš to, kad 
modernus žmogus labai gyvai 
išgyvena savo individualią laisvę, kuriuose kraštuose buvo atsitikę.

nių trio, kuriame be vadovo 
dalyvauja Liubomiras Bichne- 
vičius ir Vincas Vaitkevičius. 
Žmogiškieji balsai — Rūtos Pakš- 
taitės ir Algio Grigo. Šie artistai 
plokštelėje išnyra įvairiomis 
sudėtimis: tai birbynės atskirai, 
tai viena birbynė su vienomis 
kanklėmis, tai visos birbynės su 
visomis kanklėmis, tai solistai po 
vieną ar po du ir su vienų ar kitų 
ar visų instrumentų palyda. 
Aišku, kiekviena jų kombinacija 
teikia vis kitokį tembrinių spalvų 
derinį, sudaro vis skirtingą 
toninių žiedų puokštę.

Plokštelės repertuare — trylika 
harmonizuotų bei instrumentuo- 
tų kūrinėlių, paremtų muzikos 
medžiaga. Dauglis jų perėjo per 
kelių žmonių rankas, kol pasiekė 
šiame įraše užfiksuotus pa
vidalus. Tarp kompozitorių, 

nesvarstydamas jos kilmės 
pagrindo. Dar kita sunkenybė pil
nai suprasti antgamtinį Bažny
čios pobūdį kyla iš to, kad pasau
lio problemos šiandien yra pasi
dariusios labai šakotos ir išsyk 
negali susilaukti pilnu spren
dimu jų visų patenkinimo.

Bet čia kaip tik galbūt glūdi ir 
pagrindas pilnutiniam Bažnyčios 
supratimui. Antgamtinė Bažny
čios veikla neatstoja įvairių kraš
tų krikščionių iniciatyvos, spren
džiant savo problemas. Tačiau 
reikia sutikti pripažinti vyriau
siai Bažnyčios vadovybei paskuti
nį žodį iškilusiais klausimais ir 
jos siūlomiems sprendimams.

Taip pat ne visus bažnytinių 
įstaigų pasireiškimus reikia lai
kyti absoliučiai galiojančiais. Jei
gu pasauliečiai yra nepatenkinti 
kurio nors klebono parapijos 
vadovavimu, iš to nereikia daryti 
išvadų, kad Bažnyčia yra prara
dusi savo neklaidingai vadovau
jantį vaidmenį.

Žinoma, Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų federacija yra pa
sauliečių organizacija. Ir pasau
liečių vaidmuo Bažnyčioje yra 
lauktinas. Tačiau tai nereiškia, 
kad kunigiškas vaidmuo Bažny
čioje turėtų būti vienaip ar kitaip 
iškreiptas. Iš esamos situacijos 
reikia ieškoti geriausios išeities. 
Arba, tiksliau sakant, reikia 
vengti tokios išeities, kurios dėka 
Bažnyčia nukentėtų. Taip tikrai 
atsitiktų, jeigu antgamtinis vado
vavimo vaidmuo Bažnyčioje būtų 
prarastas, paneigiant jos forma
liems atstovams vadovavimo 
vaidmenį.

Iš kitos tačiau pusės, Bažnyčios 
realybė pasaulyje nukentėtų, 
jeigu pasauliečiai paliktų Bažny
čią be dėmesio jai ir leistų jos 
organizacijai pasilikti gyvenime 
tik kaip nereikšmingai senienai. 
Tai kai kuriais šimtmečiais ir kai 

harmonizatorių, instrumentuo- 
tojų pažymėta net penkiolika pa
vardžių, nuo vyriausių Teodoro 
Brazio (1870-1930) ir M. K. 
Čiurlionio (1875-1911) iki jau
niausios Emilijos Sakadols- 
kienės. įrašo koncertmeisteris — 
Balys Pakštas, meno vadovė — 
Emilija Sakadolskiene. Plokštelę 
išleido lietuvių Verra Records fir
ma, ta pati, kuri mums davė ir 
Lietuvos kompozitoriaus Antano 
Rekašiaus rinktinę. Leidimą 
įgalino Kaune gimusios vokietai
tės Klaros Mrongovvius-Enbergai- 
tės, tarnavusios Nepriklausomos 
Lietuvos Užsienio reikalų minis
terijoje bei Lietuvos užsienio pa 
siuntinybėse, parama, paskirta 
per Lietuvių Fondą, tarpinin 
kaujant Gražinai Krivickienei

Ką reiškia būti lietuviu? Pasi
klausykime šių posmų — ir 
suprasime:

(Nukelta į 4 psl.)



3

ANTROJI DALIS Lietuvos
Nac!ona'l '
M.Mažvyds 
biblioieKM

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1988 m. gegužės mėn. 28 d. / May 28, 1988 Nr. 105(21)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Netaiklūs socialistinio 
realizmo šūviai

Ketveri Lituanistikos katedros darbo metai
Pasikalbėjimas su profesorium 

Bronium Vaškeliu

Griaudėjant ne tiek patiems 
persitvarkymams, kiek ragini
mams persitvarkyti, sovietinės 
Lietuvos spaudoje itin simptomiš
kai prasikiša straipsniai, tebe- 
dvokiantys stalinistiniu naf- 
talinu. Š.m. sausio 30 d. Litera
tūros ir meno savaitraštyje pasi
rodė perspausdintas iš žurnalo 
Sovietskąįa Rosyja pokalbis su 
TSRS dailės akademijos nariu ko
respondentu, menotyros daktaru, 
profesorium Viktoru Vanslovu.

Vanslovas iš erelio skrydžio 
aukštumų bando aprėpti socialis
tinio realizmo „platybes” ir „gily
bes” — postringavimai seni, prak
tikoje ši teorija yra patyrusi 
visiška krachą. Socrealizmas, 
anot gerbiamo profesoriaus, yra 
kova už socialistini visuomenės 
pertvarkymą, o socialistinio 
realizmo kriterijus — idėjiš
kumas. Kaip tik realistinio meno 
idėjinė reikšmė sąlygojanti jo 
veiksmingumą, visuomeninę jėgą 
ir auklėjamąjį vaidmenį.

Komunistai tiesiog mania
kiškai apsėsti idėjos visą pasaulį 
paversti savo propagandos įran
kiu, neišskiriant nė dailės. Vaiz
duojamasis menas grūdamas į 
socrealizmo Prokrusto lovą. 
Propagandistams reikia vis 
nauju ir nauju išraiškos būdų: ne
gana darželių, mokyklų, negana 
visokių pirminių partinių organi
zacijų, kuriomis visuomeninis 
gyvenimas aptekęs it utėlėmis; 
maža periodikos, grožinės 
literatūros, kino, teatro, tele
vizijos. Dar trūksta dailės!

Kodėl būtinai realizmas, kaip 
forma? Kodėl būtinai tik socialis
tinis, kaip turinys? Vanslovas 
veidmainiškai įtikinėja, neva 
socialistinio realizmo termine 
suponuota tradicijų ir nova
toriškumo vienovė. Deja, 
socrealizme tradicijos supran
tamos vienpusiškai, ten
dencingai, o formos nova
toriškumo ten nė su žiburiu 
nerasi, išskyrus tik tuos pospali- 
nius kūrėjus, kurie mėgino 
revoliucinį turinį reikšti 
modernistinėmis priemonėmis ir 
tokiu būdu įėjo į pasaulinės dailės 
istorįją. Prieš šią meninės formos 
pažangą stojo Leninas ir partija. 
Tiek vadas, tiek ir jo partįja apie 
meną nusimanė, švelniai tariant, 
kaip kiaulė apie debesį, bet užtat 
jie labai gerai nusimanė poli
tikoje, propagandoje ir akimoju 
nusprendė daugelio tautų 
kultūros raidą — „tokio pobūdžio 

Siame numeryje:
Socialistinis realizmas dailėje • Lituanistikos katedra po ketvertų 
darbo metų • Albertas Zalatorius apie literatūrą Lietuvoje • IV 
Kultūros kongreso išvakarėse • Mykolo Vaitkaus eilėraščiai • Foto
grafas Romualdas Požerskis • Paroda ’88

menas svetimas ir nesupran
tamas masėms!” Ir vis dėlto — 
kodėl realizmas taip lipo diktato
riams prie rankos? Priežastis 
labai paprasta — jiems meno ne
reikėjo ir dabar nereikia. Jiems 
reikėjo :r tebereikia jų idealų 
iliustracorių, savo kūryboje 
naudojančių realistinę išraiškos 
formą, idant beraščiai ir neišpru
sę žiūrovai be vargo „perskai
tytų” diktatorių sugalvotas tezes. 
Šiuo metu masės jau kiek prapru- 
susios, tad dailininkams lei
džiama kiek „pakraipyti” realiz
mą, tik iki tam tikrų ribų, kad 
liaudžiai neįkyrėtų meno mono
tonija. Parodos vežamos į gamyk
las, į kolūkius ir į kitas absur
diškiausias vietas, tik, deja, ne 
tam, kad masės taptų kultū
ringomis, o todėl, kad masės 
„skaitytų socializmą” iš džiaugs
mu, patosu ir optimizmu trykš
tančių paveikslų.

Liaudies išmintis teigia, kad 
nebus grūdų iš tų pelų. Be abejo
nės, niekus sėjant, niekus ir 
pjaunama. Kompartijos ideologai 
nesuvokė ir nesuvokia iki šiol, 
kad menas — ne masinio var
tojimo prekė. Meną kuria ne ban
dos, bet individai, ne ganomi 
besmegeniai žolėdžiai, bet sa
varankiški, nepriklausomi talen
tai. A. Lunačiarskis teisingai pa
stebėjo, kad „kol menininkai 
lieka patys savimi, tol jie negali 
kurti ideologiškai revoliucinį 
meną”. Kiek šiurpaus cinizmo jo 
pastaboje...

Revoliucįja mene visų pirma — 
tai revoliucija išraiškos formose, 
nes dailė yra plastinė kalba. 
Vaizduojamosios dailės unika
lumas slypi tame, kad amžinas 
(nebūtinai tik revoliucines) tiesas 
ji gali kartoti šimtmečiais vis 
naujais ir naujais išraiškos bū
dais. Dailė nepiešia ir neiliust
ruoja tezių, ji pati kuria jas.

Socialistiniu realizmu pa
saulinė dailės istorija visiškai 
nesidomi. Liūdniausia tik, kad ne 
vien socrealizmas greitai priėjo 
liepto galą, bet ši doktrina dar su
stabdė kultūros pažangą komu
nistiniuose kraštuose. Pasaulis 
jau seniai perplaukė abstrakcio- 
nizmo, „pop” ir „op” meno, hiper- 
realizmo jūras, o dabar supasi ant 
neoekspresionizmo bangų. Nuo 
šios natūralios meno raidos 
komunistai atitvėrė savo kūrėjus 
ne tik geležine uždanga, bet ir i 
uždėjo socrealizmo antrankius 
ant piešiančių jų rankų.

Lituanistikos katedra Illinois 
universitete Chicagoje baigia 
ketvirtuosius savo darbo metus. 
Ta proga kreipiamės į Katedros 
vedėją profesorių Bronių Vaškelį 
su keliais klausimais.

Tiesiog sunku tikėti, kad jau 
prabėgo ketveri Katedros dar
bo metai. Kokius ryškesnius 
kelio etapus matome, pažvelgę 
į nueitąjį kelią?

Pabandysiu pateikti svarbesnių 
įvykių panoramą chronologine 
tva ’ a, tikėdamasis, kad skai
tytojas susidarys ryškesnį Kated
ros darbo vaizdą.

1984-1985 mokslo metai
Įvedami aspirantūros kursai. 

Patvirtinamos magistro ir dokto
rato programos. Studijuoja trys 
aspirantai: Dana Račiūnaitė 
siekia daktaro laipsnio, Alma 
Jakimavičiūtė ir Vilius Dundzila 
— magistro. Dėstytojai: dr. Vio
leta Kelertienė, dr. Bronius 
Vaškelis ir asistentė Dana 
Račiūnaitė.

Ieškoma būdų praplėsti litu
anistinę biblioteką. Universitetas 
paskiria 1,000 dolerių būtiniau
sių knygų įsigijimui.

Įmokama universitetui 100,000 
dolerių. Vyksta Katedros lėšų 
telkimo vajus. Šimtai lietuvių 
Amerikoje, Europoje ir Austra
lijoje pasiryžę surinkti dar 
300,000 dolerių. Pakeičiamas 
Slavų kalbų ir literatūrų sky
riaus pavadinimas į Slavų ir 
baltų kalbų ir literatūrų skyrių.

Lietuvos dailei, o taip pat ir 
kitų tautybių kūrėjams soc
realizmas buvo prilipdytas iš 
šalies, lyg kokia dėlė ant tautos 
kūno ir sielos. Kiekvienos tautos 
kultūra įdomi savo kitoniškumu 
— tai jos dvasinis suverenumas. 
Okupantas tuo ir baisus, kad 
atima iš tautos ne tik valsty
bingumą, bet ir dvasinę nepri
klausomybę. Tautų, patekusių po 
rusiškojo komunizmo jungu, 
kūryba buvo pa rsta į jo banalių 
idėjų reprodukavimą. Socrealis- 
tai tapo beveidžiais ir besieliais 
kažkieno pramanytos „laimės” 
kūrėjais. Vargu ar tokį idėjinį 
balastą galima pavadinti kūryba, 
o formos surogavimą — daile.

Meno nepriklausomybė, jo lais
va mintis siutina komunistų 
diktatorius kaip maištas, kaip pa
vojus jų niekingai egzistencijai ir 
jų bukaprotiškoms idėjoms. 
Būtent dėl šių priežasčių sovie
tinėje santvarkoje menas negali 
būti laisvas, t.y. kūrybiškas, nes 
nelaisvoje visuomenėje meno lais
vė yra taip negalima, kaip gy
vybė — mėnulyje.

Edita Nazaraitė

Spaudoje plačiai propaguoja
ma Katedros tikslai ir svarba. 
Pasirodo ir nepritariančių bei kri
tiškų atsiliepimų. Pvz., Katedra 
turinti „antitarybinį uždavinį” 
(Gimtasis kraštas, 1984.XI.29, 
Vilnius). „Tik nutautėjusiems, 
slavofilams ir Maskvai, sla
viškos .kengūros’ papilvės lop- 
šin sulipę lietuviai,, suteiks 
džiaugsmo, o ne tėvynę mylin
tiems, susipratusiems tau
tiečiams” (Tautos gyvybė, Nr. 4, 
1984, Chicaga). Katedra „yra 
įsteigta grynai politiniu išroka- 
vimu ir išeivijos finansinio ali
nimo pagrindu” (Laisvoji Lietuva, 
Nr. 18, 1985).

Paleidžiama spaudos antis, kad 
Lituanistikos katedra perkrikš
tyta į „Baltistikos katedrą” ir 
nuogąstaujama, jog „Netrukus 
taps... Europos studijų skyriumi” 
(Dirva, Nr. 37, 1985). Gandų su
klaidinti keli tautiečiai atšaukia 
Katedros rėmimą.

Universitete sėkmingai kon
certuoja olandų sambūris 
„Daina”, atliekantis programą 
lietuvių kalba. Viliui Dundzilai 
suteikiamas magistro laipsnis 
lituanistikoje.

1985-1986 mokslo metai

Rudenį priimami keturi nauji 
aspirantai: Dalia Kučėnienė 
doktorato, Vita Linkevičiūtė-Sto- 
rey, Nijolė Kupstaitė, Danutė 
Rukšytė magistro studijoms. 
Raminta Pemkutė, studijuojanti 
odontologiją, klauso aspirantūros 
kursus. Žiemos ketvirčiui 
priimami magistro studijoms 
Rita Dapkutė ir Jonas Šoliūnas. 
Dana Račiūnaitė ir Danutė 
Rukšytė dirba kaip asistentės.

Sudaryta esančių universiteto 
bibliotekoje lituanistinių knygų 
kartoteka. Dosnių tautiečių dėka 
knygų skaičius bibliotekoje pa
trigubėja. Lietuvių Fondas paski
ria stipendijas keturioms aspi
rantėms, o dvi kandidatės, viena 
iš Venecuelos ir kita iš Kanados,

Žibuntas Mikšys. „Reiner Gottlieb Mueller”. 1987. Ekslibris (ofortas). 9” x 7”. 
Iš rengiamos lietuvių dailininkų „Parodos ’88" per IV Kultūros kongresą birželio 
24-27 d. Toronte.

Prieš ketverius metus, Lituanistikos katedrai pradėjus vakaronėje 1984 m. spalio mėn. 19 d. Jaunimo centro 
darbą, prof. dr. Bronius Vaškelis kalba katedrai skirtoje kavinėje, Chicagoje. Nuotrauka Jono Tamulaičio

stipendijų negauna. Įteikiama 
universitetui 100,000 dolerių.

Vyksta intensyvus LK vajus. 
Dar reikia surinkti 200,000 
dolerių. Spaudoje beveik nėra 
pesimistiškų komentarų. LK 
svarbą itin propaguoja Draugas.

Mokslo ir kūrybos simpoziume 
vyksta atskira LK sesija. Myko
las Dranga, dr. Violeta Kelertie
nė, dr. Rimvydas Šilbąjoris ir LK 
vedėjas aptaria Katedros dabar
tį ir ateities perspektyvas. Apie 
Katedros veiklą vedėjas daro pra
nešimus Clevelande, St. Peters- 
burge, Phoenix ir Tucson, Ari
zonoje.

1986-1987 mokslo metai
Dr. V. Kelertienė, gavusi IREX 

Research Grant, išeina metams 
į akademines atostogas. Porai 
bakalaureato kursų dėstyti pa
kviečiama Emilija Sakadolskie- 
nė. Asistentė Danutė Rukšytė 
dėsto pradinį lietuvių kalbos 
kursą.

Lietuvių Fondas paskiria sti
pendijas trims aspirantėms, dvi, 

negavusios stipendijų, studijas 
nutraukia.

Įsteigiamas Stasio Barzduko 
fondas. Iškilmingos vakarienės 
metu Jaunimo centre įteikiama 
universiteto kancleriui 100,000 
dolerių. Taip pat paskelbiama, 
kad LK vajus viršijo .užsibrėžtų 
600,000 dolerių sumą.

Katedros dvejų metų darbas 
susumuojamas interviu su dr. 
Violeta Kelertiene ir Katedros 
vedėju (Akiračiai, Nr. 8-9). Be to, 
Tėviškės žiburiai rašo: „laimėjo 
ne kritiškieji skeptikai, o pozi
tyvieji lietuviškos kultūros dar
buotojai” (Nr. 43,1986). Spaudoje 
svarstymai apie Katedros darbą 
ir tikslus tęsiasi. „Jei ji (LK) apsi
ribos vien tik lietuvių kalbos ir li
teratūros specialistų ruošimu, 
nepateisins įdėtų vilčių ir kapi
talų” (Darbininkas, Nr. 9, 1986). 
„Lituanistikos katedra Čikagoje, 
žinovų nuomone, niekada negalės 
tinkamai atlikti sumanytojų vil
čių paruošiant geras lietuvių 
kalbos ir literatūros specialistus, 
nes užsienyje nėra gerų lituanis
tikos archyvų, senų dokumentų. 
Tai galima padaryti tiktai Vil
niaus universitete”. (Laisvoji 
Lietuva, Nr. 5, 1986). „Rūpestį 
kelia ir tai, kad visa ta profesūra 
(LK) yra linkusi nagrinėti 
okupuotoje Lietuvoje išleistas 
knygas, jų autorius, nes jiems jie 
artimesni, ten jie patys lankėsi, 
mokėsi. Ar nebus taip, kad 
sutelktos lėšos bus panaudotos so
vietinei literatūrai nagrinėti ir 
jai skleisti čia Amerikos pasau
lyje?” (Darbininkas, Nr. 46, 
1986).

Vienas aspirantas kaltina 
Katedrą ir rašo skundus (kartais 
iki 38 psl.) LK vedėjui, Slavų ir 
baltų skyriaus vedėjai, kelioms 
institucijoms universitete bei 
dėstytojus ir universitetus akre
dituojančiai įstaigai (The North 
Centrai Association). Dėstytojai 
esą nekvalifikuoti, netinkami 
kursai, netinkama dėstymo me
todika, Lietuvių frontas turi 
lemiamą įtaką į Katedros darbą 
ir pan. Ištyręs skundus, universi
tetas praneša, kad „your allega- 
tions are without merit or 
substance”.

1987-1988 mokslo metai
Priimami nauji aspirantai: Ra

minta Pemkutė magistro studi
joms ir Aušra Liulevičienė. Asis

tentė Danutė Rukšytė dėsto pra
dinį lietuvių kalbos kursą. Dvi 
aspirantės gauna Lietuvių Fondo 
stipendijas. Vita Linkevičiū- 
tė-Storey baigia magistro studijas 
ir birželio mėnesį gaus magistro 
laipsnį lituanistikoje. Doktorantė 
Dana Račiūnaitė, išlaikiusi bai
giamuosius egzaminus, ruošiasi 
rašyti daktarinę disertaciją.

Įteikta universitetui 100,000 
dolerių, t.y. baigta mokėti 
įsipareigota 600,000 dolerių 
suma. Įsteigtas Vytauto Izbicko 
stipendijų fondas. Plečiama 
lituanistinių studįjų apimtis, įve
dant šalia lietuvių kalbos ir lite
ratūros dėstymo kitų sričių 
seminarus bei paskaitas. Pirmam 
tokio pobūdžio kursui „Lithuania 
during the Second World War” 
dėstyti pakviečiamas dr. Saulius 
Sužiedėlis.

Katedros vedėjas JAV LB XI- 
sios tarybos trečioje sesijoje St. 
Petersburge referuoja apie 
Katedros aspirantus, pabrėžda
mas, kad aspirantams iš kitų 
JAV valstijų ir iš užsienio rei
kėtų didesnių stipendijų. Priima
mos atitinkamos rezoliucijos. 
(Pasaulio lietuvis, Nr. 4, 1988).

Neigiami atsiliepimai išeivijos 
spaudoje nemažėja. Pvz., „vietoj 
Katedros netrukus turėsime 
nihilizmo šventyklą”; „dau
gumoje dėstoma socializmo (arba 
bendrai realizmo) kūryba” (Dir
va, Nr. 6, 1988). „Pagrindiniai 
lietuvių literatūros dėstytojai 
visą savo dėstymo metodik;’ 
remia struktūralizmo filosofijom 
pagrindu, kuri yra artima i 
tiesioginiai gimininga sovietini 
okupanto ideologijai”; „Laba 
dažnai dėstomieji literatūros ku; 
sai yra apie sovietinės Lietuvon 
kūrybą, tik labai retais atvejais 
yra dėstomi kursai apie išeivijo 
ar nepriklausomos Lietuvo: 
rašytojus”; „dauguma knygų, ku 
rios yra privalomos kurst 
lankantiems studentams, yra 
parašytos okupuotoje Lietuvoje”. 
(Lietuvių balsas, Nr. 8, 1988).

Apie Katedros svečio paskaitą 
komentarų teiginiai prieštarauja 
vieni kitiems tame pačiame 
straipsnyje: „interpretacija apie 
Gavelio .Berankį’ buvo klasinis 
marksistinės ideologijos interpre
tavimo pavyzdys” ir tarsi įro 
dymui rašoma: „Zalatorius teigė, 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Taip Dieve duok kožnam...”
„Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs; 

Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą;
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs; 
Sveiks, Dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių 
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink.
Taip Dieve duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin 
Ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą seka.
Tam Dieve duok! sulaukt kasmets pavasarį sveiką, 
Ogi, pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą”.
Taip prieš Sekmines būrus i baudžia kviesdams 
Ir, kas reik atlikt, pamokindams sveikino Pričkus.

Iš Kristijono Donelaičio „Metų”.

Penkioliktosios Poezijos dienos Chicagoje
JUOZAS PRUNSKIS

Praėjusią savaitę pergyvenome 
Poezijos dienų ir Lietuvos Jauni
mo teatro viešnagės Chicagoje 
ženkle. Poezijos dienų aprašymą, 
kaip ir porą savaičių anksčiau 
Los Angeles mieste įvykusios šie
metinės JAV LB Kultūros tary
bos Premijų šventės, spausdina
me šiame kultūrinio priedo nu
meryje, o Jaunimo teatro spek
taklių recenzijas skaitytojams pa
teiksime ateinančią savaitę.

Lietuvos Jaunimo teatro vieš
nagė Houstone ir Chicagoje pui
kiai pasisekė. Texase teatras bu
vo Houston Alley teatro svečiai, 
o Chicagoje buvo Chicagos Tarp
tautinio teatro festivalio dalis. 
Didžiosios Amerikos spaudos re
cenzentai labai teigiamai įvertino 
abu Jaunimo teatro statytus vai
dinimus, „Dėdę Vanią” ir „Piros- 
mani, Pirosmani...” Jie entuzias
tingai priėmė naują ir šviežią Če
chovo pjesės apipavidalinimą. Re
žisierius Eimuntas Nekrošius pri
stato „Dėdę Vanią” juodosios ko
medijos rūbuose. Čia yra vietos ir 
valstiečių tarnų chorui, kuris, 
trankios muzikos palydimas, kri
tiškais vaidinimo momentais šo
ka, pertvarko sceną, pozuoja foto 
aparatui. Vaidinimas „Pirosma
ni, Pirosmani...” išradingai at
skleidžia žmogų tarp gyvenimo ir 
mirties, įsikibusį į savo kūrybą, 
žmogiškų ryšių nepaleidžiamą. 
Žiūrovui ilgai atmintyje liks vaiz
das tuzino kėdžių eilės, kurias 
viena po kitos atima jau atėjusi 

LietuvOR Jaunimo teatro aktorius Vladas Bagdonas susitikime su Chicagos lietuviais J.m. gegužės mėn. 29 d. 
Jaunimo centre. Nuotrauka Jono Kuprio

Mirties figūra. Lietuviškai nesu
prantantys vaidinimų žiūrovai 
galėjo sekti dialogą ausiniais, 
klausydamiesi išeivijos aktoriaus 
Arūno Čiuberkio tuo pat metu 
daromo vertimo į anglų kalbą. 
Tai atsakingas ir greitos orienta
cijos reikalaujantis darbas, nes 
vaidinimo metu vyksta subtilūs 
eigos pertvarkymai ir improvi
zacijos.

Į Chicagą, kaip atlaidams, 
suskrido gausybė svečių, kurie 
dalyvavo Jaunimo teatro spek
takliuose — kone kiekvieną vaka
rą Royal-George teatro salėje 
buvo galima sutikti pažįstamus 
nuo Atlanto ir Pacifiko. Ir svečiai 
iš toli, ir Chicagos lietuviai prisi
dėjo prie Tarptautinio teatro fes
tivalio pasisekimo — rengėjai tik
rai pajuto, kad jų kviesta grupė 
iš Lietuvos rado atgarsį ne tik pas 
kritikus, bet taip pat ir žiūrovų 
tarpe.

Jaunimo teatras susitiko su 
Chicagos lietuvių visuomene du 
vakarus (gegužės 29 ir 30 dieną) 
Jaunimo centre. Nebūtų perdėta, 
žvelgiant atgal į 44 metus, tai 
vadinti istoriniu įvykiu. Tai buvo 
galima jausti nuo pat sekma
dienio vakaro pradžios, kada pub
lika kartu su svečiais aktoriais 
sugiedojo Lietuvos himną. Akto
riaus lūpomis į susirinkusius visų 
pirma prabilo Kristijono Donelai
čio Pričkus, po pavasario švenčių 
kviesdamas visus į vasaros dar
bus. Strazdelis dainavo apie praė

jau penkioliktą kartą Chicagos 
lietuviai galėjo pasidžiaugti tur
tinga tradicinių Poezijos dienų 
programa. Pirmąsias dvi pavasa
rio poezijos šventes suruošė Tere
sė ir Jonas Bogutos, vienuolika 
tolimesnių organizavo poetas Ka
zys Bradūnas, o nuo pernai metų 
perėmė šių dienų rengimą Lietu
vių rašytojų draugija, kuriai tal
kina Chicagos Jaunimo centro 
moterų klubas. Šiemet į tą 
patrauklų renginį, įvykusį gegu
žės 27-28 dienomis Jaunimo cent
ro žemutinėje salėje, tiek prisirin
ko klausytojų, kad ėmė trūkti vie
tų.

Ani. as kaimas Poezijos 
dienose

Pirmojo vakaro programą pra
dėjo svečiai — Lilija Jasaitė ir Ju
lius Lintakas, sklandžiai paskai
tydami Bitės Vilimaitės noveletę 
„Sparnai”. Jaunimo centro vedė
ja Salomėja Endrijonienė pasi
džiaugė, kad jau penkiolikti me
tai išlaikoma tradicija paskutinį 
gegužės savaitgalį suruošti Poezi
jos dienas. Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininkas Česlovas 
Grincevičius pasigėrėjo, kad yra 
gausiai susirinkusių čikagiečių ir 
yra atvykusių net iš toliau. Pa
sveikino iš Kanados atvykusį 
poetą dr. Henriką Nagį. Pažymė
jo, kad pirmą dieną humoristinės 
lietuvių poezijos posmus perteiks 
Antras kaimas, o humoro, satyros 
mūsų poezijoje yra nuo pat Done
laičio. Antro kaimo aktorius pa
vadino elegantiškais. Susirinku
sieji plojimais pagerbė poetą Kazį 
Bradūną, savo pastangomis įtvir
tinusį Poezijos dienas Chicagoje.

Antras kaimas yra tapęs vie- 

tus žmones, apie besikeičiančius 
laikus. Griausmingai aidėjo su
tartinės, ' kaimo buities dainos, 
lyriškai liūdnai — į karą išjojan
čio sūnaus atsisveikinimas su 
tėvais. Skambėjo Vytauto Mačer
nio ir Henriko Radausko poezija. 
Visa tai, kas mus jungia, buvo 
ašis, apie kurią sukosi visas va
karas.

Vakaro programa tikrai davė 
progos pąjusti, ka dirbtinės yra 
tos svetimųjų pastatytos užtva- 

nintele Chicagoje pastoviai švy
tinčia lietuvių scenos meno 
grupe. Antrakaimiečiai laimingi, 
turėdami savo „prievaizda” Al
girdą Titų Antanaitį, kuris, jau 
pasitraukęs nuojcasdienės tar
nybos, gali labiau atsidėti scenos 
menui. Jis yra mūsų naujųjų 
leidinių kritikas, apžvalgininkas, 
pažįsta mūsų tautos literatūrą ir 
sugebėjo sulasioti, kas linksmiau
sio, patraukliausio mūsų poezijo
je, šiai programai.

Antrakaimiečiai pradėjo nuo 
Kazio Binkio. Čia buvo „Pareiš
kimų pareiškimas”, „Teta 
Burbulienė”, ištraukos iš „Kriau- 
čiaus Motiejaus” ir iš „Raulo ke
liauninko”.

Skaitymai vyko, posmus pasi
keičiant vyriškiams ir moteriš
kėms, pradžioje perteikiant kiek
vieno humoristinio poeto kūrybos 
apibūdinimą. Toliau — kai ku
riuos posmus vaidybiškai insceni
zuojant, o buvo ir pantomiminių 
išraiškų, kūrinius deklamuojant. 
Linksmosios poezijos posmai 
buvo perteikiami ne sausu skai
tymu, o buvo deklamacija su įsi
jautimu, su vaidybiška išraiška.

Ėjo Teofilio Tilvyčio „Palangos 
čigonė”, „Legalizuotas apiplėši
mas”, „Dičiaus” ištraukos. Jei 
BinkiB buvo pavadintas mūsų 
modernios poezijos pradininku, 
tai buvo atkreiptas dėmesys į Til
vyčio ryšį su dabarties gyvenimu, 
su liaudies kūrybos ištakomis, 
nors jo satyra buvo daugiau nu
kreipta į miestą. Pažymėtas ir jo 
septynerius metus redaguotas 
Kuntaplis.

Publikai malonus naujumas 
buvo supažindinimas su tėvynėje 
pavergtų brolių humoristine, sa

ros, kuriomis trukdoma mums 
vieniems su kitais bendrauti. O 
dar labiau — pajutome, kokie 
stiprūs tie minties, žodžio ir 
dainos, istorinės atminties ir tikė
jimo į ateitį mūsų ryšiai vienų su 
kitais. Porą valandų buvo galima 
gyventi mintimi, kad veltui dar
bavosi svetimi sienų statytojai ir 
sausų šakų pjovėjai. Jei mes tikė
jome ir tebetikime, kad dvasia 
niekad nebuvome atskirti, tai ne
turėtume nustebti, kad galime 
dalintis tuo, ką mylime ir kas 
mus riša, be barjerų, veidu į 
veidą.

Aišku, teatras nėra pats gyve
nimas, o to gyvenimo suabstrak- 
tintas modelis, visuomeninė litur
gija. Tačiau pačių teatro ceremo
nijų bendras, viešas pobūdis jas 
padaro labiau už širdies griebian
čias, negu asmeniniai pergyveni
mai, kurie retai kada ateina gry
ni ir vienareikšmiai. Antra ver
tus, publikos narys turi tą, ką 
scenoje mato, interpretuoti iš 
savo paties perspektyvos, todėl ir 
teatras turi prasmės klodus, ku
rie skirtingais būdais atkasami. 
Žiūrovas atsineša ne tik patirtį, 
bet ir savo norus, kurie sąlygoja 
ir matomo spektaklio interpreta
ciją. Vakaro programos aiškini
mas tokiu būdu irgi priklauso 
nuo to, kokius troškimus žiūrovas 
į jį atsinešė.

Vakaro potekstėje įžiūrėtina 
mintis, kad nestinga visokių rim
tų rūpesčių, o tuo labiau baisių 
prisiminimų, tačiau ir jie atlieka 
ne skiriančią, bet jungiančią rolę. 
O ir apie dabartinius pergyveni
mus galima kartu juokauti (ir tai 
ypač taikliai ir žaismingai daryta

Antro kaimo kolektyvo nariai — šiemetinių Poezijos dienų 
Chicagoje programos dalyviai: priekyje — Alida Vitaitė, 
Marytė Utz, Algirdas Titus Antanaitis, Lilija Jasaitė ir

Vida Gilvydienė, už jų — Julius Lintakas, Rimas Vėžys, 
Edvardas Tuskenis ir Juozas Kapačinskas.

Nuotrauka Eugenijaus Butėno

tyrinę poezija. Čia pirmiausia 
prabilo Prano Raščiaus posmai: 
„Sakmė apie beržą”, pasakėčios 
„Bė”, „Zuikis, kurmis ir žiurkė” 
bei „Vakariniai apmąstymai”. Jo 
satyros melancholiškai grau
džios. Publika kvatojo, kai viena 
satyra buvo užbaigta žodžiais: 
„Vadovaut menka garbė, jeigu 
moki vien tik bė”.

Išeivijai taikliai praskambėjo ir 
žitkevičiškas posmelis: „Jauni
mas — ateitis tautos, tik nežinai, 
ar tos”. Buvo iškeltas Leonardo 
Žitkevičiaus sklandus eiliavimas, 
jo svarus įnašas pogrindžio spau
dai. Toliau padeklamuoti jo pos
mai: „Kai eiliuoti aš imu”, „Daug 

antrojoje vakaro dalyje), nes 
juokas irgi laisvina. Jaunimo 
teatro aktorių ansamblis — tai 
reto talento žmonių grupė, kurie 
įstengia sukurti ir perteikti taip 
gyvybiškai svarbias iliuzijas.

Kelionė į Houstoną ir Chicagą 
buvo pirmoji Jaunimo teatro išvy
ka į Vakarus. Su spektakliais 
puikiai užsirekomendavo abie
juose miestuose. Tie, kurie vai
dinimuose buvo, juos ilgai minės. 
Tie, kurie nebuvo, skaitys entu
ziastingas recenzijas. Jaunimo 
teatras atnešė lietuvių kalbą į 
Amerikos sceną. Visi Amerikos 
lietuviai vaikščios kiek tiesiau 
dėl Jaunimo teatro viešnagės mū
sų krašte. Aktorių laukia kelionė 
į Vieną, kur teatro festivalyje 
statys „Dėdę Vanią”. Rudenį jie 
keliaus į Suomiją ir Jugoslaviją. 
Juos lydi daug geriausios sėkmės 
linkėjimų. O mes, juos išleisdami, 
prisiminsime užsklandinę sekma
dienio vakaro Jaunimo centre 
pravedėjo aliuziją į Donelaičio 
„Vasaros darbus”: „Žodžių nėra... 
Ką gi, reikia dirbti darbą...”

(a. ir a. U.) 
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sakyt, mažai klausyt”, „Veiki
mas ir likimas”, „Ėmėjas — rė
mėjas”, „Vaikai, kurių nesuvai
kai”.

Čikagiškiams buvo miela klau
sytis dar gerai atmenamo Aloyzo 
Barono linksmų posmų: „Siurb
lys ir šluota”, „Ant kalno mūrai”, 
„Pusė per pusę”, „Meilė ir ekolo
gija”. Čia buvo svarių atsiliepimų 
į dabarties gyvenimo iškrypimus.

Pagaliau — gausiai vietos skir
ta Antanui Gustaičiui, pirma at
kreipus dėmesį į tai, kaip jis 
populiarus, kaip jo knygos greitai 
išperkamos, kaip net trys jų 
premijuotos. Miela buvo klau
sytis, kai aktoriai su įsijautimu, 
su vaidybiška išraiška, su reikia
mu akcentu deklamavo — skaitė: 
„Tik vieną naktį”, „Lietuviškojo 
romano moters laiškas”, „Lietu
viškas trio”, „Pasiaukojimas”, 
„Odisėjo grįžimas iš kongreso”, 
„Emigracinis seimas”.

Visa ta humoristinės poezijos 
slinktis buvo paįvairinta muzi
kinių melodijų įtarpais, daino
mis, kur buvo girdėti Dolskis, 
Vytautas Kernagis, Akademinis 
ansamblis „Lietuva”, Berlyno 
operos choras, Lietuvos aklųjų 
draugijos dūdų orkestras, an
samblis „Armonika”, „Trimitas” 
ir kt. Tarpais eilėraščio pavadini
mas buvo pasakomas mikrofonu 
iš užkulisio. Viskas sklandžiai su
planuota ir tiksliai vykdoma.

Minėta, kad publikai įdomi 
naujovė buvo pavergtų kūrėjų 
posmai iš okupuotos Lietuvos. 
Čia buvo duota Prano Raščiaus 
„Variacijos”, įterpta Leonardo 
Žitkevičiaus eilėraščiai ir vėl kar
toti Rimanto Klusos paradoksai 
ir epigramos. Net septyni eilėraš
čiai pateko iš Algimanto Pabįjū- 
no kūrybos. Toliau pereita prie 
Horacijaus Dzapako slapyvardžiu 

prisidengusių: „Paskyrimas”, 
„Apie savitumus”, „Lyrinis nu
krypimas”, „Apie veikėjus”. 
Smagu buvo klausytis tėvynėje 
kūrusio Juozo Erlickofeilėraščių: 
„Punktai,skaitymų”, „Mėlynas 
eilėraštis”, „Mirtis prie jūros”, 
„Baladė apie žmogų su šakėmis”, 
„Rugsėjo detalė”. Pagaliau su
skambėjo ir Vlado Šimkaus „Ap
raudojimas vaikystės”, „Ligonių 
lankymo diena”, „Turistinis 
motyvas”, „Paskutinė Pompėjos 
diena”. Lietuvoje kurtos humo- 
ristikos eilutėse tarpais buvo 
jaučiama ir gribštelėjimų į 
okupacines negeroves bei iškrypi
mus.

Pačioje pabaigoje scenoje pasi
rodė Rimas Vėžys. Jo humoristi
nės poezijos posmai buvo trumpi 
ir taiklūs (neskaitant vieno leng
vo pakrypimo į vulgarumą). Iš jo 
lūpų girdėti: „Iliuzija be fantazi
jos”, „Moralinė dilema”, „Menas 
zoologijos sode”, „Margas pasau
lis”, „Iš kito galo”, taip pat ir 
kitų. Jo humoras savitas, klau
sytojams lengvai pagaunamas.

Visas tas poetinio humoro, 
satyros vakaras, su pertrauka, 
užsitęsė trejetą valandų, bet klau
sytojai nepavargo, džiaugėsi nau
ju antrakaimiečių įnašu. Reikia 
pagirti Jaunimo centro moterų 
klubą už suruoštas skanėstų 
vaišes. O labiausiai tenka 
padėkoti Antro kaimo „prievaiz
dai” Algirdui Titui Antanaičiui, 
svečiams Lilijai Jasaitei ir Juliui 
Lintakui, reguliariems ir vete
ranams antrakaimiečiams, kurie 
buvo: Vida Gilvydienė, Marytė 
Utz, Alida Vitaitė, Juozas Kapa 
činskas, Edvardas Tuskenis, 
Rimas Vėžys. Du iš jų studentai, 
kiti — jau inžinieriai, verslo pa
dalinių vedėjai, mokytojai ir pan.

(Nukelta į 2 psl.)
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Kultūros kongresui ruošiantis

Žvilgsnis į genocidą iš visuotinės perspektyvos
ROMAS VAŠTOKAS

Jau tik pora savaičių teliko iki 
Pasaulio lietuvių ketvirtojo kul
tūros kongreso Toronte birželio 
24-27 dienomis. Tai didelės apim
ties renginys, kuriam atidžiai 
ruoštasi. Dienos metu vyks 
kongreso studijinė programa, o 
vakarais — meniniai renginiai: 
penktadienį — literatūros vaka
ras, šeštadienį — Putino drama 
„Valdovas”, sekmadienį — 
koncertas. Be to, vyksta dailės 
paroda, premijuotų knygų pa
roda, Lietuvių informacijos cen
tro paruošta paroda apie Lietuvą 
— katalikybės atsparos tašką 
sovietinėje imperijoje. Bus galima 
ne tik pamatyti pačias naujausias 
knygas, periodiką ir plokšteles, 
bet taip pat ir jas įsigyti spaudos 
kioske.

Studijinė programa aprėpia 
daug sričių. Kongresas ati
daromas paskaita „įsipareigo
jimas tiesai”, kurią skaitys filo
sofas dr. Kęstutis Girnius. Šešta
dienio studijinėje programoje yra 
diskusijos apie šeimas, lietuvišką 
kūrybinį žodį, išeivijos teatrą. 
Sekmadienį diskutuojama reli
gijos reikšmė tautiniam išli
kimui, lietuvių dailės pokarinė 
padėtis, išeivijos lietuvių muzi
kinė kultūra. Pirmadienį svars
toma spauda ir radijas mūsų kul
tūriniame gyvenime, lietuvių 
kalbos padėtis, Lituanistikos ka
tedros dabartis ir ateitis, kul
tūrinių vertybių išlaikymas, tau
todailė. Studijinė programa bai
giama grupinėmis diskusijomis 
apie išeivijos ir tautos kūrybos 
sankryžą.

Vien tik iš šios trumpos 
apžvalgos skaitytojas mato, kad 
Kultūros kongrese dėsis labai 
daug. Tiesa, kongreso dalyviai 
galės dalyvauti visose svarsty- 
bose, nes vienu metu vyks tik 
vienas programos renginys. 
Svarstybų eiga bus greita, nes 
kalbėtojai turės tik saują minučių 
laiko savo mintim pareikšti. 
Kalbėtojai bus iš anksto pasi
ruošę ir savo įnašą apgalvoję, tad 
laiko ribos jų taip labai nevar
žys. Ribas pąjųs tie, kurie kongre
se laukia progos diskutuoti jiems 
rūpimus klausimus, nes disku
sijoms laikas bus labai trumpas. 
Tokiems dalyviams kongresas 
gali atrodyti perdėm ceremo- 
nįjinis. Bet ar nebūtų nuosekliau, 
užuot apsivilti, kaip dažnai mū
suose pasitaiko, kad nebuvo iki 
galo išdiskutuoti visi kongresan 
atsivežti klausimai ir tuo pačiu 
metu (!) nebuvo padaryta aibės 
„konkrečių” nutarimų, kongrese 
įsižiebusias diskusijas tęsti toliau 
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Lietuvos spaudoje

kad ir ištisus metus mūsų spau
doje? Spauda galėtų būti natū
ralus kongreso tęsinys, tuo atlik
dama ir savo pačios pagrindinę 
paskirtį, ir kongreso mintis per- 
nešdama į nenutrūkstamai vyks
tantį mūsų kultūrinį gyvenimą.

Koks iš tikrųjų Kultūros kon
greso tikslas? Kongreso rengėjai 
siūlo, k 1 kongreso tikslai yra:

• sužadinti visuomenėje 
susidomėjimą lietuviškąja kultū
ra,

• telkti visų kartų atstovus 
vieningam kultūriniam darbui,

• labiau iškelti ir pabrėžti kul
tūrininko atsakomybę šio meto 
kultūriniuose klausimuose,

• persvarstyti ir įvertinti lie
tuvių bendruomenės kultūrinį 
gyvenimą šių dienų tikrovės 
rėmuose: pasverti savo jėgas ir iš
teklius bei susigaudyti, kokią 
kutūrinę ateitį kurti; išsiaiškinti 
išeivijos ir tautos, kamieno 
kultūrinių vertybių pasikeitimo 
ir suartinimo galimybes.

Šitaip suformuluoti kongreso 
tikslai sugestijuoja, kad jo tema 
— laiko ženklų skaitymas. Kong
resas nebandys suformuoti kokią 
nors lietuviškosios bendruomenės 
kultūrinės politikos programą, o 
tik bandys atkreipti gyvųjų bend
ruomenės narių dėmesį į progas 
ir veiklos galimybes. Kokie nors 
krypties nustatymai ar projektų 
surikiavimai kongrese būtų dirb
tini. Nuotaikų ar įkvėpimo ne
galima įstatymais ar parėdymais 
iššaukti.

Ką kongresas gali padaryti, tai 
pakelti ar numušti dalyvių nuo
taiką. Ir čia yra bendruome- jei prie problemos būtų pri- 
ninis projektas: jei į kongresą 
atvažiuosime aimanuoti ir bėda- 
voti, tai ir išvažiuosime apsiaša
roję. Dejavimas negali motyvuoti 
darbui. Aimanos yra pigios ir da
bar mūsų tarpe jau labai stilizuo
tos. Nežiūrint to, jos slegiančiai 
veikia visus, kurie turi jų klausy
tis. Gal pačiam aimanuotojui ant 
širdies ir palengvėja, tačiau klau
sytojai, aimanų išklausę, nepasi
daro nei kiek išmintingesni.

Jei atvažiuosime, besidai
rydami prošvaisčių ir pragied
rulių, juos ir atrasime. Pirmiau
sia, galėsime džiaugtis savo bend
ruomenės gyvu kultūriniu gyve
nimu. Kongresas savo pakilia 
nuotaika savotiškai pratęstų taip 
neseniai pergyventą okupuotos 
Lietuvos Jaunimo teatro viešna
gę Amerikoje. Kongrese išgir
sime geriausio, ką kalbėtojai 
įstengė per pastaruosius kelis 
mėnesius sugalvoti ir įžvelgti. Tą,

(Nukelta į 2 psl.)

Tema yra labai plati, paini, tu
rinti emocinių pasekmių, ir ją 
pilnai išdėstyti paskaitos rė
muose neįmanoma*. Tačiau čia 
galima padaryti keletą pastabų, 
kurios gal fiaryškintų ir praplės
tų dabartinį tariamų karo nusi
kaltėlių paieškų proceso supra
timą.

Visų pirma mano apibūdinimas 
genocido šiame kontekste būtų 
toks: tai masinės žudynės (dalies 
arba iš viso) tautinių, etninių, 
rasinių, religinių ar politinių 
grupių. Į genocidą, kaip į visa 
kita pasaulyje, galime žvelgti iš 
dviejų perspektyvų — iš indivi
dualios arba iš lyginamosios per
spėk zos, iš ypatingo arba iš 
bendro taško. Galime žiūrėti į 
genocidą iš aukos ir tos aukos 
bendruomenės pusės ir jausti jo 
ypatingumą, arba žiūrėti į jį 
kaipo universalų ir pasikar
tojantį įvykį žmonijos istorijoje. 
Nors abi pažiūros gali būti ir yra 
išreiškiamos, tačiau pasekmės, 
priimant vieną arba kitą, kyla 
gan skirtingos.

Iš vienos pusės, kartais ar
gumentuojama, kad jau vien tik 
genocidų palyginimas yra įžei
dimas paliestosios grupės ir kad 
kiekvienas iš jų turi būti supran
tamas, iš esminės jo padėties išei
nant. Iš kitos pusės, jau vien fak
tas, kad genocidas nėra izoliuotas 
reiškinys, veda prie palyginamo
sios pažiūros — ne tik tam, kad 
geriau suprastume genocido 
priežastis, struktūrą, bet ir gal 
užkirstume jam kelią. Šitoks pri
ėjimas mums leidžia geriau 
suprasti ir auką, ir aukų bend
ruomenės reikalavimus bei ieško
jimus. Platesnės pažiūros nauda 
ypač iškyla dabartiniame karo 
nusikaltėlių paieškos kontekste, 
nes nesklandumai tarp grupių 
sumažėtų ir siauras viešosios 
publikos supratimas pasikeistų, 

einama iš bendro, palyginamojo 
taško.

Atsiminkime, kad mūsų šimt
metyje yra buvę vienuolika 
masinių žudynių — genocidų, 
kurie pareikalavo 50 milijonų 
nekaltų gyvybių — ne tik Europo
je, bet ir Afrikoje bei Azijoje. 
Sunku todėl atsikratyti išvados, 
kad genocidas, kaip ir karai, yra 
iki šiol neišvengtas ligūstas žmo
nijos reiškinys — vyko, vyksta ir 
gali ateityje vėl įvykti. Taip pat 
svarbu pabrėžti tai, kad jeigu žiū
rėsime į genocidą palyginamai, 
kaip, pavyzdžiui, padarė sociolo-' 
gas Leo Kuper savo knygoje 
Genocidas ir jo politinis pa-

*Ši Kanados antropologo prof. dr. Romo 
Vaštoko paskaita buvo skaityta Ateities 
akademinio savaitgalio programoje 1987 
m. spalio mėn. 31 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje. Jos tekstą spausdiname šios savai
tės Draugo kultūriniame priede, šiuo 
metu visai mūsų tautai minint 1940 ir 
1941 metų birželio įvykius. 

naudojimas 20-tame amžiuje, tai 
rasime, kad visų masinių žudy
nių struktūra yra panaši. Žino
ma, kiekvienas atvejis yra ypa
tingas tuo, kad turi savo specifinį 
kultūrinį ir istorinį kontekstą, 
bet tas genocido procesas, kuriuo 
aukos yra išrenkamos, atski
riamos ir gale sunaikinamos, 
visur yra panašus.

Kai kurie stebėtojai, kaip 
George Watson, argumentuoja, 
kad panaši naikinimo ideologija 
charakteringa Stalinui, Hitleriui 
ir jų pasekėjams ir kad tos ideolo
gijos įgyvendinimas sutapatina 
Ukrainos bado terorą, nacių kon
centracijos stovyklas, Sibiro gula
gą ir net Khmer Rouge žiau
rumus Kambodijoje. Yra duo
menų, pavyzdžiui, kad Hitlerio 
koncentracijos stovyklos buvo 
planuojamos pagal vergų sto
vyklas Sibire ir kad dujų nau
dojimas aukoms žudyti pirmą 
kartą buvo išbandytas Vorkutoje 
1938 metais. Atrodo, kad Hitleris 
žinojo ir apie pirmąjį šio šimt
mečio genocidą — ir prieš 
puldamas Lenkiją ir skatindamas 
savo karininkus žiaurumui, 
paklausė: „Kas šiandien bekalba 
apie armėnų įšrtikinimą?”

Tačiau yra ir kita pažiūra, kuri 
sako, kad jeigu mes palyginsime 
žydų holokostą su bet kokiu kitu 
genocidu, tai mes jo svarbą 
mažinsime vardan klaidingo uni
versalizmo. Pavyzdžiui, Henryk 
Grynberg, rašydamas Com- 
mentary žurnale 1982 metais, 
sako: „Jeigu paneigsime, kad 
įvykiai Lenkijoj, Ukrainoj ir Lie
tuvoj tarp 1941-1945 metų buvo 
ypatingi (uniąue) įvykiai žiau
rumo istorijoje, tai pripažinsime, 
kad tai yra lyg normali žmonijos 
išraiška ir yra priimama ir net 
prileidžiama žmonijos padėtis. 
Tie, kurie universalina holokos
tą, nepadidina, bet sumažina jo 
reikšmę”. Šita pažiūra yra pa
grįsta ir kyla iš to fakto, kad na
cių išnaikinimo ideologija 
reikalavo galutinio ir pilnutinio 
žydų išnaikinimo.

Mano pastabų tikslas nėra 
Grynbergo perspektyvą neigti, 
ypač kad pasaulinio genocido 
studijos (iš palyginamojo taško) 
nė arti neprilygsta išsamumu ir 
pilnumu nacių žudynių isto
rijoms. Svarbu tik panagrinėti,

Nuotrauka iš masinių žudynių Pravieniškėse 1941 m. 
birželio mėn. 26 d., kada besitraukiančios Raudonosios ar
mijos dalinys išžudė visus stovykloje esančius žmones — 
vyrus, moteris ir vaikus, stovyklos tarnautojus ir kalinius.

Ligi vakaro raudonarmiečiai tikrino sušaudytųjų krūvas 
ir pribaigdavo sužeistuosius, dar bandančius gelbėtis. Pra
vieniškėse buvo išžudyta apie 450 žmonių. (Nuotrauka iš 
Broniaus Kviklio archyvo.)

bininkų. Šioje, klasiška tapusioje, mūsų tautos genocido 
nuotraukoje matoma dr. Antano Gudonio našlė prie 
nužudyto savo vyro lavono. (Fotografo Žitkaus nuotrauka 
— iš Broniaus Kviklio archyvo.)

1941 m. birželio mėn. 26 d. traukdamiesi iš Lietuvos Raudo
nosios armijos kariai nukankino Panevėžio apskrities 
ligoninėje tuo metu dirbusius gydytojus Stasį Mačiulį, 
Antaną Gudonį, Juozą Žemgulį ir gailestingąją seserį 
Kanevičienę bei nužudė keliasdešimt cukraus fabriko dar-

kodėl ta perspektyva yra pa
siekusi tokio pranašumo vaka
riečių galvosenoje ir kokios 
plaukia iš to išvados. Kadangi 
kitos masinės žudynės šiame kon
tekste teranda tik antraeilės 
reikšmės, naudinga paklausti, 
kodėl holokostas tapo standartu, 
kuriuo visi kiti panašūs žiau
rumai yra matuojami.

Visų pirma turime pabrėžti, 
kad nacių koncentracijos ir mir
ties stovyklų dokumentacija 
(raštinė ir vaizdinė) yra labai pla
ti ir visiems prieinama. Per pas
taruosius 40 metų padaryta 
daugybė studijų, kurios į nacių 
žudynes žvelgia ne tik iš istorinio, 
bet ir iš literatūrinio, filminio, 
filosofinio ir net teologinio taško. 
Visa tai paliko neišdildomą 
įspūdį vakariečių vaizduotėje ir 
holokostas pasidarė daugiau 
negu istorinis įvykis — jis kartu 
tapo ir simboliu gilaus ir nesu
prantamo blogio. Kaipo toks, jis 
pašalino iš akiračio kitas 
žudynes, tiek pat žiaurias, bet 
mažiau žinomas, kitur ir toliau 
įvykusias, ypač padarytas Sovie
tų Sąjungos rėmuose, kur jos nei
giamos, nuslėptos ar nutylėtos. 
Vakarų pasaulis pradėjo susipa

žinti ir pilniau suprasti Sovietų 
genocidą tik 1973 metais, kada 
pasirodė Aleksandro Solženicino 
Gulago salynas, tačiau Sovietų 
žudynės didesnio atgarsio Vaka
rų sąmonėje nepaliko.

Antras paaiškinimas holokosto 
pranašumui yra randamas dau
giau žmogaus psichologijoje. 
Galime tai pavadinti atrinkti- 
niu pasipiktinimu (selective 
outrage). Mes visada pasi
renkame kelti viešumon arba 
ginti reikalus, kurie liečia mūsų 
pačių arba mūsų visuomenės pra
eitį ar dabartį. Leiskite man 
duoti pavyzdį iš Kanados imigra
cijos istorijos. Tarp 1933 ir 1940 
metų žydams imigracija į Kana
dą buvo ypač sunki ir todėl dabar 
daugelis kanadiečių išperka tau
tinę kaltę ir gėdą, tapatindamie- 
si su holokosto aukom. Jie bando 
atitaisyti to imigracijos pareigū
no pasisakymą kadaise, kad 
„vienas žydas imigrantas yra 
vienu per daug”. Taip pat, kai 
neseniai buvo Kanadoje rodomas 
filmas apie nepavykusias pastan
gas žydus iš Europos gelbėti, 
viešoje spaudoje pasirodė laiškai, 
kurių tema apskritai buvo 
Šitokia: „Man gėda būti kana

diečiu, kadangi mes tai leidome 
įvykti”. Svarbu taip pat atsi
minti, kad tas atrinktinis pasi
piktinimas nereikalauja iš publi
kos daug įsipareigojimo arba 
rizikos. Lengva yra piktintis na
cizmo ideologija ir Hitlerio žiau
rumais, nes tam niekas sveiku 
protu nesipriešina. Daug sunkiau 
kelti viešumon Sovietų režimo 
žiaurumus, nes viešoji opinija ar 
to nenori girdėti, arba net nori 
paneigti.

Trečia holokosto tapimo ypa
tingu priežastis yra tai, kad jis, 
ypač Amerikos žydų perspekty
voje, yra pražengęs istorinio įvy
kio rėmus ir yra pasidaręs žydų 
identifikacijos su savo bend
ruomene laidu. Kaipo toks, 
holokostas nusako grupės tęs
tinumo priežastį ir iš jo atminimo 
plaukia grupės tęstinumo prin
cipas. Žymus žydų mokslininkas 
Jacob Neusner savo knygoje 
Strangers at Home: The Holo- 
caust, Zionism and American 
Judaism rašo, kad „Amerikos žy
dams holokostas yra etninis 
identitetas grupei žmonių, kuri 
nei kultūriniu, nei socialiniu 
atžvilgiu neišsiskiria ir yra pasi
davusi asimiliacijai”. Holokostas 
žydus charakterizuoja, atskiria 
juos nuo kitų ir kartu kitus įpa
reigoja. Todėl žydai ir pabrėžia 
holokosto ypatingumą (the uni- 
ųueness of the Holocaustk

Ketvirta, jeigu pažiūrėsime į 
holokostą iš viešosios spaudos ar 
televizijos taško, tai čia rasime 
kad ir tas žodis, ir jo sąvoka teikia 
pilnai išdirbtą simbolių sistemą 
kuri visada iššaukia patikimi, 
atsiliepimą klausytojų ar skaity 
tojų sąmonėje. Kas tą procesą 
palengvina dar toliau, tai su
vienijimas bendros karo 
nusikaltėlių sąvokos su nacių 
ideologija ir jų žmogžudystėmis

Taigi, iš bendros perspektyvos 
į šį klausimą žiūrint, išeina 
didelė ironija, nes dabar mes 
grįžome prie tos pat pozicijos, 
kurią Sovietų Sąjungos parei
gūnai gynė ir piršo 1948 metais 
Genocido konvencijos debatuose 
— būtent, kad visi karo 
nusikaltėliai, pagal definiciją, 
yra nacių karo nusikaltėliai. So
vietų delegacija, ruošiant Jung- 
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Žymūs poetai visais laikais 
buvo savo epochos ir žmonijos 
kritikai. Dėl to ne vienas jų 
atsidūrė tremtyje, pakliuvo į 
kalėjimą ar susilaukė mirties 
nuosprendžio.

Poetai nekenčia tironų/tironai 
nekenčia poetų — taip rašė 
Eduardas Mieželaitis, apraudo- 
damas Federico Garcia Lorca 
skaudų likimą. Rašė po to, kai jau 
buvo gavęs Lenino premiją iš dik
tatūrinės valdžios, kuri su poetais 
susidorodavo gal kiek rafinuo
čiau, nei tie Falangos kareiviai, 
pilietinio karo metu Granadoje 
sušaudę Garcia Lorca.

Anądien, gavęs kopiją iš Ber
nardo Brazdžionio, perskaičiau 
Vytauto Kubiliaus straipsnį 
„Elegiškoji Jono Aisčio lyrika” 
(Švyturys, 1988-5). Vytautą 
Kubilių įdomu skaityti, nęs apie 
poeziją rašo įžvalgiu, lakiu 
stiliumi. Praėjusiais metais, 
drauge su poete Judita Vaičiū
naite, jis dalyvavo Santaros-Švie
sos suvažiavime. Skaitė paskaitą 
„Vertės problema kritikoje”. Ji 
buvo išspausdinta šių metų 
Metmenyse.

Išspausdinti tarybiniame žur
nale išsamų straipsnį apie Joną 
Aistį -- neatiaidi} Lietuvos 
pavergėjų priešą — yra šis tas. 
Prie rašinio pridėti ir aštuoni 
eilėraščiai. Vadinasi, M.S. 
Gorbačiovo persitvarkymo veži
mas Lietuvoje rieda demokratijos 
linkui, kad ir girgždančiais 
ratais.

Kai kam gal nepatiks mano 
metafora — girgždančiais ratais. 
Taip sakau todėl, kad neramina 
mane kelios Vytauto Kubiliaus 
rašinio prielaidos, atsiduodančios 
ideologinio kryptingumo didak
tika. Neramina ir rašinio tonaci
ja, kuri Jono Aisčio gyvenimą 
padaro taip jau verksmingai 
varguolišką, pilkai skurdų, 
sklidiną špenglerizmo, despe 
racijos, konservatyvumo, aplamai 
— pilną dvasinės sujaukties. 
Netgi studijos Prancūzijoje, ci
tuojant Algirdą Julių Greimą, 
tebuvo niekam nereikalingi „sep- 
tyneri į dulkes nubyrėję metai”.

Jono Kuosos-Aleksandriškio 
(Aisčio) . lyrikos eleginį grožį 
tuometinė jaunoji karta priėmė 
kaip savo egzistencijos balsą. 
Viskas smigo atmintin. Poetas 
dainavo ne vien apie meilę ir 
gamtą, bet ir apie nusivylimą ir 
mirtį, apie „pasaulį įžūlų ir 
kvailą”. Jo konfliktas su pasaulio 
veidmainyste ir smurtu tryško iš 
jo talento versmių su nemažesniu 
tikrumu kaip meilė tyram gro

žiui. Todėl nesistebime, kai jis 
griebėsi poleminio prozos kardo, 
tėvynei tapus smurto auka. 
Egzode parašė Milfordo gatvės 
elegijas, apmąstančias tautos 
likimą, prakeiksmo žodžiais nu
kreiptas prieš Lietuvos engėjus.

Tam Vytautas Kubilius ne
pritaria; „Kategoriškai suabso
liutintas tau' ’ kūmo kriterijus il
gainiui ėmė nepraleisti į poeto 
kūrybą naujų idėjų ir pasaulio 
kaitos atgarsių, sustabdė jos 
evoliuciją, galų gale tragiškai 
atskyrė nuo Lietuvos, pasukusios 
socializmo keliu”.

Sunku supaisyti, kokiu būdu 
tautiškumas Joną Aistį „tra
giškai atskyrė nuo Lietuvos, 
pasukusios socializmo keliu”. 
Aplamai šioje prielaidoje tikrovė 
nesiderina su mintimi. Aš 
manau, Jonas Aistis, tuomet 
būdamas užsienyje, kaip tik 
išvengė tikros tragiškos akistatos 
su enkavedistų invazija, su nepri
klausomos valstybės nužudymu, 
dalies rašytojų ir poetų privers
tiniu keliaklupsčiavimu prieš 
Staliną, vis didėjančiu teroru. 
Užsienyje jam buvo saugiau.

Ar anuos šiurpius įvykius iš 
viso galima vadinti „posūkiu į 
socializmą” — socializmą tikrąja 
prasme, kai iš žmogaus nereika
laujama vergauti melui, kai 
gerbiamos visų žmonių teisės, 
net ir kalinių? Nemanau. Ste
biuosi, kodėl ilgai laukto demo
kratėjimo laiku, kai istorinei 
tiesai Sovietų Sąjungoje sutei
kiamos didesnės galimybės, 1940 
metais įvykdytą priverstinį 
Lietuvos sutarybinimą kritikas 
dar vis apibūdina partijos nukal
tomis frazėmis. Taigi ir dabar 
tikėk tuo: pati lietuvių tauta 
pasikvietė „broliško” kaimyno 
kariauną, kad būtų sklandžiai 
įkūnytas bolševikinis socializ
mas.

Vytautas Kubilius rašo: „Nere
gėjęs džiaugsmingų demonstraci
jų Kauno gatvėse 1940 metų 
vasarą; J. Aistis su pykčiu ir gėla 
išsiaiškino Lietuvos buržuazinės 
valstybės žlugimą, kaip tautos 
nacionalinės buities ir kultūros 
pabaigą. Parėmė pabėgusių mi
nistrų ir buvusių diplomatų 
tulžingą argumentaciją, kuri 
atitiko jo konservatyvią politinę 
mąstyseną, nepripažįstančią 
revoliucinių gyvenimo permainų 
(revoliucija, jo supratimu, tokia 
pat blogybė kaip ir karai). Bevil
tiškas ginčas su socialistiniu lie
tuvių tautos keliu išstūmė poetą 
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Trumpai po jos pasirodymo 
tuojau paaiškėjo, kad Antano 
Adomėno daktarinė disertacija iš 
istorijos srities sukėlė polemiką. 
(Žr. Romualdo Kriaučiūno recen
ziją: Antanas Jonas (Adomėnas) 
Van Reenan, „Lithuanian Dia
spora: Koenigsberg to Chicago”, 
Draugas, 1987.12.12; irgi žr. 
1987.7.25). Kaip sveikatos rei
kaluose kartais reikalinga gauti 
antrą opiniją, galbūt šiame 
klausime irgi naudinga turėti 
antrą pažiūrą. Todėl esu dė
kingas Draugo priedo redakto
rei už progą aptarti šį darbą.

Pirmen, ė buvo duota psicho
logijos daktarui pasisakyti apie 
Adomėno veikalą. Paprastai 
istorikai rašo recenzijas kitų 
istorikų darbų. Lituanistikos ins
tituto sąraše yra Cadzow, Fain- 
hauz, Jakštas, Kavolis, Kasias ir 
kiti. Taip pat, kadangi Adomėnas 
rašo intelektualinės istorijos 
pagrindu, lygiai tiktų pakviesti 
vieną iš Instituto filosofų pateik
ti ręcenziją.

Atvertus mūsų enciklopedijos 
lapus, stebėtojui bus aišku, kad 
dr. Romualdas Kriaučiūnas yra ne 
tik psichologijos daktaras, bet, jo 
dideliam kreditui, yra buvęs gar
sus ateitininkų veikėjas per 
keletą dešimtmečių. O Adomėnas 
iškėlė keletą minčių, kurios ne 
visai patinka ateitininkams. To
dėl, atrodo, kad ateitininkų 
veikėjui buvo skirta proga ištarti 
pirmą žodį.

Leiskite duot keletą pastabų. Jo 
straipsnio pavadinimas yra — 
„Išeivijos istorijos šiupinys diser
tacijos forma” (mano pabraukta), 
Draugas, 1987.12.12. Galima gin
čytis, ar žodis „šiupinys” tinka 
rimtam veikalui. Perskaitęs 
antrą kartą Adomėno disertaciją, 
esu priverstas pasakyti, kad 
aukščiau minėtas aprašymas vi
sai nepriveda skaitytojo prie di
sertacijos centrinių minčių. 
Galima visiškai nesutikti su au
torium, bet yra pareiga pirmiau
sia atidžiai atskleisti autoriaus • kurdami ateitininkų teoriją. Pa- 
tezę, ir tada savo priešingus argu
mentus. Kai kam gali atrodyti, 
kad čia yra vartojar-as senas, 
nebūtinai garbingas „ad homi- 
nem” metodas.

Skaitytojas turi teisę žinoti, kas 
rašo dabartinę recenziją. Todėl 
leiskite paaiškinti, kad jis yra 
parapijos klebonas, kuris beveik 
visą laisvalaikį paskiria istorijai. 
Šalia narystės Lituanistikos ins
titute ir Lietuvių katalikų moks
lo akademijoje priklauso Organi- 
zation of American Historians, 
U.S. Catholic Historical Asso
ciation, U.S. Historical Society, 
Immigration History Society ir 
t.t. Yra parašęs 7 knygas, 27 
straipsnius, 13 recenzijų ir 10 
paskaitų istorikų seimams. Tuo-

jau pasirodys straipsniai apie 
lietuvius, latvius, estus ir 
albanus Dictionary of American 
Immigration History (New York: 
Garland Publications). Šį pava
sarį irgi jau pasirodo knygos 
apie vyčius (Lithuanian Frater- 
nalism: Seventy-Five Years of
U. S. Knights o f Lithuania) ir 
studija apie vieną lietuvių kolo
niją (Lithuanians o f Norwood, 
Massachusetts: A Sočiai Portrait 
in a Multiethnic Town). Rašo 
daugiausia apie senosios kartos 
lietuvių imigrantus, bet irgi šiek 
tiek apie lenkų imigrantus ir 
vieną kitą straipsnį apie airių, 
prancūzų ir albanų imigrantus. 
Tai dar nebūtinai reiškia, kad 
esu ekspertas, bet esu nemažai 
susipažinęs su imigrantų istorija. 
Tiesa, dar žinokite, kad esu se
nosios kartos imigrantų vaikas. 
Todėl mano opinija, žinoma, bus 
savotiška. Šie faktai svarbūs 
skaitytojui, kad galėtų įvertinti 
vienaip ar kitaip šią recenziją.

Po netrumpos įžangos eikime 
prie Adomėno ir jo disertacijos. 
Pirmiausia reikia suprasti ir 
įvertinti, kad Chicagos univer
sitetas laikomas vienu iš 
žymiausių JAV-ėse. Galbūt šiek 
tiek lengviau įsigyti daktaratą 
kitose institucijose. Atsiminkite 
mano straipsnį Drauge (1987.- 
10.24) apie istorijos daktaratus 
JAV-ėse. Pastebėkite, kur tie 
daktaratai paruošti — tiesa, šio
kios tokios reputacijos kolegijose 
ar universitetuose. Bet žinokite, 
kad dar nepaėmus Adomėno vei
kalo į rankas, reikia manyti, kad 
čia neeilinis veikalas.

Pradžioje disertacijos autorius 
aprašo tautinės sąmonės išsivys
tymą. Basanavičius ir Kudirka 
skelbė lietuvybę kalbos ir 
kultūros pagrindu, atskirai nuo 
religijos. Vėliau Dovydaitis, Šal
kauskis ir Maceina skelbė tautą 
susirišus su katalikybe. Adomė
nas nurodo, iš kurių slavų filosofų 
tie lietuviai sėmė įkvėpimą,

gal šiuos katalikus mokslininkus, 
tautybė yra Dievo dovana, kurią 
išlaikyti kiekvienas turi šventą 
pareigą. (Neaišku, kur šioj teori
joj tinka protestantai ir kitų tiky
bų lietuviai.) Iš šaltinių, grei
čiausiai iki šiol pirmąkart taip 
vartojamų, Adomėnas parodo, 
kaip geografas Kazys Pakštas 
manė, kad Lietuva neišsilaikys 
tarp galingesnių kaimynų — rusų 
ir vokiečių. Todėl dar 1930-siais 
metais jis važinėjo po salas, ieš
kodamas tinkamiausių vietovių 
kolonizacijos projektui. Būdamas 
JAV-ėse Pakštas vėl 1958 metais 
atgaivina savo planą. Šįkart jis 
susirašinėjo su valdžia British 
Hondūras šalyje. Jam atrodė, kad 
lietuvybė gali išlikti tiktai toli 
nuo didelių miestų, nuo didelių 
skaičių baltųjų. Turėtų būti 

. uždara bendruomenė, kuri dar 
silpnesnius vietinius gyventojus 
paveiktų ir pritrauktų prie 
lietuviškumo. Reikėjo rasti val
džią, kuri būtų labai prieinama ir 
palanki tokiai kitataučių koloni
jai. Ir reiktų įkurti atskirą 
vyskupiją su lietuviu vyskupu. 
Reiškia, tauta išsilaikytų kitam 
krašte kaip atsarginė Lietuva.

Žinoma, niekas neišėjo iš 
Pakšto svajonės, čia reikia 
prisipažinti, kad JAV-ėse yra 
bent pora pavyzdžių tokių

Kun. Stasys Yla (1908-1983) jaunimo tarpe vienoje ateitininkų stovykloje 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Jo vaidmenį jaunųjų ateitininkų kartų 
ugdyme iškelia ir interpretuoja Antano Jono Van Reenan (Adomėno) istorijos 
mokslų disertacija „Lithuanian Diaspora: Koenigsberg to Chicago”.

Nuotrauka Jono Kuprio

izoliuotų kolonijų. Netoli New 
Yorko yra visa „Hassidic” žydų 
sekta, kuri inkorporavo atskirą 
miestuką, vien tik jų pačių 
apgyventą. Pennsylvanijoj yra 
labiau žinomi „Amish” sektan
tai, kurie irgi užsidarę gyvena. 
Tokiu būdu ir tie žydai, ir Amish 
be svetimų trukdymų pilnai 
išlaiko savo tikybą ir kultūrą.

Adomėnas teigia, kad lietuviai 
naujakuriai, ypač ateitininkai, 
nesulaukė mokslininko, kuris 
būtų gerai supratęs Amerikos 
istoriją ir jos politiką, kad galėtų 
suderinti lietuvybės išlaikymą 
naujose aplinkybėse. Įvertinki
me, kad Lietuvių Bendruomenės 
13 punktų charta, kuri aiškiai 
parodo ateitininkų įtaką, 
reikalauja visiško pasiaukojimo 
lietuvybei. Priešingai, Amerikos 
sistema ir Romos Katalikų 
bažnyčia pabrėžia visuotinumą ir 

Vienuose moksleivių-studentų ateitininkų žiemos kursuose Dainavoje: (iš kairės) Viktoras Kaufmanas, 
tėvas Juozas Vaišnys, S. J., Darius Čuplinskas, Marius Gražulis ir dr. Vytautas Vygantas.
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individualumą. Tarp tų dviejų 
mentalitetų, savaime aišku, yra 
ir iš esmės turi būti įtempimas. 
Nors Adomėnas atvirai taip 
nerašo, bet jis numano, kad 
daugumas netikėtai suameriko- 
nėjo kai kuriais būdais. Užuot 
pasilikę lietuviškam rajone, 
didelis skaičius išsikraustė į 
priemiesčius, kur gyvena tarp 
nelietuvių. Taip pat daugumas 
davė pirmenybę savo gyvenime 
įsigijimui profesijos ar amato, iš 
kurio užsidirbtų didžiausią algą. 
Toks elgesys nėra smerktinas. 
Bet reikia prisipažinti, kad 
parodo suamerikonėjimą. Kodėl? 
Dėl to, kad išreiškia indivi
dualumą, vertinimą patogumų ir 
vidurinės (ar aukštesnės) klasės 
medžiaginio standarto. Vėl 
nepeiktinas pasirinkimas. Bet 
jau pasitraukimas nuo to visiško 
atsidavimo, kurį Bendruomenės 

13 punktų nurodo ir reikalauja.
Pastebėkime datas, kuomet at

sirado fondai, Katalikų tarnyba, 
Lituanistikos katedra, archyvai. 
Tik po to laiko, kuomet dau
gumas, suprantamai, pirmiausia 
buvo įsitaisę individualiai ir 
sutvarkę savo padėtį. Tiesa, 
gerai, kad nors pavėluotai tie fon
dai, tarnyba, katedra, archyvai 
atsirado.

Žinoma, yra saujelė lietuvių, 
kurie yra tikriausi lietuvybės 
apaštalai, kuriems tautos 
išlaikymas yra jų gyvenimo 
pašaukimas dieną naktį. Jie už 
menkus atlyginimus redaguoja 
laikraščius ir žurnalus, remia 
lietuvybę visom savo lėšom ir 
kukliai gyvena, tartum pagal 
griežto vienuolio dienotvarkę. Jie 
retai kada pasirodo paviršuti
niškuose renginiuose pokyliauti. 
Kadangi aš nesu kilęs iš lietuviš
kos parapijos, ir daugumą kuni
gystės metų praleidau nelietuvių 
tarpe, man neteko visų tokių pa
žinti. Bet galiu liudyti, kad a.a. 
smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas ir a.a. istorikas Simas 
Sužiedėlis priklauso prie tų re- 
tesniųjų eilių. (Vasyliūnas net 
gyvenime niekuomet neįsigijo nei 
mašinos, nei namuko.) Pridur
kime Bronių Kviklį, Vincą 
Maciūną, Vincentą Liulevičių, 
Česlovą Grincevičių, a.a. Aliciją 
Rūgytę ir pan. Irgi vertas didžios 
pagarbos yra Juozas Kapočius, 
kuris padarė stebuklus su savo 
enciklopedijom.

Toliau autorius aprašo Altos, 
Lietuvių Bendruomenės ir Vliko 
politinius nesusipratimus. Jam 
atrodo, kad užsiėmimas politine 
veikla pagreitina nutautimą, 
nes toks veikimas atitraukė 
lietuvių veikėjus nuo lietuvybės 
išlaikymo ir įtraukė į JAV-ių 
politinį procesą. Adomėnas 
kaltina lietuvių vadus, kad jie 
nesuprato ir nesupranta Ameri
kos koalicijos tradicijos ir jos 
reikalingumo, norint sėkmingai 
pasiekti savo tikslus. Galima pri
dėti faktą, kad nauji ateiviai 
nesugebėjo kuo greičiausiai 
panaudoti senų imigrantų vaikų 
talento ir jų šio krašto patyrime. 
Tokių gabių, patriotiškų ir 
veiklių asmenų buvo galima rasti 
vyčių, moterų sąjungos, tautinin
kų ir katalikų susivienijimų 
tarpe. Ateina į galvą asmenybės, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Musų laikysena 
„nusikaltėlių” sūkuryje

JURGIS BALTRUŠAITIS, SŪNUS (1903 - 1988)

Prieš keletą mėnesių lietuvių 
kilmės austras pasakojo apie savo 
ir kitų austrų pergyvenimus, 
valstybės prezidentą spaudoje 
aprašius kaip nacių bendradarbį. 
Dirbantis greitosios pagalbos 
bendrovėje, keliaujantis po 
pasaulio kraštus Austrijos 
piliečių palydėti namo į austriš
kas ligonines, kur jie pigiau ir 
prie artimųjų toliau gydomi po 
nelaimių ar staigių ligų, gydy
tojas pasakojo du dalyku. Pirma, 
kur tik jis nukeliauja, net į 
Australiją, Japoniją, Turkiją, 
Afrikos kraštus — spaudoje vis 
būna užuominos apie kaltinimus, 
ligi šiol teisiškai neįrodytus. An
tra, kitataučiai, pamatę prie 
tarnybinės uniformos Austrijos 
vėliavos spalvas arba iš kalbos 
patyrę jo tautybę, kartais 
spjauna, kartais tyliai nusisuka, 
kartais pasako labai piktą žodį 
šiam jaunuoliui, gimusiam jau po 
Antrojo pasaulinio karo.

Mūsų lietuviška patirtis dve
jopa. Visų pirma vidutinio 
amžiaus lietuviai prekybinin
kai, profesionalai ir kiti, kurie 
susitinka moksliniuose suvažia
vimuose, advokatų ar kitų 
arbatėlėse, priėmimuose, pasako
ja, kaip kartais ir jie, ir mes visi 
kaltinami: „Jūs visi naciai”, kai 
paklaustas apie savo keistą pa
vardę atsako, kad yra lietuvis. 
Tai reiškia, mūsų inteligentija 
pradeda vengti savo tautybę 
pasakyti ar ja didžiuotis.

Antra, prieš trejus metus 
Dainavos stovykloje su suaugu 
siais vadovais kalbėjomės apie 
lietuvių bendravimą savo tarpe 
Mane nustebino mokytojas, ga
bus žmonių stebėtojas ir geras 
administratorius, teigdamas, kad 
šiais laikais lietuviui lietuvį su
tikti nebėra taip miela, kaip 
seniau — ant visų mūsų tas kalti

1945 metais amerikiečių iilaisvintų nacių kalintų lietuvių Mildažys, inž. Bronius Budginas, du nebeprisimenami 
politinių kalinių grupė prie kalėjime mirusio Izidoriaus asmenys, prof. Juozas Vėbra, Pranas Žičkus, mjr. Komas 
Kurkliečio kapo Bayreuth'e, Vokietijoje. Ii kairės: M. Gintautas. Nuotrauka Vytauto Maželio

nimų šešėlis. Būtų labai įdomu, 
jeigu mūsų sociologai ištirtų per 
pastaruosius dvejus metus staiga 
sumažėjusį stovyklautojų ir li
tuanistinių mokyklų mokinių 
skaičių ir paaiškintų, ar toks 
kitimas vra vien tik dėl demo
grafinių priežasčių.

Jeigu šie keturi įvykiai — du 
lietuvio austro pasakoti, du 
lietuvių tarpe pajusti — išeitų 
viešai, Sovietai ir jų draugai 
galėtų trinti rankas, kad pagrin
dinis karo nusikaltėlių me
džioklės tikslas pasiektas — lie
tuviai, panašiai ir kiti pabal- 
tiečiai bei ukrainiečiai — yra 
sudirbti, su žeme sumaišyti, jų 
tautybės ir vardo niekas nebe
minės, o svarbiausia — patys 
tylės apie dokumentuotus šių 
dienų nusikaltimus, kuriuos šių 
tautų išeivijos stengiasi išorėn 
kelti ir pasaulio akyse už pri
spaustųjų teises kalbėti.

Tačiau šios pastabos nėra poli
tinio pobūdžio. Tą tobuliau gali 
atlikti advokatai, politinių 
mokslų specialistai, tarptautinių 
santykių žinovai. Čia rūpi mūsų 
pačių dvasinis ir dorinis nusista
tymas ir laikysena. Reikėtų pa
brėžti du moralinius klausimus iš 
tų klausimų daugybės.

Pirmas yra mūsų savigarba ir 
savivertė, kai mes kitų metamą 
bendrą, lyg tautinę ar valstybinę, 
kaltę sau prisiimame nejučiom, 
ar iš vidaus pritardami. Mūsų 
išeivija, teisiškai žiūrint, yra 
dviejų kultūrų, ypač kad mūsų 
dauguma esame katalikai. Viena 
kultūra yra jaunesnių arba gerai 
suprantančių anglosaksų teisės 
pagrindą, kad žmogus nekaltas, 
kol jo kaltė be abejonių neįrodyta 
— ir tai prisiektinių būriui, ne 
vienam valdžios pareigūnui. Ta 
nekaltumo prielaida tokia stipri 
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Jurgis Baltrušaitis (1903-1988)

Taip jau susiklostė, kad tais 
pačiais 1933 metais aš atvykau į 
Kauną semtis mokslų Vytauto 
Didžiojo universitete, o docentas 
Jurgis Baltrušaitis pradėjo 
skaityti meno istorijos kursą 
Humanitarinių mokslų fakultete. 
Visi mokslai man tada atrodė 
įdomūs ir nebuvo lengva 
pasirinkti. Tik nuo antro 
semestro perėjau į istorijos 
skyrių, kuriame ypač imponavo 
profesoriai Ignas Jonynas ir 
Leonas Karsavinas. Istorijos stu
dentams buvo privalomas ir 
meno istorijos kursas.

Tad su Jurgiu Baltrušaičiu pir
mą kartų susidūriau 1934 me
tais. Nežinojau tada, kad jis jau 
buvo savotiška meno istorijos pa
saulio garsenybė Paryžiuje, pa
rašęs studiją apie viduramžinį 
armėnų ir gruzinų meną ir apsi- 
daktaravęs garsiajame Sorbonos 
universitete. Šiek tiek žinojau 
apie Jurgį Baltrušaitį, tėvą 
(1873-1944), gal daugiau kaip 
apie diplomatą negu poetą. Aiš
ku, nežinojau tada, kad daugiau
sia savo tėvo raginamas jaunasis 
Baltrušaitis ir atvyko į Kauną, 
lyg norėdamas atsilyginti už savo 
tėvo skolą Lietuvai. Taip bent 
jaunasis Baltrušaitis vėliau aiš
kinosi Broniui Vaškeliui, rašiu
siam disertacija apie senojo Bal
trušaičio rusišką, t poeziją. Iš tik

rųjų Jurgis Baltrušaitis pirma 
buvo rusų arba, tiksliau sakant, 
Maskvos poetas, kurioje jis su 
nedidelėmis pertraukomis išgy
veno net 47 metus (1893-1940). 
Maskvoje gimė ir gimnaziją baigė 
ir jaunasis Baltrušaitis. Jo mo
tina taip pat buvo rusė. Meno 
istorijos ir archeologijos studijos 
Baltrušaitį surišo su Paryžiumi, 
panašiai kaip jo tėvą su Maskva. 
Prancūziškai jis rašė ir skelbė 
savo meno istorijos ir filosofijos 
darbus, vedė savo mokytojo, gar
saus meno istoriko prof. Henri 
Focillon (1881-1943) dukterį. 
Nežinau net, ar ligi 1933 metų 
jaunasis Baltrušaitis buvo matęs 
Lietuvą, gal tik pravažiuodamas 
ar perskrisdamas iš Maskvos į 
Paryžių.

Sunku dabar, daugiau kaip po 
penkiadešimties metų, prisimin
ti, kokį įspūdį padarė Jurgio Bal
trušaičio meno istorijos kursas. 
Prisimenu kad jo lietuvių 
kalba gerokai šlubavo. Ypač jam 
sunkiai sekėsi su minkštąja t ir 
plačiąja e raidėmis. Mes jį kartais 
ir vadindavome „cėbų menu”, 
nes taip jis tardavo, kalbėdamas 
apie senovės Egipto Tėbų laikų 
meną. Tačiau aplamai jo lietuvių 
kalba buvo gana žodinga. Jau 
1934 metais pasirodė jo Visuo
tinės meno istorijos I tomas gražia 
lietuvių kalba. Ta istorija stebino 
mus ir tuo, kad Baltrušaitis taip 
greitai sugebėjo išleisti savo 
dėstomo kurso vadovėlį, tuo tar
pu kai kiti profesoriai, net ir po 
dešimties ar daugiau metų, nesu
gebėdavo to padaryti, versdami 
studentus mokytis iš savo arba 
kitų paruoštų hektografuotų pas
kaitų užrašų. Dėl tos lietuvių 
kalbos dar galima pridurti, kad 
tuo metu buvo nemaža profesorių 
su šlubuojančia lietuvių kalba. 
Net ir prof. Karsavinas kartais 
vietoj „vadinasi” pasakydavo 
„značit”, nors aplamai jis labai 
greitai ir gerai išmoko lietuvių 
kalbą ir ne tik paskaitas skaitė, 
bet ir parašė monumentalią 
Europos kultūros istoriją lietuvių 
kalba.

Dėstydamas meno istoriją prof. 
Jurgis Baltrušaitis mėgdavo 
architektūrines ir skulptūrines 
detales pavaizduoti kreida lento
je. Tokius škicus jis padarydavo 
greitai ir gerai, nors jo dešinė 
ranka buvo gerokai deformuota. 
Ją buvo užgavęs lėktuvo propele
ris.

Apie Jurgį Baltrušaitį, kaip 
tarptautinio masto meno istoriką 
ir filosofą, turėjau progos daugiau 
sužinoti jau studijuodamas Pary
žiuje. Berods 1938 metais jis 
skaitė paskaitą garsiojoje 
Paryžiaus Meno akademijoje 
(Acadėmie dės Beaux - arts). 
Įvadinį žodį pasakė minėtasis 
prof. Henri Focillon. Dabar jau 
gerai nebeprisimenu, apie ką 
prof. Jurgis Baltrušaitis kalbėjo 
(berods apie armėnų meną), 
tačiau buvo labai malonu matyti, 
kaip visa ano meto Paryžiaus 
meno ir mokslo grietinėlė su 
dideliu entuziazmu sutiko mano 
buvusį profesorių. Iš visų šonų tik 
ir girdėta komplimentai, kokia 
tai buvusi puiki paskaita. Tarp 
kita ko, kai kas klaidingai verčia 
Academie dės Beaux - arts „Dailių-

I

Jurgio Baltrušaičio knygos „Lithuanian Folk Art” viršelis. Knyga buvo išleista 
serijoje „Lithuania: Country and Nation” 1948 metais Muenchene, Vokietijoje.

jų menų akademija”. Iš tikrųjų 
tiksliau būtų versti dailiųjų ama
tų akademija, bet kadangi dabar 
jau dailusis amatas pavirto 
menu, tad ji pasidarė tiesiog 
Meno akademija. Tie, kurie 
mėgsta vartoti „dailusis menas”, 
turėtų pagalvoti, ar yra toks 
dalykas, kaip nedailusis menas? 
Ar menas iš viso gali būti dailus 
ar nedailus?

Algirdas Julius Greimas, rašy
damas apie Jurgį Baltrušaiti, pri
simena ir toki atsitikimą. Profe
soriaudamas Egipte jis vieną 
kartą pakliuvęs tarp armėnų. Po 
paskaitos vienas jų dvasiškis vos 
jo neuždusinęs, sužinojęs, kad jis 
lietuvis ir Jurgio Baltrušaičio 
draugas. Mat armėnai laiko Bal
trušaiti geriausiu jų viduramži
nio meno žinovu. Panašiai atsiti
ko ir man. Kataloguojant Kon
greso bibliotekoje senojo. Jurgio 
Baltrušaičio poezijos rinkinį, 
1967 metais išleistą Vilniuje, 
pamatė vienas armėnas bendra
darbis. „Ar žinai”, sako, „kad 
Baltrušaitis parašė geriausią kny
gą apie armėnų meną?” „Taip”, 
sakau, ,jis buvo mano profe
sorius, o ši knyga yra jo tėvo, 
garsaus lietuvio poeto”. Būdamas 
filologas tas armėnas dažnai tei
raudavosi pas mane apie vieną ar 
kitą lietuvišką žodį. Iš jo aš 
sužinojau, kad mūsų „šuo” armė

I
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niškai vadinasi „šuon”. Ar- 
mėnų-lietuvių kalbų santykius 
šiandien studijuoja Vilniaus ir 
Erevano kalbininkai.

Turbūt buvo teisus Valerijonas 
Briusovas (1873-1924), artimas 
poeto Jurgio Baltrušaičio drau
gas, kalbėdamas apie rusiškąją jo 
poeziją, kad , jo [Baltrušaičio] ei
lėraščiuose nėra nieko, išskyrus 
poetą ir pasaulį”. Tikrai Baltru
šaitis tada buvo kosmopolitas. 
Negalima jau to būtų pasakyti 
apie Didžiojo karo ir ypač apie 
1920-1939 metų Baltrušaitį, kai 
jis tapo Lietuvos ministeriu 
Maskvoje. Mažai jis tada berašė, 
jį visiškai pavergė diplomatinė 
tarnyba, kurios vaisiais naudojosi 
ne tik Lietuvos vyriausybė, bet ir 
daugelis kitų kraštų ambasado
rių. Mat dar vis daug kas Mask
voje jį laikė „savo žmogumi”.

Nors 1939 metais, išėjęs į 
pensiją, Jurgis Baltrušaitis ap
sigyveno Prancūzijoje, tačiau da
bar jis ne tik sugrįžo į poeziją, bet 
ir toji jo poezija pasidarė labai 
lietuviška. Skaitant jo to laiko
tarpio (1940-1944) eilėraščius, tie
siog reikia stebėtis, kaip jis, 
neturėjęs su savo tėviške beveik 
jokio ryšio nuo 1893 metų, išsau
gojo tokį gyvą, primityviai liau
dišką, beveik jokios kultūros 
nepaliestą jausmą lietuvių kalbai 
ir dvasiai. Per tuos keletą metų 

(jis mirė 1944 m.) Baltrušaitis su 
kaupu sugrąžino tą tariamą skolą 
Lietuvai. Nors maskvėnai dar 
kartais bandė laikyti Baltrušaiti 
savo žmogumi, jis labai kandžiu 
satyriniu eilėraščiu pasmerkė 
Lietuvos okupaciją ir jos bendri
ninkus:

Ag, Viešpatie, vaje, vaje 
Linksmi laikai Lietuvoje!

Nepažįsta brolis brolio,
Lipdo Staliną iš molio,

Laivės buvusią alėją
Šluoja jau Maskvos šlavėja — 

Gerbkit, skurdžiai, Staliną, 
Kad laisvę pašalina!

Tą eilėraštį paskelbė prof. Bro
nius Vaškelis Metmenų žurnale 
1973 metais.

Jaunasis Jurgis Baltrušaitis, 
profesoriaudamas Kaune, jautėsi 
greičiau kaip svečias, nei neban
dydamas organiškai įsijungti į 
Lietuvos gyvenimą. Dėl to jis 
daugiausia ir gyveno Metropolio 
viešbutyje. Tačiau ir lyg svečiu 
būdamas, jis parengė du tomus 
Visuotinės meno istorijos (II 
tomas pasirodė 1939 m.), o 1935 
metais suorganizavo Baltų liau
dies meno parodą Paryžiuje, kuri, 
A.J. Greimo nuomone, buvo 
„vienas iš labiausiai pavykusių 
lietuvių kultūrinių pasirodymų 
tarptautinėje meno aikštėje”. 
(Greimo straipsnį apie Jurgį Bal
trušaitį paskelbė Literatūra ir 
menas šių metų balandžio 23 d.) 
Baltrušaičio nuomone, lietuvių 
liaudies menas turėjo užimti 
prideramą vietą pasaulinėje 
meno evoliucijos panoramoje. 
1939 metaiB jis jau turėjo paruoš
tą studiją apie lietuvių liaudies 
meną, kuri išversta į anglų kalbą 
pasirodė tik 1948 metais (Lithu
anian Folk Art).

Aišku, kad užgriūvant Lietuvą, 
karo ir okupacijos nelaimėms, 
Jurgis Baltrušaitis sugrįžo į 
Paryžių, kuris iš tikrųjų ir buvo 
jo antroji (o gal ir pirmoji?) 
tėvynė. Jis vėl pasinėrė į 
viduramžines ir bendrąsias meno 
istorijos problemas. Viena po 
kitos ėmė rodytis jo viena už kitą 
įdomesnės knygos prancūzų kal
ba. Pastaruoju metu garsi 
Paryžiaus Flammariono leidykla 
ėmė leisti Jurgio Baltrušaičio 
raštų antrąją laidą. Rimtas 
Paryžiaus dienraštis Le Monde 
Jurgio Baltrušaičio mirties proga 
(jis mirė šių metų sausio 26 d.) 
paskelbė nemažą straipsnį, 
pavadindamas Jurgį Baltrušaitį 
„didžiuoju meno istoriku” („le 
grand historien d’art”), ly
gindamas jį su jo mokytoju prof. 
Henri Focillon, o jo meno studijas 
„nęišsemiamais vaizduotės tur 
ta^s” („les ressources in- 
ėpuisables de l’imaginaire”).

(Nukelta į 2 psl.)


