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Angariečio likimas
Šių metų balandžio 5 dienų 

Tiesa išspausdino seno partiečio 
istoriko Romo Šarmaičio straips
nį apie Stalino metais nužudytą 
Lietuvos kompartijos CK 
sekretorių Zigmą Angarietį, 
Straipsnis įdomus tuo, kad 
Šarmaitis gana atvirai rašo ne 
vien tik apie Angariečio nutei
simą, bet ir apie jo tardymą, 
kankinimą. Lietuvių atsiminimų 
autoriai, pavyzdžiui, pulkininkas 
Jonas Petruitis, redaktorius 
Juozas Keliuotis ir daugelis kitų, 
seniai aprašė Stalino laikų sava
valiavimą, nežmoniškas kalinių 
sąlygas, nuolatinį jų kankinimą 
bei mušimą. Plačiai šiuo klau
simu rašė ir Solženicinas, Medve
devas, daugelis Vakarų istorikų. 
Bet oficialioji Lietuvos spauda iki 
šiol nutylėdavo šiuos reikalus. 
Šarmaitis nurodo, kaip buvo 
sudarinėjama Angariečio byla. 
Jis buvo tardomas beveik dvejus 
metus, dažnai mušamas. Mėnesį 
prieš sušaudymą Angarietis ant 
vyniojamojo popieriaus skiautės 
aprašė, kaip smūgiai per galvą 
pakenkė jo klausai, kaip labai pa
blogėjoje atmintis. Senas revoliu
cionierius Solomonas Goldbergas 
buvo verčiamas pasirašyti su
klastotą pareiškimą apie Anga
riečio veiklą. Atseit Angarietis 
įrašė Goldbergą į lietuvių nacio
nalistinę kontrrevoliucinę or
ganizaciją, davęs ginklą, kuris 
bus reikalingas pasikėsinimui 
prieš Staliną. Goldbergui atsi
sakius, tardytojas kartu su sargu 
mušė Goldbergą guminiais bi
zūnais. Kitą dieną vėl buvo var
tojamas smurtas, kol Goldbergas 
pasirašė. Šarmaitis pažymi, kad 
ir jis buvo suimtas, verčiamas 
smerkti Angarietį, bet esą atsi
sakęs tai daryti.

Sveikintina, kad Lietuvos spau
da pagaliau pradeda konkrečiau 
rašyti apie Stalino laikų terorą, 
nepasitenkina vien tuščiais šab
lonais apie asmenybės kultą ir 
neteisėtą represavimą. Šarmaitis 
net pavardėmis mini kelis tardy
tojus kankintojus, su pasitenki
nimu pažymėdamas, kad vienas 
jų buvo sušaudytas, du kiti iš par
tijos išmesti, nors manytina, kad 
pastaroji bausmė pernelyg švelni 
už prisidėjimą prie nekaltų 
žmonių žudymo. Skaitant Šar
maičio straipsnį, kyla ir kiti pla
tesnės apimties klausimai, kurie 
kol kas viešai nenagrinėjami, 
būtent, ką darė Lietuvos komu
nistų partija ir jos vadovai, kai 
nekalti žmonės buvo žudomi, ir 
ko verti kiti Berijos ir Stalino 
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saugumiečių išgauti parodymai, 
ypač iš suimtų partizanų ir kitų, 
kurie buvo kaltinami priklausą 
buržuazinių nacionalistų par
tijoms, mėginę nuversti sovietinę 
valdžią.

Lietuvos spauda dažnai rašo 
apie Lietuvos saugumo depar
tamento ' -ektoriaus Augustino 
Povilaičio slaptą kelionę į 
Berlyną 1940 metais, kur, prezi
dento Smetonos pavestas, neva 
pasiūlė Vokietijai perimti 
Lietuvą į savo globą. Tai neva 
rodo, kad Smetonai nerūpėjo Lie
tuvos likimas. Šie kaltinimai 
remiasi Povilaičio duotais 
parodymais saugumui, bet pri
simintina, kad jis bent devynis 
mėnesius buvo laikomas sau
gumo rūmuose ir, be abejo, buvo 
tiek pat kankinamas kaip Gold
bergas ir kiti, jei ne daugiau. 
Todėl jam priskiriami parodymai 
ne kuo daugiau patikimi, kaip pa
rodymas, kad Angarietis verbavo 
žmones į lietuvių nacionalistų 
kontrrevoliucinę organizaciją. Ki
tas būdingas pavyzdys — tai šių 
metų pradžioje išspausdinti 
straipsniai apie komunistų 
nukankintą Telšių vyskupą Vin
centą Borisevičių, kurio nutei
simas lygiai taip pat buvo 
grindžiamas saugumiečių išgau
tais parodymais, tarp jų iš parti
zanų vado Adolfo Kubiliaus, 
kuris turėjo būti itin žiauriai 
kankinamas, nes jis į Lietuvą 
sugrįžo iš Vokietijos. Vyskupas 
Borisevičius buvo nuteistas my
riop. Manytina, kad ir Kubilius 
susilaukė to paties likimo, bet iš 
jų prievarta ir kankinimais iš
gauti parodymai tebelaikomi tie
sos šaltiniais.

Šarmaitis teigia, kad, 
susipažinęs su Angariečio byla, 
jis parašė drąsų pareiškimą, 
smerkdamas saugumo klastotes, 
bet tardytojai jo prie bylos nepri
dėjo, nes toks pareiškimas, kaip ir 
kiti aiškinimai, „bylos fabrikan
tams buvo neparankūs”. Kitaip 
tariant, saugumas pagal iš 
anksto numatomą planą rink
davo medžiagą, o kas buvo nepa
ranku, išmesdavo. Jei šitoks 
metodas buvo taikomas komunis
tams, kurie uoliai vykdė Krem
liaus nurodymus (Angarietis, pa
vyzdžiui, savo paskaitose aiškino 
trockizmo žalą), tai galima tik 
3pėti, kaip buvo rengiamos komu
nistų priešų bylos, kas buvo daro
ma su neparankia medžiaga ir 
žmonėmis. Naujas saugumo 
išgautų parodymų vertinimas 
turi būti taikomas visoms jo au-

Dailininko Petro Vaškio kūrybos keliai
BRONIUS VAŠKAITIS

Šių metų balandžio 16 dieną, 
Lietuvių namams Philadelphijoje 
minint aštuoniasdešimt metų 
veiklos sukaktį, iškilmių paįvai
rinimui vietos Kultūros centras 
suruošė dailininko Petro Vaškio 
darbų, paimtų iš jo privačios 
kolekcijos, parodą. Tai buvo gera 
proga ne tik pasidžiaugti 
dailininko per ilgą laiką pasiek
tais laimėjimais, bet kartu 
pasekti kelius, kuriais jam teko 
žygiuoti per 67 metus.

Vaškys mūsuose ir amerikiečių 
tarpe na plačiai žinomas kaip 
skulptorius ir kaip keramikas. 
Tačiau atrodo, jog menines aukš
tumas yra pasiekęs keramikos 
srityje, ypač įvairių dydžių ir for
mų dekoratyvinių vazų kūryboje. 
Ir parodoje tarp gražiai eksponuo
tų darbų vyravo vazos. Būdinga, 
kad jis savo kūryboje, išskyrus 
kai kurių darbų vidų, visai 
nenaudoja glazūros. įvairių tonų 
spalvas išgauna metalų (vario, 
geležies, aliuminio, kobalto ir 
kitų) oksidų pagalba. Vyravo trys 
vazų tipai: ilgaliemenės, žemasto- 
gės ir vazos — puodynėlės. Dau
giausia dekoruotos tautiniais mo
tyvais arba augalų žiedais, la
pais, šakelėmis. Buvo vazų, susi
dedančių iš dviejų dalių: molio ir 
metalo. Įdomi buvo gana aukšta, 
kaip ir kiti jo darbai, žvakidė, 
skulptūrinės kompozicijos. Betgi 
lankytojų dėmesį labiausiai pa
traukė fontanėlis su trykštančiu 

koms, ir ne tik partijos.
Ką darė Lietuvos komunistų 

partija ir jos vadovai, kai aukšti 
ir ištikimi jos veikėjai buvo 
suimami? Šarmaitis aiškina, kad 
jis net kalėjime gynė Angarietį, 
kad Lietuvos spauda nutylėjo 
Angariečio nuopelnus, bet klus
niai nekartojo prieš jį nukreipia
mus šmeižtus. Atseit lietuviai 
komunistai dorai laikėsi. Tačiau 
galima suabejoti, ar iš tiesų taip 
buvo. Pavyzdžiui, rašytojas, sau
gumietis Aleksandras Gudai- 
tis-Guzevičius savo literatūros 
veikaluose juodomis spalvomis 
vaizdavo Barzdą, tai yra 
Angarietį. Neseniai Ogoniok pa
skelbė, kad, vokiečiams artėjant 
prie Maskvos 1941 metais, 
Stalinas įsakė sušaudyti per 200 
sovietinių generolų. Bet ne tik 
Berija, o ir Molotovas bei 
Vorošilovas tam pritarė, 
negailėdami smerkimo žodžių. 
Vargu, ar Lietuvos komunistai 
buvo drąsesni? Visiškai aišku, 
kad jų vadovai viešai nereiškė 
savo abejonių dėl vykdomų repre
sijų, nes tuo atveju būtų patys 
nukentėję.

Jų tylėjimas kaip tik ir tei
sinamas galimomis represijomis. 
Bet šiuo atveju nuoseklumas rei- -

vandeniu. Jo viduje įtaisytas 
elektrinis motoriukas. Tinka pa
statyti lauke ir viduje.

Visuose darbuose atsiskleidžia 
didelis Vaškio meninis talentas. 
Bene geriausiai jo kūrybą aptaria 
dailininkas Kazimieras ŽoromB- 
kis: „Pažiūrėjus į Petro Vaškio 
darbus, gaunasi šiltas jausmas 
tam paprastam, bet kartu rafi
nuotam jų išbaigimui, kuris jo 
keramikai suteikia skulptūrinio 
kilmingumo. Be reikalo Vaškys 
savo darbus vadina keramika. 
Juose daug skulptūrinio tikslu
mo, tiek visumoje, tiek detalėse. 
Svarbiausia, jo skulptūra gimsta 
autentiško talento rankose”.

1974 metais Vaškys Philadel- 
phijos meno kolegijos (joje profe
soriavo) buvo deleguotas į tarp
tautinį keramikų simpoziumą, 
įvykusį Vilniuje. Į jį suvažiavo ne 
tik žymūs keramikai iš komunis
tinių kraštų, bet ir iš laisvojo 
pasaulio. Ten jie diskutavo įvai
rias su keramika susijusias pro
blemas ir kartu pasirodė su savo 
kūrybiniais darbais. Po dvejų 
metų Vaškys vėl sugrįžo į Vilnių 
ir užtruko apie tris savaites, dar
buodamasis tenykštėje kerami
kos studijoje. Sukurtus kūrinius 
paliko Vilniaus meno muziejui. 
(Jei kam tektų jį aplankyti, ne
pamirškite reikiamą dėmesį at
kreipti į Vaškio darbus.)

Ta proga žymus okupuotos 
Lietuvos keramikas Juozas 

kalautų, kad sovietiniai istorikai 
pripažintų, jog dėl panašių 
priežasčių daugelis lietuvių ne
smerkė vokiečių savavaliavimo, 
ir turėtų pabrėžti ypatingą 
buvusio prezidento Kazio Gri
niaus, krikščionių demokratų 
vado Mykolo Krupavičiaus ir 
kitų visuomenės veikėjų drąsą, 
smerkiant nacių ekscesus. Pri
simintina, kad daugelis kitų 
lietuvių veikėjų, pavyzdžiui, 
buvęs kariuomenės vadas gene
rolas Raštikis atsisakė tarnauti 
vokiečiams, nors nežinia, jog 
kuris nors aukštas partijos parei
gūnas būtų atsisakęs savo pa
reigų, protestuodamas prieš 
smurtą ir saugumo siautėjimą. 
Juk ir pats Šarmaitis greitai 
buvo paleistas iš kalėjimo ir 
toliau tarnavo valdžiai, nors jis ži
nojo, kad ji atsakinga už jo 
mokytojo Angariečio neteisėtą 
nužudymą. Ir vėliau Šarmaitis 
klusniai prisitaikė prie politinių 
vėjų. Pernai metų viduryje išleis
tame kolektyviniame veikale Lie
tuviai — Spalio revoliucijos ir 
pilietinio karo dalyviai Šarmai
tis nutyli Angariečio likimą, 
rašydamas, kad „Angarietis 
žuvo 1940 m. gegužės 22 d. Mask
voje”.

Sunkūs ir žiaurūs buvo Stalino 
laikai; negalima laukti, kad kiek
vienas žmogus būtų tapęs did
vyriu ir priešinęsis smurtui. Bet 
vis dėlto partijos narių laikysena, 
jų atkaklus tylėjimas represijų 
akivaizdoje, klusnus kone visų, 
net ir neteisėtų nurodymų vyk
dymas, pasipriešinimo stoka, fak
tas, kad partijos nariai protesto 
ženklan nesugrąžino partijos 
bilietų — visa tai labai daug ką 
pasako apie partiečių narių 
galvojimą ir dorovę. Ir ne 
teigiamai.

K. G.

Petras Vaškys 1984 metais Philadelphijoje prie savo skulptūros darbų.

Adomonis taip atsiliepė apie sve
čio kūrybą (Kultūros barai, 1977, 
Nr. 8): „Petras Vaškys — nea
bejotinai talentingas žmogus. 
Petras dirba nuostabiai greitai su 
betarpiška medžiagos ir minties 
interpretacija, kur rafinuotumas 
susipynęs su paprastumu, neretai 
su lietuviškos simbolikos blyks
telėjimais. Jis ir puikus technolo
gas, ne vieną iš mūsų apdalinęs 
vertingais patarimais”.

Biografiniai bruožai
Petras Vaškys gimė 1921 m. 

sausio 1 d. Mosėdžio miestelyje, 
Kretingos apskrityje, netur
tingoje šeimoje. Todėl nenuo
stabu, kad ilgus metus, ypač 
bestudijuojant, jį lydėjo visokie 
nepritekliai. Baigęs Kaune Fre
dos sodininkystės-daržininkystės 
mokyklą, išlaikė egzaminus į 

Rašomas Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomybės aktas, paskelbtas 1776 m. liepos mėn. 4 d. Philadelphi
joje. Iš kairės: Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert Livingston, John Adams, Roger Sherman. Viena iš 
American Wax Museum, Independence Mali, Philadelphia, Pennsylvania, vaškinių figūrų kompozicijų, kurios buvo 
pavestos sukurti skulptoriui Petrui Vaškiui, 1986 metais švenčiant JAV Nepriklausomybės 200 metų sukakti.

Kauno taikomosios dailės 
institutą. Jame studijavo trejus ir 
pusę metų. Rusams antrą kartą 
okupuojant Lietuvą (belikus pus
mečiui iki diplomo gavimo), pasi
traukė į gaisruose skęstančią 
Vokietiją ir apsigyveno Dresdene. 
Šį miestą subombardavus, per
sikėlė į Muencheną.

Karui pasibaigus (1945), kažko
kios vidinės jėgos stumiamas, 
greičiausiai noro laužtis į meni
nes aukštumas, nemokėdamas 
kalbos, be skatiko, be dokumentų 
(jie bombardavimo metu buvo su
naikinti Dresdene), įšoko į trau
kinį ir su grįžtančiais italais at
sirado Romoje, didžiausiame me
no centre. Čia jį pasitiko nuožmus 
skurdas, veik formalus badas. 
Sužinojęs, kad maisto atžvilgiu 
padėtis yra kiek geresnė Flo
rencijoje, persikėlė į ten ir dvejus 

metus studijavo skulptūrą. Ją 
baigęs, 1947 metais įstojo į Ro
mos karališkąją akademiją ir jo
je įsigijo skulptoriaus diplomą. Po 
to dar vienerius metus tobulinosi 
meno srityje.

Dera paminėti, kad bestudijuo
jant kritiškais momentais jį 
maistu šiek tiek sušelpdavo kun. 
Vincas Mincevičius, kuris Italijoj 
jau senokai gyveno ir turėjo 
pažinčių su pasiturinčiais žmo
nėmis. Be jo pagalbos nežinia, 
koks likimas būtų ištikęs didžiai 
meno žinių ištroškusį jaunuolį.

Pirmą kartą Petro Vaškio 
didelis meninis talentas atsisklei
dė 1948 metais Romoje suruoštoje 
didžiulėje meno parodoje. (Joje 
dalyvavo 3,000 dailininkų.) Už 
skulptūrą „Motina po kryžiumi” 
laimėjo antrą premiją. Vėliau Ne- 
varoje suruoštoje parodoje jam 
teko dalis ir organizacinio darbo. 
Jo dėka ten buvo net atskiras lie
tuvių skyrius.

Neaišku, kuo viskas būtų pasi
baigę, jei ne vienas atsitikimas, 
jo likimą pakreipęs visai kitais 
keliais. 1949 metais Vaškio drau
gas Balfo atsiųstuose rūbuose 
rado adresą žmogaus, gyvenančio 
Philadelphijoje, ir jį perdavė 
Petrui. Prasidėjo susirašinėjimas 
ir tų pačių metų rudenį Vaškys 
atvyko pas savo geradarį.

Kūrimosi pradžia buvo sunki. 
Ir jam teko pakelti kietą meni
ninko naujakurio dalią: dekoravo 
bažnyčias (Philadelphijos lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčiai 
padarė kryžiaus kelius), sina
gogas, privačius namus, dirbo 
kapinėse prie paminklų ir kartu 
dvejus metus studijavo granito ir 
liejimo darbus. Tačiau visi Šie 
darbai buvo pripuolami. Vaškiui 
atrodė, kad tik komercinis 
menas, nors ir mažai patrauklus 
jo kūrybiniams polėkiams, gali 
užtikrinti kasdieninę duoną. 
1952 metais įsiruošė studiją, pa
vadintą „Petras Molds”, ir 
vertėsi taikomosios dailės kūri
niais. 1956 metais gavo instruk
toriaus darbą Philadelphijos 
meno muziejaus mokykloje, 
vėliau pavadintoje Philadelphia 
College of Art. Ir darbuodamasis

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Istorijos mielės ir razinos

v

Žvilgsnis į politinius piligrimus
Be ružavų akinių

GINTĖ DAMUŠYTĖ

Prieš metus. Lietuvos istorikai 
pradėjo šalinti istorijos baltąsias 
dėmes, tiesa, gana lėtbkai. Kol 
kas būta daugiau gražių žodžių ir 
gerų norų negu konkrečių darbų. 
Ir tai nenuostabu. Net geriausio
mis aplinkybėmis mėginimas 
nauju žvilgsniu vertinti opius 
praeities klausimus, atsisakyti 
įsisenėjusių dogmų ir seno galvo
jimo nėra lengvas uždavinys. 
Lietuvos istorikų darbą sunkina 
ir tai, kad jie nėra visiškai sava
rankūs. Kol partija laikys istoriją 
sudėtine ideologinio auklėjimo 
dalimi, tol ji daugiau ar mažiau 
prižiūrės istorikų darbą, spręs, 
kurios naujos interpretacijos 
priimtinos, ir kurios atmestinos. 
Be to, istorikus veikia savisaugos 
ir savicenzūros instinktai, ypač 
dėl to, kad partijos viršūnės nėra 
nustačiusios aiškių gairių šiuo 
klausimu. Savo kalboje spalio 
revoliucijos proga Gorbačiovas 
nedvejodamas smerkė Stalino 
nusikaltimus, bet nutylėjo slap
tuosius Molotovo-Ribbentropo su
tarties protokolus, nors itin daug 
dėmesio skyrė sutarties suda
rymo aplinkybėms. O Lietuva 
pateko į Sovietų Sąjungos rankas 
kaip tik dėl šios sutarties.

Tad istorikų ir kitų inteligentų 
atsargumas suprantamas. Drą
sesnę mintį dažnai lydi išlygos, 
šablonai, oficialių „tiesų” pa
brėžimas. Ši taktika nėra be pa
grindo. Skaitytojas veikiausiai 
pastebės, kas nauja, ir supras, 
kodėl kartojamos senienos. Nau
ji, iki šiol neminėtini faktai 
kaišiojami į straipsnius, kaip ra
zinos į pyragą. Vienur daugiau, 
kitur mažiau, visur gana nesis- 
temingai. Pavyzdžiui, paminėta, 
kad Lietuvos Taryba iš tiesų 
siekė sukurti nepriklausomą bur
žuazinę valstybę, padaryta gana 
detalių užuominų dėl slaptųjų 
Molotovo-Ribbentropo sutarties 
protokolų, kultūros vertybių slo
pinimo, pokario metų socialis
tinio teisėtumo pažeidimų.

Kol kas lietuviai istorikai 
nepasižymi ypatinga drąsa. Ir 
Maskvoje, ir Estijoje atviriau 
rašoma, net latviai pradeda 
drąsiau nagrinėti opius klau
simus, pavyzdžiui, skelbdami 
nauju duomenų apie 1949 metų 
kovo mėnesio trėmimus. Many- 
tina, kad po kurio laiko pasivys 
ir lietuviai. Bet atskirų faktų 
skelbimas — nei vienintelis, nei 
pagrindinis istorikų darbas, 
reikia sukurti sintetišką laiko
tarpio vaizdą, o tai neįmanoma, 
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neperseikėjus istorinių įvykių 
reikšmės, nenustačius jų vaid
mens priežastingumo tinkle. Ne 
visi faktai vienodai reikšmingi, 
ne visų įvykių pasekmės lygiai 
veikia tolesnę istorijos raidą. 
Kaip ir pyrage, taip ir istorijoje, 
yra razinų ir mielių, — šalutinių 
nereikšmi 3ų elementų, kurių 
gali būti mažiau ar daugiau, ir 
tokių, kurie turi lemiamą 
vaidmenį ištisų dešimtmečių įvy
kiams. Du pyragai mažai skirsis, 
jei vienas turės trisdešimt razinų, 
o kitas — dvidešimt ar keturias
dešimt. Bet jei mielės nepakils, 
tai pyragas bus visiškai kitoks. 
Marksizmui istorijos mielės — tai 
gamybinių jėgų vystymasis, kitos 
teorijos lemiamą vaidmenį skiria 
kitiems veiksniams, o dar trečios 
skeptiškai vertina visus bandy
mus sudėtingą istorijos raidą 
suvesti į kelių faktorių sąveiką. 
Net jei atsisakoma labiau 
deterministinių teorijų, neginčy
tina, kad kai kurie įvykiai 
nuspalvina viso laikotarpio isto- 
rįjos audinį bei pasuka istoriją 
kitu keliu. Kryžiuočių puolimai, 
baudžiavos įvedimas, Lietuvos 
įsijungimas į Lenkiją — tai įvy
kiai, kurių pasekmės veikė visą 
šalies gyvenimą ilgesnį laiką.

Istorikas turi atskirti mieles 
nuo razinų, nes tik šitaip yra 
įmanoma atskleisti priežastingu
mo ryšius, nustatyti įvykių tar
pusavio sąveiką, iš dalies paaiš
kinti, kodėl taip, o ne kitaip rie
dėjo įvykiai. Įsivaizduokime, kad 
į Vilnių atvykęs antropologas pa
stebi, jog automobilių vairuotojai, 
privažiavę raudoną šviesą, su
stabdo savo mašinas. Jis gali 
siūlyti įvairius šio reiškinio aiški
nimus, pavyzdžiui, kad raudona 
šviesa verčia vairuotoją skubiai 
spausti stabdžius. Bet nebus tiks
laus paaiškinimo, kol antropolo
gas nesusipažins su eismo tai
syklėmis, bausmėmis už jų pažei
dimą, priežastimis, dėl kurių jos 
buvo įvestos ir dėl kurių žmonės 
jas gerbia. Dabarties istorikas 
panašioje padėtyje, kaip ir tas 
antropologas. Jis nepajėgs su
kurti pilnesnio Sovietų Sąjungos 
ir pokario metų Lietuvos istorijos 
vaizdo, kol nuodugniai ir nuo
sekliai neišnagrinės Stalino te
roro poveikio gyvenimui, žmonių 
sąmoningumui ir elgesiui. Ir šio 
uždavinio neatliks vien kai kurių 
savavaliavimo atvejų paminė
jimas, nes šie atvejai tik matomo
ji ledkalnio dalis. Dabar pasi
tenkinama atskirų faktų atsklei

Pasaulinio masto rašytojas Nor- 
man Mailer, aprašydamas įspū
džius iš kelionės į Sovietų 
Sąjungą, sakė, kad nemokėdamas 
krašto kalbos, turistas tiesiog 
pavirsta vaiku. Bet ir vaikas 
tiesiai ir aiškiai suvokia savo 
aplinką, nes jis priima viską 
nemeluotai, aiškina Maileris.

Bet, nors vaikas atestuoja taip, 
kaip jis mato, jis nežvelgia giliau, 
o gyvena tik paviršium. Štai ir 
atsiranda bėda, kai turistas 
pavirtęs vaiku Sovietų Sąjungoj, 
grįžta namo su šokoladiniais 
įspūdž.. s.

Į jus čia prabylu* ne akade
miniu turiniu, o gyvomis aktuali
jomis apie politinių piligrimų ar, 
tiksliau sakant, naivuolių kelio
nes į Sovietų Sąjungą. Kalbu 
kaip vienos tokios kelionės 
dalyvė (prieš porą metų vykau į 
Sovietų Sąjungą su protestantų 
taikos delegacija); kalbu kaip lie
tuviškos katalikiškos institucijos, 
būtent Lietuvių katalikų religi
nės šalpos Lietuvių informacijos 
centro atstovė, kuri seka ir rea
guoja į Sovietų skleidžiamą 
dezinformaciją, į Vakarų spaudos 
netikslius komentarus apie 
Sovietų Sąjungą bei į vakariečių 
neišmaningą Lietuvos bei jos ti
kinčiųjų rūpesčių suvokimą.

Ne kartą esame girdėję, kai grį
žusieji iš Sovietų Sąjungos, nuo 
tokio Billy Graham ligi Manilos 
kardinolo Jaime Sin, sako: „Aš 
savo akimis persekiojimo nema
čiau”. Su tokia pastaba priei
nama išvados, kad persekiojimo 
nėra arba, kad padėtis yra 
pagerėjusi. Maileris, aprašy
damas savo kelionės įspūdžius,

* Paskaita, skaityta Ateitininkų studijų 
dienose Dainavoje, Manchester, Michigan, 
1987 m. rugsėjo mėn. 6 d.

dimu, vengiant gilesnės analizės. 
Pavyzdžiui, rašoma apie netei
sėtai represuotus čekistus, kaip 
Kazį Naujokaiti, Romą Pilerį, 
anksčiau žuvusį Juozą Opanskį, 
apgailestaujama jų mirtis 
asmenybės kulto sąlygomis. Esą 
Stalinas ir jo sėbrai atsakingi už 
tauriųjų čekistų mirtį. Čekistų 
legenda tebegyvuoja, nors Naujo
kaitį, Pilerį ir Angarietį sušaudė 
ir nukankino kiti čekistai. O 
Ježovo metais žuvę čekistai 
vargu ar buvo riteriai be dėmės. 
Juk teroras Sovietų Sąjungoje 
neprasidėjo 1937 metais, visą 
laiką buvo kovojama su vadina
mais liaudies priešais. Čekistai 
padėjo surežisuoti parodomuosius 
specialistų ir inžinierių teismus, 
jie susidorojo su socialistais ir 
trockistais, suiminėjo stačia
tikius, jiems tenka didelė atsa
komybė už prievartinį žemės ūkio 
sukolektyvinimą, per kurį žuvo 

papasakojo šiam specifiniam 
atvejui labai tinkamą anekdotą. 
Būdamas Vilniuje, jis vieną die
ną nuėjo į katalikų bažnyčią. Tuo 
metu vyko šv. Mišios. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė, apeigos jaudi
nančios ir įspūdingos. „Nežinau 
ar kada esu buvęs tokiose inten
syviose katalikiškose apeigose”, 
rašo Maileris. Į bažnyčią įėjo ir 
išėjo, niekam nekliudant. Mili
cijos jis niekur nematė. Jo pirmoji 
reakcija buvo: „Pasiutimas, čia 
nėra daugiau toks didelis dalykas 
eiti į Mišias”.

Bet Maileris, norėdamas at
sverti šį paviršutinišką įspūdį, 
perduoda keblesnį pavyzdį, kuris, 
jo žodžiais, „daugiau atskleidžia”. 
Amerikos lietuvė grįžta į Lietuvą 
aplankyti giminių. Giminės su 
vaišėmis atvyksta ją pasitikti 
viešbutyje, Vilniuje. Jie nori ją 
parsigabenti į kaimą 50 kilomet
rų už Vilniaus. Ji jiems aiškina, 
kad uždrausta. Jie tą paneigia ir 
tvirtina, kad viskas gerai. Taip 
išėjo, kad Amerikos lietuvė buvo 
teisi. Kai pradėjo ją giminės 
vežioti aplink Vilnių, tuoj iš pas
kos prisistatė mašina ir juos sekė. 
Šis nuotykis baisiausiai išgąsdino 
gimines, nes jie to kaime nebuvo 
patyrę.

Gal vienas iš ryškesnių realybę 
klaidinančių pavyzdžių įvyko 
praėjusią vasarą, kai kardinolas 
Jaime Sin iš Manilos lankėsi So
vietų Sąjungoje. Kelionės metu 
Sovietų agentūra TASS citavo 
Sin, kaip sakantį: „Aš niekur ne
mačiau faktų, liudijančių tikin
čiųjų teisių pažeidimus”. Įdomus 
reiškinys, kad iš lietuvių tarpo 
neatsirado norinčių, išskyrus 
Lietuvių informacijos centrą, tuoj 
reaguoti į kardinolo pastabas. 
Atseit buvo suponuojama, kad 

milijonai žmonių. Čekistai buvo 
Stalino smogikai nuo pat pra
džios, uolių uoliausiai įvykdė 
dešimtis, gal net šimtus tūks
tančių mirties nuosprendžių, bet 
čekistų legenda tebepuoselėjama.

Pastaruoju metu literatūros 
kritikas Aleksandras Krasnovas 
reiškiasi, kaip vienas pagrindinių 
viešumo Šauklių, ne kartą 
pasakęs karčios tiesos apie is-' 
torijos iškraipymus. Bet kartais 
ir jis sustoja vidury kelio, nežen
gia paskutinio žingsnio. Pergalėje 
aptardamas Jono Avyžiaus 
romano Sodybų tuštėjimo metas 
trečiąjį tomą, jis sveikina autorių 
už pastangas objektyviai aptarti 
pokario laikų istoriją, tą lai
kotarpį, (cituojame) „kai repre- 
syvinis aparatas buvo iškilęs 
aukščiau partinio aparato, kai 
proletariato diktatūra buvo vir
tusi tiesiog diktatūra”. Krasno
vas neklysta, vadindamas tų 
metų valdžią diktatūra, bet vis 
dėlto teisina partiją, atseit repre- 
syvinis aparatas buvo iškilęs 
aukščiau partinio, lyg čia būtų 
dvi lygiagrečios organizacijos. Par
tija seniai perša šitokį aiškinimą, 
nes, juo remdamasi, gali nusikra
tyti atsakomybės už itin pasibjau
rėtinus Stalino laikų reiškinius. 
Bet saugumas visada buvo parti
jai pavaldus, o partijos narių 
didžioji dauguma rėmė Stalino 
politiką, pasidavusi tai pačiai ra
ganų medžioklės isterijai.

Dar per anksti kritikuoti

Lietuvių informacijos centro New Yorke darbuotojos Marian Skabeikis ir Gintė Damušytė vienų iškilmių metu. 
Nuotrauka Margaret McCarthy

Sovietai tikriausiai iškreipė jo 
pasisakymus (kas iš dalies buvo 
teisybė) ir buvo varžomasi prieš 
Jo Eminencijos autoritetą, ypač 
kai buvo plačiai manoma, jog jis 
vyko kaip Vatikano emisaras (jis 
vyko su popiežiaus žinia, bet ne 
kaip jo atstovas, o kaip privatus 
Sovietų valdžios kviestas as
muo).

Kelios kitos kardinolo pastabos 
buvo dar daugiau stulbinančios, 
verkiant reikalaujančios repli
kos. Pvz., kardinolas buvo cituo
jamas, sakęsis, kad „prieš vyk
damas į Sovietų Sąjungą, aš 
maniau, kad nebuvo religijos 
Sovietų Sąjungoj”. LIG išreiškė 
savo atvirą nustebimą tokiu pasi- 

partiją. Jei čekistų mitas tebe- 
puoselėjamas, tai juo labiau sau
goma partijos šlovė. Bet įmanoma 
pasakyti tiesos žodį, duoti eigą 
tam dažnai minimam tiesos 
momentui, kalbėti apie mieles, o 
ne tik apie razinas. Tai padarė 
„Tėviškės” draugija ir Gimtojo 
krašto redakcija, pareikšdama, 
kad žmonės su pagrindu pasi
traukė į Vakarus 1944 metais, 
nes pirmojo bolševikmečio teroras 
buvo toks baisus. Tuo atveju buvo 
minimi ne pavieniai įvykiai, bet 
jų visuma ir jų sunkios pasekmės. 
Tai svarbus žingsnis į priekį. Dar 
svarbesnį žingsnį žengė eko
nomistas Saulius Pečiulis, 
balandžio 21 d. Komjaunimo 
tiesoje paskelbdamas straipsnį, 
kurį galima laikyti iššūkiu vi
siems tarybiniams istorikams 
atsisakyti senų trafaretų. 
"Pečiulis pabrėžia, kad pokario 
metus galima suprasti tik 
stalinizmo politinių klaidų bei 
nusikaltimo kontekste. Pasak 
Pečiulio, daugelis valstiečių tapo 
partizanais dėl prievartinio 
žemės ūkio sukolektyvinimo, 
kuris jiems reiškė naują baudžia
vą. Pasak Pečiulio, Stalino me
tais valstietis galėjo būti 
„nuolankus tarnas, tremtinys 
arba lavonas”. Savo trumpu 
straipsniu Pečiulis duoda isto
rikams pavyzdį, kaip atskirti 
mieles nuo razinų. Galima viltis, 
kad istorikai seks jo pavyzdžiu.

K. G. 

sakymu ir pabrėžė, kad yra aki
vaizdžių įrodymų Sovietų Sąjun
goj tiek religiniam gyvastingu
mui, tiek religijos persekiojimui. 
Užsienio korespondentui paklau
sus apie tikinčiųjų sąžinės kali
nių būklę, kardinolas atsisakė tai 
komentuoti. Dėl religinės spau
dos trūkumo, kardinolas sakė, 
kad jis neturėjo laiko diskutuoti 
tokių temų, „nes mano rusai 
palydovai buvo labai punktu
alūs... Aš vykau į religinę kelionę 
be jokių politinių tikslų...”

Įdomu, kad religiniai piligrimai 
kaip tik pavirsta politiniais So
vietų įkaitais, kai diplomatinio 
takto, o ne kritiškos teisybės var
dan užima šią mandagią poziciją. 
Lietuvių informacijos centras 
stipriai reagavo į Filipinų kardi
nolo pasisakymus ir pareiškė, 
kad jo kelionė buvo panaudota 
sovietinei propagandai. Reuters 
žinių agentūra apie tai plačiai 
pranešė.

Kardinolas sugrįžęs gynėsi, kad 
užsienio laikraščiai ne visai tiks
liai atpasakojo jo įspūdžius. Dėl to 
kardinolas Sin, atsakydamas į 
italų dienraščio Avvenire pa
teiktus klausimus, atitaisė kai 
kuriuos netikslumus. „Niekada 
netvirtinau”, pabrėžė kardinolas, 
„kad Sovietų Sąjungoj yra kulto 
laisvė. Norėjau tiktai pasakyti, 
kad susitikdamas su žmonėmis, 
visur patyriau jų gyvą ir tvirtą 
religinį tikėjimą... Turėjau progos 
įsitikinti, kad rusų tauta yra 
giliai religinga tauta...

Apie Latviją ir Lietuvą Filipinų 
kardinolas laikraščių korespon
dentams galėjo papasakoti tik 
labai nedaug, nes neturėjęs pro
gos plačiau išsikalbėti nei su 
vyskupais, nei su kunigais, nei su 
pasauliečiais. Užsienio spauda 
pranešė, kad Lietuvoje apie 
kardinolo apsilankymą iš ankšto 
visai nebuvo skelbiama. Nei 
Vilniuje, nei Kaune tikintieji 
apie kardinolo Sin vizitą nieko 
nežinojo. Tik atėję į bažnyčią atsi
tiktinai sužinojo, kad Mišias 
aukoja svečias iš Filipinų. Net 
kai kurie vyskupai nebuvo 
pakankamai painformuoti apie 
svečio atvykimą ir nebuvo 
pakviesti su juo susitikti ir 
drauge su juo koncelebruoti

Mišias. Kardinolui išvykus, 
visiems buvo aišku, jog ati
tinkami valdžios pareigūnai 
viską organizavo taip, kad 
svečias kuo mažiau sužinotų apie 
tikrąją Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje.

LIC su kardinolu Sin tiesiog 
susirišo, jam sugrįžus. Jis tuoj 
atsiliepė, painformuodamas, kad 
grasinęs atšaukti kelionę, jei 
jam nebus leidžiama vykti ir į 
Lietuvą (pasirodo, kad Sovietai 
svyravę dėl to kelionės punkto), 
ir kad jo apsilankymas Kaune 
buvo jam atmintinas kelionės 
momentas. Kardinolas užtikrino, 
kad savo pamoksluose jis pa
kartotinai paminėjo tikinčiųjų 
kančias. Pvz., kalbėdamas at
skirai Kauno seminarijos klieri
kams, jis sakė: „Šiandien leiskite 
man... pasakyti jums, kiek jūs 
esate davę Bažnyčiai visame pa
saulyje savo gilia tikėjimo dvasia 
ir drąsa, savo nesvyruojančia išti
kimybe tikėjimui ir Bažnyčiai... 
Beveik nuo krikščionybės atėjimo 
į jūsų kraštą, per daugelį amžių, 
jūsų tauta buvo priversta susitik
ti su sunkumais, kliūtimis, net su 
sunkiausiais bandymais. Jūsų 
ilgoje istorijoje, jūsų protėviai, o 
dabar jūs patys, esate savo dar
bais išreiškę tai, ką apaštalas 
pasakė, „..Niekas negalės mūsų 
atskirti nuo Dievo meilės’ (pgl. 
Rom. 8:35)”.

Bet kardinolas padarė prielai
dą, kad jis tenai lankydamasis 
viešai kalbėjo tik apie tai, ką savo 
akimis matė. Jis atseit pasakė 
spaudai, kad jei pozityvūs „glas- 
nost” reiškiniai yra autentiški 
pasikeitimai Sovietų politikoj, tai 
jis tą atvirumą sveikina.

Lietuvių informacijos centras, 
atsakydamas į kardinolo laišką, 
štai ką iškėlė:

1) Pamokslo turinys pagirtinas 
ir buvo vertas platesnės audien
cijos.

- \2) Kardinolas, ribodamasis 
'■„|;uo, ką matė”, atvėrė duris 
ifASS’o dezinformacijai. Perdėtas 
objektyvumas ir mandagumas 
yra ir buvo naudojamas propa
gandos tikslams. Kardinolas be 
reikalo pirmąsias pastabas su
teikė Sovietų žinių agentūrai, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie viešumą ir pusiau viešumą
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Vytas Šerelis Australijos lietuvių menininkas

Literatūra ir menas šių metų 
gegužės 28 dieną paskelbė teks
tą, kuris, be abejonės, ypatingai 
nuskambėjo netgi viešumo ir ta
bu griuvimo epochoje. Tai Justi
no Marcinkevičiaus straipsnis 
„Reabilituota — 1970 metais”. 
Jame poetas kalba apie Sibiro 
tremtinę Dalią Grinkevičiūtę ir 
platokai cituoja jos atsiminimus.

Dalios Grinkevičiūtės atsimini
mai yra sukrečiantis dokumen
tas, stiprumu prilygstąs Solženi- 
cino raštams. Mūsų tautos ir 
šalies istorijoje jie turi likti ir liks 
amžinai.

Pasak Justino Marcinkevi
čiaus, Dalia Grinkevičiūtė įteikė 
jam savo rašinį 1987 metų vasa
rą. Po pusės metų ji mirė. Šian
dien poetas ryžosi tą dokumentą 
bent iš dalies paskelbti, pridur
damas priėjo savuosius jausmin
gus ir iš esmės teisingus komen
tarus.

Labai reikšminga, kad Lietuvos 
visuomenė pagaliau sužinojo apie 
Dalios Grinkevičiūtės tekstą, 
kuris tikriausiai yra svarbesnis 
už visus eilėraščius, straipsnius, 
dramas, romanus, bet kada lietu
viškai parašytus.

Ir vis dėlto čia esama dalykų, 
apie kuriuos pridera papildomai 
užsiminti.

Vakaruose Dalios Grinkevičiū
tės atsiminimai žinomi jau seniai. 
Sibiro tremtinė juos parašė 1976 
metų liepos mėnesį. Jų rusiškas 
tekstas pateko į Maskvos disiden
tų rankas. Šie, nelaukdami geres
nių laikų ir viešumo kampanijos, 
jį paskelbė viename iš savo leidi
nių (Panv'at, t. 2,1979). Galimas 
daiktas, Dalia Grinkevičiūtė, vai
kystę ir jaunystę praleidusi Sibi
re, atsiminimus parašė rusų kal
ba, kuria jai tikriausiai buvo 
lengviau išsireikšti.

Rusų disidentų leidinys atkrei
pė mūsų dėmesį. Išvertėme atsi
minimus į lietuvių kalbą ir pa
skelbėme pilną jų tekstą Drauge, 
o kiek vėliau knygoje Lietuviai 
Sibire (Chicaga, 1981). Atsi
minimai taip pat pasirodė atski
ra knygele angliškai ir, jei ne
klystu, ispaniškai. Velionė autorė 
apie tai žinojo. Neoficialiais kana
lais gavome jos padėką ir prašy
mą atsiųsti vaistų, nes ji sunkiai 
sirgo. Kiek girdėjau, vaistų jai 
buvo parūpinta.

Taigi mūsiškė visuomenė infor
muota apie šį dokumentą — kaip 
ir apie daugelį panašių dokumen
tų, kurie irgi būtų labai svarbūs 
Lietuvai. Liūdna ir net tragiška, 
kad Dalios Grinkevičiūtės atsimi
nimų kelionė į Lietuvos spaudą 
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tiek užtruko. Bet, žinoma, geriau 
vėliau, negu niekad.

Čia ir kyla klausimas apie.at
siminimų pristatymą.

Justinas Marcinkevičius, ma
tyt, naudojosi kitu ir net plates
niu jų tekstu. Daugelis jo cituoja
mų vietų ne visai sutampa su tuo, 
kas išspausdinta Vakaruose — ir, 
sakyčiau net papildo mūsiškę 
versiją. tu poetas nežinojo, kad 
atsiminimai yra pasiekę Vaka
rus.

Bet kodėl tekstas Lietuvoje iš
spausdintas nepilnai — tik kaip 
citatos, išmargintos poeto komen
tarais? Tokį dokumentą priderė
tų išleisti atskira knyga, kuri 
turėtų būti kiekvieno lietuvio ar 
Lietuvos gyventojo namuose.

Vakaruose paskelbtame tekste 
randame, jog Dalios Grinkevičiū
tės šeima buvo ištremta už tai, 
kad jos tėvas priklausė (galbūt 
grynai formaliai) tautininkų par
tijai. Civilizuotame pasaulyje pri
klausymas bet kokiai partijai, 
įskaitant komunistinę ar kraš
tutinę dešiniąją, nėra laikomas 
nusikaltimu. Ar Lietuva vis dar 
nėra civilizuoto pasaulio dalis?

Vakaruose paskelbtame tekste 
randame, kad Dalia Grinkevičiū
tė buvo verbuojama į tarybinio 
saugumo agentus, bet atsispyrė 
tai pagundai, kuriai, deja, 
neatsispyrė daugelis mūsų kultū
rininkų ir eilinių piliečių.

Vakaruose paskelbtame tekste 
randame dar ir tokį faktą, kad 
lietuviams tremtiniams padėjo, 
daugelio jų gyvybę išgelbėjo žydų 
kilmės gydytojas Samodurovas, 
kurį Dalia Grinkevičiūtė mini su 
pagarba ir meile.

Literatūra ir menas nė žodžio 
netaria apie tai, kad 1974 metais, 
jau po reabilitacijos, Dalia Grin
kevičiūtė neteko darbo, buvo ka
tastrofiškoje padėtyje, ir prieš ją 
buvo sukelta, šmeižtų kampanija.

Justinas Marcinkevičius savo 
straipsnyje sako daug tiesos. Jis 
tvirtina, kad stalininiai budeliai 
prilygo hitleriniams, kad reikia 
paskelbti pilną dokumentaciją 
apie stalinizmo aukas Lietuvoje 
ir atlikti plačią socialinę bei 
politinę Stalino teroro analizę. 
Tatai, be abejonės, daro jam gar
bę. Po šiais žodžiais kiekvienas 
doras Lietuvos gyventojas ar 
lietuvis išeivis gali — ir privalė
tų — pasirašyti.

Bet daug kur poetas vis dar pa
siduoda tiems liūdniems reiški
niams, kuriuos George Orwell — 
pastaruoju metu TSRS pradėtas 
spausdinti — vadino „dvigubu 
mąstymu” ir „naujakalbe”.

ISOLDA I. POŽELAITĖ-DAVIS

Prieš šešetą metų Vyto Šerelio 
personalinės parodos reportažas 
buvo išspausdintas Pasaulio 
lietuvio skiltyse (1982, Nr. 1-147). 
Jame buvo pabrėžtas menininko 
talento šakotumas ir nagrinėta jo 
konkrečios-figūrinės (figurative 
representation) kūrybos tematika 
bei stilius. Šiandien, sprendžiant 
iš neseniai įvykusios jo parodos 
Adelaidėje palankios kritikos, ir 
iš daugiau kaip pusės parduotų 
paveikslų, Vyto Šerelio kūrybos 
įvertinimas yra neabejotinai 
geras — pasisekimas užtikrintas. 
O menininkas nepakeitė savo 
pozicijos. Matyt, jis nepaiso 
jautrių nadoms estetų ir kritikų 
nuomonių, o pastarųjų meno 
srovių iššūkiai taip pat neįtai
gauja jo kūrybos. Tapytojo 
siužetų apimtis nėra plati, bet la
bai savita, o kūrinių plastinė 
kalba jiems pritaikyta ir pastovi. 
Tai stebina, nes menininkas 
kuria ir vysto savo potencijas 
amžiuje, kuriame buvo reikalau
jama atsitraukti nuo tradicinių 
dailės principų, galiojusių nuo 
renesanso laikų, ir kuris itin 
pasižymėjo meno srovių gausa. 
Septintame dešimtmetyje įsitvir
tino fotorealizmas ir superrealiz- 
mas arba naujasis realizmas. Še
relio kūryba klestėjo šito realiz- the Artist as a Young Man” yra 
mo paunksnėje, tačiau ji yra pa- 
spalvinta magija, svajomis ir 
siurrealizmu. Tai nėra sąvokų 
prieštaravimas, nes siužetų 
inspiracija dažnai kyla iš realios 
aplinkos. O kai šitą realybę me
nininkas perkelia ant drobės, ji 
tampa atoki, ilgesinga ir lyg 
užkerėta. Tokį efektą kūrėjas iš
gauna, pasikliaudamas nuotaika, 
kuri dvelkia vienišumu ir in-

Jis rašo, kad stalinizmas „skau
džiai iškreipė socializmo idėjas”. 
Iš dalies taip: tarybinio socializ
mo pradininkai, įskaitant Leniną, 
nenumatė visų stalinizmo eksce
sų. Bet jie, deja, sukūrė prielai
das, kuriomis stalinizmas tapo 
neišvengiamas.

Marcinkevičius rašo apie išvež
tuosius: „Tikriausiai tarp jų būta 
ir kaltų, bet reikėjo įrodyti jų 
kaltę”. Nemanau, kad tai tiesa. 
Nemanau, kad tarp tremtinių bu
vo žmogžudžių, plėšikų ar prie
vartautojų. Vienintelė jų kaltė 
buvo ta, kad dauguma jų viešai ar 
patylomis nesutiko su Lietuvos 
inkorporacįja į TSRS. O juk ta in
korporacija buvo lygiai tokia pat 
neteisėta, kaip ir išvežimai.

Cituoju Marcinkevičių toliau: 
anot jo, paradoksalu, kad fabri
kantai, bankininkai, dvarininkai 
„į vagonus 1941 m. ...matyt, ne
pakliuvo”. Pirmiausia, dažnas iš 
jų pakliuvo. Antra — negi jie 
turėjo pakliūti? Argi ekonomiš
kai prasimušusį žmogų reikia 
bausti? Beje, ne vienas jų suvaidi- 

trospekcija. Parodos lankytojui 
susidaro įspūdis, kad tapytojas, 
vaizduodamas aplinką, atveria ir 
atkuria vidines vizijas. Jam, 
matyt, jos yra tiek pat svarbios, 
kaip ir išorinio pasaulio ap
raiškos.

Meno kritikas Tony Bishop, tei
giamai įvertinęs vėliausiąją me
nininko parodą, visgi prikišo 
tematikos vientisumo stoką. 
Tiesa, parodos apimtis buvo 
nedidelė, vos tik devyniolika 
kūrinių, bet juose vyravo tapytoją 
jaudinusios temos. Todėl atski
roms temoms galėjo atstovauti 
tik po keletą paveikslų. Tačiau 
Vyto Šerelio tematika įdomi tuo, 
kad joje yra, nors ir ne visada, 
keli prasmių klodai. Jis taip pat 
mėgsta operuoti tais pačiais sim
boliais, bet vis skirtinguose 
kontekstuose.

Parodoje buvo didelio masto 
darbų persvara, tapytų aliejumi 
ant drobės. Iš jų buvo daugiausia 
gamtovaizdžių, portretų ir 
kūrinių siurrealistiniais moty
vais. Iš siurrealistinio ciklo žiū
rovą suintriguoja ir verčia susi
mąstyti paveikslas „Out the Win- 
dow”. Jo atspaudas puošia Peter 
Goldsworthy apysakų rinkinio 
Bleak Rooms viršelį. „Portrait of

ilgos brandos, paslaptingas, 
mįslingas kūrinys. „Broken 
Wheel” dvelkia lyrika ir liūd
numu. Šį įspūdį pagilina mono
chromatinių, prislopintų pilkšvų 
ir žalsvų spalvų derinys. Siužetas 
siurrealistinis: perlenktas dvi
račio ratas, kurio išlinkę stipinai 
kabalioja kaip telegrafo vielos po 
smarkios audros, yra pusiau 
panertas vandenyje. Kaip šešėlis

do teigiamą vaidmenį Lietuvos 
ūkio ir net kultūros plėtotėje.

Iš Marcinkevičiaus straipsnio, 
kaip ir iš kitų Lietuvoje ta tema 
pasirodančių straipsnių, turėtų 
sekti, kad socializmo priešai 
Lietuvoje vis dėlto buvo kalti. Ko
dėl? Ar jie turėjo sveikinti nepri
klausomybės žlugimą? Ar priešiš
kumas socializmui, dargi stalini
niam socializmui, yra nusikalti
mas, už kurį reikia grūsti žmones 
į ledinį kapą? O jei kas iš viso 
nesutinka su socialistine idėja, ar 
ji būtų Markso, ar Lenino, ar Wil- 
ly Brandto, ar Olofo Palmės? Ar 
toks asmuo jau kaltas prieš savo 
liaudį?

Marcinkevičius atsargiai, bet 
vis dėlto tvirtina, kad Lietuvos 
gyventojų dauguma buvo lojali 
tarybų valdžiai, gana aktyviai 
dalyvavo renkant liaudies seimą. 
Šiandien objektyvių istorikų yra 
nustatyta, kad liaudies seimo rin
kimai buvo tokie pat neteisėti, 
kaip ir išvežimai, ir kad loja
lumas tarybų valdžiai, jei tokio 
būta, didžiąja dalimi buvo 
įkvėptas tik represijų baimės. 
Kitaip tvirtinti padorus žmogus 

' šiandien neprivalėtų.
Taigi sveikindamas viešumą 

Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje, 
sveikindamas ir Justino Marcin
kevičiaus straipsnį, turiu pasa
kyti, kad tai dar ne viešumas, o 
tik pusiau viešumas. O viešumas, 
deja, gali būti tik pilnas: kitaip 
kyla įtarimas, kad jo iš viso nėra. 
Anot rusų rašytojo Bulgakovo, 
maistas gali būti tik visiškai švie
žias. Trupučiuką nešviežias mais
tas iš viso nėra maistas.

Tomas Venclova

Vytas Šerelis Autoportretas

jame atsispindi antroji rato pusė. 
Ar tai sudužusių vilčių ir neiš
sipildžiusių gyvenimo svajonių 
simboliai? Klausimas lieka atvi
ras. Kiti kūriniai, kaip „Eleph- 
ant and Eyeball”, prajuokina ir 
sužavi novatoriškai pavaizduo
ta simbolika. Vyto šerelio kūry
boje dažnokai pastebime akies 
obuolio motyvą. Šis simbolis jau 
buvo naudojamas gilioje senovėje. 
O akis trikampyje, švč. Trejybės 
simbolis, dar ir šiandien yra 
krikščioniškoje ikonografijoje. Ar 
menininkas bando sutapatinti ši 
simbolį su žmogaus gyvenimu, su 
transcendentinėmis paslaptimis? 
Motyvas tada įgytų filosofinės 
prasmės ir atsiribotų nuo jo var
tojimo politinės, socialinės ar 
kitokios problematikos paryš
kinimui. Anksčiau minėtas rato 
simbolis pasikartoja skirtingame 
kontekste paveikslų „Tree and 
Swing” variantuose I ir II. Tai 
yra sodo kampeliai, kurių 

Vytas Šerelis „Dryžuotas megztukas” 
Aliejus ant drobės, 75 x 85 cm

centrinė tema — šakotas medis ir 
nuo jo kabanti automobilio pa
danga. Padanga kybo ant plonos 
virvės, kuri viename variante 
beveik susilieja su sodo fonu. Me
dis ir ratas turi tarpusavio ryšius, 
ir abu paveikslus galima inter
pretuoti keliose plotmėse: tai akį 
glostantys peizažai su vaikų 
sūpuoklėm padangos pavidalu. 
Padanga perkelia paveikslą į da
bartį, į mus supančią aplinką. Iš 
kitos pusės, tai gali būti žmogaus 
gyvybingumo ir lytinio impulso 
simbolis. O medis jau seniai 
naudojamas motyvas žmogaus 
gyvenimui pavaizduoti.

Vyto Šerelio portretai yra labai 
pasisekę. Juose menininkas atku
ria modelio bruožus, asmenybę ir 
nuotaiką. Nedaug tapytojų yra 
apdovanoti tokiu talentu. 
Reikėtų pabrėžti, kad Šerelis 
mėgsta tapyti jaunuolių ir vaikų 
portretus. Pastaruose dažnai pa
vojinga nuslysti į saldumą ir 

sentimentalumą. Vytas Šerelis to 
išvengia. Jo portretai pavergia 
nuoširdumu. Dailininkas moka 
tiesiogiai prisiliesti prie individo 
būties esmės. Meno kritikas Tony 
Bishop teigia, kad „modelių 
žvilgsnio intensyvumas byloja 
apie Šerelio talentą pagauti ir 
sukondensuoti tą, ką jis mato, be 
pagražinimo ir sentimentalumo”.

Portretuose yra savitai iš
spręstas modelio figūros išryški
nimas, priartinant ją prie pirmo 
plano ir nutolinant ar suminkš
tinant foną. Juose šviesos ir 
šešėlių žaismas kartais stipriai 
niuansuotas ir modelis atkurtas 
aštriame fokuse, kaip, pvz., 
„Amalie” portrete. Kitur, kaip 
„Yellow Jumper”, šviesa prislo
pinta, vienodesnė ir geriau prisi
taikanti prie švelnaus fono ir 
jauno modelio susimąsčiusio 
žvilgsnio bei susikaupusios pozos. 
Apšvietimas ir fonas yra vėl 
kitaip pavaizduoti paveiksle 
„Striped Jumper”. Čia šviesa lyg 
antgamtiška, o fonas — puikus vi
durio Australijos gamtovaizdis. 
Gali net kilti klausimas: ai- tai 
portretas, ar peizažas su jaunos 
merginos figūra? Pirmame pa
veikslo plane matome jaunuolę, 
kampu į žiūrovą atsigręžusią, 
kurios žvilgsnis nukreiptas į vir
šų. Jos veidas ir liemuo atsiriboja 
nuo dangaus savotiška aureole, 
kurios funkcija yra suteikti figū
rai skulptūriško apvalumo. Už 
merginos matyti beribiai toliai, 
vienišo emu paukščio siluetas, 
reaktyvinio lėktuvo dujų pėd
sakas ir delčios užuomina. 
Jaunuolės dryžuotame megztuke 
vyrauja mėlyna spalva. Ji 
pasikartoja dangaus skliaute, 
merginos akyse, kelnių tri
kampėlyje ir melsvos spalvos taš
keliuose, išbarstytuose pievoje. 
Vertėtų atkreipti dėmesį į 
techniką, kuria menininkas 
atkuria pievas, laukus ir kitus 
siužetus. Jo potėpiai nepaprastai 
smulkūs, subtilūs, ir jų gausa 
suteikia lengvumo. Atrodo, kad 
viskas mirgėte mirga švelnių 
spalvų sąskambyje. Tonų har
monija yra užburianti. Paveikslo 
kompozicija yra meniškai iš
balansuota, o perspektyva nusi
driekia į tolius, susiliedama su 
neaprėpiamu dangumi. Tolių 
iliuzija sukelia ilgesį ir Australi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie ,,totalitarinę radiaciją”
Lietuvoje ramu — oficialiosios 

spaudos puslapiuose aiškina san
tvarkos apologetai. Lietuviai ne
kariauja, nesižudo, nedaužo 
langų, nestreikuoja. Lietuvoje 
klesti socializmas, kuriam „pri
taria” visa lietuvių tauta, išsky
rus pora tuzinų „suklaidintų” 
gaivalų.

„Čekoslovakijoje ramu”, Lon
done leidžiamo žurnalo Cenzūros 
indeksas kovo numeryje išspaus
dintame straipsnyje rašo čekų 
dramaturgas Vaclav Havel. „Pas 
mus nėra karingų demonstracijų, 
(išorinio) smurto, karo ar žmogžu
dysčių. Tačiau ta ramybė ap
gaulinga. Tai tiktai paviršius, po 
kuriuo vyksta kova tarp totali
tarinės santvarkos ir paties 
gyvenimo”.

Tai, ką Gimtasis kraštas ar 
Tiesa vadina „socializmu”, 
Havel’is pakrikštija totalitariz
mu. Kuris terminas tiksliau apta
ria padėtį Lietuvoje ir Čeko
slovakijoje?

Neteisybė, kad mūsų šalyje 
nekariaujama ir nežudomą — 
tvirtina Havel’is. Karas, žudynės 
čia pasireiškia kitu pavidalu: iš 
visuomeninių įvykių sferos, kur 
juos galima lengviau stebėti, 
karas ir žudynės tapo nustumti į 
žmogaus vidinio naikinimo zoną, 
kurią sunkiau pastebėti. Ir čia 
siaučia mirtis — lėta, slapukiška, 
bekraujė, ne visai absoliuti, bet 
pasibaisėtina, niekad nepranyks- 
tanti mirtis, kuri naikina viską: 
veiklą, laiką, gyvenimą. Toji mir
tis, tai keistas kolektyvinis mari
nimas, masinė anestezija, visuo
menės ir istorijos pavertimas į 
nieką. Asmens gyvenimas tampa 
nuobodžiu ir vienodu dalelytės 
funkcionavimu didžiulėje ma
šinoje, iš kurios jį išjungia mirtis.

Tokią padėtį Havel’is vadina 
organiška toliau pažengusio ir 
stabilizuoto totalitarizmo iš
raiška, besikerojančia iš pačios 
totalitarizmo esmės. Totalitarinis 
naikinimas yra sunkiau įžiū
rimas, labiau išplitęs ir pavo
jingesnis už „Aids” epidemijos 
bakterijas ar už branduolinę 
radiaciją.

Anot čekų dramaturgo, totalita
rinei santvarkai būdinga stulbi
nanti inercija. Valdžia turi viską 
kontroliuoti, nes kitaip ji nebūtų 
totalinė. Ji negali išleisti iš savo 
rankų tokios didžiulės ir gyvybiš
kai svarbios gyvenimo dalies, 
kaip ekonomija, nes nustojusi 
kontroliuoti ūkį, ji prarastų savo 
tapatybę. Jei santvarka garan
tuotų ekonominį pliuralizmą ir 
jam netrukdytų, ji tuomi prisi-

Vaclav Havel

pažintų, kad jos galybė yra ribo
ta. Tuomi ji paneigtų savo totali
tarinę prigimtį ir nustotų buvusi 
pati savimi.

Kur nėra ūkinės iniciatyvos ir 
pliuralizmo, rašo Havel’is, žmo
gus gamintojas nebėra aktyvus 
ūkinės veiklos dalyvis bei kūrė
jas ir tampa tiktai įrankiu. Pra
radęs savo unikalumą, kaip re
liatyviai savarankiškas ūkinio 
gyvenimo dalyvis, žmogus pra
randa ir dalį savo visuomeninio 
bei žmogiškojo unikalumo, iš 
dalies netenka vilties kurti savo 
ypatingą gyvenimą. Totali
tarinėje ūkinėje santvarkoje 
viskas supanašėja: pastatai, dra
bužiai, darbovietės, transportas, 
pramogos, žmonių elgesys ir 
viešumoje, ir namuose.

Pasak čekų autoriaus, da
bartinė totalitarinė sistema pa
verčia mažą grupelę visos tiesos 
šaltiniu ir sutelkia visą galybę į 
jos rankas. Ši grupelė diktuoja 
visą visuomeninę veiklą. Šiuo 
principu paremtame pasaulyje 
nebėra vietos paslaptingumui; 
visiškos tiesos nuosavybė reiškia, 
kad viskas jau žinoma iš anksto.

Totalitarinės visuomenės na
rius, rašo Havel’is, pančioja 
ypatinga įtampa — „stresas”. 
Žmonės nervingi, irzlūs, pasken
dę rūpesčiuose arba — abejingi. 
Tai žmonės, kuriuos supa nuo
latinė grėsmė. Tai nelaisvų 
pažemintų, viltį praradusių ir 
niekuo nebetikinčių žmonių 
įtampa. Įtampa tų, kurie privers
ti kiekvieną dieną galynėtis su 
absurdu ir tuštuma, ...kurie 
gyvena apgultame mieste. 
Įtampa visuomenės, kuriai nelei
džiama gyventi istorijoje. Įtampa 
žmonių, kuriuos siaubia gyve
nimą neigianti totalitarinė radia
cija — tvirtina čekų dramaturgas.

k.ž.

Knygą „Partizanų kovos Lietuvoje sutinkant
UGNĖ JOTVINGYTĖ

Kęstučio K. Girniaus knyga „Parti
zanų kovos Lietuvoje" (Chicaga: Į lais
ve fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 
1987; antroji laida, 1988) yra iki šiol 
pirmas veikalas mūsų istoriografijo
je, sukaupęs tuo tarpu prieinamus 
duomenis apie pokario partizanų ko
vų laikotarpi ir vykdąs jo istorine 
analize- Tai laikotarpis, kurio reikš
mė yra tiek pat gyva mūsų tautinėje 
sąmonėje, kiek jo priežastingumas ir 
dėsningumas tebėra neišsemti istori
niai klausimai. Veikalas buvo ilgai 
lauktas ir jo pasirodymas — svarbus 
išeivijos įnašas lietuviškajam rūpes
čiui. Daugiau kaip prieš dešimt metų 
kai kurie vadovaujantys Lietuvos in
telektualai, tada dar slapčia, įtaiga
vo lietuvius iš užsienio, kad vienas iš 
reikšmingiausių darbų, kuriuos išei
vija b tinti atlikti, būtų partizanų 
kovų laikotarpio istorinė studija — to
dėl, kad partizanų kovos, jų akimis, 
sudaro akivaizdų liudijimą, jog kraš
tas ir tauta ne savo noru įstojo į So
vietų Sąjungą. O šiuo metu kaip tik 
ši tema ir Lietuvoje įgyja viešesne iš
raišką.

Čia spausdiname jaunos autorės ap
žvalgą ir įspūdžius bei komentarus 
apie Kęstučio K. Girniaus knygą. 
Netrukus pateiksime studijine šio 
veikalo recenziją, ruošiamą prof. dr. 
Vytauto Vardžio. —Red.

Tyliajam vakare žydėjo dobilai, 
Tada tu išėjai ir mane palikai.

Stovėjau ant ežios, nubarstytos rasos, 
Lydėjau akimis nutolstantį dar vis.

Sugrįšiu gal kada, tu lauk prie 
dobilų, 

Jei tik neužniūniuos mirtis saldžių 
sapnų.

Partizanų daina

Žmonija per savo gyvavimo 
istoriją žymesniuosius įvykius 
yra įamžinusi vienokiu , arba 
kitokiu paminklu, architektū
riniu statiniu arba rašytiniu 
palikimu. Taip ir lietuvių tauta, 
atgavusi Nepriklausomybę, mies
telių skveruose, pakelėse ir svar
besnių Nepriklausomybės kovų 
vietose statė paminklus žuvusių
jų už laisvę atminimui pagerbti. 
Važinėjant po Lietuvą, užeisi ne 
vieną vietą, kurioje visiems lai
kams lieka įamžintas sukilėlių 
atminimas, įžymiųjų tautos 
veikėjų vardai. Sa o narsių sūnų 
— Lietuvos partizanų — 
atminimą lietuviai gi nešioja 
lūpose ir atminty. Tie du žodžiai 
pu paskutiniojo Merkinės parti
zanų būrio sunaikinimo tapo lyg 
ir savotišku tabu. Tiktai dainos, 
kurios buvo sukurtos bene kiek
vienam partizanui, stojusiam 
akistaton su nenugalimu raudo
nuoju slibinu, tebeskamba kai
muose ir miestuose, o vyresnieji 
savo vaikams arba vaikaičiams 
tiktai į ausį pašnibždėti gali, ku
riam iš partizanų buvo sukurta ši 
daina ir kokiomis aplinkybėmis. 
Nenuostabu, kad ir Lietuvos 
etnografai bei tautosakininkai ne 
kartą, žinoma, tiktai ne viešai, 

yra pripažinę, kad pokario Lie
tuvos dainuojamoji tautosaka, 
kuomet daina apie žuvusį 
draugą, mylimąjį arba artimąjį 
gimdavo kartu su jo apraudojimu, 
yra neįkainojamas mūsų tau
tosakos lobynas. Ne vienas 
mokslininkas būgštauja, kad kar
ta, užaugusi su šiomis dainomis, 
nesugrąžinamai į kapus nusineš 
ir dalį mūsų istorijos. Taigi, 
šiandien, kalbant apie šviesė
jančius horizontus veik visose 
visuomeninės, kultūrinės bei 
mokslinės veiklos sferose, gal 
kartais bus sudarytos sąlygos 
tautosakininkams užfiksuoti ir šį 
Lietuvos istorijos puslapį.

Lyg atsaku į visų būgštavimus 
apie per didelį nutylėjimą beveik 
dešimtmetį trukusių pokario 
kovų Lietuvoje būtų galima 
laikyti pernai išėjusią Kęstučio 
Girniaus knygą Partizanų kovos 
Lietuvoje (Chicaga: Į Laisvę fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti, 
1987). Knygos autorius pasirinko 
sau nelengvą uždavinį: gyvenant 
už Lietuvos ribų, turint tiktai 
oficialiai prieinamą sovietinę 
rašytinę bei išeivijoje sukauptą 
medžiagą, filosofiniu-istoriniu 
požiūriu įvertinti politinius, 
socialinius bei ekonominius ir 
ideologinius poslinkius Lietuvoje 
per pirmąjį pokario dešimtmetį. 
Tai gana drąsu ir pagirtina.

Knygoje Partizanų kovos Lie
tuvoje laikomasi griežtos loginės 
ir laikinės tvarkos. Antai 
pirmiausia Kęstutis Girnius 
sprendžia teorinius klausimus: 
kokio pobūdžio buvusi partizanų 
kova, kas stojo į partizanus, ko
kių motyvų vedini žmonės masiš
kai aštuonerius metus papildė 
partizanų gretas. Kalbėdamas 
apie partizanų kovų pobūdį, kny
gos autorius pokarinės Lietuvos 
laikotarpį palygina su kai kuriais 
kitais pasaulio įvykiais, tuo aiš
kiai paremdamas savo motyvus, 
kad Lietuvoje vyko rezistencinio 
pobūdžio kova. Kęstutis Girnius 
pažymi, kad Lietuvoje tikrai 
nebuvo išsivystęs teroristinis 
sąjūdis, nežiūrint to, kad pasaulio 
istorijoje gana gausu panašių pa
vyzdžių: „XIX-ojo šimtmečio rusų 
narodninkai, Baader-Meinhofo 
grupė Vakarų Vokietijoje, Rau
donoji brigada šiuolaikinėje Itali
joje, baskų teroristų organizacija 
ETA ir t.t.” (p. 47). Šiuos savo mo
tyvus autorius grindžia tokiais 
argumentais: partizanų skaičius 
nėra buvęs toks didelis, kad 
galėtų prilygti teroristiniam sąjū
džiui, antra, „partizanai turėjo 
savo teritoriją, kur jų įsakymai 
buvo vykdomi, maistas jiems 
tiekiamas, kur sovietų organų 
įtaka ir galia buvo labai ribota”. 
Be to, „partizanai nesistengė pra
plėsti savo veiklos miestuose, ne
vykdė atentatų prieš atsakin
giausius partijos ir sovietinius 
darbuotojus arba kultūros 
veikėjus. Žinomi tik keli atvejai, 
kai partizanai įvykdė platesnės

. apimties teroristinį veiksmą, 
kuriuo buvo mėginama žudyti 
žmones be atrankos”.

Sustojant prie klausimo, ar 
Lietuvoje vyko klasių kova, Kęs
tutis Girnius pirmiausia pateikia 
marksistinį šios sąvokos api
brėžimą, tuo parodydamas, kaip 
marksistinė-lenininė ideologija 
aiškina vadinamąją klasių kovą 
bei kaip per visus keturis poka
rio dešimtmečius buvo gražiai 
nutylimos partizaninės kovos 
Lietuvoje. Pasak marksistinio

Viena iš nuotraukų Kęstučio K. Girniaus knygos „Parizanų kovos Lietuvoje” 
iliustraciniame priede: „Vaizdai iš Lietuvos partizanų gyvenimo, 1946-1949”.

apibrėžimo, klasių „kova yra 
vienas pagrindinių istorijos 
variklių. Klasių kova, atvira ar 
pridengta, yra nuolatinis visų 
klasinių visuomenių elemen
tas”. Tačiau, kaip pažymi knygos 
autorius, nuosaikesnieji marksis
tai dažnai visų konfliktų nesu
veda į klasių kovą, teigdami, kad 
„ekonominiai interesai turi 
lemiamą vaidmenį visuomeni
niame gyvenime”. Todėl komu
nistai, užėmę kurį nors kraštą, 
skiria „ypatingą dėmesį ūkio 
pertvarkymui ir buvusio elito 
sunaikinimui arba bent pašali
nimui iš viešojo gyvenimo, mė
gina sukurstyti klasinę nesan
taiką, įvairiais geresnio gyve
nimo pažadais ir ūkinėmis leng
vatomis siekia apie save sutelkti 
vargingesnius šalies piliečius”. 
Kaip toliau pažymi autorius, 
tuometinėje Lietuvoje klasių ko
vai sąlygos buvusios tikrai palan
kios, tačiau, trūkstant duomenų, 
negalint pasinaudoti saugumo 
archyvine medžiaga, nežinoma, 

Raudgirio partizanai Kelmės rąjone — iš Kęstučio K. Girniaus knygos „Partizanų kovos Lietuvoje” 
iliustracinio priedo: „Vaizdai iš Lietuvos partizanų gyvenimo, 1946-1949”.

kiek, pavyzdžiui, iš varguomenės 
kilusiųjų stojo į stribus arba 
kokia buvusi partizanų socialinė 
sudėtis, na, ir galiausiai, kas 
buvo tie žmonės, kurie maistu ir 
apranga rėmė partizanus. Kaip 
toliau pažymi savo knygoje Kęs
tutis Girnius, pagal turimą sta
tistiką aišku, kad „klasinė dife
renciacija Lietuvoje nebuvo toli 
pažengusi”, o proletariatas 
sudarė kur kas mažesnį procentą 
negu kitose išsivysčiusiose šaly
se.

Antra vertus, motyvus išeiti 
partizanauti nesunku rasti: tai ir 
sovietinis teroras, kuris ypač pa- 
aštrėdavo per masinius vežimus 
į Sibirą, ir niekaip negęstanti 
viltis, kad dar neprarasta Nepri
klausomybė, kurios vedini lie
tuviai masiškai ėjo į partizanus. 
Be to, ilgai buvo karštai tikima, 
kad Lietuvos rezistencijos sąjūdį 
parems Vakarai.

Detaliam partizaninio gyve
nimo ir kovų aprašymui skirti 
net trys knygos skyriai: penktas, 

šeštas ir septintas. Kęstutis Gir
nius partizanų kovų raidą su
skirsto į tris laikotarpius. 
1944-1946 metų kovų etapui bū
dingas jėgų telkimas bei pirmųjų 
žygių ir puolimų vykdymas. 
Šiame skyriuje autorius kiek 
plačiau apsistoja prie Lietuvos 
laisvės armijos (LLA) aiškinimo 
bei desantininkų vaidmens.

Vieni reikšmingiausių parti
zanų sąjūdžio istorijoje yra 
1946-1948-ieji metai arba antra
sis šios kovos laikotarpis. Au
torius nuosekliai aptaria, kaip 
pasikeitė valdžios taktika, kokias 
gaires savo veiklai nusistatė 
partizanai. Kaip pažymima kny
goje, „partizanų vadovybė turėjo 
skaitytis su nauja komunistų 
taktika ir kiek galima daugiau 
prisitaikyti prie kintančių 
sąlygų”. Ypatingą dėmesį Kęs
tutis Girnius skiria partizanų pa
stangoms sutrukdyti rinkimus, 
kurie nuo 1946 iki 1951 metų 
Lietuvoje vyko beveik kasmet ir 
dažniausiai vasario mėnesį. 
Reikia pažymėti, kad šis darbo 
baras buvo atliekamas tikrai 
gerai, nes, Juozo Lukšos tvirti
nimu, visoje Lietuvoje balsavo ne 
daugiau kaip 40 procentų pri
valančių balsuoti piliečių, pačių 
lietuvių balsavo tiktai 27-28 
procentai.

Pirmą kartą pateikiamas ir 
partizanų spaudos leidinių 
sąrašas, kurių pavadinimai su
skirstyti pagal Lietuvos sritis. 
Aštuonerius metus trukusios 
partizaninės kovos paliko savo 
pėdsaką ir partizanų kasdie
niniame gyvenime: reikėjo prisi
taikyti prie neįprastų gyvenimo 
sąlygų — visą laiką gyventi 
baimėje, o vėliau kuo daugiau 
laiko pratūnoti bunkeryje, nes 
dieną pasidarė pavojinga vaikš
čioti net ir kaimuose. Partizano 
kasdienybei aprašyti Kęstutis 
Girnius skiria taip pat visą 
skyrių, kuriame jis šaltu ir 
objektyviu istoriko žodžiu pasako 
gerus dalykus, tačiau nenutyli ir 
neigiamų partizanų 
aspektų, kurie net ir 
ninėje Lietuvoje kelia 
veršines diskusijas, 
paminėtinas girtuokliavimas, 
kuriuo ne vienas partizanas 

(Nukelta į 3 psl.)

elgesio 
šiandie- 
kontro-
Iš jų

Siame numeryje:
Čekų dramaturgas apie „totalitarinę radiaciją” • Kęstučio K. Gir
niaus „Partizanų kovos Lietuvoje” • Pasaulio lietuvių IV kultūros 
kongreso koncertas ir paroda • Alejandro Carrion eilėraštis • Strat- 
fordo festivaly • Luebecko Lietuvių gimnazijos 40-mečio suvažia
vimas • Chicagos teatruose



J

!.>•> V.S
Nzc.o..* 1,4

ai yda
JLbJioiegį

D R A U G A SANTROJI DALIS
MOKSLAS, ME^AS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1988 m. liepos mėn. 30 d. I July 30, 1988 - Nr. 148(30;

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Justinui Marcinkevičiui 
apie Sibiro kankinius prabilus

Sovietinio totalitarizmo aukų 
balsas pagaliau pasigirdo ir ofi
cialiosios lietuvių spaudos pus
lapiuose, kai Literatūra ir menas 
gegužės mėnesį išspausdino iš
traukas iš Sibiro kankinės Dalios 
Grinkevičiūtės atsiminimų — at
pasakotų poeto Justino Marcin
kevičiaus lūpomis.

Tai galbūt moraliai gražiausia 
valanda ilgoje ir vaisingoje Jus
tino Marcinkevičiaus karjeroje. 
Jo balsas virpa, sukrėstas tų 
nusikaltimų gylio ir apimties. 
„1941-ųjų metų tremtiniai buvo 
pasmerkti sunaikinimui”, rašo 
jis. „Už ką?” Marcinkevičius 
nuplėšia kaukes nuo „tarybinių” 
enciklopedijų, LSSR Konstituci
jos ir LSSR istorijos melagingų 
gražbylysčių. Jis pasipiktinęs pa
smerkia dabartinius masinių nu- 
. Įkaitimų teisintojus (kaip Jer- 
malavičius ir kiti Tiesoje) bei cen
zorius, braukiusius bet kokią 
užuominą apie deportacijas ir jų 
aukas. Jis tiesiai pareiškia, kad 
1941 metais buvo užsimota, hit
lerininkams giminingu būdu, iš
naikinti lietuvių inteligentiją. Ir 
jis reikalauja paskelbti visą tiesą 
apie nusikaltimus.

Jei tik Marcinkevičius būtų čia 
sustojęs... Bet, deja, jis rašo 
toliau, senais žodžiais ima aiškint 
1940-41 -ųjų metų įvykius. Anot 
jo, Lietuvos gyventojų dauguma 
buvusi „lojali Tarybų valdžiai, 
gana aktyviai dalyvavo renkant 
liaudies seimą”. Kai kurie lie
tuviai „apsisprendę balsuoti už 
Paleckį”, nes jis žadėjo nubrauk
ti skolas. „Tarybų valdžiai” gero 
nelinkėjo nacionalizuotų „stam
bių gamyklų, bankų, dvarų savi
ninkai!”

Sunku tikėti, kad čia kalba tas 
pats, deportacijas pasmerkęs, 
Marcinkevičius. Lietuvių tauta, 
kurios kančias jis ką tik aprau
dojo. čia virsta romia, „prakeik
to nuolankumo” kupina banda, 
kuri nesijaudina dėl nepriklau
somybės praradimo ir palankiai 
sutinka svetimą priespaudą. (Be 
abejo, tais laikais būta ir iliuzijų 
apie „tarybinę" santvarką, bet 
tos iliuzijos labai greitai išsisklai
dė — daug greičiau negu kai ku
riems lietuvių rašytojams.) Vos 
tik pasmerkęs istorijos klas
tojimą, poetas iš tų pačių suklas
totų „tarybinių” elementorių 
kartoja pasakėles apie tariamą 
„Liaudies seimą”, kuriame liau
dis neturėjo jokio balso; apie tų 
pačių „Berijos riterių” supla
nuotų ir prižiūrėtų rinkimų 
farsą; apie „dvarininkus ir 
fabrikantus” kaip vienintelius 
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totalitarinės santvarkos prieši
ninkus; apie „Tarybų valdžią” — 
kai šiandien ir pats Gorbačiovas 
prisipažįsta, kad tos „tarybos” te
egzistavo popieriuje ir buvo 
bejėgės.

Kada nors kas nors aprašys 
Justino Marcinkevičiaus ir jo 
kartos tragediją — tragediją tų 
rašytojų kurie susituokė su 
totalitarine ideologija, tikėdami, 
jog ji padės sukurti naują, tobulą 
pasaulį. Ideologija žadėjo įpras
minti jų gyvenimus, išaiškinti pa
saulį bei istoriją ir apdovanoti 
„naujosios klasės” privilegijomis. 
Tokiai pagundai buvo nelengva 
atsispirti, kaip Česlavas Milošas 
primena savo knygoje Nelaisvas 
protas. Susituokę su ideologija, 
tie naujieji „sielų inžinieriai” 
tylėjo apie santvarkos nusi
kaltimus, ją teisino ir liaupsino iš 
savų ir užsienio tribūnų tuo me
tu, kai Laptevų saloje ir visame 
Gulago salyne kentėjo ir mirė 
šimtai tūkstančių lietuvių 
tremtinių.

Gražu, kad Marcinkevičius pra
bilo apie tremtinius. Bet kodėl jis 
laukė tiek dešimtmečių? Ar jis bi
jojo bausmės — netekti poetinės 
lyros ir ryšio su tauta, kurią jis 
nuoširdžiai myli? Juk jis jau 
seniai žinojo apie kankinius ir 
apie santvarkos nusikaltimus. 
Grinkevičiūtės ir kitų atsimi
nimai ėjo iš lūpų į lūpas Lie
tuvoje, jie pasirodė savilaidoje, 
užsienyje buvo išspausdinti lie
tuviškai, rusiškai ir angliškai. 
Dar neseniai savo Dienoraštyje be 
datų Marcinkevičius tvirtino, jog 
jis niekad nebuvo susidūręs su 
bet kokia cenzūra. Ar tai reiškia, 
kad „vidinis cenzorius” buvo 
užkariavęs visą jo ir būrio kitų 
rašytojų kūną ir dvasią? Ar ir 
apie tai nereikėtų prabilti? Apie 
tą visuotinį melą ir baimę, kurie 
persunkė organizmus ir žodžius ir 
kurių tik dabar pradedama pa
laipsniui atsikratyti. Totalita
rinės santvarkos įrodė, kad inteli
gentijas galima naikinti, net ir jų 
nenužudant.

Marcinkevičiaus su pagarba 
minimi kankiniai gerai žinojo,. 
kas juos pasmerkė sunaikinimui; 
žinojo, kad jų kelias į Gulago 
salyną prasidėjo su bolševikų per
gale 1917 metais ir su pirmųjų 
okupacinės armijos dalinių įžen
gimu į Lietuvą 1940 metais. Tei
sinti ar nutylėti išvežimų aukų 
kančios versmę — Lietuvos oku
paciją, ar vaizduoti juos kaip 
paklusnius imperijos pavaldi
nius, reiškia įžeisti juos ir jų 
atminimą. Dalia Grinkevičiūtė ir

Pasaulio
Renginys, kurio 
laukta 20 metų

EGLĖ JUODVALKĖ

Nors oficialiai Kultūros kon
gresas prasidėjo tik birželio 25, 
šeštadienį, penktadienio ren
giniai jau buvo jo programos 
dalis. Po pietų Toronte buvo 
atidaryta kongreso dailės paroda, 
kurią surengė fotografas Algi
mantas Kezys. Joje buvo ekspo
nuojami 54 užsienio lietuvių 
dailininkų darbai. Birželio 26 
diena parodą perkėlė į ankštoką 
Toronto lietuvių centro Anapilio 
kambarį, kuriame eksponatai 
buvo išdėlioti ant staliukų, 
atremti į langus, sukabinėti kone 
viens ant kito dėl vietos ir 
tinkamų patalpų stokos. Gaila, 
kad nerasta erdvesnės salės 
įspūdingiems lietuvių menininkų 
darbams. Kultūros kongresas 
išleido kelis vertingus leidinius, 
tarp jų — spalvotą parodos 
katalogą su Algimanto Kezio 
įžanginiu žodžiu apie lietuviškąjį 
meną, dailės darbų reprodukcijų 
nuotraukomis, dailininkų pasi
sakymais ir kritikų vertinimais.

Vakare surengtas dešimties 
rašytojų ir vienos aktorės 
kūrybos vakaras. Rasa (Allan) 
Kazlienė deklamavo Maironio 
„Čičinską”, sukeldama įvairių 
reakcijų. Suprasti tekstą šiek tiek 
trukdė vėsintuvo ūžimas, nors 
daugelis mokėjo baladės žodžius 
atmintinai. Ne visi buvo paten
kinti neįprasta šio klasikinio 
lietuvių literatūros kūrinio inter
pretacija. Arklio kanopų garso 
mimikai trūko...garso, aktorės 
tapatybę pamiršti būtų padėjusi 
kaukė, veido išdažymas baltai ar 
juodai. Bet detalėse parodyta 
daug vaizduotės, profesionalumo. 
Savo kūrybą skaitė rašytojai 
Juozas Kralikauskas, Jurgis 
Jankus, Vytautas Tamulaitis, 
dramaturgas Kostas Ostrauskas, 
poetai Antanas Gustaitis, 
Henrikas Nagys, Leonardas An- 
driekus, poetės Julija Švabaitė 
Gylienė, Edita Nazaraitė, Eglė 
Juodvalkė. Nors labai trūko jau
niausios rašančiųjų kartos 
atstovų ir dalyvavusiųjų lygis 
buvo nevienodas, vakaro pro
grama buvo gražiai sutvarkyta. 
Rašytojai, su mažom išimtim, 
laikėsi skaitymams nustatytos 
laiko ribos. Publikai neužėjo 
žiovulys, o, jei užėjo, tai jį 
kultūringai nuslėpė.

kiti kankiniai pasipiktinę atmes
tų tą Marcinkevičiaus straipsnio 
dalį. Tačiau jų palikuonys ir tau
tiečiai bus dėkingi poetui už kitą 
dalį — už jautrų ir iškalbų jų kan
čių atvaizdavimą ir dar vienos so
vietinės užtvaros pralaužimą.

A. Landsbergis

lietuvių IV-asis kultūros kongresas

Nuotrauka Angelės Nelsienės

ras Nakas (Washington, D.C.) ir Gintė Damušytė (New Yor- 
kas) su dr. Saulium Girnium (Muenchenas, Vakarų 
Vokietija).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime, vykusiame tuoj 
po Kultūros kongreso š.m. birželio paskutinę savaitę 
Toronte: Lietuvių informacijos centro darbuotojai Vikto-

Šeštadienio rytą Kultūros 
kongresą oficialiai pasveikino 
Kanados LB Kultūros komisijos 
pirmininkė Rasa Lukoševičiū- 
tė-Kurienė, o atidaromąjį žodį 
tarė PLB Kultūros komisijos pir
mininkė Milda Lenkauskienė. 
Įvadinę paskaitą apie įsipa
reigojimą tiesai skaitė dr. 
Kęstutis Girnius. Jis pateikė du 
kraštutinius atsakymus į klau
simą, ar galima pateisinti tai, 
kad ilgus dešimtmečius rašy
tojai ir istorikai nerašė tiesos. 
Pagal pirmąjį, dorovės reika
lavimai yra besąlygiški. Pagal 
antrąjį, neturime teisės rei
kalauti didvyriškumo, smerkti 
reikalingą prisitaikymą. Prele
gentas atmetė abu požiūrius, 
pabrėždamas, kad vertingiausius 
darbus parašė kaip tik tie isto
rikai ir rašytojai, kurie mažiau 
prisitaikė prie sąlygų. Kęstutis 
Girnius ragino užsienio lietuvius 
viešai kelti klausimus, kurių dar 
negalima laisvai nagrinėti 
Lietuvoje.

Pirmasis Kultūros kongreso 
simpoziumas svarstė, ko reikia 
šeimai, kad ji išauklėtų lietuvių 
kultūrai neabejingus vaikus. 
Svarstymams vadovavo Irena 
Lukoševičienė. Čia buvo 
pabrėžiamas šeimos primatas, 
ypač toliau nuo lietuvių centrų 
esančiose vietovėse. „Turime būti 
savo vaikams mokytojai, kad jie 
išmoktų mylėti ir gerbti 
lietuvišką žodį”, kalbėjo Kolum
bijos lietuvis Kęstutis Slotkus. 
Bostoniškė Aldona Lingertai- 
tienė aiškino, kad jaunoms šei
moms reikia visuomenės para
mos, pasikeitimo informacija 
tinklo. Vyresnės šeimos galėtų 
„įsūnyti” jaunesnes ir jų vaikus 
laikyti kone vaikaičiais. Vienuolė 
Igne Marijošiūtė priminė, kad 
veiklaus jaunimo yra mažai, 
užtai reikia jį vertinti. Būtina 
stiprinti programas, nustatyti 
rėmus ir sudaryti galimybes 
vaikams patiems savintis 
lietuvių kultūrą. Reikia lavinti 
vadovus, kad ateitų su didesniu 
žinių kraičiu. Tėvams reikia 
priminti, kad draugų įtaka 
neįkainojama, kad seneliai ypač 
svarbūs. Diskusijose iškilo 
siūlymas įpareigoti simpoziumo 
dalyvius parengti konkretų pla
ną siūlymų vykdymui.

Kūrybinio žodžio simpoziumas, 
kuriam vadovavo literatūros kri
tikas Rimvydas Šilbajoris, tam

tikrais atžvilgiais nuvylė. Nors 
Vadovas iškėlė daug aštrių 
klausimų — ar už lietuviško 
kūrybinio žodžio išlikimą tiek pat 
atsakingas lietuvis skaitytojas, 
kiek ir rašytojas? Ar bus kada 
nors sukurtas Didysis lietuviškas 
romanas? Jei ne, ko mums 
trūksta — istorijos, talento, 
sąlygų? Ar skaitančiai publikai 
išlaikyti reikalingas lengvos, 
pramoginės prozos žanras? Kas 
svetimoje aplinkoje daugiau 
padėtų išlaikyti lietuvišką 
literatūrą — ar svetimos kultūros 
apraiškų perėmimas, ar atsiribo
jimas nuo jų? — tačiau retas sim
poziumo dalyvis stengėsi vykdyti 
vadovo pageidavimą pasirinkti 
vieną rūpimą klausimą ir į jį at
sakyti. Vincas Natkevičius per
žvelgė naujosios sovietinės per
sitvarkymų politikos apraiškas 
trijų Lietuvos rašytojų — Petke
vičiaus, Avyžiaus, Granausko — 
kūriniuose. Vytautas Jonynas 
bandė plačiau užgriebti. Nurodęs, 
kad išeivija nebeturi talentų 
literatūrai kurti, jis pabrėžė, jog 
ne vien užsienio lietuviai įparei
goti išsaugoti žodį. Būtų gerai, 
nurodė kalbėtojas, kad tais 
klausimais glaudžiau bendradar

Nuotrauka Angelės Nelsienės

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Toronte: (iš kai- Rosales (Caracas, Venecuela) ir Gintaras Uleckas (Toron- 
rėš) Marco Chapola (Sao Paulo, Brazilija), Daina Kojelytė tas, Kanada).
(Chicaga, JAV), Marcos Lipas (Sao Paulo, Brazilija), Luis

biautų tauta ir išeivija. Jonynas 
ragino išeiviją susirūpinti 
Lietuvoje į nuostolius nurašomų 
kūrėjų — Icchoko Mero, Tomo 
Venclovos ir kitų — išlikimu, 
rašyti studijas ir monografijas 
apie tuos rašytojus, kurių kūryba, 
jei ir leidžiama Lietuvoje, tai 
neanalizuojama, kaip, pvz., Jono 
Aisčio. Kalbėtojas klausė, ko ver
ti konkursai, premijos, ar tai ne
skatina pripažinti labai abe
jotinos vertės kūrinių? Kodėl 
nepraplėsti premijuotinų knygų 
žanrą, kodėl ribotis vien poezija 
ir proza? Kodėl nepremijuoti esė 
rinkinių, atsiminimų knygų, 
visuomeninių monografijų, 
vertimų knygų? Ir baigdamas, 
Jonynas, kaip ir daugelis kitų 
kalbėtojų, ragino nenuvertinti 
užsienio lietuvių darbų.

Henrikas Nagys pareiškė 
įsitikinimą, jog kada nors bus 
viena, nedaloma lietuvių lite
ratūra, ir iškėlė išeivio rašytojo, 
norinčio, kad jo kūryba būtų 
išleista Lietuvoje, dilemą, ją 
susumuodamas keliais klausi
mais. Ar galimas kompromisas? 
Tai ko gi mes iš Lietuvos pasi
traukėme — ar ne todėl, kad ga
lėtume laisvai rašyti tuos nepa

geidautinus kūrinius? Ar taip bi 
jome, kad mūsų žodis nepasieks 
skaitytojų Lietuvoje?

Liūtas Mockūnas nurodė, kad, 
nors labai daug pasiekė išeivijos 
lietuviai rašytojai (Radauskas, 
Katiliškis, Škėma ir kiti), tie 
pasiekimai, deja, jau praeityje. Jo 
nuomone, reikia stengtis užtik
rinti išeivijos kūrybinių laimė
jimų grįžimą į Lietuvą. Mockū
nas dar pažymėjo, kad, jei 
literatūra merdi išeivijoje, tai 
kritika klesti. Jis ragino susi
rūpinti knygų siuntimu į tėvynę, 
Lietuvos mokslininkų kvietimu 
dalyvauti įvairiose užsienio 
lietuvių svarstybose, pažymėda
mas, kad Santaros-Šviesos orga
nizacija buvo kone pradininkė 
tokių pastangų ir jas atkakliai 
tęsia.

Diskusijose buvo siūlyta su
rengti rašytojų susitikimus, 
kuriuose jie galėtų susipažinti, 
pasiginčyti, pajuokauti, rimtai 
pakalbėti. Reikėtų sudaryti 
paramos tinklą jauniems rašy
tojams, ypač toms, kurios 
negyvena didesniuose lietuvių 
centruose, kad jie/jos nesijaustų 
rašą tik sau. Sau rašyti gan 
greitai nusibosta. Pabendravimai 
būtų uždari. Kita mintis buvo, 
kad vis dėlto jau atėjo laikas ne 
pavieniams asmenims, bet orga
nizuotai siųsti knygas į Lietuvą, 
užtikrinant, kad jos neatstovau
tų tik vienai ar kitai idėjai ar 
pasaulėžiūrai.

Teatro sekcijos diskusijų va
dovo teatralo Jurgio Blekaičio 
žodis, jam negalėjus atvykti, buvo 
paskaitytas. Jis siūlė sudaryti 
bent minimalias sąlygas vadovui 
burti apie save kolektyvą, jį 
auginti, mokyti. Toliau prie mik
rofono stojo vienas po kito 
svarbiųjų teatro komponentų 
atstovai. Kostas Ostrauskas, 
dramaturgas, į klausimą — ar 
turim išeivijos teatrą — atsakė, ir 
taip, ir ne. „Mėgėjiškas teatras 
negali patenkinti nei teatralo, nei 
žiūrovo, nei dramaturgo”, sakė 
Ostrauskas, ragindamas netemp
ti į sceną „ne veikalų, bet nie
kalų”, kurie smukdo lygį. „Pa
dėtis lieka tokia. Teatras yra 
toks, kokie teatralai, kokie 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuviai ir PEN kongresas
Pietų Korėjoje

Sąlygiškumo meninės formos

Rugpjūčio 28 dieną Seoulo 
mieste, Pietų Korėjoje, prasidėjo 
Tarptautinio PEN klubo kongre
sas. Jame, kaip išeivių PEN cen
tro delegatas, dalyvauja poetas, 
Yale universiteto profesorius 
Tomas Venclova. Seoule taip pat 
buvo laukiami ir latvių bei estų 
dar nepriklausomybės metais 
įsteigtų PEN centrų atstovai.

Nors Sovietų Sąjunga nepri
klauso pasaulinei rašytojų or
ganizacijai, kongrese žadėjo ap
silankyti keli sovietiniai autoriai. 
Derybos dėl SSRS rašytojų centro 
sudarymo iki šiol buvo ne
sėkmingos, nes Maskva nesutiko 
su PEN charta, kuri pabrėžia 
visišką žodžio laisvę ir rašytojų 
politinę nepriklausomybę. Iki 
praėjusių metų sovietinės litera
tūrinės biurokratijos atstovai pri
mygtinai reikalaudavo, kad būtų 
panaikinti estų ir latvių PEN 
centrai. Pernai į PEN vadovybę 
kreipėsi keletas nepriklausomų 
latvių rašytojų, siūlydami įsteigti 
savo PEN centrą, bet šis 
klausimas buvo atidėtas.

Po beveik aštuonerių metų per
traukos kongrese vėl dalyvaus 
lenkų PEN centras. Jaruzelskio 
tankams nustūmus Solidarumo 
sąjūdį, Lenkijoje buvo mėginta 
įvesti griežtą minties ir žodžio 
kontrolę. Lenkų PEN centras 
buvo suspenduotas. Valdžia 
reikalavo, kad į centro vadovybę 
būtų priimti režimui palankūs 
asmenys ir kad PEN nariai susi
laikytų nuo santvarkos ir ideolo
guos kritikos, bet lenkų rašytojai 
atsisakė tai padaryti. Nepaisy
dami nuolatinio spaudimo, lenkų 
rašytojai neišdavė savo principų. 
Pagaliau rugpjūčio pradžioje 
Jaruzelskio valdžia nusileido. 
Taip lenkų rašytojai išsikovojo 
didelę pergalę.

Šis Tarptautinio PEN klubo 
kongresas ypatingas, nes jis 
vyksta šalyje, kurioje yra kali
namų rašytojų. Tai jau antras 
toks atvejis — 1979 metais 
kongresui prasidėjus Rio de 
Janeiro mieste, Brazilijoje, du 
rašytojai ir du žurnalistai buvo už 
grotų; netrukus jie buvo paleisti. 
Tikimasi, kad taip atsitiks ir 
Pietų Korėjoje.

Kongreso išvakarėse PEN 
Kalinamųjų rašytojų komitetas 
išleido pranešimą, kuriame 
apžvelgiama padėtis tarp šių 
metų balandžio ir rugpjūčio 

Siame numeryje:
Tarptautinio PEN klubo kongresas • Sąlygiška proza Lietuvoje 
• Ermitažo paveikslų paroda • Australijos režisierius Algis 
Butavičius • Vainio Aleksos eilėraščiai • Stratfordo festivaly • 
Chicagos teatruose • Alės Rūtos kelionė į Lietuvą • Naujos knygos

............................................. ............

mėnesių. Kaip paprastai, 
pranešime išvardijami kalinami, 
pagrobti, nutrėmime bausmę 
atliekantys, namų arešte 
laikomi, ar teismo laukiantys 
rašytojai,' irnalistai ir savilaidi- 
ninkai visame pasaulyje. Iš
spausdintos trumpos Balio Ga
jausko, Gintauto Iešmanto ir 
Viktoro Petkaus biografijos, jų ir 
šeimų adresai.

Daugelis PEN centrų priima 
kalinamus rašytojus savo garbės 
nariais. Taip Gajauską yra 
„įsūnijęs” švedų centras, Iešman
tą — anglų ir JAV centrai, o Pet
kų — anglų, austrų ir škotų cen
trai. Šiais lietuyių sąžinės kali
niais taip pat rūpinasi Amnesty 
International organizacija. PEN 
klubo tiriamųjų bylų sąraše ran
dame ir kunigo Alfonso Sva
rinsko pavardę, nes pranešimą 
spausdinant jis dar nebuvo 
paleistas iš Permės lagerio. 
Pranešama apie Petro Lukoše
vičiaus paleidimą iš psichiatrinės 
ligoninės.

Kalinamųjų sąraše yra ir latvis 
Skudra, nuteistas už pagami
nimą filmo „Griuvėsiai kaltina” 
apie latvių bažnyčių padėtį. 
Pasaulinė rašytojų organizacija 
stengiasi gauti daugiau informa
cijos apie latvį Imants Keressą, 
kuris buvo nuteistas už parašymą 
skripto filmui apie latvių kul
tūros žalojimą ir uždarytas į 
Sychovkos psichiatrinę ligoninę; 
kol kas nežinoma, ar jis ten 
tebėra.

Pranešime konstatuojama, kad 
šiek tiek sumažėjo kalinamų 
rašytojų skaičius. Tai iš dalies 
siejasi su nauja Maskvos politika 
kitamanių atžvilgiu. 1983 m. 
Sovietų Sąjungos lageriuose, 
kalėjimuose, psichiatrinėse 
ligoninėse ir nutrėmime buvo 
kalinami 93 rašytojai; šiandien jų 
yra 20. Pastaruoju metu tačiau 
kalinių paleidimas sulėtėjo.

PEN Kalinamųjų rašytojų 
komiteto pirmininkas švedas 
Thomas von Vegesack praneša, 
jog tik dabar iš sovietinės spaudos 
sužinota apie Turkmėnijos 
rašytojų sąjungos narės 
Annasoltanos Kekilovos mirtį 
psichiatrinėje ligoninėje. Pasak 
jo, šis atvejis patvirtina, kad tai, 
ką komitetas žino apie padėtį 
tarybinėse psichiatrinėse, „tėra 
ledkalnio smaigalys”.

k. ž.

Vidmantės Jasukaitytės
,,Stebuklinga patvorių žolė”1

VIOLETA KELERTIENĖ

Visiems žinoma, kad socialis
tinis realizmas yra vienintelė 
literatūrinė doktrina, oficialiai 
pripažįstama Sovietų Sąjungoje. 
Įvesta apie 1934 m., ji galioja iki 
šiol be esminių pakeitimų. Ta
čiau metams bėgant, socialistinio 
realizmo samprata yra išgyve
nusi savotiškus vingius: anksčiau 
visa spausdinama grožinė litera
tūra t ėjo prisitaikyti prie mo
nolitiškai suprasto socrealizmo, 
šiuo metu teorijos paisoma vis 
mažiau ir kūrinio išspausdinimo 
faktas įstato jį į socialistinio 
realizmo rėmus. Žodžiu, socialis
tinis realizmas dabar definuo- 
jamas ne pagal doktriną, bet 
pagal praktiką. Matyt, galvojama 
taip: jeigu veikalas sykį gauna 
valdžios tylų (o gal ir viešą) 
pritarimą ir pasirodo spaudoje, 
tai jis jau savaime priklauso so
cialistiniam realizmui. Kai kam 
gali atrodyti, kad toks pasikei
timas gryna kosmetika, bet iš tik
rųjų tai nėra tik paviršutiniš
kas pokytis. Išeivijos kritikai 
(daugiausia Rimvydas Šilbajoris) 
jį yra ne kartą pastebėję ir ko
mentavę. Net ir šiais atvirumo 
politikos laikais yra daug temų 
(pavyzdžiui, partizaninis karas, 
Sibiras), kurias „protingas” (t.y. 
atsargus) rašytojas bijo liesti ar
ba liečia labai korektiškai. Vis 
dėlto oficialiai leidžiamose 
knygose kokybinė permaina yra 
įvykusi. Sprendžiant iš leidybinių 
gandų, atrodo, kad tai palies ir 
tuos veikalus, kurie artimoje atei
tyje bus išspausdinti. Partija, 
matyt, yra tyliai susitaikiusi su 
platesniais leidinių apribojimo 
horizontais ir nusprendusi priim
ti į savo glėbį visą oficialią li
teratūrą, inspiruodama tokią 
mintį: jeigu mūsų rašytojai taip 
rašo ir jeigu mūsų leidyklos 
leidžia, greičiausiai tai ir bus 
dabartinio socrealizmo profilis.

Tačiau, oficialiai aprobuodama 
literatūrą, partija ją kartu ir 
iškastruoja, sumažina jos 
efektyvumą. 1986 m. Poezijos 
dienose Chicagoje Tomas Venc
lova taip samprotavo: jeigu 
Lietuvoje tam tikri kūriniai, 
nukrypstantys nuo normos, yra 
spausdinami, tai rodo, kad parti
ja nebegalvoja, jog jie pavojingi. 
Norėčiau pridurti: dabar nežiū
rima, ar kūriniai abstrakčiai 
pavojingi. Klausimas formuluo

1 Straipsnis parašytas 1986 m. pavasarį, 
skaitytas Lituanistikos instituto suva
žiavime Bostone 1987 m. rudenį, ir nepre
tenduoja į „glasnost” laikotarpio lite
ratūros aptarimą. 

jamas kitaip: ai- jie kenksmingi 
masiniam skaitytojui ir ar 
masinis skaitytojas iš viso ką 
nors supras. Pavyzdžiui, daug 
naujų prozos tekstų yra pernelyg 
esoteriški, migloti, kad paprastas 
skaitytojas juose susigaudytų. 
Partija turbūt suvokia, kad, 
leisdama novatorišką literatūrą, 
ji gali tik laimėti. Šį reiškinį 
galima aiškinti keliomis aplinky
bėmis. Pirmiausia, rašytojai pasi
junta laimingi, nes laimi prieš 
partiją, o intelektualus skaityto
jas būna patenkintas, nes paga
liau sulaukė lektūros, atitinkan
čios jo poreikius. Partija irgi laim
inga, nes paprastam skaitytojui ši 
literatūra yra nuobodi, nesupran
tama, jis iš jos nieko nepaima, 
nes tiesiog jos neskaito. Taigi 
egzistuoja ne tikras pavojus, o 
pavojaus iliuzija. To kartais ir 
užtenka, kad rašytojai atsisakytų 
grožinio samizdato, Įsidėmėtina, 
kad Lietuvoje iš viso beveik nėra 
savilaidos tipo literatūros. Įdo
mus reiškinys: kai glasnost at
virumo durys truputį prasivėrė ir 
staigiai prisireikė drąsesnių 
veikalų, lietuvių rašytojų stal
čiuose beveik nieko uždrausto ir 
nebuvo.2 Žinoma, sunku garan
tuoti, nes gal dar ne visi patikėjo 
naujųjų laikų „amnestija” ir ne 
visi skuba nešti savo rankraščius 
į redakcijas. Bet faktai rodo, kad 
kol kas Lietuvos leidyklos nieko 
sensacingo prozos baruose nesu
rado.3 Dabar daugiau orientuo
jamasi į anksčiau uždraustų kny
gų (pvz., Vinco Pietario Algiman
to) leidimą. Keičiasi požiūris į 
išeivijos kūrybą. Pavyzdžiui, 
kalbama (nors tai tik kalbos, bet 
jos oficialios) apie Antano Škėmos 
Baltos drobulės leidimą Lietuvo
je. Tai būtų tikras atvirumo 
politikos išbandymas.

Prie įdomesnių socialistinio 
realizmo transformacijų, kurias 
ši doktrina Lietuvoje perėjo nuo 
1966 metų, reiktų priskirti 
„sąmonės srauto” prozą, trum
palaikes absurdo bei žiaurumo 
teatro apraiškas, daugelio isto
rinių ir mitinių motyvų per
kūrimą bei jų naujas interpre
tacijas. Pastaruoju metu pasi
reiškė ir savotiškas modifikuotas 
„magiškasis realizmas”, kurį vie
tiniai kritikai Lietuvoje vadina 
„sąlygiškumu”, „sąlygiška” pro
za ir t.t. Sąmonės srauto (tiksliau 
vidinio monologo) formą pradėjo 
Alfonsas Bieliauskas, Mykolas 
Sluckis ir Jonas Mikelinskas 
1966 metais, kai Sovietijos 
literatūroje atgimė žmogus, 
kuriam pradėtas rodyti didesnis 
dėmesys negu idėjoms. Tai turė
jo įtakos visai sovietinei prozai. 
Šie rašytojai labai greitai buvo 
išversti į rusų ir kitas kalbas, jie 
paveikė net rusų prozos vysty
mąsi, ką matome, sakykime, Juri 
Trifonovo kūryboje. Teatrinis mo
dernizmas, ypač absurdinė dra
ma, rado turtingesnę dirvą Esti-

2 Kol kas „iš stalčiaus” išleista tik Jono 
Mikelinsko „Juodųjų eglių šalis” (Pergalė, 
Nr. 5-7,1987) ir kurį laiką pagulėjusi Jono 
Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo meto” trečioji 
dalis (Pergalė, Nr. 8-11, 1987).

3 Gal kiek sensacingesnis dalykas yra 
meniniu požiūriu brandus, o tematikos 
atžvilgiu gana naujas Rimanto Šavelio 
apsakymų ciklas Nubaustieji (Vilnius: 
Vaga, 1987).
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joje. Lietuvoje buvo tik vienas jos 
pasekėjas — Kazys Saja. Vis dėlto 
žiaurumo teatras, nors ir su 
vienu šalininku, Juozu Glinskiu, 
buvo stipresnė jėga lietuviškame 
literatūriniame gyvenime. Būtų 
įdomu tą fenomeną panagrinėti, 
bet čia nėra nei vietos, nei laiko. 
Glinskio geriausios pjesės — 
„Grasos namai”, „Kingas” — ne 
tik keliaveiksmės pilno „metra- 
žo” dramos. Jos pakankamai 
sugestyvios, kad paveiktų 
publiką ir įeitų į lietuvių 
dramaturgijos aukso fondą. An
tra vertus, sąlygiška proza yra 
populiari gana seniai. Čia trum
pai apžvelgsime jos istoriją.

Sąlygiškos prozos šaknis gali
ma atsekti tam tikros rūšies ma
giškajame realizme, kurio lietu
viškas variantas nei išeivijoje, nei 
Lietuvoje kritikų nėra specialiai 
nagrinėtas. Ankstyviausi ban
dymai pasirodė tada, kai išraiš
kos forma dar neturėjo atskiro 
vardo (Juozo Grušo novelės rinki

Romualdo Požerskio nuotrauka iš seruos „Kaimo šventės” (157). Varniai, 1984.

nyje Rūstybės šviesa, 1969; Juozo 
Apučio proza 1972 ir 1978 m. rin
kiniuose, Icchoko Mero proza, 
sukurta dar Lietuvoje). Apučio 
novelė „Skraidančios obelys” 
bene geriausiai rodo, kuo šis 
rašymo būdas specifiškas. Nove
lėje mirusi motina skraido aplink 
lyg ragana arba paukštė, simbo
lizuodama senosios kartos 
tradicines moralines vertybes, 
aiškiai nepritardama korupcijai, 
kuri užvaldė visą gyvenimą. Kaip 
ir kituose kūriniuose, sąlygiškoje 
prozoje Aputis rodo kelią į etinį 
atsinaujinimą. Ši ankstyva for
mos fazė dar tilptų į magiškojo 
realizmo sąvoką: keisti, fan
tastiški įvykiai komentuoja rea
listiškąją teksto dalį, suteikdami 
jai siurrealistinę dimensiją. Ta
čiau jie čia tėra žavūs priedai, 
atliekantys socialinės kritikos 
funkcijas.

Nors naudojamas ir anksčiau, 
apie 1978 m. „sąlygiškumo” ter
minas tvirčiau įsipilietino 

Lietuvos kritikoje. Buvo disku
tuojama, ar ši prozos kryptis, 
ypač sovietinis jos variantas, gali 
būti vaisinga. Nežiūrint to, pas
taraisiais metais šios rūšies 
kūryboje yra įvykęs tikras „boo- 
miukas”, jei ne visas „boomas”. 
Tai daugiausia liečia jaunesniųjų 
prozininkų kūrybą. Rimantas 
Šavelis, Ramūnas Klimas, Sau
lius Tomas Kondrotas, Vidmantė 
Jasukaitytė, Vydas Astas, Ričar
das Gavelis, Petras Venclova, net 
ir dvidešimtmetės Jurga Iva
nauskaitė, Aldona Kapočiūtė 
(sąrašas toli gražu ne pilnas) eina 
šia linkme. Atrodo, kad pagal 
seną išbandytą metodą dabar 
nuspręsta: šios krypties nebe
galima ignoruoti, tad reikia ją pa
sisavinti. Sąlygiška proza Lietu
voje jau yra teisėta socrealizmo 
pasireiškimo forma. Dažniausiai 
ji vartojama socialinių reiškinių 
komentavimui, rečiau kaip 
politinė alegorija arba metodas, 
naudingas įpinti koduotom politi
nėm užuominom į tekstą. Toks 
sąlygiškumo vartojimas daug la
biau išplečia teksto semantiką, 
negu ezopinė kalbą, nes sąlygiš
kumas padaugina prasmių skai
čių, kurias tekstas gali suges- 
tfjuoti. Nereikia užmiršti vieno 
dalyko: jeigu veikalas nori išvysti 
dienos šviesą, t.y. nori tapti 
socrealizmo dalimi, jame turi būti 
bent vienas lygmuo, pagal kurį jį 
skaitytume „tiesiai šviesiai”, 
kaip kažkokią fabulą, galbūt 
truputį neįprastą, truputį keistą 
fabulą, bet vis dėlto — fabulą. 
Šitaip ir skaito masinis skaity
tojas.

Yra ir kita ne politiškų, bet taip 
pat sąlygiškų tekstų kategorija, 
kur išreiškiamas šiuolaikinis Vil
niaus intelektualų susidomėji
mas okultu, ekstrasensiniais reiš
kiniais, rytietiškomis įtakomis 
(Zen budizmu, Tao, biosrovėmis, 
astrologija, etc.), nors, tiesa, šis 
fenomenas truputį blėsta. Kadan
gi Lietuvoje yra tiktai viena ofi
ciali literatūros kryptis, tad, prie
šingai negu Vakaruose, ir šios 
rūšies kūryba priklauso oficialiai 
kategorįjai. Kitas išeities taškas, 
iš kurio šį reiškinį galėtume aiš
kinti, būtų mėginimas priskirti jį 
„galimų pasaulių” teorijai ir fi
losofijai. Lietuviško magiškojo 
realizmo variantui meninis kore-

(Nukelta į 2 psl.)
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Simbolių mirtis 
ir prisikėlimas

Kiek yra kalti pralaimėję istorijoj?

Pergalėje praėjusį lapkritį iš
spausdintoje poemoje „Revoliuci
jos patrulis” Juozas Macevičius 
rašo, kad Lietuvoje ir visoje žemė
je tebeaidi „Sunkūs/Revoliucijos 
patrulio žingsniai”. Anot poeto, į 
kiekvieną kambarį gali įeiti „trys 
matrosai,/trys pavargę vyrai” ir 
„Revoliucijos vardu/Pasakyti tau, 
kad tu mirei”. O „Revoliucijos” 
barikados tebeina per žemę ir 
tebėra „žmoniją padalijusios per
pus.”

Ši Macevičiaus poema retas 
paukštis dabartinėje lietuvių po
ezijoje, kurios dėmesys sutelktas 
į labai skirtingus dalykus. Poetas 
stengiasi iliustruoti bolševikinės 
revoliucijos mitą ir atgaivinti jo 
simbolius. Trys mauzeriais gink
luoti matrosai priklauso tai 
pačiai simbolių visatai kaip .ir 
Aleksandro Bloko „Dvylika”, Bu- 
diono Raudonoji kavalerija („Pir
myn į Varšuvą!”), Žiemos rūmų 
šturmavimas arba Lietuvoje 
„keturi komunarai” ar Marija 
Melnikaitė. Poema su tokiomis 
giliomis šaknimis turėtų sukelti 
idėjinį ir emocinį vėją. Kodėl ji 
bematant išsisklaidė „kaip dū
mas”, nepalikusi gilesnio pėdsa
ko?

Taip, kodėl ši poema padvelkia 
muziejumi, kuriame dūla revoliu
cijos laikotarpio plakatai? Ar 
todėl, kad tie „trys matrosai”, 
patruliavę 1917-1918 metais, gal 
1921-aisiais žuvo Kronštate, ko
vodami už „tarybas be bolševi
kų”? Ar kad jie gal savo mau
zeriais šaudė nekaltuosius ir 
„buržujais” paženklintuosius...

Lietuviams ir kitoms Vidurio- 
Rytų Europos tautoms Macevi
čiaus „trys matrosai” ir jiems gi
miningi simboliai jau seniai pa
skendo su bolševikinės utopijos 
laivu. Juos nustelbė daug galin
gesni simboliai. Utopijos iliuzijos 
suledėjo Sibiro kankinės Onos 
Beleckienės 1988 m. rugpjūčio 6 
d. Literatūroje ir mene aprašyto
je šiaurėje, kur „kalnų kalnai bal
tavo griaučių, ant kurių dar ple
vėsavo drabužių skiautės, vėjų 
blaškomos, mėtėsi žmonių ran
kos, kojos, žvėrių ištampytos". 
Daug garsiau už „trįjų matrosų” 
žingsnius aidi kitos Sibiro kanki
nės, Dalios Grinkevičiūtės kaltas 
ir kirvis, jai Kaune laužiant 
grindų betoną, kur ji nelegaliai 
palaidos iš šiaurės nelegaliai 
grįžusią motiną.

Po 1940-tų metų buvo mėginta 
pakeisti ne tiktai Lietuvos istori-

Siame numeryje:
Simboliai tautos gyvenime • Vytauto Petkevičiaus „Paskutinis 
atgailos amžius” • Lietuvos okupavimo tema spaudoje • 
Lietuviškos juostos • Gintauto Iešmanto eilėraščiai • Čekų 
rašytojas apie Gorbačiovo reformas • Naujos knygos • Chicagos 
teatruose
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Nugriautos Laisvės statulos Kaune 
skulptūra (Juozo Zikaro), dabar laiko
ma skulptūrų ir vitražų muziejumi pa
verstoje Įgulos bažnyčioje.

Nuotrauka Algimanto Kezio

ją, mitus ir simbolius, bet ir patį 
jos veidą. Prievartinė kolektyvi
zacija, melioracija, beatodairiška 
industrializacija sukūrė „socialis
tinį gamtovaizdį”. Nugriauta 
Laisvės statula Kaune, susprog
dintas Trijų Kryžių paminklas 
Vilniuje. Kaip milžino dantimis, 
visa šalis buvo nusėta gigantiš
kais paminklais konclagerių 
pradininkams, Lietuvos okupaci
jos vykdytojams, imperijos ka
riaunai ir karvedžiams. Lietu
viams buvo įbruktas LTSR him
nas, uždrausta trispalvė.

Naujoji simbolių sistema buvo 
kuriama ir plečiama ateinančiam 
tūkstančiui metų. Kaip greitai ji 
skeldėja ir traukiasi praeitin! Vos 
tiktai buvo atleisti baimės ir 
prievartos varžtai, dešimtys tūks
tančių lietuvių užtvindė Gedimi
no aikštę ir Vingio parką, minios, 
kaip pievos, sužydėjo trispalvė
mis, pasipuošė Gedimino stul
pais. Niekam, išskyrus partijos 
vadovus, neatėjo į galvą kelti 
LTSR vėliavos — jau mirusio sim
bolio. Panašiai atsitiko ir su vadi-

Vytauto Petkevičiaus romano 
,,Paskutinis atgailos amžius” 

pirmoji dalis
PETRAS MELNIKAS

Vytautas Petkevičius, žinomas 
savo kontroversiniu romanu Apie 
duoną, meilę ir šautuvą (1967), 
parašė naują, storą ir plačiai už
simotą romaną Paskutinis atgai
los amžius, lyg norėdamas 
parodyti lietuvių tautos kelią ir 
klaidas kai kuriuose istorijos 
tarpsniuose bei kaip dažnai už tas 
klaidas teko kentėti ir atgailau
ti. Prad<„ s scena iš Vytauto Di
džiojo priešmirtinių dienų, peršo
ka į 1863 m. sukilimo pralai
mėjimą, ir paįvairina Nepriklau
somos Lietuvos kairiųjų darbi
ninkų gyvenimu Šančiuose — iki 
1939 m. karo.

Romanas prasideda Vytauto 
priešmirtinėm dienom. Negavus 
Lietuvai karaliaus karūnos, Vy
tautui Trakuose dar prikaišioja 
Krivis. Klausia, kas ta Lietuva? 
„Gražiai išmokei vyrus kariauti 
(...), bet nuskriaudei tautos 
jaunimą, tautos kalbą, papročius 
ir jos dievus” (p. 28). Ir tai lyg 
visos knygos leitmotyvas: jei Vy
tautas būtų rūpinęsis tautos 
kultūra, kalba ir valstybiniu 
sucementavimu, kaip kitos tau
tos, gal nereikėtų atgailauti?

Nuo to lyg išvedama, kad 
pralaimimas ir 1863 m. suki
limas, kuriam vadovavo kilmin
gieji, romane — pasipūtę kaip 
ežiai. Kažkodėl neminimi kun. 
Antanas Mackevičius ir kiti va
dai. Romane dominuoja Jokūbas 
ir Antanas Kriuglos su Skirickio 
ulonais iš Lenkijos. Jie pralaimi 
sukilimą ir ištremiami prie 
Uralu, o kai kurie vadai nusi
šauna... Jokūbo mylimos Danutės 
motina Teklė išteka už okupantų 
žandaro ir Dana per gubernatorių 
gauna leidimą pasiekti Jokūbą 
katorgoje. Ji ten už jo išteka. 
Katorgininkai nužudo prižiū
rėtoją Kapralovą. Butyrinas veda 
ten sukilimą, bet pagautas 
nusižudo, padedamas Jokūbo. 
Dana miršta pagimdžiusi kūdikį, 
o Antanas pabėga į v okietiją iš 
katorgos. Tai tiek apie sukilimą.

Jokūbas yra ryškus charak
teris. „Jis garbingai iškentė 

namuoju LTSR himnu. Dar 
gegužės mėnesį Gimtajame krašte 
išspaudinęs Lietuvos himno 
tekstą ir jį pavadinęs „tautiška 
giesme”, Algimantas Čekuolis 
rašė: „Nesiūlome keisti LTSR 
himno. Jis atspindi mūsų dabartį, 
ryžtą ir lūkesčius. Giedame jį iš 
širdies jau 38 metus”. Po poros 
mėnesių visiems aišku, kad šis 
okupaciją simbolizuojantis „him
nas” nieko neatspindi, niekas jo 

baisų sukilimo pralaimėjimą, 
pažeminimą nelaisvėje, tėvynės 
praradimą, nes jautėsi kaltas 
prieš žmones ir jų papročius, 
jautėsi nevykusiai pasipriešinęs 
žiauriam carizmo bukumui ir 
iškaršusiam savųjų konformiz
mui”. Romane daug jo nuotykių, 
bet ir daug patriotinių ir šiaip 
minčių, pakeliančių sudėtingo 
romano vertę.

* * ♦

Lietuvis kunigas katorgoj apie 
Jokūbą sako: „Už tave melstis 
reikia, nes Dievas tokius ne 
dažniau kaip sykį per kelis 
šimtus metų žemėn paleidžia”. 
Jokūbas mąsto, kad jau per 1831 
m. sukilimą lietuvių kalba buvo 
laikoma chlopų kalba. Lietuvai 
reikėjo tik vieno šventojo, kokio 
nors naujo Jokūbo Jasinskio ar 
Joanos Arkietės, kurių protas ir 
pasišventimas pereitų į kiekvieno 
patrioto širdį.

Vieni mes moskovitų jau ne- 
beįveiksime, jam kalbėjo kunigas 
katorgoje. Protas, tėve, — Jokū
bas atsakė. Menai ir mokslas, iš
tvermė, lygybė ir vėl protas 
įveiks. Sukilimas buvo ne 
sukilimas, bet nusikaltimas. Tau
ta, praradus laisvę, praranda 
pusę savo sąžinės, talento ir pro
to. Negalima išlaisvinti tautos, 
jeigu ji pati tos nešamos laisvės 
netrokšta.

Sukilėlių pulkininkas tauškė, 
kad Varšuvoj sukilėlių per šimtą 
tūkstančių. Tiek bus ir Lietuvoj. 
Sumušus priešą, tučtuojau bus 
sušauktas didysis seimas ir iš
rinktas naujas karalius. Tačiau 
Skirickio atsišaukimas į lietuvius 
buvo toks: „Broliai lietuviai, kai 
tik jūs paliksit tikrais lenkais, 
tapsite valnais žmonėmis, turė
site teisingas provas ir daug veltų 
lenkiškų mokyklų...” (p. 132). 
Jokūbas į tai atsako: „Pavertėt 
mus beteise kolonija, dėl šlėktiš
kos netvarkos neverta žudyti 
žmonių” (p. 137). Lietuvis kalvis 
sako jam: „Lenkai nugyveno 

negiedojo ir negieda „iš širdies”, 
ir kad jį giedoti šiais, tautinės 
sąmonės atgimimo laikais, būtų 
groteskiška. Taip dar vienas 
sintetiškas simbolis dingsta be 
pėdsako.

Pradeda keistis ir sudarkytas 
Lietuvos veidas. Su kokiu 
užsidegimu diskutuojami planai 
statyti paminklą „stalinizmo” 
(ar, tiksliau kalbant, bolševizmo) 
aukoms, vyksta spontaniškos 
rinkliavos Vytauto, Gedimino, 
Valančiaus, Dariaus ir Girėno bei 
kitiems paminklams. Svetimieji 
paminklai tebestovi — negyvi 
granito, marmuro luitai, mirusių 
simbolių antkapiai — bet „socia
listinis gamtovaizdis” pamažu 
keičiasi.

Svarbiuosius istorijos posūkius 
ženklina atgyvenusių mitų ir 
simbolių sistemų išblėsimas. 
Panašų posūkį šiandien pergyve
na ir Lietuva, pradedanti nusi
kratyti importuotais ir tautai be
reikšmiais simboliais.

A. Landsbergis

Vytauto Didžiojo skulptūra Trakų pilyje.
Nuotrauka Algimanto Kezio

Rugsėjo aštuntoji — Tautos šventė buvo įvesta 1930 metais, Nepriklausomai 
Lietuvai minint 500 metų sukaktį nuo Vytauto Didžiojo mirties. Jai parinkta 
toji data, kurią 1430 metais Vytautas buvo paskyręs savo vainikavimuisi Lie
tuvos karaliumi Vilniuje. Nežiūrint su ja susijusio istorinės nesėkmės atspalvio, 
šventės tikslas, pagal istoriką Zenoną Ivinskį, buvo prisiminti Vytautą Didįjį 
ir apskritai Didžiąją Lietuvos Kunigaikštiją, šešis amžius išlaikiusią savo vals
tybingumą (LE, t. XXVI, pp. 91-92). Prieš trejus metus, kreipdamas žvilgsnį 
į mūsų dabartį, Viktoras Nakas šiuose puslapiuose siūlė Tautos šventei skir
ti ir kitą reikšmę — mūsų tautos gyvybinės  jėgos šventimą, jos išlikimo ir jos 
kultūrinio klestėjimo per šimtmečius svetimųjų priespaudos įvertinimą (žr. 
„Draugas", 1985.IX.21). Atrodytų, kad Rugsėjo aštuntoji yra vienas iš tų 
nenusistovėjusių, bet kaip tik todėl talpių ir vaisingų simbolių mūsų tautinėse 
apeigose, kuris skatina mus vis iš naujo susitikti ir sverti mūsų istorinį likimą. 
Tai ir daro šiame numeryje aptariamas Vytauto Petkevičiaus naujasis 
romanas, sąžinės kalinio Gintauto Iešmanto poezijos iškarpa ir kiti dabar
tinės lemtingos mūsų tautos istorinės padėties komentarai.

kraštą (...). Čia gimiau ir visą 
gyvenimą sulenkėjusio pono už 
gimtąją kalbą buvau bydla, 
gyvuliu vadinamas” (p. 137).

Sukilimas, Jokūbui atrodė, ne
buvo reikalingas. Mat, pralaimė
jus, lenkų pulkininkas Skirickis 
tik padėkoja lietuviams ir lenkai 
grįžta į savo Mozūrus (p. 284). 
Taip sakant, sprunka, seniau 
kvietę už vieną tautą kovot, bet 
tik už lenkišką. Jokūbas 

I
Nuotrauka Algimanto KezioTiltas į šiandieninę Trakų pilį.

bejosi, kaip gali žemė laikyti 
tokius niekam tikusius ir savo 
laisvės nesugebančius apginti 
žmones (p. 163). Jis po pralaimė
jimo, siunčiamas į katorgą, įsira
šo lietuviu, nors su lenkų belais
viais įsakyta elgtis mandagiau. 
Sunki istorijos man užduota pa
reiga būti mažam, galvoja jis (p. 
164).

Bausti reikia mus, bajorus, iš
gamas, pretenduojančius į tautos 

elitą ir palikusius tą tautą be 
kalbos, be rašto ir be kultūros — 
kaip Krivis romano pradžioj pri
kaišiojo Vytautui, taip sau prikai
šioja bajoras Jokūbas (p. 180). Jei 
rusai katorgoje laiko alkanus ir 
beteisius, tai ačiū Dievui, kad dar 
nemuša, o jeigu daužo (...), tai 
ačiū Dievui, kad nešaudo, galvo
ja Jokūbas (p. 181).

Pralaimėjus sukilimą, Jokūbui 
atrodė, kad jis buvo labiau pana
šus į rusų ir lenkų grobikų pjau
tynes už teisę plėšti silpnesnius 
(lietuvius), negu į laisvės karą (p. 
199). Ulonai plėšė ir degino be 
reikalo, ką tik norėjo, ir kovėsi 
tarp savęs dvikovose. Kur prasi
deda ir kur pasibaigia ta 
prakeikimo riba, galvojo, kai 
pirmą kartą susitikę ir nieko 
pikta vienas kitam nepadarę 
žmonės tampa mirtinais priešais? 
„Aprengia įvairiomis uniformo
mis ir verčia vienas kitą žudyti” 
(p. 24). Tiktai mintis, tik žodis, tik 
abejonė dėl savo ir kitų teisumo 
mus išmokys mąstyti (p. 241).

Autorius iškelia, kad lietuvių 
kalba ne baudžiauninkų kalba, 
nors bajorai šneka lenkiškai ar 
prancūziškai. Teklė prisimena, 
kaip klausė mirštančio savo tėvo: 
o kaip baudžiauninkai šneka 
Lenkijoj? Turbūt lietuviškai? Ne, 
atsakė tėvas, ir baudžiauninkai, 
ir bajorai tenai kalba lenkiškai. 
Seniai nebėra jokios Lietuvos ir 
Lenkįjos sąjungos: lenkai pavergė 
mus ir dabar nori nutautinti. 
Štai, ką aš supratau, sakė tėvas, 
šitame kare (sename sukilime) ir 
ko nenorėjo suprasti Tadas 
Kosciuška.

Po pralaimėto sukilimo našlė 
Teklė tėškė vyro portretą, šauk
dama „Galvijai! Fanfaraonai! 
Sukurstėte, sujaukėt žmonių 
gyvenimą, pridarėte kirbines 
našlių, o patys išsišaudėt ir 
sugulėt į kapus” (p. 264).

* ♦ ♦

Dar sugrįšime vėliau prie Jokū
bo kitų minčių. Mat romano 
kompozicija yra supinta, veikėjai 
yra vienos Kriuglų giminės ir visi 
daug kalba įvairiom temom, pa
tenka į šimtus nuotykių ar isto
rinių atsitiktinumų, kurie varo 
intrigą, kaip istoriniame filme. 
Čia daug gudriai išgalvotų situa
cijų; tai lyg nuotykių romanas su 
apmąstymais, kurie daug kur 
dominuoja nuotykius. Kiekvie-

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių katalikų mokslo 
akademija — mokslo ir tikėjimo 

santykio saugotoja

Artėjant jau keturioliktajam 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimui, kuris šįkart 
vyks Romoje 1988 m. spalio mėn. 
3-6 d., natūralu, kad visuomenės 
akys krypsta į patį Akademijos 
gyvavimo faktą (įsteigta 1922 
metais Kaune, didesnę dalį savo 
veiklos ji išvystė jau išeivijoje) ir 
jos nuveiktus darbus (ypač jos 
ištvermingą mokslinių-litua- 
nistinių knygų leidybą) kaip 
akivaizdų Akademijos įnašo 
lietuviškajai kultūrai įrodymą. 
Tačiau patiems LKMA nariams 
šie kas trejus metus vykstantys 
suvažiavimai yra ir proga ban
dyti tiksliau suvokti Akademijos, 
kaip institucijos, savitumą 
lietuvių tautos religinėje ir 
kultūrinėje buityje (juk moksli
nės apraiškos puoselėjamos 
daugelio kitų lietuviškų insti
tucijų bei sąjūdžių) ir tuo pačiu 
išryškinti unikalią LKMA reikš
mę mūsų tautai. Tokį žvilgsnį į 
Akademijos tikslus ir jos nueitą 
istorinį kelią įvairiom progom 
yra davę, tarp kitų, Juozas Bra
zaitis, Stasys Yla, Antanas Liui- 
ma, Stasys A. Bačkis — jų min
tys yra išliekančios ir prieina
mos, nes įrikiuotos į LKMA 
Suvažiavimo darbų tomus. Ta
čiau laikui bėgant ir pasaulio 
kultūrinėms sąrangoms keičian
tis (pvz., dabarties meto Rytų-Va
karų, o taip pat Lietuvos ir 
išeivijos santykiavimo naujos 
galimybės ir nauji pavojai), naujų 
kartų LKMA nariams pakeičiant 
ankstesniuosius, ir Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos savęs 
supratimas visada lieka nesibai
giantis uždavinys, nes vieni 
idėjiniai ir kultūriniai bei po
litiniai akcentai neišvengiamai 
nusveria kitus.

Tad su maždaug tokiu klausi
mu: kaip turėtų save suvokti 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija ir koks yra šiandieninis jos 
egzistencijos pateisinimas, 
kreipėmės į kun. Vytautą Bag- 
danavičių, kurio mąstysenoje 
mokslo ir tikėjimo santykis vi
sada buvo viena iš jam pačių 
svarbiausių problemų, o jis pats 
LKMA idėjai ir veiklai yra 
skyręs daug dėmesio ir pastangų, 
ilgus metus jis buvo Chicagos 
LKMA Židinio darbų žiebėjas ir 
skatintojas. Jam maloniai suti
kus keliom mintim pasidalinti, 

V
Siame numeryje:
LKMA suvažiavimui artėjant • Dr. Pranas Germantas-Meškauskas 
• A. a. Adolfas Markelis • Adolfo Markelio apsakymas • Nau
jasis „Poezijos pavasaris” • Danguolės Sadūnaitės eilėraštis • Ragi
nimas reabilituoti Vincą Krėvę ir Mykolą Biržišką • Solistas Ed- 
vvard Zelnis • Chicagos teatruose

toliau spausdiname kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus trejetą 
refleksijų apie Lietuvių katalikų 
mokslo ė’ demijos teologiškai 
pagrįstą savitą pobūdį, jai cha
rakteringą istorinį kontekstą ir 
iš to išplaukiančius jos dabarti
nius uždavinius:

Mąstant apie Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos reikšmę lietu
vių tautai, nereikia žiūrėti į tai 
kaip į mokslinį liuksusą, bet kaip 
į labai gyvastingą reikalą. Mat 
marksizmas, kuris tebevadovauja 
lietuvių tautai jau daugiau kaip 
keturiasdešimt metų. yra 
mokslinis sąjūdis. Mokslo būdu 
jis veikė, kad Ditrvas ir tikėjimas 
į jį būtų pastatytas ne tik kaip 
nerealybė, bet ir kaip priešingybė 
žmogaus protui ir jo laimei. Dėl 
to žmogų išlaisvinti iš tikėjimo 
reiškė tą pat, ką žmogui suteikti 
laisvę nuo prispaudėjo. Turint 
šitokią istorinę būklę prieš akis, 
tikėjimui atstovavimas ir jo 
ugdymas lietuvių tautoje nėra 
įmanomas kitaip, kaip moksliniu 
būdu radimas priėjimo prie krikš
čioniškų tiesų. Tuo, žinoma, 
nenorima pasakyti, kad Dievo 
malonė neveikė ir neveikia Lie
tuvos žmogų, bet veikimas iš 
mūsų pusės gali būti sėkmingas 
tik moksliniu, ar, bendriau 
išsireiškiant, protingu priėjimu 
prie krikščioniškų tiesų.

* * *
Dar ir kita visuomenė verta dė

mesio, svarstant Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos pras
mę ir vaidmenį. Tai yra ta 
visuomenė, kuri dabar yra 
pasklidusi pasaulyje ir kuri 
daugiau ar mažiau dalyvavo 
pačiame reiksmingiausiame lietu
vių tautos pasiekime šiame 
šimtmetyje, būtent Lietuvos nepri
klausomybės kūrime. Ši visuo
menė jau pačiu savo dalyvavimu 
toje situacijoje yra giliai ir 
kūrybiškai probleminė. Ši vi
suomenė turi nepaprastai gyvai 
išgyventą akistatą su moder
niomis visuomeninėmis, politi
nėmis, kultūrinėmis ir litera
tūrinėmis problemomis. Tai 
liudija labai gyvas šių visų sričių 
atstovų pasireiškimas savoje vi
suomenėje. Tai liudija ne tik jų 
raštai, bet ir pirmieji LKMA 
suvažiavimai išeivijoje. Šios vi
suomenės santykis su katalikš-

Dr. Praną Germantą-Meškauską prisimenant
Konrado Valenrodo dvasia 
vokiečių okupacijos metais

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Dr. Pranas Germantas-Meš
kauskas gimė 1903 m. gruodžio 
mėn. 3 d. Pučkoriuose, Telšių ap
skrityje. Baigęs Vytauto Didžio
jo universiteto Humanitarinį fa
kultetą, studijavo Vokietijoje, 
Leipzigo universitete, lingvistiką 
ir, parašęs darbą „Volksbraeu- 
che im litauischen Familienle- 
ben”, 1936 metais gavo daktaro 
laipsnį. Studijuodamas Vokie
tijoje, ėmė žavėtis nacionalso- 
cializmv; norėjo sukurti lie
tuvišku „Mein Kampf”, bet 
nerado pritarimo kitų lietuvių 
tarpe.

Grįžęs Lietuvon norėjo gauti 
darbą Klaipėdos Pedagoginiame 
institute. Tačiau Švietimo minis
terijos generalinis sekretorius 
Kazimieras Masiliūnas, žino
damas dr. Prano Germanto pa
lankų naciams nusistatymą, į 
Klaipėdą jo neskyrė. Germantas 
gavo darbą Saugumo departa
mente, kaip Spaudos skyriaus 
vedėjas.

Prieš karą Lietuvą vizitavo Til
žės Geštapo viršininkas dr. 
Greffe. Pranas Germantas su juo 
susipažino, susidraugavo, ir 
vėliau dr. Greffe turėjo jam labai 
daug įtakos. 1940 m. birželio 
mėn. 15 d. rusams okupuojant 
Lietuvą, dr. Germantas pasi
traukė į Vokietiją. Iš pradžių jis 
gyveno Tilžėje ir buvo dr. Greffe 
globojamas; vėliau jis išvyko į 
Berlyną. Jis ten įstojo į nacių 
partiją, lankė SD (Sicherheits- 
dienst) mokyklą, pasiekė SD kari
ninko laipsnį. SD mokykla ir jo 
draugas dr. Greffe nuteikė dr. 
Praną Germantą nacionalso- 
cialistiškai ir paskatino kovai 
prieš komunizmą. (Jo pavardė 
buvo Meškauskas. Kadangi jo 
gimtinė yra netoli Germanto 
ežero, jis pakeitė savo pavardę į 
Germantą. Man jis nėra giminė. 
Jis yra žemaitis, o aš esu aukštai
tis.)

Kilus Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos karui 1941 m. birželio

komis tikėjimo tiesomis taip pat 
yra labai sąlygojamas mokslinio 
priėjimo. Ši visuomenė sudaro 
natūralią veiklos dirvą Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
veiklai. Tačiau ji neturi 
palikta pasyvioje būklėje.

būti

* * *
Svarstant Lietuvių katalikų 

mokslo akademijos uždavinius, 
reikia atkreipti dėmesį į tai, kokio
je situacijoje šiandien stovi 
mokslo ir tikėjimo klausimas. Ka
talikiškoje šviesuomenėje šis klau
simas beveik visada buvo aktua
lus. Tačiau galbūt niekada jis 
nebuvo toks iššaukiantis kaip 

mėn. 21 d., Lietuva iš Sovietų 
Sąjungos gana greitai išsilaisvi
no. Lietuvos vyriausybė, kuri 
rezistentų buvo sudaryta anks
čiau, buvo paskelbta per radiją, 
dar rusams iš Kauno nepasitrau
kus. Kazys Škirpa, kuris buvo 
numatytas ministerių pirmi
ninku, iš Berlyno nebuvo išleistas 
ir birželio 25 d. Berlyne jam buvo 
uždėtas namų areštas. Vokiečiai 
Lietuvos vyriausybės, pasiva
dinusios Laikinąja vyriausybe, 
sudarymu ir pasiskelbimu buvo 
nepatenkinti ir todėl Kazio 
Škirpos iš Berlyno neišleido. Lie
tuvos reikalus tvarkyti vokiečiai 
buvo numatę kitaip ir Lietuvos 
vyriausybė jiems buvo nepriim
tina.

Birželio 24 d. dr. Pranas 
Germantas-Meškauskas iš Ber
lyno išvyko į Lietuvą, kaip jis 
pats sakė, organizuoti nacionalso
cialistų partiją. Ją organizuoti 
buvo numatyta platesniu pa
grindu, ir Vytautui Alantui, 
kuris paliko Berlyne Germanto 
pavaduotoju, buvo pavesta į or
ganizavimo procesą įtraukti ir 
generolą Stasį Raštikį. Vokiečiai 
Raštikį gerai pažino ir tikėjosi, 
kad jis imsis vokiečių norimos 
politikos ir taktikos. Todėl 
birželio 27 d. Raštikis buvo 
atvežtas į Lietuvą. Daugelyje 
pasikalbėjimų su vokiečiais buvo 
reikalaujama, kad Lietuvos lai
kinoji vyriausybė atsistatydintų 
ir kad Raštikis sutiktų sudaryti 
Tarybą. Įdomu, kad vokiečiai 
Raštikiui žadėjo duoti laisvę pasi
rinkti Tarybos narius tik su 
sąlyga, kad į Tarybą būtų pa
kviestas dr. Pranas German
tas-Meškauskas. Raštikis tokią 
tarybą sudaryti atsisakė (pgl. Sta
sys Raštikis, Kovose dėl Lietuvos. 
II, pp. 298-99). Iš to reikalavimo 
yra aišku, kad dr. Pranas Ger
mantas vokiečiams buvo pa
tikimas.

Dr. Pranas Germantas pačioje 
karo pradžioje pirmas iš Berlyno

šiame šimtmetyje. Tiek mokslas, 
tiek krikščioniškasis tikėjimas 
galbūt niekada nebuvo tokio lygio 
kovos būklėje kaip šiais laikais. 
Paliekant nuošaly marksizmo 
kovą su tikėjimu, ši kova vyksta 
ir vad. Vakarų kultūroje. Moder
niame Vakarų kultūros pasauly
je žmogaus galių išvystymas yra 
pasiekęs tokio platumo, kad 
žmogui susidaro galimybė suvok
ti save tokį didelį, jog nelieka 
vietos kalbėti apie mokyto 
žmogaus tikėjimą.

Tačiau čia kaip tik yra pats 
aukštasis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos uždavinys 
Nėra čia įmanoma lengvai 
nurodyti šio uždavinio sprendimo
galimybes. Galima tik atkreipti ‘jai į didingą kūrybą, 
dėmesį į du pavojus, kurių šioje 
veikloje reikia išvengti. Visų pir
ma reikia susilaikyti nuo žmo
gaus nuosavų pastangų mažini
mo. Bet iš kitos pusės, nereikia 
pasiduoti galvosenai, kad žmogus 
pats iš savęs turi visą savo 
buvimo ir žinojimo pateisinimą.

O baigiant norėtųsi pacituoti ir 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos vadovo kun. dr. Antano 
Liuimos žodžius, atidarant 
dvyliktąjį LKMA suvažiavimą

Stasys USinskas

lietuvių atvyko į Lietuvą or
ganizuoti nacionalsocialistų par
tiją. Nacionalsocializmas gal 
būtų radęs šiokią tokią dirvą Lie
tuvoje prieš karą. Bet karo metu, 
kada nacionalsocializmas tiesio
giai buvo siejamas su vokiečiais, 
jų politika ir jų elgesiu Lietuvoje, 
jis pasidarė labai nepopuliarus. 
Kiek dr. Germantas stengėsi tą 
partiją organizuoti, aš nežinau.

, Jis dalyvavo nedidelėje voldema- 
rininkų grupėje; kiek jis ten buvo 
aktyvus, aš taip pat nežinau, bet, 
atrodo, kad toje grupėje buvo už 
jį aktyvesnių. Jis turbūt tuojau 
pamatė, kad nacionalsocialisto 
lietuvio patrioto idėjos ir darbo 
planai bei metodai labai skiriasi 

1982 m. lapkričio mėn. 24 d. St. 
Petersburg Beach, Floridoje, ku
riais jis ragino Akademijos toli
mesnius uždavinius regėti pasau
lio dvasinės krizės perspektyvoje:

[Tai] kova už žmogaus dvasinį 
išlaisvinimą, už žmogaus teises ir 
jo grąžinimą į Dievo Apvaizdos 
planą. Tai naujos epochos forma
vimosi pradžia Šioje kovoje ir 
šios naujos epochos formavime 
Akademijai Apvaizdos yra pra
matyta ir paskirta funkcija 
lietuvių tautos intelektualinio ir 
dvasinio gyvenimo brendimui, o 
kartu pramatytos ir skirtos 
gausios Dievo dovanos ir malo
nės. Tai Dievo iššūkis Akademi-

Šiemetinis keturioliktasis 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimas, kurio pa
skelbtą programą sudaro labai 
plati paskaitų temų skalė, joje 
išlaikytas balansas tarp istorinės 
prieigos ir šio meto aktualijų, o 
paskaitininkų didelė proporcija 
yra jau išeivijoje brendę ar net 
gimę mokslininkai, liudytų, kad 
Akademija kun. Antano Liuimos 
apibūdintą jai iššūkį tebėra pa
siruošusi rimtai sutikti, (a.U.) 

nuo nacionalsocialisto vokiečio. 
Jam turbūt aiškėjo, kad vokiško 
nacionalsocializmo planai ir 
norai Lietuvos ir lietuvių tautos 
atžvilgiu lietuviams yra nepri
imtini. Dr. Germanto nacio
nalsocialistinėje galvosenoje ir 
orientacijoje, jam susidūrus su 
lietuviška orientacija, lietuvių 
planais ir uždaviniais, prasidėjo 
fermentacija — lietuviška, 
patriotiška.

Lietuvoje tuo metu pradėjo 
reikštis voldemarininkai. Iš anks
čiau buvusių prof. Augustino 
Voldemaro šalininkų vieni rusų 
okupacijos metu buvo pasitraukę 
į Vokietiją, kiti pateko į 
kalėjimus. Atėjus vokiečiams, 
išleistieji iš kalėjimų ir grįžę iš 
Vokietijos pradėjo reikštis, 
pateko vokiečių įtakon ir į Geš- 
tapo pinkles. Kur buvo Voldema
ras tuo metu, niekas nežinojo. 
Voldemarininkų tarpe reiškėsi J. 
Pyragius, V. Stanevičius, kapi
tonas Kviecinskas, Taunys, J. 
Vokietaitis, V. Reivytis, taip pat 
ir dr. Pranas Germantas. Geštapo 
pareigūno Kurmio nurodymu, 
jie surengė prieš Laikinąją 
vyriausybę pučą ir veikė prieš 
Lietuvos vyriausybę. Tačiau im
tis vyriausybės pareigų jie nesi
ryžo, nes, kaip Zenonas Ivinskis 
sako (/ laisvę, 1955, Nr. 6), ginti 
nepriklausomybės siekimus būtų 
buvę nusikaltimas prieš Geštapo, 
o nepriklausomybės išsižadėti 
būtų nusikaltimas prieš lietuvių 
tautą.

Lietuvos Laikinoji vyriausybė 
1941 m. rugpjūčio mėn. 5 d. buvo 
pakviesta pas generalkomisarą 
von Renteln, kuris pareiškė, kad 
Lietuvos valstybės klausimas bus 
sprendžiamas po karo ir kad 
Laikinosios vyriausybės darbą jis 
laiko baigtu ir krašto valdymą 
perimąs pats generalkomisaras. 
Po tokio pareiškimo Lietuvos 
Laikinoji vyriausybė, grįžusi iš 
priėmimo pas generalkomisarą, 
sukvietė paskutinį savo posėdį,

„Sutemos”, 1942 
Aliejus, drobė, 180 cm x 178 cm 

kuriame pareiškė, kad dėl pašali
nių kliūčių ir spaudimo savo 
darbą sustabdo.

Laikinajai vyriausybei darbą 
sustabdžius, generalkomisaras 
sudarė tarėjų kabinetą, tarėjų 
tarybą ar tarėjų kolegiją — neži
nau, kaip ją geriau pavadinti. 
Pirmuoju generaliniu tarėju 
generalkomisaras von Renteln 
paskyrė generolą P. Kubiliūną. 
Švietimo tarėju generalkomisa
ras paskyrė dr. Praną German
tą-Meškauską. Jis perėmė parei
gas iš Laikinosios vyriausybės 
švietimo ministerio Juozo Bra- 
zaičio-Ambrazevičiaus. Dr. Pra
nas Germantas Juozą Brazaitį 
asmeniškai gerbė, vertino ir jo 
padarytus švietimo srityje 
patvarkymus toleravo, stengėsi 
juos išlaikyti ir juos tęsti. Gene- 
ralkomisariatas nuo pat pradžios 
daugiausia spaudė tarėjus, kurie 
vienu ar kitu būdu buvo surišti 
su ūkio reikalais. Tarėjų nesu
tikimas ar protestas prieš rei
kalavimus nieko nereiškė. Kai 
kurie tarėjai stengėsi remtis 
veikiančiais teisiniais nuostatais, 
kaip Juozas Brazaitis sako (pgl. 
Juozas Brazaitis, Raštai, VI, p. 
107), ir apeiti vokiečių po
tvarkius. Tuo labiausiai nau
dojosi švietimo tarėjas dr. Pranas 
Germantas.

Vokiečiai norėjo pakeisti, per
auklėti lietuvišką inteligentiją ir 
padaryti ją palankią savo tiks
lams. Vokiečiai manė, kad dr. 
Germantas tam labai tinka. Ir dr. 
Germantas, puikiai žinodamas 
vokiečių tikslus, jiems pasakė: 
„Leiskit man išplėsti mokyklų 
tinklą ir aš perauklėsiu naciškai 
visą naująją inteligentiją”. Na
ciai jam leido ir Germantas dir
bo. Bet dirbdamas apie nacio- 
nalsocializmą arba nacizmą jis 
niekur nekalbėjo. Švara ir tvar
ka, darbas ir mokslas — buvo jo 
tema. Dr. Germantas, lietuvis 
patriotas, pradėjo vokiečių po- 

(Nukelta į 2 psl.)
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JURGIS GIMBUTAS

1. Įvadas

Namotyra Lietuvoje nuo 1974 metų

Įvykiai Lietuvoje ir mes
Už savaitės įvyksta rudeninis 

“Ateities” Akademinis savait
galis, kuris yra tapęs metine 
Chicagos kultūrinio gyvenimo 
tradicija. Šių metų savaitgalio 
tema: “Įvykiai Lietuvoje ir mes”.

Visi mes su dideliu susido
mėjimu ir nuostaba sekame, kas 
dedasi Lietuvoje. To, kas dabar 
vyksta, niekas iš mūsų negalėjo 
nei prieš metus išpranašauti. Kas 
prieš metus galėjo sakyti, kad 
masiniame lietuvių susibūrime 
Vingio parke plėvesuos trispal
vės: ne viena, dvi, o visa jūra? 
Kas galėjo tikėtis, kad dviejų 
šimtų tūkstančių minia giedos 
Lietuvos himną? Iki mirties ne
pamiršim vaizdo, kai iškeltų su- • 
jungtų rankų laukas judėjo kaip 
rugiai vėjuje, giedant „Lietuva 
brangi”.

Ir matyti, ir girdėti yra pašėlęs 
džiaugsmas, nes rusų ledynas, 
kuriame įšaldytos Rytų Europos 
tautos, braška ir pokši, ir iš jo 
pradeda sunktis pavasarį žadan
tys upeliai. Esame taip laiminga 
karta, kaip toji, kuri matė užgi
musią nepriklausomą Lietuvą, 
nes mums leista matyti nuosta
būs dalykai. Visai nesvarbu, ką 
darys desperacįjon puolanti no
menklatūra: dabar vyksta tokie 
įvykiai, iš kurių legendos 
kuriamos.

Nežiūrint, kaip toliau dalykai 
vystysis, jau tai, kas dabar de
dasi, pasiliks žmonių atmintyje 
dešimtmečiams. Galima matyti, 
kaip iš tremties grįžta lietuviški 
žodžiai: „tauta” nebepravardžiuo- 
jama „nacija”, „persitvarkymas” 
kartais pakeičiamas „atgimimu”, 
„suverenumas” tampa „nepri
klausomybe”, „mitingas” keičia
mas „susibūrimu”. Ir daiktų var
dai tampa žmogiškesni. Štai 
Šiaulių miesto laikraštis pakeičia 
vardą iš Raudonosios vėliavos į 
daug kuklesnį Šiaulių naujienos. 
Sąjūdžio veikėjai dažnai kalba 
apie reikalą nugalėti vidinę bai
mę, išspausti vergą iš savęs. Ir tai 
vyksta: daug žmonių jau kalba 
taip, kaip kalba laisvi žmonės. Jie centre, Čiurlionio galerijos pa
stovi už savo nuomonių: Sąjūdžio 
žiniose straipsniai pasirašomi ne 
slapyvardžiais, o savo pavardė
mis. Kiekviename numeryje aiš
kiai parašytos redaktorių pavar
dės. Slaptoji policija keblioje 
padėtyje: ką areštuosi, jei visi 
kalba laisvus, kadaise gyvybei 
pavojingus žodžius?

Reikalinga bandyti suprasti, 
kas Lietuvoje dedasi. Mieli iš 
Lietuvos atvykstantieji svečiai, 
kurie kaip pavasario kregždės

(kiti kaip žiemos krankliai) 
mums pasakoja apie įvykius ir 
duoda užuominas kaip juos inter
pretuoti. Vieni prašo, kad entu
ziazmą reikštume nuosaikiai. Ki
ti ragina džiaugsmo nebandyti 
nuslopinti, nes mes jau nebe
galime jiems pakenkti.

Kalbėdarr' ’pie įvykius Lietu
voje tikrai nesudarome veikliems 
žmonėms pavojaus, nes apie įvy
kius kalba visas pasaulis. Susi
būrimai Vingio parke buvo pir
muosiuose pasaulinės spaudos 
puslapiuose. Svarstyti tai 
nereiškia duoti kokį nors veiklos 
planą. Tai būtų neišmintinga, 
nes tuomi veikiantys žmonės 
būtų statomi į pavojų — atsime
name, kaip dar tik prieš metus 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
demonstracija buvo laikoma Va
karų radijo programų įkvėpta 
(nors tai buvo visiems aiški me
lagystė). Nėra tikslo ir geros 
valios entuziastams čia skelbtis 
Sąjūdžio nariais — gal ateis lai
kas, kada išeivija bus kviečiama 
ir tokiu būdu prisidėti, bet tas 
laikas dar neatėjo. Ko dabar rei
kia — tai dėmesio su simpati
ja, akylo stebėjimo, kad nei savi, 
nei svetimi nestatytų kliūčių 
išsilaisvinimo sąjūdžiui.

Tokiam dėmesiui bei stebėjimui 
ir skiriamas šis “Ateities” 
Akademinis savaitgalis. Viktoras 
Nakas praneš apie įvykių pulsą 
ir pasaulio reakcijas bei siūlys 
savo apgalvotą interpretaciją. 
Vytautas Skuodis supažindins 
savaitgalio dalyvius su Lietuvos 
laisvės lyga ir žvelgs į dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Aleksandras 
Štromas analizuos įvykius ir gal 
vėl mes pranašišką žvilgsnį 
ateitin. Apie mūsų veiksnių 
reakcijas kalbės Vytautas Bie
liauskas, Daina Kojelytė ir Pily
pas Narutis.

Akademinio savaitgalio pro
grama prasideda IX.3O. Jaunimo 
centro kavinėje jaunųjų poetų ir 
rašytojų vakarone. Šeštadienį, 
X.l, paskaitos vyksta Jaunimo

talpose. Taip pat Jaunimo cen
tre bus ir „Ateities” žurnalo 
vakaras, į kurį savaitgalio da
lyviai maloniai kviečiami. Sek
madienį, X.2, vidudienį ati
daroma jaunųjų dailininkų darbų 
paroda Ateitininkų namuose — 
ten ir vyks sekmadienio paskai
tos. Savaitgalio rengėjai su pa
grindu tikisi, kad lietuviškoji 
Chicagos ir apylinkių visuomenė 
parodys savaitgaliui didelį 
dėmesį. (a. ir a. U.)
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Namotyra yra architektūros 
ir etnografijos mokslų šaka, ti
rianti įvairių tautinių kultūrų 
sodybas ir trobesius, jų kilmę, 
raidą, architektūrą ir statybą. 
Tad namotyroje dirba etnografai, 
architektai, inžinieriai, rečiau 
istorikai. Pagrindinis namotyros 
objektas yra sodybų ir namų tipų 
giminystė ir skirtingumai isto
riniu ir architektūriniu požiūriu. 
Sovietinėje Lietuvoje dažniausiai 
naudojamas liaudies architektū
ros term is, panašiai kaip ame
rikiečių „folk-architecture”. En
ciklopedinis namotyros terminas 
panašus į vokiečių „Bauernhaus- 
forschung”. Angliškoje litera
tūroje dar užtinkamas „rustic ar- 
chitecture” vardas.

Pagal etnografo dr. Klemenso 
Čerbulėno aptarimą Tarybų Lie
tuvos enciklopedijoje (2 t., 1986 
m.), liaudies architektūra yra 
„liaudies meno šaka — savamoks
lių liaudies meistrų statiniai ir jų 
kompleksai. Apima kaimo ir 
savaimingai susidariusių mieste
lių tipo gyvenvietes, atskirus pas
tatus,... kulto pastatus, smulkio
sios architektūros statinius, inži
nerinius įrenginius (tiltus,
užtvankas), apželdinimą. Reikš- kitaip, pvz., čia pat Massachu- 
mingiausias liaudies architek
tūros statinių tipas yra gyve
namieji namai”. Prof. Kazys 
Šešelgis, panašiai aptardamas 
liaudies architektūros sąvoką, 
dar prideda dvarų ir miestų pas
tatus, kurie neturi pasauliniams 
stiliams būdingų struktūrų ir 
formų. Toliau naudosime abu ap
tartuosius terminus, namotyrą ir 
liaudies architektūrą, kaip sino
nimus, nors jų apibrėžimai nėra 
suvienodinti. Mūsų įsitikinimu, 
čia aptariamo objekto prisky
rimas liaudies menui yra per 
siauras. Liaudies menas įeina 
namotyron kaip sudėtinė dalis, 
nes pastatai būdavo meniškai 
puošiami. Mūsų apžvalgoje apsi
ribosime priešsovietinių laikų 
statiniais, nors dabartiniai et
nografai Lietuvoje vis daugiau 
tyrinėja ir vad. t icialistinio 
kaimo ar kolektyvinių ūkių so
dybas ir jų pastatus.

Namotyros darbai Lietuvoje 
buvo nutraukti karo okupacijų ir 
po truputį atnaujinti nuo 1948 
metų. Plačiau apie pokario namo
tyrą esu skaitęs pirmojoje Baltiš
kųjų studijų konferencijoje Ma- 
rylande 1968 metais. Dabar 
kalbėsiu apie dešimtmetį nuo 
1974 metų, nes tais metais buvo 
atidarytas Liaudies buities 
muziejus Rumšiškėse prie Kau
no, kur saugojamos iš kitur at
keltos ar rekonstruotos kaimų 
sodybos, įvairūs pastatai ir jų in
ventorius. Tokios rūšies muziejai

t

Sodyba Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, kuris yra pasidaręs svarbus namotyros židinys Lietuvoje.
Nuotrauka Stasio Žilevičiaus

Vakarų Europoje vadinami oro 
muziejais, o JAV-se apibūdinami 
„heritage” (paveldėjimu) ar 

setts Sturbridge Village. Su oro 
muziejum Rumšiškėse prasidėjo 
nauja era lietuvių namotyroje, 
nes ten nuolat dirbę specialistai 
atlieka ir mokslinius tyrinėjimus, 
tobulina medinių pastatų konser
vavimą, kviečia mokslines konfe
rencijas ir išleidžia spausdintų 
darbų. Tasai muziejus auga, o 
krašte vis mažiau išlieka ori
ginalių senųjų kaimų ar sodybų. 
1976 metų Lietuvos kultūros pa
minklų sąraše įrašyta 39 
paminkliniai kaimai ir 72 at
skiros sodybos, kurie turi būti 
valstybės saugomi, neardomi, ne- 
perstatomi. Dauguma tų kaimų 
yra buv. Vilniaus krašte.

Žemaitijoje nebeliko ištisų tra
dicinių kaimų, tik atskiros sody
bos. 1980 metų padėtį taikliai 
apibūdino vieno kraštotyrininko 
laiškas: „Žemaitija keičiasi. Ma
žėja senų sodybų, jos griūna 
tuščios, kitose kiūto senukai. 
Jauni susirūpinę uždarbiu ir, 
pastebiu, nesidomi tėvų tradicijo
mis: stato pilkus, skurdžius savo 
aplinka kiemus. O seną kiemą, su 
medžiais, kūdra, geruoju sodybos 
šonu, ūkiniais pastatais retai 
berasi... Kiek geriau, vietomis 
visai gražiai tvarkosi naujakuriai 
stambiuose miesteliuose, naujose 
gyvenvietėse”.
2. Namotyros židiniai ir darbai

Namotyra ugdoma šiose įstai
gose: Vilniaus inžinerinis sta
tybos institutas (VISI), Mokslų 
akademijos Istorijos instituto et
nografijos sektorius, Vilniaus 
universiteto Istorijos katedra, Pa
minklų apsaugos ir kraštotyros 
draugija, Liaudies buities muzie
jus ir kiti kraštotyros muziejai.

Pagal išspausdintus tyrimų 
rezultatus ir kitą informaciją 
matyti, kad daugiausia pasidar
bavo VISI Gyvenviečių ir tvar
kymo katedra, vadovaujama ar
chitekto prof. dr. Kazio Šešelgio. 
Tyrimai atnaujinti nuo 1970 
metų (anksčiau dirbta 1948-1958 
m.). Kiekvieną vasarą buvo orga
nizuojamos ekspedicijos į

paminklinius kaimus. Jose daly
vavo Architektūros fakulteto stu
dentai (nuo 25 iki 100 kasmet), 
metodiškai vadovavo dėstytojai 
docentai N. Dičiuvienė, M. Klei
nas, M. Urbelis, L. Zyberkas. Iki 
1981 metų ekspedicijoms vadova
vo prof. Kazys Šešelgis, o po to — 
docentas M. Purvinas. Tyrinėti 
tik kaimai, nes jie pilniausiai at
skleidžia visus liaudies architek
tūros savitumus. Nuo 1970 iki 
1987 metų ištyrinėta 38 įvairaus 
dydžio kaimai (nuo 4 iki 100 
sodybų), įtraukti paminklų sąra
šam Liko netyrinėta tik 3 kaimai. 
Darbas vyko Lietuvos rytuose, 
kur yra išlikusių vienkiemiais 
neišskirstytų kompaktiškų gat
vinių, padrikų ir kitų tipų kaimų. 
Apie kiekvieną kaimą buvo kau
piama tokia medžiaga: 1. Grafinė 
— topografinė nuotrauka 1:500, 
želdiniai, mažoji architektūra, 
būdingųjų pastatų inventorizaci
jos brėžiniai, visų pastatų sche
mos su konstrukcijų aprašymais, 
visų pastatų kortelės kompiute
riams. 2. Tekstai — istorija, pasa
kojimai, gyventojų demografija, 

Vaizdas iš Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse. Nuotrauka Stasio Žilevičiaus
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pastatų aprašymai, meistrai, 
naudojimas, interjeras, kaimo 
plano vystymosi etapai. Per visus 
kaimus susidarė apie 4000 psl. 
teksto ir 3200 brėžinių, daugybė 
fotografijų. VISI instituto namo- 
tyrines ekspedicijas finansavo 
Kraštotyros draugija. Jos vardu 
išleistos dvi knygos iš naujos seri
jos, vardu „Lietuvių liaudies ar
chitektūros paminklai”, kuriose 
duota gerų brėžinių ir fotografijų, 
surinktų VISI ekspedicijose: Zer- 
vynų kaimas (1974) ir Maži 
padriki kaimai Lietuvos naciona
liniame parke (1980). Atiduota 
spaudai ir trečioji tos serijos 
knyga: Kazio Šešelgio urbanistiš- 
kai namotyrinis veikalas Savai
mingai išsivystę kaimai.

Kiek mažiau pasidarbavo 
namotyroje Statybos ir architek
tūros institutas — mokslinė 
įstaiga Kaune. Vadovaujant ar
chitektei Algei Jankevičienei, 
buvo ištirti kai kurie pavieniai 
objektai, kurių neapėmė VISI 
tyrinėjimai. Toji medžiaga dabar 
naudojama Lietuvos kultūros 
paminklų sąvado architektūros 

skyriui paruošti, kartu su VISI 
surinktąja medžiaga.

Lietuvos etnografijos mokslo 
centras yra Mokslų akademijos 
Istorijos instituto etnografijos 
sektorius, kuriame dirba dešimt 
mokslininkų, vadovauja Vitalis 
Morkūnas. Jie kasmet rengia 
ekspedicijas į daugelį rajonų (nuo 
26 iki 37), o 1976 ir 1977 metais 
buvo patraukę ir į kaimynines 
lietuviškas Gudijos sritis.
Etnografijos sektorius turi 

rankraštyną ir fototeką, kurioje 
yra itin vertingos namotyrinės 
medžiagos. Iki 1982 metų ekspe
dicijoms vadovavo etnografas Izi
dorius Butkevičius, 1971 metais 
išleidęs stambų veikalą apie 
senuosius Lietuvos kaimus. Jo 
paties tyrinėjimų tema tarp 1975 
-1982 metų buvo naujosios socia
listinio kaimo gyvenvietės. Tuo 
laiku Vida Kulikauskienė 
ekspedicijose rinko medžiagą 
kolektyvinių ūkių gyvenamųjų 
namų interjerams pažinti. Šalia 
to, tiedu etnografai kaupė me
džiagą ir apie tradicinių ele
mentų pritaikymą sodybose ir 
gyvenamuose namuose. Paskuti
nis Izidoriaus Butkevičiaus vei
kalas, nors ir skirtas naujosioms 
gyvenvietėms, nušviečia tradi
cinei namotyrai svarbų klausi
mą: senųjų kaimų atnaujinimą ar 
performavimą į kolektyvines gy
venvietes. Butkevičiui mirus, jo 
vieton stojo jaunesnės kartos et
nografas namotyrininkas Stasys 
Gutautas, o ekspedicijoms ėmė 
vadovauti sektoriaus vedėjas Vi
talis Morkūnas.

Kiti Etnografijos sekto
riaus etnografai, tyrinėdami savo 
specifines sritis, prisideda ir prie 
namotyros: Vacys Milius tyrinėja 
maisto gamybą, tad ir virtuves, 
ugniavietes, ir dar javų nuėmimą 
ir kūlimo įrankius, tad kartu pa- 
tyrinėja klojimus, jaujas ir 
daržines; Regina Merkienė dau
gelį metų tyrinėja tradicinę 
gyvulininkystę, o kartu ir tvar
tus; Angelė Vyšniauskaitė yra 
sukaupusi medžiagos apie lina- 
mynes, pirtis ir žardus, tirdama 
linininkystę. Mokslų akademi
jos etnografų ekspedicijos ap- 
svarstomos metinėse konferen
cijose ir jų referatų santraukos 
skelbiamos tęstiniame leidinyje 
Etnografiniai tyrinėjimai Lie- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie literatūros profesionalumą 
ir išeiviją

Tarptautinio PEN klubo kongrese Korėjoje

Ar gali būti profesija atsieta 
nuo kūrybos? Tai įdomus klausi
mas, ne kartą iškilęs ne vienam 
rašytojui. Į sudėtingą klausimą 
sunku rasti vienareikšmį atsa
kymą, gyvenimas dažnai padik
tuoja prieštaringas versijas. Pri
imta manyti, jog profesionalus 
rašytojas yra tas, kuris rašymą 
laiko savo pagrindiniu užsiė
mimu ir pragyvenimo šaltiniu. 
Bet ar pats profesionalizmas už
tikrina talentingų literatūros 
kūrinių atsiradimą? Nedrąsu ka
tegoriškai teigti, visgi kūrėjas 
yra kažkas daugiau nei profe
sionalas, o šedevrų gimimas — 
gan užgaidus dalykas.

Devintajame šių metų Pergalės 
žurnalo numeryje išspausdintas 
rašytojo Mykolo Karčiausko po
kalbis su vengrų literatūros 
mokslininku, lietuvių literatūros 
vertėju į vengrų kalbą Endre 
Bojtar. Aptarta nemažai temų, 
liečiančių daugiausia Lietuvos 
literatų kūrybą, užsiminta ir apie 
išeivijoje rašančius. Karčiauskas 
savo pašnekovą Bojtarą paakino 
plačiau pasisakyti apie išeivių 
kūrybą. Endre Bojtaras, trumpai 
paminėjęs, jog šiuolaikinės poezi
jos kūrimo centras kurį laiką 
buvo lietuvių išeivijoje, o jos kūrė
jai — veikiami užsienio poezijos, 
svečias iš Vengrijos pridūrė: 
„Lietuvių emigrantų litera
tūrinio, kultūrinio darbo sąlygos, 
kaip žinai, yra skurdžios. Jie 
nėra profesionalai. Tai daugiau
sia inžinieriai, konstruktoriai, 
laisvalaikiu dirbantys litera
tūros, kultūros darbą.”

Šie vengrų literatūros moksli
ninko Endre Bojtaro teiginiai 
apie lietuvių išeivijos rašytojus 
mažų mažiausiai yra dezinfor- 
matyvūs, išplaukiantys iš jo pa
ties paviršutiniškų žinių ar 
tendencingos ideologijos. Mat 
dauguma išeivijos rašytojų nėra 
jokie inžinieriai nei konstrukto
riai, laisvalaikiu žaidžiantys 
literatūra.

Dauguma vyresniosios kartos 
rašytojų nepriklausomoje Lietu
voje yra baigę universitetus, 
įsigiję humanitarines specialybes 
ir jau spėję pagarsėti savo 
kūryba, o karo ir okupacijos 
kataklizmų nublokšti į užsienius, 
toliau studijavo ir tobulinosi 
Vakarų Europos universitetuose. 
Žinoma, išeivio įsikūrimas sveti
mame krašte nėra vien nesibai
gianti šventė, daug sunkumų 
patyrė ir rašytojai. Bet dauguma 
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dirbo išeivijos lietuviškų laik
raščių bei žurnalų redakcijo
se, radijuje, dirbo leidybinį darbą, 
mokytojavo, dėstytojavo. Antai 
poetas Bernardas Brazdžionis dir
bo Lietuvių enciklopedijos redak
cijoje, vėliau žurnalo Lietuvių 
dienos reda’ ijoje, poetas Alfon
sas Nyka-Niliūnas — JAV kon
greso bibliotekoje, poetas Leonar
das Andriekus yra kunigas ir li
teratūrinio žurnalo Aidai redak
torius, poetas Tomas Venclova 
profesoriauja Yale universitete, 
patys jauniausieji, užjūriuose 
gimę lietuviai poetai Saulius 
Kubilius, Vainis Aleksa, Eglė 
Juodvalkė turi aukštąjį humani
tarinį išsilavinimą, mokytojauja, 
dirba radijuje.

Nederėtų pamiršti, jog šian
dieninėje Lietuvoje daugelis 
rašytojų negyvena iš savo kūry
bos, tokių tėra vienetai. Kiti dir
ba redakcijose, leidyklose, mo
kyklose, įvairiuose institutuose, 
net LTSR Ministrų taryboje... 
Anot Endre Bojtaro, tai ir jie ne 
profesionalai, nes jų literatūrinė 
kūryba nėra jiems pragyvenimo 
šaltiniu, o kuriama tik nuo val
diškos tarnybos atlikusiu laiku.

Išeivijos rašytojų sąlygų nie
kaip nepavadintume palankio
mis, bet žodis „skurdžios” rėžia 
kultūringą ausį. Kaip tad pava
dinti okupuoto krašto rašytojų 
kūrybines sąlygas, kuomet tauta 
masiškai garmėjo į ledinę Sibiro 
bedugnę, kuomet siautėjo rusiš
kasis šovinizmas Stalino ir ki
tokiais mundurais, kuomet ko
munizmo nešėjai atėmė iš tautos 
jos istoriją, uždarę visus archy
vus, o nespėtas sunaikinti knygas 
sukišę į speefondus, ir kuomet im
liausius protus atskyrė nuo pa
saulinės literatūrinės raidos gele
žine uždanga ir socrealizmo va
kuumu. Šitokias Tarybų Lietuvos 
rašytojų sąlygas, kur ne tik kiek
vienas žingsnis, bet ir žodis re
žimo reglamentuojamas, „skur
džiomis” jau nebepavadinsi, kur 
kas labiau tiktų žodis „pasibaisė
tinos”. Tai yra mūsų tautos dra
ma, ją skaudžiai išgyvena tiek 
išeivijos, tiek Lietuvos kultūri
ninkai.

Prieš gerus du dešimtmečius iš
eivijos rašytojas Antanas Škėma 
parašė Baltą drobulę, romaną, ne
nusileidžiantį nei Kerouac, nei 
Salinger šedevrams. Tuo metu 
sutarybintoje Lietuvoje kuriantys 
vadinamą profesionalią litera
tūrą mito tik komunistų lozun-

TOMAS VENCLOVA

Ne kiekvienas žino, kad Azijoje 
yra antroji Berlyno siena — ko 
gero, niūresnė už tą, kuri stūkso 
Europos centre. Tai demarkacijos 
linija tarp Šiaurės ir Pietų Korė
jos. Prie jos galima netrikdomai 
prieiti tik vienoje vietoje — 
Panmunjom. Tas kaimas, — tiks
liau pasakius, buvęs kaimas, — 
per Korėjos karo paliaubas 1953 
metais liko perkirstas pusiau ir 
ligi šiol tebegyvena fronto gyve
nimą. Pietų Korėjos sostinė Seoul 
— didelis, taikingas ir gyvas 
miestas: sunkoka patikėti, kad 
vos keli kilometrai į šiaurę nuo jo 
prasideda karinė zona, kur 
prieštankinių įrenginių ir įtvir
tintų rajonų tankumas gal dides
nis, negu bet kur pasaulyje. Tarp 
Šiaurės ir Pietų Korėjos nėra ne 
tik diplomatinių ar kitokių santy
kių, bet iš viso jokio ryšio: nevei
kia nei transportas, nei paštas, 
giminaičiai abipus linijos jau 
keturiasdešimt metų nieko 
nežino vieni apie kitus. Šiaurės 
Korėjos režimas — vienas nedau
gelio likusių šioje žemėje grynai 
stalinistinių režimų. Pietų 
Korėjoje ilgus metus po karo vieš
patavo dešinioji diktatūra, prime
nanti Franco diktatūrą Ispani
joje: žinoma, su beprotiška ir 
megalomaniška Kim II Sungo 
valdžia šiaurėje jos nė iš tolo 
nepalyginsi, bet demokratija irgi 
nepavadinsi. Tačiau visiškai 
neseniai Pietų Korėja ėmė stai
giai keistis: šiandien ji yra ne tik 
ekonomiškai klestinti, bet jau ir 
politiškai normali valstybė. Tą 
normalizaciją, sakytum, vaini-' tiek komunistinės Kinijos, tiek 
kuoja Seoule surengta 1988 me
tų vasaros olimpiada. Prieš pat ją, 
rugpjūčio gale — rugsėjo pra
džioje, korėjiečiai organizavo savo 
sostinėje ir „literatūrinę olim
piadą” — penkiasdešimt antrąjį

gaiš ir sprangia režimo duona, 
apie tokias meno aukštumas net 
nesvajota. Taip, Škėma dirbo 
paprastu darbininku, iš rašymo 
negyveno, bet ar dėl to jis tėra 
literatūros mėgėjas? Neretai at
sitinka, jog kūrėjai negali pragy
venti iš savo meno, bet jie gyvena 
menu, ir tai jiems y a kur kas 
svarbiau.

Pilietinio Ispanijos karo metu, 
diktatoriaus Franco režimo lai
kais, daug žymių ispanų poetų pa
liko gimtinę. Tarp jų buvo ir poe
tas Juan Ramon Jimenez, emi
gracijoje kūręs dar 22 metus ir 
1956 m. gavęs literatūrinę No
belio premiją. Nobelio premijos 
laureatų Česlavo Milošo ir Josifo 
Brodskio biografijos taip pat iš
kalbingi pavyzdžiai, jog tikram 
kūrėjui reikia tik talento. Visa 
kitą — tik stimuliuojančios arba 
slopinančios aplinkybės.

Edita Nazaraitė
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Seoulo dienraštis „Chosun Ilbo („Korėjos naujienos”) šių Korėjoje kaip išeivių PEN centro delegatu, ir įsidėjo jo 
metų rugsėjo mėn.'T ė; išspausdino interView su Tomu nuotrauką.
Venclova, dalyvavusiu Tarptautinio PEN klubo kongrese

prilygstąs laimėjimams, apie ku
riuos šiandien išgirstame iš 
Vilniaus, Talino ir Rygos). Kliūtį 
sudaro ir PEN chartija, kuri 
reikalauja iš rašytojų — PEN klu
bo narių kovoti su cenzūra, už 
žodžio ir spaudos laisvę. Kol kas 
ją pasirašyti išdrįso, kiek žinau, 
tik vienas TSRS gyvenantis ir 
viešoje spaudoje besireiškiantis 
autorius — Leningrado poetas 
Aleksandras Kušneris (tą Josifo 
Brodskio bičiulį šiek tiek paži
nojau —jis kartkartėmis apsilan
kydavo ir Vilniuje). Tačiau, 
reikia manyti, ir šita kliūtis bus 
įveikta. Drąsių opozicinių rašyto
jų tarybinėje imperijoje dabar jau 
gana gausu. Žinoma, valdžia ban
dys juos praskiesti beverčiais 
oficioziniais autoriais arba to
kiais šiaudiniais liberalais, kaip 
Jevtušenka. Kaip atrodys tenykš
tis PEN centras, jeigu jis bus su
kurtas, priklausys nuo daugelio 
aplinkybių ir nepaskutinėje vie
toje nuo demokratinių jėgų spau
dimo; bet manau, kad jis gali vai-

Tarptautinio PEN klubo kon
gresą.

Į kongresą atvyko bene 800 
rašytojų iš trisdešimt penkių 
pasaulio šalių. Jis buvo vadi
namas — turbūt perdėtai, bet ir 
ne be tam tikro pagrindo — 
susitaikymo kongresu. Jame 
dalyvavo — ir, atrodo, nesipyko — 

antikomunistinio Taiwano dele
gacijos. Pirmąsyk po ilgos per
traukos atvyko Lenkijos PEN 
centro atstovas, puikus poetas ir 
Czestawo Mitoszo bičiulis Artur 
Międzyrzecki. Lenkų PEN centre 
visada spietėsi opoziciniai rašy
tojai (kitokių šiandieninėje 
Lenkijoje, tiesą pasakius, beveik 
ir nėra); todėl generolo Jaruzels- 
kio valdžia po karinio perversmo 
buvo jį uždariusi. Pasaulio vie
šosios nuomonės ir pačios lenkų 
tautos spaudimas padarė savo: 
centrą teko vėl pripažinti ir leisti 
jam netrikdomai veikti (tai geras 
ženklas ne tik Lenkijai, bet visai 
Rytų bei Vidurio Europai). Paga
liau atvažiavo keli stebėtojai iš 
TSRS — garsus, nors ne per ge
riausias poetas Jevtušenka, 
liberalaus žurnalo Ogoniok 
redaktorius Korotičius, labai 
padorus pusiau disidentinis 
prozininkas Bitovas ir oficia
liosios rašytojų sąjungos funkcio
nierius Karpovas. Buvo, beje, ir 
tikras disidentas - baškirų tauty
bės rašytojas Achmetovas, apie 
dvidešimt metų išlaikytas kalėji
muose ir psichiatrinėse ligoni
nėse, dabar gyvenąs Vakarų Vo
kietijoje. Naujos nuotaikos bei 
reformos komunistiniame pasau
lyje ne vienam kongreso dele
gatui kėlė vilčių; tiesa, pasižiūrė
jus į demarkacinę liniją prie 
Panmunjom kaimo, tos viltys at
rodė gana trapios...

TSRS jau ne pirmi metai nori 
įstoti į PEN klubą, Ligi šiol tam 
užkirsdavo kelią arogantiškas 
reikalavimas uždaryti latvių ir 
estų PEN centrus, įsteigtus 
nepriklausomybės laikais ir vei
kiančius išeivijoje. Dabar, Gorba
čiovo periodu, tas reikalavimas 
jau nebekeliamas (sakyčiau, tai 
didelis pabaltiečių laimėjimas,
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dinti ir teigiamą vaidmenį.
Tiesą sakant, kalbama apie 

kelis PEN centrus (didžiausias 
skaičius, leidžiamas vienoje 
šalyje — penki):' tarybiniai 
stebėtojai užsimindavo apie gali
mus centrus Rusijoje, Kaukaze, 
Vidurinėje Azijoje, Ukrainoje-Gu- 
dijoje ir Pabaltijy. Pastarasis 
klausimas mums, aišku, labiau
siai rūpi. Tarybinis Pabaltijo 
PEN centras prieštarautų Pabal
tijo suverenumui, juo labiau, kad 
Latvijos ir Estijos centrai seniai 
egzistuoja ir sėkmingai veikia 
(tai beveik tokia pat nepriklau
somybės relikvija, kaip tautinė 
vėliava ir himnas). Tuo reikalu 
latvių, estų delegatai ir vienin
telis lietuvių delegatas — aš pats 
— kuluaruose nemažai diskutavo 
su rusų rašytojais. Reikia pa
sakyti, tos diskusijos buvo ko
rektiškos ir gal net konstrukty
vios. Latvių ir estų rašytojai 
emigrantai jau yra zondavę tau
tiečius rašytojus krašte: visi, su 
kuriais kalbėta, reiškė entuzias

Oklahoma City, Oklahoma — vaizdas nuo Myriad Gardens, 1987. Nuotrauka Algimanto Kezio

Iš ruošiamos 17-osios Lietuvių fotografų metinės parodos, nuo 1988 m. spalio 21 iki 30 dienos. Parodos konkurso tema
kuri vyks Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, — „Miestas”.
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tišką norą jungtis prie esančiųjų 
Latvijos ir Estįjos PEN centrų. 
Rusų rašytojai — bent jau tie, 
kurie kongrese buvo — tokiai ga
limybei nesipriešino, netgi sakė, 
kad tai padėsią „sutaupyti” vieną 
centrą, kuris galėsiąs atitekti, 
pavyzdžiui, /šiaurės tautoms... 
Lieka atviras Lietuvos centro 
klausimas, kadangi nepriklau
somybės metais nepasirūpinome 
jo įsteigti. Latvių delegatė Velta 
Snikere iškėlė projektą kurti 
jungtinį lietuvių-latvių centrą su 
svarbiausiąja būstine Stock- 
holme. Įmanomi ir kitokį spren
dimai. Koks sprendimas bebūtų 
priimtas, manau, svarbiausia pa
brėžti tiek Lietuvos suverenumą, 
tiek ir tą faktą, kad lietuvių lite
ratūra krašte ir išeivijoje tėra 
viena.

Apie Lietuvą buvo kalbėta ir 
kalinamų rašytojų komitete — de
ja, ten lietuvius tenka minėti jau 
nebe pirmi metai. Politkalinių 
skaičius tarybinėje imperijoje 
dabar sumažėjo, ir netgi gerokai, 
bet ten vis dar priskaičiuojama 
apie dvidešimt asmenų, laikomų 
nelaisvėje už savo minčių reiš
kimą raštu. Jų tarpe yra Gintau
tas Iešmantas, Viktoras Petkus, 
Balys Gajauskas, priimt*i įvairių 
PEN centrų garbės nariais. Ko
mitete galėjau pranešti kai kurių 
viltingų žinių — pavyzdžiui, kad 
Iešmantą pradėjo užtarti oficia
lieji Lietuvos rašytojai ir Per
sitvarkymo sąjūdis (grįžęs iš 
Korėjos sužinojau, kad užtariami 
jau ir Gajauskas su Petkum). Ta
čiau jų padėtis vis dar nėra 
pasikeitusi. PEN klubas tuo rei
kalu kovoja labai seniai. Kol visi 
kalinami rašytojai nebus paleisti, 
TSRS įstojimas į PEN klubą 
mažų mažiausiai abejotinas.

Kalinamų rašytojų, žinoma, yra 
ir kitur, ne tik komunistiniuose 
kraštuose, bet ir Turkijoje, Pietų 
Afrikoje, Kenijoje, Irane. Kartais 
— sakysime, Irane — juos baisu 
net užstoti, nes užsienio dėmesys 
gresia jiems mirtimi. Visiškai 
nieko nežinoma apie rašytojus 
Šiaurės Korėjoje, čia pat už 
demarklinijos ... Keli autoriai 
kali ir Pietų Korėjoje, kuri buvo 
kongreso šeimininkė. Tai dau
giausia komunistinio stiliaus 
radikalai — taigi, mano manymu, 

(Nukelta į 3 psl.)
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Sigito Gedos laiškas 
Lietuvos jaunimui

Persitvarkymas tenai ir čionai

Džiaugiuosi, kad Lietuvos 
jaunimas atbunda ir nenori būti 
už nosies vedžiojamas.

Aš pats didžiąją savo gyvenimo 
dalį būsiu pragyvenęs vadina
mais stagnacijos — brežneviniais 
laikais. Mane ir doresnius mano 
kartos žmones gelbėjo prisimini
mai — oro gurkšnis, įkvėptas N. 
Chruščiovo laikotarpiu. Po to 
sutikdavau vis baugštesnius, bai
lesnius, vis labiau drebančius jau
nus žmones. Tai man buvo beveik 
nesuprantama. Man rodėsi, kad 
po mūsų turi ateiti drąsesni, tie
sesni, o viskas dėjosi atvirkščiai.

Mačiau daug smukusių, puolu
sių ir prapuolusių jaunų žmonių.

Prasigėrusių nuo 14 ar 16 
metų.

Be galo įsimylėjusių save, 
egoistų, apgavikų, bailių, tuščia
garbių, karjeristų, debilų ir 
idiotų.

Mane pribloškė, kaip jauni 
žmonės įsisavina visą brežnevinį 
— stalinistinį biurokratijos stilių, 
taktiką ir strategiją.

Visi tie veikėjai, veikėjų vaikai 
iš Universiteto, Pedagoginio 
instituto, KPI, Politechnikos, 
Žemės ūkio ir Veterinarijos 
akademijų...

Kiek jaunų degeneratų!
Pradėjau galvoti (ir visur 

skelbti), kad ponas Dievas štam
puoja vien debilus, vagis, egois
tus, smulkius niekšelius. Kad jis 
jau nebeturi kitokių pavyzdžių... 
Tai nelabai doras ir nelabai 
gražus galvojimas. Kažkoks 
procentas žmonių visur ir bet ko
kiomis sąlygomis išsilaiko. Tegul 
ir labai didele, labai brangia 
kaina.

Mūsų tauta buvo veik žuvusi, 
klūpėjo ant pačios prarajos 
krašto.

Ir čia mus išgelbėjo — kitiems 
vėjams papūtus — mūsų tėvų pa
likimas, mūsų istorija, mūsų 
tradicija.

Mūsų lietuviškas charakteris, 
dvasia, kurią aš neabejoju esant. 
Parašiau žodį dvasia ir prisimi
niau žodį siela.

Mano kartos žmonėms (gal ir 
jums) per mažai apie ją buvo 
kalbama; tuotarp visas gyveni 
mas, formulių ieškant, apibrėžia
mas nedviprasmiškai: „Kaip 
išgelbėti savo varganą sielą? 
Dievo kibirkštį, rusenančią 
mumyse?”

Prisimenu alegoriją, kurią mėg
davo pasakoti velionis rašytojas 
Juozas Grušas (galėtų būti pas
kelbtas šventuoju), vėliau parašė 
apsakymą. Apie kiaules, varomas 
į skerdyklą. įsivaizduokite keiią 
ar taką, abipus lentinių, aklinų 
sienų, ir kiaules, varomas tiesiog 
po peiliu. Banda paklusniai eina 
į savąjį galą. Tačiau dvi narsios 
kiaulytės nutarė protestuoti. 
Kaip? Ogi eiti prieš srovę. Ir kas 
tada atsitinka? J. Grušo parabo
lėj —jos įnešamos pro tuos pačius 
skerdyklos vartus užpakaliu į 
priekį!

Graudus mano laiko groteskas! 
Dėl to daugelis puldavo neviltim 

puldavo gerti, skandintis, žudy
tis. Tai labirinto modelis. Labi
rintai — senosios Azijos ir Euro
pos architipinė būties situacija 
(graikų mitas apie požemiuos 
besiblaškantį Minotaurą).

Iš labirinto niekur neišeinama, 
uždaras su. imąsis ratu. Po karo 
kaimuose taip ratu manieže ei
davo nurašyti arkliai. Klusniai 
nuleidę galvas. ,

Labirintą galima perkirsti, ta
čiau kaip ir kuo?

Ilgą laiką maniau, kad jėga. 
Tad buvau iškėlęs šūkį: „Lietuvai 
reikia išauginti poetus su boksi
ninkų kumščiais!...”

Dabar manau, kad dvasia. Ma
no laikais buvo labai susidomėta 
ikikrikščioniška Lietuvos ir 
Europos kultūra. Pagonybe. 
Mitologija. Mūsų dievai buvo M. 
Gimbutienė ir A.J. Greimas.

Dabar man svarbiau tai, kas 
siejas su Kristumi. Nes, O. 
Mandelštamo žodžiais, du, tūks
tančiai Europos žmogaus gyve 
nimo metų yra laisvas Kristaus 
pamėgdžiojimas.

Kristus pergali mirtį. Priešisto
rinį labirintą. Kristus yra amži
nybės metafora. Viltis. Kitos mes 
neturime. Lietuva sulydo du gal
vojimo būdus. Pagonišką ir 
krikščionišką.

Tokia pasaulėjautos ir pasaulė
žiūros sintezė yra dabartinėj 
Japonijoj (sintoizmas, budizmas).

Mūsų skirtumas: japonai yra 
civilizacijos prieky, mes — prieš-

(Nukelta į 3 psl.)

" Paskaita, skaityta aštuntajame „Atei- 
ties”'akademiniame savaitgalyje 1988 m. 
spalio mėn. 1 d. Chicagoje.

Jaunimas Kaune, kur jo susirinko daugiau kaip 50,000 šios vasaros ekologinio 
žygio per Lietuvą proga.

VIKTORAS NAKAS

Staiga, dėka permainų Lietu
voje, išeivija praregėjo, kad jai 
reikia kažką daryti padėti Lietu
vai. Tačiau, su viena kita išim
tim, išeivija nebuvo pasiruošus 
tinkamai reaguoti. Ir iš to skau
daus fakto yra iškilęs klausimas: 
kaip mes turime persitvarkyti, 
kad pasivytume įvykius Lietu
voje, kad tautiečiams Lietuvoje 
savo politiniu nerangumu ne
darytume gėdos?

Pirmas žingsnis mūsų persi
tvarkyme turi būti informa- 
vimosi srityje. Reikia pasistengti 
atidžia -ekti įvykius Lietuvoje, 
juos pe lvoti. Anksčiau, Stalino 
ir Brežnevo laikais, supratome 
katrie buvo gerieji, katrie blo
gieji, be didelių sunkumų 
galėjome atskirti melą nuo tiesos. 
Šiandien sekant įvykius Lietu
voje jau reikia susikaupti, kad ne- 
pasimestume. Štai pora pavyz
džių. Teko girdėti, kad būta tokių 
žmonių, kurie pamatę liepos 9 d. 
susibūrimo Vingio parke vaizda
juostę, kurią daug kur išeivijoj 
jau rodė, įsitikino, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas 
jau už kampo. Deja, penkių šim
tų milicininkų bei kareivių pa
kartotini puolimai prieš tai
kingus demonstrantus Gedimino 
aikštėje praėjusios savaitės tre
čiadienį, rugsėjo 28 d., parodo, 
kad toks optimizmas yra daugiau 
negu naivus.

Kitą nesiorientavimo pavyzdį 
esu asmeniškai pastebėjęs, besi
klausant diskusijų apie dvi nevai
dinęs organizacijas Lietuvoje, bū
tent Lietuvos laisvės lygą ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. 
Atrodo, kad ne visiems aišku, kas 
ta Lyga, kas tas per Sąjūdis. 
Lietuvos padėties sudėtingumą 

galima matyti Lygoje bei Sąjū
dyje. Pirmoji organizacija, įsteig
ta 1978 metais, veikė pogrindyje. 
Šiais metais jinai išėjo į viešumą, 
paskelbdama programą. Toje pro
gramoje pabrėžiama, kad Lygos 
galutinis tikslas yra „laisva 
Lietuva Europos tautų konfe
deracijoje.” Lygai priklauso ilga
mečiai žmogaus ir tautos teisių 
gynėjai, kurie už savo veiklą 
sėdėjo lageryje ar šiaip nukentėjo. 
Lygos nariai bei jiems prijau
čiantys buvo iniciatoriai viešų 
demonstracijų Lietuvoje, kurios 
prasidėjo pernai metų rugpjūčio 
23 d. Vakaruose geriausiai ži
nomi Lygos nariai yra Vytautas 
Bogušis ir Antanas Terleckas.

Persitvarkymo sąjūdis įsisteigė 
šių metų birželio 3 d. Jo vadi
namą iniciatyvinę grupę sudaro 
Lietuvos inteligentai — filosofai, 
rašytojai, mokslininkai. Sąjūdžio 
tikslas yra remti Mikhail Gorba
čiovo reformų programą. Sąjūdis 
yra nedviprasmiškai pasisakęs už 
ekonominę, kultūrinę bei politinę 
autonomiją Lietuvai Tarybų 
Sąjungos sudėtyje. Sąjūdis nepa
geidauja politinės nepriklau
somybės.

Sąjūdis atsidūrė dėmesio centre 
po to, kai sušaukė birželio 24 d. 
susibūrimą Gedimino aikštėje ir 
į jį suplaukė 50,000 žmonių. Vi
siems greit paaiškėjo, kad Sąjūdis 
turi plačią paramą visuomenėje. 
Kodėl taip yra? Jo vadovų tarpe 
yra žmonės, kurie Lietuvoje labai 
gerai žinomi — rašytojai ir poetai. 
Kaip žinia, pavergtoje tautoje 
tokie žmonės dažnai susilaukia 
visuomenės pagarbos, nes dažnai 
tiktai per jų kūrybą pavergtieji 
gali išgirsti žiupsnį tiesos. Antra 
vertus, tie patys žmonės yra 
visuomenės pilnateisiai nariai. 
Partija gal ne visada patenkinta 
jų kūryba, bet tiek neužsirūstina, 
kad juos paskelbtų heretikais ir 
nubaustų visų akivaizdoje.

Šį faktą pabrėžiu, kad būtų su
prantamiau, kodėl į Sąjūdžio ruo
šiamus susibūrimus dažniausiai 
suplaukia dešimt kartų daugiau 
žmonių negu į Lygos demons
tracijas. Kompartija per daugelį 
metų Lietuvos žmonėms kala, 
kad žmonės kaip Terleckas ir 
Sadūnaitė yra „buržuaziniai 
nacionalistai” ir „religiniai ek
stremistai”. Partija piršo mintį, 
kad su tokiais raupsuotaisiais 
palaikyti bet kokį ryšį yra pavo
jinga. Jinai tos taktikos net ir da
bar nėra atsižadėjusi. Todėl 
Lietuvos žmonės, šitaip psi
chologiškai paveikti ir įbauginti, 
daugiau linkę viešai remti sąjū
diečių iniciatyvas.

Ką visa tai bendra turi su išei
vija? Kai kurie išeiviai, paviršu
tiniškai stebintys įvykius Lietu
voje, nuvyksta tenai ir nesiorien- 
tuodami patys pradeda elgtis 
kaip pavergtieji. Jiems tenykščiai 
gyventojai pataria nieko bendro 
neturėti su vadinamais ekstre
mistais. Taip tie išeiviai ir pa
daro. Lygos nariai dėl to sielojasi.

Sąjūdžio vidinė padėtis sudėtin
gesnė negu Lygos. Maždaug pusė 
jo vadų yra kompartijos nariai. 
Atrodo, kad užkulisiuose vyksta 
tarpusavio kova. Vienoj pusėj 
stovi sąjūdiečiai, kurie iš įsitiki
nimo ar oportunistiniais sume
timais stengiasi kooptuoti Sąjūdį, 
kad jis taptų komunistų partijos

Viktoras Nakas, Lietuvių informacijos centro Washingtono būstinės vedėjas. 
Nuotrauka Rebecca Hammel

įrankiu. Kitoj pusėj stovi są
jūdiečiai, kurie nori išsaugoti 
organizacijos nepriklausomybę ir 
gal net tikisi išjos padaryti oficia
liai pripažintą demokratinę opo
ziciją komunistų partijai. Šiuo 
metu neaišku, kuri grupė laimės 
kovą, nors atrodo, kad Sąjūdžio 
vadovybėj dominuoja žmonės, ku
riems lietuvybė žymiai svarbesnė 
negu partinis bilietas.

Ar išeivijai svarbu žinoti šiuos 
faktus apie Lygą bei Sąjūdį? Jei
gu mes manome, kad išeivija gali 
turėti bet kokią įtaką Lietuvai, 
tai atsakymas, be abejo, turi būti 
„taip”. Jau daviau vieną pavyzdį, 
kaip išeiviai, nuvykę Lietuvon, 
daro neigiamą įtaką Lietuvos 
laisvėjimo procesui, ignoruodami 
kaip tik tuos, kurie aukojosi už 
Lietuvą prieš tai, kai toks elgesys 
tapo mažiau pavojingas ir net ma
dingas. Kitą pavyzdį išeivijos įta
kos Lietuvai matome aukų rin
kime Amerikoje Persitvarkymo 
sąjūdžiui. Su ta įtaka eina atsa
komybė blaiviai žiūrėti į įvykius 
Lietuvoje ir bandyti sąmoningai 
susidaryti nuomonę apie per
mainas Lietuvoje.

Tokios nuomonės susidarymui 
nebūtina kažkokia veiksnių kon
ferencija. Reikia tik tarpusavyje 
pasistengti nustatyti šiokias to
kias neformalias gaires. Einant 
ta linkme, siūlyčiau tokią tezę: 
Lietuvai reikalinga ir remtina ir 
Lietuvos Laisvės lyga ir Persi
tvarkymo sąjūdis. Lygos radi
kalizmas duoda akstiną Sąjūdžio 

Siame numeryje:
Sigito Gedos laiškas Lietuvos jaunimui • Persitvarkymo klausimai 
išeivijoje • Prie Vytauto Mačernio kapo • Jono Kalinausko ir 
Editos Nazaraitės eilėraščiai • Vytauto Valiaus parodos Chicago
je laukiant • Chicagos teatruose

veiklai. Tenka abejoti, ar be Ni
jolės Sadūnaitės ir Antano Ter
lecko drąsių žygių pernai šiemet 
Lietuvos inteligentai būtų rizi
kavę iš savo patogių vietų pa
judėti ir pradėję šaukti viešus 
susibūrimus. Anot Antano Ter
lecko, vienas Sąjūdžio narys jam 
tvirtino, jog jei Laisvės lyga ne
būtų liepos mėnesio gale prane
šus, jog ji ruošia demonstraciją 
rugpjūčio 23 d. paminėti, Sąjūdis 
nebūtų išdrįsęs pareikšti pagei
davimą tą pačią dieną surengti 
susibūrimą.

Lygos radikalizmas taipogi su
daro galimybę Sąjūdžiui save 
pristatyti partijai kaip nuo
saikesnę alternatyvą. Jeigu Lyga 
nebeegzistuotų, Sąjūdis valdžios 
ir visuomenės akyse taptų 
radikaliausia, ir užtat mažiau 
priimtina, grupe.

Sąjūdis irgi turi svarbią rolę. 
Jeigu jam pavyks išrūpinti net ir 
dalį to, kojis reikalauja — būtent 
autonomijos — tas gali lietuvių 
tautai tik eiti į naudą. Jo bu
vimas padeda radikalesnei Lygai, 
kuri dabar jau nebe viena turi 
grumtis su partija. Kai 100,000 
žmonių susirenka Vingio parke ir 
rėkia „Gėda, gėda” prieš partijos 
vadus, pasidaro sunkiau milicijai 
įkalinti arba kitaip varginti, 
sakysime, tokį Antaną Terlecką 
už tai, kad jis tą patį sako.

Padėtis Lietuvoje kas savaitę 
keičiasi. Pavyzdžiui, praėjusios 
savaitės įvykiuose buvo keli įdo
mūs aspektai, kurie galį paženk

linti naujus posūkius Lietuvos 
padėtyje. Pirmas buvo milicijos 
žiaurus elgesys su vilniečiais, 
kurie rinkosi rugsėjo 28 d. vakarą 
Gedimino aikštėje paminėti Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto antroj^ 
slapto protokolo pasirašymo su
kaktį. Tai buvo pirmas kartas po 
Vasario 16-os įvykių, kada to
kiom žiauriom priemonėm susi
dorota su demonstrantais. Antras 
posūkis buvo demonstrantų skai
čius. Anksčiau į Lietuvos laisvės 
lygos ruošiamus susibūrimus 
ateidavo mažiau kaip 10,000 
žmonių. Šį kartą atrodo, kad 
dalyvių skaičius buvo žymiai 
aukštesnis. Anot Vytauto Bogu
šio, Gedimino aikštėje buvo bent 
25,000 žmonių ir aplinkinėse gat
vėse, kurios buvo užtvindytos 
žmonių, stovėjo net 200,000. Tre
čias įdomus posūkis įvyko dieną 
po rugsėjo 28 d. minėjimo, kada 
Gedimino aikštėje 5,000 susi
rinko protestuoti prieš milicijos 
žiaurumą. Tame susibūrime kal
bėjo ir Sąjūdžio, ir Lygos nariai. 
Tai buvo pirmas kartas, kada 
Sąjūdžio vadai sutiko stovėti toje 
pačioje tribūnoje su Lygos 
atstovais.

Iš šių posūkių per anksti daryti 
toli siekiančias išvadas apie 
Lietuvos laisvėjimo procesą. Ta
čiau jie akivaizdžiai parodo, 
kokia yra nepastovi, besikeičianti 
Lietuvos padėtis. Tas nepastovu
mas, dinamiškumas iš mūsų išei
vių reikalauja politinio lanks
tumo bei vikrumo. Pavyzdžiui, 
Persitvarkymo sąjūdis dabar ver
tas mūsų paramos. Tačiau, jeigu 
partijai pasisektų jį infiltruoti ir 
jį padaryti Trojos ąrkliu, tai 
mums reiktų kiek galint greičiau 
pakeisti savo nusistatymą.

Permainų Lietuvoje greitas 
tempas suteikia naują reikšmę 
mūsų išeivijos spaudai. Deja, vis 
mažiau lietuvių ją skaito. Tam 
gal ir buvo gerų priežasčių pra
eityje, bet dabar lietuvių spaudos 
neskaityti nebėra jokio pasitei
sinimo tiems, kurie moka lietu
vių kalbą ir sako, kad jiems rūpi 
Lietuva. Per Lietuvių informa
cijos centrą bei kitus šaltinius, 
išeivįjos spauda duoda labai daug 
medžiagos apie vėliausius įvy
kius Lietuvoje. Taipogi yra ir 
periodikos, leidžiamos Lietuvoje, 
kuri spausdina vertingus straips
nius bei nagrinėja temas, kurios 
prieš pora metų buvo tabu. Tokie 
leidiniai būtų Literatūra ir me
nas, Komjaunimo tiesa ir Gim
tasis kraštas.

Pirmoji mano pasiūlyta gairė 
išeivijai buvo specifinė: Lyga ir 
Sąjūdis šiuo metu yra lygiai svar
būs ir lygiai remtini. Antra gai
rė būtų kiek bendresnio pobūdžio: 
išeivija turėtų visokeriopai rem
ti laisvėjimo procesą Lietuvoje. Iš 
šios antros gairės ir išplaukia pir-

(Nukelta į 2 psl.)
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Pogrindžio srovės įvykių Lietuvoje šviesoje
Bendradarbiavimo galimybės ir 

konfliktų pavojai

VYTAUTAS SKUODIS

„Naujakalbė” Lietuvoje
— žodyno pradmenys

Šiais atgimimo metais Lietu
voje atgimsta ir kalba. Tota
litarinė „naujakalbė”, melo ir 
žargono mišrainė, padrikusi 
traukiasi atgal kaip aplamdyta 
armija. Net ir oficialioje spaudoje 
šiandien mėginama . kalbėli 
natūraliau ir objektyviau.

Tačiau „naujakalbė” toli gražu 
neprisipažįsta pralaimėjusi. Kaip 
tie gyviai ir organizmai, kurie 
kovodami už būvį chameleoniš- 
kai keičia savo spalvą bei formą 
ir pučia tikrovę maskuojančius 
dūmus, „naujakalbė” tebekeroja 
naujais ir senais pavidalais. Jos 
bastionai yra dienraštis Tiesa 
(nepaisant pažangos, padarytos 
po „naujakalbės” virtuozo Lau- 
rinčiuko išstūmimo), Vakarinės 
naujienos, mėnraštis Komunistas . 
ir visa serija provincijos laik
raščių, kuriuos tebevairuoja 
permainomis pasipiktinę „nau
josios klasės” atstovai, kovojan
tys už savo feodalinių valdų ir 
privilegijų išlaikymą. Vešlioji 
„naujakalbė” dažnai prasiskver
bia ir į liberalesnių organų, kaip 
Gimtojo krašto ar Komjaunimo 
tiesos, skiltis.

Kadangi „naujakalbėje” susi
gaudyti nelengva, kviečiame 
kalbininkus-profesionalus ir , 
lingvistus-mėgėjus imtis kolek
tyvinio darbo — sudaryti to 
orveliško ideologinio-nomen- 
klatūrinio žargono žodyną. Pra
dėkime kelių svarbių „nauja- 
kalbės” žodžių aptarimu:

ANARCHIJA — Padėtis, kai iš 
komunistų partijos rankų ima 
slysti liaudies ir tautos kontrolė. 
„Anarchįjos” pavyzdžiai: visiškos 
kūrybinės laisvės reikalavimas; 
„Solidarumo” triumfas Lenkijoje 
1980-tais metais; masiniai susi
būrimai Vingio parke 1988-siais.

BURŽUAZINIS VALSTYBIN
GUMAS — Valstybė, kurios ne
valdo Kremliaus paskirta ar 
aprobuota vyriausybė. Priklau
symas tarybinei imperijai yra 
aukštesnis valstybingumo laips
nis. Todėl nepriklausoma Lie
tuvos valstybė — „buržuazinio 
valstybingumo” apraiška — yra 
mažiau „valstybinga” už priklau
somą „tarybinę” Lietuvą.
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Siame numeryje:
„Naujakalbė” Lietuvoje • Pogrindžio srovės ir įvykiai Lietuvoje 
• Pokalbis su Kaziu Almenu • „Margučio” koncertas • Juliaus 
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EKSTREMIZMAS - Veikla 
žmogaus ar tautos teises, kuri | Luo visa tai pasibaigs?

Vieniems atrodo, kad Lietuvos 
laisvė j: nebe už kalnų, ir tik 
reikia kažką padaryti iš šalies, 
dargi mūsų išeivijos jėgomis, ir 
mes visi galėsime džiaugtis tik
rąja Lietuvos laisve ir nepri
klausomybę. Kitiems, giliau žvel
giantiems į dabartinių įvykių 
Lietuvoje esmę, ieškantiems jų 
priežasčių ir geriau susipaži- 
nusiems su pavergtosios Lietuvos 
sąlygomis, toji Lietuvos laisvės 
perspektyva atrodo dar labai mig
lotai.

Naivu manyti, kad Pabaltijo 
kraštai galėtų atgauti savo suve
renitetą anksčiau, negu iš 
Maskvos kontrolės išsivaduotų

už

nesutampa su Kremliaus defini
cijomis ar eresais. Airių kova 
prieš anglus už Šiaurės Airijos 
nepriklausomybę yra „pažan- 

. gus ’, teigiamas reiškinys, kurio 
negalima vadinti „nacionalis
tiniu ekstremizmu”. Lietuvių, 
latvių ir estų kova už savo 
tėvynių nepriklausomybę yra 
„nacionalistinis ekstremizmas”.

BROLYBĖS TILTAI SU RUSŲ 
TAUTA — Naujas Vinco Kudir
kos „Tilto” variantas.'

NACIONALINIS PASIPŪTI
MAS —• atsiranda tada, kai „be
gėdiškai” drįstama tvirtinti, kad 
lietuvių tauta turi savo ypatingą Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija 
kultūrą ir istoriją; kad lietuviai ir Rytų Vokietija. Tačiau būtų 
turėtų būti šeimininkai savo nedovanotina mums visiems tos 
žemėje — su ypatingomis teisėmis 
ir pareigomis, ir kad, būdami 
šeimininkais, jie turėtų tarti le
miamą žodį apie savo kalbą, 
gamtą, santvarką bei apie savo 
kviestus ir nekviestus svečius.

KARYS INTERNACIONALIS
TAS — tarybinės armijos uni
formą dėvintis turistas, kuris 
nemokamai ir nekviestas lanko 
svetimas šalis. 1940-tais metais 
masė „karių internacionalistų” 
įsiveržė į Lietuvą; 1956-tais — 
užplūdo Vengriją; 1968-tais už
tvino Čekoslovakiją; 1979-tais 
įgarmėjo į Afganistaną. „Inter
nacionalizmas” — geras dalykas, 
„Karys internacionalistas” — vi
sai kitokia istorija.

PERLENKIMAI — Masinė žmog
žudystė, kai ją vykdo mark- 
sistinis-lenininis režimas. Nacių 
vykdoma masinė žmogžudystė 
vadinama... masine žmogžudyste.

MOKSLINIS ISTORIJOS SU
PRATIMAS — Istorijos inter
pretacija pagal Kremliaus direk
tyvas.

SEPARATIZMAS - Reikalavi
mas, kad lietuvių tautai būtų 
leista laisvai apsispręsti. Azijos 
ar Afrikos tautų kova už laisvą 
apsisprendimą „separatizmu 
nevadintina”, nes tai buvo 
„pažangus reiškinys”.

kž

Šiandieną mūsų visų dėmesys 
nukreiptas ne į Lietuvos pogrin
dį, o į dabartinius įvykius Lietu
voje. O tie įvykiai tikrai labai 
dideli, nepaprasti, įspūdingi, ke
liantys optimizmą, tačiau tuo 
pačiu metu keliantys ir nerimą. 
Visiems mums dabar yra iškilę 
klausimai: kur visa tai nuves?

laisvės ramiai laukti, nieko 
nedarant. O reikalinga dėti di
deles pastangas, kad Pabaltijo 
kraštų klausimas tarptautinėje 
politikoje įgytų regioninių 
konfliktų statusą ir kad jis kada
nors būtų išspręstas drauge atsidurs kalėjimuose, arba bus 
su visomis kitomis aštriomis 
Vidurio ir Rytų Europos proble
momis, kad pagaliau būtų tinami gandai, šmeižiantys Nįjolę 
ištaisyta nedovanotina JAV Sadūnaitę, pačią žymiausią ir pa
klaida, kurios užuomazgas ne
sunku matyti 1943 m. gruodžio 
mėn. Teherano konferencijoje. 
Tai būtų pati didžiausia ir svar
biausia mūsų išeivijos pagalba 
Lietuvai, dabar pakilusiai į 
atvirą kovą su pavergėju.

♦ * *

Šiuo metu visų mūsų dėmesio 
centre yra Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis r Lietuvos 
Laisvės Lyga (LLL).

Jeigu Persitvarkymo Sąjūdis 
Lietuvoje šiuo metu yra didelė 
organizuota jėga, tai LLL yra 
daugiau simbolinė organizacija. 
Joje konkretūs yra tiktai 18 
asmenų, kurie pasiskelbė sudarą 
LLL laikiną tautinę tarybą. Min
daugui Šiboniui staiga su šeima 
atsidūrus Prancūzijoje ir jau il
gokai ten esančiam be jokio gar
so, LLL Taryboje liko 17 asmenų. 
Tuo tarpu Persitvarkymo Sąjūdis

• Paskaita, skaityta Ateitininkų studijų 
dienose Dainavoje, Manchester, Michigan, 
1988 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

yra didelė ir kasdien auganti or
ganizacija, kurios narių skaičius 
iniciatyvinėse grupėse yra gerai 
žinomas.

Tai sakydamas aš jokiu būdu 
nenoriu žeminti LLL Tarybos au
toriteto, juo labiau, kad esu 
vienas išjos atstovų Vakaruose. 
Tačiau noriu tiktai įspėti tuos, 
kurie čia išeivijoje rodo dideles 
simpatijas tiktai LLL, kurios 
galutinis veikimo tikslas — 
Lietuvos suvereniteto atkūrimas, 
ir su nepasitikėjimu žiūri į 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, 
kuris siekia tiktai Lietuvos per
sitvarkymo, didesnių autonomi
nių laisvių, tačiau nekovoja už 
Lietuvos išėjimą iš TSRS 
sudėties. Toks manymas yra iš 
esmės klaidingas.

* * *

Daugelis, susižavėję LLL ir 
džiaugdamiesi Persitvarkymo Są
jūdžio kai kuriais laimėjimais, 
beveik pamiršo Lietuvos pogrin
dį, tarytum jo dabar visai nebe
būtų. Pamiršome ir didelį būrį 
disidentų, kurie neįeina į LLL 
Tautinės tarybos sudėtį. Kažin ar 
kas nors iš mūsų tokių dabar pri
skaičiuotų iki dešimties. O tokių 
yra šimtai. Susižavėję vien tik 
LLL, nuvertiname visus juos, ku
rie, pasisukus vėjams, taip pat su 
LLL Tautinės tarybos nariais 

nuolat terorizuojami.
Lietuvoje ir net išeivijoje pla-

čią veikliausią iš visų Lietuvos 
disidentų. Kažkas ką tik paleido 
gandus, jog nebeverti pasitikėjimo 
buvę kaliniai, taurios asmenybės 
ir aktyvūs disidentai Petras Ci
dzikas ir Povilas Pečeliūnas, tuo 
tarpu daugeliui disidentų gerai 
žinomas saugumo parankinis 
Algimantas Andreika savo 
„badavimu” sukėlė daug kam 
susižavėjimą šituo „patriotu”. 
Europos lietuvis išspausdino Liu
tauro Kazakevičiaus tendencingą 
straipsnį prieš LKB Kroniką. O 
žurnalas Aidai net per du 
numerius spausdino Lietuvoje 
susikompromitavusio kunigo 
straipsnį, iš kurio taip ir matyti, 
jog Lietuvoje tikėjimas klesti, o 
Bažnyčios niekas nevaržo, tikin
čiųjų nepersekioja. Deja, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtis iki 
dabar tebėra sunki. Ji iš tos 
„perestroikos” dar negavo jokio 
palengvėjimo. Vienu ir kitu atve
ju redaktoriams reikėjo padaryti 
pastabą, jog tie straipsniai spaus
dinami diskusine tvarka.

Neseniai Europoje, Kanadoje ir 
JAV buvau susitikęs su tikrais 
patriotais, atvykusiais iš Lietu
vos, kurie su didžiule pagarba 
atsiliepia apie Lietuvos pogrindį 
ir Lietuvos disidentus. Jų 
nuomone, jeigu nebūtų įvykusios 
pirmosios keturių drąsuolių: Nįjo- 
lės Sadūnaitės, Vytauto Bogušio, 
Petro Cidziko ir Antano Terlecko 
suorganizuotos Vilniuje de
monstracijos (1987.VIII.23 ir 
1988.11.16), dabar Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis kažin ar 
būtų atsiradęs, o jeigu ir būtų 
atsiradęs, jis būtų buvęs žymiai 

. kuklesnis ir režimo atžvilgiu

Lietuvos disidentas Vytautas Skuodis šiemetinėse Ateitininkų studijų dienose rugsėjo 2-5 d. Dainavoje, Manchc -r, 
Michigan. Nuotrauka Jono Kuprio

santūresnis. Platesniu požiūriu 
analizuojantiems įvykių Lietu
voje eigą tai buvo aišku ir be pa
liudijimų iš Lietuvos.

♦ * *

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dyje dabar dalyvauja ne pavieniai 
asmenys, ne jų grupės, o visa pa
vergtoji tauta, nors kol kas tik jos 
dalis veikia aktyviai. Kitaip 
nepaaiškinsi to fakto, kad š.m. 
rugpjūčio 23 d. į Vingio parką 
Vilniuje suplaukė iki 200,000 
lietuvių. O tai sudaro ne mažiau 
kaip 30% visų Vilniaus mieste 
gyvenančių lietuvių, arba 6% 
visų Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių.

Ne kas nors kitas, o tiktai Lie
tuvos pogrindininkai 1979 metais 

Vija Tarabildienė Aušros Vartai
Akvarelė, 26" x 17 1/4", 1988 

I* dailininkės VŲos Tarabildienės darbų parodos, vykusios nuo rugsėjo 30 iki 
spalio 9 dienos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

į dienos šviesą išvilko kraujuotą 
Molotovo-Ribbentropo pakto slap
tą protokolą, kuris nulėmė mūsų 
krašto ir mūsų tautos tragišką li
kimą. Apie tą protokolą disiden
tai kalbėjo 1987 m. rugpjūčio 23 
d. demonstracijoje prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje. 
O dabar ši tema buvo pagrindiniu 
leitmotyvu š.m. rugpjūčio 23 d. 
mitinge-demonstracijoje, įvyku
sioje Vilniuje.

Poetas (komunistas) Justinas 
Marcinkevičius tame susibūrime 
kalbėjo: „Juokinga, kad Maskvos 
archyvuose negali surasti tų 
dokumentų. Maskva neranda to, 
ko nenori atrasti, kojai nereikia 
rasti. Ieškoti galima, bet rasti 
nereikia. Gal jiems galėtų padėti 
Pabaltijo kraštų istorikai ir ar- 

chyvininkai? (minioje ovacijos —
V.S.) Tai būtų tikrai .broliška 
internacionalinė’ pagalba (...) 
Vienas diktatorius iš kito nupir
ko už 7.5 milijono dolerių Lietu
vos gabalą (...) Apsaugok, Viešpa
tie, nuo tokių bolševikų”. Toliau 
Justinas Marcinkevičius kalbėjo: 
Jeigu būčiau dailininkas, nupieš- 
čiau tokią karikatūrą: Stalinas ir 
Hitleris ryja Europą, o Anglija, 
Prancūzija ir JAV stovi nuošalyje 
ir linkčioja, sakydamos ,į svei
katą!’ ”,

Tame pačiame mitinge-demons
tracijoje kalbėjęs istorikas 
Gediminas Rudis taip pasakė: 
„Tie slapti Molotovo-Ribbentropo 
protokolai turi būti surasti ir 
paskelbti. (...) Lietuvos istorikai 
gali padėti juos surasti. Lietuvos 
archyvai turi pakankamai doku
mentų, kurie patvirtina tokio 
pasirašymo faktą ir tų dokumen
tų turinį”.

Kitas istorikas savo kalboje 
pasakė: „Ribbentropo-Molotovo 
paktas tai buvo laidotuvių 
maršas Pabaltijo kraštams ir jų 
nepriklausomybei, taip sunkiai 
išsikovotai 1918 metais. Tai buvo 
IV-sis Žečpospolitos padalijimas. 
Mus nori įtikinti, kad Lietuva 
pati paprašė atimti jai suvere
numą. Tai netiesa (minios šauks
mas: Melas! melas! — V.S.) Isto
rija nežino atvejo, kad kuri nors 
tauta pati atsisakytų valstybin
gumo”.

Tokioje dvasioje praėjo keletą 
valandų užsitęsęs milžiniškas mi- 
tingas-demonstracija. O vienas 
ponas neseniai Chicagoje pasakė: 
„Nepasiduokime apgaulei. Visi 
ten Lietuvoje tie mitingai ir de
monstracijos yra organizuojami 
komunistų partijos tam, kad sau
gumas turėtų darbo”. Su antrąja 
išvados dalimi aš visiškai sutin
ku — saugumas tikrai inten
syviai ruošiasi.

Praėjusių metų rugpjūčio mėn. 
23 d. demonstracijoje prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje 
dalyvavo 4,000-5,000 žmonių. 
Kas tada galėjo pagalvoti, kad 
lygiai po metų tie politinio ban
ditizmo aktai bus atvirai pagar
sinti jau 200,000-tinei miniai, 
o per Sąjūdžio žinias ir net sa
vaitraštį Literatūra ir menas 
— visai Lietuvai?!

(Nukelta į 3 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Vytautas Petkevičius — 
paradoksiškas tabu ir 
mitų griovėjas

Poetinis Lietuvos krikščionybės minėjimo atgarsis

Kas tas duslus garsas oficia
liosios lietuvių spaudos tanku
myne? Tai vienas po kito, kaip 
sutręšę medžiai, krinta bolševiki
nio totalitarizmo tabu ir mitai. 
Vienas uoliausių jų kirtėjų yra 
rašytojas Vytautas Petkevičius, 
kuris savo populiarumu šiandien 
nedaug atsilieka nuo Sabonio ar 
Kaušpėdo.

Naujausias taip žnektelėjęs ta
bu ir mitas — tai partinių „dvaro 
istorikų” bei reakcinių autorių 
tebeteisinamas ir tebeliaupsi- 
namas Ribbentropo-Molotovo 
paktas. Petkevičius yra pirmas 
komunistų partijos narys, po 
1940-tųjų metų birželio oficialioje 
spaudoje (Literatūroje ir mene, 
1988.VI1.2) pasakęs teisybę apie 
ši paktą. Jo žodžiais, pasirašy
dami tą sandėri, Tarybų Sąjun
gos piktadariai „pasidalino jiems 
nepriklausančias valstybes kaipo 
savo” ir, „kas baisiausia, paruošė 
ir .teoriškai’ pagrindė pagreitintą 
Pabaltijo tautų .sovietizaciją’, 
kuri mūsų tautai atnešė baisias 
kančias ir nelaimes.” Stalino 
„didybė”, rašo Petkevičius, buvo 
pagrįsta Tarybų Sąjungos tautų 
„krauju ir ašaromis”, kol mes 
viso pasaulio akyse pavirtome 
„blogio imperija”.

Užtenka palyginti šiuos žodžius 
su naujojo Rašytojų sąjungos 
pirmininko Vytauto Martinkaus 
atsargiomis abstraktybėmis, kad 
suprastum, kokį svarbų ir teigia
mą vaidmenį Petkevičius vaidina 
šiomis lemtingomis dienomis. Jis 
rašo savo krauju — čaižydamas 
stalinizmą, jis plaka save patį už 
savo ankstyvąsias stalinines kny
gas ir veiksmus; rašydamas apie 
vadinamuosius „liaudies gynė
jus”, jis aprašo savo paties trage
diją. Viena patraukliausių Pet
kevičiaus savybių yra jo moralinė 
aistra, kurią įžiebė karštas pasi-, 
piktinimas, gilus nusivylimas, 
kaltės jausmas, ir kurią palaiko 
nepaprastas geismas tebetikėti, 
ryžtas neprarasti tikėjimo. Todėl, 
atmetęs stalinizmą, jis tebelaiko 
save leninistu.

Petkevičiaus vidinė kova ,ir 
prieštaravimai atsispindi ir jo 
straipsniuose bei kalbose. Tiesiai 
pasmerkęs piktadarių įvykdytą 
Lietuvos užgrobimą, jis tebe

Šiame numeryje:
Vytauto Petkevičiaus paradoksas • Leonardo Andriekaus „Bal
sai iš anapus” • Santaros-Šviesos trisdešimt penktasis suvažiavi
mas • Jono Aisčio poezijos susigrąžinimas Lietuvo
je • Sutinkami Jono Aisčio raštai Chicagoje • Jono Aisčio 
eilėraščiai • Chicagos teatruose

kartoja, jog imperija-grobikė tai 
— „mes”, „mūsų šalis”. Jis pasi
piktinęs pa .koja, kaip Stalinas 
sunaikino Lenino apmokytus, 
paruoštus ir revoliuciją vykdžiu
sius kadrus, tarsi jis būtų pamir
šęs, kad tie kadrai dar Lenino lai
kais su įniršiu naikino bolše
vikams nepritariančius socia
listus ir nesocialistuą; o tie kad
rai, kurių Stalinas nesunaikino, 
pareigingai padėjo jam vykdyti jo 
nusikaltimus. Pagyręs lietuvių 
jaunimą, kuris, nepaisant „ne
žmoniškos deportacijos” ir teroro, 
„nenuėjo keršto keliu paskui 
fašistus”, Petkevičius tepasako 
dalį teisybės. Kodėl gi nepasakyt 
visos, kad lietuvių jaunimas ne
nuėjo ir paskui bolševikus — kad 
lietuvių tauta atmetė abi totali
tarines santvarkas: nacizmą ir 
bolševizmą?

„Gana melstis stabams”, pa
reiškia Petkevičius. Tačiau ne
gailestingai išanalizavęs ir at
metęs stalinizmą, jis kartoja leni
nines formules, jų neanalizuo
damas. Jei persitvarkymas, kaip 
jis rašo, tėra „senos, lenininės 
revoliucijos tąsa”, tada Lietuvos 
telaukia asimiliacija, prievartinis 
ateizmas, įteisintas smurtas ir 
vienos privalomos ideologijos ti
ronija. Aiškint stalinizmą kaip 
radikalų nukrypimą nuo lent- 
nizmp, nepanagrinėjus abiejų „iz- 
mų" giminystės, ką Maskvos 
spaudoje jau daro rusų autoriai, 
yra ne tiktai paviršutiniška, bet 
ir neatsakinga.

Petkevičiui reikėtų pagalvoti, 
kad lietuviams iki kaulo įgriso ir 
lenininė mitologija. Jo aprašomas 
„nacionalinis susitaikymas” jau 
įvyko, bet ar lietuvių tauta jau 
susitaikė su savo nelaisve? Anot 
Petkevičiaus, „dar keleri metai 
apgaulės, dar keleri metai nevyk
domų pažadų, dar keleri metai ty
lių bandymų susigrąžinti partijai 
primestą .neklystančiųjų’ diktatą 
bei prievartą, ir mes nebeturėsim 
ko ginti, mums gintis reikės pa
tiems”. Tai pranašiški žodžiai. 
Lietuvių tautos viltys ir giliausi 
poreikiai, pati laiko raida ima 
pralenkti net ir tokį drąsų, patrio
tišką ir paradoksišką leninistą, 
kaip Vytautas Petkevičius.

kž

♦

Leonardas Andriekus. BALSAI 
IŠ ANAPUS. Eilėraščių rinkinys. 
Brooklyn, New York: Šv. Kazimiero 
lietuvių pranciškonų provincija, 
1988. 127 psl. Kaina — 8 dol. 
Gaunamas „Drauge".

Imdamas į rankas Leonardo 
Andriekaus eilėraščių rinkinį, 
išleistą Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga, tikėjausi 
rasti žavios krikščioniškos mis
tikos, nušviestos šv. Augustino 
galvosenos ar šv. Pranciškaus 
meilės. įčiau radau visai ką 
kita. Čia atsiveria kovos ir 
konfliktai tarp krikštytojų ir 
krikštijamųjų. Tiesa, palai
mingos mistikos čia taip pat 
esama. Mindaugui po vainika
vimo autorius leidžia pasakyti: 
„Kaip sutalpinti visą džiaugsmą 
/ Tiek prikentėjusioj širdy?” (p. 
15). Tačiau daugeliu kitų atvejų 
eilėraščiai pasižymi konfliktais 
tarp meilės ir keršto (p. 17). Šiuo 
konfliktu dalijasi čia ir krikš
tijamieji, ir krikšto priešai. Min
daugas savo žodyje Treniotai, 
tam aistros žmogui (p. 30), prisi
pažįsta, kad „Man kartais rodo
si, / Kad būtum gimęs tu iš mano 
kraujo” (p. 20). Tačiau tragedijos 
įtampa čia nėra nutylėta. Min
daugas savo priešams sako; 
„Pakėlę ranką prieš mane... / 
Nužudėt jūs [ir] save!” (p. 21). 
Ir Mindaugo žmona nėra išskirta 
iš konflikto, nes ir jai gimdyti 
karalius reiškia juos linguoti 
mirčiai (p. 24).

Kai susitinkame su šia kon
flikto poezija rinkinyje, skirtame 
krikšto palaimai paminėti, kyla 
klausimas, ar tai yra gerai. 
Tačiau jeigu giliau pažvelgiame 
į krikščionybės pradžią tiek atski
ruose asmenyse, tiek tautose ir 
kultūrose, galime nesunkiai pa
stebėti, kad krikštas yra tragiška 
apraiška. Kur daugiau galima 
rasti tragikos, kaip apaštalo 
Pauliaus krikšte, kai jis iš 
krikščionybės aktyvaus priešo 
pasidaro jos uoliausiu gynėju. Net 
ir didžiojo apaštalo Petro konver
sija nėra be vidn.ų konfliktų. 
Taigi nėra pagrindo daryti 
priekaišto Andriekui, kai jis į 
Lietuvos krikštą žiūri labiau 
konflikto požiūriu.

Deja, lietuvių tauta išsyk nei 
apaštalu Paulium, nei Petru 
nepasidaro. Vietoj to, Nadruvos 
Krivis nori „ilgiau miegot auš
ras” (p. 32). Tas miegas Min
daugo sūnui Vaišvilkui, nors jau 
krikščioniui, išvirsta net mirtimi: 
„Mirtie, kodėl esi tu mano 
giminės / Sesuo ir motina?” (p. 
34).

Didysis kunigaikštis Traidenis 
grįžta atgal su auka užrūs

tintiems dievams, prašydamas, 
kad jie atlyžtų (p. 41). Gediminas 
tariasi radęs stebuklingą naujų 
kelių raktą (p. 45). Jis skelbia 
Lietuvą esant atvira „taikin
giems Dievo žingsniams” (p. 47). 
Tačiau jo paties apsisprendimas 
pasilieka už tamsą: „Geriau sėdėt 
7 Vėlių suolelyje tamsoj / Su 
rikiais, kriviais ir vaidilomis, / 
Negu švitėt žvaigždėtuose 
namuos...” (p. 52). Krikščionybę 
jis supranta kaip tylą: „Pas mus 
kas rytą suskamba girios, / Pas 
juos net ir šventovės tyli”; „... Pas 
mus budynėse dar skamba rau
dos, / Pas juos tyla prie karsto” (p. 
53). Tragišką Gedimino situaciją 
poetas aptaria skaudžia ironija: 
„Paklausykite, kaip ten kvatojas 
/ Išsižiojusi melo bedugnė / Iš ka
raliaus šventų palaikų” (p. 57). Ir 
į Aldoną Gediminaitę, Lenkijos 
karalienę, poetas nežiūri kaip į 
krikščionybės apraišką, bet tik 
kaip į vergijos (p. 59).

Kai skaitome poetinį kūrinį, 
gali kilti klausimas, kuo skiriasi 
poetinis žodis nuo kitokio žodžio, 
pvz.', nuo mokslhbč. Pagrindinis 
skirtumas, rodos, bus tas, kad žo
džio gimimas poeto asmenyje yra 
gyviau išgyvenamas. Poetas turi 
daugiau ar mažiau gyvą sąmonę, 
kad jis kuria žodį. Yra daug žmo
nių, kurie stipriai išgyvena savo 
žodį. Yra daugiau žmonių, kurie 
gerai išgyvena išgirstą žodį. Yra 
žmonių, kurie sugeba analizuoti 
išgirstą žodį. Bet tik poetas turi 
labiau betarpiškai išgyventą ryšį 
su savo pasakytu žodžiu. Jis net 
žino, kad jis ieško žodžio savo 
patirčiai išreikšti.

Yra dar kita poetinio žodžio 
savybė, kuria jis skiriasi nuo 
kitokio žodžio. Nei istorikas, nei 
mokslininkas nepasilieka prie 
savo sukurto žodžio, bet tuojau 
pereina į juo išreikštą tikrovę. 
Tuo tarpu poetas pasilieka prie 
savo sukurto žodžio. Poeto žodis, 
jei taip galima išsireikšti, 
pasilieka vertybė savyje tokia for
ma, kokia jis yra pasakytas.

Į. Kiekvieno žodžio vertė priklau- 
, so nuo to, kiek jis išreiškia tą 
tikrovę, kurią žmogus pažino ir 
žodžiu išreiškė. Teisingumas, 
kurio mes galime reikalauti iš 
poetinio žodžio, yra, kad tas žodis 
turi būti poeto tikrai išgyventas. 
Poeto Andriekaus tiesa yra tokio 
pobūdžio, kad ji jo yra kaip tokia 
pažinta ir žodžiu išreikšta/

Didysis kunigaikštis Kęstutis 
šio poeto kūryboje yra savai
mingai išgyventas ir atvaizduo
tas. Jei daugiausia lietuviškoje 
galvosenoje Kęstutis yra 
suvokiamas kaip nenugalimas 
didvyris, tai šiame rinkinyje šis 
didvyris yra pristatytas greičiau 
kaip belaisvis. Jis buvo 
kalinamas pas kryžiuočius ir 
mirė kalėjime pas savus. Dėl to 
jis savo būklę aptaria nakties 
įvaizdžiu: „Ačiū tau. / Motinėle 
naktie!” (p. 72). Į savo sūnaus 
Butauto krikščionybę Kęstutis 

i žiūri kaip į pralaimėjimą (p. 73). 
Palygindamas save su Algirdu ir 

1 jo karalyste, Kęstutis save vadina 
saulėlydžio karalium (p. 76).

Iš esmės apaštališkas šioje po
ezijoje pasirodo vis dar save 
pagoniškai susideginęs Didysis 
kunigaikštis Algirdas. Jis savo 
žodyje kryžiuočiams sako: 
„Krikšto reikia ir totoriui, / Ir 
kalmukui, ir kirgizui — / Sausos 

Leonardas Andriekus

stepės, / Be malonės, žiopčioja, lyg 
alpdainos be marių žuvys” (p. 79). 
Ir į savo ištekėjusias dukteris 
krikščioniškų karalių sostuose 
Algirdas žiūri palankiai: „Šypso
sis mano sūnūs — dukterys / 
Karalių sostuose... (p. 80). Taip- 
pat savo krikščionę žmoną Algir
das gerai vertina ir prašo jos mal
dų už save: „Maldauk tu Kristų 
ir jo motiną. / Kad rūsčiai 
nežiūrėtų į mane” (p. 82).

Vytautui Didžiajam aptarti 
šioje poezijoje galbūt geriausiai 
atstovauja žodis vingiai. Pirmasis 
eilėraštis apie Vytautą yra pa
vadintas: „Kelių į dangų vingiuo
se” (p. 87). Vytautas iš tikrųjų 
vingiuoja tarp žemaitiškos pa
gonybės ir krikščioybės iš vienos 
pusės ir tarp rytietiškos bei vaka
rietiškos krikščionybės iš kitos 
pusės. Vytautas apie save čia 
sako: „Perkūnui rodžiau / Senolių 
nuopelnus, / Ant kryžiaus Jėzui 
— savo galvą, — / jau dviem 
krikštam palinkusią” (p. 87).

Iš tikrųjų šioje poezijoje Vy
tautas yra pavaizduotas labai 
dramatiškoje būklėje. Į savo 
krikščioniškas pastangas čia jis 
kartais žiūri, kaip į Žemaitijos iš
davimą. Jis sako: „Aš išdaviau 
tave / Iš meilės, motina”. Ir jos 
pačios jis prašo atleidimo už savo 
gėdingą nuodėmę (p. 90). Tačiau 
jos atleidimo jis tikisi dėl to, 
kad šventaisiais vandenim yra 
atvėręs jai dangų. Iš kitos pusės, 
jis yra įsisąmoninęs, kad „Nauja 
šviesa / Dar per stipri akims,...” 
ir „Nauja tiesa / Dar per sunki 
jausmams” (p. 97).

Skaitytojas gali būgštaudamas 
eiti į puslapius, kuriuose poetas 
aptaria Jogailos vaidmenį Lie
tuvos krikščionybei, nes anks
čiau, ryšium su Kęstučiu, jis yra 
jį kietai išbaręs (p. 74). Tačiau

Nuotrauka Vytauto Maželio 

šiame skyriuje, skirtame jam 
pačiam, jis leidžia Jogailai save 
pozityviai aptarti: „Reikėjo die
viškos jėgos akims atplėšti, / Ilgai 
vidurnakčių glėby nakvojus” (p. 
99). Savo vaidmenį Jogaila ap
taria antgamtiškai krikščioniška 
prasme: „Turtinga buvo mano 
siela / Šventosios Dvasios 
dovanom” (p. 103). Taip pat ir 
politinė Jogailos veikla čia yra 
suprasta religiškai. „Valdžiau 
malda labiau nei ginklais”, sako 
jis (p. 106).

Skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurtas Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus 
medalis.

Taip Jogailą suprantant, 
nesunku buvo autoriui ir „Tėve 
mūsų” maldos vertimą į lietuvių 
kalbą priskirti Jogailai (p. 105). 
Tačiau lemtingą kultūros is
torikui klausimą, būtent kodėl 
Jogaila pasirinko Vakarų, o ne 
Rytų krikščionybę, poetas 
nesiima aptarti. Jis tik leidžia 
jam pasisakyti: „Esu užgimęs 
tarp ikonų, / Tarp aukurų au
gintas. / Šventa ugnis jaunystę 
mano šildė, / Brandino krikšto 
viltis... [...] Bet nežinau, kodėl ji 
man širdies neuždegė” (p. 104).

Vertinant šį poezijos rinkinį, 
pirmiausia reikia pasakyti, kad 
poetui netenka daryti priekaišto, 
kad jis į krikščionybės pradžią 
lietuvių tautoje nežiūri princi
piškai, ar pasigaudamas sim
bolių. Šiai realybei aptarti jis 
nesinaudoja bendrybėmis. Jam 
krikščionybės pradžia yra 
sudėtingas ir sunkus procesas.

Taip krikščionybę ir reikia ver
tinti, nes kieno nors krikščiony
bė nėra vien tik jo ar jų pasiekta 
veikla, bet ir tas būdas, kokiu 
krikščionybė buvo išpažinta.

Toks požiūris į Lietuvos krikš
čionybės pradžią jos sukakties 
minėjimo proga yra ne vien And
riekaus, bet ir daugumos lie
tuviškos visuomenės. Ji ne tiek 
gilinosi į šio fakto palaimą, kiek 
į tas problemas, kurios siejosi su 
tuo istoriniu faktu. Galima sa
kyti, kad krikščionybės sukaktis 
lietuvišką visuomenę grąžino į jos 
pradžios nuotaikas. Ir ji, kaip ir 
Andriekus, dar tebekovoja su 
kryžiuočiais, Treniota ir iš dalies 
su Jogaila. Galbūt teisingai sako 
šio šimtmečio pradžios prancūzų 
rašytojas Marcei Proust, kad 
„yra daug panašumo tarp in
stinktyvaus visuomenės gyveni
mo ir didelio rašytojo talento” (Le 
Temps retroui'e. 1927’ Poetą 
Andriekų reikia vertinti dėl to. 
kad jis realistiškai ir gyveni
miškai yra pažiūrėjęs į savo 
uždavinį ir nenorėjo kurti ro
mantinės krikščionybės. O toks 
pavojus jam galėjo būti realus, 
nes keleto pastarųjų šimtmečių 
poetinis priėjimas prie krikščio
nybės kaip tik pasižymėjo 
romantišku pobūdžiu.

b
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Išeivija ir Lietuva
The New York Times visą šią 

savaitę pirmajame savo pus
lapyje turėjo straipsnius apie Lie
tuvą. Pirmadienį Times dienraš
tyje susijaudinę stebėjome Ge
dimino aikštės nuotrauką: minia, 
katedros fasadas, žibintų šviesos, 
ratelius šokantieji lietuviai. 
Antradienį — susimąstęs poetas 
Sigitas Geda, dailioje Vytauto 
Maželio nuotraukoje. Lietuva pir
muosiuose didžiosios pasaulio 
spaudos puslapiuose! Ir ne tik pa
ti Lietuva, o ir lietuviški žodžiai: 
straipsniai mirga lietuvišku žo
džiu Sąjūdis, kurį ne vienas Ame
rikos lietuvis skaito su nuostaba 
ir nerimu — ar ir jis savo neišver
čiama reikšme įeis į Vakarų po
litinį leksikoną, kaip Sinn Fein, 
kaip Solidarnošč? Toliau — ket
virtadienio Times laidoje Vikto
ras Nakas, LIC Washingtono sky
riaus vedėjas, išreiškia Amerikos 
lietuvių viltis ir rūpestį dėl Lie
tuvos, interpretuodamas mūsų 
dienų įvykius.

Šis žinių srautas apie Lietuvą 
— tai visiška staigmena ir di- 
džiausiems mūsų optimistams 
(gal tik vienam ne — Aleksandrui 
Štromui, kuris jau prieš vienuo
lika metų kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungos kolonijinės imperijos 
likvidaciją). Tai, ką mes dabar 
pergyvenam, turėjo pergyventi 
Amerikos lietuviai apie 1918 me
tus. Ir jie turėjo kasdieną gaudyti 
laikraščius su žiniomis apie Lie
tuvą. Mes graibstom ne tik laik
raščius: kiekvienas iš Lietuvos 
viešnagėn į Ameriką atvykęs lie
tuvis turi kasdien po kelis kartus 
aiškinti, ką reiškia Sąjūdis ir 
kaip vyksta Lietuvos laisvėjimas. 
Siekiame ryšių su Lietuva laiš
kais ir telefono pasikalbėjimais. 
Štai praėjusio šeštadienio vakarą 
telefono operatorė klausė, kas ten 
Lietuvoje dedasi, kad tiek daug 
skambinimų, jog tiesiog užimtos 
visos telefonų linijos. Jauna lietu
vė gimines pasiekė jau po vidur
nakčio. Atsiprašė, kad taip vėlai 
skambina. Ją giminės užtikrino, 
kad jie nė negalvoja apie miegą: 
jie tol sėdės prie televizoriaus, kol 
Lietuvos televizija transliuos Są
jūdžio suvažiavimą ir įvykius Vil
niaus gatvėse. Kas naujo Lietuvo
je? Atsakymas — „Daivute, mes 
turime Seimą!”

Ne vien išeivija veržiasi prie 
Lietuvos. Pati Lietuva veržiasi 
prie išeivijos. Sąjūdžio praėjusio 
savaitgalio suvažiavime kviestu 
svečiu dalyvavo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas

Siame numeryje:
Išeivija Lietuvos kontekste • Analitinis žvilgsnis į įvykius Lietuvoje
• A. a. aktorius Algimantas Dikinis • Julijos Švabaitės eilėraščiai
• Škėmos „Pabudimas” New Yorke • Vytauto Valiaus paroda 
Chicagoje • „Konradas Valenrodas” ir Pranas Germantas • 
Chicagos teatruose

Vytautas Bieliauskas. Tačiau ne 
visi kviesti svečiai galėjo atvyk
ti: Lietuvių informacijos centro 
vedėjai Gintei Damušytei ir jau
nam Amerikos visuomenininkui 
Dariui Sužiedėliui neduotos 
vizos. Sovietinė sistema dar vis 
bando mūsų ryšius su Lietuva 
kaprizingai kontroliuoti. To fak
to neužmirštant, vis dėlto nepa
neigiamai mūsų ryšių su Lietuva 
galimybės dabar yra kitokios, ne
gu jos buvo per visus praėjusius 
keturis dešimtmečius. O su atsi
vėrusiom galimybėm akivaiz
džiai auga ir abipusis tų ryšių no
ras, kylantis iš mūsų įsitikinimo, 
kurio neįstengė išrauti svetimos 
sistemos apologetai — esame 
vieni kitiems reikalingi. Vienas 
mažas to noro pavyzdys — spalio 
21 dieną Chicagos Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje atidary
toje ir Šį savaitgalį tebevykstan- 
čioje Lietuvių fotografų 17-oje bet kadangi ankstyvesnėse disku- 
metinėje parodoje dalyvauja 18 
fotografų iš Lietuvos greta 20 
iš JAV ir Kanados.

Išeivijai tad būtų dabar labai 
tinkamas laikas pačiai persvars
tyti savo statusą tautos gyve
nime, išravėti mūsų pačių įveis
tus arba iš ten mums įpirštus kai 
kuriuos mūsų pamaldžius įsitiki
nimus, kurie niekada neatitiko 
tikrovę, bet kenkiamojo poten
cialo turėjo apsčiai — apdujinti 
galvojimą, manipuliuoti mūsų 
jausmais, o galutinai vesti tik į 
paralyžių. Tokios sąvokos arba 
įvaizdžiai būtų kad ir šie: išeivi
ja — sausa šaka; kaltės našta, gu
lanti be jokios atodairos ant 
kiekvieno išėjusio; sūnaus palai
dūno šešėlis, lydintis sugrįž- dargi pats dr. Vytautas Bieliaus- 
tantį arba ir pirmąkart tėvų 
žemę pasiekiantį; duoneliautojų 
pravardė kituose pasaulio kraš
tuose įsikuriantiems; pagaliau — 
visų išeivių iš visų Lietuvos isto
rijos tarpsnių suplakimas į vieną 
„emigrantų” kategoriją, istorijos 
mokslui, aišku, parankią bendrą 
sąvoką, bet kaip tik ištrinančią 
istorinių išeivijos priežasčių skir
tumus ir patogiai paliekančią 
baltą dėmę ten, kur reikėtų aiš
kinti 1944 metais masinio lietu
vių bėgimo į Vakarus priežastis. 
Laimės ieškojimas už jūrių marių 
greičiausiai yra buvęs pagrin
dinis akstinas palikti savo gimtą 
kraštą per visą žmonijos istoriją, 
ir jis jokiu būdu nesmerktinas, 
tik jis nieko bendro neturi su ta 
lietuvių karta (o tuo labiau jų vai
kais), kuri bėgo nuo visa to, kas 
dahar vadinama „stalinizmo”

(Nukelta į 4 psl.)

Mūsų dienų įvykiai Lietuvoje — veidrodis ateičiai?

ALEKSANDRAS ŠTROMAS

Šiemetinio ,,Ateities" akademinio 
savaitgalio programoje tema „Įvykiai 
Lietuvoje ir mes" dr. Aleksandras 
Štromas, Salfordo universiteto Ang
lijoje politinių mokslų profesorius ir 
šiuo metu vizituojantis profesorius 
Boston College, Bostone, skaitė baig
minę paskaitą sekmadieni, spalio 2 
dieną, Ateitininkų namuose, Lemon
te, Illinois. Įvykių Lietuvoje komen
tavimą paskaitininkas pradėjo, rea
guodamas {' tik ką pasibaigusiose dis
kusijose po dr. Vytauto Bieliausko ir 
inž. Pilypo Naručio paskaitų aštriai 
iškilusį klausimą: kaip išeivija turi 
laikytis įvairių iš Lietuvos dabar čia 
atvykstančių veikėjų atžvilgiu? Toliau 
dr. Štromas svarstė, kokiame bendra
me Sovietų Sąjungos kontekste reikia 
suprasti įvykius Lietuvoje ir kaip juos 
vertinti. Čia spausdinamas tekstas 
yra paskaitos nuorašas nuo ją užra
šiusios magnetinės juostelės, todėl jis 
nėra praradęs gyvos, įdomios ir itin 
angažuotos prelegento kalbos tą popie
tę pobūdžio. —Red.

Tautos giluminė vienybė

Aš planavau šiek tiek kitaip 
pradėti savo paskaitą šio Ateities 
akademinio savaitgalio rėmuose, 

sijose buvo iškeltas klausimas: 
kaip traktuot visus tuos žmones 
iš Lietuvos, kurie atvažiuoja čia 
ir bando mus kažkuo įtikint, tai 
nutariau ir pradėti nuo to. Mat 
atsimenu, kad kai prieš apy
tikriai vienuolika metų įvai
riuose savo pranešimuose bei 
lietuviškoje išeivių spaudoje 
paskelbtuose straipsniuose 
teigiau, kad Lietuvoj nebeliko nei 
vieno lietuvio ar iš nepriklau
somybės laikų įsišaknijusio kita
taučio, kuris būtų nuoširdus 
sovietinės santvarkos ar komu
nistinės ideologijos šalininkas, 
žmonės klausėsi tokių mano 
minčių su didžiausiu nepasitikėji
mu: kaip taį gali būt? Šiandien 

kas savo paskaitoje* sako, kad 
kognityvinė žmogaus sistema 
Lietuvoje vis tiek turi prisitaikyt 
prie kažkokios kitos realybės. O 
aš manau, kad neprisitaiko. Aš 
manau, kad mes, jūs ir aš, ten 
užaugęs toj kitoj kognityvinėj 
sistemoj, vienas kitą labai gerai 
suprantam, nes mus jungia ben
dras žmogiškumas, bendra kul
tūra, bendri tikslai. Mes galim 
prisitaikyt prie tikrovės, kadan- . 
gi kiekvienas nori išlikt gyvas ir 
būt veiklus, bet kažin, ar mes su
slepiame tą tikrovę visada, kaip 
asmenybė. Noriu pridurt, kad tuo 
pat metu ir ypačiai knygelėje, 
kurią 1980 metais aš paskelbiau

* „Ateities” akademinio savaitgalio 
programoje tą pačią dieną dr. Vytautas 
Bieliauskas skaitė paskaitą „Įvykiai 
Lietuvoje ir komunikacijos problemos”.

Nidos leidykloje Londone, kuri 
vadinasi Politinė sąmonė Lietuvo
je, aš kadaise buvau pasakęs ir 
dabar norėčiau pakartot, kad visi 
lietuviai ir Lietuvoj priaugę ne
lietuviai, kurie save identifikuoja 
su Lietuva, jų sąmonė, jų nusi
statymas yra vieningi penkeriais 
punktais. Ir aš dabar pasisteng
siu tuos penkerius punktus 
išvardinti.

Pirmas nusistatymas, bendras 
visiems, net pikčiausiems kola
borantams, didžiausiems okupan
to pakalikams, vis tiek kaip teleo
loginė, teoretinė, politinė sąmo
nė, visiems mums lietuviams 
charakteringa nuomonė, tai yra 
nusistatymas atstatyti laisvą ir 
nepriklausomą tautinę valstybę 
mūsų natūralių etninių sienų 
ribose.

Antra, pakeisti egzistuojančią 
politinę, visuomeninę ir ekono
minę santvarką tokia, kuri: a) 
būtų pagrįsta tautine tradicija, b) 
vadovautųsi tautiniais interesais, 
c) leistų atskiriems individams 
bei jų savarankiškais pagrindais 
sudarytom grupėm reikšti laisvą 
iniciatyvą, ginti savo tėisėtus 
interesus ir įgyvendinti savo 
kūrybinį potencialą visose gyve
nimo srityse, bet pirmiausia eko
nomikoje bei kultūroje.

Trečia, sukurti ir nuolatos 
stiprinti tiesioginius, laisvus, 
tamprius ir pastovius politinius, 
ekonominius, kultūrinius bei 
asmeninius ryšius su Vakarų 
pasauliu, pašalinti visus apriboji
mus kelionėms į užsienį, palaips
niui integruoti Pabaltijo valsty
bes ir Lietuvą jų tarpe į Vakarų 
pasaulio valstybių bendruomenę.

Ketvirta, atkurti Lietuvoje 
etniškai, kalbiškai, bei kultū
riškai kompaktišką tautinę 
visuomenę.

Penkta, skatinti tokiu būdu 
atkurtoje kompaktiškoje tau
tinėje visuomenėje visuotinę ir 
visiems lygią kultūros ir religijos 

* laisvę.
Štai tie penki punktai, ir aš 

teigiu ir dar kartą noriu patvir
tinti, kad KGB pulkininkas lietu
vis ir disidentas lietuvis vienodai 
tiki, kad tai yra tos absoliučios 
vertybės, kurios jungia tautą 
krašte. Koks tada yra skirtumas 
tarp KGB pulkininko ir disi
dento? O skirtumas yra šis: 
„Taip, tai teisinga, bet tai yra 
nerealu”, sako KGB pulkininkas. 
„Mes esame šitoj santvarkoj. Iš 
jos ribų jokia jėga, atrodo, negali 
mus išvesti. Vadinasi, aš savo 
asmeninį gyvenimą aukot nerea
liems tikslams nenoriu. Noriu gy
vent gerai, noriu gyvent saugiai, 
noriu gyvent taip, kad galėčiau 
važinėt į užsienį, taip, kad galė
čiau sau ir savo šeimai kažkokią 
gerovę sudaryt. Taigi aš nusi
statau, kad tarnauju šitai 
valdžiai. Taškas. Aš save su ja 
susitapatinu.” Ir štai tokie 
žmonės savo asmeninį gyvenimą, 
jo saugumą, išteklius stato aukš
čiau savo tautinės sąmonės. Ir 
kai jie pradeda tarnauti okupan
tui, jie puikiai supranta, kad kas 
beatsitiktų, kas bepasikeistų, jų 

' kailis nukentės visų pirma, o tą 
savo kailį jie vertina labiau negu 
tautos interesus. Egoistų yra 

, visur, savanaudžių yra visur, 
j nusikaltėlių yra visur. Yra viso-

kių žmonių. Bet tai nereiškia, 
kad taip nusistatęs ir pastatęs 
savo asmeninius šio momento 
interesus aukščiau visų kitų, tas 
žmogus nustojo būt lietuvis, nu
stojo būt patriotas, nustojo viduj 
teoretiškai laikytis tų penkių 
vertybių, kurias aš jau išdėsčiau. 
Ir man atrodo, kad šitas principas 
turėtų būti pritaikytas labai 
tiksliai mūsų įvertinimui tų 
žmonių, kurie atvažiuoja čia pas 
mus, arba tų žmonių, su kuriais 
mes nuvykę į Lietuvą bendrau
jame.

Jei kalbėt taip jau statistiškai, 
tai aš galvočiau, kad tokių abso
liučių konformistų, kolaborantų 
yra labai menkas skaičius. Aš 
laikyčiau, kad didžiausia daugu
ma su režimu nuoširdžiai bendra
darbiaujančių lietuvių nusistato 
savo bendradarbiavimo gaires 
tokiu būdu, kad save bent įti
kintų: „Taip, aš bendradarbiau
siu su režimu. Jei ne aš, tai kas 
nors už mane blogesnis tai darys” 
—tai nėra joks pasiteisinimas, bet 
taip galvojama — „ir taip bent 
savo įtakos ribose, savo funkcijų 
ribose, aš galėsiu kažkokią naudą 
savo tautai atnešt. Aš galbūt 
neleisiu taip nuvalkiot ir taip 
nuteriot kultūrinių vertybių, 
istorinių paminklų, kaip tai galė
tų atsitikt, jei aš nusišalinčiau. 
Aš galbūt sieksiu geresnės gam
tos apsaugos krašte, aš kažką 
darysiu išsaugoti krašto integra
lumą, mūsų kalbą. Aš galbūt 
padarysiu kažką, kas neduos mus 
nutautinti visiškai, o gal net galė
siu prisidėti prie mūsų kultūros 
ir ekonomikos skatinimo bei 
vystymosi sunkiose užsieniečių 
kitataučių priespaudos sąlygose”. 
Taip kiekvienas tarybinis parei
gūnas lietuvis yra lyg toks „homo 
duplex” — dvigubas žmogus. Iš 
vienos pusės jis yra lietuvis, kaip 
ir visi Čia esantys. Iš kitos pusės, 
sąlygos taip jo gyvenimą sufor
mavo, kad jisai tapo ir kolaboran
tas. Tai tokius „homo duplex”, o 
jų yra dauguma, aš vadinu 
konservacininkais. Mes turim su
prast, kad dauguma žmonių, su 
kuriais mes kalbam, nėra abso
liutūs konformistai, kolaboran
tai, nes nėra tokio įsitikinimo. Ir 
reikia suprasti, jei tas pats 
Čekuolis būtų toks jau įsitikinęs 
sovietų valdžios šalininkas ir čia 
regztų pinkles, tai gal būtų teisin
ga jį išskirti. Bet, kadangi aš 
žinau, kad jis yra „homo duplex”, 
kad jis yra konservacininkas, kad 
jei atsiranda galimybės geriau 
pasireikšti Lietuvos labui, jisai 
mielai tai daro, ir jokiu būdu iš 
savo iniciatyvos ir iš savo įsiti
kinimų nieko gero sovietų val
džiai nepadarys, aš abejoju, ar 
taip jau turim mes jį nuo savo 
tautos kamieno nukirsti. Teisin
gai sakė Pilypas Narutis**, kad 
tai yra krikščioniškas priėjimas 
prie klausimo — nėra žmogaus, 
kurio negalima bandyti atverst į 
padorų kelią, ypač jei sąlygos tam 
padorumui tampa palankesnės. 
Pagaliau mes žinom, kad Saulius 
tapo Paulium.

Aš turėčiau taip pat pasakyti ir 
tai, kad Lietuvoj yra tokių

(Nukelta į 2 psl.)

Prie Vilniaus katedros praėjusį šeštadienį, spalio 22 diena.

Trys vietos 
lietuviui šventos

Pirmoji, 
brangiausioji — 
pati Lietuva, 
reta vieta, 
kur tūkstančius metų 

mūsų sena tauta 
gyvena tame pačiame Europos kampelyje.

Antroji vieta, 
liūdnoji — 
Sibiras,
Igarkos amžinas [salas, 
kur amžinam atilsiui 
broliškame tautų kape 
atgulė šitiek lietuvių.
Ramybė baltiems kankinių kaulams!

Trečioji vieta —
Amerika,
Čikaga,

kur susibūrė
tiek mūsų brolių ir seserų, 
neradusių laimės 
gimtajam krašte 
arba išsigandusių 
amžino [šalo...

Tai ir yra 

trys vietos 
lietuviui šventos.

** Cituojamas kito „Ateities” 
akademinio savaitgalio paskaitininko, 
inž. Pilypo Naručio, pasisakymas per 
diskusijas.

1988 m. liepa

Algimantas Baltakis
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Įvykiai Lietuvoje
VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

ir komunikacijos problemos

Sigito Gedos kalba 
Sąjūdžio suvažiavime

Poetas Sigitas Geda, neseniai 
lankęsis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kalbėjo Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio steigiamajame 
suvažiavime, kuris įvyko Vilniu
je, Sporto rūmuose, šių metų 
spalio 22-23 dienomis. Čia spaus
dinamas tekstas yra nuorašas 
spalio 23 dieną jo pasakytos 
kalbos įrašo, kurį šiek tiek su
trumpinta forma transliavo 
Vilniaus radijas spalio 24 dieną.

Mieli broliai ir seserys, arba 
ponai ir ponios, kaip aš pramokau 
kreiptis Amerikoje, pusantro 
mėnesio ten beklajodamas, iš pra
džių su Česlovu Kudaba ir Re
gimantu Adomaičiu, o paskui 
jau vienų vienas. Nuo vieno 
Amerikos krašto prie kito, visur 
mylimas ir globojamas mūsų 
tėvynainių emigrantų arba išei
vių. Kaip mes juos bevadiname, 
per gerus keturiasdešimt metų 
rankų prie širdies pridėję turime 
prisipažinti, kad norėjom atkirs
ti vienų šaką nuo plataus, ga
lingo, stipraus lietuvių gyvybės 
medžio.

Nenoriu ten girti, bet ten pama
čiau ir supratau kas yra 
Amerika, šita didžiulė laisvės ir 
pertekliaus šalis, arba kas yra lie
tuviai, mūsų broliai ir sesės 
Amerikoje, tačiau neteko man 
tenai sutikti nei vieno blogo, 
pikto ar kietaširdžio lietuvio. 
Tiesa, mačiau ir šiek tiek smuk
telėjusių, kurie šneka tokiu pat 
žargonu, kaip ir čia, nelyg visą 
savo gyvenimėlį būtų skaitę vien 
tik mūsų mieląją Tiesą.

Ir jie visi ten klausinėjo manęs, 
„Ką jūs ten darote Lietuvoj?”, ir 
kiek jiems beaiškintum, linguoja 
galvas žmonės ir netiki. „Ak, visi 
jūs ten raudoni; atvažiuojat, 
primeluojat ir grįžtat atgal”. 
Kada pristigdavo argumentų, 
sakydavau, kad mes dabar 
Lietuvoj norime įkišti galvą 
liūtui į nasrus ir pasižiūrėti — 
nukąs ar išspjaus. O gal to liūto 
dantys jau gerokai praėsti ir 
nudilę, gal ir jam nusibodo 
graužti mūsų žilstančias, išretėju
siais plaukais ir dantimis lie
tuviškas galvas.

Bendravau ir kalbėjausi su visų 
krypčių, pažiūrų ir sluoksnių lie
tuviais, nors, kad ir kaip keista 
tai bebūtų, sluoksnis, kilmė 
užimamos pareigos ten nieko ne
reiškia. Amerikoje daugiausia 
reiškia laisvas, nuoširdus, lai

Siame numeryje:
Sigitas Geda apie išeiviją • Vytautas Bieliauskas apie komunika
ciją tarp Lietuvos ir išeivijos • Trispalvei virš Lietuvos vėl pakylant
• A. a. istorikas Antanas Kučas • Balio Augino eilėraščių ciklas
• Naujos knygos • Pasaulio rašytojų akcija Gintautui Iešmantui 
išlaisvinti • Lietuvių fotografų septynioliktoji metinė paroda 
Chicagoje • Nuomonės ir pastabos

mingas, norintis su tavim bend
rauti pasaulio žmogus. Nieko tau 
negailintis, jeigu tavyje pajunta, 
užuodžia panašų pradą. Tai tik 
čia, mūsų mieloj Lietuvėlėj, jau 
po karo užaugęs, susiformavęs 
žmogus ne žmogaus, o greičiau 
nuožmogio tipas, su kuriuo 
nežinai kaip kalbėti, iš kurios 
pusės prie jo prisiartinti.

Vakar čia tuos pačiuos rūmuos 
buvo daug gerų, gražių ir pro
tingų žmonių, tačiau man dar vis 
lieka neaišku, kas būtų, jeigu 
daugelis jų ateitų į valdžią. O, be 
abejo, ir ateis. Paklauskime patys 
savęs. O kiek mumyse dar yra 
likę nesankcionuoto, neįparei
goto, niekieno nesaugomo, 
niekuo nesuinteresuoto žmogiš
kumo? Nevartokime . čįa tų 
gražių, skambių žodžių „laisvė”, 
„Lietuva”, „nepriklausomybė”, 
nors juos įrašėme į sakralinį sa
vo žodyną. Bet apsidairykime, 
kas dedasi aplink. Galgi nekiek- 
viename žingsnyje dar esam 
tamsūs, užuiti, pikti, įgąsdinti ir 
kitus jau šiek tiek pramokę gąs
dint lietuviai. Prisimenu Sąjūdžio 
pradžią ir žodžius, kurie man 
tada buvo gražiausi, kad Sąjūdis 
visų pirma yra tautos išminties, 
žmoniškumo ir tolerancijos 
mokykla.

O dabar grįžkime prie išeivijos. 
Išeivijoje aš atradau didžiąją dalį 
Lietuvos, kurią karai ir gaisrai 
nuplovė į Vakarus. Mūsų po
litikų, inteligentų, karvedžių ir 
valstiečių vaikus. Nebijau jų pa
vadinti „aristokratine Lietuva”. 
[...] Tokios mintys man kilo 
Amerikoje, kur mūsų išeivija 
stipri, graži ir darbinga. Kuo 
greičiau išnaudoti visus ryšius su 
Amerikos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, man regis, yra 
pirmutinės eilės mūsų reikalas.

Lietuvą reikia restauruoti, bet 
lyg ir sumoderninti. Ten bū
damas sutikau daugybę ener
gingų žmonių, kurie imtųsi šito 
darbo kad ir rytoj, tik jie nori 
turėti šiokias tokias garantijas, 
kad viskas nepakryps į vakar 
dieną. Amerikos Lietuva turi tiek 
mokslininkų, kad jau kitais 
metais mes galėtume atidaryti 
Kaune Vytauto Didžiojo universi
tetą. Tada Lietuva turėtų du 
universitetus, Stepono Batoro, o 
ne Kapsuko, ir Vytauto Didžiojo 
universitetą. Amerika turi tiek 
verslininkų lietuvių, kad per

(Nukelta į 2 psl.)

Gorbačiovo „perestroika” (per
sitvarkymas) ir „glasnost” (atvi
rumas) po dvejų su puse metų pa
galiau pasiekė ir okupuotą 
Lietuvą. Šiais metais po nežymių 
ankstyvesniųjų bandymų ir spau
doje, ir radijuje, ir televizijoje pa
kilo balsai, reikalaujantys atvi
rumo, kalbant apie įvykius Lie
tuvoje po 1940 metų ar net 
anksčiau. Mes visi skaitėme apie 
stalinizmo pasmerkimą, apie jo 
nusikaltimus prieš žmogaus tei
ses ir prieš tautas. Matėme vaiz
dajuostes, rodančias didžiulius 
susibūrimus Gedimino aikštėje, 
Vingio parke ir t.t. Staiga 
palengvėjo giminių iškvietimas iš 
čia į ten ir iš ten į čia. Buvo viešai 
pasmerktas Molotovo-Ribbentro- 
po paktas, kuris sudarė „pagrin
dus” Pabaltijo kraštų okupacijai; 
pasmerkti Stalino laikais 
įvykdyti žmonių kalinimai, 
trėmimai ir žudymai. Staiga 
susidomėta Lietuvos istorijos ati
taisymu, pripažįstama, kad Lie
tuva buvo laisva ir nepriklau
soma valstybė 1918-1940 metais. 
Lig šiol tai buvo nutylima, tarsi 
to visai nebuvę. Dabar yra drįs
tama kalbėti apie tą nepriklau
somybės laiką, pažymint, kad tuo 
metu krašte buvo padaryta didelė 
pažanga. Yra skundžiamasi, kad 
dabar Lietuvoje yra apteršta 
gamta, apnuodytos upės ir kad 
visas kraštas yra pavojuje dėl 
nesaugių atominės energijos 
reaktorių Ignalinoje. Lietuvoje 
įsisteigęs Persitvarkymo Sąjūdis 
viešai reikalauja, kad Lietuvai 
būtų suteikta ekonominė, 
socialinė ir kultūrinė autonomija, 
kad lietuvių kalba būtų oficiali 
valstybinė kalba. Laisvės Lyga, 
išėjusi iš pogrindžio viešumon, 
kalba apie Lietuvos laisvę ir jos 
valstybinį savarankiškumą.

Šie ir panašūs įvykiai keičiasi 
dabar labai greitai, dažnai mus 
pasiekusios žinios pasensta pir
ma, negu mes jas galime išsiaiš
kinti ir suprasti. Mūsų veiksniai 
dažnai visus įvykius stebi ir 
svarsto, nežinodami, kaip į juos 
greitai reaguoti. Atrodo, kad kar
tais pavieniai žmonės laisvajame 
pasaulyje, nesulaukdami gairių 
iš veiksnių, pradeda patys rea
guoti, remdamiesi savo galvojimu 
ir 3avo iniciatyva. Kartais toks el
gesys turi neblogas pasekmes, bet 
kartais jis prašauna pro šalį. 
Dažnai šios privačios iniciatyvos 
iššaukia tarpusavio ginčus, kalti
nimus ir dėl to kyla susiskaldymo 
grėsmė. Atrodo, kad kiekvienas 
iš mūsų žvelgiame į dabartinius 
įvykius Lietuvoje tarsi pro savus

* Paskaita, skaityta „Ateities" aka
deminio savaitgalio programoje tema 
„įvykiai Lietuvoje ir mes" 1988 m. spalio 
mėn. 2 d. Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois. 

akinius, ir tuo būdu mūsų realy
bės suvokimai darosi indi
vidualiai skirtingi. Kartais visą 
tai stebint, kyla vaizdas, kad mes 
čia, laisvajame pasaulyje, taip 
nudžiugome dėl tam tikrų laisvės 
pasireiškimų Lietuvoje, kad, šį 
džiaugsmą bereikšdami, vienas 
kitam galvas apdaužyti rengia
mės, kad tuo {rodytumėme, kurie 
iš mūsų yra didesni patriotai. 
Kartais net kyla klausimas, ar 
okupantai nedaro to tikslingai, 
norėdami mus sumaišyti ir su
skaldyti. Ir taip retas džiaugsmas 
dėl laisvės šviesos spindulio pra
siskleidimo Lietuvoje gali pavirs
ti skausmu, kai juo besi
dalindami norime vienas kitam 
ant galvos atsistoti. Tarsi besi
džiaugdami Lietuvos trispalvės 
vėliavos į viešumą išnešimu, kai 
kurie taip „džiaugiasi”, kad 
vienas kitam su vėliavos kotais į 
galvą trenkia.

Trumpa psichologinė 
įvykių analizė

Be abejo, mes galime veiksnius 
ir vieni kitus kaltinti, kad 
tokiems įvykiams tėvynėje 
nebuvo pasiruošta, kad trūksta 
mums vadų ir idėjų, kad mūsų 
laikrodis sustojo ir kad nesuge
bame jo pastumti pirmyn ir t.t. 
Bet norėčiau tokius kaltinimus 
atstumti į šalį ir pamėginti 
žvelgti į visą padėtį kaip psicholo
gas, kurio žinios ir pasiruošimas 
turėtų duoti galimybių įvykius ir 
reakcijas vertinti, stebint grupių 
ir individų elgesį ir visa tai anali
zuojant.

Norėčiau pasiūlyti panagrinėti 
hipotezę,-kuri tvirtintų, kad čia 
mes turime reikalą su percepcijų 
skirtingumais, į kuriuos mums 
būtinai reikia atkreipti dėmesį, 
jeigu norime rasti bendrą kalbą 
tarp savęs. Pagal moderniąją 
psichologiją apercepcija arba 
realybės suvokimas remiasi ne 
tik jusliniais procesais, bet ji 
priklauso nuo kiekvieno žmogaus 
asmeniško kognityvinio (paži
nimo) stiliaus.

Kognityvinio stiliaus sąvoka 
nėra taipjau nauja. Ją įvedė ame
rikietis H. Witkin 1948 metais. 
Bet šią sąvoką giliau išryškino 
prof. Witkin ir jo kolegų tyrinė
jimai per pastaruosius 40 metų. 
Jų dėka dabar galime šį fenome
ną geriau suprasti. Pagal šiuome
tinį galvojimą, kognityvinis sti
lius į save įjungia šiuos elemen
tus: percepciją (juslinį pažinimą), 
pergyvenimus, protavimą ir at
mintį. Kognityvinis stilius remia
si tuo, ką mes suvokiame savo 
juslėmis: girdėjimu, regėjimu, 
uosle, skoniu ir t.t., savo aplinkos 
pergyvenimu, iš kurio išsivysto 
mūsų savivoka, savo protavimu, 
kurį taipogi veikia mūsų aplinka, 
socialinės struktūros, vertės, 
susijusios su religinėmis ir 
politinėmis sistemomis, ir taip 
pat atmintis, kuri visus anksčiau 
minėtus faktorius paruošia, 
sugrupuoja bei klasifikuoja ir 
kuri nusprendžia mūsų būsi
mas reakcijas. Dar kartą: 
kognityvinis stilius yra pagrįstas 
tuo, ką mes regime ir juslėmis 
perimame, ką mes pergyvename, 
kokias vertes ir socialines sis
temas mes inkorporuojame ir 
kaip mes visa tai savyje integruo
jame. Evans (1980) pateikia daug

Dr. Vytautas J. Bieliauskas, psichologijos profesorius Xavier universitete, Cin- 
cinnati, Ohio, šiais metais naujai išrinktas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, kalba šiemetinio „Ateities" akademinio savaitgalio programoje 
spalio 2 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

. Nuotrauka Jono Kuprio

studijų santraukų, kuriose yra 
įrodyta, kad klasė ir kultūra turi 
svarbią įtaką aplinkos pažinimui 
ir kognityviniam stiliui. Kadangi 
aplinkai priklauso ir politinė sis
tema, kurioje žmonės gyvena, ir 
taip pat vertės, kurios individui 
yra pristatomos, tai,pagal Witkin 
(1979),šie faktoriai taip pat veikia 
ne tik individo galvojimą, bet ir 
jo realybės apercepciją ir 
suvokimą. Trumpai apibend
rinant, čia suminėti kognityvinio 
stiliaus tyrinėjimai ir daugelis 
dėl laiko stokos nesuminėtų rodo, 
kad tai yra gana plati sąvoka, 
Įjungianti: percepciją, aplinkos 

Tarp paskaitų šiemetiniame „Ateities" akademiniame sa
vaitgalyje spalio 1 dieną Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje: Lietuvos disidentas, savaitgalip pro

gramos paskaitininkas prof. Vytautas Skuodis, buvęs 
sąžinės kalinys Sibire Povilas Vaičekauskas, rašytojas 
Česlovas Grincevičius. Nuotrauka Jono Kuprio

pergyvenimą, savivoką, jausmus, 
protavimą ir atmintį. Kognity
vinis stilius yra išvystomas 
pirmaisiais septyneriais gyve
nimo metais. Jis arba riboja, 
arba duoda galimybes tolesniam 
įvairių asmenybės funkcijų plė
timui. Tiesa, kognityvinis stilius 
gali būti rekonstruotas, t.y. pa
keistas, bet tam reikia daug laiko 
ir atsidėjimo. Kognityvinis stilius 
yra glaudžiai susijęs su asmeny
bės vystymusi, nes jis, kaip ma
tėme, apima daugybę — daugumą 
— jei nei visus asmenybei pri
klausančius procesus ir bruožus.

1980 metais aš su savo kole

gomis išvysčiau kognityvinio sti
liaus įvertinimo sistemą testui 
Namas-Medis-Žmogus. Naudo
dami šią sistemą, mes radome 
kognityvinio stiliaus skirtumus 
tarp amerikiečių ir lietuvių 
studentų (1980), tarp amerikiečių 
ir iraniečių studentų. Taip pat 
ryškūs skirtumai buvo rasti tarp 
amerikiečių, kiniečių ir japonų 
studentų. Bene įdomiausi 
rezultatai pasirodė, palyginus 
piešinius tų pačių sričių studentų 
iš komunistinės Kinijos ir 
Hongkongo (1986). Savo studijoje 
naudojome duomenis tos pat 
tautos ir to paties išsilavi
nimo žmonių. Skirtumas buvo tik 
tas, kad vieni užaugo laisvojo 
pasaulio ribose, o kiti — komunis
tiniame režime. Ir rezultatai 
parodė, kad jų kognityvinis 
stilius yra skirtingas. Tai reiškia, 
kad politinė ir verčių sistemos 
buvo pagrindu šiems skirtumams 
atsirasti. Kitoje studijoje viena 
mano bendradarbė palygino Ko
lumbijos ir Amerikos studentų 
kognityvinį stilių, priklausomai 
nuo pasirinktų profesijų. Ji rado, 
kad ne tik tautybė ir kultūra, bet 
ir pasirinktoji darbo sritis turi 
įtakos kognityviniam stiliui.

Jeigu, remdamiesi .visomis 
anksčiau minėtomis studijomis, 
sutiksime, kad kognityvinis 
stilius turi lemiamos įtakos mūsų 
aplinkos suvokimui, mūsų galvo
jimui, jausmams, atminčiai ir 
mūsų sprendimams, tai taip pat 
turėsime pripažinti, kad kogni
tyvinis stilius yra tarsi akiniai, 
per kuriuos mes matome ir 
įvertiname savo realybę. Kaip 
matėme, šis įvertinimas yra gana 
subjektyvus, bet jis yra giliai įsi
šaknijęs kiekvieno asmenybėje. 
Kognityvinis stilius išsivysto iš 
lėto ir jis taip pat keičiasi iš lėto 
ir keičiasi gana sunkiai.

Pritaikysime dabar šiuos 
samprotavimus sau patiems. 
Nėra abejonės, kad žmonės Lie
tuvoje, gyvendami sovietinėje 
okupacijoje ir sovietinėje kul
tūroje daugiau nei 40 metų, buvo 
priversti savo kognityvinį stilių 
pritaikyti ir pakeisti. Tai įvyko 
ne jų noru, bet dėl susidariusių 
sąlygų. Be abejo, savos lietu
viškos vertės ir sava lietuviška 
kultūra yra ten perduodamos iš 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kaimas ir jį užgriuvusi nelaimė

„Trispalve žolele 
po Viešpaties delnu”

Spaudoje teko skaityti, kad 
Estijoje šįmet trečdaliu sumažė
jo savižudybės. Gyvenimas pasi
darė toks įdomus, kad žadantieji 
žudytis sau sako: palauk, pažiū
rėk, kaip visa tai pasibaigs. Nere
tas ir mūsų yra dėkingas, kad ga
lime gyventi šiuo laiku. Dvi
dešimtojo šimtmečio galas staiga 
pasidarė daug įdomesnis, negu 
bet kas iš lietuvių galėjome tikė
tis, Vietoj žadėjusios šimtmečius 
tęstis nakties pradeda brėkšti 
aušra. Nežiūrint, kas dėsis toliau, 
gyvename tokiais laikais, apie 
kuriuos bus kuriami mitai. Mū
sų palikuonims jie gal bus ta 
praeitis, iš kurios jie sems, 
stiprybę.

Tuo nenorime pasakyti, kad 
staiga visų lietuvių gyvenimas 
palengvėjo ir rieda sviestu patep
tas. Anaiptol: kiekvienas jaučia
me, kad iš mūsų laukiama darbo 
ir išmintingo įnašo. Ir tai ne atei
tyje, o čia pat, dabar. Lietuva bu
vo bauginta, teriota, prispausta, 
įšaldyta į ledą. Šiuo metu, kai le
das braška ir skyla, kai pučia gai
vus laisvės vėjas, ar tiktų sėdėti 
savo pirkioj ir sakyti, kad laiki
nas atodrėkis — tai ne pavasaris. 
Nes vis tiek: nežiūrint, kiek daug 
dar bus speigo, pavasaris ateina. 
Laikas galvoti apie inspektus, 
kuriuose sėsim daržovių if gėlių 
sėklas, kurias šalčiams ir pasku
tinėms šalnoms praėjus perkelsi
me į lysves džiaugtis vasaros 
saule.

Tad šiuo metu tinkamiausias 
mūsų atoveikis įvykiams Lietu
voje yra džiaugsmas. Džiaukimės 
visi: ir tie, kurie dirba, ir tie, ku
rie negali dirbti. Asmeniškų bė
dų visuomet turėjome ir turėsi
me, tačiau įstenkime jas nors mo
mentui padėti į šalį ir pajusti, kad 
šie metai duoda tokias progas lie
tuvių tautai, apie kurias anks
čiau nei svąjoti negalėjome. Ir kas 
nuostabiausia, kad tos progos jei 
ne pačių lietuvių sukurtos, tai pa
čių lietuvių pamatytos ir išnaudo
jamos. Reiškime pažiūrą į savo 
tautą: mes visi žinojome, kad mū
sų tauta turi talentą išlikti, kad 
ji moka savo turtus užkasti ir 
saugoti, bet dabar matome, kad 
mūsų žmonės yra taip pat žvalūs, 
apsukrūs ir gudrūs. Lietuviai da
bar mato progas ir išmintingai jo
mis pasinaudoja. Džiaugsmas 
ima žvelgiant į Sąjūdžio darbus: 
kiek bėdų išvengta vien tik geru 
planavimu! Galime didžiuotis ir 
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Lietuvos periodika, kurioje dabar 
drįstama spausdinti dalykai, ku
riuos prieš kelis metus ir pogrin
džio spaudoje būtų buvę drąsu 
spausdinti. Džiaukimės mūsų di
sidentais, kurių vienišo liudijimo 
metai davė pagrindą šiam tautos 
atgimimui. Nesibaiminkime dėl 
mūsų tautos ateities, nes ji pri
klauso ir nuo to, ką mes visi da
rysime. Baimė mus tik paraližuo- 
ja. Ar nebūtų paradoksas, kad tuo 
metu, kai Lietuvoje tautiečiai 
pratinasi kalbėti ir elgtis kaip 
laisvi žmonės, mes čia būtume su
kaustyti, matydami tuos tikrus ir 
įsivaizduotus pavojus Lietuvai?

Išeivijos lietuvių bendruomenė 
turi atlikti trejopą darbą: palai
kyti savo sukurtas institucijas, be 
kurių nebūtų įmanoma efektyvi 
pagalba Lietuvai, atsiliepti pa
galbos prašymams iš Lietuvos, ir 
atlikti projektus, kuriuos tik išei
vija gali padaryti.

Pagrindinės institucijos, kurias 
turime išlaikyti, tai būtų tos, ku
rios sudaro mūsų susižinojimo 
tinklą. Be mūsų spaudos, mūsų 
radijo programų, organizacijų 
siuntinėjamų laiškų, susižinoji
mas vienų su kitais būtų daug 
sunkesnis. Šį tinklą reikėtų plės
ti: štai kad ir Draugas ir The Ob
server ar neturėtų dabar skelbti 
didžiulį naujų prenumeratorių 
vajų? Juk jie abu spausdina pa
čias naujausias žinias iš Lietu
vos Čia pat, surenka pasaulio 
spaudos komentarus apie Lietu
vos įvykius. Paramą Lietuvai or
ganizuojant, reikia sutelkti visus, 
kurie Lietuvos reikalais rūpinasi.

Pagalba Lietuvai — tai darbas, 
kuriam kelis dešimtmečius ruošė
mės. Dabar parodykim, ką gali
me. Gyvybiškai svarbi sritis: 
vaistai, įrankiai gydytojams ir 
dantistams, nes Lietuvoje medi
cininis aprūpinimas neprivilegi
juotiems yra apverktinas. Kny
gas Lietuvon turime vežti kaip 
vežėm, nes žadėtos paštu siunti
mo galimybės dar neatidarytos. 
Lietuvai turime atspausdinti dar 
vieną naują Šapokos istorijos lai
dą (gal tai sutiktų Vydūno fondas 
padaryti?), jei pasirodys, kad dar 
daug laiko praeis, kol ji Lietuvoj 
pasirodys. Lietuvių religinė šal
pa gal galėtų suorganizuoti Lie
tuvoje išleisto Šventojo Rašto per
spausdinimą (jis gražiai išleistas, 
tik Lietuvoje yra retenybė, o tu
rėtų būti pakankamai egzemplio-

(Nukelta į 4 psl.)

Vytauto Bubnio „Piemenėlių mišios

PETRAS MELNIKAS

Piemenėlių mišių apžvalgą ra
šyti nelengva dėl autoriaus 
intencijų. Stebėtina, kad tai atsi
tinka su mėgiamu ir įdomiai 
skaitomu Vytautu Bubniu, kurio 
dauguma romanų turi pastebimą 
kryptį (Po vasaros dangumi, Ne
sėtų rugių žydėjimas ir kt.), drą
sų problemų iškėlimą ir kartais 
dramatizmą.

Šiame romane nelengva 
suprasti, kas svarbiausia auto
riui. Ar jis nori aprašyti detaliai 
kaimo darbus, žmones, jų 
gyvenimą, ar ir papasakoti 
tarpuose kartu ir kokią nors is
toriją, dramatišką atsitikimą, 
skaitytoją suintriguodamas? 
Intrigos nematyti per ketvirtį 
trumpo romano puslapių, vien 
kaimo gyvenimas, kol pamažu 
atsiranda mažytės užūbminos, 
kad kažkas atsitiko. Ir tik gale, 
nors ne visa jėga, pajuntama tra
gedija, bet dar vis aprašomi lėti 
kaimiečių judesiai, darbai, susir
gimai ir kasdieninės bėdos.

Tai savotiškas Bubnio kūrinys! 
Ir gal gerai, kad knygos viršelyje 
(gale) jis pasisako savo intencijas 
dviem paragrafais — pirma, kad 
čia jis prisimena savo vaikystės 
kaimą, ir antra, kad tai yra 
grįžimas į vokiečių okupacijos 
dienas, kai vieno kaimelio vaikus 
užgriuvo sunki nelaimė:

„Neretai vidurnaktį nubudęs 
negaliu sumerkti akių, mintyse 
vis bėgu gimtojo krašto keliais ir 
kryžkelėm, klydinėju po vaikys
tės kaimą, kalbuosi su žmonėmis, 
klausausi skaudžių jų pasako
jimų ir pats pasakoju”:

„Šis romanas — tai grįžimas 
į keletą fašistinės okupacijos 
dienų, kai vieną atkampų 
kaimelį — suaugusius ir vaikus— 
užgriuvo sunki nelaimė. Tai mė
ginimas įsižiūrėti į tuos žmones, 
pajusti jų neviltį, bejėgiškumą 
prieš nežinią, juos suartinantį 
dvasios tyrumą”.

Tai dvigubas uždavinys: kai
mas ir ta nelaimė. Beveik dvi 
temos, ir jas nelengva sulipdyti. 
Be to, kaimo gyvenimas, žmonių 
kasdieninės kalbos, darbai taip 
smulkmeniškai aprašomi, kad ro
manas atrodo daugiau kaip trum
po metražo apsakymėliai, idilijos, 
romano žanrui tolimi, nors kalbos 
ir kaimo spalvų atžvilgiu taiklūs 
aprašymai.

Bet tokia buvo autoriaus inten
cija. Jis patenkino savo nostalgiją 
vaikystės kaimui ir pridėjo vieną 
sunkią kaimą užgriuvusią 
nelaimę. Kaimas, žmonės ir jų 
darbai — tik fonas, gal kiek per 
didelis fonas ir atmosfera, 
kontrastuojantys įvykusiai 
nelaimei savo ramybe. Tarsi

lietuviškas kaimas gali sugerti 
didžiausias katastrofas.

O ta katastrofa romane didelė 
ir gan originali. Raudonieji parti
zanai 1943 metais vokiečiams 
nuo bėgių nuverčia kelis trau
kinius, slepiasi miške bunkeryje. 
Kelis sužeistus partizanus huma
niškumo vedamas paslepia pas 
save vienas ūkininkas. Vokiečiai 
važinėja po apylinkę, įtaria prie 
miško žaidžiančius penkis 
vaikus, kad jie turi ryšius su 
partizanais, ir mokykloje juos 
suima. Įkalina miestelyje. Tėvai 
visokiais būdais bergždžiai mė
gina vaikus išgauti iš komen
danto Fušo. Žadama leisti juos 
aplankyti, bet tą dieną kalėjimo 
kieme vaikams plaukai nukerpa
mi, jų knygos sudeginamos. 
Vienas jų mėgina pabėgti. Lie
tuvis policininkas, atsisakęs 
vykdyti vokiečių įsakymus, areš
tuojamas, o vaikai,dingsta visai, 
perduoti gestapui 'Niekas nežino, 
kas su jais atsitiko...

Kaimo mokytojas graužiasi, 
kad leido vokiečiams paimti pen
kis vaikus iš jo mokyklos: „Juk aš 
mokykloje nė sykio nepasakojau, 
kad mūsų žemė iš visų pusių dan
tim plėšoma, kad ištisi šimt
mečiai — okupantų priespauda, 
kad visur įmintos atėjūnų pėdos. 
Aš jiems nė sykio nesakiau: ką 
vieni tvėrė su Lietuvos vardu 
[...], kiti tuo pat metu griovė iš 
pasalų, svetimiem, galingesniem 
parsidavinėjo, ieškojo jų paramos, 
vartus jiems atkėlė, su gėlėm 
pasitiko [...] Ne Lietuva kalta, 
kad ant jos išvarginto kūno tiek 
utėlių” (p. 98).

Vaikai kalėjime „kol laikėsi 
ant kojų, stovėjo. Trys berniukai 
viename kampe ir dvi mergaitės 
kitame. Virš jų galvų, aukštai 
palubėje blausėsi mažas pailgas 
langas, štangelėm padalintas į 
šešetą kvadratukų, ir iš tolo jis 
priminė skaičiavimo sąsiuvinio 
skiautę. Pro išmuštą stiklą 
traukė pagelus šaltis. Šaltis 
plūdo ir nuo drėgnų, gličių 
akmeninių sienų...” (p. 73).

Prisimenama ir palyginama tai 
su pirmąja sovietų okupacija: 
„Šiandien paklausiau vieną tokį 
draugą: ,Ar atsimeni, kaip ne
seniai kalbėjai apie visų 
rūpinimąsi vaikais, apie jų švie
sias dienas?’ —, Ne tik kalbėjau,
— sako. — Tokia mūsų gyvenimo 
linija. Štai, ateidami į darbą, ves
tibiulyje kasdien pamatom 
Stalino portretą: vaikai tiesia 
rankas su gėlėm vadui. Kaip 
tėvui! Ar tai ne viską pasako?’ — 
,0 vagonai su vaikais?’ — 
Nesuprato tas draugas. .Kokie 
vagonai?’ — ,Su vaikais, — sakau.
— Geležinkelio stotyje pats ma
čiau. Gyvuliniuose vagonuose 
klykė vaikai’. ” (pp. 78-79).

Kai vokiečiai gaudė vyrus į ka
riuomenę, kunigas per pamokslą 
perspėjo: „Jaunime! Nors kaip 
tave viliotų į svetimų žygius, nors 
aukso kalnus tau žadėtų, atmink
— turi vieną Dievą ir vieną 
tėvynę. Tu gimei tėvų žemei...” 
(p. 151).

Bet jauną žmogų lengva pa
vilioti......Žmogų nuo mažumės
gali ir taip pakreipt, ir kitaip. 
Uždaryk vaiką tarp svetimų,

Vytautas Bubnys
■ / I

niekink jo tėvus, jų kalbą, 
papročius, dar galvon įkalk, kad 
jis dabar priklauso didelei tautai, 
kuri valdys pasaulį, — štai ir ga
tavas smaugikas. [...] O kiek 
taikosi, kad subrendęs persimeta, 
su atėjūnais susideda. Ar maža 
tokių vien mūsų atmenoj?” (p. 
165).

Kai policijos viršininkas įrodymų, o Fušas atsako: 
Kelmonas komendantui Fušui 
iškėlė svarbų klausimą: už ką 
tuos vaikus kalėjime laiko, Fušas 
atsakė: „Ar jūs tik nemanote, kad 
aš pasielgiau neteisingai? — „Nė 
iš tolo taip nemanau, nors... nors 
norėčiau sužinoti: už ką?... [...J 
Tai yra — už ką mes tuos 
vaikus...” Reikėjo šventos kantry
bės, kad komendantas Fušas 
susitvardytų ir net su lengva 
šypsenėle paklaustų: „Kaip jūs 
pats, ponas Kelmonai, manote: už 
ką?” Kvailiau atsakyti negalėjo:

Rumšiškės, 1988. Nuotrauka Stasio Žilevičiaus
Iš septynioliktosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, 
nuo šių metų spalio 21 iki 30 dienos.

„Supratimo neturiu, ponas 
komendante” (p. 83).

Fušas vėliau mokytojui 
paaiškina, „už ką vaikus 
suėmė”. „Jums neaišku, kuo 
nusikalto vaikai? — Sunkiai 
verianti tyla. — Drauge ir visas 
kaimas! Ryšiai su mišku — štai 
jūsų kaltė!” Mokytojas reikalauja 

„O
bunkeris netoli kaimo? Kas tame 
bunkeryje slėpėsi? Kas par
tizanus maitino? Kas teikė infor
maciją? O pagaliau geležinkelio 
diversija?” — ir pagąsdina 
mokytoją išvežimu darbams į 
Reichą (p. 134). Fušas galvoja, 
Jei kaltą nubausi, aplinkiniai 
pamanys — jis buvo to vertas, 
tačiau jeigu nubausi nekaltą — 
perspėsi šimtus, tūkstančius. Visi 
jie bijos net pagalvoti, ko ne
reikia. Vaikai nekalti ir kalti... 
nekalti ir kalti” (p. 186). Fušas 

jaučia, kad jis suka „Europą 
malančią mašiną, kol ji perleis 
per girnas kiekvieną, o nepaklus
nius ir stovinčius vietoje ar išduo
dančius Reichą negailestingai su
traiškys. Jis padarys, kad 
niekada jo sūnui netrūktų tikros 
dešros ir tikro marmelado” (p. 
186). Šioj vietoj autorius pri- 
skyręs Fušui savo paties iro
nišką mintį.

Perdavus vaikus gestapui, kai
mas galvoja, kad „ir šitą bėdą 
pamirš, kaip kokią baisią pa
saką kada pasakos, ir daug kas 
netikės” (p. 201). Mėginama 
vaikus išlaisvinti iš Kauno ges
tapo rūsio per vieną valdžioj sė
dintį lietuvį, o tas sako: „Nieko 
negaliu, vyruti. Nieko! Kas ten 
papuolė, tai prapuolė. Jokios 
informacijos neduoda [...] Kaip 
sūnui sakau: nieko nelaimėsi, tik 
be reikalo akis į save atkreipsi” 
(p. 203). Dramatizmas romano 
gale yra toks, kad jis tampa tie
siog nuolankiu susitaikymu su 
nelaime. Lietuva visuomet 
kentėjo nuo okupantų. Čia gal ir 
reikėtų ieškoti romano meninės 
vertės, nes pagauta „lietuviška” 
okupacinių periodų realybė. Ypač 
kaimas, aišku, ib miestas nuo 
caro laikų lenkė galvą okupan
tams, nes bijojo jų kaip Dievo 
rykštės. Aišku, autorius čia nepa
liečia jam gal nežinomos rezisten
cijos prieš vokiečius. Bet tai gal 
ir netiktų jo užsibrėžtai temai.

Prozininkas Vytautas Bubnys 
gimė 1932 metais Čiudiškiuose, 
Prienų valsčiuje. Baigė Vilniaus 
pedagoginį institutą. Mokytojavo, 
redagavo Moksleivi, buvo Rašy
tojų sąjungos pirmininko pava
duotojas. Jo apsakymų rinkiniai: 
Ajerai kvepia (1967), Gegužio 
nemiga (1969), Baltas vėjas 
(1974). Apysakos: Beržai svyruok
liai (1959), Ramūnas (1964), La
pams krintant (1966), Arberonas 
(1969), Anoj pusėj (1983). Romanai: 
Alkana žemė (1971), Po vasaros 
dangumi (1973), Nesėtų rugių 
žydėjimas (1976), Pilnaties va
landa (1980), Kvietimas (1983), 
Rudens ekvinokcija (1985). Rašė 
vaikams, sukūrė pjesę „Kaltė” 
(1971). Piemenėlių mišios išėjo 
1988 metais.



/ Ličiu’”' ' 
nacionaline 
M-Maivydu 

k biblioteka y

ANTROJI DALIS D R A U G A S
f’* —

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1988 m. lapkričio mėn. 19 d. I November 19, 1988 Nr. 227(42)

Kazio Almeno „Lietingos dienos Palangoje”

Knyga apie lenkų likimą 
ir paskutinius jotvingius

Lenkijoje uždraustas „Soli
darumo” sąjūdis kasmet tebe
skiria kultūrines premijas. Viena 
tokių premijų atiteko Jaroslaw 
Marek Rymkiewicz už pogrindy 
išleistą jo knygą Lenkų pokalbiai 
1983-čiais metais. Už savo nepri
klausomą politinę veiklą autorius 
buvo pašalintas iš Lenkijos 
Mokslų akademijos.

Knygos pavadinimas nurodo į 
ypatingą akimirką Lenkijos isto
rijoje, praėjus pusantrų metų po 
apsiausties stovio paskelbimo ir 
vienam mėnesiui po popiežiaus 
apsilankymo savo tėvynėje. Jono 
Pauliaus II-jo aukojamos Mišios 
sutraukė šimtus tūkstančių 
lenkų, kurie tuomi pademonst
ravo savo paramą „Solidarumo” 
idealams ir savo tikėjimą Lenki
jos prisikėlimu.

Nagrinėdamas tą ypatingą 
lenkų kolektyvinės sąmonės pasi
reiškimą, autorius palygina savo 

• tautiečių likimą su trijų kitų is
torijos nusiaubtų tautų: su Vokie
čių ordino išnaikintais jotvin
giais; su šiose žemėse gyvenusiais 
ir nacių išnaikintais žydais; ir su 
šiandien priespaudoje „vege
tuojančiais” lietuviais. Jis klau
sia, ar Lenkija išliks, ar lenkų 
tauta bus palaipsniui nugramz
dinta į užmarštį? Ir jis mėgina 
save įsivaizduoti kaip paskutinį 
jotvingį, kuris staiga supranta, 
kad jis vienui vienas, kad niekas 
daugiau su juo nebekalbės jo gen
ties kalba.

Šis „paskutinio jotvingio” mo
tyvas užgauna ypatingą stygą 
Vidurio-Rytų Europos tautų vaiz
duotėje. Taip Justinas Marcinke
vičius rašo apie tarp dviejų upės 
krantų stovintį paskutinį prūsą, 
ir apie Simono Daukanto herojiš
ką užmojį įrodyti, kad Lietuva te
bėra. Čekų rašytojas Milan 
Kundera pasakoja, kaip jis susi
vokė, kad jo tauta gali pranykti. 
O filmo „Vengrai” veikėjai sap
nuoja apie mišką, kuriame jie 
susitinka su „paskutiniuoju 
vengru”.

Lenkų pokalbių autorius rašo, 
kad popiežiui lankantis Lenki
joj, ši „politiškai bejėgė” tauta 
suprato, kad ji turi „dvasiškai 
atgimti”, nes nuo jos priklauso 
šalies ateitis. Kova už 
nepriklausomybę įgavo masinio 
atsivertimo ir religinio entuziaz
mo pobūdį. Tai stebinci 
riui, kuris abejoja Dievo buvimu, 
iškyla du prieštaringi klausimai: 
kaip įmanoma būti tikinčiuoju, 
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jei esi susipažinęs su modernią
ja religijos kritika? Ir — kaip 
įmanoma netikėti į Dievą, jei 
lenkų dabartinėje padėtyje ant
gamtinis įsikišimas į istoriją yra 
vienintelis vilties šaltinis? Auto
riaus intelektualinis principin
gumas reikalauja, kad jis abejo
tų; bet apsuptas savo tautiečių, 
kurie nenori abejonės, jis jaučia 
pareigą dalintis jų viltimis ir jas 
išreikšti — jis geidžia, kad Dievas 
egzistuotų, nori tikėti kataliky
bės doktrina, kurią jis priima 
bent kaip poetinį simbolį, kaip 
gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo 
idėją.

Savo vidinius prieštaravimus 
Rymkievricz mėgina suderinti, 
sakydamas, „Jei Dievas yra”. Jis 
gerai žino, kad jo požiūris labai 
skirtingas nuo Adomo Mickevi
čiaus, kuris taip pat rašė Lenki
jos agonijos laikais. Mickevičiui 
Dievas ir Šėtonas, Gėris ir Blogis 
buvo neabejotinos tikrovės; 
Lenkų pokalbių autoriui jie tiktai 
simboliai, abstrakčios sąvokos.

Panašiai yra ir su knygos for
ma. Rymkievricz sako, kad jis 
norėjo parašyti epinę poemą, savo 
„Poną Tadą”, apie tai, kaip lenkų 
dvasią paveikė 40 komunistinės 
valdžios metų. Bet šiandien, 
pasak jo, niekas neberašo epinių 
poemų ir mažai kas besidomi net 
ir grožine proza. Todėl jis pasi
rinko intelektualinio dienoraščio 
ir poleminių dialogų formą. Savo 
idėjoms reikšti jis sukūrė veikėją 
vardu Pan Mareczek, kuris disku
tuoja įvairias aktualias lenkų 
gyvenimo problemas. Viename 
tokių pokalbių ilgai užsienyje 
gyvenanti lenkė „Ponia Varlė” 
(Pani Zabka) pareiškia ponui 
Mareczekui: „Atvirai kalbant, 
jūsų likimas niekam nerūpi. Jūs 
esate vidutinio dydžio tauta, 
dėl kurios niekas nepaskelbs 
pasaulinio karo”. I tuos žodžius, 
išreiškiančius pasaulio viešąją 
nuomonę, ponas Mareczekas at
sako: „Mes nesugebam gaminti 
automatinių skalbimo mašinų ir 
magnetofonų, bet mes kuriam 
dvasines vertybes”.

Taip Lenkų pokalbių autorius 
išreiškia įtampą tarp širdies ir 
proto, idealizmo ir realizmo, kuri 
būdinga daugeliui lenkų inte
lektualų. Jų svajonė, kad dvasia 
yra nepaprastai galinga ir suge
bės pakeisti niūrią tikrovę, kny
goje virsta Lenkijos likimo 
metafora.

jp
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Kai mes augome Lietuvoje, be
veik visi mėgdavome pasipui
kuoti savo „žiniomis” apie Šer- 
loką Holmsą ir tą nepaprastai 
paslaptingą Skotlandjardą. Taip 
mes juos — savo gimnazistiškoje 
vaizduotėje — vadinome, nes 
retai kur Lietuvos gimnazijose 
buvo dėstoma anglų kalba, ir mes 
neturėjome jokio supratimo, kaip 
iš tikrųjų tie garsieji vardai 
rašomi angliškai. Buvo tuomet ir 
vienas kitas detektyvinis-krimi- 
nalinis romanas lietuvių kalba, 
daugiausia versti iš anglų bei 
prancūzų kalbos, bet jų buvo 
labai nedaug. Per tuos trumpus 
22 pilnos nepriklausomybės 
metus mes dar nespėjome savo 
detųktyviųia rorpano „pasiga
minti”. Gal vienintelis tokios 
rūšies (= lengvo pasiskaitymo, 
atsipūtimo, poilsio...) literatūros 
gamintojas buvo Justas Pilyponis 
su savo nuotykių romanais 
Kaukolė žalsvame čemodane, 123 
oro eskadrilė, Raudonosios ko
misarės meilė ir pan. Šiuos Pily- 
ponio romanus, kurių nebuvo nei 
mokyklinėse, nei viešosiose 
bibliotekose, mes — tų laikų gim
nazistai — skolindavomės iš vad. 
spaudos kioskų, iš vienas kito, 
skaitydavome juos, slėpdamiesi 
nuo tėvų ir mokytojų, kadangi 
anie, atrodo, galvodavo, kad tokie 
nerimti romanai galį mus 
„ištvirkinti”...

Ir pokario Lietuvoje, kiek 
mums čia žinoma, tokios lengvo 
pasiskaitymo literatūros suaugu
siems kaip ir nebuvo. O ir Vaka
rų pasaulyje atsiradusiems mūsų 
rašytojams, kankinamiems pra
rastojo rojaus nostalgijos, rūpėjo 
kurti tik labai rimtą literatūrą. 
Teisybė, vienas kitas iš šių mūsų 
rašytojų ir savo rimtuose veika
luose kartais švystelėdavo vienu 
kitu lengvesnio tipo epizodu, bet 
tai sukurti lengvesnio žanro lite
ratūrai buvo per maža. Taip ir ne
sulaukėme savos lengvesnio, bet 
įdomaus žanro literatūros. Ir tik 
dabar rašytojas Kazys Almenas 
ėmėsi rimto darbo tokiai litera
tūrai kurti.

Geriausia — be jokių abejonių 
— yra anglų lengvesnio žanro de
tektyvinė, kriminalinė litera
tūra. Užtenka tik paminėti to
kius visame pasaulyje žinomus 
autorius (autores) kaip Agatha 
Christie, Dorothy Sayers, P.D. 
James, Josephine Bell, E.X. Fler- 
rars, Sara Woods, John Creasy ir 

t.t. ir t.t. Tarp kitko, gal įdomu 
bus pastebėti tai, kad iš čia mano 
išvardintų (o jų yra kelios de
šimtys!) plačiai skaitomų anglų 
autorių pirmosios šešios yra 
moterys... Šios anglų rašytojos, ir 
rašytojai, per daugelį metų, per 
kelias generacijas, yra sukūrę 
ištisus tokių romanų tipus: tai 
nužudymas, tai pagrobimas, tai 
didelės vagystės, kurie paprastai 
vyksta arba pačiame didžiajame 
Londone, ar jo priemiesčiuose, ar 
kurioje kitoje įdomioje Anglijos, 
Škotijos bei Valuos dalyje. Su 
viena kita išimtimi šie romanai 
yra apie 180-200 puslapių dydžio; 
kitaip sakant, vieno ilgesnio 
vakaro maloniam pasiskaitymui.

Po šios — tegu mielasis skaity
tojas man atleidžia — gana ilgos 
įžangos eisime prie mūsų ro
mano, Lietingos dienos Palangoje. 
Tai jau antrasis Kazio Almeno šio 
žanro romanas: pirmasis buvo 
Sauja skatikų, bet apie pastarąjį 
mes čia nekalbėsime.

Žiūrint iš formalaus taško, šis 
antrasis Almeno detektyvinis 
romanas yra sukonstruotas pagal 
klasiškas toki^ (ypač anglų) 
romano tradicijas: 200 puslapių, 
yra jame nužudymas, yra keli 
labai „tinkami” įtariamieji, yra 
įvairių neaiškių aplinkybių. Pats 
nužudymas įvyksta užrakintame 
kambaryje. Beveik visi įtaria
mieji, atrodo, turi asmeniškus 
motyvus tą pilietį nužudyti; jie 
beveik visi turi progos tai pa
daryti. Aišku, visi įtariamieji ga
lėjo lengvai pasinaudoti ir 
nužudymo priemone — peiliu. 
Taigi čia turime klasišką padėtį: 
visi įtariamieji turi tuos tris to
kiems romanams labai charak
teringus dalykus: a) motyvą, b) 
progą, c) priemonę (priemones) 
nusikaltimui įvykdyti.

Reikia pripažinti autoriaus 
išradingumą: beveik ligi knygos 
pabaigos — normaliai skaitant ir 
per daug nesigilinant į smulk
menas — skaitytojas gali tik 
spėlioti, kas iš tikrųjų nu
sikaltimą (t.y., nužudymą) 
įvykdė. Tai jau geroji romano 
ypatybė, nes kitaip, jeigu tuojau 
galima atspėti kaltąjį/kaltąją, 
pasidaro nebeįdomu skaityti.

(Kai kada ir trumpoje recenzi
joje duodama turinio santrauka, 
bet čia mes nuo to susilaikysime: 
tegu skaitytojai knygą patys nu
siperka, perskaito — bus 
įdomiau).

Kaip jau anksčiau minėjome, 
šio lietuviško detektyvinio 
romano struktūra yra klasiška. O 
visgi, kai skaitai šį romaną, susi
daro įspūdis, kad jis yra šiek tiek 
nuobodokas... Gal aš čia klystu, 
gal savo pasąmonėje aš jį lyginu 
su anais meistriškais anglų 
romanais, aš iš tikrųjų pats ne
žinau, kaip tai konkrečiai pa
aiškinti. Gal pasakykime dar 
paprasčiau: šiam romanui kažko 
trūksta... Aš tik asmeniškai spė
čiau, kad jam gal trūksta:

a) Gyvesnio veiksmo. Visas šio 
romano veiksmas, bent man taip 
jaučiasi, yra lyg dirbtinai su
konstruotas, lyg nerealus...

b) Paties svarbiausio veikėjo, 
Kauno milicijos leitenanto 
Donato Vėbros, charakteris ne
įdomus, statiškas, gal net biuro
kratiškas. Man atrodo, kad tokių 
padorių jaunų milicijos leite
nantų Lietuvoje tikrai yra, bet jis 
„veikia” lyg koks medinukas...

Kazys Almenas

c) Ir beveik visi kiti veikėjai 
romane stumdosi kaip leisgyvės 
lėlės. Tik Palangos milicijos 
kapitonas Didžiulis ir kriminali
nės milicijos valdininkas Kaman
tauskas yra tikrai patys įdomiau
si veikėjai. Miela apie jų „nuoty
kius” skaityti. Gana įdomus yra 
ir tik retkarčiais pasirodąs 
pagalbinis veikėjas „Ripka” 
Saulaitis, Palangos „vaizbūnas”, 
kitaip sakant, juodosios rinkos 
pirklys — pasiuntinys.

d) Gal prie nuobodumo jausmo 
kiek prisideda ir pati nusikaltimo 
bei sekimo vietovė — Palanga. 
Pati vieta paprastai labai daug 
reikšmės neturėtų turėti, bet 
man, sakysime, atrodo, kad 
senasis Vilnius su savo senamies
čio paslaptimis, su plačiais prie
miesčiais, naujaisiais rajonais, 
senu universitetu — būtų buvęs 
daug daug įdomesnė vieta...

Almeno kalba yra nebloga. Čia 
paminėsiu tik kelias smulkme

Nuotrauka Aleksandro (Vilnius, Lietuva)i,juros.
Ii septynioliktosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios 1988 m. spalio mėn. 21-30 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje.
IS septynioliktosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios 1988 m. spalio mėn. 21-30 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje.

nas. Porą kartų (pp. 31 ir 34) jis 
vartoja žodį ‘tadaise’. Tai jau, 
bent mano galva, yra paties auto
riaus išradimas. Žinoma, yra 
‘kadaise’, bet ‘tadaise’, man 
rodos, nevartojamas. Jo nėra ir 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne 
(1972). Autorius p. 48 rašo: „aš- 
tuoneriems piliečiams” (= „aš- 
tuoniems piliečiams”), ‘aštuone- 
ri’ vartotinas tik su daugiskaiti
niais daiktavardžiais, tokiais 
kaip “vartai, kelnės, durys, 
metai’... P. 58 randame: „Šitai 
merginas jau labiau imponavo”. 
Netaisyklingai pavartotas links
nis: ‘imponuoti’ valdo naudinin
ką: „Šitai merginoms jau labiau 
imponavo”. Bet visa tai — 
mažmožiai.

Daug daugiau rasime knygoje 
paliktų aiškių korektorių ne
pastebėtų spaustuvės klaidų: jų 
yra keliasdešimt. Čia mes pa
minėsime tik kelias: viso (= 
visos), p. 57; talkas (= kaltas), 

p.68; pažymių (= požymių), p. 72; 
kairosios (= kairiosios), p. 89, ir 
t.t., ir t.t.

Yra likę keli neišlyginti rašy
bos „įvairumai”: p. 33 rašoma 
‘jieškoti’, o p. 37: ‘ieškoti... ieško.’.. 
Lietuvoje, nors buvo norima pa
keisti, visgi dabar rašoma tik 
.ieškoti’ (nors visi lietuviai 
taria Jieškoti”).

Nežinia, kas tikrino šio romano 
skyrybą. Tai jau yra katas
trofiška! Ypač čia nemėgstami 
kableliai! Teisybė, dabar lietuvių 
bendrinės rašomosios kalbos 
skyryba yra šiek tiek suprastinta, 
kai kur net leidžiama, kaip ir 
anglų kalboje, autoriui kai kas 
pasirinkti. Tačiau vis dėlto tam 
tikri principai yra. Sakysime, 
viena iš pagrindinių lietuvių 
bendrinės rašomosios kalbos 
kablelio „pareigų” yra visuomet, 
be jokių išimčių, skirti šalutinį 
sakinį nuo pagrindinio sakinio. 
Čia jau tegu niekas nesiteisina, 
kad, girdi, esąs analfabetas 
skyrybos srityje. Reikia tada 
pasamdyti žmogų, kuris tai su
pranta: te jis/ji surašo kablelius! 
Skyrybos klaidų rasime čia be
veik kiekviename puslapyje. Mes 
čia nurodysime tik kelias tipiškas 
kablelio išleidimo klaidas. P. 23: 
„„.ir dabar svarstė ar verta į jį 
reaguoti”. Ir kiek žemiau tame 
pačiame puslapyje: „Priklauso 
gal nuo to ar klausit prieš pietus 
ar po...” Čia prieš „ar” būtinai 
reikia kablelių, nes čia „ar” yra 
tikrasis jungtukas, pradedąs ša
lutinį sakinį. P. 37: „Pats 
nežinojo aiškiai ko ieško”. Aišku, 
turi būti: „Pats nežinojo aiškiai, 
ko ieško”. Kaip jau minėjau anks
čiau, yra daugybė tokių skyrybos 
klaidų.

O vis dėlto, nežiūrint viso to, 
kas čia buvo pasakyta, reikia ir 
autorių, ir leidėjus pasveikinti, 
kad jie šią knygą gražiai išleido. 
Gal tai tik pati pradžia naujo 
žanro mūsų raštijoje. Dieve, duok!

Pagaliau reikėtų gal pridėti, 
kad čia mes gal be reikalo ir net 
nelabai tinkamai lyg ir palygi
nome šį vieną iš pirmųjų mūsų 
detektyvinių romanų su jau kelių 
kartų anglų rašytojų tradiciniu 
detektyviniu romanu. Bet mes ir 
neturime su kuo palyginti. Gal 
tik po daugelio metų, po kelių 
generacijų tokių romanų rašytojų 
galėsime juoB savo tarpe paly
ginti. Kaip ten bebūtų, Kazys 
Almenas visuomet bus pirmųjų 
tarpe!
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Lietuva tebelaukia
savosios išeivijos pagalbos...• v

Karalius kenčiančiam pasauliui
Kristaus karališkumas
Morkaus evangelijoje

ALDONA ZAILSKAITĖ

Istoriniai 1988-jų metų įvykiai 
Lietuvoje, joje susidariusi revoliu
cinė situacija ir psichologinė 
įtampa jau kuris laikas mūsuose 
kelia didelį susidomėjimą. Mes 
stebime tuos įvykius iš, toli ir 
vienas kito nuolatos klausinė
jame: kuo visa tai pasibaigs? 
Klausinėjame tarsi sėdėtume 
dideliame stadione arba teatro 
salėje, būdami labai sudominti 
vykstančiomis sportinėmis 
varžybomis arba vaidinimu sce
noje, visai nenutuokdami, koks 
bus tų varžybų galutinis rezulta
tas arba kokia bus dramos fina
linė atomazga? Vieni palaikome 
vieną komandą arba esame įsi
jautę į vienus aktorių atliekamus 
personažus, kiti sergame už kitą 
komandą ir simpatizuojame ki- ja, kai kam išeivijoje yra tiesiog 
tiems aktoriams. Tai ypač išryš
kėjo, lyginant du dabar Lietuvoje 
dominuojančius faktorius — Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdį ir 
Lietuvos Laisvės Lygą, visai ne
matant, jog virš abiejų galvos 
kabo juodas audros debesis.

Čia netenka kalbėti apie 
pasyviuosius, nuo lietuviškojo 
veikimo išeivijoje visai nusišali
nusius ir iš viso nebeturinčius 
jokių sentimentų Lietuvai. At
rodo, jog jiems Lietuvos likimas 
jau visai neberūpi. Tai turbūt yra 
vienas iš pagrindinių požymių, 
sprendžiant klausimą: ką laikyti 
lietuviu?

Mūsų išeivijoje tačiau yra daug 
energingų, veiklių, judančių ir 
kažką darančių lietuvių. O 
pažvelgus iš šalies, matyti, jog ne 
visų tas veikimas yra reikšmin
gas, prasmingas arba reikalin
gas.

Dabar labai krenta į akis tai, 
jog sumarinis veikimas net ir tų, 
kurie tikrai atlieka svarbų ir 
Lietuvai reikalingą darbą, deja, 
šiuo metu nei savo kokybe, nei to 
darbo intensyvumu visai nesiski
ria nuo tos sumarinės veiklos, 
kokia ji buvo, pavyzdžiui, prieš 
porą metų, arba net prieš metus, 
kada buvo sunaudota daug 
energijos smerkiant „apskritojo 
stalo” Vilniuje dalyvius.

Taigi ir kitataučiams mūsų 
elgesys ir jiems nesuprantamas 
mūsų delsimas duoda pagrindą 
manyti, jog dabartiniai įvykiai 
Lietuvoje nėra verti ir jų pačių 
dėmesio. Tai, ką rašo jų laikraš
čiai — tiktai dienos sensacija. De
ja, nesame jiems mūsų tėvynės 
veidrodžiu, kokiu visi turėtume 
būti.

Amerikoje ir kituose kraštuose 
sutikau daug lietuvių, kurie tik-

V
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rai ir be jokio apsimetimo nuošir
džiai išgyvena dabar Lietuvoje 
vykstančią dramą. Jie blaiviai ir 
objektyviai ją vertina ir realistiš
kai žiūri į savosios tėvynės atei
tį. Jie nori visomis savo jėgomis, 
kad ir netiesioginiu būdu, padėti 
Lietuvai išsivaduoti išjos tebevel- 
kamo okupacinės priespaudos 
jungo ypač dabar. Tačiau ir jie 
žvalgosi į vadus arba ieško kitų 
iniciatorių. Negavę vadų prita
rimo, patys tapti iniciatoriais 
nesiryžta, bijodami pasilikti kitų 
nesuprastais ir pajuoktais arba 
užsitraukti vadų nemalonę.

Inspiracija daugumai tiktai 
savuoju autoritetu paremtos nuo
monės, nesvarbu, kad pasenusios 
ir atsilikusios nuo gyvenimo, de- 

chroniška liga.
Labai, oi kaip labai reikalingas 

rimtas persitvarkymas visoje 
mūsų išeivijoje ypač dabar, kad 
Lietuva, kaip tik dabar, galėtų už 
jos nusitverti taip, kaip kad 
skęstantysis griebiasi už gelbėji
mosi rato. 1

* * *
Dabartiniai įvykiai Lietuvoje 

verčia iš pagrindų pertvarkyti 
visą mūsų išeivijos organizuotą 
veikimą. Nei dienos, anei valan
dos negalima delsti, kad mūsų 
pagrindinės organizacijos — 
VLIKas, PLB ir ALTa tuojau pat 
surastų bendrą kalbą tam, kad 
apjungus ir sukoncentravus visas 
fizines ir dvasines pajėgas galima 
būtų pradėti energingą veikimą 
tokia kryptimi, kuri Lietuvai šiuo 
metu yra reikalingiausia.

Ne nepriklausomybės atgavi
mas Lietuvai šiuo metu yra svar
biausias dalykas, o išsaugojimas 
to, kas einant keliu į laisvę jau 
yra pasiekta, ir pasiekimas to, 
kas dabartinėje Lietuvos situa
cijoje dar įmanoma pasiekti.

Kiekviena diena praleista vien 
tik pasyviam įvykių Lietuvoje 
stebėjimui yra didelis prara
dimas. Lietuvoje jau dabar yra 
iškilęs didelis pavojus, jog ir Per
sitvarkymo Sąjūdžio, ir Lietuvos 
Laisvės Lygos veikimas, pagaliau 
ir pats, lyg lelijos žiedas pra
siskleidęs, tautinis atgimimas 
gali pasibaigti taip, kaip panašūs 
siekimai ir reiškiniai pasibaigė 
kituose sovietų kontroliuoja
muose kraštuose: prieš 40 metų 
Rytų Vokietijoje, prieš 32 metus 
— Vengrijoje, prieš 20 metų — Če
koslovakijoje ir prieš 7 metus — 
Lenkijoje.

Pažvelkime dabar į Lietuvą 
(Nukelta į 2 psl.)

Ruduo eina prie galo. Beveik 
visi lapai jau nukritę. Gamtos 
žydėjimo, vaisingumo sezonas 
užsibaigė, netrukus prasidės 
gilus žiemos miegas. Gamtos me
tams besibaigiant ir Bažnyčia 
eina prie liturginių metų galo, 
priešpaskutinį metų sekmadienį 
parinkdama skaitinius, apie 
mūsų pasaulio pabaigą — kaip 
Dievui ištikimoji tauta bus išgel
bėta per negandos laiką (Dan 
12:1-3), kaip Kristus sėdi Tėvo 
dešinėje, laukdamas, kol jo 
priešai bus patiesti jam po kojų 
(Žyd 10:11-14, 18), ir kaip Žmo
gaus Sūnus, mėnuliui gęstant ir 
žvaigždėms krentant, ateis debe
syje su šlove žmonių teisti (Mor
kaus 13:24-32).

Paskutinį liturginių metų 
sekmadienį yra švenčiama Kris
taus Karaliaus ar Valdovo šven
tė, kas yra lyg praplėtimas, susto
jimas prie praėjusio sekmadienio 
skaitiniuose minėto Kristaus, 
sėdinčio Tėvo dešinėje, ar Žmo
gaus Sūnaus, ateinančio debesy
je su didele šlove. Todėl ir šios 
šventės skaitiniai apibūdina tą 
Žmogaus Sūnų (Dan 7:13-14), 
pristato Kristų kaip tą, kuris, iš 
meilės savuoju krauju mus at
pirkęs, padarė iš mūsų karaliją 
(Apr. 1:5-8), ir primena, kaip jis 
Pilotui pasakė, kad jis yra kara
lius (Jn 18:33b-37).

O mes gyvename kultūroje, pa- 
milusioje demokratiją, piktina
mės bet kokia tironija, despotiz
mu, pasibaisėjame karaliais, pa
vergusiais milijonus, kad savo 
galvas aukso karūnomis papuoš
tų. Sunku užmiršti ir mūsų tau
tos nelaimingą patirtį su Lenki
jos valdovais, Rusijos carais, 
dabartine jos priespaudą sovietų 
imperijoje. Tad sunku džiaugtis 
pompastiškais Kristaus Kara
liaus vaizdais.

Taip, kas sekmadienį karto
jame, kad Kristus sėdi Tėvo 
dešinėje, tikime, kad kartą miręs 
ir prisikėlęs, dabar jis yra savo 
garbėje — bet sakyti, kad kara
liauja — lyg ir nesiderina su jo gy
ventu gyvenimu žemėje; be pasto
gės, pamilus elgetas, prasčiokus, 
nusidėjėlius, paliegėlius, silp
nuosius.

Matydamas karališko Kristaus 
paveikslą, kai kas tik aiškiau 
pasijunta Kristaus, pasitraukusio 
karaliauti, apleistas — kai milijo
nai Afrikoje miršta badu, kai 
auga pasaulyje tūkstančiai net ir 
visai nekaltų žmonių, mirštančių 
lėta mirtimi nuo AIDS, kai net 
mūsų krašte bematant sunkėja 
pragyvenimo sąlygos, daugėja, ne 
mažėja vargšų skaičius, kai pa

sauliui gresia ekologinis susinai
kinimas ir dar daugybė kitų 
pavojų. Ar tai Kristaus karalia
vimas, gali kai kas paklausti. O 
jei Kristus tik danguje karaliau
ja, kodėl reiktų mums žemėje 
tai švęsti? „Manęs neužbovysi 
amžinybės viltimi; jei tikėjimas 
man nepadeda dorotis su realiu 
pasauliu, neturiu laiko davat
kiškoms fantazijoms”, pasaky
tų ne vienas realistas.

Bet ar iš tikrųjų Kristaus Kara
liaus šventė yra nereali kenčian
čiam pasauliui? Ar gal tik šiuo 
atveju mes, modernūs žmonės, ne
būsime praradę kurios nors da
lies savo krikščioniško paveldo? 
Manyčiau, kad gal ir esame. Gal 
mūsų ausys nejučiomis išcenzū
ruoja net ir Kristaus Karaliaus 
šventės skaitiniuose labai realis
tiškas užuominas apie Kristaus 
kančią ir mirtį, be kurių jis iš 
tikro nėra joks karalius — nei 
Tėvo dešinėje, nei savo misti
niame kūne žemėje — tikinčiuo
siuose Bažnyčioje.

Iš tikrųjų gal gyvendami pato
giai, nepersekiojami laisvame 
pasaulyje, nebesuprantame Kris
taus kančios svarbos gyvenimo 
žmogiškumo išsaugojimui. Tą 
gerai supranta Sibiro kančiose 
nepalūžę mūsų tautiečiai, tie, 
kurie drįsta, mirčiai žiūrėdami į 
akis, liudyti teisybę ir dorą. Kris
taus kančios svarbą, kovojant 
prieš smurtą, melą, žmonių iš
naudojimą, moralinį naikinimą
— net ir kovojant prieš savo 
paties dvasią naikinančius polin
kius — gerai supranta kiekvienos 
tautos ir kiekvienų laikų herojai
— šventosios ir šventieji — kano
nizuoti ir nekanonizuoti.

Kristaus kančios kertinė svar
ba krikščionybėje matoma ir iš to, 
kaip ir krikščioniškoji evangelija 
rutuliojosi. Žinia, seniausioji 
evangelija — Morkaus — tebuvo 
surašyta ne anksčiau negu tris
dešimt penkeri metai po Kristaus 
mirties. Prieš tai evangelija buvo 
skelbiama žodžiu, tik vėliau 
krikščionims šen ten užsiraši- 
nėjant kai kuriuos Kristaus posa
kius, girdėtus iš jį pažinojusių. 
Egzegetai rado, kad seniausias 
skelbiamos evangelijos — gero
sios naujienos turinys buvo Kris
taus išganingoji mirtis ir prisikė
limas. (Tokių pirmykščių pa
mokslų parankius pavyzdžius 
turime Petro pamoksluose, ypač 
ApD 2:22-36, 4:8-12, ir Pauliaus 
laiškuose.) Tik vėliau prie Kris
taus kančios prasmės skelbimo 
buvo pridėtos jo kančios kelio 
detalės, o dar vėliau į kančią 
vedusio gyvenimo pasakojimai, 
kurie tada jau buvo surašyti 
mūsų turimose Evengelijose.

Tai svarbi sąvoka — Evangeli
jose surašytas Kristaus gyveni
mas matytinas kaip paaiškini
mas, kodėl Kristus — Mesijas 
turėjo mirti. Kad Mesijas, t.y., 
žydų tikėtasis karalius, juos iš
vaduosiąs, turėtų mirti — tai ir 
tuomet, ir dabar yra daug kam 
papiktinimas. Šitai išaiškinti 
buvo surašytos evangelijos: pa
rodyti, jog kaip tik Kristaus mir
tyje iškilo tikrasis jo karališ
kumas — koks jis karalius. Jis

„Palytėjimas” Nuotrauka Sauliaus Paukščio (Vilnius, Lietuva)

Iš septynioliktosios Lietuvių fotografijos parodos, vykusios 1988 m. spalio mėn. 21-30 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje.

yra tikras karalius, bet ne žemiš
komis sąvokomis.

Kaip Morkaus evangelijos 
autorius tai atlieka penkiolik
tame evangelijos skyriuje, Kris
taus kančios aprašyme, gražiai 
iškelia kun. Frank Matera savo 
knygoje The Kingship of Jesus 
(Chico, CA: The Scholars’ Press, 
1982). Kančios ir karaliavimo at
pasakojime Morkus naudoja ypač 
aštrią ironiją, net kraudamas 
vieną ironiją ant kitos. Morkaus 
15-tas skyrius yra pilnas užuo
minų į kitas evangelijos vietas, 
nes tai yra jo evangelijos pabaiga 
ir susumavimas. Prisikėlimo 
epizodus pridėjo vėlyvesnieji 
evangelijos redaktoriai, nes jie 
kažkaip nepastebėjo Jėzaus 
triumfo kančios aprašyme. Ne
pastebėtume gal ir mes, jei kiti 
mums neparodytų.

Kristaus karališkumas 
Morkaus evangelijoje

iTad žvilgtelėkime trumpai 
Morkaus evangelijos struktūrą, 
kuri kaip tik sukurta nurodyti 
Kristaus karališkumo bruožus. 
Aplamai žiūrint, šv. Morkaus 
evangelija susideda iš trijų dalių;
(1) įvykiai Galilėjoje — stebuklai, 
gydymai, apaštalų pašaukimas; 
čia Jėzus parodo savo dievišką 
galią, bet dar formaliai nemoko;
(2) kelionė į Jeruzalę (8:27-10:45), 
kuri prasideda su Petro išpažini

mu, kad Kristus yra Mesijas — 
t.y., karališkasis Izraelio gelbėto
jas, bet čia, kaip ir kitur šioje 
evangelijoje prieš jo kančią, kai 
tik kas nors suvokia Jėzų esant 
Mesiju, Jėzus uždraudžia apie tai 
kalbėti; šiame skyriuje, moky
damas, ką tai reiškia jį sekti, jis 
trimis atvejais išpranašauja savo 
kančią; ir (3) įvykiai Jeruzalėje. 
Čia Jėzus jau aiškiai konfron
tuoja tuos, kurie siekia kitus 
pavergti, savo tikslams, pasi
pelnymui išnaudoti — fariziejus 
bei kitus, kurie, Dievo vardu 
kalbėdami, atstumia žmones nuo 
Dievo, jiems uždėdami nepane- 
šamas naštas.

Nuo pat evangelijos pradžios 
Morkus rodo Kristų vartojantį 
dievišką (karališką) galią ne tik 
audras suraminant, bet ir žmones 
gydant, piktąsias dvasias išva- 
rinėjant ir nuodėmes atleidžiant, 
t.y. žmones vaduojant iš tamsy
bės, ligų, piktųjų dvasių bei nuo
dėmių. Tačiau iš pat pradžių Mor
kus taip pat parodo, kaip jo toks 
galios vartojimas padaro jam 
priešų, kurie jau nuo pat pradžios 
tyko jį sunaikinti. Tačiau jiems 
nepasiseka, kol neateina laiko 
pilnatvė.

Kelionėje į Jeruzalę, moky
damas, kokia jo karalystė ir ko iš 
jos galima tikėtis, Jėzus tris kar
tus atitaiso apaštalų klaidingą jo 
mesijiškumo supratimą, prana
šaudamas savo kančią ir mirtį. 

Šios pranašystės apibūdina tris jo 
mesijiškumo-karališkumo bruo
žus. Pirmoji kančios pranašystė 
įvyksta po to, kai Petras pripažįs
ta Jėzų esant Mesiju. Čia Jėzus 
apie save kalba dviguba prasme, 
vartodamas išsireiškimą „Žmo
gaus Sūnus”: (1) žmogus, kuris, 
priešingai dievams, dėl žmogiš
kos prigimties turi kentėti ir (2) 
taip pat ir Danieliaus knygoje 
užsimintąja žmogaus sūnaus 
prasme: to, kuris ateis debesyje, 
įsteigdamas naują, atkurtą, 
tobulą karalystę. Kai Petras 
pasipiktina Jėzaus kančios 
pranašyste (8:31), Jėzus pa
aiškina, kad nėra kito kelio ir 
tiems, kurie nori juo sekti 
(8:34-35).

Apaštalai buvo panašūs į mus: 
kančios būtinumo, norint kara
liauti su Kristumi, jie nesuprato. 
Antrąją kančios pranašystę Jėzus 
padarė po to, kai apaštalai jo 
paklausė, kodėl jie negalėjo iš
varyti piktosios dvasios iš vaiko. 
Jėzus atsakė, kad tai galima pa
daryti tik malda (9:28-29). Apaš 
talai, matyt, manė, kad, būdami 
Kristaus sekėjai, tad ir galios 
patikėtiniai, jie galėsią patys iš
varinėti piktąsias dvasias. Kris
tus gi jiems atsakė, kad tai įma
noma tik malda. Kristaus kara
liškoji galia remiasi ne asmeniš
ka galia, bet dieviška galia,
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Stengėmės išlaikyti išeivijoje 
gyvą kultūrinę veiklą

Savo kadenciją šiais metais baigusios JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės pranešimas JAV 
Lietuvių Bendruomenės dvyliktosios tarybos sesijo
je 1988 m. rugsėjo mėn, 30 d. Chicagoje.

Dangaus link: Algimanto Kezio „Miestovaizdžiai”

JAV LB Kultūros taryba trejus 
metus posėdžiavo, organizavo, 
skatino ir rūpinosi, kad lietuviš
ka kultūra išliktų tautos gyvy
bine apraiška. Kadencijos metu 
užmezgėm tamprius ryšius su 
kultūrininkais, kultūrinėmis ins
titucijomis, leidyklomis, archy
vais ir fondais. Visa tai sustipri
no Kultūros tarybos veiklą, iš
ryškino įvairias problemas ir 
padėjo nustatyti darbų prioritetą.

Pagrindinės pastangos buvo 
skiriamos kultūrinei veiklai su
aktyvinti, ją pratęsti ir būtinus 
kultūrinius poreikius patenkinti. 
Tam buvo pašvęsta daug darbo 
valandų posėdžiams ir įvairiems 
pasitarimams. Dėkingi esam vi
sam būriui patarėjų, kurie prisi
dėjo prie mūsų darbo našumo.

Bendralaiškiais palaikėm ryšį 
su apygardomis ir apylinkėmis. 
Kultūros tarybos veiklą taip pat 
ryškino ir mano kelionės po 
įvairias kolonijas, o užmegztos 
pažintys su įvairiais kultūrinin
kais padėjo nuatatyti darbų 
prioritetą.

Finansiškai mūsų darbą rėmė 
JAV LB Krašto valdyba, Lietu
vių fondas ir pavieniai mecena
tai. Šalia finansinės paramos 
susilaukėme ir nemaža moralinės 
paramos, ypač iš tų, kurie sava
noriškai pasisiūlydavo talkinin
kauti.
Premijų šventės

Dabartinės Kultūros tarybos 
pradėtoji prieš devynerius metus 
kultūrinių premijų įteikimo šven
tė virto gražia mūsų kultūros kū
rėjų — darbuotojų įvertinimo ir 
pagerbimo tradicija. Šios kadenci
jos metu šventės buvo surengtos 
Bostone, Chicagoje, Los Angeles. 
Šiose šventėse buvo įteikiamos 
penkios tais metais paskirtos 
premijos.

Tarp šių premijų buvo taip pat 
jaunųjų muzikų konkursas ir 
radijo konkursas. Muzikos kon
kurse dalyvavo nemažas skaičius 
jaunų ir pajėgių muzikų. Premi
juoti darbai buvo pasiųsti visiems 
Amerikos ir Kanados chorams. 
Radijo konkursas, skelbtas pa
žymėti Lietuvos krikščionybės 
sukaktį, paliko puikią šios šven
tės įvykių pasaulyje dokumen
taciją.

Siame numeryje:
JAV LB buvusios Kultūros tarybos pranešimas • Algimanto Ke
zio nauja fotografijų knyga • Anatolijaus Kairio „Krikšto van
dens” pastatymo laukiant • Pokalbis su Los Angeles Dramos sam
būrio režisierium Petru Maželiu • Petro Melniko eilėraštis • Inst
rumentalistų koncertai Chicagoje: Amy Hartman ir Petras Aglins
kas, Linda Veleckytė ir Saulius Cibas • Nuomonės ir pasta
bos • Chicagos teatruose • Kultūrinė kronika

Kultūros taryba apie visas Pre
mijų šventes surinko medžiagą 
ir laureatus iškėlė Draugo kul

Ingrida Bublienė

tūriniame priede. Ši medžiaga 
liks iškalbiu lietuvių išeivių 
kūrybos liudininku ateities kar
toms ir kultūros istorikams. 
Visos Premijų šventės yra užfik
suotos video juostelėje.

Premijų mecenatai buvo JAV 
LB Krašto valdyba ir Lietuvių 
fondas.

Festivalis — suvažiavimai
1986 metais Chicagoje buvo su

rengtas VH-tasis Teatro festiva
lis. Festivalio komitetui vado
vavo Petras Petrutis. Rengimo 
komitetui talkino JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdyba. 
Festivalyje iš viso dalyvavo penki 
vienetai. Festivalis praėjo su 
dideliu pasisekimu, sutraukęs 
Chicagos bei apylinkių visuome
nę. Premijuotas Los Angeles 
Dramos sambūrio pastatymas 
apkeliavo daugelį kolonijų.

Surengtas kultūrinių instituci
jų vadovų suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavo daugiau kaip 
50 asmenų. Suvažiavime buvo 
aptarti svarbieji šių laikų 
kultūriniai rūpesčiai, kurie nu
rodė gaires Kultūros tarybos 
darbui.

1987 metais buvo surengtas 
išeivijos lietuvių teatro režisierių, 
darbuotojų pasitarimas. Da
lyvavo visų išeivijos teatrų 
režisieriai ir jų darbuotojai. Buvo 
iškelti išeivijos teatro sunkumai

VINCAS DINEIKA

Labai nudžiugau, kai Bernar
das Brazdžionis pasiūlė nuvykti 
į Algimanto Kezio fotografijų 
parodos atidarymą Santa 
Monikoje, Kalifornijoje. Lietuvos 
masteliais maža foto galerija 
knibždėjo tiek besidominčiais 
menine fotografija, tiek lietuvių 
išeivijos atstovais. Stenduose 
puikavosi vieninga Algimanto 
Kezio fotografijų ekspozicija. 
Šalia vaišių stalo galima buvo 
įsigyti ir puikiai išleistą naują 
Algimanto Kezio knygą City
scapes. Susipažįstu su tempe
ramentingu ir veikliu foto
grafijų autoriumi, maloniai nu
stembu, kad knygos maketą, 
beveik nepatyrusį pakeitimų lei
dykloje, padarė autorius. Man 
teko ilgą laiką vadovauti Lietvos 
fotografijos meno draugijos 
Kauno skyriaus meno tarybai. 
Ankstesnė Algimanto Kezio foto
grafinė kūryba buvo gan gerai 
žinoma ir Lietuvoje, tad su 
malonumu sutikau parecenzuoti 
ir naująją Algimanto Kezio fo
tografijų knygą.

Algimantui Keziui, kaip ir pir
maeiliams Lietuvos fotografams, 
būdingas pašišventimas kūry
binei veiklai, minčių koncentra
cija pasirinktai temai, trunkan
ti net dešimtmečiais, kūrybinis 
tikrovės atspindys, užtikrinantis 
savitą stilistinį braižą ir iš
skiriantis kūrėją iš kitų ir, be 
abejo, solidi savo darbų atranka. 
Juk fotografinė kūryba yra pati 
demokratiškiausia iš visų vaiz
duojamojo meno sričių. Fotogra
fas turi didelę pasirinkimo laisvę, 
viskas beveik automatiškai dide
liu tikslumu fiksuojama. Tad 
svarbiausia, kaip fotografas nau-.

ir svarstomos jaunimo teatro 
problemos.

Leidiniai — spauda
Kultūros tarybos išleista knyga 

Dabartinė lietuvių kalbos rašyba, 
redaguota Juozo Vaišnio, pakar
tota net trečia laida.

Didžiulio informacinio leidinio 
Lithuania: East ofPrussia, West 
ofRussia dalis jau atiduota spau
dai. Šio ilgai laukto veikalo 
autorius — Mykolas Drunga.

Taip pat esame suplanavę 
išleisti liuksusinį albumą 
Lithuania.

Lietuvių Bendruomenės temo
mis Stasio Barzduko raštai at
rinkti ir suredaguoti. Šį darbą at
liko žurnalistas Juozas Žygas.

Gruodis buvo skelbiamas spau
dos mėnesiu. Šis mėnuo buvo iš
populiarintas specialiais atsišau
kimais, paruoštais straipsniais 
spaudoje, įvairiom reklamom ir 
plakatais. Skatinom, kad į šį 
reikalą aktyviai įsijungtų apylin-
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dojasi ta laisve. Beveik visi yra 
bandę fotografuoti ir yra pajutę 
nusivylimą — buvo taip gražu, 
kai fotografavau, o nuotraukoje 
nei dalies to grožio neliko. 
Išmokti pamatyti „fotografinį” 
grožį reikia ir įgimto talento, ir 
kūrybinės sielos, ir mokėjimo at
sisakyti visų matomo grožio 
burtų, nes fotografija yra tik to 
grožio kopija, o kopija negali būti 
geresnė už originalą. Autoriaus 
pamatytas grožis — tai dominuo
jančio elemento iškėlimas, kuris 
sujungia likusius kompozicinius 
elementus į meninę visumą. Ir 
tik tokios visumos grožis gali 
nukonkuruoti visų matomą realų 
grožį.

Dar Lietuvoje matyti Algi
manto Kezio albumai leido su
sidaryti nuomonę, kad tai este
tinės fotografijos meistras: do
minavo gražus „švarių” kadrų 
užpildymas faktūromis, meistriš
kai panaudoti priekiniai planai, 
žmogus fiksuojamas tik maste
liui pabrėžti, ar kaip nežymus 
kompozicinis elementas. Tokios 
fotografijos turi ir savo trūkumų 
—jos „šaltos”, kvepia internacio
nalizmu, abejotina jų išliekamoji 
vertė. Po dešimt dienų ekskursi
jos į Lietuvą Algimantas Kezys 
išleidžia reportažinį fotografijų 
albumą apie Lietuvą. Jame įžiū
rėjau ir naujų autoriui kūrybos 
bruožų — sugebėjimą „ištraukti” 
iš aplinkos tai, kas itin išryškina 
tautinę dvasią, tautos charakterį. 
Reikia tik stebėtis, kad tokiu 
greičiu lekiant per Lietuvą, 
pasisekė užfiksuoti tiek visai 
neblogų kadrų. Manau, kad 
sėkmę nulėmė ir noras atspindė
ti dvasinę esmę, ir patyrimas, ieš
kant estetinių kadrų. Kaip ir 
visada, kūryboje laimėjo sintezė. 
Tokios sintezės rezultatą, tik 
žymiai kruopščiau ir ilgiau 
siektą, įžiūriu knygoje City
scapes.

Pavadinimai po nuotraukomis 
gali sukelti istorines, religines ar 
net filosofines asociacijas. Pavyz
džiui, „8 Izraelis — 86” gali 
sukelti šviesos tunelio ir besiver
žiančio į šviesą žmogaus asocia
ciją; „14 Anglija — 88” — 
parlamento rūmai kaip dangaus 
arka; „27 Prancūzija — 84” — 
Louvre rūmų ritmui ir harmoni
jai priešpastatyti piešiniai ant 
tvoros ir mašinų stogai — 20-to 
amžiaus disharmonijos simp
tomas. Verti knygą ir stebiesi, 
kokia ji įvairi — skirtingi miestai, 
šalys, metai, dominuojantys kom
poziciniai elementai, o vis dėlto ji 
vieninga, kaip ir pridera meno 
kūriniui. Norisi įžiūrėti, kas gi 
Algimantui Keziui padėjo pa- 

| siekti tokį vieningumą. Prade
du analizuoti. Vertikalūs kad
rai, gerai užpildantys knygos 
lapą, „permušami” horizontaliais 
— surastas geras tų permušimų 
ritmas. Tačiau tai maketavimo 
privalumas. Yra nuotraukų, 
kuriose dominuoja faktūrinio 
ploto užpildymas. Iš tokių 
pažymėtinos „1 Meksika — 84”, 
„4 Italija — 84 ”, „12 Rusija — 
83”, 53, 85, 103, 115, 116, 117 
JAV. Kitas tipas nuotraukų 
remiasi centriniu fotografuoja
mo objekto iškėlimu. Kaip tai
syklė, tą iškėlimą pabrėžia 
plačiakampis objektyvas. Dan
gus tuo atveju naudojamas 
kaip neutralus kompozicinis 
elementas, užbaigiantis kadrą.

Algimantas Kezys autografuoja savo naują fotografijų knygą „Cityscapes” per 
tos knygos sutiktuves ArchiC’enter galerijoje, Chicagoje, šių metų spalio 28 die
ną. Nuotrauka Jono Tamulaičio

Pažymėtinos „17 Italija — 87”, 
„21 Rusija — 83”, „31 Prancūzija 
- 84”, 52, 71, 89 JAV. Yra 
nuotraukų, kuriose dominuoja 
architektūrinė forma, dengianti 
kadrą iš viršaus. Nors jos 
padarytos profesionaliai ir gerai 
pasitarnauja knygos paįvairi
nimui, tačiau kaip meninės 
mažiau imponuoja. Panašiai 
kategorijai priskirčiau ir tas 
nuotraukas, kurios priekinio 
plano ar architektūrinio ritmo 
pagalba užpildo kadrą. Yra 
nuotraukų, kur vykusiai pa
naudoti atspindžiai.

Bet koks gi požymis yra ben
dras visoms knygos fotografi
joms? Įdėmiai perverskite 
albumą dar ir dar kartą. 
Stebėkite, ieškokite ir surasite 
vertikalią ašį, einančią kadro 
centru. Kai kur ji griežtai 
simetrinė, kai kur pakrypusi, kai 
kur truputį vingiuoja, kai kur 

Notre Dame au Sablon bažnyčia — atspindys senienų krautuvės lange. 1 Briuselis, Belgija.
Iš Algimanto Kezio naujausio fotografijų albumo „Cityscapes” (Chicago: Loyola University Press, 1988).

nukreipta gilyn, tačiau beveik 
visur ji yra ir „suneria” kom
poziciją. Kompozicinės simet
rijos Algimanto Kezio fotogra
fijose, kaip taisyklė, nėra, tačiau 
ašis egzistuoja. Ir tai džiugu, nes 
tai disimetrijos požymis. Akade
mikas Vernadskis išskiria disi- 
metriją, kaip gyvosios gamtos 
požymį. Aplamai, vertikalinė ašis 
kūryboje turi ir filosofinę, ir 
mitologinę reikšmę. Pavyzdžiui, 
Algirdas Greimas atkreipia dė
mesį, kad mitologines pasakas 
galima skaityti horizontaliai (tuo 
atveju jos turinys ir fabula 
lengvai suprantama), ar ver
tikaliai — ieškant pasaulio 
struktūros ir jo modelio. Ver
tikalus skaitymas itin sunkus. 
Neseniai buvo surasta, kad 
ikonose, viename paveiksle 
naudotos abi perspektyvos — 
tiesioginė ir atvirkštinė. Tie
sioginė perspektyva vaizduoja 

realų, žemišką gyvenimą, o 
atvirkštinė — dvasinį. Mitolo
ginių lygių (dvasinio, gyve
nimiško ir aistrų) suvokimas 
ir įprasminimas kūryboje — 
vienas iš fundamentaliausių 
kūrybos pamatų. Norėčiau tikėti, 
kad Algimantas Kezys ateityje 
sąmoningai pradės ieškoti 
mitologinės pasaulio struktūros 
miesto architektūros vaizduose, 
vertikalinę ašį naudos ne vien 
kompoziciniams tikslams, kad 
vertindamas, atrinkdamas savo 
fotografijas, naudosis organinio 
pasaulio tobulumo kriterijais.

Algimantas Kezys fotografuoja 
negyvąją gamtą — miesto vaiz
dus, ir drąsiai ieško originalių 
kompozicijų. Jam padeda ir jo 
temperamentas, ir plačiakampis 
objektyvas siaurajuostėje kame
roje. Albumas nuskamba vienin
gu akordu ir gražiai išsiskiria 
20-to amžiaus triukšme. Versda
mas albumą, gali pamatyti ir 
simbolišką Algimanto Kezio 
kelią — nuo žemės faktūrų link 
dangaus platybių. (Nuotraukose 
„122 — Washington — 87”, „123 
Missouri — 87” dangus persipina 
su centrine architektūrine for
ma). Albumas užbaigiamas labai 
simboliškai — baltas „monstras” 
su akiduobėmis ryja tamsią 
jaukią pievą, ant kurios, deja, 
jis stovi. Tai lyg nuojauta, lyg 
perspėjimas — žmonės, atsi
gręžkite, pažiūrėkite, kur mes 
nuėjom, pakelkit akis į dangų ir 
susiliekit su juo visomis savo 
dvasios vertybėmis, siekdami 
harmonijos.

* * ♦

Algimantas Kezys. Cityscapes. 
Foreword by Gordon Lidocki. Post- 
script by author Algimantas Kezys. 
Book design by C. L. Tornatore. Chi
cago:, Loyola University Press, 1988. 
Urban Art and Architecture Series. 
Didelio formato, kietais viršeliais, 
130 puslapių. Kaina — 25 dol. Gau
nama iš leidėjų: Loyola University 
Press, 3441 North Ashland Avenue, 
Chicago, IL 60657, didžiosiose kny
gų parduotuvėse ir „Drauge”.

Loyolos universiteto leidykla jau 
yra išleidusi nemažai ankstesnių 
Algimanto Kezio fotografijų rinkinių. 
Tarp jų ypač pažymėtini: Chicago/Ke- 
zys, Chicago Churches and Synago- 
gues, Form and Content, Lithuania 
through the Wall, Variations on a 
Theme: World’s Fairs ofthe Eighties. 
Kai kurie iš jų taip pat dar gaunami 
iš leidėjų ar „Drauge”.
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Po Aukščiausios tarybos sesijos

Musų Pulgis iš rašytojo korespondencijos
ISOLDA I. POŽELAITĖ DAVIS

Įvykiai Lietuvoje vystosi nepa
prastai greitai. Padėtis radikaliai 
keičiasi ne tik mėnesiais, bet ir 
savaitėmis. Vakar dienos lūkes
čiams tapus tikrove, rytojaus 
šviesoje jų jau negana, lyg reikėtų 
ko nors kito.

Labai daug pasiekta labai 
trumpu laiku. Prieš metus, net 
prieš pusmetį pats didžiausias op
timistas negalėjo numatyti nė 
dalies pakeitimų, kurie skatina 
kilniausias žmonių viltis. Reikia 
prisiminti, kad Nepriklausomos 
Lietuvo vėliava buvo pirmą kartą 
viešai pakelta per birželio 14 
dieną Lietuvos Laisvės Lygos 
surengtą demonstraciją birželio 
trėmimams minėti, ir milicija 
įsakė ją pašalinti. Pats Bra
zauskas neseniai prisipažino, 
kad, eidamas į tribūną per bir
želio 24 dienos susibūrimą, jis 
pareiškė nekalbėsiąs, kol šios 
vėliavos plevėsuoja. Dabar tri
spalvė ne tik tautos, bet ir vals
tybės vėliava, Nepriklausomos 
Lietuvos himnas — valstybės 
himnas, lietuvių kalba — 
oficialioji respublikos kalba. 
Tačiau šie svarbūs nutarimai 
nepaveikė labai tautos, kuri 
žengia toliau. Daugelis net prie
kaištavo, kad trispalvė turėtų 
tapti valstybine vėliava tik tada, 
kai Lietuva vėl bus nepriklau
soma.

Lietuvoje vyksta lūkesčių re
voliucija. Vis daug laukiama, vis 
daugiau tikimasi, kartais atrodo, 
kad pasiduodama iliuzijoms, atsi
sakoma realizmo, lyg užmirš
tama, kad Lietuvos likimą lems 
ne vien lietuviai. Antra vertus, 
tebėra ir didelis nerimas, baimė, 
kad visi šie gražūs lūkesčiai neiš
sipildys, kad sąstingio šalininkai 
vėl sugrįš į valdžią. Šitokios nuo
taikos buvo labai gajos gegužės 
mėnesį, kai žmonės klausė, ar 
stalinistinis istoriko Jermala- 
vičiaus straipsnis nereiškė per
sitvarkymų pabaigos. Kiti manė, 
kad milicįjos susidorojimas su 
demonstrantais rugsėjo 28 dieną 
buvo tik uvertiūra platesnės 
apimties represijoms. Dabar vis 
didėja žmonių nekantrumas, 
noras kuo daugiau pasiekti kuo 
greičiau. Geriausias pavyzdys — 
tai pastarųjų savaičių įvykiai. 
Lapkričio pradžioje šalį sujaudino 
numatomos TSRS konstitucijos 
pataisos, ribojančios sąjunginių 
respublikų teises. Sąjūdžio seimo 
taryba priėmė rezoliuciją, ra
gindama TSRS aukščiausiąją 
tarybą atmesti pataisas, sukvietė 
Sąjūdžio seimą, kuris patvirtino 
šį nutarimą. Pradėta rinkti para
šus protesto rezoliucijai. Buvo 
viliamasi surinkti milijoną pa
rašų. Surinkta beveik dvigubai 
daugiau. Lietuvos aukščiausioji 
taryba atmetė numatomas Krem
liaus pataisas, bet dėl to nelabai 
džiaugiamasi, nes šalies suve
renumo paskelbimo reikalas 
tapęs vyraujančiu.

Panašus procesas liečia ir 
Algirdo Brazausko viešąjį 
vaidmenį. Kai spalio mėnesį jis 
tapo pirmuoju sekretoriumi, jo iš
rinkimą žmonės sutiko su entu
ziazmu. Tas entuziazmas ypač pa

didėjo, kai jis spontaniškai nutarė 
Katalikų Bažnyčiai sugrąžinti 
Vilniaus katedrą, rodė norą susi
tikti su žmonėmis, nevengė at
sakyti sunkius klausimus. Žmo
nės, aišku, neužmiršo, kad jis 
vienuolika metų buvo CK sekre
torius, būtent ir vadinamosios 
stagnacijos laikais, tad ir pritaręs 
tiems dalykams, kurie šiandien 
smerkiami. Vis dėlto jie pabrėž
davo, kad jo kelias į valdžią 
skyrėsi nuo kitų partijos parei
gūnų, kad jis labiau technokra
tas, negu biurokratas. Tačiau po 
Lietuvos aukščiausios tarybos 
sesijos, kuri taip neaiškiai baigėsi 
ir ne be Brazausko pritarimo, kilo 
ne tik nusivylimas, bet ir 
pasipiktinimas Brazausko laiky
sena. Per spontanišką demonstra
ciją penktadienio, lapkričio 18 
dienos, vakarą Gedimino aikštėje 
Sąjūdžiui net buvo siūloma nu
traukti ryšius su vyriausybe. 
Brazauskas mėgina nuosaikiai 
laikytis. Kol kas nėra duomenų 
teigti, kad jis būtų tiesiog kritika
vęs ar pasmerkęs Sąjūdžio pa
stangas įtikinti Aukščiausios ta
rybos deputatus šaukti neeilinę 
sesiją ankstesniems nesklandu
mams pašalinti.

Brazausko nelengva padėtis. 
Maskva neatsisako vadinamojo 
demokratinio centralizmo. Ką 
Brazauskas sakė apie Mitkiną, 
būtent, kad jo pozicija yra poli
tinio biuro nomenklatūra, galio
ja ir jam pačiam. Žmogus, neturįs 
Kremliaus pasitikėjimo, negali 
būti ir nebus Lietuvos kompar
tijos pirmuoju sekretoriumi. Tei
giama, jog Brazauskui buvo da
romas didelis spaudimas, kad 
Lietuva neitų Estijos keliu ir 
nepaskelbtų, kad sąjunginiai 
įstatymai galioja Lietuvoje tik 
tada, kai juos patvirtina Lietuvos 
aukščiausioji taryba. Sesijos 
metu buvo kalbama, kad estai 
bus verčiami panaikinti savo 
ankstesnį nutarimą. Todėl Bra
zauskui galėjo būti labai ap
maudu, kai užgirdo Gorbačiovo

(Nukelta į 4 psl.)

Nuotrauka iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo Vilniuje šių metų 
spalio 22-23 dienomis.

Rašytojas Pulgis Andriušis 
gimė 1907 m. kovo mėn. 18 d. 
Gaidžių kaime, Tauragnų vals
čiuje, o šių metų gruodžio 19 
dieną sueis aštuoniolika metų 
nuo jo mirties Adelaidėje, Pietų 
Australijoje. Pulgis buvo gabus 
žurnalistas, rašytojas, tiek lyri
kas, kiek ir satyrikas. Jo humo
ristinė kūryba ne kartą praskaid
rino nuotaiką ir susiraukusią 
kaktą. Tačiau autorius mane pa
vergė trim trumputėm apysakai
tėm. Tie užburiantys kūrinėliai 
yra: „Snaudalis dirvonėlyje”, 
„Santa Lucia” ir „Naktis paru
gėje”. Trys miniatiūriniai šedev
rai iš Anoj pusėj ežero. Juose au
toriaus vaizduojami augalai ir 
gyvūnija bei meistriškai atkurta 
nakties garsų simfonija prie Silio 
ežero krantų skverbiasi į skai
tytojo dūšią. Pulgio vaizduojamas 
mikrokosmas — jo augalėliai ir 
gyvulėliai yra suasmeninti, turi 
žmogiškų ypatybių ir ryškių 
bruožų. Pulgis juos stebi, žavisi jų 
išdaigomis ir meilinga plunksna 
dokumentuoja jų gyvenimą. O jie, 
kaip kaleidoskope, išnyra ir vėl 
dingsta. Kokie tai šaunūs akto
riai, cirko akrobatai ir drovios, 
paprasto šiokiadienio būtybės! 
Jie domina skaitytoją savo lili
putiškomis išmonėmis ir bū- 
dingumu. Autorius taip pat pui
kiai atkuria šito pasaulėlio 
šlamėjimus, šiugždėjimus ir 
subtiliausius virptelėjimus. O 
praleidęs „naktį parugėje”, skai
tytojas išgyvena kosmoso kon
certą, kurio milžiniškas orkestras 
groja nuostabią žemės simfoniją.

Pulgio Andriušio žodingumas 
yra stebinantis. Apsilankymas 
bibliotekoje, botanikos skyriuje, 
padėjo geriau įsisąmoninti ir
įvertinti jo talentą įvairių žo- Savaime aišku, kad dėl aukščiau 
lėlių bei čiobrelių aprašyme. 
Prisimenu taip pat kažkada 
matytus dailininko Antano Žmui
dzinavičiaus, gimusio Seirijuose, 
paveikslus „Dvi pušys” (1929 m.) 
ir „Pakrančių gėlės” (1931 m.). 
Juose gamtovaizdis ir atmosfera 
labai panašūs į Pulgio vaiz
duojamą Aukštaitijos, sėlių 
krašto kampelį. Man kilo mintis, 
kad jo kūryba dar laukia jautrios 
dailininko akies ir gabios rankos. 
Tada ji atsiskleistų visu savo tur
tingumu, ir būtų gal kiek pri
einamesnė jaunesniajai išeivijos 
kartai ir „sumiesčionėjusiam” 
jaunimui.

Nežinau, ar Pulgio kūryba yra 
plačiau žinoma Lietuvoje. Būtų 
gaila, jei ji tik visokiuose spec- 
fonduose tūnotų ir tebūtų pri
einama patikėtiniams. A. Zubras 
tiksliai nusako Pulgio įnašą į 
mūsų tautos literatūrinį lobyną:

„Retas kas suabejotų, kad 
Pulgis Andriušis išeivijoje bu
vo pats lietuviškiausias ir 
originaliausias rašytojas. Ir 
apskritai visoje mūsų literatūroje 
jo vieta neginčijamai ryški ir 
reikšminga”.
Reikia tikėtis, kad Pulgio And
riušio kūriniai bus išleisti Lie
tuvoje.

Kitas skubus uždavinys, kuris 
irgi laukia teigiamo sprendimo, 
tai autoriaus archyvo — jo rank
raščių ir gausios korespon
dencijos sutvarkymas ir apsau
gojimas. O kokia ta korespon
dencija įdomi! Jo bendraminčių ir 
bendraamžių tarpe yra nemažai 
pagarsėjusių rašytojų. Aišku, 
negalima nusigręžti nuo fakto, 
kad tokie užsimojimai pareika
lauja lėšų. Tai tiesa! Betgi ar 
nenusikalsime prieš ateinančias 
kartas, jei nesistengsime mūsų 
tautos dvasi uiiis turtus apšau
ni į „užkulisius”, pulgiškai šne
kant, ir pažinti autoriaus aki- 
šnekant, ir pažinti autoriaus aki
račius! Tad, Pulgio Andriušio šei
mai sutikus, atskleidžiame jo 
archyvo kampelį. Laiškų ištrau
kas pažymėsime tik inicialais. 
Rašyba ir kalba netaisytos.

IŠ KORESPONDENCIJOS 
VOKIETIJOJE

Vyresnysis Broli Humoryje!
Nors esu visai tikras, kad Pat

sai už eilutes honoraro nemoki, 
vis tik prisėdau parašyti laišką.

paminėtų priežasčių jis bus trum
pas. Reikalas toks, kad aš sugal
vojau būdą, kaip gauti honorarą 
už laiškų rašymą!...

Linkėdamas visokiausios dipie- 
tiškos linksmybės, baigiu šią apy- 
nuogią gromatėlę.

V. B.
17-je dienoje spalinio mėnesio, 

IV-se Emigracijos Metuose.

Pagarba Aukštaičiui:
Dėkoju už sveikinimus ir lin

kėjimus šiems metams. Savo 
ruožtu linkiu Tau sėkmės ir ge
ros nuotaikos.

Tavo girdas, kad pas mus, Bi- 
berache, dirbami kaklaraiščiai, 
mažiausia pusę metų pavėluo
tas... Ne kažin kokie buvo tie 
kaklaraiščiai, bet, po kaklu pa- 
rišus, vis dailiau atrodė, kaip 
šiaudinė kuliaraiša...

K. O. 
Biberach, 1948 m. sausio 9 d.
Mielas Pulgi!

...Žinai, Pulgi, jeigu Tu su
tiktum mums perleisti savo felje
toną apie valdžios grįžimą į Lie
tuvą ir apie valsą su savom, tai 
parodytum didžiausią prietelystę, 
kokią tik gali..

Kaip sekasi „kryželį” nešti? Ar 
vis dar toks sunkus, kaip buvo? 
Rašyk.

J. V.
Memmingen, 1948.VIII.31

Mielas Pulgi
... Žurnalas turėtų būti mėne

sinis, maždaug dviejų lankų. 
Man krito sunki pareiga bent lai
kinai pasiimti sukti mašiną. 
Žinau, kad neturiu nei reikiamo 
patyrimo nei vardo. Einu į darbą

Pulgis AndriuSis (1907-1070) Nuotrauka Gedimino Andriulio (ca 1967 m.)

tik su gerais norais. Jeigu kartais 
pasisuktum Tuebingene, ar 
Reutlingene, būtinai aplankyk 
mane (ir čierką tam reikalui 
tausoju). Laiške nieko neišdės- 
tysi...

V.T.
Tuebingen, 10.8.48

Mielas Prieteli,
... Pas mane jokių giedresnių 

naujienų. Pinigų reforma, kaip 
dratinis botagas per nuogas strė
nas, kirto į DP kompaniją. Teks 
susitraukti, bet po kelių mėnesių 
juodas turgelis atgys, atsigaus 
priblokšta vaizba, pajudės ir 
mūsų gyvenimukas... Rašyk!

L.D.
Ingolstadtas — 22-11.48

Malonus Pulgi!
...Kaip D.P. barometras rodo, 

mums dar teks praleisti šią 
žiemelę vokiečių žemėje, todėl 
minėto darbo ruošiu ir rečitalį. 
Savo repertuaran esu įtraukęs ir 
paties veikalą „Neįleido”... Šiuo 
metu dirbu gabaliukais, bet vis 
dar nesiseka pagauti Tavo 
filosofą Mykolą už uodegos...

H. K.
15.7.1948

Mieliausias Pulgi,
Kur Tavo razumas? Kur Tavo 

galva ir visi kiti galai, kad i tokią 
peklą nusprendei nuvažiuoti? 
Man baisu ir stojasi plaukai ant 
galvos.

Australija? Tu mokeis geogra
fijos... Bet ar šiaip imk, ar taip 
versk — vis tiek baisu...

J. P.
Luebeckas, 49 24/11

IŠ KORESPONDENCIJOS 
IŠ JAV

Gerbiamas
Jum yra išsiųsta paketukas su 

maistu... Komet ta siuntinėli 

Siame numeryje:
Lūkesčių revoliucija Lietuvoje • Iš Pulgio Andriušio ko
respondencijos • Ekonominės pagalbos Lietuvai galimybės • 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus lietuvių meno paroda • 
Dailininko Dagio skulptūrų albumas • Dagio eilėraštis • Juostų 
meistrė Palmira Damijonaitienė • Jurgio ir Julijos Šapkų paroda 
• Rytų Europos studijos Havajuose • Chicagos teatruose

aplaikisi, pranešk ar jus tvarkin
gai jum paseke... Jusu Apisakai- 

<te skirta „Darbas”, tilpo N 5.
N. J.

11-23-48
Didei gerbemas tamsta jusu 

netikėtas laiškutis pasiekė mane 
kuris buvo man labai idomus 
skaititi kad tamsta sakai kad 
manės nežinai ir nežinai ka aš 
meikstu ir ko ne m. bet vis vien 
radęs mano adresa sumanei 
parasiti laiškuti tai dar prie to 
manės nepažindamas atiduodi 
toki gražu kamplementa... Taigi 
jeigu teip tamsta ingvertinate 
mano darbuote tai parašišiu 
kielis žodžius apei save...

M. D.
18 d. Liepos

Mielas Prieteliau,
... Tiesa, čia žmonės juokiasi la

bai daug, bet kitaip ir iš kitų 
dalykų — grubių, storais pirštais 
apčiuopiamų, o geriausiai — car- 
toon formoje grafiškai pavaizduo
tų. Paties apsakymėliai betgi turi 
pasisekimo ir amerikoniška 
publika Pulgi mėgsta. Tai ne
reiškia, kad iš to galėtum 
padaryti didelį biznį...

J. P.
1948.V.30

Ačiū, Mielas!
Parašei nejuokais didelę pane

giriką. Reiktų j didelę puikybę 
pasikelti, bet nėra iš ko. Esi 
mokytojas Izraelyje: plaki, kaip 
pranašai savą tautą. O nori jai 
gero, kaip daugis iš mūsų. Kelias 
Paties sunkus, kaip ir kitų, kurie 
norėtų to paties...

Kun. S.Y.
1948(?)

Mielas Pulgi,
... Tavo šventė praėjo gražiai, 

tik publikos nedaug... Kadangi i 

visus „B... parengimus” žmonių 
nedaug tesirenka, tai ir nebuvo 
daugiau tikėtasi. Žinoma, jei pats 
būtum dalyvavęs, o ne Varno 
pieštas portretas', publikos, tur 
būt, būtų buvusi pilna salė.

R.
1952.5.7.

Didžiai gerbiamasis,
...Raštai jo yra, apie juos jau 

nemažai yra parašyta ir visad bus 
galima rašyti, bet apie žmogų jau 
nedaug teliko asmenų, kurie 
galėtų ką svaraus pasakyti. Jūs 
turėjote su Baliu įdomių susi
tikimų, jie neturėtų būti pamirš
ti, o Jūsų lengva plunksna duotų 
mums labai brangių puslapių...

V. S. 
1967.VIII.30.

Mielas Pulgi,
...O būtų įdomu nors kartą me

tuose išgirsti Jūsų balsą ir žodį. 
Be to, skaitytojai mane bara, 
kodėl „Aidai” neįdeda Pulgio 
Andriušio raštų. Kaipgi dėsi, jei 
anas užkietėjo ir neatsiunčia, 
nors ii- labai laukiamas... Tuo tar
pu geriausi linkėjimai Jums nuo 
marių krašto, kur pušys ošia ir 
siūbuoja, kaip Palangoje.

A. V.
1962.VII.30.

Mielas Pulgencijau,
...Nežiūrint darbo sunkumo, 

jokio honoraro nesitikėk, bo jo 
niekas negauna. Esam kiaurom 
kišenėm amerikonai. Bet išvers
ti ir į knygą įsprausti verta, nes 
„Selected Lithuanian Short Sto- 
ries” yra susilaukusi geros rekla
mos, ir toji reklama, tinkamai pa
naudota (turiu galvoj recenzijas), 
gal pačią knygą dar plačiau pa
skleistų. To gi mes ir siekiam...

S z
1962.VI.10
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Gruodžio 16 ir Vasario 16

Petro Klimo dienoraštis — labai vertingas leidinys

Vėl atėjus gruodžio 16 ir ar
tėjant Vasario 16 dienai, šįmet 
kaip ir pernai vėl rašoma apie 
abiejų šių dienų reikšmę, bet 
straipsnių turinys radikaliai 
pasikeitęs, nes atsisakoma tų 
anksčiau privalomų trafaretų, 
dogmų ir klastočių, dėl kurių 
nebuvo galima atvirai rašyti apie 
praeitį. Ankstesni reikalavimai 
menkinti Vasario 16-osios reikš
mę, vaizduoti Lietuvos Tarybą 
kaip vokiečių okupacinės valdžios 
įrankį, šlovinti Kapsuko ir Anga- 
riečio vyriausybę, aiškinti, kad ji 
labiausiai atstovavusi Lietuvos ir 
lietuvių interesams, nebegalioja.

Prisimintina, kad pernai propa
gandos kampanijai vadovavo par
tijos viršūnės. Lapkričio 14 dieną 
dailininkų suvažiavime CK 
sekretorius Lionginas Šepetys 
teigė, kad „atėjo laikas, kad 
mūsų mokslininkai iš esmės 
nušviestų buržuazinių istoTikų 
suidealizuotą, savo kėslams pa
jungtą vasario 16 d., atskleistų 
jos reakcinę reikšmę lietuvių 
tautai”. Tada, nepraėjus nė mė
nesiui po Šepečio kalbos, pasi
pylė straipsnių srautas. Pernai 
gruodžio mėnesio Komuniste is
torikas Kostas Navickas taip 
stengėsi nuvertinti Vasario 
16-osios reikšmę, kad pats sau 
prieštaravo. Pasak jo, pirmoji 
priežastis, dėl kurios negalima 
Vasario 16-ąją vadinti Nepriklau
somybės akto paskelbimo diena, 
esanti ta, kad vokiečiai nebūtų 
leidę priimti nutarimo, priešta
ravusio jų aneksijos siekiams. 
Tačiau penktoji Navicko nu
rodyta priežastis, būtent, kad 
vokiečiai neleido Lietuvoje pa
skelbti nutarimo, rodo, kad Va
sario 16-osios aktas vokiečiams 
buvo visiškai nepriimtinas. Kiti 
istorikai gerokai objektyviau 
rašė. Pavyzdžiui, Aldona Gai
galaitė straipsnyje „Laikas ir 
įvykiai” šių metų pradžioje 
pažymėjo, kad Vasario 16-osios 
aktas buvo „savavališkas Lie
tuvos tarybos nutarimas”, taigi 
paskelbtas be vokiečių pritarimo, 
todėl vokiečiai ir sunaikino tą 
Lietuvos aido numerį, kuriame jis 
buvo išspausdintas. Gaigalaitė 
pažymėjo, kad lietuvių tautos 
.dauguma iš tikro geriau gyveno 
nepriklausomoje Lietuvoje negu 
caro Rusijoje, tad Lietuvos vals
tybės sukūrimas buvo tam tikras 
pažangos žingsnis. Panašiai metų 
pradžioje rašė ir Alfonsas Eidin
tas Kultūros baruose. Eidintas 
ragino marksistus istorikus 
nedogmatiškai vertinti visus su
dėtingus istorijos procesus, pa

Siame numeryje:
Gruodžio 16 ir Vasario 16 • Petro Klimo dienoraštis • Išeivijos 
spaudos sunkenybės • Antro kaimo jubiliejiniai spektakliai • Al
fonso Tyruolio eilėraščiai • K^zio Borutos knygos vertimas • Balio 
Sruogos archyvas • Eglė, žalčių karalienė Australijoje

brėždamas, kad visi Lietuvos 
tarybos nariai buvo už Lietuvos 
atskyrimą nuo Rusijos, ne visi 
pritarė ryšiams su Vokietija. Iš
tisai pacitavęs Nepriklausomybės 
aktą, Eidintas čia nurodė, kad 
„nepaneigiama, jog nepriklau
somybės aktas reiškė siekimą 
kurti savarankišką buržuazinę 
valstybę”.

Jei šių metų pradžioje jau buvo 
galima atviriau rašyti apie 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
tą ir nepriklausomos Lietuvos 
reikšmę, tai dar buvo privaloma 
vaizduoti Kapsuką ir jo vyriau
sybę Lietuvos patriotais. Tad 
ir Eidintas, ir Gaigalaitė savo 
straipsniuose apgailestavo, kad 
tuomet neįsitvirtino Kapsuko 
valdžia. Išeivijoje jau Seniai 
rašoma, kad Kapsukas buvo 
visiškai abejingas Lietuvos vals
tybės kūrimui, kad Kapsukas 
sūdėrė ‘Li'etuvds darbininkų it 
valstiečių valdžią, tik gavęs Stali
no nurodymus šiuo klausimu, 
kad Stalinas redagavo ir taisė 
gruodžio 16-os dienos manifestą, 
išbraukdamas šūkį „Lai gyvuoja 
vienybė su RTFSR”, ir kad dviem 
dienom praėjus po manifesto pa
skelbimo, Kapsukas rašė Stali
nui, prašydamas „duoti mums 
tikslius nurodymus”.

Dabar jau galima viešumon 
kelti ir šiuos faktus apie Vincą 
Kapsuką. Antai istorikai Liudas 
Truska ir Vytautas Kancevičius 
lapkričio 12 dieną paskelbė 
straipsnį Komjaunimo tiesoje, 
kuriame jie atvirai pažymi, kad 
Kapsukas ir Angarietis suprato 
nacionalinį klausimą tik kaip 
tautinės priespaudos panaiki
nimą, tad jie pasisakė prieš 
tautų apsisprendimo principą, o 
nepriklausomybę laikė buržua
zijos išmįslu. Pasak šių autorių, 
Kapsukas ir Angarietis buvo „lie
tuvių kilmės pasaulinės tarybų 
respublikos piliečiai”. Pripažįs
tama, kad Maskva ragino lietu
vius komunistus skelbti Lietuvos 
respubliką, o šie atsikalbinėjo. 
Truska ir Kancevičius nenutyli 
to, kad gruodžio 16 dienos mani
feste paskelbta tarybų respublika 
buvo tik taktinis manevras, ir 
kad tik Stalino dėka buvo at
sisakyta lozungo, reikalaujančio 
Lietuvą įjungti į Rusijos socialis
tinę tarybų respubliką. Pagaliau 
Truska ir Kancevičius pabrėžia 
tai, ką nepriklausomos Lietuvos 
ir užsienio istorikai seniai teigė, 
būtent, kad „plačiausių lietuvių 
visuomenės sluoksnių aspiracijas 
išreiškė Lietuvos taryba, kuri ir 
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Petras Klimas. Dienoraštis 
1915-1919. Redaktorius — Žibuntas 
Mikšys. Chicaga: Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 1988. 
Techninis redaktorius — Vytautas 
Vepštas. Aplankas — dailininko 
Vytauto O. Virkau. Spausdino My
kolo Morkūno spaustuvė Chicago
je. Tiražas — 800 egzempliorių. 456 
psl. Kaina — 20 dol. Gaunama pas 
leidėjus, pas platintojus ir „Drauge”.

*

Neseniai mūsų knygų rinkoje’ 
vėl pasirodė viena labai vertinga 
knyga. Tai Petro Klimo Dieno
raštis, 1915-1919. Vis dar nepails
tantis Lietuvių enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 1979 
metais išleido to paties Klimo Iš 
mano atsiminimų, kuriuose taip 
pat plačiai aprašomas tos pačios 
Vasario 16 dienos proistorės ir 
istorijos laikotarpis. Kadangi 
Petras Klimas, nors tada vos per
kopęs 25 metus savo amžiaus, 
buvo ne tik tų įvykių gyvas liu
dininkas, bet ir labai aktyvus 
dalyvis, jo dienoraštis ir atsi
minimai yra be galo svarbus 
šaltinis? tam lemtingam Lietu vos 
istorijos laikotarpiui pažinti.

Dėmesio centre —
Nepriklausoma Lietuva

Šiandien turbūt niekas neabe
jos, kad 1918 metų vasario 16-oji 
diena yra pati svarbiausia data 
visoje Lietuvos istorijoje. Tai 
sakydami, visiškai nenorime 
paneigti nei tūkstantmetinės 
priešistorinės Lietuvos, nei impe
rinės didžiųjų kunigaikščių, nei 
bajoriškosios su Lenkija susižie
davusios Lietuvos, nei pagaliau 
valstietiškos šiaudinių pastogių 
ir balanos gadynės Lietuvos. 
Tačiau 1918 m. vasario 16 d. 
aktas, kurį pasirašė visų luomų 
ir beveik visų ideologinių bei po
litinių atspalvių atstovai, turbūt 
geriausiai išreiškė Lietuvos 
gyventojų valią būti kartu ir 
gyventi savo atskirą ir laisvą 
gyvenimą. Net ir geografiškai tie 
Nepriklausomybės akto signata
rai buvo gana proporcingai pa
siskirstę tarp Suvalkijos, Žemai
tijos ir Aukštaitijos.

Užtat suprantama, kodėl tą die
ną, kai buvo pasirašytas Vasario 
16 dienos aktas, Petras Klimas 
įrašė į savo dienoraštį: „Tai yra 
susijungusios Tarybos vaisius. 
Tai yra ir pamatinės reikšmės 
aktas Lietuvos istorijoje” (p. 224). 
O tuometiniame Lietuvos aide, 
kurį redagavo tas pats Petras 
Klimas, buvo parašyta: „Mūsų 
istorijoje tai yra naujos gadynės 
pradžia”. Ir Petras Klimas žinojo, 
ką šnekėjo. Būdamas teisininkas, 
jis labai gerai pažino Lietuvos 
istoriją. Jo tuo metu išleista 
studija Lietuvių senobės bruožai 
dar ir šiandien nėra nustojusi

savo istorinės vertės. Panašiai 
teisininkas Mykolas Biržiška 
tapo geriausiu senosios lietuvių 
literatūros specialistu, o teisi
ninkas Antanas Smetona dėstė 
filosofiją Lietuvos universitete ir 
vertė iš graikų kalbos Platono 
dialogus.

Bet galbūt geriausiai Vasario 
16 dienos istorinė prasmė ir 
reikšmė atsiskleidė šių dienų Lie
tuvoje. Nežiūrint baisiai koncent
ruotų pastangų daugiau kaip per 
40 metų žudyti Vasario 16 dienos 
idealą lietuvių tautos sąmonėje, 
jis tiesiog gaivališkai ir lyg 
natūraliai atgijo su visais savo 
ženklais ir tautine bei valstybine 
simbolika. Dabartiniams Lietu
vos istorikams tas Petro Klimo 
Dienoraštis turės neįkainojamos 
vertės, stengiantis užpildyti tas 
spragas („baltąsias dėmes”), 
kurių per daug buvo atsiradę Lie
tuvos istorijos vadovėliuose. Gal 
pati didžiausia tokia spraga kaip 
tik ir buvo, bandant paneigti Va
sario 16 dienos istorinę prasmę ir 
reikšmę. Ją paneigiant, neišven
giamai iškraipomas visas Lietu
vos istorijos procesas.

Petras Klimas ir jo 
bendrininkai

Dienoraščiai ir laiškai yra labai 
patikimas istorinis šaltinis ne tik 
jų pačiam autoriui, bet ir jo bend
rininkams bei visai to meto isto
rijai pažinti. To ne visados galima 
pasakyti apie atsiminimus, ku
riuose dažnai prasimuša ne tas, 
kas iš tikrųjų buvo, bet tas, ko 
jų autorius norėtų, kad būtų 
buvę. Petro Klimo dienoraštis 
tuo atžvilgiu gal dar daugiau 
užsitarnauja mūsų pasitikėjimo, 
nes jo autorius iš esmės buvo 
nepriklausomas žmogus. Nežiū
rint jo pasvirimo į kairę (tą pa
liudija ir jo aktyvus bendra
darbiavimas Aušrinės žurnale), 
jis nebuvo susirišęs nei su viena 
ano meto mūsų politine partija. 
Garsioje 1917 metų rudens Vil
niaus konferencijoje, renkant 
Tautos (vėliau Lietuvos) tarybą 
Petro Klimo kandidatūra įėjo į 
bendrą Konferencijos prezidiu
mo pasiūlytą kandidatų sąrašą. 
Įdomu, kad šis, palyginti, jaunas 
žmogus surinko daugiau balsų 
negu tokie gerokai vyresni ir 
patyrę visuomenės veikėjai, kaip 
Steponas Kairys, Aleksandras 
Stulginskis, Jonas Vileišis. Už 
Petrą Klimą daugiau balsų gavo 
tik dr. Jonas Basanavičius, dr. 
Jurgis Šaulys ir Antanas Sme
tona. Kandidatų iš viso buvo 38, 
o išrinkti reikėjo 20.

Žinant, kaip uoliai Petras Kli
mas metėsi į visus nelabai gau
saus ano meto Vilniaus lietuvių 
būrelio darbus, tuo jo populiarumu 
nereikia per daug stebėtis. Kun. 

.Juozas Bakšys, gal kiek ir pairo- 
nizuodamas, išsitarė, kad jeigu 
tos salės, kurioje posėdžiavo 
Lietuvių komitetas, lubos būtų 
užgriuvusios, tai ir „visas lie
tuviškumas Vilniuje dingtų” (p. 
54). Komitetas, kurį mini kun. 
Juozas Bakšys, buvo Lietuvių ko
mitetas nukentėjusiems nuo karo 
šelpti, kuris veikė Vilniuje beveik 
nuo pat Didžiojo karo pradžios.

Petras Klimas nepasitenkino 
vien tik to Komiteto, o nuo 1917 
metų Lietuvos tarybos darbu, 
kuris daugiausia buvo politinis.

Petras Klimas 1917 metais

Kartais jis net padejuodavo, kad 
jam geriau patiktų dirbti mokslo 
ir kultūros darbą. Iš tikrųjų 
Petras Klimas buvo mokslinin
kas, kaip ir Mykolas Biržiška, o 
gal net ir Antanas Smetona. 
Dabar jie visi pavirto politikais, 
nes to iš jų reikalavo ano meto 
Lietuva.

Atliekamu nuo politikos laiku 
Petras Klimas gilinosi į Lie
tuvos istoriją, pats rašė ir kitų 
parašytus arba išverstus taisė 
įvairių sričių vadovėlius, kurių 
taip buvo reikalinga Lietuvos 

22 (70) Vilnius, antradienis. 1918 m. vasario mėn. 19 d. II metai

LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Lietuvos nepriklausomybę 
bįetuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

19i8 m. vienu balsu nutarė kreiptis? į Rusijos, Vokie
tijos ?r kitu valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu?

Isietuvos Taryba, l<aipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18- 23 d. 1917 metais, skelbia atsta* 
tzmti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo vi?ų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Įliletuvos Taryba pareiškia, kad bietUVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

vilniui, vasario 16 d. 1918 n. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Busnaeietus, K. Bl taušku, M. Blrlllka, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairy., P. Klimas, D. Mallnaukas, V. Mironu, St. NaraUvIUu. A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K. šaulys, J. Šamas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smllgevl- 
tlūs. J. Staugaitis, J VslIokalHs, j. Vtlellls.

(Vokiečių sukonfiskuotas „Lietuvos aido” numeris 22 (70) — antradienis, 1918 
m. vasario mėn. 19 d., II metai, Vilnius.

mokykla, redagavo Lietuvos 
aidą. Kaip studentaudamas jis 
skaitė Marksą, taip dabar gili
nosi į Kanto filosofiją. Įdomu, kad 
kaip tik tuo metu Petras Klimas 
pradėjo mokytis prancūzų kalbos, 
lyg nujausdamas, kad jam teks 
atstovauti Nepriklausomai Lietu
vai Paryžiuje. Be abejo, jis gerai 
žinojo, kad be prancūzų kalbos 
nebus įmanoma ginti Lietuvos 
reikalą tarptautiniame forume. 
Šis Dienoraštis ir ušsiraukia 1919 
metų pradžia, kai Klimas kartu 
su kitais delegatais vyksta į 

Vakarų Europą Lietuvos valsty
bės ginti.

Toks maždaug buvo Petras Kli
mas. Tame Dienoraštyje skaity
tojas ras ir kitų ano meto Lie
tuvos veikėjų kartais gana spal
vingas charakteristikas. Jis, pa
vyzdžiui, sužinos, kad, tik užsi
minus lenkus, Antanas Sme
tona leisdavosi į nesibaigiančius 
išvedžiojimus apie lenkų pavojų 
Lietuvai. Iš čia ir jo minkštumas 
Vokietijos atžvilgiu („Smetona 
vis dar Vokietijos uodegoje”, p. 
223). Su Augustinu Voldemaru 
Klimas pirmą kartą susitiko tik 
1918 metų pavasarį, ir šis jam 
„padarė įspūdį labai medinio 
žmogaus, kaip ir netašyto” (p. 
250). Rodos, sunku patikėti, kad 
nepaprastų gabumų žmogus, Pet
rapilio universiteto docentas, sėk
mingai konkuravęs su rusais 
akademinėje karjeroje (prof. 
Leono Karsavino šių eilučių 
autoriui liudijimas), busimasis 
ministeris pirmininkas ir užsie
nio reikalų ministeris būtų toks 
netašytas žmogus. Tačiau gal 
Petras Klimas ir neklydo. Su 
savo ežiuku pakirptais plaukais 
Augustinas Voldemaras nedarė 
nei didelio mokslininko, nei po
litiko įspūdžio.

Džiaugėsi Petras Klimas, kad 
tokie „obyvateliai” (suprask, po
naičiukai), kaip Jurgis Šaulys ir 
Jonas Vileišis pradeda pagaliau 
kaip žmonės kalbėti ir žeme 
vaikščioti (p. 101). Nesinori 
tikėti, kad toks Augustinas 
Janulaitis, senas spaudos dar
bininkas ir redaktorius, visiškai 
nemokėtų rašyti (p. 248). Bet 
lietuvių kalbos mokėjimu su 
Petru Klimu galbūt galėjo lygin
tis tik Antanas Smetona. Užtat 
jie daugiausia ir taisė vadovėlių 
kalbą.

Trys Lietuvos 
nepriklausomybės

Petras Klimas savo dienoraštį 
pavadino „Lietuvių vargų ir 
linksmybių kronika” (jis rašo 
chronika). Gal geriau jam tiktų 
Lietuvos nepriklausomybės 
kryžiaus keliai, kaip savo at
siminimus pavadino kun. Vincas 
Bartuška (1881-1956). Iš tikrųjų ' 
tų vargų buvo tiek daug, o tų 
linksmybių taip maža. Pirma
jam Vilniaus karo komendantui 
grafui A. Pfeil’iuį paskelbus Vil
nių „garsiosios Lenkijos karalys
tės perlu” ir palinkėjus Lenkijai 
Dievo palaimos, tai nežadėjo Lie
tuvai nieko gero.

Vis dėlto nežiūrint į visus sun
kumus, karui prasidėjus ir ypač 
rusų kariuomenei pasitraukus, 
tiek Vilniaus, tiek ir visos Lietu
vos lietuviai gyveno vienu 
troškimu: Lietuva nori būti 
laisva ir galimai nepriklausoma 
valstybė. Sakome galimai nepri
klausoma dėl to, kad daug kas 
sunkiai galėjo įsivaizduoti, jog be 
vienos ar kitos kaimyninės vals
tybės pagalbos Lietuva galės 
tvirtai atsistoti ant savo kojų. 
Nereikia pamiršti, kad daugiau 
kaip keturis šimtmečius Lietuva 
išgyveno labai tamprioje sąjun
goje su Lenkija ir daugiau kaip 
šimtą metų išbuvo Rusijos 
imperijoje. Kaip čia žmogus iš 
karto ims ir nusikratys visos 
tos slogios praeities hipotekos.

Galbūt kai kam bus naujiena, 
kad Lietuva net tris kartus bandė 
skelbti savo nepriklausomybę. 
Jau minėtoji Lietuvių konferenci-

(Nukelta į 2 psl.)
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<4„Jums gimė Išganytojas
Jėzaus gimimas

Luko evangelijoje
Kūčios pasaulio

šeimos stalas
ALDONA ZAILSKAITĖ

Buvo jaudinančios Kūčios, kai 
prieš vienerius metus Sydnėjaus 
lietuvių klube prie stalų sėdėjo 
jaunimas iš keliolikos kraštų, 
susirinkęs į Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Australijoje, 
prisijungęs prie kasmet tuose 
namuose Kūčias švenčiančių pa
vienių ir kitų asmenų. Kiekvie
nas dalyvis atsinešė dovanėlę 
mainams, kiekviena šalis eglutę 
papuošė sau būdingu žaisleliu.

Bet jaudinanti buvo ir kita ap
linkybė. Gero linkėdama, klubo 
vadovybė ant scenos padengė gar
bės stalą ypatingiems svečiams —- 
mūsų vyskupui, pirmininkams. 
Turbūt nei vienas dalyvių nebu
vo girdėjęs, kad per Kūčias būtų 
ypatingos vietos ar išskirtiniai 
svečiai. Pagal mūsų paprotį, visi 
sėdi drauge prie sialo. Ben
drumas, vienybė ir broliška — 
seseriška vienybė nors vieną 
vakarą nugali bažnytinius, visuo
meninius, profesinius ar kitus 
luomus.

Žmogui ir pasauliui nuolat be
sikeičiant, kiekviena didžioji 
šventė sudaro progą giliau to 
laikotarpio reikšmę suprasti ir 
ateities kartoms perduoti.

Štai, vietoj viduramžiais pra
sidėjusios, tik vėliau tradicine 
tapusios prakartėlės, bažnyčiose 
matomi šiuolaikiniai vaizdeliai — 
vietoj užeigoje prieglobsčio nega
vusios šventos Šeimos padeda
mos modernių miestų benamių 
nuotraukos. Vietoj piemenėlių 

. vargdienėlių — šių laikų varguo
liai, badaujantys, nuskriausti. 
Vietoj angelų pulko — nuo
traukos už asmens ir tautų teises 
įkalintų asmenų, kurie Gerosios 
Naujienos pranašais tampa. 
Vietoj trijų karalių — vaizdai 
įvairių tautų, kurios dar net nėra 
girdėjusios Jėzaus Kristaus var
do — maždaug 80% žmonijos, ieš
kančios Dievo paguodos ir 
šviesos.

Kitur Dievo Sūnaus atėjimo 
šventei ruošiamasi ne Jėzaus 
kūdikystės evangelijos turiniu, 
bet garbingo ir didingo apreiš
kimo įvaizdžiu: „Štai pasirodė 
baltas žirgas. Ant jo sėdėjo rai
telis, vardu Ištikimasis ir Teisu
sis; jis teisingai teisia ir kovoja. 
Jo akys švietė kaip ugnies 
liepsna, o ant jo galvos daug 
diademų... Jis apsirengęs krauju 
permirkusiu drabužiu, ir jo var
das — Dievo Žodis... Iš raitelio 
burnos ėjo dviašmenis kalavijas; 
jis valdys tautas geležine lazda.

Ant jo drabužio ir ant strėnų 
užrašytas vardas: Karalių 
Karalius ir viešpačių Viešpats” 
(Apr. 19, 11-16).

Prie įprastinės prakartėlės 
susirenkame tyliai, nenorėdami 
Kūdikėlio p .žadinti. Dabartinių 
nuotraukų vaizdeliai ir galingo
jo Teisiojo įžengimo vaizdai iš
šaukia visai kitokį jausmą ir per
gyvenimą, nes prieš mus pastato 
asmeninį ir bendruomeninį 
uždavinį Dievo karalystę savo 
gyvenimo pavyzdžiu skleisti 
pasaulyje.

Jeigu mokslininkų duomenys 
tikri, žmogus žemėje gyvena gal 
du milijonus metų. Tad prieš du 
tūkstančius metų žmogumi gimęs 
Dievo Žodis būtų atėjęs žmonijos 
istorijoje labai vėlai, ligi šiol nuo 
pirmųjų \ Kalėdų praėjus voš — 
dviem dešimtosiom visos tos 
kelionės. Tačiau, jei mokslininkų 
dėsniai patikimi, ligi šiol tėra 
gyvenę tiek žmdnių žemėje, kiek 
šiuo metu joje yra, arba pusė 
visos žmonijos dabar yra gyva. 
Tai reikštų, kad Jėzus Kristus 
žemėje gyveno, už mus mirė ir 
prisikėlė amžių pradžioje, palik
damas mums, jį tikintiems, 
milžinišką uždavinį.

Mat bažnytiniai arba liturgi
niai metai tik neseniai tapo bio
grafiniai, nuo Jėzaus laukimo, jo 
gimimo, per jo kančią į Šv. Dva
sios atsiuntimą. Teologinis vaiz
das tradiciškai kitoks — miręs ir 
prisikėlęs, Kristus savo Kūnu 
skleidžia Dievo karalystę visoms 
tautoms.- Šios taikos ir meilės, 
gailestingumo ir teisingumo 
karalystės įvaizdis būdavo litur
ginių metų pabaigoje — didžiosios 
Šviesos, Viešpaties Apreiškimo 
šventė. Pakeitus romėnišką 
kalendorių į Grigaliaus, Trijų 
karalių (Viešpaties Apreiškimo) 
ir Kalėdų šventės atsiskyrė. Ir 
tik Rytų Bažnyčia išlaiko, o Va
karų Bažnyčia bando atgaivinti 
tą vieną didžią Dievo meilės 
apreiškimo šventę, teologinę visų 
tautų ir žmonių vieningo sugy
venimo dar neįvykdytą tikrovę.

Krikščionių ir visų geros valios 
žmonių uždavinys suvienyti 
žmogų su žmogumi ir Dievą su 
žmogumi liečia, aišku, žmonijos 
daugumą, kuri sudaro antrąjį 
(komunistinį), tretįjį (besivys
tantį) ir ketvirtąjį (metinė 
asmeniška apyvarta — 100 dol.) 
pasaulius; turi reikalo su didesne 
žmonių bei tautų dalimi, kurių 
teisės suvaržytos; ir su daugia-

Per tiek Kalėdų nuo savo 
vaikystės Piemenėlių Mišiose 
girdėję Jėzaus gimimo atpa; 
sakojimą iš Luko evangelijos 
(Lk 2:1-20), jį jau mokame beveik 
atmintinai; tie žodžiai, mums 
primindami tokią virtinę Kalėdų, 
yra įgiję gal net magišką galią — 
jų klausydamiesi, esame ketverių 
metukų vaikutis, atvestas prie 
prakartėlės gimusio Jėzulio pa
sveikinti; esame ir devynerių 
metų vaikas, pirmą kartą jau 
sužinojęs, kas iš tikrųjų yra 
Kalėdų senis; vaikas, kuriam pro
cesija su žvakutėm į prakartėlę 
aptemdytoje bažnyčioje giliai 
širdin įrėžia tą nesuprantamą 
džiaugsmą, kuris net ir gautas 
dovanas padaro ypatingesnes, 
negu dovanos gautos 
gimtadienį.

Išgirdę Evangeliją,
— dančią šiais žodžiais:

dlėnojrtiš išėjo ciesoriaus Augus
to įsakymas...”, esame toji pirmų 
metų studentė, kurios džiaugs
mas, giedant „Linksmą giesmę 
mes užtrauksim”, dar stipriau 
tvinsta, nes ji gavo gražų kalėdinį, 
atviruką iš ypatingo kolegos ir jis 
jos širdy gieda kartu su ja. 
Klausydami Evangelijos toliau ir 
girdėdami angelų giesmės žo
džius: „Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė geros valios 
žmonėms”, daugelis mūsų gal 
prisimena pirmąsias karo meto 
Kalėdas, kai ateities viltys 
pražuvo, kai nebuvo ko valgyti,, naujagime dukrele ar sūneliu, 
kai vieni tegalėjo klausytis tų 
žodžių, norėdami suvokti jų 
prasmę tokioje žiaurioje realy
bėje, bet nesugebėdami, o kiti — 
supratę, kad tikroji taika ir 
ramybė yra ne daiktuose, ne savo 
pačių sukurtuose lūkesčiuose, 
viltyse, net ir ne savos tėvynės 
žemės grumste, kuris buvo atim
tas, o meilėje, kuri ištikima, net 
per didžiausias audras.

Girdėdami, kaip piemenys 
grįžo, garbindami ir šlovindami

per savo

praside- 
„Anomis

kultūriu pasauliu, kuriame 
beveik nebėra viduramžinių 
„krikščioniškų” kraštų, o Kristų 
išpažįstantys pasisklaidę kaip 
mielės ar sėklos tarp įvairių 
kultūrų, pasaulėžiūrų, įtakų, 
tikybų, vertybių.

Kai kurie pamokslininkai tei
gia, kad Amerika (Jungtinės 
Valstybės) niekad nežus, nes iš 
jų kyla istorijoje didžiausios 
misionieriškos pastangos pačioje 
šalyje ir visame pasaulyje. Kiti 
būgštauja, kad šį kraštą ištiks 
panaši būklė kaip Vakarų Eu-
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Dievą, prisimename pirmąsias aplamai Evangelija įgyja savo 
Kalėdas naujame, svečiame prasmę ne vien iš mūsų pačių 
krašte, nustebę, kad, visų savo atsineštos patirties ją skaitant, o 
atęįtiėS užsitfkrmimų nutekę, dar gilesnės, įvairesnės jos galios 
visos vilties nustoję, vis vįęn atnaujinti mūsų gyvenimą ateina 
likome gyvi, gailestingojo Dievo :------ 1X1-- ——
atvesti į naują šalį naujam gyve
nimui, iiaųjoms viltims, karo 
žaizdoms dar tvinkčiojant, dar 
perštint, dar neužgaus. Kai kas 
prisimename, kokią gilią prasmę 
įgijo Marijos pagimdymas Jė
zaus svečiame krašte (Marija ir
Juozapas gi patys lyg ir ištremti se kultūrose, visuose kraštuose, 
iš Nazareto, nes reikėjo tokiu 
nepatogiu laiku leistis didelėn 
kelionėn į Betliejų), kai patys, 
naujavedžiai, sutikome pirmas 
Kalėdas svečiame krašte su savo

iš jos pačių žodžių gilių šaknų 
Dievo pažaduose ir Jo veikime 
savo tautos istorijoje, žmonėse. 
Tie Dievo pažadai ir veikimas 
prasidėjo su jo išrinktąja žydų 
tauta, pražydėjo pašaukimu vi
soms tautoms, Jėzui gimus, ir 
tebeklesti visose tautose, viso-

Kai kas prisimena ir pirmąsias 
Kalėdas su savo vaikaičiais — 
patiriant naują džiaugsmą, vi
siems Dievo pažadams mums 
neįtikėtinai išsipildžius.

Todėl, iš vienos pusės, šioji 
Evangelija gali mums nešti vis 
naujų įžvalgų į savo žmogiško 
gyvenimo paslaptį, bet iš kitos, jei 
gyvenimas nustojo greitai keistis, 
jos žodžiai gali, dėl įpratimo, nu
stoti ir vieną kartą įspūdį pada
riusios savo prasmės. Tačiau

Dievo valią vykdančiuose, Dievo 
taiką ir ramybę nešančiuose jo 
vaikuose.

Šias šaknis Jėzaus gimimo 
aprašyme Luko evangelijoje, su 
kuriomis gal ne visi esame 
susipažinę, mums padeda atrasti 
kunigas Raymond Brown savo 
knygoje Birth of the Messiah 
(Garden City, NY: Image Books, 
1977).

Aptardamas bendrą Jėzaus 
gimimo aprašymo (Lk 2:1-20)

struktūrą, autorius nustebina, pa
reikšdamas, kad pačiame centre 
šio aprašymo yra ne pats Jėzaus 
gimimas, o angelų giesmė: „Gar
bė Dievui aukštybėse”. Kaipgi? 
Ogi šitaip: šio aprašymo 20 
eilučių pagal jo literatūrinę 
struktūra pasidalija j tris dalis, 
tris poras įvykių. Pirmąją porą 
sudaro Jėzaus gimimo aplinkybės 
(1-7 eil.): (1) Juozapas ir Marija 
nukeliauja iš Nazareto į Betliejų 
vykdyti ciesoriaus paskelbtą 
surašymą. (2) Jiems ten esant, 
Marijai pagimdžius vaikelį, ji jį 
suvysto ir paguldo ėdžiose. Antro
ji pora įvykių nusako angelo ap
reiškimą (8-14 eil.): (1) Netoliese 
angelas piemenims apreiškia Iš
ganytojo, Mesijo, ir Viešpaties 
gimimą, nurodydamas jiems 
suvystytą vaikelį kaip ženklą. (2) 
Tada danguje pasirodo pulkas 
angelų, giedančių Gloria. Tre
čioji pora įvykių nusako žmonių 
atoliepius į šį angelų apreiškimą 
(15-20 eil.): (1) Piemenys nuvyks

ta į Betliejų pamatyti šio ženklo 
ir, radę, kaip jiems angelas 
pasakė, tai paskelbia visiems. (2) 
Išgirdusieji šią žinią nustemba: 
Marįja dėmisi šiuos dalykus ir de
dasi į savo širdį; piemenys grįžta, 
garbindami ir šlovindami Dievą. 
Taigi šios trijulės viduriniu 
elementu yra angelų apreiški
mas: čia dangus susitinka su 
žeme, dangaus gyventojai su 
žemės gyventojais, kai angelai 
paskelbia Dievo dovaną žmonėms 
— įvykį Betliejuje ir paaiškina šio 
nuostabaus gimimo reikšmę.

Baigminis, kulminacinis taškas 
yra trečioje poroje įvykių, kur 
pirmos poros įvykių (aplinky
bių) veikėjai (Marija, Juozapas, 
kūdikėlis) susitinka su antros 
dalies veikėjais — piemenimis, 
atvykusiais pamatyti, „ką Vieš
pats mums paskelbė”, ir visi 
garbina Dievą, nes Jis įvykdė 
savo pažadus.

Jėzaus gimimo aplinkybės
Pasaulio surašymas. Pirmojoje 

eilutėje skaitome, kad ciesorius 
Augustas išleido įsakymą sura
šyti visus valstybės gyventojus 
(2:1). Graikų originalo žodis 
„oikumene” mūsų lietuviškame 
vertime yra „valstybė”. Bet 
norint suprasti Luko naudojamą 
prasmę, pažymint šį įsakymą, 
reikia atsiminti, kad Jėzaus lai
kais Romos valstybė jau buvo 
imperija, apimanti visą žinomąjį 
pasaulį. Taigi surašymas nebuvo 
šiaip sau vienos valstybėlės 
vidaus reikalas, o pasaulinis 
įvykis. Lukui rašant evangeliją, 
Kristaus bendruomenės jau buvo 
paplitusios po visus žymesniuo
sius Romos imperijos (pasaulio) 
miestus, t.y., krikščionybė jau 
buvo pasaulinė. Todėl Lukas ir 
Jėzaus gimimo laiką įstato į 
pasaulinį kontekstą, paminė
damas pasaulinio masto įvykį.

Jėzus — tikrasis Taikos Kuni
gaikštis. Lukas turi tikslą, minė- 

(Nukelta į 2 psl.)

ropą, kur sąmoningi krikščio
nys yra aiški mažuma anksčiau 
buvusiose katalikiškose ar krikš
čioniškose šalyse. Šių metų spalio 
mėnesį padarytu apskaičiavimu 
Chicagos vyskupijoje 31% kata
likų kas savaitę sekmadienį susi
renka Dievui dėkoti ir jį garbinti 
bažnyčiose bei koplyčiose. Prieš 
dešimt metų tas nuošimtis buvo 
68, prieš 20 metų — 74%.

Mūsų Kūčių paprotys pakviesti 
vienišą žmogų prie šeimos stalo 
atspindi pirmykštę Kalėdų — 
Viešpaties atėjimo ir apreiškimo 
šventės sampratą: įtraukti, pri
traukti kiekvieną, kurio širdis su
spausta, kuris ar kuri tikisi Dievo 
ir žmonių paguodos, alksta ir 
trokšta teisybės, gailestingumo. 
Ir mūsų paprotys visiems lygio
mis sėdėti prie to paties stalo 
išreiškia mūsų nuojautą, kad 
kiekvienas, nuo veiklaus pa- 
rapiečio ligi seniai atitolusio, 
esame reikalingi tos Gerosios 
Naujienos, kurios raiškią šviesą 
per Kalėdas švenčiame.

Antanas Saulaitis, SJ

Molotovo-Ribbentropo pakto metinių minėjimas 1988 m. rugpjūčio mėn. 23 d. Vingio parke, Vilniuje. 
Nuotrauka Raimundo Urbakavičiaus 

Iš septynioliktosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent
re, Chicagoje, nuo šių metų spalio 21 iki 30 dienos.
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realizmas ir tautinis jausmas

Septyni Sąjūdžio mėnesiai
Beveik prieš septynis mėnesius, 

šių metų birželio 3 dieną, įsistei
gė Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis, kuris greitai pasidarė bene 
svarbiausia visuomenės organi
zacija ir pagrindiniu reformų 
varikliu. Įsteigtas be partijos pri
tarimo, dažnai kaltinamas ben
dradarbiavimu su nacionalisti
niais elementais, Sąjūdis taip aiš
kiai reiškė tautos lūkesčius, kad 
rugpjūčio pabaigoje jis, o ne par
tija, viešumon kėlė svarbiausius 
klausimus. Nors Sąjūdis buvo 
antrojo tautinio atgimimo vaikas, 
jis suvaidino ypatingą vaidmenį, 
skatindamas tautinį orumą, at
gaivindamas susidomėjimą poli
tika ir įsitikinimą, kad valdžia 
gali būti priversta klausytis gy
ventojų, padėdamas naikinti tą 
baimę ir prisitaikėliškumą, kuris 
taip ilgai slėgė tautos gyvenimą.

Įspūdingi Sąjūdžio laimėjimai. 
Bet dėl jų kai kurie partijos 
sluoksniai nerimauja, dėl jų tau
toje atsiranda sunkiai patenki
namų lūkesčių. Nors partija mė 
gina patenkinti kai kuriuos Sąjū
džio reikalavimus ir siūlo ben
dradarbiauti, ji aiškiai duoda 
suprasti, kad ji viena nustatys, 
kurie klausimai svarstytini, ko
kiu pagrindu galima bendradar
biauti. Sąjūdis turi atsižvelgti ne 
vien į spaudimą iš viršaus, nes 
vyksta spaudimas iš apačios. Di
dėja atbudusios tautos viltys, vis 
dažniau girdėti reikalavimų su
teikti Lietuvai nepriklausomybę, 
ne tik autonomiją. Nebus lengva 
Sąjūdžio vadovybei rasti tą aukso 
vidurį tarp to, ką leis Maskva ir 
partija, ir to, ko trokšta tauta.

Pirmieji Sąjūdžio siekiai buvo 
gana kuklūs. Sąjūdis aiškiai pa
reiškė, ketinąs bendradarbiauti 
su partija, siekiant įgyvendinti 
persitvarkymo politiką, ragino 
paskelbti lietuvių kalbą valsty
bine kalba, užtikrinti respublikai 
daugiau ūkio, kultūros ir politi
kos autonomijos. Šitie pasiūlymai 
nebuvo nauji. Antai kūrybinės 
sąjungos anksčiau ragino pasukti 
panašiu keliu. Tačiau Sąjūdis 
dviem atžvilgiais skyrėsi nuo ki
tų inteligentų organizacijų. Jis 
nutarė informuoti plačiąsias gy
ventojų mases apie savo veiklą ir 
jas įtraukti į savo veikimą. Praė
jus dešimčiai dienų po Sąjūdžio 
įsteigimo, Vilniuje pasirodė Sąjū
džio žinios, o Vilniaus pavyzdžiu 
greit pasekė Sąjūdžio skyriai 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Alytuje ir kitur. Sąjūdžio vadovy
bė ne tik rengė masinius susibū

rimus Vilniuje, bet jos atstovai 
keliavo po Lietuvą, tiesiogiai 
kreipėsi į roko maršo ir ekologi
nio žygio dalyvius, ir tuo būdu su
pažindino Lietuvos provincijos ir 
miestelių gyventojus su savo sie
kiais. Vilniaus inteligentijos rū
pesčiai pasidarė visos tautos rū
pesčiais.

Jei pirmosiomis dienomis Sąjū
dis Veikė atsargiai, vengė kon
frontacijų su partija, tad jis lai
kėsi atokiau ir nuo Lietuvos Lais
vės Lygos ir kitų kadaise vadina
mų ekstremistų. Bet įvykių logi
ka, tautos budimas padarė savo. 
Savotiška revoliucinė nuotaika ir 
euforija, apgaubusi plačius gy
ventojų sluoksnius, džiuginantis 
pirmųjų pergalių jausmas, noras 
sakyti ir daryti tai, kas buvo 
anksčiau draudžiama, skatino 
Sąjūdį pasukti radikalesniu ke-1 
liu.-Nutarimas Sąjūdžio žinios# 
išspausdinti visus tris Ribbentro- 
po-Molotovo sutarties slaptuosius 
protokolus akivaizdžiai parodė, 
kad Lietuva nebeseka Maskvos 
linija, bet žengia tolyn. Nepaisant 
dažno partijos priešiškumo, Sąjū
džio įtaka didėjo ir gal pasiekė 
savo viršūnę per Steigiamąjį su
važiavimą spalio mėnesį. Suva
žiavimas tapo tautos švente su 
daugeliu jaudinančių momentų — 
šeštadienio nakties eitynės su 
fakelais į Gedimino aikštę, ne
cenzūruojamas viso suvažiavi
mo transliavimas per radiją ir 
televiziją, atviri delegatų pasisa
kymai prieš kai kuriuos partijos 
ir vyriausybės veikėjus, staigus 
nutarimas Katalikų Bažnyčiai 
grąžinti Vilniaus katedrą.

Bet pakilios nuotaikos ilgai ne
išsilaikė. Kilo susirūpinimas, kad 
siūlomos TSRS konstitucijos pa
taisos smarkiai apribos respubli
kų teises. Pradėta rinkti parašus 
pareiškimui, kuriame buvo ragi
nama atidėti šio klausimo svars
tymą. Ilgainiui buvo surinkta per 
milijoną aštuonis šimtus tūkstan
čių parašų, bet tautos dėmesys 
jau buvo nukrypęs kitur. Dėme
sio centre iškilo projektas pakeis
ti šalies konstituciją taip, kad ta
rybiniai įstatymai Lietuvoje ga
liotų tik tada, kai juos patvirtina 
Lietuvos TSR aukščiausioji tary
ba Tačiau, partijos ir paties Bra
zausko spaudžiama, respublikos 
aukščiausioji taryba nepriėmė 
atitinkamo nutarimo. Kai Sąjū
dis tada surengė protesto 
demonstraciją ir mėgino įtikinti 
deputatus šaukti neeilinę 
aukščiausios tarybos sesiją, par-

Kristijono Donelaičio Metai yra 
pirmasis ir lig šiol nepralenktas 
poetinis kūrinys lietuvių kalba1. 
Jo pavadinimas artimas 18 am
žiaus literatūrinei tradicijai, bet 
savo pobūdžiu tai savaimingas 
veikalas. Parašytas nerimuotais 
hegzametrais, jis atrodytų gimi
ningu klasikinei literatūrai, bet 
savo turiniu gerokai nutolęs nuo 
jos. Pagrindinė jo tema, būtent 
žemės darbai pagal metų laikus, 
artima Hesiodui. Galimas šalti
nis ir Vergilijaus Georgikos. Bet 
Donelaitis neseka aklai jokio mo
delio. Jo kūrinys, apimąs 3,000

* Čia spausdinamas straipsnis 
yra tekstas paskaitos, kuri buvo skai
tyta vokiečių kalba 1983 m. spalio 
mėn. 3-5 d. Schloss Langenburg įvy
kusiame kolokviume, organizuotame 
Gesamthochschule Wuppertal. Jis 
buvo išspausdintas Carl Winter lei
dyklos Heidelberge 1986 metais iš
leistoje knygoje Die Vier Jahreszei- 
ten im 18. Jahrhundert. Straipsnis iš
leistas ir atskiru atspaudu. Į lietuvių 
kalbą Draugo kultūriniam priedui jį 
išvertė dr. Alfonsas Šešplaukis-Ty- 
ruolis, išversdamas ir poezijos citatas, 
kurių lietuviški vertimai pateikiami 
nuorodose.

tija reagavo, smarkiai apribojo 
Sąjūdžio priėjimą prie masinių 
informacijos priemonių, spaudoje 
pasipylė kaltinimų srautas.

Jau septynis mėnesius Lietuvo
je vyrauja įaudrintos nuotaikos, 
euforija ir nusivylimas, skaidrus 
optimizmas ir baimė, kad visas 
persitvarkymas gali dar staiga 
baigtis. Lapričio 26 dieną įvyku
siame Sąjūdžio seimo tarybos po
sėdyje buvo ketinama priimti nu
tarimą, skelbiantį gruodžio mėne
sį pilietinės ramybės mėnesiu. 
Atrodo, kad Sąjūdžio vadovai 
įsitikinę, jog po ilgai trukusios de
monstracijų, mitingų ir piketa- 
vimų bangos atėjo laikas sutvar
kyti organizacijos reikalus, nu
statyti ateities strategiją ir tak
tiką, pašalinti kai kuriuos vidaus 
nesutarimus. Reikės ieškoti būdų 
gilinti reformas ir patenkinti tau
tos viltis, išvengiant nereikalin
gų konfrontacijų su partija. Už
duotis nelengva. Per daug baikš
ti politika pakenktų Sąjūdžio 
patikimumui tarp autonomijos ir 
nepriklausomybės šalininkų, gal 
skatintų kai kuriuos rėmėjus per
eiti į Lietuvos Laisvės Lygos 
pusę. Tačiau Sąjūdžio nariai gali 
pasiguosti tuo, kad Brazauskas ir 
partija taip pat turi rasti pusiaus
vyrą tarp Maskvos reikalavimų 
ir tautos lūkesčių — tai irgi ne
lengva. Perdėtas nuolankumas 
Maskvai reikštų partijos atsili
kimą nuo tautos troškimų, ne 
vadovavimą įvykiams, bet tik 
iš paskos sekimą, kaip Songailos 
dienomis.

K. G, 

eilučių, yra visai originalus. Ir tai 
yra dėl to, kad Donelaitis savo 
Metuose, kurie priklauso aprašo- 
majai poezijai, vaizduoja konkre
tų pasaulį ir gyvenimo būdą ir ne
silaiko topinės kūrybos taisyklių. 
Jo kūrinio veiksmas vyksta toje 
žemės dalyje, kurią jis gerai pa
žįsta, ir gamta jį domina tik tiek, 
kiek ji susijusi su ūkio darbais, 
jam pačiam artimais.

Šio neeilinio kūrinio atsiradi
mą paaiškina įvairūs faktoriai. 
Donelaitis rašė, kai dar nebuvo 
jokios literatūrinės tradicijos lie
tuvių kalba, taigi galėjo kurti 
laisvai, ir jam nereikėjo laikytis 
jokio ankstyvesnio pavyzdžio. Dėl 
to greta įprastinės rašomosios 
kalbos jis galėjo vartoti kasdieni
nės kalbos žodžius ir svetimžo
džius, kūriniui priduodančius vi
sai savitą atspalvį. Tuo metu dar 
nebuvo jokios norminės literatū
rinės kalbos Lietuvoje. Lietuvių 
literatūrai nebuvo žinomos litera
tūrinės baroko ar klasicizmo tra
dicijos. Tokiomis sąlygomis, kaip 
įrodyta pasakojamojo meno atve
ju, kūrinyje susipina įvairios ten
dencijos. Taip ir Donelaičio atve
ju galima kalbėli apie baroką ir 
klasicizmą, o kartu apie roman
tizmą ir realizmą. Be to, nereikė
tų užmiršti, kad jis kreipiasi į 
ypatingą publiką: ne į mokytus 
akademikus ar į aukštesnės kla
sės atstovus, bet į ūkininką ir pa
prastą darbininką.

Donelaitis kūrė ypatingomis 
gyvenimo sąlygomis, kurios iš da
lies paaiškina jo nusistatymą ir 
leidžia į jį žiūrėti kaip į romanti
kos pradininką. Dalis Rytų Prū
sijos, kur buvo jo parapija, dėl 
1709-1711 metų maro neteko di
delio žmonių skaičiaus: išmirė 
visas trečdalis gyventojų. Jų vie
toje ypatingom privilegijom buvo 
įkurdinti kolonistai iš Prancūzi
jos, Šveicarijos, Austrijos ir Vo
kietijos. Vietinė lietuvių bendruo
menė labai sumažėjo. Ją sudarė 
daugiausia ūkininkai ir bau
džiauninkai, patekę į naujos val
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J. Buroko grafika — Improvizacija Kristijono Donelaičio „Metą” motyvais. „Vasaros darbai”. 1980.

Naujųjų metų dienų, 1989 m. gausio mėn. 1 d., sukanka 275 metai nuo Kristijono 
Donelaičio gimimo. Šioms mūsų literatūros klasiko gimimo metinėms IJetuvoje 
ilgai ruoštasi ir sukaktis šiuo metu plačiai švenčiama.

džios rankas. Lietuviai buvo toly
džio išstumiami. Kai Donelaitis 
1743 metais atvyko į Tolminkie
mį, jo parapijoje tebuvo 120 lietu
vių, 1747 metais tik 86, o 1778 
metais nė vieno. Jis turėjo nuolat 
kovoti su valdžios atstovais, užsi
mojusiais atimti Bažnyčios žemę. 
Ir jeigu iš kūrinio pasigirsta stip
resnis tautinis balsas, tai jis buvo 
iššauktas ne Herderio svarstymų 
apie tautos dvasią (tų svarstymų 
paskatintas, Rėza susidomėjo Do

nelaičio kūrinio išleidimu), bet 
tik politinio protesto. Jo pietisti- 
niai nusiteikimai stiprino nepa
sitikėjimą naujais atėjūnais: jam 
buvo įtartinas jų būdas, godumas, 
jų pramogos, sekmadienio parei
gos apleidimas. Dėl to jis ir mora
linę kritiką jungia su pastango
mis savo ūkininkuose kelti tauti
nį išdidumą.

Donelaičio tikslas kelti ir išlai
kyti lietuviškumą atitiko epo 
tikslus. Tik jo svarbiausieji veikė

jai nėra epiniai didvyriai. Gamtos 
ir žmonių vaizdavimu jis skiriasi 
nuo didžiųjų 18 amžiaus gamtos 
poetų ir nuo ankstesniųjų amžių 
epo kūrėjų. Jis nei giria, nei idea
lizuoja tai, ką vaizduoja. Jis rodo 
lietuvius ūkininkus ir baudžiau
ninkus su visomis jų ydomis, nes 
jam svarbu juos paraginti bijoti 
Dievo ir pasitaisyti. Akcentuoja
ma ne tiek graži praeitis ir jos di
dybė, kiek dabartinis nuopuolis. 
Donelaitis nėra koks bardas, ku
ris porina garbingus žygius, 
taipgi nerūpi jam aukštinti nau
jus mokslinius išradimus, liudi
jančius žmogaus pažangą, arba 
apdainuoti gražią gamtą. Savo 
klausytojams jis nori išaiškinti 
dabartinę jų padėtį ir jos reikšmę 
ir juos — Dievo vardan — paska
tinti pasitaisyti (manoma, kad 
savo kūrinio dalis jis paskaityda
vęs iš sakyklos vietoj pamokslo). 
Donelaičio Metai kelia Dievo šlo
vę. Tuo atžvilgiu jie yra panašūs 
į Brocke veikalą apie metų lai
kus, kuris jam buvo žinomas2. 
Abiejuose kūriniuose, nors ir ne 
vienodai, šlovinamas Kūrėjas. 
(Brocke linkęs matyti tik grožį, 
kurį jis ir aukština.)

Iš vienos pusės, Metai, su nuo
latiniais moraliniais įspėjimais ir 
visuotinės harmonijos Kūrėjo šlo
vinimu, priklauso didaktinei lite
ratūrai. Iš kitos pusės, šį kūrinį 
galima vertinti kaip pirmtaką 
„tableaux de moeurs”, kurie savo 
kandžia satyra paplito tik 19 am
žiuje. Pasidavimas Dievo valiai 
yra lyg Donelaičio kūrinio pa
grindinė tema. Ji siejama su 
tradicinių lietuviškų dorybių 
nuoroda. Pamokslas tampa pa
raginimu išlaikyti tautinį tapa
tumą; kaip ir senajame ispa
nų epe, kuriame religija buvo 
neatskiriama nuo tautybės, 
dievobaimingas žmogus ir tikras 
lietuvis yra tas pats.

Visa tai papildo neabejotina so
cialinė sąmonė. Valdančiosios 
klasės kritika nėra ypatingai ryš
ki, tai tik antraeilis motyvas 
keturių dalių veikale. Ponams 
prikišama ne jų aukštesnė kilmė

(Nukelta į 2 psl.)
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